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Saadabad paktı kon
seyi dün Tahranda 
Hariciye Nezaretinde 

toplandı AKŞAM Bir Fransız zırlılısı iie 
bir kruvazör ve üç 
torplto Cebelüttarık'a 

gitti 
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B. Mitlerin son nutl(u 
gerginliği izaieetmedi 

ingiliz Maliye Nazırı: ̂ 'Şimdi daha fazla 
azim ve teyakkuz göstermeli,, diyor 

İngiliz Kabinesi B. Ciıamberlainin riyasetinde toplanarak mecburî askerlii( 
kanun projesini yeniden t e j i k etti. Proje yarın neşrolunacak 

Londra 29 — İngiliz Maliye Nazın 
gir John Simon mtıhafazakâr gençUk 
mümessilleri huzurunda dün akşam 
söylediği nutukta, İngiliz parlâmen
tosunun mecburî askerlik kanununu 
kabul etmesi İngiliz miUetirün hür
riyeti müdafaa etmek ve İngiltererün 
Avrupa sulhu uğnona bazı memle
ketlere karşı giriştiği teahhüdleri ye
rine getirmek hususundaki fırsatı bir 
defa daha isbat ettiğini ve İngiliz 
mUletinln diktatörlerin beyanatını 

münakaşa etmek ile vakit geçirme
mek lüzumımda B. caıurchill ile aym 
fikirde bulımduğımu söyledikten son
ra demiştir M: 

— «Hür İngiltere namma alacağı
mız tedbirleri tedkik etmeği mürec
cah görürüm. Şuna kaniim ki, son 
günlerde B. Chamberlainin siyaseti, 
İngiltere için biçilmez bir değeri haiz
dir. Münih itilâfı bozulmuştur. Eğer 
bu itilâf akim kalmış ise, kabahat bi
zim değildir. Alman milleti, İngili» 

milletinin Lehistan, Romanya ve Yu-
nanistana karşı giriştiği teahhüdleri 
yerine getirmeğe kadir olduğunu is
bat edip etmediğini, kendi kendisine 
sorabilir. 

B. Chamberlain, daima bir sulh 
âmili idi. İngiliz karakteri de değiş
memiştir. İngilterenin siyasetirü de-
ğiştirten yegâne şey, Almanyanm 
tarzı hareketidir. Berlin siyasetinin, 
Alman milletlerini Almanyamn, ku-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Danziğîn Almanyaya 
avdeti bîr zaman meselesi 
Forster, emrindeki 8000 kişilik kıtaata sakin 

bir şekilde vaziyetin inkişafına 
intizar edilmesini bildirdi 

Berlin iıül(ûmeti, Lelı - İngiliz itilâfını 
Leh • Alman paktına mugayir görüyor 

ingiltere, Romanyaya 5 
milyon sterlin verecek 

Askerî teçhizatını tamamlamak için 
de malî yardımda bulunacak 

Londra 29 — Financial Newsun 
verdiği habere göre îngUtere üe Ro
manya arasmda iktisadî bir itilâf 
akdedilmiştir. İngiltere, ihracat kre-
düeri komitesi vasıtasile Romanyaya 
5 milyon ingiliz lirası ikraz edecek, 
Romanya da bu para Ue garb üe ti
carî münasebetlerini temin için telsiz 
Istasyonlan kuracaktır. 

Bundan başka İngUtere, Roman
yaya sUâlı ve mühimmat almak için 
değU, askerî teçhizat almak için malî 
yardımda bulunacaktu:. Öğremldiği-
ne göre bu beş mUyon İngüiz lirası, 
Romanyaya verilen ilk istikrazdır, Ro

manyaya yapılacak istikrazlarm hu
dudu henüz tespit edilmemiştir. Fa
kat Romanyaya yapılacak ikrazat 
büyük bir yekûn tutacaktır. Eğer Ro
manya, İngiltereden silâh da alırsa 
bu yekûn daha ziayde kabaracaktır. 

Financial News gazetesine göre, 
Sir Leith Ross İngUtere tarafından 
Romanya ve Yunanistana verilip ik
tisadî sahaya şamil olan ve bilvasıta 
da askerî tecavüzleri bertaraf eden 
garanti3ri inkişaf ettirmek vazifesile 
bu iki memlekete gidecektir. İngilte
re tarafmdan garanti edüen bu kr©. 
dUerin Lehistana da teşmili muhte
meldir. 

Sovyet Hariciye M m muavini Anlıarada 

Kaçakçdarla mücadele 
Geçen gün gazetelerden birinde bir 

haber çıktı. Serlâvhası: Kaçakçılıkla mü
cadele arttırılıyor. Cezalar fazlalaştın-
Iıyor. 

Hemen akla uyuşturucu maddeler geli
yor. Lâkin o değilmiş; vergi kaçakçılığı 
imiş meğer.» 

Anava. Cinden resimler gelir: İkinci 
defa yakalanan zehir tnccarlannm kılıç
la öldürüldüklerini görürüz. Bu kadannı 
istemiyoruz; fakat hariçte neşredilen 
eserlerde şehrimizin bir gizli fabrikalar 
merkezi olarak canladırüması milli haysi
yetimize dokunuyor ve vakalarm haki
katen de çok olması bif hoşumuza git
miyor. 

Bizde zehir tacirlerine verilen cezalar 
ismen ağırdır; bunlar külliyetli para vur
muş kimseler oldukları için mahkûmiyet 
hayatlarmı mer'iyyülhatır koğuşlannda 
yangelip «bey gibi» geçiriyorlar. Muaı-
zam kâr temin eden bir işi yaparken ya
kalanmak bu sebeble pek çoklarına müt
hiş bir şeymiş gibi görünmüyor. 

Vergi kaçakçılarmm cezalan ağırlaştı-
nidığı şu sırada, insanları zehiıiemeği 
kasanç vasıtası yapanlar da yeniden şid
detli hükümlere çarpılmaİL 

Bunlar, diğer mahkûmlardan farklı 
olarak ağır hizmetlerde çalıştınlmah: bil
hassa hariçteki servetlerinden istifade 
edemiyerek çok sıkı ve sert bir hapishane 
hayatı yaşamağa mecbur tutulmalı.. 

O insanlan yıldıracak ancak bu fekil 
mahkûmiyetlerdir. 

AKŞAM okuyucularına 
kıymetli iki yeni tefrika 

Ç E T E 
Gayet meraklı büyük bir 

aşk ve sergüzeşt romanı 
Yazan: 

REFİK HALlD 

Yukarıda B. Potemkin Hariciye Vekilimizle Ankara istasyonundan çıkar
ken, aşağıda, B. Şükrü Snrat-oğlunun Anadolu klübünde B. Potemkin şerefine 

verdiği ziyafetten bir intiba 

Almanyanm iadesini istediği Danzig şehri ve içinden bir otomobil yolu 
yapmak istediği Danzig koridoru 

Danzig 29 (A.A.) — Danzig ahalisi 
Hitlerin nutkundan, Danziğe teallük 
eden kısımları uzun alloşlarla karşı
lamışlar. 

Buranm nasyonal sasyalist mu-
hiUerindeki kanaat Danziğin Alman
yaya avdetinin nihayet bir zaman 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hitler nutkunu söylerken 
uyuyormuş 

Almanya, nutkun suretini Amsrilta satirine telıiiO 
i M m mesaja da cevap oldupunu tasrilı etti 

Amerika Mebusan Meclisi Reisine göre, B. Hitler nut
kunda yeni taarruzlar hazırladığını ihsas ediyormuş 

Hyde Park 29 (A.A.); — Beyaa sa
ray sekreterliği tebliğ ediyor: 

<B. Hitler nutkunu söylerken B. 
Roosevelt, uyuyordu. Mumaileyh saat 
8,20 de -mahalli saat- Hitler nutku

nu bitirirken uyanmıştır. Reisicum
hur, nutku tefsir etmiyecektir.» 

Vaşington 29 (A.A.) — Hariciye 
Nezareti, B. Hitlerin nutkunun bir 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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A N A 
1938 Nobel edebiyat 

mükâfatını kazanmış ve 
dilimize muvaffakiyetle 
nakledilmiş olan meşhur 
Amerikalı muharrir Pearl 
Buck'un nefis edebî romanı 

Türkçesini yazan: 

MEBRURE SAMİ 

Takmda AKŞAM •fituniarmda 

.— Aman baylar yavaş konuşun, haşmetli 
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Dnıı G-eceki ve Bu SabaHki Haberler J 
Son dakika 

B. Gafenco Romaya gitti 
Paristeki görüşmelerin tam bir 

anlaşma ile neticelendiği bildiriliyor 
İtalyan mahaflll, Romanyanın mihver politikasına 

çekilmesinin temin edileceğini umuyor 
Paris 30 — Romanya Hariciye Na-

n n B. Gafenco dün öğleden sonra 
Fransız Başvekil ve Hariciye Nazın 
ile görüşmüştür. Bu görüşmeleri mü
teakip bir tebliğ neşredilmiştir. Teb
liğde deniliyor ki: 

«Romanjra Hariciye Nazın B. Ga
fenco, Paristen geçeriıen Franaı Baş
vekil ve Hariciye Nazın ile bir bu
çuk saat görüşmeler yapmıştur. Bu 
mülakatlarda iki hükümetin müna-
sebatt ve bilhassa Avruf» sulhunu 
alakadar eden meseleler tedkik edil
miş ve tam bir görüş birliği olduğu 
memnuniyetle görülmüştür.» 

B. Gafenco, gazetecileri kabul ede
rek yaptığı mülakatlardan, gördüğü 
hüsnü kabulden çok memnun oldu
ğunu bildirmiştir. Nazır akşam üzeri 

madamile birlikte Romaya hareket 
etmiştir. 

R o m a d a ü m i d 
Roma 30 — Faşist mahafll B. Ga-

lenconun seyahatine büyük ehemmi
yet veriyor. B. Mussolini ile Clano-
nun Romanyayı Berlin - Roma mih
veri politikasına çekmeğe ve Roman
ya petrollerini Almanya ve İtalyaya 
temin etmeğe muvaffak olacaklan 
ümid ediliyor. 

F r a n s ı z - R u m e n t i c a r e t 
a n l a ş m a s ı 

Paris 29 (A.A.) — Romanya Hari
ciye Nazın Gafenco ile Fransa Hari
ciye Nazın Bonnet arasında yapılan 
mülakatta, son Fransız - Rumen tl-
cai'et anlaşmasınm tatbikatına aid 

hususat tedkik olunmuştur. 
Selâhiyettar mahaiilde beyan olıuv-

duğuna göre, mezkûr anlaşmanm 
verdiği İmkânlann genişletilmesi 
derpiş edilmiştir. 

Ticaret anlaşmaları dairesi reisi 
Alphand, bir Fransız - Rumen işbir
liği için tedkiklere başlamıştır. Esa
sen İngüterenin Bükreşe gitmiş olan 
iktisad delegesi de ayni tedkikatta 
bulımmak tadır. 

B. Gafenconun beyanatı 
Pcais 30 — B. Gafenco Romaya 

hareket etmezden evvel gazetecilere 
beyanatmda Romanyanm müstakil 
politikasına devam edeceğini ve bü
tün kuvvetile sulhu kuvvetlendirme
ğe çalışacağmı söylemiştir. 

Nevyork sergisi 
bugün açılıyor 

Novyorka milyonlarca insan gitti 
Nevyork 30 — Nevyork sergisi bu gün saat on birde açılacaktır. Mera

sime Cümhurreisi B. Roosevelt riyaset edecektir. Şehir müthiş kalabalıktır. 
Oteller dopdoludur. Amerikanın niuhtelif yerlerinden Nevyorka milycmlar-
ca insan gelmiştir. 

Sergi resmî merasimden sonra derhal ziyaretçilere açüacaktır. Gece saat 
ikiye kadar büyük şenlikler ce eğlenceler vaıdır. Serginin açüış resmi 
münasebetile Amerika donanması Nevyorka gelmişken poütika vaziyeti 
yüzünden tekrar donanma Büyük Okyanusa geçmişUr. Maamafih küçük 
37 gemi merasime iştirak edecektir. 

Polonya, Alman taleple
rini şiddetle reddediyor 

Sovyet sefiri Ingilterede yeni ve 
mühim tekliflerde bulundu 

Varşova 30 — Polonya gazeteleri 
Almanyanın isteklerini müttefikan 
reddetmektedir. Gazeteler diyorlar 
ki: 

Almanyanın istekleri bir defa Po-
lonyanm hukukımu ihlâl edecek ma
hiyettedir. Fakat bundan başka bu 
isteklerin kabulü daha geniş yeni 
taleplere yol açacaktır. Bugünkü va
ziyet geçen sene Südetler zamanın
daki vaziyete benziyor. 

Hariciye Nazın B. Bek, Danzig ve 
Almanlann istedikleri yol hakkında 
Alman şefinle görüşmek İstemiştir. 
Fakat sefir, nisan iptidasından beri 
Almanyada bulunmaktadır. Polonya,* 
her ihtimale karşı askert hazırlığa 
devam edecektir. 
Sovyet sefiri, İngiliz Hariciye 

Nazırı ile görüştü 
Londra 30 — Moskoyadan dönen 

Sovyet Rusyamn Londra sefiri B. 

Maiski dün İ ı ^ i z Hariciye Nazın 
Lord Halifaks ile uzun müddet gö
rüşmüştür. Sefir, demokratik devlet
ler arasında anlaşma teminine mU-
said mühim tekliflerde bulunmuştur. 

İngiliz Hariciye Nazın, B. Gafen
conun ziyareti hakkında malûmat 
vermiş ve B. Hitlerin nutku hakkın
da fikir teati edllıniştir. 

İ n g i l i z o r d u e n c ü m e n i n i n 
toplantısı 

Londra 30 — Kabinerün ordu. en
cümeni dün toplanarak mecburi as
kerlik meselelerini tedkik etmiştir. 
Toplantı on birden çn sekize kadar 
sürmüştür. Nazırlar öğle yemeğini 
sandviç üe yapmışlardır. 

Kabine yann toplanacak, askerlik 
lâyihasım tedkik ettikten sonra Bit
lerin nutku ve Filistin meseled hak
kında müzakerede bulunacaktır. 

Bir tren bir kadını çiğnedi 
Dün gece saat yirmi buçuğa doğru 

Sirkeci - Yedikule tren hattı üzerin
de feci bir tren kazası olmuş. Etye
mez köprüsü altından geçmekte olan 
İMinliyö trenlerinden biri, bir kadını 
çiynemiştir. 

Kazanın vukua geldiği yer, ayni 
samanda tramvay istasyonu parmakh 
lıklanndan da göründüğü cihetle, 
elektrik ışığı altmda tren yolu üse-

'nde bir kadımn bacaklan kesilmiş 
ak yatmakta olduğunu göreni 

biri, derhal zabıtayı haberdar etmlf, 
bir can kurtaran getirilerek iki baca
ğı da kesUmiş olan kadm hastaneye 
kaldınlmışsa da, kadm fazla kan 
kaybetmiş olduğu cihetle ölmüştür. 

Feci kazadan adliye haberdar edll-
miş, nöbetçi müddeumuml muavini 
B. Turgud tahkikata elkoymuştur. 

Bu sabah şimendifer makinisti» 
miden AU İsminde biri sorguya çddD^ 
mistir. Henüz ölen kadmm hüviyed 
tesbit (^uıanpftmıştok 

Vekiller Heyeti 
Dün Meclis binasında geç 

vakte kadar bir içtima yaptı 
Ankara 29 (Telefonla) — Vekiller 

heyeti bugün saat 18 de Büyük Mü-
let Meclisinde Başvekil B. Refik Say
damın riyaseti altmda içtima ederek 
geç vakte kadar müzakerede bulundu. 

Saadabad paktı 
K o n s e y d ü n İ r a n H a r i c i y e 

N e z a r e t i b i n a s ı n d a t o p l a n d ı 
Tahran 29 (A.A.) — Anadolu ajan

sının hususî muhabiri bildiriyor: 
Saadabad paktı konseyinin içtima-

mda Irakı temsil edecek olan heyet 
Hariciye "Veziri Reşit Elhace riyase
tinde Tahrana gelmiştir. 

Konsey bu sabah saat 10 da yeni 
Hariciye Vezareti binasında toplana
caktır. İran hükümetinin Saadabad 
paktı devletleri mümessüleri şerefine 
vereceği öğle ziyafetini müteakib 
ikinci bir toplantı yapılacak ve pek 
muhtemel olarak bu toplantıya aid 
tebliğ bugün matbuata verilecektir. 
Gece de Tahran Türk büyük elçili
ğinde bir suare verilecektir. 

izmirdekijaclar 
D o ğ a n s p o r V e f a y ı , Ü ç o k 
Y a m a n l a r ı m a ğ l û b e t t i 

Ismir 29 (Telefonla) — Müli küme 
maçlarma devam edüdi. Doğanspor 
takınu Vefa takımını bire karşı üç 
golle yenmiştir. Birinci devre 1 - 1 
berabere bitmişti. İzmir takımı ilk 
golü penaltıdan yaptı. Vefamn golü
nü Muhteşem yaptı. Birinci devrede 
mütevazin ve durgun geçen oyıma 
ikinci devrede Doğanlılar hâkimdi. 
Bu müsabakadan evvel Üçok ile Ya

manlar karşılaştı. Üçok 2 gole karşı 
12 golle Tamanlsf takıımnı mağlûp 
etti. 

P o l i s k o l l e j i t a l e b e s i s ü l ü s 
ü c r e t l e s e y a h a t e d e c e k 

Ankara 29 (Akşam) — Ankara 
polis kolleji talebesinin de hüviyet 
yarakasmı göstermek ve resmî elbi
seyi lâbis olmak şartUe Devlet demir 
yollannda sülüs ücretle seyahat et
meleri kararlaşraıştır. 

Yedek subay okulu talebesüıin sü
lüs iVerel tarifeebaden istifade etme
leri hakkmdakl müracaat idarece ka< 
bul edilmemiştir. 

Reisicumhur dün B. 
Potemkini kabul etti 

Yeni Alman sefiri Von Papen de dûn 
itimadnamesini takdim etti 

Ankara 29 (A.A.) — Reisieümhnr 
tsmet İnönü bugün saat 16,30 da 
Çankaya köşkünde Sovyet Hariciye 
Komiser muavini Potemkini kafcal 
bıiyurRIUşlardur. 

Kabul esnasında Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu da hazur bulunmuş 
tor. 

Ankara 29 (A.A.) — Almanya bü
yük elçisi B. Fon Papen bugün öğle
den evvel Reisicumhur İsmet İnönü 

tarafından kabul ediln:ıiş ve itimat
namesini takdim etmiştir. Bu mera
simde Hariciye Vekili Şükrü Saraç
oğlu hazır bulunmuştur. Büyük elçi 
Çankaya köşküne geldiği vakit bir 
bölük asker tarafından selâm resmi 
ifa edilmiştir. Fon Papenle beraber 
gelen Almanya sefareti erkâm büyük 
elçi tarafından Reisicumhura takdim 
edilmiştir. 

İtalyan - Alman erkânı-
tıarhlye göfllpsleri 
italyan Kabinesi dûn 

akşam toplandı 
Roma 29 — Alman ve İtalyan er

kânı harbiyelerinin müzakereleri 
bugün başlamıştır. Bu sabah Kabine 
B. Mussolininin riyasetinde hususi 
bir içtima yapmış, B. Mussolininin 
evvelki gün Maliye Nazın ve büyük 
erkânı harbiye reisile yaptığı müza
kerelerin neticesi hakkında verdiği 
izahat dinlemiştir. 

Kabine, milli müdafaayı kuvvetlen
direcek bazı tedbirler almış, beynel
milel vaziyeti de görüşmüştür. 

Rtmıa 29 (A.A.) — 1939/40 senesi
nin hava bütçesi, 2,190 milyon liret 
olarak tahmin edilmektedir. 

Bu mikdar geçen bütçeye nazaran 
900 mily<Hi fazladır. 

Yeni evliler 
İ r a n v e l i a h d ı i l e p r e n s e s b a l 

a y ı s e y a h a t i n e ç ı k ı y o r l a r 

Tahran 28 (A.A.) — Anadolu ajaıv-
smm hususî muhabiri bildiriyor: 

Tahran halkımn büyük düğün mü
nasebetile candan izhar ettiği sevin
cin son tezahürünü teşkü eyhyen 
karnaval geçidinden sonra şehir nor
mal manzarasmı almağa başlanuştır. 
Bayraklar yavaş yavaş kaldırılmakta 
ve taklar indirilmekte ve buıüarm 
altmdan gene çok modern bir şehir 
meydana çıkmaktadır. 

Genç evliler bir iki güne kadar bal 
aylarım geçirmek üzere Hazer denizi 
kıyısında İranın cenneti diye anılan 
Mazenderana gidecektir. 

H e y e t i m i z b u g ü n h a r e k e t 
ediyor 

Tahran 29 (A.A.) — Anadolu ajan-
smm hususî muhabiri blkUrly»: 

Bugün Tahrandan ayrılması mu
karrer bulunan Türk tayyarelerinin 
hareketi Diyarbakır havalisindeki ha
va muhalefeti sebebile teahhur et
miştir. 

Türk heyeti nlsanm 30 ımcu pazar 
günü Tahrandan hareket edecektir. 

B i r k a d ı n k u y u y a d ü ş t ü , i t f a 
iye k e n d i s i n i k u r t a r d ı 

Üsküdarda Selâmsızda oturan Kir* 
kor isminde birinin kansı madam 
Astik, bu sabah erkenden bahçesin
deki kuyudan su çekmekte iken mtt-
vazenesini kaybederek içine düşmüf, 
bunu gören kocası derhal zabıtayı, 
zabıta da itfaiyeyi haberdar eyl»> 
mistir. 

İtfaiyenin tahlisiye motopompu 
kuyımun suyunu boşaltmak suretöe 
kadım boğulmaktan kurtarmıştır. 
Muhtelif yaralar alan ve hayatı td>. 
İlkede bulunan madam Astik Nümo* 
ne hastanesine yatmlnuştır. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklik yapılacak 

Ankara 29 (Akşam) — Dalüllye 
Vekâleti kaymakamlaı- arajsmda ye
niden (teğlşftllkler yapacaktır. Bu h1W 
sustaki kararname yalanda Bafv^ 
kâlete verllecdıtir. 

Macar Başvekili ve 
Hariclife Nazın Beriinde 
S l o v a k y a n ı n M a c a r i s t a n a 

i l h a k ı n ı t ek l i f e d e c e k l e r m i ş 
Berlin 29 (AA.) — B. Hitler bugün 

saat 16,30 da Macar Başvekili Teleki 
ile Hariciye Nazın Csakiyi kabul et
miştir. Mülakatta Alman Hariciye 
Nazın Von Ribbentrop da hazır bu
lunmuştur. 

Bratislava 29 (A.A.) — İyi malûmat 
almakta olan mahafilde bugün Ber-
line vasıl olmuş olan Macar devlet 
adamlanmn Slovakyanm Macarista
na ilhakı maksadile bir teklifte bu-
lunacaklan ve bu teklifi B. Mussoli
ninin tasvib etnüş olduğu şeklinde 
musirrane bir takım şa3nalar devam 
etmektedir. 

Döviz listeleri basıldı 
Y e n i usu l i le y o l c u l a r ı n müş^ 

k ü l l e r i ö n l e n m e k t e d i r 

Ankara 28 (Akşam) — Gümrük ve 
İnhisaı-lar Vekâleti, hariçten gelecek 
yolculann beraberlerinde getirdikleri 
paraları kayda mahsus olmak üzere 
döviz listeleri bastırmış ve gümrük
lere göndermiştir. Bundan böyle ha
riçten gelecek yolculann ilk gümrük 
merhalelerinde beyan edecekleri pa
ra pasaportlanna değil, bu listelere 
yazılacaktır. Paralann pasaportlara 
yazılması tatbikatta bazı müşküller 
df^urmakta idi. Bu yeni usulle bu 
müşküller önlenümektedir. 

Bu münasebetle Vekâlet taralın
dan alâkadarlara yapılan tamimde: 
Yolculann Türkiyedeki ikamet müd
detleri ne olursa olsun dönüşlerinde 
listelerde yazılı ecnebi paralarından 
sarfetmedikleri kısımlan kambiyo 
mürakaba meclisinin vizesine lü-
sum hasü olmadan harice çıkarabi
lecekleri zikredilmektedir. 

H i t l e r i n y ı l d ö n ü m ü n e g i d e n 
l e r d ö n d ü l e r , y a l n ı z N a f i a 

V e k i l i B e r i i n d e k a l d ı 
B. Hitlerin doğumımun ellinci yıl

dönümü münasebetile Beriinde yapı
lan merasime davet edilmiş olan ze
vat bu sabahki ekspresle şehrimize 
dimmüşlerdir. 

Nafia Vekili General Ali Fuad bit 
kaç gün Budapeştede kalacaktır. 

A n k a r a d a g ü r b ü z ç o c u k 
müsabakasında kazananlar 

Ankara (Ak^am) — Çocuk EslrgenM 
konuna Çocuk smymûa her sene olduiıl 
gibi bu aene de gttrbüz «ocuk rndsabaka» 
lan yapmıttır. Bu aeneki mûaabakalalk 
geçen aeaekllerine nlsbetle daha MiylUİ 
Ur ratbet ve al&kaya maıbat olmuftoa 
Müsabakalara İftlrâk eden yaTraUn» 
^ps l de blrfoirtnden ûstttn ve gfirlıflzdâ 
ve ]üri heyeti en gürbüz Türk yavrusun* 
seçmekte cidden mû^kül&ta agraııuvb& 
Uzun tedklklerden sonra İki yaşma kadal 
olan çocuklar arasmda birlncllitl AkiA 
lUncUlti Veliddln. üçüncülüğü Ofil; İki 
aylıktan bir yafina kadar olan yavrula| 
anunnda birincIUti tonet, Ikincillğl Aytulî  
tkçfineüliktü Kemal ve İki yafmdan b«S 
yafina kadar çacuklardan da btrtaelUV 
DenU, IklnclUğl BUge, üçüncülOftl Erdo
ğan kaaanmulardır. 

Müsabakalarda derece olan çocuklarla 
beraber müsabakaya İfltlrak eden bütün 
yavrulara Çocuk »slrgeme kurumu tn ra
fından güael hediyeler vcrUmlştlr. Çocuk 
Bsirgeme kurumu telsi Kırklareli mebusa 
doktor B. Fuat hediyeleri bözat dafcıt-
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İtalyan bandıralı 
Sovyet torpitosu 

Son günlerde cereyan eden gayet 
garip bir hâdise, pek o kadar dikkati 
celbetmedi. İstanbul matbuatuun 
fıkra mulıarrirleri, karikatüristleri, 
mizalı salıifeleri ve mecmuaları bu-
jna ilişmediler; bakıyorum. Halbuki, 
jgarabet, Marmaradan geldi, Üsküdar-
la Tophane arasmda demirleyip Mr 
hayli durdu ve Boğazı tayyederek 
Karadenize aktı, gitti. «Tesadüfen 
göze ilişmemiştir!» de diyemiyorum. 
Zira gazetelerin havadis kısmmda 
tafsilât çıktı: 

Dünyanın en seri torpitosu olan 
«Taşkend» den bahsetmek istiyorum. 
Sovyetler, İtalyaya ısmarlamışlar; 
ora tezgâhlannda yapılmış; gelin 
gibi süslenmiş, bezenmiş; şimdi sipa
riş verene teslim ediliyor. Fakat he
nüz devir muamelesi yapılmadığı için 
direkte İtalyan bandırası dalgalan
makta... 

