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ingiliz Meclisi mecburi 
askerlik kanununu kabul etti 
Kura efradı mevcud alaylara verilecek, 
^ yeni alaylar teşkil edilmiyecek 

B. Chamherlain bir nutuk irad ederek 
bütün teminata sonuna kadar riayet 

Ingilterenin verdiği 
edeceğini söyledi 

Londra 27 — Avam Kamarası bu 
gün öğleden sonra toplanarak mec
buri askerlik kanun lâyihasmı mü
zakere etmiştir. Başvekil B. Chamber-
lain bu münasebetle bir nutuk söyle
miş ve demiştir ki: •• 

— Memleketin selâmeti, İngiltere- *̂  
nin bazı Avrupa devletlerine verdiği ı 
garantinin yerine getirilmesi için ^ 
bu kanunun kabulü icap etmek
tedir. Meselenin millî ehemmiyeti 
varda-. Meclisin bu gece bir karar ver
mesi lâzımdır. 

Verdiğimiz kararın B. Hitlerin nut
ku ile münasebeti yoktur. Çünkü B. 
Hitlerin ne söyliyeceğini bilpıiyoruz. 
Bu tedbirleri harp etmek i^in almı
yoruz. Bilâkis sulhu korumak içia 
ittihaz ediyoruz. 

Evvelce gönüllü sistemine taraftar
dım. Fakat son hâdiseler üzerine fik
rimi değiştirmeğe mecbur oldum. 
Harbin ye tecavüzlerin önüne geç
mek için İngilterejain Polonyaya, Ro-
manyaya ve Yunanistana tetainat 
verdiğini biliyorsunuz. Bütün dün

ya bilsin ki bir hâdise karşısında İn
giltere verdiği teminata sonuna ka
dar riayet edecektir. 

Tahakküme karşı kuvvetli bir cep
he tesisi lâzımdır. Hükümetin karan 
birçok Avrupa devletlerinde inşirahla 
karşılanmış ve cesaret verici tesirler 
yapmıştır. Harp zuhurunda muhale-

Dün Avam Kamarasında bir nutuk 
irad eden B. Chamberlain 

fetlerin durması lâzımdır. Bununla 
hemen harp çıkacağım söylemek iste
miyorum. Fakat hükümetin devletle-

(Devamı 8 inci sahifede) 

B. Potemkîn dün akşam 
Ankaraya hareket etti 

Misafirimiz dûn Valiyi ziyaret etti, 
şehirde bir gezinti yaptı 

Dün sabahki ekspresle şehrimize ge
len Sovyet Rusya Hariciye Komiser 
muavini B. Potemkin dün öğleden 
evvel Sovyet konsoloshanesine git
miş, öğle üzeri Vali ve Belediye Reisi 
B. Lûtfi Kırdan makammda ziyaret 
etmiştir. Vali bir müddet sonra bu 
ziyareti iade etmiştir. 

B. Potemkin öğleden sonra refaka
tinde, kendisile birklikte seyahat et
mekte olan, Sovyet Rusyanm Sofya 
maslahatgüzarı B. Nikola Prosolof 
ve Hariciye Komiserlik muavinliği 
sekreteri B. İvan Çerkonof olduğu 
halde otomobille şehirde gezinti yap
mış, Büyükdereye kadar gitmiştir. 

Akşam saat altıda Perapalas ote
line avdet eden B. Potemkin dün ak
şamki eksprese bağlanan hususî va
gonla Ankaraya hareket etmiş, Hay
darpaşa garında Vali ve Belediye 
Reisi B. Lûtfi Kırdar, Sovyet konso
losu B. Georgiyevski ve konloshane 
erkânı tarafmdan uğurlanmıştır. 

Sovyet Rusya Hariciye Komiser
liği muavini Ankarada iki üç gün 
kalacak, ağlebl ihtimal Pazar veya-
hud Pazartesi günü şehrimize avdet ^- Pot«n*»n istasyonda 

***^ '̂̂ ^^ '̂ Avrupa payıtahtlanndaki tume-
A v d e l t e B ü k r e ş v e S o f y a y a sinden avdet etnüş bulımacak olan, 

u ğ r a y a c a k ^ Gafenco'ya misafir olacaktır. 
O L - OT .A AV * ,^-• 5o/ya 27 (A. A.) — B. Potemkinin 
Bükreş 27 (A.A.) - oğrenıld.gme Ankaradan avdetinde yeniden 

f.^'f ^J: " " ^"^"^radan avde- sofyaya, uğnyacağı beyau edilmek
ti • le But - ve o sırada tedlr 

B. Hitler diyor kî: 

Asrın en büyük adamı 
Atalüfk'tO 

Ben Ondan 
ders aldınn 

Berlin (Akşam) — B. Hitlerin 
ellinci yıldönümü münasebetile 
yapılan merasimde bulunmak 
üzere Berline bir çok heyetler 
gelmiştir. Bunlarm arasmda 
Türk heyetine bilhassa samimî 
bir kabul resmi yapılmıştır. Geçid 
resminden sonra B. Hitler bir ka
bul resmi yapmış ve bir çay ziya
feti vermiştir. Bu ziyafette ilk ön
ce aratıp yanma çağırdığı Türk 
heyeti olmuştur. B. Hitler bu mü
nasebetle şu sözleri söylemiştir: 

«Asnn en büyük adamı Atatürk 
idL Ben ondan ders aldım. Büyük 
bir kalıraman ve dahi idi. Tüıti-
yeye ve Türk milletine karşı hür
met ve muhabbetim çok büyük
tür. Zira, haksızhğa karşı isyan 
ederek silâlıa sarılmak ve muvaf
fak olmak hususunda bize ilk 
numuneyi veren Türkiye olmuş
tur.» 

Yazar bozar tahtası 
gibi.,. 

§ Denizbanktn lâğvüe eskisi gibi 
bir müdiriyeti umumiye teşkili... 

§ Vajmrlanrrumı bacalanndaki 
çifte çapa alâmeti farikası A harfi 
halini almıştı; sonra yelkenli mahud 
şekil oldu; şimdi yeniden çifte çapa... 

§ Sümerbank ve Etibank lâğv rm 
edilecek? 

§ Üsküdar tramvaylarının sarart 
altından kalküamıyacağı hesab ne
ticesi anlaşılıyor. Bunları işletmemek 
büe düşünülüyor. 

§ Tantana ile konulan et narhı 
kalkıyor. 

İlh... 
Yazar bozar tahtası gibi icraat 

olur mu? Bir şeyi ihdas ederken in-
ceden inceye düşünsek de böyle kısa 
zaman sonra lâğvetmek, değiştirmek 
lüzumunu duj^masak... 

Bütün bunlar hem muazzam milli 
zararlara sebebiyet veriyor; hem de 
ciddiyet arzetmeyen manzaralardır. 
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Otobüs^ Asrı ve Sûrp 
Agop mezarlıkları davası 

B. Arsak Sürenyan, eski Dahiliye 
Vekili B. Şükrü Kayaya gönderdiği 

mektubu anlattı 
B. Muhiddin Ostündağ şahitlerin ifadelerine kanunî 
bir kıymet atfedilemiyeceğini söyledi. B. Ekrem Se-
vencan da şahit Mustafayı "mecnun,, diye tavsif etti 

Muhakemeye 25 maytsta devam edilecek 

istanbul - Berlin hava seferi 
Berlin 27 (A.A.) — Berlin Ue İs

tanbul arasındaki yeni hava hattının 
ilk muntazam seferi, haziran ayınm 
nihayetinde yapılacaktır. 

EMİN EFENDİ 
Lokantasında 

Yazan: 

HALİDE EDtB 

r. 
ili 

B. Muhiddin Üstündağ ve Ekrem Sevencan mahkemede 

Yann (AKŞAM) 

Ankara 27 (Telefonla) — Temyiz 
dördüncü ceza dairesi bugün öğleden 
evvel ve sonra iki celse akdederek oto
büs, Asrî mezarlık ve Sürpagop Erme
ni mezarlıkları davalarım rüyet et
miştir. 

Öğleden evvel saat 10,5 ta akdedi
len celsede evvelâ otobüs davası gö
rülmüştür. Bu davada eski İstanbul 
Valisi B. Muhiddin Üstündağ ile eski 
Belediye Reis muavir.i Bodrum kay-
makaım B. Ekrem Sevencan hazır bu
lunmuşlardır. Celsenin açılmasım 
müteakip, geçen celsede sorulmasına 
karar verilen hususlar hakkında ge
len cevaplar okunmuştur. Bunlarda 
Muhiddin Üstündağın iddia ettiği gi
bi, mezunen Avrupaya gitmiş olduğu, 
Otobüs talimatnamesinin Belediye 
meclisinin tasdikinden geçirilmemesi
nin sebepleri izah edilmekte idi. Tez
kereler okunduktan sonra İstanbul 
ve İzmire gönderilen talimatnamele
re henüz cevap gelmediği mahkeme 
tarafmdan makanu iddiaya tefhim 
edildi, iddia makamı, keyfiyetin tekid 
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edilmesini istedi 
Maznun vekili B. Kenan Ömer, İs

tanbul mahkemesinin istinabe evra-
kmı evvelki gün göndermiş olduğu
nu, evrakın bugün gelmiş olması lâ-
zımgaleceğini söyliyerek, mahkeme
nin öğleden sonraya talikini istedL 
Bu talep mahkemece kabul edildi. 

A s r î m e z a r l ı k d a v a s ı 
Bu karardan sonra B. Ekrem Seven

can mahkemeyi terketti ve Asrî me
zarlık davasmm görülmesine baş
landı. Bu davada B. Muhiddin Üs-
tündağdan başka İstanbul Belediye 
meclisi âzasından İhsan Namık ta 
hazır bulunmakta idi. 

Celse açıhnca, reis, Belediye İstim
lâk komisyonunun teşekkül sureti 
hakkında İstanbul Belediyesine so
rulan suale Belediyece verilen cevabı 
okunduktan sonra, iddia makamım 
işgal eden B. Arif Cankayayı, esas 
hakkındaki iddiasım serde davet et
ti. Müddiumıunlnin iddianamesi hay-

(Devamı 8 nci sahifede) 

— Civaıaa gene bir çop sepeu var galiba I. 
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S o n da>lgilı:a> 
Roosevelt, Hitierin nutkunu 
mesajına cevap saymayacak 

Vaşington mahafili, B, Hitierin mesaja 
tahriren cevap vermesi lâzımdır, diyorlar 

Vaşington 28 — Bura siyasi maha-
fUinde beyan edildiğine göre B. Roose-
Telt, bugün B. Hitleıin nutkunu ma
hiyeti ne olursa olsun, kendisine gös
terdiği mesaja bir cevap olarak te
lâkki etmiyecektir. 

Resmî mahafile göre B. Roosevelt, 
B. Hitlere tahriren müracaat etmiş ol-

duğ'u cihetle, mumaileyhin kendisine 
tahriri bir cevap vermesi lâzımdır. 
Esasen diploması teamülleri de bunu 
icap ettirir. 

Bu sebepten dolayı, Amerika maha
fili, B. Hitierin nutku hakkmda hiç 
bir resmî mütalâa beyan etmiyecek-
lerdir. 

italya yüksek müdafaa 
komitesi yarın toplanıyor 

Içtimada harp vukuunda deniz aşırı yerlerde 
İtalyan askerlerinin vaziyeti tedkik edilecek 

Roma 28 — B. Mussolini İtalyan 
İmparatorluğu yüksek müdafaa ko
mitesini yarın için içtimaa davet et
miştir. Bu içtimaa B. Mussolini ile 
İtalyamn askerî kumandanları iştirak 
edeceklerdir. 

Toplantıda bir harp vuku bulduğu 
takdirde deniz aşırı yerlerde bulunan 
İtalyan kuvvetlerinin vaziyeti tedkik 
ve müzakere edilecektir. 

B. Mussolini, dün Maliye Nazırı ile 
Büyük erkânı harbiye reisini kabul 

ederek kendilerile uzun müddet görüş
müştür. 

Valera, vahim hâdiseler bek
lendiğinden Amerikaya 

gitmiyor 
Dublin 28 — Serbes irlanda hükü

meti reisi B. De Valera, vahim hâdi
seler vukuunu tahmin ettiğinden Ame-
rikaya seyahatini tehir etmiştir. Bek
lenen hâdiselerin mahiyeti gizli tutul
maktadır. 

Sırplarla Hırvatlar 
arasında anlaşma oldu 
Başvekil tayyare ile Zagrepten dönerek Itilâtı 

prens Paul'un tasvihine arzetti 
Belgrad 28 (A.A.) — Yugoslavya 

Başvekili Tsvetkoviç tayyare ile Zağ-
rebden buraya dönmüş ve derhal naib 
prens pol tarafından kabul edilmiştir. 

Başvekil, Hu-vat lideri Maçek'le yap
tığı anlaşma hakkmda naibe izahat 
vermiştir. Eğer naib bu anlaşmayı tas
vip ederse bugün, Tsvetkoviç ile Ma-

çek'i kabul etmesi bekleniyor. Bu 
takdirde de anlaşmamn metni derhal 
neşrolunacak ve bu anlaşmayı tatbik 
edecek hükümetin teşekkülü için naib 
istişarelere başlıyacaktır. Sırp - Hırvat 
müzakerelerinin muvaffakiyetle neti
celendiği haberi gerek Belgradda ge
rek Zağrebde büyük bir sevinçle kar
şılanmıştır. 

Romanya Hariciye 
Nazırı Pariste 

İki nazır arasında dün üç 
saate yakın bir konuşma oldu 

Paris 27 — B. Gafenco, bu sa
bah meçhul askerin mezarma bir 
çelenk koymuştur. Mumaileyh, müte
akiben Hariciye Nezaretine gitmiş ve 
orada B. Bonnet tarafmdan kabul 
edilmiş ve öğle yemeğinde mumai
leyhin misafiri olmuştur. 

B. Gafenco, öğleden sonra B, Leb-
run ite B. Daladiery'i ziyaret etmiştir. 

Paris 27 (A.A.) — Fransız ve Ro-
manya Hariciye Nazırları arasmdaki 
ilk mülakat bugün saat 11 de başla
mış 13 e kadar devam etmiştir. 

Pans 27 (A.A.) — Fransız Harici-
ciye Nazın Bonnet ve Romanya NaaK 
n Gafenco tekrar saat 18 de buluş
muşlar ve 45 dakika görüşmüşlerdir. 
Bu konuşmada Romanyanm Paris 
büyük elçisi Tataresco da hazır bu
lunmuştur. 

Von Papen Ankarada 
Ankara 27 (A.A.) — Almanyanın 

yeni Ankara büyük elçisi von Papen 
bu sabah şehrimize gelmiş ve istasyon
da Hariciye protokol muavini ve Ha
riciye husususî kalem müdürü ile At
man elçilik ileri gelenleri tarafmdan 
karşılanmıştır. Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu namma von Papen'in 
kerimesine bir buket takdim edll-
mi^'tir. - • • ' • 

Güreşçilerimizin 
muvaffakiyetleri 
2 mağlûbiyete mukabil 

6 galibiyet kazandık 
Osloda yapılan Avnıpao güreş müsaba

kalarında Kenan ile Ahmed Işığın yeni
lerek tasfiyeye uğradıklarını, Mersinli Ah-
medin İtalyan şampiyonu Galliye sayı he-
sabile yenildiğini dün yazmıştık. 

İkinci gece yapılan müsabakalarda gü
reşçilerimiz, altı galibiyet kazanmışlar ve 
İki mağlûbiyete uğramışlardır. Bu husus
ta Oslodan gelen tafsilât şudur: 

İkinci gece müsabakalannda 87 kiloda 
Büyük Mustafa, şamplyonamn en kuv
vetli namzedlerinden biri olan Norveç 
şampiyonu Hanseni tuşla, Ankaralı Ya
şar Estonya şampiyonu Tootu sayı ile. 
Çoban Mehmed de Danimarka şampiyo
nu Lârsemi tuşla yenmişlerdir. Buna mu
kabil Ankaralaı Celâl Norveç şampiyonu 
Lftrsene puvan hesabile yenildi. 

Dün yapılan güreşlerde Ankaralı Yaşal 
İsveç şampiyonu Andersona, Çoban Meh
med Macar şampiyonu Bobise sayı hesa
bile galib gelmişlerdir. Mersinli Ahmed 
de Danimarkalı Simonsevi Tuşla yenmşi-
tir. Bu üç galibiyete mukabil Mustafa da 
İsveçli Akerlinde puvan hesabile yenil
miştir. _ _ _ _ _ ^ , « _ _ 

Belediyeler banksının ikraz 
salâhiyeti müddeti artırıldı 

Ankara 27 (Telefonla) —- Belediye
ler bankasının haiz olduğu ikraz sar 
l&hiyeti müddetinin 10 seneden 15 
seneye çıkanhnası ve esas nizamnap 
meşinin ona göre değiştirilmesi hak-
kmdaki Vekiller Heyeti karan bu
günkü Resmî Gazetede neşredilerek 
meriyete konulmuştur. 

Tayyare kaçaltcıiıöı 
Ruhinin ağır cezada muha

kemesin çarşamba günü 
başlanacak 

Ankara 27 (Telefonla) — Ankara 
Ağır ceza mahkemesi, tayyare kaçak
çısı Ekı-em Könlg'in suç ortağı Ruhi
nin muhakemesini çarşamba günü 
saat 9,30 da niyete başlayacaktır. 

Ziraat Vekilinin dünkü 
tetkikleri 

Ankara 27 — Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen bugün öğleden sonra Ankara 
civannda yapılmakta olan ziraî tec
rübeleri mahallinde bizzat tedkik 
ettikten sonra Etlikteki Merkez Bak
teriyoloji enstitüsüne gelmiş ve La
boratuarları gezerek müessesenin u-
mumî faaliyetini tetkik ve teftiş et
miştir. 

Paris sefaretimizde 
Sefirimiz, Fransa reisi
cumhuru ve refikaları 

şerefine bir ziyafet verdi 
Paris 27 (A.A.) — Türkiye Büyük 

elçisi B. Suad Davaz bu gece Reisi
cumhur ve bayan Lebrun şerefine 
Türkiye elçilik binasında çok parlak 
ziyafet vermiştir. 

Ziyafette Reisicumhur ve bayan 
Lebrun ile Hariciye Nazırı ve bayan 
Bonnet, Nazırlardan bir çoğu ve 
bayanları, elçiler, Âyân ve Mebusan 
Meclisinin tanmmış simalan, akade
mi azaları, Parisin sivil ve askerî erkâ
nı, Reisicumhurluğun ve Haricie Neza
retinin yüksek memurları ve Paris 
sosyetesinin mümtaz şahsiyetleri ha
zır bulunmuştur. 

Fransız müstemlekele-

Memleketlerine avdet 
etmeğe başladılar 

Berlin 27 — Transocean ajansı bil
diriyor: Fransamn şimalî Afrikadaki 
müstemlekelerinde bulıman İtalyan
lar, memleketlerine dönmeğe başlamış
lardır. Dün Satumia vapurile birçok 
İtalyanlar, Cezairden memleketlerine 
hareket etmişlerdir. 

Isviçrede seferber
lik jhtimali 

Hükümet halkı zahire, kömür 
tedarikine davet ediyor 

Beme 27 (A.A.) — Stefani ajansı 
muhabirinden: Bütün evlere dağıtıl
mış olan bir risalede aile reisleri ha-
vayici zaruriyeden olan zahirelerle 
kömür tedarikine davet edilmekte
dir. Bu risalede muhtemel bir sefer
berlik ilâm halinde daha ilk günden 
itibaren ve belki de daha evvelden 
ihtikâr yapılması muhtemel olduğu 
beyan edilmektedir. 
Belçika meclisi fevkalâde 
salâhiyet kanununu kabul etti 

Brüksel 27 (AA.) — Mebusan mec
lisi, fevkalâde salâhiyetler kanımu-
nu 84 reye karşı 104 rey ile kabul 
etmiştir. 

Macar Başvekili 
Hariciye Nazırile birlikte 

Berline gidiyor 
Berlin 27 (A.A.) — 29 nisanda hu

susî trenle Berline gelecek olan Ma
car Başvekili B. Teleki ile Csaky, gel. 
dikleri günün akşamı B. Hitler tara
fından kabul edileceklerdir. 

İki misafir, 30 nisanda akşam ye
meğini B. von Ribbentrop ile yiyecek-
ler ve 1 mayıstaki millî şenliğin bir 
çok tezahürlerine iştirak edecekler ve 
1 mayıs akşamı Şerlinden aynlacak-

Irak Hariciye Nazırı 
Bağdat 27 (A.A.) — Ali Cevdet 

Eleyübi Hariciye Nazırhğına tayin 
edilmiştir. 

Hariciye Nezaretini şimdiye kadar 
vekâleten Ba§vekil idare ediyordu. 

B. Ribbentrop'un İngiliz sefirini 
i(abul etmemesi M m \ mi? 

B. Chamberlain, Avam Kamarasında 
sorulan bu suale cevap verdi 

Londra 27 (A.A.) — Amele ftrkası 
mebuslarmdan Wedgwood Benn, In-
gilterenin Berlin sefiri NeviUe Hen-
dersonun cuma günü Rayhştağm iç
tima devresi açılmadan evvel B. von 
Ribbentrop ile görüşmek fırsatını el
de edip edemiyeceğini sormuştur. 
Başvekil bu suale cevaben, sefirin 
çarşamba C,ünü Alman Hariciye müs
teşarı B. Weiszaecker tarafmdan ka
bul edilmiş, fakat Alman Hariciye Na-
zm ile bir telâki tertibine imkân bu
lunamamış olduğunu beyan etmiştir. 

Başvekil «B. Hendersonun bilâhare 
B. von Ribbentrop ile bir görüşme 
yapmak için icra edeceği teşebbüsler
de ihtiyatla hareket edeceği şüphesiz
dir.» demiştir. 

Amele fırkasından Bellanger, İn
giliz sefirinin kabul edilmemesinin 
hakaretâmiz mahiyette olup olmadı
ğını sormuştur. 

Başvekil, şu cevabı vermiştir: 
•^Öğrendiğime göre, Alman Harici

ye Nazırı Yugoslav Hariciye Nazırının 

Berlini ziyareti münasebetile angaje 
bulunuyordu.» 

Diğer bir takım suallere Başvekil, 
şu cevabı vermiştir: 

Alman hükümetine, İngiliz hane! 
siyasetinin inkişaflan hakkında dai
mî surette malûmat verebilmesi için 
B. Hendersonun vazifesi başında bu-
lunmasım muvafık gördük. 

Bir Polonya gazetesinin 
makalesi 

Varşova 27 (A.A.) — B. von Rib-
bentrop'un îngilterenin Berlin şefin 
B. Hendersonu kabul etmekte gecik
miş olması münasebetile Dobry Wic-
czor, şöyle yazıyor: 

«Bu kabule büyük bir ehemmiyet 
atfetmemek icap eder. İngiliz sefiri
nin bu «manialı kabulü» diplomasi 
mücadelesinin takip etmekte olduğu 
müşküllerin sertliğini gösterir. Fakat 
bu kabul, vukubulsun, bulmasın, dün-
yanın mukadderatı üzerinde bir gû-
na tesir icra edemez.» 

ingiltere, Sovyet hüküme
tine yeni teklifte bulundu 

Londra 27 (A.A.) — Daily Express 
gazetesinin yazdığına göre, Moskova-, 
daki İngiltere büyük elçisi Sovyet hü
kümetine yeni bir teklifte bulunmak 
için yeni talimat almıştır. Bu teklife 
göre Sovyetler Birliği, komşularmdan 
herhangi birine bir taarruz vukuun
da taarruza uğrıyan devletin istediği 
şekilde derhal yardımda bulımacak-
tır. Bu teklif Polonya ve Romanyanm 
muvafakatlerile yapılmıştır. 

Londra 27 (A.A.) — Londrarun iyi 
malûmat alan Sovyet mahafili, Sov
yetler Birliği tarafından İngiltereye 

yapılan son tekliflerin Romanyaya 
havadan ve Polonyaya da sağ cenah
tan askerî yardımı tazammun ettiği
ne dair ecnebi memleketlerde çıkan 
haberleri tekzip eylemektedir. 

Tokyo 27 (A.A.) — Japon gazeteleri 
Avrupa vaziyetile hararetle meşgul' 
olmakta ve bir İngiliz - Rus anîaş-
masırun Uzak Şarkta Japonya için 
doğuracağı tehlikeye işaret eylemek
tedir. 

Gazeteler Çin ihtilâfına süratle 
nihayet verilmesi ve antikomintern 
paktının tarsinini hükümetten isti- ' 
yorlar. 

Yugoslav Hariciye Nazırı 
B. Markoviçin beyanatı 
Berlin 27 (A.A.) — Yugoslavya Ha

riciye Nazın Markoviç, burada Yu
goslavya - Almanya dostluk müna
sebetlerini kuvvetlendiren müzakere
lerinden sonra, bu akşam saat 20 de 
Belgrada dönmek üzere Berlinden 
hareket etmiştir. 

Berlin 27 — B. Markovitch, Alman 
matbuatı mümessillerine aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

«— Almanya ile memleketim arasm-
da tam bir itimad intihamı taşıyan ve 
müşterek komşuluk ve mütekabil hür
met ve müşterek menafi esasla nna is-
tinad eden münasebetler mevcuttur 
ve bu münasebetler inkişaf etmekte
dir. Şu halde, iki komşu devletin me
sul mümessillerinin dostane münase
betlerimizi derinleştirmek ve Avrupa-

mn bu kısmında sulhu tarsin eylemek 
maksadile ve tam bir itimad zihniyeti 
ile tedkik edemiyecekleri hiçbir mese
le yoktur. 

Sulhe ve milletinin terakkiyatmı 
temine vakfı nefs etmiş olan hükümeti 
kraliye, bu münasebetlere çok büyük 
bir ehemmiyet atfetmekte olup bun-
lann inkişafına en büyük ihtimamı 
gösterecektir. 

Bu fırsattan şükran ile istifade ede
rek Alman matbuatınm, mütekabil 
menafi hakkındaki derin ve müsbet 
vukufu sayesinde Alman - Yugoslav 
dostluğumun ve memleketlerimiz ara
sında bugün mevcud olan itimadla do
lu münasebatm tahakkuk ve inkişafı
na son derece yardım etmiş olduğunu 
ehemmiyetle kaydetmek isterim. 

Alman filosu 
ispanya sularında 

Lizbon 27 (A.A.) — İspanyol sula
rında bir cevelân yapmakta olan Al-
man filosu, Portekiz sahilleri açıkla
rında görülmüştür. Alman filosu, bir 
zırhh, bir kruvazör, 5 toı-pito muhri
bi ve 3 tahtelbahirden mürekkeptir. 
Filo, İspanya sahUlerine doğtu gidi
yordu. 6 mayısta Lizbonu ziyaret 
edecektir. 

Cebelüttank 27 (A.A.) — Köln 
adındaki Alman kruvazörü, bu sabah 
Algesirasa gelmiştir. Leipzig kruva
zörü, Tancaya muvasalat etmiştir. 
Diğer üç cüzütam da Ceutaya gelmiş
tir. Şimdiki halde amiral Grof Speee 
harp kruvazörü ile diğer 8 küçük Al
man cüzütanu Ceutada bulunmakta, 
dalar. 

