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Amerika Reisicumhuru^ Hitler ve 
Mussoiiniye bir teigraf gönderdi 

B. Roosevelt 28 müstakil milletten 
hiç birinin topraklarına tecavüz 

etmiyeceklerine dair teminat istedi 
Bundan başka, italya ve Almanya 

bir silâhları bırakma ve dünya îktisad 
konferansma davet edildi 

Alman mahafili, "Almanya Atlantiğin öte tarafından 
insaniyet nazariyesine artık aldanamaz,, diyor, italyan 

mahafilinde de: "Fakir milletlere yapılan haksızlık tamir 
edilmedikçe sulhun teessüs edemîyeceği,, söyleniyor. 

Fransa, teklifi kabul etti 
Vaşington 15 (A.A.) — Amerika 

Reisicumhuru Roosevelt, Hitlere ve 
Mussoiiniye bir telgraf göndererek di
ğer devletlere dokunmayacaklarma 
dair teminat verip vermeyeceklerini 
sormuştur. 

Roosevelt, yüz milyonlarca insamn 
Mütemadiyen bir harp ve hattâ harp
ler silsilesi içinde yaşadıklarım kayd 
ile dünyanın mutlak surette böyle bir 
âkibete uğrayacağma inanmak iste
mediğini bildirmektedir. 

Son seneler içinde tecavüze kurban 
gitmiş olan milletleri zikreden Roose
velt, bugünkü gergin vaziyetin bir fe
lâkete müncer olacağı zamanın yak
laşmakta olduğunu söyliyerek şöyle 
demektedir: 

«Benim kanaatim şudur ki, eğer 
bütün milletler, kendi hükümetleri
nin şimdiki ve ilerdeki siyasetleri hak-

(Devamt 11 nci sahif ede) 

Tecavüz dair 
teminat istenen miiletier 

• • • — • • ' — • ^ 

B. Rooseveltin mesajından bir parça: 
m Aşağıdaki müstakil milletlerden hiç birinin toprakları

na veya müstemlekelerine müsellâh kuvvetlerinizin taar
ruz etmiyeceğine veya bunları istilâ eylemiyeceğine dair 

teminat vermeğe hazır mısınız? O memleketler şunlardır: 
Finlandiya, Estonya, Letonya, Lituanya, İsveç, Nor

veç, Danimarka, Holanda, Belçika, Büyük Britanya, 
Fransa, Portekiz, ispanya, İsviçre, Lichtenştayn, Lükr 
semburg, Polonya, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, 
Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, TjirJkiye, Arap devlet
leri, Suriye, Filistin, Mısır, İran.* 

.J 

Siyasî konuşmalar 
Sovyet Rusya yeni bir kollektif 

emniyet ihdasında ısrar ediyor 
Fransa ve İngilterenin garantileri muvakkat bir 
müddet içindir. Bu müddet zarfında iki taraflı 

paktlarla bir emniyet sistemi yapılacak 
Moskova 15 (A.A.) — Havas ajansı 

bildiriyor: 
S- Chamberlain ve Daladier'nin be-

yanatlanndan sonra Sovyetler Birliği 
Vaziyetinde bir değişiklik olmadığı gö-
j^lmektedir. Sovyetler Birliği ne an-
|*§^a, ne de garanti istememekte, fa-
**t yeni bir kollektif emniyet ihdasın
da İsrar eylemektedir. 

Bazı şayialara göre, Sovyetler Birli-
J^»n Baltık memleketlerini müdafaa 
•*öhhüdünde bulunmaması çok muh-

miedir. Esasen kendisinden böyle bir 
^y de istenmemiştir. Bur ' bcra-

'•' bu memleketlerin ist ; ko-
^ panın Sovyetler Birliğinin menfaa-

tabından olacağı düşünülmektedir. 
Nihayet o Finlandiya ordusundakl 

kuvvetli Alman nüfuzımun» Sovyet 
askeri mahfillerinde endişe uyandır
dığı kaydedilmektedir. 

Paris 15 (A.A.) — Selâhiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre Fransa 

(Devamı 11 nci sahibede) 

ANADOLUDA BAHAR 
Tazelenen hayat 

Yazan: 

HALİDE EDlB 
m 

Yarınki nüshamızda 

ftklcat;! 

Manasız telkinler 
— Rahat uyuyalım! 
— Korkmaktan korkaltm! 
— Müsterih olun! 

Bazı gazeteler, mütemadiyen bu 
telkinde bulunuyorlar. 

Halbuki korkan kim? uykusu ka
çan kim? Heyecana düşen kim? Biz 
ki, şu veya bu grupun desteğine bil« 
bel bağlamak lüzumunu duymadık! 
Heybetli bir bitaraflık muhafaza edi
yoruz. 

Asü böyle sözde teskin edici telkin-
lerde bir heyecan verici manzara 
yok mu? 

Gaflet uykusuna dalmış değiliz, fa
kat uykumuzu da rahat, emin uyu
yoruz. Hele korkmak? Bu milletin an
anesine girmemiştir. Soğukkanlı, 
müsterih ve basiretliyiz! 

Böyle neşriyata lüzum yoktur. 

A f y o n m e r k e z k o m i t e s i C e -
n e v r e d e t o p l a n d ı 

Cenevre 15 (A.A.) — Daimî Afyon 
merkez komitesi, dün Milletler Cemi
yetinde 38 inci içtİaiMfi¥l5Mİaİ=«-
mıştır. \\ IIKLÎ KÜTÛPHAİK1 

AMKARA V 

ingiltere Cebelüttarık'a 
tekrar asker gönderiyor 

Anavatan filosu da denize 
açılmak için hazır bulunuyor 

Ajans HavaSf Fransa ve İngilterenin Tanca ve 
ispanyol Fasmı işgal edecekleri hakkmdaki ha
berlerin hususî maksadla çıkarıldığmı söylüyor 

Cebelüttank ve İngiliı 
Londra 15 (A.A.) — Bir Alman 

filosunun yakmda tspanyaya gidece
ğine dair verilen haber üzerine salâ-
hiyettar deniz mahfillerinde anava
tan filosunun icab ederse derhal de
nize açılmağa hazır bulunduğu be
yan edilmektedir. 

(Devamt 11 nci sahif ede) 

donanmasmdan bazı gemiler 

Ba sabahki en 
son haberler 

ikinci sahifemizde 

Salamon — Bu, tam üç yuz sene evvel yazilml« çok antika bir yazidirl« 
«Dünyada rahatlik yoktur) demekmig!.. 

Levi — Seni aldatmışlar SalamonU Bay Hitler elli yaşma daha yeni 
giriyor IM 

ili 

^ 
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tHîiA Gecek i v e B u Sa^bahlci Haıberleı* 
Romanya bir kısım askeri 

terhis ediyor 
Hollanda ise terhis zamam gelenleri 

silâh altında tutacak 
Bükreş 15 <A.A.) — Resmen bUdirfliyor: 13 Nisanda Macaristan Harici

ye Nann kont Csaky'nin hariciye emcfimoıinde beyanatta bulunarak Maca-
ristanın Rumen hududlanna riayet edec^ini söylemesi ve bu beyanatın Ma-
caristanın Bükreş elçisi tarafından Romanyaya bildirilmesi üzerine Roman
ya hükümeti silâh altına ahnnnş «rian ilk »nıflan terhis etmeğe karar 
vermişi . 

Amsterdam 15 (A.A.) — Neşredilen bir itararnamede bildirildiğine göre 
hizmet müddetlerini iktnal eden kıtalar, elinde her zaman mühim müdafaa 
kuvveti bulundurmak için terhis eâilmiyerek silâh altmda buakılacaktır. 

Almanyanın şimdilik Polonya ile 
müzakereye girişmiyeceği bildiriliyor 

Berlin 15 (A.A.) — Varşovaya git
miş olan Polonya sefiri Lipski, Berli-
ne avdet etmiştir. Sefir henüz resmi 
Alman ricalile t«nas etmemiştir. Von 
Ribbentrop, Münihte, Hitler, Berch> 
tesgadende bulunmaktadırlar. 

Polonya üe hali hazu-da müzakere
ler cereyan etmiyeceği selâhiyettar 
mahfillerde söylenmektedir. 

Ecnebi mahafll şarki Silezyada Al-
manya aleyhindeki tahrikâta dair Al
man istihbarat bürosu tarafmdan ve
rilen haberleri alâka ile takib etmek

tedir. Alman istihbarat bürosu, bu 
tahrikattan Polonya makamlannı 
mesul tutmaktadır. 

Diğer cihetten Almanyadaki Polon
ya ekalliyeti, Almanlann bu ekalliye
te karşı taşkmlıklarda bulundukları-
m iddia etmektedir. 

Estonya ordusu şefi 
Var$ovaya geliyor 

Varşova 15 (A.A-) — Estonya ordu
su şefi general Laidower, 17 nisanda 
Varşovayı resmen zi3^aret edecektir. 

Romanya Başvekili 
Calinesco'nun beyanatı 
Bükreş 15 (A.A.) — Rador ajansı 

bildiriyor: Başvekil B. Armand ICall-
nesko, îngiltere ve Fransa tarafmdan 
Romanyaya verilen garanti hakkmda 
matbuata aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

<Roman3ra, İngUiz Başvekilinin ve 
İngilterenin icabmda memleketimi
ze bütün kuvvetile müzaheret edeceği 
hakkındaki beyanatım büyük bir 
memnuniyetle karşılamıştır. Keza 
dostluğımu isbata daima amade olan 
Pransamn da bu suretle beyanatta 
bulunduğu ayni memnuniyetle haber 
alınmıştır. 

Müsmir terakkimizin ve bütün 
devletlerle iyi münasebetlerimizin 
tâbi bulunduğu banşı takviyeye ma
tuf her türlü hareketi alâka ve sem
pati ile takib ediyoruz. 

Romanyaıun pohtikası malûmdur: 
Hükümetimiz kendilerine birbirlerini 
tamamlayıcı menfaatlerle bağh bu
lunduğumuz memleketlerle sıkı eko
nomik münasebetleri inkişaf ettirme
ğe çalışmak suretUe iyi anlaşma ar-
zusımu göstermiştir. Keza hüküme
timiz, Romanya milletinin istiklâlinin 
ve hududlannm müdafaasma daima 
hazır bulunduğunu göstermiştir. 

Fransa ve İngilterenin musühane 
gayretlerimize müzaheret edecekleri
ne dair kendiliğinden ve bizi müte
hassis eden dostane ifadelerle vaki 
beyanatlan umumî banşm takviyesi 
eserine kıymetli bir hizmettir. Bu ka
bil tezahürler, hangi taraftan gelirse 
gelsin, bütün milletlerin pek ziyade 
ihtiyacı olan itimad ve iyi anlaşma 
havasmı temin eylemektedir.t 

Vekiller heyeti 
Dün Cümhurreisinin başkan

lığı altında toplandı 

Ankara 15 (Telefonla) — Vekiller 
heyeti bugün öğleden evvel Başvekâlet 
binasında Reisicumhur İsmet İnönü-
nün başkanlığı altında öğleden sonra
ya kadar devam eden bir toplantı ak-
deylemiştir. 

Türkiye - ingiltere 
mûnasebatı 

D a i l y T e l g r a p h s iyas î 
m u h a b i r i n i n b ir yaz ı s ı 

• Daily Telegraph gazetesinin siyasi 
muhabiri İngilterenin Yunanistana 
yardım vadetmesinden bahsederken 
Tüıkiye ile İngiltere arasmdaki mü
nasebetler hakkmda diyor ki: 

«Türkiyenin vaziyeti hakkmdaki 
mülâhazaları biraz başka türlü ten
vir etmek lâzım gelir. Bu hal, İngilte
renin Türk istiklâli ve mülkî tamam-
hğile daha az alâkadar olmasmdan 
değil, İki memleket arasında bir İtti
faka kadai' ilerleyen süa münasebet
ler mevcud bulunmasından ileri geli-
yor. 

Bundan başka, sulhun ve kendi em
niyetlerinin muhafazası için birleşmek

te alâkadar olan geniş bir milletler 
grupile idare ettikleri temaslar hak
kmda hükümet adamlannıh umumî 
beyanatta bulunmaları beklenmekte
dir.» 

Yugoslavya ve 
Bulgaristan 

İki hükümet arasmda müşte
rek müzakereler başlamış 
Londra 15 (Radyo) — İngiltere ve 

Fransanın Romanya ve Tunanistana 
garanti vermesi üzerine takib edecek
leri hattı hareket hakkmda Yugos
lavya ile Sofya arasında müzakerele
re başlanmıştır. İki hükümet müşte
rek bir tebliğ yapacaktu:. Yugoslav
yalım Sofya sefiri, Bulgar Başvekil 
ve Hariciye Nazın Köseivanofla gö
rüştükten sonra Belgrada hareket 
«tmiştir. 
B u l g a r m u h a l i f m e b u s l a r ı n 

i s t i z a h ı 
Sofya 15 (A.A.) — Bütün muhalif 

mebuslar hükümetin haricî siyaseti 
hakkında bir istizah takriri imzahyar 
rak parlâmentoya tevdi etmişlerdir. 

B. Mitlerin ellinci 
yıldönümü 

Ahnan Devlet Reisi B. Bitlerin ellnicl 
yüdönümü münasebetüe Şerlinde ya
pılacak merasime davet edilen heye-
timiz dün akşam Istanbuldan hare
ket etmiştir. 

Heyet şu zevattan mürekkeptir: 
Nafla Vekili general Ali Fuad, genel 
kurmay ikinci başkam orgeneral Asım 
Gündüz, mebus general Pertev, B. Hü
seyin Cahid Yalçm, B. Falih BiSa 
Ata^ v« B. Necmeddiu Sadak. 

S o n da,lgilga> 
HIHIHHUHHHIİHBHHİHH^HHHHHIH^H^BHB^B 

B. Rooseveltin mesajı 
Almanyada iyi karşılanmadı 

Alman gazeteleri şiddetli tenkidlerde 
bulunuyorlar, Amerika, Atlantik 

filosunu üslerine davet etti 
İngiltere, Amerikanın sulh mesajını kabul etti 

Berlin 16 — Bu sabahki Alman ga
zeteleri, müttefikan B. Roosevelt'in 
mesajmı tenkid ediyorlar. Laypziger 
Rayhış Nafrihten gazetesi diyor ki: 

«B. Roosevelt, dünyanm kurta
rıcısı vaziyetini takınmak istiyor. Fa
kat bunu yapamaz.» 

Diğer Alman gazeteleri de şimdiye 
kadar B. Roosevelt tarafmdan yapü-
mış olan bütün teş^büslerin akim 
kalmış olduğunu kçıydederek, «New 
Deal» ilânım, siyasî sahadaki Mesiha-
ne teşebbüslerinin Lima konferansı
nın akametini birer birer sayıyorlar. 
Paris 16 — Berlinden bildiriüyor: 

B. Hitler, Amerika Cümhurreisinin 
mesajı hakkmda Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentropla görüşmüştür. B. Hitler, 
Amerika Reisicümhm'unun mesajına 
karşı vaziyetini B. Mussolini ile görüş
tükten sonra tesbit etmesi beklen
mektedir. 

Maamafih Alman siyasî mahafilin-
de bu mesaj, gayri müsait bir surette 
karşılanmıştır. Berlin siyasî mahafi-
linde, B. Rooseveltin kime hitap ede
ceğinde aldandığı, Almanyanın, bey
nelmilel konferansların tecrübesini 
yaptığı beyan edilmektedir. 

Bundan başka bu konferansta gö
rüşülmesi icap eden meseleler, pek 
çok olacaktır. Bu meseleler arasmda 
ise Doktrin meselesi hâkim bir mevki 
tutuyor. 

t t a l y a d a k i i n t i b a 
Paris 16 — Romadan bildiriliyor: 

Rooseveltin mesajı hakkında Kont 
Ciano ve Mareşal CJöringle görüşmüş
tür. B. Rooseveltin mesajı hakkmda 
henüz burada hiçbir aksülâmel yok
tur. Roma mahafilinde beyan edildi
ğine göre, İtalya, sulhu kurtarmağa 
matuf her samimî teşebbüsü müsait 
bir surette karşılayabilir. Zira, İtal

ya sulh istiyor. 
İ n g i l t e r e t ek l i f i k a b u l e t t i 

Londra 16 — İngiltere hükümeti, 
B. Rooseveltin teklifini memnuniyete 
le kabul etmiştir. Bu hususta neşre
dilen resmi tebUğde, İngiliz hüküme
tinin B. Roosevelt'in bu şayanı takdir 
teşebbüsü, Avrupayı tehdid eden müt
hiş felâketin önüne geçebilecek bir nuK 
hiyette telâkki ve ve kabul ettiği be
yan edildikten sonra: «Şimdi Alman
ya ile İtalyamn cevabını beklemek 
lâzımdır» denilmektedir. 

Amerika Atlantik filosu 
Vaşington 16 — B. Rooseveltin me

sajından sonra, Amerika Bahriye Ne
zareti Atlantik filosunu derhal üssül-
harckelerine dmun^e davet eUniştir. 
Bu karar, Rooseveltin mesajmın tota
liter devletler tarafından kabul edile-
c^;inin pek az ttmid edildiğini gösteri
yor. 

Italyada askerî 
hazırlıklar 

ispanyaya yeniden 4000 
İtalyan askeri 

gönderildi 
Londra 15 (A.A.) — Daily Te-

legraı^ı gazetesinin İtalyadan öğ
rendiğine göre, askeri hazurhklar 
faaliyeûe devam ediyor. Napolide 
asker sevkıyatı için bütün hususi 
otomobillere ciheti askeriyece va-
zıyed edifanîştir. 

Ahnan kıtaatuun İtalyaya giri
şinin tevakkuf ettiği zannediliyor. 
Bu münasebetle Milân sokakların
da beyannameler dağıtılmış ve 
dost diye gden Almanlann Fran
sızlardan çok daha fena olduUan 
halka bildirilmiştir. 

Londra 15 (A.A.) — Nevrs Chro-
nide gayet iyi bir menbadan ala
rak verdiği bir haberde son gün-
Iw içinde İspanyaya yenidaı 4000 
İtalyan askerinin geldiğini bildir-
mrictedir. 

Küçük haberler 
İK Meşhur Kurtdereli Meluned pehlivan 

Balıkesirde ölmüştür. 
i^ Ebe Talebe yurdu önümüzdeki ders 

yılından itibaren kapatılacaktır. 
i( TratKu», Sivas numune, Elâzığ; ve 

İstanbul akliye hastanelerUe, İzmir sa£ıx 
ve dilsiz mfie8sese;ânin tamiratı İçin sıh
hiye bütçesine 576 bin lira tahsisat kcua-
muştur. 

if Avrupa ekspresi Kabakça istasyo
nunda makinesi bozulduğundan bu sa
bah bir buçuk saat teebiıürle dokuzu 
otuz geçe Sirkeciye muvasalat etmiştir. 

it Cürmümeşhud kanımu yüzünden 
mesai saatleri haricinde çalışan h&klm 
ve adliye memurlarına hazirandan itiba
ren fazla mesai ücreti verilecektir. 

if Beden terbiyesi umumi müdürlüğüne 
1939 bûtçesUe 301,170 lira yardım yapıla
caktır. 

if Millet Meclisine verilen yeni tekâlifi 
harbiye kanımunun yann muhtelit en
cümen tarafmdan tedklklne başlanacak
tır. Proje, eski kanunlan tevhid eylemek
te ve tekâlifi tıarbiye usulünü balkm 
menfaatelrlne uygun bin şekilde tanzim 
eylemektedir. 

if Türkiye ile Norveç arasmdakl anlat
maya munzam kontenjan ilâvesi, nota 
teatisUe temin ediliştir. 

i( Bursada bir doğum evi tesisi İçin 
Sıhhiye Vekâleti bütçesine 153 bin ktksur 
Uxa tahsisat koymuştur. 

Rusya ile müzakere 
iyi şekilde ilerliyor 

Sovyetlerle akdi düşünülen paktın 
mahiyeti ve şekli nasıl olacak? 

Paris 16 — Dün B. Bomıet ile Sov
yet Rııs3ra sefiri B. Sıuiç arasmda vu
ku bulan mülakat neticesinde müza
kerelerin iyi bir safhada bulunduğu 
öğrenilmişıtir. Tecavüzlere karşı akdi 
düşünülen karşılıklı yardım sistemin
den bazı meseleler şimdiden halledil
miştir. 

Rusya Ue akdi mutasavver pakt şu 
şekilde olacaktır: LoiKİra, Paris ve 

Moskova arasında akdedilecek anlaş
mada Sovyet hava kuvvetlerinin İn
giltere Ue Fransa tarafmdan garanti 
edilen memleketlere bir tecavüz vuku
unda İngihz ve Fransız hava kuvvet-
lerüe birlikte yardım etmeleri ve bir 
harp vukuunda Sovyet Rusyanm Fran* 
sa ile İngiltereye harp malzemesi ver
mesidir. 

italya Hariciye Nazırı 
kont Cianonun nutku 

Berlin - Roma mihveri italyan siya
setinin temelidir ve öyle kalacakta 
Roma 16 — İtalya Hariciye Nazın Kont 

Ciamo, İtaljra kiralına Arnavutluk tacım 
vermek içtn bura3ra gelen Arnavut heyeti 
şerefine parlâmentoda yapılan kabul res
mi esnasında bir nutuk Irad etmiş ve ez
cümle demiştir ki: 

— İngiliz - İtalyan itUâfma bir kıymet 
veriyoruz. Son hadiseler, bu itilâfı bosa-
cak mahiyette değildir. 

Badehu Kont Ciano, B. Chamberiain 
gibi itilâfları meri tutmak at^rasuna İş
tirak ettiğini söylemiş ve İspanyada bu
lunan İtaİ3ran lelyonlan meselesine nakil 
kelâm ederek demiştir ki: 

— İtalyan lejyonları, hak ettikleri mü
kâfatı aldıktan, yani Madridde yapılacak 
geçld resmine iştirak ettikten sonra mem
leketlerine döneceklerdir. 

Kont Ciano, Arnavutluktaki son hadi
seler esnasmda İtalyaya karşı teveccüh-
kâr davranmış olan devletlere ve bilhas
sa Almanyaya teşekkür etmiştir. 

Kont Ciano, kahraman evlâdlarmm le-
dakârbtlle kurtulmuş olan İspanyadan 
tekrar bahsetmiş ve İtalyanm Arnavut
luğa komşu memleketlerle İyi münase

betler idame etmek hususımdaki arzu ve 
niyetini teyid etmiş, İtalyanm Arnavut
luktaki menfaatlerinin inkâr edUemijre-
eek bir mahiyette oldu|:\mu, kıral u ğ u 
nun latibdadma nihayet vermek içtn Ar
navutlumu iwal ettiğini söylemiş ve de-
mlftir ki: 

— Arnavutluğun işgali, Yugoslavya için 
en ufak bir tehdid teşkil etmez. 

Kont Ciano, yakında Yugoslavya Haclp 
ciye Nacınnm Venediğe gelerek kendisi» 
le görüşeceğini söylemiş ve nutkunu 
şöyle bitirmiştir: 

— İtalya, Almanya Ue ahenk dairesin-
de siyasetine devam edecektir. Mihveı* 
İtalyan harici siyasetinin temelidir r« 
öyle kalacaktır. 

Romada bulunan mareşal Oörtng Ue B. 
Mussolini, bu İçtimada hazır bulunmuş 
tur. Mareşal Göring, İtalya kiralı tarafı»" 
dan kabul edUmlştlr. 

Arnavutluk valii umumiliği 
Roma 16 — Arnavutluktaki valli umu-

mlllte, Habeşistan valIl umumisi Duc de 
Aostun ve yahut Duc de Bergamcn» 
isimleri zikredilmektedir. 

h 

if Tutulan İstatistiklere göre memle
kette elektrik, havagan, petrol ve benzin 
sarfiyatı ve bu sebebden dolayı da alman 
IsUtalik remi artmaktadır. 

if Dört gündenbert Ankarada bulunai» 
İstanbul emniyet direktörü B. SadrMidm 
Ata bu sabahki ekspresle şehrimize doo-
nfişttkıl 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
« Sana ne? „ 

Bir karilm yazıyor: 

Gaaetelerde okudum. Bayiin biri, 
husuâ tayyare aramış. Bulsaymış bi
nip Samsuna gidecekmiş. Oradaki bir 
müştensine: 

— Müjde! Benim sattığım biletten 
saaaa. yirmi bin lira çıktı! Ver bakalım 
hakkımı! - diyecekmiş. 

Fakat ya bu emefinde muvaffalr 
olsaydı da Samsundaki müşteri onat 
şögrle deseydi: 

— Sen NasrcddÎB boâuua kikây«-
sİBİ bilmiyor musun birader?... Mtaû 
şır Tepsi ile baklava gütürüyorianmş 
da, hocaya bunu göstererek: 

«— Bak, bak! Ne neüs şey! - demiş^ 
lec 

«Hoca da: 
«— Bana ne? • demiş. 
a— Amma silin eve gidiyor! - de

mişler. 
«— Sana ne? • demiş. 
«Bizimki de o hesab, ey bayi!... Şeh» 

ria en işlek meydanlarında dükkân-
lan sıra sıra açmışsınız... öyle ki, in
safta şu his geUyor: Memleketin en 
büyük ticareti bu!... Nitekim artist 
Hfleım'dan sonra artist Naşkl de bak-
ıraş ki tuhaflık para etmiyar, bu ciddi 
işe canla başla sarılmış... 

«Demek ki sizinkisi âlâ iş... Hal böj^ 
le]4ıen bizler, biletlerimiz çıkmadıkça 
eşiğinizi aşındırıyor, sioe g^if^ '2*> 
raaumzın bir kısmını ver!» diyor mu>-
yux? Artan kârınız karşısında: 

«— Bana ne? - deyip geçiyoruz. 
«öyleyse, kırk yüdm bir kere de bia 

kaaanırsak: 
«— Sana aa?...» 

*** 
Kariim devant ed&yaa: 
«Bu müjdeciler, t^t^are pijBaaıg» 

şuadan vevgi alır gibi bir vaziyet ta* 
kındılar. Her halde böyle hardıetler» 
İCB piyangoya da bir zararları olsa 
gotektir. 

Ah! Şu bayi, tayyare tedarik edip 
Samsuna ka^u* gelaaydi da kmdi?«na 
şu cevab verilseydi: 

— Ç ^ müteessifim aataim!.. O b»> 
leti babasına sattım... O başkası Ğtt 
Eraununa gitti... İstersenis hava yo
lunuza devam buyurun... Fakat o da 
Adanaya giden birine verdiyse mesu
liyet bende değil!...» 

Bu mevzuu, bana «İçi yanık bir ka-
riiniz!» imzasUe tammadığım bir zat 
göndermiş! 

((Fıkra haline getirip yazuuz! - di
yor. - Pek yüreğim yamktır. Bir kere 
bana da on bin lira {iktı. Gece yansı 
paldır küldür evime geldiler. Uyku 
sersemliği bir taraftan, sevinç öte yan
dan, şaşkınlığa uğradım. 

«Etrafımı alarak: 
«— Müjde hakkı yüzde ne kadar 

verirsinia? diye sordukları vakit: 
«— Yüzde on! - demiş bulundum. 
«Bin liramı tırtıkladılar. 
«Hademesi^ çırağı da elimi öptü. On-

laza da o kargaşalıkta yüzer lira da
ğıttım... Uçtu bizim 1200 papel iki da-
kfta içinde... 

«Şimdi düşündükçe çok fena olu-
y«rum. 

«Tabii müjde istemek bir cürüm de* 
ğddir. Bımu menetmek de imkânsız... 
AacaK vatandaşlar, tetikte bulunmah: 

«Müjdecilere Nasreddin hocanın fık-
nnan anlatıp: 

«— Sana. ne? - demeliler. 
«Böylelikle benim intikamım alın-

»•I bulunur! Ashna mutabıktır. 
(Vâ - NÛ) 

• 

Sût meselesi 
Ankaradan bir 
heyet geldi, ted-

kiklere başlanıyor 
' İstanbulun jrülardanberi halledile-
miyen derdlerinden biri de süt mese
lesidir. Vali ve Belediye reisi doktor 
Lûtfi Kırdar İstanbulun süt işini hal
letmeğe karar vermiştir. Belediye re
isimizin Ziraat Vekâletine müracaatı 
üzerine, Vekâlet, Ankara ziraat ensti
tüsü profesörlerinden süt mütehassısı 
Bitinberger ile ziraat enstitüsü süt
çülük doçenti B. Ekrem Rüştü, Devlet 
ziraat kurumu sütçülük mütehassısı 
B. Fikret Çağlan İstanbula gönder
miştir. 

Gelen heyet, İstanbul Belediye bay
tar müdürü B. Esad, İstanbul ziraat 
mektebi sütçülük muallimi B. Rifat, 
Fatih hayvan hastanesi lâboratuvar 
şefi B. Üsevisin iştirakile dün Vali ve 
Belediye reisi doktor Lûtfl Kırdann 
reisliği altmda bir toplantı yapmıştır. 

İki ay müddetle süt istihsalinde 
başlıca ımsur olan ha3rvanlardan 
başlayarak sütçülük işinin bütün 
safhalarını ilmi esaslara göre tedkik 
edecek ve neticeyi bir raporla Bdedi-
ye reisliğine bildirecektir. Heyet ayni 
aamanda bir de teşkilât projesi nücu-
4e getirecektir. 

• • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • > « • • • * • • • • • • 

HiEtliçte bir motor bir sandalı 
parçaladı 

Haliçte Ayvansaray önünden KA-
Jıdhaneye gitmekte olan Emin kap-
tanm idaresindeki «Sevim» motörû 
Sadık admda birinin sandalma çarp», 

âk parçalkaKştır. Sadık yüzerde kxır. 
tuimuş, polis'Emin kaptanı yakala-
öuştıc 

Torikten zehirlendi 
Kadıköyde Kurbağalıderede otııran 

^yriye içiminde bir kadın aokikta ga-
Ç®» bir balıkçıdan torik balığı almış, 
J ^ i ş , az soiB» artürtenme alUml 
^^''"'^iştü-. Hadfseden haberdar olan 
^«, .1 , üayriyeyi Numune hastanesi-

® y*iuamf(at. Polis, meçhul baükçı-
'ö hüviyetini tesbite çalışmaktadır. 

i n z ı E s k i a d l i y e b i 
k a l d ı r ı l ı y o r 

Eski adliye binasının enkazı sene-
kftkmfaeri bâlâ lııı1^knİMawntıı lfik> 
teahhid, enkaz içinde işe yarayan 
tasımlan sattığı halde sahajn munta
zam bir arsa haline gHirecek şekilde 
tesviye etmemiştir. 

MaHye Vekâleti ile Mîllî emlâk mü-
düriüğü arasında kararlaştınlan son 
şekle göre MİUl emlâk müdürlüğü 
henüz ortada duran enkazın kaç pa
ra üe kaldınlacağmı hesab etriıiştir. 
Bu enkaz Millî emlâk müdürlüğü ta-
rafmdan kaldınlacak ve masrafı mü-
teahhidcten istenecektir. 

Piyasa canlandı! 
İki gündenberi ihracat 

faaliyeti artmıştır 

iki gündenberi piyasada faaliyet 
artmıştır. Muhtelif maddelere dışar
dan talepler vaki olmaktadır. Piyasa
da muhtelif maddelerin vaziyetleri 
sağlam ve fiatleri normaldir. İki gjün-
denberi dış memleketlere sevkiyat 
bir hayU artmıştır. Buna sebeb ihra
catçıların evvelki teahhüdlerini yeri
ne getirmeğe başlamış olmalarıdır. 

Piyassuuıı huraretlenmesi her ta
rafta bir ferahhk husule getirmekte
dir. Bu günlerde istihsal mmtakala-
nndan İstanbul piyasasma sevkiyar 
tın artacağı umuluyor. 

Karilerimizin 
mektupları 
Yaz tarifesi 

Şirketi Sahriyenitt ükbahar ta-
rifesitti tatbike bastıbacağım ga
zete hoDodisleri arasuula sfördüm. 
Gene bu mevsim tcarifesinin diğer 
TnevsiminJdlere nazaran daha iyi 
oimastm beklemekteyiz ve bunu 
temenni eylemekle beraber biz 

yolcuların şu tekliflerinin de naza
rı iiibare alınması yine her halde 
Şirketin menjaatindendir. 

