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Hollanda istiklâli 
için her fedakârlığa 
katlanacak. I\ JSL I^ / \ İYİ 

"•ııaoi , 

İ n g i l t e r e , h a r b 
çıkarsa sermayeye 
vergi koyacakmış. 
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ingiltere, Fransa ve Sovyetler 
arasında ûçûzlû itilâf 

Fransız hükümeti, ingiliz ve Sovyet 
tekliflerini telif etmeğe uğraşıyor 

Paris mahafiline göre anlaşma, zâmin sıfatile ûç bûyûk 
devlete inhisar etmeli, garanti veren devletlerle hususî 
taahhûdler akdetmeği kûçûk devletlerin reyine bırakılmalı 

Londra 22 — Siyasî mahfillerde be
yan edildiğine göre, İngiliz - Rus mü
zakereleri yapıcı bir zihniyetle ve şa
yanı memnuniyet bir şekilde devam 
ediyor. Paris, Moskova ve diğer alâka
dar devletlerle cereyan etmekte olan 
mükâlenıeler, müzakerelerin muvaf
fakiyetle neticeleneceğini tahmin et
tiriyor. 

Moskova 22 (A.A.) — Bir İngilia 
kaynağından verilen malûmata göre 
B. Maisky bugün öğleden sonra İngi
liz sefareane giderek B. William Sudo 
ile görüşmüştür. Bu görüşmenin ma
hiyeti hakkında hiçbir malûmat almar 
manuştır. 

Moskova 22 (A.A.) B. Maiski, Lon-
draya gelmiştir. 

Moskova 20 — Her türlü tefsiraü 
zararh addeden Sovyet mahfilleri 
Londra görüşmeleri hakkında sükûtu 
muhafazaya devam etmektedirler. 

Paria 22 — İyi malûmatu mahafil« 

Sulhu müdafaa cephesini kurmak İ0ıı müzakerede bulunan üç Hariciye 
Nazın: Soldan itibaren B. Bonnet, Litvinof ve lord Halifax 

göre, Sovyet Rusyanm îngiltereye 
yaptığı mukabil teklifler, tngilterenin 
tekliflerini reddetmemekte, fakat İn
giliz plânınm tatbik şekli hakkınd* 
tekliflerde bulunmaktadır. 

Moskovanm emniyet sistemine ilti
hakı prensip itibarile temin edilmiş
tir. Fakat Moskova, bu emniyet siste
mine iştirak edecek devletlerin, oto-

(Oevanu 7 nci saLifede) 

ingiltere, Mussoliniye 
bir mesaj gönderdi 

ingiliz - İtalyan mûnasebatımn müstakbel 
şekli, kalyanın 1938 tarihli itilâfa 

göstereceği riayete bağlıdır 

Londra hükümeti Arnavutlukta 
Italyanın himayesini tanımıyacak 

Londra 22 (A.A.) — Timse gazetesi 
tarafından geçende verilen bir haber 
münasebetile selâhiyettar mahfiller 
lord Perth'in Mussoliniye bir mesaj 
tevdi ettiğini teyid eylemekte, fakat 
İngiliz sefirinin bu fırsattan istifade 
ederek tngilterenin 16/4/1938 tarihli 
İngfiliz - İtalyan itilâfı ahkâmına ta-
mamile riayet edilmesini şiddetle ar-
Eu ettiğini bildirdiğini tekzib etmekte
dirler. 

Ayni mahfiller, İngilterenin İtalya 
ile dostane münasebetlerini idame et
mek istediği aşikâr olmakla beraber 
bu münasebetlerin alacağı şeklin 1938 
tarihli itilâf hükümlerine riayet edil
mesine bağh bulımduğunu ilâve et
mektedirler. 

Arnavutluk hakkında ise ayni mah
filler İngUtere hükümetinin Italyanın 

bu memleket üzerindeki himayesini 
tanımıyacağını beyan etmektedirler. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre İngiltere hükümeti, İtal
ya ile münasebetlerinin kesilmemesi 
için elinden geleni yapmaktadır. 

Bu mahfüler. bunuıüa beraber ye
ni sefir sir Percy Lorraine, itimatna
mesini vermek üzere Romaya gidece
ği zaman Arnavutluk meselesi yüzün
den yeni bir güçlük çıkabileceğmi 
ehemmiyetle kaydeylemektedirler. 

Burada zannedildiğine göre İtalya, 
itimadnamenin İtalya ve Arnavutluk 
kralına hitaben yazılmasmı taleb et-
miyecektir. Qer halde bu hususta İn
gilterenin tarzı hareketi geniş mik
yasta İspanyadaki İtalyan gönüllüle
rinin geri alınması meselesine bağlı
dır. 

Yunanistan Almanya tarafından 
tehdid edilmediğini bildirdi 

B. Metaksas beyanatta bulunarak, beynelmilel 
vaziyetin bir salâha doğru gittiğini söyledi 
Atina 22 (A.A.) — Havas ajansı 

bildiriyor: 
B. Metaksas Havas ajansınm mu

habirine beynelmüel vaziyet hakkm-
da beyanat vermiştir. Başvekil demiş
tir ki: 

«Bir salâha doğru gitmekte oldu
ğumuza dair ümidim çok büyüktür. 

Yunanistanm bu salâha hizmet için 
elinden geleni yaptığım zannediyo
rum. Nikbinim, zira büyük zimam
darlardan hiç birinin memleketlerini 
büyülc bir sergüzeşte atmak niyet ve 
arzusunda olmadığına kuvvetle ka
niim.» 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Japon donanması 
Çin denizinin cenubundaki 
bütün adaları işgal etmek 

istiyor 
Çımgking 22 (A.A.) — Çekia ajana 

bildiriyor: Takungpao gazetesinin 
H(Hig - King'a çok emin bir kaynak
tan öğrendiğine göre, Japon donan
ması, Çin denizinin cenubunda Annam 
ile Borneo adası arasında bulunan 
bütün adalan işgale tevessül etmek
tedir. Bu işgalden maksad, bu adalar
da denizaltı gemileri için üsler tesis 
ederek Hong - Kong'u Singapura bağ
layan deniz yolunun kontrolünü te
min eylemektir. 

Müstehcen telâkisi 
Müstakil Ressamlar ve heykeltraşlar 

Birliği, İstanbul, Ankara, Samsun, 
Bursa, Zonguldak ve Balikesirde teş
hir ettiği eserlerini İzmit Halkevinde 
bir sergi tertip edip ahaliye göster
mek istemiş. 

Ora makanüan, vücud resimlerini 
ve şekillerini, elbisesiz diye müsteh
cen saymış: 

— Bizim halkımız henüz bunları 
hazmedecek vaziyete gelmerraştirl -
diye sergiden eserleri kaldırtmış ve 
sahiplerini mahkemeye tJermty. 

Türkiye bir vahdettir. Her yerinde 
nasıl ayni medenî kanun varsa, ayni 
medenî örfler de cari olmak lâzunge-
lir. Eski devirlerde resim ve heykel 
günah sayıldığı için, bazı kasabalan-
mızda şayet bunlara hâlâ alışılmadt 
ise, sanat eserlerini hazmettirmek 
üzere sergilerden daha nezih vasıta
lar var mıdır ki başvuralım? 

Biz kendi hesabımıza İzmitlilerin 
geri olabileceğini kabul etmiyoruz. 

Bu sabahki en 
son haberler 

ikinci sahifemizde 

23 NİSAN 
Bugün Millî Hâkimiyet bayramıdır. 20 yıl evre! bu tarih! günde 

Büyük Millet Meclisi, Ebedî Şef Atatürkün daveti üzerine Anlurada top
lanmış, Hâkimiyet milletin eline geçmişti. 

23 Nisan, yarattığı büyük hariluüarla dünyayı hayrette bırakan, 
Türk milletinin Iıak ve varlığını bütün cihana tamtan büyük zaferimi
zin ve eşsiz inkılâbmıızın mübeşşiri oldu. 

Türk milleti, bu tarihî günde Türk mucizesinin büyük yaratıcısı 
Ebedî Şet Atatürkün a/iz hatu-asını kalbinden taşan en derin minnet
tarlık hisIerUe hüı metle anarken bu Millî Hâkimiyet ve kalkınma sava-
şmda daha ilk gündenberi Atatürlde beral>er yanyana yürümüş, haya-
tuu ve istiralıatini bu yüiısek mUli gayeye vakfetmiş olan Milli Şef İsmet 
İnönüne en derin sevgi ve hürmet hislerile h»gh olarak ve yüksek sevlu 
idaresine hududsuz bir itimad I>esliyerek istikbale emin ve müsterih na
zarlarla bakıyor. 

Kont Ciano île Markovîç 
dün Venedikte görüştüler 
Yugoslav Hariciye Nazırı davet 

üzerine Berline de 
Venedik mülakatında Arnavutluk işi ve iki 
memleketi alâkadar eden işler görüşüldü 
Venedik 22 (A.A.) — Kont Ciano, 

bizzat idare etmekte olduğu bir tay
yare ile Komadan buraya gelmiştir. 
Nazır, bugün burada Yugoslavya Ha
riciye Nazırı Markoviç ile görüşmüştür. 

Venedik 22 (A.A.) — Kont Ciano 
ile B. Maıkovi^ arasındaki ilk görüj-
me ilü saat kadar sürmüş ve mütea^ 
Idben B, Ciano eski Venedikteki Pa-
lazzo Rezzonico'da misafiri şerefine 
bir dine vermiştk. Dineyi bir resepsi
yon takib etmiştir. Resepsiyon esna
sında m.uzika rengârenk fenerlerld 
donatılmış bir sandaldan büyük bir 
konser vermiştir. 
Hangi meseleler görüşülecek 

Belgrad 22 (A.A.) — Kont Ciano 
tarafmdan geçende vukubulan dave
ti kabul eden Yugoslavya Hariciye 
Nazırı Aleksandr Tzintzar Markoviç, 
İtalya Hariciye Nazın ile görüşmek 
üzere dün akşam Venediğe hareket 
etmiştir. 

Yugoslav Nazınmn Kont Ciano ile 
yapacağı ilk mülakat esnasmda, İtal
ya ile Yugoslavya arasmda mevcut 
itilâflann ve dostane münasel}etlerin 

ruhuna uygun bir şekilde halihazırda 
iki memleketi alâkadar eden bütüa 
meseleler gözden geçirilecekitr. 

Alâkadar bir menbadan öğrenildi
ğine göre Yugoslavya Hariciye Nazın 
bu aym 22 sinde Berline giderek, Al
manya Hariciye Nazın Von Ribben-
trop ile görüşecektir. 

Almanlar tarafmdan vukubulsA 
davet üzerine yapüacak olan bu zi
yaret istihbarı mahiyette olacaktır. 

B. Markoviçin beyanatı 
Triyeste 22 (AA.) — Yugoslavya Har 

riciye Nazın Markoviç, kendisUe ayni 
trende seyahat eden Stefani ajansı
nın mümessiline beyanatta bulunar 
rak demiştir id: 

«Hariciye Nazırı sıfatile dost îtal-
(Devamı 7 nci sahifede) 

Basından anlatayım! 
Yazan: Refik Halid 

Yann Ak$am süttınlarında 

— Haydi Çocuk bayramına gidelim!... 
— Gidelim luurdeş amma, bu yttmurcaklan İdme bırakalım?... 
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Dün Geceki ve B u Saba.liki Ha^berler 
S o n dakika. 

ingiltere bir Balkan bloku 
teşkilini temine çalışıyor 

B, Gafenco yarın Londrada ingiliz 
ricalile görüşmeğe başlıgacak 

Paris 23 — Devletler arasında si-
3«ksî müzakereler devam ediyor. Fran
sız Hariciye Nazın B. Bonnet dün İn
giliz sefirini kabul ederek kendisile 
uzun müddet görüşmüştür. 

Romanya Hariciye Nazın B. Ga « 
fence dün Belçikadan, Fransada 
Touquet plajına gelmiştir. Romanya-
mn Paris sefiri Tataresko da bu şeh
re gitmiş, vaziyet hakkmda kendisi
ne izahat vermiştir. B. Gafenco bu 
akşam Boulogne'den Polkestona 
hareket edecek ve yann sabah Lon-
draya vasıl olacaktır. Romanya Ha
riciye Nazın derhal müzakerelere 
başlayacaktır. Nazır avdette Parise 
uğrayarak Fransız hükümet erkânile 
görüşecektir. 

Londradan buraya gelen haberiere 
göre İngiltere Balkan devletlerinin 
bir blok teşkil etmesini, Bulgarista-
lim da bu bloka girmesini istemek
tedir. İngiltere bu hususta çahşmak-
tadır. 
İngiliz - Sovyet müzakeresi 

Londra 23 — İngütere ile Sovyet 
Rusya arasmda müzakereler devam 
ediyor. Sovyet Rusyanm Londra se-
firi B. Maiski Moskovaya vasıl ol
muş ve Londradaki görüşmeler hak
kmda izahat vermiştir. Bundan son
ra İngilterenin Moskova sefirile gö
rüşmüştür. B. Maiski'nin yann sa
bah Londraya hareket etmesi muh
temeldir. 

Paris 23 — Alınan haberlere göre 

Yugoslavya Hariciye Nazın B. Mar-
koviç dün İtalya sefirile iki saat gö
rüşmüştür. Mülakata bugün de de
vam edilecektir. 

Budt^peşteden bildirildiğine göre 
Macar mahafili bundan som-a İtalya 
ile Yugoslavya arasmda Macarista-
nm iştiraki olmadan bir hareket ka
bil olmadığmı 3^azmaktadır. 

A l m a n y a - P o l o n y a 
Paris 23 — Polon]^ ile Almanya 

arasmda müzakere cereyan ettiği doğ
ru değüdir. Almanyanın Varşova se
firi henüz Varşovaya gelmemiştir. 
Polonyanm Berlin sefiri de henüz Al
man Hariciye Nazırile görüşmemiştir. 
B. Bitlerin ellinci jih. merasimine Po
lonya heyet göndermemiştir. 

Fransa mühim askerî 
tahsisat kabul etti 

• - * ^ ^ 1 ^ ^ . ^ 

Fransanın mesaisinin Ingüterede de 
akisler yapacağı muhakkak sayılıyor 

Paris 23 — Neşredilen yeni karar
namelerle hükümet ordu için 4 mil
yar 200 milyon, donanma i^n 4 mil
yar 140 milyon, hava silâhlan için 
3 mliyar 850 milyon frank ymiden 
tahsis etmektedir. 

Paris 23 — Fransamn yeni askeri 
tedbirler almak için mali bakımdan 
sarfettiği gayret İngilterede büyük 
tesir yapmıştır. Fransamn müdafaa-
«nı kuvvetlendirmek hususundaki 
azmi pek ziyade takdir edilmektedir. 

Bunun İngilterede de akisleri görü
leceği muhakkak addediliyor. 

U m u m î i a ^ se rv i s i 
Paris 23 (A.A.) — Dün akşam neş

redilen bir kararname. Ziraat Nazun-
m harp halinde gerek Fransada ge
rek deniz aşurı tqaraklarda halkm ia
şesine memvu- etmektedir. 

Zirai ve gıda! seferberlik işlerini 
idare etmek üzere bir «umumi iaşe 
servisi» tesis edileecekk. 

Almanyanın suali 
Amerika mahafili verilen cevapları 

hakiki düşünce telâkki etmiyor 

Mareşal Fevzi Çakmak 
ve ailesinin teşekkürü 
Ankara 22 (A.A.) Goıel kurmay 

başkanı mareşal Fevzi Çakmak, Ana
dolu ajansına aşağıdaki mektubu 
göndermiştir: 

<iGenç ya^mda ve hayatına doyma
dan aramızdan ayrılan sevgili kızım 
Muazzezin bıraktığı teselli bulmaz 
acıya cenaze merasimindi bizzat bu
lunarak veya mektup, telgraf ve çi
çek göndererek can ve gönülden alâ
ka gösteren sayın ve kıymetli zevata, 
muhterem yurttaşlarımıza gerek şah
sım ve refikam namına ve gerek mer
humenin zevci ve aUe efradımız na-
mma ayn ayn teşekkür imkânına 
derin teessürlerimiz mâni olduğun
dan detayı bu vazifenin Anadolu 
ajansının tavassutlarüe ifa huyuruU 
maşım rica ederim.» 

Pnris 23 — Nevyorktan gelen ha^ 
beriere göre Almanyanın, kendile
rini tehdide maruz addedip etmedik
lerine dair devletlere sorduğu sual bir 
manvera addedilmektedir. Amerika 
malıafilinin kanaati şudw: 

Almanya elinde silâh bulunduğfu 
halde karşısındakini tehdit ederek 
arzu ettiği gibi cevap almak istiyen 
bir adama benziyor. Bu vaziyette ve
rilecek cevaplar tabiî menfi olacak

tır. Maamafih bunlar hakild addedi
lemez. 

Şimdiye kadar cevap veren Belçika 
kendisi hakkında verilen teminata 
itimat ettiğini, İsviçre ve Hollanda 
bitaraflıklarına riayet edileceğini um

duklarını, maamafih icap ederse istik
lâl ve bitaraflıklarmı silâhla müda
faa edeceklerini bildirmişlerdir. 

Litvanya, Almanyamn, Memelin 
ilbakmdan sonra kendisine verdiği 
teminata itimat ettiğini bildirmiştir. 

Irak Hariciye Nazırı 
Ankaraya geliyor 
Bağdad 22 ( A ^ ) ~ İrak Hariciye 

Nazın Ankaraya itmektedir. Orada 
bir hafta kadar kalacaktır. 

Harp çıkarsa In^Itere ser
mayeye vergimi koyacak? 

Londra 22 — Harp çıkarsa İngilte
renin sermaye vergisi tarhı için büt
çeye bir madde koyduğu söylenıpiş, 
fakat bu haber tekzib edilmiştir. Sol 
cenah böyle bir vergi konursa mec
buri askerliğe itiraz etmekten vaz
geçeceğini bildirmiştir. 

Irlandada 10,000 gönüllü 
toplanacak 

Dublin 22 (AA.) —ı trianda hükü
meti müdafaa kuvvetleri mevcudu
nu takviye maksadlle jrakmda lO.OOO 
gönüllü jrazmağa karar Vermiştir. 

Madriddeki zafer 
resmigeçidi 

ispanyol hükümeti 30 mayısa 
tehir edildiğini resmen 

tekzip etti 

Madrid 22 (A.A.) —^Umuml kararw 
gâh 15 mayısta yapılmasına karar ve
rilen zafer geçid resminin 30 mayısa 
bırakıldığma dair ecnebi memleketle» 
rine yayılan haberleri tekzib etmekte
dir. 

Alâkadar mhfiUerde tahmin edildi
ğine göre bu haber hali hazırda Av-
rupada hüküm süren diplomatik ger
ginliği arttırmak gayesUe i$aa edilmiş
tir. 

Halk partisi Hatay vilâ
yet kongresi toplandı 

B ü y ü k k u r u l t a y a i ş t i r a k e d e 
c e k m ü m e s s i l l e r d e s eç i l d i 

Antakya 22 — Cumhuriyet Halk 
Partisi Hatay vilâyet kongresi Gün
düz sinenıasmda toplanmıştır. Kon
greye İstiklâl marşile başlanmış ve 
nutukları müteakib idare heyeti se
çimine geçilmiş ve idare heyetine 
Suphi Bedir, eczacı Nutki, diş tabibi 
Salahattin, Mehmed Tecirli, Abdul
lah, Bilgin, Saınih, Azmi, Bekir Sıdkı, 
Kunt, Nuri Aydtn ittifakla seçilmiş
lerdir. 

Büjrûk Kurultaya Abdurrahman 
Mursaloğlu, Ali Sehlimo, Dr. İbrahim 
İnal ve Cevad Obah'nm mümessil olar 
rak iştirakleri kararlaştmlmıştır. 

Seçimleı-den sonra Partimizin de
ğişmez genel Başkam Millî Şef İnö-
nüye. Başvekil Refik Saydama ve 
Parti genel sekreterine birer telgraf 
çekilmesine karar verilmiştir. 

EHongrede fevkalâde murahhamnu, 
askeri mümessillerimiz ve askeri er
kân, konsolaslanmız, Vekiller, me
buslar, müsteşarlar, zabıta erkânı, 
gazeteciler ve daha bir çok davetliler 
hazır bulunmuştur. 

A n k a r a d a d ü n k ü m a ç 
Ankara 22 — İzmir şampiyonu 

Ateşspor bugün Ankaragücü ile 
karşılaşmıştır.. Yağmurlu bir havada 
yapılan bu maçı Ankaragücü 6 - 0 
galibiyetle bitirmiştir. Ateşspor İkin
ci maçını yann (bugün) Demirspor-
la yapacaktır. 

' \ 

_l 
25 yaşını bitirmeden evvel 

evlenemiyecek zabitler 
Buna dair kanunun değiştirilmesi lıakkındaki tıir 

proje Millî Müdafaa encümeninin roznamesine alındı 
Ankara 22 (Telefonla) — Bilûmum 

muvazzaf zabitler ve askerî memur-
lann 25 yaşını bitirmeden evvel ev-
lenemiyeceklerine dair olan kanunun 
değiştirilmesi hakkındaki kanun pro
jesi Millî Müdafaa encümeninin ruz-
namesine alınmıştır. Projenin metni 
şöyledir; 

Madde l — Bilûmum muvazzaf su
baylarla askerî memurlarm üsteğmen 
rütbesinde veya muadili smıfta asga
ri müddeti tamamlamadan evlenme
leri memnudur. Askerî mektepler ta
lebesi evlenemez ve evli olanlar mek
teplere kabul olunmaz. 

Madde 2 — Kara, deniz ve hava 
gedikli erbaşları başçavuş olmadan 
evlenemezler. 

Madde 3 — Birinci ve ikinci mad
deler hükümleri hilâfına hareket 
edenler 2632 sayılı kanunun üçüncü 
maddesine tevfikan cezalandınldıkla-
n gibi kanunlann vefat dolajrisile dul 
ve yetimlere tanıdığı haklara halel 

gelmemek üzere bu kanunda tayin 
edilen evlenme zamanı gelinceye ka
dar malî kanunlarla evlilere bahşedi
len haklardan istifade edemezler. 

Madde 4 — 1434 sayılı kanun mül
gadır. 

N a s b l a r ı b i r a y d a h a i l e r i 
a l ı n a c a k a s k e r î m e m u r l a r 
Ankara 22 (Telefonla) — Büyük 

harbin hitamı ile İstanbulun imalini 
müteakib Anadoluda Millî hüküme
tin teessüsü taıihi olan 23 nisan 1336 
tarihinde orduda mevcut ve muhtelif 
sebeblerle mağdur olup 3128 sayılı 
kanunla nasblan dörder sene ilerleti
len ve halen muvazzaf olarak orduda 
müstahdem bulunan askeri memur-
larmm nasblan beher hizmet senesi 
için bir defaya mahsus olmak üzere 
birer ay daha ileri alınacaktu-. Bu 
husustaki kanun projesi bug^ünlerde 
MiU! Müdafaa encümenince müzake
re edilecektir 

Hollanda, istiklâli için her 
fedakârlığa katlanacak 

Askerlik lıizmeti. iki seneye çıkarılıyor, seterlıerlik 
vaktinde 308 lıin kişilik liir ordu çıkaracak 

La Haye 22 (AA.) — HoUandanm 
bitaraflığmı muhafaza etmek üzere 
her türlü fedakârlıklara katlanmağa 
hazır olduğu Hollanda mahfillerinde 
söylenmektedir. Hükümet, herkes için 
askeri hizmet müddetini iki seneye 
çıkaran bir kanun lâyihası teklif et
miştir. Bu proje, memlekette hiçbir 
itirazı mucib olmamıştır. Birkaç ay 
evvel Hollanda, her aileden bir kişinin 
altı ay müddetle askerlik hizmeti yap-
masmı kabul etmişti. Sonra bu müd
det 11 aya, daha sonra bilaistisna 
herkes için 18 aya çıkanlmışü. 

Hollanda, büyük Avrupa devlet
leri arasında çıkacak bir ihtilâfa ka-
nşmak istememektedir. Bu memle
ket, bir tarafa iltihak etmeği hiçbir 
zaman kabul etmediği gibi bir mua
hede akdetmek te istememiştir. 

Hollanda, garpte olduğu kadar ce
nupta ve şarkta, bütün hududlannda 
müdafaa teşkilâtı vücude getirmeğe 
çabşmaktadır. 

Belçika hududunda olduğu gibi, de
niz hududunda ve Alman hududunda 
da mitralyöz yuvalan, tabyalar ve as
keri kıtalar meveuddur. 

Hollanda, seferberlik ilâı~> ettiği tak
dirde 300,000 kişilik, teşkilâtı mü
kemmel bir orduya malik olacaktır. 

H o l l a n d a i h t i y a t e f r a d ı n a 
iz in v e r d i 

Amsterdam 22 (A.A.) — Harbiye 
Nezareti, huducHann himayesi için si
lâh altına çağınlıruş olan ihtiyatlara 
müddet t&yin edilmeksizin mezımiyet 
verildiğini ve yerlerine işsiz amelenin 
ikame edildiğini bildirmektedir. 

Fransa, kalyayı 
ezebilir mi? 

G i y o r n a l e d* t ta l i a , b i r L e h 
g a z e t e s i n i n m a k a l e s i n e 
ş i d d e t l e c e v a b v e r i y o r 

Roma 22 (AA.) — Stefani ajansı 
bildiriyor: Milhyetperver Leh gazete
lerinden olan Varsawski Nara Adowny 
gazetesi neşrettiği bir makalede son 
seferberlik Fransada huzur ve sükûn
la cereyan ettiği halde bu seferberliğin 
İtalyada karışıklıklara sebeb olduğunu 
ileri sürerek bir harb vukuunda Fran-
sızlann İtalyanlan yüdınm çabuklu-
ğile ezeceklerini iddia etmiştir. 

Bu makaleye cevab veren Oiomale 
d'İtalia diyor ki: 

«Fransız gururunu okşamak maksa> 
dile yazılmış olan bu makale ne haki
kat davasına ne de samün! İtalyan-
Leh münasebetlerine hizmet etmekte
dir. Bu Leh gazetesinin İtalyan sefer
berliği hakkında yazdığı şey tamamen 
yanlıştır. Zira her şey huzur ve sükûn 
İçinde cereyan etmiş ve İtalyada bu
lunan bir çok yabancılar bu gazetenin 
bahsettiği kargaşalıkları görmemiş
lerdir. 

Fransızlann bir haıb vukuunda 
İtalyanlan hemen hezimete uğrata-
caklan tafrasına gelince bunu fiiliyat
la isbat etmek lâzımdır. Bir de şurası 
kayde lâyıktır ki, bizzat Fransızlar Leh 
gazetesüıin fikrinde değillerdir. Zira 
îtalyaya karşı dünyanın dört bucağın
dan kendilerine müttefik aramakta» 
dırlar. 

Arnavut - italyan 
gümrük ittihadı 

A r n a v u t g ü m r ü k l e r i n i n m u a 
m e l e l e r i n i İ t a l y a n g ü m r ü k l e r i 

y a p a c a k 

Tiran 22 — İtalya ile Arnavutluk, 
bir gümrük ittihadı muahedesi imza
lamışlardır. Bu muahede mucibince, 
İtalyan gümrük rejimi Arnavutlukta 
tatbik edilecektir. Arnavutluğa ait 
gümrük muameleleri, İtalyan güm
rükleri tarafmdan yapüacaktır. Te
ferruata ait teknik bir ihtilâf, 31 ma
yıstan evvel akdedilecektir. 

İki memleket parası arasmda kıy
met nisibetleri, itilâflarla tesbit edD-
mlştir. Bir liretin kıymeti, 6,25 Arna
vut franguıa muadildir. Bu itilftfna-
meler, kambiyo kontrolünü de tayin 
ediyor. Kambiyonun kontrolü, İtalya
da mer^ usul dahilinde hareket ede
cek olan Arnavutluk bankasma tevdi 
edilmiştir. 

Barem kanun projeleri 
Yeniden Meclise verildi 

Ankara 22 (Telefonla) — Beşird 
Büyük Millet Mechsinin fesiıi ftzerine 
Meclis dahili nizamnamesi mücibinse 
meclis dahili nizamnamesi muriMnce 
hükümsüz kalmıştı. Hükümet hükttm-
süz kalan bu projelerden bir kısrmnı 
yeniden Meclise vermiştir. Bunlar ara
smda barem kanun projeleri de var-
dır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
^^ Sana odacılık 

yakışır mı, delikanlı?,, 
Kasketini çıkardı. Terbiyeli terbiye

li yanıma yaklaştı. Saf bir tebessümle 
irttldü: 

•— Ve aleykümüsselââââm... Nasıl-
lon oğlum? • dedim. 

