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Almanya ve Italyanın 
yeni hedefleri neresi? 

italya Arnavutluk, Yunanistan, Yugos-
lavyayı nüfuz mmtakası yapacakmış 
Almanyamn eylüle kadar kendisini 
Sovyetlerden ayıran memleketleri 

boyunduruk altına alacağı söyleniyor 
Fransız ve ingiliz gazeteleri ise, Almanyamn Hollandaya 

_̂  hücum hazırlıkları yaptığını yazıyorlar 
söylenmiş 

Hadiseler, umulmadık 
şekilde, hızla 

inkişaf ediyor 
Dünya için en büyük tehlike, bey

nelmilel ahlâkî kıymetlerin tamamen 
tersine dömnesidir: Sulh namına 
harbediliyor, hak diye, haksızlıkların 
en açığı irtikâp olunuyor, adalet uğ
runa masumlar boğazlanıyor, mede
niyet hesabına en iptidaî insanlık de
virlerinin kanunları hüküm sürüyor. 
Durup dururken harbe girişenler mu
kaddes bir vazife gururu ile övünüyor, 
kendinden zayıfmi bulup üzerine sal
dıranlarda ezelî hak kaygusunun şan 
ve şerefi beliriyor. Başkalarmın vata
nını istilâ edenler, ilâhî adalet sanca
ğını taşıdıklarına inandırmak istiyor
lar. Medeniyetin kaç asırdır bunca 
mücadele ile biriktirdiği yüksek mef
humları sıfıra indirmek, medeniyete 
hizmet sayılıyor. 

Cürmün cürüm olduğu cemiyetler
de suçlar ve suçlular ne kadar çoğal-
sa ehemmiyeti yoktur. Elverir ki cür
mün ve mücrimin ahlâk ile münase
beti ayni kalsın ve her cinayet âmme 
vicdanında şiddetli aksül'amel uyan
dırsın. Korkunç olan şey, bir cemiyet
te suçun tabiî, normal hal alması, her 
suçlunun kendi hareketini bir ah
lâk prensipi namına işlediğini ilân 
edebilmesidir. 

Bir cemiyeti batırmak için bundan 
büyük ruhî anarşi olamaz. 

Avrupa bugün ayni anarşi içinde 
yaşıyor. Dünyanın hayreti ve şaşkm-
lığı bundan ileri gelmektedir. 

Münferid hâdiselerden ürkülmez. 
Fakat, beynelmilel münasebetlere hâ
kim yeni bir zihniyetten, siyasî bir fel
sefeden doğan bir aksiyon karşısm-
dayız. Bunun hududu yoktur. 

İtalya, Arnavutluğu adalet, insani
yet, hak namına işgal ettiğini söylü
yor. 

Burada bu kelimelerin mânâsuu 
anlamak güçtür. Zavallı Arnavutluk 
fakir bir memlekettir, İtalyanın ihti
yaçları için «hayatî saha» olamaz. Ar
navutluk zaten İtalyanın nüfuzu ve 
kontrolü altında idi. Böyle bir memle
ketin askerle de işgali, İtalyaya yeni 
bir şey kazandırmaz. Şu halde Arna
vutluğun işgali, İtalya için bir gaye 
'değil, ancak bir vasıta olabilir. Asıl 
gaye nedir? 

İtalyanın maksadı Arnavutluğu 
yol gibi kullanarak, Balkanlarda da
ha içeri sokulmak mıdır? Yoksa, Al
manyamn Şarka doğru müstakbel 
l>ir hareketinde, bu plâna engel ola
bilecek Balkan devletlerini tutmak 
Kudır? Bu suali bütün Avrupa mat
buatı kendi kendine soruyor ve he
nüz cevabını bulamıyor. Ne Almanya
lın Çek - Slovakyayı işgali, ne de 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 10 uncıt sahifede) 

Berlin 9 (A.A.) — Hitlerin wn-
helmshaven'de söylediği nutukta 
nasyonal sosyalist partisinin Nurem-
berg'de yapacağı kongrenin bir 
«Sulh kongresi» olacağma dair geçen 
sözler hakkında Alman siyasi maha-
filinde beyan olunduğuna göre, «Ey
lüle kadar her şey bitmiş olacakto*». 

Müşahitlerin luınaati şudur İd, bü

tün etrafiyle düşünülerek 
olan bu nutuk, Cermen sulhunun kati 
olrak tesisine mani olan bütün me
seleleri Almanyamn Eylülden evvel 
halledip bitirmek azminde bulundu
ğunu gösterir. 

Zannedildiğine göre, Almanya ile 
İtalya arasmda müştereken tesbit 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

İtalyan kıtaları dün 
Elbasana girdiler 

italya yapılan hareketlerin Arna
vutluğa inhisar edeceği hakkında 

Ingiltereye teminat verdi 

Arnavut çeteelleılnden bir grup 
Londra 9 (A.A.) — Resmi maha-

füde beyan olunduğuna göre Hari
ciye Nazın Lord Halifaks İtalya mas
lahatgüzarım bugün biribiri ardın
dan üç defa kabul etmiş ve İtalyanın 
Arnavutluktaki hareketinden İngil
tere hükümetinin duyduğu endişeleri 
katî bir lisanla ifade etmiştir. 

İtalya maslahatgüzarı bu hareke
tin katiyen Arnavutluğa inhisar ede
ceğine dair İngiltere hükümetine te
minat vermiştir. 

Neşredilen tebliğ 
Londra 9 (A.A.) — Lord Halifaksm 

İtalyan maslahatgüzan ile yaptığı ko
nuşmalar neticesinde aşağıdaki tebUğ 
verilmiştir: 

İtalyanm Arnavutluktaki hareketi 
neticesinde hasıl olan umumî vaziye
te dair alman endişe verici bazı ha
berler dolayısile Hariciye Nazın Lord 
Halifaks bugün İtalyan maslahatgü-
2SiTi üe üç defa görüşmüş ve Büyük 
Britanya hükümetinin mezkûr hare-

(Devam$ 10 uncu sahifede) 

İtalya Korfoyu işgal 

Korfuya İngiliz bahryeli-
leri çıkarıldığı şayiası 

doğru değil 

Romxı 9 (A.A.) — Hariciye Na
zın Kont Ciano, İtalyanm bazı 
şayialar hilâfına olarak Korfu 
adasma karşı hiçbir harekette bu-
lunmıyacağmı ve Arnavut devle
tinin hâkimiyetini ihlâl eylemi-
yeceğini İngiltere büyük elcisine 
katiyen temin eylemiştir. 

Londra 9 (A.A.) — İngiliz bah
riye askerlerinin Korfu adasına 
çıktığına dair Berlin ve Romadan 
çıkardan haberlerin tamamile 
asılsu! olduğunu Reuter ajansı 
tebliğ etmektedir. 

Romanya hariciye nazırı 
memleketine döndü 

istanbulda yapılan fllirli$nıelefln neticesi 
iki Hariciye Nazın Balkan antantının, hedefi dost ve 

müttefik milletlerin emniyet ve iıtİklâlini takviye 
etmek olan samimî ve azimkar siyasetinin devamı 

lâzımı^eldiği hususunda mutabık kaldılar 

Haıldye Tekilimiz gazetecilere beyanatta bulunurken 
Evvelld gün şehrimize gelen Ro

manya Hariciye Nazın B. Gafenko ile 
Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu 
arasmdaki görüşmelere dün sabah da 
devam edilmiştir. 

B. Gafenko öğleye doğru otomobille 
şehirde bir gezinti yapmış, Sultanah-
med camisini ve Gülhane parkım gez
miştir. B. Gafenko öğle yemeğini saat 
on dörtte Hariciye Vekilimizle birlikte 
yemiştir. Yemekten sonra Romanya 
Hariciye Nazın Perapalas oteline git
miş, Hariciye Vekili B. Şükrü Saraç
oğlu stadyoma giderek dünkü maç-
lan seyretmiştir. 

B. Şükrü Saraçoğlu saat on sekizde 
Perapalas oteline gelmiş, Romanya 
Hariciye Nazıriyle yarım saat kadar 
görüşmüştür. Harlpiye Vekilimiz bım-
dan sonra B. Gafenko, Vali, Polis 
müdürü ve diğer bazı zevat ile birlik
te otelden ayrılmış, İstanbıü motö-
rile Haydarpaşayâ geçerek eksprese 
bağlanan husus! vagonla Ankaraya 
hareket etmiştir. 

B. Gafenko Haydarpaşadan Pera
palas oteline dönmüş ve saat yirmi 
birde Daçya vapurile Köstenceye ha
reket etmiştir. Galata nhtımmda Vali 
ve Belediye Reisi B. Lûtfi Kırdar, Po
lis müdürü, Romanya sefarethane ve 
konsoloshane erkânı misafirimizi 
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uğurlamıştır. Bükreş elçimiz B. Ham
dullah Suplıi Tannöver de ayni va
purla Romanyaya gitmiştir. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Biraz çeki düzen 
İstanbnl Talisi ve belediye reisi dokUr 

Lûtfi Kırdar salim bir sevk sahibi oldıı-
tnnu her fırsatta isbat ediyor. Ş^rimia* 
ayale basar basmaz Taksim meydan mdaU 
durann çirkinliğini gördü ve düseltmei* 
bajMadL 

İstanbulda KÜseUeştirilmesi ehem neler 
yok! Fakat çoğunun ıslahı umumî plânın 
tatbikine bağlı, bununla beraber öyle çir
kinlikler var ki, as bir himmet Te gay
retle düzelebilir.' Meselâ duvarlara asılan 
afiş Te reklâmlarm Te Mecidiyeköyü gibi 
en işlek yerdeki kır kahvelerinin biçim
sizliği, zevksizliği, öteberiye mıhlanan 
pasU saç lâvhalar, çarpık borular, camı 
silinmemiş Tİtrinler, lifir akıtan sobalar, 
moloz dolu arsalar... 

Şehrin zevkini yan yarı.va bozan b u t u 
bu teferruattır. Halbuki pek âlâ hepsi de 
yola sokulabilir. Zaten her açılan mües
sese, her asılan afiş için belediyeye bir 
kere başvurulmaktadır. Bunlar, salâhi-
yettar kimselere bir kere de zevk bakı
mından kontrol ettirilebilir. Diğer çar
pıklıklar ve bakımsızlıklar için de her 
semtin teşkilâtUe, alâkadarlara: vKendi-
ıhlze biraz çekidüzen verelim! Bu man
zara yalnız size aid değildir. Şehri de 
rencide ediyor!» dedirtmek ve bu ikazla-
rm peşini bırakmamak olmaı şeylerde* 
değildir. 
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~ 1900 de hürriyet yoktu!... 
— Nasıl yoktu nürim!... Herkes istediği yere tükürür, dilediği köşeye 

def'i hacet eder, cam çektiği yere çöp dökerdi... Kimse karışmazdı!... 
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I Dnn. GeceldL ve Bu Sabahki Haberler 
Son dakika 

ingiltere harekete geçiyor 
Korfu'nun ve Yunan adalarının 
işgaline mani olmak için Akdeniz 
filosunu Yunan sularında topluyor 

Fransız siyasî mahafilinin fikrine göre, Kalyanın il(inci 
hedef i , Adriyatil(tel(i Yugoslav sahilleri olacak 

ingiltere ve Fransa müda
faa komiteleri toplandılar 

Fransadaki toplantıya başvekil riyaset etti, 
Ingllteredekinde hariciye nazırı bulundu 

Pazar olmasına rağmen, dün Londra ve Pariste 
hummalı bir siyasî faaliyet görüldü 

Londra 10 — Mevsuk bir membadan 
Öğrenildiğine göre İngiltere İtalyamn 
Amavudluktaki hareketine karşı
lık olmak üzere Akdeniz filosımun en 
büyük kısmını Yunanistan sularm-
âa tophyacaktır. İngilterenin garan
tisi Yunanistana da teşmil edilecek ve 
İngiliz filosu Korfoyu ve diğer Yunan 
adalanm bir tecavüze karşı müdafaa 
ve himaye edecektir. 

Paris 10 — Fransız siyasî mahafi
linin kanaatine göre İtalya, Amavut-
luğvın işgalini bitirir bitirmez Yugos-
lavyanm Adriyatikteki sahillerini ele 
geçirmeğe çalışacaktır. 

Zira Fransız siyasî mahafilinin ka-
maatlne göre Arnavutluğun işgali, İtal
yamn Balkanlara ayak atmak için ha-
»rladığ^ geniş plânın başlangıcıdır. 
Diğer taraftan İtalyamn Korfo ada-
«m da işgal için hazırlandığı teeyyüd 
ediyor. Fakat siyasî mahafilin kanaa
tine göre İngiliz filosu, İtalyamn Kor
fo adaşım işgal teşebbüsüne karşı ko
yacaktır. 

San Remoda bulunan İngiliz harp 
gemilerinin ansızm oradan ayrılma
ları pek manidar telâkki edilmekte
dir. Gene Fransız mahafilinin fikrine 
göre İngiliz filosunun harekâtı, İtal-
yayı Korfo adası hakkındaki plâmm 
geri bırakmağa mecbur ederse Roma 
hükümeti Yugoslavyaya karşı hareke
tini tacil edecektir. 

Salâhiyettar mahafilde beyan edil
diğine göre İtalya, Adriyatikteki Yu
goslav sahillerini işgal etmekle hem 
İngilizleri hem Almanları oradan u-
zaklaştırmak istiyor. Çünkü Almanlar, 
Adriyatik üzerindeki emellerini açık
tan açığa meydana vurmuşlardır. 

İtalyadaki İngiliz harp 
gemileri 

Roma 9 — İtalyamn Sanremo li
manında bulunan Varspeit İngiliz 
dritnotu İle diğer gemiler salı günü
ne kadar bu limanda kalacaklarken 
pazar gecesi aldıkları emir üzerine. 

meçhul bir istikamete hareket etmiş
lerdir. Gemilerin karadaki mürette
batı acele gemilerine davet edilmiştir. 

İngiliz kabinesi bugün 
toplanıyor 

Londra 10 — İngiliz kabinesi, bu sabah 
içtimaa çağırılmıştır. Beynelmilel vaziyet 
ve Amavutlulc hadiseleri görüşülecektir. 

Bu içtimada Yunanistana verilecek ga
ranti, İngiliz - İtalyan itilâîmdan Akde-
nlzde statükonun muhafaza edileceğine 
ve askerî sevkıyat hakkında iki tarafın 
yekdiğerine malûmat vermesine mütedair 
olan hükümlerinden ne kaldığı görüşüle
cektir, İngiltere, meselenin hukukî ma
hiyetinden ziyade hadiselere ehemmiyet 
vermektedir. Beynelmilel vaziyet dolayı-
sile parlâmentonun da içtimaa daveti 
meselesi görüşülecektir. Parlâmentonun 
çarşamba veya perşembe günü içtimaa 
çağırılması muhtemeldir. 

İngiltere hayatî menfaatle
rini müdafaa edecek 

Londra 10 — İtalyan maslahatgüzarı B. 
Krolla dün Lord Halifax'la üç defa gö
rüşmüştür. Lord Halifax, İngilterenin Ak-
denizde hayatî menfaatlerini katiyen mü
dafaa etmek azminde bulunduğunu söy
lemiştir. 

1 

B. Mussolîninîn bugün 
Tirana gitmesi muhtemel 

İtalya Başvekilinin söylijieceOl nutku iıugiin saat 
13,30 da Tiran radyosu neşredecek 

Paris 10 — Romadan bildiriliyor: 
Hava müsaid olursa B. Mussolini'nin 
bugün tayyare ile Tiran'a gitmesi 
muhtemeldir. Tiran radyo istasyo
nuna bugün saat 13,30 da munzam 
tir neşriyat yapmağa hazırlanmak 
İçin talimat verimliştir. B. Mussoli-
ni bugün Tiran'a giderse o saatte 
bir nutuk söyliyecek ve Tiran rad-
grosu tarafmdan yayılacaktır. 

Tiranda muvakkat idare 
komitesi 

Roma 10 — Tiranda Arnavutluk 
şahsiyetlerinden mürekkep muvakkat 
bir idare komitesi kurulmuş ve birçok 
tayinler yapılrmştır. Mektepler, bu
gün açılacaktır. Mahkemeler, işleme
ğe başlamıştır. 
Draçta ihraç hareketi nasıl 

oldu? 
Roma 10 — Draç limanına ilk çıka

rılan İtalyan müfrezesi, San Marko 
nammdaki İtalyan bahriye silâhendaz 
elayı idi. Kale ve sahil boyımdaki 
evlerin pencereleri arkasında saklan

mış olan Arnavut jandarma binbaşısı 
Abbas Kutinin kumandasmdaki Ar
navut gönüllüler İtalya askerlerine 
şiddetli bir mitralyöz ve tüfek ateşi 
açmışlardır. İtalyan torpidoları, hafif 
toplarile mukabele etmişler ve İtalyan 
kolu ilerledikçe, endaht menzillerini 
arttırmışlardır. Şehrin dar sokalann-
da müsademeler olmuştur. Arnavut 
gönüllüler yakından takip edilmeleri
ne rağmen dağlara çekilmeğe muvaf
fak olmuşlardır. 

Arnavutluktaki askerî 
harekât devamda 

Paris 10 — Stefani ajansının tebli
ğine göre Arnavutlukta askerî hare
kât devam etmektedir. 

Kıral Zogo ve maiyeti 
Atina 10 — Havas ajansı bildiriyor: 

Kıral Zogo, ecnebi bir memlekete 
gitmek niyetindedir. Fakat kıraliçe-
nin doğum dolayısile, sıhhî vaziyeti 
seyahat edecek bir safhaya girinceye 
kadar Volos civanııda Portarya say
fiyesinde oturacaktır. 

Cezai rde zelzeleler 
10 günde 30 zelzele oldu bir 

dağdan dumanlar çıkıyor 
Oran 10 (A.A.) — 31 marttanberi Mos-

taganem'do mütemadiyen bazı fasılalarla 
Belzeleler olmaktadır. Geçen cuma günü 
saat 17 ile gece yarısı arasında altı zel-
•ele kaydedilmiş ve cumartesi günü öğle-
j l n de zelzelelerin otuzuncusu duyulmuş-
|ur. 

«İki Meme» adı verilen dağdan kesif 
öumanlar çıkmaktadır. Burada bir yanafl 
dağ ortaya çıkmak üzere olduğu zanne-
ÖUlyor. 

Trak henüz kurtarılamadı 
Cfumartesi günü Mudanyaya giderken 

lise tutularak Trilye önlerinde karaya 
Oturan Denizbankm Trak vapuru bütün 
gayretlere rağmen bu sabaha kadar kur-
lanlamamıştır. 

Kudusta arabların bir 
bankaya hücumu 

» II 

Mütecavizler paraları hıra-
karak kaçtılar 

Kudüs 10 (A.A.) — SUâhlı Araplar, Ya
fadaki Arap' bankasına taarruz ederek 
2860 İngiliz lirasmı alarak kaçmak iste
mişlerdir. Fakat hadise mahalline yeti-
Ben polislerden kurtulabilmek için para
ları bırakıp kaçmışlardır. 

Polis, bu mahallenin etrafmı çevirmiş 
ve mütecavizleri yakalamak için araştır
malara başlamıştır. 

Yugoslav ve Rumen sefirleri 
iki gündenberi şehrimizde bulunan 

Yugoslav ve Rumen sefüleri dün ak
şamki ekspresle Ankaraya gltmişler-
dk. 

Tahran seyahtl 
Ankara 10 — Beynehnilel siyasî va

ziyet dolayısile, Hariciye Vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu, İran veliahdmm 
düğününde hazır bulunmak için ağ-
lebi ihtimal Tahrana gidemiyecek-
tir. Tahrana gidecek heyetimize baş
ka bir zat riyaset edecektir. 

tktisad Vekili Ankaraya gitti 
Bir kaç gündenberi şehrimizde bu

lunan İktisad Vekili B. Hüsnü Çakır 
dün akşamki ekspresle Ankaraya dön
müştür. 

Polonya ve 
Belçikada hazırlık 

Varşova 9 (A.A.) — Bugün resmî 
gazetede neşredilen bir emirnamede, 
hükümete bir seferberlik veya müsta
cel zaruret halinde millî müdafaa ih-
tiyaçlan için her türlü hususî nak
liye vasıtalarma ve altmış yaşma ka
dar bütün nakliyat memurlanna va-
zıyed için salâhiyet verilmektedir. 