Sabahleyin 53 No. lu seferi ya
pan vapurun 15 veya 20 dakika 
evvel Köprüye vardınlması ve ak
şam da 136 No. lu seferi yapan 
vapurun 15 veya 20 dakika sonra 
kaldınln-ULSi devairi resmiyede ve 
bazı devairi hususiyede çalışan 
müşterüeri için daha uygun ola-
cağaı kanaatındaytz. 

Bu dileğin muteber gazetenizle 
anlatılması her halde bu hakikati 
Şirketi Hayriyeye gösterecektir. 

Bu yazımın neşrini saygılarım
la dilerim. 

Emirgân: Asım Karkut 

Ş i ş l i d e k i a p t e s h a n e 
k a l d ı r ı l a c a k 

Şişlinin son istasyon mevkiinde bu
lunan abdeshane de 939 bütçesüe 
kaldırüarak burada jreraltı bir hela 
inşası tekarrür etmiştir. 

P o r t a k a l c ı d a n 5 0 k u r u ş 
a ş ı r m ı ş 

Sabıkalılardan Sadeddin isminde 
biri. Taksimde bir sejysLr portakalcı
dan portakal almakta iken el çabnk-
luğ^le yarım lirasmı aşırmış, kaçar
ken polis tarafından yakalanmıştır. 

Âhırkapıda bir 
istasyon yapıtacal; 
Münakale ve MMh*b«re 

Vekâletinde» en ir g^mess 
bekleniyor 

Skkeci nieydamauı açtlması faali
yeti devam ediyor. Bir taraftan Sirke
ci istasyonunun deais cephesindeki 
mc^fdaoın denize yakın kıszmnda an
trepolar inşa edilmektedir. 

Diğer taraftan Ahırkapıda şimdilik 
istasyon ittihaz edilen yerde bir istas
yon binası yapılması işi de, yaz mev

siminin yaklaşması münasebetile ehem-
miyetlenmektedir. İnşaata başlanması 
için yakmda Muhabere ve Münakale 
Vekâletinden icab eden tebligatın ya
pılacağı söylenmektedir. 

Adalara su 
15 hazirana kadar su 

r e r i l c c ^ 

Vali ve Bele(Mye Beisi B. Lûtfi Kır
dar Haziranın on beşine kadar Bü-
yükadaya su rerilmesini behemehal 
temin etmek istiyor. 

Büyükat'Aya Elınalı suyu nakledi
lecektir. Su vapurunun yanaşacağı 
iskele Maden tarafında yapılacaktır. 
İskelenin, vapurla getiıilen suyun 
konacağı Kazoğlu su deposuna yakın 
Nizam önlerinde yapılması düşünül-
müşs fakat Mcdcn sahilinin daha 
sığ olması iddia edilerek iskele inşa 
masrafının drü:^ ucuza, baliğ olacağı 
üeri sürülmüştür. Ancak lodos veya 
meltem rüzgâaianrın yaz ve kış mev
simine göre buradaki tesirini anla
mak için keyfiyet deniz ticaı-eti mü
dürlüğünden sorulmuştur. 

BüjKikada-ya su verilmek üzere yüz 
elli bin lü-s.ya ihtiyaç görülmüştür. 
Bu para hazudu-. Bunı.nla Kazoğlu 
su deposu tamir, i s k ^ inşa ve Ada
daki sn şebekesi yapılacaktır. 

BmaU suyu Bostancıya doğru tem-
did edildikten sonra adalann suyu 
denizaltı kaljlosu ile t e - su gemlsi-
ne ihtiyaç hKsetmefcsiain - verilecek
tir. 

Bozuk yiyecekler 
Daha sıkı 

kontrol için 
* 

tedbir alındı 
Vali ve Bdediye misi R Lûtfi lOr-

dar Belediye sıhhiye teşkilâtmı btt 
günün ihtiyacma göre tadil etmiştir. 
Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, 
Üsküdar, Kadıköy şubelerindeki Be
lediye hekimleri bilhassa yiyecek ve 
içecek maddelerinin muayenesi, jd-
yecek satış yerlerUe imalâthanelerin 
murakabesi işiyle meşgul olacaklar
dır. Bunlar her gün gıda maddelerin
den numune alarak tahlil ettirecek
ler, bozuk çıkan maddelerin satı;^ 
derhal menedilecektir. 

Bulaşık hastalıklarla mücadfele işi 
İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar tebhirha-
ne doktorlanna verilmiş, tebhirhane-
deki nakliye vasıtalanna 3 kamyon
la kâfi miktarda araba ilâve edilmiş
tir. 

K o l u n u m a k i n e y e k a p h r d ı 
Mecidiyeköyünde yol inşaatmda 

çalışan Selâmı isminde bir usttU)a9i, 
silindir makinesini tamir etmekte^en 
kolunu makineye kaptırmış yaralan
mıştır. Polis yaralı işçiyi hastaneye 
kaldırmıştır. 

E h l i y e t s i z a r a b a c ı y a r a l a n d ı 
Ehliyetsiz olarak araba kullanan 

Ferhad ismintte biri, dün, Eminönün^ 
den geçerken hayvanlan ürkmâf 
ba son süratle giderken mu' 
ni kaybedip yere dü^rek yaralanmış 
t ı r . 

G a y r i m ü b a d i l l e r i n İnsnîliz 
v e d r a h m i i s t i h k a k l a r ı na« ı l 

h e s a p e d i l e c e k 
Gayrimübadillerden bir kısmıran 

istihkak mazbatalannda istihkaktan 
İngiliz lirası veya drahmi olarak gös
terilmiştir. Bunlann istihkakları he
sap edilirken bugünkü rayiç nazan 
dikkate alındığı için gayrimübadille
rin şikâyette bulunduklarım yazmış 
tık. Maliye VdKâleti şimdiye kadar 
tevziatta daima bu suretle hareket 
edUdiğini ve bunun mantık! olduğu
nu bildirmişti. 

GayrimübadiUer cemiyeti bu husus
ta divam muhasebata müracaat etmiş, 
şimdiye kadar tevziatta o günkü kur
sun nazan dikkate alınmadığim ve is
tihkak tahakkuk ettiği zamandaki ra
yice göre hesap edildiğini bildirmiş, 
bu hususta etrafh izahat vermiştir. 

Divanı muha^bat gayrimübadiller 
cemiyetine verdiği cevapta bu husus
ta Maliye vekâletinin mütalâasım is
tifsar ettiğini bildirmiştir. 

1515 Ekmek 
Bozuk çıktığından müsadere 

edildi 

Vali konağı caddesinin s^eniş-
letilmesi münakaşaya kondu 
Yirmi metre geniştiğinda olan Nlşanr 

tafiadls YaHInmığı caddesinin 25 
netreye ÇT^MÜİIMI münakaşaya ko
nulmuştur. 3t haziranda ihalesi yar 
pılacak ve Harbiye (Yedek subay 
okulu) yemekhanesinin cadde üze
rindeki duvan hemen geriye çekile
cektir. Çekilecek duvar, operatj^ M. 
KMoaalin Emek apartımazundan Har-
Ujnde Maçka tramvajlannın durdu
ğu liiMynn aei ldtee kadMdır. Du
var geriye çddldikten sonra yaya kal
dırım tanzim edilecektir. 

Belediye, bozuk ekmek yapış ve sa
tışını menetmek için fırınlarda sıkı 
bir kontrol yapmaktadır. Son gün
lerde Kumkapıda Arapzade mahalle
sinde bir fırından 98, İstasyon cad
desinde diğer fmndan 51, Turanlı 
caddesinde bir fmndan 41, Lângada 
bir fınndan 34, Gedikpaşada bir fı-
rmdan 145, diğer bir fınndan 88, Be-
yazıtta Ordu caddesinde bir fınndan 
68, yine bu caddede diğer bir fırmdan 
3, Yedikulede bir fınndan 646, SulUr 
manastırda bir fınndan 18, Samatyar 
da bir ekmek satıcısından 312, diğer 
bir dükkândan 14, Yedikulede bir fı
rmdan 169, Samatyada bir ûnndan 
36, Kocamustafapaşada bir fınndan 
10, Kumkapı Nişancasmdaki bir fın-
mn ekmeğini satan bir sejryar satı
cıdan 16 ki 1515 kik} ekmek müsade
re edilmiştir. 

Bunlardan dokuz yüz parçası a,f-
nen, diğerleri de satılmak s»ıretile 
nakden Darülacezeye verilmişlerdir. 

Nafia Vekili dün vali ve 
Belediye Reisim ziyaret etti 

l^afıa Vekili General Ali Fuad Co-
bcs(^, dün Belediyeye gelerek Vali 
TC Beledire Reisi I^. Lûtû Kırdan 
ziyaret etmiştir. 

B e k â r e s n a f a b a r ı n m a jrurda 
Bekâr esnaf içm bannma yurdlan 

tesisi kararlaçtınlmıştı. Esnaf cemi
yetleri daha önce Esnaf hastanesi ol
mağa elverişli bir bina bulmak işile 
meşgul olduğundan, bannma yurdu 
tesisi karannın tatbikini bir müddet 
tehir etmiştir^ 

K a d ı n i s k a r p i n i ç a l a r k e n 
y a k a l a n d ı 

iflBolatdtt bbti, Tavukpaza. 
İtacglnin dükkânın

dan üç çift kadın iskarpini a§ını> ka-

ÎSTANBUL HAYATI 

Harp dedikodusu 
Her tarafta ayni dedikodu, herkfr 

sin ağzmda ayni sualler: 
— Vaziyet nasıl?... 
Kahvelerde her masa başmda üçer 

beşer kişilik gruplar; önlerinde birer 
f aaete. Biri okuyu', ötekfler can ku-
lağıyle dinliyorlar. Her cümlenin so-
Hunda bnkes bir mtttalea beyan edi
yor: 

— Baaa kalırsa bu södcrin hepsi 
kunt günUfüinn İIMUKC. 

— Han^ kıuH gürültü yahol... 
Görmüyor musıut ne seylüyorbur?... 

— Kulak verme söylenenlere... 
Onlar söylüyoriar da ötelüler susmu-
yoriar ya. Baksana Çemberliyan bir 
deia ağaou açtı mı, dünyayı kendin» 
bakbnyor. 

Labmkada, çenber sakaUı kasket
leri yaaa çevrilmiş iki kişi avurtla-
rmı şişire şişire lokmalan atıştırır
ken bir taraftan da politika müna
kaşası yapıyorlar: 

— Fikri âcizanemce, vastî Avrupa» 
nm inkısamı bir emri vaki haline 
İttirilmek gayri hodbinanesMe hare
ket ediliyor. Arnavutluğun lıali pür-
melâline baksanız a... 

— Bendeniz de ayni düşüncede
yim. Ancak, hali scbavetimisde med
rese tahsilinde kürei arzın kıtaatı 
hamsesi üzerinde bir çok millet isim
leri okumuştuk. Vetâkin Hitler mil
leti namUe birşey işittiğimi hatırla-
BiıyMum. İng îHzIer, Fransızlar, Ata
manlar diye bir çok mHletler biliyo-
lum amma, şu son zamanlarda pey-
da olan Hitler milletinin nereden 
fiktığuu bir türKi fehmedemiyorum. 

— Efendim, malûmu âhieri ya; 
harbi umnrat akabmde Avrupada ye> 
Bİ isimlerte bir çok yeni milletler, 
hükümetler peyda ohftt. Her halde 
Hitler de böyle oka gerek. Etrafa 
meydan okuduklanna bakıhrsa, nü
fusunun fazlaca olduğu anlaşıhytN*. 

X Sokak aralarına sıralanan kundu
ra boyacılarmın, köşe başlanna top
lanan hamal gruplarının ellerinde de 
birer gazete var. Becerebilenler hece
liye heceliye okuyorlar, ötekiler tefsir 
ediyorlar. 

— İtalyanlar, Yunanlılara teminat 
vannişler. Teminat ne ola acaba?... 

— Ulan amma da kuş beyinli 
adamsm ha... Buncağızı bilmezsin, 
bir de kalkar gazete dinlersin. Temi
nat dediğin top tüfektir. 

^^^Akşaai iİMTİeri caddelerdeki gazi-
iM^rm, mahalle kahvelerinin önl^i 
tıkhm tıkhm doluyor. Yüzlerce ağız
dan *ı**lf bir fısıltı bUe çıkmıyor. 
HMtkM ean kulağiyle radyo havadisi 
dinMjror. Omdan «idftkian malûmatla 
her biri birer diplomoft kesiliyorlar. 

Son günlerde köstebek yuvasına 
dönen Babıâli caddesindeki kanali
zasyon çukurlannda da, kazma gü
rültüleri arasmda siyasi münakaşa
lar yapılıyor: 

— übm Memmet! Senin akhn^ 
fikrin nasıl? Muharebe olacak mı ki: 7 

— Bende o gadar akıl fikr olsa 
bu çukurun içinde ne işim var, emme, 
ımdıarebe olacağım bir türlü akhm 
kesmiyo. 

— Ulan, frenk diyarında önüua 
gelen barbar bağınyo. Görmüymı 
mu?... 

— Gutaık a m a öyle şeylere. O ba-
mahalledeki çeşme* 

benaer. Bağınriar, 
çağmrlar; y»ıe dağıhp giderier. 

Cemal Refik 
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c30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 
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Mecidiyeköyündeki oto
büs kazası muhakemesi 

Şoför ve arabacı kabahatli 
olmadıklarını soyuyorlar 

Evvelki gün Taksimden Büyükde-
reye giderken Mecidiyeköyü civarın
da idare ettiği otobüsle Hurşit oğlu 
on beş yaşında Süleymana çarparak 
ölümüne sebebiyet vermekten maz
nun otobüs şoförü Remzi ile, Süley-
manı yük arabasma bindirmek ve ka
labalık bir yerde indirmek suretile 
seyrüsefer nizamatma muhalif hare
ket ederek ölüme sebebiyet suçuna 
iştirakten maznun sucu Mahmudun 
Cürmümeşhud kanununa tevfikan 
muhakemelerine dün asliye ikinci ce
za mahkemesinde başlanmıştır. 

Müddeiumumîlik iddianamesinde 
her iki maznunun da ölüme sebebi
yet suçundan dolayı Ceza kanunu
nun 455 inci maddesine göre cezalan-
dınlmalan isteniliyordu. Bundan 
sonra kaza yerinde keşif yapan ehli
vukufun raporu okundu. Raporda, 
kaza esnasmda şoför Remzinin seyrü
sefer nizamatma uygun olarak vasati 
süratle gittiği ve yine nizamî şekilde 
önündeki su arabasmm yanından ge
çeceği sırada birdenbire arabadan 
İnen Sülejmıanm, otobüsün altına 
düştüğü, şoför Remzinin hatası gö
rülmediği bildiriliyordu. 

Maznunlar bu rapora karşı bir di
yecekleri olmadığını söylediler. Ölen 
Süleymanm babası Hurşit de davacı 
sıfatile muhakemeye kabul edilme
sini ve bu husustaki istidasını sonra 
vereceğini söyledi. Mahkeme bu ta
lebi de kabul etti. Bunu müteakib 
maznunların isticvaplanna geçildi. 
Evvelâ arabacı Mahmud dinlendi ve 
vakayı şöyle anlattı: 

- Süleyman benim amcamın oğ-
ur. Şişlide bana tesadüf etti. Ken-

--;ini Mecidiyeköyüne kadar götür
memi söyledi. Arabama aldım. Topal 
Cemalin kahvesine yaklaştığımız sı
rada arabanın sol tarafmdan indi. 
Ben biraz ilerledim, arkamdan bir 
düdük sesi duyup döndüm. Amcaza
dem Süleymanı otobüsün tekerlekleri 
aHmda gördüm. Kazanın nasıl oldu
ğunun farkında değilim. 

Şoför Remzi şunları anlatmıştır: 
— Saat on ikide Taksimden kalk

tım. Mecidiyeköyüne geldiğim sırada 
süratimi azalttım. Ben, on kilometre 
ile gidiyordum. Mütemadiyen kome 
de çalıyordum. Birdenbire karşıdan 
bir araba gördüm. Yanma yaklaşm-
ca arabanın solundan geçecektim. 
Araba ile otobüsümün arasmda bir 
metre kadar mesafe kaldığı sırada 

ansızm arabadan birinin yere atladı
ğım farkettim. Hemen el ve ayak 
frenlerini sıktım ve direksiyonu hen
değe doğru çevirerek yerdeki adamı 
çiğnememek için hendeğe saptım. 
Bunda benim kabahatim yoktur. 

Otobüste bulunan yolculardan Gü
zin şu İfadeyi verdi: 

— Ben otobüsün ön sıasında otu
ruyordum. Ağır gidiyorduk. Bir ara-
hk önümüzde bir adam gördüm ve 
tam bu sıradSı otobüs hendeğe yu
varlandı. Şoförün önümüzdeki ada
ma çarpıp çarpmadığının farkma va
ramadım. 

Diğer şahid Feriha da ayni ifadeyi 
vermiştir. Otobüste bulunan Sarıyer 
jandarma kumandam da şunlan an
latmıştır: 

— Otobüsümüz ağır gidiyordu. Ben 
kitap okuyordum ve otobüsün müte
madiyen kome seslerini duyuyordum. 
Bir aralık birdenbire şiddetle sarsıldık 
ve otobüs hendeğe yuvarlandı. Ka
zada hiç birimize birşey olmadı. Diğer 
yolcuları sükûnetle otobüsten dışarı
ya çıkardıktan sonra ben de çıktım. 

Muhakeme akşam geç vakte kadar 
devam etmiş ve gelmlyen şahitlerin 
çağrüması için başka güne bırakıl
mıştır. 

Bir tavzih 
Denizbank eşya anbanndaki hırsız

lık hadisesinin muhakeme safahatını 
yazarken suçlulardan Alinin mahke
mede verdiği ifadede anbar memuru 
İzzeddinle uyuştuklanm söylediğini 
kaydetmiştik. İsmi geçen anbar me
muru B. İzzeddin şu tavzihi gönder
miştir: 

Denizbank Eminönü i numaralı an-
banndan sirkat edilen eşyaların hır
sızlara benim tarafımdan verildiği ve 
eşyalann durduğu mahal gösterildiği 
ve hırsızlarla teşriki mesaî ettiğimi 
gazetenizin 9/4/939 tarihli ve 7355 
sayılı nüshasında okudujn. 

Sirkat Denizbank anbar memurla
rınca anlaşıldığı zaman ben zikredilen 
anbarda memur değildim. Esasen ah
vali sıhhiyemden dolayı on ay rapor
la mezım bulunuyordum. Mezuniyeti
mi müteakib i numaralı anbara me
mur olup ta geldiğim zaman sirkat 
vakası alâkadar Denizbank anbar me-
murlan tarafmdan tesbit edilmişti. 
Binaenaleyh benim bu işle hiç bir alâ
kam olmadığı kuyudu resmiye Ue sa
bittir. 

Kanun Bilgileri 
ürDikte kefâDet 

Borçlu para verirken alacaklı borç
lunun yazdığı senede meclistekile-
rin de kefil olarak imza etmelerini 
istedi. 

— Canım, dördümüzün birden ke
fil olarak imza etmemize ne hacet 
var, birimizin veya ikimizin imzası 
kifayet etmez mi? denildi ise de bu 
sözleri alacaklıya bir türlü dinlete
mediler, çarnaçar dördü de borçlu
nun imzalamış olduğu sekiz bin li
ralık âdî borç senedinin altına kefil 
olarak imzalanm koydular. 

Aradan epeyi zaman geçti. Borçlu 
tecrübesi olmadığı hâlde bir takım ti
carî işlere girişti ve neticede iflâs 
edip 8000 lira borcunun bir lirasını 
bile ödemeğe iktidarı kalmadı. 

Alacaklı derhal kefiller hakkmda 
tahkikata girişti. AkU sır hangisi en 
zengin ise onu dava edecekti. Lâkin 
avukatına danışınca şaşırdı kaldı, 
çünkü Borçlar Kanununun 487 n d 
maddesine tevfikan her bir kefilden 
alacakünm isteyebileceği miktar yal
nız iki bin lira, yani alacağın dört
te biridir. 

Çaresiz her biri aleyhine takibata 
girişti. Kefillerden biri müflis çıktı. 
İkincisiııin Türkiyede ikametgâhı ol-
MMkiB gUıi jcaten Amerikaya gide-
li epeyi zaman olmuş, üçüncü kefil
den ancak bin lira alınabildi. 

O zaman gene 487 inci maddeye 
tevfikan dördüncü kefilden müteba
ki alacağını, yani 7000 lirasını ta
mamen aldı. Zira birlikte kefalet hâ
linde kefUlerin her biri kendi hisse
leri miktannca âdî kefil gibi, diğer
lerinin hisseleri için kefile kefil sıfa
tile mesuldurlar. 

Adî kefilin mesuliyet dereecesini 
bvmdan evvel öğrenmiştik. Maama-
fih, bir kere daha tekrar edelim: Adî 
kefil ancak şu hâllerde borcu öde
meye mecbur tutulur: 

1) Kefalet akdinden sonra borçlu 
iflâs ederse. 

2) Borçlu hakkmda takibat yapı
lır da bu takibat alacakhnın hatası 
olmaksızın semeresiz kahrsa, yani 
ele bir şey geçmezse. 

S) Borçlu aleyhinde Türkiyede ta
kibat İcrası imkânsız hale gelmişse. 

İşte birlikte kefil olanların herbiri 
kendi hisseleri miktarmca âdi kefil 
gibi mesul olduklarından borçlu if
lâs edince herbiri iki bin lira verme
ğe mecburdur. 

Kefile kefil sıfatı ise âdi kefalet ha
linin aymdır, yâni yukarda saydığı
mız üç vaziyetten biri hadis olur da 
kefillerden bazıları hisselerine düşen 
vecibeyi ifa etmezlerse o zaman diğer 
kefiller onlarm hisselerini ödemeye 
mecbur kalırlar. - Avukat Emcet Ağt^ 

Beşiktaş Demirspora 
2-0 yenildi 

Siyahbeyaz l ı lar ağır v e dur
gun oynadı lar . D e m i r s p o r 

enerj ik bir oyun la gal ib iyet i 
hakket t i 

Ankara 15 (Telefoıüa) — Beşiktaş 
Demirspora 2-0 mağlûb oldu. Siyah-
beyazhlann bugünkü durgun ve ha
reketsiz oyımu karşısmda atılgan 
ve enerjik bir oyun çıkaran Derair-
spor haklı bir galibiyet kazandı. Çok 
güzel bir havada 19 Mayıs stadında 
10 binden fazla seyirci önünde oyna
nan maça takımlar şu şekilde çık
mışlardı: 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Hüsnü, 
İbrahim - Hüseyin, Bedii, Feyzi -
Hayatı, Halikı, Nazım, Şeref, Eşref. 

Aynen geçen hafta Fenerbahçeyi 
3 - 0 yenen takım. 

Demirspor: Hilmi - Gazi, Şevket -
İbrahun, İbrahim, Kâmil - Mustafa 
Arif, Orhan, Orhan, Zeki. 

Bu takımda eski Çankayalı oyun
cular bulunuyor. Sağhaf eski Beşik
taşlı Maraton namilç marUf İbrahim. 
Hakem Muzaffer. Galatasaraylı eski 
futboculardan Mithatm küçük kar
deşi... 

Seyirciler arasında Hariciye Vekili 
B. Şükrü Sa'racoğlu da bulımuyordu. 

Beşiktaş maça çok yavaş başladı. 
Pek kısa süren bazı anlar müstesna, 
Beşiktaş, göı-mediğimiz ağır oyunımu 
maçın sonuna kadar devam ettirdi. 
Geçen haftaki galibiyetti verdiği yer
siz emniyet yüzünden Beşiktaş takı
mı tanmmıyacak derecede ağırlaşmış 
ve oyunu mühimsemez bir vaziyet 
almıştı. Pek tabiî olarak bunun ce-
zasmı çekti. 

İlk on dakiltada Demirsporlular 
ağır bastıla'-. Yinninci dakikaya ka
dar oyun berabere bir şekilde devam 
etti. Yirminci dakikadan sonra Be
şiktaşlılar bir müddet hâkimiyeti ele 
aldılar. 

BİRİNCİ GOL 
28 inci ıl?Jdl:ada Demirspor sol-

açığı Zeki ortadan bir pas aldı. Hüse-
ylni geçti, yerden ortala,dı, Orhan gü
zel bir ça.Tım ile İbrahimin sağmdan 
geçerek yerden köşeye bir şüt çekti. 
Mehmed Ali zamanında plonjon yap
saydı, bımu kapabilirdi. Beşiktaş 
ağır basmağa başladı. Ortadan kısa 
paslarla r:.ürlafaaya geçmeğe çalışı
yorlar. Hakkı ve Nâzımın sütleri ha
vadan gidiyor. Bu sıı-ada Şerefin şim
şek gibi vole bir sütü direğe çarpıp 
geri döndü. Beraberlik fırsatını ka
çıran Beşiktaş devreyi 1 - 0 mağlûb 
bitirdi. 

İKİNCİ DEVRE 
Beşiktaş tahmin hilâfına ikinci 

devrede daha ağır ve daha lâkayd bir 
oyun tutturdu. Demirspor forvertleri 
kale önünde fazla acele ediyorlar. 
Yoksa netice alamıyacaklar. 

İKİNCİ GOL 
Onunucu dakikada Beşiktaş sağhafı 

Hüseyin korner cîvannda favl yaptı. 
Bunu Zeki çekti. Hatah yer tu tan 
Beşiktaş müdafaası arasından Arif 
güzel bir kafa ile topu havadan Meh
med Alinin elleri aıasmdan ağlara 
gönderdi. Bu golden sonra îbrahimle 
Feyzi yer değiştirdiler. Beşiktaş ha
rekete geçr.ıek istiyor. Ortadan yapı
lan kısa paslı akınları enerjik Demir
spor müdafaası kesiyor. Beşiktaşın 
neticesiz hâkimiyeti bir müddet de
vam etti ve yavaş yavaş takımm oyu
nu büsbütün bozulmağa ve mağlûbi
yeti İtabul eder bir oyun oynamağa 
başladı. Maç 2 - 0 Demirspora mağ
lûbiyeti ile neticelendi. 

NASIL OYNADILAR 
Beşiktaşm bugtinkü oyunla mağ

lûbiyeti tabiî bir neticedir. Siyahbe
yazlılar çok ağır, kısa paslı, tutuk ve 
esnerj isiz bir oyım oynadılar. İçlerin
de arasıra hırçınlaşan Hüsnüden 
başka muvaffak olan oyuncu yoktu. 
Bu oyuna rağmen eğer birinci devre
yi berabere bitirseydiler belki netice 
değ'şebüirdi. Denürspor enerjik oyu-
nile galibiyeti hak etti. Kaleci ve bek
ler iyi, haflar çok gayretli idüer. 
Forvert hattmdm sentrfor Orhan 
güzel oynadı. Diğerleri de zararsız ça
lıştılar. Yalnız solaçık Zeki favullü 
oynadı. Hakem Muzafferin idaresi 
vasattı. Ulvi YENAL 

İnsanlar 
sel halinde 

Dünva bir kasır gaya tutulmuş 

LALE'ye 
Sinemacılığa bir şeref tacı giydiren 

akıyor 

K E Ş İ F A L A Y I 
V ERROL FLYNN - OLİVİA de Havilland, 

Bugün: İ P E K sinemasında 2filRi birden 
1) H A L K I M I Z D A N G Ö R D Ü Ğ Ü B Ü T Ü K R A Ğ B E T • • 

I M U M İ A R Z U Ü Z E R İ N E 

S Ü V E Y Ş F E D A İ L E R İ 
Saat 1 — 4.15 ve 8.10 

2) CAMBAZHANE ÇOCUĞU 
Fransızca sözlü, son derecede müessir bir Macera Şaheseri 

Ba9 Rollerde : V A L A S B E R R T - J A K İ K O P E R 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Saat 11, 2,30, 6 — ve 9,45 te 

Bugün görülecek. Eğlendirecek ve güldürecek film... 
Sinema Kraliçesi Kahkaha Kralı 

GABYMORLAY VC F E R N A N D E L 
tarafından fevkalâde bir tarzda varatılan 

ümıer SDneımiBSDriidlaı 
Büyük bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

H e r k ü l 
Nükteli, eğlenceli ve neş'eli filmini mutlaka görünüz. Bugün saat 

^ g ^ i m g g g g ^ l ^ 11 ve 1 de tenzilâtlı halk matineleri. a i H ^ H B a i B a B ^ 

Müessir bir Fedakârhk Romam 

SON PUSE 
HERBERT M.-VRSHALL 
T.4RB.%RA STANVVYCK 

E m n i y e t u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 
1 5 v i l âye t t e kurs a ç a c a k 

Ankara 15 (Akşam) — Emniyet iş
leri umum müdürlüğü polislerin mes
lekî bilgilerini arttırmak için on beş 
vilâyet merkezinde kurslar açacaktır. 
Bu hususta hazırlıklar yapılmaktadır. 
Kurslarda çalıştırılacak öğretmenlere 
beher ders saati için 1 - 3 lira ücret 
verilecektir. 

E d i r n e d e spor faa l iye t i 
Edime (Akşam) — Mektepler ara-

smdaki lig maçlanna başlandı. Okul 
spor yurdlan komitesince hazırlanan 
programa göre birinci hafta Erkek 
muallim - Sanatlar A ve B takımları 
karşılaşacaklardı. 

Saat 14 te evvelâ bu iki okulun kü
çükleri hakem H. Berkanm İdaresin
de oynadılar. İlk Ğtvre müsavi bir şe
kilde cereyan etti, Uk golü Sanatlar 
attı. İkinci kısımda buna mukabele 
eden Erkek muallim B takımı oyun 
soıüanna doğru ikinci bir golle gali
biyeti temin ederek sahadan bu netice 
ile ayrıldı. 

Saat 16 da bu ilû okulun birinci ta
kımları hakem A. özgirgin idaresinde 

. karşılaştılar. Maç iki tarafın canlı 
çalışmasüe geçti. İkinci kısımda San-
atlarm hissedilir derecede faikıyeti
ne rağmen Muallim müdafaasmm 
gayreti takımlarına gol yapılması fır
satını vermedi. Oyun da böylece bera
berlikle nihayet buldu. 

Bölgemizde biraz geç başlıyan seri 
bisiklet yarışlarının 40 kilometrehk 
olanı yapıldı. 7 Idşinin iştirak ettiği 
bu müsabakada Mehmed İpek birin
ci, Mustafa ildnci ve Ekrem üçüncü 
geldiler. 

P\ıtbol ve voleybol takımlan ile 
Kırklareline giden Erkek lisesi genç
leri orada Halk sporla futbol ve voley
bol karşılaşması yapmış ve futbolda 
6-1, voleybolda da 4-15, 9-15 gibi iyi 
bir netice ile galib gelmiştir. 
• Liseli gençler seyahatlerinden çok 
memnun kalmışlardır. Gençler ayni 
gün E)dirneye avdet etmişlerdir. 

Ç O C U K B A L O S U 
23 Nisan çocuk bayramı münasebetile 

ŞI9Iİ Halkevi tarafından Çocuk Esirgeme 
kurumunun İftiraklle Dağcılık klübU sa
lonunda bir çocuk balosu hazırlanmak
tadır. 

Bunun İçin şehrimizin en maruf en 
yüksek ailelerinden mütevekkil bir komi
te faaliyete geçmiştir. Balonun çok ne-
Oell ve parlak olması İçin bütün tedbirler 
almmıştır. Baloya pazar günü saat 15 te 
başlanacak, danslar, temsiller, muhtelif 
eğlencelerden başka bir de gürbüz çocuk 
müsabakası yapılacaktır. Davetiyelerin 
ŞlşU Halkevinden tedariki mOmkundür. 

Şafağa Dönüş 
Çigan müziklerinden ateş alan 

bir fUm 

B U G Ü N ] 
11 den itibaren 

Hepiniz: 

Millî 
ve 

Alemdarca 
Toplamnız. 

BUYUK 
VALS 

ve 
MİSTER MOTONTN 

[^/YEMİNİ 
Ele geçmez bir hafta 

I
Nağmeden... Şiir ve aşktan 

örülmüş eşsiz bir senfoni Şafağa Dönüş 
Bugün 

16, da akşam 
9 da 

Zır Deliler 
Operet 3 perde 

V TURAN TİYATROSU 
Gündüz matinede ÇtFTK 
BAYGINLAR) vodvU S 
perde. Gece (ELLt YA
SINDA CİVAN) vodvÜ 
S perde. AUia Şerç vt 
Mlçe vnrvptj» ffrunlan 



ddib İ A 

POLİTİKA 
Insfiltereııİn asıl endişesi 

İDgiU» BayveUU coo begranatında Anavutluğım «Iradığı âldbete ve 
luadan d<rfayı 4fcrt«»iıhı bîr kohı <ı|«n Adriyatik »tatttjEonmun bocabıut-
İnma pek ehemmiyet venn«nt| re Amuvntha l»tl|HâHntn detraın ed̂ fMğtiM 

İktifa etmiştir. Amarutluğun bundan sonra na«l mttatakü olacağı 
nıalûmdı<r! 