Dedim amma, gözümün ısırdığı bu 
iflelikanhnın Idm olduğunu henüz ha> 
tırhyamamıştım. 

Tez, ateşin bir ifadeyle: 
— Sağol Komutamm! - derdemez 

kendini topladı ve sesini sivilleştire-
rek - şey... Affedersiniz... Askerlikte 
ağzım alışmış da... Teşekkür ederim. 
İyiyim efendim. 

Hâ... Salıi... Komşularımızdan bir 
subayın emirberiydi bu... Üniformalı 
zamanında merhabalaşırdık; hatınıu 
alırdım; melek gibi iyi huylu bir Ana
dolu çocuğuydu... 

Birlikte tramvaya doğru yürüdük... 
Aramızdaki yaş farlana hürmeten 
yarım adım geriden geliyordu... 

— E, ne var ne yok... Memlekete 
dönmedin demek? 

— Hayır, orada zaten kimsem kal
madı... Burasını da gönlüm sevdi... ts-
tanbulda yaşıyacağım 

— Ne iş tuttun? 
— İşte ben de o dertteyim... Terhis 

edildikten sonra bizim bey Denizban-
ka kapılandırdı. Amma orada kadro
yu daralttılar. En yeniyim diye çık
mak bana düştü. Şimdi yeni bir iş arı
yorum. ,. 

— Ne gibi? 
— Odacılık, kapıcılık gibi... 
Bu tarzda iş aramak ötedenberi si

nirime dokunur. Ânî bir hiddetle yü
züne baktım. 

— Yazıklar olsun sana... - dedim. 
— !.. 
— Aslan gibisin... Tuttuğunu kopa

rırsın... Yirmi ikisinde ancak varsm... 
Böyleyken, bir iskemlede oturup pi-
nekliyecek, yahud da çaycıya çay ıs-
marlıyacak bir mesleği mi seçiyorsun? 
Böyle vazifeler deden yaştakilere kal
sın. Zira ihtiyar harcıdırlar. Hem bun
lardan terakki de beklenemez. Kazan
cı ne uzar, ne kısahr. Sana da sonra
dan bıkkınlık, bezginlik gelir... Önün
de belki de yanm asırüktan daha uzun 
bir hayat var... Mademki şehirde ya
şamağa karar verdin, bir zenaat öğ
ren... Azıcık daha meşakkate katlan... 
Çırakhk et: Bir şey yapmasım öğren; 
marangozluk mu olur, berberlik mi, 
sobacılık mı? Bunlardan memlekete 
de fyada, sana da ümid vardır: Mal 
sahibi olabilir, işini ilerletip büyük 
patron olabilirsin... , 

Ömründe ilk defa olarak bu tarz bir 
nasihat işitiyormuş gibi heyecanla 
dinliyordu. 

Safiyetle sarılıp elimi öptü. 
— Allah razı olsun... Kulağıma kü

pe olacak... Böyle bir iş anyacağun... 
Sen de benim için münasib bir çırak
lık bulursan bizim beye haber bırak, 
olur mu ağabey? - dedi. 

Ve gelen tramvaym arka arabasına 
atladı. 

* » * 
Hangimizin ilk gençliğinde ehem

miyet verdiğimiz, ağabey saydığımız 
bir adamın bir sözü üzerimizde mües
sir olmamış, hayatımızın istikametini 
değiştirmeğe sebebiyet vermemiştir? 
öyle samyorum ki, gözlerini hayata 
yeni açan bu delikanlıya ben de yu-
kanki telkinlerimle müessir oldum. 

Ayrıldıktan sonra düşündüm ki: 
Eğitmen teşkilâtının bir l)enzerini 

daha meydana getirsek: İsteyenleri 
^birlere mahsus küçük mesleklerde 
yetiştirecek atelyeler kursak... Bir 
pevi sanat mektepleri ihdas etsek... 

Boyuna şikâyet edip duruyoruz: 
«Kapıcılık, odacılık istiyorlar... Böy-
lelerine iş yok!... Elinde mesleği olan
ları ise mumla arayıp bulamıyoruz...» 

Yetiştirmezsek nereden bulacağız? 
(Vâ - NÛ) 

K a r t a l d a m e n d i r e k 
Deniz Ticaret müdürlüğü, Bos

tancı, Yenikapı ve Heybelide birer 
mendirek yaptırmıştı. Müdürlük, Kaı> 
talda da bir mendirek yaptırmağa 
karar vermiştir. Bu husustaki tedkik-
1er bitirilmiştir. İnşaata yakında baş
lanacaktır. 

i Dünkü hava 
Dün şehrimizde hava kısmen kapalı 

geçmiştir. Öğleden sonra Ege denizi
nin garp istikametinde kuvvetli fırtı
na başlamıştır. Vaziyet denizcilere bil
dirilmiştir. 

Belediyede teftiş 
On ûc senelik 

9 

muameleler 
teftiş ediliyor 

Belediyenin umumî muamelâtını 
teftiş ve tahkikle meşgul olan teftiş 
heyeti azasından B. Hikmet tahkika-
tm safhalan etrafmda Dahiliye Ve
kâletine malûmat vermek ve yerü di
rektifler almak üzere Ankaraya git
mişti. B. Hikmet, şehrimize dönmüş
tür. 

Dahiliye Vekâleti, tahkilıatm biran 
evvel ikmali için mevcut müfettişlere 
B. Saimi de ilâve etmiştir. Bu suretle 
Belediye işlerile meşgul olan müfet
tişlerin adedi altıya baliğ olmuştur. 
Müfettişlerden B. Hikmet, B. Abidin, 
B. İhsan ve B. Saim Belediyerün 
muhasebe müdürlüğü işlerini ve 
B. Hıfzı ve B. Cavid de îktisad mü
dürlüğü işlerinin tahkik ve ted-
kik etmekle meşguldürler. Müfet-
tişlerm mesaisi, başmüfettiş B. Ali 
Seyfinin nezareti altında cereyan et
mektedir. Muhasebe müdürlüğünde 
meşgul olan müfettişler, İstanbul Be
lediyesinin on üç senelik, yani sabık 
Belediye reisi B. Muhiddin Üstünda-
ğm şehremini ve bilâhare VaU sıfatile 
Belediye ve idarei hususiye bütçele
rine temas eden icraatını tedkik di
yorlar. Hesap işleri muamelâtının ted-
diki nihayet üç, dört ay içinde bite
cektir. 

Muhasebei iıususiye muamelâtı ve 
bu arada yapılan ilkmektep binala-
rmın inşaat vaziyeti nazan dikkati 
celbetmiştir. Müfettişler, sabık Vali 
zamanında inşa edilen ilkmekteb bina
ları etrafında alâkadarlardan izahat 
almışlar ve Belediye mimarlarmdan 
B. Şemseddinin malûmatına müra
caat etmişlerdir. Son zamanlarda in
şa edilen mektep binalarından bazi-
larınm duvarlan ve sıvalan çatlamış 
olduğundan bu binaların inşa tarz 
nazan dikkati celbetmektedir. 

Bir kayık battı 
İ ç i n d e b u l u n a n l a r , e t r a f t a n 

y e t i ş e n l e r t a r a f ı n d a n 
k u r t a r ı l d ı 

Dün Galata köprüsü altında bir de
niz İcazası olmuş, bir kajak parçalana
rak batmıştır. Hâdise şöyle olmuştur: 

Dün sabah saat 8,30 da Rumelika-
vağına erzak götürmekte olan Pazar 
kayığı. Galata köprüsünün altmdan 
geçerken, Liman idaresine aid 436 nu
maralı mavna ile karşılaşmıştır. Bu 
karşılaşma pek ânî olmuş ve Köprü 
altmda Pazar kayığı ile mavna çar
pışmışlardır. Müsademenin şiddetin
den Köprünün demirlerine bindiren 
Pazar kayığı parçlanarak derhal bat
mış, içindekiler denize dökülmüşler
dir. 

Kazazedelerin^ feryadlarmı duyan
lar derhal imdadlarına koşmuş ve hep
sini kurtarmışlardır. Kayıkta bulu
nan erzak denize batmıştır. Hâdise 
etrafmda tahlcikata başlanrruş, ka
yığı idare eden kaptanm ifadesi alm-
mıştır. 

O r t a m e k t e b i h t i y a c ı 
Ortamelctep muallim ihtiyacını 

karşılamak üzere almacak tedbirlere 
dair Maarif Vekâleti tarafmdan Ma
arif müdürlüğüne bir emir tebliğ edil
miştir. Bu emre göre ortamektepler 
için ilkönce yüksek mektep mezım-
lan, sonra da lise mezunlan tercih 
edilecek ve müracaatler tarih sırasile 
kabıü edilecektir. 

B ı ç a k l a k o l u n d a n y a r a l a d ı 
Beyoğlunda oturan Mesude ismin

de bir kadın dün caddeden geçmekte 
iken, Celâleddin isminde biri tarafm
dan bıçakla kolundan yaralanmıştır. 

Polis, kadını tedavi altma aldırmış, 
carih yakalanmıştır. 

Tramvay taksi ile çarpıştı 
Vatman tbrahimin idaresindeki 

tramvay arabasile şoför Ahmedln 
idaresindeki taksi, Galatasaray lisesi 
önünde çarpışmışlar, her ilcisi de ha
sara uğramışlardır. 

Karilerimizin 
mektupları 

Çalgılı ve içkili 
bahçeler 

— • mt^ •— 

Yazlık çalgılı bahçelerin açılmakta 
olduğu bir devirdeyiz. Bunlarda saz, 
oparlör ve İşret olduğu İçin o civarda 
başmı dinlemek için ev yaptıranlar 
veyahud ötedenberi yerleşml? bulu
nanlar rahatsız oluyor. Yazlık çalgılı 
ve içkili bahçelerin umumiyetle bir 
nizama bağlanması lâzımdır. Aşağıki 
mektubu misal diye dercediyoruz: 

VALtMİZİN DİKKATİNE 
Teniköy iskele civarındaki 7 nn-

maralı yalıda mutasarrıfan ikamet 
etmekteyim. İttisalimizdeki sahilhane 
4 sene evveline kadar (İspilândit pa
las) ismi altmda otel olarak istimal 
olmımakta iken ahiren apartmıan 
şekline frağ olunan mezkûr yalı daire 
daire kiraya verilmekte ve içerisinde 
gayri müslim aileler ikamet etmekte
dir. 

Teniköy kilisesine ait vakıf bir mülk 
olan bu binanm varidatmm arttınl-
ması cihetine gidilerek kilisece tayin 
olunan mütevelli tarafmdan cadde 
tarafmdaki dükkân ile deniz tara-
fmdaki rıhtım içkili meyhane haline 
getirilmesi düşünülmüş ve her nasılsa 
makamatı resmiyeden müsaade is
tihsal olunarak icab eden hazırlıklara 
başlanılmıştır. 

Bizim gibi bu yalıya bitişik yalılar
da ilutmet eden ailelerin vaziyeti na
zan dikkate alınmadan verilmiş olan 
bu yersiz müsaadenin mahallinde 
yaptırmak lûtfunda bulunncaj^ınız 
keşifler neticesinde de görüleceği veç
hile pek haksız olduğunu arzetmeme 
müsaade buyurmanızı rica ederim. 

Yaz günleri sıcaktan bunalan aile-
lerimİ7 efradı balkon ve rıhtımlanna 
çıkmağa menedilmiş bir vaziyette ka
lacaktırlar, işbu haksızlığa müsaade 
etmiyeceğinizi ümid ederim. 

MÜEYYET ERSİN 
*** 

Üsküdar vapurları 
Seniha Özütürk imzasile bir mek-

tub aldık. Üsküdar vapurlannm pa
halılığından şikâyet ediyor; fiatlerin 
hiç olmazsa Haydarpaşa seviyesine 
indirilmesini temenni ediyor. Bu bah
si evvelce de yazmıştık. Üsküdar gibi 
ekseriyeti fakir halktan mürekkeb bir 
semt için bu ucuzluğım zarurî oldu
ğunu bir kere daha alâkadar makam
lara hatırlatırız. 

Umumî kütüphane 
Evkaf, kütüphane 
binasının tahliye^ 

sini istiyor 
Beya2attaki umumî kütüphane bi

nası vaktile Evkaf idaresine aid ol
duğu halde büâhara mülga Maarif 
nezaretine devredilmiş, fakat tapu
ca muamelesi tamamlanmadığmdan 
tapu senedi maarif namma çıkanl-
mamıştı. 

Umumi kütüphanenin bir lasmı 
mütalâa salonu, bir kısmı da on beş 
bin kitabı ihtiva eden depodur. Evltaf 
idaresi, binamn kendisine aid olduğu
nu ve senelerdenberi maarifin fuzulî 
olarak işgal ettiğini iddia etmiş, kü
tüphanenin boşaltılarak kendisine 
teslimini istemiştir. Evkaf bu binayı 
kiraya vermek Icararındadır 

Maarif müdürlüğü, evkafm bu mü
racaatı üzerine bir taraftan keyfiyet
ten Maarif Veltâletini haberdar et
miş, diğer taraftan üniversite rektör
lüğüne de yazarak üniversite muhi
tinde bulunan kütüphanenin boşal
tılması teşebbüsüne mani olmak üze
re üniversitenin de evlcaf idaresin© 
müracaat etmesini istemiştir. 

G ü m r ü k l e r u m u m m ü d ü r ü 
Gümrükler lunum müdürü B. Mah-

mud Nedim, dün de gümrük işleri üze
rinde tedkiklerine devam etmiş, İstan
bul gümrükleri başmüdürlüğünde 
meşgul olmuştur. Umum müdür bu 
akşamki trenle Anlcaraya dönecektir. 

G a l a t a d a ik i c e r h 
Galatada oturan ahçı Akif isminde 

biri, evvelki gece son derece sarhoş 
olarak bir kahveye girmiş, Osman is
minde bir arkadaşma raslıyarak kav
gaya tutuşmuş, her ikisi de biribirle-
rini bıçakla yaralamışlardır. Polis, 
ikisinin de tedavilerim yaptırdıktan 
sonra Adliyeye vermiştir. 

S a b a h a t i n k a t i l i A b d ü r r a h i -
m i n m u h a k e m e s i 

Beyoğlunda Ağacamisinde Saba-
hat adındaki kadını tabanca ile öldü
ren Abdürrahimin muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dünkü celsede mazmmun 
vekili müdafaasını yaparak maktul 
Sabahatin, annesile ve kızkardeşile 
beraber müekkilinin parasım yedik
lerini. Sabahatin başka bir âşığın
dan aldığı bir aşk mektubunu gös
termek suretile Abdürrahimi tahrik 
ettiğini, esasen müekkilinin aşkı me
lankoliye müptelâ bulunduğunu ile
ri sürmüş ve hakkında ceza tayin 
olunurken ağır tahrik ve hafifletici j 
sebeplerin göz önünde tutulmasım j 
istemiştir. Matıkeme karanm vermek 
üzere muhakemeyi başka güne bırak- j 
mıştır. 

S e r s e r i b i r m a y n 
Kerempe fenerile Cide arasmda sa

hilden üç mil açıkta bir mayn görül
müş, keyfiyet denizcilere bildirilmiş
tir. Maynı imha için bir müfreze gön
derilecektir. 
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AKŞAM'm Yeni müsabakası 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay P. Ziyafet çekti!... 

CAKŞAM» müsabaka kupona 11 

Şimendifer i$ieri 
tıeynî iDiiile! it̂ onferansı 

K o n f e r n s a i ş t i r a k e d e n m u 
r a h h a s l a r ı m ı z a v d e t e t t i l e r 

Yugoslavyada toplanan şimendifer 
işlerine aid beynelmilel konferans da
ğılmış, Muhabere ve Münalcale Vekâ
leti Dokuzımcu İşletme müdürü B. 
Nüzhet iie Hausılat dairesi reis muavi
ni B. Cemaleddinden mürekkep olan 
heyetimiz dün sabah şehrimize dön
müştür. 

Şimendifer konferansında beynel
milel vagon naltliyatma aid meseleler 
üzerinde görüşülmüş ve mevcud ni
zamnamenin tadili hususunda bazı 
İcararlar alınmıştır. Konferansa işti
rak eden murahhaslar, bu kararlan 
mensup olduklan şimendifer idarele
rine bildireceklerdir. Kararlann alâ
kadar hükümetlerce tasvibinden son
ra tatbikatına geçilecektir. 

B. Cemaleddin, kongre mukarrer»-
tı üzerinde izahat vermek üzere dün 
akşam Anltaraya gitmiştir. B. Nüzhet 
te raporunu hazırlıyarak yakmda An
karaya gönderecektir. 

B. Prost bir hafta sonra 
geliyor 

Belediye tarafmdan şehrimize da
vet edilen şehircilik mütehassısı. B. 
Prost bir hafta s^nra gelecektir. 

Şehirde yapılacak yeni 
yollar 

Şehrimizde her sene yapılacak se
kiz yüz bin liralık yol inşaatına, 
geçen sene müteahhide ihale edilen 
507 bin lirahk kısım dahildir. Bu se
ne bu teahhüd haricinde yapılacak 
yoUann tesbitine başlanmıştır. Bu 
mesaiye imâr müdürü B. Hüsnü de 
iştirak etmektedir. 

İlkmekteb muallimlerine 
takdirname 

Tedrisat işlerinde muvaffakiyet 
gösteren ilkmektep muallimlerinden 
bir kısmına Maarif Vekâletince tak
dirname gönderilmiştir. 

IST/j^BUL HAYATI 
Sayfiye faaliyeti 

Ahbaplarımdan birinin bu sene ka
badayılığı tutmuş. Daha kış ortasın-
danberi: 

— Ne olursa olsun, bu sene yaz mev-
sinüni sayfiyede geçireceğim. 

Diye tutturdu. Geçen gün de yaka
ma yapıştı: 

— Hadi, bugün seninle şöyle bir ge-
ainti yapahm. Deniz havası alırız, ba
na da Boğazda yazlık bir ev bakarız. 
Hem ziyaret hem ticaret olur. 

Vapurda giderken etrafa kulak ka
barttım. Yolculann ekserisi de bizim 
gibi hem ziyaret hem ticaret maksa
dını güdüyorlar. Karşımızda oturan 
bir kadm derin derin nefes alarak ya-
nındaki erkeğe: 

— Oh, diyor. Ne iyi yaptık da bugün 
çıktık. Hem güzel bir hava ahyoruz, 
içimiz açıbyor; hem de herkes yazlık 
aramağa çıkıp kalabalık basmadan biz 
t-ahat Mr yer bulabileceğiz. 

Etrafta daha birkaç grup arasında 
aşağı yukan ayni şeyler konuşuluyor. 

Vapur zikzaklar yaparak Anadolu, 
Rumeli sahillerine uğradıkça yolcular 
grup grup iskelelere çıkıyorlar... Biz di 
Beylerbeyine çıktık. Kıvnm kıvnm 
sokaklarda bir h.ayli dolaştık, bir kaç 
evi 3'oliladık. Fakat bizim ahbap bun
ların hiç birini beğenmedi. Yürüyerek 
Çengelköyüne geçtik. Bir müdde de 
oralarda f«ban teptikten sonra tekrar 
vapura Vo-A^ \»rşi sahile atladık, ts-
inye, Büyvivı'çre ivrktn Sanyere ka
dar uzan'Jık. Maiçer bizim ahbabm ar
zusu bu YTKiiş. İfiUtltye çıkar çıkmaz: 

— Oh, gördün mü sayfiye yerini? 
dedi. İnsan işte böyle yerde oturmaU 
ki, sıkılmasm. 

Mahalle araşma saptık, önümüz 
sıra dolaşan kadmh erkekli beş kişilik 
bir grupu takip ediyoruz. Onlar, oki-
rahk» levhası asılı bir eve giriyorlar. 
Biz bir müddet dışarıda dolaşıyoruz vê  
onlar kapıdan çıkar çıkmaz eve biz da-
hyoruz. Binamn altım, üstünü fml fi
ni dolaşıyoruz. Arkadaşun arasıra ku
lağıma eğiliyor: ^ 

— Ev çok güzel. Hoşuma gitti am
ma, sahibi farkma varmasm. Sonr» 
fazla kira ister. 

Merdivenden inerken tekrar durak-
hyor: 

— Fakat, böyle güzri evi bizden er-
Tel bakanlar niçin tutmadılar acaba 7^ 

Kapı ardında ev sahibi uzun bir 
medhiyeden sonra baklayı ağzından çı
karıyor: 

— Biz başkaları gibi değiliz. Fazla 
par«. istemeyiz. Üst kattaki üç odanın 
s«rf.nîı;k: kirası yüz elli, alt kattakUe. 
rin yüz liradır. Fakat parayı peşin ah-
n z . . 

Evi bizden evvelkilerin niçin tutm». 
dıklan anlaşıhyor. Bir bahane bulup 
savuşuyoruz. Hadi başka bir eve. ge
ne ayni sebeple kapı dışarıya... 

Orada da bannamıyacğaımızı an
layınca sözüm ona gezinip hava alarak, 
yürüye yürüye Büyükdereye geçtik. 
Cadde üzemide, bahçder arasına inci 
taneleri gibi sıralanmış köşklerin ek
serisinin pencerelerinde «kiralık ler-
balan» asüı. Ben kapıya doğru yak
laşırken arkadaşım kolumdan çekiyon 

— Sakm ha... Buralar bizim çanta
ya sığmaz. 

Gene mahalle arasına girdik. Sıva
lan dökülmüş, demir kapısı pas, yo
sun bağlamış, kocaman bir eve girdik. 
Üst kattaki daire bizim ahbabın hoşu
na gitti. Fakat gme kiranm yüksek-
hğile peşin tediye meselesi işi bozdu. 
Dostum: 

— Ev fena değil amma, konfor yok. 
Hiç olmazsa bir banyo lâzımdı. 

Diye sudan bir bahane ile savuşmak 
istedi. Evi gezdiren genç kız müstehzi-
yane cevap verdi: 

— Affedensiniz amma, siz bu sezona 
tstanbulda Sirkecide geçirirseniz da
ha iyi rahat edersiniz. 

Allah razı olsun kızcağızdan. Bizim 
ahbap sayfiyeden vaz geçti, ben de 
dolaşmaktan kurtuldum. 

Cemal Refik 
•BMMMMmnHntHMiıiHiHHimııınınıiMHmnınıınHinuHHniHnnaa 

Beyoğlu mal müdürlüğü 
binası 

Şişhane yokuşunda yapılacak Be
yoğlu malmüdürlüğü binasmın arsa
sı etrafında Belediye ile Defterdarlık 
arasında ihtilâf çıkmıştı. Belediye bu 
sahanm mezarlık arsası olduğunu 
iddia ediyordu. Filhakika binanın te
meli için yapılan hafriyatta bazı me
zar taşlanna tesadüf edildiğinden 
Belediye bu iddiasını tevsik Ad«cek 
maddî deliller bulmuştur. 
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Kamın Bilileri 
MÜMESSIL IŞÇI SEÇIMI 

4165 sayı ve 24 Mart 1939 tarihli 
Resmî Gazetede intişar eden «îş ih

tilâflarım uzlaştırma ve tahkim ni
zamnamesi »nin muvalîliat maddesi 
1 Mart 939 tarihinden 31 Mayıs 939 
tarihine kadar yapılacak olan mü
messil işçi seçimi neticesinde inti
hap olunacak mümessil işçilerin 15 
haziran 1939 tarihinde vazifeye baş-
hyacaklarını tasrih etmektedir. Şu 
haWe, 31 Mayıs 1939 tarihine ka
dar bitirilmesi lâzım gelen seçimin 
nasıl yapılacağını hülâsa edelim: 

Evvelâ iş yerinde çalışan işçilerin 
sayısını tesbit etmelidir. Bunu ya
parken nizamnamenin 3, 4, 5 ve 6 
inci maddelerini bir kere gözden ge
çirmek lâzımdır. İşçi sayısı tesbit 
edildikten sonra sıra seçim heyetinin 
intihabına gelir. Nizamnamenin 8 in
ci maddesinde yazılı vasıflan haiz 
olan işçiler arasından önce okuma 
yazma bilenler ve sonra iş yerindeki 
hizmetleri fazla bulunanlar tercih 
edilmek suretile iş veren veya vekili 
işçi sayısı 50 ye kadar olan iş yerle
rinde dört, 51 den 500 işçiye kadar 
işçi çalışan iş yerlerinde altı, 500 
den fazla işçisi bulunan iş yerlerin
de on işçi ayırd eder ve bunların ad
larını, soy adlarını, doğum yerlerini, 
ijçihk No. larını bir kâğıda yazıp 
bütün işçilerin kolaylıkla görebile
cekleri bir veya bir kaç yere asar. Bu 
ilânın iş yerinde asıldığı günden iti
baren iki iş günü içinde listede ya
zılı olanlar hakkında itirazda bulu-
nuîmazsa baştan itibaren sıra ile ya
nsı seçim heyeti olarak taayyün et
miş olur. İtirazın kaç işçi tarafm-
dan yapılabileceğini ve bunun üze-
rine ifa edilecek muameleyi nizam
namenin 10 uncu maddesi göstermek
tedir. 

Teşekkül eden seçim heyeti o iş 
yerinde nizamnamenin 9 uncu. mad
desine göre kaç işçi seçilmek lâzım 
geldiğini, seçimin nerede hangi gün 
ve saatte yapılacağını, iş yerinde bir
den fazla işçi postası çalışıyorsa ve
ya 5 inci madde mucibince müşte
rek mümessil işçi seçilecekse her bir 
postadaki yahut iş yerinin muhte-

Fransız millîjıüdafaası 
Açılan krediler 12 milyar 

770 milyona sKikseldi 
Paris 22 (A.A.) — Millî müdafaa 

için açılan yeni krediler 12 milyar 770 
milyona yükselmektedir: 4 milyar 
200 milyon kara ordusu için, 4 milyar 
140 milyon bahriye için, 3 milyar 
850 milyon hava için, 580 milyon 
müstemleke kıtalan için. 

Paris 22 (AA.) — Bugün neşredilen bir 
kararname 40 saatlik hafta hakkındaki 
kanunu kısmen tahfif etmektedir. 

Bu kararnameye göre, milli faaliyet üç 
ku>ma ayrılmaktadır: 

Resmi idareler, milli müdafaa için çalı
şan hususi sanayi, millî müdafaa için ça-
li§mıyan huâusl sanayi. 

Milli müdafaa için çalışan hosuâi sana
yide, 40 saatten 45 saate kadar yapılan 
yüzdelerden fazla mesai zammı ilga edil
miştir. 

Milli müdafaa için çalışmıyan sanayide 
munzam saatler 40 saatten sonra başla
makla beraber fazla mesai ücreti ancak 
45 saatten sonra başhyacaktır. Bu zam 
yeknasak bir surette yüzde 5 olarak tespit 
edilmiştir. 

Kız meselesinden kavga 
Feriköyde oturan Sabri, Sadeddin, 

Seyfeddin ve Hayri, bir kız meselesin
den biribirlerile kavga etmişler ve üçü 
bir olup Hayriyi adamakıllı döğmüş-
lerdir. 

Hayrinin istimdadına yetişen polis
ler, kendisini güçlükle kurtarabilmiş
ler, suçluları da mahkemeye vermiş
lerdir. 

Demir balyoz kafasma 
çarptı 

Anlcara caddesi yol inşatmda çalı
şan Eminin elindeki demir balyoz, bir 
aralık fırlıyarak, oradan geçmekte 
olan Ekrem isminde birinin başına 
İsabet etmiş ve yaralanmasına sebep 
olmuştur. 

Polis, yaralıyı tedavi altma aldır
mış, Emin mahkemeye verilmiştir. 

lif yerlerde bulunan şubelerindeki iş
çilerin reylerini nerde ne zaman ve 
nasıl kullanacaklannı bir yazı İle 
tesbit eder. Bu yazının altım iş ve
ren ve seçim heyeti azası imzalar
lar, ve beş nüsha olarak tanzim edil
miş bulunan bu yazının birincisi iş 
dairesine, ikinci o mahallin en bü
yük mülkiye memuruna, üçüncüsü 
bağlı bulunulan zabıta teşkilâtına 
derhal gönderilir. Dördüncü nüsha 
iş veren nezdinde kalır. Beşincisi iş 
yerinde işçilerin kolaylıkla görebile
cekleri bir yere asılır. 

İşçiler tayin olunan gün ve saatte 
nizamnamenin 9 uncu maddesinde 
tasrih edilen sayıda yani işçi sayısı 
50 ye kadar olan iş yerlerinde altı, 
51 den 200 e kadar olan iş yerlerin
de dokuz, 201 den 1000 e kadar olan 
iş yerlerinde on iki ve 1000 den yu-
kan işçi mevcutsa 15 işçinin isimle
rini, soy adlannı, doğum yerlerini, 
varsa işçilik No. larını rey pusulası
na yazarak imzaladıktan sonra se
çim heyetine verirler. 