Mussolininin son nutku aklıma gel
di: Rooseveltin suali münasebetile 
ttalyaya dost devletleri sayıyor, dö
küyor da «Faşist rejimine düşman 
olan Bolşeviklerle de can ciğer olma
mızı istiyemezsiniz ya...» diyordu... 
Yani belli başlı düşman diye Rusları 
gösteriyor. Buna rağmen, -ey gara
bet! ey acaibat! - bugün gelin halinde 
bir nazenin manzarası arzederken 
yarın ne ateş püskürücü bir âfet, bir 
şirret olacağı kestirilemiyen ültramo-
dern torpitoyu kendi elceğizile ha
zırlayıp rakibine gönderiyor. Hem 

de göz göre göre, fotoğrafları çekile 
çekile, bayrağı sallana sallana... 

Mütarekeyi müteakip şu serlevha
larla kitaplar, makaleler çıkmıştı: 

«Umumî harbin içyüzünü faşedi-
yoruz!», «silâh fabrikacılanmn esra
rı!-

Ve kapış kapış satılmış, hayretlerle 
okunmuştu: 

— Allah Allah! Bak neler olmuş da 
kimsenin haberi yok! -denmişti.- Bra
vo şunları keşfedip de yazanlara!... 
İbret dersi teşkil eder! 

Meğer neymiş?... Cihan harbi es
nasında, beynelmilel sermayeyle İs-
viçrede bir grup teşekkül etmiş; hem 
Almanyaya, hem Fransaya silâh sa-
tarmış!... 

— Bu ne vicdandır! - deniyordu. 
Ve nazariyeciler kaşlarım çatıyor

lardı: 
— Hayır, vicdan meselesi değU; 

kontrolsüz liberal rejimlerin mantık
sızlıkları... Tabiîdir ki, muazzam ser
vetler ferdlere ait olur ve üzerlerine 
âmme kontrolü konulmazsa netice bu
dur... Kazanç hırsile gözleri kan bu
ruyor... Ayni firma -vatanperverliği, 
insaniyetperverliği filân bir yana bı
rakarak- iki muhasım tarafa silâh 
satıyor... Demokrat iktısadm saçma-
hklan, hastalıktan, mantıksızhklan, 
zararları... Bezirgânhktan doğan koz
mopolitliğin daniskası, son kertesL.. 

İşte buyurun efendim size dirije, 
modem ve müfrit devletçi ekonomi!.. 
İki taraf da totaliter, otoriter, yüzde 
Jöizcü, hepsi tamam... Su sızdırmıyor
lar, kıl aldırmıyorlar... Fakat iki düş
man rejim devleti karşılıkh silâh ti
careti yapıyor! 

Neymiş?... «Döviz ithali için lüzum 
görüldü!» gibi bacı külüstür mazeret
ler... 

Halbuki birçok Türk gazeteleri: 
«Filânca ticaret prensipime uygun 
değildir!» diye koskoca ilânları red
dederler. Naçiz ferdî sermayelerile bu 
feragati, bu idealistliği yaparlar... 
Yeni misalleri söylemiyeyim, maksada 
atfedilir. Eski bir vakıa: Şimdi mev-
cut ohnayan bir gazete içki Uânlarını 
kabul etmezdi... 

Birkaç gündür, yazayım mı, yazma
yayım mı diye düşündüm: İki devlet
le de dostuz; şiddetlice tenkid ola
cak... Fakat biz kendi kendimize de 
Oe tarizlerde bulunuyoruz. Onun için 
tamamile metapolitik (mabadessiya-
•I) olan bu samimi, insan! ve makul 
tenkidim kimseyi gücendirmez sam-
hm. (Vâ-Nû) 

****••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 

Be$ sarhoş a r k a d a ş 
üsküdarda oturan Necati, Yakup, 

Balâhaddin, Yaşar ve Yorgi isimlerin-
flekl beş arkadaş evvelki gece son de
rece sarhoş olarak umumun Istiraha-
tini selbedecek vaziyette bulundukla
rından polis tarafından yakalanmış 
Jt mahkemeye verilmişlerdlı 

Asfalt yollar 
Evvelâ Şişli ile 

Fatih arası 
asfalta çevrilecek 

» 
Belediye fen işleri müdürü B. Nuri 

yeni inşa edilmekte olan yollan dün 
teftiş etmiştir. Yeni Belediye bütçe
sine yol tahsisatı için sekiz yüz bin 
lira konmuştur. Belediye bu tahsisa-
tm bir kısmile Belediyenin geçen se
ne taahhüt ettiği kısmen parke ve 
kısmen asfalt olarak inşa edUecek 
yollan yapacağı gibi bir lasmile de 
yeni yollar inşa edecektir. 

Bununla beraber Belediye iki sene
de inşa edilmek ve üç senede parası 
ödenmek üzere iki milyon liralık bir 
yol programı hazırlamaktadır. Bele
diye tramvay idaresinin kendisine 
geçmesinden kazanacağı bu ilci mil
yon lira ile tramvay caddelerini as
falta tahvile karar vermiştir. Bunun 
için işe Şişli tramvay deposu mev
kiinden başlanacak ve Edirnekapıya 
doğru bütün bu güzergâh asfalta 
çevrilecektir. 

Ancak yapılan tetkikler neticesin
de şehrimizdeki elektrik kabloları da 
harap ve perişan bir hale geldiği an
laşıldığından bu kabloların esaslı su
rette değiştirilmesi lâzımdır. Bunun 
için asfalt inşaata başlamadan evvel 
kablolar değiştirilecektir. Şişli ile E-
dirnekapı arasındaki tramvay yolu 
asfalta çevrildikten sonra diğer tram
vay hatlanna başlanacak, tramvay 
caddelerinden çıkan parkeler de şeh
rin diğer yoUannın inşasına tahsis 
edilecektir. 

Vilâyet yoUanna gelince: Yeni se
ne bütçesile yapılacak olan yollarm 
programı hazırlanmaktadır. Bu yol
lar arasında Üsküdar - Beykoz yolu
nun ikmali vardır. Bu yol üzerinde 
bulunan bazı ahşap binalar da istim
lâk edilecektir. 

Bu maksadla bütçeye 43 bin lira-
Uk tahsisat konulmuştur. 

Pol i s tayinler i 
Beyoğlu Emniyet âmiri iken üçüncü 

şube müdürlüğü emrine alınan B. 
Ali İğdır emniyet memurluğuna. 
Taksim başkomiseri B. Muzaffer Bü-
yükdere başkomiserliğine, komiser
lerden B. Şahin Zeki Taksim komi
serliğine tayin olunmuşlardır. 

Şehrin temizliği 
B u s e n e 10 a r o z ö z ve 2 0 k a m 

y o n d a h a a l ınacak 
Şehrin temizlik işlerine verilecek 

yeni istikametle yeni temizlik prog-
rammı hazırlamak üzere Belediye 
reis muavinlerinden B. Lûtfinin reis
liği altmda toplanan komisyon me
saîsini bitirmiş ve raponmu Valiye 
vermiştir. 

Bu seneki bütçe ile ihdas edilecek 
yeni temizlik baş müdürlüğü yeni te
mizlik programı dahilinde iş göre
cektir. Bu sene aUnacak 10 arazöz 
ve 20 kamyon ile temizlik vesaiti tak
viye edileceği gibi sular idaresinin 
şehrin temizliğe tahsis edeceği gün
delik su mikdan tesbit edilecektir. 

Bundan başka ziraat mevsiminde 
temizlik amelesi vazifelerirü terket-
tiğinden amele tedariki hususunda
ki müşkilâtı iktiham etmek üzere 
senenin muayyen bir kaç ayı için 
amele aylık ücretlerinin on beş lira
dan yirmi liraya çıkarılması için vi
lâyet bütçesinden de otuz bin Ura 
tefrik edilmiştir. 

Biri k a d ı n , üç hırsız y a k a l a n d ı 
Kadıköyde Rıza paşadaki kıs mek

tebinde bir çekmecede bulunan yirmi 
dört lira para meçhul bir şahıs tara
fından aşınlmıştı. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta bu hır
sızlığın, Muhsine nammda bir kadın 
tarafmdan yapıldığı tesbit olunmuş 
ve kendisi yakalanmıştır. 

Muhsine Üsküdar adliyesine teslim 
edilmiştir. 

Zabıta, Eminönünde Kemal, KızU-
toprakta Bedri isimlerinde iki hırsı
zı yakalamıştır. Bunlar palto ve eşya 
çalmakla suçlu bulunmaktadırlar. 
Her ikisi hakkmdaki tahkikat derin-
leştirilmektedlr. 

I 

Halkın şikâyetleri 
Fatih - Şişli otobüsle
rinde temizliğe riayet 

edilmiyor 
Her gün Fatih - Şİ9İİ otobüslerile 

işime gelip gidiyorum. OtobMerden 
çogwıda temizlice riayet edilmiyor. 
Bazılarında camlar kınk. Gözünüzün 
önünde parça parça olmu9 bir cam, 
dışan bakmağa korkuyorsımuz. Saft-
lam olanları da toz ve leke içinde. 

Sonra otobüslerin bazüannda öyle 
bir koku var ki tahammül etmek ka
bil değil. Gece içinde yatüdıgı belli. Bir 
tanesinde pek tahammül edilmez bul
duğum kokunun nereden geldiğini 
araştırırken büetçiye dikkat ettim. 
Bu kokunun yansı ondan geliyordu. 
Halbuki sıhhatli bir genç. İsterse ko
laylıkla temizlenebilir. Hatt& temlz-
lenmemekte ısrar ederse Fatih - Şİ4Iİ 
otobüs servisinin başmda bulunan 
zevat onu yıkanmağa mecbur edebi
lirler. Daha da olmazsa belediye ne 
güne duruyor? 

Otobüslerdeki kırık camlan yenile
mek, silmek, süpürmek, arabalan ge
celeri havalandırmak, sonra biletçi-
leri de biraz temizliğe riayete davet 
etmek lâzım değil midir? 

Alâkadarlann nazan dikkatini cel-
bederim. Fuad 

Konservatuarın 
Koro konseri 

Konservatuar ko
ro şefi B. Muhiddin F 
Sadakm rahatsız- f 
lığı dolayısile tehiı 
edilmiş olan koro 
konseri 4 mayıs 
perşembe akşamı 
saat 21 de Beyoğ-
lunda. Şehir Ko
medi tiyatrosunda 
verilecektir. 

Koro ve orkes
trayı profesör B. 
Muhiddin Sadak 
idare edecektir. 

B. Muhiddin Sa
dakm senelerden-
beri mütemadi ça-
lışmasile tekâmül 
etmiş olan koromu
zun bu konserinde 
garbin koro edebiyatmda tanmmış en 
mühim ve en güzel parçalan söylenecek 
ve çalınacaktır. Bu itibarla gerek sanat
kârların muvaffaluyetine ve gerek koro
nun tekemmülüne şahid olacağımız gibi, 
bu konser, konservatuanmızm değerli 
çalışmalannm bir delilini teşkil edecektir. 

Programın birinci kısmmda: Schubert, 
Schuman, Brahms, Mendelssohn gibi garb 
musiki dehâlannm lâyemut eserleri var
dır. Bundan sonra muhtelif halk türküle
rimiz söylenecektir. 

Programm ikinci kısmı: Gluck'ün Or-
/eüs trajedisi koro ve orkestra refakatilo 
temsil edilecektir. Bir operanm müzik ve 
ses bakımından ilk defa olarak tezahürü 
demek olan bu sanat hareketinden dola
yı konservatuar sanatkârlarile kıymetli 
profesör B. Muhiddin Sadakı tebrik ederiz. 

B. Muhiddin S«d»k 

Iktisad ve Ticaret 
Vekâletleri teşkilâtı 

Yeni teşkilât kanunları Mec
lise sevkedildi 

İktisad ve Ticaret Vekâletlerinin 
teşkilât kanunları Büyük Millet Mec
lisine sevkedilmiştir. Kanunlar yalan
da Meclisten çılaıcak ve meriyete gi
recektir. Ticaret Vekâleti teşkilât ka-
nunile, Türkofis teşkilâtı lâğvedil
mektedir. Aym kanımla ihdası mu
karrer iç ve dış ticaret umum müdür-
lüklerile ticaret mmtaka müdürlük
leri teşkilâtı kurulurken ofis teşkilâ-
tmdan istifade edilecektir. 

Hiç bir memurun açıkta bırakılmı-
y8w:ağı haber verilmektedir. Ofisin 
Ankaradaki merkez teşkilâtı iç ve dış 
ticaret umum müdürlüklerine tevzi 
edilecek, ofisin şehrimizde ve muhte
lif yerlerdeki müdürlükleri de tica
ret mmtaka müdürlüklerine tahvil 
olunacaktu:. 

Mıntaka ticaret müdürlüklerinde 
birer de şirketler komiserliği ihdas 
edilecek, komiserlikler doğrudan doğ
ruya Vekâlete bağh olarak vazife ge
receklerdir. Komiserlerin vazifesi, 
anonim şirketlerin Vekâletle olan Iş-
lerile uğraşmaktır. Bu sayede şirket
ler daimi bir kontrol altmda bulun
durulmuş olacaklardır. Aym zaman
da şirketlerin kendi işleri için vakit 
vakit Ankaraya murahhas gönder
melerine de lüzum kalmamış olacak
tır. 

Yerli Mallar 
Sergi bu sene de 
Galatasarayda 

açılacak 
On birinci Yerli Mallar sergisi ha-

zırlıklanna başlanmıştır. Geçen sene
ki onuncu sergi, Yerli Mallar sergi
sinin sonuncusunu teşkil edecek ve 
bu sene birinci sanajd sergisi müs
takbel sergi sarajrmda açılacaktı. Fa
kat; daimî sergi yeri hakkmda uzun 
zamandanberi yapılan tedkikler bir 
türlü neticelenemediğinden ve niha
yet Sürp Agop arsasmda karar kılm-
makla beraber sarayın bu seneye ye-
tiştirilemlyeceğl anlaşıldığmdan bu 
yıl da on birinci Yerli Mallar sergisi
nin Galatasaray lisesinde açılması 
zarureti hasıl olmuştur. 

Alâkadarlar Ticaret ve İktisad Ve
kâletleri kanalile Maarif Vekâletin
den mekteb binasmı istemişlerdir. 
Yerli Mallar propagandası bakımm-
dan Maarif Vekâletinin Galatasaray 
lisesi binasmı bu sene de sergiye ve
receğinden şüphe edilmemektedir. 

Yerli Mallar sergisine iştirak eden 
müesseselerin İzmir Fuarma da işti
raklerine fazla zaman bırakmak mak-
sadile bu seneki sergi ağustos bida
yetlerinde olmak üzere her yıldan on 
beş gün kadar daha erken açılacak
tır. Serginin geçen senelere faik ol
ması için azamî gayret sarfedilmek-
tedir. 

Bu seneki Yerli Mallar sergisUe İk
tisad Vekâletinden başka Ticaret ve 
Ziraat Velcâletleri de alâkadar olmuş
lardır. Ziraat Vekâleti devlet ziraat 
işletmeleri Yerli Mallar sergisi hak
kmda icab eden direktifleri vermiş
tir. Bu sene sergide yumurta, süt, 
yoğurt, yağ vesaire gibi gıda sanayii 
de teşhir edilecektir. 

Süt mütehassıslarının içtimai 
İstanbulun süt işlerini esasından 

halletmek üzere Ziraat Vekâleti tara
fından gönderilen sütçülük mütehas-
sıslan dün de Belediyede fen müdür
lüğünde kendilerine tahsis edilen bir 
odada içtima etmşilerdir. Mütehas-
sıslann vereceği rapor, süt işlerini 
esasından halledecektir. 

İmar faaliyeti 
Belediyede hummalı bir 

faaliyet göze çarpıyor 
İstanbul Belediyesi son zamanlar

da ciddî ve muntazam bir imar faa
liyetine başlamıştır. Vali ve Belediye 
Reisi B. Lûtfi Kırdar, İstanbulun 
imarma başlandığı şu sırada bütün 
Belediye teşelskül ve müesseselerinin 
işe dört elle sarılmalarım temin et
miştir. Bunun için her şube ve daire 
kendilerine havale edilen işleri günü 
gününe çıkarmak emrini aldığmdan 
bütün Belediye şubelerinde üç ay ev
velkine nisbetle dikkate şayan bir 
faaliyet göze çarpıyor. 

Gerek B. Lûtfi Kırdar, gerek mua
vinleri şubelere tevdi edilen işlerin 
ne safhada bulunduğunu günü gü
nüne takib ediyorlar. Tedkike muh
taç veyahud kanunî bir zaruret (d-
maksızm hiç bir muamelenin teah-
hürüne meydan verilmemektedir. Bu 
müstemir mesaî ve takib neticesinde 
Belediye makinesi faaliyet ve intizam
la çalışmaktadır. 

Serg i l er h a k k m d a k a n u n 
lây ihas ı haz ır lan ıyor 

Ticaret Vekâleti sergiler hakkmda 
bir kanım lâyihası hazıriamaktadır. 
Vekâlet bu hususta alâkadarlann 
mütalâalarım sormuştur. Kanundan 
maksad, meroleket dahilinde açıla
cak sergilerin evsafım tayin ve bey
nelmilel sergilere iştirak şeraitini tes
bit etmektir. Kanunu tatbik edecek 
olan müstakbel rüzamnamed» bu ci
hetler aynca tasrih edilecektir. 

Yeni kanun lâylhaslle beynelmlld 
sergilere gönderilecek mallann cin
si de tasnif edilmek suretile teşhir 
emtiası kontrol edilmiş olacaktır. 

Sahife 3 

İSTANBUl. H AYATT 

İnşallah gelirim ? 
Vapurda kmıuşuyorlardı. Geçnler-

den biri karşdanndaki yaşhca zata: 
— Yann Irize geleceksiniz değil 

mi? 
Dedi 
— Eh, bir mani çıkmazsa gelirim 

inşallah. 
Yanındaki delikanh atıldı; 
— Canım, yine inşallah, maşallah 

diye bahaneler çdcarmağa başladı
nız. Yann buluşup beraber gezmeğe 
gtimeyi kararlaştırdık ya.. . 

— Evet kararlaştırdık. Bir mani 
çıkmazsa gideriz inşallah. 

Bu defa delikanldann ikisi birden 
itiraz ettiler: 

— İnşallah, minşallah olmaz. Ya
n n mutlaka geleceksiniz. Bir gün de 
inşallahsız iş yapınız. Ne kadar alış
mışsınız bu kelimeye! 

Adamcağız gülümsiyerek: 
— Sinirlenmeyiniz, dedi. Ben s5-

zümden dönmüyorum. Yann bir ma
ni çıkmazsa inşallah size geleceğim. 
Bunda kızacak ne var?.. Size bir hi
kâye anlatayım: Vaktile adanun biri 
çarşıya giderken yolda bir ahbabına 
raslamış, ahbabı sormuş: 

«— Nereye gidiyorsun? 
«— Bir papuç almağa. 
Ahbabı: 
«— Hadi uğurlar olsun. İnşallah 

alırsın. 
Beriki hiddetlenmiş, cebinden bir 

avuç para çıkararak: 
«— Elimde papuç parası, çarşıda 

papuççu dükkânı varken, bende de 
papuç almağa niyet olunca artık, in-
şallaha, maşallaha ne lüzum var? N* 
inşallah dinlerim ne maşallah. Gider 
papuçlan alınmu 

Diye çıkışmış. Ahbabı gülerek yi* 
ne: 

«— İnşallah alırsın. 
Deyip aynimış. 
Ertesi gün bu iki dost tekrar kar . 

şılaşmışlar. Bir gün evvel papuç al
mağa giden adam bu defa ahbabını 
görünce: 

<(— İnşallah merhaba. 
Diye yanma sokulmuş ve ayağm-

daki eski papuçlan göstererek derd 
yanmış. 

«— İnşallah dün senden ayrıldık
tan sonra papuççuya giderken inşal
lah bir kaç arkadaşa rasladun. Şura
da biraz oturalım diye inşallah yaka
ma yapıştılar. Bir daha, üd daha 
derken biz eğlentiyi büyüttük ve in
şallah benim cebimdeki papuç para-
smdan da metelik kaim: du İşte gö
rüyorsun ya, inşallah papucu da ala
madım. İnşallah gelecek ay başmda 
inşallah papucu alacağım. 

Adamcağızın cam o kadar yanmış 
ki, o günden sonra, inşallah demeden 
söz söyliyemez olmuş. İşte, ben de 
bu hale gelmemek için yapacağım işe 
başlamadan evvel inşallah derim.» 

Vapur Kadıköy iskelesine yanaşmı
yordu. Delikanlılar ayağa kalkarken 
mırıldandılar: 

— İnşallah vapurdan çıkıyoruz. 
Cemal Refik 

Bahar bayramı 
Bahsu: bayramı münaselıetile yann 

bütün resmî daire ve müesseseler ta
tildir. Mağaza ve dükkânlar kanunen 
bu tatUden istisna edilmişlerdir. 

tstinyede yangm başlangıcı 
İstinyede Dinütrinin evindeki so

ba bacasmdaki kurumlar tutuşmuf 
ise de derhal söndürülmüştür. 

AKŞAHTUI Teni mflsabakaa 

c30 arkadaf 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay T. kotra aldıl... 
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B, Hitlerin son nutku 
gerginliği izale etmedi 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
cağına almağa matuf olduğu artık 
doğru değildir. 

Birçok defalar, mukadderatmı Hit
lerin nutuklarından sezmek istemiş 
olan dünya, inkisarı hayale uğramış
tır. 

Hitlerin nutukları, artık hiç bir 
yerde aynı ehemmiyetle karşılanmı
yor. Bahusus ki, ekseriyetle efal, söz
lerini tekzib ediyor. 

B. Hitler, B. Rooseveltin kendisine 
göndermiş olduğu bu derece insanî 
mesaja, bir jest ile değil, fakat bir 
avukatın şüphe ve pişmanlık ile ve 
bir nebze sıkıntı ile karışık müdafaa-
namesile cevab vermiştir. Nutuk 
okunurken bunun siyasî bir vesika 
olmaktan ziyade bir müdafaa dosyası 
teşkil ettiği intibaı hasıl olur. 

B. Hitler, diplomatik faaliyet te
şebbüsünün artık kendisinin elinde 
bulunmadığını sarahatle göstermiş 
ve kendisile beynelmilel efkârıumu
miye arasında demokratik devletlerin 
şayanı kayıd kalkınmasından sonra 
hakikî bir sed çekmiştir. 

B. Hitler son nutku iki yeni nok
tayı ortaya atıyor. İngiliz - Alman 
deniz itilâfile Leh - Alman anlaşma-
smın bir taraflı feshi... 

Umumiyet itibarile bu feshier, Al-
manyanın ve İtalyanm son kuvvet 
darbelerinden başka hadis olan bey
nelmilel vaziyeti hissedilecek derece
de değiştirmiyor. B. Hitlerin nutkunda 
Fransaya tealluk eden kısımlarda Al-
manyanm demokratik milletleri ve 
efkârıumumiyelerini biribirinden ayır
mak maksadı seziliyor. 

Alsas - Loren hakkındaki sözleri 
TC şimalî ve cenubî Afrikaya asla mü
dahale etmiyeceğine dair verdiği mu
tantan vaadler, bu suretle izah edi
lebilir. B. Hitlerin nutkunda demok
rasilere karşı alaylar ve tenkidler de 
eksik değildir. B. Rooseveltin mesajı 
Almanyanın siyasî hayatma biraz te
şevvüş atmış olsa gerek. Deniz itilâ
fının feshine gelince; İngilterenm 
Almanyaya karşı ihraz ettiği şayanı 
hayret tefevvuk üzerine zaten Alman 
mahafili tarafından keenlemyekün 
telâkki ediliyordu. 

Berlin ile Varşova arasındaki pakt, 
Lehistanm yeni itilâflar akdetmesin
den dolayı, keenlemyekün telâkki 
edilmiştir. Fakat bu delil, Slovakya 
ile aktetmiş olduğu askerî itilâftan 
sonra Almanya aleyhine de kuUam-
labilir. 

Bu paktın feshi fevkalâde ehem
miyeti haiz değildir. Zira Lehistan, 
Almanya cihetinden gelen tehdidler 
üzerine Fransa ile paktını teyid et
miş, ve İngiltere ile buna benzer bir 
ittifak aktetmiştir. 

B. Rooseveltin nutku, beynelmilel 
ufukta bir salâh doğurmuştu. B. Hit
lerin nutku ise hakikî bir sükûn ümid 
ettirecek mahiyette değildir. Bu ce
vab, yeni keyfî efal ile mütebarizdlr. 
B. Hitler, bu iki itilâfı bir taraflı fesh 
etmekle bu hareketin mesuliyetini 
kabul etmiştir. Beynelmilel nizamla
ra yapılan bu yeni tecavüz karşısın
da teyakkuz ve azim siyaseti, bugün 
her zamandan ziyade elzemdir.» 

Mecburî askerlik projesi 
yann neşrolunacak 

Londra 29 (A.A.) — B. Chamberlain, 
Kabinenin mahdud azadan mürekkeb 
olarak yaptığı bir içtimaa riyaset et
miştir. Bu içtimada son asker alma 
kanununun projesi yeniden gözden 
geçirilmiştir. Bu proje pazartesi günü 
neşrolunacak ve perşembe günü mü-
«akere edilecektir. 

Londra 29 (A.A.) — B. Chamber-
lain, hafta tatilini geçirmek üzere 
Chequerse gitmiştir. 

îngi l terenin s iyaset i 
Londra 29 (AA.) — B. Hitlerin 

nutku hakkında resmî mahafil henüz 
hiç bir şey neşretmemiştir. 

Ancak ajansı, İngilterenin Alman 
aleyhtarı bir zihniyetle hareket etti
ğini reddetmekte ve siyasetini Alman 
aleyhtarı âmillerin tesiri altmda bı-
ratanıyacagmı tasrih eylemektedir. 

İngiltere sadece taarruzlara ve kuv
vete müracaat edilmesine karşı koy
maktadır. 

Deniz anlaşmasmm feshine gelin
ce, İngilterenin cevabı yakında gele
cektir. 

A l m a n y a tara f ından î n g i l -
t ereye v e r i l e n muht ıra 

Berlin 29 (A.A.) — Almanya tara
fından İngütereye verilen muhtırada 
deniliyor ki: 

1935 de Almanya hükümeti, İngil
tere ve Almanya filoları arasında bir 
nisbetin muahede ile tesbitini teklif 
ettiği zaman İngiltere ile Almanya 
arasında silâhlı bir ihtüâfm asla zu
hur etmiyeceği kanaatile yapmıştı. 
Alman hükümeti bu arzusunu idame 
edegelmiş ve hâlâ bugün de bunun 
lüzumuna kani olmakta bulunmuş
tur. 

Alman hükümeti kendi icraatının 
İngilterenin menfaat sahasına do
kunmasının zaı-urî olmadığını bilir 
ve daima da böyle hareket etmiştir. 
İngüterenin her hangi bir suretle 
menfaatlerine dokunduğunu da asla 
hatırlamıyor. 