B. Ohataboriain daha aiyade ttalfan güııiUItilormin gayn mahdod Ur 
aaman İspanyada kalmalarından • • aî p bu jttaden statükonun ve binaen
aleyh İD^İİİZ - İtalyan muahedednin boculmaaından endişe etmiftir. 

İngilic BajfTekili, Madrid düftükteo sonra - İtalyan gönültflleri, tayya
releri ve plotlannın çekileceklerine dair • İtalya hlikûmeti namına evvelce 
verilen teminatın yerine getirilmesi flaerinde iarar etmiştir. 

İngiltere, İspanyada İtalyan fırkaları ve hava ktıvvetleri mcvcud bu
lundukça Cebelüttank'ı emniyette sttrmüyor. Son samanlarda CebdiUMa-
hk'ı İtalyaya rapteden bf̂ rcahm gerisindeki La linea beldesi oivanndaki hA-
kim t^>elere mtttemadiyrn toplar yerieştirllmeri İnglUaleri çok endişeye 
düşiirmüşttlr. 

Alman} a, açık denk donanmannın bir ay mttddatio İspanya açıkla-
rmda nıaı evralar yapacağım İngütereye bildirmiştir. İspanyanın Atlas 
Okyanusuna bakan şimal limanlan İki senedenberi Ahnanlann dinde İdi. 
Burada ve bahusus Ferriol harb linummda Almanların bahri ve havai ta
ler tesis ettikleri malûndur. İngiltere Tunanistana bir taraflı teminat ve-
rerk Akdenizin gark havzasına ehemmiyet verdiğini anlatmıştır. Pakat 
şimdilik hayatî kıymet verdiği İspanyadaki variyettir. AKŞAM 

• » • • •MI 

Arnavutlukta çete harbi 
Çeteler bir İtalyan tayyaresini yere lodlrnıjsler? 

r Tirandan Times gazetesine bildik 
rildiğîne göre, İtalyan askerleri halka 
karşı katî bir nezaket göstermektedir. 
Bütün kahveler, oteller ve lokantalar 
İtalyan askerile doludur. İtalyanlar» 
karşı gösterilen mukavemet ciddiye
tini kaybetmiştir. Çünkü firar eden 
çeteler kâfi miktarda cephane alamar 
mıştır. İtalyanlar şimdi en zor ve ge
çilmez yollan kendilerine açmağa ça
lışmaktadırlar. 

En ziyade mukavemet eden kuvvet' 
kıral 2iOgo'nun hassa alayı kumandar 
m Hisn'in idaresindeki askerlerdir. 
Sabık Maarif Nazırı B. Dibra'nm 500 
gönüllüsü de mukavemete devam et
mektedir. Çetelerin mati nehri sahil
lerinde bir İtalyan tayyaresini yere in
dirdikleri söylenmektedir. 

Arnavutluğun şlmallndeki Mirdlt-
1er İtalyan istilâsı başlamadan evvel 
Eogoya karşı isyan etmişlerdir. Bu is-
^anm başmda Amavutluğım en zen
gin adamı olan Begfverlazzi vardır, 
feundan on sene evvel kıral Z(^o, 
onun kızmı almajn vadetmiş, fakat 
Bonra bu va'dinde durmamıştı. Bu
nun üzerine Beg^erlazzl bu hakare
tin intikamım alacağım söyliyerek 
ttalyaya kaçmıştı. 

A r n a v u t l u ğ u n L o n d r a 
sef irinin bir cevab ı 

Londra 15 (A.A.) — Arnavutluğun 
Londra sefareti tebliğ ediyor: 

Tiran Hariciye Nazın, 13 nisanda 
Arnavutluk sefaretine bir telgraf çe
kerek, Tirandaki sözde Millet mecli
sinde ittihaz edilen kararlan bildir
miş ve bir hükümet kurulduğımu ha
ber vermiştir. 15 nisanda Londrajrs 
gelen bu telgrafa Arnavutluk sefili 
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Kral Zogonun yeğeni, çeto hatUnl 
idare eden Salnt Cyr mesunlanndan 

praıs Ali Cemd 

şu cevabı vermiştir: 
cTiranda ecnebi tahalckttmü sltıo-

da lEurulan rejimi ve hflkûmsti tanı
maktan imtina ediyorum.» 
B. Mussolini Arnavut keyetini 

kabul etti 
Roma 15 {AA.) — Resmi Arnavut 

heyeti, Mussolini tarafmdan kabul 
edilmiştir. 

Trakya izmir tuarına geniş mikyasta iştirak ediyor 

Trakya fuar komitesi om um! mflfettişle beraber 

Edime (Alcşam) — 939 beyndmille İzmir fuarına geçen yıllardan 
^^a parlak surette iştirak edecek olan Trakyamn haau-Uk komitesi bugOn 
«eneıal Kâzım Diriğin ba^kanlığmda toplanmıştu-. 

Kadınlar kolu da bu hafta toplanacak ve ince el işlerini hazırlıyacaktır. 
^"âyetlere talimat verilmiştir. Komite her on beş günda bir toplanacak va 
hazu-ianan işleri tedklk edecektir. 

Kont Ciano ve Stoyadinoviç 
bir av partisinde Balkan hari
tasını değiştirmek istemişler 
Paris Soir'm Belgrada gfönderdiğfi muharrir bu hususta Sırp Ahali 

partisi reisi Yuvanoviçle srörüşmüş, o da bunu teyid etmiştir 
Paris - Soir gazetesini muhabiri, 

Fransız akademisi âzasmdan Jwtaıs 
Ttıaraud Belgraddan yazıyor: 

Yugoslav hükümeti, dü t̂üncelerini 
İliç izhar etmiyor. Bu da p ^ tabiidir. 
Dahilde ckMl ırveşgullyetlert bulun» 
c 'oğu kimsenin meçhulü değildir. 
IlBvatİBtan muhtariyet istiyOT. Aıso-
su Yu^slav devleti kadrosu dahilin-
Ğ9 kendine mahsus bir parlâmento ve 

idare sahibi olmaktır. Hattâ Kral Al^-
sanUr'a sıUkasd tertib etmif (dan 
mftfrit fırka tam bir istiklâl taleb 
ediyor. 

Fakat Çekoslovakyanm âkıbetin-
<;l«n ders alan Hırvatlar mütenebblh 
olmuşlardır. Bugünlerde iki kardeşi 
yaklaştıracak müzakerelere ba l̂an-
miftır. Harici tehlike tehdidi altm-
(!|a Belgrad İle Zagreb arasında mü
nâsebetler iyileşmektedir. 

rakat ittihadm tamamlanması için 
vapılacak daha birçok şeyler vardır. 
Wkanlan kana boyayan son hâdi-
96ierde neden daha kati Ur vaziyet 
Slznadıklan Yugosla^ara sorulduğu 
saman size haritayı göstererek: 

— Buraya bakınız diyorlar ve size 
dO ẑnan Almanya, Macaristan, Bul-

(̂arlstan, İtalya mllletlerlle etrafı 
ûsvrilmif memleketlerini gösteriyor-
iu. İşte, o zaman Yugoslavlann gös
terdikleri ihtiyat ve tereddüdün se-
b(d)leri anlaşüıyor. 

1914 seneFinde Rusya ile Pransa-
Din müdafaası için hari)e giren 
pûd küçük Sıı-t İstan bugünkünden 
daha az Icanşık umaırlarla meskûn 
İdi. Sırbistanm kuvveti ve kudreti 
bun<*a idi. 

Sırb-'stan büyümekle daha çok ya
ralanabilir bir hale girmiştir. 

Siyaset adam! an böyle düşünüyor
lar, fakat hallin düşüncesi bankadır. 
Yugoslavlar, dindar bir millet olduk-
lan cihetle, paskalyeye tekaddüm 
tâen mukaddes cırına günü bad
yan Arnavutluk taarruzu, kendile
rinde nefret uyandınyor, o günün in
tihabında şeytani bir fUdr bulmak

ta ve bu günü intlhab edene saadet 
getirmiyeceğloi sanneylemektedir. 

A h a l i partisi şef i ne d iyor? 
Ahali partisi şefi B. Yuvanoviç üs 

eOrüçtüm. Yuvanoviç altmış yaşmda 
dır ve hakiki bir Sırp tipklir. Tabtt 
Arnavutluk meselesinden konuştuk. 
Muhatabım bana dedi ki: 

— Zenneder misiniz ki, İtalyanlar, 
Anıavut Krah Zogonun ve bedbaht 
zevcesinin akıllanm başlanna getir
mek için oıaya bu kadaı- asker, top 
ve mitralyös gönderiyorlar, hayır... 
İtalyanlar, ileride daha geniş bir ha
rekete girişmek için Arnavutlukta bir 
üssülhareke tesis ediyorlar. İtalyan
lar, bizim memleketimiain içlnd«ı 
Roma Impaı-atorluğu zamamnda ta-
kib edilen Ignatia yolundan Adalar 
denizine inmek istiyorlar. Eğer bu 
projelerinde muvaffak olurlarsa, 
Şarki Akdenize hâkim olacaklardır. 
AİTıanlar da Romalıya üzerinde bes
ledikleri emelleri tahakkuk ettirirler-
se Karadenizin hâkimi keslleceklev-
dir. 

AmavutlUjğun işgali, bu büyük ss-
narj'cmm ilk: peı-d.esidir. Hükümeti
mizin hiç oUnazsa cereyan eden hâ-
dlsatm mahiyetini ve bizim istiklâli
mizi jnkacak bir heu^keti kabul ede-
mlyeceğimizi gösterecek sembolik bir 
harekette bulunmadığına müteessi-
fim. Bütün tarihimiz, istiklâlimisi kâ  
zanmağa matuf mücadelelerle dolu
dur. Kammızla ödediğimiz bu hürri
yetten feragat etmlyeceğiz. Emin olu
nuz, memleketin müttehid hissi vt 
düşüncesi budur. 

— O halde bir kaç senedenberi 
Yugoslavyanm Almanya ve İtalya ite 
tcüdb ettiği dostluk siyaseti nasıl 
Isah edUebilir? 

— Bu, B. Stoyadinoviçin şahsi si
yasetidir. Kendisi banker ruhlu bir 
adam olduğu cihetle, dünjrada mad
di menfaatlerden başka birşey gör* 
müyor ve köylülerimize, zahirelerini 
kolayca ve iyi fiatle satmalarım ta-
min etmekle herşeyin yolunda gide

ceğini zannediyordu. Almanya, biM 
oiuhtaç olduğumuz naaldneleri ve sı» 
nal âletleri veriyor, buna mukabO 
bil kendisine şeftali, domıu ve mısır 
satıyoruz. Herşey y^unda gider g<V 
rüuüyordu. Çekoslovakya meselesi 
de bu siyaaete hak verir gibi görüntü 
yordu. B. Stoyadinoviç: «Almanya O» 
u^aşmıyan milletlerin başına galeni 
gördünüz mü? Onlar mahvolmağa 
mahkûmdurlar dİ3rebilirdi.» Bugün 
Avrupadokl bütün küçük milletlerin 
nazannda sabit oldu ki, Almanyay« 
ne kadar hatımüvazlık gösterirlerst 
göstersinler, esarete mahkûmdurlar^ 

Muhatal^m bana bu beyanatta bQ> 
lunurken, Belgradda bana Ur çcdl 
yerlerde anlatılan ve muhatabıma 
sormak istediğim şu sözler aklıma 
gelmişti: 

Kont Ciano, geçen KânunusanidiS 
İtalyan - Yugoslav dostluk paktını 
B. Stoyadinoviçle, yenilemek için Be^ 
grada gelmişti. Bu münasebetle b(W 
yük bir av partisi tertib edilmişti 
Bu av partisi esnasında Kont Ciano 
ile B. Stoyadinoviç başbaşa ve âzami 
ketumiyet İçinde konuşmuşlanh. 
Söylendiğine g ( ^ bu mülakat esna-
smda Balkan haritasım tamamilt 
değiştirec^ parlak bir plân tertib 
etmişlerdi. İtalya, Sırbistanm küçük 
bir parçasile büyümüş Arnavutluğu, 
Sırbistan da Yunanistandaıjı Selâniğl 
ve Versay muahedesinin kendisins 
vermiş olduğu lıfakedonya kısmım 
alacaktı. Bulgaristan ise, Romanya-
dan Dobriceyl istirdad edecek va 
Adalar denizinde Dedeağaç Umanım 
ilhak edecekti. Bunu iptida Rokan-
bolvari bir hikâye sanmıştım. 

Bu fikrimi Yuvanoviçe açıkça sö^ 
ledim, muhatabım bana dedi ki: 

— Aldamyorsunus. Orman içinds 
bu iki mösyö arasmda cereyan edea 
esrarengiz mülâkatm mevsuu haki> 
katen bu idi. SUâh omuzda, Avrupft 
haritasım yeniden tanzim ediyc»»-
lardı. 

Günün Ansiklopedisi 
Elli yaşma girmesi mûnasebetile 

ADOLF HITLER 
20 Nisan, Almanyamn Führerl Hit-

lerln doğum yıldönümüdür. Bu se
beple her yerden olduğu gibi, memla-
ketlmizden de bir heyet dün Alman-
yaya, büyük merasime iştirak etmek 
üaere, davetli sıfatile, hareket etti. 

Milli sosyalist fırkasmm lideri ciMr 
rak devlet reisliğini işgal eden va Al-
manyaya bugünkü istikametini veren 
Hitler, asnmızm en dikkate şayan A-
malanndandır. 

Bavyera ile Avusturya arasındaki 
Branau kasabasmda 1889 seneslnds 
doğdu. Vaktile aleyhtarlan: «Bu n t 
AvusturyaU olduğu halde niçin baş»> 
miza geliyt»-?» diye itiraz ediyorlardı. 
Fakat kendisi aslen Bavyara kOyleıi-
ne mensupmuş. Pederi hudutta gün> 
rûkçülük eden bir küçük memuıkan 
takaüd olmuştu. 

Adolf Hitler, ilk tahsilini doğduğa 
kasahada gördü. Orta talısUlnl d* VW 
yana dvanndakl Unta şehrinin bit 
mektebinde jraptı. 

Babasile annesi, küçük Adolfun ço-
oukluğunda vefat ettiUsri İçin mflt̂  
takbel Pührer, Viyana sanajl msklft» 
bine yazıldı. Resme karşı kabOİTSİ 
gösteriye» ve bu sanatta muvafttül 
olujrordu. Sonradan mimar oimak t^ 
tedise de akademi imtihanlarında kftf 
zanft"T* '̂ğ' için alınmadı. 

Bu sdMple resmi ]rüksek tahsili 
yoktur. Fakat kendi kendine okmnâ » 
mticadele etmiş ve yetifmi^« 

Ekmeğini kaşanmak üjnia, btr mOd-
det Vlyanada bir mimarın, soura da 

Ur nakluşm maiyetinde çalıştı. 8ı-
kmtı çekiyordu. Kitap alabilmek, ya
hut tiyatroya gitmek için boğazmdan 
kesmeğe mecbur oluyordu. 

191S de Avusturyadan ayrılıp Mü
nih'e gittL İlk zamanlar orada da epey 
müzayakada kaidx. Sonralan ufak te-
ttk tablolar yaparak ressamlıkla şöy
le böyle geçinmeğe başladı. Bir ta
raftan da siyasi hâdiseleri merakla 
takip ediyordu. 

1914 te Alman ordusıma gönüllü 
olarak iştirak etti. İki defa yaralandı. 
Mağlûbiyet üzerine büyük elem duy-
Ğa.. Altı kişinin kurduğu gizli bir ame
le partisine, arkadaşı mühendis Fe-
der vasıtaslle girdi. «Alman amele par» 
tisi» isimU bir teşkUât üzerinde mü
essir olarak, bunu «Nasyonal sosya-
Ust Alman amele fırkası» haline çe
virdi. Halk, buna - ilk haı-flerinden kl-
paye - Naci fu-kası diyor. Hitlere de 
Uder olduğu için Führer diyorlar. 

Canlı, heyecanh kcmferanslar verir 

C, şimdi hâlâ çıkmakta olan VfSi.-
ıhe Beobacyter gazetesinde mar 

kaleler neşrediyor, fu-kanm fikirlerini 
njmağa uğraşıyordu. Etrafında hay
li taraftar toplsÂuyordu. 

19M te hükümeti devirmek teşeb-
bOsttnde bulunda. Muvaffak olamı-
vorak tevkif edildi ve cm ay müddetle 
hapishanede icaldı. 

«Mücadelem» isimli eserini bu sı
rada yaadı. Hâlâ bu eserin satış parar 
sOe yaşar, devletten Ocret almaa. 

Prensipleri şudarı 

Alman vatandaşlan yalnız Alman 
kamudan olanlardır. (Blnenaleyh Ğar 
hilde Yahudi aleyhtarhğı). Ahnan kar 
nından olanlar en yüksek kandandır. 
(Binaenaleyh cihanda Alman hkkA-
mlyeti). Bütün Almanlann mesud ot-
ması için de, devlet sermayedarhğı... 
İçtimai smıflan, aralarmda mücade
le ettirmeyip imtizaç ettirmek fikri df 
İtalyan fa^dstliğinden mülhemdir, de
nebilir. (Smıf mücadelesini kaldırmak 
için komünistlikle mücadele. Bir mil
let, bir devlet halinde bir şefe itaati) 

Fırkanm progranu 25 maddeliktir. 
Bunlann t>aşmda Versay muahede
sinden Almanyayı kurtarmak geliyoıw 
du ki, o emel fazlasile tahakkuk ettL 
Almanya, Hitlerin idaresi altmda hı^ 
dutlarım genişletti. Emel, ilk önce 
Alman ırkmdan olan herkesi birleş 
tirmekti; şimdi ise diğer milletleri de 
tâbi etmek halini aldı. Almanya a^ 
tık dünya hâkimiyeti için demokral 
devletlere karşı çarpışıyor ve bir ta
raftan müstemleke istemelde berabeŝ  
şarka ve cenuba doğru yayılmak s^ 
yasetini takip ediyor. Bütün bu siya
setlerin ana hatlan Hitlerin «Müca
delem» isimli Idtabmda çizilmiştir. 

Hitler, sefahatten uzak bir hayat 
yaşamasile maruftur. Hücum tabur-
lan, Müdafaa taburlan gibi yan as
keri teşkilâta istlnad ederek iktidara 
geldi. 

Nazilerin Führer'i 20 nisamda 50 
yafma girmiş oluyor. 

i 
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Makber 
Büyük ş»ir Abdülbak Hâmidin ölümü-

•nn ikinci yıldönümü münasebtile Dr. S»-
M Irmak onun en knTretli eseri olaa 
«Makber» i tabettirmiştir. Kanaat kitab
eyi tarafından hazırlanan yeni harflerle 
«Makber» den Hâmidin ftıukaddimesini 
«yatıya alıyomz. 

Makber - ki, âsârı mevcudemin en ahi
ridir - fena bulmuş bir vücudun bakan 
için yapıldı. Makabirde mündemiç olan 
meâlii şiiriyeden Makber'de bir eser bu
lunmadığını bilirim. Makber bir feryadı 
tahassürü şamildir ki, hiçliğe müstenld 
olduğu için mütaleasmdan hasü olacak 
netice de hiçtir; lâkin bence bir şeydir. 

Evet, bu kitabı pâyimâli mütalea eden 
fikir bir kabristanı dolaşmış olur. Ve 
kabristenda vâki olduğu gibi, hiçbir şey 
«nlamıyarak, içinden çıkıp gider. 

Bu kitabm mukaddemesini görmekle 
neticesine vâkıf olmak, yahut mündere-
catını okumakla ismini düşünmek birdir. 
Bu kitap kabristanda yazıldı ki, bed
baht müellifini iyi tanıyanlara keder, ta-
nımıyanlara ise, kelâl verir. Teessüratımı 
yalnız gönlümde saklamak, yahut yazıp 
da bastırmamak mümkün, belki de evlâ 
iken, bu suretle meydana çıkarmak lâ
zım mı idi, suali vârld olursa onun ceva
bı hazırdır: 

Vadii sükûta düşenlerin cevabmdan 
müruru zaman ile bir avuç toprak kaldı
ğı gibi, gönülde olan en aziz bir yadigâr
dan da müruru zamanla bir belirsiz ha
yal kalır. 

Ben o hayale kani değilim. 
Kitabı yazıp da evrakım içinde hıfzet

mek ise, efkârı müteeyyise yahut âzâyl 
meyyite gibi perişanlığına hizmet eder. 

Ben o perişanlığa tahammül edemem. 
Ya kitabı meydana çıkarmak, yukarıda 

ümid ettiğim gibi, bakai nama hadim 
olacak?... O da değil... Makber, hiç ol
mazsa, benden ziyade muammer olacak
tır, işte bunun için neşrolundu. 

Oönlümdeki feryattan yapılmış bir me-
lardır ki, muhteviyatmı taşlara yazılmış 
sözler gibi isterim. Heyhat... 

Makber'in havi olduğu feryatlar, ayrı 
ayn bir takım kabirlerdir. 

Fakat bunların heprtnde yalnu bir vü-
cud defin bulunuyor. O vücud ise, bana 
sevdiğim bir yüzde tecelli eden insani
yettir. 

— Ben bu kitabı kendim okuyayım di
ye yazdım. Zira hissiyatıma iştirak ede
cekler nadir, belki dahi birkaç nevadir 
olacağını bilirim. 

Bir de zaten kimsenin şeriki teessürüm 
olmasını istemem. Korkarım ki, o iştirak 
tecrübeye mütevakkıftır. Ben isterim ki, 
haline ağladığım biçare için yalnız ken
dim ağlayayım. Bu yalnızlık, pek büyük 
bir azab olduğu için, bana ayni tesliyet 
gelmelidir. 

Mutali görür ki, bu mukaddeme dahi 
kendim için yazılmış bir kitaba benziyor. 

Geçelim. 
Makber'in birtakım tekerrûrattan iba

ret olan muhteviyatı yahıız bir lâkırdıdır. 
O lâkırdı ise, yalnız mezardır: Bütün 
âvâzelerin neticesi yalnız son nefes oldu-
fu gibi. 

Makber'in âsârı sairem gibi, fena bu
lacağında şüphem yoktur. 2^ten teessü
rümün muhafaza! şiddetine ebediyet bile 
kifayet etmez. Müellif Hâlikmın huzuru
na yüreğinden bu yaranın kanlan cere
yan ede ede çıkacaktır. 

Bazı kalblerde kederlerle sürür birbirine 
canisin olamaz. Kalb vardır ki, perverde 
ettiği hüznü, dünyanın olanca haz ve 
meserretleri izale edemez. Gene de o hü
zün hiçbir mesruriyete malik değildir. 
Bazı gönüllerde ise, hüzün ve meserret 
müçtemi bulunur. Bir hüzünde safa bu

lunması, bir tebessümün kederengiz ol
ması bundadır. FaJcat gene kalb vardır 
ki, muhafaza ettiği kederi sevinç tezyit 
eder. Benim kederim bu ekdardandır. 

Kederimin artması için, sevinmek tote-
lim. Bunu kimselere anlatamam. Bu his
sin lisanı anlaşılmaktan beridir. Sükût 
edelim. 

Fakirin bir eseri olduğu için Makber'l 
jilr diye telâkki etmek istiyen, okursa, 
mütaleasmda benim şairliğimden bir ni-
şua. bulmaz. Ancak düşünür ise, bir fer.-
yad duyar ki, isterse onu bir şür zanne
der. O feryad, beşerin aczidir. 

En güzel, en büyük, en doğru şiir, bir 
hakikati mûthişenin tazyiki altında hiç
bir şey söyliyememektir. Makber ise, hi
tabet ediyor. 

tnsan, bazı kere, hatırına gelen bir ha
yali tanıyamaz, o kadar güzeldir. 

Zihninden uçan bir fikre yetişemez, o 
kadar yüksektir. Kalbinde doğan bir his
si bulamaz, o kadar derindir. Bu acz ile 
bir feryad koparır, yahut pek karanlık 
bir şey söyler, yahut da hiçbir şey söy-
liyemez de, kalemini ayağının altma alıp 
ezer. Bunlar şiirdir. 

Makber, gönlümden doğmuş bir teessü
rü havi iken, bazı taraflarınca benim, 
rivayet olunan, şairliğimle büsbütün ec
nebidir. Okuyan biribirine benzemez iki 
lisan bulur ki, Makber'in belki iki adam 
tarafmdan yazıldığma zahip olur. 

Hele 3razdığım şeylerin bazısı o kadar 
benim değildir ki, mânalarını kendim de 
anlıyamam. 

Hikâyel maziye dair olan cihetleri ki, 
en harap yerleri olduğu halde, en sev-
dlklerimdir - beni şair sayanları giryan, 
yahut saymıyanlan daha ziyade rastbe-
yan eder. -

Bazı vadileri de gene benim şiirime de
ğil de, bir taze kızın mezarına benzer. 
Birinci nekaisi edebiyeden, ikincisi ne-
kalsl insanlyedendir. 

Tasviri fezâile taallûk eden cihetlerine 
gelince: Pek nakıs, yahut pek nâkâfidir. 

Bazı taraflan da, feryad halinde oldu
ğu içki, o kadar yerde kalmaz. 

Makber, umumiyeti itibarile, pek çok 
nazarlar için soğuk bir eserdir. Bu soğuk
luk, yalnız benim kalbimi ihrak eder. 

Âlemi edebiyatta bir ahret lâzımdır. 
Bakber, o ahretten nişandır. 

Makber, hayatı edebîmizin kabristanı
dır, benim zevalimdir. 

Makber, bir fikri birçok tarzı beyanda 
söylüyor. Elfazı havas için hiç, mânası 
havas ve avam için hiç, vücudu bir mer
hum için mezar, binaenaleyh, bence bir 
şeydir. 

Makber, uğradığım felâketin ağırlığına 
nisbetle hafif, derinliğine nlsbetle tehl, 
şiirliğine nisbetle hiçtir. Fakat, bana nis
betle bir şeydir. 

Makber, makber değil bir türbe, türbe 
değil bir mâbed, mâbed değil bir küre, 
küre değil bir fezayı bîintiha olmalı idi. 
Halbuki bir makber bile değil. Makber, 
nuru llâlıînin indiği, fikri insaninin çı
kamadığı bir mimber olmalı idi. 

Makber, bir mahşer olmalı idi. Hey
hat... 

Fikir çıkmamalıdır demem. Çıkamaz 
bir halde bulunmalıdır. Makberde iniyor, 
müebbeden iniyor... Bu ebedi iniş bir de
rinliğe dâl olsa bile, hayfa ki, gene Mak
ber plmaktan başka bir şey değil: Mak
ber'in mânası mekabirin zevahirinden 
ibaret. 

— Nekayisi edebiye, nekayisi insaniye 
demiştim. Evet, ne yapalım?... 

Hatayı tashih için, ne yapahm ki, en 
büyük hata musahhihten sâdir oluyor... 
Güzel çehreler namına; büyük namlar 
eshabma heykeller yapıldığı gibi, güzel 
fikirler, büyük vak'alar için de beyitler 
yapılmalıdır. Mezar, Allahm yaptığı bir 
heykel. Biz onu nasıl tasvir ve tecsim 
edebiliriz?.... 
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ASKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Resimlerinden kendisini derhal tanı
dığım için arayıp bulduğumu ve hür
met ettiğim bu aile namına kendisine 
ufak bir yardımda bulunmak istediği-
mi söyledim. Zavallıcığın felâket o ka
dar beynini durdurmuş ki, hemen 
inandı. Gider gitmez bana adresini 
bildireceğini vadetti. 

Bu sözlerin samimiyetinden biran 
bile Perihan şüphelenmedi. 

Sahte paşa devam etti: 
— Şimdi başka bir meseleyi görüş

mek lâzım; Tendu ile Fahrinin nikâhı 
için acele etmeli... Hazır sırası... Ratip 
beyin şimdilik bize mâni olmak ihti
mali yok! 

_ Neden? 
Çünkü başından geçen bir vaka 

bir müddet için sokağa çıkmasına mâ
ni olacaktır. 

— Ne vakası? Ne olmuş? 
— Bir otomobil kazası! 
Perihan helecanla yerinden fırladı. 

Dehşetle bağırdı: 
— Otomobil kazası mı? 
— Korkmayın hafif bir yara. Birkaç 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
günlük iş... Tehlike yok! 

— Aman Allahım! - diye genç ka-
dm inledi. 

Paşa devam etti: 
— Beni dinleyin bu fırsattan istifa

de edelun! Derhal nikâhı yapalım. 
— Pekâlâ! Başka söyliyeceğiniz yok 

değil mi? O halde lütfen beni yalmz 
bırakın... Sükûte ihtiyacım var! 

Erkek çıkıp gitti. Şaşkın şaşkın Pe
rihan söyleniyordu: 

— Ratip yaralanmış... Hasta! Belki 
birleşmemiz için bir vesiledir. İlk 
onunla tanışmamız da böyle olmadı 
mı... Hiç tereddüd etmemeli son bir 
teşebbüste bulunmalıyım!» 

Hemen giyinmeğe başladı. Uşağı 
koşturup bir otomobil getirtti ve der
hal tstanbula Hatibin evine indi. 

Yavaşça kapıyı çaldı. Açan hizmet
çiye endişe ile sordu: 

— Beyefendi nasıl? 
— Demin doktor geldi. Hamdolsun 

kendisini daha iyi buldu. İstirahat et-
mseini sıkı sıkı tenbih etti. 

— Ben biraz kendisini görüp gide-

— Hangi şair bir güzel kıza onu göc-
miyenlerin nazarında tecsim edecek ka
dar cismaniyet vermiş?... Hangi kalem 
mehasini tabiiyeyl hakklle taklid etmiş?... 
Bizim jrazıp da, en güzel bulduğumuz 
şiirleri bize ilham eden tabiattir. O şiir
ler, suda görülen akse benzer ki, mutlaka 
hariçte bir müsebbibi olur. 

Bazı ekâblri edeb, bir şairin meziyatı 
kendi beyninde tevellüd ettiğini iddia 
ederler. Ben bu fikirde değilim. Benim, 
eğer varsa, mehasinim dağların, bayırla-
nn, güzel yüzlerin, çiçeklerindir. Sejo^a-
tun benimdir. 

Bitirmeden evvel şunu da söyliyeyim: 
Makber'in bende vukuunu haber vef-

diği musibet, her halimle beraber, eş'an-
ma da bir büyük inkılâb getirdi. Bu in
kılâbın sadmesile fikrimin ettiği hare
kât, tedenni, yahut terakki midir?... Ora^ 
sim ihvanım temyiz eder. 

Mukeddemede bile iki sözü bir araya 
getiremediğime dikkat buyurulsun. Dedi
ğim inkılâp, sema ile ıftezarin müsademe 
edecekleri bir noktada, yahut bir fezayi 
namütenahide bulunmaktadır. Kalbim, 
müddetlerce, bu iki kuvvei harikuladenin 
arasında kaldı. Bunlar, yakınlaştıkça, ben 
tesliyet bulur, ayrıldıkça nevmid olur
dum. Nihayet birleştiler. Ben ezildim. 
Makber çıktı... Bu, şiir midir?... Ne müm
kün... Sema ile mezar birleşmemeli, daha 
doğrusu ayrı kalmalı idiler, ben iftlrak 
ve istiğrak ile figan etmeli idim. O, şiir 
olurdu. 

Makber'den evvel yazdığım şeylerin pek 
çoğunu beğenmem, bazısmı pek az beğe
nirim. Makber'l ise, hiç beğenmiyorum, 
çok seviyorum. 

— Beğenmediğim şu sebepledir ki, bu 
kitabm edebiyat ile pek az münasebeti 
var. Sevdiğim şunun içindir ki, bu kitap 
Odur. 

Bütün mevcudatı şiir görenler nazarın
da, belki Makber de bir ^Ure benzer. Ben
ce bir şaireyi andırır; « şaire sanii kud
retin bir şi'ri idi. Makber'in muhteviyatı, 
bunca nekayisi, haşviyatile beraber, bir 
merhumenin ruhaniyeti, bir ruhun ma
neviyatıdır. 