Brüksel 9 (A.A.) — Moniteur ga
zetesi, bugün Kırahn bir emirname
sini neşretmiştir. Bu emirname, sivil 
makamatm vazıyet hakkının derhal 
tesisini natık bulvmmaktadır. 

Bu emirname, bu makamatm harp 
halinde seferberlik ve himaye tedbir
lerini almaları için zarurî olan vazı-
yed selâhiyetlerine malik olmalan-
nm çok mühim olduğunu tasrih et
mektedir. 

Dün geceki cerh vakası 
Şehremininde oturan Emin ile arkadaşı 

«Kaynana» lâkabile anılan Ahmed, dün 
gece beraberce içerek sarhoş olduktan 
Bonra kavgaya tutuşmuşlardır. Kavga es
nasında Kajmana Ahmed arkadaşını ka
sığından bıçakla tehlikeli surette yarala
mıştır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış, Kaynana 
Ahmed de yakalanmıştır. 

Mahmudbey nahiyesinde 
yangın 

Bakırköyde Mahmudbey nahiyesinde 
Çarşı meydanmda Yusufa aid bir kıraat
haneden yangın çıkmış ve kıraathane ila 
arkasmda bulunan bir klübe tamamen 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Paris 9 (A.A.) — Daimî Milli Mü
dafaa komitesi saat 17 de Haribiye 
Nezaretinde Başvekil Daladire'nin 
riyaseti altında toplanmış ve uzun 
müddet, İngiltere büyük elçisi Har
biye Nezaretine gelinceye kadar de
vam etmiştir. 

Millî Müdafaa komitesinin bu top
lantısına Bahriye, Hava ve Hariciye 
nazırlarile Hariciye genel sekı-eteri 

•Leger, Genel Kurmay reisi general 
Gamelin, amiral Darlan, general Vil-
lemin, müstemleke orduları genel mü
fettişi general Buhrer, amiral Bour-
ragne, amiral Leluc ve general Calsraa 
iştirak etmişlerdir. 

Bu toplantıya riyaset eden Başve
kil ve Millî Müdafaa Nazırı Daladier, 
toplantıdan sonra Hariciye Nazın 
Bonnet de hazır olduğu halde İngil
tere büyük elçisi ile yirmi dakika gö
rüşmüştür. 

Millî Müdafaa komitesinin toplan
tısı hakkında hiç bir tebliğ neşredil-
mediği gibi Nazırlar da gayet sıkı 
bir ketumiyet muhafaza etmişlerdir. 

Londra 9 — İmparatorluk Müda
faa komitesi kara orduları erkânı har
biye reisi general Gort ve diğer erkânı 
harbiye reisinin iştirakile toplanmış
tır. Toplantıya İngiliz Hariciye Nazın 
Lord Halifaks beraberinde daimî sek
reter Cadogah olduğu halde bu top

lantıda hazır bulunmuş, Hariciye Na
zırı ile Cadogan saat 16,30 da taplan-
tıdan aynlmışlarsa da komite müza
kerelerine devam etmiştir. 

Londra 9 (A.A.) — Press Associa-
tion» bildiriyor: 

Hariciye Nazırı Lord Halifaks ya
nında daimî seki'eter Cadogan olduğu 
halde saat 14,45 de Hariciye nezareti
ne Chamberlainin yanında dönmüş
tür. Halifaks Chamberlainin yanma 
gitmeden evvel Yunan elçisinden baş
ka Fi'ansız elçisile de yarım saat gö
rüşmüştür. Lord Halifaks saat 15 de 
imparatorluk kurmay reisi geneı-al 
Gort ve Deniz kurmay reisi ile görüş
müştür. 

Pariste siyasî faaliyet 
Paris 10 — B. Bonnet, beynelmilel vazi

yetin inlüşafını takib için dün Parislen 
ayrılmamış, İngiltere hükümeti ile daimi 
temas halinde kalmıştır. 

B. Bonnet, reisicumhur ile görüştükten 
sonra, Yunanistan, Polonya sefirlerini, 
Arnavutluk maslahatgüzannı ve Ingilia 
büyük elçisini kabul etmiştir. 

Chamberlain Londraya 
döndü 

Londra 10 — Başvekil B. Chamberlain, 
dün sabah Londraya dönmüştür. B. 
Chamberlain yorgun görünüyordu. İstas
yonda ve Başvekâlet dairesi önünde biri
ken halk Başvekili alkışlamıştır. Lord 
Halifax, Başvekâlet dairesinde B. Cham-
berlaini ziyaret etmiş, müteakiben Yunan 
sefirini kabul ederek uzun müddet görüş
müştür. 

Arnavutluk italyaya 
iihak edilecek mi? 

Bir kısım Arnavutlar italya kralının 
Arnavutluk tacını giymesini istemiş 

Paris 9 — Arnavutluk, bin misli 
faik kuvvetler karşısmda, tahmin 
edildiği gibi, uzun müddet mukave
met edememiştir. İtalyan kıtaları El-
basını da işgal etmişler, Ohriye doğ
ru ilerlemeğe başlamışlardır. Fransız 
mahafiline göre Amavutluğım işgali, 
îtalyanam yolu üzerinde bulunma-
smdan ileri geliyor. Asıl hedef Arna
vutluk değildir. 

İtalyan radyosunun bir tebliğine 
göre, Arnavutlar İtalya kıralımn Ar
navutluk tacım giymesini, ayni za
manda Arnavutluk kiralı olmasmı is
temişlerdir. Bu şekil Arnavutluğun 
İtalyaya İlhakı demek olacaktır. 

Amerikadaki Arnavutluk 
sefirinin beyanatı 

Vaşington 9 (A.A.) — Arnavutlu
ğun Amerika sefiri Faik Konlça, rad

yo ile neşredilen beyanatmda hükü
metin gözle görünmese bile mevcut 
olmağa devam edeceğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

«Ne hükümetim, ne de mületimin 
zihniyeti ortadan kaldırılabilir.» 

Sefir, Arnavutluğun Vaşingtondaki 
elçiliğini muhafaza edeceğini ilâve 
eylemiştir. 

İngilterenin Roma sefirim 
Londraya daveti 

Paris 9 (A.A.) — Le Jour gazetesi* 
nin Londradan öğrendiğine göre, iki 
gfün evvel Kont Ciano İngilterenin 
Roma sefiri Lord Perth'e İtalyamn 
hiç bir veçhile Arnavutluğun istiklâ
lini ihlâl etmek niyetinde olmadığını 
söylemiştir. Son hadise üzerine bu 
hususta malûmat alınmak üzere se
firin Londraya davet edilmesine siya
sî mahfillerde İntizar edilmektedir. 

Emniyet sandığı ev eşyası ve zati eşya 
mulcabiiinde de licrazat yapacal( 

Yeni nizamnamede mevduatın nemalan* 
dınlması için de birçok yeni hükümler vardır 

Ankara 9 (Akşam) — İstanbul Em. 
niyet sandığı nizamnamesinin meri
yete konulduğımu bUdhrmiştim. 

Yeni nizamname sandığla Ankara-
da ve İcabında Türkiyenin lüzum gö
rülen yerlerinde şube ve ajanlar aça-
bilmek salâhiyetini vermektedir. 

Bundan başka ve daha mühim ola
rak sandık, halkm ufak ihtiyaçlannı 
karşılamak üzere Avrupadakl benzeri 
müesseselerde olduğu gibi muhtelif 
ev eşyası vesair zati eşya mukabilin
de çok pratik esaslar dairesinde kre
di açacak ve halkın bu sahadaki ihti
yaçlarım karşılayacaktır. 

Sandıkta saklanması mümkün olaa 
hah, kilim, örtü biblo ve harcıâlem 
olup kolaylıkla elden çıkarüabilecek, 
her nevi giyim eşyasile kitap, fotoğraf 
makinesi, saat gibi zata mahsus sair 
eşya, her nevi güzel sanat eserleri 
hulâsa paraya çevrilmesi kabil sair 
her nevi menkul mal ve kıymetler 
mukabilinde İkrazatta bulunabilme
sine imkân vermektir. 

Sandık hazine tahvil ve bonoları 
millî bankaların imzasını taşıyan 
tahvil ve bonolar mukabilinde Iskon
to ve avans muameleleri de yapabile
cektir. 

M* 



10 Nisan 1939 » K ^ A f c S d ü f e l 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Mekteb kitabi arı 
meselesi 

tik mekteplerdeki okuma kitapla-
nnın tarih, coğrafya ve hayat bilgi
si kitaplarına nazaran çok basit ol
duğunu, çocuklarm tariiıi, coğraf
yayı, hayat bilgisini kavrayamadık
larım; orta okul okuma kitapların
daki yazıların da çocukların seviye
sine göre lüzumundan fazla srüksek 
olduğunu yazmıştım. 

Dostum «Vâ - Nû» bu yazımı sütu
nunda neşretmek arkadaşlığını gös
terdikten sonra, altına fikirlerini 
yazdı. Dedi ki: 

«— Tahsili hafifletmeğe, kolaylat
mama, sadesuiaştırmağa doğru git
memeli... Çocuğu yükselten, hayat 
mücadelesine alıştıran, ancak büyük 
gayret hamleleridir... Çetinlikler için
de talebeyi cehde alıştırmalı...» 

* ** 
Kısaca yazdığım fikrimin yanlış 

olmadığını mektep kitaplarmdan al
dığım cümlelerle isbata çalışacağmı: 

llkmektep 5 inci smıf okuma kita
bından şu parçayı birlikte okuyalım: 

' İzntiri yeni almıştık. Batı Anadolusun-
dan dolaşa dolaba Bursaya gidiyorduk. 
Dön arkadaştık. Ahıdafından geçerken 
rasgeldifimiz köylüye soruyoruc: 

— Bursaya kaç saat var? 
Yolun bir tarafı yüksek dağlara, uça-

rumlu yanı da, aı̂ ağıda şakrak şarıltıları» 
•kıp giden dereye bakıyor. 

— Şu yamacı dönerseniz Bursayı gö
rürsünüz. 

Yamacı döneceğimiz sırada kamyonu
muz biraz durdu. Yere indik. Oyanın öte
sinde berisinde düşmanın yakından bı
raktığı kasabaları seyrediyorduk. 

Bir aralık ilerimizden !}arkı sesleri duy
duk.' 

İşte ilk mektep son sınıfının oku
ma kitaplarındaki yazılar hep bu 
ayaı parçalardır. Buna mukabil ta
rih şöyle yazılmıştır: 

"Makedonya viiâyetlerindeki ordu za
bitleri arasmda bulunan cemiyet âzala
rının önayak olmasile başlayan hareket 
karşısında Abdülhamid ürktü, meşrutiyet 
usulüne dönmeğe razı oldu, fakat devle
tin kuvvetlenmesine meydan kalmadan 
Bulgaristan, erginliğini ilân ettiği gibi 
Avusturya Macaristan da Bosna v« 
Herseği büsbütün kendisine kattığmı 
bildirdi. .Arkadan Kümeliden gelmiş olan 
taburların önayak olmasile İstanbuldakt 
asker ayaklandı; bunlar arasına softalar 
da karıştı. Meşrutiyetin ilânı için çalış
mış olan cemiyetlerden İttihad ve Terakki 
bu sırada çok kuvvetlenmişti, saylavlar 
meclisinden çıkardığı kanunlarla padişa
hın yetkelerini biraz daha kıstı, lâkin 
tttihad ve Terakki adı altmda toplanmış 
olanlar ayni düşüncede değillerdi, arala
rında İleri düşünenler, devleti değiştir
mek istiyenler, milliyetçi olanlar bnlnn-
duğu gibi devletin düzenini islâmiyetin 
ilk zamanlarma dönmek şeklinde anlayan 
islamcı ve eskilik taraftan olanlar da 
Tardı... Fazla olarak hıristiyanlardan 
başka müslüman, Arap ve Arnavutlar da 
ulusallık duygularına ayrılmak veya öz
gürlükle idare edilmek fikrine düşmüş
lerdi. •• 

İlk okul 5 inci sınıf tabiğat bilgi
sinden: 

«Bütün cismimizi kaplayan deri, do-
kunuğ duyuğunun organıdır. Asıl doku-
nuğ duyuğunu almamıza yarayan bunun 
altında bulunan ikinci kısımdır... — Tabi-
tatin en akıllısı olan insan, akıl, zekâ ve 
çalışkanlığı ile tabiğat kuvvetlerinin bu 
sararlarma her zaman karşı koymağa ça
balamış. Tarlamızı, köyümüzü basan sel
lerden korunmak için akar su kenarla-
nna duvar çeker, büyük ağaçlar diker, 
rüzgârlardan, yıldınmlardan, fırtınalar
dan, soğuktan, sıcaktan korunmak için da 
bin bir esreye başvurur.» 

Coğrafyadan: 
•'ÇocuUarım, evinizin veya okulunuzna 

yerini bir arkadaşınıza anlatırken o 
semtte herkesin bileceği tanınmış yerleri 
gösterecek, meselâ falan anıtın karşısın
daki sokaktan sağa saparken veya par
kın önünden geçerek sola dönüleceğini, 
|u kadar gittikten sonra filân numaralı 

.«Tin önünde durulacağmı söylersinia. Da-
|ıa iyi anlatmak isterseniz bir kâğıd $««-

Beş milyon lira 
Belediye istikraz 
için Meclisten 

salâhiyet istiyor 
Belediye imar İşlerine sarfedilmek 

üzere Belediyeler bankasından beş 
milyon liralık bir istikraz yapmağa 
karar vermiş ve bu karar hükümetçe 
de tasvib edilmişi. Belediye Reisliği, 
Umumî meclise müracaatle, sarfedil©-
cak yerler bilâhare meclise bildiril
mek üzere, bu istikrazm yapılma»! 
için salâhiyet Istlyecektir. 

Belediye, geçen sene otobüs sipari
şi için beş yüz bin. Gazi köprüsünün 
her iki tarafından açılacak yollar için 
de bir buçuk milyon liralık bir istik
raz salâhiyeti almıştı. Bu paralar he
nüz Belediyeler bankasından istikra» 
edilmemiştir. 

Eskiden istikrazı kararlaştınlan iU 
milyon liranm, yeniden istikraz edUe-
cek beş milyon liraya dahil olup olmı-
yacağı katî olarak belli değildir. 

Harbiyeılekl hela 
E s k i y e r i n d e , f a k a t y e r 

a l t ı n d a y a p ı l ı y o r 

Harbiyede mikrop yuvası olan helâ-
nm jaktınldığım yazmıştık Bu köh
ne hela yerine sokak içinde modem 
bir hela yaptırılacaktı. Bunun için 
Harbiyede sokak içinde bir yer bu
lunmuştu. Fakat yapılması düşünü
len sokak çok sapa olduğundan, bun
dan vazgeçilmiş ve yeni helanın yer 
altında olmak üzere, gene eski yerin-
da yapılması muvafık görülmüştür. 
Bunun için burası tahta perde ile çev
rilmiş ve inşaata başlanmıştır. 

Yeni helada fennî tertibat buluna
cağından, koku neşretmiyeceği temin 
edilmektedir. Yeni hela, bir aya kadar 
ikmal edilecektir. 
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rine küçük bir plân yaparak filân yerden 
başlayıp sağa, sola, yukarı, aşağı gidile
cek yollan işaret edersiniz.» 

Okumakta dört beş kelimelik basit 
cümlelere alışan çocuk tarihin, coğ
rafyamın, tabiğat bilgisinin uzun cüm-
lelerindeki mânaları nasıl kavrar?.. 

Bence dostum Vâ - Nû'nun dediği 
gibi tahsili çetinleştirmemek, bUâkis 
tarihi, coğrafyayı, tabiğat bilgisini 
kolaylaştırmak gerektir. 

Selâmı Sedes 
HAMİŞ: 
Ben: «Tahsili sade su haline getinne-

meli!» dedim. Bundan: «Çocuklara çet
refil ibare ile ders verelim!» mânası çık
maz. Kıraat kitaplarile diğerleri arasm-
daki nlsbtesizlik yukanki misallerden an
laşılıyor. Kıraat kitaplan, ilk mektep me
zununu türkçe yazılmış - İhtisas yazılan 
hariç - her ibareyi anlayacak bir seviye
ye yükseltmelidir. Lisanımız dört beş ke
limelik cümlelerden mürekkep Patagon-
yaca değildir. Söyliyecek ne mürekkep 
düşüncelerimiz var. Diploma alan bir ço
cuk, 31 mart vakasını, vücudümüzdeki de
rinin ne olduğunu, haritanm tarifini 
fcavrayamayacak mı? Kitaplar ona elbette 
bunlan da öğretecek. 

«Çetrefil ifade» ye İlânı harp mı? Bera
berim. «Mürekkep fikirler ilk okul tale
besine ağır geliyor!» denmek isteniyorsa 
buna kail olamam. Gazetelerde her gün İn
tişar eden yazılar derecesindeki metin
leri bile bir diplomalı kavrayamazsa kos
koca iptidai tahsilinin ne kıymeti kalır? 

(Vâ - Nû) 

Hakli şikâyetler 
Tozdan fikâyet 

Son günlerde İstaribuJda tözden 
geçilmiyor. Ankara ve BairtâU 
caddeleri gibi lâğtniUmn karuM-
zasyon şebekesine bağUtndığ% so
kaklarda bu tog bir derece tabH' 
dir. Fakat başka caddeler de to» 
toprak içinde... Meselâ Harbiyede, 
Nişantaştnda, Şi^üde bir otomobü 
geçti mi havaya bir to» bıtlutu 
kalkıyor. Hele otomobil biraz sü
ratli geçerse... 

Toza karşı bir tedbir alınamaz 
mx? Şimdiden bazı sokakları att-
lamak kabil değü midir? 

B. L 

Belediye zabıtası 
M ü f e t t i f l e r i n t a l i m a t vero" 

b i l m e s i t e m i n e d i l e c e k 

Belediye kanununım tatbilanden 
sonra Belediye zabıtası, polis teşkilâ-
tile birleştiği için, Belediye Reisliğinin 
emrinden çıkmıştı. Bunun neticesi 
olarak. Belediye müfettişleri. Belediye 
zabıtası teşkilâtma emir verememek
tedirler. Halbuki eski Belediye teşki
lâtında Belediye zabıtası, doğrudan 
doğruya Belediye Teftiş heyeti reisli
ğinin idaresinde bulunuyordu. 

Haber aldığımıza göre, Belediye mü
fettişlerine, yapacaklan teftişlerde lü
zum gördükleri zaman, Belediye zar 
bıtasmdan derhal istifade etmeleri 
için salâhiyet verilecektir. Bu suretle 
bir Belediye müfettişi, Emıüyet mü
dürlüğüne işar etmeden, lüzum gör
düğü an, bir Belediye zabıtası memu
runa - Belediye işleri için - talimat 
verecektir 

Bu kanunî salâhiyetin alınması 
için hükümet nezdinde de teşebbüs
lerde bulunulacaktır. 

K u d u z k ö p e k b i r ç o c u ğ u 
ı s ı r d ı 

Samatyada oturan on bir yaşlann-
dan Refik isminde bir çocuğu dün 
kuduz bir köpek ısırmış, polis tara
fından hastaneye kaldınlmıştır. Kö
peğin sahibi Hulusi yakalanarak hak
kında takibat yapılmaktadır. 

K e r e s t e t a ş ı r k e n d ü ş e r e k 
y a r a l a n d ı 

Fenerde bir kereste deposunda ça
lışan Bekir, bir motörden kereste ta
şımakta iken muvazenesini kaybede
rek düşmüş, ağır surette yaralanmış
tır. Bekir Cerrahpaşa hastanesin» 
yatınlrmştır. 

T ü r k t ı p c e m i y e t i n i n 
t o p l a n t ı s ı 

Türk Tıb cemiyeti 11 nisan günü 
toplanacaktır. Ruzname şudur: 

1 — Huvayza papiUome'u (Ali Eş
ref Gürsel), 2 — Cild tüberkülozunda 
rubophene'den alman neticeler (Nuri 
Osman Eren), 3 — İstanbulda 937 se
nesi tifo salgmı hakkmda bazı tedM-
kat (Osman Şerafettin Çelik), 4 — 
Asab! frenginin Schreuss - Bemsteln 
şemasma göre tedavisinden alman ne
tice (Şükrü Hazım Tiner). 