Buna mukabil Alman hükümeti 
son zamanlarda mütemadiyen artan 
bir tarzda Almanyaya k a m bu siya
set yolundan apılmıştır. İngiltere 
hükümeti, çember siyasetine devam 
etmek suretile 18 haziran 1935 tarihli 
deniz mukavelesini bir taraflı olarak 
her türlü esasdan mahrum bırakmış 
ve binaenaleyh gerek mezkûr! mu-* 
kaveleyi, gerek 17 temmuz 1937 deki 
buna munzam müşterek deklarasyo
nu meriyetten iskat eylemiştir. 

Bununla beraber. Alman hüküme
tinin istemiye istemiye vardığı mez
kûr müşahedat 17 temmuz 1937 an
laşmasmm gemilerin kalitesine aid 
olan hükümlerine dokunmamaktadır. 
Almanya hükümeti ileride de bu hü
kümlere riayet ederek milletler ara-
smda hadsiz bir deniz silâhları yarı
şma mâni olmaya hizmet eyliyecek-
tir. 

Diğer taraftan Alman hükümeti, 
eğer İngiltere mevzuubahis meseleler 
hakkında müzakerelere girişmeyi 
faydalı görürse buna memnuniyetle 
cevab vermeğe amadedir. Alman hü
kümeti sağlam esaslara müstenid ser-
bes -• açık bir anlaşmaya varmak im-
kânlannı sevinçle karşılıyacaktır. 

F r a n s a y a g ö r e , nutuk enter
n a s y o n a l vaz iye t i 
değ i ş t i rmed i 

Paris 29 — B. Hitlerin nutku Fran
sız siyasî mahafilinde ne hayret ne de 
öyle derin bir akis bırakmamıştır. 

Fransız - Alman münasebatına ge
lince, nutukta yeni hiç bir unsur yok
tur. Fransız mahafilinin mütaleasi-
na göre Polonya ile İngiltere arasın
da yapılan anlaşma Almanya - Po
lonya paktının feshini icab ettirecek 
hiç bir hükmü ihtiva etmiyordu. 

Hülâsatan, Parisin kanaati şudur 
ki, B. Hitlerin nutku ile enternasyo
nal vaziyet hiç bir suretle değişme
miştir. 

Macar i s tan nutku iyi karş ı l ıyor 
Budapeşte 29 (A.A.) — Macar ajan

sı tebliğ ediyor: B. Hitlerin nutku 
muazzam bir eserdir. Çok azimkar ol
makla beraber sulh için bütün kapı
lan açık bırakıyor. Nutuk Macaris-
tanda çok iyi bir tesir yapmıştır. Mua
hedelerin yarattığı karışık ve haksız 
şartların düzeltilmesi için Almanya
nın sarfettiği gayretler Macaristanm 
da görüşlerine tamaraile uygundur. 
Y u n a n i s t a n tefs ir y a p m ı y o r 

Atina 29 (A.A.) — Yunanistanm 
bitaraf vaziyetine uygun olarak Yu
nan matbuatı Hitlerin nutku hak
kında hiç bir tefsir yapmamaktadır. 

İsveç nutku iyi karş ı l amadı 
Stokholm 29 (A.A.) — Hitlerin bil

hassa Rooseveltin mesajına aid olan 
sözleri İsveç efkârı umumiyesinde 
elîm bir tesir yapmıştır. Hatırlarda 
olduğu üzere İsveç matbuatı mezkûr 
mesajı müttefikan iyi karşıladı. So-
cial Demokratik - ki hükümetin ga
zetesidir - diyor ki: 

«Son gülen iyi güler. Amerikanın 
1917 de harbe girişi hiç de Almanlar 
için bir alay mevzuu olmarmştır. 

İ ta lyan gaze te ler in in 
m ü t a l â a s ı 

Roma 29 (A.A.) — İtalyan mat 
buatı B. Hitlerin nutkunu çok azim
kar bulmakla beraber makul tecviye 
tarzlan imkânlarına kapıyı açık tut-

Hitler nutkunu söjfierken 
Roosevelt uvuyurmus 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
nüshasının Berlindeki Amerika se
faretine verüip verilmediği ve bu 
nüsha verümiş ise buna nutkım B. 
Rooseveltin mesajına diplomatik bir 
cevab teşkil ettiğine dair bir tebliğ 
leffedilmiş olup olmadığı hakkmda 
Şerlinden bir haber beklemektedir. 

Hariciye Nezareti B. Hitlerin nut
kunu B. Rooseveltin mesajına bir ce
vab telâkki etmediğini, fakat B. Hit
ler, diplomatik bir nota veya bir tel
graf ile mesajı aldığını bildirir ve dün 
Reichstag'da söylediği nutkun bu 
mesaja bir cevab teşkil ettiğini tas
rih ederse, nutuk o zaman bir cevab 
mahiyetinde telâkki edilecektir. 

Washington 29 (A.A.) — Evening 
Star gazetesi B. Hitlerin Roosevelt ta
rafından istenilmiş olan teminatı ver
mekten katiyetle istinkâf ettiğini yaz
dıktan sonra Hitlerin Amerika kıtası 
hakkında sulhcü teminatı ile istihza 
etmektedir. 

Bu gazeteye göre nutkun yegâne 
müsbet noktası Polonyaya karşı olan 
Alman mütalebatmm Danzigin istir
dadı, koridor için bir yolun tesisi ve 
Polonya - Almanya hudud nizalarına 
bir nihayet verilmesi hususundaki kı
sımdır. 

Berlin 29 (A.A.) — Almanyanın 
İngiltere ve Polonyaya muhtıraları 
Londradaki Almanya maslahatgü
zarları tarafından tevdi edildiği es
nada Almanya hükümeti Berlindeki 
Amerika maslahatgüzarına B. Hit
lerin nutkunu tevdi etmiş ve bu nut
kun «Rooseveltin mesajma bir cevab 
teşkil ettiğini» bildirmiştir. 

A m e r i k a M e b u s a n Mecl i s i 
reisinin beyanat ı 

Vaşington 29 (A.A.) — Amerika si
yasî mahafilinde Hitlerin nutku çok 
fena karşılanmıştır. Bu nutuk bütün 
mânasile bir meydan okuma mahiye
tinde telâkki edilmektedir. 

Mebusan meclisi reisi Bankhead 
demiştir ki: 

«Nutukta sulhu korumak husu
sunda az çok bir ancu görülüyorsa da 
kapah tehdidlerle doludur ve Hitle
rin yeni taarruzlar hazırladığını ih
sas ediyor. Önümüzdeki aylarda Av-
rupada sulhun istikrar bulacağını 
gösteren hiç bir unsur mevcut değil
dir.» 

Mebusan Hariciye encümeni reis 
vekili Blom da şöyle söylemiştir: 

«Hitlerin takib ettiği usuller hak
kmda dünya hayale kapılamaz. Bir 
taraftan herkesle iyi geçinmek iste
diğini söylüyor ve bir dakika sonra 
da Polonyaya hakikî bir ültimatom 
veriyor.» 

Diğer bir çok mebus da Amerikanın 
her türlü ihtimale karşı tedbirler al
ması lâzım geldiği mütalâasındadır. 

Resmî mahafü, bu nutku Roosevel
tin mesajma bir cevap olarak telâkki 
etmek istemediklerinden her türlü 
tefsirden içtinap ediyorlar. 
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tuğu mütaleasmdadır. 
Messagero gazetesi, Almanyanın 

Polonyaya yaptığı teklifleri çok mu
tedil görüyor. 

Popolo di Roma diyor ki: 
Gerek Danzig gerek Koridor me

selesi halledilmelidir. Fakat B. Hit-
• lerin teklifleri reddedildi ve Polonya 

bunu yapmakla tıpkı vaktile her şe
yi reddeden Çekoslovakya gibi hare
ket etmiştir. 

S o f y a v e B e l g r a d d a 
nutku iyi karş ı ladı 

Belgrad 29 (AA.) — Yugoslavya 
siyasî mahafilinin kanaatine göre B. 
Hitlerin nutku sulh davasına yeni 
bir hizmette bulunacaktır: 

B. Hitler tarafından yapılan yeni 
teklifin icab eden mukabeleyi göre
ceği ümit olunmaktadır. 

Sofya 29 (AA.) — B. Hitlerin nut
ku Sofyanm siyasî mahafilinde iyi 
karşılanmıştır. Mezkûr mahafilde B. 
Hitler tarafından söylenen nutkun ili: 
defa olarak Bulgar radyoları tarafın
dan da naklen verilmiş olduğunu 
ehemmiyetle kaydetmektedir. 

MEVLUD 
Merhum general 

Ali Hikmet Ayerdem 
ruhuna ithal edilmem üzere 1 ma
yıs 939 pazartesi günü ögle namazından 
sonra Te§vikiye camiinde mevlûd oku
nacağından arau edenlerin teşrifleri ric* 
olunur. 

'GÖRÜLMEMİŞ BİR 
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- S Ü V E Y Ş F E D A İ L E R İ -
Milyonlar harcanarak meydana getirilmiş 

muazzam ve hayretengriz bir eserdir. 
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Kır Ç içeği 
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İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
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tı ayhklann seneliğe ve seneliklerin altı aylığa tahvili abonenin vadesinin hu
lulünden evvel tahrirî müraeaatile ve yeniden taahhütname imzasile kabil 
olacağı) cihetle bir senelik abonman veren abonelerimizden müteakip abon
manını altı aylık ödeme ar/usunda olanların abonman vade tarihinden evvel 
doğruca Müdüriyet Abonman amirliğine müracaat buyurmalan. (2995) 

Ankara Borsası 
29 4 939 

Türk borcu I peşin 
Ergani 
Sivas - Erzurum I 
Sivas - Erzurum n j 

PARA T* ÇEKLKK (Kapanif 
Locdffc 
NeiT-Tork 
Parta 
Mllino 
Cenevr» 
Amsterdanı 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
VarşoTa 
Budape^U 
Bûkreı 
Belgrad 
Yokohama 
Btokbolra 
Mcakova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Üret 
100 İsTİçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayh^mark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dlcar 
100 Ten 
100 taveç Ki. 
100 Ruble 

19.65 
19.— 
19.48 
19.50 

fUUefl) 
5.93 

12«.675 
3.3550 
«.6625 

28.485 
67.6650 
50 82S0 
21.4750 
1.0925 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5550 
23 9025 

Bugün Gündüz ve geve 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mmtaka.sı: Galata Topçu

lar caddesinde Merkez, Fmdıkhda 
Mustafa Nail, İstiklâl caddesinde Pos
ta sokağında Garih, Dairede Güneş. 
Galatasarayda Galatasaray, Taksim
de Nizameddin, Kürkçüyan, Şişlide 
Asım, Fatih: Saraçhanede İbrahim 
Halil, Karagümrük: Suad, Bakırköy: 
Merkez, Sarıyer: Nuri, Aksaray: 
Etem Pertev, Fener: Hayim Berk. 
Kumkapı: Belkis, Küçükpazar: Ben-
sason, Samatya: Yedikulede TeofUos, 
Alemdar: Cağaloğlunda Abdülkadir, 
Şehremini: Topkapıda Nâzım, Üskü
dar: Selimiye, Heybeliada: Atana?. 
Büyükada: Halk. 

Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Bey
koz, Paflabahçe, Anadoluhlsan, Ta-
rabya, Yeniköy, Emlrg&n ve Rumell-
hLsanndakl eczaneler her gece nöbet
çidir; 

Mustafa Hayri Barutçu dün 
defnedildi 

Maruf tüccarlardan Mustafa Hayri 
Barutçunun vefat ettiğini teessüfle yaz
mıştık. Cenazesi dün, kalabalık bir dost 
kafilesile Üsküdarda ebedi istirahatgâhı-
na teşyi edilmiştir. Allah rahmet eylesin. 

Mustafa Hayri Galatasarayın eski tale
besinden ve Türklerin ilk amatör .sporcu-
larındandır. Altmış yaşlarmda olduğu 
halde bu hasletile daima iftihar eder ve 
sporu severdi. 

Gayet iyi kalbli, hayırperver ve namus
lu tüccar, hamiyetli ve vatanperver olan 
Mustafa Hayri Barutçu, kendini sevenle
ri vefatile müteellim etmi4tir. 

Elemdide ailesine taziyetlerimizl su-
narız. 

TubcrküİM cemiyetinden: 
Mutad aylık toplantutmı 3 mayıs çar

şamba günü saat altı buçukta Istanba) 
Etıbba odasında yapacaktır. 

Senenin en güzel ve en büyük 
Fransız Filmi şaheseri 

V İ V İ A N E R O M A N C E ı n 
Harikası 

KADINLAR 
HAPİSHANESİ 

V Şehzadcbaşı (TURAN) 
Bugün saat 15 de 
( H A M L E T ) 

Bu gece saat 20,30 d.T 
(Tarihi Büyük Komedi) 

4 perde 
Atillâ Şerç varyetesi. 

Beşiktaş Halkevinden: 
Evimizde keman, piyano. Mandolin, 

kitar ve viyolonsel dersleri devam etmek
tedir. Kadın, erkek arzu eden yurddasla-
nmızm her gün Evimiz idare memurlu
ğuna müracaat ederek kayıtlarım yaptır
maları ve derslere devam etmeleri lâ
zımdır. 

Kadıköy Halkevinden: 
Müze ve sergi ile köycülük şubelerine 

üye kaydolmak istiyenlerin idare memur
luğuna müracaatları ve bu şubelerin ko
mite seçimleri 17 Mayıs 939 çarşamba 
saat 8,30 da yapılacağından üyelerin gel
meleri rica olunur. 

Yeşilay müsameresi 
Yeşilay kurumu 7 mayıs pazar günü 

Beyoğlunda İ.stiklâl caddesinde bir müsa-
mere terlib etmiştir. 

Bu hayırlı müessese, on dokuz sene-
denberi büyük muvaffakiyetler başarmış
tır. Bu itibarla Yeşilay müsameresinin 
büyük bir rağbet kazanacağına eminiz. 

Türkiye Ecnebi 

1400 kurug 
750 . 
400 > 
İSO • 

2700 kuruş 
1450 * 
800 • 
— » 

SENELİK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Posta Ittihadma dahil ohnıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600. altı aylığı 

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruflak pul 
göndermek I&zımdtr. 

RebiüleTvel 1* — Kasım 174 
8. lm.<tak Güneş öğle ikindi Akşam Yâ <(1 
E. «.01 9 56 5,08 8,59 13,00 143 
Va. 3,05 »,00 12,11 16,02 lf,04 2i' «7 

İdarehane: Babı&U civan Aammluk 
sok»k No. 13 



POLİTİKA 
R Mitlerin son nutku 

B. Hitler bütün dünyanın merakla beklediği nutkunu söyledL Almanı 
yanm ikinci Çekoslovakya buhranmdan SKmra tngilterenin ve demokrasi 
Iriimresine mensub diğer büyük devletlerin almış olduklan muhalif vazk 
yete karşı takibine karar verdiği yeni siyaset bu nutukta mufassal olarak 
itah edilmiştir. 

Almanyanm Sar havzasmın ilhakından sonrm Fransa il« Ur meselesi 
italmadığı ve tngiüz imparatorluğunda bir gösü olmayıp Mlâkls bunun 
yaşamaana lüzum gördüğü ve tngiltere ile yegâne meselesi eski Alman 
müstemlekelerinin iadesi olup bunun için de harbe müracaat edllmiyeceği 
her zaman kaydedildiği ve Ahnanyanm Münihte yaptığı anlaşma münha. 
nran kendisi ile İngiltere arasındaki meseleler» aid bulunduğu nutuktu 
imlatılımştır. 

Almanya tngilterenin ötdd beriki devletlere teminat teldifinde bultm-
masuu kendisini çember içine almağa matuf gayri dostane bir hareket 
•aydığmdan İngiliz - Alman donanma muahedesini feshetmiştir. Bundan 
sonra Almanya istediği kadar, harp gemisi yapaeaktu*. Binaenaleyh esld 
İngiliz - Alman donanma tefevvuku rekabeti takrar başlamış oluyor. 

Almanya; I^histamn İngiltere ile karşılıklı teminat esaa üzere itti» 
fak eylemesini 1934 senesinde akdolunan Alman - Leh anlaşmasma mu
gayir bir hareket saydığından bu anlaşma mukavelesini de fashetmiştir. 

Maahaza Almanya yeni esaslar üzerine gerek İngiltere, gerek Lehistan 
ile müzakerede bulunmağa hazırdır. 

Almanya Amerikanm silâhlan azaltmak ve iktisadi müşkülâtı bertaraf 
etmek üzere bir konferans akdi ve bunun huzur içinde çalışması için de 
Almanyaya yakm ve uzak Otuz devlete istiklâl ve tamamiyetlerine dokım-
nuyacağma dair teminat vermesi için yapmış olduğu teklife B. Hitler, böy-
le konferanslardan şimdiye kadar bir fayda gelmediğini söylemiş ve Al
manyanm bizzat sorduğu suallere cevab veren otuz devletin kendUerini 
tehlikede görmediklerini birdirmiş olduklarını kaydetmiştir. 

Maahaza Almanyanm bu hükûmetierden herbirine karşıhk olarak 
teminat vermeğe hazır bulunduğunu B. Hitler bUdirmiştir. İki mühim sulh 
Bamam olan muahedenin feshedilmiş olmasına rağmen Almanya hem büyük 
demokrasi devletler, hem de yakm ve uzak komşularile müzakere kapışım 
açık bırakmış olduğundan dünya politikası vaziyeti vahamet bulmamıştır. 

AKŞAM 

Danzîğin Almanyaya 
avdeti bir zaman meselesi 

Kanım Bilileri 
Çıkuntı v e slDintl 

Hâkim huzurunda davacı Tahir, 
dava olunan Mahirden iki yüz yet
miş beş lira alacağı olduğunu iddia 
ediyordu. Ne ile isbat edersin? dedi
ler, cüzdanından katlanmış bir kâ
ğıt çıkaııp uzattı. Yazı makinesile 
yazılmış olan bu senedin altmda fil
hakika Mahir diye bir imza vardı. 

Mahire gösterdiler. 
— Evet, imza benimdir, lâkin bir 

itirazım var, dedi, ve anlatmağa baş
ladı. Ben Tahirden yüz yetmiş beş 
lira para ahp bu senedi kendisine 
verdim. Halbuki Tahir (yüz) kelime
sinin basma çıkıntı olarak (iki) ke
limesini ilâve etmiş. Olmuş iki jrüa. 
Benim aldığun yüz yetmiş beş lira
dır, ve bımu iadeye hazırım. Lâldn 
iki yüz yetmiş beş veremem, çünkü 
o kadar para almadım. 

BU noktada Tahir artık dayana-
madı: 

— Allahtan kork be adam! dedi, 
yalvardin, yakardm, kuzum ağabey 

çiğim, yüz liracık daha ver, dedin de 
benden yüz lira almadm mı? Sonra 
da senede (iki kelimesini beraber ilâ 
ve etmedik mi? 

Hâkim, Hukuk Usulü muhakeme
leri kanununun 298 inci maddesine 
istinaden senette çıkını olarak yazıl
mış (iki) haldunda kararmı verdi. 
Mezkûr maddede sarahaten şöyle 
yazılıdır: 

Madde 298 — Senette mevcud bu
lunan çıkıntı ve kezalik senedin met
nindeki veya hamişindeki hâk ve 
süinti aynca tasdik edilmemiş ise, 
inkâr halinde keenlemyekündür. 

Tasdikin, senedi imzahyan tara-
fmdan yapılacağı tabiidir. Hâdise
mizde borçlu Mahirin (iki) kelimesi 
yanında ayrıca bir imzaaı olsaydı 
mesele yoktu. Lâkin çıkmtı veya si
linti imza ile tasdik edilmemiş ise 
İnkâr halinde bu gibi çıkmtı veya 
sillntUerin bir hükmü yoktur. 

Avukat:. Emcet Ağtş 
W0 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
rneederi olduğudur. Forster emri al
tmda bulunan 8000 kişiden mürekkep 
S. A. ve S. S. kıtaatına hitaben neş
rettiği \At tebliğde vaziyetin inldşa-
fma sakin bir şddlde intizar edilme
sini söylemiştir. 

Berlin 29 (A.A.) — Emin Wr men- • 
badan öğrenildiğine göre Almanya 
tarafından Polonya koridonmdan 
hariciez memleket imtiyazından is
tifade etmek şartile geçmesi taleb 
edüen yolun genişliği 25 kilometredir. 
V a r ş o v a , A l m a n m u h t ı r a s ı n ı 

d i k k a t l e t e d k i k e d e c e k 
Varşova 29 — Alçumya hükümeti, 

Varşovadaki maslahatgüzarı vasıta-
sile dün Reichstag'm içtimaındau 
evvel Alman - Leh münasebetlerinin 
heyeti umumiyedne ve Leh - Alman 
paktınm feshine dair bir muhtıra 
tevdi etmiştir. 

Bitlerin nutku hakkında tefsirler
de bulunan siyasî Polonya mahfüleri 
Alman muhtıı-asma da telmih ede
rek herşeyden evvel Alman - Leh mü
nasebetlerinin dostane bir şekilde 
tanzimi fikrinin Hitler tarafmdan 
değil, mareşal Püsudski tarafından 
ortaya atıldığım beyan etmektedirler, 
Polonya hükümeti iyi komşuluk mü-
naseijetleri tesisini daimi beynelmilel 
haj'̂ atın esas temeli olarak kabul et
miştir. Bmum içindir ki Alman muh-
tırasmı diklcatle tedkik edecektir. 

B. Beck, B. Mitlere cevap 
verecek 

Varşova 29 (A.A.) •— Matbuatın 
zannettiğine göre Alman muhtırasına 
verilecek olan diplomatik cevabdan 
maada gelecek haita ayan meclisin
de veya Diette Hariciye Nazın bir 
nutuk söyliyerek Hitlere cevab vere
cektir. 

Almanyanm Lehistana 
muhtırası 

BerUn 29 (A.A.) ^ 1B34 tarihli Alman -
Leh ItUâflannın feshedildiğine dair Po-
lonyaya gönderilen Alman muhtırası, İn
giliz - Alman deniz anlaşmasının feshi 
için ileri sürülen sebeblere benziyen delil
lere istinad etmektedir. 

Muhtırada Polonyanın İngiltere ile Al
manya arasında çıkacak bir ihtilâfta, bu 
ihtilâfa sebebiyet veren İngiltere olsa da
hi, Almanyaya karşı müdahale etmeği 
kabul ettiği bildirilmekte, halbuki 1934 
tarihli Alman - Leh Itilâflarmm kuvvet 
istimalinden sarfmazar edilmesini derpiş 
ettiği hatırlatılmaktadır. Yeni İngiliz -
Leh itilâfmm katt şeklt ne olursa olsun, 
muntazam bir ittifak ve daha ziyade 
münhasıran Almanya aleyhine mütevec
cih bir ittifak mahiyetinde telâkki edil
mesi lâzımdır. Böyle bir ittifaka girmekle 
Polonya üçüncü bir devletin yardım va
adini Almanyanm «ulh gacfintisine tec-
clh etmiş oluyor. Bu da Polonya hüküme
tinin Alman - Leh meselesini Almanya 
ile dostane müzakereler yapmak suretile 
halletmekten sarfmazar ettiğini göster
mektedir. 

Muhtırada bundan sonra mevcudiyeti 
1934 İtilâflaıUe tanınmış olan Fransız -
Leh ittifakı ile Polonyanm İngiliz ittifak

lar sistemine iştiraki arasmdaki farka işa
ret edllmektedû. 

Bu sisteme iştirak etmekle P<4onya hâ-
kûmetl üçüncü bir devlet tarafından Alr-
manyayı muhasara etmek için taklb edi
len bir siyasete İştirak etmiş olmaktadır. 
Buna mukabil Almanya, Folonyaya kargı 
daima dostane bir siyaset takib etmiştir. 
Almanya Polonyanm menfaatlerini naza
rı itlbare almış, meselâ, müşterek bire Leh-
Macat hududunım tesisini kabul etmiştir. 
Almanjra, ayni dostane mülâhaza ile iki 
memleket arasında muallâkta kalan ye
gâne meseleyi, Danzig meselesini hallet
meğe çalışmıştır. Almanyanm, Hltlerln 
nutkunda bildirilen teklifleri Varşova ta
rafmdan sureti katiyede reddedilmiştir. 
Halbuki bu teklifler mübalâğalı talebler 
ihtiva etmemekte idL 

Muhtırada netice olarak şöyle denil
mektedir: 

1 — Polonya hükümeti Danzig meselesi 
hakkında adilâne bir itilâfa varılması ve 
Leh hududlannın kati surette Almanya 
tarafından garanti edilmesi için eline ge
çen fırsattan istifade etmemiş, bilâkis bu 
hususta Berlinln yaptığı teklifleri reddet
miştir. 

2 — Polonya hükümeti, üçüncü bir dev
letle 1984 tarihli itilâfların ruhuna uyma
yan siyr^î bir teahhüde girişmiş ve buna 
yapmakla bu itilâfları bir taraflı ve keyfi 
olarak hükümsüz bırakmıştır. 

3 — Almanya hükümeti, bunımla bera
ber Alman - Leh münasebetlerine k&rşi. 
tarzı hareketini esash bir şekilde tadil et
mek tasavvurunda değildir ve PoİMiya 11» 
yeni bir İtilâf akdine, bu itilâfın her iki 
taraf için de sarih ve mecburi bir teah
hüde istinad etmesi şartile, hazırdır. 
L e h g a z e t e l e r i n e d i y o r l a r ? 

Varşova 29 — Matbuat, Hitlerin 
nutkunım bilhassa Polonya ve tngU-
tere üe olan itilâflarm bir taraflı ola
rak feshine dair olan kısımlan hak-
kmda tefsirlerde bulunmaktadır. 

Gazeteler, Alman devlet reisinin 
Alman - Leh itilâfım feshetmek için 
üeri sürdüğü iddialan reddetmekte
dirler. 

Yan resmî Gazeta Polska diyor ki; 
«Hayatî menfaatlanmıza karşı ta

kib edilen tazyik metodlannm ade
mi muvaffakiyetle neticeleneceğine 
şüphe yoktur. Polonyaya hitap etmek 
istiyenlerin bu metodlardan sarfına
zar etmeleri lâzımdır. Bir taraflı hal 
çareleri bulunması için yapılacak te
şebbüsler beyhudedir. 

İngüiz - Leh anlaşmasımn Alman -
Leh anlaşmasile kabili telif olmadığı 
ve Almanya ile akdedilen itilâfın Po
lonyanm garp devletlerüe teşrild me
saide bulunması imkânım sell)ettiği 
iddiası hakkında Gazeta Polska, bu 
iddiaların tamamile yanlış olduğunu 
yazmaktadır. Bu mesele, Leh - Al* 
man itilâfı akdedüdiği esnada sera-
haten tesbit edilmiş idi. Polonya hü^ 
kûmetinin bu hususta tarzı hareke
tini değiştirmesi için lıiçbir sebeb 
yoktur. Polonya hükümetinin buna 
aid evrakı neşretmek haklum muha
faza ettiğini zannediyoruz. 

Gazeta Polska, Polonyanm Bitle
rin nutkuna ve Alman muhtırasmda 
derpiş edUen Almanya ile komşuluk 
münasebetlerinin müsbet bir şekilde 
tanzimi meselesini daima ciddiyetle 

Çanakkale zabıtasının 
muvaffakiyeti 

B i r İ n g i l i z s e y y a h ı n k a y b o l a n 
e ş y a s ı b u l u n a r a k kendisinflf 

g ö n d e r i l d i 
Çanakkale (Akşam) _ tngUia 

bandıralı Le Tltia seyyah vapurlli 
geçenlerde gelen seyyahlardsm b&yaa 
Joan L. Marshell, Trova harabelerin
den avdetinde Emniyet direktörü^ 
güne müracaat ederek, basa eşyalanai 
nerede bıraktığını hatırlıyamadığını 
ve kaybolan eşyasınm bulımması için 
kendisine yardım edilmesini istemiş 
tir. 