Şarkî Akdenizdeki 
İngiliz filosu 

Atina 27 (A.A.) — Şarkî Akdenizde 
manevralar yapmakta olan İngiliz fi
losunun bir kısmı, Calamataya gel
miştir. Diğer bir filo da Mavarino'da 
demirlemiştir. 

İki İngiliz dritnotu Cebelüt-
tarıktan hareket etti 

CebelütUnk 27 (A.A.) — RomUli-
es ve Gallant adındaki İngüiz harp 
gemileri bu sabah şarka doğru yoia 
çıkmışlardır. 

Saldıray havuzdan çıktı 
Yeni tahtelbahir serilerimizden .Sal

dıray* in Haliçteki havuzlanma İ4I bittlfh 
cihetle bu sabah HallgUuı çıkmış. Botaa 
ve Mıumarada bir ceveUm yapmıştır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

«Harb olacak mı?» 
değil, 

«Sulh olacak mı?» 
Chamberlain: 
— Harp halinde olmadığımızı kfan-

$t iddia edemez! • dedi. 
Şimdiyedek bunca siyasi nutuldar 

frtiylendi; bu lıadar mütehassıs m»> 
İhalesi intişar etti; fakat İngiliz Ba^-
ffekiHninki derecesinde vaziyeti bir 

\HJm frümlede hülâsa eden vecİz sÖze bir 
f«Tde raslamadun. 

Kristof Kolomb'un yumurtası 1ta-
dar basit bir hakiltat!... 

Son yıllar için şu kal^ gazete man-
yetlerine rashyoruz: 

«Harp tehlikesi başgösteriyor.» 
Ve makalelerde tahminler jairütü-

lüyordu: 
«Harp ne zaman, nereden başlıya-

!Dak? 
Bundan sonra tamamile aksini dü

şünmek, hesaplamak, temenni et
mek gerek: «Sulh olacak mı?...», «Bu-

\W na nasıl varılacak?» 

«İlânı harpsız» harp keşfedildiğin-
denberi, yani üç senedir, dünya ateş 
İçinde! Bunlara mevziî şeyler de de
meğe imkân var mı: Habeşistan ne
rede, Çin nerede, İspanya, Arnavut
luk ve Eütenya nerede?.,. Bazı taraf
larda ise, esir almalar kaydedildi... 
Hem de emsaline diğer muharebeler
de raslanmamış esir almacalar... Kaç 
devlet haritadan silindi, kaç yüz bin 
ölü, yarah var?... Kaç sınıf sUâh altı
na çağırıldı?... Kaç milyar bu uğur
da harcandı?... Milletlerin iktisadi 
kuvvetleri eridi... Cinde de, İspanyada 
da en büyük devletler fiili müdahale
lerde bulundular ve bulunuyorlar... 

Ve gazetecilerle diplomatlar hâlâ 
gafUâne tahminler yürütüyor: 

— Acaba harp çıkacak mı dersiniz? 
Çıkacaksa nereden ve nasıl çıka
cak?... 

Körlüğün bu derecesi şaşılacak şey
dir. 

Tarih, bu saydıklanmızm hepsini 
ayn ajm muharebeler diye kaydede
cektir. Bunlar, mitralyöz tarzında, 
patır patır şurada burada patlıyor. 
Tahminciler ise, ille son tecrübemiz 
olan Umumi harbin top gürültüsünü 
andıran endahtmı bekliyorlar. Fakat 
tarihte 1914 gibisi bir taneydi. 

Merrih, ziyafetin o derecesine kon
mak için tekmil beşeriyeti her çeyrek 
asırda bir kere kandınrsa, vay geldi 
Âdem oğullarının basma! 

Harp ilâhı yirmi seneden ziyade 
kan içmeden oturamazmış, derler. 
Susuzluğunu gidermesi için, hem
cinslerimiz, 1936 - 1939 da damarla-
rmdan hayli lormızı mayi akıttılar. 
Ve işte İngiltere de. müyonlarca tosu-
nunu müthiş mabuda adadı. 

Hızretin belki hiddeti geçmiştir ar
tık!... Belki radyo nutku haşarılıkla-
rile devin uykusunu kaçıranları sus
turabiliriz de yeni konferans ninni-
lerile azgm mahlûku bir hazım uyku
suna yatırabiliriz... 

Birçoklannm: «Harp çıkacak mı?» 
diye bekledikleri şu seneleri muaz
zam bir harp devresi sayarak: 

— Sulh ne zaman olacak?... . sua-
Uni kendi kendimize sormak yanlış 
değUdir. 

Şarkı, garbi boğan kan tufam or-
tasmda, Nuhun beklediği güvercin gi
bi, beşeriyet sulh güvercinini dört 
gözle bekliyor... Her memlekette, emi
nim!... (Ferdlerden ve hakiki efkân 
nmumiyeden bahsediyorum)... Ve en 
demokrat olmıvan memleketlerde bi-

Baime S 

Denizden çıkan 
cesed 

D ü ğ m e f a b r i k a s ı n d a a m e l e 
S a b a h a d d i n o l d u ğ u a n l a ş ı l d ı 

Evvelki gün, Karaköy köprüsü al
tında denizde bulunan genç bir erkek 
cesedi hakkındaki zabıta ve adliye tah
kikatı devam etmektedir. Morgda teş
hir edilen ölünün; dün öğleden sonra 
hüviyeti tesbit edilebilmiştir. 

Bu genç, Aksarayda Sülüklü cad
desinde Hacı Ahmed sokağında 2 nu
maralı evde oturan on altı ş i a r ı n d a 
Sabahaddindir. Babası ölmüş bulunan 
Sabahaddin, son zamanlarda Mah-
mud paşada Handan hanında bir 
düğtae fabrikasında amelelik ederek 
geçimini temin etmekte idi. 

Sabahaddinin iple ve taşla bağla
narak denize atılmak ve boğulmak 
suretile öldürülmüş bulunduğu kati-
yetle taayyün etmiştir. 

Zabıta; şimdi Sabahaddinin husu
sî ahvali ve arkadaşları üzerinde icap 
eden tahkikat ve tetkikatla meşgul 
bulunmaktadır. 

Bu esrarengiz ölümün karanlık 
mahiyeti birkaç güne kadar aydınla-
nabilecektir. 

Sinema ücretleri 
B e l e d i y e t e n z i l â t k a b i l o l u p 

o l m a d ı ğ ı n ı a r a ş t ı r ı y o r 
Geçen sene sinema ücretlerinde ya

pılan tenzilâtm kâfi derecede olmadı
ğı Dahiliye Vekâletinden bildirilmiş
ti. Belediye iktısad müdürlüğü yapı
lacak tenzilâtın miktarını tayin et
mek üzere sinema müesseselerinin 
Avrupdan getirdikleri filimlere ver-
dikeri para mlktanm, sinemalann 
Maliye ve Belediyeye verdikleri vergi 
miktarmı ve diğer masraflarını tet
kik etmektedir. 

Bu tetkikat sonunda sinema fiyat
larında ne nisbette tenzilât yapılaca
ğı Dahiliye Vekâletine bildirilecektir. 

B . P r o s t p a z a r t e s i g ü n ü 
g e l i y o r 

Şehircilik mütehassısı B. Prost pa
zartesi günü şehrimize gelecektir. Mü
tehassıs gelir gelmez Eminönü mey-
danımn tatbikat plâmnı yapacak, 
bundan sonra Ankaraya giderek Bey
oğlu ve İstanbul nâzım plânlan hak
kında Nafia Vekâletinin yaptığı iti
razlar etrafında mütalealanm söyli-
yecektir. 

R ü ş v e t m i a l m ı ş ? 
Kurtuluş polis karakolu mürette-

tmdan Etem adında biri o civarda tü-
tüncü Hasan Şahinden on lira rüşvet 
ahrken yakalanmaktan maznunen 
adliyeye teslim edilmiştir. Sultanah-
med birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilen Etem şu ifadeyi ver
miştir 

— Bu parayı kendim için almadım. 
Dairede âmirim Adil bana; «tütüncü 
Hasan Şahin benim için on lira vere
cek. Git onu al bana getir.» dedi. Ben 
de bu emir üzerine Hasan Şahinden 
parayı aldım. Fakat karakola döner-
ken polisler yakaladılar 

Mahkeme Etemin tevkifine karar 
vererek tevkifhaneye göndermiştir. 

le, anha minha, efkân umumiye diye 
bir şey vardır... Son söz de onun
dur!... (Vâ - Nû) 

Karilerimizin 
mektupları 

Beşiktaş pazarı pek 
laubali bir şekilde... 

— ^ — 
Oeçen halta Beşiktaşın Köylgi ha

mamına gidiyordum. Bir elimde on 
aylık çocuğum, diğer elimde ise ha
mam takımlarım, çamaşırlarım ve el
bisem vardı. 

Hamamm önü bir sebze mezbele-
siydi. Kapı zaten dsu-; sağ tarafa bir 
dükkâncı mallarmı sermiş; solda bos
tan haline gelen prasalar, İspanaklar, 
bsJuılar ve sair yeşillikler... 

Bunlardan birine basmış olacağım 
ki, ayağım kaydı, fena halde düştüm. 
Yavrum bir yana, çantam öbür ya
na... Bitap bir şekilde kaldırdılar. 

Hiçbir memlekette olmıyan bit hail: 
Hem hamam, hem cadde, hem sebze 
pazan! 

Ben Fatihte de sebze pazan yanm-
da oturdum. Orada böyle şeyler olmu
yor da, Beşiktaşta niçin oluyor? Bakla 
küfede de durur. Böyle metrelerce yejj 
tutmanın sebebi nedir? 

Bu hafta çocuğun sargısmı açtır
mak üzere doktora götürüyordum. Za
vallı yavrucak, pazar tentelerini gö
rünce, kendisini tekrar yere atacağız 
sanarak ağlamağa başladı. 

Fatihlileri tebrik eder, Beşiktaşlıla
ra sabırlar dilerim. 

(İmza mahfuzdur) 
HAMİŞ: 
Beşiktaş pazan hakkında evvelce 

de bir şikâyet mektubu dercetmiştik. 
Bunun müessir olduğunu diğer bir ka-
riimiz bize yazıyor. «Fakat pazarcı
lar, bu sefer de caddeden kalkıp iç 
sokaklara yayıldı!» diyor. 

Pazar kurmak, iktisadımız için fay
dalıdır amma, fazla serilmek, fazla 
bağırmak iyi değil. 

Hileli süt 
S ü t e 8U k a r ı ş t ı r a n b i r s ü t ç ü 

m a b k û m o l d u 

Sattığı süte su karıştırmaktan 
maznun Dimitrinin muhakemesine 
dün Sultanahmed birinci sulh ceaa 
mahkemesinde bakılmıştır. 

Tıbbî adlî tahlilhanesinden gelen 
raporda süte su katılmış olduğu bil
diriliyordu. Diğer delillerle ve tıbbî 
adlî kimyahanesi raporile suç sabit 
olduğundan Dimitrinin bir ay hapsi
ne, bir ay sanattan men'ine ve iki li
ra para cezası ödemesine karar veril
miştir. 

B i r t e r e y a ğ c ı d a m u h a k e m e 
ediliyor 

Mihal adında biri mahlut tereyağı-
m saf yağ diye satmaktanu maznu
nen yakalanarak adliyeye verilmiştir. 
Sultanahmed birinci sulh ceza mah
kemesinde Mihal bu suçu inkâr ede
rek: 

— Benim sattığım mahlut değildir. 
Saftır. Bana iftira ediyorlar Yağın 
tahlil ettirilmesini isterim. 

Demiştir, Mahkeme, bu yağ numu
nesinin tıbbî adlî kimyahanesinde 
tahlil ettirilerek ahnacak rapora gö
re muamele yapılmasına karar ver
miş, muhakeme başka güne bırakıl
mıştır 

İk i s a r h o ş m a h k e m e y e v e r i l d i 
Şehremininde Refet, Kadıköyde 

Nedim isimlerinde iki kişi son derece 
sarhoş olarak umumim istirahatlnl 
bozduklarmdan polis tarafından ya-
kalanmış, ve mahkemeye verilmiştir. 

Harbiyede çocuk 
bahçesi 

» 
M ü t e h a s s ı s k a t î k a r a r ı n ı 
v e r d i k t e n s o n r a i s t i m l â k 

y a p ı l a c a k 
Vali konağı caddesinde Emek apar-

tımam ile Yedek subay okulu yemek
hanesi arasında bir çocuk bahçesi jra-
pılacağını yazmıştık. Çocuk bahçesi
nin caddeye bakan kısımda yapılması 
düşünülmüştü. Fakat Prost plânına 
göre yeşil saha olarak gösterilen, bi
lâhare Emlâk bankası tarafından ba
zı kimselere satılan yeşil sahada ya
pılması daha muhtemel addedilmek
tedir. Çünkü burası daha mahfuz
dur. Esasen evvelce de burası çocuk 
bahçesi olarak muvafık görülmüştü. 
Bahçe yerini katî surette tesbit ettik
ten sonra Belediye hemen istimlâk 
muamelesine başlayacaktır. 

B e ş i k t a ş k a y m a k a m l ı k b i n a s ı 
Barbaros Hayreddin türbesi civa-

rmm Prost plâmna göre, tanzimi ka-
rarlaştığından bu sahada bulunan 
Beşiktaş kaymakamlık binası, Dol-
mabahçe sarayının resim ve heykel 
müzesi olarak tahsis edilen müştemi
lâtından bir kısmına nakledilecektir. 
Bu nakil hakkmda resmî müsaade 
alınmıştır. Şimdiki Beşiktaş kayma
kamlığı binası da yıktmlacaktır. 

Feci bir kaza 
1,5 y a ş ı n d a b i r ç o c u k t r a m v a y 

a l t ı n d a c a n v e r d i 

Dün saat on beşe doğru Topkapıda 
bir buçuk yaşmda bir çocuğun ölümi-
le neticelenen bir tramvay kazası ol
muştur. Topkapıda Dimo ismindeki 
tütüncüye akrabasından Marika, Ye-
niköyden misafir gelmiş ve beraberin
de de bir buçuk yaşındaki kızı Eftiri-
yi getirmiştir. Marika, dün öğleden 
sonra Dimonun evinden çıkmış ve ço-
cuğile beraberce tramvay durak yeri
ne gelmiştir. 

Küçük çocuk bir aralık annesinin 
elinden sıjmlarak caddeye doğru ko
şarken 30 numarah Topkapı tramva-
yımn altına düşmüştür. 

Vatman Faik, bu anî vaziyet kar-
şısmda kazayı önliyememiş ve çocuk
cağız tekerlekler altında can vermiş
tir. Facia tahkikatma derhal polis el 
koymuş, vatman Fa'ık yakalanarak 
hakkmda icap eden kanunî takibata 
girişilmiştir. 

E v i n d e n e l l i l i r a ç a l a n ç o c u k 
Samatyada oturan on beş yaşların

da Necdet isminde bir çocuk bir haf
ta evvel evinden elli lira aşırıp orta
dan kaybolmuştu. Zabıtaca yapılan 
araştırmalar neticesinde çocuğun 
Mersinde olduğu tesbit edilmiş ve ora
da yakalanmıştır. Necdet mahfuzen 
getirüerek babaısına teslim olunacak-
tır. 

A r s a d a o y n a r k e n k u y u y a 
düştü 

Kasımpaşada Kulaksızda oturan 
beş yaşlannda Orhan isminde bir ço
cuk bir arsada oyun oynarken üzeri 
iyi örtülemiyen bir kuyuya düşmüş, 
görenlerin zrfbıtayı haberdar etmesi, 
üzerine çocuk bir müddet sonra ku
yudan yan ölü bir halde çıkarılarak 
Etfal hastanesine kaldırılmıştır. 

I BAaf ^marpmÂ 

Fincan oyunu ve radyo 
Bir zamanlar şöyle bir ild aüe 

geceleff bir misafirlikte toplandıkları 
Eaman fincan oyunu oynar, ^en i r -
lenniş. 

Fhıcaıı oyunu eski devirde, gece
leri, aile toplantılanmn en mühim 
eğlencelerinden biri imiş. Şimdi de 
geceleri birbirine giden komşular, 
tamdüdan ahbaplardan bir lasmı h»> 
moı evin radyosunun etrafmda otu
ruyorlar, yahut küçük bir parti çevir
mek için bir masaıun etrafmda sıra
lanıyorlar. Bilhasa oyuna merakı 
filân olmıyan kimselerin bu gece 
toplantdarmda yerleri radyo civan... 

Eski fincan oyunu âlemlerine mu
kabil, şimdi de radyo âlemleri... ET 
sahilM radyonun bir ild düğmesile 
oynarken etraftan sesler: 

— Maşallah, sizin uzun dalga p ^ 
o kadar parazit yapmıyor... Bizim 
uzun dalgayı açtığımız zaman evde 
davuUar çalmıyor, top patlıyor sa-
nırsmız... 

Bunun üzerine uzaktan nükte ya
pan biri: 

—• İyi ya efendim... Madem ki uzun 
dalga bu kadar gürltü yapıyor, bun
dan istifade etmeli... tnsan evde kav
ga edeceği sırada uzun dalgayı açı-
vermeU... O gürültüde konu komşu
nun sesinizi duyamıyacağmdan emin 
olduğunuz için istediğiniz gibi ve is
tediğiniz kadar h^ğırınız. Maamafih 
komşu kavgası dinlemek merakında 
olanlar radyo güriUtüsünden hiç bir 
şej- işitemiyecekleri için üzülecekler
dir. Öyle ya dedikodu mevzuu elde 
edemiyecekler... 

Köşede boyalı dudakh bir genç ku, 
saçlannı Tarzan gibi arkasına top
lamış bir delikanhya dert yanıyor: 

— Ah sormayınız... Dün gece Lon-
drada ne güzel bir rumba çahyordu. 
Büyük annem rumba için: 

— Bu takatuka da dinlenir mi?... 
diye radyonun düğmesini çevirmes 
mi? Sonra da ille tutturdu: 

— Alaturka bir şarkı bul da dinli-
yeyim!... 

Baktım olnuyacak. Alaturka şarkı 
çalan bir istasyon buldum. Lâkin 
büyük annemin keyfi oluncaya ka
dar Londrada da caz musikisi bitti. 
Konferans başladı. 

Radyo merakı bizde aldı, yürüdiL 
Çocuklar bUe rayodan bahsediyorlar. 

Geçen gün sokakta önümde iki ço
cuk yürüyor... Biri: 

— Bırakma canım... diyor, bu rad
yo bolluğu da artık çok oldu... Bu ka
darı da fazla... Bir sokağa bak, baştan 
aşağı hep anten dolu. 

Öteki: 
— Prfri sana ne? dedi 
— Bana ne olur mu? Sokaldar an

tenle dolu... öyle kolay kolay uçurma 
uçuramıyoruz. 

Grördünüz mü asri çocuğu... 
Hikmet Feridun Es 

B i s i k l e t l e g e z e n k ı z b a ş k a b i r 
k ı z a ç a r p t ı 

Sadiye isminde bir kızcağız bindiği 
bisikletle Erenköy caddesinden geçer
ken Nilüfer isminde bir kıza çarpa
rak yaralanmasma sebep olmuş, ken
disi de ellerinden berelenmiştir. Polis 
icap eden kanuni takitbatı yapmak
tadır. 

21 
Numaralı müsabaka ku

ponu yarınki sayımızdadır. 

Bay Amca doktorda!. 

% 

, —• Pek meşhur dcdctor değilim am-
Ina hayattan çok memnunum bay 
Amca... 

... Eksik olmasm, bostanlar saye
sinde arasıra büyük ifler de zxıhur 
ediyorl,. 

... Yalnız şu bizim çocuğa İyi bir 
if bulamadım, ona üzülüyorum... 

... Kabahat btras da boıde sral... 
İstiyorum id onun yapacağı iç benim 
de yüzümü güldürsünl.. 

B. A. — O halde ona bir yağa 
dükkAnı aç doktor, hem çocuk para 
kazanır, hem senin işler artarI.. 
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Ingilterede askerlik 
mecburiyetinin akisleri 
Amerika mahafili verilen kararı 
büyük bir memnuniyetle karşıladı 

Vaşington 27 — Ingilterede mec
burî askerlik kararı Amerikada büyük 
memnuniyet uyandırmıştır. Bu ka
rar, Alnısııya ve İtalyanm muhtemel 
teşebbüslerine her türlü vesaitle mu
kavemet edileceğine delil sayılıyor. 
Siyasî mahfiller, karan, bir kalkın
ma hareketi sayn.aktadır. Bu karar 
ile B. Roosevellin son nutku arasında 
bir münasebet görülmekte, demokra
siler müşterek mukavemet hatlannı 
muhr-faza ederlerse, Avrupada ihti
lâf tehlikesi azalacağı söylenmekte
dir. 

A l m a n y a d a k i a k i s l e r 
Berlin 27 (A.A.) — İngiliz Askerlik 

hanımunun ehemmiyetinin küçük 
gösterilmesire matuf gayretlere rağ
men, siyasî mahfiller, bu kararın 
ehemmiyet ve şünıulünü gizliyeme-
mektedirler. 

Mecbun hizmet derin bir tesir ha
sıl etmiştir. Zira kanunun, mühim 
dahilî mı-kavemetlere tesadüf edece
ği ümid edilmekte idi. 

Siyasî mahfiller, bu kararın, Almcn 
siy?,çetini ve ezcümle Hitlerin Rayhş-
tag'da söyliyeceği nutku tadil etmi-
yeceğini ic'dia ediyorlar. 
Fransız gaze te ler i m e m n u n 

Paris 27 — Gazeteler, Ingilterede 
askerlik mükellefiyetinin kabulünü 
büyük mrmr.ıjniyetle kaı-şılamışlar-
dır. Jcur gazetesi diyor ki: 

«İngiltere sözüne sadıktır. Münilı 

anlaşmas-vıda^ıberi Polonyayı, Ro-
maji}'ajı ve Yunanistanı garanti et
ti. İcabında irızasma sadık kalmak 
için tedbir almaktadır.» 

Figaro diyor ki: «Ne Fransa, ne 
İngütere harp istemiyor. Bir haı-be se
bep olmaktan katî surette çekinecek
lerdir. Fakat hüsnü niyetin de bir 
haddi vardır.» 

Petit Parisien diyor ki: «İngiltere, 
askerlik mükellefiyetini kabul etmek
le, yeni bir tecavüze kuvvetle muka
vemet etmek azminde olduğunu gös
termiştir. Fransa, bu hususta kendi-
süe tamamen ayni fikirdedir. 

P o l o n y a gaze te l er i ne 
d iyor lar? 

Varşova 27 — Polonya gazeteleri, 
Ingilterede mecburi askerliğin kabu
lünü mühim bir hâdise addetmekte 
ve «bugün, İngiltere tarihinde her 
zaman hatırlanacak bir gün olarak 
kalacaktır» demektedir. 
İ ta lyan gaze te s i n e d iyor? 

Milano 27 (A.A.) -— Popolo d.İta-
lia, Ingilterede mecburi askerliğin 
tatbikini mevzuubahs ederek bunun 
totaliter devleleri bir korkutma te
şebbüsünden başka bir şey olmadığı
nı yazıyor ve diyor ki: 

Berlin, bu tiyatro gösterişine ta-
mamile kayıtsız davranıyor. Dünya, 
Büyük Britanyanm bir dağ doğurma-
sım bekliyordu. Halbuki ancak bir 
fare doğurabiliyor. 

Y a z h a v a s ı \ Merkez Bankası keyeti 
T e r m o m e t r e 2 2 d e r e c e y e 

çıktı 

İki gündenberi îstanbulda yaz ha
vası hüküm sürmektedir. Tennomet-
re 21 - 22 derecedir. Paltolardan son
ra pardösüler de çıkanlnuştır. Anado-
lunun ekser yerlerinde havalar ısın
mıştır. 

A d a n a d a halk b a ğ l a r a 
taşmıyor 

Adana (Hususî) — Cenub bölgesi 
artık bahan geçirmiş, yaza girmiş bu
lunuyor. Son birkaç gün içinde hava
lar birdenbire ısınmıştır. Hararet 
28 - 30 arasındadır. Bu sebeble halk 
bağlara taşınmağa başlamıştır. Nisan 
sonunda yaylalara da göc baslıyacak-
tır. 

Beşiktaş i le Şişli pazar 
sabahı karşı laş ıyor 

İki maç yapmak üzere Ankaraya 
gideceğini evvelce haber verdiğimiz 
Şişli takımı bazı anla.şamamazlıklar 
yüzünden bu seyahatinden vazgeç
miş ve Beşiktaşla hususî bir maç yap
mağı kabul etmiştir. 

Pazar sabahı saat 11 de Şeref sta
dında yapılacak olan bu karşılaşmaya 
her iki takım en kuvvetli kadrolarile 
çıkacaklardır. Ankaraya kuvvetli git
mek için muntazaman çalışan Şişli 
takımı tam foı-munda bulunduğu ci
hetle Beşiktaşla yapacağı bu maça 
fazla ehemmiyet verilmektedir. Bü
yük bir alâka ile takib edileceği şüp
hesiz olan bu müsabakayı Şazi Tezcaa 
idare edecektir. 

V e f a takımı î zmire gitt i 
Millî küme fikstürü mucibince ya-

nn Doğanspor, Pazar günü Ateşspor 
ile iki müsabaka yapacak olan Vefa 
takımı bu sabah İzmire hareket et
miştir. 

Bütün oyunculara izin temin edil
diği cihetle seyahate kuvvetli bir şe
kilde çıkan Vefalıların İzmirden mu
vaffakiyetli bir netice ile avdet ede
cekleri tahmin edilmektedir. 

Kafile 18 futljolcu ve 2 idareci ol
mak üzere 20 kişidir. Ayrıca klüb ta-
tafdarlarından bazıları da takımla 
birlikte hareket etmişlerdir 

Eskrimciler gitti 
Ank^rada 2 müsabaka yapacak 

İstanbul eskrim takımı dün akşam 
bölge eskrim ajam bay Ömerin baş
kanlığı altında Ankaraya hareket et
miştir. 

Kafile 3 bayan 10 erkek olmak üae-
re 13 kişiden mürekkeptir. 

9 3 8 k â n 2 m i l y o n 2 0 0 b in 
küsur l ira, beher h i s seye 6 4 0 
kuruş t e m e t t ü tevzi e d i l e c e k 

Ankara 27 (A.A.) — Türkiye Cum
huriyet Merkez bankası alelade he
yeti umumiyesi bugün bankanın u-
mumî merkezinde idare meclisi reisi 
Nusret Metyanın riyasetinde toplana-
rak müessesenin 1938 yılı idare mec
lisi ve murakabe heyeti raporlanm 
tasvib bilançosunu tasdik eylemiştir. 

İdare meclisi raporuna ve bilanço
ya göre 1938 yılındaki banka mua
melesinden hasıl olan kâr 2,210,322 
liradır. Bu miktardan nizamî ihtiyat 
akçeleriyle hazineye ve memurlara 
ait hisseler ayrıldıktan sonra hisse
darlara ait olan kalan miktar da 
1,113,759 liradan ibaret bulunmakta
dır. 

Heyeti umumiye, banka idare mec
lisinin raporunda teklif ettiği veçhile 
bu mikdardan kazanç ve buhran ver
gileri indirilerek geriye kalan 961,159 
liranın beher hisseye 640 kuruş bir 
temettü tevziini tasvib eylemiştir. 