Şişli • Taksim 
Binalar gri veya 

bej rengine 
boyanacak 

Belediye, Taksimle Şişli arasmdaU 
caddie üzerinde bulunan harap bina
lardan bir kısmmm cephelerinin çok 
Mili, badanasız ve boyasız olduğunu 
nazan dikkate almış, bu binalann tx>-
yatılmasma karar vermişti. Belediye 
İmar müdürlüğü Şişli ile Taksim ara-
smdaki binalann - vaziyetlerin? gö
re - gri ve bej renklerle boyanmasını 
muvafık görmüştür. Beyoğlu kayma-
kamUğı, kendi mühendisleri vasıtasi-
le, bu cadde üzerindeki binalan birer 
birer tedkik ettirerek, bu renklerden 
hangisile boyanmalan muvafık olaca-
ğmı tedkik ettirmeğe başlamıştır. Ted-
kikler neticesine göre bina sahipleri
ne tebligat yapılacaktır. 

Bina sahiplerine bir mühlet verile
cek, tebliğ? ta rağmen, binasımn cep
hesini boyamıyanlar hakkmda. Bele
diye tembihlerine riayetsizlikten do
layı ceza verilecektir. 

Taksim bahçesi 
A r k a s ı n d a b i r ç o c u k b a h ç e s i 

y a p t ı r ı l m a s ı d ü ş ü n ü l ü y o r 

Hazırlanan bir plâna göre Taksim 
bahçesinin esaslı surette tanzim ve ıs
lah edileceğini yazmıştık. Belediye, 
Taksim bahçesinin denize bakan ar
ka cephesinin altındaki bostanlarda 
bir Çocuk bahçesi tesisine karar ver
miştir. Çocuk bahçesinin yapılacağı 
bostanlar, eskiden mezarlık olduğu 
için, Belediye kanunu mucibince, bü
tün metruk mezarlıklar gibi, bura-
smın da Belediyeye intikal etmesi lâ-
4imgeldiği fikrindedir!. 

Diğer taraftan, bu bostanlara es
ki veliahd Yusuf tzzeddin veresesi ta
sarruf iddiasındadırlar. Belediye, bu 
ihtilaflı vaziyeti hallederek, bostan
larda bir Çocuk bahçesi tesis etmek 
üezere, Yusuf İzzeddin veresesinin ve
kili eski Maliye nazırlarından B. Tev-
fik ile temas edecektir. Bu temas bir 
anlaşma ile neticelenirse, Taksim bah
çesinin tanzimile beraber, burası da 
bir Çocuk bahçesi haline getirilecek
tir. " 

Ç ü r ü k b i n a l a r a r a ş t ı r ı l a c a k 
Son günlerde bina çökme ve yıkıl

ma hâdiselri hayli artmıştır. Bu bina
lardan birçoğu çürük ve köhnedir. 
Bir kısmı da yeni olduğu halde fena 
işçilikten ve kötü malzemeden kaza 
vukua gliyor. Belediye, Bu kazalara 
bir nihayet vermek üzere Belediye şu
belerine hitaben bir tamim hazırla
maktadır. 

Bu tamime göre. Belediye şubele
rindeki mühendislerle, fen memurları 
ve diğer alâkadarlann, kendi ımnta-
kalanndaki binalan sık sık teftiş ve 
murakabe edecekler, inhidama mail 
0İ6U1 binaları tesbit ederek, bunlar 
hakkında Riyaset makamına malû
mat vereceklerdir. Belediye ReisUğl 
hakikaten tehlikeli binalar hakkmda 
katî karar verecek ve bunlar kanunî 
şartlar içinde derhal yıktırüacakür. 

^marfimAı 

Kolcu kadın 
Onetdler muharebe, bombardıman, 

aUuka Teaaire giU havadisler ara« 
anda tuhaf Ur haber de verdiler: 
Avrupanın ban yerlerindeki genç kış
larla uşak mesafelerde bulunan mtts-
temlekelerdeki delikanlılar televizyon 
•asıtasile birbirlerini görüyorlar, evle-
niyorlarmif. 

Hatta ayni vasıta ile yüzlerce, bin
lerce kilometre uzaktan sevişti genç
ler bile varmış. 

Demek medeniyet sayesinde aşkın 
hudutları genişliyor. Arlık aynhk, 
gurbet acısı âşıkların gönlüne ağır 
bir tas gibi oturmayacakfar... 

Sevgilinizden mi ayrıldınız? Uzak
lara mı gittiniz? Pek o kadar iizülme-
ğe, yanıp tutuşmağa imkân yok. Ser-
gllinbcle her akşam televizyon perde
si başında karşı karşıya geçebilirsiniz. 
Hatta onunla kadeh bile tutuşturaM-
lirsiniz. 

Bundan sonra meşhur: 
«Firak açmadadır sineme yare» 

mısraı herhalde eskisi kadar âşıklan 
müteessir etmiyecek demektir. 

Telefonun icadı a ^ epeyce kolay-
latmışta. Televizyonun da herhalde 
aşka pek çok yardımı dokunacaktır. 
Hele bu iş umumileştikten sonra.. Her 
eve bir televizyon makinesi konulduk, 
tan sonra birçok tuhaf sahnelerle de 
karşılaşacağımız muhakkak... 

Meselâ evin bayanı genç hizmetçi 
kıza hiddetle bağıracak: 

— Kız Ayşe... Ben sana kırk kere 
söylemedim mi? Şu televizyon maki
nesinin başına geçip de kasabm çıra-
ğile âşıktaşlık etme diye... Ben seni 
misafir odasmı süpürttyor zannedi
yordum. Halbuki sen televizyon ma-
Idnesini açmış, kasabm çırağile al 
takke, ver külah ha... Bir daha seni 
göreyim, bak neler yaparım. 

Hele televizyonla evlenmek büs
bütün insanm tulıafına gidiyor. Es
inden bir takım yaşh başh kadınlar 
birbirlerini tanımayan gençleri evlen
dirmeği kendilerine bir geçinme va
sıtası yapmışlardı... Bunlara «Kol
cu kadm» derlerdi. 

K<ricu kadınlar Inrbirinin yüsünfl 
hiç görmiyen gençlerin fotoğraflan-
nı alırlar, erkeğin resmini İnza, lıat-
ta bazan lozın resmini de erkeğe gös
terdikleri olurdu. 

Şimdi televizyon vasıtasile birl>iri-
ni tanıyıp evlenme usulü bunu hatır
latıyor. Televizyon icabında asri bir 
kolcu kadım vazifesini görüyor. 

Hikmet Feridun Es 

t k i k i ş i z e h i r l e n d i , h a s t a n e y e 
k a l d ı r ı l d ı 

Dün şehirde iki zehirlenme vukaai 
olmuştur: Üsküdarda Hacıcafer m»-
hailesinde oturan Allahverdi ismin
de biri, Üsküdar iskelesinde kutu 
içinde bal bulmuş, oturup yemiş v» 
zehirlenmiştir. 

Polis, Allahverdiyi hastaneye ya
tırmıştır. Bal kutusunu atan adamın 
kim olduğu araştırümaktadu*. 

Şehremininde oturan dört jraşlar 
nnda Sevim ismindeki bir kız kırda 
baldıran otu yiyerek zehirlenmiş, zar 
bıta tarafından hastaneye yatınl» 
mıştır. 

Numaralı müsabaka 
yaroıkl sayımızdadır. 

kuponu 

B a j Aatoaya iföre L. 

— Amavutluğım bütün dünya 
Jhllletlerine hitaben neşrettiği beyan-
fcaıııe çok dokunaltlı bay Amca... 

... Cİ70 harp gemisi, 400 tayyare 
ile, bir tek donanması olnuyan... 

... Bir tdc tayyaresi bulıuunıyan... ... Tanksn, bombasız bir millete 
saldınyorlar» diye feryad ediyor... 

B. A. — Saldırırlar a, medeni Mı 
millet böyle tanksız, tayyaresls, ga»* 
su, bombasız vahşi bir milletle konk> 
suluk etmeğe elbet tahammül 
mesl... 
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iktisadî ve 
'^mf*^* 

• '••° • • • • • • • " I malî hafta I 
Avrupa borsalarında gerilemeler - Memleketimizde 

esham ve tahvilât vaziyeti iyidir 
Eskiden iki memleket arasmda ih

tilâf çıktığı vakit, o ihtilâfı halledecek 
prensipler, Devletler umumî hukuku 
ismini taşıyan ilimde aranır, bulu
nurdu. Bu ilim, milletlerarası müna
sebetlerini, silâha müracaate lüzıun 
bırakmaksızın, ıslaha çaresaz olacak 
yeni yeni nazariyelerle zenginleştiri-
liyor, tekemmül ettiriliyordu. Bizi 
alâkadar eden iktisadî sahada bir mi
sal getirmek üzere, şunu söyliyelim ki 
bir devlet diğer bir devlete yaptığı ik-
razattan mütevellid teahhüdleri ikin
ci devlet ifa etmediği takdirde, o te
ahhüdleri elde edebilmek için kuvvet 
istimaline hakkı yoktu; tıpkı bizim 
yeni İcra ve İflâs kanununda bir ala
caklının, borçlusunu hapsettirmeğe 
hakkı olmadığı gibi. Buna Doctrine 
de Drago deniliyordu. Yirminci asrın 
bidayetinde ortaya atılan bu prensip 
bütün medenî milletler tarafından ka
bul edilmiştir. 

Harbin ne suretle ilân edilmek lâ
zım geldiğini öğreten de bu ilimdir; 
harp fena bir şey olduğu için, en son 
tevessül olunacak bir çare olmak üze
re, meşru sebeplere istinad ettirmek 
ve onu centilmence idare etmek me
deniyetin şiarından addolunuyordu. 

Bu prensipleri ilk defa Japonya, 
harp ilân etm.eden Çini istilâ . ederek 
bozdu. Ondan sonra medenî denilen 
Avrupada meydan okumalar aldı yü
rüdü. 

İşte, yokolan bu kanunu yeniden 
ihya etmek maksadile, bilmeyiz şim
diye kadar kaç defa vuku bulan kon
feranslara ilâveten, bu hafta zarfm-
da bir de Lehistan Hariciye Nazırmm 
iştirakile Londrada bir içtima akde-
di'diğini öğrendik. Maksad, (Devlet
ler umumî hukuku prensiplerini ar
tık tamamen tatbik ettinnek) oldu
ğunu Avrupa gazeteleri yazdılar. 

Tesadüfün ne hazin bir cilvesidir 
ki, iki gün sonra, Avrupa devletleri 
meyanmda en küçüğü ve en yenisi ve 
fakat gene Avrupanm tarihî milletle
ri arasında en eskisi ve en kahramanı 
sayılan Arnavutlar feci ve ânî bir ta
arruza kurban gittiler! 

Hâdise, gerek Avrupanm, gerek 
Amerikanın demokrat memleketlerin
de derin bir infial uyandırmıştır. Mü
dahale edecekler mi, etmiyecekler mi, 
o malûm değil; fakat etseler de, etme
seler de, artık Avrupa işlerinin düzel
mek istidadında bulunmadığmı ve 
bundan böyle Balkanların da tehlike
de olduğunu İngiliz ve Fransız gaze
teleri haber veriyor 

İş âleminin hissettiği ' sarsıntıyı 
okuyucularımız kendiliklerinden tak
dir ederler. Gariptir, bu hafta bilhas
sa Nevyork piyasası, pek hassas gö
ründü ve büyük fiat gerilemeleri kay
detti. Fakat buna rağmen Avrupa al
tınları tekrar Amerika yolunu tutma
ğa başlamıştır. Son aldığımız malû
mata göre, Dört memleket: İngiltere, 
Felemenk, Belçika ve İsviçre, altm sa
tarak millî paralarının kıymetini mu
hafazaya çabalıyorlar. 

İngiliz lirası, geçen haftadanberi 
dolar parite'sine nazaran bir çeyrek 
cent daha kaybederek 4,6812 de kal
mıştır. 

Paris borsası çok mütereddiddir. 
Gerçi İtalya - Fransa ihtilâfı şimdiUk 
kapanmış gibidir. Fakat Arnavutluk 
hâdiselerinden ve bilhassa İspanya
nın, Berlin - Roma mihverine iltiha
kından sonra vaziyetin ne suretle in
kişaf edeceği kestirüemiyor. Bu yüz
den gerek devlet rantlarında ve gerek 
bilûmum esham ve tahvilât fiatlerin-
de mühim tenezzüller vuku buldu. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilât vaziyeti 

Avrupadaki son hâdisat üzerine 

yalmz yüzde yedi buçuk faizli haricî 
Türk borcu tahvilleri 20 kuruş kadar 
gerilemişlerdir. Ankara borsasının 
son tesbit ettiği fiat 19,35 liradır. Bu
na rağtaen. Dahilî istikraz kâğıtları
mızdan Sivas - Erzunımun bütün ter
tipleri 19,35 Ura fiatini muhafaza et
mekte, İkramiyeli Ergani ise, beş ku
ruş daha tereffü ederek 20 lira başa-
baş fiatini bulmuş olmaktadır. 

Anadolu grupu azıcık za3nftır. Son 
fiatler şunlardır: 

Hisse senedleri: 22,15 lira. 
Tahviller: 37,15 lira, 
Mümessiller: 37,85 lira. 
Merkez bankası hisse senedleri ge

ne ufak bir tereffü ile 107,75 lirada 
kaldılar. İş banakları 9,40 (nama) ve 
9,50 (hâmiline) fiatlerini muhafaza 
ediyorlar. 

Endüstriyel kâğıtlarımız meyanm
da Aslan Çimento da biraz zaaf gös
terdi; kapanış fiati 8,70 liradır. Tram
vay eskisi gibi 6,75 liradır. 

Umum sigorta 13,50 den 15 liraya 
yükseldi; bir lira temettü hissesi tev
zi ve beher dört aksiyona mukabil bir 
aksiyon verileceği söylenmektedir. 

Diğer kâğıtlarda mühim tebeddül 
yoktur. İttihadı millî 22,50 lira, İtti-
had Değirmencilik 12,60 lira, Şark 
Değirmencilik 0,80 lira, Telefon 9,35 
lira, Bomonti 8,15 , Terkos 4,90 lira 
(Eks - Kupon), Şirketi Hayriye 19 li
ra, Omnium 0,83 lira, İstanbul yün, 
pamuk ve saire 60,50 lira. Kasaplar 
şirketi 12 lira, Şark Ecza deposu 2,65 
liradır. 

Türk altmı 1025 kuruş ve gayrimü-
badil bonoları 9,12 kuruştur. 

Mısır Kredi fonsiyeleri şu fiatlerde 
kaldı: 

1903 tertibi: 117 lira, 
1911 tertibi: 107 Ura. 

Vefat 
Merhum Dr. Mustafa Münif (paşa} ha

remi ve müteahhid Bur:::aneddin Develli 
Oflu ve mülga Topkapı Mevlevihanesi 
şeyhi merhum Baldnin kaymvaldeleri ve 
tüccardan Hüsrev Münif in annesi bajan 
Naime vefat etmiştir. 

Cenazesi bugünkün ! • nisan, pazartesi 
£:ünü saat on birbuçukta Sultanahmedde 
Üçler mahallesindeki evinden kaldırıla
rak namazı öğleyi müteakib Beyasıd ca
miinde eda edildikten sonra Edimekapı 
Şehidliğindeki aile mezarlığına defnedile
cektir. 

Çiçek gönderilmemesi rica olunur. 

Halk Opereti tiyatrosunda 
Hasta küçük sanatkâr «Aleve» 

sanat arkadaşlaıınm tertib ettikleri 
12 nisan çarşamba 

GECE " 
1 —Tiyatrolar - E. Sadi Tek, Halk ope

reti. 2 — Saz heyetleıi - İzzet gazinosunun 
ve Ambasadörün otuz kişilik küme sazı, 
tanburi Salâhaddin, kemani Necati ve 
arkadaşları. Bayanlar Mahmure Faide, 
Afitab, Nezahat, Suzan, Birsen Mukad
der, Mısır yıldızı Zekiye Hamdan. Turan, 
Londra, Floryabar artistleri. S. Atillâ ve 
Misel heyeti. 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYUK 

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

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

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul 
göndermek lâzımdır. 

Sefer 20 — Kasm» 154 
•8. İmsak Güneş Öglc İkindi Akşam Yatsı 
E 9,01 10,46 5.33 9.14 12,0 1,35 
Va. 3,44 5,29 12,15 15,57 18,43 20,18 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

•^^/^CJf^Â^CJ, 
Türkiye Radyodlfûzyon Postalan 

DALOA UZtJNLUÖÜ 
1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 18.74 m. 15193 Kcs. 20 KW. 
T. A. P, 81,70 m. 0465 Kcs. 20 Kir. 

Pazartesi 10/4/939 
ANKARA RADYOSU 
TÜRKİYE SAATİLK 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 
13: Memleket saat ayarı, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Eğlen
celi plâklar). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Dans 
müziği - Pl.), 19: Konuşma (Doktorun 
saati), 19,15: Türk müziği (Fasü heyeti -
Karışık program) Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay, 19,45: Türk müziği (Bayan Feyha 
Talay - Tanbur solo) 1 - Tanburi Cemil -
Hicazkâr peşrevi, 2 - Tanburi Cemil -
Hicazkâr saz semaisi, 3 - Tanburi Cemil -
Suzidilâra saz semaisi, 20: Ajans, meteo
roloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 
20,15: Türk müziği (Klâsik program). İda
re eden: Mesud Cemil. Ankara radyosu 
küme heyeti: 1 - Neyzen Osman Çede-
nin - Muhayyer sünbüle peşrevi, 2 - Var
da Kosta Ahmed ağanın - Muhayyer sün
büle şarkı - Ey nihali işve, 3 - üçüncü Se
lim - Muhayyer sünbüle şarkı - Ey gon
ca! nazik, 4 - Nlkogos ağanın - Muhayyer 
kürdili şarkı - Var mı hacet, 5 - Rahmi 
beyin - Muhayyer kürdi şarkı - Yetmez 
mi sana, 6 - Reşad Erer - Keman taltsi-
ml, 7 - Şevki beyin - Uşşak şarkı - Gül-
zara nazar kıl, 8 - Rahmi beyin - Bayati 
şarkı - Gül hazin sünbül perişan, 10 -
Divan - Ok gibi huplar beni, 21: Memle
ket saat ayarı, 21: Konuşma, 21,15: Es
ham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası 
(fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: 
Folklor - Halil Bedi Yönetken, 21,45: Mü
zik (Keman resitali - Profesör Necdet 
Ata): 1 - Corelli - La folla (Varyasyon
lar), 2 - Matheson - Arie, 3 - Korsa-
kow - Kreisler - «Sch^h^razade» balesin
den bir parça. Piyanoda refakat eden: 
Ulvi Cemal Erkin, 22,05: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Paul 
Lincke - Darılma (Fantezi), 2 - Brahms -
Macar dansı No. 8, 3 - Recktenwald -
Viyana müzikleri - Potpuri, 4 - Gerhard 
Winkler Donna Çikita - İspanyol t^ver-
türü, 5 - Micheli - Çocuk oyunları, 6 -
Kutsch - Çigan fantezisi, 23,05: Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,45 - 24: Son ajans 
haberleri ve j'arınki program. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan amgmi 
1 — ilkbahar meyvalarmdan biri - Pa

ranın üçte biri. 
2 — Lüzumunda. 
3 — Az pişmiş yumurta - Nota. 
4 — Kasabın sattığı - Âşikârlık. 
5 — Lâkayd. 
6 — İlletler. 
7 — Küçük kaya parçası - Bir erkek is

mi - Ümdi et. 
8 — Kestane satan. 
9 — Meded - Fotoğrafın makiyajı. 

10 — Anıt - Pislik. 
Yukarıdan aşafı: 
1 — Evlerin damına konur - Tersi aç

maktan emirdir. 
2 — İhtira - Soyad^. 
3 — Terek - İnsanî. 
4 — Muhacir kuşlardan biri - Engel. 
5 — Tersi Garbi Anadoluda bir nehir

dir - Beygir. 
6 — Cahiller. 
7 — Bir erkek ismi - Öküzün bayanı. 
8 — Tersi beyazdır - Bütün - Bir ban

kamız. 
9 — Hafif şart edatı - Tersi aslına dön

mektir. 
10 — İzabe olunmuş. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sağa: 
1 — Japonya, Oh, 2 — Acele, Seri, 3 — 

Nar, Yoksul. 4 — Dide, Kepçe, 5 — Abes, 
Ur, 6 — VUlâ, 7 — Mahallebi, 8 — Azab, 
Arina, 9 — Mi, Er, Dar, 10 — Şafak, Deni. 