Emniyet direktörlüğü, bu işe ge
reken ehemmiyeti göstermiş ve kısa 
bir zaman sonra kaybolan el çantası, 
pasaport, İngüiz şilinleri ve mümasü 
eşyayı Trova harabelerinde buldura
rak ayni günde şimalî Londradaki 
adi"esine gönderilmek üzere İstanbul 
ingiliz konsoloshanesine göndermiş
tir. _ _ _ _ ^ _ _ _ 
1 5 g ü n l ü k b i r k ı z a r s a y a a t ı l d ı 

tzmir 29 (Akşam) — İzmirde Kara taş 
orta okulu karşısındaki arsaya 15 günlük 
bir kız çocufu terk edilmiştir. Yavrucuk, 
Çocuk yuvasma gönderilmiş, terk edenle
rin aranmasına başlanmıştır. 

B e d e n t e r b i y e s i k u p a s ı 
Dün Talcsim stadında millî küme 

maçmdan evvel Beykoz - Kurtuluş 
muhtelitile Pera - İstanbulspor muh
teliti arasında beden terbiyesi kupa
sı için müsabalm yapılacaktı . 

Fakat Pera, İstanbulspor muhte
liti sahaya ilân edilen saatten geç 
geldiğinden hükmen mağlûb sayıldı. 
Her iki talum arasında yapılan hu
susî karşılaşmada Pera, İstanbulspoı; 
muhteliti 2-1 galib geldi. 

B u g ü n B a k ı r k ö y ü n d e 
y a p ı l a c a k m a ç l a r 

3A-4-938 pazar günü Bakırköy Barut-
gücü sahasmda bugün yapılacak maçlal 
şunlardır: 

1) — Patlh Halkevi - Banıtgûcü. B. ta-
kımlan saat 14 de. Hususi surette. 

1) — Bakırköy Halkevinin tertip ettiti 
Halkevleri kupa maçlarının ikinci haftasL 
Fatih - Bakırköy Halkevleri takımları aran 
smda saat 16 da. 

â l l» l l fc l l th i l i l i * t fHH. t * i t . i «» i«HIH I»*^* * l t . l l | 
tedlcik edeceğini kaydederek maka
lesine nihayet vermektedir. 

întibalannı bildiren Gazeta Polska-
nm Berlin muhabiri, Hitlerin nut
kunun Avrupadaki telâşlı vaziyeti 
vahimleştimiyeceğini, fakat gergin
liği de izale elmiyeceğini yazmakta
dır. Muhabir, muhtelif devletlerin si
nirlerim yıpratma teşebbüsüne de
vam edüeceği kanaatindedir. 

Ordımun organı olan Polska Zbe-
rojna, şöyle yazıyor: 

<Polonya, prensip itibarile, Alman •« 
Leh münasebetlerinin muslihane bir 
şekUde tanzimi için müzakerelere 
devam etmeğe hazırdır. Yalnız bu 
müsakerelerin münasib bir hava 
içinde, tazyik ve tehdidden uzak ola
rak başlaması, iki tarafın menfaat-
Imnin nazan itibare alınması lâ
zımdır.» 

Gîîiiîin Ansiklopedisi 
K U Y R U K L U YOLDIZLAR 

Nasıl devrederler? Ne evsaftadırlar? 

Tukanda Almanyanm Ankara böjflk elçiliğine tayin edilen Von Papen tti-
madnamesini takdim etmek fisere RehMlınhur t&met tnönüne gideıken, «fa-
ğula: B. Nıunaa Menemencioğiu tantfından verüen siyafetten bir enstantane. 

Rasadat ilmince şimdiye kadar 
meçhul yeni bir kuyruklu yıldızm 
dünyajra yaklaştığı haber verUiyor. 

Kuyruklu yıldız, güneşin etrafm-
da çok yassı bir kafmakıs resmeden 
ve ekseriyetle ışıklı bir kuyruğu olan 
seyyaredir. Bu kabil yıldızlann bazan 
de mahrekleri mihrakı namütenahide 
olan kat'makıs yani kafımükftf! ve Ud 
ucu namütenahiye açılan kafızaid 
şeklindedir. 

Yollan kat'ınakıs şeklinde olan 
kuyruklu yıldızlar muayyen zaman-
latda uzun veya kısa fasılalarla mun
tazam surette görünürier. Bunlar 
devri yahut mevkut olanlardır. Hal
buki yollan kafızaid yahut kafımü-
kâfî olan kuyruklu yıldızlar, namüte
nahiden doğru gelirter, güneşin etra-
fmda döndükten sonra yine namüte-
nahi3re doğru »tskltyrlar ve bir defa 
görünürler. 

Yollan çok yassı kat'makıs olan 
kuyruklu yıldızlar da blnnazariye dev 
rldirlcr; fakat cümlei şemsiyeye yak
laşma fasılalan binlerce hatta mil
yonlarca senelere mütevakkıf oldu
ğu için pratikte bir defa görünüyor 

demektirler. 
Kuyruklu yıldızların güneş etra-

fmda bir defa resmettikleri yolla di-
ğter sefer resmettikleri farklı olabi
lir. Muhtelif seyyarelerin bunlar üze
rindeki cazibesi yollarım değiştirme
lerinde mühim bir rol oynamaktadır. 
Meselâ Jüpiter'in cazibesi kat'ımük&-
fî yahut kat'makıs yollu bazı kı^rük-
lu yıldızlar üstünde tesir etmi§ ve 
bunlan küçük yollar üzerinde seyre
den kısa devirli seyyareler haline ge
tirmiştir. 

Bunun aksi de varid olmuştur. 
Cümlei şemsiyemize bağü olan baa 
kuyruklu yıldızlann da başka cazibe
lere kapılıp bizden aynldıklan vaki 
olmuştur. 

Yolun cuısi ne olursa olsun bir 
kuyruklu yıldızın sürati, güneşe yak
laşması veya uzak^aşmasile büyük de
ğişiklikler arzeder. 

Arz güneşin etrafında saniyede 30 
kilometre süratle devreder; halbu
ki güneşe ayni mesafede bulunan bir 
kuyruklu yıldız saniyede 42 kilomet
re süratle seyreder. Güneşe en yakın 
oUın dfinüm nemasını geçtikten 

ra kuyruklu yıldızın sürati birdenbi
re artabilir ve saniyede 550 kilomet
reye kadar çıktığı görülmüştür, 
(1843 kuyruklu yıldızı) şimdiye ka
dar yüzlerce kuyruklu yıldızm yoll». 
n tesbit edilmiştir. 

Seneden seneye de yenileri kayolun* 
maktadır. Bu devri kuyruklulardan 
1910 daki Halley yıldıa kendisinden 
pek çok bahsettirdi. Dünyaya çarpa
cağı rivayet edildi. Telâşlar u]wıdı. 
İntihara kalkanlar oldu. Ayni jnldı-
zı 1986 da beşeriyet tekrar görecek-
tir. 

«»« 
İsimlerinden de belli olduğu gibi 

kuyruklu yıldızın kuyruğu olursa da 
bazüarınınki bariı bir şekilde tecelli 
etmez; hudutlan gayri muayyendir. 

«luyruklan tek, çift 3rahut yelpaa 
biçimli olan kuyruklu yıldızlar var
dır. 

184S de görünen kuyrukla yıldma 
kuyruğu 320 müyon kilometre uzuıv 
lufundaydı. Halleyİn kutru takriben 
eOO bin kttometredlr. 1811 de görünen 
kuyruklu yıldız da 
tfL 



Sahlfe6 A K Ş A M 30 Nisan 1939 

Cemal Nadir 
ve 

Karikatür albümü 
Her g:ün gülerek çeçen saatlerimizdeB 

bir kaç dakikasını Cemal Nadire borçlu
yuz. Hele onun yeni çıkan karikatür al
bümünden bir tane edinip erinize sok-
nuşsanız saatlerce gülmek imkânına ka
vuştunuz, demektir. 

Cemal Nadir son devir Türk mizahının 
yefâne üstadıdır. O istisna edilecek olur
sa bizde kıymet terazisine vurulacak bir 
mizahın mevcudiyetini iddia etmek çok 
güçleşir. On beş sene evvelki yazıları tek
rar tekrar basan, posası çıkmış esprileri 
muayyen zaman fasılalarile tefrika eden 
mizah mecmuaları; yavanlıkla senli benli 
olmuş, nükteli yazı yazmak için kulaj^ını 
«eki münevverin ağzına sokup bckliyen 
kof mizah muharrirleri; çoğunun altında 
bir yabancı sanatkârın imzasile onu 
neşreden vasıtanın «her hakkı mahfuz
dur» damgası yatan yerli karikatürler 
arasında Cemal Nadir bugünkü Türk mi-
cahını nüktesi ve çizgisile tek başına tem
sil ediyor. 

Onun kalemi eline aldığı zaman ışıl 
ışıl parıldayan zekâsile harikulade görüş 
kabiliyeti muvaffakiyetinin birinci sebebi 
ise ikincisi her hakiki sanatkârda olduğu 
gibi taklide ve bayağıya karşı duyduğu 
•onsuz nefrettir. Zekâdan mahrum bir 
karikatüristin çizgilerle yapacağı nükte 
ne kadar beyhude ise aradığı muvafakı-
yete vurgun ve taklid yolundan gitmeğe 
çalışan bayağıdan ürkmiyen karikatürist 
de aleladenin içinde kalmağa mahkûmdur. 

Cemal Nadirin kuvvetli şahsiyetinde 
toplanan meziyetlerden birinin de emsal
siz tahlil kabiliyeti olduğunu unutmaya
lım. O karakterini ortaya vuracağı insa
nın dış hayatından iç âlemine ustalıkla 
girmesini bilir ve yakaladığı haleti ruhi-
yeyi gizlendiği köşeden iki kalem darbesile 
çıkarıp pürüzsüz bir nükte ile şerh eder. 
Sonra Cemal Nadirin bazan şiire kadar 
giden muvaffakiyetinin âmillerinden bir 
başkası da insanlar kadar hayvanlar ve 
eşya hakkında da sanatkârane bir görü-
fü olmasıdır. 

Bence Cemal Nadirin yeni çıkan kari
katür albümü, içinde yaşadığımız devri, 
insanları, hadiseleri ve dekorile anlatan, 
mantığı ve mantıksızlıklarile, güzellik ve 
çirkinliklerile, korku ve neşesile tahlil 
eden en mükemmel ve en ince kitaptır. 
İnsanı kahkahalarla güldüren bu kitap
ta boş gururu, mürailiği, kötülüğe istida
dı, hodbinliği, mânâsız düşmanlıktan, 
pintiliği velhasıl bütün noksanlarile «insan» 
tasvir edilmektedir. 

Şevket Hıfzı 

Acaba 
Oluş mecmuasının bu hafta çıkan nüs

hasından şair Ahmed Kudsi Tecer'in 
«Acaba» başlıklı yazısmı aşağıya alıyoruz: 

Henüz mektepli bir çocuktum. Şiire 
merakım vardı. Güzel sandığım ve çoğunu 
ezberden bildiğim şiirleri tekrarlamaktan 
levk alırdım. Evimizde bir subay emirberi 
vardı. Mektuplarını ben yazardım. İlk 
cümlesi daima şöyle idi: «Oözü yaşlı, 
baftrı daşlı validem kadına. Evvelâ iki el

lerinizden pus edüb hatın şerifinizi sual 
ederim... İlâh....» 

Bilâl - onun adı - bana bir çok türküler 
söylerdi. Sesi hâlâ kulaklarımdadır. Fakat 
beni en fazla meraka düşüren vezinli, 
kafiyeli beyitler bilmesi idi. Gerçi bunları 
pek sade, hattâ değersiz görürdüm. İçim
den kendi bildiğim ve dilimden düşürme
diğim üstadlajamın seçme şiirlerini fısıl
dar, bunlarm yanında Bilâl'in sözlerini 
âlfieta gijlünç bulurdum. Bilâl'a karşılık 
yapmak, ben de ona bildiklerimi okumak 
isterdim. Her zaman gürül gürül okudu
ğum şiirler dilimin ucuna kadar gelir, fa
kat sesim boğazımda düğümlenir, yutku-
nurdum. Bir türlü okuyamazdım. 

Kendi kendime: «Bunlar lûgatli sözler, 
derdim, Bilâl bunları bilmez ki!...» 

Üniversiteli bir gençtim. Edebiyata da 
ilgim vardı. Bazı mecmualarda şiirlerimi 
neşretmiştim. Beni günlerle üzen, yoran 
bir hülya avcılığının hasadı olan mercan
larımı, sedeflerimi kenarları yaldızlı def
terlerde olduğu kadar hafızamda da itina 
ile saklar, vakit vakit onları kendi kendi
me mırıldanmaktan büyük bir haz du
yardım. Muvaffakiyetime arkadaşlarım 
da gıpta ederdi. Zaman değişmiş, bizim 
nesillere gelinceye kadar dil de büyük bir 
tasfiye görmüştü. Hiç değilse lirizm, Üni
versite mahallelilerinin konuştukları gibi 
bir dile sahip olmuştu. Bir aile ziyareti 
için Denizli'ye gitmiştim. Bir gün, civar
da dolaşırken, biraz dinlenmek için bir 
ırmak kıyısına oturmuştuk, yanımızda 
köylüler de vardı. Orada şen fıkralar, eğ
lenceli hikâyeler söylediler. Bir tanesi de 
beyitler okudu. Bunlar mükemmel dizil
miş, ölçülü, kafiyeli sözlerdi. Hayretimi 
saklayamadım. Gerçi bunlar aşısız, ya
ban ağaçların kekre, buruk yemişleri gi
bi idi. İçimden, kendi şiirlerimi mırılda
nıyor, bunalnn yanında dinlediklerimi 
pek yavan buluyordum. Onların bu ikra
mına karşı altta kalmamak, karşılık yap
mak için, ben de kendi şiirlerimi okumak 
istedim. Yaldızlı defterimde olduğu kadar 
hafızamda da saklı duran şiirlerim dilimin 
ucuna kadar geldi, dudaklarımı kıpırdattı, 
fakat sesim boğazımda düğümleniyordu. 
Yutkundum, bir türlü okuyamadım. 

Kendi kendime: «Bunlar ince fikirler, 
ince hayaller, dedim, onlarin bunu anla
ması kabil mi?.» 

Hevesli, yeni bir öğretmendim. Edebî 
bir mecmuanın da sahibi idim. Şiire ve 
estetiğe aid makaleler de yazıyordum. 
Edebi tekâmülü tedkik etmek, sırasında 
da- meslekdaşlanmı tenkid etmek içîS-
kendimde yeter bir güven buluyordum. 
On sene zarfında benim de men.sup oldu
ğum bir şiir neslinin, daha henüz inkişa
fa başlıyan istidatlar arasında bariz te
sirleri bile, artık, seziliyordu. Neredeyse 
üstadlar biz oluyorduk. Sivas'ta bulunu
yordum. İlköncf muhitin zengin halk 
kültürü dikkatimi çekti. Halk şairleri 
bayramı yapıldı. Halk şairleri ile bir ara
ya geldik. Günlerce bize olgun sanatları
nın örneklerini verdiler. Coştular, coştur
dular. Köklü, mütekâmil bir kültür mah
sulü olan bu gümrah, çağıltılı ve ışıklı bir 
su gibi akan şiir tezahürü önünde hay
ranlık duydum. Onların bu derece yakın
lıkla, muhabetle yarattıklan şiir havasına 
ben de kendimce bir şey katamaz mıydım? 
İşte bizim şiirlerimizin de konuştuğumuz 
gibi bir dili, hattâ onlarmkine yakın bir 
şekli vardı. Ben de, aralıkta bir, dilimin 
ucuna kadar gelen şiirleri okumak istiyor
dum. Bir kaç kere yutkundum. Mısralar 
damağıma yapışıp kalıyordu. Bir türlü 
okuyamadım. 

Kendi kendime: «Acaba, dedim, biz bu 
insanlar için söylemiyor muyuz?...» 

Bu haftanın neşriyatı 
Kitaplar 
Ata tü rk için 

Muharrir İsmail Habibin, Atatürk ha
yatta İken yazdığı yazılarla ölümünden 
sonra neşrettiği hatıralar «Atatürk için» 
Ismile kitap halinde çıkmıştır. 

Kiral ık konak 
Kıymetli romancılarımızdan Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu'nun evvelce eski 
harflerie basılmış olan «Kiralık Ko
nak» isimli romanının mevcudu kalmadı
ğından Remzi Kitapevi bu eseri yeni 
harflerle ve tek cild halinde neşretmiştir. 

Eski harfleri bilmiyen yeni nesil bu 
suretle üstadın ilk eserlerinden birini de 
okumak imkânını bulmuş oluyorlar. 

Tarihi çocuk romanlan 
Tanınmış muharrirlerimizden İskender 

Fahreddin Sertelli'nin hazırladığı «Tarihi 
çocuk romanları» serisinden sekiz küçük 
kitap neşredilmiştir. Tarihî devirler için
den birer şahsiyet alınarak çocuğa tarih 
ve okuma zevki vermek gayesile yazılan 
bu küçük romanlar 12 cild teşkil edecek
tir. Bu seriden intişar eden sekiz kitap fu 
isimlet» taşımaktadırlar: 

«Avcı Mehmed», «Karakurumdan Tu-
naya Türk akını», «Çanakkalede Küçük 
Ahmedin kahramanlığı», «Tanrının oğlu», 
«Tarihin çocukları», Timuçin ve oğulla
rı», Kubilây hanın akınları», «Kutublarda 
bir Türk kızı». 

Diğer dört kitap ta bugünlerde hazuf-
lanmış olacaktır. Kitaplar, Kanaat kitap
evi tarafından bastırılmıştır. 

Kadın kalbi 
• Rus ediblerinden A. Çekof'un «Kadm 

kalbi» isimli romanı B. Haydar Rıfat ta
rafından türkçeye çevrilmiştir. Müterci
min İnci roman koUeltsiyonunun üçün
cüsünü teşkil eden bu eser İkbal Kitapevi 
tarafından neşredilmiştir. 

İcrada ıs lahat düşünceleri 

Avukat Ali Şevket Erkün tarafmdan 
neşredilen bu etüd müellifin icrada ısla
hat etrafındaki düşüncelerile icra kanu
nunun düzeltilip düzeltilemiyeceğl hak
kındaki mütalâasını ve kanundaki müd
detler listesini ihtiva etmektedir. 

Gebelik, emziklilik ve çocuk 
hastahklan 

Doktor Mecdi Emin Sayman tarafından 
neşredilen bu eser kadınların gebelik es
nasında riayet etmeleri lâzımgelen umu
mî hıfzıssıhha kaideleri, süt emen ço
cuklara bakmak usulleri ve çocuk hasta
lıkları hakkında faydalı malûmatı ihtiva 
etmektedir. Eser, Tefeyyüz Kitapevi ta
rafından hazırlanmıştır. 

Mecmualar 
Teni Adam: Profesör İsmail Hakkı Bal-

tacıoğlunım haftalık mecmuası (Sayı: 
226), Serveti Fünun - Uyanış: Haftalık 
edebiyat ve sanat mecmuası. Aramak: 
Bu isimle İzmirde yeni bir edebiyat ve 
sanat mecmuası çıkmağa başlamıştır. Ay
da bir neşredilecektir. 

Oluş 
Ankarada neşredilen bu edebiyat ve 

fikir mecmuasının 17 nci sayısı da çık-
nııştır. Oluş'un bu nüshasmda tanmmış 
muharrirlerimizin kıymetli edebiyat ve 
fikir yazılarile şair Ahmed Hamdi Tanpı-
nar'm «Defne Dalı» isimli yeni bi« şiiri 
vardır. 

Relsicllmiluron çoculdarının çay ziyafeti 

Mfllf Şefin çocukları tarafmdan minimini arkadaşlanna verilen 
çay ziyafetinden iki intilm 

Beyazıd çocul( esirgeme iturumuDun faaliyeti 

Çocuk Esirgeme kurumu Bejrazıd kolu 23 Nisan 1939 çocuk bayramı mlU 
nasebetile kendi bölgesinde mevcut yardıma muhtaç (40) erkek (30) kız ço
cuğa elbise ve manto ayakkabı çorap; şapka, fanila ve bunlarla beraber ;95) 
çocuğa da ayakkabı verilmiştir. 

AKŞAM'in tefrikası Tefrika No. 49 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Nadire böyle şeylerde son derece yal

paktı. Ve bu hususiyeti sayesindedir ki 
zaten erkeklere bütün istediklerim 
yaptırırdı. O herşeyin sırasmı, zama
nım bilir; ve mânâsız inadlarla kar
şısındakini aksilendirmezdi. 

Paşa coşkun bir muhabbetle sevgili
sini öpüp, göğsüne batırdıktan son
ra: 

— Öyle ise müsaade et; ben gidiyo
rum. -Yarın bir aralık gelir; seni görü
rüm. Belki de obürgün... İnşallah gi 
deriz. 

««« 
Konaktan içeri girer girmez hizmet

çi kız: 
— Hanımefendi sizi odasında bek

liyor. - dedi. 
Eve avdetinde genç kadm rahatsız

lık bahanesile odasına kapanmıştı. Bir 
kaç kere Tendu yanında oturmak için 
İsrar ettiği halde: 

— Yalnız kalmak istiyorum, karde-
|Im... Başım ağrıyor... - diye hemşire
sini kabul etmemişti. 

Perihan vicdan azabı içinde kıvra

nıyordu. Babasını o vaziyette gördük
ten sonra kendisine lanet etmeğe baş
lamıştı. Tendunun saf, temiz yüzüne 
bakmağa utanıyor, bütün yaptıklan-
na nadim oluyordu. 

Artık Hatibi düşünmüyordu bile... 
Muztarip ruhunda aşkını yaşatacak 
yer kalmamıştı. 

Babasımn bütün başına gelenlere se
bep kendi değil miydi? Hırsı yüzünden 
ona kucağım açmamış, onu tanıma
mış, serseri bir herifi onun yerine ge
çirmiş ve bugünkü günde âdeta bir ba
ba katili olmuştu. 

Şimdi dimağında yalnız bir fikir, 
bir gaye vardı: O da bütün yaptıkları
nı temizlemek ve babasını kurtar
mak! 

Katibin bir sözü aklına geldi: «Ben
ce bu adam katil değîl. Fakat itirafile 
kendini felâkete sürüklüyor.» demiş
ti. Her halde avukatın kanaati doğru 
olsa gerek! Fakat bunu nasıl isbat et
meli? 

Buhranlı dimağında birdenbire bir 
tablo canlandı: Cinayetin işlendiği 

rivayet edilen akşam o sahte paşa ile 
konuşmak istemişti. Lâkin henüz 
gelmediğini kendisine bildinnişlerdi. 

Pek sinirli bir gecesiydi bu! Gözü
nü uyku tutmuyordu. Kardeşini zehir-
lemek için verdiği emir onu fena hal
de sarsmıştı, ruhî mücadelelerden son
ra bu fikirden vaz geçtiğini Refete an
latmak niyetinde idi. Adam teşebbü
se başlamasın diye derhal onu görmek 
lâzımdı. Asabiyet içinde penceresinin 
önünde otururken yalancı Kadri Mem-
duh paşanın geç vakit geldiğini duy
du. Hemen erkeğin odasına koştu. 
Menhus projeden şimdilik sarfı nazar 
ettiğini söylerken gözleri, konsolun 
mermerine atılmış bir deste paraya 
ilişmişti. Evet, şimdi çok iyi hatırlı
yordu ki, bunların bir tanesinin üs
tünde kanlı iki parmak izi vardı. 

Artık zihni buhar almış bir makine 
gibi işliyordu. Cinayet vakasına ismi 
karışan Nadirenin Refetle alâkasını 
biliyordu. Demek öldürülen Suriyeli 
bankerle aralarında bir rekabet vardı. 
Cinayetler en ziyade kıskançlık yü
zünden çıkmaz mı? 

Düşündükçe yeni yeni fikirler bulu
yor ve buldukça bunların hakikate pek 
yakın olduğunu hissediyordu. 

Biçare babası hakikî suçlunun uğ
runa kurban giderken, katil sahte ün-
vamnın şerefile saltanath bir ömür mü 
sürecekti? 

Hayır, hayır! Bu olamaz! Ne baha 

sma olursa olsun Perihan hakikati 
meydana çıkaracaktı. 
Bunları düşünürken kapısı vuruldu 
Refet göründü. 

Herif mütebessim: 
— Beni çağırmışsınız, Perihan ha

nım... Bakın hemen geldim. Emriniz? 
Genç kadın hışımla: 
— Babamın katil şüpheâile hapse 

girdiğini biliyordımuz, değil mi? 
Sahte paşanın yüzü derhal meyus 

bir ifade aldı: 
— Evet! Biçarenin bu vaziyetlere 

düştüğünü gazetelerde okudum. Lâkin 
üzülmeyiniz diye size bahsetmemiş
tim. 

— Para verdiğim halde babamın se
faletten kurtulmayıp ihtiyaç için böy
le bir iş yapacağına hayret edeceğimi 
tahmin etmediniz mi? 

— Elbette! Hayretinize ben de işti
rak ederim... Romanyada rahat yaşa
ması kabilken acaba ne diye tekrar bu
raya geldi? Herhalde birisine kanmış, 
elindeki avucunakini kaptırmış olsa 
gerek! 

— Onu götüren arkadaşınızın adre
sini biliyorsunuz değil mi? 

— Tabiî 
— O halde bana verin de kendisine 

bir mektup yazayım! 
— Ben yollarım. 
— Hayır olmaz. Kendim yazacağım? 
— Benden şüphe mi etmeğe başladı-

mz, Perihan hanım? 

Genç kadın asabiyetle: 
— Evet! - dedi. 
Biran evvel hakikati meydana vur

mak istiyordu. 
Erkek tavrını bozmadan ciddiyetle: 
— Hakkınız var! Ne yalan söyliye-

yim?... Bu hususta cidden kabahatlı-
3nm. Teslim ettiğiniz paralan Kadri 
Memduh paşaya veremedim. O sıra
larda beni sıkıştıran mühim bir bor
cum vardı. İlerde pederinize iade et. 
mek niyetile önce kendi hesabımı te» 
mizledim. 

— Alçak! 
Perihanın gözünü öfke bürümüştîL 
Herif müstehzi bir tebessümle: 
— Bu kusurumu affedeceğinizi bili

yordum. Zira hiç bir zaman bir evlâd 
babasına suiistimal davası açamaz! 

— Hakikî babam mahkûm olurken 
susacak mıyım sanıyorsunuz? 

Bu tehdid karşısında Refetin rengi 
uçtu, fakat sükûnunu kaybetmeden: 

— Ne demek istediğinizi anlamıyo
rum! - dedi. 

— Ya, öyle mi? O halde izah ede
yim: İlk işim hâkimlere sizin kim ol
duğunuzu söylemek olacaktır. »Evlâd 
babasını takip ettiremez»miş... Sis 
benim babam değilsiniz ki... Siz şahta 
imza atan hırsız Refetsiniz... Sici hi
maye etmeğe hiç bir mecburiyetim 
yoktur. 