Seçim heyeti, reyleri tasnif ederek 
seçümiş olan işçileri 14 üncü mad
deye göre sıraya koyduktan sonra, 
iş veren veya iş veren vekili ile, ya
hut bunlardan birinin müessesede
ki diğter memurlar arasından tavzif 
edeceği kimse ile birlikte seçilen işçi
lerin 8 inci madde şartlarına uygun 
olup olmadıklarını inceliyerek alı
nan neticeleri bildiren bir seçim 
mazbatası tanzim eder. Bu mazbata
ya, seçilmiş olan işçilerden rey sayı
sı sırasile, 9 uncu maddede yazılı sa
yıda işçilerin adlan ve soy adları, do
ğum yer ve tarihleri, ikametgâh ad
resleri, iş yerindeki vazifelerile, var
sa işçüik No. lan ve her birinin ka
zandığı rey miktarı yazılarak kimle
rin mümessil işçi ödevlerini yap
mak ehhyetini ihraz eylediği tesbit 
olunur ve bu seçim mazbatasının 
beş nüshasından üç nüshası yukar
da söylediğimiz yerlere gönderilir. 
Dördüncüsü iş veren nezdinde kalır, 
beşincisi iş yerinde kolaylıkla görü
lebilecek bir yere asılır. 

Avukat Emcet Ağış 

Alman - Leh hududunda 
bir hadise 

Varşova 22 (A.A.) — Kurjer •War-
sawski, yazıyor: 

Ünifonnalı iki Alman neferi dün 
kaçarak Polonya hududunu geçmiş
lerdir. Alman gümrük memurları 
ateş açarak bunlardan birini öldür
müş, diğerini de ağır surette yarala
mıştır. Yaralanan nefer Leh toprak
larına yetişmeğe muvaffak olmuştur. 

Varşova 22 (A.A.) — Şopniç (Po-
meranya) den bildiriliyor: Mahkeme 
Heinz Wuedtke isminde 21 yaşında 
Berlinli bir Alman gencini Polonya 
devletini tahkir cürmünden dolayı 
18 ay hapse mahkûm etmiştir. 

Ernst Weillandt isminde diğer bir 
Alman Polonya milletini tahkir et
tiği için bir sene hapse mahkûm ol
muştur. 

Heinz Wenıike, yalan haberler işaa 
ettiği için 8 ay hapse mahkûm edil
miştir. 

Bu Almanların her ikisi de Polon
ya tebaasmdandır. 

î talya kralının Arnavutluk 
mümessili 

Roma 22 (A.A.) — İtalya kralının 
Arnavutluktaki mümessilliğine şim
diye kadar Tiranda İtalyan orta el
çisi olan ve kendisine şimdi general
lik tevcih edilen B. Jacomini tayin 
edilmiştir. 

Halkevleri futbol turnuası 
Kadıköy Halkevi Spor Kolu Başkan-

lığmdan: 
19 Mayıs 939 Gençlik bayramı müna-

sebetile Şişli, Fatih, Şehremini ve Ba
kırköy Halkevleri arasında futbol tur
nuası tertib edilmiştir. İlk maç 23 Ni
san 939 pazar günü saat 16,30 da Ba-
kırspor sahasında yapılacaktır. Ha
kem Eşref Mutlu. 
Barutsrücü sahasında yapıla

cak maçlar 
Bugün Bakırköyde Barutgücü sahasın

da şu maçlar yapılacaktır: 
1 — Beşiktaş Altınova - Barutgücü A 

takımları saat 16 da, 2 — 'ieşildirek Öz-
yurt - Barutgücü B takımları saat 14 de. 

A K Ş A M 23 Nisan 1939 

Yunanistan Almanya ta
rafından tehdid edilmedi 

(Baştaraü 1 nci sahif ede) 
Yunanistanın kendisini Almanya, 

tarafından tehdid edümiş hissedip 
etmediğine dair olan Alman suali 
hakkında Başvekiî şu sözleri ilâve ey
lemiştir: 

«Yunanistanın bu büyük devlet t&-
rafmdan hiç bir zaman tehdid edil
memiş olduğunu ve iki memleket 
arasındaki dostluk münasebetlerinin 
böyle bir ihtimalin tehaddüsüne asla 
imkân vemüyeceğine kani bulundu
ğumu cevap olarak bildirmekte hiç 
bir zorluk çekmedim.» 

Başvekil, Bulgaristanm hududla-
nn tadiline dair isteklerinden bahse
den şayialar hakkında da şu sözleri 
söylemiştir: 
«Bizim hesabımıza bu şayiaların ta

mamen asılsız olduğuna eminim. Yu
nanistan, bu meselelerin ortaya konul
ması kendi toprak bütünlüğü ile alâ
kadar olduğu için, kendi hesabına 
malik olduğu bütün vasıtalai'la kendi
ni müdafaa hakkındaki katî karan-
nın derhal tatbikini intaç edeceğini 
tekrar eylemiştir.> 

Belçikanın cevabı 
Brüksel 22 (A.A.) — Rooseveltin 

mesajına telmih eden Almanya sefi
ri Hariciye Nazırına Belçikanın ken
disini Alman tehdidine maruz telâk
ki edib etmediğini sormuştur. Öğre
nildiğine göre nazır, Belçikanın Fran
sa, İngiltere ve Almanya tarafından 
garanti edilmiş olduğu için kendisini 
tehdid altında hissetmediği cevabını 
vermiştir. 
İsviçre bîtaraflığını ordusile 

müdafaa edecek 
Bern 22 (A.A.) — Rooseveltin me

sajı hakkında Almanya tarafından 
sorulan bir suale cevab veren İsviç
re hükümeti: 

1 — Amerikanın Alman ve İtalyan 
hükümetlerine bir mesaj göndermek 
tasavvurunda bulunduğundan ev
velce haberi olmadığını, 

2 — İsviçrenin bîtaraflığına riayet 
edUeceğinden emin bulunduğunu, 
çünkü Almanya ile komşularının bu 
bîtaraflığı resmen tanıdıklanm bil
dirmiştir. 

Esasen İsviçre bîtaraflığını ordu
sile müdafaa etmeğe azmetmiştir. 

Hollandanm cevabı 
La Haye 22 (A.A.) — Rooseveltin 

mesajı hakkında Alman hükümeti 
tarafından sorulan aşağıdaki üç sua
le Hollanda hükümeti menfî cevab 
vermiştir: 

1 — Hollanda hükümeti, bu mesa
jın gönderileceğinden evvelce haber
dar edilmiş midir? 

2 — Hollanda hükümeti, bir" dere
ceye kadar Rooseveltin mesaj gön
dermesine sebeb olmuş mudur? 

3 — Hollanda hükümeti, kendini 
tehdid altında mı hissetmektedir? 

Hollanda, verdiği cevapta harb zu
hurunda Hollandanm her ihtimale 
karşı hazır bulunması lâzımgeldiği-
ni ilâve etmiştir. 

Litvanyanm cevabı nasıl? 
Kaunas 22 (A.A.) — Haber ahn-

dığına göre, Rooseveltin mesajı hak
kında Berline verdiği cevapta Lit-
vanya hükümeti 22 martta Alman
ya ile Litvanya arasında imza edil
miş olan muahede ile Almanyamn 
Litvanyaya karşı her türlü silâhh te
cavüzden vazgeçtiğine dair teminat 
vermiş olduğunu hatırlatmıştır. 

Bir Alman gaztesinin 
makalesi 

Berlin 22 — Deutsche Allgemeine 
Zeitung gazetesi, ıBîtaraflarm çen-
ber içine alınması» serlâvhalı bir 
makale neşrederek Skandinav ve 
alelumum bütün bitaraf devletleri, 
sulhte veyahud muhtemel bir harp
te sıkı bir bîtaraflık muhafaza etme
ğe davet etmektedir. Bu gazeteye gö
re harb çıkarsa garb devletleri. Skan
dinav memleketlerine müsellâh bir 
bitaraflık muhafaza etmek hakkını 
tanıyacaklardır. Fakat iktisadî bita
raflıkları için aynı hal vuku bulmı-
yacaktır. 

Mezkûr gazete devamla diyor ki: 
«Yeni nizamı kuran devletlerle Allah 
tarafından sanki kendilerine ebe
diyen verilmiş diye servetlerini ve 
mahsullerini müdafaa eden büyük 
devletler arasında çıkacak bir ihtilâf, 
sulh ve harb zamanlarındaki eşkâle 
münha.sır ve mahdud kalmak lâzım
dır.. 

Fransız san'atma zafer kazanduran film,.. Fransız edebiyatma şerel 
yeren harika: Senenin en büyük Fransız filmi. 

• • ŞAFAĞA DONUŞ 
Dünyanm en sevimli yıldızı: 

DANİELLE DARRİEUK 
nım en güzel şaheseri 

BUGÜN: - L A L E ' d e 
i Aynca METRO JURNAL... ve RenkU SİLLÎ SENFONt 

Bugün saat 11 ve 1 de teuzilâtb Matineler. 

Pek 
yalanda İ P E K ve S A R A Y Sinemalarında 

AHBAP 
/ - HARBE GİDİYOR 
/vs 

M AKSIM'dl 
Bugün saat 4.30 matine ve 21 suvare 

l A S E - f S T A l 
Feerik revüsünün son T© veda temsi: 

YENİ TABLOLARI 
YENÎ BALETLERİ 

YENİSK 

fm Beşiktaş SUAD PARK sinemasında ^ 
I NAZAR BONCUĞU I Mr. MOTO. Haydutlar I 
1 SHİRLEY TEMPLE | Peşinde. P E T E R L O ^ ^ ^ E S 
^ • • • • i Seanslar: 2,30 - 7 ve 9 dadır. Yarınki program: YAŞASIN AŞK ^ • • • • ^ 

Satılık renkli matbaa mürekkepleri\ 
İngilterenin Winstone ve Almanyamn Lövinsohn fab

rikaları nıamulatmdan muhtelif renk ve kalitede matbaa 
mürekkepleri ehven fiatle satılıktır. Akşam matbaası ida
re müdürlüğüne müracaat. Telefon: 20681 

M I L L I 
ve 

ALEMDAR'da 
HARRY BAUR 

T A Ç L I 
CANAVAR 

Ç A R L I K E S R A R I 
TC 

YARALI KARTAL 
MYRNA LOY - CLARK GABLE 

Heyecan ve Harikalar Eseri 

Dünyanın en meşhur dans perileri 

FRED ASTAİR -
GlNGER ROGERSln 

en son ve en mükemmel şaheserleri 

UÇAN VALSLER 
(SHALL WE DANCE) 

Bir deli bayan Makbuleyi 
yaraladı 

Şehıemininde otuıan bayan Malı-
bule, o civarda oturan ve muhtelüş-
şuur olduğu tesbit edilen Ali ismin
de biri tarafmdan yaralanmıştn-. Ka-
dm, Haseki hastanesine kaldırılmış, 
Ali de Tıbbı adlîye gönderilmiştir. 

Korkudan denize atlamış 
Fatihte oturan on üç yaşlarında 

Remzi ile Defterdarda oturan gene 
ayni yaşta arkadaşı Cavid, Defterdar
da bir sandal tutarak denizde gezme
ğe koyulmuşlar, bu sırada Haliç ida
resinin 8 numaralı-vapuru yanların
dan geçince, Cavid, korkudan kendi
ni denize atmış, etraftan yetişen ka
yıkçılar tarafından kurtarılmıştır. 

Ankara Borsası 

Ergani 

2 2 - 4 - 9 3 9 
Esham ve tahvilât: 

Sivas - Erzurum I 
Sivas - Erzurum 2, 3, 4, 5 

PARA Tt 
Londra 
New-York 
Parla 
Mllfino 
Ctnem 
Amstenlam 
Berlin 
BrükMİ 
Atina 
Botyu 
Madrid 
Vartova 
Badape^t* 
Bfikref 
Belgrad 
Yokohama 
Btokholm 
MoskoTa 

ÇEKLER (Kapaam 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Tt. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drabml 
100 Leva 
100 PezeU 
100 ZloU 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dlcar 
100 Ten 
100 tsveç Kr. 
100 Ruble 

1 9 -
19.475 
19.40 

ftetlcri) 
5.93 

126.7075 
3.3550 
6.6625 

28.42 
67.2675 
50.8025 
21.29 

10925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

TEŞEKKÜR 
Oğlumuz yedek topçu asteğmeni Ta

rık'ın gerek cenaze merasimine iistirâlc 
eden arkadaşlarına ve saym dostlanmıiA' 
gerekse şifahen, tahriren veya telgıafla 
taziyet lûtfunda bulunan zevata şükran
larımızın bizzat arzına büyük elem ve ke
derimiz mâni olduğundan sayın gazeteni
zin tavassutunu rica ederiz. 

Babası Yusuf Ziya Kalafatoğlu 
Annesi Leylâ Kalafatoflu 

Galatasaray lisesinde 
müsamere 

Dün Galatasaray lisesi konferans salo
nunda Ortaköy şubesi talebesi tarafından 
Çocuk bayramı haftası münasebetlle par
lak bir müsamere verilmiştir. 

Musiki heyeti, muallim B. İsmail Hakkı 
tarafından bestelenen Uludağ İle Çardaş. 
Volga, Mavi Tuna gibi modem parçalan 
büyük bir maharet İle tegannl ve teren
nüm etmiştir. Musiki fashndan sonra 
güzel bir komedi oynanmıştır. 

W 
TrRAN TİYATROSU 

Bugün saat 15 de 
( C E H E N N E M ) 
3 P. vodvil 1 P. Gcc« 
20,30 da (TARİHİ K«>* 
MEDİ) 4 perde. Ayrıca 

Atillâ Şerç ve Mirr 
varyeteleri. 

Para yüzünden döğüş 
Yeniköyde Faik ve Nuri isminde ><l 

arkadaş bir para meselesinden kavga 
etmişler, biribirlerini yumrukla do
ğup yaralamışlardır. Polis, ikisini d« 
mahkemeye vermiştir. 

i 



POLİTİKA 
Siyasî gerginlik azalıyor 

Almanyanm Çeklerin yurdunu kendi camian içine ve Slovakyayı da 
uttfum altuıa alnuısı ve İtalyanın da Arnavutlu^ işgal ederek Balkan 
jranm adasmm saririne yerleşmesi üıerine Avrupa karma karışık olmuştu. 
Alman ve İtalyan hamlelerinin devam ^ianesi ihtimali ve gayri memnun 
demetlerin ve milletlerin de bu hamileri ftrsat bilerek harekete gelme. 
leri düşüncesi diğer memleketleri heyecana düşürmüştü. 

Lâkin biraz vakit geçtikten sonra vaziyet durulmuş ve tenevvür et
miştir. Balkanlarda en ziyade Bulgaristaran harekete geçeceğine ihtimal 
verilmişti. Başvekil Köseivanof ahiren pariâmento Hariciye encümeninde 
beyanatta bulunarak Bulgarlarm takip edeceği hattı hareketi izah e t m ^ 
tür. Şöyle ki, Bulgaristan mutiak surette bitaraf kalacaktır. Lâkin 1913 
de kaybettiği yani Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan tarafmdan dinden 

«lınaMş cenubi Dobrice, Çaribrod ve garbt Trakyanm cenubunu istemekle be-
rabor bu maksad uğrunda yalnu muslihane anlaşmak vasıtasını kullana, 
caktar. 

Bu davasmı hallettikten »onra Balkan Antantı «umresine girmeğe mu
halefet etmiyecektir. 

Orta Avrupada şimalen Macaristan, Almanya ve garboı İtalya ve Bal. 
luuılarda gme İtalya tarafından siyasi hududlar ile sanlmış olan Yuge»-
İKvya iki senedenberi İtalya ile takip ettiği sıkı dostluk ve iş birtiği pıriitl. 
kasua Macaristana ve Almanyaya da teşmil etmeğe karar vermiştir. Bu 
işte İtalyanm mutavassıt rolünü icra eylemesi için Venedikte Yugoslavya 
Hariciye Nazın Markoviç; İtalya Hariciye Nazın Kont Ciano üe mühim 
İ|nüxakerelerde bulunuyor. 

Macaristan Başvekili ile Hariciye Nazın Romada Mösyö Mussolini ile 
görüşmüş olduklarmdan İtalyamn Macarlar ile Yugoslavlarm arasım bul
ması i^ kolaylaşmış addedilmektedir. Berlin - Roma mihveri devletleri Yu-

goslavyanın amğlaın ve kuvvetli bir varlık olarak kabnasnu günün siyaset-
leri nektasmdan elzem görüyorlar, buna mukabil Yugoslavyamn mihvere 
muhalif ve düşman olacak herhangi büyük ve küçük devlet ve zümre ile 
beraber olmamasını bekliyorlar. Belgrad hükümeti lı^:ilterenin teminat 
tekliflerine yanaşmamış olması kendisine karşı Almanya ile İtalyamn 
emniyetim arttırmıştır. 

Avrupaya seyahate çakan Romanya Hariciye Nazınnın evvelâ Mösyö 
flitleri ziyaret eylemesi bu hükümetin İngiliz teminatmı bir taahhüd altı. 
na girmeksizin kabul etmiş görünmesine rağmen Almanyada memnuniyet 
uyandırmıştır. Gelen haberlere göre Alman devlet adamlan Rumen top-
raklarma karşı yapılacak herhangi harekete yardım etmiyeceklerini vadet-
mislerdir. Almanyanm istediği Romanyanın Berlin • Boma mihverine mu. 
halif ve düşman olacak devletlere iltihak eylememesi ve iktisadi cihetten 
memleketin kapısmı gerisine kadar Almanyaya açık bulımdurmasıdır. Ber
lin temastan iki tarafı da memnun bırakuuştur. Gerginlik azahyor ve mü
sademe ihtimalleri uzaklaşıyor demAtir. AKŞAM 

Maarif Vekili bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

Dün Kabataş 
üniversitede 

lisesinde ve 
meşgul oldu 

Şehrimizde bulunan Maarif Vekili 
B. Hasan - Âli Yücel dün sabah Ka
bataş lisesine giderek teftişler yap
mış, son zamanlarda muallinüerin tar 
lebeden evvel derse girmeleri bakın
da vrarilen emrin tatbikinden alınan 
neticeleri yakmdan gömüştür. 

Maarif Vekili, buradan İstanbul 
Maarif müdürlüğüne gelerek müdür 
ve müfettişlerle bir müddet görüştük
ten soma üniversiteye gitmiştir. B. 
Hasan - Ali Yücd yanında rektfe ol
duğu h»)de evvelâ tıp fakültesini zi
yaret eder^ ytni ddum oprat(^ B. 
Kemal Atayı tdnrik ettikten scsaa, 
hukuk ve iktisad fakültelerine geçe-
ı-ek dekanlarla görüşmüş, fen ve ede
biyat fakültelerinin yeni dekanların
dan da bazı malûmat almıştır. 

Maanf Vekili üniversitede iken hu
kuk fakültesi talebelerinden bir grup 
bugün Bursaya yapacakları seyaha
te Vekili davet etmişlerdir. B. Hasan -
Âlî Yücel bu akşam Ankaraya dön©-
j:eğinden itizar etmiştir. 

B. Hasan - Âli Yücel dün üniversi
tede kendisini ziyaret eden gazeteci
lere: 

— Üniversite işlerile, zaten gerek 
muhabere suretile, gerek rektörün, 
dâsmlarm Ankaraya gelmeleri sıra-
smda sıkı surette alâkadarız. Üniver
site makinesi muntazam surette ça
lışmaktadır. Talebebirliğinin teşkili
ni SOTuyorsunuz, üniversite talebesi
nin kendilerine aid idari, ilmi saha
larda kendi başlarına ilerlemeleri için 
bir organizasyon, bir talebebirliği 
föcuda getirmek istiyoruz. Esasen 
rektör de bu işle meşgul olmaktadır. 
Demiştir. 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre, B. Hasan - Âli Yücel, üniversi
tede tesisi evvelce düşünülen talebe 
lokantasmm ve taışralı talebenin kon
forlu yurdda oturmalan için bir tale
be pansiyonuntm tesisi mevzuu etra-
fmda alâkadarlarla görüşmüştür. Ve
kâlet, üniversitenin bu pek mühim 
noksanım bu sene tahakkuk ettirmek 
İstemektedir. 

Almanya eski Avusturyadaki 

Samsun sergisi 
.19 m a y ı s t a a ç ı l a r a k 7 h a z i 

r a n d a k a p a n a c a k 

Samsun beşinci Terli mallar sergisi 
hazırlıklan çok ilerlemiş, «rgi komi
tesi Istanbuldan geniş mikyasta işti
raki temin maksadile hazırladığı bn>-
şürierl, şehrimizdeki resmî, husus! ve 
iktisadi teşekküllere göndermşitir. 

Samsun Yerli mallar sergisi, her iki 
senede bir olduğu gibi, bu sene de 19 
mayısta açriacak, 7 haziran akşamı 
lo^Mmacaktır. Bu seııg^ye şdtırimiz> 
den de iştirak edileceği kuvvetle s m -
neditmektedir. 

Bu sene satış yapıl maama di» mü
saade edilen serginin Gazi caddertn-
dek) daimi binasmda büyük, kâçiUc 39 
paviyon, geniş tenezzüh mahalleri ve 
tam orta yerinde büyük bir büfe bu-
lımacaktır. Sergi münasebetile Sam
suna tıuiat celbi için de geniş propa^ 
ganda yapılmaktadır. 

Süt meselesi 
Süt iflerinin bir şirket vasi* 

tasile tedviri muvafık 
•j görülüyor 

tstanbulun süt işlerini esasmdan 
halletmek üzere Ziraat Vekâleti tara
fmdan gönderilen sütçülük mütehas
sısları Belediye iktisad istişare heye-
tile müşterek bir toplantı yapmışlar
dır. İstişare heyeti de süt işlerini ya
kmdan tedkik ettiğinden müt^UBSı»* 
1ar istişare heyetinin mesaisine Ittıla 
peyda etmişlerdir. Ancak istişare he
yeti, tstanbulun süt işlerinin ne su
retle idare edileceğine dair katî bir 
kanaat elde etmediğinden henüz ra-
porvmu yazamamıştır. Ancak gerek 
İstişare heyeti, gerek Ziraat Vekâleti
nin sütçülük mütehassıslan tstanbu
lun süt işlerinin bir şirket marifetile 
tedvirini muvafık görüyorlar. 

Alplarda bulunan bir altın 
madenini işletecek 

Tirolda On»»-
glockner silsilesi 
nin yüksek Tauem 
dağlarmda büyük 
bir faaliyet görül
mektedir. Ovadan 
mütemadiyen mal
zeme gönderiliyor, 
birçok amele barakalar inşa ediyor, 
tesisat yapıyor ve tulumba istasyon-
lan kuruyor. Bu ameliyat yüksek 
Tauem dağlarmda yeniden faaliyete 
geçecek olan altın araştırmalannm 
mukaddimesidir. Çünkü bu dağlann 
kayalıkları arasmda Avrupamn en 
eski altın madenleri bulunmaktadır. 

En evvel orada eski Taurisk'ler el. 
lerindeki iptidaî âletlerle altm çıkar
mağa çalışmışlardır. Milâddan 150 s&-
ne evvel de Romalılarm Tauem dağ-
lanndan altm çıkardıklan rivayet 
edilir. O devirlerde altm çıkarmak pek 
iptidaî vasıtalarla kabU olabiliyordu. 
Meselâ büyük bir ağaç parçası ka
yalıklar arasına kakılıyor, açılan ya
rığa su dökülüyor ve sonra su ile be
raber altm sızmtılan başlaymcıya 
kadar bekleniyordu. Bir de kaya par
çaları kıpkırmızı oluncıya kadar ateş
te kızıdınlıyor ve kayalarm toz hali
ne gelmesi temin olunuyordu. R(»na-
hlar son zamanlarda külçeyi eritme 
usulünü de öğrenmişlerdi. 

Ondan sonra, milletler Avrupaya 
akm ettikleri devirde Tauem altan 
mad'enleri muattal kaldı. Ancak Mi
lâddan sonra 717 senesine doğru ma
denin gene işlemekte olduğuna dair 
şayialar iştildi. 15 inci asnn ortasında 

Eski Avusturyada Tirollarda milâddan 150 sene evvel 
alhn çıkarıldığı rivayet edilen bir maden vardır. Sonra
ları vakit vakit bu maden işletiimif ti. Almanlar (imdi ye
niden burada altın çıkarmağa karar vermişlerdir. 

Tauem altm madenleri en parlak 
devrini yaşadı. İnsan elile işletilen bu 
madenden altın çıkarmak, o zaman
larda çok zordu. Çünkü barakalarda 
oturan amele mütemadiyen 20 derce 
soğuk altında çalışmağa ve barınma
ğa mecburdu. Ameliyata sabahleyin 
saat dörtte başlanıyor ve hiç durma
dan akşam sekize kadar çalışıhyordu. 
Bmken cevher, iki üç haftada bir ke
re sevkediliyordu. Külçe domuz tu-
lumlarma doldumluyor ve 10 - 15 
tulum bir kaflle teşkil ederek, sevkı
yatı yapanlarm ekseriya hayatları 
pahasma ovaya indirilebiUyordu. 

Bu güçlükler yüzünden altın ma
deni bir müddet sonra işliyemez oldu. 
Siyasî ve iktisadi ahvalden ziyade 
teknik müşkilât, madendeki faaliyeti 
söndürdü. Ancak geçen asnn ortası
na doğru Tauem'de yeniden altm çı
karmağa teşebbüs edildi. 1907 senesi
ne kadar bu maden, «Radhausberg» 
maden şirketinin elinde idi. Fakat 
1917 de. Umumî harp ortasında, bü
yük bir çığ bütün barakaları ve tesi
satı harab ettL Şirket, merkezini 
Rassfdd'e nakletti. Orada da yeni te
sisat kumldu, barakalar inşa edildi, 
işletme için lâzım olan suyım, yakm-
dâki Pohart gölünden tedariki düşü
nüldü. 

Bundan başka ev 
saa sistem makin»* 
ler ve âletler geti
rildi. Hava taz3-ikt 
ile işliyen delme 
âletleri İmhof ka
yalıklarında faali

yete geçti. Bin met
re gidildikten sonra kuvvetli bir altm 
damarına tesadüf edlIdL Bu daman 
diğer damarlar takip etti. 2800 met
reye kadar ileriye gidilerek 80 metre 
derinliğe kadar gidildi. Umumî harp 
esnasında günde 25 ton cevher çıkarı
lıyor, bundan altın istihsal ediliyor
du. Harp bittikten sonra tesisat büs
bütün yenileştirüecek ve istihsal art-
tırılacaktı. Fakat böyle olmadı. Ara
ya giren kargaşalıklar yüzünden iş
letmeye devam edüemedi, maden ka
patıldı. 

Altm madeninden son zamanlarda 
239 küo altm, 1113 kilo gümüş, 739 
ton arsenik kazanılmıştı. Bundanbaş-
ka 1000 ton da kükürt elde edilmişti. 
Son yapüan hesabata nazaran bir ton 
cevherde 11 gram saf altm vardır. 

Tauem altm madenüıdeki yeni fa
aliyet biraz gecikti. Çünkü Almanlar, 
madendeki îngiliz nüfuzunu bertaraf 
etmek için epeyce müddet uğraşmağ? 
mecbur oldular. Şimdi Tauern altm 
madenleri tamamile Alman mahdır. 
Avusturya devrinde madeni işleten 
tngiliz şirketi yerine bir Alman şir
keti kaim olmuştur. Bu suretle yakın
da Almanya, Avusturyamn ilhakı sa
yesinde, altm istihsal eden memleket
ler araşma girecektir. 

Günün Ansiklopedisi 
N i S AİM 1 

Hâkimiyeti mîlliyeyi tesis için ne müşkülâtla çarpışıldığmı, ne yollardan 
geçildiğini bizzat Atatürk anlatıyor 

B ugün 22 Nisan Hâkimiyeti mil-
liye bayramıdır. Hâkimiyeti 

milliyenin tesisi esnasmda ne müşkü-
lâtla çarpışüdığını, ne yollardan geçil
diğini ve irticai dindirme için ne 
mecburiyetler hasıl olduğunu bizzat 
Atatürk büyük nutkunda anlatır. 23 
Nisan 1929 arifesinin tasvirini onun 
kaleminden okuyalım: 

*** 
Büyük Millet Medarihin içtimaını va 

küşadını temin için çalıştığnnuz günlerde, 
bizi en çok işe»! eden Dvsuf^, Hendek, Ge
rede rfl)< Bola Rimtakasına dahil meva-
kiden başlayıp, Nallılıaa, Beypaıan ÜMT-
lerinden Ankaraya tekarrüp istidadını 
gösteren irtica ve isyan dalgalan olmaştor. 
Ben, bir taraftan bn dalgaların teTkifine 
çal^ırken, bir taraftan da. Ankarada top
lanmakta elan ve vaziyeti lunumiyeye 
henüz lâyıkile vakıf bulunmayan mebus
ları, tedehhü? edecek manzaralar karşı-
smda bırakmamak ve ba gibi vaziyetlerin 
hudusile Meclisin içtimaa muvaffak ola
maması gibi meşum ihtimalâta meydan 
vermemek çarelerini düşünüyordum. Bu
nun için, Meclisin küşadmda pek çok is
tical ediyordum. Nihayet, gelebilmiş me-
biMİarla flıtifa ederek Bieclisin. nisanm 
23 üncü cuma (ünü açılmasına karar 
verdik. Bu karar özerine 21 nisan 1920 
tarihinde tamimen yaptığım tebliğrat muh
teviyatı, e gÜBÜn biasiyat ve teiâkkiyatı-
na ne derece tetabuk mecburiyetinde bu-
lundui:unu gösterir bir vesika olmak itl-
barile aynen nazan ıttılamıza arsetmefi 
muvafık görüyorum. 