Yukarıdan aşa | ı : 
1 —Jandarma, 2 — Acaib, Azma, 3 — 

Perde, Half, 4 — Ol, Esvab, 5 — Ney, İl, 
Ek, 6 — Okullar, 7 — Askerler, 8 — Esp, 
Abide, 9 — Oruç, İnan, 10 — Hileli, Ari. 

İki sarhoş y a k a l a n d ı 
Sirkecide oturan Mustafa ve Ali 

isimlerinde iki arkadaş evvelki gece 
son derece sarhoş olarak sokakta re
zalet çıkanrlarken polis tarafından 
yakalanmış ve mahkemeye verUmiş-
lerdir. 
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HERKUL 
FERNANDEL 
HERKUL 

GABY MORLAY 
HERKUL 

Bu Çarşamba akşamı 

S Ü M B R 
Sinemasında 

ÖBÜRGÜN 

MİLLİ ve ALEHADAR 
önündeki tehacümün sebebini nafile sormayınız. 

Büyük Vals 
HARİKALAR ESERİ 
OY N AY AC AK. 

KEŞİF 
ALAYI 

Taıihden bir altm sayfa, »en 
kudretli aşk, en büyük hareket 
kaynağıdır. Milyonların hazırla
dığı san'atın yarattığı bir şahe
ser, tarihde parlayan zafer des
tanı kalplerde gizlenen bir aşk 
hasreti, Yıldızlarm yarattığı bir 
san'at eseridir. 

Yer değiştirecek 
kiracı!ara tavsiye! 

Akşam'm KÜÇÜK İLÂNLA-
Rl'nı dikkatle okursanız kendi
nize en elverişli yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. -k 

Bu a]c$am 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mm takası: Tünelde Mat-

koviç, Bostanbaşmda İtlmad, İstiklâl 
caddesinde Kemal Rebul, Şişlide Halk. 
Galatada Hüseyin Hüsnü, Fatih; Sa
raçhanede İbrahim Halil, Karagüm-
rük:: Suad, Bakırköy: Terziyan, Sa
rıyer: Asaf, Aksaray: Etem Pertev, 
Fener: Emilyadi, Kumkapı; Belkis. 
Küçükpazar: Bensason, Samatya: Ko-
camustafapaşada Rıdvan, Alemdar: 
Cağaloğlunda Abdülkadir, Şehremini; 
Topkapıda Nâzım, Üsküdar: Ahmed i-
ye, Heybeliada: Atanaş, Büyükada; 
Halk. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bf>y-
koz, Paşabahçe, Anadoluhlsan, Ta-
rabya, Yeniköy, Emlrgân ve Rumeli-
hisarmdaki eczaneler her gece nöbet
çidir. 

^ ^ ^ ^ m ^ ^ füRAN TİYATBOSÜ 
^ • • ^ ^ V Bu a k ^ m Halk gecesi 

^ M | U r Ertuğrul Sadi Tek ve 
^ H ^ ^ F arkadajşları 

^ ^ YALAN FABRİKASI ;> P. 
% # (Se) Atilâ revüsü. Miçe 

' Pençef varyetesi. 
Localar 100, Heryer 20, Paradi 10 kuruş. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numunesi mucibince idare ihtiyacı için 20X25 ebachn-

da olmak üzere (20) milyon mantar kapalı zarf usulile eksiltmeye konacaktır. 
II — Eksiltme 26/4/939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşta levazım 

şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Muhammen bedeli 74,000 lira muvakkat teminatı (5550) liradır. 
IV — Şartnameler her ^n. sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara başmü-

dürîüklerinden (370) kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi numuneler 
de görülebilir. 

V — İsteklilerin kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale günü eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabüinde verilme
si lâzımdır. (2135) 

Cev!et Demiryolları ve Limanlan Işletm 
Umum İdaresi İlânları 

Bu Çarşamba akşamı: E L E K sinemasında 
S P O R - G E N Ç L İ K - A Ş K - N E Ş ' E - H A F İ F M U S İ K İ 

Zengin ve muhteşem sahneler 

K U T U P Y I L D I Z I 
S O N Y A H E N N Y 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup malze
me ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 24/4/939 pazartesi günü 
saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grupa ait hizalarında yazılı muvakkat te-
minat venneleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sa
atine kadar komisyona müracaatları lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 — :j adet nıütenavip cereyanlı elektrik motörü muhammen bedeli 1600 

lira ve muvakkat teminatı 120 liradu*. 
2 — 200 adet muhtelif ebatta bilyalı yatak ve 200 adet çelik bilye: Mvt-

hammen bedeli 1117 lira 25 kuruş ve muvakkat teminat 83 lira 80 kuruştur. 
(2227) 

• 
18/10/937 tarihinde eksiltmesi yapılıp ihale edilen ve müteahhidi tara

fından adi ocak tuğlaları hariç teslim edilemiyen lokomotif ocağı tuğlaları 
ilk müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. Takriben 239 ton olan tuğlaların beher tonunun 
muhammen bedeli 52,50 lira olup açı keksiltme 26/5/939 cuma günü saat 
15,30 da yapılacaktu". 

Bu işe girmek istiyenlerin 940,30 liralık muvakkat teminatı ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reisliiğne vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm v« 
Sevk Şefliğinde görülebilir. (2403) 

• 
Muhammen bedeli 1248 lira olan mengene, maskap kalemi, zunpara taşı, 

torna aynası, tornavida, rende gibi âlât ve edevat 20/4/1939 perşembe günü 
saat (10,30) on buçukta haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta-
rafmdan açık eksiltme usuhle satm almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 93 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat veı-meleıi 
ve kanunim tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar k o 
misyona müracaatlan lâzımdır. 

Bu ise aid şartnameler komisyondan paı-asız olarak dağıtılmaktadır. 
(2261) 

•V 



POLİTİKA 
lid zümrenin karşılıklı 

hareketleri 
ATrnpii Te dünya flevletlerl «rtdf bariz bir şeldlde birbirine hasım üd 

kümrye ayrılmıştır. Henüz birbirine karşı silâh lıullanmamakta iseler de 
haıbe cemin hazırlayan siyasi, askeri ve iktisadi sahalarda yekdiğerine 
karşı harekette ve mukabil harekette bulunmaktan hiç te feri durmuyorlar. 

İngiltere kendisine Fransa müzahir olduğu halde Almanya ile İtalya^ 
yi (sulhperverler cephesi) namı altmda çember içine almağa çalışıyor. 
Müstemldce ve yahudilerl İskân meselesi üzerinde görüşmek üzere Londra-
ya gelmesi evvelce kaıarlaştınlmif olan Polonya Hariciye Nazın, Londnu 
da tngUterenin sulhperverler cephesine girmesine aid tekliü ile karşılaş* 
Jttiştır. 

tngiltere, Polonyanm istiklâlini muhafaza ve müdafaa için evvelce 
muvakkat olarak vermiş olduğu teminatm Polonya tarafmdan da mukabil 
teminat verilerek devamh bir ittifak şekline konulmasuu istemiştir. Umu< 
nü prensipler üzerinde Polonya Hariciye Nazın bir itiraz ve muhalefette 
bulunulmakla beraber İngUterenin arzu ettiği şedide muahedenin akdini 
yatşovda hükümeti ile yapacağı görüşmelere İNrakmıştır. 

İngiltere, Polonyanm arkasmdan ayni teklifi Romanyaya yapmak isti. 
yor. Bunda da muvaffak olursa Yugoslavyayı ve Tunanistanı da böyle bir 
bağlantıya davet etmeği düşünmüştür. 

Bu vaziyet karşısmda mukabU hareketlerine (intizamperverler cep* 
besi) aduu veren Almanya ile İtalya; derhal harekete geçmişlerdir. 

Ahnanyamn Çekleri himayesi altına ve camiası içine almış olması gibi 
ttalya da Arnavutlan ttalyan imparatorluğu himayesi altma ve camiası 
dahiline almağı teklif etmiştir. Arnavut kırah ve hükümeti böyle bir teklife 
yanaşmaymca faik kuvvetler sevk ed€f«k Arnavutluğu zapt ve işgal etmiş
tir. İtalyamn bu hareketi ile karada artık tecrid edilmiş bir hale gelen 
Yugoslavya ile Yunanistan tngUterenin sulhperverler cephesine girmek da-
yetine taraftar ve mütemayil olmamışlardır. 

Diğer taraftan general Franco, Almanya, İtalya ve Japonya arasındaki 
komonist enternasyonali ile mücadele adı verilen ittifaka girmeğe ikna 
edilmiştir. Bu suretle Fransa karadan Almanya, İtalya ve İspanya müttefik 
kuvvetleri tarafmdan çember içine almmış ve İngiliz imparatorluğunun 
Akdeniz muvasalası her an kesilmek tehlikesine manız bırakünuştu*. Şimdi 
inukabU tedbirleri almak sırası tngiltere ile Fransadadır. Akşam 

uyan tavuk 
Yazacağunıs vakaya 1 nisan geç

memiş olsaydı inanmıyacakbk. Fa
kat hem 1 nisan atlatüdığmdan, hem 
de bütün Amerikan gazeteleri hay
retle bahsettikleri için hâdiseyi biz de 
iktibas etmekten kendimizi alama
dık. 

Vakamn kahramam bUdiğimiz cins
ten bir tavuktur. Bu tavuk Clark is
minde bir tavtık çiftliği sahibinin 

Jcümesihde yaşıyordu. Mister Clark 
tavuklarını daha fazla yumurtlatmak 
için kümeslerini ve gezindikleri yerle
ri elektrik apullerile aydmlattı. Ta
vuklar geç yatıp erken kalkmağa baş
layacaklar ve bu suretle fazla yumur
ta vereceklerdL 

Çiftlikte yaşayan tavuklardan biri, 
ki şimdi bütün beşeriyeti hayrete dü
şürüyor, aydınlık içinde geçen bu ye

ni hayatı lâkaydi ile karşıladı. (Sez
diği ve dolaştığı yerlerde pırıldayan 
ampulleri hayretle seyre daldı. Am
puller tavuğu teshir ve deruni bir in
kılâp geçirmeğe şevketti. Clark çiftli
ğinin bu sakinesinln uzviyetinde? 
bUe bir değişiklik husule geldi. Çün
kü ampullerin yanmağa başladığı ta
rihten dört gün sonra tavuk bir yu
murta yumurtladı. Fakat bu yumur
ta bUdiğimiz yumurtalara benz«ni-
yordu. Şekli tıpkı bir ampul gibiydi. 
Ampul yumurtanın ince tarafı, ay
nen hakiki ampulde olduğu gibi, vi
daya benziyen kıvnntılar arzediyor-
du. Mister Clark bu yumurtayı en ya-
km elektrik fabrikasma götürdü. Ta
bii yumurta Vaşingtondaki tabiat 
müzesine gönderilerek orada teşhir 
olunacaktır. 

Feydalı bir tedavi 
İngUterenin Seattle şehrinde otu

ran James Scott isminde bir adam 
bundan beş sene evvel evlenmeğe ka> 
rar verir. Kendisine uygun bir de nl^ 
|anU bulmakta gecikmez. Fakat o 
esnada Mister James biraz zayıf gö> 
ründüğü için nişanlRi olacak kız, ia-
tikbalden emin olmak için, Jame-
jte gidip evvelâ hayat sigortasma 
kaydolunmasuu tavsiye eder. James 
sigorta şirketine müracaat eder, fa
kat kendisini muayene eden şirVfii 
doktoru muayene neticesinde Jame-
sin göğsünü zayıf bulur. Muharebe
den sonra kalma bu zaafiyetin temia 
hava almakla, bol bol yürümekle ge

çeceğini söyler, ondan sonra yine gel
mesini tavsiye eder. 

James yürümeğe başlar, evlenme
ğe kavuşmanm cazibeU hayaUle beş 
sene mütemadiyen yürür. Bu mıüddet 
zarfmda topu üç bin iki yüz İngiliz 
mili uzunluğunda mesafeler kateder. 
Geçenlerde sigorta şirketi tarafmdan 
hayat sigortasma da kabul olunur. 
Bunun üzerine Mister James evliUk 
hayatma kavuşur. Fakat kendisinin 
beş sene mütemadiyen yürümesine 
sebep olan kızla değil, aradan geçen 
beş sene zarfmda inkişaf ederek gü
zel bir kız olan ilk nişanlısımn ye-
genile evlenir. Çünkü bımun Uk ni-
şanlısmdan daha az maddt bulurl 

Filibe n u m u n e sergisi 
Bulgar Jaralmm himayesi altında 

dan altmcı Filibe numune sergisi 
tnı sene 10 nisanda açüarak, 23 nisa
na kadar devam edecektir. İlk Füibe 
numune sergisi 1933 te açılmıştı. O 
^amandanberi her sene devam olu
nan sergilerde teşhir edenlerin sayısı 
^938 senesine kadar 422 den 1948 • 
*>• ziyaretçilerin sayısı da 120 binden 
205 bine çıkmıştır. Son 1948 teşhirci-
nin 496 sim Avrupa firmaları teşkü 
»diyordu. Bunların 267 si Alman, di

ğerleri Yugoslav, Yunan, Çek, İngi
liz, Leh ve Danimarka firmalanydt. 
10 nisanda açılacak olan bu seneki 
numune sergisine de birçok devletler 
iştirak edeceklerdir. 

Numune sergisinde Bulgaristan 
kendi mamulâtım ve Tuahsullerini teŞ' 
hir ederek bu sayede mahreçlerini 
tevsie muvaffak olmaktadır. Gerek 
sergiye iştirak edenlere, gerekse ziya
retçilere mutad olan kolaylıklar gö»-
terilmektedir. 

E s k i n i ş an l ı s ı n ı y a r a l a d ı 
Manisa (Akşam) — Manisada Hü

seyin admda biri kendisinden aynlan 
* İ̂Şanlısı Halideyl kaçırmak istemiş 
Ve kızm evine girmiştir. Kız feryad 
•ttiğinden Hüseyin kendisini bıçakla 
hıüteaddid yerlerinden yaralamış ve 
açmıştır. Carih yakalanmıştır. 

B i r t r a m v a y l a b i r o t o m o b i l 
ç a r p ı ş t ı 

Tünel - Şişli seferini yaptın vat
man Ademin idaresindeki tramvayla 
şoför Haçlğin idaresindeki kamyon 
İstiklâl caddesinde çarpışmışlar, her 
ikisi de hasara uğramı^ftır. 

Yûz sene evvel ilk 
buharlı gemi Atlas 
Okyanusunu aşmıştı 

1838 senesinin 22 nisamnda, bir 
pazar günü gece vakti saat ona doğ
ru hem yelkenli ve hem yandan çaıldı 
küçük ahşap bir gemi aheste aheste 
Nevyork körfezinden içeriye girerek 
Manhattanın cenup burnunda de-
mirledL Tek bacasmdan son duman-
larmı savuran, uzan yelken direkle
rini karanlıkta pürazamet göklere 
doğru yükselten bu gemida yolcu, 
zabit ve mürettebat olarak yetmiş 
kadar insan vardı. Bımlar geminin 
tek güvertesinden Manhattanın dar 
sokaklanm ve üstüste binmiş olan bi
nalarım mreakla seyrediyorlardı. 

Nevyorka gelen bu geminin adı SI-
riustu. İngUterenin Cork limamn-
dan hareketle 18 buçuk günde Nev
yorka vasü olmuştu. Ertesi günü öğ
leden sonra gelen ve «Oreat Vestem» 
adım taşıyan ikinci gemi Atlas Ok
yanusunda artık buharlı gemilerle 
muntazam seferler yapılmağa başlan
dığım müJdeUyordu. 

Bugünkü modem gözlerimiz o ge-
mUeri görseydi onlara birer ojmncak 
nazarile bakardı. Çünkü 703 tonluk 
Sirius vapuru 54 metre uzun ve 8 met» 
re genişti, fakat 320 beygir kuvvetin
deki makinesile ve «aUeleri yerleştir
meğe mahsus husus! kamaralara ma
lik olmakla» iftihar ediyordu. «Oreat 
Vestrn» gemisi biraz daha büyüktü. 
1340 tonluk olan bu gemi 72 met
re uzım ve 18 metre genişti. Makine
sinin kuvveti 450 beygirdi. Geminin 
İki tarafmda 21 yatakh kamara var
dı ve 240 yolcu alaibilirdL 

Siruis gemisi 1837 de Leithteki bir 
tezgâh tarafmdan 27 buı İngiliz lira
sına inşa edilmişti. Londra gazeteleri 
19 şubat 1838 nüshalannda bu gemi^ 
nin iaşe, içki vesaire dahil olmak üze
re birinci mevki yolcularım 140 do-

İlk •apur Nevyorkta heye
canla karşılanmış, ziya
fetler verilmişti. İlk va
pur Okyanusu 18 buçuk 
günde katetmişti. İkinci 
vapur bu seferi 12 güne 
kadar indirmeğe muvaf
fak olmuş ve buharlı va
pur seferleri teessüs et
miştir. 

lara ve ikinci mevki yolcularım 80 do
lara Amerikaya nakledeceğini ilân 
ediyorlardı. 

«Great Vestern» gemisi 1837 do 
Bristolde inşa edilmişti. Bu gemi Si
rius gemisinin ufuklarda kaybolma-
smdan dört gün sonra yola çıktı. 

Her iki gemi de Atlas Okyanusu
nu geçerken fırtınalara tutuldıüar, 
dalgalarla çarpıştılar. Sirius 18 buçuk 
günde, «Great Vestern» ise 15 günde 
hedeflerine vasıl oldular. 

O zaman Amerikan gazetleri her 
iki geminin muvaffakiyetU seferlerine 
büyük makaleler hasrettUer, 23 nisan 
1838 den itibaren Atlas Okyanusu gemi 
seferlerinde yeni bir devir açılmasını 
tesit ettiler. Günün mevzuunu hafta
larca bu hâdise teşkil etti. O zaman 
300 kişiden ibaret olan Nevyork hal
kı gemilerin demrUediği tarafa akın 
ederek onlan günlerce seyre koyuldu
lar ve kayıklarla gemilere kadar git-
tUer. Vapurlann selâmetle gelmesi 
şerefine verilen ziyafetler haftalarca 
devam etti. 

Sirius vapuru sekiz gün Nevyorkta 
kaldıktan sonra 1 mayısta avdet etti. 
İçinde 47 yolcu 17 bin mektup ve pos

ta paketleri olduğu halde binlerce s»» 
yirclnln alkışlan ve kalelerden atüaa 
selâm toplamım akisleri arasında 
Nevyorktan ayrıldı. Gemi avdete da 
fırtınalara tutuldu. 

Fakat 18 mayısta akşam üstü saal 
8 de Falmouth limanına ve ertesi gü
nü de Londraya vasU oldu. «Great 
Vestern» altı gün daha Nevyorkta 
kaldı. O da selâmetle İngiltereye ge
ri döndü. 

«Siruis» bir daha Amerika seferint 
çıkmadı. Fakat Dublin Ue Conk li
manlan arasmda sekiz buçuk sene 
3rük gemisi olarak çalıştı. 16 kânunu
sani 1847 de Glasgovdan gelirken 
Ballycotton civannda kayalara çarp
tı ve iki gün zarfmda parçalandı, bu 
kazada 19 kişi telef oldu. 

«Great Vestern» gemisi ise Atlas 
Okyanu» seferlerine daha birçok se
neler devam etti. Nevyorklular onun 
muvasalatım her defasında büyük bir 
heyecan içinde beklerlerdi. Bu gemi 
1839 senesinde Amerikaya sefer mücU 
detini hatta 12 gün ve 7 saate kadar 
indirmeğe muvaffak oldu. 

«Sirius» ve «Great Vestern» adım 
taşıyan buharlı gemUerin muvaf
fakiyetli seferlerinden sonra Okyanus 
üzerinde muntazam vapur seferleri 
yapılmasının mümkün olacağuıa her 
kes kanaat getirmişti. Bunun üzerine 
İngUterede ve Amerikada vesair 
memleketlerde vapur hatlan tesis 
edUdl. Her yerde deniz inşaatı tez
gâhlan kuruldu. Bunlar gittUcçe da
ha büyük vapurlar inşasma başladı
lar. Bu inşaat aradan yüz sene geç
tikten sonra bugünkü <Queen Mary», 
«Normandie, Bremen, Reks» gibi mu
azzam vap'irlann meydana gelmesi
ne kadar Uerledi. 