(.\rka.sı var) 

X 
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Japonyanın göndereceği filo 
AkdenîzdeRoma-Berlin mihveri donan
malarını ne derece takviye edebilir? 
Ajans haberlerinde bir Japon filosu

nun Akdenize geleceği bildiriliyor. Bu 
haber doğru ise totaliterlerin donan
ma tahşidatnı Akdenizde temerküz et
tireceklerine hükmetmek lâzım geli
yor. Esasen üçü ceb zırhlısı, üçü kru
vazör ve diğerleri muhrip ve denizaltı 
gemileri olmak üzere takriben kırk 
gemiden mürekep bir Alman filosu ma
nevra maksadile İspanya sahillerine 
gelmiş bulunuyor ve bu kuvvetin bir 
kısmı daha şimdiden Akdenizde dola
şıyor. 

Almanların bir defa aldıkları mah
rukatla 10,000 mil mesafe kateden ceb 
zahhlannı bu sıralarda Akdenize civar 
sularda bulundurmaları harbi umumî
den aldıkları acı dersten ileri gelmek
tedir. Zira Almanlar harbi umumî es
nasında donanmalarınm şimal deni
zinde İngilizler tarafından abluka 
edilmesine fırsat vermişlerdi. Bu se
beptendir ki, Almanya yeni bir harpte 
donanmasını îngiltereye karşı sev-
kulceyş itibarile gayri müsaid olan üs
lerinden ve İngiliz sahillerinden uzak
ta bulundurmak lüzumuna kail olmuş 
ve ayni zamanda İtalyan donanması
nın takviyesini istihdaf etmiştir. 

Diğer taraftan Berlin - Roma mih
verinin müşterek donanmaları Akde
nizde İngiliz ve Fransız müttefik do-
nanmasile boy ölçüşmeğe kâfi gelme
diğinden Japon donanmasından istia
ne etmektedirler. Daha açık ifade ile 
mevzuu bahis bu Japon yardımı tota
liter deniz kuvvetlerinin demokrasiler 
donanmasile başa çıkamıyacağmı iti
raf mahiyeti arzetmektedir. 

Acaba Japonya Uzak Şarktaki mu
azzam emellerinin tahakkuku için her 
an harekete müheyya tuttuğu donan
masından Akdenize ne kadar kuvvet 
ayırabilir? 

Buna cevap verebilmek için evvel 
emirde Japonyanın Cindeki istilâ siya
setinin iktisadiyatına vurduğu darbe
den müteessir olan Amerikamn ciddî 
bîr tehdide maruz bulunduğunu göz 
önünde tutarak bir taraftan Pasifikte 
yeni donanma üsleri vücude getirme
ğe diğer taraftan donanma inşaatına 
germi vererek sarı ırkın askerî ve ikti
sadi tevessüüne engel olmağa azmet
tiğini mütalâa etmek icap eder. 

Filhakika Japonya Çin ve alelûmum 
Uzak Şark işlerine hiç bir devlein 
müdahalesine razı değildir ve bu uğur
da Amerika ve İngiltereyi işine karış
tırmamak için onlara bahren tefevvu
ku emel ittihaz etmiştir. Bu maksadla 
ne Vaşington ne dç Londra deniz kon-
feranslarmın mukarreratma tâbi olmı-
yarak donanma inşaatında serbestisi
ni ilân etmiştir. Japonlar bir yandan 
cenubî Çin denizindeki tekmil ada
ları işgal ederek Singapordaki İngi
liz donanmasına karşı vaziyet alırken 
diğer yandan Pasifikteki Amerikan üs-
»übahrîlerinin sevkulceyş kıymetini 
Jtayıflatmak için (Marşal, Karolin, 
Mariyanen) adalannda yeni müstah
kem üsler vücude getirmektedir. 

Asyanın karasına ayak basan Japon
ların yerleştikleri vâsi ülkeleri istismar 
(edebilmeleri herşeyden evvel Japonya-

Japon donanması manevradm 

yi muhat olan denizlerin donanma ile 
emniyete alınması sayesinde mümkün
dür. Bu emniyet ancak deniz hâkimi
yeti ile temin olunur. 

Pasifikte çarpışan Japon ve Ameri-
kan menafii her iki tarafın donanma
larını mütemadiyen kuvvetlendirme
sine sebep olmaktadır. Halihazırda 
Amerika ile Japonya arasındaki do
nanma kuvvetinin nisbeti şöyledir. 
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Amerika: 
Japonya: 

15 5 18 19 210 82 
9 5 12 23 110 64 

Bu cedvelde görülüyor ki, Amerika 
6 dritnotla Japon donanmasına tefev
vuk etmektedir. Amerika bu tefevvu
ku muhafaza TÇin bahriye bütçesine 
azim meblâğlar koymuş ve Japonların 
yeni dritnotlar inşaatına karşı iki mis
li inşaat kabul ederek mukabele et-
mştir. 

Maamafih Japonlar Amerikanın bu 
materiyal faikiyetini personelin istih
kar hayat edercesine fedakâriıklarile 
telâfi etmeği göze aldırmışlardır. 

Japonyanın yegâne endişesi muhte
mel bir harpte İngilizlerin Singapor 
müstahkem mevkiine Amerikalıların 
Havay adasındaki Pearl Harbor üssü-
bahrîsine dayanarak Japonyayı uzak 
ablukaya almak ve bunun neticesi ola
rak açık denizlerdeki Japon seyrüsefer 
ve münakalâtına mâni olmak tehlike
sidir. Gerek Cinden ve gerek hariçten 
iptidaî madde tedariki kaygusuna ma

ruz bulunan Japonları ana yurdlarmda 
düşman ablukasından azade bulundu
racak başlıca güvendikleri kuvvet do
nanmalarıdır. 

Çin harekâtında Jponya ikinci dere
cedeki ihtiyat gemilerini kullanmak
tadır. Ana filo Japon adalanndaki üs
lerinde en yüksek harp kifayetine ma
lik olarak emre intizar vaziyetinde bu

lunmaktadır. 
Japonyamn önünde bu derece muaz

zam ve hayatî bir dava mevcud iken 
müttefiklerine yardım için Akdenize 
dritnotlardan mürekkep kuvvetli bir 
filo gönderemiyeceğine hükmetmek 
icap eder. O halde Akdenize geleceği 
söylenen Japon kuvveti kruvazör ve 
muhriplerden müteşekkil bir hafif fi
lodan ibaret olacaktır. Maamafih Ak
denize tekmil Japon dritnotlarınm gel-
mesi kab.ul edilse bile buna mukabil 
İngiliz ana vatan filosunun Akdeniz 
filosuna iltihakile bu denizdeki tefev
vuku gene demokrasiler ellerinde tuta
bilirler. Halbuki Japonya dritnotları-
nın değîl hepsiıü, yarısmı dahi Akde
nize göndermeğe razı olamaz. 

i. B. 

Millî Şefin 
doğduğu ev 

Tarihî hususiyetlerine halel 
gelmeksizin tamir edilecek 

izmir (Akşam) — Cümhurreisi İs
met İnönünün tzmirin Medine yoku
şunda doğdukları tarihî evin Beledi
yece (İnönü müzfişi) haline ifrağ 
edilmek üzere sahibinden satın alın
dığım yazmıştık. 

Binanın bazı kısımları maili inhi
dam vaziyette olduğundan Belediye
ce tamirine balşanmakla beraber Be
lediye fen heyeti tarafından bir plân 
tanzimi için de tetkiklere başlanmış
tır. Yeni inşaat ve plânda evin tari
hî hususiyetlerine katiyen halel ge
tirilmemesine dikkat edilecektir. 
Plân hazırlandıktan sonra Millî Şe
fimize takdim olunacaktır. 

(İnönü müzesi) nin civarındaki 
evler de istimlâk edilerek yıktırıla
cak ve güzel bir meydan vücuda ge
tirilecektir. Müzede, İnönünün muh
telif hatıraları, fotoğrafileri buluna
cak ve burası bir ziyaret yeri olacak
tır. 

Tamaşlro Japon dritnotu atcs ederlıeıı 

iki sabıkalının kasap 
Ahmede oynadıkları oyun 
Saim ile Ömer, hem iki okka et almış
lar hem de on lirasını dolandırmışlar 

Cüretkâr bir yankesici 
îstelyanta adında bir kız Bebek 

tramvayında sahanlıkta bilet almak 
üzere çantasından para çıkanrken 
sabıkalüardan Mehmed yanına soku
larak birdenbire kızcağızın çantası
na elini sokmuş ve İçinden paralan-
nı avuçlayıp kaçmıştır. İstelyaninin 
ve etrafdakilerin bağırmalar^ ÜMR* 
ftS zabıta Mehmedi kaçarken yaka
lamıştır. 

Mehmed dün adliyeye verilmiş, as
liye dördüncü ceza mahkemesinde 
muhakemesine başlanmıştır. Kendisi 
mahkemede suçunu İnkâr etmiç, fa
kat mçiıkeme tevkifine karar vererek 
şairlerin çağınlması için muhake
meyi İMC$ka güne bırakmı$tu:« 

Saim ve Ömer adlannda iki Babı-
kalı Gedikpaşa civarında kasap Ah-
medin dükkânına giderek İki kilo et 
almışlar ve bütün bir on liralık ver
mişlerdir. O sırada bozuk parası <Ar 
madiği için kasap Ahmed bu (HI lira
lığı dışarıda başka bir dükkânda boB-
durup getirmiş ve et parasnu ajucdık» 
tan sonra üzerini iki müşteriye ver
miştir. 

Kasap parayı sayarken, müşteriler
den Saim, arkadaşı ömere dönerek: 

— Senin cebinde bozuk para vardı. 
Niçin onları vermedin de on liralığı 
bozdurdun? Bize bütün para l&zun. 

Demiş ve kasaptan bütün oa. liralı
ğı geri istemiştir. 

Kasap Ahmed, bu vaziyet karşısın
da çekmeceden bütün bir on liralık 
çıkarıp Saim ile Ömere uzatmış, Ömer 
de cebinden çıkardığı ufak paralaria 
et bedelini ödemiştir. 

İki müşteri dukandan çıktıktan bi
raz sonra kasap Ahmed paralannı he-

saplaymca, dolandınldığını anlamışr 
ter. Meğer, Saim ile Ömer, on liralığı 
bozdurduktan sonra, bundan cayarak 
kasaptan tekrar bütün bir on llrahk 
alırken, kargaşalılı< arasmda, kasap 
Ahmedin biraz evvel bozdurup kendi
lerine iade ettiği on liranın üzerini dt 
ödlerine indirmişler ve eti de abp sa-
Tuşmuşlardu:. 

İki kilo etle beraber on lira da üste
lik veren kasap, derhal zabıtaya mü
racaat etmiş, yapılan tahkikat netice-
•inde dolandıncılardan Ömer yaka
lanmıştır. Saim henüz ele geçirileme
miştir. 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme
sinde muhakeme altma alman Ömer 
İfadesinde, kasap Ahmedden et aldık* 
lannı, fakat para dolandırmadıklan-
m söylemiştir. Mahkeme, mevcud de
lillere istinaden, ömerin mevkufen 
muhakeme edilmesine karar vererek 
kendisini tevkif etmiştir. 

BBİediye otobilslerl 
Getirtilecek otobüsler 80 ile 

100 arasında olacak 
Belediyenin Avrupdan getirteceği 

otobüslerin şartnamesi hazırlanmış
tır. Belediye otobüsleri münakaşa ve 
müzayede -kanununun hükümleri da
iresinde tedarik etmek mecburiyetin
de idi. Fakat tramvay, elektrik, tünel 
idarelerinin Belediyeye devri hakkın
daki kanun projesine göre bu mües
seselerin artırma ve eksiltme kanunu 
hükümlerine tabi olamayacağma dair 
bir madde ilâve edildiğinden Belediye 
otobüsleri tramvay idaresi namına 
mubayaa edecektir. 

Evvelce 30-35 otobüs alınması dü
şünüyordu. Fakat Belediye İstan
bul münakalâtını kolaylaştırmakta 
mühim derecede âmil olacak otobüs 
servisini genişletmek maksadile 80 • 
100 parça araba satın almak istemek
tedir. 

Neşriyat kongresi 
Salı günü Ankarada toplanacak 

olan neşriyat kongresine şehrimiz
den, iştirak edecek murahhaslardan 
bir kısmı dün akşam hareket etmiş
ler, bir kısmı da bugünkü trenle git
meği tercih eylemişlerdir. 

Maarif Vekâletinin hazırladığı har! 
inkılâbı sergisi yarın Ankarada açı
lacaktır. Yurdun muhtelif yerlerin
den gelecek murahhaslar bu sergiyi 
ziyaret edeceklerdir. 

Salkım güvesi 
Bu haşerenin imhası için 

tedbir almdı 
İunir (Akşam) — Avrupaya sev-

kedilen yaş üzümlerin bir kısmının 
ihraç ve satış merkezlerine varmcaya 
kadar çürüdükleri, bımun da Ödemiş 
(salkım güvesi) adı verilen bir haşe
reden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bu yü da dış memleketlere geniç 
mikyasta yaş üzüm ihracına devam 
edileceği için Ziraat Vekâleti, yaş 
üzümlerimizin çürümelerine mani ol
mak için her türlü tedbirlerin zama^ 
nmda alınmasını emretmiştir. Urla, 
Kemalpaşa ve Bergama bağlarında 
Ödemiş haşeresile esaslı surette mü
cadeleye başlanmıştır. Bu sayede bu 
yıl ihraç edeceğimiz yaş üzümlerin 
çürümesinin önüne geçUeceği ve çok 
nefis mahsullerimizin dış piyasalar
da fazla rağbet kazanac^ı ümid edil
mektedir. 

Küçük Mustafapaşadaki 
cerh vakasımn failleri 

Bundan üç gün evvel, Cibalide Kü
çük Mustafapaşa civarından geçmek
te olan Belediye sular idaresi memur
larından Durmuş, meçhul iki kişi ta-
rafmdan bıçakla iki yerinden yara
lanmış ve yaralı Halat hastanesine 
kaldırılmıştı. 

Bu meçhul carihlerin hüviyetleri
ni tesbite çalışan zabıta bunların kim 
olduklanm meydana çıkarmıştır. 

Cemal ve Salih adlarındaki bu ca-
j-il-,Tı>r rtıin yakaîanrmş ve adliyeye ve-

I ^'' 

Karaoğlandaki 
cerh vakası 

Aşçı Sıdkı, Osmanı bıçak-
ladığmı inkâr etti 

Galatada Karaoğlan sokağında ah-
çı Sıtkı ve Osman adlarında iki kişi 
kavga etmişler, bımlardan Sıtkı bı
çakla Osmanı karnından ağır yarala-
ımştır. Vakayı müteakip Osman te
davi altına sjınmış, Sıtkı da yakala
narak hakkında zabıta tahkikatı ik
mal edildikten sonra dün Adliyeye te»% 
lim edilmiştir. 

Maznun Sıtkı, Adliyede verdiği ifa
dede, suçunu inkâra çalışarak: 

— Osmanla aramızda bir şey yoktu. 
Dükkânda şakalaşıyorduk. Osman 
benim ellerimi tutarak, vücudumu gı
dıklamağa başladı. Ben de kendi
mi kurtarmağa çalışıyordum. Bir ara
lık Osmanm elinden kurtularak tez
gâha döndüm, Osman da üzerime çul
landı. İşte bu sırada tezgâhta duran 
ekmek bıçağı Osmanm karnına sap
lanmış olacak. Osmanı ben vurma
dım. O kazaen yaralandıktan sonra 
can acısile bana iftira ediyor. Bu iş
te benim kabahatim yoktur. 

Demiştir. Sıtkı, evrakile birlikte 
dördüncü sorgu hâkimine teslim edil
miş ve sorgu neticesinde, hakkında 
tevkif kararı verilerek. Tevkifhaneye 
gönderilmiştir. 

Şeker şirketinin hesapları 
Sanayi tedkik heyeti incele* 

melere başladı 
İktisad Vekâleti sanayi tedkik he

yetinin şeker şirketinde tedkikata 
başladığı haber almmıştır. Heyet şe
ker şirketinin idarî masrafları, bilu
mum hesapları, pancar mubayaa ve 
istihlâk vaziyeti üzerinde meşgul ol
maktadır. 

Tedkikat neticesi bir raporla İkti
sad Vekâletine arzedilecektir. 

Kıskançlık yüzünden 
Şoför Ata isminde biri, bir müddet 

beraber yaşamakta olduğu Vlktorya 
İsmindeki kadım kıskançlık yüzün
den yaralamıştır. Polis carih şoförü 
yakalayarak mahkemeye vermiştir. ; 

Felsefe ve edebiyat 
muallimleri 

Maarif Vekâleti müfettiflerinden 
B. Halil Vedad bu sene terfi sıraa 
gelen edebiyat ve felsefe muallimleri-
nin derslerine girmiş, bunlarm me«»» 
İsini yakmdan teftiş etmiştir. 

B. HalU Vedad. tedkikatımn neU-
cesini bir raporla Vekâlete bildire
cektir. Bu rapor, edebiyat ve felsefi 
muallimlerinin muvaffakiyet dere
celerini gösterecektir. B. Halil Vedad, 
diğer 15 muallimi daha teftiş edecek
tir. Ancak salı günü Ankarada topla
nacak neşriyat kongresine İştirak 
etmek üzere dün akşam Ar'-'^-^'-a 
gittiğinden kongreden dönü 
sonra tekrar şehrimize gelerek « f̂tif-
lerine devam edecektir. 
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MİLLİ KÜME 

Galatasaray Demirsporu 2-1 yendi 
Sarı kırmızılılar paliblyet goliinil son dakikalarda atmada muvaffak oldular 

Dün, Oalatasarayla Demirspor ta-
kunlan millî kümede ikinci maçları
nı yaptılar. Demirspor, Sankırmızılı-
lan Ankarada mağlûb etmiş, Beşik-
tafi da on beş gün evvel gene Anka
rada (3-0) yenmişti. Ekserisi enerjili 
oyunculardan mürekkeb olan bu tar 
lamm oyunu merakla beklenmektey
di. Kapalı fakat yağmursuz bir ha
vada oynanan dünkü maça üç bin
den fazla seyirci gelmişti. (Hasılat 
bin üç yüz lira) 

Takımlar zamanında sahaya çıktı
lar ve maç ilân edildiği vakitte baş
ladı, îki takım şu şekilde yer almış
lardı: 

Demispor: Hilmi - Nuri, Şevket -
Şemsi, İbrahim, Kâmil . İskender, 
Arif, Orhan, Zeki. 

Galatasaray: Osman - Faruk, Adr 
nan - Yusuf, Bediî, Musa - Necdet, 
Süleyman, Salâhaddin, Boduri, Sara-
fim. 

Hakem: Şazi Tezcan } 
OYUN 

Oyuna Galatasaray başladı, tik beş 
dakika Sarıkırmızılılar kısa pasU ol
makla beraber oldukça iyi bir oyun 
tutturdular. Demirspor henüz sahar 
ya yerleşememiş bir halde gelişi gü
zel bir müdafaa yapıyordu. Galata-
sarayın Demirsporlu oyuncuların bu 
tereddüdünden istifade etmesi bekle
niyordu. 
OALATASARAYIN BİRİNCİ GOLÜ 

Nitekim yedinci dakikada sağdan 
ortalanan topa Demirspor müdafiin* 
tinden biri vuramadı. Topu yakaliı-
yan Salâhaddin, Süleymana bir 
ara pası verdi. Zamanında yetişen 
Süleyman topu tuttu ve soğukkan-
ühkla hareket ederek havadan bir 
sütle ayağına atlıyan kalecinin üs
tünden ağlara gönderdi. 

Oyunun bımdan sonraki on daki
kası gene Galatasaray lehine geçti 
On beşinci dakikada Demirsporuu 
topu havaya kaldırması, Sarıkırmızir 
hlarm hâkimiyetine nihayet verdi. 
Oyunun müsavi bir şekle girmesind* 
Zeki - Orhan cenehmm da büyük 
yardımı dokunuyordu. Zeki bir müd
det Galatasaray müdafaasmı meşgul 
«rtti. Fakat netice yok. Ani bir kaç 
atan yapan Galatasaraym uzun pas-
lannı Demirspor müdafaası ^ e kesİp 
for. Sarafim'in iki güzel inişini orta

daki 03mncular kullanamadılar. Bo
duri çekingen oynıyor. Galatasaray 
haf hattı yavaş yavaş durmağa baş
ladı. Bu durgunluk takımm hızını 
kesti ve oyununu bozdu. Ankaralılar 
ise mutad atılgan oyunlarım çıkara
mamakla beraber santrhaf İbrahim ve 
sol haf Kâmilin gayreti ve iki insay-
dm geri ileri çalışmasile daha ijrl oy
namağa başladı. 

Devre ortalarında Sarıkırmızılılar 
üç mühim fırsat kaçırdılar. Süleyman 
kale.yakmmda yakaladığı topu hava^ 
dan attı. Salâhaddin sağdan inen bir 
alanı dışan gönderdi. Gene Salâhad
din haf hattmda iyi bir çalunla Nu-
riyi geçti. Kapalı zaviyeye çektiği 
sütü Hilmi güzel bloke etti. 

Kaçan bu fırsatlardan sonra artık 
hücum hattı da işliyemiyor. Sankır-
mızılüar aleyhine olan 1^ firikiki 
İskender çekti. Firikikleri çok iyi çe
ken İskenderin sütlerinden biri ha
fifti. Osman yatarak kornere attı. 
Diğeri önündeki oyuncuların sırtma 
çarptı. 

Devrenin sonlarında Boduri Nuri-
nin karşısmda topu ysıkaladı, Müsaid 
vaziyette bulunan Salâhaddine paa 
vermek istedi. Fakat hızlı vurdu. Ka^ 
leci daha evvel yetişti. Devre (1-0)] 
Galatasaraym galibiyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devrede, Demirspor takmam

da İskender santrfor, Orhan sağaçık 
oynadılar. Oyun birinci devredeki gi
bi süratle başlıyan Galatasaray, ol
muş bir gol fırsatı kaçırdı. Direğe 
çarpıp dönen topu, Süleyman hava
dan dışarı attı. Demirspor müdafaa
sı tutunamıyor. Sarafim sağdan ge
len bir ortayı dışan gönderdi. Top 
havada dolaştığı için oyun biraz sert
leşti. Fakat favulsüz. İskenderin or
tada oynaması Demirspor için daha 
faydalı oluyor. Bu eski oyuncu uzuu 
vuruşlarla bilhassa sol tarafı iyi iş
letiyor. 

DEMİRSPORUN GOLÜ 
On dördüncü dakikada, Zekiden 

gelen uzun bir ortayı Galatasaray 
müdafileri kafa ile kesmek iste
diler. Muvaffak olamadılar. Akım çolt 
güzel takib etmiş olan İskender to
pu yakaladı ve ayağma atlıyan O»-
mamn yanmdan ağlara gönderdi. 

Bu beraberiik golünden sonra D<h 

Okullar futbol şampiyonası 

DiiBİEft T^ytml uflsabftkalanıui İştirak eden kız talebderimia 

Mektepliler SuitooL şampijr(»ıasma 
dün Şer^ stadmda kalabalık İHr se
yirci önünde davam edilmiştir. Qi^ 
nttn ilk maçuu Refik Osmanın hSr 
kemliği altında Pertevniyal ila Vefa 
Itoeleri yapmışlardır. Çok çetin \âx 
şekilde geçen bu müsabakada raki* 
bine üstün oyununu kabul ettiren 
Pertevniyal maçı 2-1 kazanmı^ur. 

Günün ikinci oyununu Ahmed 
Ademin hakemliği altında İstanbul 
ile Yüce Ülk liseleri yapmışlardır. 
Kuvvetli rakibi karşısmda fazla mu
kavemet edemiyen Yüce Ülkü bu mü-
sabakad:an 2-1 mağlûb olarak çıkmış
tır. 

Günün son oyunu evvelce berabe
re kalan Haydarpaşa ile Hajriye li
seleri arasmda yapıldı. Feridun Kılı-
cm idaresinde oynanan bu müsaba
ka çok sıkı oldu. Zaman zaman hâ
kim vaziyete geçen Haydarpaşa eline 
geçen fırsatlardan istifade ederek 
müsabakadan 2-0 galib çıktı. 

VOLEYBOL MÜSABAKALARI 
Mektepler arasmdaki voleybol maç-

larma dün İstanbul Kız lisesi saha-
smda devam edilmiştir. Yapılan kar
şılaşmalarda İstanbul Kız lisesi İnö
nü lisesine, KandiIU lisesi - Erenköy 
lisesine, Çamhca lisesi - Şişli Terak
ki lisesine galib gelmişlerdir. 

mirsporlularm daha hızh oymyacal»* 
lannı, Galatasaraym da bir şaşku»* 
hk devresi geçireceğini umuyorduk. 
Fakat Demirspor oyununu hızlandı* 
ramadı. Gittikçe muvaffakıyetsiz ay* 
myan haf hattma rağmen Galataaâ* 
ray da büsbütün bozulmadL 

Sarıkırmızılılar bir aralık Deınl*^ 
sporu çember İçine aldılar. Fakat aa> 
hacimler topun üzerinden athjrarak 
şüt atmak mesuliyetini biribirierln* 
bıraktıkları için netice alamadılar. 

İbrahimin gayretUe ilerliyen D * 
nürspor hücum hattı Osmamn topa 
elinden kaçırmasile güzel Mr tvnuA 
yakaladı. Fakat Osman tekrar ya
tarak golü kurtardı. Sankırmızılüaı 
aleyhine olan bir firikiki İskendea 
yukandan attı. 

GALATASARAYIN GALİBİYEZ 
GOLÜ 

Oyunun artık berabere biteceğini 
zannediyorduk. Kırkmcı dakikada 
sağdan gelen bir ortayı Hilmi tuta
madı, elinden düşürdü. Boş kale kar
şısmda topu yakalıyan Sarafim takı-
mınm galibiyet golünü attı. 

Oyun biraz sonra netice değişme
den (2-1) Galatasaraym galibiyetil« 
bitti, 

NASIL OYNADILAR? 
Oyun birinci devrenin ilk yansın

da güzel ve zevkü idi. Bundan sonra 
top havaya kalktığı için gittikçe bo
zuldu. Demirsporlular Ankarada sey^ 
rettiğimiz enerjik ve atak oyunlarım 
çıkaramamakla beraber, birinci dev-
renin sonunda ve ikinci devrenin at* 
talarında iyi oynadılar. 

Demirspor kalecisi takımına ikinci 
gole mal olan kolay ortalayışı tutma
lıydı. Nuri, sıkı bir maç çıkaracak de
recede idmanlı değildir. Solbek Şev
ket iyi oynadı. Haf hattında Şemsi 
vasat, İbrahim iyi ve bilgili, Kâmil 
çahşkan idiler. Hücum hattında sol-
açık Zeki favulsüz ve iyi oynadı. Arif, 
ve soliç Orhan çalışkan bir oyun çı
kardılar. Santrfor Orhan vasat, İs
kender ikinci devrede güzel oynadı, 
hücum hattım yürüttü. 

Galatasarayda, Osman, bir kere 
topu kaçırması müstesna, iyi oynsuiı. 
Sankırmızı takımm en iyi oyuncusu 
sol bek Adnandı. Faruk fazla kafa 
vurdu. Haf hattı oyım ilerledikçe 
tedricen zayıfladı. Hücumda Necdet 
ve Süleyman vasat, Salâhaddin zarar
sız oynadılar. Sarafim ve bilhassa 
Boduri kendilerinden beklenoı oyu
nu çıkaramadılar. 