Heyeti umumiye yine bu toplantı-
smda B. C. D. hisselerine sahib his
sedarları temsilen murakipliklere De-
nizbank idare meclisi reisi Hâmit 
Hasan Can. Merkez bankası sabık 
murakıbı Cemil Akok ve Sümerbank 
sabık murakıbı Vehap Kocamemeyi 
seçmiştir. 

Cumhuriyet Halk partisi genel 
sekreteri Fikri Tuzerin de bulundu
ğu bu toplantıda Maliye Vekâletini 
nakid işleri umum müdürü ' Celâl 
Sait temsil eylemekte idi. 

B o h e m y a ve M o r a v y a 
Kabines i 

Prağ 27 (A.A.) — Yeni Bohemya 
ve Moravya Kabinesi general Elias 
tarafından teşkil edilmiştir. Dahiliye 
Nezaretini de Başvekil deruhte et-
mektedir. 

H a r p o lursa A m e r i k a vapur
ları se fer ler ine d e v a m e d e c e k 

Vaşington 27 (A.A.) — Zannedüdi-
ğine göre, Pittmann dün Hariciye er-
kânile yaptığı konferansta bir harp 
vukuunda Amerika vapurlarının 
Fransa ile olan servislerine devam et
mesi hakkındaki teklifi tetkik eyle
miştir. 

İktisadi faydaları olan 
müesseseler 

Kazanç vergileri hakkında 
Maliye vekâletinin bir tebliği 

Ankara 26 (Akşam) — Teşviki sanayi 
kanunu mucibince ikinci smıf muafiyet 
ruhsatnamesini haiz olup ta iktisadî fay
daları kabul edilmemiş olan müesseselv-
den tahin, helva, un, çırçır, elektrik, ma
karna, kimyevi ve tıbbi müstahzarat fak-
rikalarile matbaalar g - 9 - 938 ve alelû-
mum madenler 27 - 9 - 93», likör ve kaa-
yak fabrikalarının da 17 - 12 - 1938 ta
rihinden itibaren iktisadi faydalan olan 
müesseseler meyanma ithal edibnifti. 

Maliye Vekâleti, bu müesseselerin Ka
zanç vergileri hakkında umumî bir tek-
lig hazırlamıştır. Tebliğ şöyledir: 

«Zikri geçen müesseselerin bu kere ikti
sadî faydalan kabul edilmiş olduğuna na
zaran, kanunun 15 inci maddesi delâleti-
le dokuzuncu maddenin B fıkrasında (B 
fıkrası bu müesseselerin imalâtına, mt -
mulâtma ve zurufuna müteallik mevaddı 
İptidaiyedir) yazılı muafiyetle beraber: 

A) Yalnız imalâta tahsis ettikleri bina
lara münhasır olmak üzere Bina vergi-
sind'vn, 

B) Kazanç vergisinden (Asgarî vergi 
dahil), 

C) Belediyelere ait inşaat, buhar ka
zanları, motor ve imbiklerin Ruhsatiye re
simlerinden muaf tutulması lâzımgelmek-
tedir. Binaenaleyh: 

1 — Nevileri yukarıda yazılan ve ikinci 
sınıf Teşviki sanayi muafiyeti ruhsatna
mesini lıaiz bulunan müesseselerin, yalnı?; 
imalâta tahmis ettikleri binalar için tahak
kuk ettirilmiş olan Bina vergilerinin, ilk 
senede iktisadî faydalarmm kabul ve tas
dik edildiği tarihi takip eden taksitten iti
baren ve müteakip senelerde de muafiyet 
ruhsatnameleri hükmü devam ettiği tak
dirde senelik vergilerin muafiyet ruhsat
namelerinin ibrazile terkini, 

2 — 1938 takvim yılı faaliyetlerinden 
dolayı 1939 mali yılı için tahakkuk ettiril
miş olan Kazanç (asgarî vergi dahil) ver-
gilermden: tahin, helva, un, çırçır, elek
trik, makarna, kimyevî ve tıbbi müstah
zarat fabrikalarile matbaaların 1 - 1 - 1938 
ilâ 8 - 9 - 1938, madenlerin 1 - 1 1938 ilâ 
27 - 9 - 1938, likör ve kanyak fabrikalan-
nm da 1 - 1 - 1938 ilâ 17 - 12 - 1938 tari
hine kadar olan kısmının bilhesap tefrik 
edilerek geri kalanm (asıl verginin) ikin
ci smıf muafiyet ruhsatnamelerinin ib
raz edilmesi şartile terkini ve müteakip 
senelerde de muafiyet ruhastanmesi hük
mü devam ettiği takdirde senelik vergi
leri tahakkuktan sonra Kazanç ve asgarî 
vergilerinin terkin edilmesi, 

3 — Teşviki sanayi muafiyeti yalnız ver
ginin asluıa münhasır olup ceza zamları
na şamil olmamasına mebni, misil veya 
yüzde zamlarm bu muafiyete tabi tutul
maması, 

4 — 1996 numaralı kanunun birinci 
maddesi mucibince, Bina vergisi üzerin
den alınmakta olan 1/3 nisbetindeki ikti
sadî buhran zammile 2728 numaralı ka
nım hükmüne tevfikan Kazanç vergileri
nin 1 5 nisbetinde alman iktisadî buhran 
zammı da Teşviki sanayi muafiyetmin 
hudud ve şümulü haricinde bulunduğun
dan, mevzuubahis müesseselerin Bina ve 
Kazanç vergileri üzerinden tahakkuk eden 
iktisadi buhran zamlarının, şimdiye ka
dar olduğu gibi tahsiline devam edilmesi 
lâzungelir.i 

îng i l t eren in eski R o m a sefiri 
L o n d r a d a 

Londra 27 (A.A.) — îngilterenin 
sabık Roma sefiri Lord Perth, dün 
Hariciye Nezaretine giderek Hariciye 
Nazırı Lord Halifax ile uzun uzadıya 
görüşmüştür. 

Bir genç re s samın sergis i 
Taksimde daimi resim ve heykel 

sergisinde akademi mezunlarından 
ressam Bolulu Mehmed Yüce, 24 
eserden mürekkep bir sergi açmıştır. 
Sergi bugünden itibaren bir hafta 
müddetle 9 dan 6 ya kadar açıktır. 

Okul lar ş a m p i y o n a s ı 
programı 

istanbul okulları Spor bölgesi genel sek-
reteriitinden: 

29 - IV - 1939 Cumartesi günü yapılacak 
futbol maçları (Şeref stadında): 

Saha doktoru: Taceddin (İstanbul Er
kek lisesi doktoru), Saha komiseri: Ziya 
Koplu. 

Vefa - Pertevniyal liseleri, saat 14,30. 
Hakem: Refik Osman Top. 

İstanbul lisesi - Yüce Ülkü lisesi, saat 
15,40. Hakem: Ahmed Adem Gökdüm. 

Haydarpaşa lisesi - Hayriye lisesi, saat 
16,50. Hakem: Feridun Kılıç. 

Volcyfool maçları «Kızlar) 
<Istabul Kız lisesi sahasında) 

Saha doktoru: Celil Emler (Cumhuriyet 
Kız lisesi doktoru», Saha komiseri: Hida
yet Atakul. 

Erenköy lisesi - Kandilli lisesi, saat 15. 
Hakem: Hayri Ragıp Yalım. 

İstanbul lisesi - İnönü lisesi, saat İS. 
Hakem: Ferhad Acarkan. 

Ça.\lıca lisesi - Şişli Terakki lisesi, sa
at 17. Hakem: Hayri Ragıp Yalım. 

Voleybol maçtan «Erkekler» 
(Kabataş lisesi sahalarında) 

Saha doktoru: Osman Mithat (Şişli Te
rakki lisesi doktoru). Saha komiseri: Ham-
di Saver. 

Darüşşafaka lisesi - Boğaziçi lisesi, sa
ha 1, saat 14. Hakem: Ferhad Acarkan. 

Haydarpaşa lisesi - Işık lisesi, saha 2, 
atat 14. Hakem; Selim Duru. 

Bugün Matinelerden itibaren ^ ^ ^ ^ i ^ " * ^ ^ " " ! 

Y I L D I Z 
Sinemasında 2 büyük Film birden 

1-K I R I K HAYAT 
Herbert Marshall ve Barbara Stanvvick în en güzel 

Fransızca aözlü Film 

2-SERSEMLER KİRALI 
RAİMU ve MİCHEL MORGAN'm en güzel Filmi J 
Bugün matinelerden itibaren 

TAKSİM SİNEMASINDA 
2 büyük ve güzel fiUm birden 

ÇÖL KIZI CEMİLE 
Pek mükemmel Türkçe sözlü ve şarkılı filim 

K A T I A 
D A N İ E L L F . D A R R İ E U X u n en güzel fümi 

Tenzilâtlı f iatlar: 15 - 20 - 25 Localar leo kuruş 

1 

Beşiktaş S U A D P A R K Sinenıasuıda 

Y A Ş A S I N A Ş K 
A B D C L V E H A P ve LETcLA .^lURAD, Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

.Seanslar: 4 - 7.13 ve 9,45 dedir. Tel: 43143 

S A T I L I K F A B R İ K A 
Neft Sanayi Anonim şirketinin bina, buhran vergisinden ve Belediye rü

sumundan Belediyeye borcundan dolayı haciz altına alman A. Kavağında 
Umur yerinde eski 105, 107 yeni 21 ve 21/1 No. h kârgir fabrikanın dört tarafı 
duvarla çevrili ve bir kârgir jrazıhane ve jrine kârgir kimyahane ve 21/1 alât 
ve edevatı sabite, 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile çevrili iki adet tak
dir kazanan, kârgir tuğlalarla çevrili iki buhar kazanı, bir adet at«lye deru-
nunda iki torna tezgâhı, bir roak'ap, bir motor, bir dinamo, bir buharla mü
teharrik istim makinesi ve diğer kârgir bina dahilinde 5 adet buharla müte
harrik bon\ba ve bir adet hava makinesi ve iki adet kuyu ve bir adet tasfiye 
kazanı ve yine 21/1 No. da ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri galvaniz saçla 
kaplı kârgir depo tahsili emvnl kanununun 13 üncü maddesine göre muham
men bedeli olan yüz kırk bir bin beş yüz seksen 141580 lira bedelle tarihi ilân
dan itibaren 11 gün müddetle Beykoz idare heyetinden satılığa çıkarılmıştır. 

Şartnamesini görmek istiyen taliplerin bu müddet içinde Beykoz Beledi
ye Tahsil ve Baş memurluğuna müracaatla her gün malûmat alabilecekleri 
ve muhammen bedelin % 7,5 ğu olan on bin altı yüz on dokuz lira elli kuruş 
10619 lira 50 kuruş müzayededen evvel nakden veya muteber bir banka mek-
tubu ile birlikte ihale günü olan 2/5/939 salı günü saat 10 da müracaatları 
ilân olunur. (2731) 

Ankara Borsası 3 
2 7 - 4 - 9 3 9 Perşembe 

Esham ve tahvilât: 
Tihk borcu II Peşin 19''0 
1938 % 5 ikramiyen 20.05 
Ergani }®~7 
Sivas - Erzurum I i9.^ 
Sivas - Erzurum 3,4 19.^ 
1938 r« 5 Hazine tahvili 91-''5 

PARA ve ÇEKLER (Kapanı* «atlet») 
Lordra 1 Sterlin 593 
New-York 100 Dolar 126.675 
Paris 100 Frank 3.3550 
Mllfino 100 Liret 6 6625 
Cenevre 100 İsviçre Pr. 28.445 
Amsterdam 100 Florin 67.415 
Berlin 100 Rayh^maık 50.815 
Brtksel »00 Bel«* 21.4125 
Atina 100 Drahmi 10925 
Sojyıt. ^^ "LeytL 1-56 
Madrid 1W) Pezeta 14.035 
•ar»OTa 100 Zlotl 23.845 
BlulapefU 100 Pengo 24.9675 
«^w_. 100 Ley 0.9050 
^^ZA 100 Dlrar 2.8925 
YolTohaBia !«• Ten 34.«2 
Btokholm 100 tsveç Kr. 30.5425 
UoAov» 100 Robt» 239025 

Karikatür albümü çıktı 
" tnkilâp hitaheıi . 

I'de 
Her akşam 

Zengin ve muhtelif programla 
KABARE 

DANSİNG 
VARYETE 

Pazar günleri 17 de 

MATİNE 

Bugün 

ve İPEK 
SARAY 
sinemalarında 

TÜRKÇE SÖZLÜ Kahkaha Tufanı 
ve 

Elmas hırsızları 
Fransızca sözlü fevkalâde heyecanlı 

bir film. 
Suare tam 9 da her fti fttm birden 

Dikkat: (Cç Ahbap Çavuşlar Harbe 
GidiyMT) Ankarada: HALK ve SUS 

sinemalarında da (österilnektedir. 

^ 

Şehsadebaşı (TLYAN) 
Tiyatrosunda bu cec* 

SEVDALIYIM 
A DOSTL.1R 

Büyük T»dvU 3 perde 
Atini, Serçe ve Miçe 

varyete graplan 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

Akşamın KÜÇt)K İLANLA-
Rlnı dikkatle okursanız kendi
nize en elverişli yurdu yorulma
dan bulabilirsiniı. -k 

K o n f e r a n s v e tems i l 
Şişli Halkevinden: 
29 Nisan Cumartesi akşamı saat 

21 de Halkevimizde profesör Dr. İb
rahim Zati Öget tarafından (Mem
leketimizde çocuk cürümlerinin men
şei) hakkında bir konferans ve gös-
terit şubemiz taraıfndan da bir tan-
sil verilecektir. Herkes gelebilir. 

G ü i h a n e m ü s a m e r e l e r i 
Gülhane tatbikat Mp. ve kiliniği-

nin senelik müsamerderinde sekizin
cisi 28 4 939 cuma günü saat 17,20 ci« 
Gülhane konferans salonunda yapı
lacaktır. Arzu eden meslekda.şlann 
teşrifleri rica olunur. 

IKAPUH ÇOCUK i 



POLİTİKA 
Ingilterenin yeni kararlan 

Fransa müdafaa vasıtalanm çoğaltmak ve kuvvetlendirmek üzere ye< 
niden sdksen milyon tngiliz liraUk tahsisata lüzum görmüş ve bunun kam 
şılığı olmak üzere birçok yeni vergüer koymuş ve mevcutları arturmıştır. 

Şimdi tngUtere de yeni bütçesinde müdafaa masraflaruu beynelmilel 
i avaldeki gerginlik dolayıslle fevkalftde artırmıştır. Bunun karşılığı olarak 
yeniden birçok vergiler ihdas etmiştir. Bundan başka 380 milyon İngffiı 

üralık istikraz akdedec^tir. 
Ymi varidat bütçesi 942 milyon tngUia lirasıdır. İstikraz hasıIatU* 

masarifi bir milyar 322 milyon İngiliz lirasına baliğ olacaktır. Bu masarif. 
I ten yansma yakm bir nriktan yani 630 milyon müdafaaya mahsustur, 
'Fakat bu miktar kati değtldtr. flarp tfAıUkesi korkusundan yenidaı müda* 
faa masrafları yapılacaktır. Şimdiye kadar hususî idarelere ait buluıum 
gaz maskesi ve sığmak gibi halk müdafaa vasıtaları masarifi ummıü bttU 
çeye aynhmştır. Bunun için 42 mflyon sterlin tahsis edilmiştir. 

İngiltere memleketin müdafaası kudreti yalnız para, silâh ve âlet to« 
mini ile bitmiyeceğini takdir ettiğinden Mr taraftan Kabine İngiliz halkı-
mn şimdiye kadar yanaşmadığı mecburi askerUk usulünün vaz'ma da k»> 
rar vermiştir. Fakat bunun için parlâmentonun bir kanun çıkarması lâ
zımdır. 

İngiltere öteki beriki devlete vermek istediği teminatm bir kıymeti ol
ması için kendisinin de mecburî askerliği kabul eylemesi zaruri olduğu k»> 
naatine gelmiştir. Bu fedakârlık beynelmilel politikanm son derecede ger-
ginleştiğine yeni bir deül teşkil ediyor. AKŞAM 

Umumi meclisin dünkü toplantısı 
Vilâyet adi ve fevkalâde bütçeleri 

kabul edildi 
Umumî meclis dün B. Necip Ser-

öengeçtinin reisliği altında toplan-
mıştır. Belediye tahakkuk ve tahsU 
şubelerinin çalışma usullerinin inti
zam altma alınması, mükellefle şu-
t)elerin münasebetlerini tanzim etmek 
üzere hazırtanan talimatname alâka-
öar encümenlere gönderildikten son
ra sular idaresinin 938 senesi bilan
çosu hakkında tetkiki hesap encüme
ninin mazbatası Şehir tiyatrosu re 
konservatuarm 938 senesi bnânçola-
nna dair tetkiki hesap, borcunu öde-
miyen bazı mükellefler hakkmda tah-
A\i emval kanununun tatbikine dair 
encümen mazbataları kabul edildi. 

Bundan sonra Düşkünlerevi (Da
rülaceze) müessesesine (Şefkat yuva
sı) denilmesi hakkında 9 imzalı bir 
takrir okımdu. 

Azadan Refüc Ahmed «Düşkünler» 
tabh-indeki ahlâkî ve manevî mahzu
ru ileri sürerek bu teklifin esas itiba-
jile muvafık olduğunu ancak (Yu
va) yerine (Şefkat yurdu) denmesi
nin münasip olacağım söyledi. B. Kâ
zım Şmasi Dersan takrirde imzası 
olanlardan birinin de kendisi olduğu
nu ve bir makine yanlışüğı olarak 
yurd yerine yuva denildiğini söyledi. 
Takrir encümene gönderildi. 

İ k i n c i ce l»e 
Meclisin ücinci celsesine Vali doktor 

Lûtfi Kırdar riyaset etti. 939 senesi 
vilâyetin adî ve fevkalâde bütçeleri 
etrafında bütçe encümeninin mazba
tası okundu. Vüâyet bütçesüe yeni 
bir hastane inşası için riyaset makar 

mı 436,036 lira teklif ediyordu. Encü
men hastanenin bir senede ikmaline 
imkân olmayacağını düşünerek bu 
paranın 36,036 lirasını şehrin temi», 
ligine ayırmıştır. Yine bu mazbataya 
göre şehitlikleri îmar cemiyetine beç 
bin, Bakırköy doğumevi mühim işler 
gördüğünden bu müesseseye 1000, 
köylere 12,000 lira verilmesi muvaf* 
görülüyordu. 

Bundan sonra vilâyetin adî bütçesi 
okunarak kabul edildi. Bu bütçeye 
göre Beşiktaşta Barbaros türbesi 
civarmda bir bakımevi yapılması mu
vafık görülüyordu. Bu suretle vilâ
yetin adî bütçesi 3,223,458 lira ola
rak kabul edilmiştir. Bundan sonra 
vilâyetin fevkalâde bütçesine ğfeçü-
Biiştir. 

Bu bütçeye göre vilâyet yolları ve 
köprüleri için 510,000, şehir ve köy 
mektepleri için 195,000, bir mejrva ıs
lâh istasyonu tesisi için 9000, Beykoz 
ağaçlama fidanlığı için de 4 bin ki 13 

bin, Silivri ve Çatalcadaki sıfat istasyon-
larınm inşa ve tamirile boğa depola
rı tesis, koşu mahalleri ihzan ve tay 
koşuları ikramiyesi için 5000, Florya-
daki inşaat ve teşrifata 105 bin, hava 
tehlikesi koruma işlerine 25 bin, Be
den terbiyesine 67,296, lira tahsisat 
konmuş, ve bu suretle 1,266,511 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Neticede vilâyet adî ve fevkalâde 
bütçenin yekûnu 4,489,969 lira ola
rak kabul edilmiştir. 

Meclis salı günü toplanacaktır. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
İtalyada hatırası tebcil edilen meşhur muhteri 

İMİ A R K O İN i 
J talyanlar bu son günlerde meş-
•hur muhteri Markonijün hatı-

grasını kutladılar. 
Telsiz telgraf ve telsiz telef(mu pra

tik bir hale getiren Gulielms Marko-
ni İtalyan bir baba ile irlandalı Ur 
annenin evlâdıdır. 1874 senesinde 
Bolongne şehrinde doğmuş, aynı 
isimdeki üniversitede okuduktan son
ca fen doktoru payesiıü almşıtu:. 

Kendisine bilâhare diğer üniversi
telerde fahıi «Uiktor payesim verdi
ler. 

MantOTri 1900 da Nobel fizik mür 
k&fatım kazandı. 1914 te İtalyan 
ftyan âzalığma seçUdl. 

Telsiz telgrafla uğraşmağa henüz 
tahsildeyken başlamıştı, İlk tecrübe
leri için İtalyan hükihnetinden kâfi 
iâerecede yardım göremeyince İngil-
tereye gitti. 1896 da ihtira beratı al-
(dı ve tecrübeler yapU. 1897 de 9 mil 
mesafeleri ol&n Lavemock Ue Brean 
Down arasmda ilk telsiz telefon mu-
lıâberesini kurdu. 
' Şöhretinin yayılması üzerine kea-

ittshıi İtalyaya davet ettUer. Orada 
Itara Ue gemiler araMida 12 mUden 
muhabere temia ettL Tekrar İngU-

tereye dönerek zamanm kraliçesi Eli-
zabetin sarayı ile yatı arasmda ses 
duyurdu. 

1899 da İngiliz elektrik mühendis
leri cemiyetinde telsiz telefon bak
landaki muhtırasmı okudu. 1901 de 
telsiz telgraf muhaberelerini 250 mil 
uzaklıktaki istasyonlarda temin ettL 
Bir sene sonra bu mesafe 2000 mile 
kadar yükseldi. 

Artık telsiz telgraf ve telefon ta-
mamile bir fantezi sayılmışken 1909 da 
batan Repüblik vapurunun imdadı
na telsiz haberi sayesinde koşulup 
insanlan kurtarılması bütün dünya
yı alâkalandırdı. Artık her gemiye 
telsiz koymak âdet hükmüne girdi. 
Marko'nin son senelerinde bir nevi 
öldürücü makine icad ettiği rivayet 
edildiyse de doğru çıkmadı. Bu âlim, 
daha birçok keşifler yapmış, kıtalar 
aşırı lâmbalar yakmağa muvaffak ol
muştur. 

Fakat telsiz telgraf ve telefon 
üzerinde çalışan yalnız o değildir. 
Diğer âlimlerin bunda himmeti var
dır. Markoni, telsizi pratik bir hale 
koydu. MarkoıU 1937 yüında vefat 
etmiştir. 

Tahranda bayram deyam ediyor 
Stadda yapılan spor şenlikleri^ 
Meclis Reisinin gardenpartisi 

stadda Türk zabitleri şiddetle alkışlan 
dılar. Hariciye Veziri bir suare verdi 

^H 

i n m vdifatmın düğünü münaseMHle Anksara tran s^aretinde verilaı suarede 
ymi evlilerin çiçeklerle südemniş büyük tablolan ve suarede bulunanlar 

Tahran 27 (A.A.) — Anadolu aj an
anım hususî surette gönderdiği mu
habiri bildiriyor: 

Avrupada bUe emsaline nadir tesa
düf edUen modern Emcediye stadmda 

tran gençliğinin sper hareketlerini, İra-
nm istikbalini hem de kudretli, kuv
vetli ve disiplinli istikbaüni seyrettik. 
Sahayı halkalıyan asgarî 50 bin kişi
lik kalabalığın önünde beş binden 
fazla kız ve erkek izcinin muntazam 
ve hiç aksamıyan toplu hareketlerini 
görmek hakikaten çok zevkli idi. 

Şurasma bühassa işaret edeyim ki, 
hiç bir hareket kumanda ile yapılmı
yor. Ne düdük ne de bir emir işitüyor-
du. Muzikanm ahengine ujran vücut
lar her gam üzerinden sanki göze 
görünmiyen iplere bağlanmış gibi 
yaylanıyor, krvrüıyor ve nağmeleri 
bir insan dalgası halinde canlandırı
yordu. Bu estetik tezahürde bütün 
Tahran ileri gelenleri, vezirler, misa
fir heyetler, gazeteciler hazır bulunu
yordu. Bunu bütün dünyaya tattıra-
bilmek için en büyük sinema firma
ları operatörler göndermişti. Bu me-
yanda Anadolu ajanşmm sinema re-
porteri Kemal Çakuş da üzerindeki 
bonjura, başındaki sUindire bakma
dan oradan oraya koşuyor ve bu gü
zel tezahürü filimle tespit ediyordu. 

Türk subaylannm sahaya gelişleri 
büyük bir sevgi tezahürüyle karşılan
dı ve dost devlet halkı subaylarımızı 
uzım uzun alkışladı. 

Biraz sonra Melike nazlı ile veliaht 
ve sevimli eşi geldiler. Büyük bir alkış 
tufam ile karşılandılar. Diğer taraf
tan geçit resmi yapılıyordu. Havai 
mavi renkte giyinmiş genç kızlar iki 
sura üzerinde ilerlediler. Ellerinde 
İran renklerile süslü halkalar vardı. 
Sonra Mısır usulü beyazlar giymiş 
diğer bir grup meydana çıktı. Bunla-
rm ellerinde de Mısır renkleriyle be
zenmiş halkalar görünüyordu. îki 
grup karşılaştılar ve harikulade bir 
plâstik dans yaptılar. 

Bundan sonra muhtelif beden ha
reketleri gördük. Mısırm Piramitleri 
insan şeklinde gözümüzün önünde 
canlandı. Genç ve tuvana vücutlar 
hakiki mimari şaheserleri vücuda ge
tiriyordu. Bundan sonra esld İran 
jimnastik hareketleri gösterildi. Bun
ları seyrettiğimiz zaman İranlılann 
neden bu kadar güzel vücutlu ve kuv
vetli olduklarmı daha iyi anladık. 
Gtençlik a'l-fificıini ve kıvrak bünye
lerini gö. :ı şahnameden beyit
ler okuyordu. 

Nihayet bu tören daha başka renkli 
bir tezahür halinde nihayet buldu. 
Sahayı dolduran gençlik o şeküde 
dizildi ki birdenbire meydanda insan
dan yapılmış İran ve Mısır bayrakla-
nnm dalgalandığım gördük. Alkışm 
derecesini tasavvur edersiniz. 

Dün öğleden sonra Meclis Reisi 
İsfendiyari parlâmento binasmda bir 
gardenparti verdi. Muhterem Reisin 
davetlileri saat 4 buçuktan itibaren, 
halkla dolu caddelerden geçerek Mec
lisi Millî sarayma gelmeğe başlamış
lardı. Dış kapıdan iç kapıya kadar 
yol, giranbaha halılarla örtülmüştü. 
Parlâmentonun içi de ̂ ymetli ve bir
birinden güzel halılarla kaplı idi. 

Dış kapıdan orta kattaki muhte
şem aynalı salona kadar yollar, kori
dorlar, merdivenler ve salonlar zarif 
giyinmiş İranlı ve yabancı kadmlar 
ve siyah jaketleri ile bunlann alâimi-
sema renkleıini birbirinden ajıran 
baylarla dolmuştu. Bütün yabana 
heyet âzası, bütün kordiplomatik, 
İranın bütün yüksek aileleri hep bu
rada idi. Misafir seven İralnlılar da
vetlilerine Millet Veldllerinin evini. 
Meclisin içtima salonunu, encümen 
odalanm gezdiriyorlardı. 