Nevyork sergisinde 
Tiirkjaviyonu 

inşaat süratle ilerliyor, 
esas hatlar meydana çıktı 

Nevyork 31 (A.A.) — «Gecikmiştir» 
Anadolu ajansmın hususî muhabirin
den: Nevyork sergisi Türk heyeti reisi 
Vedat Nedim Tör ve arkadaşlan geçen 
Perşembe günü Queen Mary vapuru 
üe Nevyorka gelmişler ve Nevyorkta 
bulıman Türkler tarafmdan karşılan
mışlardır. 

Şimdi artık orijinal hatlariyle ta-
mamiyle meydana çıkmış bulunan 
paviyonlarımızm inşaattı, pek çokla-
nndan sonra işe giriştiğimiz halde 
büyük bir hızla inkişaf ederek progra
ma uygun bir safhaya varmış bulun
maktadır. Bizim önümüzde giderken 
geride kalan memleketlerin sayısı ye
di sekizi bulmaktadır. Türk sergisinin, 
30 Nisanda altmış milet arasmda 
Nevyorkta vukubulacak şeref müsa
bakasında paviyonumuzun üstün bir 
yer alacağım ve umumun dUckatini 
üzerine tophyacağım kuvvetle tah
min etmekteyiz. 

Serginin haricî şube reisleri B. 
Roos^velt ve B. Holmes Vedad Nedim 
Tör şerefine serginin klübünde çok 
samimî bir hava içinde geçen bir öğle 
ziyafeti vermişlerdir. B. Holmes sene
lerce İzmirde Amerikamn baş konso
losu olarak bulunmuştur. Sergiye alt 
işlerimizde diğer arkadaşlan B. 
Roosevelt ve Conson ile beraber dal
ma büyük bir yakınlık ve alâka gös
termektedir. 

Nevyorktaki bu ilk temaslrdan son
ra Vedad Nedim Tör tayyare Ue Va-
şingtona giderek sefirimizi ziyaret et
miş ve bu münasebetle sefarette ve
rilen öğle yemeğinde kıymetU Türk 
dostu amiral Brlstol Ue eşi hazır btt-
lunmuşlardır. 

Amiral Brlstol, Nevyork sergisinden 
İstifade ederek iki memleketi biribirl-
ne bir kat daha tamtacak ve yaklaş
tıracak mahiyette hareket ve faaliyet
lerde faal bir rol almağı büyük bir 
memnuniyetle kabul etmiştir. 

GUNUN ANSİKLOPEDİSİ 
S M A R 

Dün Mimar Sinamn 351 nci vefat 
yüdönümüydü. 

1490 da Kayseride doğup 1588 de 
98 yaşında İstanbulda ölen Mimar 
Sinan Yavuz Sultan Selim devrinde 
ilk gençliğini Kayseride geçirdi. Ba
bası hıristiyan olduğu için devşirme 
usulile askere alınmıştır. 1512 de Is-
tanbula geldi; At meydamndaki İb
rahim paşa saraymda bulunan acemi 
oğlanlar mektebme verUdi. Çaldıran 
seferine yeniçeri namzedi olarak iş
tirak etti. Kendi ifadesine göre, bu 
seyahat esnasında Sivas, Erzurum, 
Amasya, Tibrizdeki mimarî eserlerini 
görerek bunlardan istifade etmiştir. 

İstanbula dönüşünde artık hsücikl 
yeniçeri oldu. Ordımun yapı işlerin
de mühim hizmetleri dokımduğu 
için «ath sekban» sınıfına geçtL Muha
rebelerde cesaretUe de yararlıklar gös-
teriyordu. Fakat asü şöhretini yapı
cılıkla kazandı. 

Bir sefer esnasmda, sadrâzam Lût-
fi paşa, Van gölünden geçmek için 
kayık ve gemi yaptırmak lüzumunu 
hissetmişti. Bu işin basma, usta ola
rak Shıan geçirildi. Sadrâzam bu su
retle, müstakbel büyük miman ya
landan tamdı. Sonraları padişaha da 
tamttı. Buğdan seferinde Prut nehri 
üzerine köprüler yapması büsbütün 
muvaffakiyetine sebep oldu. 

Rivayete nazaran mimarlıktaki 
asıl üstadı, İstanbuldaki ve Edime-
deki Beyazıt camüerini yapan mimar 
Hayreddin'miş... 1529 da sermimar 
Acem İsa ölünce sadrâzanun teklifi 
üe, mimarbaşı oldu ve ctaırünün so
nuna kadar bu vazifede kalarak, Ka
nunî, ikinci Selim, üçüncü Murad, 
devirlerinde büyük eserlerini yarattı. 
En üıtiyar devirlerinde büe faaliyet 
gösterdi. 

Sinan 81 cami, 51 mescid yapmış
tır ki, bunlar arasmda Edlmedeki 
Selimiye, İstanbuldaki Süleymaniye 
§aheserlerdlr. 

Bundan maada eserleri: 56 medr»* 

se, 18 emaret, 3 Darüşşifa, 6 bü
yük su kemeri, 8 büyük köprü, 18 
kervansaray, 33 saray, 35 hamam, 
17 türbe birçok sebiller, çeşmeler ve 
saire... 

Saraylarm çoğu ahşap olduğu için 
şimdi bakiyeleri mevcut değildir. 
Fakat diğer eserleri, İstanbulda, A-
nadoluda ve o zamanki imparatorlu
ğun muhtelif noktalannda serpill 
durmaktadır. 

Mimar Sinam şöyle tarif ederler: 
Uzun boylu, zajnf vücutlu, gür bı

yıklı ve sakalh, buğday benizli, güzel 
jrüzlü, hoşsohbet bir adammış. 

Arabî. farisî ve rumca bilirmiş. 
Türkçe şiir de yazarmış. 

İki defa evlenmiş, fakat evlâdı dün
yaya gelmemiştir. Gayet cömerdmiş. 
Konağında her gün 20 den 50 ye ka
dar misafir bulunurmuş. Servet ka
zanmışsa da, bundan dolayı ömrü
nün sonunda, • sefalet çekmemesine 
rağmen - parası kalmamıştır; fakat 
borcu da çıkmamıştır. 

Yunanlı talebe itfaiye okulu 
ile müzesini gezdi 

istanbula gelen Yunanlı talebe 
itfaiye okulu ile itfaiye müzesini gez
mişler, itfaiye teşküâtım tedkik et-
mislerdir. Misafir talebe gördükleri 
İntizam ve mükemmeliyetten ÇOIB 
memnun olmuştur. 

Grip çoğaldı 
Dün sabah hava sisli ve bulutlu 

idi. Öğleye doğm sis dağüdı, hava 
açtı. Termometre 16 dereceye kadar 
yükseldi. Fakat akşam tekrar 8 de
receye kadar düştü. 

Geçen haftadanberi İstanbulda 
hava gündüzleri sıcak, geceleri so
ğuk denecek kadar serin geçiyor. 
Gündüzlerin sıcağına aldanıp hafif 
elbiseyle sokağa çıkanlar güneş bat
tıktan sonra üşümeeğ başlıyorlar. Bu 
hava tebeddülü yüzünden grip ço
ğalmıştır. 
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Indore mahracası genç bîr 
Amerikalı kızla evlendi 

J K B * 

Karısile birlikte Hindistana iıareitet etti, \ M 
yaldnda gene Fransadalıi l(ü$l(line dönecelı 
Hinstanda In-

öore mahracası 
Bahadır han Fran-
sada genç bir Ame-
rikah kızla evlen
miş ve karısına 
memleketini gös
termek üzere Hin
distana hareket et
miştir. 

İndore mahra
cası 30, zevcesi 23 
yaşındadır. Mahra
ca 13 sene evvel, 
henüz 17 yaşında 
iken tahta otur
muştu. Bir iki se-
Be sonra, henüz 
pek küçük iken 
Hindli bir kızla ev
lenmiş, fakat bir 
müddet sonra bu 
kız ölmüştür. Mah
raca şimdi ikinci 
defa olarak evlen
miştir. 

İndore mahra
cası hayatının bü
yük kısmını Fransada geçirir, senede 
ancak birkaç ay Hindistana gider. 
Fransada Paris civarında Melun'de 
ve Nice'te güzel birer şatosu vardır. 
Melun'deki şatosu Hindîstandan bir 
parça gibidir. Burada sarıklı muhafız
lar, hizmetçiler bulunur. 

Mahracanın babası da hayattadır 
ve Fransada yaşıyor. Bahadır hamn 
babası 926 senesinde, birçok gürültü
lere sebep olan bir hâdise üzerine 
tahttan çekilmiş, yerine oğlu geçmiş
ti. Hâdise şudur: 

Mahraca, oğlu gibi, bir Amerikalı 
kızı sevmiş, mis Nancy Miller admda-
daki bu kızı, protestan dinini bıraka
rak Shiva Hind dinini kabul etmeğe 
ve hareminde yaşamağa razı etmişti. 

Mahracanın haremindeki kadın
lardan Mümtaz Begüm kendisinin ih
mal edilerek Mahracanın Amerikalı 
kızla meşgul olmasına kızmış ve Bom
bay tüccarlarından birine güler yüz 
göstermeğe başlamıştır. Mahraca, ka
rısı ile tüccar arasındaki hâdiseyi ha
ber alınca tüccan öldürtmüş. Müm
taz Begüm'ü de çirkinleştirecek şekil
de yaralamıştır. 

Hâdise, İndore'da büjrük bir heye
can uyandırmıştır. İngiltere, bu he
yecan karşısında mahraca istifa et
meğe mecbur etmiş ve yerine bugün
kü genç mahraca tahta oturmuştur. 
Eski mahraca, Amerikab karısile bir
likte Fransaya gelmiş ve Paris civa-
rmda Saint Germain en Laye'de 

tndore mahracası ilk kansBe bir'plajda 

güzel bir köşkte yerleşmiştir. Hemen 
bütün vaktini eğlence yerlerinde, at 
yanşlannda geçirmektedir. 

Şimdiki mahraca Bahadır han İn-
gilterede Oxford üniversitesinde oku
muştur. İngilizce ve fransızcayı çok 
iyi bilir. Resme meraklıdır. Köşkünde 
çok güzel tablolar vardır. 

Mahraca da babası gibi. Avrupadan, 
bilhassa Fransadan çok hoşlanmakta
dır. Bvmun için Hindistanda pek az 
kalıyor. Bundan evvelki Hindli karısı 
ile de senenin sekiz, dokuz ayını Fran
sada geçirirdi. 

İzmir fuarı 
Bu sene ecnebi firmaların 

iştiraki fazla olccak 
izmir (Ak{uun) — Fuar hazırlık-

larma devam edilmektedir. Fuar ko
mitesinin bu sene ilk paviyonunu ve 
ön cephesini inşa etmeğe kara ver
diği sergi sarayı blnasmı, müteahhid 
mimar B. Necmeddin Emre 73,000 
liraya deruhde etmiştir. İnşaata der
hal başlanacak ve sergi sarayı bina
sı fuar açümadan evvel tamamlana
caktır. 

Bu seneki fuann açılma merasimi
ne riyaset etmek üzere Cümhurreisi-
miz İsmet İnönü, fuar komitesi ka-
rarile İzmire davet edilecektir. Ve
killer ve mebuslar da açüma törenin
de bıüunmak üzere davet edilecek
lerdir. 

Bu seneki fuara iştirak için mem
leket dışından müracaat eden ecne
bi firmalar, pek çoktur. Dahildeki 
sanayi müesseselerimizden de şimdi
den müracaatla paviyon yeri kirala
yanlar vardır. 

Memleketimize gelecek, fuan ziya
ret edecek turistlere her türlü ko
laylık gösterilmesi için almacak esaslı 
tedbirler üzerinde şimdiden görüş
meler yapılmaktadır. 

Manisa be l ed iyes i yen i bir 
su get irt iyor 

Manisa (Akşam) — Manisanm 
en başlı ihtiyaçlarından biri su me
selesidir. Mevcud su şehrin ihtiyacım 
karşılayamıyacak vaziyettedir. Bu ci
heti nazan dikkate alan belediye İz-
mire giden yol üzerinde ve Bozköy 
tabir edilen mevkide mevcud olan 
suyun şehre isalesini düşünmüş ve 
bunun üzerinde etüd yapmak üzere 
bir heyet seçmiştir. Bu heyet derhal 
faaliyete geçmiştir. 

G ö n e n h a y v a n pazar ı aç ı ld ı 
Gönen 9 (Akşam) — Şap hastalığı 

yüzünden üçlaydanberi kapalı bulu
nan hayvan pazan bugünden itibaren 
açılmıştır. 

Yavuzun güzel bir modeli 

Emekli d^niz inşaiye mühendisi 
yarbay Celâl Gemi, Yavuzun yüzde bir 
mikyasında bir modelini yapmıştır. 
Yavuz 180 metre boyundadır. Model 
180 santimetredir. Modelin direkle
rinde, bacalarmda, top taretlerinde, 
hulâsa bütün aksamında ayni nisbet 
muhafaza edilmşitir. 

B. Celâl Gemi modeli vücude ge
tirmek için 15 ay uğraşmış, üç yüz 
lira sarfetmiştir. Modellik tahta, ma
den, mukavva aksamı, boyalan, hu
lâsa en ufak teferruat bile bizzat B. 
Celâl Gemi'nin elinden çıkmıştır. 
Model Orduevinde teşhir ediliyor. 

içel mektupları 

Mersin Cenub Anadolusunun en 
güzel şehirlerinden biri oldu 

Kanalizasyon, Elektrik ,au işleri halledildikten başka 
her aahada yani bina ve müesseseler kazandı 

Merinin umumi görünüşü 

İçel valisi B. Rük-
neddin Nasuhoğlu 

Mersin (Ak -
şam) — Toros 
dağlariyle Akde
niz arasında ve 
İçel adiyle anı
lan vilâyetin 
merkezi olan 
Mersin, daha bir 
asır evvel Gök
çeliye bağlı ufak 
bir köyken coğ
rafî mevkiinin 
ehemmiyeti ve 
büyük bir hin -
terlandm kapısı 
olmak itibarile 
süratle tevessü 
ve inkişaf eyle
miştir. Bunu is-

bat için 923 de 15 bin olan nüfusun 
bugün yirmi sekiz bine ulaştığmı kay
detmek kâfidir. 

Mersin, cenup ve şark Aanadolusu-
nun yegâne ihraç ve ithâl iskelesidir. 
Nüfusları üç buçuk milyona baliğ olan 
on bir vilâyet halkı ihracat ve ithalât
larını bu tarikle yaparlar. Bu vaziyet, 
nüfusun artışında ve ecnebi kesafetin
de başhca rolü oynamıştır. Şehir nüfu
sunun % 20 sini ecnebiler teşkil et
mektedir. 

Akdenizin incisi vasfına bihakkın lâ
yık bir çehre taşıyan Mersin, 15 cum
huriyet yılında sarfedilen gayret ve 
himmetlerle cenup Anadolusunun en 
güzel, ileri ve modern bir şehri haline 
gelmiştir. Bilhassa son 3-4 yıldır, he
men her sahada büyük bir terakki ve 
inkişaf görülüyor. Elde edilen bu güzel 
neticede en büyük hisse hiç şüphesiz 
değerli İçel valisi bay Rükneddin Na-
suhioğluna aittir. Dahiliye makaniz-
mamızm kıymetli bir rüknü olan vali. 
Mersinin kalkınması için büyük bir 
ieragat ve fedakârlıkla çalışmış, şeh
ri bugünkü seviyeye getirmiştir. 

K a n a l i z a s y o n , su, e lektrik 
Bilhassa imar sahasında kazanılan 

eserler, şehre medenî bir yüz vermiş
tir. Bu kısım mesaiye yerin altından 
başlanmış ve 1,200,000 liraya yâkm 
para sarf ile kanalizasyon, su ve elek
trik tesisatları sona erdirilmiştir. 

Bu büyük dava halledildikten sonra 
yerin üstünde çalışılmıya başlanmış 
ve kısa zamanda; asrî mezarlık, kışlık 
yazlık aile parkları, iki fidanlık, 46 
dükkanlı sebze, et ve balık hâli, mo
dern bir plaj, belediye dairesi, hangar, 
antrepo, beton iskele, umumî hela, dis
panser, çocuk bakımevi günde üçyüa 
fakire sıcak yemek veren bir aşevi te
sis vednşa olunmuş, şehir harita ve 
imar plânı bitirilmiş, itfaiye kadrosu 
tevsi ve tanzim olunmuş, 12 kilometre 
uzunluğunda beton, asfalt, parke ve 
makadam sosa yol, on binlerce met
re murabbaı kaldırım ferşiyatı yapıl
mış, binlerce ağ^ç dikilmiş, Atatürk 
parkı en güzel bir eser halinde yüksel
miş, Atatürk heykeli için bütçeye elli 
bin lira tahsisat konmuş, 200 bin li-
raya çıkacak mezbahanın temelleri 
atılmıştır. 

Kültür sahasında elde edilen mu
vaffakiyetten bilhassa bahsetmek lâ
zımdır. Vali, zihniyet itibarile ileri ve 
maarifsever olan halkın mektep ihti-
yaçlarma cevap verebilmek için mer
kez, mülhakat ve köylerde birçok ir
fan ocakları yükseltmiş, pansiyonlu 
mıntaka okulları ve millet mektepleri 
açtırmış. Halkevi faaliyetile yakından 
alâkadar olmuştur. Bugün Mersin, 
mektebi en çok vilâyetlerimiz arasın
dadır. 

Altmış yataklı memleket hastanesi
ne ilâve edilen ve her türlü teçhizatı 
muhtevi bulıman yeni, modern pav
yon da übay Rükneddin Nasuhoğlu-
nun eseridir. 

Mersinin yakm bir âtide Avrupa şe
hirlerinden farksız duruma geleceği
ni söylemek, kehanet sayılmamalıdır. 

A K Ş A M ' m tefrikası Tefrika No. 65 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı 

Kadri efendi göz yaşları arasında: 
— Kimseden şüphem yok... Bildi

ğim bir şey varsa dün akşam yatar
ken param mevcuddu. Bugün öğle za-
manmda tekrar saymak istediğim 
vakit işin farkına vardım. 

Barba Todori: 
— Burada kimse senin paranı çal

maz! - dedi. 
Hırsız Mehmed kabara kabara: 
— Fazla lâf sevmem amma, baba

lık, bu işte en fena mevkide ben 
kalıyorum... Çünkü ayni odada yatı
yoruz. Böyle iftiralar haysiyetime do-
kımuyor... 

«Üstad» kaşlarını çatarak: --r^-
— Canım ne homurdamyorsun 

Kadri efendi senden şüphelendiğini 
söylemiyor ki... Adamcağız üzüntü 
içinde ne dediğini bilmiyor. 

' _ Öyle, öyle efendim... Ah! Buse
niz derdimi!... Gene toplaymcaya 
kadar günler geçecek... Cesaretim 
kırıldı. Üstüme çöken bu talihsizlik
ten kurtulamıyacağım! 

Zavallı adamcağız cidden acmacak 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
halde idi. 

— Mademki bu kadar müteessir
sin sana bir teselli çaresi teklif ede
yim... 

— Ne gibi? 
— Bizimle birlikte çalış. Yani tam 

mânasile bizden ol! 
«Üstad» m bu teklifini işiten Ali 

Zeki memnuniyetle gülümseyordu. 
Hırsız Mehmed bir kadeh uzata

rak: 
— Şunu iç te derdiıü unut! 
Biçare adamcağız şaşkın şaşkın 

söylendi: 
— İçmek!... Unutmak!... Evet, sa

hih fena olmaz! 
Arka arkaya üç kadeh yuvarladı: 
— Oh! İçim ısındı. 
— Gördün ya, içki kadar iyi şey 

var mıdır? Haydi sözümüzü dinle... 
Gel, bizimle çalış! Bak göreceksin 
nasıl rahat edeceksin. 

— Öyle, öyle! Sizlerle birlik ola
cağım... Mademki paramı aldılar, ben 
de başkalannınkini bal gibi çalaıım! 

— Aferinl 

— Haydi içelim... Bana içki verin. 
— Al! 
Kadıl efendi şişeyi yakaladı. Su 

bardağına rakıyı doldurup içti. Alış
mamış bu vücudde tesir ânî oldu. 
Abdal abdal etrafına baktı. Sendele
di. Sonra yüzükoyım masaya ka
pandı. 

«Üstad»: 
— Bu merede alıştı mı alışmadı mı 

artık bırakamaz! - dedi. 
Ali Zeki, ölü gibi sarhoş yatan 

ihtiyara bakarak: 
— Öyle mi dersiniz. 
— Mutlak... Bu yaşta içkiye alı

şanlar kolay kolay vazgeçemezler... 
Hele derdli oldular mı?... Ben neler 
gördüm neler... 