Şazi Tezcan maçı iyi idare etti. 
BUGÜNKÜ MAÇIN NETİCESİ 

NE OLABİLİR ? 
Demirspor ikinci maçmı bugün 

Fenerbahçeye karşı oynıyacaktır. An-
karalılarm çimen sahada daha mu
vaffakiyetli bir oyun çıkaracaklanm 
üznid etmekle beraber Fenerbahçenin 
nisbeten yorgun bir takımla karşı
laşmak ve kendi sahasında oynamak 
gibi İM avantajı vardır. İki takımm 
kuvvetini ve yukandaki avantajları 
göz önünde tutarak, Fenerbahçenin 
bu maçta rakibinden daha şansh ol
duğunu söylemek mecburiyetindeyiz. 
Şımu da ilâve edelim ki, Ankara tar 
kimi temiz ve favulsüz oyımile güzel 
tesir yapan iyi bir takımdır. Fener
bahçeye karşı dünkünden daha iyi 
bir oyun çıkarmağa gayret edeceğine 
de şüphe yoktur. Ulvi YEN AL 

0t^t0^0*Ü 
r BugUnkü spor 

hareketleri 
TAKSİM STADI: 

Pera - Kurtuluş Saat 11 
ŞEREF STADI: 

Beşiktaş - Şişli » 1 1 
FENERBAHÇE STADI: 

Anadoluhisar-Kadıköyspor » 12,30 
Topkapı, Amavutköy -
Hilâl, Kurtuluş » 14,30 
Fenerbahçe - Demirspor > 16,30 
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MEPTİYETTE SARAY ve BABlAlI 
Taaans StLElTMAN KÂNt tSlSM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur. 

Tefrika No. 27 

Ittihad ve Terakki cemiyetinin 
beş aylık faaliyet! 

Sultan Reşadm B u m seyahati: Sultan Reşad Teşil cami önündeki otağda 

Abdülhamidin hal'i üzerine sarayda
ki tütün imalgâhııun depolarmda pek 
çok tütün bulunmuştu. 

Yıldız sarajn muhteviyatından hazi
ne! hassaya ve beşinci sultan Mehmed 
Reşadm emrine bırakılan eşya ara
smda bu tütünler de vardı. Bunlar da 
Yıldızdan Dolmabahçe sarayına nak
ledilecekti. 

Ancak meşrutiyet devrinde inhisar 
hükümlerine evvelki gibi riayetsizlik 
göstermeğe imkân olamazdı. Bu tü
tünleri de rejinin müsaderesinden kur
tarmak lâzım geliyordu. 

Buna münasip bir çare bulunmalı 
idi. 

İnhisar idaresinde hayli zaman hiz
meti geçmiş olan mabeyin başkâtibi 
Halid Ziya bey bunun için şöyle bir 
tedbir düşündü: 

İnhisar idaresi hazinei hassa ile iti
lâf ederek tütünleri tesellüm edecek, 
tasnif, kıyım, harman ameliyatını ya
pacak, bunun bir defterini hazinei has
saya verecek idi; sarayın ihtiyaçlarım 
karşılamak üzere reji idaresi her ay 
muhtelif cinslerden ve mütenevvi şe
killerden sigara ve tütün gönderecek
ti. 

Bu suretle hazinei hassa beş para 
sarfetmeden sarayın yıllarca ihtiyacı-
m temin eylemiş olacaktı. 

Halid Ziya beyle reji umum müdü
rü Hambert arasmdaki samimiyet bu 
itilâfın temininde en müessir âmil ol
muş, Rambert de uzun yıllardanberi 
devam eden bu saray tütün kaçakçüı-
ğımn kendisine verdiği üzüntüden kur-
tulmuştu. (1) 
î t t i h a d v e T e r a k k i cemiyeti- i 

n i n b e ş a y l ı k f a a l i y e t i 
31 Mart kıyamı yatıştıktan, salta

nat makammda tebeddül vukuundan 
sonra İttihad ve terakki cemiyetinin 
vaziyeti ne olmuştu? Sarfettiğl husu
sî faaliyetler ne merkezlerde deveran 
eylemişti? Cemiyet yaşadığı müddetçe 
etrafında bu kadar gürültüler kopan 
merkezi umumîsinin resmî sayılabile
cek iştigalleri nelerden ibaretti? 

Bu noktalan îttihad ve Terakkinin 
Selânikte akdettiği ikinci umumî kon
gresine merkezi umumî namına veril
miş olan rapordan anlamak mümkün
dür. 

Selanik^ vilâyet heyeti merkezlyesi 
azasından olup sonra merkezî umumî
de azalık eden süvari yüzbaşısı Süley
man Fehmi bey -Albay Tuncay- tara
fından hazırlanmış olan bu raporun 
31 Mart vakasına taallûk eden fıkra-
lannı evvelce göstermiştik. Şimdi de 
31 Marttan sonraya aid muhtevlyatm-
dan mühim kısımlarını nakledeceeğia. 
Yalnız raporda ahval ve hâdisat hak
kındaki izahat tarih sırasile günü gü
nüne ve ı»rça, parça verilmiştir; biz 
bunlardan her maddeye aid olanı top
luca bir tertip içine alacağız. 

İttihad ve Terakki cemiyeti meşru
tiyeti istihsale muvaffak olmuş bir si
yasî cemiyet olmak, mebusan mecli-

1 (1) Halid Ziya: Saray ve ötesL 

sinde İttihad ve Terakki partisi ekse
riyeti haiz bulunmak hattâ bir defa 
Kabinesi sukut etmiş, iktidar mevkiine 
kendisine muhalif bir Kabine gelmiş 
bulunduğu sırada bile bu ekseriyeti 
muhafaza etmiş olmak itibarile hükü
metin takip ettiği siyasette mühim rol
ler oynamamak kabil olamazdı. 

îttihad ve Terakki cemiyetinin va
tan ve mülete hayırh olmak kasdile 
ve hüsnüniyetle oynadığı bu roller het 
defa iyi neticeler vermemiş, hattâ fe
lâketlerle karşılaşmış ise bunda istib-
dad devrinden miras kalmış dahilî sey-
yiatin, Abdülhamidin memleketin ba
zı kısımlarım ancak pamuk ipliğile 
bağlı bırakmasının, kapitülâsyonlarla 
hariçten ecnebi tahakküm ve tagallü-
bünün, ilk zamanlarda siyasî acemilik
lerin -eski vükelâ yenilerden ziyade 
potlar kırmışlardır! - müessir olduğu
nu kabul etmek ile insaf gösterilmiş 
olur fikrindeyim. 

Yalmz Balkan ittifakımn hazırlan
dığını vaktile haber alamayıp buna 
karşı tedbir ittihaz edememekle İtti
had ve Terakki devletin haricî teşki
lâtını iyi tanzim edemediğini göster
miş, bu gafletten İttihad ve Terakki 
idaresine büyük hisse aynlmıştır. 

îttihad ve Terakik vücude getirdiği 
siyasî inkılâbı sosyal mahiyette adım
larla takviye etmek cüretini de göste
rememiştir. Bunda da cemiyetin nü
fuzlu erkânımn zihniyetlerinden ziya
de Osmanlı camiasında dahil Arap, 
Amavud, Kürd gibi kuvvetli islâm un-
surlanmn gösterecekleri mukavemet
le ve ulema kıyafetindeki kara kuvve
tin tahrik ve ifsadlarile dahilde çıka
bilecek iğtişaşlara sebebiyet vermek 
korkusımun âmil olduğu şüphesizdir. 

Bu sebepledir ki, bu bahiste îttüıad 
ve Terakki cemiyeti merkezi umumi
sinin göstereceğimiz teeşbbüsleri ara
smda böyle büyük ve ihatalı fikirlerle 
hareketlere tesadüf edUemiyecektir. 

Merkezi umumînin rapordan iktiba» 
sen bahsedeceğimiz bu beş aylık faali
yeti bize bundan sonraki zamanlarda 
da ne yolda çalıştığı hakkında fikic 
vermeğe yanyacaktır. 

Bu beş ay içinde merkezi umumi 
mektepler açmak ve açtırmak hürriyet 
şehidleri için iane toplamak ve tevzi 
etmek (bu arada Hareket ordusunun 
bir müsademesinde vefat eden bir Bufc 
garm ailesine de hisse ayrılmıştır.) fŞ» 
hldler için mevlûd okutmak, Selanik, 
te tesis edilen îttihad ve Terakki melb< 
tebine hemen müslümanlar kadar ga^ 
ri müslim çocuklanndan da mecca
ni yatıU talebe almak, memleket da
hilinde yeni cemiyet merkezleri teslı 
etmek, Avrupaya tahsUe talebe göa. 
dermek yolunda hayli faaliyet göstetw 
iniştir. 

Biz burada merkezi umumînin ba 
yoldaki teeşbbüslerini birer, birer s a ^ 
mağa lüzum görmedik; rapordaki İzâ t 
hatm idari ve siyad noktalarım dah« 
genişç^ bir mikyasta alma^ ihtiyat 
ettik. 

(Arkası var)j 
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TIPKI BABAM, TIF ] 

I 

Amcam Nail bey, hayat halckında-
ki düsturlarının haricine çıkılma
sına katiyen razı olamazdı. 

Bütün ömrünü memuriyetlerde ge
çirmiş, irad ve akar sahibi bir adam
dı. Artık hiçbir hırsı kalmamıştı. Yal
nız yatak odasındaki kasasma para
cıklarını biriktirmekle meşguldü. 

Ben, kendisinin müteveffa birade
rinin oğluyum. Babamdan para kal
madığı için, amcam beni deruhte et

mişti. Mektebimi bitirdikten sonra mut
laka mühendis olmamı istiyordu. Hal
buki ben güzel sanatlara girip ressam 
yetişmek arzusundaydım. Mukadde
ratım onun elinde bulunduğundan, 
fikrimde inad edemiyerek boyun eğ
dim. Ömrümün birçok senelelri böyle 
istidadımın hilâfına bir meslekte 
emek sarfetmekle geçti. İmtihanımı 
verdim, çıktım. Amcam beni bir işe 
yerleştirmek üezereydi ki, şöyle de
dim: 

— Affedersiniz... Şimdiye kadar hep 
sözünüzü dinledim. Fakat alışamadı
ğım bu meslekte artık çalışamıyaca-
ğım. İstikbalimin ressamlıkta olduğu
nu hissediyorum. Serbes bırakın beni! 
Heves ettiğim yolda yürüyeyim. 

Amcam, oturduğu koltuktan öf
keyle fırladı. Hışımla gözlerimin içi
ne baktı. 

Ressamlık, onun nazarında meslek 
değil, tembellikti; talebenin kaçamak 
yoluydu. 

Bir saat kadar nasihat etti. Bin bir 
misal gösterdi. Hayatımı mahvedece
ğimi söylüyordu. 

— Hayır, mutlak ressam olaca
ğım! - diye ayak dirediğimi görünce 
ve beni kandıramıyacağmı anlayınca 
artık sabn tükendi ve kapıyı göstere
rek, hiddetle: 

— Ne yaparsan yap... Defol, git... 
Bundan böyle sana beş para yardım
da bulunmıyacağım! - diyerek beni 
palaspandıras kovdu. 

Aheste aheste yolu tutturdum, 
önüm sıra iki büklüm yürüyen bir 
hamala rasladım ve içimi çektim: 

€— HİÇ olmazsa sen hayatını kaza
nabiliyorsun! Benim akıbetim ne ola-
cak?> 

Arkama bakıp köşkü gördüm: 
«— Ben geri döndüğüm zaman, se

nin boyan dökülmüş, benim de saçla-
nm ağarmış olacak!» 

Amcamın ne kadar inadcı olduğu
nu zaman isbat etti. Bana beş para 
vermedi ve ben ancak gençlerin ta
hammül edebileceği bir serserilik ha
yatı yaşadım. 

İnşallah ömrümün sonuna kadar 
o devremde boyadığım paravanalara, 
ipekli yastıklara hiç raslamam. Gene 
o safhadayken resimlerini üçer liraya 
yaptığım müşteriler de, dilerim, re
simlerini ellerinden çıkarmasınlar... 

Kim bilir sanatımın o ilk tecrübesi 
Olan modelleri ne şekillere sokmu-
çumdur! Ne insanlarmış ki, kendile
rine benzemiş bularak tablolarımı ka
bul etmişler!... Maamafih sayemde 
ailelerinin merhum uzuvları da tek
rar hayata kavuşmuştu yal... 

Bu namevcud insanları benzetmek 
hususunda cidden meharetim vardı. 
Hep civardan gelip beni ararlardı. 

— Ölmüş insanların resimlerini ya
pan ressam Cezmi bey siz misiniz? 

— Evet efendim. 
Pazarlık başlardı. On lirada karar 

küardık. Daha aşağı olursa garanti et
mezdim: 

— Ya benzer, ya benzemez... Talihi
nize... Verdiğiniz paraya göre eser çı
karacağım. - derdim. 

Ekseriya bu sözlerim tesir ederdi. 
Aile başbaşa verip düşünür, istediğim 
meblâğı gözden çıkarırdı. Öyle ya: Ma
dem bir şey yapılıyor; ölmüş adamı da 
kendisine benzetmeli!... 

Böylece hayatunı kazanmakla meş
guldüm. Kimseye muhtaç olmaksızın 
geçinip duruyordum. Fakat sıkmtılı 
günlerim de pek çoktu. Nitekim otur
duğum apartımanm sahibine borçlan
dım. 

Zenginleşmiş bir celeb olan mal sa
hibi ile eskiden aramız iyi iken, şimdi 
bozuşmağa başlar gibi olmuştuk. 
Adamcağız bir müddet sabrettikten 
sonra: 

— Bak, paramı vermezsen haciz koy
duracağım! - diye beni sıkıştırmağa 
başladı. 

Ayni zamanda da: 
— Bu meslek, meslek değil... Başka 

bir iş bulsana... Memuriyet ara... Ne 

de olsa tekaüdiyesi filân var... - tar
zında nasihatlerde bulunuyordu. 

Fakat gene de halime acımış olacak 
ki bir uyuşma teklif etti: 

— Bak, oğlum! Sen bana otuz lira 
vereceksin! Ömründe bu fiate resim 
yapmış değilsin. Maamafih, eğer ka
yınpederimin resmini yapacak olur
san ödeşiriz! 

Bu teklifi doğrusu şahane buldum. 
Hevesle: 
— Maalmemnuniye! - dedim. - Ken

disi sağ mı? 
— Hayır, on beş sene evvel sizlere 

ömür!... 
— Mükemmel Tam benim ihtisa

sım... Resmi vardır ya?... 
— Resimden iyisi var... Gel de gör! 

• Birlikte kendi dairesine geçtik. Sa
lona girdik. Yaldızlı çerçeve içinde, 
gazeteden kesilmiş bir resim duru
yordu. 

Hayretle: 
— Bu eski nazırlardan biri! - de

dim. 
— öyle ya... Öyle ya... Fakat rah

metli o kadar kendisine benziyordu 
ki, resim onunmuş niyetile duvara as
tık. Şimdi maksadımız bunun renkli
sini yaptırmak... Allah aşkına şunu 
iyi becer... Bak, bol para veriyorum. 

— Hiç merak etmeyin!... Lâkin bi
raz izahat lâzım... 

— Ne olacak canım?... İşte gazete
den kopye et. 

— İyi amma, saçının, gözünün, te
ninin rengi? 

— Ha, sahi... Doğru, doğru... 
İçeri seslendi: 
— Hatice!... 
Yürüdükçe şişman etleri tiril tiril 

titriyen elmasiye gibi bir hatun gö
ründü. Hassas bir mahlûk olsa ge
rek... 

Kocası: 
— Bak, bu efendi, babanın resmini 

yapacak... Yağlı boya tablo... Saçmm 
rengini filân öğrenmek istiyor... Mer
humun bu resme ne kadar benzediği
ni kendisine söylesene... 

Şişman kollan, gövdesinin iki ya-
mnda sarkarak, kadın, ayakta duru
yordu. Yuvarlak gözlerini gazeteye 
dikti. 

— Ah, evet efendim... Tâ kendi
si!... - dedi. - Yalnız bu kırpık bıyık
lı, rahmeth ise pala bıyıklıydı... Saç-
lan kumralla sarı aıası?... Çok güler
di... Resimde güldürürseniz pek mem
nun olurum, beyefendi... Çünkü bu 
nazır pek ciddî... Babam böyle dur
mazdı... Yüzü de biraz uzunca ola
cak... Armudî dedikleri... Taptaze 
teni vardı... Yanacıkları pembe pem
be... İnsana neşeli ne.şeli bakardı... 
Gözlerini de benimkine benzetirler
di... Daha elası... Zavallı babacığım! 
Ölecek insanlardan değildi amma... 
Askerlik te etmişti. O hizmetinden 
kendisinde bir azamet kalmıştı. Yü
zünde, kulağından burnuna kadar 
uzanan kılıç yeri vardı. Balkan har
binde Sırplar vurmuşlar... Onu yap
mayı da unutmayın kuzum. 

— Gayret edeceğim, efendim. 
— Bakar bakmaz hemen: *Odur!» 

diyelim... İşte şu gazeteyi alın da 
kopye edin... En iyisi o... 

Elimde yaldızlı çerçeve, odama gir
diğim zaman, kahkahalarla gülmek 
mi, yoksa ağlamak mı daha muvafık 
olacağmı kestiremiyordum. Öyle güç 
bir vaziyetteydim ki... Ölmüş bir ada
mın resmini, bambaşka birinin fotoğ
rafından kopye edeceğim ve benzete
ceğim! 

Lâkin naçar vaziyetteydim. Bu 
müşkül işe katlandım. Gençtim, ne
şeliydim. İşi alaya vurdum. 

İlk önce arkasını çevirerek mahud 
resmi duvara dayadım. Tesir altında 
kalmak istemiyordum. Sonra aklımda 
tarif üzerine doğmuş bir hayali bo
yamağa başladım. Albümlerde gör
düğüm eski zaman erkeklerinin garip 
bir halitasmı vücude getiriyordum. 

Ertesi gün verniği sürdüm ve ak
şam üzeri henüz kurumanuş olduğu 
halde tablomu ev sahiplerine götür
düm. 

Bir koltuğa dayadım. Heyecanla 
bekledim. 

— Güzel! Çok iyi... - diyordu. 
Ben telâşla: 
— Acaba benzctebuuım mı/ - diye 

sorunca: 
— Bilmem! Ben tanımazdım ki... 

Kannu çağıralım da soralım. 

gim uçmuş, baygınlıklar geçiriyor
dum. Nihayet yavaşça kapı açıldı; ha
nım sessizce içeri girdi. 

Dosdoğru resmin önüne gitti. Ha
zin bir hali vardı. 

Heyhat!... Eser öyle berbaddı ki... 
Tabloya baktıkça ben de içimi çeki
yordum... Bıyık yılankavi bükül
müş... Sarı bir çamur parçası gibi ora
ya atılmış... Kulaktan buruna uza
nan yara, yama gibi parlıyor... Adam-
cağızm sol gözü burnuna doğru çar
pılmış... Bu garip mahlûkun kızı, 
perişan bir halde, karşısındaki iskem
leye oturdu. İçini çekti. Uzun uzun 
baktı. 

Odada büyük bir sükût hüküm sü
rüyordu. Üçümüz de, ses çıkartmadan 
bakıyorduk. 

Nihayet kocası sordu: 
— Ne dersin? 

— Cevap yok. 
Heyecandan bayılacaktım. 
Yavaşça başımı kadına doğru çe

virdim. Bir de ne göreyim? 
Şişman göğsü halecanla kalkıp 

iniyor. Gözlerinden yaşlar akıyor... 
Hıçkırıklarla boğularak: 
— Af edersiniz beyefendi... Şaşır

dım... Müteessir oldum... Size teşek
kür edemedim... Kendimi hakikaten 
babamın karşısında sandım. 

Kadın utanmasa ve korkmasa boy
numa sarılıp beni öpecekti. 

Bu gençlik maceram, umumî gus
to hakmda bende şüpheler uyandırdı. 
Fakat o gündenberi şöhretim de art
tı. Mal sahibinin bütün ahbapları bi
rer birer bana resim ısmarladılar. Ve 
nihayet Güzel sanatlar mektebinden 
mezun oldum, ismim gazetelerde geç
meğe başladı. Mecmualara kapılan
dım. Amcam Nail bey de tekrar iltifa
ta başladı. 

Hele sergide birinciliği kazandığım 
gün, amcam göğsünü şişire şişire: 

— Oğlanın istidadı vardı... Ben bi
liyordum... Kendisine yardım etme
seydim, memleket böyle büyük bir res-
same malik olmazdı!... - dedi. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ Tefrika No. 126 

®^!İ^- ta-' !p&S^k 

Samo, Karakurum dağlarında rastladığı bir çoban 
kızının kulübesinde yatıyordu 

Zevcesini çağırmak üzere çıktı. Ren-1 protram. 

TSrU7* Ka«İ70«llfüx7om PostaUn 
DALOA XJZtn«.UĞU 

163» m. 183 Kes. 120 Kw. 
r. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
r. A. P. 31.70 m. »465 Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADTOSV 
PAZAR: 30 4,939 

TÜRKİYE SAATILK 

12,30 Program. 12,35 Müzik (küçük or
kestra - şef: Necip Aşkın). 1 - Niemman: 
Çarliston (dans). 2 - Ganglberger: Küçük 
toplantı (Revü - Entermezzo). 3 - Schi-
der: Dinle... Keman ne söylüoyr (Tango). 
4 - Tornan: Viyana hülyaları (Vals), 
13 Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 Müzik (Küçük or
kestra - şef: Necip Aşkm) devamı: 5 -
Reber Stolz: Perraterde ağaçlar tekrar 
çiçek açıyor (Fantezi). 6 - Cari Rydahl: 
(Melodi.) 7 - Lehar: Çocuk prens opere
tinden potpuri. 13,50 Türk müziği: Çalan
lar: Zühtü Bardakoğlu, Refik Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyan Sadi Hoş-
ses. 1 - Ali ağanın hicaz peşrevi. 2 - Kâ
zım Usun hicaz şarkı - Gamle kıjTnettar 
ömrün. 3 - Salâhaddin Pınarın Hicaz şar
kı - Hasta kalbimde. 4 - Udi Cemilin -
hicaz şarkı - Ne küstün bi sebeb böyle. 
6 - Şevki beyin - hicaz şarkı - Sen bu 
yerden gideli. 6 - Kemal Niyazi Seyhun -
Kemence taksimi. 7 - Halk türküsü - Ya
kına gel yakına. 14,20 - 14,30 konuşma 
(kadm saati - çocuk terbiyesine dair). 

17,30: Program. 17.35: Müzik (pazar 
çayı I Pl. 18,15: Konuşma »Çocuk saati). 
18,45: Müzik <Şen oda müziği - İbrahim 
Özgür ve ateş böcekleri), 1»,15: Türk mü
ziği (Fasıl heyeti). Çalanlar: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdl 
Tokay. Basri tJIler. Okuyan: Celâl Tokses. 
20: Memleket na t ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 20,15: Türk müziği: 
Çalanlar: Veclhe, Ru#en Kam, Cevdet Ko
zan, okuyanlar: Muzaffer İlkar, Melek 
Tokgöz. 1 - Tanburi Cemil - Şetaraban 
peşrevi. 2 - SadoUah atanın - Şetaraban 
bestesi - Nedem ki olgül ruhim. 3 - Şem
settin Ziya - Şetaraban şarkı - Oldu şeb 
mahmuru zevkin. 4 - Ruşen Kam - Ke
mence taksimi. 5 - Şetaraban «arkı - Ey 
bahçıvan senin bahçen, i - İshakın - Şeta 
raban yürük semaisi - Pir olmada gerçi 
nice gönül. 7 - Tanburi Cemil - Şetara
ban saz semaisi. 8 - Fatzenin - Acem a î-
ran «arkı - Kime halim diyeyim. 9 - No-
barm - Eviç şarkı - Sevgilim bu akfam. 
10 - Halk türküsü - Sinemde bir tutuş
muş yanmış. 21: Neşeli plftklar. 21,10: 
Müzik (Riyasetlcfimhur bandosu - şef: 
ihsan Künçer: 1 - H, Houzlaux - Marş. 
2 - VoUestedt - İspanyol aşkı (Vals). 3 -
Glınka - Rusltn ve ludmilla operasının 
uvertürü. 4 - Ph. Oaubert - Rapsodi: I -
Dajtda, n - Etl^ntiler. 5 - Rım.ıky - Kor-
sakoıf - Annm uçuşu. 23: Anadolu ajansı 
»Spor serrlst). 22,10: Müzik (Cazband - PJ.) 
22.45 - 23: 8on ajans haberleri ce ytnnkl 

Samo bir müddet cevap vermedi., 
gözlerini gökte ışıldayan jrüdızlara 
dikti., sonra birden yıldızlarla konu
şuyormuş gibi, başım sallıyarak, genç 
kadına soı̂ du: 

— Adm ne senin? 
—. Baykal. 
— O gölü tamrmısın sen? 
— Hayır. Büyük babam oradan 

gelmiş. Ben doğduğum zaman, adı
mı Baykal koymuş. 

— Baban yok mu? 
— Hayır... Oktay hanın orman 

bekçilerindendi. Bir gün vahşi bir 
hayvanın ağzında can verdi. 

— Annen yok mu? 
— Hayır... O da babamın arkasın

dan çok yaşamadı, öldü. 
— Sen ne yapıyorsun burada? 
— Koyunlanm var. Çobanlık ya-

panm. Uzaklara götürmek istediler 
beni. Fakat, baba ocağım söndürme
mek için, buradan aynlmadım. 

— Yalnız otuıoıyorsun demek bu 
kulübede... 

— Evet., yalnızım. 
Eşin yok mu? 
— Hayır... Benim gibi bir çoban 

kızını kim alır?! 
Baykal çok güzel bir kızdı. Ay ışı

ğı altında panldayan gözleri Sam»-
ya bil- yıldız gibi parlak ve cazibeli 
görünmüştü. 

Samo, Kulübenin önündeki ağaç 
kütüğüne oturdu. 

— Buradan güneşin doğuşunu 
seyretmek istiyorum, Baykal! Sen, 
sürülerini güneşten önce mi toplar
sın? 

— Evet. Ortalık ağarmağa başla
dığı zaman, koyunlanmı toplayıp şu 
karşıki dağın yamacına götürürüm. 

— Seni bumda rahatsız emyior-
1ar mı? 

— Hayır. Bir kere soysuzun biri 
beni zorla dağa götüımek istemşiti. 
Basma bir odun vurdum, şuradaki 
hendeğe devrildi., bir daha çıkama
dı. Orada kaldı. 

Samo, Saykalın yüzüne dikkatle 
baktı: 

— Kaç yaşındasın? 
— Yirmi bir.. 
— Bu yaşta adam öldürdün de

mek?... 
— Onu ben öldürmedim., kendi 

öldü. 
— Odunu basma vuran sen değil 

misin? 
— Ben vm"dum amma kendimi k o 

rumak için. Onu öldünneğe niyetim 
yoktu. 

—, Çok hızlı vurmuşsun! 
— Gözüm dönmüştü... Üzerime 

saldırınca, ne yaptığımı bilmiyor
dum. Elime geçen odunu başına sa-
vurdum. Hendeğe devrüdi, gitti. 

— İyi etmişsin! Kimse aramadı mı 
onu? 