Ankara 21/4/1920 
Tel: Gayet müstaceldir 
Ankaraya acele takere 

KiAordulara *K. O. 14 Vekâletine^ 
Fırka 61 kumandanlığma, Refet 

Beyefendiye 
Bilûmum VUâyata, Müstakil Livalara, 

Müdafaayı Hukuk Heyeti Merkeziye-
terine, Belediye Riyasetlerine 

1 — Blmennihilkerim nLsanın 23 üncü 
cuma günfk. cama namazım möteakib 
Ankarada Büyük Mtltei I^cltsl küşad 
edllecekUr. 

2 — Vatanm iâtiklâU, makamı refil 
hilâfet ve saltanatın Lstihl&sı gibi en mU-
htm hamtl vanin İta «detck okuk ba Ml-
yiik MlUeC IInBıİBİa jtnâ kfttateH 
cumaya tesadüf ettirmekle yevmi mezkû-

L run mebruklyetlnden Utifade ve bilûmum 

mebusbıi kiram bazaratı ile Hacı Bayramı 
Veli camii şerifinde cuma -aamazt eda 
olunarak envan Kur'an ve salâttan da is-
tilaza olunacaktır. Badessalât lihyei sa
adet ve sancakı şerifi hamilen dairei mah-
suaaya gidilecektir. Dairei mahsusaya da
hil olmazdan ervel bir dua kıraati^ kur
banlar zebholunacaktır. İşbu merasimde 
camii şeriften bed'le dairei mahsusaya 
kadar kolordu kumandanlıj;iDca kıtaata 
askeriye ile tertttıata mah—ı» ahnacaktu 

3 — Yevmi meakitnm tejpidi kudıiyett 
için bugünden itibaren merkezi vilâyette 
vali Beyefendi hazretlerinin tertibi ile ha
tim ve Buharii şerif tilâvetine bed'oluna-
cak ve hatmi serilin son aksamı teberrü-
ken cuma günü namazdan sonra dairei 
mahsusa önünde ikmal edilecektir. 

4 — Mukaddes ve mecruh vatanmıızm 
her köfesinde ayni surette bucönden iti
baren buharı ve hatematı lertfe kıraatine 
suru edilerek cuma günü ezandan evvel 
minarelerde salâvatı şerife okunacak ve 
esnayı hutbede hilâfetmaabımız padişahı
mız efendimiz hazretlerinin nam namü 
hümayunu zikredilirken zatı şevketsimatı 
padşahilerinin ve memaliiû şahanelerlle 
bilûmum tebaai mülûkânelerinln bir an 
evvel naili halâs ve saadet olmaları duası 
ilâveten tezkâr olunacak ve cuma nama-
zınm edasından sonra da ikmali hatme
dilerek makamı muallâyı hilâfet ve salta
natın ve bilcümle aksamı vatanm halâsı 
maksadile vuku bolan BKsali milliyenin 
ehemmiyet ve kudsiyeti ve her ferdi 
milletin kendi vekillerinden mürekkeb (rfan 
bu Büyük Millet Meclisinin tevdi eyliye-
cegi vazaifi vataniyeyi ifaya mecburiyeti 
hakkında mev'izeler irad olunacaktır. Ba
dehu halife ve padişahnmzm. din ve dev
letimizin vatan ve milletimzin halâsı, se
lâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu 
merasimi diniye ve vataniycnhı ifasından 
ve camilerden çd^ddıktan sonra bilâdı oc-
maniyenin her tarafında, makamı iıükû-
mete gelinerek Meclisin küşadından dolayı 
resmen tebrtkât icra edilecektir. Her ta
rafta cuma namazmdan evvel münastb 
surette mevlidi şerif okunacaktır. 

5 — İşbu tebliĵ in heoMm ncşrü tamimi 
İçin her vasıtaya müracaat olunacak ve se-
rian en ücra köylere, en küçük kıtaatı as
keriyeye, memleketin bUûmmm teşkUât 
ve müessesatma iblâ^ temin edilecektir. 
Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa 
talik ve mümkün olan mahallerde tabı 
ve teksir ve meccanen tevzi edUecektlr. 

6 — Cenabı haktan muvaffakiyeti kâ
mile tauna olunur. 

Heyeti Temsllijre namıma 

22 nisan 1920 tajrihinde de şu küç&K 
tebliği tamim ettim: 

Telgraf 22/4/Î92Ğ 
Dakika tehir edümiyecektir. 

Umum Vilâyetlerle Elviyei MüstakiUeg^ 
Kolordulara, Nazillide Miralay 

Refet Beyefendiye 
Bursada K. O. 20 Kumandanı Ali 

Fuat Paşa Hazretlerine 
Bursada 56 net Fırka Kumandam 

Miralay Bekir Sami Beyefendiye 
Baükestrde 61 ind Fırka Kumandan» 

Miralay Kâzım Beyefendiye 

Bimennihilkerim nisanın 23 üncü cuma 
günü Büyük Millet Meclisi küşad edilerek 
ilayı vazifeye mübaşeret eyliyeceğindea 
yevBii meşkûrdan itibaren bilûmum ma-
kanutı midiye ve aslteriyenin ve umum 
milletin mercii Mecli^ mezkût olacağı 
tamimen arzolunur. 

Heyeti Temslliye namınü 
Mustafa Kemal 

İzmir vali vekilliği 
izmir 22 (Akşam) — İznur vali ve* 

killiğtne, DahUiye Vekâletinden gelen 
bir yazıda vali muavini B. Cavid Ün-
verin tayin edildiği bUdirilmiştir. B. 
Cavid Ünvere sülüs vekâlet maaşı v^ 
rilecektir. 

K a r a s u l a m n ı z d a a v l a n a n 
Y u n a n b a l ı k ç ı l a r ı 

İzmir 22 (Akşam) — Son hafta zaiw 
fmda Çeşme civannda kara sulan-
mızda kaçak bahk avlıyan 7 Yunan-
h, Uci sandalla ve balık avlamağ» 
mahsus âletlerle yakalanmış adli
yeye verilmişlerdir. Bunlardan altı 
kişi Goni adası civannda, bir kişi d« 
Panaya adasında yakalanmışlardır. 

ARTİSTİK ALEMİNDE 
Gcçea s«M dinieylcUeri neadiiMİe mnm» 

tutmaz hatıralar bırakmış olan Buda
peşte Operası Sopranosu Bayan I, 
RUDOLFFT Ekspresle ^hrimise getmiy-
tir ve bugünden itibaren KOVOTNt 
Birahanesinde HALASZ Macar Kadu Or-

ka«lı^«. 
çatı 
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Sahife 6 A K Ş A M 23 Nisan 1939 

Acı hakikatlerin 
romanı 

Bir zamanlar mevzularını hayattan al
dırını iddia eden tanuımıq romancıları
mızdan biri, eserinde çizdiği tablonun da
ha acıklı olması için masum kahramanı
nı hâkim huzuruna eli kelepçeli olarak 
çıkarmış, fakat kanunlarımız suçlunun 
hâkim karşısında tamamen serbes bu
lunmasını istedii;inden mahkemelerimiz
de asla görülmeyen bu sahne meşhur ro
mancıyı bilgisizlikle itham eden bir çok 
tenkidlere sebeb olmuştu. İnsan böyle bir 
hatanın bir kere yapılabileceğini ve yeni 

' fomancılarm başka hatalar yapsalar bile 
> hiç olmazsa onu tekralamıyacaklarını 
zanneder. 

Zanneder amma yanılır. İşte bir genç 
muharririn daha yirmi gün evvel intişar 
çden ilk romanında I"} Halûk ismini ta
şıyan kahraman şu satırlarla ağır ceza 
mahkemesi salonuna sokulmaktadır: 

Halûk kapıda gözüküyor. Yüzü sapsarı, 
saçları darmadağınık, bitkin bir halde, 
elleri kelepçeli olarak ilerliyor. (Sahife 148) 

, meı bu cümleleri takib eden muhake
me sahnesi bir garabet harikası olma
saydı romanın kahramanını burada bıra-

. kıp size eser hakkında izahat verebilir
dim. Fakat onu anlatmadan geçemiye-
ceğim. 

Kahramanlarının isimleri Halûk, Ner-
min, Türkân, Necdet ve saire olan, vakası 
beş altı sene evvel Bursa, Mudanya, İz
mir gibi şehirlerimizde cereyan eden bu 
yerli romanda biraz evvel ismi geçen Ha
lûk kardeşi Türkânı öldürmekten maz
nundur. Fakat işlediği cinayet hakkında 
mahkemede bir tek kelime söylemiyor ve 
hâkimlerden kendisini mahkûm etmele
rini rica ediyor. Hâkim ne yapacağını şa
şırmıştır; Halûk'un karısı Nermini, ve va
kanın yegâne şahidi olan maktul Türkâ-
nın kocası Necdeti dinliyor. Nermin hiç 
bir şey söylemyorsa da Necdet Halûkun 
kendi gözleri önünde Türkânı öldürdüğü
nü bildiriyor. 

Bunun üzerine hâkim, müddeiumumiye 
«söz sizindir» dediği zaman ayağa kalkan 
müddeiumumi şu cümlelerle iddianamesi
ne başlıyor: 

— Muhterem hâkim... Hayatımda ilk 
defa olarak böyle bir muhakemede bulu
nuyorum. Şimdiye kadar bir çok katil va
kalarına müddeiumumilik ettim, bir çok
larına ceza verirken günlerce düşündüm. 
Fakat hiç böylesine tesadüf etmedim. 
(Sahife 152). 

Kanunlarımız ceza vermek hakkını 
münhasıran hâkime tanımış olduğu hal
de romandaki müddeiumumi bir çok de
falar düşüne düşüne ceza vermiş oldu
ğunu, fakat bu muhakemede ne yapaca
ğını şaşırdığını söylemektedir. 

Devam edelim. Suçlu Halûk sesini git
tikçe yükseltiyor. Ve bir aralık bağıra 
bağıra mahkûm edilmesini taleb ediyor. 
Buna fena halde hiddetlenen romandaki 
hâkim ayağa kalkarak bağırıyor: 

— Susunuz, aksi tekdirde muhakemeyi 
kapatırım. 

Halbuki kanunlarımıza göre hâkimler 
önlerine gelen her davayı neticelendir
mek vazifesile mükelleftirler. Fakat suç
lular muhakeme salonunda fazla bağır
dıkları takdirde onları mülayim sözlerle 
sükûnete davet ederlerse de hiç bir za
man «muhakemeyi kapatırım» şeklinde 
tehdidlerle suçluları korkutmazlar. 

Muhakeme bu garib şekilde cereyan 
ederken nihayet romandaki hâkim gene 
müddeiumuminin »Halûk katildir, bunu 
kendisi itiraf ediyor, demesi üzerine bir 
müddet düşünüyor ve başını halka çevire
rek şu sözleri söylüyor: 

— Muhterem dinleyiciler... Mahkeme 

[*] Aşk iztırabdır, Oğuz Özdeş, İkbal 
Kitapevi. 

heyeti şimdi müzakereye çekilecek ve beş 
dakika sonra kararını verecektir. (Sahife 
154). 

Gördünüz mü? Romandaki hâkim din
leyicilerle hasbihal etmekte ve müzake
reye çekilmek için âdeta onların müsaa
delerini istihsale çalışmaktadır. Hem de 
fazla bekletip üzmemek için müzakerenin 
âzami beş dakika süreceğini ilâve ediyor. 

Hakikaten tam beş dakika sonra hâ
kimlerin müzakere odasından çıktıklarını 
görüyoruz. Romanın ifadesinden anlaşıl
dığına göre ağır ceza reisi oturmadan 
ayağa kalkıyor ve gene halka dönüyor: 
(Sahnenin güzelliğini kaybetmemek için 
müteakib parçayı aynen alıyorum: 

— Muhterem dinleyiciler! Şimdi mah
keme heyetinin müzakeresi neticesinde 
verilen kararı okuyacağım. 

Hâkim susuyor, yutkunuyor, sonra 
önündeki kâğıdı eline alarak okumağa 
başlıyor: 

— İstiklâl harbi esnasında 15 Nisan 1921 
günü saat 2 de kardeşi Türkânı öldür
mek suçundan dolayı 12 yıl sonra Necde-
tin ihbarı üzerine yakalanan Halûk ida
ma mah... 

İnce ve keskin bir çığlık bütün sa
lonu kaplıyor: 

— Hayır, hayır., onu öldürmeyiniz., du
run anlatacağım. Hepsini anlatacağım. 
(Sahife 155). 

Romandaki hâkimin bir ihbar üzerine 
idama mahkûm etiği Halûk nam zat hak
kındaki kararını okurken son kelimeyi 
tamamlamasına meydan bırakmıyan bu 
çığlık Halûkun karısı Nermin tarafından 
koparılmıştır. Kadıncağız feryadlar için
de kocası Halûkun kardeşini niçin öl
dürdüğünü anlatıyor. Meğerse Halûk 
biraz evvel şahid olarak dinlenen Necdeti 
öldürmek istemiş te kurşun yanlışlıkla 
kendi kardeşine isabet etmiş. 

Bu itiraf üzerine romandaki hâkim beş 
dakika müzakere neticesinde verilen ka
rardan vazgeçerek ayağa kalkan (dikkat 
ediyor musunuz, hâkim daima ayakta ko
nuşmaktadır) gene yüzünü halka çeviri
yor ve şu sözleri söylüyor: 

— Nermin hanımın biraz evvel anlat
tığı şeyler hakikaten dikkate şayandır. 
Şimdi kendisinden kocasının hatıra def
terini istiyeceğiz ve bunun etrafında tah
kikat yapacağız... Ümid ederi»* ki Nermin 
hanımın söylediği şeyler tamamen haki
kattir. Şimdi muhakemeyi tatil ediyorum. 
8 salı günü muhakemeye devam edile
cektir. 

Ne ise uzatmayalım; ikinci celsede 
Halûk 5 yıl sürgün hapsine mahkûm edi
liyor ve sade adliye tarihimizin değil, 
edebiyat tarihimizin de kaydetmediği bu 
muhakeme böylece neticeleniyor. 

Fakt içinizde «bu romancı mevzuunu 
hayattan aldığını iddia ediyor mu? Belki 
eseri hayal mahsulüdür» diyerek genç 
muharriri affetmek istiyenler çıkabilir 
amma, muharririn »Önsöz >> ündeki şu 
satırlar ona da imkân bırakmıyor: 

«Şunu önce itiraf etmeliyim ki, bu ro
man ne tamamen uydurulmuş hayalî bir 
fikir, ne de çalakalem yazılmış bir eser 

değildir. Bu benim romanım değildir. Bu 
Nerminin yıllarca göz yaşı dökerek, iztı-
rab çekerek ve severek yaşadığı bir ro
mandır... Bu her gün yaşanan, fakat her 
yaşanışta göz yaşlarını bir sel gibi boşan-
dıran acı hakikatlerin romanıdır... 

Romanı Nerminin ağzından yazmak, 
onun hatıralarına bir kelime bile katma
dan neşretmeyi çok istedim. Fakat Ner
minin hatıra yazıları göz yaşlarile o ka
dar silinmiş ve bozulmuş ki romanı ken
di kalemimle yazmağa mecbur oldum.» 

Şimdi sizinle romanın ilk sahifelerine 
bir gözatalim. Roman «rüzgârın avucun-
da bir top gibi yuvarlanan yağmur», 
«pembe yanakları bir limon gibi sapsarı», 
«sabah oluyor, fakat güneş doğmuyor» 
(Rüzgârın avucunda sallanılı duran kü

çük eT» gibi nadide ve insanı şaşkına çe
viren teşbihlerle başlıyor. 

Bence bütün kabahat Nerminin ha
tıra yazılarının göz yaşlarile fazla silin
miş ve bozulmuş olmasındadır. 

Şevket Hıfzı 
T ü r k ü n h a ş m e t ve a s a l e t i n i 

t e r e n n ü m e d e n Y u g o s l a v 
e d i p l e r i 

«Varlık» mecmuasının bu hafta çıkan 
139 uncu sayısında Mehmed Süleyman 
Paşiç'in «Türkün haşmet ve asaletini te
rennüm eden Yugoslav edibleri» başlıklı 
şayanı dikkat bir makalesi vardır. Bu ma
kalede muharrir 14 üncü asırdan itibaren 
Yugoslav ediblerinin Türk satvetini kâi
nata yaydıklarını söylüyor ve bu edible-
rin isimlerile eserlerini zikrediyor. 

Makale şu cümlelerle bitmektedir: 
Kemalist Türkiyeyi ve aziz Atamızı te

rennüm eden Yugoslav şairi maalesef he
nüz yetişmemiştir. Fakat asrî Türkiye 
hakkında Yugoslav muharrirlerinin bir 
çok kıymetli eserleri çıkmıştır. 

Dr. Mihayloviç, Svetovski. Maksim 
Svara, Hıfzı Beloviç ve daha bir çok Sırp 
ve Hırvat edebî ve siyasî muharrirleri ya
ratıcı yeni Türkiyeyi ve onun Ölmez Ata
sını Yugoslavlara tanıtan eserler yazmış
lardır. 

Bosnalı bir Sırp halk şairi müteveffa 
kıral Aleksandrm ölümünden sonra yaz
dığı bir manzumede genç kıral ikinci 
Piyeri babasının kardeşi ve en samimî 
dostu Büyük Atatürk.e emanet ediyor ve 
Piyer'in dostları ve müttefikleri arasında 
ancak Atatürkün ordu ve donanmasına 
güvenebileceğini vatanperverane manzu
mesinde söylüyor: Bu manzume bugün
kü neslin diline destan olmuştur. 

Bu haftanın neşriyatı 

1938 yılında Türldyede Pamukçulul( 
ve Devlet pamuklu Endüstrisi 

C e m a l N a d i r k a r i k a t ü r 
a l b ü m ü 

Karikatürist Cemal Nadir'in bir müd-
dettenberi ihtimamla hazırladığı karika
tür albümü intişar etmiştir. Kıymetli 
sanatkârın bizzat seçtiği 200 den fazla 
karikatürünü ihtiva eden bu albümün her 
sahifesi insanı dakikalarca meşgul et
mektedir. Albümün bir hususiyeti de ba
şında tanınmış edib ve muharrirlerimizin 
karikatür ve mizah hakkındaki fikirleri
nin toplanmış olmasıdır. 

Akşam karilerinin pek iyi tanıdıkları 
kıymetli sanatkâr Cemal Nadir'in yeni al
bümü hayranlarına onun unutulmaz eser
lerini bir arada bulmak imkânını vermek
tedir. Her kütüphanede ehemmiyetli bir 
yer alacak ve her ailenin masasını süsli-
yecek derecede nefis surette basılmış olan 
albüm küçük, büyük herkesin zevkle sey
redeceği ve kolay kolay ellerinden bıra-
kamıyacakları bir eserdir. İnkılp Kitapevi 
tarafından hazırlanmıştır. 

Ç i n g e n e l e r 
Muharrir Osman Cemalin bu isimde 

yeni bir romanı intişar etmiştir. Hayat
ları hepimizce meçhul olan çingenelerin 
kendilerine mahsus âlemlerini, onlann 
arasına katılarak derinden tedkik etmiş 
olan Osman Cemalin pek sevilen üslûbile 
kaleme aldığı bu eser bir çingene aşkını 
kâh güldüren, kâh iç sızlatan sahnelerile 
tasvir eden bir macera romanıdır.. 

M e c m u a l a r 
ilk öğretim: Maarif Vekilliği tarafın

dan neşredilen haftalık öğretmen ve eğit
men gazetesi (sayı 9), Yeni Adam: Pro
fesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun haf
talık mecmuası (sayı 225) bu nüsha Ab-
düihak Hâmid sayısıdır, Serveti Fnnun -
Uyanış: Haftalık edebiyat mecmuası, 
Lokman Hekim: Sıhhi öğütler mecmuası 
(sayı 29), Varlık: Fikir mecmuası (sayı 
139). 

1938 senesinde Türkiye pamuk is
tihsali 66,471 tona baliğ olmuştur. Bu 
miktardan millî mensucat ve iplik 
fabrikalarımızın istihlâk ettikleri 
miktar 22,274 ton olmuştur ki, bunun 
9,366 tonunu, yani yüzde 42 sini Sü
mer Bank'ın işlettiği Devlet pamuk 
fabrikaları istihlâk etmiştir. Bu he
sapça memleket umum mahsulünün 
yüzde 14 ü Devlet fabrikaları tarafın
dan satm alınmış demektir. Fakat 
kaliteli pamuk cinslerinde Devlet fab-
rikalannm istihlâki çok daha yüksek 
bir nisbet ai'zeder. 

1937 de bu fabrikaların umum pa
muk mübayaatmda tohumu yerU olan 
pamukların hissesi yüzde 49, ecnebi 
tohumlu pamukların hissesi yüzde 51 
idi. 1938 de bu nisbetler birincisi için 
yüzde 40 a inmiş, ikincisi için yüzde 
60 a çıkmıştır. Diğer taraftan yabancı 
memleketlere ihracatta da bilhassa 
iyi kahteli pamuklara itibar olunması 
(yerli cins pamuk ihracatı bir yıl ön
cesine kıyasla yüzde 9 arttığı halde 
Klevland pamuğu ihracatı yüzde 85 
artmıştır.) Devlet fabrikalarının pi
yasada ihtiyaçları nisbetinde yüksek 
evsaflı pamuk bulmalarını müşkilâta 
uğratmıştır. 

Son üç sene zarfmda Devlet fabri
kalarının pamuk mubayaaları şu sey
ri takip etmiştir. 

1936 1937 1938 
(Ton) (Ton) (Ton) 

Bakırköy pamuklu 1.628 1.879 1.896 
fabrikası. 
Kayseri pamuklu 3.849 4.247 3.018 
fabrikası. 
Ereğli pamuklu — 1.225 1.363 
fabrikası. 
Nazilli basma fabrikası — 1.443 3.089 

Yekûn: 5.477 8.794 9.366 

Bu fabrikalarunızm pamuk muba
yaaları son on beş yıl içinde senede 
vasatı olarak yüzde 173 armıştır. 

Beş yıllık program mucibince 1939 
da işletmeye açılacak olan Malatya 
fabrikasile birlikte Devlet pamukhı 
fabrikalarının 1939 senesinde sarle-
decekleri pamuk miktarı takribi ola
rak şöyle tahmin olunabilir: 

Fabrikalar 

Kayseri Bez 
Nazilli Basma 
Bakırköy Bez 
Ereğli Bez 
Malatya Bez 

Yekûn : 

Kilo 

4.150.127 
3.177.000 
2.279.283 
1.443.264 
1.110.000 

12.161.674 

1939 Türkiye pamuk istihsali 1938 in 
ayni olduğu takdirde bu sene zarfın
da Devlet fabrikalarının pamuk istih
lâki umum mahsule nazaran yüzde 
18 e baliğ olacaktır. Bu rakamlar 
memleket pamuk istihsaUnde Devlet 
pamuklu endüstrisinin gitgide almak
ta olduğu ehemmiyetli mevkii kâfi 
bir vuzuhla göstermektedir. Devlet 
pamuklu fabrikalarında yapılacak 
tevsilerle bu mevki şüphesiz ki daha 
ziyade ehemmiyet alacaktır. 

Buna muvazi olarak pamuk istih
salimiz ve bu istihsalde yüksek vasıflı 
ve ecnebi tohumlu cinslerin nisbeti 
de seneden seneye memnuniyet verici 
bir şkilde artmıştır. İhraç imkânlan 
da (bilhassa kaliteli pamuklu için) 
iç piyasada sürüm imkânlarına mu
vazi bir yükseliş seyri takip etmekte 
olduğuna göre, pamukçuluğumuzun 
pek müsaid bir İnkişaf içinde bulun
duğu aşikârdır. 

Paris vapurundaki yangından bir manzara 

35,000 tonluk Parlfl nanundakl Fransıs vapurunun Harr Umanında çıkan Mr yan
gın neticesinde yandığını yazmıştık. Yukankl kliğe, vapuru yanarken gösteriyor. Vapur 
yandıktan sonra yan tarafına yatarak nhtemın yanında batnuş, teknesinin dörtte biri 
suyun üstünde kalmıştır. 

AKŞAM' in tefrtkası Tefrika No. 77 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Hizmetçi kız: 
— Hayır beyefendi! Yanılıyorsunuz! 

, dedi. Sabaha kadar, beraber oturduk. 
— Kaçta gittiler? 
— Dörde doğru. 
— Hep birden mi çıktılar? 
— Hayır! Ayrı ayrı!.. 
Komiser birdenbire: 
— Ne malûm?.. Belki sen de onlar

la birliksin! • dedi. Doğruyu söyle kı
zım. Senin için daha hayırh olur! 

Kız, korkusundan ağlıyarak: 
— Vallahi doğru söylüyorum! - diye 

gece yaptıklarını bir bir anlattı. 
Yemek yemşiler; bol bol içmişler... 

Artık koğlılmaktan korkmuyordu. Ba
şına dallı budakh bir iş açılmasın da.. 
Bunun için herşeyi söylüyordu. Kızın 
odası araştırıldı. Söylediği gibi herşey 
bulundu: Ziyafet artıkları, boş şişeler, 
killi tabaklar... 

• Tekrar hizmetçiyi sıkıştırdılar: 
— Haydi! Doğru söyle... Ne biliyor

san anlat! 
• Fakat başka bir ip ucu elde etmek 

Unkâm olmadı. Komiser adamların

dan birine emir verdi: 
— Şu herifleri bul, karakola getir... 

Çabuk! 
Barba Todorinin lokantasında iki 

arkadaş oturmuş, iskambil oynuyor
du. 

İkisi keyif içindeydi. Bir aralık «Üs-
tad» sordu: 

— Kadri efendi dün gecedenberi 
görünmüyor. Acaba nerelerde? Epey 
de sarhoştu. 

Lokantacı: 
— Merak etmeyin! - dedi. - Sızmış 

uyuyor... 
O aralık içeriye polisler girdi. «Üs-

tad))a yaklaşarak, yavaş sesle: 
— Mukavemet edip ortalığı velvele

ye verme... Bilirsin ki ne yapsan nafi
ledir... Haydi karakola! 

«Üstad» hayret içindeydi. Fakat 
hiç isyan etmeden kalktı: 

— Pekâlâ!... - dedi. - Bir vatanda
şın vazifesi kanuna itaat etmektir. Am
ma ne var? 

— Ne olduğunu anlarsın. Yürü. 
«Üstad» önde, Mehmed arkada, po

lislerle beraber çıktılar. Yolda hırsız
ların başı sordu: 

— Affedersiniz amma, bizi niçin ya
kaladığınızı anlıyabihr miyim? Hır-
sızhk meselesi mi? Yankesicilik mi? 

— Bu seferki daha fena, oğlum... 
Başınıza büyük işler açılabilir. 

— Soygunculuk mu? 
— Hırsızhk da var amma, daha da 

daniskası var... 
— Neymiş? 
— Katillik! Dördünüz de şüphe al-

tmdasınız. Birçok deliller de var. 
İki hırsız, hayret içindeydi. Kara

koldan içeri girerken, «Üstad» mırıl
danıyordu: 

— Katillik!... Allah Allah... Bu da 
nereden çıktı? 

Ve birdenbire aklına Kadri efendi 
geldi. 

«— Biçare ihtiyarcık bizim yaka
landığımızı duyarsa ne afallıyaçak... 
Allah vere mesleğinden ürkmesin...» 

* * * 

Birkaç gündenberi Tendu'yu Fahri 
ile evlensin diye kimse sıkıştınmyor. 
du. Delikanlınm ziyaretleri de seyrek-
leşmişti. Şimdi artık İstanbulda Pe-
rihanın evine taşınmışlardı. Yerleş
mek filân epey sürmüştü. "Genç kız 
bu sükûnu yerleşme telâşına atfedi
yordu. Yoksa acaba babası daha şid
detli bir plân nu hazırlamakla meş
guldü? 