Hepsi birden neşe ile içip konuş
mağa başladılar. Ali Zeki kadehini 
yuvarlarken kendi kendine: 

«— Oh! Kadri Memduh paşanın 
mevcudiyeti bizi rahatsız edemiye-
cektir. Herif büsbütün mahvoldu.» 
diye düşündü. 

• * * * 
Ratipçiğim, 
Mektubun beni hayretlere düşür

dü. Ablanva açılmamamı, münasebe
timizi ondan gizlevrt^mi söylüyorsun. 
Kendisinden şüphelenmen beni son 
derece üzdü. Lâkin sözünü dinle
dim. Artık hiç bahsetmiyorum. Yal
nız halamla derdleşiyorum. Çalış
mağa başladığına ikimiz de memnun 

olduk. Öyle ya: Mademki hukuk tah
sil ettin, avukatlığa başladığına pek 
sevindim. 

İlk davanı muvaffakiyetle kazan
dığını duyunca ne kadar iftihat et
tiğimi bilemezsin. Bütün kalbimle 
tebrik ederim. Beni görmemezliğin 
seni meslek sahibi ettiğini düşündük
çe teselli buluyorum. 

Havaların epey serinlemesine rağ
men biz daha bir müddet köşkte ka
lacağız. 

Halam izdivacı tehir etmeğe mu
vaffak oldu. Lâkin büsbütün kesip 
atamadı. Bir dargınlık çıkar diye 
korkuyor. Neyse şimdilik bu kadarı 
da bir muvaffakiyet! 

Fahri bey gelip gittikçe beni kan
dırıp bu işin güzellikle olacağını ba
bam umuyor amma Ratipçiğim 
asırlar geçse ben senden başkasına 
varmam. Seni seviyorum ve yalnız 
senin olacağım. Aksi takdirde ölümü 
tercih ederim. Buna sen de eminsin, 
değil mi Ratip? 

Halamın haberi olmadan teması
mıza kendisini âlet ittihaz etmemiz 
doğru bir şey olmadığını bildiğim 
halde buna devamdan başka çare
miz yoktur. Tavsiye ettiğin gibi ken
disine söyler de reddederse yegâne 
tesellimiz olan bu mektuplardan da 
mahrum kalım. 

Daha neler neler söylemek istiyo

rum amma vaktim yok. Vapur saati 
geldi. Halam hazırlanıyor. 

Beni düşün... Beni daima sev... Ya
şamak için insanların nasıl havaya 
ihtiyacı varsa benim de senin aşkına 
öyle ihtiyacım var... 

Tendu 

Genç kız, zarfı kapadı, cebine sok
tu. Sonra halasının kapışım vurdu: 

— Girebilir miyim anneciğim? 
— Eelbette güzelim! 
İhtiyar kadın eldivenlerini giyi

yordu. Masanın üstünde küçük bir 
bavul hazır duiTiyordu. Tendu he
men ona yaklaştı, oynar gibi kapa
ğını açtı ve gizlice Ratibe yazdığı 
mektubu içine koydu. 

—. Bugün Tahire hammefendiy» 
mi gidiyorsunuz anneciğim? 

— Öyle kızım! BUiyorsun ya ben 
çocukluk arkadaşımı pek severim. 
Onu görmezsem içim rahat etme». 
Haftada bir gecemi ona tahsis eU 
tim. Karşılıklı çeneçahyoruz. 

Bu muntazam ziyaretlerden haı» 
berdar olan Ratip, Lûtfiye hanıme
fendiyi sabırsızlıkla beklerdi. O da 
her seferinde Tahire hanımefendiy» 
gelir bu suretle sevgilisinden haber 
alır, ihtiyar kadına derdini dökerdi. 

O akşam gene delikanlı, Tendu-
nun halasım bir evlâd muhabbetil» 
karşıladı. 

(Arkası var) 

b 
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Amerika şimendiferleri 
otomobil ve tayyareye rekabet için 

konfor son haddine çıkarıldı 
Elektrikle işleyen trenler mükellef bir oteli 

andırıyor. Sıcak ve soğuğa karşı her 
türlü tertibat alınmıştır 

Amerika trenlerinden birmde kıraat ve yan vaifonu Trenlerden birinde oyun yagonu 

Birleşik Amerikada işliyen demir
yolu şirketleri gittikçe artan otomo
bil ve otobüs rekabetini karşılamak 
için vagonlaıdaki lüks ve konforu 
günden güne arttırmaktadırlar. De-
miryolile otomobil arasmda İjaşlar-
yan rekabetin bir aralık otomobilin 
muzafferiyetile neticeleneceği zanne-
dümişti. Hattâ Amerikan demiryolu 
şirketleri zarar etmeğe bile başlanuş-
lardı. Trenlerin dolu olarak hare
ket etmesi nadiren göı-ülüyordu. 

Bu tehlike karşısmda şirket direk
törleri konforu azamî derecede art
tırmağa karar verdiler. Tren yolcu
sunun yolda mükellef bir otelde otu-
ruyormuş gibi rahat gitmesi için her 
türlü tertibatı almağa başladılar. Bu 
yüzden Arrerikada büsbütün yeni 
tiplerde trenler vücude geldi. 

Asri Amerikan treni elektrikle iş
ler, Diesel motörlerile mücehhez, ta-
mamile madenî vagonlardan mürek
keptir. Dahilen açık renk boyalarla 
boyalıdır. Meselâ bir Kaliforniya tre
ni erazinin ekzotik mahiyetine uy
mak için haricen kırmızı ve turuncu 
renklerde boyalıdır, dahilen kanar
ya sarısı tezyinatü donuk yeşil renkli 

madenlerle kaphdır. Pencerelerin ye 
kapüann saplan kromdur. Krom 
masalarm üzerinde gene krom siga
ra tablalan durur. 

Yolcular içleri lâstik süngerle bes
lenmiş koltuklarm içine gömülerek 
otururlar. Yerlere kaim ve yumuşak 
halılar serilidir. Dev boylu zenci gar-
sonlan hiç ses çıkarmadan yürüyerek 
hizmet ederler. 

Masanm üzerinde, içerisinde bir 
kaç gül koncası bulunan bir vazo 
bulunur. Vazonım yamndaki kap 
içinde güzel yontulmuş bir kurşun 
kalemlle beraber bir yemek listesi 
vardır. Yolcu hiç zahmet çekmeden 
istediği yemekleri kaydeder, garson 
gelip yolcımun yazılı arzularını alır, 
sonra sipariş edilen yemekleri gar 
yet süslü kaplar içinde önüne koyar. 
Yemekli vagonun müdürü koyu renk
li bir elbise giymiştir ve yolculara 
mükrlm bir ev sahibinin misafirleri
ne yaptığı muameleyi yapar. Bilhas
sa perhiz edenlerle çocuklann ihti
yaçlarına itina edilir. 

Yemek listelerinde daima şu yazı
ya tesadüf edilir: <Hususî yemeklere 
alışmış olan yolculann perhiz servi-

Radyolu llUo yatak odaa 

simize müracaat etmeleri rica olu
nur. Garsonlanmız ^ e istediğiniz 
gibi hizmet ederlerse kendilerini bah
tiyar sayarlar. Servislerde tadilât 
yapılması hakkında teklifleriniz var
sa bunu bUdirdiğiniz takdirde min
nettar kalırız. Çocuklar ebeveynle
rinin porsiyonlarına iştirak edebilir
ler. Bundan dolayı bir zam aUnmaz. 
12 yaşından aşağı çocuklar için 3ra-
nm porsiyonlar verilir. 32 sahifelik 
yeni bir yemek kitabı neşrettik. En 
mutena yemekleri ihtiva eden bu ki
taptan bir nüshasım arzu etiğlnlz 
takdirde adresinize göndermeğe ha
zırız.» 

Tabiî bütün vagonlar sıcağa ve so
ğuğa karşı ayarhdır. Dışanda en şid
detli soğuk veya en tahammülfersa 
sıcak hüküm sürse bile vagonlar ayni 
hararette kahr. Vagorüar gürültüye 
karşı da masımdur. 

Eğlence vagonunda radyo, sinema, 
mecmualar, kitaplar, çocuk oyımcak-
lan vardır. Buranın müdiresi yolcu
ları hoşnud etmek için elinden geldi
ği kadar çalışır. Bir taraftan yara
maz bir çocuğun eline boyalı kalem
ler ve resim defteri vererek sustur
mağa çalışırken diğer taraftan ko
nuşmağa hevesli, viskiyi fazla kaçır
mış bekâr bir erkeğin aykın İltifat
larım büyük bir nezaketle tahdide 
ve onu pek ileri vardırmamağa gay
ret eder. 

Trenin mühim bir şahsiyeti de 
katar şefidir. Onun haline ve tavnna 
bakacak olursanız kendisini bir üni
versite profesörü samrsmız. Ancak 
uzun müddet demiryolu idaresinde 
hizmet etmiş olanlar katar şefi ola
bilirler. Kollannda taşıdığı sırma 
şeritlerin ve yakasına ilişik yıldızla-
nn adedi hizmetinin birer mükâfa
tıdır. 

Bu trenlere verilecek isimler ekse
riya müsabakaya konulur. Abraham 
Lincoln, Argonout, Süper Chlef, 
Zephyr, Mark Tvain gibi bir çok ka
tar İsimleri vardır. Velhasıl tren 
yolculuğunun en müziç tafafian olan 
kir, hava cereyanı, gürültü ve dar-
îîir Amerikan trenlerinden kaldınl-
mıştır. 

Amerikan tren şirketleri bu sayede 
otomobil, hattâ tayyare rekabetinin 
önüne geçeceklerini kuvvetle ümid 
etmektedirler. 

Hava mftdafaa f*-
Bel komntenı k«r-

renen l Hüsnü 
Kdki9 

Hava müdafaa t*-
B«I komutantatı 
kurmay A>aşkanı 

albay Nihad Sözert 

Hava tehlikesine karşı 

Tayyare hücumları 
nasıl İlân edilecek 
Pasif korunma teşekkülleri kimlerden 

mürekkep olacak, nasıl çalışacak ? 
Ankara, 8 (Akgam); •«• Hava taar« r 

Tiudanna karşı pasif koruma nisam-
oameslnln flûnden Mbaren mariyetf 
girdiğini bildlrmlftizn. Nizanmameyo 
gO;c! pâ£if korunm&ı i 

Â) Pasif korunma teşkilâtı, I 
B) Yapılacak haoılık tedbirleri, 
O) Talim ve terbly» olmak üzerf ' 

1l£ kuma ayrılmaktadır. I 
Pasif korunma teşkilleri Vekâletle

rin pasif korunma bûrolan ve yilâ^ 
yetlerln pasif korunma komisyonla» 
tfie maham korunma teşkillerinden 
mürekkeptir. 

Pasif korunma büroları her Vekâ-
tette Vekâlete bağU teşkillerin IhtL 
Tag ve hususiyetlerine göre seferber-
îik müdürlüklerine bağh olarak mah-
•us memurlardan teşekkül eder. Se
ferberlik teşkilâtı olmayan Vekâlet
lere bağlı daire ve müesseseler hava 
muhafaza genel komutanhğı ile an
laşarak icap eden tedbirleri alacaklar-
Ar. 

VUâyet pasif korunma komisyonla-
n valilerin başkanlığı altmda askerî 
garnizon olan yerlerde garnizon ko
mutanı veya vekili, askerlik şubesi 
reisi, cumhuriyet mtiddeiumumiM, 
defterdar, nafia müdürü, sıhhat ve 
içtimaî muavenet müdürü, veteriner 
müdürü, ziraat, seferlserlik posta ve 
telgraf, gümrük ve inhisarlar, emni
yet müdürlerile jandarma komutanı, 
belediye reisi, ticaret ve sanayi oda
sı reisi, Kızılay reisi, demir3ralu istas
yonu bulunan yerler^ istasyon mü
dürü sahil vilâyetlerde Uman reisle
rinden mürekkeptir. 

Valiler lüzum gördükleri takdirde 
istişari mahiyette olmak üzere diğer 
müessese ve âmirlerini de toplanma
lara davet edebilirler. 

Pasif korunma komisyonlarında 
en az ayda bir defa toplanacaklardır. 

H a v a pas i f t enki l le r i 
Pasif korımma komisyonlarmın 

korunma plânlarım tatbik etmek üze
re her merkezde emniyet müdür veya 
âmirlerinin başkanhğı altında pasif 
korunma teşkilleri grupları vücuda 
getirilecektir. Evvelce telefon haberi 
olarak ve kısaca bahsettiğim bu teş-
kUIer yedi grupa • aynlacaktu". 

1 — Mevkiin korunma amirliği 
«gözetleme hedefi, alarm ve irtibat 
hizmetleri, 

2 — Polis ve polis yardımcılar, 
3 — İtfaiye ve yardımcı itfaiye, 
4 — Sıhhî ve içtimaî yardım ve ve

teriner hizmetleri, 
5 — Teknik onarma işleri «elektrik, 

hava gazı, telefon ve telgraf, hat, ka
nalizasyon ve benzerleri» 

6 — Gaz arama ve temizleme, 
7 — Enkaz kaldırma, can kurtar

ma ve patlayıcı bombalan kaldırma. 
Bu gruplara aynlacak kuvvetlerin 

nisbeti, mevltiin hususiyetine ve ko
runma plânlarına göre hazar zama-
mndan komisyonlarca tesblt oluna
caktır. Bu gruplarm hava ve gazdan 
konmma vasıtaları ve bunlarm depo
lan ve tevzi istasyonları yine korun
ma komisyonlannca tesbit olunacak
tır. 

R e s m î d a i r e f a b r i k a v e 
m ü e s s e s e l e r 

Pasif korunma mecburiyetine tabi 
tutulan resmî ve hususî daire, fabri
ka ve müesseseler kendi hususiyet
lerine ve teşkillerine göre ilgili vekâ
letler ve valiler tarafından verilecek 
esaslar dairesinde ve hava pasif ko
runma komisyonu kararile korunma 
komisyonları ve teşkilleri yapacak
lardır. 

Pasif konmma mecburiyetine tabi 
olmayan şehir ve kasabalarda yangm 
ve ilk sıhhi yardım teşkilleri yapıla
caktır. 

Köylerde yangmdan ve bilhassa 
mezruatm korunmasına alt mahalli 
tedbirler almacaktır. 
Y a p ı l a c a k h a z ı r l ı k t e d b i r l e r i 

Hava pasif korunmasında en ehem
miyetli gizleme, geceleyin ışıklann 
söndürülmesi ve karartılmasıdır. Bu 
tedbirlerin hava pasif korunma mec

buriyetine dahil olsun olmasın bütün 
mevkiler ve münferit çiftlik ve evler 
de dahil olmak üzere bütün yurda 
şümulü olacaktır. 

Bu husustaki nizamnamei majısu-
sa hükümleri istisnalar olarak her 
yerde ve kemali ehemmiyetle tatbik 
olunacaktır. 

T a j r y a r e h ü c u m l a r ı n ı n i l â m 
Tajryare hücumlannm ilânı ancak 

aUnacak haberlere göre hava müda
faa mmtaka komutanları veyahut 
varsa o mevkideki hava müdafaa ko
mutanı tarafından yapılacaktır. 

Bunun için hazar zamanında plân
lar yapılacak ve tatbikleri için lâzım 
gelen bütün tedbirler alınacaktır. 
Alarm üç safhaya aynlacaktır: 

Birinci Üân: Tayyare hücumu teh
likesi, (ikaz) 

İkinci ilân: Tajryare hücumu 
(alarm) 

Üçüncü ilân: Tajryare hücumu 
bitti. 

Birinci ilân: Hava pasif korunma 
teşkilleri gruplarile her türlü tedbir-
leri alabilmeleri İçin uzunca zamana 
ihtiyacı olan müesseseler içindir. Va-
liyetin zaruret gösterdiği ahvalde bi
rinci ve ikinci ilânlar birleştirilebile
cektir. 

Bu ilân, hava pasif alarm santral
lerinde telefonla veya elektrik işaret-
lerile veya kararlaştınlmış diğer va
sıtalarla evciden tertip edilmiş bir 
cetvele göre yapılacaktır. 

İkinci ilân: Tayyare hücumuna 
tayyare hücumu bütün şehir ve ka
saba halkı İle fabrika ve müesseseler 
memur ve işçileri içindir. 

Pasif korunma mecburiyetine da
hil olan yerlerde yalnız hava hücum-
lannda kullamlmak üzere hususi 
düdük İşaretleri kullanılacaktır. 

Hususî düdüklerle verilecek işaret, 
kuvvetleşip zayıflaşan ve böylece üg 
dakika devam eden fasılalı sesler 
olacaktır. 

Bundan başka diğer vasıtalarla üç 
dakika devam etmek üzere her üç sa
niyede verilecek kısa seslerde tayya
re hücumlannı bildiren ilânlar mahi
yetinde olacaktır. 

Tajryare hücumlannm tekerrür et-
miyeceğine kanaat geldikten sonra, 
tayyare hücunüannm bittiğine İşat-
ret olmak üzere, fasılasız üç dakika 
devam edecek sesler verilecektir. 

G a z m a s k e l e r i 
Konmma teşkilleri mensuplaa 

mensup oldııklan idarelerce ordu tipi 
gaz maskeeile ve icap edenler gaz el
bise ve levazımile teçhiz olunacaklar
dır. 

Pasif korunma mecburiyetine dt-
hll mevkilerde bulıman memurlar ve 
müstahdemler bizzat bir halk tip) 
maske tedarik ve bunlan muhafaza 
fle mükellef olacaklardır. 

Berime gidecek Bulgar heyeti 
Sofya 9 İAJL) ^ Hltlerin doğa-

munım 50 nci yıldönümü münaa»-
betile Berlin'e gidecek olan Bulgur 
heyeti, şu zevattan mürekkeptir: 

Maliye Nazın, îktlsad Nazın, erv. 
kâm harbiye reisi, hava kuvvetleri 
şefi, donanma şefi, Sofya belediye 
reisi. 
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(ftokUm ItllMute) Ebüda T« MHUI» BMımed Bcşadla ayni nnumda topa nçnjorkur — Haridje VekHimiı bay Saraçoğlu, haftaylmde Mehmed Refad, HUsameddln ve Taşarla konuşurkoı, Harteljf 
ydkflimirin etraftnda, vali bay Lûtfl Kırdar, Nedim Kaled, Refik Osman Top ve Oalatasarayın eski rdbderinden muallim bay Cevdet görülmektedir — Nazmı, Hakkıdan aldı[^ 

fleri Ur ara pairilt Beşiktafm ikind golünü yaparken 

Milli kümede 
Beşiktaş Fener bahçeyi (3-0) yendi 

Siyah beyazlılar galibiyeti halı eden güzel bir oyun çılıardılar 
Dün, Beşiktaşla Fenerbahçe Şeref 

stadında karşılaştılar. Bu maç şim
diye kadar oynanan millî küme mü
sabakalarının en ehemmiyetlisi idi. 
Maçm ehemmiyeti ve havanm güzel 
oluşu Şeref stadma on bine yakm se
yirci toplamıştı. (Hasılat iki bin altı 
ym, lira - Şeref stadırun hasilât re
koru.) Takımlar 25 dakika teehhürle 
sahaya çıktüar ve saat İ6,55 de ha
kem Şazi Tezcanm idaresinde şu şe
kilde dizildiler: 

Beşiktaş: Mehmed Alî - Hüsnü, İb
rahim - Hüseyin, Bedîi, Fejrzi - Haya
ti, Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Yaşar, 
Lebib - Âli Riza, Aytan, Mehmed 
Reşad - Naci, Şaban, Yaşar, Esad, 
Basri. 

Beşiktaş takımında eski Güneşli 
İbrahim de yer almıştı. Fener takx-
mmda cezası henüz bitmemiş olan 
Fikret yoktu. 

Birinci devre 
Beşiktaş, rüzgâra karşı oyuna baş

ladı. İlk akım soldan Fenerbahçe 
yaptı. Beşiktaşlılar bunu bek hattm-
da kestiler ve Hayati cenahmdan Fe
ner kalesine indiler. Top bir müddet 
Fener haf hattında dolaştı. 

Beşiktaşın birinci golü 
Dördüncü dakikada Hayatiden to

pu kurtaran Mehmed Reşad, lüzum
suz bir korner yaptı. Bu topu taca 
atabihrdi. Korneri Hayati tam kale
nin önüne düşürdü. Hüsameddin 
vaktinden evvel sıçramıştı. Top üze
rinden geçti. Nazımm hafif bir kafa 
vuruşile ağlan buldu. 