— Hayır... Bu. bir suçmudur? 
— Elbette. Adam öldürmek, bir 

suçtur. Ve cezacı ölümdür. 
— İmparatoriçe duysa bunu, beni 

Öldürür mü? 
— Hakikati anlarsa, belki affeder. 

Çünkü, o da başı ezilecek yılanlara 
karşı çok merhametsiz davranır. 

Samo, şehir dışındaki hayatı çok 
sevmişti: 

— Biz, şehir içinde tabiatın güzel
liğini görmüyoruz. Ne mutlu sana! 
Her sabah şehirden önce uyanıp sü
rülerinin başına geçiyorsun. 

Ortalık ağardıkça, Samo, çoban kı
zının yüzünü ve yüzündeki çizgilerin 
ifade ettiği mânaları biraz daha ya
kından görebiliyordu. Baykal, Samo-
nun o güne kadar gördüğü ve tanı
dığı kadınların hiç birine benzemi
yordu. Aysu ile onu ölçmeyi bile dü
şünmemişti. Çünkü, Aysu, nihayet 
bir çok erkeklerin kucağında büyü
müş, ve bir kuş gibi daldan dala, gö
nülden gönüle konarak yaşamış bir 
kadındı. Baykal, kendisine fena göz
le bakanın başını bir yılan gibi eze
rek, namusunu her şeyden üstün 
tutmayı biliyordu. Sesi ve sözü ilk 
bakışta ve ilk konuşuşta insana iti-
mad telkin ediyordu. Ona birdenbire 

el uzatmağa kim cesaret edebilirdi: 
Baykal: 
— Çok küçüktüm, kulübemizin 

önünden bir kere kalabalık bir alay 
geçti. Babam o zaman sağdı. Bana: 
«Kızım, bak, dedi. Cengiz han ava 
gidiyor.» Yolun kenarına çıktım., ve 
o gün ilk defa Cengiz hanı at üs
tünde giderkerı gördüm. Babam o 
zaman bana: «Yavrum, dedi, bu yaş
ta ne mutlu sana, hakanı yakından 
gördün! Tann dilerse, ileride zengin 
olacaksın!» Fakat, aradan uzun yıl
lar geçti. Zengin olmak şöyle dursun, 
sürümüz bile azaldı. Eskiden beş 
yüzden fazla koyunumuz vardı. Şim
di yüze indi. 

— Babanın sözü boş değildir, Bay
kal! Mademki baban, bir çocuğun 
küçükken hakan yüzünü yakından 
görmesini uğurdur demiş. Yaşm geç
kin değil. Gün doğmadan, neler do
ğar. Belki günün birinde zengin olur
sun! 

— Ben zengnilik istemiyorum. Şu 
küçücük kulübemi biraz genişletmek, 
kışın içine sığındığım zaunan üşüme
mek, dolabıma her elimi atışımda 
yiyecek bulmak... İşte ben yal
nız bunu istiyoııım. bu kadarcık bir 
varlık bana yetişir. Bir başım var. 
Bundan fazla zenginliği ne yapayım? 

* » • 

Karakurum yamaçalrmda 
geçen günler... 

Samo üç gündenberi Baykal'm 
kulübesinde yatıyor ve sabahleyin 
güneşten önce kalkarak, çoban kızile 
birlikte dağların yamaçlanna kadar 
gidiyor, sürüyü otlağa bırakıp, Bay
kal ile bir ağacın dibinde oturuyordu. 

Samo, Turakinanm gözünden düş
tükten sonra, şehirden kaçmış - ba
şına bir felâket gelmesini düşüne
rek - bir müddet dağ yamaçlarında 
yaşamağa karar vermişti. O hâlâ Ay-
sunun kendisini aldattığını sanıyor, 
aklına geldikçe: «Kadınlara inan
ma!» sözünü hatırlıyarak kendini tu
tuyordu. Baykalı gördüğü geceden-
beri, onu sevmişti. Fakat, Baykal. ku
yumcunun eline düşmemiş ham bir 
elmas parçanndan farksızdı. Bütün 
ömm küçücük bir kulübede ve dağ 
yamaçlarında, koyun sürüleri arasın
da geçmiş, insan yüzü görmeden, in
san sesi duymadan yaşamıştı. Hile, 
riya, yalan nedir bümezdi. Kendisi
ne, bir erkeğin uzun müddet eş ola
rak bağlanabileceğini bile düşünme-
mşiti. 

Baykal, o gün sürüsünü götürdük
ten ve otlağa yaydıktan sonra, bir 
ağaç dibinde oturan Samonun yanı
na gitti: 

— Buralarda sessiz yaşamaktan 
bıkmıyacak mısın? 

— Hayır. Çok hoşuma gidiyor bu 
hayat... 

— Hakanın sırma yularlı atlılarını 
gönneğe alışmış insanlar, dağ haya
tına kolay kolay alışamazlar. 

— Ben onlardan nefret ediyorum 
artık. Göz kamaştırıcı şeylerden ka
çıyorum. 

— Karakurumda hakan sarayında 
mı yatı\'ordun? 

— Hayır, evimde. 
— Evlimisi'n? 
— Bekârım. 
— Annen, baban, kardeşlerin var 

mı? 
— Hayır. Hiç kimsem yok. 
— Hepsi öldüler mi? 
— Evet. Ben küçükken kaybettim 

onlaıı. 
— Yazık... Dünyada çok yalma 

kalmışsın! 
— Evet. Fakat, yalnızlıktan şikâ

yetçi değilim. 
— Ben de öyle. Kulübemde o ka

dar rahatım, o kadar huzur içinde 
yaşıyonım ki . 

— Sen benden mesudsun, Baykall 
— Niçin? 
— Çünkü, senin bir kulüben var. 

Ve sana tabi olan bir çok koyunların 
var. 

(Arkası var) 
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Iİ^ARI 
KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan son 
tadilât üzerine Küçülc İlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzUât 
yapılmıştır. Teni tarife için ilân 
memurluğuna mtiıacaat edilme-
Udir. Telefon: 20681. 

1 — IŞ ARIY ANLAR 
MÜLK SAHİPLERİNE — Hesap ve ida

re işlerinden iyi anlayan ve muteber ke-
filli bir Türk odabaşılık veya sair suretle 
emlâk idaresine taliptir. Adres: İnsel. Dil-
sizzade han 13. İstanbul. — 8 

BİR DADI İŞ ARIYOR — Yirmi sene-
denberi dadüık yapmış Fransızca, Türk
çe, Rumcayı konuşur. Musevi bir bayan 
iş arıyor. Tarlabaşı Doğramacı sokak 41. 
Elektrikçi bay Ahmed evinde dadı diye 
sorulması. — ^ 

MUHASİP — Türkçe, Fransızca ve Er-
meniceye vakıf mütehassıs ve tecrübeli 
bir muhasip iş arıyor. İstanbulda Ksan-
topulo hanmda 10 No. ya müracaat. 
Telefon: 23972. — 5 

2 — İŞÇİ ARIYANLAR 
HASTABAKICI ARANIYOR — İzmirde 

hususi bri şirkette ve hususi bir hastane
de çalışmak üzere İki diplomalı hemşire 
alınacaktır. Cerrahîde çok iyi çalışmış ol
maları lâzımdır. Hüsnühal kâğıdlan ve 
fotograflarlle İzmir posta kutusu (321) e 
müracaat. — 8 

KADIN IŞÇI ARANIYOR — Mahmudpa-
şa Büyük Yıldız han 20 numara arzu eden
ler her gün müracaat etsinler. — ı 

BAKKAL ÇIRAĞI İSTİYORUM — Dük
kânlarda çalışmış veya çalışabilecek bir 
bakkal çırağı istiyorum. Yerebatan Saray 
karşısında bakkal Hamid Tamere müra
caat. 

ERKEK AHÇI ARANIYOR — Alatur
ka ve alafranga İyi yemek pişirmesini bi
len iyi bir ahçı aranıyor. İstanbul Uzun-
çarşı caddesi 5 numarada Tıbbî müstah
zarat lâboratuvanna müracaat. Telefon: 
20578. — 11 

DÖRT YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUK 
İÇİN — Güzel telâffuzla İngilizce bilen ve 
Türkçe konuşan, çocuk bakımında çok 
tecrübeli bir bayan aranıyor. Saat 12 ile 
13 arası Taksim Aydede caddesi İbrahim 
Itri apartımanmda bay Koray'a müra
caat. — 2 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK RADYO — Körting marka 

Balon radyosu otomatik ve gramofonlu 12 
plâk birden çalar. 6 lâmbalı 934 modeli 
görmek üzere Parmakkapı Tokad apartı-
manı 6 numaraya müracaat. ı 

SATILIK OTOMOBİL — 935 modeli beş 
kişilik kapalı, yeni ve az sarfiyatlı bir oto
mobil maktuan 700 liraya satılıktır. Sul-
tanhamamı Selanik bankası sokak içi 
Küçük han No. 3 te Seyfi Kutaya saat üç
ten beşe kadar müracaat. — ı 

SATILIK MOTOSİKLET — Altı beygir 
kuvvetinde, iki kişilik arabalı, pek az kul
lanılmış NSV markalı motosiklet ehven fi-
atle acele satılıktır. Beşiktaş, Vlşnezade, 
Babaefendi sokak No. 5. — 1 

KELEPİR FORDSON MANYATOLÜ 
TRAKTÖRÜ — Az kullanılmış, elyevm ça
lışmakta, mazot yakar. Demir ve lâstik 
tekerlekli, acele satılıktır. Fazla tafsilât 
için her akşam saat 5 ten 6 ya kadar Top
hanede Dikimhane altmda kahveci Os-
mana müracaat. ı 

OTOMOBİL ARANIYOR — Çok az kul
lanılmış kapah5altı kişilik Şevrole marka 
ohnası şayanı tercihtir, satmak istiyenler 
son fiatlerile Sirkeci Liman han sırasm-
da Birlik Terakki Şirketine müracaat et
sinler. 1 

UCUZ SATILIK PİYANO — Alman mar
kalı, mükemmel bir halde bir piyano sa-
tüıktır. Akşam gazetesine A. C. rumuzu
na mektupla müracaat. _ 3 

4 - KİRALIK • SATILIK 
KİRALIK DAİRE — Taksimde Topçu 

caddesinde Uygun apartımanmıa 2 numa
ralı lüks dairesi eşyasile beraber yaz için 
kiralıktır. Dört odası T» konforu olan bu 
apt. her gün gezilebilir. — IS 

ACELE SATILIK ARSA — YeşUköyde 
Ümraniye mahallesi Karakol sokağmd» 
880 arşm arsa satüıktır. Pazarlık İçin Be-
elktaşta Teşvikiye K&Sıdhane caddesinde 
Baif ağa cami karşısmda 58 numaraya 
müracaat. _ j 

KİRALIK — Beyoğlunda İstiklâl cad
desinde 258 No. Elhamra hanmda kiralık 
apartıman, yazıhane v« dükkân bulun
duğu ilân olunur. Elhamnuun birinci ka
tında 3 numaralı büroya her vakit mtt-
Cacaat olunabilir. — ı 

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay is
tasyonu karşısında 23 No. lı Müzeyyen aa^ 
üç odalı dairesi kirahktır. — 6 

KİRALIK, KONFORLU, M(teLK APAB-
TIMAN — Ayaspaşa, Parkotel katvm, 
İkiz Kardeşler apartımanı 2 numaialı 
daire mevsimlik kiralıktır. Her gün aaat 
11 den 8 e kadar götüleblUc %tiL 44399. 

~ 10 

ODA ARANIYOR — Beyoftlunda ev ve 
apartıman dahilinde mobilyalı bir oda 
aranıyor. İstanbul posta kutusu 557. Mek
tupla müracaat. — 1 

BAKIRKÖY HAMAMI — Kiraya verile
cektir. İsteklilerin hamama müracaatları. 

— 1 
DEVREN KİRALIK — Taksimde Abdül-

hak Hâmld caddesinde Fiat garajı kar
şısmda Mermer apartımanmm fevkalâde 
güneşli, manzaraU beş oda ve bütün kon
foru haiz 12 numarah dairesi acele mü-
farakat dolajnsile devren kiralıktır. İçin
dekilere müracaat. — 1 

MOBİLYALI KİRALIK APARTIMAN — 
(Yazhk) Taksim Cumhuriyet caddesinde 
numara 47. Campalas apartımanı daire 6. 
Kapıcı ve içindekilere müracaat. 

KİRALIK — Pangaltı, Bilezikçl sokak 
27 No. lu FERAH apartımanmda 5 oda, 
banyo, telefon. Eşyalı ve eşyasız. Senelik 
veya altı aylık. — 2 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Göz-
tepede, istasyona beş dakika mesafede, 
Birinci Orta sokakta her türlü konforu 
haiz sekiz Qda, üç salon ve teferruatı ha
vi 15 No. h köşk kiralık ve satılıktır. 
Görmek için bahçedeki bekçiye, görüşmek 
için 21384 telefona müracaat. — 1 

KİRALIK KÖŞK — Havası, manzarası 
ve bahusus ciğer hastalıklanna şifalı te-
sirile malûm Maltepe Asfalt caddede bo
yalı 2 ailenin rahatça oturabileceği 7 oda-
h 2 katlı 31 No.h Doktorun köşkü kiralık
tır. Görmek için komşosu Nedime, pazar-
hk için Tel. 54 - 58 - 20718. _ 10 

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

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

— 13 
ACELE SATILIK YALI — Çengelköyün-

de iskeleye yakm kübik muntazam bahçe, 
su, gaz, elektrik, telefon, banyo. Herşey 
mükemmel. İçindekilere müracaatları. Tel. 
38 - 98. — 3 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ci
hangir Güneşli sokak No. 50. Alman hasta
nesi arkasmda deniz görür dört katlı kü
çük şirin her konforu havi modern apar
tıman iradı 960 lira fiat 7250 lira. — 2 

SATILIK KÖŞK — Çengelköyünde Ta
limhane Kaldırım caddesi No. 30 altı ka
gir 3 kat üzerine 6 odalı, hamam ve mut
fağı havi ayrıca ahır ve uşak odası bulu
nan 12 dönüm meyvadar bahçe ve tar-
laU, biri Sakız tulumbalı İki kuyulu köşk 
gayet ehven fiatle satılıktır. Malûmat al
mak için Fatih Sofular mahallesi Havlu
cu sokak No. 28 müracaat. — S 

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

— 2 

SATILIK UCUZ ARSA — Kartal is
tasyon Piyasa caddesinde önü deniz ar
kası tren yollle mahdud 1500 arşın mlk-
darındadır. Kartalda dellâl bay Rıza Ça
vuşa mürcaat. — 2 

KİRALIK KALORİFERLİ APARTI
MAN — Denize nazır bahçeli ve banyolu 
modem altışar ve beş odalı daireler. Lâ
leli Şair Haşmet sokak 43 numara Gönlü 
Ferah apartımanı, kapıcıya müracaat. 

— 5 

KİRALIK APT. — 5 oda hol banyo ve 
saire. Tramvay yoluna nezareti var. Ak
saray Kemalpaşa caddesi Azimkar sokak 
başmda Marmara apartımanı 5 numaraya. 

— 4 

SATILIK KÖŞK VE ERAZİ — Kartalda 
Rahmanlar tepesinde geniş bir erazi için
de çam, zeytin ve sair yüzlerce ağacı muh
tevi Ebülhüda köşkü ile erazisi çok ucuz 
bir fiatle satüıktır. Tafsilât almak ve 
köşkü görüp gezmek için içindekilere mü
racaat. — • 

HEM SATILIK HEM KİRALIK — Hey-
beliada iskelesine on dakika mesafede alU 
oda iki mutfak Ikl bölüme müsald her 
tarafı muşambah bir sarnıcı ve deposu 
bir mikdar bahçesi olan fevkalâde neza
reti bulunan yeni hane satılık, kirahktır. 
Taliplerin Kurtulup cad. 155 Yener apr. 
S numsıraya müracaat. — t 

MOBİLYALI — Her türlü ev esyasım 
havi telefonlu konforlu ve gayet güzel 
manzsurah bir daire be« aylığına kiralık
tır. Tramvaya, iskeleye pek yakm. Beyoğ-
luna yürüyerek on dakika. Taı mevsiıııln-
de kolayca karşıki Salacak pl&Jma gi
dilebilir. Adres: Kabata^ta SedOstOnde Q<1-
rüksulu Mahmud pofa apartunam. Tele
fon: 42795. — • 

KİRALIK DAİRK — Kabata«ta SedCt»-
tünde Çürüksulu Mahmud pa«a apartı
manmda güzel manzarsdı konforlu 4 odalı 
bir daire kiralıktır. Her zaman gezilebilir. 

— B 

KİRALIK BOL VflKU HAVADAR BT — 
Beyaaıd Üniversite caddesine nasır Kttl-
haa sokak numaca İS. Dört odalı hav*-
gaa, tericos, elektrik bulunan müstakil 
Dİr hane klralıktıl. Görmek istiyenler kar-
luında doktor Cemal Ztta muayenehane
sine lütfen müracaat «tsloler, fiat eh-
vendlz. — I 

KtRALTK i_ Büyük salon ve pdal£^^ 
kalorifer ve saire mevcud, muayenehane-
m, yazıhaneye, birliğe elverişli da)£^ 
Beyoğlu İstiklâl caddesi numara (65 - (ft) 
fimgen apartıman Foto Kanzler üstünde. 

— B 
ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR

TIMAN — Nlşantaş Teşvikiyede Kâgıd-
hane caddesi Küşadiye sokağında senevi 
bin yüz lira İradı bulunan mücedded hea 
konforu havi yedi numaraU apartıman 
acele satılıktır. Saat ondan ikiye kadar 
üçüncü kata müracaat. — 8 

1600 LİRAYA SATILIK EV — Te-
pebaşı Akarca caddesi Derviş Ahmed so
kak 12 numaralı 300 arşm üzerine 5 oda 
geniş kullanışü elektrik ve suyu ve fev
kalâde man^arah içindekilere müracaat. 

— 2 

S — MÜTEFERRİK 
YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA-

RI — Hususi ve mûnferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısmda Nuri Ziya sokak No. 3. Profesör 
Panosyan^ — B_ 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele
ri) - İngiliz Oxford üniverslt. mezımu bir 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en asri 
usul. - Ehven flatler. - «İngil. Prof.» — 8 

ALMAN MEKTEBİ TALEBESİNİ — Bir 
diplomalı Alman muallim her ders şubesi
ne katî surette ve serian hazırlamaktadır. 
«Dipl. Profes.» rumuzla gazeteye mür. 

— 4 
ALMANCA DERSLERİ — Bertin üniver

sitesinden mezun bir Alman profesör ta-
rafmdan en seri ve asri metodla verilir. 
Flatler mutedildir. «Prof. H.» •— 7 

YAVRU BIR KÖPEK ARANIYOR — 
Fino cinsi, Japon kırması veya Pekin cinsi 
küçük bir yavru köpek aranıyor. Taksim 
Topçıı caddesi Uygun apartıman 2 numa
ralı daireye müracaat. — 4 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ • ^ 

Gazetemiz idarehanesini adres ola
rak göstermiş olan karilerimizden 

B. F. — A. M 

namlarına gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

î L A N 
Osmanlı Bankasmdan: 
Bahar bayramı münasebetile, Os

manlı bankasının Galata merkezile 
Yenicami ve Veyoğlu şubeleri 1 Mayıs 
1939 pazartesi günü kapalı buluna
caktır. 

BULMACAMIZ 

•oldan sağa t 
1 — Tanmmış karikatüristimiz. 
2 — Dünyanın en büyük kıtası - Tav

lada boşa zar atmak. 
3 — Ezan kulesi. 
4 — Cerahat - Hafif rüzgâr. 
5 — Mitoloji. 
6 — Veresiye değil - Adama. 
7 — Operasyon. 
8 — NefLslik - Tersi kasabm sattığıdu:. 
9 — Tersi vukubulandır - Şüphe. 

10 — Pisipisicik. 
Tokandan aşaiı: 
1 — İslâm ibadethanesi - Bozgunluk. 
2 — Korumak. 
3 — Tekrarlanırsa küçük demektir -

Tan. 
4 — Eşraf - Ek. 
5 — Cemi edatı - Arkadaş. 
6 — Bunm - Eski değil. 
7 — örümceğin kurduğu tuzak - Sesler. 
8 — Zarf edatı - Altmış dakika - Tersi 

mefgullyettir. 
9 — Vilâyet - Sonuna «Ş» gelirse yoku-

şım aksi istikametidir - Çift değlL 
10 — Tersim etmek. 

Geçen balmaeannım ham 
••MaB salat 
1 — Tırasolmak, 2 — Asuti, An, t — 

Şımarık, As, 4 — Kruvaaör, 5 — Za, Ilıca, 
S — Pl, Pelesen, 7 — Ramak, Alg, B — 
Odfir, Eşk&l, 9 — Ahu, Ya, Lı. 10 — ÜtO. 
Bere. 

Takandan a«ati! 
1 - - Taşköpra. I — Isır, tadat, I — 

Rumus, Mühü, 4 — Aravapuru, 5 — sint. 
Ek, 5 — Izıl. Rye, 7 — Köle, Şar, 8 — 
Ma, Rısak. 9 — Ara, Celâl, 10 — Kıskançlık. 

KEMAN RESİTALt 
Bejroftlu Halkevinden: 
Tanınmış İtalyan keman sanatkftrta-

nndan LiUa I^Albore İki gün için «ehri-
miae gelecektir. 1 mayıs 939 paaarteal 
ak«amı saat 21 de Svlmlzin Tepebaşmda-
kl merkez binasmda keman resitali vese-
eekttv. Davetname tevzllna vakit mflnid 
ftlıtıad'd^*"^^" arzu edenlerin davetnsune-
İMÜü EVinUnien aldırmaları dea olunur. 

Gayrimenkul satış ilânı 
istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bay Ahmet Şakir Sarıcanın 160S9 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 
62000 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den hakkın^ yapılan takip üzerine 3202 Ifo. îu kanunun 46 cı maddesinin ma
tufu 40 01 maddesine göre uer birisi ayn ayn şartnamelerle satılması icabeden 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin eski Caâdeikebir ve çarşı denmu arabsp 
01 ve cami yeni caddeikebir sokaklarmda 1 İlâ 26 ve 110 ilâ 118 ve 5 Üâ 18 yeni 
86, 88, 94 ve 4 ilâ 8 kapı No. lu kagir 30 bab dükkân maa çarşı kapışım müş-
temll Rımaeli ham demekle Arif hamn ancak Abdülhamit vakfından olan ka
sap dükkânmdan maadası olan muayyen mahallinin üçer hisse itibarile birer 
hisselerile mezkûr mahallede ve caddeikebirde kâin 1 ve 141 143 ve 145, 3 ve 5 
No. lu kagir çifte hamam maa dükkânlar ve hane ve derunıma cari iki buçuk 
masura sujrun üç yüz hissede 60 hissesinin tamamile üçyüz hissede kırk his
sesinin otuz altı da (6) hissesi (bahçeli hamam denmekle maruf hamam olup 
halen garajı da vardır) b j buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmutşur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen Rume-
liham için (10166) Bahçeü hamam için (1262) lira pey akçası verecektir. MU-
lî bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 
vergilerle belediye resimleıi, vakıf icaresi, taviz tutarı ve tellaliye rüsumu borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi 8/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek is
teyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izalıatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satUığa çıkanlan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 19/6/939 pa
zartesi günü Cağaloğlunda kâin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla
bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul 
mükellefiyeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tak
dirde don arttıranın taahhüdü baki kalmak şartUe 6/7/939 tarihine müsadif 
perşembe günü aym mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıramn üstünde bıralalacaktır. Haklan ta
pu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve ma&arife dair iddialarım ilân tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle 
haklarım bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak isteyen
lerin 938/1366 dosya numarasile sandık hukuk işleri servisine müracaat etme-
leri lüzumu ilân olunur. 

D İ K K A T 
Emniyet sandığı; Sandıktan alman gayrimenkul ipotek göstermek iste

yenlere muhamminleriraizüı koymuş olduğu kıymetin msfım tecavüz etme
mek üzere ihale bedeJinm yarısına kadar borç vermek suretUe kolayhk göster
mektedir. (3978) 

I ' I İstanbul belediyesi llftnları | » | 
Kendilerine doğrudan tebligat yapılanuyan mükelleflere aid talik 

Mahallesi Varakalarının asılacağı yer Talik tarihi 
Kalyoncu Polis karakolu 30/4/939 
Galatasaray Hamam köşesi » 
Ağa camii duvarma » 
Jurnal sokak köşe başı » 
Boğaz kesen caunii duvan » 
lünel meydanı » 
Parapalas köşesine » 
Kalyoncu karakol duvarma » 
Türk gücü caddesine » 

Beyoğlu kazası merkez nahiyesi içinde bıüıman yukan mahalleler için
den tahrir edilip sahiplerinin ikametgâh adresleri bulunamasmdan kendUeri-
ne doğrudan doğruya tebligat yapılamadığından bugün kazada hizalannda yap 
zıh mahallere asılarak ilân edileceği ve 2901 sayıh arazi tahrir kammunım 8 in
ci maddesi mucibince üân tarihinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz 
edebilecekleri tebliğ olunur. (2996) 

Çukur 
Kuloğlu 
Hüseyinağa 
Asmalımescit 
Tomtom 
Şahkulu 
Evliya çelebi 
Kalyoncu 
Feruz ağa 

Muhabere ve Münakale Vekâleti istanbul 
Flektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli cem'an «6280» altı bin iki yüz seksen Ura olan 110 ka
lem muhtelif kırtasiye 12/5/939 cuma günü saat 15 de kapah zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

Eksiltme Metro handa 5 inci katta toplanan komisyonca yapılacaktır. 
Malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmen vaki olacak teklifler
de nazarı dikkate alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerden »amamı için teklif vereceklerin «471» dört yüa 
yetmiş bir liralık ve kısmen teklifte bulunacaklarm da mukavele projesine 
bağU listede hizalannda yazıü muhammen bedel yekûnu üzerinden % 7,5 nis-
betindeki muvakkat teminatları ile şartnamenin 28 inci maddesi mucibince 
hazırlanmış tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalan aym gün saat 14 
de kadaı komisyona vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Metro 
handa 7 inci katta levazım müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (2841) 

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

yapüacaktır. Tesbit edilmiş olan Siird şehrine isale edilecek suya ait eksüt-
meye Nisan 20 inci günü saat 11 e kadar talip zuhur etmediğinden ihale bur 
ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 — Keşif bedeli (120,000) lira olup 2490 sayıh kanunim 16/17 ci mad
delerine uygun 705 Uralık muvakkat teminat. 

3 — Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi lâyik bulunduğu 
takdirde İhale 20/5/939 gününe rasUyan cumartesi günü saat 11 de Siird Be
lediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira mukabUinde verihr. 