Alâhazreti veliaht yaıunda prenses 
Fevziye olduğu halde saat 17 buçuk
ta Meclis binasma geldi. Alkışlar 
içinde yukarıya bütün duvarları ufak 
ayna parçalariyle mozayık gibi işlen
miş tavanmdan aynalardan yaplmış 

stalaktitler sarkan büyük salona gir
diler. Prenses Fevziye siyah ince tül
den bir öğle sonrası giymişti. Kırmızı 
bir gül motifi ile süslenmiş siyah şap
kası yüzünün penbe inceliğini teba
rüz ettirerek çerçeveliyordu. Gene ve-
liahtın kolunda davetlilerin alkışları
na zarif tebessümlerle mukabele edi
yordu. 

Sinemaalar ve foto röportörleri bu 
mesut günün hatıralarmı tespit için 
birbirlerine rekabet edercesine çalışı
yorlardı. 

Saat 18 de binanın alt kat salo
nundaki büfeye geçtik. Çiçekler ve 
şamdanlarla süslenmiş masalarda 
genç evlilerin riyaset ettiği çay sofrası 
umumî neşe içinde bir saatten fazla 
sürdü ve Prenses Fevziye ile veliahtm 
Parlâmento saraymı terketmesini 
müteakib davetliler zarif behçenin 
tanziminde kendisini gösteren ince 
İran zevkini de tattıktan sonra dağıl
mağa başladılar. 

Gece Hariciye Veriri, eski ince İran 
sanati ile modern mimariyi ve konfo
ru mezcetmiş yeni Hariciye sarayının 
geniş salonlarında bir ziyafet vermiş, 
ziyafeti Veliaht ile Prenses Fevâye-
nin açtıkları suare takib eylemiştir. 
Yemyeşil geniş çim tarhları rengâ
renk Venedik fenerlerile pınldıyan 
bahçede havaî fişekler atılmış ve 
nağmelerini birbirine ekliyen üd ca-
zm refakatinde çok geç vakte kadaiı 
dans edilmiştir. 

Sovyetlerin yeni gemisi 

r 

Sovyet Kusya LrsaDina luuyada 
olan Taşkend torpito nıuhribbıla tsiu— 
da bu yeni ve güzel gemi görünmdcteHr. 

nStel 
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6 tablo ledkîk edildi 
Ehli hibre raporunu hazırladı 

Tabloların müstehcen olmayıp sanat kıymetini 
haiz bulunduğunda ittifak edildiği tahmin ediliyor 

EIıli lıibre mahkeme salonundan çıkarken 

İzmit Halkevi okuma salonunda 
. >eşhir edilen İstanbul müstakil res-
pamlannın tablolanndan altısı müs
tehcen olduğu iddiasile İzmit müd
deiumumiliği tarafından sergiden çı
karılarak tetkikine lüzum görülmüş 
ve orada yapılan tetkikattan sonra 
bunların bir defa da İstanbulda bir 
hâkimin niyabeti altında bir ehli hib
re tarafından tetkik ettirilmesine ka
rar verilmişti. 

İstanbul müddeiumumîlüğne gön
derilen bu altı tablo üzerinde dün 
tetkikler yapılmıştır. Tabloları tetkik 
eden ehli hibre Sultanahmed birinci 
sulh ceza hâkimi B. Reşidin naibliği 
altında Güzel Sanatlar akademisi 
resim profesörü B. Fayhaman, resim 
ve heykel müzesi müdürü B. Halil 
Dikmen, akademi profesörlerinden 
B. Hadi Bora, akademi fotoğraf atel-
yesi profesörü B. Zeki Faik İzer, üni-
versite felsefe profesörü B. Mustafa 
Sekip Tunç, doçent B. Hilmi ve İsma
il Hakkı Baltacıoğlundan teşekkül et
mişti. 

Ehli hibre akşam saat beş buçukta 
müddeiumumilik ikinci tetkik büro
sunda toplanarak tabloların tetkiki
ne başlamıştır. Bu husustaki kanun 
maddesi mucibince tetkikler gizli ya
pılmıştır. 

İstanbul müddeiumumi başmuavi-
nı B. Sunusi ile muavinlerden B. İh
san da tetkikler esnasında heyetle be
raber bulunmuşlardır. Heyet tetkik
lere başlarken İstanbul adliye başmü
fettişi B. Rahmi ile müddeiumumi B. 
Hikmet Onat da içeriye girmişler, 
fakat biraz sonra çıkmışlardır. 

Tetkikler bir saat devam etmiştir. 
Ehli hibrenin bu tabollan müsteh
cen olup olmadığı hakkındaki muta-
lea ve kararlan bir rapor halinde tes-
bit edilmiş ve tablolar tekrar sandığa 

konularak çivilenip mühürlenmiştir. 
Tablolar ve tetkik raporu bugün İz-
mite gönderilecektir. 

Muhtelif ilim ve güzel sanat şube
lerinde ihtisas sahibi zevattan mü
teşekkil olan ehli hibre heyetinin, 
bu tabloların hiçbirinin müsehçen 
mahiyette olmayıp herbirinin bir sa
nat kıymetini haiz eserler bulunduk
ları üzerinde ittifak ettikleri kuvvet
le tahmin edilmektedir. 

Bir köylü, karısını elinden 
alan diğer bir köylüyü 

öldürdü 
Kandıra (Akşarn) — Kandıranın 

Civelekler köyünden Hüseyin, İsmai-
1in karısını elinden almıştır. İsmail 
buna kızmış ve bir akşam Hüseyin 
köye dönerken iki el silâh atarak ağır 
yaralamıştır. Hüseyinin yanında bu
lunan korucu bilmukabele silâhla 
İsmaili kolundan yaralamıştır. Hü-

Y o ğ u r t t a n zehir lendi 
Fatihte Taşhanda oturan Ahmed 

isminde biri, fazla yoğurt yedikten 
som'a zehirlenme alâmeti gösterdi
ğinden poUs tarafından hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Çukurovada s u l a m a işleri 
i ler l iyor 

.^dana (Akşam) — Çukurovanm su
lanması için inşası kararlaştırılan te
sisatın bir kısmı ikmal edilmJştir. 

Su işleri altıi^s bölge teşkilâtından 
aldığ'ım malûmata göre büyük bara
jın inşasına ancak üç aya kadar baş
lanabilecektir. 

Şantiye inşaatı ise başlamış bulu
nuyor. Servis demiryolu inşaat faali
yeti de devam etmektedir. Su işleri al
tıncı bölge şefi mühendis bay Hikmet 
bazı projeler üzerinde direktifler al
mak üzere Ankaraya gitmiştir. 

Prens Paul 

Prenses Paul 

B u g ü n 4 6 mcı y ı ldönümünü 
kut luyor 

Yugoslavya kı-
ral naibi prens 
Paul bugün kırk 
altıncı yıl dönü
münü kutlamak
tadır. Prens 1893 
tarihinde Petro-
gradda doğmuş
tur. Tarihi, Yu
goslav milletinin 
19 uncu asırdaki 
tarihi ile karışan 
Karageorgevitch 
hanedanına men
suptur. Bu tarih 
istiklâl mücade
lesi ve bugünkü 
Yugoslavyanın vücut bulması ile ne
ticelenen muvaffakiyetlerle doludur. 

Prens Paul, Kıral Alexandre'ın feci 
ölümünden sonra kıral naibi olmuş
tur. Dört buçuk senedenberi bu vazi
feyi muvaffakiyetle ifa etmektedir. 
Bu, kendisine Yugoslav milletinin 
büyük minnetini celebtmiş ve prens 
halk arasında çok popüler olmuştur. 
Yugoslavya, prens Paul'un idaresi 
zamanında bir inkişafa mazhar ol
muş ve mevkii kuvvetlenmiştir. 

Prens, büyük bir sanat dostudur. 
Sanatın inkişafı için yapılan her te
şebbüse yavdını etmektedir. Memle
kette bir çok sanat müesseseleri vü-
cud bulmasını temin etmiş ve kendi 
ismini taşıyan' müzeyi de tesis eyle
miştir. Prensin himayesi altında Bel-
gradda bir çok sanat toplantıları ya
pılmış, bu arada Türk, Polonez, İtal
yan ve Fransız sanat sergileri açıl
mıştır. 

Yugoslav milleti, memleketine bü
yük hizmetler ifa den prensin doğum 
günü münasebetile bugün prens hak
kındaki duygularını izhar edecektir. 

A d a n a - Tarsus - Mers in tele
f o n hat lar ı ı s lâh e d i l e c e k 

Adana (Hususî) —ı Alman malû
mata göre P. T. T. idaresi Adana -
Tarsus - Mersin arası telefon hatla
rını bu yıl ıslah edecektir. Ayni za
manda şehir santralının bu yıl için 
genişletilmesi ve önümüzdeki yılda 
otomatik telefon tesisatının kuı-ul-
ması mutasavverdir. 

A d a n a orta tedrisat okul lar ı 
ta lebe ler in in tetkikleri 

Adana (Hususî) — Şehrimiz kız ve 
erkek orta tedrisat okulları talebeleri 
her pazar günü Eti Türklerinin mes
kûn bulunduğu köylere toplu bir hal
de gitmekte, köy talebeleri ile eğlen
celer tertib etmekte ve tabiat tedkik-
lerinde bulunmaktadırlar. Talebeler 
bu pazan Akkapı köj^ünde geçirmiş
lerdir. Lise müdürleri ve maarif di
rektörü de bu gezintüere iştirak et
mektedirler. 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 83 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Nakleden: (Vâ-Nû) 

\ 

— Gel, ablacığım, gidelim... İnsa
nın yüreği kaldırmıyor, kimbilir belki 
de adamcağız haksız yere mahkûm ol
du. Böyle şeyler bilinmez ki... 

Genç kadın cevap verecek halde de
ğildi. Bir sairfilmenam gibi dîsan-
ya çıktı. 

Sokakta halasile kardeşine: 
— Biraz beni bekleyin! - diyerek 

postahaneye girdi, Sahte Kadri Mera-
duh paşaya şu telgrafı çekti. 

Derhal gelin. 
Perihan 

Elleri kelepçeli perişan bir halde 
Kadri efendi tevkifhaneye döndü. Gar-
diyanlar, mahpuslar ona «geçmiş ol-
sım! Temyiz nakzeder, meraklanma?» 
diyorlar; bin bir teselli veriyorlardı. 
Karnını doyurduktan sonra ihtiyar-
cığm üstüne bir rehavet çöktü. Arka
daşları: 

— Uykun varsa yat, uyu! Biz gürül
tü yapmayız! - dediler. 

Kadri efendi döşeğine uzanır uzan
maz derin bir uvkuya daldı. 

Sabahleyin erkenden gözlerini açtı. 
Vaziyeti aklına geldi: Adam öldürmüş 
tü; şimdi de onu öldürecekler! Pek iyi 
olacak! Hak yerini bulacak! Vicdan 
azabmdan krtulacak! Artık ıztırap 
çekmiyecek!... 

Yarabbi! Nasıl olup da bu cinayeti 
işlemişti? Ne mevkide ne derekelere 
inmişti. Meğer irusan ne kadar sukut 
edebilirmiş! 

Ratib kendisini tevkifhanede ziyare
te geldiği vakit onu samimiyetle kar
şıladı: 

— Teşekkür ederim. Beni çok gü
zel müdafaa ettiniz. Lâkin ciddî söy
lüyorum: Artık benimle meşgul olma
yın... Değmez!... Ölmek istiyorum. 
Yaşamağa mecalim yok. 

Genç avukat, ihtiyarın maneviyetini 
yükseltmek için birçok söz söylüyordu. 
Kadri efendi ise aklının saplandığı 
bir noktayı düşünüyor... Bu delikanh 
Lütfiye hanımefendile kızlarını tanı
yor demek?... Acaba şüphe uyandır-
madan onlar hakkında izahat alabilir, 
miydi? 

Hatibin alâkasına tekrar tekrar te
şekkür ettikten sonra: 

— Allah razı olsun evlâdım! Senin 
saadetin için duadan başka birşey 
elimden gelmez. Cenabı hak seni an
nene babana kardeşlerine bağışlasın! 

Delikanlı meyus bir eda ile: 
— Ben hayatta yapyalnızım! - dedi. 
— Öyle mi? Mahkemede güzel bir 

hanım kızla konuşuyordunuz, ben onu 
ya zevceniz, ya hemşireniz sanmış
tım. İkinizin saadeti için dua etmiş
tim. 

Kadri efendinin bu alâkasından mü
tehassis olan Ratib: 

— Zevcem değil, lâkin nişanlım! -
dedi. 

— İsmini öğrenebilir miyim? 
— Tendu hanım... Kadri Memduh 

paşanın kızı. 
Biçare adam, titreyen bir sesle ismi 

tekrarladı. Demek bir müşabehete ka
pılmamış! Gördüğü genç kızlar onun 
yavruları imiş! 

Başına kan çıktı. Grözlerine dolan 
yaşları bin gayretle kalbine akıtmağa 
muvaffak oldu. 

— Yanındaki güzel hanım da kim? 
— Ablası. 
Demek Perihan da İstanbulda idi. 

İki kardeş birleşmişler. Ne ise, çok şü
kür, onların ne güzel birer kadın ol
duğunu görmeği Cenabı hak son za
manında nasib eylemişti. Fakat niçin 
büyük kızı, Suriye hasl-^-i'-^'nden yaz-

Türkiye-Fransa 
Yeni Jostluk muahedesinin esaslar. 
İki taraf birbirine müteveccih siyasî ve iktisadî hiç 
bir kombinezona girmiyecek, biri taarruza uğrarsa 

diğer taraf mütecavize yardım etmiyecek 

Müşterek beyanname ile de, Hatay, Türkiye - Suriye, Tür
kiye - Lübnan münasebatına dair mutabakat ve görüş 

birlikleri tesbit edildi 

Ankara 28 (Telefonla) — Türkiye -
Fransa dostluk muahedesi ile müş
terek beyanname ve optanlarına mü
tedair protokolün tasdikine aid ka
nun lâyihasının dün Büyük Millet 
Meclisine verildiği bildirilmişti. Lâyi
hanın esbabı mucibesini aynen bildi
riyorum. 

(•Mevcut yeni şeraite daha uygun 
bir muahede akdedilmek üzere 3 Şu
bat 1930 tarihli Türkiye ve Fransa 
arasında dostluk, uzlaşma ve hakem 
muahedesinin 29 kânunuevvel 937 
tarihimde tarafımızdan feshedildiği 
malûmdur. 

<• Ahiren hükûmteimiz: ile Fransa 
hükümeti arasında cereyan eden 
müzakerat hüsnü suretle neticelene
rek içinde bulunduğumuz yeni şerai
te ve Fransa ile aramızdaki münase-
batın tanzimine daha elverişli olan 
ilişik muahede müşterek beyanname 
ve optanlara mütedair protokol 4 
Temmuz 1938 tarihinde imza edilmiş
tir. 

«Yeni muahedede 930 muahedesin
den fazla ve değişik olarak: 

«Birinri maddesinde, akit tarafların 
içlerinden birine karşı müteveccih 
siyasî ve iktisadî hiç bir kombinezona 
girmiyeceklerine; ikinci maddesinde: 
müsalemetkârane vaziyetine rağmen 
akit taraflardan birinin taarruza uğ
raması halinde diğer tarafın müteca
vize hiç bir suretle yardım etmiyece-
ğine; üçüncü maddesinde: İskende
run sancağının tanıamiyeti mülkiye
sinin tekeffülünü mutazammm mua
hedelerden doğacak vecibelere dair 
istişarede bulunulacağına dair ah
kâmı ihtiva etmekte ve dördüncü 
maddesile de iki yüksek âkid tara
fın umumî tahlüm senedine iltihak 
etmiş oldukları nazarı itibara alına
rak aralarmda hadis olacak ihtilâf
lar da mezkûr senet hükümlerinin 
tatbiki derpiş edilmektedir. 

«Müşterek beyanname ile de Tür
kiye ve Fransa arasında, bilhassa 
İskenderun sancağına ve Türkiye -
Suriye, Lübnan münasebatına müte
dair hususlar hakkında hasıl olan 
mutabakat ve görüş birlikleri tesbit 
edilmiştir. 

«Bunların içinde en mühimmi San
cağa mütedair 29 Mayıs 1937 tarihli 
Milletler Cemiyeti konseyi mukarre-
ratının Sancakta Türk elemanının te
fevvukunu 921 Ankara itilâf namesi 
mefhumu dairesinde tatbikine devam 

edileceğini mütezammın birinci mad
de ahkâmı ile Türkiye ile Suriye ve 
Lübnan dostluk ve iyi komşuluk mü-
nasebatının idame ettirilmesine ve 
bu memleketlerde Türkiye tebaası 
aleyhine mevtut menfi kapitülâsyo
nun ilgasına dair olan hükümlerdir. 

«Optanlara mütedair protokol» ge
lince, bu vesika Lozan muahedename-
sinin meriyete girişinden itibaren 
kendilerine (Optan) namı verilen 
eşhasın mevtut müşevveş vaziyetle
rine nihayet verecek ahkâmı ihtiva 
etmektedir. 

«Yukarıda ana hatlarının izahına 
çalışşılan muahede ve diğer iki vesi
kanın kanun kuvveti kazanması için 
melfuf kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzedilmistir» 

T r a m v a y g e ç e n c a d d e l e r 
a s fa l ta çevr i l ecek 

Elektrik, tramvay, tünel, idareleri
nin Belediyeye devrinden sonra Bele
diye tramvay caddelerini de asfalta 
çevirmeğe teşebbüs edecektir. Tram
vay caddelerinden mühim bir kısmı
nın zemini beton ile tahkim edildi
ğinden bunların asfalta çevrilmesi 
kolay olacak ve tramvay caddelerin
den sökülen parke taşlarile şehrin 
Arnavut kaldırımh veyahut hiç kal
dırım olmayan sokakları yapılacak
tır. 

Bir çivi fabrikasının gürül
tüsünden ş ikâye t ed i ld i 

Ayvansaray ile Defterdar arasında 
bir çivi fabrikasının gündüzleri gü
rültü ettiğinden şikâyet edilmiştir. 
Belediyenin yaptığı tetkikat netice
sinde bu fabrikanın sabahlan saat 
sekizden 16 ya kadar çalıştığı, binaen
aleyh çalışma zamanının uyku ve is
tirahat zamamna tesadüf etmediği 
görülmüştür. Maamafih gündüzleri 
de civarın huzurunu bozmayacak de
recede sükûnetle çalışılması fabrika 
sahibine bildirilmiştir. 

Gardenbar ın y ıkt ır ı lmasına 
baş lan ıyor 

Tepebaşındaki Gardenbarın yıktı-
rılmasma karar verildiğini yazmıştık. 
Kiracı binayı boşalttığı için bugün-
den itibaren Gardenbann yıktırılma
sına başlanacaktır. 

Burada yapılacak yeni bar ve tiyat
ro binalarının yerleri B. Prost tara
fından tesbit edilecektir. 

dığı mektuba cevap vermemişti? Aca
ba eline mi geçmemişti? 

Hazin bir sesle: 
— Nişanlınız pek iyi bir hanıma 

benzer. İnşallah birlikte çok mesud 
seneler yaşarsınız. 

Delikanlı içini çekince ihtiyar me
rakla sordu: 

— Bir üzüntünüz mü var? Sizi me
yus edecek bir şey mi söyledim. 

— Hayır!... Hususî derdler... Sizi en-
terese edemez ki anlatayım. Sizin der
diniz kendinize yeter. 

— Bilâkis! Benim bu felâketli an
larımda bana merhamet ve samimiyet 
gösteren yegâne insan sizsiniz. Had
dim olmıyarak sizi bir evlâd gibi sev
dim. Hem sizi dinliyerek kendi üzün

tülerimi unuturum. Anlat evlâdım, an
lat! Birkaç zaman sonra ölecek bu ada
ma rahat rahat içini dök. Emin ol ki, 
derin bir alâka ile dinliyeceğim. Kim 
bilir belki de âcizane bir fikir verebi
lirim... 

Hatibin muztarip ruhu zaten derd 
yanmak için fırsat arıyordu. 

— İşte! - dedi. - Bu gördüğünüz 
güzel hanımla nişanhyız. Biribirimizi 
seviyoruz. Lâkin buna rağmen son de
rece bedbahtız! 

— Allah Allah! Neden?... 
— Tendunun pederi izdivacımıza ra

zı olmuyorü 
Kadri efendi hayretle yerinden fırlı-

yarak bağırdı; 

— Pederi mi? Pederi mi dediniz? 
— Evet! Neye taaccüp ettiniz? 
— Hiç, hiç... Neden sizi istemiyor

muş? 
Adamcağız bu sözleri söylüyordu am

ma beynirün içi alt üst olmuştu. 
— Bir aile meselesini ortaya sürü

yor... Fakat niçüı bu kadar telâş edi
yorsunuz? 

— Bu iki hemşire öksüz değiller mi? 
— Böyle bir şey söylemedim ki... 
— Evet ama, Kadri Memduh paşa 

Suriyede vefat etmedi mi? 
— Yanlış... Filhakika Suriyede idi 

ve öldü sanıhyordu amma, bir müd
det evvel avdet etti. 

— İmkânsız efendim... Paşa vefat 
etmiştir. Gözümle gördüm! 

— Ne zaman? Nerede? 
Kadri efendi, şaşkın bir halde sus

tu. Bavkasmm kendi ismini alarak ai
lesine girdiğini işitince isyan ederek, 
düşünmeden: 

— Kadri Memduh paşa öldü. - diyt 
tekrar bağırdı. 

Fakat bu iddiasım şimdi nasıl isbat 
edecekti? Demek bir serseri onun hü
viyetine girerek çocuklarının muhab
betine konmuştu? Bu kimdi? Hâdise 
nasıl olmuştu? Anlamak, öğrenmek İs
tiyordu! 

Dalgın dalgın bunları düşünüyordu. 
Ratib devam etti: 

— Yaı ınuz.. Paşa sağ .salım 
ejiovi.^p (Arkası var) 
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Harp patlarsa Akdeniz belli 
başlı harekât sahnesi olacak 
Burada tutulacak yol: abloka 

vasıtasile düşmanı imha... 
italyanın zayıf tarafları - Akdenizde 
iki tarafın kuvveti - Mısırın vaziyeti 

o ^ndnıtı iisJeri 

Akdeniz havzasını ve iki tarahn üssülharekelerini gösterir harita 

Pariste çıkan İntransigeant gaze
tesinin Londra muhabiri yazıyor: İtal
ya, Almanya ile ittifakının kendi men
faatlerini tehlikeye düşürdüğünü va
kit ve zamanında anlamazsa, harp pat-
lıyacak ve Akdeniz en belli başlı hare
kât sahnelerinden biri olacaktır. İn
giliz kumandanlığı, meselenin muhte
lif taraflarını yakından tedkik et
mektedir. İngiliz amiralliğinin anane
vi düsturlarından biri, imparatorlu
ğun iki cephede bile muzafferane bir 
harp yapabileceği merkezindedir. Fa
kat muhasemat, ayni zamanda üç de
niz cephesinde başladığı takdirde cid
den zorlukları ve muvakkat bir za
man için bazı mevzik*ri kaybetmek 
ihtimalini nazarı dikkate almak icap 
eder. Yani tabiri ahara İngiliz - Fran
sız kuvvetlerinin, normal bir şekilde 
Akdenizde ve şimal denizinde galip 
gelmesi lâzımdır. Fakat İngiltere ile 
Fransa için ayni zamanda Uzak Şark
ta ve Hind okj'anusunda bir Japon akı-
nma karşı koymak müşkül olacaktır. 
Pek muhtemeldir ki bu vazife Amerika 
filosuna düşecektir. ' 

Yiyecek meselesi 
ingiltere için mesele, 1914 senesin

de olduğumdan daha karışıktır. Evve
lâ İngilterenin iaşesi 1914 - 1918 sene
sinden daha fazla şilebe ihtiyaç göste
rir. Halbuki İngiliz ticaret filosu to
najı ehemmiyetli derecede azalmıştır. 
Diğer taraftan şimdi bu tonajın mü
him bir kısmını petrol nakliye gemile
ri teşkil eder. Zira mahrukat olarak 
umumiyetle kömürün yerine mazot 
kaim olmuştur. 

Bundan hasıl olan netice şudur ki, 
İngiltere 20 yıl evvel mahrukatını 
kendi toprağının altından çıkarırken 
yarın büyük tehlikeler bahasına ithal 
etmek mecburiyetindedir. 

Diğer taraftan tahtelbahir silâhı 
şimdi eskisi kadar tehhkeli değildir. 
Fakat buna mukabil, tayyareler, daha 
korkunç bir mahiyet almıştır. Bundan 
başka İngilterenin bugün 1914 sene
sine nisbetle daha az torpidosu vardır. 

Bu hal ise ticaret vapurlannı koru
yacak olan kafile halinde nakliyat 
sisteminin organizasyonu zorluklarını 
arttıracaktır. 

İmparatorluk yolu Ümid 
burnundan geçecek 

Akdenizin imparatorluğun mihve
rini teşkil ettiği söylenmiştir. Nefsi 
İngiltereyi en uzak ve en zengin müs
temlekeleri olan Hlndistana, Avustral-
yaya, Yeni Zelândaya bağhyan uzun 
yol muvakkat bir zaman için cenubi 
Afrikadan geçecektir. İngilterenin Ak
deniz yolile nakliyatı, imparatorluğun 
umumî nakliyatının ancak yüzde on 
İkisini teşkil eder. Halbuki İtalyanın 
ticarî mübadelelerinin yüzde sekseni 
Akdeniz yolile yapılmaktadır. 

İngiliz Sf yşinin Akdenizde 
ananevi bir iıvnii vardır: Cebtlütta-

rık ve Süveyş kanalının teşkil ettiği 
çifte kilidler, yolu ile Akdenizde statü
koyu muhafaza ve abluka vasıtasile 
düşmanı imha etmektir. 

İngiltere buna muvaffak olabilir mi? 
Harp halinde imparatorluk yolu, 
bînidburnu istikametini tutarken, İn
giliz - Fransız filoları Cebelüttarık, 
Ceziar, Toulon, Bizert, Malta, İsken
deriye, Klıbrıs ve Hayfadaki üssülha-
rekelerine dayanarak düşmana karşı 
şiddetli harekâta gireşeceklerdir. 

Malta ve Cebelüttarıkm 
vaziyeti 

ingiliz imparatorluğunun ananevi 
iki üssülharekesi olan Cebelüttarık ile 
Malta ne olacak? Bu iki üssülhareke, 
hava süâhmm terakkiyatmdan dolayı 
biribirine benzer ve tehlikeli bir vazi
yettedir. Bunlar, ciddî bir mukavemet 
gösterebUü'ler. Fakat hedef olacakları 
devamlı hava hücumlanndan dolayı 
taarruz için üssülhareke olarak kulla
nılamazlar. Cebelüttarıkm hinterlandı 
yoktur. 