— Makber onun hâli, onun resmi, onun 
hayali, onun heykeli, onun mezandır; 
onun hiçbir beğenUecek yeri kalmıyan 
hayatıdır. Gene tekrar edeyim: Makber 
Odur. Bunun için seviyorum. 

Lâkin Makber, edebiyat noktai naza-
nna karşı çirkin bir çocuktur: Masum, 
fakat güzel değil; hakir bir filozoftur; 
hikmet, fakat şüpheli; kusurlu bir hü
sündür; feryad, fakat musanna; ma'mur 
bir mezardır; hazin değil, fakat mezar; 
bir mağrib, fakat parlak; bir güzel, fa
kat sevimsiz; bir şiir, fakat kafiyeli. 

Bunun için, beğenmem. 
Fikrin serhaddi memat olduğu gibi, 

li'rin de elfaza intikalde hududu kafiye 
oluyor. Ne yapalım... 

Makber için bir fikri şer'î beyan et
mek lazımsa, işte bu kitap bir merhume
nin mezarıdır. 

Z&irinden fatiha niyaz ederim. 
Abdülhak Hâmid 

Bu hafta çıkan kitaplar 
Edebî telif eserler 

Makber: Abdülhak Hâmid (yeni harf
lerle tab' - Kanaat Kitapevi, Ateş kamçı
lan: Hamdi Rıza Çaydan (rorAan). 

Edebî tercüme eserler 
Dafnis ile Kloe: yahut Longüs'ûn çoban 

hikâyeleri: Longüs - Ragıp Rıfkı (Hilmi 
Kitapevi). 

Mektep şarkıları: Sözlerini Mesude 
Kongar'la Hasan Bedreddin Tunçel'in ha
zırladıkları ve musiki muallimi K. Ksanto 
tarafmdan bestelenen dört şarkı bu isim
le ve notalarile tab'edilmiştir. 
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Bir Fransız artisti 480 
bin frank dolandırıldı 

Rulette kazandıran sistem bulduklarını İddia 
eden bir karı kocaya kurban gitti 

Pariste Komedi Fransez artistle-
rindaı madam Ghyslaine pek mahi-
rane bir surette dolandınlmıştır. 
Güzel artist Nişte bulunduğu sırad» 
Marcon - Dubosc nammda bir kan 
koca ile tanışmış ve ahbep olmuştur. 

Bir gün madam Ghyslaine Paris-
teki mükellef apartımamnda bulun
duğu sırada kapısınm önünde bir 
otomobil durmuş ve içinden madam 
Dubosc, üç çocuğu ve çocuklann iki 
dadısile beraber çıkmıştır. 

Artist, mükedder görünen muhib-
besini büyük bir samimiyetle karşı
lamıştır. 

Madam Dubosc, salona girdikten 
sonra artiste demiştir M: 

— Mahvolduk. Bizi ancak sen kur
tarabilirsin. Montekarloda kalan ko
cam bir kaç gün sonra buraya gelecek
tir. Beş parasız kaldık. 

Yufka yürekli olan madam Ghys
laine, hazır parası bulunduğu için ar
kadaşına yardım etmek üzere elma? 
bir yüzüğünü 20,000 franga satmıştır. 

Birkaç gün sonra Mösyö Dubosc da 
artistin apartımamna damlamıştır. 
Dubosc, sevinçle ellerini uğuşturarak 
ve gözleri parlıyarak zevcesine: 

— Keşfimi artık tatbik mevkiine 
koyabiliriz. Bu keşiften milyonlar ka
zanacağız... demiştir. 

Kan koca arasında cereyan edeni 
bu muhavere artistin merakım tahrik 
etmiştir. Bunu gören madam Dubosc, 
artiste: 

— Ayol bilmiyor musunuz. Kocam 
pek mahir bir mühendis ve büyük bir 
riyaziyecidir, demiştir. 

Dubosc'da böbürlenerek kansmm 
bu sözlerini: 

— Esasen fen akademisine bu keş
fim hakkında tebligatta bulımacağım 
sözlerini üâve etmiş, sonra artiste dö
nerek: 

— Büyük muhibbem! Bize o kadar 
büyük iyilikte bulımdunuz ki, size bir 
mukabelede bulunmazsa vicdanım ve 
kalbim rahat edemiyecek. Bu keşiften 
sizi de istifade ettirmek istediğim için 
kuracağım şirkete hissedar yapaca
ğım, demiş. 
Plânlarla keşfini izah ettikten sonra 

muzaffer bir kumandan edasile: 
— Bu dimağ oyunudur. Rulet oyu

nunda muhakkak kazanmak için bu 
âlete dayanmak lâzımdır. 

Artist, birdenbire milyoner olmak 
hülyasile, kari kocanın tatlı sözlerine 
kanmış ve «Fransız - Portekiz ekono
mik inkişafı» namile kurulan şirkete 
hissedar olmuştur. Şirket, Duboscun 
rulet oyunundan kazanmak için 
icad ettiği âleti imal ederek tatbik 
mevkiine koyacaktı. 

Dolandırıcı kan koca, şirketi yürüt-

Madam Ghgslaine 

mek ve âleti imal etmek için safdil ar
tistten "para çekmeğe başlamışlar, son
ra da âleti tecrübe etmek üzere artis
ti Montekarloya götürmüşlerdir. Ar
tist, bu âlete bakarak oynadığı halde 
kaybetmiş ve ortağına bu vaziyetten 
acı acı şikâyette bulunmuştur. 

Dubosc zavalh artiste: 
— Oyun oynamazdan evvel benim 

metodumu iyice öğrenmekliğin lâzım
dır cevabını vermiştir. 

Bunun üzerine artist, günlerce ka
fa patlatarak ortağının anlatmağa 
kalkıştığı bir takım karışık hesaplan 
öğrenmeğe uğraşmış, ve metodu öğren
diğini zannettikten sonra tekrar rulet 
masasına giderek talihini denemek is
temiştir. Fakat bu defa da kaybetmiş, 
mücevheratım rehine koymuş, beş pa. 
rasiz kaldığı cihetle, Parise dönebil
mek için otel garsonlanndan ödünç 
para almağa mecbur kalmış ve zabı
taya baş \'urmuştur. Zabıta, yaptığı 
tahkikat neticesinde Duboscun sabı-
kah bir dolandmcı olduğlmu tesbit et
miş ve yakalamağa teşebbüs etmiştir. 
Artistin dolandınlan parası 480 bin 
frank kadardır. 

rim. Fazla oturmam. Diyerek Perihan 
içeri girdi. 

Ratip sobanın başında derin bir kol
tuğa oturmuş okuyordu. Kolu ve ba
şı sarılıydı. Genç kadını karşısında gö
rünce hayretle bağırdı: 

— Siz... Siz buraya mı geldiniz? 
— Kazayı haber alır almaz koş

tum. 
Delikanlı sert ve soğ^k bir eda ile: 
— Neye?... Ne hacet var! 
Perihan mütevazi bir sesle: 
— Yabancı ellere kalacağınızı tah

min ettim... Size bakmak için geldim. 
— Teşekkür ederim... İhtiyacım yok! 

Bir hastanın başında ancak insanın 
kansı veya pek candan bir arkadaşı 
bulunabilir! 

— Lâkin birkaç sene evvel sizi hiç 
tanımadığım halde gece gündüz sizin
le meşgul olmuştum. 

Gözleri yaşlarla dolu ilâve etti: 
— O zamanlar size bakmamı mem

nuniyetle kabul etmiştiniz. Ben sizi 
derhal sevmeğe başlamıştım. Siz de 
sonra yavaş yavaş bana mukabele et
meğe başladınız. Hep bunlan unuttu
nuz mu Ratip? 

— Hayır unutmadım! Fakat saade
timiz nisbetinde de kavgalarımız, göz 
yaşlanmız vardır. 

— Hiç olmazsa candan arkadaşınız 
değil miyim... 

— Bilâkis... Candan düşmanımsınız! 
Hayatta hiç bir suretle unutamıyaca-

ğım, vaz geçemiyeceğim yegâne sevdi
ğim insanla evlenmeme mâni olan siz 
değil misiniz! 

— Ben mi? 
— Artık yalanada mı tenezzül edi-

yorsımuz! Kadri Memduh paşa beş 
parasız Suriyeden avdet edince siz onu 
deruhte ettiniz. Hattâ kendisinin bir
çok vislerine yardım etmek için avuç 
dolusu paralar veriyorsunuz. Lâkin 
buna mukabil de izdivacımıza mâni ol
masını temin ettiniz. Bu mazi hikâye
sini ortaya attırdımz. Ben paşayı iyi
ce anladım! O böyle hislere ehemmi
yet verecek msanlardan değil! Üste
lik bunlar yetişmiyormuş gibi Lütfi-
ye hanımefendinin ağzından kaçmak 
teşebbüsümüzü öğrenince derhal pa
şaya haber verdiniz. Ve bizi yakalat
tınız! Yalan mı? Bunu da mı inkâr 
edeceksiniz! 

— Hayır inkâr etmiyeceğim... Evet 
izdivacınıza mâni olan benim. Seni se
viyorum... Bunu sana yüz kere söyle
dim, bu aşk benim hay atımdır onsuz 
yaşıyamam! Beni öldürmek mi istiyor
sun Ratip? 

— Perihan, beyhude yere kendinizi 
üzüyorsunuz. Ölmüş bir his zorla can-
landırılamaz... Ben sizi artık sevmiyo
rum. Bütün aşkımla Tenduya bağlı
yım. Sizin de ona karşı derin bir şef
katiniz olduğuna kaniim. Aramızda 
bitmiş olan bir rabıtanın imkânsız ih
yası yüzünden onu kurban mı edecek

siniz. 
— Edeceğimi... 
— Çıldırıyor musunuz? 
— Evet... Seni büsbütün kaybet-

mektense herşeyi yapmağa hazırım... 
Bak, istersen Tendu ile evlen... Razı o-
lurum. Hattâ bu akşam babama teklif 
eder sizi yeniden nişanlandınnm! 

— Nasıl? Bu iyiliği yapacak mısı
nız? 

— Evet, amma şartı biliyorsun... 
— Bu iğrenç teklifi bana vaktile bir 

kere daha yaptımzdı. Nefretle reddet
miştim. Bugün de ayni hisle ediyo
rum... 

— O halde Tendu asla senin olmı-
yacaktır. Sekiz güne kadar Fahri bey
le nikâhları kıyılacak! 

— Çok hainsin! 
O sırada sokak kapısı çalındı. Dışar-

da bir konuşma sesleri işitildi, hizmet
çi kapıyı vurdu. İçeri girdi: 

— Bir küçük hanım gelmiş, beyefen» 
diyi görmek istiyor. Pek helecanlı! 

— Bir küçük hanım mı? İsmini söy
ledi mi? 

Bu sözleri hizmetçi efendisine gayet 
yavaş söylemişti. Lâkin Perihan işite
rek: 

— Bu Tendudur... Eminim ki odur! • 
diye bağırdı. 

— Ne diyorsunuz? Hayır hayır Ten
du buralara gelmez! 

(Arkası var) 
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Bizde meyva fiatlerl 
neden çok yüksektir? 
En mühim âmil: Meyyanm çabuk 

bozulmasiı yolda çürümesi ^ 
lıtanbulda en çok hangi meyva yew ? • Son 
zamantarda portakal ve elnıa3ra rağbet arttı 

Sofya mektupları 

Bulgarîstanda mimar 
Sinanm bir çok eseri var 
Vidin Türkleri mektepler hakkında 
hükümete bir müracaatta bulundala 

Bir çekirdeksiz üzQm salkınu 

Halkın bol meyva yemesi için müte
madiyen propaganda yapıyoruz. Mey-
vanın bol olduğu mevsimlerde duvar
larda ilânlar göze çarpıyor: 

€ Vatandaş meyva ye»... Doktorlar 
vitamini dolayısile, fırsat düştükçe 
meyva jrememizi ileri sürüyorlar. 

Acaba en çok hangi meyvaya rağ
bet ediyoruz? Bilhassa İstanbullular 
en ziyade hangi meyvaları fazla sevi
yorlar? 

Uzun zamandanberi her türlü mey-
vamn ticaretini yapan bir zat bu su
allere şöyle cevap veriyor: 

— İtanbulda, hattâ yalnız stanbul-
âa değil, bütün memlekette en çok ye-
nUen meyvalar kavun, karpuz, üzüm, 
kiraz, portakaldır. Elma üe çUek ikin
ci derecede gelir. Kavun, karpuz, ki
raz ve üzümün bol yenilmesinin se
bebi, mevsimlerinde, bunlarm aşağı 
jrukan her evde «sofra yemişi» adde-
dilmesidir. 

Kavun, karpuz bizde zevkle yeni
len meyvalar arasmdadır. Elskiden sı
cak yaz günlerinde, öğle yemekleri 
için daha bir gece evvelinden karpuz
lar, koğalarm içinde, kuyuya sarkıtı-
lırdı. Öğle üstü kuyudan dışarıya çe
kilen koğalardan buz gibi, soğuktan 
çatlamış karpuzlar çıkarılırdı. Bun
lar göbek tarafı bozulmamak şartile 
ciilim dilim kesilir, büyük bir tabağm 
İçinde sofraya konulduğu zaman gü-
Bel bir tablo halinde göze çarpardı. 
Şöyle gözünüzün önünde canlandırın. 
Büyük bir tabağın içinde kıpkırmızı 
renkli, çekirdekleri simsiyah, dilim 
öilim karpuzlar, ortada kocaman bir 
Böbek... 

İstanbullular eskiden karpuza da
ha fazla düşkündüler. Yaz günleri su 
Jerine, karpuz yiyenler vardı. Katar 
^altısmda yalnız karpuz jriyenler 
soktu. 

Üzüm ve kiraz da halkm çok sev
diği meyvalar acaamdadır. Yalma 
httk arasmda çok rağbet gören biça-
^ kiraza pek ziyade iftira edilmiştir, 
^ t t â kirazm ağzından bir söz uydo-
Kttlmuştur. Güya kiraz âenm4i ki: 
*Arkamdan dut yetişemese beni yi
yenlerin boyunlannı kendi sapıma 
^^*»«iürüniüm.» 

« 
. Tuhaftır, kirazm hiç yoktan bu ka-
•^^ iftiraya uğramasına mukabil dut 
^a halk arasında son derece faydalı bir meyva addedilir. Dut, bizde bil-
*^sTa fakir halkm bol bol, seve seve 
S'iy-tütilği meyvadır. 

iîon zamanlarda halk arasmda 
^^aka la ve elmaya karşı olan rağ-
r ^ ^ pek avftiMfter. Bi^^O» Mkiaint 
JJ '̂-aran portakal ve elma daha çok 
yeniiöigiçtedir. Bunun de sebebi, hal-
^ portakal ve elmanın sıhhate fay-
"*larmı takdir etmesiAr. 

Şimdi portakal ve elma hemen he

men her evde, her solrada ya: bo^ 
maktadır. EsJd^n orta halli v» faUr 
evlerde portakal ve elma, yemekte sof
raya çıkmazdı. Bunlar sofra yemişi da-
ğ;ii de öyle gelişigüzel yenilirdL 

Bizde her nedense kuru yemişler, yaş 
meyvalar kadar fazla rağbet görmez
ler. Eski yemiş tüccarlarınm anlattı]^ 
lanna nazaran, îstanbul halkı mey
vaya daha ziyade rağbet ederlermiş,. 
Geceleri toplantılarda, meclislerde 
birkaç saat konuştuktan, muhabbet 
ettikten sonra büyük bir tepsi içind» 
yaz meyvalan çıkarmış. Bir yandan 
meyvalar soyulup yenilir, bir yandan 
da tatU tath sohbet edllirmiş. 

Hattâ eskiden meyva, halkm haya-
tma o kadar girmiş ki, birçokları bi? 
insanm güzelliğini bir takım meyva-
lara göre tarif ederlermiş. Meselâ ki
raz dudaklar, elma yanaklar, üzüm 
gözler, yahut badem gözler ve saire... 

Biz de en az yenilen ve en az satı
lan bir meyva vardır: Kızücık... Bi^ 
de halk kmlcığı yemez. Fjtkjı^n bu
nun şerbeti filân yf^ılırdı. Haihnic^ 
şimdi kızılcık şerbet olarak ta pek 
kullanılmıyor. 

Bizde bugünkü halde de meyva 
meraklıları oldukça fazladır. Hattft 
Meyva hâline gelip evi için saa&k, 
sandık portakal, küçük sepetleri» 
üzüm alanlar da vardır. 

Vatandaşa bol bol meyva yemek 
tavsiye ettiğimiz halde bugün meyva 
fiatleri çok pahalıdır. Halbuki bizd» 
pek fazla meyva yetişir. Buna rağmen 
me3rvanın pahalı olmasırun birçok 
sebepleri vardır. Bu sebeplerin baş]i>> 
da eskidenberi şunları sayarlar: Bi»> 
de meyva nakliyatı pahalıdır. Meyvar 
1ar, yetiştirenden onu 5dyenlerin eli
ne geçinciye kadar birçok ellerden g&-
çer. Bu ellerin her biri kendine bir kâr 
ayırdığı için meyva fiatleri dfc yükse
lir... 

Şimdiye kadar meyvanm pahahhğı 
etrafında ileri sürülen sebebler aşa
ğı yukan bunlardır. Halbuki bizde 
meyvamn pahah cdmasınm pek mü

him bir sebebi daha vardır: Bizim mey
valar son derece dayamıksızdır. Mey-
valanmız pek ziyade naziktir. Yola 
pek az tahammülü vardır. Çok çabuk 
çürürier. 

Karpuzlar 

Halbuki mesdâ Amerikalılar, ihraç 
edecekleri. Ur yerctm başka bir tara
fa götürecekleri meyvalann cinsleri
ni ıslah etmişlerdir. Bugün Amerika* 
da birç(A yemişler çok uzak yerlere 
götürülebilecek kadar dayanıklıdır. 
Tâ Kalifomiyadan İstaninıla armut 
geliyor ve burada günlerce durduğu 
halde de bir şey olmuyor. 

Vakıa onlann nakil şdülleri de gü
zeldir. İjri ambalaj yaparlar. Meyva
lan çürümekten korurlar. Fakat mey
va ıslah enstitüleri de uzun çalışma
lardan sonra yemişleri daha mukav»-
metli bir şekle sokmuşlardır. 

Bizim en yakm olan vilâyetlerioıiz-
den getirdiğimiz kavun, karpuz gibi 
dajranıklı meyvalar bile yolda çürü-
yorlar. 

Bir tüccar İstanbula meyva geti-
rinciye kadar mahmn yansı çürürse 
ne yapar? Tabiatiîe fiate zammeder. 

İşte bizde meyva fiatlerinin paha-
lıhğınm en mühim sebebi de budur. 

Bakarsınız, bir meyva İstanbulda 
80 kuruşadır. Halbuki ayni yemiş ye
rinde 10 kuruşa satılır. Bu müthiş fi-
at farkı işte bundan Ueri gelmekte
dir. 

HScmet Feridun Es 

Trakya sebze ve neyYacılar birlisinin toplantıs' 

Trakya mejra ve 

Eıfone (Akşam) — Mcyra va 
sebzeciler birliği, iktisad müşaviri B. 
Mesudım riyasetinde toplanmış v» 
İstanbul ile dış piyasaya gönderile
cek sebzeler ve kredi ile tohum işleri 
konuşulmuştur. 

Meyva ve sdtneciler 60 kişiye ya
kındır. Toplantı umum müfettişlik 
salonunda yapılmış ve bir aralık g»> 
neral KAzun Dirik te kOBapMlaza 
iştirak etmiştir. 

Uzunköprü kavım - karpms koopa-

Ur 

ratifi hMiriıklanna devam ediyor. 
Biga V* Kara BiCP> Mtış kooperalif-
k d de genişUjMdctt^ 

Bandırma - Bıterisa hattından ve 
Tekirdağ yolundan işUyen, teşkilât 
altına girmemiş buinnan yerierin re
kabetten zarar görmemesi için bura-
larm da toşkllâtlaaciınlarak hfepsi. 
nln IstaabuMaki MB^nom» sebaa |ılı> 
Ukiacl umum mûdürittğüne bağlan
man haktanda bir csreyaa v« taMU*-
]jtc vaıtfır« 

Sofyada nfimar SMnMUit eseri dan cami 
Sofya (Akşam) — Türkiyede ölü

münün 351 inci 3aldönümü kutlansm 
mimar Sinamn Suriye ve Anadoludan 
başka bütün Balkan yanm adasında 
ve bu arada Bulgaristanda da birçok 
eserim vardır. Bu eserler köprü, esi
mi, han, hamam, medrese, kütüf^a-
ne, imaret, mescid, çeşme, şadırvan 
vesairedir. Bu eserlerin çoğu yollar 
açüırken yıktırılmıştır. Fakat üsta-
dm belli başU eserlerinden olan Sof
ya camisi duruyor. 

Mimar Sinanm yaptığı camilerden 
biri de Rusçukta Rüstempaşa cami
sidir. Gene Rusçukta Rüstempaşa, 
Burgazda Sokullu Mehmedpaşa ima
retleri büyük mimarm eseridir. Svi-
lengrad (Mustafapaşa) kasabasmın 
yanında Mericin üzerindeki köprüle
ri de mimar Sinan yapmıştır. 

Köstendü ile Dupnitsa arasmdaki 
beş köprü Sinanm eseridir. Bu köp
rülerden biri «Kadmköprü» nanüle 
anılmaktadır. Sofyada bir zamanlar 
mevcud olan Haseki hamamı da mi
mar Sinanm eseridir. 

Bulgaristanda mevcud camilerin 
en büyüğü olan Şumnuda Bulgarla
rın «Tunbul cami» dedikleri Şerifpa-
şa camisi de muhafaza edHmişth*. 
Bulgarlar, Şerifpaşa camisinin ya
rımdaki eski tabakhanderi, dükkân
ları yıktırıp kaldırmışlar ve caminin 
etrafmı açarak paurk haline getirmiş
lerdir. 

Şerifpaşa camisinde 17, 18 ve 19 un
cu asırlarda Türk ve Ars^ lisaıüann-
da yazılmış çok enteresem d yvzva. 
eserler vardır. Ora müftülüğünde 
mahfuz ve 1555 senesinde yazümış 
bir «Dünya coğrafya> kitabı da mev-
cuddur. Bu kitaba göre, dünya 7 ik
lime aynimıştır. Bulgar proffesörü Y. 
İvanov da her hususta kıymetli olsaı 
bu kitaba ehemmiyet vermşiti. 

Bir zamanlar Bulgaristamn Vidin 
kasabasmda 27 cami varmış. Şimdi 
»^lan 5 camiden dördü açıktır. Vidi-
nin nam ve şöhreti, İfl inci asrm so
nunda ve 19 uncu asnn başmda Os
man Pazvantoğîu'nun ismine bağh-
dır. Üçüncü Selimin tahtmı senelerce 
tehllkejre düşüren Osman Pazvantoğ
îu'nun hatıralarile o tarihlerde Vidin 
nam vermiştir. Vidinde mahfuz esM 
Türk eserlerinin de bu zatm ismila 
alâkası vanür. Bu Türk eserleri, Vi
din mahallî müze direktörü V. Ata-
nasof üe Vidin müftüsü tarafından 
toplanarak muhafaza edilmiştir. Bun
lar Osman Pazvant çulunun «Camü 
cedld» ismindeki camie yerieştoil-
mişlerdlr. Osman Pazvant oj^amm, 
nıezannm bultmduğu ıflMlafiıpaşa» 
camisi de iyi muhafaza ediİBodştir. 

Osman Pazvant oğlunun 
taş kütt^hane binasmda 150 
kıymetli el yazısı eseri bulunmakta
dır. Her el yazısı ve kitab, mühürüntt 
taşıyor. Bu kütüphane gsgenitfde 
Bulgar türkiyatçüan t ıiffliıİİMi açw 
larak içerisinde bulıman Arap hunv-
fatlle yazılmış eski Türk evrak v* 

eserleri tedkik edilmiştir. > 
Avrupaca maruf olan ve Peşte üni

versitesi turkoloji profesörü Yuliua 
Neymet bu Osman Pazvant oğlunu» 
kütüphanesine büyük ehemmiyet ?•»» 
mistir. 

T ü r k h a r f l e r i n i n t a t b i k i 
h a k k ı n d a 

Vidinin ismi geçmesi vesilesile şu
nu da hatırlataUm: Utro ile Zarya 
gazetelerinin yazdıklanna göre, Vi
din Türkleri aile reisleri geçenlerde 
toplanarak Türk mekteplerin vazi
yetini, tedris usullerini ve kanunen 
Türk mekteplerinde Türk harflerinin 
resmen kabul edilmiş olduğu halde 
Vidinde olsun ve diğer bazı yerlerde 
hep eski Arap harflerile tedrisat ya-
pümakta olduğunu tedkik etmişler 
ve neticede aralarında aldıkları ka-
raıları 80 kadar imzayı havi bir tak
rirle hükümete bildirmişlerdir. Tak
rir, Başvekil Köseivanofa ve diğer bi
rer suretlerini de Maarif ve Dahiliya 
Nazırlarma vermişlerdir. 

Takrirde: Bulgaristan Türk mek
teplerinde mevcud tedris usullerinin 
değiştirilerek modern usullerin ko-
nulmasmı, sarıklı hocaların yerine 
münevver muallimlerin tayini, hükü
metin menetmesine rağmen bazı yer
lerde okutulmakta olan Arap harf
lerinin tamamile kaldınlmasmı, da
yak usulünün yasak edilmesini ve 
Vidin mekteplerinden sanklı hoca-
lann azledilmelerini istömişlerdir. Vi
dinde azüleri istenen sanklı hocalar, 
Şumnuda «Nüvab» medresesi mezu
nudurlar. Bu hocalar, Türk çocuk-
larma bu yıl jimnastik dersi bile göe-
termemişierdir. 

Bir tarla yOziiiHien 
l(anie$iiH_İiüi'dü 

S i v a s m K a b a s a k a l k ö y ü n d e 
b i r c i n a y e t 

Stva» (Akşam) — Stvaaa bağh Ka-
yadibi nahiyesinin Kabasıdmi Mylfcı. 
de iki kardeş, araamda Mr tarfa yü
zünden çıkan kavga feci bir cinayetle 
neticelenmiştir. 

Kabasakal köyünde oturan Ahmed-
le, Yahya isminde iki kardeş son gün
lerde bir tarlayı ekmek hususunda 
anlaşamadıklarından aıalan açılmış-
tu:. tS^/fiHâm tHiatara çıkt^lan zomaş 
Yahya küçük kardeşi Ahmedi bula
rak: «Tarlayı bu yıl kendisinin ekece
ğini» tekrarlamış, fakat Ahmed gene 
«tarlayı ekmk aaraa benimdir» diye 
itiraz edince kavga bağlamıştır. 

İki kardt^İHMl 
şuada 
Atunedi yaralamiftu:. Hâdlae aaahal-
llne köylüler yali|püiM (to Ahmed 
mumifiknt İMUiîiMiiM nakledilirkoı 
yolte aldıtı jmamm teairlle ölmüştür. 

Katil yakalanarak tahkikata baf> 
lanmıştu*. 
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Sahife 8 

Akdenizdeki donanmalar 
ingiliz, Fransız ve italyan kuvvetleri 
Akdenizde Ingilterenin 5, Fransanın 3-

Italyanın 3 dritnotu vardır 
Arnavutluğun İtalyan askerleri ta

rafından işgalinden sonra Akdeniz Vft" 
ziyeti çok ehemmiyet kesbetti. Her ta
rafta askerî tedbirler alındığı, hazır
lıklar yapıldığı göze çarpıyor. Akde
nizde herhangi bir harekette deniz 
kuvvetleri mühim bir rol oynıyacak-
tır. Bunun için burada kuvvetli do
nanma bulunduran başlıca üç devle
tin, yani İngiltere, Fransa ve Italya
nın deniz kuvvetlerini gözden geçir
mek faydadan hali değildir. 

Evvelâ İngiliz donanmasını tedkik 
edelim: Ingilterenin Akdeniz donan
ması 4 hattı harp gemisi yani dritnot-
tan ve bir hattı harp kruvazörü deni
len dritnot kruvazörden mürekkeptir. 
Hattı harp gemileri şunlardır: 

Warspite, Ramillies, Barham, Ma
laya. Hattı harp kruvazörü de Repul-
sedir. 

Bu dritnotlardan Warspite, Barham 
ve Malaya ayni sistemdir. Hacimleri 
31,100 ton, süratleri 25 mildir. Başh-
ca silâhları 8 aded 38,1 lik, 8 aded 
15,2 lik, 8 aded 10,2 lik toptan ve yir
miyi mütecaviz hafif topla tayyare mü
dafaası için toplardan mürekkeptir. 
Bu üç zırhlı 914, 915 senelerinde de
nize indirilmiştir. Umumî harp esna
sında Çanakkaleye gelen Queen Eliza-
beth'in eşidir. Üç zırhlı 935-937 sene
leri zarfında hemen kamilen yeniden 
yapılmış denilecek kadar esaslı şekilde 
tamir edümiş, kazanları, toplan, mü
dafaa tertibatı yenilenmiştir. Bu su
retle süratleri, bilhassa tahtelbahir ve 
tayyareye karşı müdafaa kabiliyetleri 
arttırılmıştır. Bu tamir tamam üç se
ne sürmüş, zırhlılar 937 senesi sonun
da tekrar donanmaya iltihak etmişler
dir. Yalnız Warspite'in tamiri için 
2,269,263 İngiliz lirası sarfedilmiştir 
ki, inşası için sarfedilen paradan 250 
bin İngiliz lirası noksandır. 

Ramillies, 914 senesinde denize in
dirilmiş, birkaç sene evvel yenilenmiş
tir. Hacmi 29,150 ton, sürati 23 mil
dir. Silâhlan diğer üç zırhlının aynidir. 
Bunun farkı zırhmm daha kaim ve 
süratinin bir parça noksan olmasıdır. 
Ramillies, Royal Cak sınıfına mensup
tur ve Atlantik filosunda daha 4 e§l 
vardır. 

Repulse hattı harp kruvazörü 32,000 
tonluktur. Sürati 31,5 mildir. 916 se
nesinde denize indirilmiştir. 932-936 
seneleri esnasında baştanbaşa tamir 
edilmiş ve yenilenmiştir. Başlıca si
lâhları 60 aded 38,1 lik, 12 aded 10,2 
lik toptan ve hafif diğer birçok toplar
dan mürekkeptir. 

Bu beş dritnotun kuvveti, diğer bü
tün donanmaları geride bırakmakta
dır. Çünkü beş gemide 38 aded 38,1 lik, 
24 aded 20,3 lik, 52 aded 15,2 lik, 64 
aded 10,2 lik top vardır. 

İngilterenin Akdeniz filosunda bu 
beş büyük gemiden başka 3 aded 10,000 
tonluk kruvazör vardır: Devenshier, 
Sussex, Shropshire. Bunların üçü de 
eştir. 929 senesinde donanmaya gir
miştir. Süratleri 32,5 mildir. Her biri
nin 8 aded 20,3 lük, 8 aded 10,5 Uk to
pu vardır. Bu kruvazörler 933 senesin
de esaslı tamir görmüşlerdir. 

İngiliz Akdeniz filosımda iki aded 
de 8000 tonluk kruvazör vardır: Aret-
husa ve Oalatea. Bu İki kruvazör 5,220 
ton hacmindedlr. Süratleri 23,5 mildir. 
939 senesinde donanmaya iltihak et-

tStiîi-RStl^®^ 

tngiliz Varspite zırhlısa 

mistir. Bundan başka bir tayyare ge-
misi, torpido muhripleri, tahtelbahir. 
1er ve saire vardır. Torpido muhripleri 
geçen sene donanmaya iltihak etmiş 
en yeni gemilerdir. 

Fransız donanmasına gelince, bu do
nanmada 7 dritnot vardır: Courbet, 
Paris, Bretagne, Provence, Lorraine, 
Dunkerque ve Strasbourg'dur. Bunlar
dan Courbet ve Paris mektep gemisi 
olarak kullanılmaktadır. Diğer beş 
zırhlıdan üçü 913 senesinde inşa edil
miş, bunlar 934-936 seneleri arasında 
yeniden tamir edilmiştir. Mektep ge
misi kullanılan drinotlarm silâhlan 12 
aet 30,5 ük, 22 aded 13,8 liktir. Diğer 
üç zırhhmn silâhlan 10 aded 34,0 lik, 
14 aded 13,8 liktir. Süratleri 21,4 mil-

harp gemisi var demektir. Kruvazör
lere gelince, 8 aded 10 bin tonluk, 14 
aded daha hafif kruvazörü vardır. Tor-
pido muhribi ve tahtelbahirleri faz-
ladır. 