Bir aralık ablasının kendisini mü
dafaa ettiğine, babasım yavaş yavaş 
bü işten caydırmağa muvaffak oldu
ğuna kanaat getirdi. İşte bu, en doğ
rusuydu. 

Muhakkak ki ablası çok merhamet
li, çok içli bir kadındı. Onu son derece 
seviyordu. Demek ki yava§ yavaş, mü
temadi telkinlerle paşayı kandırma
ğa muvaffak olmuştu. 

Hatibin ondan sakınması ne kadar 
haksızlıktı. SevgiUsinin nasihatlerine 
rağmen bundan böyle her derdini ab
lasına söylemeğe karar verdi. Zaten 
Lütfiye hanım yok iken ona tamamile 
annelik yapan Perihan değil miydi? 

Cîenç kadın artık küçük hemşiresi
ne izdivaçtan hiç bahsetmiyordu. 
Hattâ iki kere Fahri bey ziyarete gel
diği zaman Tendu kendisine «evde 
yok!» dedirtmişti de ablası hiç İtiraz 
etmemişti. 

Acaba Perihan yaptığı hareketin
den nadim miydi? Filhakika genç ka
dının vicdan azabı gitgide artıyordu. 
Asabiyetinin ve çılgınca hislerinin ken
disini cinayete kadar sevkedişinden 
ürkmüştü. Şimdi âdeta iki hissin or
tasında bocalıyordu. 

Şeriki cürmüne verdiği silâhın teh
didinden kurtulamıyor; diğer taraftan 
Tenduya karşı derin bir şefkat duyu
yordu. Ona bir bakıma yardım etmek 
istivordu. 

Hattâ bir gün Tehdu Lütfiye hanı
mı son derece göreceği geldiğinden 
bahsetmişti de genç kadın: 

— Onu görmek ister misin? - diye 
sormuştu. 

— Ah, kabil olsa... 
— Niçin olmasın? Git evine. 
— Nasıl? 
— Baban evde değilken gizlice çı

karsın... İstersen gel bugün tecrüb» 
edelim... Hazır yalnızız... 

Yavrucağın gözleri sevinçle doldu. 
— Haydi. koş... Kalk, giyin... Ben 

.de hazırlanıyorum. Çıkıp gideriz. 
Lütfiye hanımefendi ile Tendu biri-

birlerine muhbabbetle sarıldılar. 
Bu sevinci gören Perihan katilce 

düşüncelerinden doğan vicdan azabı
nı bir müddet oyalıyabildi. Hattâ henv-
şiresi bir aralık uzun uzadıya halasile 
Ratibi konuşurken bile pek o kadar 
kin ve hiddet duymadı. 

İhtiyar kadın, delikanlımn iyileşti
ğini, kendisini sık sık görmeğe geldiği
ni, yeni atıldığı avukatlık mesleğinde 
günden güne ilerlediğini anlatıyordu. 

Başka bir gün. Katibin Lütfiye ha-
mmefendide bulunduğunu bilen Peri
han, hemşiresini gene oraya götürdü 
ve bıraktı. 

— Bir saat sonra gelir, seni alırım! -
diye gitti. 

(Arkası var) I 
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Asrın en büyük ve en 
haşmetli düğünü 

Tahranda dört gün ve dört gece 
devam edecek şenlikler başladı 
Heyetimiz dün tütün fabrikalarını ve askerî mües

seseleri gezdi. Hava filomuz şehrin afakmda bir 
uçuş yaptı. Gazeteciler şerefine bir ziyafet verildi 

Tahran 22 (A.A.) — Anadolu ajan
sının hususî surette gönderdiği re
daktörü bildiriyor: 

Asrın en büyük ve en haşmetli dü
ğünü bugün başlıyor. Şenlikler dört 
gün dört gece sürecektir. Fakat bü
tün İran bilhassa Tahran halkı se
vincini izhar için resmî tören progra-
naının başladığı bir günü beklememiş
tir. Halk şefine her zamanki bağlılı
ğını bir kere daha göstermek için 
genç sevimli prenses Fevziyenin asıl 
annesi kraliçe Nazlı ve kızkardeşle-
rile birlikte genç veliaht refakatinde 
Tahrana geldiği gündenberi coşkun 
tezahürlerde bulunmakta ve şehir 
gece gündüz bayram yapmaktadır. 
Payitaht emsaline nadir tesadüf edi
len bir tarzda süslenmiştir. Bütün 
duvarlar İran ve Mısır bayraklarile 
örtülüdür. Bütün evleıin balkonla-
nndan ve pencerelerinden nadide har 
lılar sarkmaktadır. Birbirinden güzel 
ihtişamlı taklan ve devlet daireleri
nin sanatkârane tezyinatmı seyir 
için gündüzleri bir sel halinde akan 
Tahran halkı gece de aynı taklan bin-
bir ışık yağmuru içinde görmek için 
geç vakte kadar yollarda dolaşmak
tadır. 

Hükümet ve Belediyenin yaptırdı
ğı taklardan başka her müessese ve 
her şirket Şahinşah ailesinin ve bü
tün milletin sevincine iştirakini bi
rer tak rekzederek göstermeği ken
disine zevkli bir vazife bilmiştir. Her 
evin önünde, her dükkânın vitrinin
de çiçekler, halılar ve bayraklar ara
sında Şahinşahm millete baba mu-
habbetile bakan nazarlan altmda 
genç evlilerin yanyana resimleri gö

ze çarpmaktadır. Şehirde her günkü 
bayram hali bugün sabahtanberi bir 
kat daha artmıştır. Şahinşah saat 
14 de Mermer saraymdan Gülistan 
sarayına gelecek ve yanında impara-
toriçe ile kraliçe Nazlı, prenses Fev-
ziye ve veliaht olduğu halde büyük 
Taht salonunda yabancı memleket
ler heyetlerinin tebriklerini kabul 
edıecektir. Akşam Gülistan saraym-
da bir dine verilecek ve bunu muaz
zam bir süvare takib eyliyecektir. 

Tahran 22 (A.A.) — Anadolu ajan
sının hususî surette gönderdiği mu
habiri bildiriyor: 

Bugün saat 14 de hava filomuz şeh
rin afakmda alçaktan uçarak dost 
milletin bayramına iştirak edecektir. 

Z i y a r e t l e r ve z i y a f e t 
Tahran 22 (A.A.) — Anadolu ajan

sının hususî surette gönderdiği re
daktörü bildiriyor: 

B. Râna Tahran heyet âzasile bera
ber şehrin muhtelif yerlerini ve bu 
arada tütün fabrikalarım gezmiştir. 
Orgeneral Kâzım Orbay, yanında ge
neral Sadık Kupal ve Türk kıtaları 
komutanları olduğu halde Harbiye 
mektebini, akademiyi ve süvari alayı 
karargâhını ziyaret etmiştir. Önümüz
deki günler içinde de topçu alayım ve 
kardeş İran ordusunun diğer kıtalan-
nı ziyaret edecektir. 

Tahran 22 (A.A.) — Tahran gaze
tecileri düğün merasimi münasebetile 
Tahrana gelmiş bulunan yabancı mem-
leketler gazetecileri şerefine Tahran 
lokantasında bir öğle yemeği vermiş
tir. Yemek esnasında İranlı, Türk, 
Mısırlı ve diğer gazeteciler tarafından 
samimî hasbıhaller yapılmıştır. 

ingiltere, Fransa ve 
Sovyetler arasında 

• 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
matik kollektif teminat bağlarile yek
diğerine bağlanmalarmı temenni edi
yor. 

Vakıa Sovyet mahafili, icab eden te
minatı vermişlerdir. Fakat Fransa ve 
İngiüz hükümetleri, bütün devletle
rin verecekleri teminatın mutlak bir 
surette tevhidi aleyhinde bulımuyor-
1ar. Zira bü meselede Lehistanla Ro-
manyanm itimadsızlığım biliyorlar. 

Velhasıl, Pariste, tecavüze uğnya-
çak her millete garanti veren devlet
ler sıfatile, Sovyet Rusyayı, Fransa ve 
İngiltereye bağlıyan bir sistem bul
mağa çalışılmaktadır. Tecavüze uğn-
yan milletler ise, arzu ederlerse, hu
susî teahhüdler altına girebilecekler
dir. 
ingiltere, müdafaa cephesin

den vazgeçmiyecek 
Londra 22 (A.A.) — Bir Sulh cep

hesi kurmak için girişilen siyasi mü-
zakerleri, İngiliz matbuatı memnuni
yeti muxnb bir surete telâkki etmekte 
devam eyliyor. 

Gazeteler, bugün gerginlik hafifle
miş olmakla beraber, bunun, İngiliz 
kararında hiçbir değişiklik yapmtya-
cağtnt ve İngilterenin Almanyayı 
çember içine almak için değil, fakat 
her türlü tecavüze karşı koyacak 
bir mekanizma sistemini kurmak yo
lundaki gayretlerine devam edeceğini 
yazıyorlar. 

Times diyor ki: 
»Karşılıklı bir emniyet ji^iüıı» j^s 

-•'^"dVl tilyör. Bu sistem, tecavüze, 
müessir bir tarzda karşı koyacak kuv
vette ve genişlikte olacaktır.» 
F r a n s a ü ç ü z l ü b i r a n l a ş m a 

a k d i n i t ek l i f d e c k 
Paris 22 — Oeuvre gazetesi de şöy

le yazıyor: 
«İngilizler şu kanaate varmışlardır 

İd, Almanya, İtalya veya Macaristan 

ile hemhudud olan küçük devletler
den açıkça vaziyet almalarını istemek 
çok müşküldür. Çünkü bu memleket
ler doğrudan doğruya bir istilâya ma
ruz kalabilirler. Binaenaleyh, Fran
sa- İngiltere ve Sovyetler birliği ile 
üçüzlü bir anlaşma yapmak ve sonra 
Fransa - Yunan, Fransa - Polonya, 
İngiliz - Romanya ve saire gibi ikizli 
anlaşmaları bıma ithal etmek lâzım-
geliyor. İngilterenin Moskovaya bu 
yolda bir cevap vermeğe karar verdi
ği sö^eniyor. 

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

Nevyork 22 (A.A.) — Nevyork Tri
büne gazetesi, İngiliz - Sovyet müza
kerelerinin ehemmiyetini tebarüz et
tirmekte ve Sovyetler birliği iştirak 
etmediği takdirde, Sulh cephesinin 
kâfi derecede sağlam olmıyacağı ka
naatini izhar eylemektedir. 

Bu gazete şöyle yazmaktadır: 
»Chamberlain, birkaç ay evvel ihti

mal verilmiyen bir dereceden çok daha 
ileri giden teahhüdlerle şimdiden 
Moskovaya bağlanmıştır. İngiltere 
Başvekili şimdiden büyük tehlikeleri 
göze alarak arkada kalan birçok köp
rüleri yıkmıştır. Sovyetler birliği üe 
yapılacak hakiki bir ittifakla terazi
nin gözü Berlin - Roma mihverine mu
arız milletler lehine olarak geniş 
mikyasta eğilmiştir.* • — ' 

Londra 22 (AA.) — İngiliz matbu
atı, «Sulh cephesi» teşkili için yapılan 
müzakereleri memnuniyete şayan 
bulmaktadır. 

F e c i b i r h a t a 
Hrlsinffors 22 (A.A.) — Novocaine ye

rine yanlışlıkla süblUme şınngası yapıl-
rnsM neticesinde «Imdiye kadar altı klgi 
ölmüştür. Viipurl haJitaneslnde 19 kl«lye 
finnga yapılmıştır. Oeri kalan 13 kikinin 
s'.hhl vazij'etlert vahimdir. 

23 Nisan merasimi 
, Şişl i H a l k e v i 4 0 0 ç o c u ğ a 
a y a k k a b ı ve e lb i se d a ğ ı t a c a k 

23 Nisan Hâkimiyeti Milliye ve Ço
cuk bayramı bugünden itibaren baş
lıyor. Bugün biri Beyazıdda diğrei 
Taksimde olmak üzere mekteplilerin 
iki büyük toplantısı yapılacaktır. 

Şişli Halkevi tarafından bugün Tak
simdeki Dağcılık klübünde saat 15 de 
bir Çocuk balosu verilecektir. Bu ba
loya bütün bu civar mekteb çocukları 
iştirak edeceklerdir. Aynı balo yarın 
da mekteplerdeki himaye heyetleri ta
rafından yardım gören çocuklar için 
tekrar edilecektir. Yarınki balo, tama-
mile meccani olacak ve bugün olduğu 
gibi yarınki baloya iştirak edeceklere 
pasta vesaire ikram edilecektir. 

Şişli Halkevi, bu muhitin mektep
lerdeki himaye heyetleri tarafından 
yardım gören 400 yoksul çocuğa ayak
kabı ve elbise dağıtacaktır. 

R e s m î d a i r e l e r i n t a t i l i 
23 Nisan, Cumhuriyet bayramı gi

bi resmî daire ve müesseselerin ta
til yaptıkları millî günlerin arifele-
rhıde dairelerin öğle vakti kapanma
ları kanun iktizasındandır. Kanun
da saat tasrih edilmediğine göre bir 
çok daire ve müesseseler, cumartesi 
günlerine kıyasen saat 13 te kapatı
yorlardı. Bu tereddüdü izale etmek 
maksadile Dahiliye Vekâletinden so
rulan suale cevab gelmiş ve bu cevab 
üzerine resmî daireler dün saat 12 de 
tatil yapmışlardır. Ancak bazı daire
ler, cumartesi günlerine kıyasen ve 
emri geç aldıklarından dün saat on 
üçe kadar çalışmışlardır. 

Radyoda 
Ankara 22 (A.A.) — Çocuk hafta

sının bu yıl büyük bir canlıhkla kut
lanması için Ankr.rada hazırlıklara 
devam edilmektedir. 

Bu scMe ük defa olarak tamamüe 
Çocuk Esirgeme kurumunun jretiştir-
diği çocuklar ve genç kızlar Ankara 
Hall'.evinde bir müsamere verecek, 
biri miniminilere, diğeri büyüklere 
olmak üzere «Küçük Yaman» ve Ha
yat halkası» isimli eserleri temsil 
edeceklerdir. 

Bu müsamereyi sah günü saat 15 
de Ankara Halkevinden naklen An
kara ve Türkiye radyoları neşrede
ceklerdir. 

M u k a d d e s T ü r k y u r d u n u n 
m e s u d ç o c u k l a r ı n a . . . 

Ankara 22 (AA.) — Hâkimiyeti 
MiUiye ve 23 nisan Çocuk ba3n*amı 
münasebetile Çocuk Esirgeme kuru
mu genel merkezi bütün Türk çocuk-
lanna aşağıdaki hitabede bulunmak
tadır: 

«Mukaddes Türk yurdımun mesut 
Türk çocuklanna: 

Türkiye Çocuk Esirgeme kurumu 
genel merkezi, yurdun, bahtiyar ço 
cuklanmn bu şerefli ve mesud günü
nü kutlar, bütün Türk yavrulannın 
şanlı ve yüce Türk ulusuna lâyık bü
yük ülkülü, gürbüz ve fazUetli elma
sım diler.» 

Kont Cîano ile Markoviç 
dün Venedikte görüştüler 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
yayı ziyaret ederek geçende Kont CS-
ano tarafından davet edildiğim Vene* 
dik mülakatı esnasmda yeni İtalya-
mn banisi ve İtalyan - Yugoslav 
dostluğunun azimkar taraftan Mus-
solininin en yakm mesai arkadaşı 
olan ve İtalyan - Yugoslav itilâfını 
vücuda getirerek imza eden İtalya 
Hariciye Nazın ile doğrudan doğru
ya temas etmek fırsatım ele geçirece
ğimden dolayı bahtiyarım.» 

S a l â h i y e t t a r Y u g o s l a v 
m a h f i l l e r i n i n n o k t a i n a z a r ı 
Belgrad 22 (A.A.) — D. N. B.: Bu

gün Yugoslavya ve İtalya Hariciye 
Nazırlan arasında yapılacak mülakat 
hakkında Belgradın salâhiyettar ma-
hafilinde beyan olunduğuna göre, 
Yugoslavyanm mihver devletlerinin 
taarruzundan endişe ettiğine dair çı
kan haberler katiyen asılsızdır. 

Geçen son dört sene içinde, naib 
prens Paul, Yugoslavyayı her türlü 
kavgaların dışında tutacak ve kom
şu memleketlerle bir sulh ve ekono
mi münasebetleri idamesini mümkün 
kılacak bir siyaseti müdafaa etmiş
tir. 

Diğer taraftan Yugoslavya çimdi 
dahilî Hırvat meselesinin halU üe 
meşguldür. Baza devletlerin münhası
ran Yugoslavyayı alâkadar eden bir 
meseleyi kendi hodbin menfaatlan 
uğrunda istismar etmek teşebbüsleri 
teessüfle müşahede edilmektedir. Bun
lar Yugoslavyaya demokrasi prensip
lerini daha muvaffakiyetle tatbik ede
bilecek bir temerküz Kabinesi teşkili
ni tavsiye ediyorlar. 

Salâhiyettar mahafilde, Almanya 
ve İtalyanm müttehit Yugoslavya 
mevcudiyetinde âzami derecede alâ
kadar oldukları kaydedilmektedir. 

P r a v d a n ı n b i r m a k a l e s i 
Belgrad 22 (A.A.) — Belgradda çı

kan «Pravda» gazetesi, Kont Ciano 
ile Yugoslav Hariciye Nazın Tzintzar 
Markoviç arasında Venedikte yapıla
cak olan mülakata dair bir makale 
tahsis etmektedir. Bu gazete, iki dev
let adammın bu mülakat esnasmda 
samimî bir hava içinde bilhassa İtal
ya ile Yugoslavyayı alâkadar eden 
meseleler bakımmdan beynelmilel va
ziyeti tedkik etmek fırsatını bulacak
larını yazmaktadır. 

Pravda, Balkanlarda ve Tuna hav
zasında İtalyan - Yugoslav iş birtiği-
nin takviyesi için İt;'lyan - Arnavut 
münasebetleri meselesile Macar - Yu
goslav yakmlığı meselesinin de bu 
mülakat esnasmda tedkik edileceğim 
ilâve etmekte ve şöyle demektedir: 

«Belgrad itilâflarmm iyi bir şekilds 
tatbiki ve derinleştirilmesi sayesinde 
çimdiye kadar olduğu gibi, fimdi de 
Ciano - Markoviç mülakatı yalnız iki 
devlet ile komşulan için deg^ umumi 

sulh davası İçin ds faydalı eeerleı 
meydana getlrec^rtir.» 

F r a n s ı z c * z e t e l e r i n e 
d i y o r l a r ? 

Paris SS (A.A.) — Paris ve Londra, 
Beriin ve Roma arasmda yapılmakta 
olan diplc»natik mücadele hakkmda 
Echo de Paris diyor ki: 

«Yugoslavya Hariciye Nazm Mor-
kovlçin büyük asim göstermesi lâzın 
geliyor. Çünkü Berlin Yugoslavya-
duı pek çok şeyler istemeğe ha&rlı^ 
myor. Yugoslavyanm İngiliz sistemi» 
ne girmiyeceğine ve bir Alman - Po
lonya harbi talubrinde bitaraf kalar 
cağına dair teminat vermesi bekleni
yor. Önümüzdeki ay Markoviçhs 
Londra ve Parise gitmesi de muht*> 
meldir.» 

Figaro şöyle diyor: 
«İmtihan bize nisbetle diğerleri 

için çok daha ağırdır. Meselâ İtalya 
gibi üç senelik mütemadi harplerde» 
bitkin bir vaziyete gelmiş olan bir 
memleket için bir milyMi altı yüz bin 
askerin silâh altmda bulundurulma-
sı ne muazzam bir yük teşkil ettiği 
düşünülürse, insan kendisini rüyada 
zanneder. Halimizden şikâyet etml-
yelim. Belki halimiz o kadar güzei 
değildir. Fakat başkalarma kıyas 
edilince gıpta edilecek bir vaziyette
dir.» 

Populaire gazetesi de şöyle yazıyor 
«Mussoliranin damadı bugün Yu

goslavya Hariciye Nazıriyle buluşa
caktır. Diğer taraftan Yugosla\7a 
Hariciye Nazın Berline de davet edil
miştir. Oraya Macar Başvekili ile Ha
riciye Nazın da gideceklerdir. Büyük 
bir diplomatik faaliyet göze çarpıyor. 
Fakat bu, Almanya ile İtalyanm het 
istediklerini elde edeceklerini tazam-
mun etmez.» 

F r a n s a y a s a t ı l a c a k R u m e n 
p e t r o l l e r i 

Bükreş 22 (A.A.) — Fransaya 1 ni
san 1939 dan 31 mart 1940 tarihine 
kadar 400 bin ton petrol satılmaaa 
hakkında otuz Fransız şirketi namına 
dün Romanya ile bir mukavele imza
lanmıştır. 

Bu mukavele, geçen 31 mart tarihi 
Fransız - Rumen anlaşmasının tat
bikatı cümlesindendir. 

F r a n s a d a mi l l î m ü d a f a a fab-
r i k a l a r m ı n k a z a n ç n i sbe t i 
Paris 22 (A_A.) — Bugün çıkan 

emirnamede Millî müdafaa için çalı
şan müessese ve fabrikaların kazano 
nm yüzde ondan fazla olması yasak 
edilmiştir. 

Eminönünün imar projesi maketi 
B. PrMfun haurU4ı|:ı «vaAprftjeye före fotini

n i merdaBinın iatikbald* alacâtı feklin maketi Bc-
İMÜye imar müdârlfiH tarafından B. Hakkı Sai4 
Tec isMİnde bir Türk sanatk&ra yaptırılmıştır. 
Maketin tt« taraftan alnunu; fotoğrafını dercedi?*-

Ortadaki fotofraf, Karaköy köprüsünden ka
kılınca Bieydanuı vmnml vasiyetini, üstteki resim 

ktaa fKr&ffinii, alttaki raaim de Tenicamiin yan 
klanımda İleride yapıUeak antrepoları söstermektc-
Ur. 

B. Presi, BminSnn meydanının etrafında yapıla-
•ak yeni Mnalarm »amhıte mimari nslubile nycan 

ahnahınnı istediilnden 
makatte Deride yapılacak 

bo suretle si'^te-
(flmi^etdir. 

Ba maket, tasavnır edi« 
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Okullar futbol şampiyonası 
Işık lisesi, Kahataşt 3-0 maglub etti. 

Vefa - Pertevniyal 2-2 berabere kaldılar. 

Dfinkfl müsabakalarda Kabata|i ın«£lflb eden Işık lisesi takmu, tstenbnl ka Ilsed 
İle Boğaziçi lisesi TOİeTbolcıılan müsabakadan emi bir arada 

Mektepliler arasında tertib edilen 
futbol şampiyonasına dün Taksim 
stadında devam edilmiş ve evvele» 
rakiplerini mağlûp eden Vefa il» 
Pertevniyal, Işık ile Kabataş liseleri 
karşılaşmışlardır. Müsabakalar baş
lamadan evvel okullar spor bölgesi 
genel sekreteri bay Vahyi Oktay ta-
rafmdan Halk Partisinin seyyar ho
parlörü vasıtasile talebeye hitaben bir 
nutuk söylemiş ve talebe sporcuların 
müsabakalarda ciddiyet ve vakarla-
nnı muhafaza etmelerini, bunlardan 
uzaklaşacak her hangi bir heyecana 
kapılmamalanm; galibiyet kadar 
mağlûbiyetin de şerefli olduğunu bil
diren bu nutku müteakib birinci mü
sabakaya başlanmıştır. 
VEFA - PERTEVNİYAL LÎSELERt 

Günün ilk müsabakası Vefa ile 
Pertevniyal liseleri arasmda hakem 
B. Ahmed Ademin idaresinde yapıl-
mıştu:. Her iki takun sahaya en kuv
vetli kadrolarile ve şu şekilde çıkmış 
lardı: 

Vefa: Hüseyin - Mürad, Ahmed -
Kenan, Fikret, Halil - Necati, Şahap, 
Sabahaddin, Zeki, Daver. 

Pertevniyal: Mamuel - İbrahim, 
Namık - Fehim, Adil, Vedad - Haydar, 
Salâhaddin, Ekrem, Fethi, Ömer. 

Müsabakaya Pertevniyalm serî bir 
hücumlarile başladı. Vefa müdafaa-
smda kesilen bu akm derhal sağ ta
raftan mukabele gördü. Dakikalar 
ilerledikçe her iki takunm mütevazin 
ve karşılıklı akınlarla müsavi bir 
oyım çıkardıkları görülüyor ve iki 
taraf da topu iyi kontrol edemedikle
rinden bir çok fırsatlar heba oluyor
du. Nihayet 14 üncü dakikada müda-
fllerin ilerde bulunmasından istifade 
eden Vefa sağiçi ortadan kaptığı top
la yalnız basma kaleye inerek yavaş 
bir sütle takımının ilk golünü yaptı. 
Bu sayı Pertevniyal oyuncularım ha
rekete getirdi ise de galibiyetin ver
diği neşe ile oynayan Vefa müdafaa
sı yerinde müdahalelerle Pertevniyal 
akmlannı durdurmakta müşkülât 
çekmiyordu. 

Devrenin bu şekilde nihayetlenece-
gi tahmin edilirken 28 inci dakikada 
sağdan serî bir hücum yapan Per
tevniyal, sağaçıklanmn kaleciyi al
datan falsolu bir şütile beraberliği te
min etti ve devre 1-1 beraberlikle nl-
hayetlendi. 

İkinci devreye Vefanm hücumile 
başlandı. Soldan mukabele gören bu 
hücum kolaylıkla Vefa kalesine da
yandı ve sağaçığın yerinde bir ortası-
ru Fethi plase bir sütle içeri atarak 
tatammı galip vaziyete soktu. 

Bu golle canlanan Pertevniyal hâ
kim oynamağa başladı ise de uzun 
sürmedi. Vefalılar bütün enerjilerini 
kullanarak maçı tekrar müsavi şek
le soktular. 20 nci dakikada merkez

den yaptıklan bir hücumda Zeki va
sıtasile tekrar beraberliği temine mu
vaffak oldular ve müsabaka temdid 
edilmesine rağmen 2 - 2 berabere nlr 
hayetlendl. 

KABATAŞ - IŞIK LİSELERİ 
Günün ikinci ve mühim karşılaş

ması Kabataş ile Işık liseleri arasmda 
yapıldı. Hakem B. Nuri Bosutun ida
resinde başüyan bu oyuna her iki tar 
kim şu şekilde çıktüar: 

Kabataş: Nafiz - Hikmet, Baha -
Cevad, Necmi, Faruk - Ahmed, Nev-
zad, Kemal, Cemal, Kenan. 

Işık; Adnan - Salim, Necmi - Ya
vuz, Rifat, Aytekin - Niyazi, Adnan, 
Hüseyin, Şeref, Nizameddin. 

Işık lisesinde Galatasaraylı Salim 
ile Vefah Hüseyin bulunuyordu. Ojru-
na Kabataşm merkezden inkişaf 
eden serî bir hücumile başlandı. Da-
kikadar ilerledikçe her iki mektep ta
kımı da zevkle seyredilen güzel bir 
futbol oynamağa başladılar. 

Taraftarlarının teşvikleri arasmda 
ojyun karşüıklı akmlarla devam eder-

' ken nihayet 10 uncu dakikada Kaba
taş müdafaasmm hatasmdan istifa
de eden Hüseyin, uzaktan çektiği bir 
sütle Işık lisesinin birinci golünü yap
tı. Oyun bundan sonra Kabataş nısıf 
sahasmda oynanmağa başladı. Hâ
kim vaziyete geçen Işık sporculan 
Kabataşlıları çenber içine alarak teh
dide başladılar ve devrenin sonlarına 
doğru ortadan yapılan bir akında 
Adnan, Işık lisesinin ikinci golünü 
çıkardı. Birinci devre 2 - 0 nihayet-
lendi 

İkinci devreye Işık lisesinin hücu
mile başlandı. Rakibine nazaran da
ha kuvvetli olan Işık lisesi sporculan 
hâkimiyeti almakta müşkülâta uğra
madılar ve Kabataş nısıf sahasına 
yerleştiler. 

Devrenin sonlarına doğru Kabataş 
da açılıp Işık lisesini tehdide bsuşla-
dı, muhacimlerin çektikleri sütler 
aklecinin fedalcâr oyunu karşısmda 
netice vermiyordu. 