Creenwichteki İngiliz bahriye aka
demisi profesörlerinden kumandan 
Grenfell, Cebelüttarık kayalığının an
cak tedafüi bir rol ojTuyabileceği fik
rindedir. Prestij sebeplerinden dolayı 
Maltanm tahliye edilmemesi ve her ne 
bahasına olursa olsun İngiliz bayrağı
nı orada tutmak kararlaştırılmıştır. 
i talyan filosunun muhtemel 

rolü 
Musul petrol boru hattının münte-

hasım teşkil eden Hayfanın Akdeniz 
şark memleketlerinin müdafaası için 
muazzam bir ehemmiyeti vardır. Kıb-
rıstaki ikinci derece üssülharekeler ise, 
İtalyanın Leryoz, Rodos ve Stampalya 
adalanndaki üssülharekelerini muat
tal tutmağa yanyacaktır. 

İtalyanın Sasano adasında yerleşip 
Adriyatiğe kilit vurduğu gündenberi, 
Korfo adası İngilterenin nazarında 
sevkülceyş ehemmiyetini kaybetmiş
tir. 

Zira Korfo Bautrinte'in top menzi
li altındadır. Buna mukabil bir harp 
çıktığı takdirde Kefalonya adasını, 
Saint Maure'i, Kuruntu, Salamini, ve 
Girid adaşım elinde bulundurmak İn> 
giltere için daha lüzumludur. 

İtalyamn, İngiliz - Fransız donan
masından daha küçük bir donanma
ya sahip olmakla beraber, Akdenizin 
şark ve garp havzaları arasındaki 
münakalâtı kesmeğe teşebbüs edecek 
ve bugün İspanyol sularına gelmekte 
olan Alman filosunun rolü de amiral 
Usbome'e göre Ümidbumu, Arjantin 
yolunda İngiliz - Fransız ticaretini 
durdurmağa çahşacak ve bunun için 
de Sierra Lesne ve Kanarya adala
rındaki üssülharekelere dayanacak
tır. 

İngiltere ile Fransanın kuvveti Ak
denizin kapılarını ellerinde tutmala
rından ileri geliyor. Zaafları da İtal-

yanın Sicilya ile Libyayı elinde bu
lundurulmasından ve Sardenya, Sicil
ya, Pantellarya, Lampedusedeki üs-
sülharekelerine istinat ederek Akde-
nizdeki ana yolu, tam ortasında kese-
bilmesi ihtimalinden neşet ediyor. 

İtalyanın zayıf tarafları 
ingiliz amiralliği İngiliz - Fransız 

filosunun ciddî zayiat bahasına da 
olsa Akdenizin iki havzasını Adalar 
denizinden şarka ve Karadenize gi
den yolları süratle temizliyebileceğin-
den ve on iki adadaki İtalyan üssül-
harekeleri durulmaz bir vaziyete so
kulabileceğinden şüphe etmiyor. 

Garbı Akdenizde Rodosa muadil bir 
rol oynayan Balear adalarına gelince 
bunların kıymetini izam etmemek lâ
zımdır. Balear adaları düşman tara
fından kullanılsa bile bunların Fran-
sadan ve şimalî Afrikadan gelecek 
hava filolarının çifte hücumuna ma
ruz bulunacağı ve İngiliz - Fransız fi
loları tarafından abloka altına alına
cağım unutmamalıdır. 

Velhasıl İtalya, açık olan uzun sa-
hillerile süratle vurulabilir. 

Fransız filosu tahtelbahir adedi 
bakımından İtalyan filosuna dûn bir 
vaziyette bulunmakla beraber hafif 
ve süratli kruvazörler bakımından 
İtalyadan daha kuvvetlidir. 

PYansanın İtalyamnkinden daha 
iyi teçhiz edilmiş iki büyük harp kru
vazörü vardır. 

Akdenizde iki tarafın 
bugünkü kuvvetleri 

Eğer bugün Akdenizde iki tarafın 
bulundurduğu kuvvetler mukayese 
edilecek olursa Fransa ile İngiltere
nin iki İtalyan zırhlısına mukabil 6 
zırhlıları, İtalyanın bir tayyare gemi
sine mukabil iki tayyare gemisi, var-
dır. Ağır ve hafif kruvazörlere gelin
ce, İngUtere ile Fransanın 10 ağır, 9 
hafif kruvazörleri mevcuttur. 

İtalya bunlara karşı 7 ağır, ve 18 
hafif kruvazör çıkarabilir. İngiltere 
ile Fransanın 30 u büyük olmak üze
re elyevm Akdenizde bulundurduk
ları 64 tçrpitoya karşı İtalya 59 torpi-
to ile mukabele edebilecektir, 

Vakia İtalyanın daha çok tahtel-
bahiri ve torpiller ile mücehhez son 
derece seri motorlu hücumbotları 
vardır. Fakat İngiliz amirallığmın 
hesaplarına göre İtalya, müttefikin 
filosuna ciddî zayiat verdirse bile 
Trablusgarpten münakalâtı daimî 
surette hırpalanacak ve İtalyanın Ha-
beşistanda bulunan 250,000 kişilik 
garnizonunun nefsi İtalya ile irti
batı tamiri kgıbii olmayarak .surette 
kesilecektir. 

Mısıra karşı iki taraftan 
hücum 

Bahrî sevkulceyşte en büyük otori
telerden biri olan amiral üsborne'e 

(Devamt 10 ?/'"•" ^^hifede) 

tsm^^ 
Son müsabakalar 

Türk kurtulmuş 
nazarile bakamaz mıyız? 

AMetlcr Mr {da; esnamaâm 
Geçen hafta Kadıköyünde yapılan 

«Altın çivili atletizm müsabakalan» 
çok hararetli olmuş ve alâka ile takib 
edilmiştir. 

Sürat koşulannda her üç kategori
de de bir kaç seri ile seçmeler yapıl
mak mecburiyetinde kalınması mem
leketimizde şimdiye kadar hiç görül
memiş bir hadisedir. 

Vakıa şimdiye kadar bir çok müsa
bakalarda adadce çok atletler gör
müştük. Lâkin bu seferkinin diğer
lerinden ayrılması hem daha çok mü-
sabik bulunması hme de bunlarm he
men hepsinin çok istidadlı çocuklar 
olmalarıdır. Filhakika en küçüklerin 
kategorisinde 11,7 ile ortancalarda 
11,5 le rakiplerinden pek az önde 
olmak şartile yarış kazanan çocuklar 
gördük. Büyükler yarışı ise başlfbaşı-

na bir âlem, seyircileri tepindirecek de
recede heyecanlı bir müsabaka oldu. 
İrfan mutad enerjisi ile yarışı 11,1 ile 
kazanırken Vedad tecrübesile ona 
meydan okur bir vaziyette yarım met
re arkasından yarışı bitüryor ve küçük 
Neriman ise tecrübesizliğinin ve bin-
netice heyecanının aleyhinde tecelli 
etmesini şayanı dikkat tekniği ile te
lâfi etmeğe çalışarak Vedadm bir 
omuz geminde tecrübeli süratcî Naz-
minin de yarım metre ilerisinde 11,3 
yapıyordu. 

Gazetelerin mutad cedvellerinin 
hakkında bir türlü fikir veremiyeceği 
bir müsabaka da 400 metre sürat ko-
şusudur. Burada büyük atlet Gören'e 
karşı genç ve azimkar Cemali heye
can içinde görüyoruz. İlk iki yüz met
relik mesafede Balkan şampiyonuna 
adam akıllı musallat olan Cemal bu
raya kadar 50 saniyelik bir 400 tem-
posile koşuyor, fakat buradan ötesi
ni bozulmadan bitirebilmek için bir 
Gören kadar süratli, kuvvetli ve ayni 
zamanda teknik olmak lâzundır. Ce
malde bu çalışma azmi varken onu 
bir gün böyle görebileceğimizi kuv
vetle ümid ediyorum. 50,1 ile hiç sı
kışmadan 400 metreyi bu zamanda 
çıkarabilmek Avrupanm en iyi atlet
leri için bile çok sıkıntı verici bir iş
tir. Gören tam bir klâs atletidir. 

Burada karakteristik bir nokta 
var ki üzerinde durmanın atletizm
deki bilgimiz hakkında bir fikir ve
rebileceğini zannediyorum. 50,1 sani
yelik 400 metre koşusu 2,9 la kazanı
lan 800 metre koşusundan daha fazla 
bir alâka ile seyredilmedi. İkisi ara-
smda mukayese yapmanm bir safdil
lik olduğuna inanmış seyirciler gör
mek isteriz. iBlhassa kapıda duhuli
ye olmasına rağmen epi bir kalabalık 
teşkil eden seyircilerimizde bu kadar-
cık olsım bir vukuf sezmek bu sporun 
artık kurtulmıya yüz tuttuğuna inan
mamız için vesile olacaktır. 

Günün unutulmıyacak müsabaka
sı olan 10,000 metrede Rıza Maksu-
dım kudreti ve zekâsı ile eski rekord-
men Hüseyinin kavi inadı blhassa 
bütün seyircileri heyecanlandırdı. Bu 
heyecanın tevlid ettiği haydi Rıza, da
yan Hüseyin gibi teşci nidaları içinde 
yarışı sürüklemek mecburiyetinde ka
lan Rızaya Hüseyin, 25 inci turun 
sonuna kadar musallat oldu ve öyle
ce bitirdi. Fakat ayağı o gün biraz 
sakat olan Rızanm, kollarım bir Fin

landiyalı mukavemetçi stili ile askiTa 
alıp gayet supl adımlarla âdeta bir 
makine adam gibi koşarak gösteı~di-
fi teknik ve rüzgâra karşı hiç zorla-
mayıp rüzgârı arkasına alınca sürat
lenmesi gibi bilgili ve zekî bir şekilde 
hareket etmesine mukabil Hüseyinin 
koUannı yarım mukavemet koşusun
da imiş gibi fazla hareket ettirmesi 
ve rüzgâra karşı yavaşlıyan Rızaya 
tam o sırada yetişmesi gibi bilgisiz ve 
fazla heyecanlı hareketleri onu ga
yet kolaylıkla geçilmeğe mahkûm et
ti. Her ikisinin de rekor kırmasma 
rağmen ben Rızayı sürüldiyebilecek 
birkaç kuvvetli rakib ve büyük bir 
müsabaka atmosferi ile bugünkü 
33,05 lik yeni rokorumuzun 32.30 a 
kadar inebileceğini tahmin ediyorum. 
Rızanın bu sene Balkan şampiyonu 
olmasını istiyorsak onun üzerine bir 
az olsun düşmemiz kâfi gelecektir. 

Henüz mevsim başında pistte bir 
çok kıymetli atlet görüp böyle klâs 
dereceleri elde etmemiz şimdiye ka
dar yersiz muamele gören Türk atle
tizminin kurtulacağı müjdeslle yü
reklerimize su serperken bu sahada* 
daha çabuk yürüyebilmemiz için de 
kusurlarımıza göz yummamak şian-
mız olmalıdır. 

Cumartesi günü hakikaten müsa
bakalar seyirciyi eskisi gibi esnet mi-
yecek kadar fasılasız ve heyecanlı ol
du. İşte bu heyecandır ki bir çok me
raklı ve içi tezleri pist kenarına inip 
oradan favorilerini daha iyi seyret
mek sevdasına kaptırdı. 

Artık devlet idaresine giren spor 
işlerinin muntazam olması için dev
let inzibatına ihtiyacı vardır. Futbcl 
maçlarındaki kadar çok olmasa da sa
hada bir iki resmî sıfatı haiz memu
run bulunması hiç de mümkün olm-
yan blrşey değildir. 

Bir de işaret etmeden geçemiyece-
ğUnlz bir nokta mukavemet koşula
nnda son turu işaret edecek bir çanm 
bulunmaması veya tahanca atıln.a-
masıdır. HHakem merjfiveninin de lü
zumu bundan daha az değildir. 

Başlarında canla başla çalışan mu
allimleri, temiz kıyafetleri, Vedad, 
Halid, Sermed, Nuri, Turan, Mücahid 
gibi enerjik gençleri, disiplinli ve te
miz hareketleri ile bahriyeliler bil
hassa nazan dikkati celbettller. Di
ğer mekteplerdeki Said, Cezml, Kâm-
ran gibi atletizmi benimsemiş küçük
ler ile beraber Türk atletizminin u-
fuklannı güzelleştirecek olan bu genf» 
lerdlr. 

Onlar ve emsalleri yaşadıkça Tür-
kiyede spor aıtık muayyen bir züm
renin kendi keyfine uydurduğu bif 
fantezi ve boş bir meşgale olmaktan 
kurtulacak ve neslin maddî ve rra-
nevî neşvünemaama yardım ede. i A 
en mühim bir âmil olacaktır. Bu te
menni artık eskisi gibi bir gafil tesel
lisi olmaktan uzaktır; zira genriik fn 
doğru yola sapmış bulunuyor 

Füruzan Tekti 

Halkevleri turnuasî 
Bakırköy Halkevi Başkanlıitmcian: 
Bakırköy Halkevi tarafından t^nıp K1W 

len futbol turunalanna SO - 4 - 1939 pa
zar günü s.n * '" "'1 da Bakırköy « • f 
alanınd» B Halkevi İle 1 
kr tvam edilecektir 
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Otobüs, Asrî ve Sûrp Agop 
mezarlıkları davası 

İngiliz Meclisi, mecburi asl(eriil( 
i(anununu Icabui etti 4' 

\ 

XBaştara£ı 1 nci sahifede) 
İt uzundu. Okunman yarım «aat ka» 
dar sürdü. 

B. Arif Çankaya, davanın esasım 
izah ettikten sonra, Temyiz mahke
mesince verilen nakız kararım ince
den inceye tahlil etti ve mahkemenin 
bu karara ittibadaJd isabetim kay
dederek, maznımlarm eski iddiası da>* 
irannde tecziyelerini istedi. 

B. Arif Cankayadan sonra Muhid-
din Üstündağ ile diğer iki suçlunun 
reldli B. Kenan Ömer müdafaasuu 
s«dederek, ezcümle dedi ki; 

— Makamı iddiaca serdolunan iddialar 
Türk de£U, cihan taritıi adlisinde görül
memiş kadar noksandır. Müddeiumumi 
suçlulara isnad etti^ fiilleri hep fiili meç
hul sigası ile serdetmiştir. 

Makamı iddia, maznunlara izafe edilen 
fiilin ne olduğunu tasrih etmek mecburi
yetindedir. Bu yapılmadan, kimseye ce
za verilemez. İddianamede Muhiddin 
Üstündağ şunu yapmıştır, diye bir şey 
yoktur. Tekrar ediyorum, müddeiumıunî 
müekkllime ayrılan hissel mesuliyetin ne 
olduğunu teşrih etsin, biz de müdafaamı-
zi ona göre yapalım. Hakikat şudur ki, bu 
hâdisede müekkilimden tek bir fiil sadır 
olmuştur. O da mesul servislerden maka
ma gelen bir evrakı usulü dairesinde ha
valeden ibarettir. 

Sonra, makamı iddia, Mahkemei temyi-
du nakzı haricinde kalan husuaUr hak-
kmda da beyanı mütalâa etti. Bunları ce
vaba lâyık görmüyorum. 

B. Kenan Ömer, bundan sonra 
MahkMnei temyizin nakzım mevzuu-
bahis etti. Bu nakza esas ittihaz edi
len Meclis karanmn tedvin edilme
miş olduğunu, binaenaleyh kanım 
hüküm ve kuvvetini haiz olamıyaca* 
ğmı söyliyerek dedi ki: 

— Fazla olarak makamı iddianın, yapıl
madığını söylediği muameleler de yapıl
mıştır. Makamı iddia, Belediyeye zaraf. 
Eşrefe kâr atfediyor. Halbuki Eşref malı-
01 geri almağa hazırdır. 

Diğer taraftan Vekiller Heyetinin met
re murabbama 85 kuruş bedel tayin etti
ği bir mahalle bitişik yeri, yetmiş üç ku
ruşa almakta zarar değil, kâr olduğu mey
dandadır. 

B. KMian Ömer, Temyiz ceza umu
mi heyetinin nakız karannda isabet 
olmadığuu, mahkemenin esM karan 
mucibince, müekkillerinin beraetine 
hükûmetmesini istiyerek sözlerine ni
hayet verdi. 

B. Muhiddin Üstündağ ile B, İh
san Namık ta müdafaalarım yapa
rak, mahkememn adaletine iltica et
tiklerini söyledüer. Öğleden sonra de
vam olunmak üzere muhakemeye ni
hayet verilerek Surpagop davasma 
geçUdi. 

S u r p a g o p 
Bu davada suçlu yalmz B. Muhid

din Üstündağ idi. Reis B. Mecdi Bek-
deş bu davaya esas olan Devlet Şûra
sı Mülkiye dairesince münttehaz lüzu
mu muhakeme karannm okunmasım 
emretti. Karar okundu. Bunda, B 
Muhiddin Üstündağm Ermeni küisesl 
Ue akdedilen sulhu, Dahiliye Vekâle
tine tasdik ettirmeden icra mevkiine 
koyduğu, Ermeni cemaatinin teklif 
ettiği sulh şartlanm aynen kabul et
tiğini, kazamhmş olan 180 bin lira 
tazminatı da sulhnameye ithal eyledi
ği, Üç Haron kilisise namma B. Sa
hur Saminin kızma ferağ edilen 1287 
metre murabbaük arazi hakkmda 
Umumi meclisten karar almadığı ve 
bütün bunlardan Umumî meclisi ha
berdar etmediği zikı-edilerek vazifei 
memuriyetini suiistimal eylediği kay-
tündağ: 

Bundan sonra B. Muhiddin Üstün
dağ isticvab edüdi. B. Muhiddin Üs
tündağ dedi ki: 

— İstanbulda Surpagop Ermeni mezar
lığı davasmdan dolayı Ermeni küisesUe 
müteveUl «fatUe sulh akdettiğimden do
layı suçlu olarak mahkemenize geliyorum. 
Belediye kanununun 70 nci maddesinin 
18 üncü fıkrasında Belediye meclislin mû-

' «kere edeceği ve karar vereceği işler ya
zılıdır. Bu işler araamda «raüddeabihi 1000 
lira fazla olan davaların tesviyesi» de var
dır. Eğer ben buna rağmen, yani Belediye 
meclisinin kararmı almadan bu işi yapmış 
isem tecziyem icab eder. 

Diyerek söze başladı ve hâdisenin 
tarzı ccreyamm uzım uzadıya anlat
tı. Bu mezarlık dolayısile muhtelif 
tarihlerde açılan davalar hakkında 
izahat vererek, asıl kendisinin suçlu 
olarak mahkemeye gelmesini mucib 
olan sulh meselesine geçti, dedi ki: 

— Bizim tarafımızdan sulh için ne 
hlr müracaat ve ne de jjir teşebbüs 
yapılmamıştır. Davacılarımız şahsan 
Dahiliye Vekiline müracaat ederek, 

bu mezarlık meselesinden dolayı Bele
diye ile mütevellilik arasmda çıkan 
ihtUâfm hallinde kendisinin hakem 
olmasmı istemişler ve bunun için bir 
de arzuhal vermişlerdir. Vekâlet bu 
arzuhali bana göndererek fikrimi sor
du. Ben hemen cevap vermedim. 

Davacılann Vekâlete tekrar mürar 
caatleri üzerine Vekilden bir şifre al
dım. Bu şifrede ezcümle, «Bu davanm 
neticelendiğini zannediyorum. Hake
me kalmış bir iş var mıdır? Var ise 
fikriniz nedir?> deniliyordu. 

Bunun üzerine Dahiliye Vekâletine 
mufassal bir cevap verdim, noktai na
zarımı bildirdim. Ondan sonra Vekâ
letten tekrar bir emir aldım. Bu emir
de mezarlık işinin sulhen tesviyesi 
hususunda Vekâlet Hukuk müşavir-
liğince ahnan karar zikrediliyor ve 
mütalâamızın sarahaten büdirilmesi 
isteniyordu. 

Bunun üzerine ben Muhakemat 
âmiriiğini bu iş hakkında bir rapor 
tanzimine memur ettim, hazırlanan 
raporu da Vekâlete gönderdim. 

Bu sırada mütevelli heyeti bize de 
bir arzuhal vererek sulh şartlanm bil
dirdi. Dahiliye Vekâletinde Dahüiye, 
Maüye ve Adliye Vekâleti Hukuk mü
şavirlerinden mürekkep bir komisyon 
teşkü edüdi. Komisyon bütün evrsda 
tedkik etti. Neticede Dahüiye Vekâ
leti, bu davanm sulhen haUInüı, Be
lediyenin menfaatine olacağı yolun
da bir karar verdi ve bu kararm icra
sı istendi. Mesele, Belediye meclisine 
geldi. Meclis te Dahiliyenin noktai 
nazanna iştirak etti; sulhun şartla-
rmı ve esaslarmı tesbit ederek, bu 
şartlar dairesinde sıühname akdine 
bendenizi memur etti. Bu sırada bizim 
evvelce mezarlığa tasarruftan mene-
dilmemiz dolayısile maruz kaldığımız 
zarar ve ziyan için açtığımız tazmi
nat davası, bidayeten hükme iktiran 
etmiş ve mütevellilik gıyaben 150 bin 
lira tazminat itasına mahkûm ol
muştu. Mütevellilik bu paranm da 
sulhnameye dahil olmasını istedi; ben 
muvafakat etmedim. 

Bunun üzerine, Vekâlete müraca
at edip hakkımda şikâyette bulundu
lar. Vekâlete müdahale ederek «Bu da
vanm uzun müddet sürüncemede 
kalması doğru değüdir. Belediye mec
lisi de esasen karar verdiğinden, te
reddüde mahal yoktur dedi; mesele 
tekrar Mecliste müzakere edüdi. Mec
lis bu paramn sulhnameye dahü bu
lunduğuna karar verdi. Ondan son
ra da sulh akdedildi.» 

Reis, Şûrayı devlet mülkiye dairesi 
karannda zikredilen hususlar hakkın
da B. Üstündağa ayn ayn sualler 
tevcih etti. B. Muhiddin Üstündağ bu 
suallere cevap verdi. Öğleden sonra 
saat dörtte muhakemeye devam edü-
mek üzere celse tatü edildi 

ö ğ l e d e n s o n r a k i c e l s e 
Öğleden sonra saat 16 da akdedi

len ikinci celsede Surpagop mezarhğı 
davasmm görülmesine devam edüdi. 
Bu davaya ait tahkikat fezlekesi, Er
meni mütevelli heyeti vekili Dr. B. 
Arsak Sürenyamn eski Dahiliye Ve-
kili B. Şükrü Kayaya gönderdiği 
mektuplarla İstanbul Valisine verdi
ği dilekçe, B. Şükrü Kayanın bu me
sele hakkında İstanbul Vüâyetine 
yaptığı istizahlar, Vüâyetin bu isti
zahlara verdiği cevaplarla, akdedUen 
sulhname okımdu. 

Bay Arsak Sürenyanîn bay 
Şükrü Kayaya mektubu 
Ermeni mütevelli heyeti vekili Dr. 

B. Arsak Sürenyan, eski Dahüiye Ve-
küi B. Şükrü Kayaya gönderdiği bir 
mektupta!, Türkiyedeki EıûnenUerin 
ayrı bir varhk olarak gösterümesinin 
mânâsız olduğu, Ermenilerin Türk 
birliğme dahil bulunduklan zikredil
mekte ve uzun müddet sürüncemede 
kalmak istidadım gösteren bu dava
da hakemliği kabul etmesi rica edil
mekte idi. 

Okunan evraktan, B. Arsak Süren
yamn bu müracaatı üzerine, B. Şük
rü Kayanın bu dava ile alâkadar ola
rak, keyfiyeti B. Muhiddin Üstün-
dağdan sorduğu ve bu münasebetle 
Vekâletle Vilâyet arasmda epeyce 
uzun bir muhabere cereyan ettikten 

sonra, Vüâyet Umumî meclisinin de 
karan almarak, meselenin sulhen 
halli cihetine gidüdiği anlaşümakta 
idi. 
S a n a s a r y a n h a n i n a s ı l a l ı n d ı 

Evrakm okunmasım müteakip, 
müddeiumumi B. Arif Çankaya, Be
lediye üe kilise arasmdaki davaların 
mahiyeti ne olduğunu, Sanasaryan 
ham davasmm Surpagop mezarlığı 
davası ile ne cihetten irtibatı olduğu
nu sorarak dedi ki: 

«—. 1287 metre murabbalık yerin 
sulhen kiliseye terkinden Umumi 
meclisin haberi var mı idi?> 

B. Muhiddin Üstündağ, Sanasar
yan hammn sulhan değil, hükmen 
alındığım ve 1287 metre murabbahk 
yerin Ermeni kilisesine bırakılan 
5990 metre murabbalık araziye dahil 
bulunduğunu beyan etti. Müddeiu
mumi: 

•— Ermeni kilisesine 5000 liraya sar 
tılan bu yer sonradan 45000 liraya 
satılmış... 

B. Muhiddin Üstündağ cevaben 
dedi ki: 

— Bundan haberim yoktur. Esasen 
Umumî meclisin karannda da böyle 
bir şey yoktur. 

Reisin müteakip suallerine cevaben 
de, B. Muhiddin Üstündağ, 180,000 li
ralık tazminatm. Vekâletin emrlle 
sulhnameye ithal edüdiğini ve dava
nm uzun müddet devam etmesi, ne
ticede de daha fazla yer terkedilme-
si ihtimali karşısmda, meselenin sul
hen halline Belediyenin menfaatti gö
rüldüğünü söyledi. Dahiliyenin bida
yeten muvafakati alınmış olduğu için 
sulhnamenin aynca Vekâlete tasdik 
ettirilmesine lüzum görülmediğini 
ilâve etti. « 
B . K e n a n Ö m e r « m e s u l i y e t i 
m ü s t a h a k l a r ı n a y ü k l e t m e k 

l â z ı m d ı r » d i y o r 
B. Muhiddin Üstündağm vekili B. 

Kenan Ömer, Belediyeye, Ermeni ki
lisesinin 180 bin lira tazminat verme
si hakkında mahkemeden bidayeten 
alman kararm bir katiyet ifade etme
diğini söyliyerek, dedi ki: 

— Muhiddin Üstündağ bu sulhu 
baltalamak için elinden geldiği kadar 
çalıştı. Eğer mesuliyet varsa, bunu, 
ona değil, asıl müstahaklanna yük
letmek lâzımdır. 

Bundan sonra, mahkeme, müddei
umumiye bir diyeceği olup olmadığım 
sordu. Müddeiumumi de, tedkik için 
evrakı istedi ve mahkeme 25 mayısa 
talik olundu. 
B . Ü s t ü n d a ğ ş a h i t l e r i n i f a d e 

l e r i n i k a b u l e t m i y o r 
Surpagop mezarhğı davasmdan son

ra tekrar otobüs davasma geçUdi ve 
İstanbulda dinlenen şahitlerin istina
be evrakı okundu. Reis, şahidlerin 
ifadeleri hakkmda bir diyeceği olup 
olmadığım, B. Muhiddin Üstündağ-
dan öordu. B. Muhiddin Üstündağ-
Şahid sıfatUe ifadelerine müracaat 
edilen bu şahıslardan ekserisinin sa-
bıkah olduğunu, bunun, Belediye sicU-
lerinin tedkiki ile sabit olacağım söy-
Uyerek dedi ki: 

-- Bütün bu gürültüler 1937 senesinden 
sonra başlar. Bu tarihe kadar Belediye, 
mevcud otobüslere bir tek otobüs dahi U&-
ve etmemi^ir. Şahid diye ifadeleri alman 
kimselerin ruhsatnamelerinin istirdadı 
keyfiyeti de bu tarihten evveline aittir. Bu 
tarihten sonra, yani yeni hatlar açılmca ve 
herkes istediği hatta giremeyince tezvir
ler başladı. B. Sabur Sami de ancak yeni 
hatlar açıldığı zaman ortada görüldü. 