Bir Fransız gazetesi Akdenizde do-
nanmalann vaziyetini tedkik ettikten 
sonra diyor ki: «Akdenizdeki Fransız 
donanması yahuz basma İtalyan do
nanmasına muadil bir kuvvettir. De
niz harplerinde asıl rol oynıyan zırh
lılardır. Küçük ve hafif gemilerin 
yalnız deniz yollarım muhafaza, sevkı
yatı himaye ve takip hususunda kıy
meti vardır. Ne olursa olsun bu hafif 
gemiler zırhlarmm j^kalmhğı 330 mi
limetreyi bulan ve sön tadilâttan son
ra gerek tahtelbah^ torpilinden, ge-

ttalyanm Conte di Cavour zırhhaı 
dir. Fransız büyük arhhlarmdan Dun^ 
kerque ve Strasbourg dünyanın en ye
ni zırhlılandır. 935 ve 936 senelerin
de denize indirilmişlerdir. Hacimleri 
26,500 ton, süratleri 29,5 mildir. Si
lâhlan 8 aded 38 lik, 10 aded 13 lüktür. 
Bu iki zırhh Atlantiktedir. 35 bin ton
luk iki zırhh inşa halindedir. 

Fransamn kruvazörleri yeni ve çok 
süratlidir. 8 aded 10 bin, 13 aded da
ha küçük kruvazörü vardır. 
İtalyan donanması 4 hattı harp ge

misinden mürekkeptir: Andrea Doria, 
Caio Duilio, Conte di Cavour, Giulio 
Cesare. Bunlar 911 ve 913 senelerin
de denize indirilmişlerdir. Conte di Ca
vour ve Giulio Cesare 936 çenesinde 
yeniden tamir edilmişlerdir. Bunlarm 
hacimleri 23,622 ton, süratleri 27 mil
dir. Başlıca silâhlan 10 aded 32 lik, 12 
aded 12 lik, 8 aded 10 luk toptan ve 
hafif toplardan mürekkeptir. 

Diğer iki zırhh esaslı tamir edilmek^ 
tedir. Bunlardan birinin tamiri yeni 
bitmiştir. Bunların hacimleri 21,555 
ton, sürati 22 mildir. Silâhlan 13 aded 
30,5 hk, 16 aded 15,2 lik, 13 aded 7,8 
İlk toptan mürekkeptir. Bundan baş
ka 35 bin tonluk 2 zırhh inşa halinde
dir. 

Şu halde bugün İtalyanm 3 iıattı 

Fransamn Provmce sarhlm 

rek tayyare bombasından müteessir 
olmıyacak bir hale getirilen İngiliz 
gemilerine karşı bir şey yapamazlar.» 

En kûçûk Kral 

Irak kralı Gazinin ölümü üzerine 
Irak tahtına oğlu ikinci Faysal nami-
le geçmiştir. Yeni kral dört yaşında 
ve dünyanın en küçük hükümdarıdır. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

Akşam'm KÜÇÜK İLANLA-
Rl'nı dikkatle okursanız kendi
nize en elverişli yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. :* 

— 1 — 
Atalar sözüdür: Dünyada paklar 
Kırkında azam ancak topraklar. 
Bizim bay Şahin de böyle azmıştı. 
Ömründe yaklaşan halbuki kıştı: 
O sıcak günleri gitmişti yazın, 
Isınmak isterse fakat kucakta, 
Korkarım duramaz daha ayakta, 
Hararet çok gelir, mutlak erirdi: 
Büsbütün kalıbı dinlendirirdi. 
Bu sene perhizi öyle bozdu ki, 
Görenler şaşırdı: Bir horozdu ki, 
ölse de çöplükte gözü kalacak. 
Mekkeli, Yemenli olsa alacak 
Üstüste dört kan... Mübahtn-! diye. 
Sonra da bulacak birçok cariye. 
Ak saçlı bay Şahin işte böyleydi, 
Çok kadın canlıydı, pek çapkın şeydi. 
Ne rahat ediyor, ne usamyor, 
Mübarek; kendini hâlâ sanıyor 
Yüreği dermanlı, başı dumanlı. 
Sevdaya idmanü bir delikanlı. 
Halbuki basmıştı kırk ikisine: 
Bilmiyor; bu yaşta dayanmaz sine 
Bu kadar yorucu zevkine aşkın, 
Desen ki: 

— Nallan dikersin, şaşkın! 
Aldınnaz: 

— Bu yüzden günlerim dolsun; 
Bu atın ölümü arpadan olsun!.. 

— 2 — 
Bu sabah çıkmadan henüz sokağa. 
Başladı bir sürü mektup yazmağa. 
Tüccardı; hep bunlar faturalardı. 
İçinde bir tane mühimmi vardı. 
Siz tahmin ettiniz elbet nedir bu: 
Sevdiği kadına bir aşk mektubu. 
Bir saat derdini döktü doyası, 
Randevu istedi; işte kopyası: 

«Gözümün ışığı sevgilim, cicim; 
«Bir aydır hasretle yanıyor içim. 
«Bu hasret ok gibi kalbimi deldi, 
«İnan ki pek fazla göresim geldi. 
«Yeniden ne zaman buluşacağız?.. 
«Goncaya benziyen o güzel ağız 
«Ne olur (Bu hafta...) deyiversin de, 
«Şahinin murada gene ersin de, 
«Biî mesud gün daha çalsın felekten! 
«Ölsem de vaz geçmem (Mavi melek)-

den 
«Bilirsin, ben böyle koydum adını. 
«Karşımda canlanır aşkm kadını 
«Sen mavi bluzla bana gelince. 
«Odada ay gibi sen yükselince 
«Yüzüne bakarken kamaşır gözüm. 
«Gönlümün sahibi!.. Budur son sözüm: 
«Bu pazar mutlaka buluşmalıyız; 
«Takatim kalmadı, kavuşmalıyız, 
«Ömrümü hasretle bitireceğim. 
«Bu hafta ben sapa getireceğim 
«Göğsüne takacak bir hediye de. 
«Karım da bu pazar Suadiyede: 
«Köroğlu gezerken asfaltta yaya, 
(OSeninle gideriz biz Floryaya. 
«Malûmya; var derler yerin kulağı, 
«Bu işe girmesin şeytan parmağı: 
«Ne olur, ne olmaz; gideUm ayn. 
«Sen bizim oteli öğrendin gayri, 
«Beklersin; çok geçmez, hemen gelirim. 
«Sevgilim!... Kırmazsın beni, bilirim; 
«Susadım o küçük, güzel odaya: 
«Orada göğsüme başmı daya, 
«Ve dinle yüreğim vuruyor nasıl; 
«Çırpınıp anıyor seni muttasıl., 

ttSöyliyeyim, sorarsan: Nedir son arzunl 
«Arkanda olmalı mavi bluzun.» 

Sofada işitti bir ayak sesi: 
Karım mı?... Korkudan durdu nefesi, 
Dinledi: Değilmiş!... Tehlike yoktu, 
O süslü zarfına mektubu soktu. 
Bay Şahin bırakmaz işini yan: 
Sırayla zarfladı faturaları, 
Hepsinin üstüne yapıştırdı pul: 

— Ha, gayret.. Gönder de şu işten 
kurtul! 

Karısı gelmeden davrandı hemen. 
Bay Şahin kırmıştı sokağa dümen: 
Bir posta kutusu vardı köşede, 
Atmıştı... Kalmadı bu endişede. 

— 3 — 

Maşallah, ne güzel hava bu pazar, 
Tanyeri bulutsuz; değmesin nazar. 
Bu yüzden yerinde Şahinin keyfi. 
Koca kurt bozmadı fakat istifi: 
Kansı çakmasın... Oturdu yorgun. 
Mükemmel rol yaptı neşesiz, durgun. 
Dedi ki: 

— Birinden alacağım var, 
Ker zaman isterirrf, başından savar, 
Aylarca dolaştım ben ardı sıra; 
Az para değil ki, yedi yüz lira. 

Burada kesmişti sözünü Şahin, 

Hiç falso yapar mı bu hin oğlu hin. 
Düşündü: «Ha, gayret., bir yalan kav

ra..» 
Fırlattı boyundan büvük palavra, 
Dedi ki: 
— İşittim mirasa konmuş, 
Galiba serveti yarım milyonmuş. 
Bugünden tezi yok, hemen salmalı. 
Üstelik bir misli faiz almalı. 
Karısı atıldı: 

— Ne duruyorsun, 
Bu sefer sen onu kafese korsun: 
Baksan a, çektiğin canına deymiş; 
Git bugün... 

— Evi de Yeşilköydeymiş, 
Çaresiz gitmeli... 

Kalktı ayağa, 
Dedi ki: 

— Çıkarsın sen de sokağa: 
Anneni özledin; bir vapura bin. 
Yolunu tutuver Suadiyenin 
— Pekâlâ!... 

— Öyleyse ben gidiyorum. 
— Geç kalma!... . 

— Yok; erken gelirim, yavnıro. 
Karısı davrandı, giyinecekdi; 
Bizimki sevinçle fertiği çekti. 

— 4 — 
Florya... Yapmıştı makine fren, 
Menzüe varrmşlar, durmuştu tren. 
Bay Şahin bir çocuk gibi sevindi. 
Vagondan fırladı, aşağı indi. 
Şaşırdı plaja fakat girince: 
Az önce duyduğu tatlı sevince 
Bu sefer kanştı bir acı keder, 
Bu keder insanı perişan eder. 
Kaz gibi apıştı bu çapkın horoz: 
Beyninin üstüne indi bir balyoz, 
Gözleri karardı bir an hızından, 
Şahine olmuştu ortalık zindan. 
Kendini tutmasa bayılacaktı. 
Kumların üstüne yayılacaktı. 
Bu nasıl tesadüf, bu nasıl işti?!. 
Bin türlü küfürle lanet etmişti 
Ömrünün bu meşum, kara gününe: 
Karısı çıkmıştı çünkü önüne. 

Gülerek yaklaştı: 
— Hayrola, hanım?.. 

— Vapuru kaçırdım, sıkıldı canım. 
Köprüden atladım otomobile: 
Buray gelmedim bir kere bile. 
Uzaktan medhini yalnız işittim. 
Ya senin işin ne?.. 

— Köşküne gittim. 
Hizmetçi dedi ki: Floryada bay. 
Kendimi zorladım: «Bırakma kolay. 
Git Şahin plaja, paranı iste...» 
Nafile gelmişim, herif yok işte. 

Karısı adamı etti teselli, 
Dedi ki: 

— Kederin yüzünden belli, 
Zarar yok... Dönelim, hazır tren var. 
— Yok hanım; gelmişken buraya kadaf 
Seninle otelde kalırız biraz. 
Karısı yürüdü: 

— Gidelim, olmaz. 
— Gel, gitme be kadın.. 

İşte o zaman 
Şahinin olmuştu hali pek yaman. 
Anladı: Köroğlu mektubu tutmuş; 
Postaya atmamış, evde unutmuş. 
Karısı demişti: 

— Kalamam, kuzum; 
Yok çünkü arkamda mavi bluzum. 

M a n i s a e l e k t r i ğ e k a v u ş m a k 
ü z e r e 

Manisa (Akşam) — Manisaya biraa 
evvel elektrik verilmesi için büyük 
faaliyet vardır. Yeni yaptırılmakta 
olan elektrik santral binasının in
şaatı bitmiştir. Makinenin montajı
na yakında başlanacaktır. Şehir elek
trik şebekesinin de başlanması gün 
meselesidir. Direkler tamamen gel-. 
miş ve yerlerine konmuştur. Belediye, 
Belediyeler bankasından elektrik te
sisatı için lüzumu olan masrafa kar
şılık olmak üzere 40 bin lira istikraz 
yapmıştır. 

Ç o c u k h a f t a s ı n d a Ç o c u k 
E s i r g e m e K u r u m u n u n siz
d e n g ö r e c e ğ i a l â k a ve y a r 
d ı m m e m l e k e t t e k u v v e t l i b i r 
nes i l , ç a l ı ş k a n v e m u k t e d i r 
b i r g e n ç l i k v ü c u d e g e t i r e 
c e k t i r . 

Çocuk Esirgeme K:'.-
rumu Genel M erk. : 
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Hollivutta bir boşanma ve 
evlenme salgını hüküm sürüyor 

Joan Gravford kocasından ayrıldı, Glark Gable 3 sene 
ceza yedikten sonra Carole Lombard ile evlendi 

Son zamanlarda Hollivutta sinema 
artistleri arasında yeniden bir boşan
ma ve evlenme salgım hüküm sür
mektedir. Birçok artistler mahkeme
ye müracaatla boşanma kararı almak
ta ve yeniden başkalarile evlenmekte
dir. 

Boşanmalar arasında en dikkate 
şayan olanlardan biri Joan Cravford !!• 
kocası Franchot Tone'nin ayrılması
dır. Joan Cravford evvelce Duğlasın 
oğlu ile sevişmiş ve evlenmişti. Herkes 
bu iki gencin numune addedilecek bir 
çift teşkil edeceğini ümid ediyordu. 
Halbuki Joan ve Duğlas ancak bir se
ne evli durmuşlar ve mahkemeye müp 
racaatla ayrılmışlardı. 

Joan Cravford bvmdan sonra gent 
sinema artistlerinden Franchot Tone 
ile evlenmiştir. Franchot aslen İngl-
lizdir. Tiyatro artisti iken filim çevir
meğe başlamış, gösterdiği istidad üze
rine büyük yıldîzlar sırasına girmiş
tir. İki artist birkaç sene bir arada y«r 
sadıktan sonra son zamanda ayrıl
mağa karar vermişlerdir. Bu ayrılış 
dostane bir şekilde olmuştur. Son gece 
Hollivutun meşhur barlarından birin
de ziyafet verilmiş, karı koca son defa 
olarak birlikte dans ettikten sonra 
ayrılmışlardır. Joan Cravford Nevyor-
ka gitmiştir. Orada üçüncü defa ola
rak evleneceğinden bahsediliyor. 

İkinci boşanma Clark Gablenin ka
rısı Rhea'dan ayrılmasıdır. Clark bu 
ayrılmayı müteakip tanınmış yıldız
lardan Carole Lombard ile evlenmiş
tir. Clark Gable üç senedenberi Ca
role ile sevişiyordu. İki artist bir ara
da yaşıyordu. Hollivutta ahlâk cemi
yeti bu gibi şeylere tahammül etmez
ken bunlara ses çıkarmıyordu. Clarkm 
karısı da aradan zaman geçince koca-
sile Carole arasındaki bağların gev-
şiyeceğini ve evlenmeden a3mlacak-
larmı ümid ediyordu. Bu sebeple bo
şanmağa razı olmuyordu. 

Fakat bütün ümid ve intizarlar hi
lâfına olarak Clark Gable ile Carole 
L,ombard arasındaki aşk hararetini 
kaybetmemiş ve bu vaziyet karşısında 
Rhea nihayet kocasından ayrılmağa 
razı olmuştur. Bunlarm boşanmasını 
müteakip iki sevdah evlenmiştir. 

Hollivutta son ayrılmalardan birka
çı da şunlardır: Lup)e Velez, birçok 
kavgalardan, hattâ dövüşlerden son
ra kocası Weissmullerden ajoılmıştır. 

Meşhur konuk Laurel de ikinci kansın-
dan lyrılmış, üçüncü. d*/a olarak ev-

GUrk Gable Tt Carole Lombard 

lenmiştir. 
Hollivutun tanınmış 3rıldızlarından 

Kay Francis beşinci defa olarak baron 
von Barnekow ile evlenmiştir. Son 
zamanlarda sinema şehrinin en gözde 
jön promyesi Tyrone Power iptida 
Janet Gaynor, sonra Sonja Heine ile 
flört etmiş, bunu müteakip bir aralık 
Norma Shearer ile pek sıkı fıkı görüş
müştür. Nihayet Annabella ile ahbap 
olmuştur. Şimdi ikisi de Rio de Janeiro 
da bulunuyor. Yakmda evlenecekleri 
rivayet edilmektedir. 

Sinema haberleri %^ 
* Avusturyada eski vatanperver^ 

1er cephesi reisi prens Starhemberg 
bir kaç sene evvel Nora Gregor adın
da Viyanalı bir artistle evIoımiştL 
Avusturyanm Almanjra tarafmdan 
ilhakı sırasmda prens ve kansı tsviç-
reye iltica etmişler, beş parasız kal-
mşlardır. Bunun üzerine Nora Gre
gor tekrar çalışmağa mecbur olmuf 
ve Pariste filim çevirmeğe başlar 
mıştır. 

Viyana sergisi 
Enternasyonal vaziyetin karıştığı bir zamanda 
açılmasına rağmen [sergi muvaffakiyetli oldu 

Clark Gable'nin esU kana 
Rhea Langham 

Marleneden sonra... 

J*an Cravford'un kocası Franchot 
Tonr ile son dansı 

Bir zamanlar 
Fransız artisti Mis-
tinguette'in ba
cakları meşhurdu. 
Son senelerde Mar-
lene Dletrich Fran
sız artistini göl
gede bıraktı; Mar-
lene'nln bacakla
rı en güzel bacak 
olarak kabul edil
di. Hattâ artistin 
büyük şöhret ka
zanmasının bir 
lebebi de Hk çe> 
•indiği Mavi I/Leh 
kk Aliminde gö 
rülen bacaklan-ı 
mn güzelliği oldu
ğunu İddia eden
ler vardır. 

Son zamanlar
da Almanyada 
Mady Rahl adm-
da bir genç ar
tistin bacaklan-
nrn Marlene'nin-
klnden daha mev
zun olduğu anla
şılmıştır. Mady 
Rahl bu suretle 
büyük bir şöhret 
kazanmıştır. Ar
tist şimdi Ufa fi
lim ^rketi hesabı
na filim çevirmek
tedir. Bu mimle
rin bazı sahnele
rinde şortla geze
rek güzel bacak^ 
lanm göstermektedir. 

Dercetitğimiz resimde Mady Rahl 

Tlyana sergirinia ba^ca meAudl 

Viyana Nisan — Almanyaıun Çe-
koslovakyayı işgal ettiği suıOarda açıl
mış olan Viyana sergisi açıldığı gün
lerin böyle bir serginin muvaffakiye
tini kazandırmağa hiç de elverişli ol-
mamasma rağmen tertibinde gösteri
len itina yüzünden hakikaten çok mu
vaffak oldu denilebilir. Seı^yl 500,000 
kişiye yakın ziyaretçinin gezmiş olma
sı İyi bir rağbete mazhar olduğunu 
göstermeğe kâfi bir delildir. 

Sergide 4,100 firmanın paviyonu var
dı. Türk, Bulgar, Japon, Macar ve ilh.. 
gibi ecnebi firmaların Viyana şubele
ri de birer paviyon açmıştı. 

Sergi Viyana şehrinin İki muhtelif 
yerinde açılmıştı. Bir kısmı sergi sa
rayı ismindeki eskiden imparatorun 
atlarına ahır olan muazzam bir bina
da kurulmuştu. Bir kısmı da Viyanın 
meşhur eğlence yerlerini bir araya top-
lıyan Praterdeki paviyonlarda açıl
mıştı. 

Serginin Prater kısmı çok daha bü
yüktü. Burada ziraat, gaz, madenci
lik, makine, makine aksamı, ziraat ma
kineleri, motörler, zehirli gaza karşı 
kuUamlan tahaffuz maddeleri eşyalar 
ve tertibat teşhir edilmekte idi. 

Hâller çok genişti. Mallarım teşhir 
eden firmalar hakikaten iyi bir şekilde 
bunu gözlere arzedebilmişlerdi. 

Serginin muhtelif paviyonlan önün
de uzun, uzım vaKıt geçirmek imkâm 
vardı. Sergide gözü ve alâkayı oyala
yan birçok şeyler görülüyordu. Ziraat 
makineleri, motörler, traktörler, ça
maşır yıkama makineleri iş verme alet
leri hep açık havada teşhir edilmişti. 

1. O. Farben tndustrinin teşhir etti
ği nûmımeler yazı makineleri, diMş 
makineleri, makine aksamı Maran
gozluğa ald işler ve boyalar, cila teş
hir edilen yerler kapalı hâllerdi. 

Ziraat paviyonu çok iyi bir şekUde 
tanzim edilmişti. Grafikler, duvarlan 
süsliyen büyük resimler ve İlh... ziraî 
mahsuller hakkında iyi bir fikir veri
yordu. 

Moda saraymda ecnebi ve yerli ga
zetecilerin daha başka davetlilerin 

karşısında Viyana ilkbahar modelleri 
teşhir edilfli. Şimdi moda salonu olan 
Lcbkoviç aarayımn geniş salonları 
böyle bir şeye hakikaten pek elverişli 
idi. Modeller Fransız modelleri kadar 
güzel olmamakla beraber eski Avus
turyanm bütün ruh inceliğini temsil 
ediyor ve bize elbiselerin ipek kıvnm-
larmda Viyanalılann ince ruhlu ifa
desini veıiyordu. 

Sergi sarayında teşhir edilen eşya 
arasında görülen şapkalar, yün örgü
ler, çantalar da bize Viyanalılann ba 
hususta oldukça ince ve ileri olduk-
lannı gösteriyordu. Bilhassa sanayii 
tezyiniye salonlarında çok güzel şeyler 
görülüyordu. 

Ev eşyalan, ev kadını salonları, ev 
işlerini kolaylaştıran âletlerin teşhir 
edildiği daireler çok kalabalıktı. 

Beynelmilel vaziyetin ademi müsa
adesinden dolayı sergide ecnebi mem
leketlerle yapılan muamele tahkikatı
na nazaran çok dar ve mahdud kalmış 
tır. Sergi daha fazla Almanya dahi
linde ticari bir hareket yapmıştır. Hal
buki serginin asıl gayesi bilhassa şark 
pazarını elde etmekti. Serginin Ro
manya ile ve alelûmum cenubu şarki 
Avrupasile temas elde etmek için çok 
gayret gösterdiği ortada idi. 

Sergide bulunan firmalarla bu mem
leketlerin temasa geçebilmesini kolay
laştırmak için iyi tertibat alınmıştı. 
Vazifeleri bu işleri kolaylaştırmak olan 
bürolar açılmıştı. Bu bürolar lâzım 
gelen malûmatı istenilen broşürleri, 
formülleri isteyenlere parasız olara» 
veriyordu. Romanya ile iş yapan yer-
li firmalara olduğu kadar Romanya it
halâtçılarına da kolayhk ve yardım 
gösteriyordu. 

Romanya ile işler son askerî siyasi 
vaziyetten sonra elbet de daha inkişaf 
etmek zaruretine düşmüştür. Fakat 
Yugoslavya, Yunanistan ile işler pek 
fevkalâde olmamıştır. Bulgarsitanla 
olan işler, iyice idi. Almanya ile bizim 
aramızda bu sergi vasıtasile kayda 
değer bir ticarî hareket olmamıştır. 

İngütere, Macaristan, Hollanda, ce. 
nubî Afrika alıcılar meyanmda bulu
nuyordu. 

Turgutluda bekçi teşkilâtı 

son çevirdiği filimden 
görünüyor. 

bir sahnede 

"^ Turgutlu, (Akşam) — Kazada polis teşkilâtı rOcuda getlrllell bir seni 
bile geçmeden çok muntazam ve mükemmel bekçi teşkilâtı yapılmış, asayl| 
işleri numune olacak vaziyete getirilmiştir. Yukarıdaki resünde kaymakam, 
Manisa emnivet müdürü ve Manisa polis komiseri üe veni bekçiler pörünii-
yorlar. 
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Millî küme karşılaşmaları 
Fenerbahçe - Doğansporu 

5-1 mağlûp etti 

Kornerden yapılan 
tsDnir şampiyonu Doğanıqxnr tak»-

mı ilk maçını dün Fenerbahçe sta* 
dmda Fenerbahçe ile yaptı. Havanın 
güzel oluşu stada epeyce bir kalabaük 
toplamıştı. Halit Galibin idaresinde 
saat 16,45 de sahaya çıkan takımlar 
şu şekilde dizildiler: 

Doğanspor: Ömer - Abdullah, İr
fan - Abbas, Macid, Said - HaUt, 
Mehmed, Fuat, Yusuf, Sabri. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Muzaf
fer, Lebib - M. Reşad, Aytan, Esad -
Semih, Yaşar, Ali Riza, Naca, Basri. 
Faıerbahçe takımındia müdafi Yaşar, 
tanir takunında müdafi Fethi bu
lunmuyordu. 

BİRİNCİ DEVRE 
Oyuna Fenerlilerin soldan yapılan 

bir hücumile başlandı. İzmir müda
faasında kesilen bu hücum derhal 
mukabele gördü. Sarı lacivertlilerin 
oyun üzerinde hâkimiyet kurmaları 
usun sürmedi. Top mütemadi bir şe
kilde İzmir nısıf sahasmda dolaşıyor. 

FENERİN BİRİNCİ GOLÜ 
Beşinci dakikada soldan tazelenen 

bir Fener hücumunda top sağaçığa ka
dar uzadı. Sağaçığm ufak bir şandell 
kale önüne düştü. Müdafilerle kale
cinin tereddüd ettiğini hisseden Naci 
ters bir vuruşla yerden ve direğin 
kenarına sürtünen bir sütle takımı
nın birinci sayısını çıkardı. 

DOĞANSPORUN GOLÜ 
Kolaylıkla kazanılan bu sayıyı di

ğerlerinin takib edeceği tahmin edil
meğe başlanmıştı ki İzmirli sporcula-
rm da açıldığım ve Fener kalesini 
trfıdide başladıklannı gördük. 8 inci 
dakikada ceza çizgisi üzerinde topu 
yakalayan Mehmed soğukkanlı bir ha
reketle kendine kimsenin müdahale 
etanediğini görerek topu düzeltti ve 
sıkı bir burun şütile Fener kalesine 
soktu. Beraberlik sayısı Sarılâcivertli-
leri harekete getirdi ise de saha ya-
bancüığmı gidermiş olan İzmirliler 
canlı oymyarak mukabelede gecikmi
yorlardı. Fakat Fenerin tazyiki daki
kalar ilerledikçe fazlalaşıyor ve oyun 
adetâ tek kale halinde İzmir nısıf 
sahasında devam ediyordu. Bu sırada 
Naci bir gol yaptı ise de hakem of-
sayd addederek saymadı. San lâci
vert hâkimiyeti devam ediyor. 

Fuadm mükemmel idare ettiği İz
mir muhacim hattı da arada sırada 
Fener kalesine iniyorsa da bu hücum-
lax müessir olmaktan uzak kahyor. 

FENERİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ 
GOLLERİ 

85 inci dakikada İzmir aleyhine 
olan bir kornerden Basrinin kalenin 
ortasma yolladığı topa bütün oyım-
cular birden sıçradüar. Top bu kar
gaşalık esnasmda kalecinin yanlış bir 
yumruğu yüzünden içeri girdi. 

Bu sayıyı müteakib yapılan ilk Fe
ner hücumunda Naciden aldığı pasla 
Ali Riza yakın bir mesafeden takı-
mmm üçüncü golünü çıkardı ve dev
re bu şekil değişmeden Fenerin hâc 
kimiyeti altmda 3 - 1 nihayetlendi. 

İKİNCİ DEVRE 
Bu devı-eye İzmirliler çok caıüı baş-

ladılarsa da Fenerlüer, hâkimiyeti al
makta mi şkülâta uğramadılar. Basri 
yasıtasile sol taraftan yaptıkları hü-
eumlar heran İzmir kalesi için tehlike 

ttçûDcü Fen«r golü 
yaratıyordu. 

Doğanspor nısıf sahasına yerleşen 
san lâcivert muhacimleri ile İzmirli 
kaleci arasmda sıkı bir çekişme ha
linde geçen ilk dakikalar tamamen 
İzmir kalecisi lehinde cereyan ettL 
Maamafih müteaddid sajnhk fırsat
ları çok yakm mesafelerden kalecinin 
eline veya avuta bırakan Yaşar da 
adetâ İzmir takımına yardım ediyor
du. 

San lâcivert hâkimiyeti nihayet 
23 üncü dakikada semeresini verdL 
Bütün kuvvetlerile kaleye yüklen
mekle oyunu sıkışık vaziyete getir
diklerini hisseden Fenerliler oyunu 
açmağı ve bu suretle İzmirli oyuncu-
lan kale önünden çekmeği akıl etti
ler ve bu tabye ile yaptıklan atanla
rın birisinde Naci uzaktan çektiği 
şütle takımmın dördüncü golünü 
yaptı. Bu sasndan sonra tekrar Fe
nerliler hücumları sıklaştırdilar. 

FENERİN BEŞİNCİ GOLÜ 
38 inci dakikada sağdan Semih va-

sıtasile yapılan yeni bir akında orta
lanan topu Ali Riza kafa ile kalecinin 
elleri arasından içeri atarak takınu-
nın beşinci golünü çıkardı ve müsa
baka bu şekilde Fenerin 5 - 1 galebe-
süe nihayetlendi. 

NASIL OYNADILAR? 
Bu sene ilk defa gördüğümüz İa-

mir şampiyonu Doğanspor, bütün 
İzmir takımları gibi teknikten fazla 
enerjiye istinad eden bir ekip. İçle
rinde Fuad ve Sabri gibi bilgiU oyun
cular bulunan bu kadro dünkü kar
şılaşmada muvaffak oldu sayılamaz. 
Kaleci ve sol müdafaa hattı çok za
yıf. İki yan haf muvaffak oldu. Muha
cim hattında Mehmed, Fuat ve Sabri 
takımm en iyi elemanları vaziyetin
de gözüktüler. 

Fenerlilere gelince, son müdafaaya 
fazla iş düşmemekle beraber yeni 
müdafi Muzaffer yerini yadırgamadı. * 
Haf hattı vazifesini yaptı. Muhacim 
hattında Yaşar ve Basri çok şahsî oy-
nadüar. Diğerleri iyi idi. 

ŞAZİ Tezcan 

Bugünkü spor 
hareketleri 

ŞEREF STADI: 
Anadoluhisar - Bozkurd Saat 11.15 
İstanbulspor, Pera - Süleyma-
niye, ŞişU muhtelitleri Saat 14.45 
Doğanspor - Vefa Saat 16.30 

TAKSİM ST.\DI; 

Galatasaıay - Arnavutköy » 10.30 
Profesyonel güreş 
müsabakaları. » 14 

Mîllî güreşçiler dûn 
akşam gittiler 

Norveç ve Finlândiyada müsabar 
kalar yapacak olan mülî güreş takı
mımız dün akşam Köstence tartirile 
şehrimizden hareket etmiştir. 

Federasyon başkam B. Vehbinin 
riyasetinde giden kafilede dokıu gCU 
reşçi bir antrenör bir idareci bulun^ 
maktadır. 

Profesyonel güreş 
müsabakaları 
2 6 çift blrblrlle 

karşılaşacak 
Tayyare cemiyeti Taksim nahiyesi 

tarafmdan tertib edilen profesyonel 
güreş müsabakalan bugün Taksim 
stadında yapüacaktır. Timınmış bü
tün petklivanlarm iştirak edeceği bu 
karşılaşmalan suyolcu Mdımed, güm
rüklü Cemal ve emekli general Be
sim f^iA kıymetU hakeıpler idare ede
ceklerdir. 

Saat bir buçukta beşlıyacak olan 
mOsıübakalarda tam 26 çift birbirüe 
tutuşacaktır. Evvelce müsabakalara 
iştirak edeceği Uân edüen Mülayim 
pehlivan henüz Beruttan gelmediğin
den Kara Ali de rahatsız bulunduğun
dan güreşlere giremiyecekleri haber 
alınmıştır. 

Birinci hafta ayrüan Tekirdağü 
Hüsesrin, Babaeskili İbrahim, yarım 
dünya Süleyman, Molla Mehmd, Peh-
livanköylü Mustafa, Smdırgılı Şerif, 
Ali Ahmed, Edimede yeni yetişen Hü
seyin Tosun aym gün zarfında bürbi-
rile karşılaşacak ve günün birincisi 
belli olacaktır. 
Birinci sımf güreşçilerin müsabaka

sından başka şimdiye kadar başaltı ve 
yarım ortada temeyyüz etmiş pehli
vanlar da kendi sıkletlerinin birinci
liği için çarpışacaklardır. 