Bu sırada müdafilerin ilerde bulun-
masmdan istifade eden Işık solaçığı 
şahsî bir hücumla takunınm üçüncü 
golünü çıkardı ve müsabaka bu şekil 
değişmeden Işık lisesinin S - O gale-
besile nihayetlendi. ŞAZİ Tezcan 

MEKTEPLİLER VOLEYBOL 
MÜSABAKALARI 

Liseler arasında tertib edilen vo
leybol müsabakalarına dün Kabataş 
ve İstanbul kız lisesi sahalarında de
vam edilmiştir Erkekler arasmda ya-
püan müsabakalarda Işık - Sanat 
okuluna, Haydarpaşa - İstanbul lise
sine, Darüşşafaka - Galatasaraya, Bo
ğaziçi - İstiklâl lisesine galip gel
mişlerdir. 

Kızlar arasında yapılan müsaba-
bakalarda İstanbul kız lisesi - Boğa-

Milli küme 
karşdaşmaları 

Galatasaray - Vefa maçınm 
neticesi ne olabilir? 

Milli küme fikstürü mucibince bu
gün şehrimizde Vefa - Galatasarayla. 
İzmlrln Ateş takmu Ankara Demir-
«porla karşılaşack. Vefa - Galatasa.-
my müsabakası millî küme cedvelln-
de bir değişiklik yapacak mahiyette 
olmamakla beraber Ankara mağlû-
biyetlerhıden beri sahada görünmi-
yen Galatasaraym son kadrosu ba
tanımdan mühimdir. Güneş klübü-
nfln tatUl faaliyet etmesinden sonra 
başlı basma bireı* kıymeti olan birin
ci takım oyuncularmdan Salâhad. 
din, Faruk, Yusuf, Murad Oalatasa-
raya geçtiler. Bugün Vefaya karşı 
seyredeceğimiz Galatasaray kadro
sunda bu oyuncular yer alacağmdan 
Sankmnızı takımın son şekli ve bun-

, dan sonra yapılacak millî küme mû-
sabakalarmda alacağı derece hakkın
da bir kanaat verecek mahiyettedir. 

Bu elemanlanu iltihakile kuvvetli 
bir on bire malik olan Sankırmızılı-
lann Vefa karşılaşması bütün bu 
hususta yürütülecek tahminlerin ne 
dereceye kadar doğru olduğunu isbat 
edeceğinden maçın büyük bir alâka 
göreceği tabiîdir. 

Diğer taı-aftan Vefa takımmda da 
Güneşten iltihak edeu İzmirli Hak
kı ile gene Güneşten kendi klübüne 
avdet eden Gazi oyıuyacağmdan mü-
sabakamn süa bir çekişme halinde 
geçeceği beklenebilir. Çünkü Yeşübe-
yaz takıı-pın da bu oyuncuların ilti
hakile kuv '̂etU bir hale geldiğini ka
bul etmek lâzımdır. Ş. T. 

Fenerbahçe - Pera bu 
gön karşılaşıyor 

F i k r e t v e R e b i i t a k ı m d a 
y e r a l a c a k 

Ankara Gençlerbirlîğinin son daki
kada izin alamamak yüzünden şehri
mize gelmekten vazgeçmesi üzerine 
Fenerbahçe ile Pera klüpleri kendi 
aralannda hususî bir anlaşma yapa
rak bugün Taksim stadmda karşılaş
mağa karar vermişlerdir. 

Son zamanlarda muhacim hattm-
daki bazı elemanlarm bozuk oyunla
rı yüzünden mağlûbiyete uğnyan 
memleketin en sevilmiş klübü Fe
nerbahçe, bu müsabakada kuvvetli 
rakibi karşısında takumnda yapacağı 
bazı değişiklücleri tecrübe edecek, bu 
meyanda Güneşten Rebü üe iki ay-
danberi cezalı olduğu için takımda 
oynıyanuyan Fikreti oynatacaktır. 
Başlı basma büyük bü* kıymet olan 
Sarılâciverd tatama Rebiinin iltihakı 
hiç şübhesiz muhacim hattırun son 
zanaanlardaki durgunluğunu gidere
cek bir buluştur. Kajfilerimiz pek iyi 
hatırlarlar ki muhtelif mülî maçlar
da Fikret ve Rebii kombinezonu ra-
kib talamlara hayli korkulu dakika
lar geçirten bir cenahtır. Bu iki fut
bol kurdunun bugün Pera karşısın
da zevkle seyredüecek bir maç çıka
racakları tabiî olduğundan bu karşı
laşmanın büyük bir alâka göreceği 
tahmüı edilmektedir. Saat 11 de 
yapılacak olan bu müsabakayı Şazi 
Tezcan idare edecektir. 

Bugünkü spor | 
hareketleri 

TAKSİM STADI: 
Fenerbahçe - Pera Saat 11 
Süleymaniye, Şişli - » 1 5 
Kasımpaşa, Galataspor 
muhtelitleri 
Galatasaray - Vefa » 16.45 

ŞEREF STADI: 
Galatagençler - Bazkurd »: 10 
Beylerbeyi - Demirspor » 11.45 
»•»•••tfj»! 

ziçi ile Çamlıca kız lisesi - Selçuk kız 
enstitüsü ile. Şişli Terakki - İstiklâl 
lisesi ile karşılaşmışlardır. Yapılan 
müsabakalar içinde İstanbul kız li
sesi ile Boğaziçi Usesi arasmdaki kar-
şüaşma çok çetin olmuş ve ilk partiyi 
İstanbul, ikinci partiyi Boğaziçi, 
üçüncü ve son partiyi İstanbul kaûr 
narak rakibini tasfiyeye uğratmıştır. 

MEPTİYETTE SARAY ve BABIÂLİ 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ tBTEM — Tercüme, İktibas hakka mahfuzdur. 

Tefrika No. 23 

Sultan Reşad politika işlerine kanşma-
masını Vahldeddlne bildiriyor 

Sultan Reşadın Bursa nyahati: Sultan Reşad ve maiyeti Mudanya iskelesinde 

Hürriyet ve İtilâf fırkasınm teşek
külünde hiç bir rolü olmıyan damad 
Ferid paşayı aralarına almağı fırka 
müessisleri muvafık görmüşlerdi. Da
mad Ferid ise siyaset dolaplarını dai
ma Vahideddin efendi ile istişare ede
rek çevirirdi. 

Reis pa^'anm kayınbiraderi şehzade 
Vahideddin efendiden hakikaten gizli 
bir işi yoktu. İtilâfcılar da bu müna
sebetten istifade ederek: 

— Fırkamız şehzade Vahideddin 
efendinin arzusile teşekkül etmiştir. 
Fırkamızın manevî reisi veliahdı sani 
efendi hazretleridir! 

Yolunda propagandalarda bulunma
ğı fırkalai'i için nafi görüyorlardı. 

Fakat sinsi ürkek Vahideddin bun
dan hiç memnun kalmamıştı. 

Şayialar sultan Reşadın da kulağı
na gitmişti. Bir gün hünkâr esvapcı-
başı Sabit beyi Vahideddine gönderdi. 
Duyduğu şayialara inanmak isteme
diğini, herhalde politika işlerine kan^ 
mamasmı rica ettiğini tebliğ etti. 

Vahideddin telâşa düştü. Sultan' 
Reşad ile birlikte vapurla Marmarada 
bir tenezzühe çıkıldığı bir gün sözle
rini sultan Reşada aksettireceğini bU-
diği başmabeyinci Lütfi beye kendisi
nin böyle fırka işlerile katiyen alâka
sı olmadığını, çıkarılan şayialardan 
çok müteessir olduğunu temin eyle
mişti. 

İki yüzlülük onda pek gençliğinden-
beri yerleşmiş bir huy idi! 

Vahideddin her zaman, hususile ve-
liahd olduktan sonra sultan Reşadı 
para için çok taciz ederdi. 

Vahideddine oturduğu Çengelköjrün-
den İstanbula, Beşiktaşa geçtikçe bin
mesi için Istabh âmireden bir araba 
tahsis olunmuştu. Telefonla verilen 
haber üzerine Istabh âmire müdürü 
Şeref bey arabayı iskeleye gönderirdi. 

Vahideddinin dairesi adamları ve 
haremindeki kadınların bu müsaadeyi 
suiistimal ettikleri, efendilerine tah
sis edüen bu saray arabasma âdi işle
rini görmek için kendileri binmekte 
olduğu anlaşılması üzerine Şeref bey 
Vahideddinin bizzat bineceğini anla
madıkça arabayı çıkartmamağa baş
lamıştı. 

Adamlarına karşı bu esirgemeyi Va
hideddin kendisine bir hürmetsizlik 
sayarak Şeref beye km bağlamıştı. 

(Saltanata geçtikten sonra bunun 
acısını çıkarmak istiyerek Şeref beyi 
Abdülhamidin hal'inde Yıldız yağma
sı meselesinde medhali var diye Nem-
rud Mustafa paşa divam harbine sevk 
ve tevdi ettirmiş, fakat divanı harb 
bu meselede zerre kadar medhalinl 
bulamadığı Şeref beyin beraetine 
hükmetmemeği yapamamıştır.) 

Meşrutiyetten sonra alaylarda me
rasim bir derece sadeleştirilmişti. 

Gençliklerinde ata binmiş olsalar bi
le yetmiş, yetmiş beş yaşlanna var
mış sadrazamların, şeyhislâmlarm 
uzımca sürecek binişlerde at üstünde 
duramıyacak hale gelmeleri tabiî idL 
Halbuki usule göre her ikisinin Sirke
ciden Babıâliye, sonra yalnız şeyhis-
lâmm meşihat dairesine atla gitmele
ri mecburi İdi. Bu ise Abdülhamid za. 

manınm son tebeddüllerinde bile ar
tık bu devlet ricali için vekan, ağır 
başlılığı ihlâl eden, hattâ biraz gülünç 
görülen bir şekil almıştı! 

Hele sadaret fermanım hamil olan 
mabeyin başkâtibinin bir elile hayva-
mn dizginlerini idareye, öteki elile 
içinde fermamn bulunduğu kınnızı at
las kesesri göğsünden yukarıda tut
mağa dikkat etmeğe mecbur olması, 
üniformasmm sırma şeritli pantalonu 
atuun kamına sürte, sürte dolanarak 
baldırlannı yansına kadar açıkta bı
rakması görenlerin dudaklarında müs« 
tehziyane bir tebessüm uyandırmamak 
kabU olamazdı. Sultan Reşadın ilk 
mabeyin başkâtibi Halid Ziya bey Hü
seyin Hilmi paşanın ikinci sadaret ala
yından sonra sadrazamı, ak sakalü 
şeyhislâmı, mabeyin başkâtibini hal-
ka hiç de beğenilecek bir halde göster-
miyen bu atlı alayın gülünç tarafım 
anlatması üzerine hünkâr bundan 
sonra sadaret alaylarının atla değil, 
lândolarla yapılmasmı irade etmişti. 
Fakat sultan Reşad eski ananelerin 
bozulmaması fikrile bu'gibi merasi
min ve alaylann mümkün olduğu ka
dar tantanasını muhafaza etmeği ar
zu eder ve saatlerce sürse bile «Salta
nat de'bidir» diye bu merasimin ver
diği yorgunluktan şikâyet etmezdi. 

Onu üzen, yorgunluktan şilcâyete 
sevkeden İstanbula gelen ecnebi hü
kümdarlarla saati saatine, hattâ da
kikası dakikasına yapılmak lâzım ge
len mülakatlar, iradı iktiza eden nu
tuklar, garp usulünde verilen ziyafet
lerdi. 

Sultan Reşad Bulgar kralmm ziya» 
retinde göğsüne takması lâzım gelen 
Bulgar nişamnm büyük bir haç şek
linde olduğunun merasimin pek dar 
bir vaktinde farkına varmış, bunu tak
mamak istemiş, hattâ İsrar göstermiş
ti de bu gibi ahvalde hünkâr üzerin
de sözleri daima müessir olan esvapçı 
başı Sabit bey kendisini bunun lüzu
muna güç ikna edebilmişti. 

Trablusgai'pten kaçaıak İstanbula 
gelen Sünusî şeyhi bir muayede esna-
smda duağûluk vazifesini nakibül-
eşraf yerine ifa etmişti. 

Sultan Reşad şeyhe hürmeten ve 
teberrüken bu defa ananenin bozul-
masma muvafakat eylemişti. Kendisi 
şahsen sadeliğe meyyal olduğu halde 
törenlerde üniforma giyilmesine ve ni
şan takılmasına ehemmiyet verir, has-
seten vükelâhğa irtika edenlerin alay-
laıa üniformasız iştirak etmelerini çiıu 
kin bulurdu. 

Mebusluktan vükelâlığa geçenlerin 
ünifol-maları yoktu. 

Bir gün vükelâ meclisi sarayda ini-
kad etmişti. Sultan Reşad bunlan is
kandil etmeğe ser karin Lütfi beyi me
mur eylemişti. Lütfi bey fırsat düşü
rerek padişahın arzusunu bu mebus 
vükelâya tebliğ etti; muvafkat ederler
se üniformalann parasını padişahm 
ihsan edeceğini de anlattı. VükelA 
manidar bir surette bakışıp gülüştük
ten sonra padişahm emrine mutabaafe 
eyliyecekierini bildirdiler. Hattâ İçle
rinden biri: 

(Arkası var) 

\ 
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Bir cürmü meşhud J 
Avukat bay Haydar ayağa kalkan 

müekkiline kapıyı açmak üzere iken: 
— Hayır efendim.. - dedi. - Esaslı 

hiç bir sebebi ortaya süremiyorsunuz. 
Korkarım ki, bu şerait dahilinde hâ
kim boşanma davanızı reddedecektir. 
Madem bu kadar ayrılmak istiyorsu
nuz, nasıl olur da bir cürmümeşhud 
yaptırmadınız. 

— Çok uğraştım, beyefendi. Lâkin 
bu adam, imkânı yok ele geçmiyor. 
Bilhassa şimdi son derece tedbirli dav
ranıyor. 

— Belki zannedildiği gibi zevciniz 
çapkınlık yapmıyordur... 

— O mu?... İstanbulun bütün hafif 
meşreb kadınlarını aldattı. Bunu her
kes biliyor. 

— Öyleyse?.. Niçin yakalatamadınız? 
— Peşine adamlar koydum. Takip 

ettirdim. Tam ele geçirecektim, gene 
sıyrıldı... Muvaffak olamadmı... Çok 
ihtiyath.. 
— Raif beyin hiç bir devamlı müna

sebeti yok demektir 
— Yirmi tane var... Fakat nerede 

görüştüklerini nasıl bilmeli? 
— Yazık... Çok yazık... Üstelik zev

ciniz beyefendi katiyen boşanmak ta
raflısı değil. Dün avukatile görüştüm. 
Şayed elimizde kuvvetli bir silâh ol
mazsa işler sarpa saracak. 

Yazı masasına doğru 3airüdü. Bir 
takım kâğıdlar karıştırdı. Sonra göz
lerini kırpıştırarak, kurnaz bir bakış
la: 

— Müsaade ederseniz size bir fikir 
Tereyim. 

— Lütfedersiniz. 
— Meselâ kurnaz, güzel akıllı bir 

kadın bulsanız da kocanızla işi pişirse 
ve sırasında size haber verse... 

Genç kadın: 
— Sahi !- dedi. - Bu, hiç aklıma gel

memişti. 
Odadan çıktılar. Avukat hürmetle 

eğilerek müşterisini teşyi ediyordu. 
Yan odada oturan kâtipler biran yazı 
yazmağı keserek bu lavanta kokuları 
saçıp geçen çok zarif kadını süzdüler. 

— Kuzum amcacığım! Ne olursun, 
bana bu iyiliği yap. Korkma yengem 
işitmez. Elbette sen bu işi yapacak bir 
kadın bulursun. 

— Vallahi kızım... Şey... 
— İnanmam. Pekâlâ büiyorum, bu

lursun. İnkârda daha devam edersen 
Ahmed ağaya soranm. Senin sadık uşa-
ğm her sırrını bilir. 

— Saçmalama... Filhakika birçok 
genç kadınlarm isimlerini işitirim... 
Klüpteki gençler daima bahsederler. 
Belki birisini bulurum sana. 

— Gördün mü amcacığım, istediğin 
takdirde nasıl yapabiliyormuşsun!.. 
Şimdi tekrarlıyalım: Kadını buluyor-
san... Kocama randevu veriyor... Eğer 
bımu becerikli bir surette, akıllıca ya
parsa, eminim ki bizimki kabul edip 
gidecektir Kadın sana yeri ve saati 
haber veririr... Ben de karakola... Ve 
baskm. Oh, yakalıyacağlz. Yakalıyaca-
ğız... 

Grcnç kadın yerinden sevinçle fırla
dı. Boynuna sarılıp amcasını öptü. İh
tiyar erkek homurdandı: 

— Vallahi bana pek çirkin bir rol 
oynatıyorsun. Bu işleri beğenmiyorum... 

— Zarar yok amcacığım, bana iyi-
lik yapmış oluyorsun... Kadına söyle: 
Kendisine bol para veririm... Bu işi be. 
çersin! 

• * • 
Amca yeğen, otomobille gidiyorlar

dı. Genç kadın sordu: 
— Nerede ineceğinizi şoför biliyor 

mu? 
— Evet... Beni kulübe bırakacaksı

nız. İşte yavrucuğum. İstediğini yap
tım. Öbürgün saat dörtte kocan mat-
mazer Roza'nın apartımanında bulu-
nacak... Güzel bir kız. 

— Adresi ne? 
— Helvacı sokağı 50 numara... Unut

ma ha. Öbürgün saat dörtte... Ondan 
sonrasına karışmam. Beni bu işlere 
sokma. Zaten lüzumundan fazla mü
dahale ettim. Bu akşam da av için 
Çekmeceye gidiyorum. Bir kaç gün ge-
Jemiyeceğim. İnşallah avdetime kadar 
her içi bitirirsin. Beni kandırdın. Fa
kat kendime fena halde kızıyorum. 
Erkekler birbirlerine böyle oyunlar oy-
namamahdırlar. Filhakika kocan da 
sersemin biri ya. Senin gibi güzel bir 
kadına ihanet etmek yakışmaz!. Her 
neyse işte kulübe geldim. Allaha ısmar
ladık. Beni ancak haftanın sonunda 
görür.sün. 

Altmış yaşında olmasına rağmen, 
gayet çevik bir hareketle kaldırıma at
ladı. 

Genç kadın şoföre seslendi: 
— Terzime gideceğim. 
Sonra koltuklara yaslanacağı sıra

da, eli bükülmüş bir kâğlda ilişti. 
Açtı ve okudu: 
Karar verdiğimiz gibi, salı günü sa

at dörtte. Roza 
Kendi kendine düşündü: 
«— Salı... Bugün pazartesi... Demek 

yarın... Amcam yanlış söylemiş ola
cak. Acaba klübe uğrayıp da tekrar 
kendisine sorsam mı? Yok canım. Değ
mez. Şimdi (Beni rahatsız ettin!) diye 
kızacaktır. Dalgınlıkla yanlış söylemiş 
olacak. Hemen gidip karakola haber 
vereyim. Yarm için hazırlansınlar.» 

Ve sevinç içinde zıp zıp zıplıyordu: 
«— Oh! Yann yakalıyorum, yann 

yakalıyorum!)) 

Raif beyin zevcesinin bindiği otomo-
h helvacı sokağı 50 numaranın önünde 
durduğu sırada, resmî şahidler de ka
pının önünde bekliyorlardı. Burası ses
siz bir yerdi. İhtiyar bir kadın, ağır 
adımlarla, söylene söylene yürüyor
du: 

— Vallahi bütün vücudum titriyor. 
Bana ne işler gördürüyorsun. 

— Yengeciğim. Biraz metin ol. İster
sen otomobilde bekle amma, erkek
lerin ortasında beni yapyalnız bekle
meniz doğru mu? 

— Hakkın var, kızım. Geliyorum... 
Hep birden merdiverüerden yukarı 

çıkmağla başladılar. 
Birinci katta sağdaki kapıyı komi

ser çaldı. Cevap yok. Bakıştılar. 
Kadınlar helecan içindeydi. Bir müd

det sonra, tekrar, uzun uzun zile bas
tılar. İçerden hafif bir ayak sesi işitil
di. Belli ki biri anahtar deliğine gö
zünü uydurmuş bakıyordu. 

Komiser: 
— Zabıta geldi... Açın... - dedi 
İnce bir kadın feryadı. Çıplak ayakla 

bir koşuş. 
Komiser, adamlarına: 
— Haydi. - diye emir verdi. 
Kapıyı omuzladılar. Rezeler çatırdı-

yordu. tahtalar gıcırdıyordu. İçerden 
bir kaim erkek sesi: 

— Bu da ne?.. Kıracak değilsiniz 
ya. İşte açıyoruz. 

Kilid çevrildi. 
— Hay allah cezanı versin. Ben sana 

yarın için demiş miydim? - diye bir 
ses işitildi. 

Üstünde bir pijama, erkek göründü. 
Genç kadın amcasının karşısında bu
lunuyordu. Yenge aptallaşmış bir yüz
le kocasına baktı. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

(Çocuk bayramı) 
Bugün 23 Nisan minimini yav

ruların dağıtacakları rozetleri 
kabul ediniz. Bunun varlığile 
kimsesiz yoksul yavruların sağ-
bğına bakılacaktır. 

A i l e Yuvas ın ın , Şen l iğ in i 
varl ığını İÇKİ vc K U M A R 

yıkar. 

Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Merkezi 

Bakırköy H a l k e v i 
b a ş k a n l ı ğ ı n d a n 

23 Nisan 1939. Hâkimiyeti Milliye 
ve Çocuk bayramı münasebetile Evi
miz salonunda saat 17 de millî hâki
miyet mevzuu üzerinde bir konferans 
ve onu takiben bir konser ve
rileceği ilân olunur. Davetiye serbes-
tir. Herkes gelebilir. 

Halkevinden: 
Evimizde, halka mahsus A ve B 

derecelerinde Millet mektebi dersa-
nesl açılmıştır. 

Bu derslere devam etmek isteyen
lerin kaydolmak için her gün büroya 
müracaat etmeleri rica olunur. 

Ü s k ü d a r H a l k e v i n d e bu
günkü m e r a s i m 

Üsküdar Halkevnden: 
23-1-939 Hâkimiyeti Milliye gününe mü
sadif pazar günü saat 21 de Evmiz sa
lonunda Haydarpaça lisesi tarih öğret
menlerinden Cemal Yener tarafından (23 
nisan bayramı) hakkmda bir konferans 
verilecektir. 

Konferansı müteakp gösterlt kolu ta
rafından mlill bir piyes temsil edilecektir. 

BULMACAMIZ 
1 •? 3 •» _ ^ __•__ ' fi 9 10 ^m 

^ ffl j I \Tm 

Soldan ULg»: 
1 — Güze İbir çiçek. 
2 — Ud çalan - Geri gelmesi şartlı. 
3 — Eyüp tarafmda bir nahiye - Nota -

Güzel sanat. 
4 — İhtiyarlayıp bir işe yaramıyan. 
5 — Agzma kadar dolu. 
6 — İnce kurum - Bir lahika - Başına 

»K» gelirse kışın yağar. 
7 — Mücedded kemer bağı. 
8 — Bir göz rengi - Kalburdan geçirsek. 
9 — Yapmak - Başına «Ba gelirse boza 

satan olur. 
10 — Emniyetli - Aşk. 

Takandan a^aft: 
1 — Sütlü bademli bisküvi. 
2 — İnsan - Bir erkek ismi. 
3 — Alafranga sürme - Faydalı. 
4 — Geri değil - Lâhza. 
5 — Tersi ayı yuvasıdır - İskân etme. 
6 — Eczacı. 
7 — Mefkure - Gene öyle. 
8 — İle muhaffeü - Sorgu edatı -

eserler. 
9 — Tersi budaladır - Başına «B» ge

lirse lâyık olur. 
10 — tJzüm suyu - Bir yerin denizden 

yültsekliği. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sata: 
1 — Ece, Harika, 2 — Dolmakalem, 3 — 

Ek, Asabiye, 4 — Beria, İkil, 5 — İyal, 
Halfi, 6 — Kemane, 7 — Ahize, Mea, 8 — 
Tatil, Sert, 9 — Ci, Zoraki, 10 — Iza, 
Nar. Ki. 

Takandan a^atı: 
1 — Edebiyatçı, 2 — Cokey, Haiz, 3 — 

El, Rakit, 4 — Maileziz, 5 — Hasa, Melon, 
6 — Aka, Ha, Ra, 7 — Rabian, Sar, 8 — 
İliklemek, 9 — Keyif, Erik, 10 — Ameliyat. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası: Gaiatada Hay-

reddin Tav, Karaköy, Bostanbaşmda 
İtimad, Tepebaşında Kinyoli, Tak
simde Yenişehir, İstiklâl caddesinde 
Kemal Rebul, Maçkada Maçka, Şişli
de Halâskârgazi caddesinde Halk, 
Fatih: Veznecilerde Üniversite, Kara-
gümrük: Arif, Bakırköy: Hilâl, Sarı
yer: Osman, Aksaray: Ziya Nuri, Fe
ner: Balatta Hüsameddin, Kumkapı: 
Lâlelide Haydar, Küçükpazar: Ne
cati, Samatya: Erofilos Çula, Alem
dar: Ah Rıza, Şehremini: Ahmed 
Hamdi. Üsküdar: İmrahor, Heybelia-
da: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhisan, Ta-
rabya, Yeniköy, Emlrgân ve Rumell-
hisarmdakl eczaneler her gece nöbet
çidir. 

SENELİK 
6 AYLDC 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye 

1400 kuruf 
750 » 

• 400 » 
150 » 

Ecnebi 

2700 kuruf 
1450 > 
800 > 

Posta ittihadına dahil olnuyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 

1900, üç ayhğı 1000 kuruttur. 
Adres tebdili için yirmi beç kuruşluk pul 

göndermek lâzımdır. 

RebiülevTel 3 — Kasım 167 
S. İmsak Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 8.22 10,13 5,17 9,05 12,00 1,40 
Va. 3,18 5,09 12,12 16.01 1857 20,36 

İdarehane: Babı&li civan Acımusluk 
sokak No. 13 

Şehidl ikler i imar c e m i y e t i n e 
b e l d i y e c e y a p ı l a n y a r d ı m a 

teşekkür 
Şehidlikleri imar cemyetinden: 
Edirnekapı Şehdliğinin imarına sarfe-

dilnıek üzere Belediye bütçesinden cemi
yetimize (5000) lira tahsisat verilmesinin 
vilâyet umumî meclisinde teklif ve kabul 
olunduğunu gazetelerde okuduk. 

Vatan ve İstiklâl fedailerinin yattıkları 
yerleri mütevazi bir bütçe ile imara çalı
şan Cemiyetimizin hayırlı maksad ve ga
yesine karşı gösterdikleri bu yüksek ve 
kıjrmetli alâka ve müzaheretten dolayı 
Umumi Meclisin muhterem Reis ve azala
rına alenen teşekkürü bir vazife biliyoruz. 

B e y n e l m i l e l askerî tababet 
ve eczac ı l ık kongres i 

Onuncu beynelmilel askerî tababet ve ec
zacılık kongresi mayıs ayı zarfında 
Washingtonda toplanacaktır. Bu kongreye 
Gülhaneden profesör doktor B. Burha-
neddin Osman Tugan ile MiDi Müdafaa 
Sıhlıat işleri dairesi hıfzıssıhha mütehas
sısı doktor B. Arif Anal hürmetin resmi 
delegeleri .sıfatıle iştirak etmek üzere 
Amerikaya hareket etmişlerdir. 

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. 119 

Aysunun başına kalın bir kepenek geçirerek sımsıkı 
bağladılar ve doğruca saraya götürdüler 

Fatma, evdeki hesabın çarşıya uyup 
uymıyacağmı düşünmeden paçaları 
«vamıştı. 
« K a r a k u r u m bülbülü» bir 

d a h a ö t m i y e c e k mi? 
Fatmamn sadık adamı, saray cü

celerinden biri idi. O akşam Aysunun 
evine gidecek olan cüce, daha gün
düzden Fatmaya: 

— Hiç merak etme! demişti. Ben 
bu gece onun işini bitireceğim.. Ka
rakurum bir daha o bülbülün sesini 
duymayacak. 

Fatma seviniyordu. Aysu'nun vü
cudu ortadan kalktıktan sonra, Sa-
mo nasıl olsa Fatmamn eline düşe
cekti... Fatma bundan o kadar emin
di ki... 

— Cücelere bir iş gördürmezsem, 
imparatoriçeyi kandınp Aysu'nun 
kafasını kopartmasını da beceremz-
miyim, 

Diyordu. 
Cüce, ortalık kararınca yola çıktı.. 

Aysunun evine giti. O akşam Samo 
hâlâ eve dönmemişti. Cüce bundan 
istifade ederek, Aysu ile konuşmağa 
başladı: 

— Bu akşam yalnız mısın, şen 
bülbül? 

—. Niçin soruyorsun? Çoktanberi 
beni arayıp sormuyordım... 