B. Muhiddin Üstündağ, netice ola
rak, bu şahidlerin ifadelerine kanuni 
bir kıymet atfedilemiyeceğüü beyan 
etti. 

B . E k r e m S e v e n c a n ş a h i t 
M u s t a f a y ı « m e c n u n » d i y e 

t avs i f e t t i -
B. Ekrem Sevencan, şahidlerden 

yalmz Refetin kendisile temas ettiği
ni, bu adamın şahid vaziyetinde bu-
lunamıyacağını söyliyerek, otobüs iş
letme ruhsatnamesi ahnak için ken
disine nasıl müracat ettiğini şöyle an
lattı: 

— İfadelerinden anlaşüıyor ki, bu 
adamm bana karşı muhakkak bir ki
ni vardır. Benim Sabur Sami ile 
müştereken iş yaptığımı iddia ediyor. 

(Baştarafiı 1 nd sahifede) 
re verdiği teminatı bugünkü siyaseti
ni muvafık ve muhalif bütün fu:-
kalar tasvip etmi§lerdi. Bu teminatı 
tahakkuk ettirmek için ittihaz edilen 
tedbirlerin de kabul edilmesi lâzım
dır. Bütün dünya tecavüze karşı İn-
güteremn müttehit bir cephe teşkü 
ettiğini anlamahdır. 

Bu nutuk şiddetle alkışlanmıştır. 
Müteakiben muhalefet hderi Attle 
kürsüye çıkmış ve askerlik mecburi
yetine lüzum olmadığım, İngilterenin 
kâfi derecede kuvvetli olduğumu söy
lemiştir. 

C h u r c h i l l ' i n b e y a n a t ı 
Muhafazakâr liderlerden Churchill, 

mecburî askerliğe muanz olanlann 
zaferi takdirinde nasyonal sosyalist 
tahakkümüne karşı Avrupaca göste
rilen mukavemetin yıkılacağını beyan 
etmiştir. 

Churchill, İngiltere tarafmdan gi
rişilmiş olan taahhütlerin mecburi 
askerlik tedbirim zarurî kıldığını be
yan etmiş ve bu kararm Bitlerin nut
kuna bir cevap teşkil etmemesi için 
Chamberlain'in isticalini tasvip eyle
miştir. 

Bununla beraber Churchill, y^alnız 
20 yaşındakilerin çağrılmasım kâfi 
görmemiş ve diğer bazı smıflann da 
süâh altına ahnabileceğini kaydet
miştir. Maamafih diğer yaşta olanlar 
için göniülü usulünün devam edece
ğine nazaran bu tedbir şundilik kâfi 
addedilebilir. 
K a n u n l â y i h a s ı k a b u l e d i l d i 

Londra 27 (A.A.) — Mecburi as
kerlik hakkmdaki kanun lâyihasmi 
Avam Kamarası 145 muhalife karşı 
376 reyle İcabul etmiştir. 

Lâyiha aleyhindeki muhalefetin 
takrüri ise 143 e mukabil 380 reyle red
dedilmiştir. 

Londra 27 (A.A.) — Lordlar Ka
marası, mecburî askerlik hakkmda 
hükümetin yaptığı teklifleri tasvip 
eden lâyihayı kabul etmiştir. 

Kanun hemen tatbik edilecek 
Londra 27 — İyi membadan ahnan 

haberlere göre mecburi askerlik hak
kmdaki lunmı lâyihası. Meclis tara
fmdan kabulünden iki vejra üç gün 
som-a tatbik edilmeğe başlanacaktır. 
Bu hususta şimdiden icap eden ted
birler ahnnuştır. Yeni kura efradı 
mevcut alaylara verilecek, yeni alay
lar teşkU edilnüyecektir. 
Milis kıtaatı genişletilecek 

Londra 27 (A.A.) — Harbiye Neza
retinden bildirildiğine göre, eski as
kerlerden mürekkep ve mevcudu az 
olan milis kıtaatı genişletUerek İngü-
terenin umumî silâhlı kuvvetleri kad
rosuna ithal edileceklerdir. 

45 inden 51 yaşma kadar olan eski 
askerler de dört senelik mukaveleler
le mezkûr mlüs kuvvetlerine ithal 
olunacaklar ve bu suretle teşkil edi
lecek yardımcı territorial ordu mün
hasıran anavatan topraklarmm mü
dafaasında kuUamlacaktır. 

B i r s e n d i k a r e i s i n e g ö r e f a b r i 
k a l a r d a k a r ı ş ı k l ı k ç ı k a c a k m ı ş 

Londra 27 — İngiliz işçi sendika-
lan kongresi dün toplantısım tehir 
etmiştir. Buna sebeb mecburi askerlik 
hakkında bir lâjriha hazırlandığmm 
haber almmasıdır. Umumî Konsey 
vaziyeti çok ciddî telâkik temektedir. 

Bu hususta müzakeratta buluna
caktır. 

Sendikalardan birinin reisi gazete
lere şu beyanatta bulunmuştur «Her 
hangi bir şekilde mecburî askerlik 
hizmeti kabul edildiği takdirde fab
rikalarda karışıklıklar çıkacaktır.» 

Londra 27 (A.A.) — Tredünyon-
1ar umumî meclisi azası ile amele fır

kası icra komitesi re birçok ameHt 
mebuslar, hükümetin askeri mükelle
fiyet hakkındaki kanun lâyihalarım 
tetkik etmek üzere bu sabah bir top
lantı yapmışlardır. 

B. Atlee üe B. Greenwood, bu top* 
lantıda hazır bulunmuşlardır. 

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

Londra 27 — Gazeteler mecburi 
askerlik karan münasebetUe uzun 
makaleler yazıyorlar. Muhafazakâr 
gazetelerin hepsi kararı tasvip etmek
tedir. Times, DaUy Telegraph, DaUy 
Express, Daily Mail hararetli maka
leler yazıyorlar, hatta geç kahndığı-
m söylüyorlar. 

İşçi fırkasının gazetesi olan Daüy 
Herald ((Başvekil sulh zamanında as
kerlik mükellefiyeti koymayacağını 
söylemişti. Son karar ile sözünü tut
mamış oluyor» diyor. 

Muhalif Liberal fırkasına mensup 
News Chronicle de diyor ki: «Bu ka
dar ufak mikyasta bir plâmn Musso-
liıü üzerinde pek az, Hitler üzerinde 
ise daha az bir tesiri olacaktır. 

Diğer taraftan, çok iyi işlemekte 
olan gönüllü hizmet sisteminin terki 
aramızda ihtilâflar çıkmasına sebebi
yet verecektir. 

Eğer memlöket nifaka düşmeksizin 
kuvvei maneviyesini zaafa uğrat
maksızın askerî mükellefiyet sistemi
nin kabulü isteniliyorsa, bu işi umu
mî muvafakati temin edecek şerait 
dahilinde yapmak icap eder. Bunun 
için de iki şey lâzımdır: 

1 — İdarenin esasını bütün mem
leketin itimadına mazhar olacak şe
kilde genişletmek, 

2 — Kimsenin haı-pten ve harp ha-
zırlıklarmdan istifade etmiyeceğini 
tenün eylemek. 

Bu gazete, netice olarak diyor ki: 
«Askeri mükellefiyet, hayatî bir zaru-
rte ise İngilterede hiç kimsenin gö
nüllü hizmet usulünün terkedilme-
sine teessüf etmiyeceğine kaniiz, fa
kat bu zaruretin delilini göremiyo
ruz.» 

B i r K a n a d a g a z e t e s i n i n 
m ü t a l e a s ı 

Toronto 27 Kanada (A.A.) — Glo-
be and Mail yazıyor: 

İngilterede mecburi askeriik hiz
meti prensipi, Avnıpada vaziyetin ne 
kadar ümidsiz olduğunu gösterir. İn
giltere, kuvvet istimal etmek için 
diplomasiden vazgeçiyor. 

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

Berlin 27 (A.A.) — İngilterede mec
burî askerlik hakkmda dün Avam 
Kamarasında Chamberlain tarafm
dan yapılan beyanatı mevzuubalıs 
eden Alman gazeteleri bu tedbirin 
de İngütere tarafından tevessül edi
len ihata si3rasetine dahil bulundu
ğunu yazıyorlar. 

«Berliner Börsen Zeitung» diyor 
ki: 

Chamberlam'in kanun lâyihasım 
izah şekli onun gizli düşüncelerini de 
meydana dökmektedir. 

FiUıalcika, Chamberlain İngiltere
de mecburî askerliğin kabulünün 
bütün dünyada yaptığı tesirden bah
setmiştir. Bu temayül açıkça harict 
siyasette tehdidi tazammun eder. Ve 
çember siyasetine girmekte tereddüt 
gösteren küçük devletler için de yem
lik vazifesini görecektir. 

Adanada pazarlıksız satış 
Adana (Akşam) — Hat)er alındı-

ğme göre pazarUksız satış kanunu
nun şumül sahası içüıde Adana da 
vardır. Vekâlet bu hususta vilâyetten 
bazı malûmat istemiş bulunmaktadır. 

Bvmu bUâhare kendisine soracağım. 
B. Ekrem Sevencan, şahid Musta

fayı ((mecnun» diye tavsif etti ve ken
disini şahsan tanımadığını söyledi ve 
ilâve ederek: 

— Mustafa, beni Petraki ile Pera-
palasın karşısmda kol kola sarhoş ge
zerken görmüş. Petrakiyl tammam. 
Perapalasın karşısmda bir gazinoya 
da gitmiş değilim. Bu tamamüe ya-
landu:. Mahkemeden talep ediyorum, 
Petraki üe Mustafa buraya celbedU-
sin, vaziyet meydana çıkanlsm. 

Müdelumumi, dlnlenmiyea gahidler hak

kmda yeniden talimat yazılmasmı Lstedl 
Mahkeme, müzakere için celseyi tatil ettt 
Bir müddet müzakereden sonra şahidler
den İkametgâhları meçhul olanlann 
but ifadelerinin okunması ve diğerlerine 
yeniden talimat yazılması yolundaki ka
ran tefhim etti. 

B. Muhiddin Üstündağm vekili B. Ke
nan Ömer. ikametg&hı meçhul gösterilen 
Razlnln polislikten matnıd olduğunu, t»-
tanbulda bulunmamasına imk&n olmadı
ğım söyliyerek. bu lohldln dtnl«nme«tode 
urar ettL Mahkenm, B. Kepan öm«rln 
talebini kabul ederek ceİMye nihayet verdL 

Bundan aonm AMA mezaılık davaan» 
geçUdL Mahkene, tedkUc içtn bu dava-
DU da SS mayım taUk edUdltlnt tefhla 
ederek durufmaya nihayet verdi. 
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HER AKŞAM 
BİR HİKÂYE Aksa 3 

Vasfi düşünce içinde idi. Bu akşam 
yemeğine evine dört misafir davet 
etmişti. Bunlarm içinde Muallâ da 
\ardi. Ne zamandanljeri bu genç ka
dın Vasfiyi pek ziyade meşgul edi
yordu. Muallânm ince kaşlarmı yu
karıya kaldu:arak, tatlı tatlı konuş-
masııu saatlerce dinlese gene doya-
mıyordu. 

îşte bu akşam yemeğine gelecek 
dört misafir arasmda Muallâ da var
dı. Lâkin Vasfiyi asıl düşündüren şey 
parasızlıktı. Her ay sonu olduğu gibi 
cebindeki para gene suyunu çekmiş
ti. Bir yerden de borç olarak bir mik-
dar para bulacağım hiç ümid etmi
yordu. Çünkü bir çok borçlan vardı. 
Ve bunları da ödiyemiyordu. Bütün 
tamdıklan ona krediyi kesmişlerdi. 

O halde bu akşam dört misafirine 
ne ikram edecekti? Akşam yemeği 
için lâzım olan öteberiyi neyle ala
caktı. 

Vasfi kendisine borç verebilecek 
bir hayır sahibini bulmak için daki
kalarca düşündüğü halde kimse ak-
İma gelmiyordu. Genç adam «Ne 
yapmalı?» diye kendi kendine söyle
nerek odanm içinde bir aşağı bir yu
karı dolaşırken birdenbire kapı çar 
Lndı. Vasfinin yüreği hoplamıştı. 
Acaba alacaklılarından biri miydi? 
Fakat bu heyecanı çok sünnedi. Ala
caklılarının ay sonu değil, kendisini 
daima ay başlarmda ziyaret ettiğini 
gayet iyi biliyordu. Bunun için per
vasızca kapıyı açtı. Omuzunda tah
tadan küçük bir sandık taşıyan bak
kal çırağı kıyafetinde biri gelmişti. 
Gelen adam: 

— Bay Vasfinin evi burası mı? di
ye sordu. 

Vasfi cevab verdi: 
— Evet, burası... 
— O hlade bunlar size geliyor. 
Bakkal çırağı kıyafetindeki adam 

tahta sandığı yere indirdi. Sandığın 
İçinde bir sürü şey vardı. Gayet iri 
portakallar, şişe şişe şaraplar, bir ta
kım iriü ufaklı paketler, kutular, ke
se kâğıdları. 

Vasfi bir aralık: 
— Sakın yanlış bir şey ohnasm!.. 

dedi. Bakkal çırağı kıyafetindeki 
•dam: 

— Aman efendim... Nasıl olur? Bu
rası bay Vasfinin evi değil mi? Bütün 
Imnlann parası verilmiştir. Hepsi 
turası için... 

Vasfinin gözleri parlamıştı: 
— Peki peki... dedi, içeri mutfağa 

götürüp bırakınız. Bakkal çırağı san
dığı mutfağa götürdü. Portakalları, 
İri güzel elmaları, armudlan, paket
leri, şarab şişelerini çıkardı. Dizdi. 
Ea son olarak sandıktan büyük bir 
paket daha aldı: 

— Efendim bunlar da iki büyük 
haşlanmış tavuk... Bizim mağazaya 
bunlann parası bırakılmış ve: «Ma-
hallebiciden iki büyük, semiz haşlan-
nuş tavuk aUp eve bırakmız!» demiş
ler. İşte onlan da getirdim... Sonra 
pasta istemişsiniz. Onlan da alıp ge
tirdim. 

Vasfi memnım bir tavırla: 
— Peki oğlum!., dedi. 
Bakkal çırağı boş sandığı alıp çık

tı, gitti. Vasfi neredeyse sevincinden 
göbek atacaktı. Hemen paketleri, bak-
kahn getirdiği kutuları birer birer 
açtı. Neler yoktu, neler... Yuvariak 
bir teneke kutu ağız ağzma, en âlâ 
cinsinden siyah havyarla doluydu. 
Büyük bir kese kâğıdını açtı. ağzına 
kadar iri iri muzlarla dolu... Bir pa
ketin içinde fırınlanmış nefis dil var
dı. Bundan başka nefis salamlar, 
Jambonlar, çeşld çeşid peynirier, tur
şular... 

Vasfl kendi kendine söyleniyordu: 
— Peki amma bir akşam yemeği 

çıktı işte... Bekâr işi evde akşam ye
meği ziyafetinde bundan bajşka bir 
şey de bulunamaz ya... Hele benim 
bu parasızhk zamanımda bütün bun
lar öyle mükemmel bir surette imda-
dmıa yetişti ki... AUahtan başka bir 
şey istemiş olsaydım demek verecek
miş. 

Vasfl hemen harekete geçti. Güzel 
bir sofra kurdu. Havyan, salamları, 
turçulan, peynirleri dizdi. Şarapları 
açtı. Muzları, elmalan, kocaman ko
caman portakalları tabaklara yer
leştirdi. İki kocaman tavuğu sofra
nın tam ortasına koydu. Bahçeden 
de biraz çiçek kopardı. Bunlan da 
yemek ma.sa.sının ürerine yerleştirdi. 

Sonra da sofranm karşısma geçip 
şöyle bir baktı. Her şey mükemmeldi. 

Bundan sonraki zamanmı kendi
sine çeki düzen vermekle geçirdi. İşi 
bittikten sonra eline bir kitab aldı. 
Bir köşeye oturdu. Lâkin kitabı uzun 
boylu okumağa vakit kalmadı. Kapı 
çalmdı. Misafirler gelmişti. Muallâ-
mn bu akşam bütün neşesi üstündey
di. Vasfiye her zamankinden daha 
fazla iltifat ediyordu. Genç adam 
içinden: «Haydi Vasfi işin iş!> diyor
du. Misafirler öteki odada hazırlanan 
yemek sofrasını beğendiler. 

Muallâ: 
— Ne güzel sofra kurmuşsunuz., 

diye gülümsedi. 
Vasfi mütevazi bir tavırla boynunu 

büktü: 
— Ne yapalım, bekâr işi... dedi 
Misafirler arasmda her şeye karşı 

pek fazla merak gösteren biri vardı: 
Sermed... Aynı zamanda boşboğazlı-
ğile meşhur olan Sermed Vasfiye 
sordu: 

— Bu nefis muzları, bu güzel por-
takallan nereden buldun Vasfi? 

Vasfi: 
— Efendim, dedi, benim bir mana

vım vardır. Her şeyin en güzelini, en 
nefisini âdeta benim için seçer... Ona 
dünden tenbih etmiştim. Bugün he
men bu muzları, portakalları, elma
ları göndermiş.. 

Sermed havyara baktı: 
— Fakat havyar da çok güzele ben-

Eiyor... 
Vasfi hemen cevab verdi: 
— Ben biraz siyah havyardan an-

larun. Sonra benim bir bakkalım var
dır. En güzel, en nefis havyar onda 
satılır. 

Sermed gülümsedi: 
— Yaşamasını bilirsin Vasfi... muz, 

havyar, güzel yemişler... Bu akşam 
nadide şeyler yiyeceğiz demek ki... 

Sofraya oturdular. Tam yemeğe 
başlıyacakları sıra kapı acı acı çalm
dı. Bu saatte kim olabilirdi. Vasfi mi
safirlerine: 

— Müsaade eder raisiniz? Bir daki
ka şu kapıya bakayım?., dedi. Koştu. 
Kapıyı açtı. Sofranm üzerindeki öte
beriyi getiren bakkal çurağı ile ya-
mnda da iri yarı başka bir adam gel
mişti. Vasfi kapıyı açar açmaz iri ya
rı adam yanındaki bakkal çırağmı 
göstererek: 

— Ben bunun ustasıyım. Bizim ço
cuk yanlışlıkla size bazı şeyler getir

miş. Halbuki o ilerideki evde oturan 
bay Vasfiye gidecekmiş. Çırak daha 
yenidir. Buraları bilmiyor. Biz de 
eline verdiğimiz adrese yalnız filân
ca sokakta bay Vasfi diye yazdık. 
Çocuk öteberiyi buraya bırakmış. On
ları geri veriniz. 

Vasfi ne söyhyeceğini şaşırmıştı: 
— Lâkin nasıl olur? Misafirlerim 

var. Onları sofraya koydum. Neredey
se yemeğe başlıyacağız. Bunlar bana 
kalsa, yarın size parasmı gönder-
sem... 

İri yan adam bu sefer: 
— Yoo... dedi, dünyada olmaz. 

Bizim müşteri bay Vasfinin de mi
safiri varmış. Acele her şeyi istiyor. 
Sonra siz beni tanımazsmız amma 
ben sizi çok iyi tanırım. Bu civarda 
borç yapmadığınız bakkal kalmamış. 
Size veresiye bir şey veremem. Geti
rin eşyamı... Yoksa karışmam ha.. 

Vasfi kekeledi: 
— Ya vermezsem?.. 
— Polis getiririm. îş edepsizliğe 

binmesin... Yoksa haradolsun kolla
rımızda epeyce kuvvet vardır. Haydi 
beraber eve girelim de çırağın getir
diği şeyleri alalım.. 

İri yarı bakkalla çırağı eve girer
ken Vasfi kapı önüne şırrak diye dü
şüp bayıldı. Hikmet Feridun Es 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mmtakası: Kalyoncukul-

lukta Zafiropulas, Şairziyapaşa cad
desinde Hayreddin Tav, Taksim Ni-
zameddin, Kurtuluşta Necdet Ekrem, 
Magka caddesinde Maçka, Fmdıklıda 
Mustafa Nail, Fatih: Veznecilerde 
tJniversite, Karagümrük: Ali Kemal, 
Bakırköy: Tezriyan, Sarıyer: Asaf, 
Aksaray: Cerrahpaşada Şeref, Fener: 
Emilyadi, Kumkapı: Asadoryan, Kü-
çükpazar: Necati, Samatya: Koca-
mustafapaşa caddesinde Rıdvan, A-
lemdar: Ali Riza, Şehremini: Topka-
pıda Nazım, Üsküdar: Ahmediye, Hey-
beliada: Halk, Büyükada: Şinasi Riza 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey-
ko*. Paçabahçe, Anadoluhlsarı, Ta-
tabya, Yeniköy. Emlrg&n T« Rumell-
btsarmdakl eczaneler her (ece nöbet
çidir. 

Beşiktaş Halkevinden: 
Doçent Vehbi Eralp tarafından 29 

Nisan 1939 cumartesi akşamı evimiz
de (Rüyalar) hakkında bir konferans 
verilecektir. Konferansı ulusal bir 
temsil takib edecektir. 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ Tefrika No. 124 

İmparatoriçenin veziri, kaplanlar mahzeninde 
Aysunun entarisini buldu ve telâşla Turakinaya koştu 

İştahsızlık - hazımsızlık - şişkinlik - bulantı -
gaz - sancı - mide bozukluğu - dil - barsak 

ataleti - inkıbaz - sıkıntı - sinir 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarına karşı 
HASAN MEYVA özü 

Kullanınız. 
Mide i«,in her jemekten sonra 1-2 tatb kaşığı >anm bardak MI i(,ınde ve müs-
hil içip her sabah >pya |;rre yatarken aç karnına 1-2 çorba kalığı yanm bar
dak m içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYTA ÖZÜ Avrupa ve bilhassa 
İnfiliş mey\a tuzlaruıdan ilaha yüksek o)du|:u katiyetle sabittir. Buna rağ
men Avrupa mey\a özlerinden beş m^^li daha ucuzdur. HASAN MEYVA ÖZt) 
yalnız bir türlü olup şekrrsizdir ve çok köpürür. 

SM 30 J" 50 1 :L 80 Kr. dört 
misli 

— Turakina onu sıkıştırmış olma
lıdır. Samonun bir an evvel yakalan
ması için her tarafa buyruklar gön
derildi. Çutsay vazifesini yapıyor. 
Merak etmeyin! dedi. 

Fatmanm anlamak istediği bir 
nokta daha vardı. Cüceye yaklaştı: 

— Aysunun cesedini ne yaptın? 
— Başını koparır koparmaz, cesedi

ni aslanların ağzına attırdım. 
Fatma geniş bir nefes aldı: 
— Ben de böyle yaptığını tahmin 

ediyordum. Artık bu mesele kapanmış 
demektir. Hiç kimse, Aysuya aid saray
da bir iz bulamaz... 

Dedi ve cüceyi o gün de bir çok he
diyelerle taltif etti. 

K a p l a n l a r ı n a ğ z ı n d a b u l u n a n 
b i r k a d ı n e n t a r i s i . . 

Onun izini - bir haftadanberi ara
dıkları halde - bulamıyorlardı. 

Turakina: 
— Aysuyu o öldürmemiş olsaydı, or

tadan kaybolur mıydı? 
Diyor ve Karakurumdan kaçtığına 

inamyordu. 
Saray muhafızı Duran da: 
— O, Aysuyu vurduktan sonra kaç

mış. 
Demişti. Bütün Karakurum halkı 

onun hakkında bu hükmü vermişti. 
Samonun Karakurumdan kaçtığına 

herkes gibi, Fatma da inanmıştı. Bu 
habere inanmıyan ve onu hâlâ arat
makta devam eden bir adam vardı: 
Çutsay. 

İmparatoriçenin veziri, Samoya sü
rülen bu lekeden onu kurtarmak isti
yordu. 

Samo hakikaten kaçmış mıydı? Yok
sa Karakmumda mı saklanmıştı? 

Bunu bilen yoktu. 
Çutsay bir gün aslanların bulundu

ğu yerde bir kadm entarisi gördü. 
Çutsay çoktanberi vahşî hayvanla

rın bulunduğu mahzene inmemişti. 
Turakinaya demir kafes içinde yeni 
bir kaplan getinnişlerdi. Bu kaplam 
beylerden biri hediye etmişti. Yeni ge
len kaplanın çok büyük ve müthiş bir 
hayvan olduğunu söylüyorlardı. Çut
say da herkes gibi onu görmek mera
kına düşmüş, o sabah sarayın zemin 
katma inmişti. 

Duran, vezirin yanı başında dolaşı-
3'ordu. 

Çutsay mahzenin üstündeki delik
ten aşağıya baktı. Kaplanlann kük
reyişi Çutsayın tüylerini ürpertmiş-
ti. 

Duran: 
- - Ben, bugüne kadar, böyle müt

hiş bir kaplan görmedim, dedi, bu hay
van hemcinsi olan diğer kaplanları bi
le parçalamak istiyor. Üzerlerine öy
le bir atılışı var ki... 

Çutsay kaplanı uzaktan seyreder
ken, mahzenin içinde ve kaplanların 
dolaştığı yerde bir bez parçası gördü. 
Çutsayın gözüne ilişen bu bez parçası, 
kurnaz vezirde bir anda yeni şüpheler 
uyandırmıştı. Uzaktan bu bezin ne ol-
duglı anlaşılamıyordu. Bu bir paçav
ra parçası mıydı, yoksa bir insan göm
leği mi? Çutsay bunu anlamak is
tedi. 

Duran a sordu: 
— Şu yerdeki bez parçasını oradan 

nasıl alabiliriz? 
Duran başını uzattı. 
— Kolayı var. İpin ucuna bir çen

gel bağlayıp yere sarkıtır ve bu suret
le bezi yukarı çekeriz. 

— Haydi, yap bakalım. 
Duran, bir çengel buldu, ipin ucu

na bağladı. Yere sarkıttı. Saray mu
hafızı bunu yaparken içmden de gü
lüyor ve Vtndl kendine söyleniyordu: 

— Koca bunak! Paçavra parçasın
dan şüphelendi. Halbuki ben, geçen 
gün, sarhoş olduğum zaman, Turaki
naya haber yermeden esirlerini birini 
aslanların a ^ n a attumıştım. Yerde 
kalan paçavmlar onun elbisesinin par
çaları olsa gerek... 

Duran, bez parçasını çarçabuk yu
karıya çekti. Kaplanların korkunç ses
leri hâlâ kulakları tırmalıyor, yeni ge
len kaplan, eski kaplanların üzerine 
saldırmakta devam ediyoıdu 

Çutsay birdenbire kaşlarmı çatmış
tı. Uzaktan görünen bez parçası, bir 
kadın entarisinden başka bir şey de
ğildi. Süslerinc'.en, dikilişinden de bel
liydi bu. Kaplanlann ağzına bir ka
dının atıldığı anlaşılıyordu. Entarinin 
alt taraflarında kan lekeleri de vardı. 