4 — Bu husus hakkında fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefUğine ve SUrd Belediyesine müracaat etmeleri ilân olımur. (2776) 

Edirae Belediye Riyasetinden: 
45 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakaşaya konulan ve 25 Nl-

gan 939 tarihine müsadif sah günü ihale edileceği üân olunan 72822 lira 61 
kuruş bedeU keşlfli soğuk hava deposu ve buz fabrikasmm inşasma birçok 
talip zuhur edip elde projelerin mevcudu kalmamasmdan ve teksir olunan 
projelerinde vakit ve anmda gönderilmemesinden tetkike zaman bırakmak 
için münakaşa müddeti bh: ay temdit edilmiştir. Şartnamesinin 12 nci made-
sinde gösterilen İki şık ve suultan yalnız elektrik kısmı kabul edUmiş oldu
ğundan tekliflerin ona göre yapıhnası lâzundır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna 
tevfikan hazırlanmış mektuplanm 24/Mayıs/939 çarşamba günü saat 16 ya 
kadar Edime belediyesine makbuz mukabili tevdi etmeğe mecburdur. İhale 
25/Mayuı/939 perşembe günü saat 16 da Edime belediye encümeninde yapı
lacaktır. Proje ve keşifname ve şartname 360 kuma bedel mukabilinde Edim* 
belediyesinden tedarik edebilirler. (2738) 

i 



30 Nisan 1939 A K Ş A M Sahlfell 

KESKİN KAŞELERİy Kınklık, Nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrılarma birebirdir. istanbul 
Babçekapı SALİH NECATİ 

S A T I Ş İ L Â N I 
Beşinci icra memurluğundan: 

M. Güneyt Sinan ve Mehmet Nazif ve Şerife Havva ve Fatma Selma ta-
rafmdan Vakıf paralar idaresinden 25327 ikraz nıunarasile borç alman para
ya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden 
dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 8120 lira 
kıymet takdir edilmiş olan Erenköyünde Kozyatağı mahallesinin Hilmi paşa 
•okağmda eski 39, 40 yeni 12, 12 kapı No. h şarken Kazıasker meılıum Muhit
tin mahdumu Riza ve Abdullah köşkü ve bahçesi, garben tariklAm, şimalen 
Halit ve bazen damadı îlmin tarlalan, cenuben Hilmi paça köşküne muttasıl 
hendek ve bazen kâtip İsmail bağı ile mahdut maa tarla köşkün evsaf ve mesa-
bası aşağıda yazılıdır. 

Gayri menkul harem ve selâmhk olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Ha
rem kısmı: HUmi paşa sokağına müteveccih kısmın üstünde 14 taj No. sı bu
lunmakta olup birinci kata 16 basamak mermer merdivenle çıkılarak came-
kânh iki kanat demir kapıdan girildikte. Birinci kat: Zemini karasimen dö-
|eli bir hol ve burada iki tarafı kasa ve camlı büyük kapıdan zemini tahta dö-
|eli birinci sofaya girilir. Bu sofa üzerinde bir hela vardır. Buradan ikinci so
faya geçildikte kapılan birinci sofaya açılır. İki kapıh iki oda ve bir sandık 
odası ve bu sofa üzerinde zemin kata inilen kısımda Amavu renkli camlı bir 
kapıdan aşağıya irüldikte: Zemin kat; Zemini karasiman döşeli bir aralıkta 
Irir kiler ve bir hamam vardır. Ara kapısından İkinci kısma geçildikte gene ze
mini karesiman döşeli bir taşlık üzerinde zemini keza karesiman döşeli bir ye
mek odası camekânlı bir aralıktan geçildikte bir mutbah ve bu arahktan da 
bahçeye çıkılır iki kanatlı ve amavu camlı demir kapı mevcuttur. 

İkinci kat: Tahta ve muntazam ve parmaklıklı merdiven altmda iki kapı
lı bir yük dolabı vardır. Bu merdivenden yukanya çıkıldıkta ufak aralık üze-
linde mımtazam yeşil amavu yekpare camlı ve iki kanatlı bölmeden büytik 
bir salona geçilir. Ve bu salon üzerinde üç oda, bir sandık odası ve bir hela 
•ardır. Bu binadan selâmlık kısmına kapı önündeki holden bir kapı ile geçil
mektedir. Bu binamn zemin katı tamamen kagir olup diğer iki katı ahşaptır. 
İçinde elektrik ve su tesisatı yoktur. 

Selâmlık kısmı: Zemin kat: İki kanath yanları dar pencereli ahşap kapı
dan girildikte zemini karesiman döşeli bir taşlık üzerinde iki oda yük dolabı 
•e kapının karşısına tesadüf eden kısımda diğer bina ile müşterek bir mutbah 
•ardır. Bu taşlığın sağ tarafındaki odadan tahta merdivenle bu kısmm üst 
katma çıkıhr. 

Üst kat: Camekânlı kapıdan girildikte bir sofa üzerinde üç oda bir hela
dan ibarettir. Bu kısmm zemin katı kagir üst katı ahşaptu-. İşbu bmamn ö-
nündeki tarlasında zeytin ve müteaddit çam ağaçlan mevcut olup tarla ekil
mektedir. Burada metruk ve tesisatı olımyan bir bostan kuyusu ve selâmhğm 
•amnda taş ve kireçten yapılmış ve etrafı telle çevrilmiş bir kümesi olduğu gi-
Di ahşap ve tellerle çevrüi ikinci bir kümes daha vardır. 

Mesahası: Tamamı 3752 metre murabbaı olup bunun 108 metre murab-
baı harem ve 85 metre murabbaı da selâmlık kısmı ve mütebakisi tarladır. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazıh gayrimenkulun tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 7/6/939 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 10 dan 
12 ye kadar Üsküdarda Üısaniyedeki dairemzide açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul 
«n çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 22/6/ 
•39 tarihine raslıyan perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar j^ne dairemizde 
ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok 
ârttıranm üzerine ihale edilecektir. 
- Satış peşindir. Talihlerin arttumaya girmezden evvel muhammen kıyme

tin % 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya mülî bir bankamn teminat 
mektubımu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
yt vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edüir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
attür. 

Gayri menkul kendisine üıale olvman kimse derhal veya verilen mühlet 
İçinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yük-
•ek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedeUe almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttu-maya çıkanlıp en 
çok arttırana üıale edilir. İki üıale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 
Om hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızm 
memuriyetimizce ahcıdan tahsU olunur. 

2004 nmnaralı İcra ve İflâs kanımunun 126 mcı maddesinin 4 üncü fık-
rasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklüar ile diğer aiâkadaramn 
•e irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususüe faiz ve masrafa dair olan 
İddlalanm, bu ilânın neşri tarüıinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite-
lerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicüile sabit olmadıkça 
«atış bedelinin paylaşmaandan hariç kalacaklan ve daha fazla malûmat al-
mak isteyeıüerin 8/5/930 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık 
bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 937/5213 numarah dosyasma 
müracaatlan üân olumu-. (2983) 

Cüminuriyet Merkez Bankasından: 
22 Nisan 939 tarihli Akşam gazetesinde intişar eden Bankamız ilftnmda gö-

rUlen yanlışlıklarla doğrulan aşağıda gösterilmiştir. Tashihen üân olunur. 

Sahife Sütun 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 

18 
13 
13 
14 

14 
14 

14 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
a 
1 

1 
2 

Satur 
40 

100 
28 
29 
92 
93 
94 
29 

68 
102 
21 
6 

12 
S 

Yanlif 
329/42 
1335 
Hekim 

Fosta 
> 

Doğru 
1̂ 29/42 
1035 
Hakim 

» 
P06 

> 
» 

İst. Adliyesi Asliye İkinci hukuk Adliye ikinci ceza 
mahkemesi kaâtibi Mahk. Kâtibi İs

tanbul 
İzmir Tebliğ memur muavini İzmir tebliğ memuru 
S. C. 310. 32 
Deniz Kay. Mf. 
Cumhuriyet mektebi muallimi 

S. C 
Bahri 

33 89 

S. C. 810. 22 
Deniz Mayn. Mf. 

Cumhuriyet mek
tebi baş muallimi 

S. C. 833. 89 
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Belveren Nahiye müdürü Bahri Keysun Na
hiye müdürü Gaziantep 

Hamdi - Keyâun Nahiye müdürü. Hamdi Belveren 
Gaziantep Nahiye müdürü Gaziantep 

Toprak Mahsûlleri Ofisi istanbul Şubesinden: 
Depo Aranıyor 

Afyon koymağa elverişli ve ebadı asgari 600 metre murabbamda oiıoak 
kaydilc ellerinde mevcut boş deposu bulunanlarm kiralaguüı ttnre Uman 
hanındaki şubemize müracaatları. (2907) 

Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata Tahir han S üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

STendıa Orient Linien Oothenburg 
Oothenbur, Stokholm, Oslo, Dantâg, 

«Mynla Copcnhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan jark ve Karadenla başlı
ca limanlan arasmda 15 günde bit azimet 
ve avdet için muntazam postalar. 

Odjmia - Dantzig - Oothenburg ve Os-
lodan beklenen vapurlar: 

Va^and vapunı 6 Mayısa doğnı. 
Vlkingland vapuru 7 M&yvs». doğru. 
Brageland vapuru 25 Mayısa doğru. 
Takında İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odjmla Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Brageland vapuru 25 Mayısa doğru. 
Vasaland vapuru 6 M&Yisa. doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

S üncü katta k&in acentahgma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

İstanbul Levazım I 
Amirliği ilânları | 

Altı çeşit Slpesyal yerli malı ilâç 
müteahhid nam ve hesabma alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4 Mayıs 
939 Perşembe günü saat 15 te Topha
nede Amirlik Satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 1600 lira, teminatı 240 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunî vesikalarile bera
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(649) (2987) 
• 

Ordu hastaneleri için 2300 adet bat
taniye satın almacaktır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 16 Mayıs 939 Sah günü 
saat 15 te Lv. AmirUği Satmalma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 19550 
lira, ilk teminatı 1466 lira 25 kuruş
tur. Şartname ve numunesi Ko. da 
görülebilir, İsteklilerin kanunî belge-
lerile teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. (2989) 

• 
Elli adetlik on beş bin adet küçük 

ve 3rüz adetlik on bin adet büyük 
mukavvadan boş am^ül kutusu alı
nacaktır. Açık eksiltmesi 8 Mayıs 939 
pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede amirlik satmalma Ko. da yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
1500 lira ilk teminatı 112 buçuk lira
dır. Numune ve şartnamesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi
kalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. «635î> «2717» 

Bahçelerinizi süsli-
yecek fidanlar 

Ethem ve Ali Gülçelik 
ÇİÇEK BAHÇESİ' 
nden en iyi şartlarla 
tedarik edebilirler. 

Şişli, Sıra Ceviz, No. 98 

Paristen Diplomalı 
Bahçe ve çiftUk İşleri mütehassısı 

t Ş A R I Y O R . 
Adres: Şişli Şair Niğâr sokak ; 

Emniyet Apartımanı Rıza 

• 

I 
YAZ GİRIŞt .>. 

Alman Balda 
Fotoğraf makineleri 

1: 3,8 - 1: 2,9 - 4,5x6 - 6x9 - 6x6 
6 ay veresiye 

Komple Bisikletler 6 AT VERESİTE 
İsviçre Ceb ve Kol Kadm, Kriıek 
Saatleri, ve Hediyelikler 6 ay Teresiye 
Ev elektrik âletleri TC aviseler TMCBİye 

08MJLN Ş A K A a 
Oalata : Bankalar cad. No. 4^ 

Voyvoda ban Zemin kat 
Beyazıt : Üniversita Cad. No. 28 
Kadıköy : İskele Cad. 33/2 

ÇOCUK HEKİMİ 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas 
Pazardan maada her fün 

15ten sonra 

Dn Suphi Şenses 
İdrar yollan hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması kaifuı Lekler 

apartıman. Fakirler* ptrasu. 
TeL 43924 

Devlet Demiryolian ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi liânlan 

Muhammen bedellerüe miktar ve vasıfları aşağıda yazılı İki grup malze
me ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 8/5/939 pazartesi günü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon taraûndan açık 
etkisiltme usulile satm alınacaktır. 

Bu iş3 girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazıh muvakkat temin&fe 
ve kanunim tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko^nis-
yona müracaatlan lâzımdır. 

Bu ife ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 — 21000 Kg. nebati katran muhammen bedeli 4305 lira ve muvakkat t«s 

mmatı 322 lira 88 kuru§tur. 
2—100 metre Bağahk çelik çekme boru (55X95 m/m) muhammen bed«-

U 1650 lira muvakkat t^mmatı 123 lira 75 kuruştur. (2720) 
* 

Sivas Mağaza binasımn bir kısmı ile Sivas cer atelyeleri ihata duvan in
şaatı kapah zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye çıkanlmıçtır. 

1 — Bu işin muhammen bedeli 135,000 liradır. 
2 — İstekliler bu içe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolian, Sir

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

3 — Eksiltme 10/5/939 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. Yolları Yol Dairsinde toplanacak merkez birinci komisyonımca yapıla
caktır. 

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

A — 2490 sayılı kanunun ahkânuna uygvm olarak 8000 liralık muvakkat 
teminat. 

B — Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Muhabere ve Münakale Vekâletinden musaddak ehliyet vesika*! 

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

• 
Devlet demiryolları Haydarpaşa işletme müdürlüğü Haydarpaşa kısım 

hekimliği emrinde her gün 9 dan 12 ye 13 den 17 ye kadar bulunmak üzere 
kapah bir otomobil açık eksiltme ile ve bir sene müddetle 17/5/939 çarşamba 
günü saat IC da Haydarpaşa gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu 
tarafından kira ile tutulacaktır. 

Bu iş için mulıammen aylık kıra bedeli 150 liradır. İsteklilerin bu bapta
ki şeraiti öğrenmek üzere Haydarpaşa gar binasında merkez hekimliğine mü
racaatlan-. (2896) 

istanbul haricî l<ıtaat ilânlari | 
Aşağıda yazılı dört kalem un ayn ayn kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. Taliplerin kanunî vesikalarile beraber teklif mektuplanm belli saatten 
bir saat evveline kadar Manisada Tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. Şartnamesi 
MMiisa Ko. da görülebiür. « «953$ «2561» 

Kıtası 

Kırkağaç 
Turgutlu, Uşak, Salihli 
Manisa 
Menemen 

Miktan 
Kilo 

125000 
96000 

170000 
125000 

Mu. be Mu. te 
Lira Lira 
15625 1172 
12000 900 
21250 1595 
15625 1172 

İhalenin tarihi 

3/5.939 
> » 
» » 
» > 

Saat 

15 
16 
10 
11 

500 ton mazot satm almacaktır. 
Muhammen bedeli 30000 liradır. İlk 
teminatı 2250 liradır. Kapah zarfla 
eksiltmesi 8/5/939 pazartesi günü sa
at 15 de Ankarada M. M. V. satmal
ma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
150 kuruşa Ankarada Ko. dan alınır. 
İsteklilerin ilk teminat ve teklif mek-
tuplarmı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (961) (2672) 

• 
• 

Çorluda yaptırılacak F tipi hanga
rın şartnamesinde bazı tadilât 3rapıl-
dığmdan yeniden kapah zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be
deli 172009 lira 32 kuruş ilk teninatı 
9855 liradır. İhalesi 9/5/939 sah gü
nü saat 15 de Ankarada M. M. Vekâ
leti satınahna komisyonunda yapıla
caktır. Şartname proje ve resimleri 
8 lira 65 kuruşa Ankarada komisyon
dan alınır. İstekülerin kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazıh vesikalarla 
birUkte ilk teminat ve teklif mektup
larım ihale saatinden bir saıat evveh-
ne kadar Ankarada M. M. Vekâleti 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(959) (2647) 

Bakırköy Askerlik 
şubesinden: 

1 — Şubemizde kayıtlı 334 dotumlu T« 
bnnlarta muameleye tabi ve kanuni ma
zeretleri dolayısile sevlüeri reri kalmış 
olan elıliyetnamesis lusa hizmetlilerdea 
limdiye Iıadar müracaat etmlyenlerin M 
nisan 939 (ünâne kadar şubeye müracaat 
etmeleri aksi halde baUannda lıannııl 
msamele tatbik «riunacatı ilân olanar. 

Hepsine tahmin edilen fiat 30000 
lira olan 17 kalem aleminyum kutu 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi 9/5/939 salı günü saat 
11 de dir. İlk teminatı 2250 liradır. 
Şartnamesi 150 kuruşa Ankarada 
Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2,3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle ve teklif 
mektuplarını belli saatten en az bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satmalma Ko. na vermeleri 

(962) (2673) 
• 

2000 ton kadar buğday kırdırıl a-
caktır. Kapalı zarfla eksütmesi 11 5/ 
939 perşembe günü saat 15 de Top
hanede İstanbul Levazım amirliği 
satmalma Ko. da yapüacaktır. Tah
min bedeli 12994 Ura 94 kuruştur. 
İlk teminatı 974 Ura 62 kuruştur. 
Şartnamesi Ko. da görülebiür. İstek
ülerin kanunî vesikalarile beraber 
teklif mektuplarmı ihale saatinden 
bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(637) (2836) 
• 

5235 kilo pirinç lâvha ve 14500 ki
lo çinko almacaktır. Kapah zarfla 
eksütmesi 2/6/939 cuma günü saat 
15,30 da TophŞınede İstanbul Leva-
Euu âmirhği «atmalma komisyonun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 6302 lira 75 kuruştur, İlk te
minatı 472 lira 71 kuruştur. Şartna
me ve numunesi komisyonda görüle
biür. îsteklüerin kanımî vesikalarile 
beraber teklif mektublannı İhale 
saatindei} bir saat evveUne kadar ko
misyona vermeleri. (627) (2598); 

Zayi — İstanbul elektrik İfleri İdaresi
nin verdiği 259 slcU No. lı hüviyet vara-
İcamı kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eddılnin hfl)anQ yoktur. 

ISBiail Noyam 

Diyarıbakır Vilâyetinden: 
1 — Nafia dairesinde eksiltme sıuretüe bir torca tezgâhı ahnacaktır. Tah- ' 

min bedeli 1250 lira ve ilk temüıat 93,75 liradır. 
2 •— Tomanm markası (0) ariston akz 15 modeli 150 Gm. kasnakh vey< 

,B) hochleistungs sehnell drehbanke a 4 N veya O 4 N olacaktır. 
3 — Motor mazotlu tam Diesel 6 beygirlik ve şakuli olacaktır. 8 metrt 

transmisyon milU 3 yatak 3 procol 1 kasnak 301 kasıutk 10 C ^ SO metre İ 
Cm eninde kösele kayi|. 

4 — İhale günü 8 mayıs 939 panrtesi saat 11 v« taslim maluUtt Diyaat 
bakır İstasyonudur. Müddet 20 gûndttr. JHİMİ) 
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U ADRESE 
istanbul tş Bankası karşısında 15 numarada 

MALÛL CEMAL 
ESİNE SEUNIZI 

Muvaffakiyet tesadüflerden doğar. Bu tesadüfleri kaybetmeyiniz. He
men Mezkûr Gişeye koştmuz. Binlerce kişiyi Servet sahibi eden bu uğurlu gi
şeden bilet almız. 

Ziraat, inşaat, yangın ve sair su 
işlerinde en kullamşlı ve en 
elverişli ve en amansız çalışan 

B E R N A R D -«^^ 
Motopompların 
her boyundan daima depola

rımızda mevcuttur. 
KATALOK, İZAHAT ve TEKLİF 
İLK TALEBDE GÖNDERİLİR. 

Türkiye merkez deposu: 
Türk - Avrupa Limited Şirketi - İstanbul, Galata Perşembe pazan 61 

Yeni Müdür Osman Sencer 

A N K A R A 6AR 8 A Z İ N 0 S U 
Nefis yemek - Muntazam seıv's - Güzel müzik 

ve İç açıcı manzarasiyle Ankaranın nezih bir toplantı yeridir. Bu temiz va-
sıflariyle bahar ve yaz mevsimine girmekte olduğunu sayın müşterilerine 
arzeder. 

Bütün fiatlarda tenzilât 
Öğle tablMotu 80, akşam tablidotu 90 kuruş 

(Yüzde on garsoniye yoktur.) 

- Sayın hayan hangi 
\remi kullanıyorsunuz ? 

K r e m i n i z i k u l l a n m a d a n e v v e l t e r k i b i n d e n e l e r o l d u ğ u 
n u k i m y e v î t a h l i l l e r l e ö ğ r e n e b i l i r m i s i n i z ? 

Elbette bayır. Çünkü bu çok üzücü is yalnız memleketimizde değil, 
bütün dünya kadmlaıı arasında bir mesele olmuştur. Bu hususta Parisin 
en büjrük devlet hastanelerinde vazife4ar olan cilt mütehassısı Doktor 
DEBAT şöyle diyor: 

«Birçok genç kadınlaruı, bütün itinalarına rağmen yüzlerinde vak
tinden evvel BURUŞUKLUKLAR, ÇİLLER, LEKELER hasü olduğunu gö-
rüyoruz. SenclenUnberi kliniğimize müracaat eden ve aralannda Patisin 
yüksek tabakasma mensup kadınlar da bulunan hastalar üzerinde 
yaptığımız etüdler bize göstermiştir ki: Güzellik kremleri ekseriya 
bu hale sebep olmaktadır. Zira her güzellik kremi sıhhî evsafı haiz 
değUdir.» 

Buna karşı ÎNNOKA SÜTÜ kullanınız 
İNNOXA SÜTÜ çilleri, lekeleri, buruşukları, giderir. Geceleri yatmazdan evvel İNNOKA SÜTÜ ile temizlenen cUde 

makyajm bütün şartlarını kabul eder. Herhangi bir kremi kullanu-sanız kuUammz, elverir ki gece yatarken İNNO
KA SÜTÜ ile cildinizi siliniz. 

İNNOXA SÜTÜ Parisin en kibar mahfellerinde maruftur. Milyonlarca kibar kadın her akşam İNNOXA 
SÜTÜ ile ısıtünuş bir pamukla yüzünü siler ve istirahata sevkeder. 

İNNOKA SÜTÜ bütün Parfümörlerde ve tanınmış eczanelerde bulunur. 

Yaz mevsimine malısus olmal( üzere 
Yalova battı tenzilâtlı bilet ücretleri 

1 Mayıs 939 tarihinden itibaren birinci teşrin sonuna kadar muteber ol
mak iısere Yalova hattı yolcu vapur ücretleri aşağıda yazıü miktarlara indi
rilmiştir: 

Köprü ve Birinci mmtaka iskelelerden Yalovaya ve mütekabUen 

Yalmz gidiş 
Kuruş 

SO 
20 

Yalnız gidiş 
Kuruş 

20 
12,50 

Gidiş - dönüş 
Kuruş 

60 Birinci mevki 
40 İkinci mevki 

Adalardan Yalovaya ve Mütekabilen 

Gidiş - dönüş 
Kuruş 

40 Birinci mevki 
25 İkinci mevki 

DİKK\T: Gidiş - Dönüş biletleri alındığı gün için muteberdir. 

ÇAM 
K O L O N Y A S I 

4 

Bütiin Ada çamlarının ve levanla çiçeklerinin 
sıhhî kokularını terkibinde saklayan 

VENÜS Ç A M kolonyası 
C i ğ e r l e r i z a y ı f v e s i n i r l e r i b o z u k o l a n l a r ı n k a l b i n e f e r a h l ı k 
v e r i r v e g ö n l ü n ü a ç a r . V E N Ü S Ç A M K O L O N Y A S I N I N 
f o r m ü l ü b i r s ı r d ı r . T a k l i t l e r i o n u n y e r i n i t u t a m a z . 
Umumî deposu: Nureddin Evliya zade, Alât, Ecza ve ıtriyat deposu, İstanbul 

I Deniz Levazım Satmalına komisyonu ilânları 
Tahmin edilen bedeli (12000) lira olan (4000) metre kaputluk şayak ku

maş 6/Mayıs/939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla 
alınmak üzere eksUtmeye konulmuştur. 

2 — İlk teminatı (900) lira olup şartnamesi her gün komisyondan para
sız olarak verilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(2640) 

E K S İ L T M E İ L Â N I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 

Heyet inden : 
1 — Eksiltmeye konulan iş Çankayada yapılacak polis karakolu binası 

İnşaatıdır: 
2 — Keşif bedeli (31.994) lira 50 kuruş' ur. 
3 — Eksiltme 4/Mayıs/939 perşembe günü saat (on beş) de T. B. M. M. 

İdare Heyeti odasmda yapılacaktır. 
4 ~ Fennî evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden alınacaktır. 
5 — Ekbi İtmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanundaki şartlan 

haiz olduktan başka en az yitmi bin liralık bu gibi bir bina işi yapmış olmala-
n şarttır. İsteklUerin tekliflerile beraber bu işin vesikalarım da vermeleri lâ-
zımdır. 

6 — Eksiltmeye girebUmek için (2.399 lira 62 kuruş) luk bir teminat mek
tubu verilecektir. 

7 — İsteklilerin teklif mektuplarını, 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar T. B. M. M. İdare Heyetine, numaralı makbuz muka^: 
cje teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1379) (2583) 

Den'z harb okulu ve lisesi komutanlığından 
Heybeliada deniz lisesine 180 lira ücretle bir coğrafya öğretmeni aUna-

caktır. Okula müracaat edilmesi (2548) 
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SİNİRLİDİRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

Bir kasık 

Sinir ağrıları, asabî öksürük
ler, baş dönmesi, baygınlık, çar-
pmtı, ve SİNİRDEN Ueri gelen 
bütün ı-ahatsızhklan İYİ EDER. 

PASTİL ANTİSEPTİK 
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İ K ' ^ ^ Ö ! S o ğ u k a lg ın l ığ ı , n e z l e v e t ene f füs 
yo l l ar i l e g e ç e n h a s t a l ı k l a r d a n korur, 
gr ip v e b o ğ a z rahats ız l ık lar ında , se s 
k ı s ık l ığ ında p e k ( a y d a b d ı r . 

İNGILÎZ KANZUK ECZANESt 
Beyoğlu - İstanbul 

Kiralık Apartıman 
Nişantaşmda Eytam sokağmda 
5 numarada denize nezareti; 
kalorifer, sıcak su, her türlü kon
foru muhtevi olan altı odalı bir 

daire Haziran ibtidasmdan 
itibaren kirahktır. 

Rıza Tevfik 
Hayatı - Şiirleri 

ikinci basılış 
Tahshih ve ilâvelerle çıktı 

Mutlaka almız. 
Yazan: R. G. Arkm 

Resimli Ay Matbaası 
Fiatı 60 Kuruş 

Sahibi: Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü: Ş«Tİut 

Ak|am Matbaaaî 

YILDIZ 
13 üncü sayısı 1 mayısta çıkıyor. 
Türkiyenin en zengin, en şık, en 

zarif biricik rövüsü. 
YILDIZ 1 mayısta çıkan 13 üncü 

sayısile 2 nci cildine başlamaktadır. 
Bu saymın zengin yazılan arasmda: 

Münir Nureddin Tino Rossi - Ab-
dülvehab Kahireye romantik bir gece 
yaşattılar - Jeanette Macdonald,ın 
hayatı - Claudette Colbert kim ve asıl 
adı ne? Ve saire... 

Dört renkli nefis bir kapak içinde 
kamilen renkli, resimli 25 zengin sahife. 

Her yerde 15 kuruştur 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Cibali Tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 adet yüksek randı

manlı sigara makinası kapaU zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
U — Muhammen bedeli sif (24000) lira, muvakkat teminatı 1800 liradır. 
m — Eksiltme 2/5/939 tarihine raslayan Salı günü saat 15 te Kabataşta 

kâin Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden almabilir. 
V — Mubayaa olunacak makinalar Molins Standart, MüUer, Skoda fabri-

kalan mamulâtmdan olacaktır. 
VI — EksUtmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini yüzde 7,5 güvenme pa

rası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarflarm eksiltme 
için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 e 
kadar) mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâu 
simdir. (1713) 
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