Karşılaşmaların ciddî bir şekilde ic
rası için Tayyare cemiyeti tarafından 
lâzım gelen tertibat alınmıştır. 

— ^ — ^ — — ^ ^ i — • — ^ İ I ^ M — 

Okullar spor faaliyeti 
Okullar arasmda tertip edüen fut

bol ve voleybol maçlarına dün devam 
edilmiştir. Taksim stadmda yapüan 
futbol maçlan büyük bir kalabalık 
önünde cereyan etmiş ve yapüan üç 
karşUaşma heyecanla takib edilmiş
tir. Müsabakalan sırasüe yazıyoruz: 

FUTBOL MAÇLARI 
İlk karşılaşma Galatasaray ile İs

tanbul liseleri arasmda yapıldı, İlk 
devreyi beraberlikle bitiren takımlar 
ikinci devrede tîiraftarlanm coşturan 
sıkı bir oyun çıkardüar ve Galatasa-
raym bir golüne mukabil İstanbul 
liseliler iki gol yaparak 3 - 2 galip 
çıktılar. 

İkinci oyun Haydarpaşa ile Hayri
ye liseleri arasında yapıldı. Çok heye
canlı ve sıkı bir mücadeleden sonra 
her iki taraf birbirine gol yapamadan 
sıfır sıfıra berabere kaldüar.' Oyun 
temdid edildi, yine beraberlik bozul
madı ve her iki takım sahadan gol
süz olarak berabere ayrüdüar. 

Günün üçüncü maçı Boğaziçi ile 
İstiklâl lisesi arasmda yapıldı. İlk 
devre golsüz berabere bitti. İkinci 
devrede cidden güzel bir futbol oyna
yan Boğaziçi lisesi üstüste yaptığı 4 
golle müsabakadan galip çıktı. 

KIZLAR ARASINDA VOLEYBOL 
İstanbul kız lisesi sahasmda da 

kız liseleri arasmda voleybol müsaba
kalarına başlanmıştır. Alman netice
ler Şunlardır: 

Kandilli lisesi. Kız öğretmen oku
luna 15 - 5, 15 - 11, İnönü, Yüce Ül
küye 15 - 2,15 - 3, Erenköy, Cumhu
riyete 15 - 4, 15 - 5 galip gelmişler
dir. 
ERKEKLER ARASINDA VOLEYBOL 

Kabataş lisesinin sahasında yapı
lan ericek liseleri arasmda voleybol 
maçlanna devam edilmiştir. Alman 
neticeler şunlardır: 

Sanat okulu. Erkek öğretmen oku
luna 15 - 8, 15 - 10, İstanbul, Hayri-
yeye 15 - 11, 15 - 10, Işüc, Kabataşa 
15 - 8, 15 - 11, Haydarpaşa, ŞişU Te
rakkiye 15 - 4, 15 - • galip gelmiş
lerdir. 

Millî küme puvan 
cedveli 

BL G. B. M. A. T; P; 
A. Gücü 6 4 I 1 17 10 15 
FMierbahçe 5 4 — I 12 5 13 
Beşiktaş 9 3 — 2 13 5 11 
Demir. 3. 3 2 Î - - 6 2 8 
Ateş 9 1 1 8 5 10 8 
Vefa 8 1 —• 2 4 5 5 
Doğan 4 — 1 8 4 16 5 
O. Saray 8 8 1 9 

MEJRUTİYEÜE SARAY ve BABIÂLİ 
Yazan: SÜLEYİVIAN KÂNt İBTEM — Tercüme, iktibas halikı mahfuzdur. 

_^ Tefrika No. 20 

Sultan Reşadın güya nöbetçilere oyna
dığı oyun: Gecelikle bahçe gezintisi I 

•j 

Sultan Reşad da Bursa vilâyeti er
kânına ve asker ümerasile diğo: iktiza 
edenlere hazinei hassaca münasip he
diyeler hazırlanmasını istedi. Başma-
beyinci Lutfi Simavi bey: 

— Se3rahati hümayun hatıraa ola
rak Bursada bir hayır müessesesi in
şası böy!e hediyeler ihsanından Dfty-
dah değil midir? 

Mütalâasım arzetti ise de Sultan 
Heşad: 

— Bazı âdetlerimizin muhafazası 
elzemdir. Bahsettiğiniz hayır müesse
sesinin in^asma da AUahın inayetile 
çaüşınm! 

Cevabım verdL 
Bursada padişah kendisile birlikte 

gelmiş olan sadrazam Hüseyin Hilmi 
ve Bahriy-î Nazırı Arif HUanet paşa
larla vakanüvis Abdürrahman Şeref 
efendiye verilmek üzere yeni sikkeler
le dolu üç atlas keseyi başmabeyinci 
Lütfi Simavi beye tevdi etti. Lütfl bey 
böyle para ihsam yerine bu yeni para
lardan birer koleksiyon ihda olımması 
daha münasip olacağım hatırlatmak 
istedi. Sultan Reşad gülümsiyerek: 

— Siz Avrupada çok kaldığınızdan 
bu gibi şeyleri çirkin görürsünüz. 
Memleketimizde para daima memnu
niyetle kabul olunur! 

Mukabelesinde bulımdu. 
Osmanlı padişahlarımn en liyakat-

sızlarmdan birisi olan üçüncü Osman 
memleket ahvalini anlamak için teb
dil gezmeği aklmca pek lüzumlu bul
muş, usul ittihaz eylemiştL Padişahın 
bu merakım gören becerikli mukarripi 
leri ona çarşüarda, sokaklarda, kahve
lerde dervişlerden, esnaftan «tesadüf
ler hazırlarlar» ve her dilediklerini te-
baamn arzusu, memleketin menfaati 
gibi tasvir ettirerek yutturur, yaptırır
lardı. 

Tebdü gezme âdeti çoktan kalkmış
tı! 

Fakat sultan Reşadm bendegânı da 
kendisine bu Bursa seyahatinde sul
tan Osmaıun mukarripleri tarzmda 
hareketlerin sarayca hâlâ unutulma-
dığını gösterdiler! 

Bursada ilk gece padişahın uykusu 
kaçmıştı. 

Gönlü oturduğa köşkün bahçesin
de, geceliği üstünde, biraz hava almak, 
gayet berrak ve gür akmakta olan çeş
meden de su içmek ister; fakat kapıda 
beklemekte olan nöbetçileruı kendisi
ni tammalanndan çekinerek tereddüd 
eder. 

Hususi hizmetinde bulunan iki kişi
den biri hemen nöbetçUere gider. 

— Padişah bahçeye çıkacaktır. Ken-
dişini hiç tanımamış gibi davranm; is
tifinizi bozmaym! 

Diye tenbih ettikten sonra avdet
le: 

— Aman efendimiz! Nöbet bekiiyen 
askerlerin zatı şahanelerüıi tammıya-
caklarma şüphe buyurmayımz! Efen
dimizi bizden ayırd edemezler. Hava 
gayet müsaid. Fırsatı kaçırmayınız! 

Diyerek padişahı çıkmağa ikna eder. 
Sultan Reşad aklmca nöbetçUeri ta-

mamile şaşırtmak içm iki hademesi
nin geceliklerile kendisine refakat et-
meleriıu söyler. 

Bu suretle üçü birlikte bahçede ya
rım saat kadar gezerler, çeşmeden su 
içerler. 

Bu gezinti diğer gecelerde de böyle
ce tekerrür eder. Nöbetçiler padişahı 
güya hiç tanımazlar! 

Sultan Reşad nöbetçilere oynadığı 
bu oyunu bizzat anlatmaktan hoşla
nırdı. 

İstanbulda gidişlerde denizden gi
dilecek olursa bir gün evvel hamlacı-
başıya haber verilir, kayık hazırlatılır-
di. 

Bu hizmette hamlacıbaşı eski bo»* 
tancıbaşüarm vazifesüıi görürdü. 

Sultan Reşad sarayın dört sütun 
üzerine kurulmuç mükellef köşklü r» 
fenerli kayığına hiç binmemlçtlr. Bu 
kajnk onun saltanatı esnasmda İstan-

bulu ziyarete gelmiş olan Sırp kıraü 
için yalnız bir defa ka3nkhaneden çı-
kanlmıştır. 

Kayıkta padişahın oturduğu yer sır» 
mah minder ve saçaklı yastıklarla dö-
fdi id). Arkasmda hamlacıbaşı otunn; 
kayığı idaı-e ederdi. 

Sarayda kâğıd 03runları oynanmaz
dı. Haremağaları boş vakitleıini oda-
larmda dama oyunUe geçirirlerdi. 

Sultan Reşad maiyetinin gülüp eğ
lenmesini isterdi; onlan bu halde gö
rünce kendisi de kalben milnşerih olur
du. 

Bir defa harem kadınlan umumen 
seyretsinler diye saray bahçesine sine
ma getirtmişti. 

Bir gün başmabeyinci Lütfi Simavi 
ve başkâtip Halid Ziya beylerle birlikte 
Balmumcu çifUğine gitmişti. 

Beyler aşağı katta söyleşip gülüşü
yorlardı. Ayak seslerinden yukarıda 
dolaşan birisi olduğu anlaşıldı. Sabit 
bey aşağı inince beyler sordular: 

— Yukarıda dolaşan kimdi acaba? 
Sabit bey — Hünkâr sizin kahkaha

larınızı duydu da hoşuna gitti. Sohbe< 
tinizi daha yakmdan dinlemek istedi; 
oraya geldL 

Cevabmı yerdi. 
Acaba bu hoşlanmaya biraz da te

cessüs karışmış mıydı? 
Ömrünün büyük kısmını sıkmtı için 

de geçirmiş olan sultan Reşad salta
nat senelerinin sükûn ve rahat içinde 
geçmesini ne kadar arzu ederdi! 

Fakat ihtiyarlığında da hoş ve asu
de demler görmek ona nasip olamadı. 
Dahilî ihtüâflann, gürültülerin, is-
yanlarm verdiği elemlerden başka sal
tanatı esnasmda çıkan Trablusgarp, 
Balkan, Cihan harpleri de ona hiç hu
zur ve rahat göstermedi. 

Onda hassasiyet kabiliyetinin azlı-
ğmdan olmalı idi ki, bu felâketli gaile. 
1er kalbinde kahr olacak derecede sü
rekli tesirler icra etmezdi. 

Arada ahştığı zevat ile hoşça musa
habelerden, hele dedikodulardan zevk 
almağa vakit bulurdu. Sultan Reşadm 
musahabesinden en hoşlandığı Keçeci-
zade Reşad Fuad beydi. 

Reşad Fuad bey zadegan terbiyesile 
büyümüş, mükrim, zarif, nüktegû, hoj 
sohbet bir zattı. Asarı atikadan mu-
rakkaat ve masnuata merakh idi; 
müstahzar malûmatı çoktu; tarih fık
ralarını, eslâfm menkıbelerini tekellüfr 
süz, tatü, tatlı anlatırdı. Bunun için 
idi ki kendini hünkâra sevdirmişti. 

Sultan Reşad ayandan vakanüvis 
Abdürrahman Şeref efendi ile de ko
nuşmaktan zevk alırdı. Biribirlerine 
anlattıktan menkıbelerle tarihî hatıra* 
lan ihya ederlerdi. Padişah hanedan 
tarihinin, eşhasma ve vakalann en 
hürde tafsilâtuıa kadar tahattur edee. 
bunları nakl ve hikâyede hayrete şa
yan bir hafıza kudreti gösterirdi. 

Hükümetçe sultan Reşadm ünifor-
maü bir yağh boya resminin yaptırıl
ması kararlaşmıştı. Ve birçok tacidar* 
lann resimlerini yapmış olan meşhur 
sanaticâr Avusturyaü Kravs bu iş i^in 
İstanbula celbedilmişti. Törenlerde bi
le üıüforma giymekten sıküan ve bir 
fotoğrafçı karşısmda bir, İki dakikayı 
büe sabırsızlıkla geçiren hünkârın res
sam karşısında saatlerce üniformasile 
ayıü vaziyette durmak mecburiyetUe 
ne hale geleceği anlaşılır. Ressam tam 
çalışmağta koyulduğu sırada hemen içi 
sıküıveren hünkâr başmı çevirerek ya-
rundaküerle lâkırdıya dalıyordu. Hün-
k&rm hususiyetlerine vakıf olmıyau vf 
bir kelime türkçe bilmiyen sanatkâr 
bu hale taaccüple bakıyor, sanatkâra 
karşı hünkârı idare etmek Sabit bey 
için bile müşkül oluyordu-

Bu müşkülât Ue beraber resim mu
vaffak bir eser olarak nihayet bittL 
Ancak kendisinin daima fazla rötuşM 
fotoğrafilerine gözleri alışmış olan 
hünkâr bu hakiki sanatkArane ve kar 
rakteristik resimden hoşlanmamıştı! 

(Arkası var) 
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Amerika Reisicumhuru, Hitler ve 
Mussoliniye bir telgraf gönderdi 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
Cmda samimi beyanat elde edebilir-
fcree dünya sulh dâvası ileri bir admı 
ffftmış olur.» 

Avnıpadan uzak bir milletin şefi 
nfatile Roosevelt, Hitler ve Mussoli-
Iifye şöyle diyorr 

«Aşağıdaki müstakil milletlerden 
hiç birinin topraklarına veya müstem
lekelerine müsellâh kuvvetlerinizin 
taarruz etmiyeceğine veya bunlan is
tilâ eylemiyeceğin^ dair teminat ver
meğe hazır mısımz? O memleketler 
şunlardır: 

Finlâdiya, Estonya, Letonya, LI-
tuanya, îsveç, Norveç, Danimarka, 
Kolanda, Belçika, Büyük Britanya, 
Fransa, Portekiz, İspanya, İsviçre, 
Lichtenştayn, Lüksemburg, Polonya, 
Macaristan, Romanya, Yugoslavya, 
Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Tür
kiye, Arap devletleri, Suriye, Filistin, 
Mısır, İran.» 

Roosevelt, mezkûr devletlere hiç de-
ğUse on sene müddetle ve «Daha ileri 
gitmeğe cesaretiniz varsa çeyrek asır
lık» bir garanti verilmesini teklif ey
lemektedir. 

Eğer böyle bir teminat verilirse bu
nu Roosevelt alâkadar hükümetlere 
bildirecektir. Böyle bir teminat bütün 
dünyayı derhal ferahlandıracaktır. 

Roosevelt, derhal şu iki meselenin 
müzakereye konulmasmı ileri sürmek
tedir: 

1 — Ezici silâhlanma yükünün ha
fifletilmesi çaresinin aranılması, 

2 — Bütün milletlerin aynı müsa
vat dairesinde dünya piyasalarından 
«hş veriş etmeleri ve kendi muslihane 
ekonomik hayatları için lüzumlu olan 
İptidaî maddeler elde edebilmeleri için 
enternasyonal ticaret yolunun açıl
ması. 

R a d y o n u n v e r d i ğ i t a f s i l â t 
Vaşigton 15 — Amerika Cümhur-

reisi B. Roosevelt, B. Hitlere, Ameri
ka Hariciye Nazın B. Hul de B. 
Roosevelt nanuna B. Mussoliniye bir 
mesaj göndermiştir. İkisi de birbiri
nin ayni olan bu mesajda, iki hükü
met beynelmilel bir silâhları bırak
ma ve iktisad konferansma davet 
edilmektedir. Mesajda deniliyor ki: 

«Yer yüzünde yüz milyonlarca in
san jcni bir harp korkusu içinde ya-

pyor. Bu endişe Amerika için de büyük 
btr düşüncedir. Büyük bir harp mah-

<İad qls^ bile Amerika üzerinde de tesir 
yapacaktır. Dünya son zamanlarda 
büyük bir endişe içinde yaşadı. Bu 
Bcbeble siyasî ve iktisadî meselelerin 
silâha müracaat etmeden halli için 
size müracaat ediyorum. 

Harp olursa bütün dünya, galip 
nüUetler, mağlûp milletler, bitaraf
lar ıztırap çekeceklerdir. Büyük mil
letlerin reisleri memleketlerini bu 
felâketten kurtarmakla mükelleftir
ler. 

Son zamanlarda A^Tupada 3, Af-
rikada 1 millet, istiklâllerinin kay
bolduğunu gördüler. Uzak Şarkta bir 
Bsemleket komşusu tarafından işgal 
edildi. Diğer müstakil milletlere de 
taarruz ihtimali vardır. 

«Ne Alman, ne İtalyan milleti harp 
istemiyor» deniyor. Bu doğru ise haı-p 
•lamaz. Beynelmilel meseleler bir 
"^asa etrafında halledilebilir. Konfe-
'^ns salonlarında herkes hüsnüniyet-
'• müzakereye girişmelidir. Herkes 
**lâhını salonun kapısında bırakma
zdır. 

Siz hiç bir müstakil memleketin 
^vyet Rusya, Fenlandiya, Estonya, 
**tonya, Lituanya, İsveç, Norveç, 
'^«nimarka, Hollanda, Belçika, İngil-
^f, Fransa, Portekiz, İspanya, İsviç-
'•ı Lihtenştayn, Lüksemburg, Polon
ya» YugosIa\7a, Macaristan, Bulga-
'**tan, Romanya, Türkiye, Yunanis-
**n, Arap hükümetleri: Suriye, Mısır, 
" ^ t i n ve İranın tamamiyetine ta-
J^uz etmek niyetinde olmadığınızı 
J^an ederseniz on senelik, hattâ 
^^ muvafık göriirseniz 25 senelik 
•*'' sulh temini için devletlere müra-
^ t edeceğim. Bu devletlerin de ay-

teminatı vermeğe razı olup olma-
^•^»inı soracağım ve verecekleri tc-
^J*»atı size derhal bildireceğim. Bu 
^'?"*lılı teminat, dünyanın üzerine 
J * ^ endişe ve ıztu^abı hafifletecek, 

***^ ve i.stirahaÜ iade edecektir. 
•^»«iferansta iki esaslı mesele görü

şülecektir. Amerika bu konferansa 
memnuniyetle iştirak edecektir. Kon-
efransta görüşülecek meselelerden 
biri milletler için tahammülfersa bir 
yük teşkil eden silâhlanma masraf
larının tedricî surette azaltılmasıdır, 
tkinci mesele de, beynelmilel ticaret 
yolunu açmaktır. Her millete müsa
vat dairesinde mal almak ve satmak 
imkânının temini için bir dünya ik
tisad konferansmı içtimaa davet 
için Amerikanın önayak olacağını 
vadediyorum. 

Hükümet ricali, müstakbel 
senelerde beşeriyetin akibe-
betinden mesuldürler. Bu 
mesajı büyük bir hulûs ile 
gönderiyorum. Bunu kabul 
etmeyenleri tarih mesul tu
tacaktır. » 

F r a n s a tek l i f i k a b u l e t t i 
Paris 15 (A.A.) — Rooseveltin me

sajı bütün siyasî mahafilde dehşetli 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Mahafil, mezkûr mesajı sulhun en 
kuvvetli garantisi olarak telâkki ey
lemektedir. İngiliz ve Fransız beya
natlarını hemen takib eden bu mesaj 
emniyet işine muazzam bir manevî 
müzaheret teşkil eder. 

Roosevelt bütün Amerikayı fiilen 
taahhüd altına koyan bu hareketinin 
fevkalâde ehemmiyeti tebarüz ettiril
mektedir. 

Paris 15 — B. Daladier, B. Roose
veltin B. Hitlerle B. Mussoliniye gön
derdiği mesaj i haber alır almaz Ame
rikanın Parise sefiri B BuUit vasıta-
sile cevap vermiştir. B. Daladier bu 
cevabında Fransanm, insanlaım hür
riyetine ve tesanüdüne olan bağlılı
ğını ve bütün mületlerin istiklâline 
olan riayetini kaydediyor ve Ameri
kanın teklifini Fransa namına mem
nuniyetle kabul ettiğini bildiriyor, 

Londra mahafilinin fikri 
Londra 15 — Amerika Cümhurre-

isinin mesajı Londrada çok derin 
bir intiba uyandırmıştır. Londra ma
hafilinin fikri şudur: İnsaniyetin se
si B. Rooseveltin' mesajı ile işitUmiş-
tir. B. Roosevelt bütün beşeriyetin 
hissiyatına tercüman olmuştur. Dün
yanın rasyonel organizasyonunu te
mine matuf olan böyle bir teklifi 
reddetmek büyük bir mesuliyeti mu-
cib olacaktır. 

B . H i t l e r B . M u s s o l i n i i le 
m ü ş a v e r e e d e c e k 

Paris 15 — Berlinden bildiriliyor: 
Alman efkârı umumiyesi B. Roose
veltin mesajını henüz öğrenmemiştir. 
Ahnan ricali bu mesajı tedkik edecek
lerdir. B. Hitler B. Mussolini ile mü
şavere ettikten sonra Almanyamn va
ziyeti anlaşılacakta'. 

Bertin 15 (AA.) — Rooseveltin 
mesajı hakkında Alman mahafilinde 
deniliyor ki: 

•Almanya Atlantiğin öte tarafın
dan insaniyet nazariyelerine artık 
aldanamaz, çünkü umumî harbin fer-
dasmda Amerikan nazariyelerini acı 
acı tecrübe etmiştir.* 

İ t a l y a n m a h a f i l i n e d i y o r ? 
Roma 15 (A.A.) — Rooseveltin 

mesajı hakkında İtalyan mahafUin-
de hakikî bir sulhun ancak hakka ve 
adalete istinat edebileceği ve binaen
aleyh fakir milletlere yapılmış olan 
haksızlık tamir edilmedikçe hakiki 
sulhun teessüs edemiyeceği söyleni
yor. 

G ü m r ü k r e s m i n d e n m u a f 
o l a c a k p l â k l a r 

Ankara 15 (Telefonla) — Öğtetici 
plâkların gümrük resminden muaf 
olarak memlekete ithali hakkında bir 
proje hazırlandı. Proje yakında Mec
lise verilecektir. 

İngiltere Cebelilttarık'a 
tekrar asker gönderiyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Bununla beraber paskalya dolayı-

sile verilen izinlerin kaldırümasma 
lüzum görülmemiştir. 

Londra 15 (A.A.) — 22 Nisanda 
bir İngfliz taburu Cebelüttank'a 
sevkedUecektir. 

Tanca ve ispanyol Fası 
Roma 15 —. Havas ajansı bUdiri-

yor: Roma siyasî mahfilleri Fransa ve 
İngüterenin Tancayı ve İspanyol 
Faşım istilâ etmek niyetinde olduk-
larmı ima ediyorlar. Bu tahrikâmiz 
imaların burada muhtemel bir hare
keti hazırlamak ve hakh göstermek 
için bir manevra olup olmadığı ve 
İspanya sularma bir Alman filosu
nun gönderilmesile alâkası bulımup 
bulunmadığı düşünülmeğe lâ3nktır. 

Giornale d'İtalia Tancanm sivil 
kıyafetinde Fransız zabitlerile doldu
ğunu, İngiliz ve Fransız makamları-
nm bir müzakere yaptığını iddia edi
yor. 

İ t a l y a n a j a n s m ı n t eb l i ğ i 
Tanca 15 (A.A.) — Stefani ajansı 

bildiriyor: Birkaç haftadanberi göze 
çarpan bazı alâmetler Fı-ansa ile İn
güterenin beynelmilel Tanca mmta-
kasmı işgale hazırlandıkları kanaa
tini tcyid etmektedir. 

İngUiz amiralinin sayfiyesinde bir 
kaç gün evvel yapılan içtimaa büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. Cebe-
lüttank emniyet servislerinin şefi ile 
beynelmilel Tanca idaresinin yüksek 
mc^ıurlanndan iHri bu içtimaa işti
rak etmişlerdir. 

Söylendiğine göre içtima esnasın
da tehlike anında İngiliz bahriye si-
lâhendazlf-runm karaya çıkmasına 
intizaren şehirde bütün salâhiyetleri 
haiz hususî bir komitenin teşkili me
selesi görüşülmüştür. 

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

Paris 15 — Bütün gazeteler Garbî 
Akdeniz vaziyetinden bahsetmekte
dir. Jour gazeteci Almanya ve îtalya-
nm İspanyada büyük bir propaganda 
yaptıklarını söylüyor, gönüllülerin 
ayrılması işini g'eçiktiıen zafer geçid 
resminin mütemadiyen geri atılma
sından şikâyet ec'iyor. 

Joumal gazetesi Alman filosunun 
İspanya sularına gitmesi İtalyayı 
teşvik için olduğunu söylüyor. Petit 
Joumal Almanyanm, İtalyanın İs
panyadan askerini çekmemesini arzu 
ettiğini yazıyor. 

İ s p a n y a n ı n L o n d r a sef i r i 
B u r g o s t a 

Burgos 15 (A.A.) —. İspanyanın 
fîondra sefiri I>uc d'Albe, Hariciye 
Nazın General Jordana ile uzun bir 
mülakat yapmıştır. Duc'ün bugün 
Londraya hareket edeceği zannedil
mektedir. 
A m e r i k a d e n i z s i g o r t a l a n 

a r t t ı r ı l d ı 
New - York 15 (AA.) — Deniz si

gortaları Baltık, Akdeniz ve Karade
niz limanlarına gönderüen veya bu 
limanlardan gelen eşyanın harb teh
likelerine karşı sigorta bedellerinin 
yeniden arttırıldığını bildirmektedir
ler. 
K r a l C a r o l ' u n k a r d e ş i g iz l i 

b i r v a z i f e i le L o n d r a y a g i t m i ş 
Londra 15 (A.A.) — Daily Express 

gazetesinin diplomatik muharririnin 
bildirdiğine göre Romanya Kralı Ca-
rol'un biraderi prens Nicolas «gizli bir 
vazife» ile Londrada bulunmaktadır. 
Prens, geçen çarşam.ba günü Lon
draya gelmiştir. 

B. Roosevelt'in nutku 
büyük akisler yaptı 

• . . 7^ ' *"'̂ .̂ 
ingiliz mahafili nutuktan Amerikanın her 

türlü mesuliyete girmeğe hazır olduğu 
manâsını çıkarıyor 

Alman gazeteleri B. Roosevelte 
şiddetle hücum ediyor 

Mıs ı r K r e d i F o n s i y e k e ş i d e s i 
Kahire 15 (A.A.) — Yüzde 3 faizli 

ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tah
villerinin bugünkü çekiüşinde: 

1903 senesi tahvillerinden 747,874 
numara 100.000. 

1903 senesi tahvillerinden 743,874 
mara 50.000 frank ikramiye kazan-
mışlardır. 

Siyasi konuşmalar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ve İngiltere tarafmdan şarki Avrupa 
devletlerine verilen şimdiki garantiler 
muvakkat bir müddet için muteber
dir. Bu müddet zarfmda bir takım iki 
taraflı paktlarla daha geniş bir mü
tekabil emniyet sistemi vücude geti
rilecektir. 

Petit Parisien ne diyor? 
Paris 15 (A.A.) — Petit Parisien 

gazetesinin yazdığına göre Baltık 
denizinden küçük Asyaya kadar uza
nan zincir, Türkiyenin ütlhakile ta
mamlanmak üzeredir. Rusyamn muaz-
zar.- •--~^" ve ham madde deposu da 
bu girmekte gecikmiyecektir. 

Londra 15 (A.A.) — Selâhiyettar ( 
mahfiller, Rooseveltin nutkunu, bil-
hasan nutkunun «Amerikan milletinin 
dünyada nizam ve asayişin teessüsü 
için sesini yükselteceği» ne dair olan 
kısmım müsaid bir şekilde karşıla
maktadırlar. Bu kısım Amerikanın 
beşeriyetin sulh içinde inkişafını ko
rumak için her türlü mesuliyete gir
meğe hazır bulunduğu şeklinde tefsir 
edilmektedir. 

Alman gazetelerinin 
hücumları 

Berlin 15 (A.A.) — Matbuat, Roo-
sevelti İngiliz Kabinesi tarafından ta
kib edilen muhasara siyasetine yar-
dun etmekle itham etmektedir. Al
man istihbarat bürosunun Vaşington 
muhabiri yazıyor: 

«Roosevelt, Chamberlain ve Wil-
son'un izleri üstünde yürüyor, Ame
rika devletlerine lüzumsuz bir garan
ti vadediyor ve Avrupa işlerinde katî 
bir rol oynamak iddiasında bulunu
yor,» 

Yari resmî Deutscher Dienst gaze
tesi, «Roosevelt harbe teşvik ediyor» 
başlığı altında Amerika Reisicum
hurunun tahrik yoUle sendelemekte 
olan haksızlık cephesini Hitler ve Mus
soliniye karşı müdafaa etmek istedi
ğini yazmakta ve bu iki devlet ada-
mımn cesaret ve azimle Avrupada ye
ni bir adalet tesis ederek garb demok
rasilerinin sebeb oldukları karışıklık
ları izale etmeğe çalıştıklarını ilâve 
etmektedir. 

B î t a r a f l ı k k a n u n u m ü z a k e r e s i 
Vaşington 15 (A.A.) — Hariciye en

cümeni reisi sol Bloom, bütçe encü
meninin sah veya çarşamba günü 
bitaraflık kanununun tadili hakkm-
da yapılacak teklifleri dinliyeceğini 
söylemiştir. 

Lindberg Amerikada 
Nevyork 15 (A.A.) — Lindberg 

(.Aquitania>) vapurile buraya gelmiş
tir. Sivil polisler tayyareci karaya çı-
kmcaya kadar kamaıasmı muhafaza 
altına almışlardır. Lindberg, seyaha
tinin sebeleri hakkında matbuata söy-
liyecek birşeyi olmadığını beyan et
miştir. Yüzlerce kişi, rıhtımda Lind-
bergi beklemekte idi. 

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

Paris 15 — Matbuat, B. Rooseveltin 
beyanatını memnuniyetle karşüamak-, 
ta ve fakat bunun daha katî olmama-
smdan dolayı teessür göstermektedir. 
Epoque gazetesi, harb zamanında 
Amerikanın sUâh ve ham madde şek
linde müzaheret etmesini istiyor ve: 

«Bu hususta karar verilmesi için 
kaybedilecek vakit yoktur.» diyor. 

Boussard, Petit Journal gazetesin
de diyor ki: 

«Bize barış ve harb zamanında tay
yare satmak kâfi değildir. Amerika 
çok daha iyi şeyler yapmah ve bunu 
şimdiden dünyaya bildirmeUdir. » 

Oeuvre gazetesi, Amerikada, B. 
Rooseveltin ihtiyatlı ve yorulmaz ic
raatı sayesinde, demokrat bir memle
ketin her hangi bir kararı için elzem 
olan efkârı umumiyenin tebellürünü 
müşahede ve tesbit etmekle beraber: 
«Bu hareketin memleket zimamdar
larına sansasyonel beyanatta bulun
mak imkânını verecek derecede iler
lemediğini teessürle kaydedebiliriz.) 
diyor. 

Humanite gazetesinden: B. Roosevelt-
tin gösterdiği teşvik ve teşci Fransa 
ve İngiîtereyi daha katî surette İleri
ye sevketmelidir, 
i n g i l i z g a z e t e l e r i « A m e r i k a 
i n f i r a d d a n a y r ı l ı y o r » d i y o r 

Londra 15 (A.A.) — Reisicumhur 
Rooseveltin dünkü nutku hakkında 
tefsirlerde bulunan matbuat Amerika
nın klâsik infirad umdesinden geni; 
mikyasta ayrıldığını ittifakla kaydey. 

Times gazetesi, sulh taraftarı olan 
bütün dünj-a milletleri tarafmdan it
tihaz edilen kararın Amerika Reisi
cumhurunun dikkate şayan nutkile 
iyice takviye edildiğini yazmaktadır. 

Amerika gazetelerinin 
makaleleri 

New - York 15 (A.A.) — Gazetelere 
göre Rooseveltin nutku, yeni bir Ame
rikan ittihadı umdesini ortaya atmak
tadır. 

Ecnebi ve bilhassa Alman umdeleri
nin cenubî Amerikaya sokulması Rei. 
sicümhurun nutkuna istinad eden 
New - York Times gazetesine şu tefsir
leri telkin etmektedir: 

«'Bu istilâya karşı verilecek musli
hane bir cevab vardır. Bu cevabı i.se 
Reisicumhurun bahsettiği «İktisadî 
müzaheret. i temin etmekten ibaret
tir. 