Çutsay, mahzenin ağzından çekildi. 
Nöbetçiler kapağı çektiler. Mahzen 

kapandıktan sonra, Çutsay, Duranla 
konuşmağa başladı: 

— Bizim haberimiz olmadan, kap
lanların ağcına atılan bu kadın kim 
olsa gerek?! 

Duran kekeledi: 
— Bilmiyorum, benim birşeyden ha

berim yok. 
Çutsay saraym bahçesine çıkınca, 

elindeki elbiseyi tanımakta gecikme
di. O, son defa Aysunun evine giUiği 
ve kapı aralığından Samoyu gözetle
diği zaman, Aysunun sırtmda bu el
bise vardı. 

Çutsay, (Karakurum bülbülü) nün 
kaplanlar ağzına kimin tarafından 
atıldığını düşünüyordu. 

Duran'a döndü: 
— Eğlence gecesi Aysuyu buralarda 

görmedin mi? 
— Hayır. Biz onu iyıparatoriçenin 

emrüe evinde aradık. 
— Zavallı bülbülü kaplanların ağ

zına atmışlar... 
— Bu, onun elbisesi inidir? 
— Evet. 
— Yanlışlık olacak. Kaplanlann ağ

zına bir kuş bile atsalar, benim habe
rim olur. 

Çutsay güldü: 
— Bunu, vahşî hayvanlar mahzeni

ne şeytanlar atmadı yal... 
— Bize fenalık için yapmış olabilir

ler. Adamlarım, o gece Aysunun başı
nı kesik olarak bulmuşlar. 

— Kesik başı nerede bulmuşlar, bi
liyor musun? 

— Anlattıklarına göre evde bulmuş
lar. Samo da o gece meydanda yokmuş. 
Belli ki, Aysunun başuu kesip kaç
mış. 

Çutsay, kadın entarisini aldı, bük
tü, kolunun altına sıkıştırarak, doğru
ca imparatoriçenin dairesine geçti. 

Vezirin sabrı tükenmişti: 
— Ne olursa olsun, bu ijin iç yüzü

nü meydana çıkaracağım. 
Diyordu. Çutsay, Turakinarin hu

zurunda iğildi: 
— Size eğlenceli birşey hazırladım, 

imparatoriçem! Bu sabah yeni gelen 
kaplanı görmeğe gittiğim zaman, yer
de parçalanrmş bir kadm entarisi gör
düm. Kendi kendime: «împaratorlçe-
miz cariyelerden birini kaplanların 
ağzına arttırmış olmalı!» dedim. Yerdt 
duran elbisesini aldım. 

Turakina birdenbire hiddetinden 
mosmor oldu: 

— Ben kimsenin canına kıymadım. 
Benim buyruğum olmadan, vahşî 
hayvanların ağzına bir geyik bile ata
mazlar... dedi. 

Çutsay entariyi gösterdi: 
— O halde bu entarinin kime aid 

olduğunu tahkik etmeliyiz. Müsaade 
ederseniz, kulunuz bazı kimseleri ça
ğırtayım. Belki bunlar içinden bu en
tariyi tanıyanlar çıkar. 

Turakina razı oldu. Çutsay derlıal 
Aysunun komşularım buldurup sara
ya getirtti. Gelenler on beş kişiden faz
la değUdi. Çutsay bunları imparatoı ı-
cenin önünden birer birer geçirdi. Ay
sunun komşuları, entariyi görünce ta
nıdılar ve hep bir ağızdan: 

— Karakurum bülbül i bunu geçen 
yıl yapmıştı. Fakat, Samo gelinceye ka< 
dar giymedi. Son günlerde her gün sır* 
tında idi. Hattâ son gece onu gördüğü
müz zaman da bu entari Aysunun sır
tında idi. 

Dediler. Turakina şaşırdı. 
Çutsaya döndü: 
— O halde Aysu saraya kadar gel

miş. Burada boynu vurulduktan swı-
ra, gövdesi kaplanlann ağzına atılmış, 
kesik başı da tepsiye konarak bize p(-
tirilöiş... Fakat, bunu kim yapabilir? 

Çutsay: 
(ArkaM var) 
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Cuma 2 8 - 4 - 9 3 9 
12,30: Pfogram, 12,35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayan, ajans re meteo
roloji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Kati
lik program - Pl.),. 

17,30: İnkılâp tarihi dersleri - Halke-
ylıiden naklen, 18,30: Program, 18,35: Mü-
sik ,(Neseli plâklar), 19: Konuşma (Ço
cuk esirgeme kurumu - Çocuk sarkılan) 
Musiki muallim mektebi koro heyeti ta-
Vafmdan, 19,15: Türk müziği (Fasıl he
yeti). Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
kadri , Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. Okuyan: Tahsin Karakuş, 20: Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 20,15: Türk müziği (Klâsik eser
ler programı). Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Ruşen Kam. Oku
yan: Muallim Nuri Halil Poyraz, 20,45: 
Türk müziği. Okuyan: Semahat özden-
ees. 1 - Salâhaddin Plnarm - Hüzzam 
şarkı - Ümidini kirpikİOTİne, 2 - İsmail 
Hakkınm - Hüzzam şarkı - Beklerim hea 
gün, 3 - Hacı Arif beyin - Hüzzam şar
kı - Meftun olalı, 4 - Leminin - Hüzzam 
şarkı - Aman saki, 21: Konuşma (Hafta
lık spor servisi), 21,15: Esham, tahvilât, 
kambiyo - nukud ve ziraat borsası (flat), 
21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik 
(Riyaseticümhur Filarmonik orkestrası): 
Şef: Praetorius: 1 - Pierre JkJaurice - İs-
landa balıkçısı - Pecheur d'Islande (Piyer 
Lotinin romanı üzerine senfonik parça), 
2 - Paul Dukas - Çırak sihirbaz - L'app-
renti sorcier Senfonik Scherzo (Goethe'-
nin bir «balad» mdan mülhem), 3 -
Charpentier - İtalya intibalan - İmpres-
sions d'İtalie: Orkestra süiti, a) Sere-
nade, b) Çeşmede, c) Küçük katırlarla 
gezinti, ç) Dağ tepelerinde, d) Napoli, 
22,30: Müzik (Opera aryalan - PL), 23: 
Müzik (Cazband - Pl.), 13,45 - 24; Son 
Bjans haberleri ve yarınki program. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20: Küçük orkestra — Kolonya 
20: Karışık muzika — Münih 20: Köy mu-
zikası — Stuttgart 20: Vagner'in Valküre 
operası — Viyana 20: Halk muzikası — 
Athlone 20,15: Orkestra — Budap. 20,30: 
«Nagyida Çingeneleri» opera komik — 
Bükreş 20,35: Opera — Florans 20,20: Ha
fif muzika — Lemberg 20: Hafif muzika— 
Londra 20,30: Salon muzikası — North 
Reg. 20,30: Viyolonsel — Vilna 20: Karışık 
muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21,15: Hafif muzika — Prankft. 

12,15: Büyük orkestra — Königsbg. 21,15: 
Senfo. konser — Leipzig 21,15: Karışık 
muzika — Münih 21,15: Opera muzikası— 
Viyana 21,15: Orkestra — Bari 21,15: Yu
nanca neşriyat — Bromünster 21,30: «İlk 
insanlar» opera — Bordo 21,35: Konser — 
Paris P. T. T., Grenoble, Lyon 21,35 -
23,30: Orkestra — M. Ceneri 21,50: Orkes
tra — Nis ve Rennes 21: Vagner'in Lohen-
grin operası — Sofya 21,30 - 23,30: Mas-
senet'nin Manon operası. 

Saat 22 de 
Hambg. 23,30: Salon muzikası — Flo

rans 22: Senfon. konser — Leibach 22,10: 
Viyolonsel — Lille ve Limoges 22: Orkes
tra — Londra 22,15: Karışık muzika — 
Reval 22,15: Senfon. konser — Roma 22; 
Giordano'nun Fedora operası — Sottens 
22: Orkestra — Vilna 22,15: Orkestra. 

Saat 23 de 
Kolonya 23,30: Piyano ve orkestra — Kö

nigsbg. 23,40: Hafif muzika — Diğer Al
man istasyonlan Leipzigden naklen 23,30 -
1: Dans ve hafif muzika — Florans 23: 
Dans — Scottish Reg. 23,05; Iskoçya dans 
muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman f-tasyonlan 1 e kadar: Evvelki 

programlarma devam —Budap. 24; Çin
gene çalgısı — Londra 24,10: Dans — Vi
yana, Breslau ve Kolonya 1 - 4 : Gece mu
zikası — Stuttgart 1 - 3 : Gece konseri. 

Cumartesi 29 - 4 - 939 
13,30: Program, 13,35: Müzik (Eğlenceli 

müzik - Pl.), 14: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 14,10: Türk 
müziği. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Mefharet Sağ-
nak. 1 - Kürdili hicazkâr peşrevi, 2 - Sa
lâhaddin Pmann - Kürdili hicazkâr şar
kı - Aşkmla yanan gönlüme, 3 - Artaki-
nin - Kürdili hicazkâr şarkısı - Artık ne 
siyah gözlerinin, 4 - Ruşen Kam - Ke
mence taksimi, 5 - Rakmun - KürdUi hi
cazkâr şarkısı - Demedim ona hiç kimsin 
ve nesin, 6 - Osman Nihadm - KürdlU 
hicazkâr şarkısı - Kaç yıl yüreğim sızladı, 
7 - KürdUi hicazkâr saz semaisi, 14,40 -
15,30: Müzik (Kanşık program - Pl.). 

"'3®= Program, 17,35; Müzik (Dani 
saati - Pl.), 17,55: Konuşma (Çocuk esir
geme kurumu - Haftanm kapanışı). 18.18: 
Türk müziği (Halk musikisi Aşık Veysel 
rt ibrahim). Takdim eden: Sadi Yavea 
Ataman, 18,30: Türk müziği (Kanşık 
program) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay Bas
ri Üfler. Okuyanlar: Tahsin Karakuş 
Celâl Tokses, Safiye Tokay, 19: Konuşma 
<Di5 politika hadiseleri), 19.15; Türk mü-
Biği. Çalanlar; Vecihe, Reşad Erer. Ru
şen Kam. Cevdet Kozan. Okuyanlar; Neo-
Bıi Rıza Ahıskan, Radife Neydik. 1 -
Mahur peşrevi. 2 - Abdi efendinin -
East şarkısı - Senin aşkmla çâk oldum, 
8 - Yesairt Asımm - Hüzzam şarkısı - Yi
ne kalbim taşa£ ağlar, 4 - Reşad Brer m 
keman taksimi, 5 - Refik Fersan - Ma
hur şaj-kısı - Dün yine günümüı geçti, 
• - Mahur şarkı - Saba tarfı vefadan 
peyam yok mu, % - Mahui saı sem^l^l. 

S - şemaeddin Ziyanın - Uşşak şarkı -
Oi şuM sefa perveri, 9 - Şemseddln Zlsra-
nın - Uşşak şarkı - Şu salkım söğüdün, 
10 - Türkü - Ne zaman görsem onu, 20: 
Me.oleket saat ayan, ajans ve meteondojl 
haberleri, 20,15; Temsil (Konuşma sön
mez bu şafaklarda). Yazan; Ekrem Re-
şid, 21,15: Esham, tahvilât, kambiyo -
uokud ve ziraat borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik (Sonate -
Mesud Cemil - Cemal Reşid), 22: Hafta
lık posta kutusu, 22,30: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkm: 1 - Löhr -
Hülya gecesi - Vals, 2 - Brahms - Macar 
dansı No. 1-2, 3 - Könischofer - Tirol 
Bntermezo, 4 - Willy Richardts - İlkba
harda bir çift âşık - Ouvertüre, 23: Mü
zik (Cazband - PL), 23,45 - 24: Son ajans 
haberleri ve yarınki program. 

PAZAR: 30/4/939 
12,30 Program. 12,35 Müzik (küçük or

kestra - şef: Necip Aşkın). 1 - Niemman: 
Çarliston (dans). 2 - Ganglberger: Küçük 
toplantı (Revü - Entermezzo). 3 - Schi-
der: Dinle... Keman ne söylüojT? (Tango), 
4 - Tornan: Viyana hülyalan (Vals). 
13 Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 Müzik (Küçük or
kestra - şef: Necip Aşkın) devamı: 5 -
Rober Stolz: Perraterde ağaçlar tekrar 
çiçek açıyor (Fantezi). 6 - Cari Rydahl: 
(Melodi.) 7 - Lehar: Çocuk prens opere
tinden potpuri. 13,50 Türk müziği: Çalan
lar: Zühtü Bardakoğlu, Refik Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyan Sadi Hoş-
ses. 1 - Ali ağanın hicaz peşrevi. 2 - Kâ
zım Usun hicaz şarkı - Gamle kıymettar 
ömrün. 3 - Salâhaddin Pınarın Hicaz şar
kı - Hasta kalbimde. 4 - Udi Gemilin -
hicaz şarkı - Ne küstün bi sebeb böyle. 
5 - Şevki beyin - hicaz şarkı - Sen bu 
yerden gideli. 6 - Kemal Niyazi Seyhun -
Kemence taksimi. 7 - Halk türküsü - Ya
kma gel yakma. 14,20 - 14,30 konuşma 
(kadm saati - çocuk terbiyesine dair). 

17,30: Program. 17.35: Müzik (pazar 
çayı) Pl. 18,15: Konuşma (Çocuk saati). 
18,45: Müzik (Şen oda müziği - İbrahim 
Özgür ve ateş böcekleri). 19,15: Türk mü
ziği (Fasıl heyeti). Çalanlar: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri Üfler. Okuyan: Celâl Tokses. 
20: Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. 20,15: Türk müziği: 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, okuyanlar: Muzaffer İlkar, Melek 
Tokgöz. 1 - Tanburi Cemil - Şetaraban 
peşrevi. 2 - Sadullah ağanın - Şetaraban 
bestesi - Nedem ki olgül ruhun. 3 - Şem
settin Ziya - Şetaraban şarkı - Oldu şeb 
mahmuru zevkin. 4 - Ruşen Kam - Ke
mence taksimi. 5 - Şetaraban şarkı - Ey 
bahçıvan senin bahçen. 6 - İshakm - Şeta
raban yürük semaisi - Pir olmada gerçi 
nice gönül. 7 - Tanburi Cemil - Şetara
ban saz semaisi. 8 - Faizenin - Acem aşi-
ran şarkı - Kime halim diyeyim. 9 - No-
barm - Eviç şarkı - Sevgilim bu akşam. 
10 - Halk türküsü - Sinemde bir tutuş
muş yanmış. 21: Neşeh plâklar. 21,10; 
Müzik (Riyaseticümhur bandosu - şef: 
İhsan Künçer: 1 - H. Houziaux - Marş. 
S - Vollestedt - İspanyol aşkı (Vals). 3 -
Glmka - Ruslan ve ludmilla operasmm 
uvertürü. 4 - Ph. Gaubert - Rapsodi: I -
Dağda, II - Eğlentiler. 5 - Rımsky - Kor-
sakow - Annm uçuşu. 22: Anadolu ajansı 
(Spor servisi). 22,10: Müzik (Cazband - PL) 
22,45 - 23: Son ajans haberleri ce yannlci 
program. 

PAZARTESİ 1/5/939 
12,30: Program: 1235: Türk müziği - Pk 

13: Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberlerL 13,15 - 14: Müzik (Ne
şeli plâklar). 

18,30: Program. 18,35: Müzik (Müzik ve 
raks - Cevad Memduh tarafından - Ko
nuşma): Plâklarla misaller. 19: Konuşma 
(Doktorun saati). 19,15: Türk müziği 
(Karışık program): Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 20; Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15: Türk müziği 
(Klâsik program). İdare eden Mesud Ce
mil. Ankara radyosu küme heyeti: 1 -
Rauf Yekta beyin - Mahur peşrevi. 2 -
Itrinin - Pençgâh bestesi. 3 - Rast şarkı -
Hatırımdan çıkmaz asla. 4 - Hafız Pos
tun - Rast ağır semaisi - Biz aludei sağan 
badeyiz. 5 - Dedenin - Rast yürük sema
isi - Gelse o şuh meclise. 6 - Basri Üfler -
Ney taksimi. 7 - Mustafa İzz,et efendinin -
Segah şarkı - Doldur getir. 8 - Dedenin 
mahur yürük semaisi - Yine ezvakı de-
runum. 9 - Şalcir ağanm - Rast şarkı -
Hiç bulunmaz böyle dilbaz. 10 - Dedenm -
Mahur şarkı - Gönül adlı bülbülüm var. 
11 - Benli Hasan ağanm - Rast saz sema
isi. 21: Konuşma. 21,15: Esham, tahvilât, 
kambiyo - nukut ve ziraat l)orsası (fiat). 
21,25: Neşeli plâklar - R. 21,30: Müzik 
(Küçük orkestra - şef: Necip Aşkm): 
1 - Lautensclüager - Primavera - Arjan
tin serenadı. 2 - Schrader - Akşam üzeri 
(hazin parça). 3 - Aubert - Göbekliler 
resmi geçidi (komik marş). 4 - Beethoven^ 
Menuetto (Sol majeur). 5 - Christaia 
Ryming - Entermezzo. 6 - Lehar - Eva 
operetinin valsleri. 7 - Schmalstich - Ku-
pidon ve 5 kısımhk aşk hikâyesi, a) Yak
laşma, b) Aşk valsı, c) Başbaşa, d) G«-
Einti, e) Kavgacık ve barışma. 22,30: Mü-
Elk (Şan sanatkârlan - PL). 23; Müzik 
(Cazband - PL). 28,45 - 24; Son ajana 
haberleri ve yarınki program. 

S ^ I 2-S-939 
12,30: Program. 12,35: Türk müziği - PL 

13: Memleket saat ayan, ajans ve mete-
on>lopi haâçrieri. 13,15: Müzik (karışık 
program - PL). 13,46 - 14 Konusala (Ka
dm saati - Ev hayatına aid). 

17,30: İnkılâp tarihi dersleri - Halke-
\inden nsüclen. 18,-30: Program. 18,35: 
Müzik (Virtüodar - PL). 19: Konuşma 
(Türkiye postası). 19,15 Türk müziği (Fa
sıl lıeyetl) Tahsin Karakuş ve arlcadaşlan. 
Safiye Tokaym iştiraklle. 20: Memleket 
Suat ayan, ajana T« meteoroloji habecIerL 

S20,15: TüriE müziği, çalanlar; Vecihe. Ru-
şra Kam, Cevdet Kozan, Reşat Brer. Oka-
y ıcular: Necmi Riza Ahıskan, Semahat 
özdenses. 1 - Hüzzam peşrevi. 2 - Dede-
r in - Hüzzam yürük semaisi - Rehi aş
kında. 3 - Salâhaddin Ahmedin - Segah 
şarta - Zevk olur giryelerim. 4 - Kanun 
:aksimi - Vecihe. 5 - Tatyosun - Hüzzam 
şarkı - Suyi Kâğıdhanede. 6 - Hacı Arif 
beyin - Segah şarkı - Olmaz ilâç sinei 
satpareme. 7 - Şevki beyin - Hicaz şarkı -
Affeyle suçum ey güliter. 8 - Salâhaddin 
Pmarm - Hicaz şarkı - Kalmadı bende 
ue arzu. 9 - Karcığar şarkı - Bilmem ki 
sefa neşe bu ömrün. 10 - Leminin - Kar
cığar şarkı - Çeşmanı o mehveşin eladır. 
21: Konuşma. 21,15 Esham, tahvilât, kam
biyo - nukut ve ziraat borsası (fiat). 
21,25: Neşeli plâklar - R. 21,30: Müzik 
(Radyo orkestrası - şef: Praetorius): 
1 - Giovanni Paesiello - Ji Barbiere di 
seviglia operasından uvertür. 2 - Michael 
Haydn - Senfoni do majör, Op. 1. Nr. 3. 
3) Allegro spirtitoso, b) Rondo, un poco 
adagio, c) Final, Fugato, Vivace assai. 
3 - Luigi Boccherini - Senfonia la majör, 
a) Allegro assai, b) Minuetto - Trio, c) 
Andante, ç) Finale, Allegro ma non troppo 
presto. 4 - K. Atterberg - Barok süiti, op. 
23, a) Antrata, b) Sarabanda, c) Gavatto, 
ç) Pastorale e gagliarda, d) Sicilina, e) 
Giga. 22,30: Müzik (Oda müziği - Pl). 23: 
Müzik (Cazband - PL). 23,35 - 2 4 : Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 

ÇARŞAMBA 3/5/939 
12,30: Program. 12,35: Türk müziği (Seçil

miş klâsik plâklar). Çanlanlar: Vecihe, 
Reşad Erer, Fahire Fersan, Refik Fersan. 
Okuyan: Muallim Nuri Halil Poyraz. 13: 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 13,15 - 14: Müzik Riyaseticüm
hur bandosu - şef: İhsan Künçer). 1 - P. 
Lincke - Viyana kadınları (marş). 2 -
Chopin - Vals (Do diez minör). 3 - Suppe-
Eşkıya oyunu (Uvertür). 4 - Bizet - Kar-
men operası üzerine fantezi. 5 - J. Ed. 
Barat - Tunusta (Entermezzo). 

17,30: İnkılâp tarihi dersleri - Halke
vinden naklen. 18,30: Program. 18,35: 
Müzik (Neşeli müzik - P L ) . 19: Konuşma. 
19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti): Celâl 
Tokses ve arkadaşları. 20: Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
20,15: Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Ru
şen Kam, Refik Fersan. Okuyanlar: Mus
tafa Çağlar, Müzeyyen Senar. 1 - Acem 
aşiran peşrevi. 2 - Dedenin - Acem aşiran 
şarkı - Dinle sözüm ey dilrüba. 3 - İsmail 
ağanın - Acem aşiran şarkı - Yanar si
nem. 4 - Nikoğos ağanm - Şevkefza şar
kı - Geçip te karşıma. 5 - Refik Fersan -
Tanbur taksimi. 6 - Hüzzam şarkı - Ak
şam oldu yine bastı karalar. 7 - Şevki 
beyin - Hicaz şarkısı - Bilmiyorum bana 
ne oldu. 8 - Şemseddin Ziya beyin - Di
vanı - Dün gece yeşile. 9 - Eviç türkü -
Elveda dost deli gönül. 10 - Halk türkü
sü - Bülbül ne gezersin çukur ovada. 
21: Haftalık posta kutusu. 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo - nukut ve ziraat bor
sası (fiat). 21,25: Neşeli plâklar - R. 
21,30: Müzik (Keman soloları - Orhan 
Borar taraf mdan: 1 - Corelli - Adagio ve 
Allegro. 2 - Brahms - Vals (La majör). 
3 - Dworak - Kreisler - Slav dansı No. 2 
(Mi minör). 4 - Ries - La capricciosa. 
5 - Chopin - Milstein - Noctume. 6 -
Hubay - Hejer kati (Çardaş). 21,55: Mü
zik (Melodi - PL) 22: Müzik (Küçük or
kestra - şef: Necip Aşkın): 1 - Thomsen -
Dua. 2 - Glowyn - Cambazlar (Fosktrot). 
3 - Komzak - Viyana aşkı (Potpuri). 5 -
Winkler - Kemanm aşk şarkısı. 5 - Diet-
rich - Fifreler (Marş). 6 - Gebhardt -
Maskarade (Konser valsı). 23: Müzik 
(Cazband - Pl.) 23,45 - 24: Son ajans ha
berleri ve yarmki program. 

PERŞEMBE 4/5/939 
12,30: Program. 12,35: Türk müziği - PL 

13: Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 - 14 Müzik (Kan
şık program - PL). 

17,30 İnkılâp tarihi dersleri - Halkevin
den naklen. 18,30: Program. 18,35: Müzik 
(Konserto - PL). 19: Konuşma (Ziraat 
saati). 19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti); 
Talisin Karakuş ve arkadaşlan. 20: Mem
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20,15: Türk müziği: Çalanlar: Cev
det Çağla, Fahire Fersan, Refik Fersan. 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Radife Neydik. 
1 - Suzinak peşrevi. 2 - Sadullah ağanm -
Suzinak ağır semaisi - Kapılır her gören. 
3 - Udi Eşrefin suzinak şarkı - Günden 
güne efsun oluyor. 4 - Lâtif ağanm -
Suzinak şarkı - Benim yarım gibi yare bu
lunmaz. 5 - Cevdet Çağla - Keman tak
simi. 6 - Yesari Asımın - Nehavent şarkı-
Yaz geldi cicim. 7 - Rahmi beyin - Bajratı 
araban şarkı - Bana ne oldu değişti. 8 -
Sadettin Kasmağın - Bayati araban şar
kı - Ömrümün neşesiz. 9 - Sadettin Kay-
nağm - Kürdili hicazkâr şarkı - Bir gün 
yaşadık. 10 - Halk türküsü - Senin ya
zan kışa benzer. 21: Konuşma. 21,15: Es-
h&m, tahvilât, kambiyo - nukut ve ziraat 
borsası (fiat). 21,25: Neşeli plâklar - R. 
21,30: Müzik (Küçük orkestra - şef: Necip 
Aşkm): 1 - Brusselmans - Felemenk rak
sı. 2 - Freire - Ay, ay, ay (melodi). 3 -
Hruby - Viyana operetinden (potpuri). 
4 - Ganglberger - Benim küçük teddi ayım 
(Saksafon). 5 - Kutsch - İspanyol kap-
risL 6 - Ziehreıı - Vijranah küçük kız vals 
parçası. 7 - Schott - Marş. 22,30: Müzik 
(Aryalaı] - PL). 23: Müzik (Cazband -
PL). 23,45 - 25: Son ajans hai}erleri ve 
yannkl program. 

CUMA 5/5/939 
12,30: Program. 12,35: Türk müziği - PL 

13; Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 - 14 (Kanşık prog
ram - PL). 

17,30: İnkılâp tarihi dersleri - Halke-
'.Uıden naklen. 18,30 program. 18,36; Mü-
i'ik (Bale müziği - PL). 19: Konuşma. 19,16: 
Türk müziği (Fasıl heyeti): Celâl Tokses 
ve arkadaşlan. 20: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20,l5: Türk 

müziği: Çalanlar: Cevdet Çağla, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Oku
yanlar: Safiye Tokay. 1 - Hicaz peşrevi -
Salim beyin. 2 - Haydann Hicaz' şarkı -
Hicranı elem. 3 - Refik Fersan - Hicaz şar
kı - Cihanda biricik sevdiğim sensin. 4 -
Salâhattin Pmann - Hicaz şarkı - Anla
dım sevmiyeceksin. 5 - Hasan Gür Kanun 
taksimi. 6 - Eviç şarla - Bir sebeple gücen
mişsin. 7 - Eviç türkü - Atladım bahçene 
girdim. 8 - Saz eserleri ve oyun havalan. 
21- Konuşma, 21,15: Esham, tahvilât, kam-> 
biyo, nükud ve Ziraat borsası (fiat), 
21,25: Neşeli plâklar - R. 21,30: Müzik 
(Riyaseticümhur Filârmonik orkestrası -
Şef: Hasan Ferid): 1 - L. Van Beetho
ven - 2 nci Leonore uvertürü, 2 - Joseph 
Haydn - Senfoni Mibemol Majör Nr. 99. 
a) Adagio - Vivace Assai, b) Adagio c) 
Menuetto -Trio, ç) Vivace. 3 - P. Tschai-
kowky - Romeo ve Juliette (Uvertür fan
tezi), 4 - H. Berlioz - Benvenuto Cellini 
operası uvertürü. 22,40: Müzik (Operet
ler - PL), 23: Müzik (Cazband - PL). 23,45 -
24: Son ajans haberleri ve yannki pro
gram. 