— Bu gece bir eğlenti var da. Hem 
oraya senin sevdiklerinden biri de 
gelecek. 

— Ne dedin?... Benim sevdiklerim
den mi? 

— Evet. Eğer bu gece benimle be
raber gelirsen, gideceğimiz yerde Sa-
mo'yu da göreceksin! 

Aysu birdenbire şaşırdı: 
— Gideceğim yerde kadın da var 

mı? 
— Kadınsız eğlenti olur mu yav

rum? Saraya mensup bütün rakka
seler oraya gelecekler.. 

— Orası neresidir? Söylemiyecek-
misin bana? 

— Hayır, emir aldım. Söylersem, 
başımı vururlar. 

— Büyük bil- yer demek! Pek âlâ, 
geleceğim. 

Cücenin sevinci sonsuzdu... O, bu 
fettan kadını bu kadar çabuk avla
yacağını ummuyordu. Gerçi o gece 
Samonun eve gelmemesi de cüceye 
yardım etmemiş değiMi. Aysu: 

— Şimdi süslenip hazırlanacağım. 
Diyerek bir başka odaya çekil

mişti. Cüce heyecan içinde «Karaku
rum bülbülü» nü bekliyordu. 

Aysunun giyinmesi çok sürmedi.. 
O, en güzel elbisesini giymiş ve bir 

buçuk yıldanberi takmadığı mü
cevherlerle süslenerek gelmişti. 

Evin kapısında küçük bir araba 
bekliyordu. Cüce ile Aysu yanyana 
oturdular. 

Araba hareket etti. 
Arabanın arkasından iki saray 

muhafızı geliyordu. Aysu bu adamla-
n görmemişti. 

Cüce plâmnı önceden hazırlamış 
ve muhafızlara gizlice talimat ver
mişti. 

Aysu saraydan başka her yere gi
debileceğini söylüyordu. Aysu saray
daki zabitlerden çekindiği için: 

— Eğer bu eğlenti sarayda yapılı
yorsa, ben oraya gitmem, demişti. 

Cüce ona, inandmcı bir şekilde 
teminat verdikten sonra, arabada 
yavaş yavaş konuşmağa başladılar: 

— Saraya neden gitmek istemiyor
sun? Turakinadan mı çekiniyorsun? 

— Hayır. İmparatoriçeden kor
kum yok. Fakat, onun maiyetindeki 
zabitlerden korkuyorum. İnşam zor
la yakalayıp odalarında günlerce ka
patıyorlar. 

— Bu zabitlerden birile evlenmek 
istemez misin? 

—. Onlar evlenmekten ziyade be
nimle eğlenmek istiyorlar. Ben ise 
çoktan bıktım bu sonu gelmiyen eğ
lenmelerden... 

— Samo ile evleneceğini söylüyor
lar, doğru mu? 

^ Onunla evlenmek •'^•""'im. Fa
kat, o da acemi bii b. ı };ibi, 

her bir dala konuyor. Böyle bir ada
mın yuva kurmasına imkân var mı? 

— Ona yuva kurmanm yollarını 
sen gösterebilirsin, Aysu! Benim, se
nin zekâe ve kabiliyetine güvenim 
vardır. 

— Ben, İteadime güvenemiyorum. 
Ona karşı zaafım var. Eğer tuttuğu
nu koparabilen bir kadın olsaydım, 
bu avı kolay kolay bırakmazdım 
elimden. 

— Belki yola gelir. Samo, biı 
dma muhtaçtır. • 

— Bu kadın lıen olabilsem ne 
mutlu. Fakat, onu elimden kaçıraea-
ğmıdan korkuyorum. 

— Bu geceki eğlentiye gideceğini 
sana söylemedi nü? 

— Hayır. Söylemiş olsaydı, bu de
rece şüphelenmezdim. 

Aysu çok sinirliydi. Sokaklardan 
geçerken, etrafına bile bakmıyordu. 
Bir aralık cüceye sordu: 

— Samonun bu gece oraya gele
ceğini kim söyledi sana? 

— Kendisi... 
— Ne dedin... Demek sen onu gör

dün bu gece, öyle mi? 
— Evet. Köşkün bahçesinde genç 

bir kadınla konuşuyordu. Birdenbire 
karşılaştık., kadını aldı, köşkten içe
riye girdi. 

— Eğlenti orada mı olacak? 
— Evet başladı bile. 
— Güzel miydi konuştuğu kadın?... 
— Ayın on dördü kadar güzeldi.. 

gözlerim kamaştı., fazla bakamadım 
yüzüne. Zaten Karakurumda bütün 
güzel kadınlar ona vurgun değil mi
dir? 

Bir müddet sustular. 
Aysu konuşmuyordu. 
Araba, karanlıkları yararak gidi

yordu. 

Karanlık bir köşeyi kıvrılacaklan 
sırada, cüce birdenbire öksürdü.. ve' 
arkadan gelen muhafızlar arabayı 
durduıarak Aysunun üzerine atıl-
dılaı-. 

«Karakurum bülbülü» bağırmak 
istedi. Ağzını açmak fırsatım bula
madı. Aysunun başına bir kalın 
kepenek [1] geçirerek sımsıkı bağla
dılar. Doğruca saraya götürdüler. 

Cüce, Fatmadan aldığı emir üzeri
ne Aysuyu ıskaralı zindana attır-
ımştı. Aysu korkudan bayılmıştı. 
Gözlerini açtığı zaman kendini zin
danda buldu. Şakaklarını oğuştur-
du, düşünüdü. Acaba hâlâ korkulu 
bir rüya mı görüyordu? Zindanın içi 
zifiri karanlıktı. Yüksekte bir küçük 
delikten sabaha karşı hafif bir ışık 
süzüldü. Belli ki güneş yeni doğu
yordu. 

Aysu kendine gelince yumrukları
nı sıkarak: 

— Vay alçak vay. Tuzakla beni ya
kaladı, zindana attırdı. Alacağı ol
sun o cücenin... 

Fakat, bir müddet sonra muhake
mesini toplayan Aysu düşünmeğe 
başladı: 

— Cücenin maksadı nedir? Beni 
buraya neden attılar? Bu işte başka
larının parmağı olsa gerek. Cüce ken
diliğinden beni buraya atamaz. 

Aysunur. bir şeyden haberi yoktu. 
Zindana niçin atıldığım bilmiyordu. 

Yavaş yavaş ıskaralara basarak 
yürümek istedi. Oktay hanın yaptır
dığı ve casusları söyletmek için kul
landığı aslan ve kaplanlann jnıvası 
bu zindanların altında bulunuyordu. 
Aysu demir ıskaralarm üstünde ge
zinmeğe başlayınca, altından kor-
kmıç sesler duydu. Vahşi hayvanlar 
kükrüyordu. Aysu korkudan kımıl-
dayamadı ve altındaki canavarlan 
görünce gözleri açıldı: 

— Eyvah, beni kaplanlar parçala
yacak, buradan nasıl kurtulmalı? .. 

Diye bağırmağa başladı. 
Aysu bir buçuk yıldanberi kendi 

köşesinde kimseye zarar vermeden, 
sessizce oturuyordu. Onu bu vahşi 
hay^'anlar ir--- -*^ıran kimdi? 

(Arkası var) 

(11 Orta A.syada zenginlerin giydiği 
tüylü bir gocuk. 



ÎSM mJ 
Sahife 10 ftKŞâM 28 MUan 1939 

Haftalık radyo programı 
Tirklye RadjrodifflsyMi PoıtaUn 

DALOA UZIJNLUÖU 
1SS9 m. 183 Kos. 120 Kw. 

T- A. Q. 19,74 m. 1519S Kof. tO Kw. 
f • A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 KW. 

ANKARA RADTOSÜ 
Fazar 23 - 4 - 939 
TÜRKtYE SAATILK 

12,30: Program, 12,35: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip AşkuO: 1 - Buca-
lossi - Pestalozzanın bir şarkısı Oiribirl-
)bin, 2 - Rubinstein - Kostümlü balo süiti, 
3 - İwanow - Kafkas süiti, 13: Memleket 
jsaat ayan, ajans, meteoroloji haberleri, 
13,15: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Ne-
Clp Aşlcın): 4 - Becce - Birinci İtalyan 
Büiti, 5 - Mainzer - Viyana polkası, 6 -
Levine - Humoreske, 7 - Sidney Jones -
Geyşa operetinden - Potpuri, 13,50: Türk 
müziği. Çalanlar: Cevdet Çağla, Zühtü 
Bardakoglu, Refik Persan. Okuyan: Ka
dife Neydi. 1 - Uşşak peşresi, 2 -Şevki 
beyin - Uşşak şarkı - Oülzara nazar kıl, 
8 - Leminln - Uşşak şarkı - Siyah ebrule-
rin, 4 - Cevdet Çağla - Keman taksimi, 
6 - Beyati şarkı - Kalbim yine üzgün, 
6 - Mustafa Çavuşun - Beyati şarkı - Çı
kalım saydü şikâre, 7 -Türkü-Elâ gözle
rine kurban olduğum, 8 - Saz semaisi, 
14,20 - 14,30: Konuşma (Kadın saati -
Çocuk terbiyesine dair), 

16,30: Program, 16,35: Millî küme mü
sabakaları - 19 Mayıs stadmdan naklen, 
18,15: Konuşma (Çocuk esirgeme kuru
mu - Kreşi dinleyelim), 18,45: Müzik 
(Şen oda müziği - İbrahim özgür ve Ateş 
böcekleri), 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 ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,15: Türk müziği. Çalanlar: 
Refik Fersan, Reşad Erer, Fahire Fer-
san, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Sadi Hoş-
ses, Safiye Tokay. 1 - Eviç peşrevi, 2 -
Rauf Yektanın - Eviç beste - Hâlâki zül
fü siyahın, 3 - Lemlnin - Ferahnak şar
kı - Lerzan ediyor, 4 - Salâhaddin Pına
rın - Eviç şarkı - Göz yaşlannız, 5 - Cev
det Kozan - Ut taksimi, 6 - Eviç türkü -
Şahane gözler şahane, 7 - Şu köylünün 
yosma kızı, 8 - Rıfat beyin - Hicaz şarkı -
Niçin bülbül figan eyler, 9 - Udi Fahri
nin - Hicaz şarkı - Bahar olsa çemenzar 
olsa, 10 - Sadeddin Kaynağm - Nihavend 
şarkı - Gönül nedir, 21: NeşeU plâklar -
R., 21,10: Müzik (Riyaseticümhur bando
su - Şef: İhsan Künçer): 1 - Hubert 
Bath - Deniz marşı, 2 - L. Ganne - At
lılar (Vals), 3 - R. Wagner - «Meister-
singer» operasının uvertürü, 4 - M. Ra-
vel - Pavane pour une Infante defımte, 
6 - F. Liszt - Macar rapsodisi No. 6, 
22: Anadolu ajansı (Spor Servisi), 22,10: 
Müzik (Cazband - PL), 22,45 - 23: Son 
*jans haberleri ve yarınki program. 

Pazartesi 24 - 4 - 939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayan, ajans ve meteo-
roloii haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Sen
fonik plâklar). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Operet
ler - PL), 19: Konuşma (Çocuk esirgeme 
kurumu - Çocuklara masal), 19,15: Türk 
müziği (Halk türküleri ve oyun havala
rı - Sadi Yaver), 19,35: Türk müziği 
(Karışık program) Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler, 20: Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,15: Türk müziği 
(Klasik program) Ankara Radyosu küme 
heyeti. İdare eden: Mesud Cemil. 1 - Ce
mil beyin - Kûrdili hicazkâr peşresi, 2 -
Doktor Suphi - Kürdili hicazkâr şarkı -
Birlikte bir akşam, 3 - Rahmi beyin -
Kürdili hicazkâr şarkı - Söyle ey mıdnbı 
nazende eda, 4 - Arif beyin - Kürdili hi
cazkâr şarkı - Sende acep uşşaka eziyet 
mi çoğaldı, 5 - Rıfat bey - Kürdili hicaz
kâr şarkı - Bu şeb recayı dil oldu, 6 -
Rıfat beyin - Kürdili hicazkâr şarkı - Ol 
goncanın etrafını almış yine güller, 7 -
Arif bey - Kürdili hicazkâr şarkı - Kan
lar döküyor, 8 - Arif bey - Kürdili hi
cazkâr şarkı - Gurup etti güneş dünya 
karardı, 9 - Ruşen Kam - Kemence tak
simi, 10 - Sadullah ağa - Hicazkâr şar
kı - Hıram et gülşene, 11 - Çorlulunım -
Hicazkâf şarkı - Aldı beni iki kaşın arası, 
12 - Kemal Niyazi Seyhunun - Hicazkâr 
saz semaisi, 21: Konuşma, 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo, nukud ve ziraat bor
sası (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 
21,30: Folklor (Halil Bedi Yönetken), 
21,45: Müzik (Oda müziği - Beethoven: 
Trio (do minör). Ulvi Cemal Erkm: Pi
yano, Necdet Remzi Atak: Keman, Edip 
Bezen: Viyolonsel, 22,10: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Becce -
ikinci İtalyan süiti, 2 - J. Strauss - Bu 
nağmeler seni sarsın ey dünya (Vals), 
S - Lindner - Bacchanale (Şarab ilâhı Ba-
küs şerefine dans), 4 - Micheli - İkind 
küçük süit, 5 - Munkel - Venedik hatı
rası - Serenad, 6 - Ziehrer - Aşık - Ro
mans, 23,10: Müzik (Cazband - PL), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarmki 
program. 

Sab 2 5 - 4 - 9 3 9 
12.30: Program, 12,35: Türk müziği-PL, 

13: Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15: Müzik (Karışık 
program - PL), 13,45 - 14: Konuşma (Ka
dın saati - Ev ha^ıtma aid). 15: Çocuk 
esirgeme kurumu - Çocuk müsameresi -
Halkevinden naklen. 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Oda mü
ziği - PL), 19: Konuşma, 19,15: Türk mü-
ssigi (Fasıl heyeti),. Çalanlar: Cevdet 
Çağla, Eşref Kadri, flasan Gür, Basri Üf
ler, Hamdi Tokay. Okuyan: Celâl Tokses. 
20: Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20,15: Türk müziği 
(Halk oyun havalan) 4 Tanbuf, cura, 
lavta, santur ve dünbelek, 20,30: Tür* 
müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 
Busen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Mu

zaffer İlkar. 1 - AH BıttA beyia - NUıar 
•end beste - Zülfün görenlettn, 1 - Leml
nin - Nihavend şarkı - Bin gtkl çıkanrdua 
sana, 3 - Hacı Arif beyin - Nlhaveod 
Miikı - Yanılma a t e^ aşka, 4 - Vecihe -
Kanun taksimi, 5 - Rahmi beyin - Niha
vend şarkı - Süzüp süzüp te ey melek, 
6 - Nihavend yürük semai - Bilmezdim 
ÖEüm gamze ne, 21: Konuşma (Çocuk 
esirgeme kurumu), 21,16: Esham, tahvl-
l&t, kambiyo - nukud ve ziraat borsaat 
(fiat), 21,25: NeşeU plâklar - R., 21,30: 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Hasan 
Alnar): 1 - Rameau - Mottt: Balet süiti. 
a) Menuet, b) Musette, c) Tambourln, 
2 - Franz Schubert - 4 üncü (trajik) sen
foni, do minör, a) Adagio molta - Al
legro vivace, b) Andante, c) Menuetto -
Trio, d) Allegro, 3 - E. Orieg - İkinci 
Peet Gynt süiti, a) Ingrid'in kederi, 
b) Arap dansı, c) Peer Gynt'ün dönüşü, 
d) Solveig'üı şarkısı, 22,30: Müzik (Ne
şeli plâklar), 23: Müzik (Cazband - PL), 
23:45 - 24: Son ajans haberleri ve yarm
ki program. 

Çarşamba 26 - 4 - 939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği. Ça

lanlar: Fahire Persan, Refik Fersan, Ke
mal Niyazi Seyhun. Okuyan: Mahmud 
Karmdaş. 1 - Osman beyin - Hicaz peş
revi, 2 - Salâhaddin Pmann - Hicaz şar
kı - Sızlayan kalbimi sev, 3 - Hacı Faik 
beyin - Hicaz şarkı - Ateşi suzanı firkat, 
4 - Kemal Niyazi Seyhun - Kemence tak
simi, 5 - Sadeddin Kaynağın - Neveser 
şarkı - Hicranla harap oldu, 6 - Türkü -
Dağlan hep kar aldı, 7 - Saz semaisi, 13: 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Riyaseticüm
hur bandosu - Şef: İhsan Künçer): 1 -
Domenlco - Asker marşı, 2 - Moszkowsky -
Polonez No. 3, 3 - G. Par^s - Merasim 
marşı, 4 - Massenet - Manon operasınm 
Menuettosu, 5 - G. Verdi - «Rigoletto» 
operasmdan potpuri. 

17,30: İnkılâp tarihi dersleri - Halkevin
den naklen, 18,30: Program, 18,35: Mü
zik (Virtüozlar - PL), 19: Konuşma Ço
cuk esirgeme kurumu) Kukla, 19,15: Türk 
müziği (Fasü heyeti) Çalanlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin 
Karakuş, 20: Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20,15: Türk mü
ziği. Çalanlar: Cevdet Çağla, Refik Fer
san, Zühtü Bardakoglu, Kemal Niyazi 
Seyhun. Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 -
Ferahzefa peşrevi, 2 - İsmail Hakkı - Fe
rahfeza bestesi - Çağlayan cuyi sirişkile, 
3 - İsmaU Hakki beyin - Ferahfeza şar
kı - Ateşi aşkmla, 4 - İsak Varonun -
Ferahfeza şarkı - Seyretmek için, 5 -
Zühtü Bardakoglu - Santur taksimi, 
6 - İsmail Hakkı beyin - Ferahfeza şar
kı - Mehtapta güzel, 7 - Ferahfeza saz 
semaisi, 8 - Rumeli türküleri: a) Dağ
lar dağlar viran dağlar, b) Alişimin kaş
ları kara, c) Köşküm var, 21: Konuşma 
(Çocuk esirgeme kurumu), 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo - nukud ve ziraat bor
sası (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 
21,30: Müzik (Saksafon solo - Nihad 
Esengin), 21,50: Müzik (Neşeli plâklar), 
22: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın): 1 - Micheli - Şen serenat, 2 -
MüUer - Küçük serenat, 3 - Gabriel -
Hafta nihayeti pazar gelir - Marş, 4 -
Schmalstich - Ormanda aşk, 5 - Lincke -
Venüs (Vals), 6 - Künneke - Melânkolik 
vals, 7 - Coleridge - Afrika süiti No. 2, 
8 - J. Strauss - Güzel mavi Tunada, 23: 
Müzik (Cazband - PL), 23,45 - 24: Son 
ajans haberleri ve yannki program. 

Perşembe 27 - 4 - 939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği-PL, 

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

17,30: İnkılâp tarihi dersleri - Halke
vinden naklen, 18,30: Program, 18,35: 
Müzik (Bir konserto - PL), 19: Konuşma 
(Çocuk esirgeme kurumu - Temsil), 19,20: 
Türk müziği (Fasıl heyeti) Çalanlar: 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Barsi Üfler, Hamdi Tolcay. Okuyanlar: 
Celâl Tokses ve Safiye Tokay, 20: Memle
ket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 20,15: Türk müziği. Çalanlar: Ve
cihe, Refik Fersan, Fahire Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. Okuyan: Müzeyyen Se-
nar. 1 - Müstear peşrevi, 2 - Rahmi be
yin - Müstear şarla - Gel ey saki şarabı 
tazelendir, 3 - Zeki Arifin - Segah şarkı -
Ağladım ümidlerim hicran oldu hep, 4 -
Mahmud Celâleddin paşanm - Hüzzam 
şarkı - Değildi böyle, 5 - Refik Fersan -
Tanbur taksimi, 6 - Suphi Zisranm -
Kürdili hicazkâr şarkı - Bahçenizde bül
bül olsam, 7 - Leminin - Kürdili hicaz
kâr şarkı - Nazlandı bülbül, 8 - Osman 
Nihadın - Kürdili hicazkâr şarkı - Akşam 
güneşi, 9 - Kürdili hicazkâr saz semaisi, 
10 - Oyun havalan, 21: Konuşma (Çocuk 
esirgeme kurumu), 21,15: Esham, tahvl-
İftt, kambiyo - nukud ve ziraat borsası 
(fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: 
Müzik (Şan resitali - Bariton Max Klein 
tarafından), 21,55: Müzik (Bir solo - PL), 
22: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkm): 1 - Brahms - Macar dansı No. 17, 
2 - Delibes - Menba: Balet süiti, 3 -
Lautenschlager - Yıldızlara doğru - Fan
tezi, 4 - Rlisager - Bir entermezo, 5 -
Löhr - Bavyera valslan, 6 - Coleridge -
Afrika süiti No. 1, 7 - Tschaikowsky -
Milletler süiti, 23: Müzik (Cazband-PL), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yannki 
program. 

Cnma M - 4 - 9S9 
1230: Program, ll,3«: Türk müzlgt-Pl., 

18: Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Kan-
gık program - Pl.),. 

17,30: İnkıl&p tarthl dersleri - Halke
vinden naklen, 18,30: Program, 18,35: Mü
zik .(Neşeli plâklar), 19: Konuşma (Ço
cuk esirgeme kuruma - Çocuk sarkılan) 

Musiki muE^Ilm mektebi koro heyeti ta-
mfmdan, 19,15: Türk müziği (Fasü he
yeti). Çalanlar: Hakb Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. Okuyan: Tahsin Karakuş, 20: Mem
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha-
berieri, 20,15: Türk müziği (Klâsik eser-
lej3 programı). Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Ruşen Kam. Oku
yan: MuaUim Nuri HalU Poyraz, 20,45: 
Türk müziği. Okuyan: Semahat Özden-
ses. 1 - Salâhaddin Pmann - Hüzzam 
şarkı - Ümidtai kirpiklerine, 2 - İsmaU 
Hakkmm - Hüzzam şarkı - Beklerim her 
gün, 3 - Hacı Arif beyin - Hüzzam şar
kı - Meftun olah, 4 - Lemlnin - Hüzzcmı 
şarkı - Aman saki, 21: Konuşma (Hafta
lık spor servisi), 21,15: Esham, tahvUftt, 
kambiyo - nukud ve ziraat borsası (fiat), 
21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik 
(Riyaseticümhur Filarmonik orkestrası): 
Şef: Praetorius: 1 - Pierre Maurice - ts-
landa balıkçısı - Pecheur d'Islande (Piyer 
Lotinin romam üzerine senfonik parça), 
2 - Paul Dukas - Çırak sihirbaz - L'app-
renti sorcier Senfonik Scherzo (Goethe'-
nln 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 
ajans haberleri ve yannki program. 

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 Pınarın - Kürdili hicazkâr şar
kı - Aşkmla yanan gönlüme, 3 - Artaki-
nin - Kürdili hicazkâr şarkısı - Artık ne 
siyah gözlerinin, 4 - Ruşen Kam - Ke
mence taksimi, 5 - Rakımın - Kürdili hi
cazkâr şarkısı - Demedim ona hiç kimsin 
ve nesin, 6 - Osman Nihadın - Kürdili 
hicazkâr şarkısı - Kaç yıl yüreğim sızladı, 
7 - Kürdili hicazkâr saz semaisi, 14,40 -
15,30: Müzik (Karışık program - PL). 

17,30: Program, 17,35: Müzik (Dans 
saati - PL), 17,55: Konuşma (Çocuk esir
geme kurumu - Haftanın kapanışı), 18,15: 
Türk müziği (Halk musikisi Âşık Veysel 
ve İbrahim). Takdim eden: Sadi Yaver 
Ataman, 18,30: Türk müziği (Karışık 
program) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Bas
ri Üfler. Okuyanlar: Tahsin Karakuş, 
Celâl Tokses, Safiye Tokay i 19: Konuşma 
(Dış politika hadiseleri), 19,15: Türk mü
ziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Nec-
mi Rıza Ahıskan, Radife Neydik. 1 -
Mahur peşrevi, 2 - Abdi efendinin -
Rast şarkısı - Senin aşkmla çâk oldum, 
3 - Yesari Asımm - Hüzzam şarkısı - Yi
ne kalbim taşar ağlar, 4 - Reşad Erer -
Keman taksimi, 5 - Refik Fersan - Ma
hur şarkısı - Dün yine günümüz geçti, 
6 - Mahur şarkı - Saba tarfı vefadan 
peyam yok mu, 7 - Mahur saz semaisi, 
8 - Şemseddin Ziyanm - Uşşak şarkı -
Ol şuhi sefa perveri, 9 - Şemseddin Ziya
nm - Uşşak şarkı - Şu salkım söğüdün, 
10 - Türkü - Ne zaman görsem onu, 20: 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,15: Temsil (Konuşma sön
mez bu şafaklarda). Yazan: Ekrem Re-
şid, 21,15: Esham, tahvilât, kambiyo -
nukud ve ziraat borsası (fiat), 21^5: 
Neşeli plâklar - R., 21,30; Müzik (Sonate -
Mesud Cemil - Cemal Reşid), 22: Hafta-
hk 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 
Entermezo, 4 - Wmy Richardts - İlkba
harda bir çift âşık - Ouvertüre. 23: Mü
zik (Cazband - PL), 23,45 - 24: Son ajans 
haberleri ve yarmki program. 

Selanik Bankası 
Teıis tarihi: 1888 

idare merkezi: 

İSTANBUL (6alata) 
• 1 ^ » ^ — 

Türkiye şubeleri: 
I S T A N B U L , (Galata, Yenicami) 

MERSİN 
ADANA Bflrosa 

Yunanistan şubeleri: 
SELANİK. ATİNA. 

Her fflrlO Banka muamelâtı 
Kirahk kualar 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpafa hastancd 

bakteriyologu 
Ean, idrar, balgam, mevadt gai' 

tatahliUertv (tDRAR VASITA-
StLE GEBELİĞİN tUC GÜNLERİN. 
DE KATI TEŞHİS!) yapıltr. 
B«7oftlu i Takatme gidnkea Ma«*Uk 
aokaftı Ferah «partımani TVL 40534 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Âsitsutrik 
» Tartarik 

Tanen alkol 
Asit sülfürü 
Tarden füzüvar 
Fosfat amonyak 
Jelatin 
Rondel kükürt 
Şarap mayası 
«5 kalem» 

I — Yukarda cins ve miktan yazılı ceman 9 kalem şarap mayası ve ecza
sı mubayaa olunacaktır. 

II — Âlım şekilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme 
gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III — Eksiltme Kabataşta Levazım şubesi müdüriyetindeki Alım komis
yonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız almabilir. 
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralarile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri. (2587) 

Miktan 

950 kUo 
650 » 
400 » 

1000 » 
100 » 
150 » 

450 Kg. 
550 » 
463 Utre 

Mu. B. 
Lira Kr. 
1140.— 
643.50 

1380 
420.— 
150.— 
225— 
675.— 
193 
944 

% 75, T. 
LiraKr. 
85.50 
48.23 

103.50 
31.50 
11.25 
16.87 
50.62 
14.48 
70.80 

eksiltme şekli 

Açık eks. 
» » 
» » 

Pazarlık 
» 
» 

Açık eks. 
» » 
» ti. 

gün ve saati 
8/V/939 14,30 

» 14,40 
» 15 
» 15,30 
» 16,4S 
» 18 
» 16,30 
4/V/939 14 
» 14.30 

Cinsi 

Kaim çivili kayış 
Rapit ve ekselsi-
yör ve ince çivili 
kasaş rapit 

Miktan 

1606 metre sif 

600 » » 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 
2803.27 

807,30 

% 7,5T. eksiltme 
Lira Kr. şekli saat 

210.22 Açık eks. 15 

60.54 » » 15,30 
I — Şartname ve numuneleri mucibince yukanda miktan yazılı ince ve 

kahn çivili '<ayış açık eksiltme usuUle mubayaa olunacaktır. 
II — Muhammen bedeli, muvakkat teminat paralan, eksiltme şekil v» 

saatleri hizalarmda gösterilmiştir. 
III — Eksiltme 26/4/939 çarşamba günü Kabataşta levazun ve mübaya-

at şubesi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve numuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alma

bilir. 
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri. (2340) 

ZİLE BELEDİYESİNDEN : 
Zile kasabası içme suyu tesisatına ait etüd ve projelerin tanzimi işi pazar-

hğa bırakılmıştır. 
1 — İşin muhammen bedeli 2000 liradır. İstekliler bu işe ait şartname 

proje ve sair evrakı bilâ bedel Ankarada belediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
veya belediyeden alabilirler. 

2 — Pazarlık 17/5/939 tarihine rasUyan çarşamba günü saat 11 de Bele
diyede toplanacak encümence yapılacaktır. 