FilistijL kor.îeransı 
Maverayı Erdim Başvekili 

muharririmize beyanatta 
bulundu 

Londrada toplanan Filistin konfe
ransından avdet eden Maverayı Er-
dün Başvekili Tevfik paşa yann sa
bah memleketine gidecektir. Tevfik 
paşa dün Perapalas otelinde gazete
cilerin suallerine cevaben şunları 
söylemiştir: 

— Filistin konferansma iştirak et
mek üzere Londraya gitmiştim. Bu
radan Toros ekspresile memleketime 
döneceğim. İngiltere, Londra konfe
ransı mukarreratmda iki tadilât yaı> 
mayı teküf etti. Mısırın Londra elçisi 
bu teklifleri hamilen Kahireye hare
ket etmiştir. Alâkadarlarla müzake
relere başlanmıştır. Mevzuubahis ta
dilât, meselenin teferruatına aid ol
makla beraber esasına da temas et
mektedir. Mısır elçisi Londradan ay-
nhrken bu hususta bertim de reyimi 
aldı. Müzakerelerin son safhası hak
kında malûmatım yoktur. Kahirede 
bir anlaşma hasıl olmazsa İngiltere, 
meseleye vazıyed edecek ve Londra 
projeshini tatbik edecektir. 

— Maverayı Erdünde vaziyet- na
sıldır? 

— Geçenlerde bazı hadiseler cere
yan etti. Fakat halen memleketin 
her tarafmda asayiş temin olunmu.ş-
tur. Suriyeden gelen bir çete köyleri
mize musallat olmak istemiş, lâkin 
hükümet ricali askerî kuvvetlere mü
racaat ederek çeteleri dağıtmıştır. Ce
reyan eden müsademeler neticesinde 
çetelerden 43 kişi ölmüştür. Çetelerin 
Maverayı Erdünde bir isyan çıkarmak 
istedikleri anlaçümıştır. 

Tevfik paşa Irak Kiralı majeste Ga
zinin vefatı münasebetile de demiştir 
ki: 

— Bup acı kayıp bütün Arapları 
müteessir etmiştir. Merhum Kiralın 
yerine Irakm mukadderatını eline 
alan naib bütün Arapların muhab
bet ve itimadını kazanmış çok zeki 
ve münevver bir gençtir. 

Filistin için anlaşma olmuş 
Kahire 15 (AA.) — Resmî Mısır 

mahfillerinde gösterilen ketumiyete 
rağmen siyasî Kahire mahfillerinde 
Fihstin konferansının bir anlaşma ile 
neticelendiği beyan edilmektedir. Bu 
anlaşma ile FiUstin'in müstakil bir 
devlet olarak ilânı için konulan müd
det. 10 sene olarak tesbit edilmiştir. 

Mısır'ın Londra sefiri müzakerele
rin neticesini İngiltere Hariciye Ne
zaretine bildirmek için pazar günü 
Londraya hareket edecektir. 

Fransa ve İngilterede 
yaz saati 

Paıis ... .A.A.) — Fransa vt i '-
terede 16 nisanda sabahın saat 2 
den itibü irenwich saati - z 
saati tatbik eüiieceklir. 
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Madam dö Lüzl 
!^ptxian içeri girdifim oaman, Po-

liii âb Lûal bana •UrA uzatfe. Biran 
|iffiyiıir;iı sustuk. ŞapkaslİA atkın k(^ 
jfcoiun flaortne atılınif, duruyordu. Pea* 
fitrayae yaklaşarak kızgın bir renk aa-
nm gurubu ıcyretti. Şöyle söze ba§la-

— Günü gününe tam iki aene evvel 
(u ayni manzaraya bakarak söyledlği-
nla sözleri hatırlar mısmız? Keramet 
Savurur gibi elinizi kaldırmış, bu ge-
i^rdiğimiz caniyane ve vahşiyane güı> 
lerin geleceğini peşinen söylemiştiniz. 
Dudalclanmın ucunda titreyen aşk 
cümlelerini keserek: 

«— Yaşayın! Hak ve hürriyet için 
imücaciele edin! - demiştiniz. 

«Göz yaşlanm ve buselerimle arzum 
{abecesinde kaplıyamadığım gÜ7«l eli» 
niz, bana, yüriyeceğim yolu işaret et
mişti. Emrinize itaat ettim. Yazılar 
yazdım; konferanslar verdim. İki se-
nedenberi, kargaşalığı, kini halka tel-
)dn eden bütün neşriyatla mücadele 
^ttim. 

Bir hareketile beni sükûte davet et
ti ve dmlememi işaret ediyordu. Açık 
pencereden baharm lâtif kokusile, kuşı 
İann cıvüdamasile birlikte, uzaktan 
ölüm* feryadlan geliyordu: 

— Asilzadeleri sokak fenerlerinde 
idam etmeli!... Kafalarını mızrağa ge
çirmeli! 

Genç kadımn rengi uçmuştu. Bir eli 
ağzında dinliyordu. 

— Muhakkak ki, yakalamak iste
dikleri birini takip eö'yorlar. Parisin 
içinde yapılan tevkife tın arkası kesil
miyor. Belki buraya da gelecekler
dir. Sizi tehlikeye koymamam için çe
kilmem daha doğru... Buralarda beni 
pek tanıyan yoksa bile bu sıralarda 
nahoş bir misafirim 

— Gitmeyin! - dedi. 
Akşamın sükûtu içinde sesler gitgi

de yakınlaşıyordu. Arasıra bir silâh 
patlıyor. 

— Yolları kapayın... Kaçmasın al
çak! - diye bağırdıklarım duyuyorduk. 

Madam dö Lüzi tehlikenin yakınlaş
ması nisbetinde sakiiileşiyordu. 

— Üst kata çıkalım! - dedi. - Kapah 
pancurlann aralığından dışarıda olup 
bitenleri seyrederiz. 

Kapıyı açar açmaz merdiven başın
da sapsarı kesilmiş, bacakları titre
yen, dişleri biribirine vuran bir adam, 
boğuk sesile yal varıyordu: 

— Saklayın beni! Kurtarm iıeni! Ge-
Uyorlar!... Beni takip ediyorlar. Kapı-
yi kırdılar. Evime giı diler. Pencereden 
Utladım. Bahçenize kaçtım. Buraya il
tica ettim. 

««« 
Bu, ihtiyar filozof Planşone idi. Kom-

f u otururdu. 
Kadm yavaş sesle sordu: 
— Aşçım sizi gördü mü?... Jakoben-

lerdendir... 
— Kimse görmedi beni. 
— Çok şükür komşum... 
Yatak odasına mülteciyi sürükle

di. Ben de arkalarından takip ettim. 
Acele bir çare bulmak lâzımdı. Onu 
Baklıyacak bir yer... Öyle bir yer ki, 
Planşone birkaç gün hiç olmazsa bir
kaç saat kalabilsin... Düşmanları ara
maktan yoruluncaya kadar... 

Ben etrafı gözetliyecektim. Verdiğim 
işarete göre, biçare adamcağız, fırsatı
nı bulunca arka kapıdan kaçıp gide
cekti. Şimdilik ayakta bile duramıyor-
du. Şaşkın bir hali vardı. 

Kendisini böyle takip etmelerine 
hayret ediyordu. O, papaslarm ve ki-
ralın aleyhinde çalışmış bir münevver
di. Şimdi iftiraya kurban gidiyordu. 
Hakikî mesele şu idi: Meşhur inkılâpçı 
Lüben vaktile bunun kasabı İmiş. Eti 
hileli tarttığı için filozof onu birkaç 
kere pataklamış. Şimdi herif intikam 
güdüyormuş. Zira buraların şefi oy
muş. 

Bu sözleri söylerken, Lübeni görü
yormuş gibi yüzünü ellerile kapattı. 

Hakikaten de, merdivenden yukarı 
pıkan bir ayak sesi işitildi. 

Mîîdam dö Lüzi, kanadı itti. Anah
tarı kilidde çevirdi. İhtiyarı bir para
vanın arkasına sakladı. 

Aşçı kadın hanımına dışardan ba
kırdı: 

— Millî muhafızlar geldiler. Evi 
araştıracaklarmış. Güya Mösyö Plan
şone bizdeymiş... Ben öyle bir alçağı 
saldamıyacağmızı biliyorum... Fakat 
bana inanmiyorlar... 

15 eylAll7»S de g«çBiic Mr vak ı^ 
o sanuukbm kalma Ur vesikaya 

istinadHi 

ANATOL FRANS 
Şu hikaye fle tasvir edyier 

Ev sah'ibetri: 
— Girsinler! Bodrumdan tavaa 

arasına kadar evi dolaştır! - diye ce
vap verdi. 

Bu sözleri işiden zavalü filozof bayıl
mıştı. Bin bir zahmetle kendine getir
dik. Genç kadm yavaş sesle: 

— Bana güvenin... Unutmaym ki, 
kadınlar kumazdııl! - dedi. 

Sonra büyük bir itidalle, sanki ya
tağını düzeltecekmiş gibi, şilteleri bir
az ön taraf çekti; duvar tarafmdan alt 
şilteyle üst şilte araamda yer açtı. 

e«« 
O bu hazırhkları yaparken, dışar

dan erkek ayak sesleri, konuşmalar 
işitiliyordu. Üçümüz de dehşet içindey. 
dik. Fakat bizim odanm kapısına gel
meden üst kata çıktılar. Anladım ki, 
Jakoljen muhafızları önce tavan arar 
smı arıyorlar... 

Tepemizde üst kat kaim çizmeler 
altında çatlıyacak gibiydi. Ne kaba şa
kalar yapıyorlar. Kaybedecek bir sa
niyemiz yoktu. 

Filozofa yardım ettim. Adamı şilte
nin boş yerine soktum. 

Yatağın bu kanşıkhğmda şüpheli 
bir hal vardı. Madam dö Lüzi: 

— Olmadı! - diye başım salladı. 
Çarşaflan gerdi. 
Fakat bir türlü intizamı temin ede

miyordu. 
— Bari ben de içine yatayım! - de

di. 
Saate baktı: Akşamm yedisi! 
Bu vakitte yatmak da tabit değildi. 

Kendisine hasta dedirtmenin de imkâ-
m yoktu. Zira aşçı hadm derhal hile
yi anlıyacaktı. 

Biran, dalgın, yüzüme baktı. Son-
ra aheste, aheste karşımda soyunmağa 
başladı. Yatağa girdi ve bana: 

— Ayak kabılanm, kıravatım ceke
tini çıkart! - diye emretti. - Odaya gir
dikleri zaman sizi dostum sansınlar... 
Saciaı iniz perişan, üstünüz başım» 
yun giyinmiş bir halde kapıyı açarsı
nız. 

Başı bozuk kuvvetler, küfrederek 
üst kattan iniyorlardı. Biçare Planşo-
Tie korkudan öyle titriyordu ki, yatak 
sallamyordu. 

Helecanla aldığı hızh nefesler, ıslık 
halinde muhakkak koridordan bile işi-
tUiyordu. 

Genç kadın: 
— Yazık! - diye fısıldadı. - plânun 

iyidi amma... Neyse... AUEÜI bizi muha
faza etsin... Ümidsizliğe kapılmıyalım. 

Kapımn tokmağı şiddetle sarsıldı. 
Genç kadın: 

— Kim o? - diye bağırdı. 
— Milletin mümessilleri. 
— Bir dakika bekliyemez misiniz? 
— Derhal açmazsanız kapıyı kıra-

nz... 
— Haydi, azizim... Git aç... 
Birdenbire, bir hanka gibi, Plonşo-

ne'niîı sesi kesildi, titremesi dindi. 
*** 

Önden giren Lüben'di. Arkasmda 
on iki herif vardı. Bana ve madam dö 
Lüziye bakarak: 

— Vay canma!.. - dedi. - Aşıklar var
mış burada... Affet bizi güzelim... 

Sonra maiyetine dönerek: 
— Namus bizlerde kaldı, ayol! - di

ye alay etti. 
Bu vecizesine rağmen hâdise onu 

pek eğlendirmiş olacak ki, neşelene
rek yatağın kenanna oturdu ve asilza
de kadının çenesini okşadı. 

— Doğrul... Hakkın var... Bu güzel 
ağız gece gündüz dua etmek için ya
ratılmamış... 

Bîişını salladı: 
— Yazık!.. Fakat herşeyden evvel 

cumhuriyet gelir... Alçak Planşone'yi 
arıyoruz.... Burada bulunduğlına emi-
niır... Kendisini yakalamalı.. Kafası
nı giyotinle kestireceğim. O sayede 
rıevki tutmuş olurum... 

— Pekâlâ... Araymız!.. 
Eşyaların altına baktılar. Dolaplan 

f tılar. Şilteleri süngülerile yokladı-
li.r. 

Lüben kulağım kaşıyarak yan gütite 
bana bakıyordu. Müşkül suallere ma
ruz kahnm da fena mevkie düşerim 
krakosUe madam dö Lüzl: 

— Cicim! Evtn kıyı bucağım benim 
kadar sen de bUirsin... Al anahtarlan! 
Mösyö Lüb«tı'e her istediği yeri dolaşK 
ttr. Vatandaşlara yardım etmekten 
pek menim kalacağım bilirim. 

Önlerine düştüm. Her odaya girip 
çdctıktan sonra bodruma kadar indik. 
Şişe şişe şaraplan yuvarladılar. Sonra 
Lüben, tüfeğinin dipciliğile dolu fıçı
lan parçaladı. Yerlere şaraplar aktı. 

Bakmadıkları, aramadıklan bir nok
ta kalmamıştı. Kendilerini sokak kapı-
sona kadar teşyi ettim. 

Gittiklerini, koşarak, madam dö 
Lüziye müjdeledim: 

— Kurtulduk! 
Hemen kadın şiltenin aralığına doğ

ru seslendi: 
— Mösyö Planşone! Mösyö Planşo

ne! 
Adam mecalsiz bir iç çekişle cevap 

verdi: 
— Aman çok şükür!... Vallahi öl

dünüz sanıyordum Mösyö PlanşOTie! 
Sonra bana dönerek: 
— Zavalh dostum... Ara sıra bana 

ilâm aşk etmekten pek zevk duyardı
nız... Artık tövbe etmiş olacaksınız! 

Tercüme eden: (Vâ-Nû) 

BULMACAMIZ 
1 2 t 4 '. 6 7 8 q 10 

•oldan ast*: 
1 — Bulgar Başvekili. 
2 — Karadeniz sahilinde bir iskelemiz -

Reyler. 
S — İstanbulun maruf at koşulan sa

hası. 
4 — Fasıla - Deniz mesafe ölçüsü - Bir 

musiki âleti. 
5 — Ateş yakma vasıtası. 
6 — Ayak - Zeval bulan. 
7 — Fotoğraf çeken. 
8 — Yumuşak değil - Nazar kü. 
9 — Murabba - Ortak. 

10 — Kıymetli bir taş - Vermek. 

Tokandan afafı: 
1 — Meyvasız bir ağaç - Tersi beyazdır. 
8 — Bir erkek ismi - Caddenin küçüğü. 
S — Aptal - Ticareti bahriye vapurla

rımızdan biri. 
4 — Rüzgâr - Borç için malım rehin 

koymak. 
5 — Cennete verilen bir isim. 
6 — Çok - Tersi meşguliyettir. 
7 — Eski İngiliz kıraliçelerinden biri. 
8 — Ekmek - Tersi Mekkede bir dağdır. 
9 — Askerî kuvvet - İşret. 

10 — Menfaati! - Beyan edatı. 

Geçen bnlmacamıtın haOİ 

Boldan sağa: 

1 — Elbise, Sim, 2 — Sualetmek, 3 — 
Bedia, 4 — İmar, Branş, 5 — Ze, İranice, 
6 — Alil. Nedim, 7 — Mâ, Enkli, 8 — 
Anemi, Si, 9 — Neşesiz, Ay, 10 — Tikan, 
Ane. 

Takandan aşajh: 

1 — Eskizaman, 2 — Lu, Mel&net, 3 — 
Baba. Eşi, 4 — İlerilemek, 5 — Sed, Nisa, 
6 — Etlbank, İn, 7 — Mamel, 8 — 8e, 
Aidi, 9 — İkinci, San, 10 — Şemsiye. 

Bugün 
Gündüz ve gece 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu nuntakası: Calatada Mah

mudiye caddesinde İsmet, Kemal Rı
fat, Yüksekkuldınmda Vinkopulo, İs
tiklâl caddesinde Dellâsuda, Kalyon-
cukullukta Zafiropulos, istiklâl cad
desinde Limonciyan, Şişli Kurtuluş 
caddesinde A. Galapulos, Pangaltıda 
Halâskârgazl caddesinde Nargileclyan, 
Fatih: İsmail Hakkı, Karagümrük: 
Ali Kemal, Bakırköy: Terzlyan, Sarı
yer: Asaf, Aksaray: Cerrahpaşada 
Şeref, Fener: Emllyadi, Kumkapı: 
Asadoryan, Küçükpazar: Hasan Hu
lusi, Samatya: Kocamustafapaşada 
Rıdvan, Alemdar: Çemberlitaşta Sim 
Ra5İm, Şehremini: Topkapıda Nâzım, 
Üsküdar: Ahmedlye, Heybellada: Halk, 
Büyükada: Şinasi Rıza. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhlsan. Ta-
rabya, Yenlköy, Emirgân ve Rumeli-
hi.arındakt ecraneler her gece nöbet-
çUlıı. 

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

Yazan: İSKENDER ¥. SERTELLÎ Tefrika No. 1İ8 ' 

Samo, köylünün sözlerinden Karakurumda bir 
cenk hazırlığı yapıldığını anlamıştı 

Ertesi sabah erkenden kalkacak
lar ve akşama doğru Karakuruma 
varacaklardı. Uzun günlerdenberi 
dağlan, dereleri, ovalan aşarak mü
temadiyen - durup dinlenmeden -
at üstünde yürüyorlardı. 

Sinvur bir gün sonra kansına ka
vuşacaktı. 

Samo: 
— Ne mutlu sana, Sinvur! diyordu. 

Arkandan seni bekliyen biri var... 
Sinvur, komutanmı üzgün görün

ce müteessir oldu: 
— Seni de bütün Karakurum kın

lan bekliyor. Neden üzülüyorsun? 
Samo başım bir ağaca dayamıştı. 

Gözlerini, göklere yükselen Kara
kurum dağlarma çevirerek boğuk bir 
sesle cevap verdi: 

— Karım yok, çocuklarım yok, 
anam yok... Beni bekliyenlerin hiç 
birisi benim soyumdan değil. Dünya
da yalnız kalmak kadar talihsizlik 
var mıdır? 

— Yaşumayı neden almadın? Çok 
sadık ve çok güzel bir kızmış diyorlar. 

— Ben onunla evlendim amma, se
vemedim, aynldım. 

— Yazık olmuş. Yaşuma şimdi ar
kadaşlarından kimbüir hangisinin 
karısı olmuştur. 

— Şüphe yok. Onu benden başka 
herkes severdi. 

— Sen neden sevmedin? 
— O zaman başka bir kadım sevi

yordum. Rus prenseslerinden birini... 
— Kendi soyundan olmıyan bir 

kadm sevilir mi hiç?! 
— İnsan, bir kadını severken, so

yunu sopunu araştırabilir mi? 
— Rus prensesi, Yaşumadan gü

zel miydi? 
— Belki onvm kadar güzel değildi. 

Fakat, bundan ne çıkar? Gönül kimi 
severse, güzel odur. 

Sinvur, hiç bir zaman, Samoya o 
günkü kadar acımamıştı. Yaşı gittik
çe ilerliyen böyle tanınmış ve yakı-
şıkh bir kahraman nasıl olmuş ta 
bugüne kadar gönlünün sevdiği bir 
kadmla evlenmemişti! 

Samo, Sinvur Ue konuşurken, gü
neş henüz batmamıştı. Biraz ötedeki 
yoldan yaya olarak geçen bir köylü
nün, büyük bir taş üstüne oturup 
dinlendiğini gördüler. 

Samo köylüye seslendi: 
—p Nereden gehp nereye gidiyor

sun? 
Köylü hayretle etrafma bakmdı ve 

Samoyu görünce tamdı: 
— Karakurumdan geliyorum, as

lan yiğit! Köyüm şu dağm yamacm-
dadır. Biraz sonra oraya varacağım. 

— Karakurumdan ne zaman çık-
tm? 

— Üç gün oldu. 
— Yaya mı geliyorsım? 
— Evet.. 
— Atm yok mu? 
— Geçen yü vardı. Çaldılar., at

sız kaldım. 
— Ne var, ne yok Karakurumda? 
— On beş gün kaldım. Çocuğum 

yeni hazırlanan ordu ile cenge gide
cek et. Onu görmeğe gitmiştim. Ka
rakurumda kalabalıktan ve kargaşa
lıktan başka bir şey görmedim. 

Samo, köylünün sözlerinden, Ka
rakurumda bir cenk hazırlığı yapıl
dığını analşımşıt. 

— Oğlunu nereye gönderecekler? 
Diye sordu. 
Köylü boynunu büktü: 
— Belli değil. Prens Batu yardım 

istemiş. O nerede ise, oğlum da ora
ya gidecekmiş. 

Samo oturduğu yerden kalktı... 
Ayakta duran Slnvur'a döndü: 

—^Hazır ol, kara kurd! Yolumuz, 
Karakurumdan Tunaya kadar uza
yacak. 

— Karakurumda dinlenecke mi
yiz? Kanım, çocuklanra doya doya 
görmiyecek miyim? 

— Merak etme! Beş on gün kalı
rız. Turaklnamn beni Cinden niçin 
çağırdığım anladım. Belime \AT püe-
kül daha takıp beni kandıracak. 
Dinlenmeden yola çıkaracak. Fakal, 

bu sefer, Karakurumda geyik kızaıV 
masile kımız içip eğlenmedraı btt 
yere gidemem. 

Köylü yoluna devam etti. 
Dağlann yamaçlanna esmer göt 

geler düştükçe, Samo eski günlerini 
hatırhyordu. Bir aralık Sinvur'a son
du: 

—'Ti - Vong kardeşüe icaçmasay^ 
di da benimle Karakuruma gelseydi, 
ne iyi olacaktı, değU mi? 

— Ne iyi mi olacaktı?! Ben, o kar 
dmın bakışlannı beğenmiyordum. 
Ti - Vong, eşine sadık kalmayan di
şilerdendir. O ancak bir Sung dellr 
kanlısma gönül vereiblirdi. Bütün 
soyu ve kardeşi, Moğollarla çarpışıp 
dururken, böyle bir kadımn sana 
sadakat göstermesine imkân yoktu. 
Kaçtığına çok sevindim doğrusu... 

— Çok zeki bir kadındı. 
— Doğru. Fakat, zekâsmi yalnıa 

kendi milletinin kurtuluşu uğrunda 
kullamyordu. 

— Çok güzeldi. 
— İçi zehir dolu zakkum gibi... 

İnşam teshir eden ve aldatan ne za
rif çiçekler vardır. 

— Ya sesi?... 
— O kadar sıcaktı ki... İnsanı bir 

smda uyuştururdu. Bir akşam t>ea 
de bir irmağm kenannda yatarken, 
böyle sıcak, tatlı bir ses duymuştum. 
Sesin geldiği yere gittim. Bu, bir yı-
lanm sesiydi, öyle güzel ıslık çahyor^ 
du ki görmeden teshir etmişti bent 
Fakat, onu gördükten sonra kulakla-
nmı tıkayarak irmağm kenanndaa 
kaçtım. 

Samo başım sallıyarak güldü: 
— Ti Vong'un, ruhumu saran ve 

coşturan bir sesi vardı, Sinvur! Sen 
ne dersen de. Ben yeryüzünde onun 
kadar sıcak kanh, onun kadar tatil 
ve güzel bir kadm görmedim ve gi
remem de. 

— Ben o kadımn saraydan nasıl 
kaçtığına hâlâ şaşıyorum. Ona mut
laka cinler yardım etmiştir. 

— Benimle geleceğini söylemişti 
Kardeşüe kaçtı. Eğer Turakina beni 
Karakuruma çağırmamış olsaydı, 
onu Sung dağlarmda yakalamak i^ 
isterdim. " 

—, Neye yarardı? KubUây tekrar 
elinden alacak değil miydi? 

— Evet, hakkm var. Sung dağına 
boş yere gitmiş olacaktım. Ti - Vong'u 
yakalaymca Kubüâya getirip teslim 
etmek gerekti. 

— Kubilâym bu kadım - düşmam 
olduğu halde - bu kadar çok sevme
sine aklım ermiyor. İnsan, bu derece 
tehlikeli bir mahlûku nasıl koynu
na alıp ta yatabUir, nasıl ona canım 
teslim edebilir? 

— KubUây bir kadınla eğlenirken, 
(Miun koynunda uyuyup kalır mı sa-
myorsu, a budala? Kubüây nikâhlı 
zevcelerinin bile bir kerecik olsun 
koynımda uyumamıştır. 

— Tuhaf şey! Böyle evlilik olur 
mu? Kansmm koynunda rahatça 
uyumayan bir erkek, bence her za
man belcâr sayılır. 

O akşam yemek yediler.. İrmak 
boylannda yıkandılar, atlanm su-
ladılar... 

Ve geceyi su başmda geçirdiler. 
Ertesi sabah erkenden yola çıka

caklar, akşama doğru Karakurunuı 
varacaklardı. 

— ıs— 
Samo, Turakinanın veziri il* 

başbaşa... 
— İmparatoriçemlz iki kere hsüser 

gönderdi. Neden vaktinde dönmedin 
Cinden? 

— Sunglarla çarpışıyordu. Başla
dığımız savaşı yanda bırakıp nafll 
dönebUirdim? 

— İhtilâl basıldı mı? 
— B«ı bastırdım. Sung prensini 

yakalayıp Kubilâya teslim ettim. Fa
kat, Kubilây mulıafaza edemedi. 

(Arkan var) 
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Türkiye Radyodifiuyon FostaUn 
DALGA UZUNLUĞU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1519& Kes. 20 Kw. 
r . A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw, 

ANKARA RADYOSU 
Pazar 16/939/ 

T Ü R K I Y E SAATİLK 

12,30: Program, 12,35: Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Hippmann -
Ormanda bir cüce duruyor - halk şarkısı 
üzerine variyasyonlar, 2 - Lehar - Oöt-
tergatte operetinden potpuri, 3 - Stolz -
Viyanada ilkbahar, 13: Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13,15: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Ne
cip Aşkın): 1 - J. Strauss - Çigan baron 
operetinden hazine valsl, 2 - Lincke -
Şaka şarkısı ve dansı, 3 - Fischer - Tatil 
günleri, 13,50: Türk müziği. Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 
Okuyan: Safiye Tokay. 1 - Saba peşrevi, 
2 - Udi Ahmedin - Saba şarkı - Gülzarı 
harap eyleme, 3 - Udî Ahmedin - Saba 
çarkı - Öyle afeti yektayı, 4 - Hasan Gür -
Kanun taksimi, 5 - Hamdi Tokayın -
Kürdili hicazkâr şarkı - Aşkmla dolan si
neme el sürme, 6 - Karcığar - Türkü -
Yar bagmda üzüm var, 7 - Oyun hava
lan - Hasan Gür lavta ile iştirak edecek
tir. 14.20 - 14.30 : Konuşma (Kadın 
saati - Çocuk terbiyesine dair). 

1730: Program, 17,35: Müzik (Pazar 
çayı - Pl.>, 18.15: Konuşma (Çacuk 
saati). 18.45: Müzik (Şen oda müziği -
İbrahim Özgür ve ateş böcekleri), 19.15: 
Türk müziği (Fasıl heyeti) Celâl Tokses 
ve arkadaşları. 20: Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,15: Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe. Reşad Erer, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan, 
Radife Neydik. 1 - Numan ağanın - Bes-
tenigâr peşrevi, 2 - Haşim beyin - Bes-
tenigâr şarkı - Kaçma mecburundan, 
3 - Mustafa İzzet - Bestenigâr şarkı -
Gayrıdan bulamaz, 4 - Hafız Yusuf -
Bestenigâr şarkı - Çok sürmedi, 5 - Ru
şen Kam - Kemence taksimi, 6 - Hacı 
Arif - Rast şarkı - Zahiri hale bakıp, 7 -
Salâhaddin Pınar - Nihavend şarkı -
Hâlâ yaşıyor, 8 - Osman Nihadm - Ni
havend şarkı - Yine aşkı bana, 9 - Zeki
nin - Kürdili hicazkâr şarkı - Sevmek
te benim, 10 - Kürdili hicazkâr saz se
maisi. 21: Memleket saat ayarı. 21: Neşeli 
plâklar - R., 21.10: Müzik (Riyaseticüm-
hur bandosu - Şef: ihsan Künçer): 1 -
Louis Pautrat - Marş, 2 - Kotlar - Monte 
Kristo (Vals), 3 - R. Wagner - Rjenzi 
operasının uvertürü, 4 - A. Roussel -
-Orman.) senfonisinin 3 üncü parçası, 
3 - W. Ketelbey - Bir Çin mabedinin bah
çesinde fantezi, 22: Anadolu ajansı ıSpor 
servisi). 22.10: Müzik (Cazband - Pl.), 
22,45 - 23: Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

Türk Müzik Birliği Korosunun bu 
haftaki radyo konseri 

Sopranolardan bir kısmı 
Türk Müzik Birliği Korosu 17 Nisan pa

zartesi akşamı saat 2130 da Ankara Rad
yosunda ikinci konserini verecektir. Ge
çen sene teşekkül etmiş bulunan bu cemi
yet bu sene formalitesini tamamlıyarak 
faaliyete geçmiştir. Şimdiden 45 âzası bu
lunmaktadır. Koroyu teşkil eyleyenler he
nüz 25 kişidir. Dört ses üzerinden vere
cekleri bu konsere haftalardan beri hazır
lanan müzisyenlerin mühim bir kısmı 
yüksek tahsillerine devam eden müzik 
öğretmenleridir. 

Klâsik garp müzisyenlerinin en güzel 
parçalarından Intihab edilen şarkılar 
türkçedir. Schubert'in (Ihlamur ağacı) 
konserin en güzel morsosunu teşkil ediyor, 
denebilir. Schubert bu eserini Goethe'nin 
bir şiirini bastelemek suretile meydana 
getirmiştir Burada, .yıllardan beri gölge 
Veren bir ıhlamur ağacının serinliğinde 
hülya kuran bir insanın gençliği anlatıl
maktadır. > 

Weber'in (Barkarol) u ve Mo--arfın 
"^MIMHItMIlIHIHIHHIHI 

15,4/939 
Ergani 
Sivas - Erzurum III 
Sivas - Erzurum IIII 
% 5 1938 Hazine tahvili 
Anadolu Demiryolu Mümessil 
peşin 

rARA T« ÇEKLER (Kapanif 
Londra 
New-YorIı 
Parla 
Milano 
Cenevre 
Amsterdaa 
Berlin 
BrUk«el 
Atina 
Sofya 
Madrid 
VarfOTa 
BudapeıU 
B&kref 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre TT. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 PezeU 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ten 
100 trreç Kr. 
100 Ruble 

20.— 
19.— 
19.05 
86.— 
37.50 

fUUeri) 
5.93 

126.6925 
3.3550 
6.6625 

28.4075 
67.2650 
30.7050 
21.31 
1.0925 
1.56 
14.035 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.56 
23.9025 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuruş 
750 » 
400 > 
150 > 

2700 kuruş 
1450 > 
800 » 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul 
göndermek lâzımdır. 

Sefer 26 — Kasım 160 
S. İmsak Güneş Öğle İkindi Ak^am Yatsı 
E. 8,43 10.30 5,26 9.09 12,00 1,37 
Va. 3,32 5,19 12,14 15,59 18,50 20,26 

İdarehane: Babıâli civarı Acımusluk 
sokak No. 13 

Kadıköy icra memurluğundan: 938 1285 
Vecihln Muammer Mestçi zimmetinde 

bedelâtı icareden alacağı olan 80 liranın 
temini zımnında haczedilen borçluya ait, 
halı. kanape takımı, ayna ve saire gibi ev 
eşyasınm deynin ademi tesviyesinden do
layı satılarak paraya çevrilmesine karar 
verilmiş olduğundan taliplerin her rüsumu 
alıcıya ait olmak üzere satış günü olan 
28-4-939 tarihine müsadif cuma günü 
13 den 14 e kadar satış mahalli olan Ka-
dıköyünde Koltukçularda hazır buluna
cak memura müracaatları ilân olunur. 