Daha ilk dakikalarda gol yemele
rine rağmen FenerUler hiç bozulma
dılar ve derhal sol taraftan hücuma 
jeçtUer. Hüsnü üstüste gelen iki 
akım uzun degajmanlarla kesti. Ya
şar bu arahk bir korner yaptı. Kale 
önüne düşen topu yine kendisi kur
tardı. Şeref, Hakkıdan aldığı bir topu 
driplingle on sekiz pas içine soktu. 
Attığı şüt havadan gitti. 

Aytan Nazımı demarke etmiyor. 
Halbuki Nazım Beşiktaş hücum hat-
tmm en fırstaçı ve tehlikeli oyuncu-
sudur. Eşref Yaşara, Hayati de Lebibe 
favul yaptüar. 

Esad, Basriyi beslemek istiyor. Fa
kat Beşiktaş sağhafı Hüseyin, Basriyi 
çok yakmd!an marke etmiş, paslan 
mütemadiyen kesiyor. Oyun havadan 
oynamyor. Aytan, Beşiktaş müdafaa-
smm vücud hâkimiyetini nazarı iti-
bare almadan topu hep havaya kaldı
rılıyor. 

îlk dakikalarda Beşiktaşm hâkimi
yeti altmda cereyan eden maç yavaş 
yavaş müsavi bir vaziyete girmişti. 
Şimdi de Fener forverdleri faaliyette. 
Soldan inemiyeceğini gören Fener
bahçe, hücumlarını sağdan yapmağa 
başladı. Naci, ayağmda top tutma
dığı zamanlar, Basrlden daha faydah 
oluyor. Santrfor Yaşar havadan ge
len toplarda kifayetsiz... Sonra top 
bekleyişi de yanhş... Arkası hasun ka
lesine dönük. Hüsnü ile İbrahim Yap 
sara göz açtmmıyorlar. 

Fenerbahçenin kaçırdığı fırsat 
STirmi beşinci dakikada Naci, Fey-

zlden topu kaptı, on sekiz pas içinden 
Beşiktaş kalesine sıkı bir şüt çekti. 
Top, kaleye muvazi olarak yerden gi
diyor. Basn zamanında yetişti ve altı 
pas çigisl üzerinde önünden geçen 
topa vurdu. Top kale direğinin yar 
nmdan avuta gitti. Bu topa vurmak 
kolay değildi. Fakat solaçıkta Fikret 
olsaydı tabiî İş değişirdi. 

Kaçan bu fırsattan sonra Lebib bir 
Beşiktaş akmmda topa ıska geçti. Ya
şar kaleye inoı Nazımı on sekiz pas 
içinde gftiçlülde durdurabildi. 

Beşiktaşhlar güezl bir akm yapla-
1ar. Fener kalesi kanştı. Fakat neti
ce almamadi. Hüsnü üstüste biri sağ
da, biri solda iki favul yaptı. Topa çok 
sert çıkıyor. Oyun kızıştı, sertleşmek 
istidadım gösteriyor. Fakat hakem 
ciddî müdahalelerle bu vaziyetin önü
ne geçti. 

Fener tazyikten kurtuldu, tekrar 
hücuma geçtiler. Yaşann bir sütü 
avuta gitti. Esadm, Hüsnünün ya-
nmdan vurduğu güzel bir kafa Meh
med Alinin eline düştü. Devrenin so
nunda Hüsnü Esada-bir favul yaptı. 
Birinci kırk beş dakika Beşiktaşm 1-0 
galibiyeti ile bitti. 

tkinci devre 
îlk dakikalarda Beşiktaş güzel bir 

akm yaptL Sağdan gelen topu, soliç 
yerinde bulunan Hakkı sıkı, vcde bir 
sütle kaleye gönderdi. Top, yukardan 
avuta gitti. 

Atlatüan bu tehlikeden sonra, Fe
nerbahçe soldan hücum ediyor, Bas-
rinin sütü havadan avut. Sağdan bir 
akmda, Mehmed Ali topu ayakla kur
tardı. Naci Ue Şaban yer değiştirdi
ler. Oyun bir arahk iyi ve zevkli bir 
cerejran aldı. îki taraf 03runculan da 
dikkatli oynuyorlar, hata yapmama
ğa çalışıyorlar. Lebib, Hayatiye göz 
açtırmıyor. Fenerbahçenin neticesi» 
ve bek hattım geçip, kaleyi tehdid 
edemiyen hâkimiyeti devam ediyor. 

Beşiktaşm akmlan seyrek, fakat 
daha tehlikeli, 

Beşiktaşm ildnci golü 
Beşiktaş soldan bir akm yaptı. Eş

refin yerden ortaladığı top Yaşann 
ayağma geldi. Yaşar çok kısa bir vu
ruş yaptı. Şeref topu Hakkıya, o da 
durdurmadan aradan Nazıma verdi. 
Nazımm, Hüsanu kontrpiye yakala
yan sütü ağları buldu. 

(2 - 0) dan sonra, Fenerbahçeliler 
bir kaç dakika gevşediler. Beşiktaş 
bımdan istifade etmeğe çalışıyor. Şe
refin voleyi Yaşara çarptı. Hakkınm 
kafa vuruşunu Hüsameddin tuttu. 
Eşrefin kornerini yine Hüsameddin 
kurtardı. 

Beşiktaşm üçüncü golü 
Otuzuncu dakikada Beşiktaş gü

nün en güzel sayısını yaptı. Uzun 
zamandanberi sahalarımızda bu kadar 
güzel bir gol görmemiştik. 

Fener haf hattında Bediî topu dur-
durmadan Şerefe verdi. Şeref ve Hak
kı gene durdurmadan biribirlerine 
verdikleri ara paslarile Fener müda-
faasım geçtiler. Son pası alan Hakkı 
Lebibin şarj ma rağmen sol bir süt
le topu Fenerbahçe ağlanna gönder
di. Hakkı sütü sağ ayağiyle atmağa 

kalksaydı, Lebibin veya Hüsameddi-
nm gole mani olmak ihtimalleri var
dı. 

Fenerbahçe (3-0) dan sonra bir 
aralık asabileşti, bozuldu. Sonra son 
bir gayretle hücuma geçtiler. Fener
bahçenin hâkimiyeti, neticesiz olarak 
devam etti. Beşiktaş üç golü kâfi gör
müş, müşkülâtsız bir müdafaa yapı
yordu. Oyun, neticede (3-0) Beşikta-
gın galibiyeti Ue bitti. 

Nasd oynadılar? 
Oyun zaman zaman güzel, zevkli 

ve iyi oldu. 
Galib Beşiktaş takımmda, Mehmed 

Ali ve İbrahim iyi oynadüar. Hüsnü 
sahanın en iyi oyımcusu idi. Sağ haf 
Hüseyin, Basrijri işletmedi. Bediî aya
ğmda top tutmadığı için muvaffak 
oldu. Feyzi zararsızdı. Hücum hattm-
da Hayati umduğumuz maçı çıkara
madı. Hakkı, Nâzım ve Şeref mükem-
mel idiler. Eşref, favulleri müstesna, 
iyi oynadı. 

Umumiyetle Beşiktaş, uzun pasU 
galibiyeti hakeden güzel bir oyun çı
kardı. 

Vücut ve atletik hâkimiyet Beşik-
taşta idi. 

Fenerbahçe takımında Hüsameddin 
tutuktu. Yaşar idmansız olmakla be
raber birinci devrede iyi idi. İkincide 
bozuldu. Lebib, Mehmed Reşad ve 
Ali Rıza iyi oynadüar. Aytan, Nâzımı 
marke etmedi. Naci ve Esad güzel oy
nadılar. Yaşar yanlış vaziyeti yüzün
den muvaffak olamadı. Saban ve Bas
ri vasat idiler. 

Fenerbahçenüı oyımu, kısa paslı 
ve sıkışıktı. 

Hakem Şazi Tezcan maçı kusursuz 
ve güzel idare etti. 

Ulvi YENAL 

Millî küme puan cetveli 
Takım M. O. B. M. A. Y. P. 
A. Gücü 6 4 1 1 17 10 15 
Beşiktaş 4 3 — 1 13 3 10 
Fenerbahçe 4 3 — 1 7 4 10 
Ateş 
Demir. S. 
Vefa 
Doğan 
G. Saray 

S 1 1 3 3 10 8 
2 1 1 — 4 2 5 
3 1 — 2 4 5 5 
3 — 1 
3 

2 
3 

8 11 4 
1 9 2 

A t l e t i z m m ü s a b a k a l a r ı 
Atletizm ajanhğı tarafmdan tertib 

edilen atletizm müsabakalarma dün 
Haydarpaşa lisesi sahasmda başlan
mıştır. Atma ve atlama olarak yapı
lan bu karşılaşma neticelerini bUdi-
yoruz: 

Gülle atma: 
1 — Arat: Beşiktaş 13.10 
2 — Şerif: Halkevi 
Disk atma: 
1 — Arat: Beşiktaş 38.44 
2 — Bülend: Deniz lisesi 
Uzun atlama: 
1 — HaUt: Deniz lisesi 6.31 
2 — Vedad: Üniversite 
Üç adım: 
1 — HaUt: Deniz lisesi 13.36 
2 — Vedad: Üniversite. 

Profesyonel güreş müsabakaları 
Tekirdağlı Hüseyin - Manisalı Halil ile bir 

saat gfûreşten sonra berabere kaldı 

Dünkü güreşten üç enstantane 
Taksim stadmda az bir kalabalık 

önünde yapılan profesyonel güreş 
müsabakalan çok zevksiz olmuş, bil
hassa Türkiye başpehlivanı Tekir-
dağlı Hüseyirün neticesi evvelden ma
lûm olan bir karşılaşmayı andıran bir 
çarpışmadan sonra bir saatlik müd
dette Manisalı HaliUe berabere kal
ması seyircilerin protestosunu mu-
Cib olmuştur, 

Avrupada hemen hemen bütün mü
sabakalar şike bir şekilde yapılır ve 
halk bu neticeleri evvelden bildiği hal
de seyre gider. Çünkü orada hiç ol
mazsa oyım yapmasmı büen, halkı he
yecana düşüren pehlivanlar vardır. 

Halbuki dün yapılan karşılaşmada 
her iki maruf pehlivanımız da ma

alesef kendüerini seyre gelen halkı si
nirlendiren ve g^eş karşılaşmalann-
dan soğutan bir itişmeden başka bir 
şey yapmadüar. Üstelik birbirüe da
nışıklı güreş yapıyorlar şüphesini de 
uyandırdılar, 

Yapüan karşılaşmaları sırasile ya
zıyoruz: Malkaralı Mustafa - Çatalcalı 
Recebe on sekiz dakikada tuşla, Ada-
pazarlı Servet - Pomak Mustafaya 
altı dakikada tuşla, Karamürselli Ah-
med - Tekirdağlı Bekire on iki daki
kada tuşla galip geldiler. 

Son olarak yapılan Tekirdağlı Hü-
sejrin - Manisalı Halil karşılaşması 
ise bir saatlik bir itişmeden sonra be
rabere nihayetlendi. 

Izmirde millî 
küme maçları 

Ankaragücû, Doğansporu 
4 - 1 yendi 

izmir (Telefonla) — Bir gün evvel 
Ateşsporu mağlûp eden Ankaragücü 
ikinci karşılaşmasını dün büyük bir 
kalabalık önünde Doğfeınsporla yaptı 
ve 4 -1 gali bgeldi. 

İzmirli Hasanın idaresinde yapılan 
bu karşılaşmanın ilk devresi müteva-
zin geçmiş ve onuncu dakikada An-
karadan Muzafferin yaptığı gole 
26 ncı dakikada Doğanspordan Fuad 
sıkı bir sütle mukabele etmiştir. Dev
re her iki tarafın karşıhkU akmlan 
arasında berabere bitmiştir. 

İkinci devre ortalannda Dğonspor-
lulara Ankaralı sol açık Hamdi of-
sayd vaziyetinde üstüste iki ogl yap
mıştır. Bunu frikikten Abdülün son 
golü takib etmiştir. Ve müsabaka 4-1 
Ankaragücünün galebesile nihayet-
lenmiştir. 

Hakem İzmirli bay Hasan, oyunu 
iyi idare edememiş, bilhassa Ankaraü 
Hamdintn ofsaydlerini görememiştir. 
Halk, oyundan sonra hakem aleyhin
de tazhürat yapmıştır. 

B i s ik l e t m ü s a b a k a l a r ı 
Bisiklet federasyonu tarafından ter

tip edilen seri bisiklet müsabakalan-
nm yedincisi dün sabah Topkapı ile 
Silivri arasmda 125 kilometreUk bir 
mesafe dahilinde yapümıştır. Hey»-
canh geçen bu müsabakanm netice-

Şild karşılaşması 
Vefa - Hilâl 1 - 1 berabere 

kaldı 
Şild maçlan dömifinaline kalan 

Vefa ile HUâl dün Fenerbahçe stadın
da karşılaştılar ve müsavi bir oy\u>-
dan sonra birer sayı ile berabere kal
dılar. 

Refik Osmanm hakemliği altmda 
sahaya çıkan takımlar §u şekilde di
zildiler: 

Vefa: Azad - Süleyman, Sefer - Ab-
duş, Lûtfl, Şükrü - Necib, Muhteşem, 
Sulhi, Namık, Adnan. 

Hilâl: Murad - Akif, Muammer 
Cevdet Zeynel, Suad - Lûtfi, Rüstem, 
Hakkı, Salim, Rauf. 

Saat 13 de başlayan oyun derhal 
Hilâl hâkimiyeti altma girdi. Ve 
üçüncü dakikada bir frikikten Rauf 
Hilâlüı golunu yaptı. Bu sayıdan 
sonra oyım mütevazin bir şekilde ge
çerek devre 1-0 Hilâl lehine kapandı. 

İkinci devreye Vefalılar büyük bir 
azimle başladılr. Ve ilk dakikalarda 
Sulhi şahsî bir hücumla takımım 
beraberliğe kavuşturdu. Bu sayı her 
iki tarafı harekete getirdi ise de be
raberliği bozmak için canla başla ya
pılan karşılıklı bütün hücumlar ne. 
tice vermedi ve müsabaka 1 -1 bera
berlikle nihayet buldu. Bu karşılaş
manın galibini tayin için her iki ta-
kim bir kere daha karşılaşacaklardır. 

sinde Süleymaniyeden Haralambo 4 
saat 20 dakikada birinci. Fener Yü-
mazdan Niyazi ikinci, HalU üçncü ol
muşlardır. 

^ 
j 
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A A E T 
Rahmi ile tâ çocukluktanberi tanı

şırdık. Arkadaşım yedi sene evvel ev
lenmişti. Lâkin daima karısından ba
na şikâyet eder dururdu: 

— Azizim bu kadmm elinden neler 
çektiğimi dünyada tahmin edemez
sin. Bana o kadar eziyet ediyor ki 
anlatamam. Meselâ bütün gün çalı
şıp fena halde yorulmuşum, bitkin 
bir halde eve döndüm değil mi? Da
ha kapıdan girer girmez karım: 

— Haydi bakalım Rahmi... der, Al
lah boş duranlan sevmez. Akşam için 
elma kompostosu yapacağım. Al şu 
elmalann kabuklanm soy, içlerini oy.. 
Böyle söyliyerek önüme büyük bir ta
bak içinde bir sürü elma yığar, elime 
de bir bıçak verir. Eğer: 

— Karıcığım, bugün çok çalıştım, 
yoruldum!., demeğe kalksam hemen 
cevap hazırdır: 

— Ben bütün gün oynamadım ya.. 
Ben de çahştım. Soy elmalan da he
men ateşe koyacağım. 

Karımı fazla söyletmemek için el
maları birer birer alıp soymaktan baş
ka çare yoktur. Elmaları soyup mut-
bağa görütüp kanma teslim ederim. 

Elmalan verirken karım derhal 
yeni bir iş çıkarır: 

— Haydi Rahmi... Sen salatayı iyi 
yaparsın... Akşam yemeğinin salata
larım yap... 

Ben homurdana homurdana sala
taları alırken o emreder: 

— Kuzum yeşil salatayı bol su ile 
gayet iyi yıka.. Anladın mı? 

Hele bu nasihatlar beni büsbütün 
çileden çıkarır, fakat ne yaparsın bi
rader?.. 

Salataları yapıp bitiririm. Bu sefer 
üçüncü bir emir: 

— Rahmi... Sofrayı kur. Malûm ya 
sen güzel sofra kurarsın. Amma bah
çeden biraz çiçek kes de masanm üze
rine koy. Güzel bir sofrada yemek ye
mek bir zevktir değil mi? 

Haydi bu sefer de sofrayı kuranz. 
Bahçeden çiçek keser, vazoya yerleş
tiririz. Sofrayı süsleriz. 

Yemekten sonra karım: 
— Aman bugün pek yoruldum. Ca-

BUn sıkıldı. Bir yorgunluk kahvesi 
içeyim bari. Haydi Rahmiciğim. Ba
na bir kahve pişiriver... Amma köpü-
ğU bol olsun emi? 

Şişkin mide üe kalk, mutbağa gir. 
Kahve pişir... Gece yatarız. Sabahle
yin kalkıp kahvaltıyı hazırlamak işi 
de bana aittir. Yumurtalan ben haş
larım. Ekmekleri ben kızartırım. Ça
yı ben pişiririm. Kahvaltı sofrasmı 
kurar, kanmı çağınnm. 

Yine bunlar hafif işlerdir. Azizim 
bazan evde yemek pişirdiğim, bula-
çık 3nkadığım, hatta ortalığm tozunu 
bile aldığım olur. Hele pazar günleri, 
hele pazar günleri... Güya pazarlar 
çıdışanlar için tatil günüdür, istira
hat günüdür değil mi? Belki başka
ları için böyle olabiür. Fakat benim 
için bunun tama mile aksidir. Karım 
daha cumartesi akşamından başlar: 

— Oh yarm pazar değil mi? Evde
sin... Artık bana iş gömrsün, ben de 
sırtımı dayar biraz istirahat ederim. 
Vallahi pazar günü gelince «biraz din
leneceğim.» diye adeta seviniyorum. 
Pazar günleri de benim tatilim olsun, 
sen iş gör emi kocacığım? 

Dilimin ucuna kadar gelir: 
— Peki... Sen pazarları tatil yapa-

caksm... Ben hangi gün istirahat 
edeceğim?., diyecek olsam alacağım 
cevap mutlaka şu olur: 

— Canım sen her gün istirahat edi
yorsun. Yaptığm iş nedir ki? Otur
duğun yerde bazı hesaplar yapmak, 
yazılar yazmak değil mi? Benim gibi 
yorulmuyorsun ya... 

Arttk evde kaldığım pazar günleri 
ne işler jrapmam ki?.. Karım pazar 
tatillerinde beni iyice çalıştırmak için 
bütün bir hafta ne işler biriktirmiş
tir. Ne İşler... Bütün bunlar hep beni 
bekler... 

Yani bu ev işleri kadar beni yıldı
ran şey yoktur.» 

O günü Rahmiden ayrıldık. Üç 
h&fta sonra arkadaşım ciddi mühim 
bir tavırla bana geldi: 

— Karımla müthiş bir kavga ettik. 
Ayrılıyoruz. Karar verdik... Ne yapa-
hm kafalarımız birbirine hiç uymu
yor. Geçinemiyoruz birader... Hele şu 
•• İşleri yok mu? camma tak etti. 

Rahmi karısından ayrıldı. Aradan 
bir sene geçti geçmedi. Yeniden ev-

3 
lendd. Evlemeslnin ilk aylarında son 
derece mesuttu, bir gün bana: 

— Oh birader... Şimdi kadının, ha-
kild saadetin ne olduğunu öğrendim, 
diyordu, karım bana ev içinde hiçbir 
işe el sürdürmüyor. Amma hiçbir 
işe... Bir bardak su içmeğe kalksam 
derhal kendisi: 

— Dur, ben sana vereyim... diyor, 
gıcır gıcır yıkanmış bir bardak için
de su ayağıma kadar geliyor. Artık 
sabahlan kalkıp kahvaltı hazırlamak 
derdi filân da yok. Salataları ben 
yapmıyorum, sofrayı ben kurmuyo
rum, komposto yapılacak elmalan, 
ayvalan ben soymuyorum. Pazar an-
gariyeleri kökünden kalktı. Mutbağa 
girip yemek pişiı-diğim yok. Bulaşık 
yıkamak filân ne münasebet? Velha
sıl ense yapıyorum azizim «ise... An
ladın mı? 