CUMARTESİ 6/5/39 
13,30: Program, 13,35: Müzik (Operet 

seleksiyonları - PL), 14: Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 14,10; 
Türk müziği - Çalanlar: Reşad Erer, Re
fik Fersan, Zühtü Bardakoğlu. Okuyan; 
Melek Tokgöz. 1 - .... - Şehnaz peşrevi, 2 -

. Dellâlzadenin - Şehnaz şarkı - Etmedin 
bir lâhza ihya, 3 - Şemsettin Ziyanın - Şeh

naz şarkı - Hem aldandım, hem aldattım, 
4 - Zühtü Bardakoğlu"- Santur taksimi, 
5 - Leminin - Hicaz şarkı - Neşem, eme
lim, 6 - Salâhattin Pınarın - Hicaz şarkı -
Yüzüm gülse de kızlar, 7 - - Saz se
maisi. 14,40 - 15,30: Müzik (Neşeli plâk
lar). 

17,30: Program, 17,35: Müzik (Dans saa
ti - PL), 18,15: Türk müziği (Fasıl heye
ti) Tahsin Karakuş ve arkadaşları, 19: 
Konuşma (Dış politika hâdiseleri), 19,15: 
Türk müziği (Halk türküleri ve oyun ha
valan - Sadi Yaver Ataman), 19,30: Türk 
müziği - Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - .... - Saba peşrevi, 2 - Suphi Ziyanın -
Saba şarkı - Semti dildara bu demler, 3 -
Dedenin - Bestenigâr şarkı - Ben seni 
sevdim seveli, 4 - - Kürdili Hicazkâr 
şarkı - Neşe ile geçen ömrümü, 5 - Lemi
nin - Kürdili Hicazkâr şarkı - Bir kendi 
gibi zalimi sevmiş, 6 - .... - Rumeli türkü
sü - Koyun beni yükseklere, 7 - .... - Halk 
türküsü - İki de turnam. 20; Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji haberle
ri, 20,15: Temsil (Geyik avcısı - Genç Os
man) yazan: Ekrem Reşid, 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo - nükud ve Ziraat bor
sası (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 2^,30: 
Müzik (Sonat - Beethoven Kreutzer - So
nate keman ve piyano) Necdet Remzi 
Atak, Ferhunde Erkin, 22: Haftalık posta 
kutusu (Ecnebi dillerle), 22,30: Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkm): 1 -
Brahms - Macar dansı No. 5-6, 2 - J. 
Sutrauss - Viyana ormanlarmın efsanesi, 
3 - Müller - La Paloma şarkısı üzerine 
fantezi, 23: Müzik (Cazband PL), 23,45 -
24: Son ajans haberleri ve yarmki pro
gram. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 O 10 

Boldan «ags: 
1 — Tren durağı. 
2 — Ayakta duran - Bir kadm ismL 
3 — Dava vekili - Kumanda. 
4 — Emmek. 
5 — Arkadaşiyle - Madeni ip. 
6 — Kundura altına çakılır - Nota. 
7 — Hayvan gıdası - Tahtadan bina. 
8 — Şayanı teessüf - Kırmızı. 
9 — Eski yazınm bir cinsi - Yaban 

eşeği. 
10 — Basma sZ» konursa aşağı olur -

Beyan edatı - Kudretsizlik. 
Takandan aşafı: 
1 — Mesken. 
2 — Muharebe - Tutsak, 
3 — İkrah etmek. 
4 — Bir vUâyetimiz - Tuzak. 
5 — Münadi. 
8 — Yemekten emir - Eksiklerini ta

mamlamak. 
7 — Tersi Şark vilâyetlerinde çok kul-

lanüır bir isimdir - Yemek - Ez
mekten emir. 

S — Lütuf - Sonuna cY» gelirse mira
lay olur. 

ff — Ufakhk. 
10 — Fenalık - Nota - Lâkırdı. 

Geçen bnlmaeamum halli 
••Idan sata: 
1 — Mütalâa, Üç, 2 — Zararh, 3 — 

MOntaziren, 4 — Ancak, Za, 5 — Atakalbl, 
6 — Dü, Aloalo, 7 — AsU, Klpa, 8 — 
Ruyagörmek, 9 — Azana, Ri, 10 — Kaç
mak. 

Tokandan aşağı: 
1 — Maadara, 2 — Üzüntüsüz, S — 

Tanca, İyal. 4 — Artakalan, 5 — Laakal, 
Oak, 6 — Arz, Lo, 7 — Ali, Baloraç, 8 — 
ir. İlim, 9 — Ez, Opera, 10 — Çinar, Akik. 

Harp patlarsa Akdeniz 
belli başlı harekât 

sahnesi olacak 
(Baş tarafı 7 nci sahifede) 

göre İtalyamn kullanabileceği yegâ
ne tabiye, bir taraftan Atlantik Ok
yanusunda Tanca Ve Cebelüttank 
taraflarında bir iz'aç hareketi yapâ^ 
bilecek olan Alman filosuna ve diğer 
taraftan Babülmendep ve Bahriah-
meri zorlamağa teşebbüs edecek olaa 
Japon filosuna dayanarak bundan, 
sonra Tunusa karşı icrası müşkül 
olan bir taarruzdan ziyade Mısıra 
karşı baskın tarzında bir taarruz yap
maktır. 

Bu hücum, iki tarafh bir askerî 
hareketle takviye edilecektir. Libya 
ve Habeşistanda bulunan İtalyan or
dularının ayni zamanda taarruz et
meleri,,. 

Tobruk üssülharekesindeki tayya
reler, Kahire ile îskenderiyeyi bom
bardıman ederlerken elli bin kişilik 
motorlu bir kuvvet, Musavvadan Kas-
sala yolile ancak iki tayyare filosile 
12,000 kişilik bir kuvvetin müdafaa 
etmekte bulundukları Hartum ve 
Sudan üzerine yürüyecektir. 

On iki adada tahşid edilmiş olan 
80,000 kişilik bir kuvvet ile Suriye ve 
Filistin üzerine yıldırımasâ bir şaşırt
ma taarruzu yapılacaktır. 

Amiral Usborne İngilizlere has so-
ğukkanhlıkla muvakkat bir zaman 
Mısırda partiyi kaybedebileceğini na
zarı itibare ahyor, fakat İtalyan ta-
arruzunım mutlak ve seri bir muvaf
fakiyet olmadıkça - ki gayri mümkün
dür - akamete mahkûm olduğuna ka
ni bulunuyor. 

Netice İtalya için felâketli olacak
tır. Afrikadaki İtalyan ordularııun 
muattal tutularak mağlûp edilmesi 
İtalyan sahillerinin abloka altına alı
narak bombardıman edilmesi, ve bü
tün cephelerde, Libyada Sunusilerin 
ve Habeşistanda Gallaslann isyanile 
tesri edilecek olan ezici bir hezimet, 

Almanya, Posen - Thsirn hattında 
Leh ordularına süratle galebe çala-
mazsa, garp cephesine vakit ve zama
nında dönerek müttefiki İtalyayı 
kurtaracak katî bir darbe indirebil
mesi şüphelidir.» 

Türkiye Ecnebi 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 > 1450 > 
400 » 800 » 
150 » — > 

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

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdUi için yirmi beş kuruşluk pal 
göndermek lâzımdır. 

Rebiülevvel 8 — Kasmı 178 
S. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 8,06 10,00 5,10 9,00 12,00 1.42 
Va. 3,09 5,02 12,12 16,02 19,12 20,43 

İdarehane: BabıâU civan Acımusluk 
sokak No. 13 

SAFRANBOLU İCRA MEMURLUĞUN
DAN: 

Dairemizin 939/668 numarah dosyasila 
Yazı köyünden Fatma Talibe 400 lira 
boriçu Safranbolu'nun Yazı köyünden 
olup İstanbul Kadıköyünde oturmakta 
iken hâlen adresi meçhul Şerifeye ödeme 
emri tebliğ edilemediğinden, ilân tarihin
den itibaren on gün içinde borcu yoksa 
itiraz, kabnl ettiği takdirde mal beyanm-
da bulanması keyfiyeti ödeme emri yeri
ne kaim olmak üzere ilân olunnr. 

Emsalsiz fırsat! 
Beyoğlu İstiklâl caddesinde 329 
Sakarya sineması karşısmdaki 

MOTOLA 
Gömlek ticarethanesi 
Şimdiki mağazanm terki hasebile 
ve Ticaret Odasmm müsaadesile 

Yarınki cumartesi 
Gününden itibaren 

fevkalâde satış 
Bütün stoklarında kat'iyyen 

rekabet kabtU etmez fiatlar 

file:///inden
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KESKİN KAŞELERİ^ Kmklık, Nezte, Grip, Romatizma, baş ve drş ağrılarına birebirdir. liBtanbul 
Bahçekı^ Shm NECATİ 

Scandlnavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Llnien Gothenburg 
Gothenbur, Stokholm, Oslo, Dantaig, 

Gdynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan şark ve Karadeniz ba9İı-
ea limanlan arasmda 15 günde bir azimet 
rt avdet için muntazam postalar. 

Odynia - Dantzig - Gothenburg ve Os-
lodan beklenen vapurlar: 

Vingaland vapuru 28 Nisana doğru. 
Vasaland vapuru 7 Majnsa doğru. 
Brageland vapuru 25 Mayısa doğru. 
Yakmda. İstanbuldan Hamburg Roter-

dtun - Kopenhag, Odynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Aasne vapuru 1 Mayısa doğru. 
Vingaland vapura 29 Mayısa doğru. 
Vasaland vapuru 8 Majn^a doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

3 üncü katta kâin suientalığuıa müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

UĞUR ı̂>esı 
UĞUR gişesi 
Daima piyango 

biletlerinizi 
Uğur gişesinden alınız 
Galatada: Karaköy postane karşısı 

No. 33 Tel: 40021 

^piABOLO* 
Süt Makinaiarı 

'£^- 'J3i 
Merkez Mümessilliği 

B. N. KAZANC.YAN 
tarım makinaiarı evi 74 Tünel 

Cad. Galata İstanbul 

İstanbul Levazım 
Amirliği üânları 

Harp Okulu için on kalem bulaşık 
yıkama makinesi parçalan müteah
hit nam ve hesabma 15 Mayıs 939 
Pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
amirlik satınalma komisyonunda açık 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 964 lira ilk teminatı 72 lira 30 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi-
kalarile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri. (646) (2918) 

• 
3196 metre yastık yüzü ve nevre-

simlik bez müteahhid nam ve hesa
bına alınacaktır. Açık eksiltmesi 15 
Mayıs 939 Pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede amirlik satmahna ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 910 lira 86 kuruş, ilk teminatı 68 
lira 33 kuruştur. Şartname ve numu
nesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanunî vesilcalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(647) (2919) 

Halk ziraatı 
Meyva, çiçek, bağ, sebze kümes 

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

Yazan: •Akşam* ziraat muharriri 
Profesör Şükrü Aker 

Bahçe merakhlarına ve alelu-
mum ziraat işlerile uğratanlara 
çok lüzumlu bir eserdir. Güzel 
resimlerle süslenmiş ve nefis bir 
şekilde basılmıştır. Fiatl (100) 
kuruş. Tevzi jrerl: Hilmi Kitapevi. 

COCl'K HKKİ.Mt 

. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane PaUs No. 4 
Pazardan maada her rün taat 

isten sonra 

Necmeddin Sadak 
V B U B I neşriyat müdiirü: Şerkei Rad* 

Ak«am Matteaaı 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Sivas Mağaza binasının bir kısmı ile Sivas cer atelyeleri ihata duvan in
şaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksütmeye çıkarılmıştır. 

1 — Bu işin muhammen bedeli 135,000 liradır. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname vesair e\Takı Devlet Demiryollan, Sir

keci ve Ankara veznelerile Sivas istasyon veznesinden 675 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

3 — Eksiltms 10/5 939 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. Yollan Yo! Dairsinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi 
etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayıh kanunun ahkâmına uygun olarak 8000 liralık muvakkat 
teminat. 

B — Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Muhabere ve Münakale Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası 

(Ehliyet vesikası için ihale gününden en az sekiz gün evvel müracaat etmek 
lâzımdır.) (1441) (2744) 

Beherinin muhammen bedeli 675 kuruş olan 200 adet normal hat köprü 
meşe traversi ve beherinin muhammen bedeli 182 kuruş olan 4000 adet dar 
hat meşe traversi 15/Mayıs/939 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
İle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerir. 647,25 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa-
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir, İzlnirde idare mağazalarmda 
Mudanyada işletme amirliğinden dağıtılacaktır. (2875) 

Den lzbank Şehir Hat ları 
İLKBAHAR TARİFESİ: 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 30 Nisandan itibaren 
tatbik olunacaktır. Yeni taıife iskelelere asılmıştır. 

Ticaret Vekâleti iç ticaret umum müdürlüğllnılen 
Esas mukavelenamesi mahalli kanunlarma göre tanzim ve tescil edilmiş olan ve 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi esbame münkasim Şirketler 
kanunu hükümlerine göre tescili istenen ve merkezi Polonya Cumhuriyetinin Gdynia 
şehrinde teşekkül eden 8,300,000 Zloti sermayeli "Zegluga Polska» unvanlı Vapur şir
ketinin Vekâlete verilen evrakı tedkik edilerek muvafık görübnüştür. 

Bu evrak arasmdaki vekâletnameye göre şirket in Türkiye vekilliğine, şirket namma ya-
pacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkmelerdc dava eden. edilen ve üçüncü şa
hıs sıfatlarile hazır bulunmağa salâhiyetter olmak üsere tayin olunan İstanbulda Gala
tada Tahir Hanında Hayri Arapoğlu, Dimitro G. Arapoğla ve Stefan D. Efremidis'ten 
mürekkep bulunan cSkaııdinavian Near East» acenteliğidir. 

Keyfiyet tedkik edilerek kanuni hükümlere uygnm görülmüş olmakla ilân olunur. 

Dahiliye Vekâletinden: 
iskilip kazası su projesi tanzimi işi eksiltmesi 

İskilip kasabası içme su tesisatı etüd ve projeleri tanzimi işi pazarlıkla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin muhammen bedeli 1500 liradır 
2 istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı bilâbedel Ankarada 

Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden veya İskilip belediye
sinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 20/ MayıS/939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 
de İskilip belediyesinde toplanacak eksütme komisyonunda yapılacaktır. 

4 Eksiltmeye girebilmek içüı isteklilerin aşağıda yazüı teminat ve ve
saiki ayni gün saat 10 kadar konüsyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâ^ 
zımdır. 

A — 2490 saydı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 112 lira 05 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir manii 

bulunmadığma dair imzah bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olmalan şant olduğundan isteklilerin bu hususu 
tevsik eden vesikalannı teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü bulunması 
lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar he-
yeti fen şefliğine ve İskiüp belediyesine müracaat etmeleri. (2869) (1526) 

A K Ş A M 
M A T B A A S I 

Rotat i f m a k i n e l e r i n d e reslnnll ve 
renk l i gaze te ve m e c m u a l a n , bask ı 
aded i y ü k s e k risale, k i tab ve her 
nevi ma tbua la r ı e n t e m i z şek l l deen 
e h v e n şerait le basar. 

Devam i I işler İçin hususi şerait tesblt 
edilir. Fazla tafsilât İçin matbaa İdare
sine müracaat Telefon !20497 

M a h d u d mes'ul iyet l î 

istanbul Uman Kooperatif şirketi 
idare Mecl is i re is l iğ inden 

Şirketimiz 24 Nisan 939 Pazartesi girni saat en altı tabakta toplanacak olan fcT-
kal&de hissedariar heyeti umomiyesiıiıie, Tkarat kaB«nwıım (3M) net M: daesinde ;a-
Eilı ekseriyet Bisabı hasü olmadıtı v« «saiM keyfiyet es be«er ffaı fasdn Mr iki rt«fa 
ilân olanmadıtı cihetle, işbu fevkalâde bissedariar urnıuni h^etialn 2 B^ziran •)3» 
CTnma günü saat on altı baçuğa talikine karar Terlimi; ve müzakere edilecek nıadıi-.kre 
aid ruaname aşağıya yazılmış olduinndan Bikri geçen gön ve saatte 
tstanbnMa Toku Salmu binasının ikinci katında «U» Ko. h »dada yaydaesk 
tıya gelmeleri ilân «rfunor. 

R V Z N A M E 
1 — Denisbank Kooperatif Şirketiae iltihakı temin için Şirketin feskile taaHytsia^ 

karar İtası, 
2 — Şirketin esas mnkaT^caaaMânin ••4t,> uıcı maddesi mucibinee CB aı i f or1*b-

Un mürekkep olmak fiaere tasfiye keyclnin tefUl T* ücretlerinin Uykii. 

I istanbul belediyesi llûnlan | 7 ^ 
Beher metre murabbama 4 lira bedel tahmin edilen Beyazıt Aksaray 

yangın yerinde Balaban ağa mahallesinde BüjTik Reşidpaşa sokağmdr. 9 un
cu adada 373-374 harita numaralı arsanm arkasmda yüzsüz 30 metre murab-
baı arsa alâkadarlan ar&mda satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 9 liralık ilk temi-
nat makbuz veya mektubile beraber 4/5/939 perşembe günü saat 14 buçukta 
Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2628) 

• 
Belediye zabıta talimatnamesinin sirkelere ait 439 ve 440 mcı maddeleri 

umumî meclisten 18/4/939 tarihU toplantısında aşağıda gösterilen şekild* 
tadil edilmiş olduğundan alâkadarların malûmu olmak üzere ilân olunur. 

Madde 439 — Ayrıca bir vasıf iîâve edilmeksizin satışa çıkarılacak sirke
ler ancak ihtimari tamam olmuş tabiî üzüm sirkeleridir. Ihtimari tamam ol
mamış üzüm sirkelerinin satışma müsaade edilmez ve bunlar ihtimar tamam
lanıncaya kadar mühür aitmda saklamr. 

İhtimari tamam olduğu halde sulandırılmış sirkeler «sulu sirkelerdir.* 
etiketi aitmda bulımmak gartile satılabilir. 

Madde 440 — İhtiva ettiği asit miktan % 4 den aşağı olmamak ve yalnn 
saf sh'ke ruhu «'kesif asit, asetik, essence ve Vinaiğre» ile yapılmış olmak şar-
tile sunî sirke satılması ve bu sirkelerle turşu imali serbesttir. Ancak bu sirkele« 
rin üzerinde sunî sirkedir» ve bu sirkelerle yapılmış turşularm üzerinde de 
sunî sirkeden yapılmıştır» yazılanm gayçt açık ve göze çarpacak şekilde ih
tiva eden daimi birer etiket bulundurulması mecburîdir. 

Sunî sirke yapmak için sirke ruhu «asit asetik., den başka uzvî veyahut 
madeni herhangi bir asidin kullanılması ve gerek tabiî ve gerek sun! sirkele
rin ne suretle olursa olsun boyanması ve birbirine kanştırılması yasaktır. 

K E N A N 
Basımevi ve Klişe Fabril<ası 

Sahip ve müdürü: Kenan Dinçman 

Son sistem makinelerle mücehhez klişe 
atölyesi - En mükemmel tabı makine

leri ve mücellidhane takımlan 

Alelûmum klişe ve tabı işlerinde en titiz müşterileri 
bile memnun bırakacak vaziyette bir müessesedir. 

Mecmua, Broşür, Kitap, Defter, Nefis renkli 
baskı işlerini en ehven flatle derulıte eder. 

Babıâii civarında Niorltbahçe tokağtnda No. İS Telefon: 20113 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
1 — Bankamızm Çal şubesine olan borçlarından dolayı tîsküdar maliye 

şubesi tahsil şefliği elile haczedilen Kuzguncukta Nakkaş mevkiindeki Ürya-
ni zade Cemil Molla ve evlâtlannm köşkünde bulunan yer hahsı, oda takımla
rı, portmnato, avize, ayna vesaire muhtelif cins ev eşyaları 2/5/939 sah günü 
saat onda mahallinde açık artırma suretile satılacağından taliplerin yevmi 
mezkûrda mahallinde hazu- bulunacak memuıa müracaatı. 

2 — Mahcuz eşyanın satış fiyatı muhammen bedelinin yüzde yetmiş be-
sini bulmadığı takdirde ikinci açık artırmasının 9,5,939 sah günü saat on-
da mahallinde açık artırma suretile satılacağı ilân olunıu:. 

Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Depo Aranıyor 

Afyon koymağa elverişli ve ebadı asgarî 500 metre murabbamda trimak 
kaydile ellerinde mevcut boş deposu bulunanların kiralamak üzere liımaı 
hanındaki şubemize müracaatları. (2907) 

DOYÇE ORIENTBANK | 
Dresdner Bank Şubssl 

Merkesls Ber l i ı ı 
TttrUjede Şttbeleri: 

İstanbul (Balata ıe İstanbul) 
Depoc Tfltfin GOmrOk 

bmlr 
Het tftrltt banka nuamelfth 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
«Ak«am)>m Kt^çüK İLÂNL.̂ ı 
Sn •ttrailı ?• en ucu? 
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Türk gibi Icuvvetü 
Sözü • t değildir 

Ç A P A M A R K A M Ü S T A H Z A R A T I 
BU SÖZÜ TETİD EDEN GÜZEL YURD TOPRAKLARININ BtRtCİK İMAL KAYNAĞIDIR. 

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

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

Paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine tevaldnıfsuz 

hizmet etmiş yegâne Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib ve tavsiyesUe 
vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu teinin edecektir. 

ÇAPAMARKA 
DÜNYADA BEYNELMİLEL ŞÖHRETİ HAİZ EŞLERİLE KAT*fYEN OMUZ OMUZADIR. 

Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde daima taze 
olarak bulacaksımz. Adres: Beşiktaş — Kıhçali M. NURİ ÇAPA Tel. 40337 

Her şeyde tasarruf caiz olabilir, 
'akat çocuklarımızın sıhhatinde asla! 

Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

vermek başta gelir üc aylıktan itibaren FOSFATIN 
FOSFATIN 

en mükemmel çocuk gıdasıdır 

FOSFATIN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

FOSFATIN 
ile beslenen çocuk kanh, canh ve daima sıhhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile arayınız. 

F O S F A T i N F A L Y E R 
Bütün eczane ve bütün bakkallarda vardır 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
Sırt - Göâüs 

Kalça - Arka - Bet •'A^. 

R O M A T İ Z M A 

L U M B A O o 

S İ Y A T İ K 

\ 

ve bütün 
ağrılara 

karşı 

<iLI SİLKO 
merhemi ile masaj yapmız 

SANCILARI DAiMî ve ÇABUK GEÇİRİR 

H*r t«)3*ıı •«*•• lıol*]|l>|< *n\ 
%%» %tor miPtkliM Bayınla', ««la^ 
tçlM yapılmıf ola* btt aaMar-kli^ 
•otlan (lyorok flklıil i» ta«*l« « ^ 
mlf «lurtar. HotMİy laeoUlt »Vkî 
cüdan UMaatkSaO dOıotU» * • • * , 
f odltf harakalKH* kU* J u l t O l » 

^Flyıllı 7_J/»M'«Wf j 

»T tOnal maydtnı l 2 No.W^ 
\M»l»tam,tt ıly»»ol odlalı «•!# 

14 No.lu lapltamiıl lataylnlı.K 
yi/atlanmııda btyfllı loMİlM.» 

1 Mayıs Bahar 
bayramı gûnû 

göğüs ler in iz i Türk Maar i f 
c e m i y e t i roze t i l e süs l ey in iz 

ADRESE DİKKAT: 
İstanbul İş Bankası karşısında 15 numarada 

MALÛL CEMAL 
Çok kazanmak ihtimal ve imkânları da büyük sermaye ile temin edili< 
yor. o halde ne yapmalı? 

Mezkûr gişeye müracaatla bir piyango bileti almaU. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 — Telefon santrah için bir akkü bataryası açık eksütmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedel 3000 muvakkat teminat 225 lira olup eksiltmesi 
1 Haziran 939 Perşembe günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum müdürlük 
binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka* 
nunî vesaik ile beraber ogün ve saatte mezkûr komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4 — Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım müdürlüğünden ve îstan-
bulda Kmacıyan hanında P. T. T. ayniyat şubesinden parasız verilir. (2527) 

I :#il: k41J H 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
«Sirop Pectoral» 
Eski ve yeni bütün öksürttldcfl 
geçirir, balgam söktürür, bronşları 
temizler, nezle ve gripten korur, 

göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 
şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu İstanbul 

Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilânları I 
1 — Tamir edilecek (6) adet şamandıraya ait açık eksiltme, 29, Nisan/ 

939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de Kasımpaşada bulunan ko
misyon binasında yapılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 3177 lira 30 kuruş olup ilk teminatı (238) lira (30) ku
ruştur. 

3 — İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarla 
bürlikte komisyona müracaatlan. (2478) 

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

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci k e ş i d e : I l / M a s r i 8 / 1 9 3 9 dadır . Büyük İkra-

[miye: ^ 0 Q|)() l iradır. . . B u n d a n b a ş k a : 1 5 . 0 0 0 , 12.000,1 
jlO.OOO l iral ık ikramiye l er l e ( 2 0 . 0 0 0 ve 1 0 . 0 0 0 ) l iral ık 
[iki a d e t m ü k â f a t vardır. . . 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de ] 
fpiyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursımuz... 

I istanbul haricî kıtaat ilânlari I 
Kapah zarfla eksiltmeye konulan sığır etinin muhammen bedeli, miktan, 

ilk teminatı, ihale saati aşağjda ayn ayn gösterilmiştir. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Vizede Tüm satınalma ko-
misyonunma vermeleri. (949) (2530) 

Kıtası 

Demirköy Hd. A. 
Pmarhisar garnizonlan 
Vize P. A. 
Babaeski P. A. 

Mu. Be. 
Lira 
32400 
35100 
24300 
24300 

Miktarı 
kilo 

120000 
130000 

90000 
90000 

ilk Te. 
Lira 
2430 
2633 
1823 
1823 

İhalenin Ta. saati 

8/5/939 
9/5/939 
10/5/939 
11/5/939 

16 
16 
16 
16 

Sevimli sau'atkâr Bayan 

SAFiVE 
ve MISIR Yıldızlan 

KİKİ ve S AMİR A 'mn 
Cazib Arab rakısıan 

Okuyucu Bayanlar: MAHMliRE. FAİDE SUZAN, AFİTAP, NEVZAD, 
MELÂHAİ, MUKADDER. 

Saz heyeti: Kemani Necati, Kemence Aleko ve Sotiri, Piyanist Yorgo, Klar
net Şükrü ve Şeref, Cümbüş Cemal ve Abdi. Kanunî Ahmed, Neyzen Nihad, 
Darbukacı Hasan Talisin. 

Okuyucular: YAŞ.1R HAMİD. AĞYAZAR, YAHYA ve MUSTAFA 
Memleketimizde emsalleri bulunmayan bu 

30 kişilik maruf sazı 
bir araya toplamaya muvaffak olan Taksimde Âbide karşısında 

İZZET gazinosunda 

^ 

dinlemeyi ihmal etmeyiniz. Telefon: 41821 