M. 2026 

İstanbul ikinci iflâs memurluğundan: 
Müflis Avunduklarm İzmlrdeki Bul-

gurce çifllğinin satışı hakkında idarece 
verilecek izahatı dinlemek ve icab eden 
kararlan vermek üzere alacakhlar top
lanmaya davet edildiği halde kâfi ala
caklı gelmemiştir. Satışın aldığı vaziyet 
ehemmiyetli olmasına göre idare bir defa 
daha alacaklıların çağırılarak son teklif 
ve satış işinin kendilerine anlatılması 
için toplanmayı 24-4-939 pazartesi saat 
14 e talik etmiştir. Aalacaklılann o gün 
toplanmaya gelmeleri aksi takdirde satı
şın alacağı neticelerden dolayı idarece 
hiç bir mesuliyet kabul edilmiyeceği ilân 
olunur. (16948) 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Türbe, Bozkurd kıraathanesi karşı
sında eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
Öğleden sonra 3 ten 7 ye kadar if 

(Sabah şarkısı) birer şaheserdir. Yine 
Schubert'in (Gül ü, Mendelssohn'un 
(Bahar gelince) ve (Demirci) si uzun yıl-
lardanberi kıymetini ve tazeliğini muha
faza ediyor. 

Milli bestekârlanmızdan Ulvi Cemal'in 
(Ağlama yar). Cemal Reşid'in (Çayır ince), 
ve Hasan Feridin (Bahçe divan) ile prog
ram tamamlanmaktadır. 

Cemiyet, bir taraftan Koro efradını 40 
kişiye çıkarmak için çalışmakta, diğer ta
raftan da noksanlannı tamamlamakta
dır. Müzaheret gördüğü takdirde 15 günde 

HiMiHMuıuiMwaui iaa 
bir kon.ser verecektir. 
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Betonarme köprü inşaatı 
Nafia Vekâletinden: 

1 — Gaziantep vilâyeti dalıilinde İslâhiye - Kilis - İslâhiye - Ekbez - Hassa ve 
İslâhiye - Tahtaköprü yollan üzerindeki Karasu, Güvercinlisu, Güreci ve Ekbez 
l^öprülerinln betonarme olaıak inşaatı bir arada (43450) lira keşif bedeli üze-
*^dcn kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 28 4 939 tarihine müsadif cuma günü saat (16) da Nafia 
Vekâletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - - Eksiltme jartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (218) kuruş mu-
kabilinde adı geçen reislikten alabilirler. 

4 __ j„.,,., ,.. .- ,,..,,..,.^ tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
^alia Vekâ. JU gibi inşaatı yapabileceklerine dair ehUyet ve-
«İkası almaları lâzımdu. 

5 — El ,0 gireceklerin < u maddede bahsedilen vesika ile Ti-
^^ret odası .. ,.Vm vo (3260) i jnuvakkat teminatlarını havi olarak 
2^00 .sayılı kuı.unun tarlfatı dairesinde hazırlayacakları kapalı zarflannı 
^'nci n-Kddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
*** '̂''": MbkabiUnde vermeleri muktazid " '67) (2422) 

KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan son 
tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde o nisbette tcnzUât 
yapılmıştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müıacaat edilme
lidir. Telefon: 20681. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
FRANSIZ LİSESt MEZUNU — Refe-

feranslı bir genç iş anyor. Akşamda A. T. 
rumuzuna müracaat. — 4 

DİPLOMALI BİR EBE İŞ ARIYOR — 
tTniverslte doğum şubesinden mezun bir 
Türk bayan gerek İstanbulda gerek taş
rada hususi hastanelerde iş arıyor. Ak-
şam'da (Ebe) rumuzuna mektupla mü
racaat. 

İŞ ARIYORUM — Tahsil görmüş otuz 
yaşındayım, eski, yeni yazım mükemmel
dir, kuvvetli hesap bilirim. Hesap ve yazı 
makineleri kuUanmm vesaiklerim mev-
cuddur. İstanbul dahili, günlük veya ya-
nm günlük bir iş arıyorum. Akşam'da 
Muhasip rumuzuna mektupla müracaat 
edilmesi. — 1 

SÜT ANNE ARIYANLARA — Sütü iyi 
genç muhtaç vaziyettedir. İstiyenler Ka-
dirga K&tip Sinan mahallesi No. 15 Sa-
bahat. 

I Ş ARIYORUM — Yaşım 18 dlr. Lisenin 
dokuzuncu smıfmda tahsildeyim. Muhta
cım. Geceleri ne işi olursa olsun çalışırım. 
Kanaatkânm. Akşam gazetesi Z. S. rumu
zuna müracaat. — 1 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — 
Muhtaç bir vazQrette iki çocuğunun na
fakasını temin edecek ve her ne iş olursa 
olsun yapar orta yaşlı bir bayan iş arıyor. 
Kumkapı Nişancası Molataş 92 numara 
tJmmü Gülsüm' e müracaat. — 2 

i ş ARIYOR — Eski ve yeni Türkçeyi 
mükemmel bilir. Bir Türk genci kapıcılık 
gibi buna mümasil bir iş arıyor. Akşam'
da (S A) rumuzuna mektupla müracaat. 

— 2 

2 - IŞÇÎ ARIYANLAR 
PLÂSİYE ARANIYOR — Çelik ve de

mire müteallik vasi programı ihtiva eden 
büyük bir firma plâsiye aramaktadır. Mü
racaat. P. K. 1076. 

MÜTERCİM ARANIYOR — Türkçeden 
Almanca ve Fransızcaya ve bu lisanlar
dan Türkçeye ticari muhaberatı tercü
meye muktedir olacak ve haftada ihtiya
ca göre iki üç gün çalışacaktır. Yaş mev
zuu bahis değildir. Her gün 4 ile 5 arası 
Galata Sigorta han 3 numaraya müra
caat. — 2 

HASTABAKICI ARANIYOR — İzmirde 
hususi bri şirkette ve hususi bir hastane
de çalışmak üzere iki diplomalı hemşire 
alınacaktır. Cerrahide çok iyi çalışmış ol-
malan lâzımdır. Hüsnühal kâğıdları ve 
fotograflarile İzmir posta kutusu (321) e 
müracaat. — 14 

AGRANDİSMAN, AMATÖR — İşlerin
de çalışmış bir lâboratuvarcı ve 15 - 16 
yaşlarında bir çırak arıyoruz. Foto - Sait 
Cumhuriyet Meydanı No. 14 Taksim. — 2 

BAYAN VE BAY — Bir mağazanın sa
tış ve kasiyerliğine genç ve muktedir ba
yan ve bay alınacaktır. Akşam'da «A A» ya 
yazi ile müracaat. Hal tercümelerile. — 3 

3 - SATILIK EŞYA 
DENİZ MERAKLILARINA — İngUiZ 

tezgâhlarmda inşa edilmiş Maon 5 metre 
uzunluk 1.30 genişlik önü körülkü 6 mil 
süratinde 6 kişilik 4,5 beygir kuvvetinde 
deniz şanjümanlı saatte bir kilo benzin 
sarfeden deniz motörü tam takım bütün 
teferrüatile satılıktır. Haliç Feneri Vasil 
Naum kızağı müdürlüğüne müracaat. — 2 

BİR DENİZ MOTÖRÜ ARANIYOR — 
İçinde asgari iki kişilik yatma yeri ve he
lası bulunması şarttır. Galata İnhisarlar 
İnşaat şubesinde mimar Fazıl Aysuya 
müracaat edilmesi. _ 5 

SATILIK Ş A R P I — Denizcilik federas
yonunun plânlanna göre yapılmakta 
iken memuriyet nakli dolayısile tamam
lanamayan bir (şarpi yole) ucuz fiatle 
acele satılıktır. İnhisarlar Tuz fen me
muru Şemseddine müracaat. — 1 

KELEPİR OTOMOBİL — Şehremaneti 
Binbirdirek meydanmda Halk Otobüsle
ri garajında bulunan (Naşh) markalı 
lüks spor otomobili satılacağından istek
lilerin mezkûr garajda otomobili gördük
ten sonra fiatl hakkmda görüşmek üzere 
Sirkecide Yeni İzmir ambarına müracaat. 

— 1 

SATILIK GERDANLIK — Nisnın 17 nci 
pazartesi günü Sandal Bedesteninde kıy
metli bir pırlanta gerdanlık satılacaktır. 

SATILIK KOTRA — Gayet kullanışlı 
motorlu bir kotra azimet dolayısile acele 
satıhktır. Galata Mahmudiye caddesi 
No. 104 de bay Hayık Budakyana müra
caat. — 2 

4 — KİRALIK - SATILİİT" 
KİRALIK DAİRE — Taksimde Topçu 

caddesinde Uygun apartmanının 2 numa
ralı lüks dairesi eşyaslle beraber yaz için 
klriUıktır. Dört odası ve konforu olan bu 
apt her gün gezilebilir. ^ 19 

SATILIK HANE — Ebussuut Salkımsö-
ğüt caddesinde 24 numaralı kagir hane 
satılıktır. Apartıman şeklinde kullanıla
bilir, altında dükkânı vardır. Nunıosma-
nlye İkbal kıraathanesine üçüncü kata 
müracaat. — 1 

GAYET UCUZ SATILIK ARSA — Ba
kırköy istasyonuna 3 dakika mesafede 
mürtefi ve denizi tamamen görür metre 
murabbaı 200 kuriışa satılıktır. 1500 met
reye kadar verilebilir. Bakırköy Zuhurat-
baba caddesi No. 22 ye müracaat. — 4 

PEK UCUZ FİATLE ACELE SATILIK 
ARSA — Suadiye ile Bostancı arasmda 
içinde taşı mevcud gayet güzel bir arsa. 
Metre murabbaı 150 kuruştur. Bakırköy 
Zuhuratbaba caddesi No. 22 ye müracaat. 

— 1 
8 LİRAYA KİRALIK KATLAR — Ter-

kosu ev sahibine alddir. Tarlabaşı Yağ
hane sokak köşebaşmda bakkal Ohannes'e 
müracaat. — 1 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ci
hangir Güneşli sokak No. 50. Alman hasta
nesi arkasında deniz görür dört katlı küçük 
şirin her konforu havi modem apartıman 
iradı 960 lira fiat 7250 İria. — 1 

KİRALIK KAT VE ODALAR — Her tür
lü konforu havi, avukat ve tüccar komis
yoncular için elverişli kat veya odalar ki
ralıktır. Yeni Postahane civarında 7-9 nu
maraya müracaat. Telefon: 21434. — 1 

YEŞİLKÖYDE KİRALIK KÖŞK — İs
tasyona 6-7 dakika mesafede, Ondört Ni
san sokağında, 5 numarada, Yeşilköy To
hum enstitüsü şeflerinden Şükrü Akerin 
tahtı isticarında bulunan köşkün üst katı 
bütün eşyaslle beraber, yazlık olarak ki
raya verilecektir. Görmek için İçindeki
lere müracaat edilebilir. 

BOSTANCIDA EV Y-\PT1RM.\K İSTI-
YENLERE —Çok elverişli tramvay ve as
falttan istasyon ve vapura yakın deniz 
kenarı 1 dönümlük köşe başında arsa sa
tılık. Bahçekapı Anadolu han No. 28 Kâ-
mll'e müracaat. Tel. 20220: 

SATILIK ECZANE — Manisanın Kula 
kazasında Mehmed Refik eczanesi yaşlı
lığından sahibi tarafından satılıktır. Mek
tupla yukarıdaki adrese müracaat. — 1 

KİRALIK VE S.\TILIK YALI — Boğaz-
içinde Çubukluda iki daireli bahçeli bir 
yalı eşyalı ve eşyasız olarak kiralıktır. Te
lefon ve elektriği vardır. Telefon: 42686 ya 
müracaat. — 1 

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay is
tasyonu karşısında 23 No. lı Müzeyyen ap. 
üç odalı dairesi kiralıktır. — 11 

KİRALIK EŞYALI AP.\RTIM.\N — Şiş
lide her konforu havi eşyalı bir apartıman 
yaz mevsimi için kiraya verilecektir. Te
lefonla 41378 No. ya müracaat. — 2 

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

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

KİRALIK SAYFİYE — Erenköy sana-
toryomu civannda otobüse çok yakın 
çamlı ikiden beşe kadar her kaç oda is
tenirse. Şerait çok müsaiddir. Tafsilât al
mak için Beşiktaş iskelesi Mahkeme çık
mazı 13 numaraya müracaat. — 2 

KİRALIK, KONFORLU, MOBLE 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. — 2 

KİRALIK — Hava ve suyu ile maruf 
Yakacığın en mutena mahalli olan Çarşı 
civarında Ayazma caddesinde Sevim mah-
feli namile maruf Sıdkı beyin hane ve 
gazinosu kiralıktır. Otel, pansiyon, lo
kanta, gazino yapmak için elverişli oldu-
^ gibi ailelerin ikametine de müsaiddir. 
Kiralamak isteyenlerin Çemberlitaş Mah
mudiye otelcisi Mükremlne müracaatları. 
Telefon. 23402. _ a 

YAZIHANE VE MU.\YENEHANEYE — 
Elverişli kiralık, geniş salon ve odalar, 
kalorifer ve salresi mevcuddur. Beyoğlu 
İstiklâl caddesi Emgen apartımanı birinci 
kat. Foto Kanzler üzeri. — 2 

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

SATILIK KÖŞK VE ERAZİ — Kartalda 
Rahmanlar tepesinde geniş bir erazi İçin
de çam ve zeytin yüzlerce ağacı muhtevi 
BAhmed Esad köşkü ile erazlsi çok ucuz 
bir fiatle satılıktır. Tafsilât almak ve gö
rüp gezmek İçin içüıdekllere müracaat. 

— 1 

SATILIK İKİ K A G İ R EV — 8 zer odalı 
yanlarında arsasUe ve birinin bahçesi 
var. Elektrik, sarnıcı, kuyusu mevcud, 
tramvaya yakm, denize nazır, havadar. 
Üsküdar Yenimahalle Mlroğlu sokak 51 -
52 numaralı. Taliplerin Fincancılar Aslan 
Frisko hanı odabaşısma müracaat. — 2 

SATILIK VE KİRALIK KÖŞK — Hava, 
manzara ve bol suyu ile yirmi dönüm bah
çeli. Bostancıda Körkuyu mevkiinde mer
hum Hacı Nuri p a ^ köşkü yazlık (150) 
liraya kiralık ve (5000) liraya maktuan 
satılıktır. İçindekilere ve yahut Galata 
Merkez bankası karşısında İnhisarlar vez
nesinde Kenan Kıhç'a müracaat. 1 

SATILIK YAZIHANE — Möble, telefon
ludur. Bahçekapıdadır. Devren satılıktır. 
(234««) numaraya telefon edllnıe.sr. _ 2 

SATILIK — Beşiktaşta lülıçalipaşa ma
hallesi Yıldız caddesinde denize nazır 
500 metre murabbalık arsa ucuz fiatle 
acele satılıktır. — 1 

ANADOLÜKAVAĞINDA — Dolay ma
hallesinde Hacı Vasfi bey sokağında 9 nu
maralı denize nazır beş odalı gayet sıhhi 
hane ucuz fiatle satılıktır. — I 

ALİBEY KÖYÜNDE — Sllâhtarağa ma . 
hailesi elektrik fabrikası karşısında «Be» 
ziryağ Kaynağı» adile maruf araziden his
seme düşen 24 hisselik yeri ucuz fiatle en 
yakın zamanda satıyorum. Bu husnst* 
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. — 1 

ACELE SATILIK KÖŞK, ARSALAR — 
Erenköy Fırın sokağmda dokuz dönüm 
çamhk, meyvalık bahçe, elektrik, hava
gazı, terkos, acı su tertibatını havi üç 
köşk toptan, perakende satılıktır. (52,20) 
telefonla müracaat. 

KİRALIK - SATILIK — Büyükadada 
Nizamda. Çamlıbel sokağında Tevfik pa
şa köşkü satılık ve kiralıktır. Görmek 
üzere köşke ve görüşmek üzere Osman bey 
matbaasına veya telefonla 23883 numa
raya müracaat. 

KİRALIK APARTIMAN — Ortaköydt 
Tapur 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. _ S 

SATILIK KÖŞK — Feneryolu - Bağ
dad caddesi - No. 160 - iki dönüm yenle -
cumartesi - pazar ve çarşamba günleri 
öğleden itibaren gezdirilir. Telefon 5 2 - 2 
Göztepe. — 11 

KİRALIK APARTIMAN — Azak sinema
sına karşı Beyazıd tramvayına çok yakm 
üçüncü kat üç oda bir salon hamam ter
kos havagazı. Beyazıd Soğanağa mahal
lesi Tavşantaşı sokak 13 nmarada bay 
Hamdi Kıykıya müracaat. — 2 

KİRALIK VİLLÂ — Ayaspaşada, Saray 
Arkası sokağmda 30 numaralı villâ kira-
İktır. Kalorifer, sıcak su ve her türlü kon
for, güzel bahçe ve Boğaz ve Marmaray» 
hâkim manzara. İçindekilere müracaat. 

— 19 
ACELE SATILIK YALI — Çengelköyün-

de iskeleye yakın kübik muntazam bahçe, 
su, gaz, elektrik, telefon, banyo. Herşey 
mükemmel. İçindekilere müracaatlan. Tel. 
38 - 98. — 9 

BÜYÜKADADA — Nizamda, arkası çam
lara, önü denize zengin manzaralı ve 
bahçeli, on odalı köşk iki daire a j n ayn 
ve tekmil olarak ta kiralık ve satılıktır. 
Denizbank, Materiyel servisinde Turgud 
Özkurt'a telefon 44893 müracaat. — 2 

S — MÜTEFERRİK M 
İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele

ri) - İngiliz Oxford üniversit. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en asrî 
usul. - Ehven fiatler. - «İngil. Prof.» — 14 

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

— 10 

YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA
RI — Hususî ve münferld olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısında Nuri Ziya sokak No. 39. Profesör 
Panosyan. — 2 

ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver
sitesinden mezun bir Alman profesör ta-
rafmdan en seri ve asrî metodla verilir. 
Fiatler mutedildir. «Prof. H.» — 13 

DANS DERSLERİ — En iyi en çabuk 
ve akademik metodlarla asrî danslan ye
niliklerle öğretir. Prof. Hanımyan B. oğla 
Parmakkapı Mis sokak No. 13. — 5 

MEKTUPLARLNIZI .\LDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösremiş olan karilerimizden 

K A 

namlanna gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

AKŞAM 
MATBAASI 

Rotatif makinelerinde 
resimli ve renkli gazete 
ve mecmuaları , baskı ade
di yüksek risale, kitab ve 
her nevi matbuaları en 
temiz şekilde en ehven 
feraitle basar. 

• 
Devamlı işler için hususî şerait 

tesbit edilir. Fazla tafsilât İçin 
matbaa idaresine müracaat. 

Telefon: Î0497 
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SahifelA 

En faideli aders: 
İstanbul iş Bankası karşısında 15 numarada 

MALÛL CEMAL 
GiŞESiD iR . 

Her piyango gişesinin uğuru bir olmaz, 
Bir de mezkûr gişeden uğrunu tecrübe et, 

Pişman olmazsın. 

KURU S I S T E M 
KURU SİSTEMLE 

yapılan KFI F R F K ^^^^ 

Kontr - Plâklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma ve 
saire gibi hiç bir ânza göstermez. 

Kontr Plâklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile satılır. 

KIZILı, KAYIN, 
KARAAĞAÇ'dan 

mamul KcMitr Plâklar Stok olarak 
her zaman mevcuttur. 

HER YERDE SATIŞ YERLERİ VARDIR. 
Yazuhane adresi: Sirkeci Mühürdarzad'e han No. 5 

•"V-kt.**"'' 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numunesi mucibince idare ihtiyacı için 20X25 ebadm. 

da olmak üzere (20) müyon mantar kapalı zarf usulile eksiltmeye konacaktır. 
II — Eksiltme 26/4/939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşta levazım 

şubesindeki ahm komisy<munda yapılacaktır. 
III — Muhammen bedeli 74,000 lira muvakkat teminatı (5550) liradır. 
IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara ba^mü-

âürlüklerindcn (370) kuruş bedel mukabilinde almabileceği gibi nümımelo: 
de görülebilir. 

V — İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale günü eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar mezkûr kı^misyon başkanUgma makbuz mukabilinde verilme
si lâzımdır. (2135) 

Cinsi Müctan Mu. B. 
Lira Kr. 
1200.— 
4775.— 

572.— 

% 7,5 T. 
Lira Kr. 

90.— 
358.12 
42.90 

ticsiltme 
şekli saati 
Açüc 14 

» 1 4 ^ 
» 15,30 

dairesinde (1) 
(2) kalem 

Bulaşık yıkama makinesi 1 Adel 
Su tesisatı malzemesi 21 kalem 
Pirinç etiket 31.770 adet 

I — Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka 
adet bulaşık yıkama makinesile yukarda cins ve miktarı yazılı 
malzeme hizalarmda gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hi-
lalarmda gösterilmiştir. 

III — Eksiltme 18/4/939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şu
besindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden ahnabileceği gibi 
etiket numuneleri de görülebilir. 

V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde kanunî vesaik 
ile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri ilân olunur. (2166) 

Cinsi Miktarı 

BO tef. sigara kâ. 25.000 Top 
Sigara kâğıdı 28 m / m İlk 150.000 A. 

Muhammen B. % 7,5 te. Eksiltme 
lira kuruş lira kuruş şekli saati 
45300.— 3397.50 kapalızarf 15 
76860.— 5764,50 » » 16 

I — Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 
s2* cins sigara kâğıdı ayrı ayn kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

I I — Muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme saatleri hizalarmda 
gösterilmiştir. 

III — Eksiltme 19 Nisan 939 tarihinde çarşamba günü Kabataşta Leva-
jam ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv — Şartname ve numuneler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir An
l a r a başmüdürlüklerinden 226 ve 386 kuruş mukabilinde almabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektubımu ve % 7,5 
j^venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kar* 
palı zarflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon b a ^ 
kanlığma makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. (2032f 

Cinsi Miktarı 

Nişasta kola 
Mobilya 

18.425 Kg. 
13 kalem 
10 » 

% 7,5 teminatı 
Lira Elrş. şekli 

230 08 Açık ek. 
194 89 » » 
28 80 » » 

eksiltme 
saati 
15,30 
16 
16,30 

Muhammen B. 
Lira Kr. 
30Ö7 76 
2598 65 

384 00 
, I — İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartnameleri mucibin
ce yaptırılacak cins ve miktan müfredat listesinde yazılı (13) parça eşya 
Jle yukarda miktan yazılı nişasta, kola açık eksiltaıeye konmuştur. 

II — Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri 
lıizalarmda gösterilmiştir. 

III — Eksiltme 20/4/939 perşembe günü hizalarmda gösterilen saatlerde 
Kabataşta levazım şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

IV - - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden almat»leceği gibi 
l'esimler de görülebilir, 

V — Ist^Jilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile mezkûr komisyona gelmeleri. (2136) 

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

B U Y U K P İ Y A N O O S U 
Birincikeıide: lI/Mayin/1939 dadır. Büyük İkra-

ımiyc: 
[lO.OOO liralık ikramiyelerle (20.000 ye 10.000) liralık 
tiki adet mükâfat vardır... 

Teni tertipten bir büet alarak Iftinık etmeyi ihmal etm^rlııJı. Sl> de] 
[piyangonun mf^s'ud ve bahtivarlan arasına gtrmlf olununtıa... 

m 
t 
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Mühim bîr tavsiye: 
Baş, diş ve romatizma ağrılarına, 
Nezle, grip ve soğuk algınlığına 

karşı tesirini en çabuk gösteren en emin ve kat'î ilâç 

NeokUr in 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Liuiea Gothenburg 
Gothenbur, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Gdjmia Copeııhag Abo Reval ve bütüa 
Baltık limanlan şark ve Karadeniz başlı
ca limanlan arasuıda 13 günde bir azimet 
ve avdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - GothMiburg ve Os-
lodan beklenen vapurlar: 

Pohjanmaa vapuru 15 Nisana doğru. 
Aasne vapuru 25 Nisana doğru. 
Vingaland vapuru 29 Nisana dofru. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig - Stolcholm, ve Oslo limanlan 
için hareket edecek vapurlar. 

İsa vapuru 17 Nisana doğru. 
Aasne vapuru 27 Nisana doğriL 
Vingaland vapuru 30 Nisana doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

3 üncü katta kâin acentahğma müracaat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

İstanbul ikinci iflâs memurluğundan: 
Müflis Kostantin Grizagoridise aid 

(dup evvelce satışa çıkarılan basmalara 
verilen bedel kâfi olmadığından satışın 
pazarlıkla yapılması masa menfaatine 
uygun görülerek 19-4-939 çarşamba gü
nü saat 11 de dairede satış yapılacaktır. 
Pazarlıkla almağa talip olanlas dairede 
müflisin masa mümessiline müracaat et
meleri ilân olunur. (16939) 

ÇOCUK HEKİMİ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim - Talimhane PaUa 
Paxardaıı maada her güa 

15ten sonra 

aSayi — 1931 - 1932 yümda Gaziosman
paşa orta okulundan aldığmı şe-
badetnaınejri kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin değeri yoktur. 

Nemhat Erendor 
Zayi — 939 yılmda istanbul ku lisesia-

den aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin değeri yoktur. 
202 numarada mukayyed Behtee Konınan 

Eminönü askerlik şubesinden 
Yedek hekim Atgm. 2744 diploma 

numaralı Rıza oğlu 1307 doğumlu ts-
mailln tez cdaraJı: şubeye geimeal Lka 
ohınur. 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz...! 
Meşlıur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 

tarafmdan formü'ü ya][»]an ve dünyada mevcut müstahza
ratın en mükemmeli ohm VENÜS güzellik 

müstahzaratı kullanınız. 

^^/hlW 
PUDRA 
mMEV 

h 

yenus 
y Güzel l ik 

mü/tabzara+ı 
Umumî d^osu : Nureddin Evllyazade Ecza, alftt ve 

Itri)rat dq>osu İstanbul 

Malatya bez ve iplik fabrikaları 
Türk Aneadm Şirketinden: 

Fabrikalanmız için aşağıda isim ve miktarlan yazılı malzeme satın alı
nacaktır. Taliplerin 25 Nisana kadar şirket merkezine t^dlflerini ye^mal»* 
n ilân olunur. 

Cinsi 
Ham Pik 
Hurda Piring 
Kalay 
Tutya (saf)' 
Sillsyom 
Alominyom (külçe halinde) 
Bakır (temiz hurda) 
Grafit (tngiUz) 

Miktan 
15 Ton 
1 » 

300 kilogram halita için 
200 ». M 
100 » D » 
600 » » » 

1500 » » » 
500 » « » 

- . MÜHENDİS ARANIYOR " 
I Demir ve tahta fabrikaları T. A. Şirketinden: 
I Şirketimizin Adapazarında kâin demir ve tahta fabrikasmda işletme 
I gefliğl vazifesini ifa etmek üzere bir makine mühendisine ihtiyaç vardır. 
I Taliplerin tercümel hal varakasını ve bir fotoğraflarını raptedecekleri bir 
I mektup ile Ankarada Yeniçehlrdç Arda apartımanmda kâin §lrket merke-
I zine müracaatlan. 
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Çünkü ASPIRfN senelerdenberr 

iürlü soğukalgınlıkiarına ve ağ-* 

nlara karşı tesiri şaşmaz bir ilâç* 

olduğunu isbaf etmiştir. 
• • 

ASPİRİN in tesirinden emin olmak için 

lütfen t*vso) markasma dikkat ediniz. 

Hangi Renk 
Sizi mesud eder 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
«pudra renkleri» 
tecrübe edilebilir. 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 

PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man-
zarasııu verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla ya:?lı göste
rir. Teninize uygvm renkte bir 
pudra intihab etmerün yegâne 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
öze parasız olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To-
kalon pudrasile yapmız. Bu ye
ni «Cild renkleri» (Kromoskop) 
tâbir edilen en son ve modem 
bir makine vasıtasile kanştml-
»üştir. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajü 
^ yüa görünmlyecdrtlr. Tokar 
^ pudrası. İmtiyazlı bir usul 

dairesinde «Krema köpüğü» ile 
kanştınlmıştır. Bu sayede pud-
rarun saatlerce sabit kalmasuu 
temin ettiği gibi pudranm di
din yağlı tabiî İfrazatmı mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasma ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklann zu-
hunma da mâni olur. Her vakit 
krema köpüğlle kanştmlmış 
meşhur Tokalon pudrasım kul-
lanuuz ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazib tekem
mülü görünüz, daima Inıtulann 
üzerindeki Tokalon İsmine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabmda tereddüd ettiğiniz
de lütfen tstanbulda 622 No. poa-
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi 23 No.) vaki ola
cak talebde sise memnuniyetle 
muhtelif renklerde ntimunelik 
altı ufak paket pudra gönder^ 
ceğla. 

BahlfelS 

T-C-
Sermayesi: 

Kumlnş tarihi: 1888 
100.000.000 Türk lirası Şube ve Alans adedi 262 
Zirai ve Hcctri her nevi banka muameleleri 

Balübl: Nw»d<>« SMâfe I t e n ü nefriymt mftdflrt: Şevket Bad* 
Akıaa MJitbAMi 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE 
Ziraat Bankacında kumbarah ve ihbarau tasarruf hesablannda an aa 50 liran buiunanıtua seneoe 4 defa 

çekilecek kurla İle aşağıdaki plâna güm iknuniye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

4,000 Lir» 
2,000 > 
1,000 a 
4,000 a 
5,000 > 
4,800 a 
3,200 m 

T}\Y%yL/^Tı Hesaplanndaki paralar bir sene İçinde 50 liradan ayat» 
dlrde % 20 fazlasile verilecektir. 

düşmeyenlere ikramiye çıkdıgı tak-

Knr'alar senede 4 defa, 1 Bylûl, 1 Birinci kânun. 1 Mart ve 1 Hazinuı Urilüerinâe çekilecektir. 

Et 
TÜRK YUVASININ BU 

EŞSİZ GAZETESİ 
3 ncü cildinin ilk sayısı olan Nisan 
fevkalâde nüshası hazırlanmak

tadır. 

BEKLEYİNİZ. 
VlKlNG 

Markalı 
SÜT MAKİNASI 

Kullanmış olmayanlar 
Henüz süt makinasmın 
ne olduğunu bilmezler. 
Türk - Avrupa Ltd. Ş. 

Galata Perşembe pazaı 61 

Minimini yavnmuzun sıhhatini dü«Q-
nünüz. Onlara çocuk arabalarının kra
liçesi olan ve en İyi imal edilmiş, en faz
la tekemmül ettirilmiş en sıhhi arabayı 
almız. Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsaid şartlarla yahıız 

BAKER MAĞAZALARINDA 
bulabilirisiniz. 

Halk Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumî Merkezinden: 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korumak 

için yaptırılan halk maskeleri satışa arzedilmiştir. 
Kâfi malûmatı havi Prospektüslerlle birlikte ayrı ayn kutular için

de bulunan hu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umumî 
merkezimize, İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında Depo
muz Direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukanda yazılı satış yellerinden perakende veya toptan ya bizzat 
müracaat ederek satın 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. 

Dn Suphi Şenses 
İdrar 7«dton hastabkUın mûtrtkUBMi 
Beyoğlu Tıldız sineması karşısı Lekler 

apartıman. Fakirlere param. 
TeL 43924 

PASTİL ANTİSEPTİK 

ı:f-i:MiiN 
A ' / ,T.^ 7> -i'I 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

35 Ton kuru fasulye alınaceıktır. 
Açık eksiltmesi 17 Nisan 939 pazarte-
si gtbü saat 14,30 da Tophanede amir
lik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeU 4900 lira ilk 
teminatı 367 buçuk liradır. Şartname 
ve numunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanuni veslkalarile beraber bel. 
li saatte Ko. na gelmeleri (696) (2197) 

// J 

35^' Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında, ses 
kısıklığında pek f aydahdır. 

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

m\ 
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En tatlı zevk havasını 
• 

Tane Kuru; 

S a m s u n 2 5 (Madenî kutu) 
Samsun 20 
Salon 20 
Çeşit 100 

Tane 

45 
30 
35 

145 

Sipahi 
Sipalıi 
Yaita 
Çeşit 

25 
20 
20 
50 

(MaM M ) 
tam; 

50 
35 
30 
72.5 