3 — Pazarlığa girebilmek için isteklüerm aşağıdaki yazıü teminat ve ve
saiki ajmı gün ve saate kadar encümene teslim etmiş olacaktır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16-17 inci maddeleri mucibince 150 liralık mu
vakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar ve 4 üncü madde mucibince pazarlı
ğa girmeye bir mani bulunmadığı nr. dair imzalı bir mektup ve pazarhğa işti
rak edeceklerin su işlerinde ihtisas yüksek mühendis veya mühendis olmalan 
şart olduğundan isteklilerin bu hususu tevsik eden vesaiki lâzımdır. 

4 — Teklif mektuplarımn ihale günü olan 17/5/939 tarihine kadar mak
buz mukabilinde belediyeye verilmesi ve teklif mektuplarmda iadeü ve teah-
hütlü oolması lâzımdır. Fazla izahat almak isteyenlerin belediyeye ve Anka
ra fen şefliğine müracaat etmeleri. (2713) 

Siird Belediyesinden 
1 — Usulü dairesinde ilân edilmiş ve Siird belediye encümeninde ihalesi 

yapılacaktır. Tesbit edilmiş olan Sürd şehrine isale edüecek suya ait eksilt
meye Nisan 20 inci günü saat 11 e kadar talip zuhur etmediğinden ihale bir 
ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 — Keşif bedeli (120,000) lira olup 2490 sayıU kanunun 16/17 ci mad
delerine uygun 705 liıalık muvakkat teminat. 

3 — Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi lâyik bulımduğu 
takdirde ihale 20/5/939 gününe rasüyan cumartesi günü saat 11 de Siird Be
lediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı hra mukabilinde verilir. 

4 — Bu husus hakkında fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Siird Belediyesine müracaat etmeleri ilân olunur. (2776) 

AKŞAIVI 
IMEATBAASI 

Rotatif makinelerinde reslnnli ve 
renkli gazete ve mecmualar ı , baskı 
adedi yüksek risale, kitab ve her 
nevi matbuaları en temiz şeklideen 
ehven şeraitle basar. 

* 
Devamlı işler İçin hususi şerait tesbit 

edilir. Fazla tafsilât İçin matbaa İdare
sine müracaat Telefon :20497 

Eti Bank Umum 
Divrik demir madenleri işletmemizin, uA» Kafasmdan Çürük istas

yonuna naklettireceği demir cevherlerinin nakliye işi münakaşaya çıka
rılmıştır. Münakaşa kapalı zarf usulile 8/5/939 pazartesi saat dörtte 
Ankarada Bankanın merkezinde yapılacaktır. Şartnamesi ticaret servl-
simizd«ı parasH! olarak verilmektedir. 

* * 

i 

I 
r 
I 

Iı 
d 
a 
B 
f( 
E 

n j; 
b 
b 
h 
ti 
b 

n 
«. 
y« 
G 
B 
n 

A 
pl 

u 
İft 
İr 
m 

İti 

si 

sa 
pl 
fi 
m 

ar 
b( 
n 

tol 
A l 



23 Nisan 1939 Sahile i r 

KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapdan son 
tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzilât 
yapılmıştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müıacaat edilme
lidir. Telefon: 20681. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
FRANSIZ LİSESİ MEZUNU — Refe-

feranislı bir genç iş arıyor. Akşamda A. T. 
rumuzuna müracaat. — 1 

TECRÜBELİ MUHASİP — Türkçe. Fran
sızca. İngilizce lisanlarına vakıftır, glinde 
bir kaç saat ve yahut bütün gün için iş 
anyor. Akşam'da cL. E.» rumuzuna mek
tupla müracaat. — 1 

İŞ ARIYORUM — Bir Türk genciyim. 
Orta tahsilim vardır. Fransızcayı ve Tûrk-
çeyi fevkalâde bilirim. Kendime münasip 
bir iş arıyorum. Akşam gazetesinde D. Ö. 
rumuzuna mektupla müracaat. 

TECRÜBELİ BİR ALMAN — Mürebbiye 
bir aile yanında çalışmak istiyor. A. M. 
rümu/ile gazetemize yazılmalıdır. — 2 

TAHSİL GÖRMÜŞ BİR GENÇ İŞ ARI
YOR — Otel ve buna mümasil ticaret
hanelerde yazı ve tezgâh işlerinde ça
lışır ve taşraya da gdebillr. Akşam'da 
S. F. rumuzuna müracaat. — 

. MAKİNE VE ELEKTRİK MÜHENDİS
LERİNE — Kroki üzerinde resim, şamas 

kopyalar temiz iş, ve iyi y&zı ile yapılır. Ak
şam'da «Ressam Ş.» rümuzıma mektupla 
müracaat. — 2 

MÜLK SAHİPLERİNE — Hesap ve ida
re işlerinden iyi anlayan ve muteber ke
fili i bir Türk odabaşılık veya sair suretle 
emlâk idaresine taliptir. Adres İnsel. Dil-
aizaade han 13. İstanbul. — 5 

ALMAN BATAN — Tül* tebaası, dak
tilo olarak bürolarda, yahut bir familya 
yanında iş anyor. Büyükçe çocuklarm 
talim ve terbiyesine, yahut aile evlerinin 
İdaresini de kabul eder. Türkçe, Fransız
ca, İngilizce bilgileri de biraz vardır. Ak-
lam'da cB. F.» rumuzuna mektupla mü-
tacaat. — 2 

TECROBELİ MUHASİP ARATANLA
RA — Ticarethanelerin defterlerini ka-
Bimî bir nsnl ile yazar ve plânçolannı 
tanzim eder. İdarehanemize Muhasip 
N. IC rumuzuna müracaat ediniz. — 2 

2 — İŞÇİ ARIYANLAR 
BİR BATAN ARANITOR — Tuhafiye 

•»gazasında yazı veya satış işlerine elve
rişli tahsili ve yazısı güzel bir bayan alı
nacaktır. Akşam'da «MÜ» yazı ile mü-
»caat. — 

BİR GENÇ ARANIYOR — Fotoğraf
hanede çalışmak üzere amatör işlerinden 
iyi anlayan bir gence ihtiyaç vardır. Ta
liplerin 43495 numaraya telefon etmeleri. 

2 
HASTABAKICI ARANIYOR — İzmirde 

hususî bri şirkette ve hususi bir hastane
de çalışmak üzere ild diplomalı hemşire 
almacaktır. Cerrahide çok iyi çalışmış ol
maları lâzımdır. Hüsnühal kâgıdlan ve 
fotograflarile İzmir posta kutusu (3211 e 
müracaat. — 11 

BATAN ARANIYOR — Piyango gişe
sinde kasiyer işi yapabilecek iyi maaş ve
rilecektir. Beyazıd Okçularbaşı Altm Gi
şeye müracaat. — 1 

MÜREBBİYE ARANIYOR — Fransıcza 
bilen 30 - 35 yaşlarında bhr. Türk müreb
biye aranıyor. Dolg\m maaş verilecektir, 
tstlyenlerin nihayet üç güne kadar Or-
taköy'de Taşmerdivenler'de 4 numaralı 
bay Necati'nin evine müracaat etmleri. 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK YELKENLİ SANDAL — Me

raklısı tarafından inşa ettirilmiş olup 
6.75 boyunda ve 1.40 eninde üç senelik 
yelkenli bir sandal ucuz fiatle satılıktır. 
Görmek ve almak istiyenler Burgazada 
Bakkal Karamanlı Niko Spiropulaya mü
racaatları. Telefon: 22005 ve 58.601. — 2 

TENİ PİTANO SATILIK — Tanınmış 
Alman markalardan üç pedallı yeni bir 
piyano satılıktır. Müı-acaat: Beyoğlu Ba-
lıkpazar Duduodalar sokak No. 26 dük
kânda. — 2 

BİR DENİZ MOTÖRÜ ARANIYOR — 
İçinde asgari iki kişilik yatma yeri ve he
lası bulunması şarttır. Otüata tnhi«nrlnr 
İnşaat şubesinde mimar Fazıl Aysuya 
müracaat edilmesi. — 2 

SATILIK OTOMOBİL — 938 modeli 
lüks üç kişilik mûceddet. Bir şişe benzinle 
80 kilometre. Görmek için Beşilctaşta ben
zinci Bay Neşete müracaat. 

SATILIK RADYO — Körtlng marka 
sakm radyosu otomatik ve gramofonlu 12 
pUkk birden çalar. 6 lâmbalı 034 modeli 
förmek üzere Parmakkapı Tokad apartı-
manı O numaraya müracaat. — 4 

YAZLIK BAHÇE — Sinema - gazino -
sahiblrrine. Telefunken radyo, elli vatlık 
amplifilcatör iki Plkop ve motor dinamik 
hoparlör hususi montaj satılıyor. Arna-
vutköy ./ala apartıman. _ ı 

S.\T1LIK KÜÇÜK PEDAL — Matbaa
lar ve İş büroları için 8,5 X 10,5 ebadmda 
bir ppdal rhvcııco .satılıktır. Müracaat: 
Ankara cadde.<;i MA - Vİ mürekkep fabri-
ka.a. — 1 

SATILIK OTOMOBİL — Hususî ve ga
yet temiz bir STÜDBAKER marlıa rad
yo ve kaloriferli bir oto ve Doç markalı 
diğer bir oto satılıktır. İstiyenler Yeni 
postahane caddesi Velora han kahveci 
Karabete müracaat. — l 

4 -^ KİRALIK • SATİLİK 
KİRALIK DAİRE — Taksimde Tbpça 

caddesinde Uygun apartımanmm 2 numa-
rah lüks dairesi eşyaslle beraber yaz için 
kirahktır. Dört odası ve konforu olan bu 
apt. her gün gezilebilir. — l« 

ACELE SATILIK ARSA — Yeşilköyde 
Ümraniye mahallesi Karakol sokağmda 
380 arşm arsa satılıktır. Pazarlık İçin Be-
fiktaşta Teşvikiye Kâğıdhane caddesinde 
Raif ag;a cami karşısında 58 numaraya 
müracaat. — 6 

KİRALIK YAZLIK VEYA SENELİK — 
Kuzguncuk Paşalimanı caddesinde 115 
numara 6 oda, hamam, kayıkhane, meyva 
ağaçlı bahçesi, kumpanya suyu, elektrik, 
havagazı, arkası koru ve etrafı açık gü
neşli yah aylığı 25 liradan yazlık 300 lira. 
İçindeki bekçiye müracaat. 

GAYET UCUZ SATILIK ARSA — Ba-
lurköy istasyonuna 3 dakika mesafede 
mürtefi ve denizi tamamen görür metre 
murabbaı 200 kuruşa satılıktır. 1500 met
reye İtadar verilebilir. Bakırköy Zuhurat-
baba caddesi No. 22 ye müracaat. — 1 

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay is
tasyonu karşısında 23 No. !ı Müzeyyen ap. 
üç odalı dairesi kiralıktır. — 8 

ACELE SATILIK İKİ DÜKKÂN — Ka-
raköy Balıkpazan civannda Kuyumcu 
Tahir sokak 2 ve 4 numarah dükkânlar 
acele satılıktır. Müracaat: Karaköy Meh-
med Alipaşa hanı odabaşısı bay Aliye. 

DEVREN SATILIK — Fmdıklı Mebusan 
caddesi köşebaşı işlek mahalde 61 No. lı 
bakkal dükkânı devren satılıktır. 

DAİRE ARANIYOR — Şişli, Maçka, 
Cihangir taraflannda otuz liraya kadar 
şofaj santralh veya şofajsız daha ehven 
üç odah banyolu daire arıyorum. Doygar, 
Galata P. K. 1152. 

KİRALIK — Beyoglunda İstiklâl cad
desinde 258 No. Elhamra hanında kiralık 
apartıman, yazıhane ve dükkân bulım-
duğu ilân olunur. Elhamranm birinci ka-
tmda 3 numaralı büroya her vakit mü
racaat olunabilir. — 4 

SATILIK HANE — Darüşşafaka cadde
si Fatih camii yakmmda yeni beş oda iki 
mutfak hamam taraça terkos elektrik 
köşebaşı denize nazır iki aile oturabilir. 
Sırasmda sütçü dükkânıan sual. — 1 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Göz-
tepede, istasyona beş dakika mesafede. 
Birinci Orta soitakta her türlü konforu 
haiz sekiz oda, üç salon ve teferruatı ha
vi 15 No. İl köşk kiralık ve satıhktır. 
Görmek için bahçedeki bekçiye, görüşmek 
İçin 21384 telefona, müracaat. — 4 

KİRALIK KÖŞK — Havası, manzarası 
ve bahusus ciğer hastalıklarına şifalı te-
sirile malûm Maltepe Asfalt caddede bo
yalı 2 ailenin rahatça oturabileceği 7 oda
lı 2 katlı 31 No.li Doktorun köşkü kiralık
tır. Görmek için komşosu Nedime, pazar-
hk için Tel. 54 - 58 - 20718. — 13 

KİRALIK — Kadıköy Rıhtım caddesi 
Çınar dibinde 2 No.lı evin dört odası altı 
ay müddetle kiralanacaktır. İsteklilerin 
(60481) e telefon etmeleri. — l 

UCUZ ARSA — Suadiye Çatalçeşmede 
Alipaşa caddesi köşe başmda 19x19=365 
metre murabbaı 365 liraya. Müracaat: 
Cerrahpaşa caddesi 104 No: Hülûsi. 

— 1 

KİRALIK APARTIMAN — Ortaköyde 
vapur iskelesi yanmda Salhane sokak 
12 numara, 4 oda, hol, su, elektrik, hava
gazı, banyo, yazlık ve senelik verilir. Mü
racaat: Galata Nur han 13 numara. Tele
fon: 43265. — 2 

SATILIK KÖŞK — Feneryolu - Bag-
dad caddesi - No. 160 - iki dönüm yertle -
cumartesi - pazar ve çarşamba günleri 
öğleden itibaren gezdirilir. Telefon 5 2 - 2 
Göztepe. — 8 

KİRALIK VİLLÂ — Ayaspaşada, Saray 
Arkası sokağında 30 numaralı villâ kira-
İktır. Kalorifer, sıçtık su ve her türlü kon
for, güzel bahçe ve Boğaz ve Marmaraya 
hâkim manzara. İçindekilere müracaat. 

— 16 
ACELE SATILIK YALI — Çengelköyün-

de iskeleye yakın kübik muntazam bahçe, 
su, gaz, elektrik, telefon, l)anyo. Herşey 
mükemmel. İçindekilere müracaatları. TeL 
3 8 - 9 8 . — « 

SATILIK UCUZ ARSA — Kartal İs
tasyon Piyasa caddesinde önü deniz ar
kası tren yolile mahdud 1500 arşm mlk-
danndadır. Kartalda dellftl bay Rıza Ça
vuşa mürcaat. — 5 

ACELE SATİLİK APARTMAN — Ci-
hangir Güneşli sokak No. 50. Alman hasta
nesi arkasmda deniz görür dört kath Icü-
çük şirin her konforu havi modem apar
tıman iradı 960 lira Hat 7250 lira. — 5 
SAlilLIK KÖŞK — Çengelköyünde Ta
limline Kaldırım caddesi No. 30 altı ka
gir 3 kat üzerine 6 odah, hamam ve mut
fağı havi ayrıca ahır ve uşak odası bulu
nan 12 dönüm meyvadar bahçe ve tar-
lah, biri Sakız tulumbah iki kuyulu köşk 
gayet ehven fiatle satılıktır. Malûmat al
mak için Fatih Sofular mahallesi Havlu
cu sokak No. 28 müracaat. — 9 

KİRALIK YAU — r>ört oda, bir salon, 
bahçe, deniz banyo yeri, havagazı, elek
trik, su, möble de verilir. Yazlık ve sene
lik (Vaniköy 30 numara). — 2 

KİRALIK KÖŞK — Göztepe Dutlukta 
6 numara kagir, ahşap her biri ayn ayrı 
ikişer odah iki hane birden kiralıktır. 
Elektrik, su, dut, incir ve sair meyva ağaç
lan vardır. Taksimde Kazancı mahalle
sinde Sormagir sokağında 34 numaralı 
haneye müracaat. — 2 

SATILIK UCUZ ARSA — Aksarayda 
Taşkasapta İbrahim Ziya mensucat fab
rikası karşısında havadar ve nezaretli 
metresi 3 lira. Müracaat telefon: 44572. 

— 5 

S - MÜTEFERRİK 
YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA

RI — Hususî ve münferld olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısmda Nuri Ziya sokak No. 3. Profesör 
Panosyan. — n 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele
ri) - İngiliz Oxford üniversit. mezımu bir 
profesör ders veriyor. - Esash ve en asri 
usul. - Ehven fiatler. - «İngil. I»rof.ı> — 11 

ALMAN MEKTEBİ TALEBESİNİ — Bir 
diplomtüı Alman muallim her ders şubesv-
ne kati surette ve serian hazırlamaktadır. 
«Dipl. Profes.» rumuzla gazeteye mür. 

— 7 
ALMANCA DERSLERİ — BerUn üniver

sitesinden mezun bir Alman profesör ta-
rafmdan en seri ve asri metodla verilir. 
Fiatler mutedildir. «Prof. H.» — lo 

DANS DERSLERİ — En İyi en çabuk 
ve akademik metodlarla asri dansları ye
niliklerle öğretir. Prof. Hanımyan B. oğlu 
Parmakkapı Mis sokak No. 13. 2 

SERMAYEDAR ORTAK ARANIYOR — 
İnşaat işlerinde mütehassıs ve Nafia Vekâ
letinden müteahhidlik ehliyet vesikası ala
bilen bir yüksek mühendis seımayedaC 
ortak aramaktadır. Alcşam gazetesine 
(Beton) rümuzile müracaat. 

DOKTOR ŞERİK ARNIYOR — 10 bin 
lira sermayeye mukabil Beyoğlunun en 
merkez ve hususi yapılmış bir binada 
rezikosuz ve yüksek kârh meslekî bir ti
carette berabere çalışmak üzere şerik 
aranıyor. (Akşam) gaz. Doktor rümuzile 
mektupla müracaat. — 1 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

A. A. 

namlanna gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

• ^ 

Banka Komerçiyale 
ttalyana 

Sermayesi ve ihtiyat akçesi: 
847^9«.198.â5 İtolyan liretidir. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanm başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, YngosUvya, Romanya, Bnlga-
ristan, Mısır, Amerika Cemahiri müt-

tehidesi, Breziljra, Şili, Uruguay, 
Arjantin, Peru, Ekvator 

ve Kohımbiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy palas 

(TeL 44841 2/3/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

tstanbulda: Alalemciyan hanuda 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyog

lunda: İstiklâl caddesi Telef. 41046 
İZMİRDE ŞUBE 

DOYÇEORIENTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 
nHerkezis Ber l in 

TOrkiyede ŞObeleri: 
istanbul (Balata ve istanbul) 

Depoc TatOn Gümrük 
İzmir 

Her tDrlO banka muamelâtı 

- Dr. Hafız Gemaf 
LekmanhekiiB 

Dahiliye mütehassısı 
Dtvanyoln 104 

Muayene saatleri Pazar harif her ( t e 
tfi-i Salı. Comarted İJÜ-IZ fukaraya 

T. t239t if 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütchasam 

Türbe, Bozkurd kıraathanesi karp-
«mda eski Klod Farer sokak No. 8-10. 
öftleden sonra S ten 7 ye kadar it 

Kazazede Sadıkzade vapunından tahlis edilerek Istanbula geteflen 
3rüklerden avaryulı olanların takdiri kıymeti için kanun! icaplar yapotamş-
tır. Bu yükleıl alâkalılann tesellümüne arzettigimizi ilân eder ve 26 Nisan 
939 Çarşamba akşamına kadar usulü dairesinde konuşmentolan e;etirfie-
rek tesellüm edildiği takdirde gereken ardiye ücretinin hesap ve istifa 
edileceğini ve bundan böyle yüke terettüp edecek avarya tezayüdü ve saire-
nin her ürlü mesuliyet ve avakibi yük eshabma raci ve bundan bankamızm 
tamamen gayri mesul olacağını hamule sahiplerinin ıttıla nazarma arze-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ deriz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Sultanhamamında ^ ^ ^ İk i ^ ^ i i ^% ^t ^ Moda 
46 numarah ^ C R İ ^ r \ w f \ r \ Mağazası 

Teşhir etmekte olduğu Pariain en son Moda Modellerden kopya edil-
{miş olan Şapkaları, el çantaları ve eldivenlerinin Zengin ve müntehap 

çeşitlerini görmeğe bütün şık bayanları davet eyler. 

EmVgSLm. b a k ı ı n 
Türk anonim şirketinden 

IZABE MÜHENDİSİ ARANIYOR 
Şirketimizin Ergani madenindekl izabehanesinde çalışmak üzere 

tecrübeli bir izal>e mülıendisine ihtiyaç vardır. Talip olanlarm muhta
sar tercümei hallerini ve istedikleri asgari aylık miktarını gösterir bir 
mektupla Ankarada Ulus meydamnda Koç hanmdaki Şirket merkezine 
müracaat etmeleri. 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Vf. '/I ('• I •-,• 

II. 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarmda, ses 
kısıklığında pek faydahdır. 

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

« m . . ^ ŞO KOL AKSİN 
1 ADEDİ TABİÎ, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VERİLİR. 
En muannid kabızlarda büe tesiri katî, lezzeti gayet lâtif rakipsiz müleyyin 
müshil çikolasıdır. Çocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuruş. 

Eczacı aranıyor 
Diplonıah ve tecrübeli bir eczacıya ihtiyacımız vardır. Taliplerin; 

mufassal tercümei halleri, aldıkları bonservis suretleri ve bir de fotog
raflarile, süratle 

"Eti Bank Şark Kromları işletmesi - Maden,, 
adresine müracaatlan ve istedikleri asgari ücreti de bildirmeleri lâzımdır. 

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

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birincike5İde:ll/Mayıs/1939 dadır. Büyük İkra-

;miye:40 000̂ '̂̂ *̂'''**̂ "'̂ ^̂ "̂ '̂̂ '̂ ^̂ '̂ ^̂ * 12.000,| 
10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

[iki adet mükâfat vardır... 
[ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Slx de' 
[piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasna girmif olursunus... 

I Deniz Levazım Safanalma komisyonu ilânları 
1 Tamir edilecek (6) adet şamandıraya ait açık eksiltme, 29/Nlaan/ 

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

2 — Keşif bedeli 3177 lira 30 kuruş olup ilk teminatı (238) Ura (3(^ ku
ruştur. 

3 — IsteklUerin l>elll gün ve saatte 2490 sayüi kanunda yazık reslkalarla 
birlikte komisyona müracaatlan. (2478) 

http://No.li


ia^t<iiaiji»ti^'. •u 
Sahlfe 12 A K Ş A M 23 Nisan 1939 

Sinek, Tahta Kurusu, Pire 

ve bütün haşaratı uyanma

dan yumurtaları ile birlikte 
Fayda bütün Haşarat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu lâtif ve sıhhidir. Deposu: Siıkeci Liman Ham altmda Hasan deposudur. 

mm m mm « • • • • pai • « m Fayda ile Tahrip Ediniz. 
Nezle - Baş ve Diş 

AĞRILARI . SOĞUK ALGINLIKLARI 
NEVRALJİ . KIRIKLIK KIRGINLIK -

BÜTÜN AĞRILARA 

Karşı yegâne çar» 

B I R K A Ş E 

EOKALMiN 
Siz de 

benim gibi 
yapınız. 
Yalnız 

R E X 
Prezervatif

lerini 
Eczanenizden 

isteyiniz. 
Çünkü: 

Sağlamdır. 
ve gayet 

ince ipekli 
lâstikten 

yapılmıştır. 

T.C-
Sermayesi: 

Kuruluş tarihi: 1888 
1O0.000«000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Zireâ ve ticarî her nevi banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbaralı ve İhbarsız tasamıl hesablannda en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 

«ddlecek kur'a Ue a4fagıdaki plâna göre ikramiye dağıtüacaktır: 

ât-Ü^^^S^Mc, ^M ; î& t^^^ ^1^ 4â>6zf ̂ if£>6^^â^ 
Toptan ve perakende satış yeri: İstanbul Sultanhamam 

Hamdibey geçidi. No. 48 - 56. Tel: 21295. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
» 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 

D İ K K A T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dirde % 20 fazlasil'e verilecektir. 

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

düşmeyenlere ikramiye çıkdığı tak> 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kânun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

f Dr. Suphi Şenses 
tdrar yollan hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lekler 

apartıman. Fakirlere parasız. 
TeL 43924 1 

Dökülen saçların en iyi ilâcı 

saç suyudur 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Sırt - GöOüs 
Kalça -Arka-Be l 

R O M A T İ Z M A 

L U M B A G O 

S İ Y A T İ K 

ve bütün 
ağrılara 

karfi 

SİLİ SİLKO 
merhemi ile masaj yapmız 

SANGILARI DAlMî ve GABUK GEGİRIR 
t t 

Deniz harb okulu ve lisesi komutanlığmdan 
Heybeliada deniz lisesine 180 lira ücretle bir coğrafya öğretmeni alına

caktır. Okula müracaat edilmesi (2548) 

Kamyonetler için 14 adet iç ve dış 
arka tekerlek lâstiği almacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 28/4/939 cuma gü-
nü saat 15.30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satmalma komisyo
nunda yapılacaktır, İsteklilerin katî 
teminatlarile beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (636) (2784) 

260500 aded tek dilli çıknklı toka 
pazarlıkla almacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 24/Nisan/939 pazartesi gü
nü saat 15 de Tophanede amirlik sa
tmalma komisyonımda yapılacaktır. 
Numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kati teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

€629» «2648» 

Zayi — Samsun bölgesine bağlı Bafra 
Spor klübü âzası olarak Türk Spor ku
rumu genel merkezinden verilen 888 nu-
msu-alı lisans kaybolmuştur. Yenisi çıka
rılacağından kaybolanın hükmü yoktur. 

Ahmed Şenel 

Sahibi: Necmeddia Sadak 
Umoml aefriyst müdilrâ: Şevket Rad* 

Ak̂ am Matbaan 

Karadeniz bölgesi fındılc tarım 
satış kooperatifleri birliğinden: 

Giresımda inşa edilecek olan fmdık kırma fabrikasınm ihalesinin 20/Ni-
san/939 tarihinde yapılacağı ilân edilmişti. Bugüne kadar vaki müracaatla
rın kâfi görülmemesi dolayısile ilân müddeti on beş gün temdit edilmiş, ayni 
zamanda taliplere kolaylık olmak maksadile ihale şeklinde de değişiklik ya
pılmış olduğu ilân olımur. 

Karadeniz bölgesi fındık tarım satış 
kooperatif/eri birliğinden: 

Birliğimizce Giresunda aşağıdaki evsafta (40,000) kırk bin lira sarfile bir 
fındık kırma fabrikası inşa edilecektir. 

A — Fabrika 24 saatte asgarî on beş ton iç fmdığı hazırlayabUecek kabi
liyette olacaktır. 

B — Bu inşaatın plân, proje, şartnameleri bina kısmile dahilî tesisat ay-
n ayn olmak üzere hazırlanmıştır. Birliğin .nfaatlerinin icabma göre bina 
kısmile beraber makineler, kalburlar ve bilûmum dahilî tesisat müctemlan 
bir müteahhide ihale edilebileceği gibi, Birlikçe lüzum görüldüğü takdirde 
bina kısmı ayn dahilî tesisatı ayn olarak başka başka müteahhitlere de ihale 
edilebUecektir. 

C — Fabrika modern tesisat üzerine yüz elliye kadar işçinin çahşabile-
ceği salonları ve bir milyon kiloya kadar fmdığı istiap edebilecek depolan, 
denize karşı kârgir istinat duvarını iskele ve dekoviü ihtiva edecektir. 

D — Fabrikaıun bina kısmımn azamî ağustos 939 iptidalarında ve tesisat 
kısmmm nihayet ağustos 939 evahirinde tamamen ve bilûmum teferruatı ile 
ikmal edilmiş ve İşler bir halde teslimi şarttır. 

E — Taliplerin 5 Mayıs 939 tarihine kadar mevcut projelere uygun ola
rak tekliflerini birer keşifname ile ve yalnız bina için veya bina ile beraber 
tesisat için talip olacaklann asgari kırk bin liralık betonarme bina inşa etmla 
olduklarma dair ehliyet vesikası, yalnız tesisat için talip olacaklann da bun
dan evvel bu gibi işleri liyakatle ifa etmiş olduklarına dair Birliğe mukni ve
saik ibraz etmeleri lâzımdır. 

F ~ Projeleri, hususî ve fennî şartnameleri tetkik etmek ve fazla izahat 
almak istiyenlerin Giresunda Fmdık Tanm Satış Kooperatifleri Birliğine 
müracaatları ilân olunur. 

Fmdık Tanm satış kooperatifleri 
Birliği 

i 