Ben kendisine: 
— Tebrik ederim azizim!., derken 

o memnun yanımdan uzaklaştı. Bir 
daha kendisini uzun müddet görmek 
kabU olamadı. Geçenlerde ona rast-
geldiğim zaman adeta tanıyamadım. 
O kadar şişmanlamıştı. 

Gülümsedim: 
— Oh, oh... dedim, maşallah rahat 

sana yaramış... 
Rahmi: 
— Alay mı ediyorsun Allah aşkı

na... dedi. Baksana tembellikten, ham
lıktan ne hale geldim birader. Küp 
gibi şişmanladım. Benimki de hayat 
sanki?.. 

— Canım yine ne var? Ne oldu?.. 
— Ne olacak? Her insanm bazı 

zevkleri, itiyatlan vardır değil ırü? 
Ben de ilk kanmla yaşadığım sekiz 
sene içinde bazı şeylere alıştım. Me
selâ kendi elünle bir sofracık kur
mak... Yahut pazarlan ara sıra şöyle 
bir mutbağa girip kendi elceğizimle 
bildiğim bir yemeği pişirmek. Mese
lâ ben son derece güzel portakal pel
tesi yapmasını bilirim... Bunu ken
dim yapmak İsterim. Fakat evde ne-

< % ^ 

ye elimi sürecek olsam karım: 
— Yoo... diyor, sen erkeksin... Öy

le şeye katiyen aklın ermez. Bırak 
bakayım. 

Geçenlerde mutbağa girip portakal 
peltesi yapmağa kalktım. Kıyamet
ler koptu. Karım başladı: 

— Sen erkek misin? Yoicsa ahçı 
mısm? Ben bir ahçı ile evlendiğimi 
şimdiye kadar bilmiyordum. Çık mut-
baktan bir daha seni buralarda gör-
miyeyim... 

înanır mısın azizim. Daha evlen
dim evleneli bir yumurta pişirmiş 
adam değilim!.. Evde rahattan bak 
nasıl şiştim. Ehh hayat mı bu rica 
ederim?. 

Meğer ilk kanm bana iş gördürme
ğe o kadar alıştırmış ki bunlar adeta 
benim için birer zevk, ara sıra mut
bağa girmek bir ihtiyaç haline gir
miş... 

İlk karımın kıymetini bilmemişim 
meğerse... O zaman ne iyi idi. Canın 
bir şey mi istiyor. Gir mutbağa, iste
diğini pişir... Kendi elinle güzel bir 
sofra mı kurmak niyetindesin? Ne 
duruyorsun?. Hemen başla... Ah, 
ah... O hayatm kadrini bilmemişiz. 
İnsan saadetin yam başmda iken 
onırn farkına varmıyor. Saadetten 
uzaklaştığı zaman onun kıymetini 
anlıyor... 

Hikmet Feridun Es 

Ev, Apart ıman 
kiralamak için 

«Akşam »m KUÇUK 
İLÂNLARI En süratli ve 
en ucuz vasıtadır. it 
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Tabiî 
Güzellik 

Hakikî 
Gençlik 

Ancak: 

H A S A N 
I T R 1 Y A T 1 L E Temin Olunur. 

Hasan Kolonyası, Lavantaları, Esansları, Pudrası, Kremi, Briyantini, Ruj 
ve Allıkları ve her türlü parfümeris; yurdun her tarafında aranmaktadır. En 
yeni metodlarla yeniden hazırlanmaktadır. 

Hasan ıtriyat ve müstahzaratınuun.azbğım bahane ile piyasada liat 
yükseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiatlarile müşterilerimizin emrine amade
dir. 

İsmirdc Kemo-altında, Karaköydc Köprübafinda, subelcrimis açünuytır. 

ADYOLİ N 
ile SABAH, ÖĞLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra günde S defa muntazaman dijlerinizi fırçalaymiz. 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 107 

S a m o teessürle: "Ben Tl - Vongu seviyo
rum, onsuz bir yere gidemem,, dedi 

Ti - Vong: 
— Şimdi geliyonım. 
Diye seslendi ve kaı*deşinin kulağı

na eğUdi: 
— Bu faydasız lâfları bırakalım 

şimdi, Ma - Çi. Kubilây seni affetmek 
İçin huzunma çağınrse, ona sadece 
eyaletindeld Moğol valisinin hırsızlı
ğından bahset. Çünkü, KubUây her 
şeyden ziyade hırsızlann düşmanıdır. 
Sunglann başkaldınnasının sebet>i 
hırsızlıktan başka bir şey olmadğmı 
söyle! Ondaiı ötesini bana bırak. Se-
rü tekrar yurduna göndermeğe çalı
şacağım. 

* 
«tmperatoriçe emrediyor... 

Yakında Karakuruma 
d ö n e c e ğ i z . » 

Turakinadan Kubilâya gelen bir 
mektupta: «Samo vazifesini bitirdik
ten sonra Karakuruma dönmelidir.» 
deniliyordu. 

Kubilây, Sung prensini iç kalede
ki zindana attırdıktan sonra, Sung 
eyaletine yeni bir vali göndermiş ve 
yeni memurlarla Sungları memnun 
edecek bir idare kurmuştu. 

Prenses Ti - Vong kardeşi taı-afm-
dan Kubilâya icâb eden şeyleri söy
lemekten ve Sunglara karşı hanm 
merhametini uyandırmaktan geri 
durmamıştı. 

Aradan beş ay geçmişti. 
Sung eyaletinden gelen haberler 

Kubüâyın hoşuna gidiyordu. Bir gün 
Samoyu çağırdı: 

Cinde endişe edüecek hiç bir hadi
se yoktur. Asayiş tamamile teessüs 
etmiştir. İmparatoriçenin emrini ye
rine getirmek sırası gelmiştir. Artık 
KarakuiTima dönebilirsin! 

Dedi. Samo uzun müddet Cinde 
kalacağını sanıyordu. O günlerde Ka
rakuruma dönmeyi aklından büe 
geçinnemişti. KubUâym sözleri Sa-
monun beynini, yıldınm çarpmış gî  
bi bir anda altüst etmişti. Kubilâya 
itiraz edemezdi. Zaten Cinde fazla 
kalmak için, ortada bir sebeb ve ba
hane de yoktu. 

— Bir kaç gün müsaade ediniz., 
hazırlanayım. 

Diyerek hanın yanından çıktı. 
Samo, Kaı-akurumdan asılırken, 

kendisini sevenlere: 
— Çok yakmda ihtilâli bastınp dö

neceğim. Cinde fazla kalmağa niye
tim yoktur. 

Dediği halde şimdi Kubilâym ya-
mndan neden ayrılmak istemiyordu? 

SamojTi Cinde ve bilhassa Moğol 
prensinin sarayında ahkoymak isti-
yen nasıl bir kuvvetti ki, o, Kubilâya 
bundan bahsedemiyordu?... 

Samo Kubilâyın yanmdan odasına 
döndüğü zaman benzi uçmuş, dizle
rinin bağı çözülmüştü. Atsu, Samo-
nun odasında bekliyordu. Atsu, Çin 
seferinde Samo üe eskisinden çok 
daha iyi anlaşmıştı. Birbirlerini kar
deş gibi seven bu iki komutan, sırla-
nnı da birbirlerinden saklamıyor
lardı. 

Atsu, Samonun canı sıkıldığını gö
rünce yerinden fırladı: 

— Ne var? dedi. Neden üzgünsün 
böyle?... Yeni bir sefer mi var yok
sa? 

Samo 'bir külçe et halinde kendini 
yatağmın içine attı: 

— Karakuruma dönüyoruz, Atsu! 
Turakina böyle emretmiş. 

Atsu bu haberi duyımca sevindi: 
— O halde neden müteessirsin? 

Bütün Karakurum kızlan senin yo
lunu bekliyorlar... Burada işimiz bit
ti. Daha fazla kalmakta sebeb var 
mı? 

Samo çok dalgın ve düşünceli gö
rünüyordu. 

— Ben Karakmııma kolay kolay 
dönemem, Atsu! Şündiye kadar sen
den saklamıştım: Artık açıkça söy
leyebilirim., ben Ti - Voıng'u seviyo
rum. Onsuz bir yere gidemem. 

Atsu birdenbire kulaklanna ina
namadı: 

— Kubilâym gözdesini mi seviyor
sun, Samo? 

Diye bağırdı. 

Samo başım iki elinin arasmda sı
kıştırmış, yavaş yavaş konuşuyordu: 

—, Evet, Kubüâyın gözdesini sevi
yorum. O da beni seviyor ve bana 
Kubüâydan nefret etiğini söylüyor. 

— Bu tehlikeli yoldan yürümeni 
istemem, Samo! Sen bütün impara
torluk içinde tamnmış ve herkesçe 
sevilmiş bir kahramansın! Bımu baş
kası yapsa, sen hoş görmiyeceksin! 
Kubüâya aid bir kadım sevmek, baş-
kasmm mahna el ve göz koymak de
mektir... Bu, sana yaraşmaz! 

Ve yanma sokularak omuzunu ok
şamağa başladı: 

— Haydi kalk., hazırlığımızı ya
palım., yola çıkalım. Bu cüceler mem
leketinde ben de çok sıkıldım, Sa
mo? Ana vatana doğru yürüdükçe 
ferahlanır ve neşeleniriz. Her şeyi ça
buk unutursun! 

Samonun yanma oturdu. 
Devam etti: 
— Ti - Vong için «meşum kadın» 

diyorlar... Böyle tehlikeli bir mah
lûka gönül vermek, ateşle oynamak 
demektir. Ben - o sarayda kaldıkça -
Kubilâym bile hayatmdan emin de-
ğüim. Çünkü, geçenlerde bir Çinli 
bana: «Sunglar hiç bir zaman Mo-
ğollara boyun eğmezler. Ha-Ti'nin 
sülâlesi ölmiyecek. Moğollar boşuna 
iığraşıyorlar!» demişti. Prenses Ti -
Vong günün birinde Kubilâyı avucu-
nun içine alırsa, ben buna şaşmıva-
cağım. Ti - Vong çok şeytan biı ' i -
dmmış, onun için: «Kalbsiz kadın!» 
diyenler de varmış. Sunglar, kendi 
soylarından başka bir erkeği sev-
mezlermiş. Eğer o sana, seni seviyor 
gibi göründüyse, muhakkak ki bir 
gizli dileği var., seni âlet ederek, bu 
dileğinin tahakkukuna çalışacaktır. 
Gel, böyle tehlikeli bir ateşle oyna
ma, kardeşim! Ana jnırdda seni ve 
beni bekliyenler var., onlan unutma
yalım. 

S u n g p r e n s i k a l e d e n k a c 
d i k t a n s o n r a . . . 

Samo, Cinde bir müddet daha ka
labilmek için, Karakurumdan birlik
te getirdiği sihirbaz Mi - Ma - Mo'dan 
yardım g"oreceğini umuyordu. Halbu
ki uzun yıllardan sonra vatanına ve 
torunlanna kavuşan Mi - Ma - Mo 
son günlerde birdenbire ortadan kay
bolmuştu. 

Samo, sihirbazı arattı, buldura-
madı. 

O gün, Zato'nım yardımile güzel 
prensesin odasmda buluşmuştu. Sa
monun odaya geldiğini hiç kim.se gör
memişti. Samo, sevgilisine: 

— Karakuruma gidiyoruz. 
Dediği zaman. Ti - Vong şaşır

mıştı. 
O, Samonun Karakuruma dönece^ 

ğini aklından bile geçirmemişti. Ti -
Vong, Samodan çok hoşlanıyordu. 
Fakat, sevgisi candan değildi. Güzel 
prensesin Samoya temayül göster
mesinin sebebi vardı: Samo çok nü
fuzlu bir komutandı. Ti - Vong onun 
yardımile kardeşini zindandan ka
çırtmak istiyordu. Hattâ bu fikrini 
biraz önce - bir başlca konuşmada -
Samoya açtığı zaman: 

— Bundan daha kolay ne var? Fa
kat, şimdi mevsimi değil. Sırası ge
lince ben sana söylerim. 

Cevabını almıştı. Gerçek, Sung 
prensinin kaçmlması Samonun elin
de gibiydi. 

İç kale muhafızı, Samonun sami
mî dotsu re eski arkadaşiydi. Ti -
Vong'un arzusunu onun yardımiyle 
her zaman tahakkuk ettirebilirdi. 

•n - Vong o gün Samonun boynu
na sarıldı: 

— Beni burada nasıl bırakacaksın, 
Samo? dedi. Ben esaretten usandım. 
Burası da kardeşimin yattığı zin
dandan farksızdır. Ben seninle be
raber lıaçmak istiyorum. Fakat, ben
den önce kardeşimi kaçırmalıydın! 

Samo bir müddet düşündü: 
— Prens Ma - Çi'yi kaçırırsaın, 

benimle birlikte Karakuruma gelir 
misin? 

(Arkast var) 
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Mimar Sinan günü büyük 
merasimle kutlandı 

Mezarına çelenkler kondu, nutuklar 
söylendi, srece bir konferans verildi 
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Büyük Türk nüman Sinanm Ü9 yüı 
elli birinci yıldönümü dıüD, kutlandı. 
Koca mimarın, Süleymaniyede kendi 
eserinin yanıbaşmdaki mezarın önün
de dün geniş programlı bir ihtifal ya
pıldı. 

Saat on üç buçuğa doğru, Süley-
maniye civarmda bulunan iki orta-
mektep talebeleri ile muhtelif lisele
re, Yüksek mühendis mektebine. Gü
zel sanatlar akademisine ve teknik 
okuluna mensup talebe grupları ev
kaf mimarlarından B. Mustafanm re
fakatinde Süleymaniye camisini gez
mişler ve mimar tarafmdan Koca Si
nanm bu şaheserine ve diğer yarat
tığı eserlere aid verilen izahatı dinle
mişlerdir. 

Saat on dört buçuğa doğru, bu ta
lebe gruplarile kesif bir halk kütlesi 
mimar Sinanın mezarı başına gelmiş
tir. Koca mimarın mezarı önünde 
Belediye, Parti, İstanbul Halkevleri 
namma Eminönü Halkevi, Vakıf iş
leri direktörlüğü, Üniversite, Güzel 
sanatlar akademisi, Yüksek mühen
dis mektebi, Teknik okulu, Mimarlar 

Uıliği, Mühendisler birliği, Teknik 
dsaüu mezunlan cemiyeti namına ko
nan çelenkler bulunuyordu. 

İstiklâl marjının söylenniesindea 
sonra, mezar önüne kurulan bir kür
süye çıkan Yüksek mühendis mekte
bi son sınıf talebesinden B. Faik bir 
nutuk söylemiştir. Nutukta Koca mi
marın, muhtelif devirlerdeki mimari 
hareketleri, yapmış olduğu şaheser
leri anlatıldıktan sonra geçirdiği ha-
yatm kısa bir hülâsası yapılmıştır. 

Bunu müteakib, kürsüye gelen 
Ünüversite edebiyat fakültesi tarih 
bölümünden B. Ekrem ile mimar ve 
mühendislerle Teknik okul mezun
ları namma Belediye imar şubesi mü
hendisi B. Salim mimar Sinanm ha-
yatmı ve eserlerini anlatmışlardır. 

Nutuklar söylendikten sonra tek
rar söylenen İstiklâl marşiyle ihtifa
le nihayet verilmiştir. 

Dün gece saat yirmi buçukta Emi
nönü Halkevinin Cağaloğlu binasın
daki salonunda mimar Kemal Âltan 
tarafından, mimar Sinan ve eserleri 
hakkmda bir konferans verilmiştir. 

italyan kıtaları dün Elbasana girdiler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

keti çok vahim bir tarzda telâkki et
tiğini ve bu hususta İngilteredeki 
azimkar duygulan hiçbir şüpheye 
mahal bırakmıyacak tarzda ifade ey
lemiştir. 

italyan maslahatgüzarı îtalyanm 
Arnavutluktaki hareketinin katiyen 
oraya inhisar edeceğini mutlak bir 
surette temin eylemiştir. 

Lord Hali faks bu teminatı senet it
tihaz etmiş ve keyfiyeti İngilterenin 
Roma büyük elçisine de bildirmiştir. 
t n g i l i z b ü y ü k e l ç i s i F r a n s ı z 

B a ş v e k i l i n e i z a h a t v e r d i 
Parts 9 (A.A.) — İngiltere büyük 

elçisi bu akşam Daladier ve Bonnet 
İle yaptığı mülakat esnasmda Lord 
Halifaksın bugün Londrada İtalya 
maslahatgüzarı ile yaptığı konuşma
lar hakkmda izahat vermiştir. 

İtalyan maslahatgüzarı, îtalyanm 
Arnavutluğun istiklâline dokunmak 
fikrinde olmadığına, Akdeniz statü
kosuna riayet edeceğine ve şimdiki 
hâdiselerin İtalyan hükümeti ile Kral 
Zogu arasındaki münasebetler çerçe
vesini geçmiyen bir ihtUâftan ibaret 
bulunduğuna dair teminat vermiştir. 

Lord Halifax, İngiltere hükümeti
nin Akdeniz statükosunun ve bilhas
sa Yunanistan ve Korfu adası bakı
mından muhafaza edildiğüü görmek 
hususundaki azmini kati bir lisanla 
tasrih eylemiştir. 

İngiltere büyük elçisinin Daladier 
re Bonnet ile yaptığı mülakat Fran
sız ve İngiliz hükümetlerinin bu me
seledeki görüş birliklerini bir kere 
daha tamamiyle tebarüz ettirmiştir. 
Arnavutlukta İtalyan hare

kâtı devam ediyor 
Roma 9 (A.A.) — Stefanl ajansı 

neşrettiği bir tebliğde, Arnavutluk 
üzerinde uçuşlar yapmakta olan İtal
yan hava kuvvetlerinin bu sabah tek
rar faaliyete geçtiklerini ve İtalyan 
kıtaafcmın Elbasan'a girdiklerini bil-
dirmektedir 

Bu tebliğde İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano'nun tayyare ile Tiran'dan 
Romaya döndüğü de bildirilmektedir. 
K o n t C i a n o R o m a y a d ö n d ü 

Roma 9 (A.A.) — Tiran'dan tay
yare ile dönen Kont Ciano derhal Ve
nedik sarayına giderek Mussolini ile 
çok uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Kral Zogu Atina yolunda 
Atina 9 (A.A.) — Arnavutluk KraU 

Zogu ile maiyeti bugün öğleden sonra 
Selânik'e gelmişlerdir. 

Arnavutluk Başvekili ile Nazırlan 
Larissa istikametinde yoUanna de
vam etmişlerdir. Bunların Atinaya ve 
oradan da ecnebi bir memlekete gi
decekleri zannediliyor. 

italya Yugoslavyanın hattı 
hareketinden memnun 

Roma 9 — İtalya Belgraddaki elçi
sini, son Arnavutluk vekayii esnasın
da Yugoslavyamn takib ettiği hattı 
hareketin İtalya tarafından çok iyi 
karşılandığını, bunun aradaki dost
luğu kuvvetlendirdiğini Yugoslav 
hükümetine, birdilmeğe memur et
miştir. 

B a s k e t b o l m ü s a b a k a l a r ı 
Beyoğlu Halkevi tarubndan tertib 

edilen basketbol müsabakalanna dün 
devam edilmiş ve şu neticeler eld* 
edilmiştir. Üçüncü katagoride Alman 
lisesi, Rumelihisanna 69 - 7, Kabataş, 
İKurtulusa 27 - 21, Galatasaray, Yıl
maza 22 - 15, ikinci katagoride Gala
tasaray, >Iühendise 31 - 24, Kasırga 
Barkohbaya 41 - 31 gallb gelmişler
dir. 

İ k i n c i k ü m e k u p a m a ç l a r ı 
İkinci küme klübleri arasmda terttt) 

edUen kupa maçlarına dün Kadıköy 
ve Şeref stadlarmda devam edilmiş
tir. Demirspor - Kadıköyspora 1 1 - 1 , 
Beylerbeyi - Anadoluhisara 1 - 0 gar 

I lip gelmişlerdi^ 

Romanya Hariciye 
Nazırı memielıe-

tine döndü 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Bir tebliğ neşredildi 

istanbul 9 (A.A.) — Türkiye Ha
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu İle Ro
manya Hariciye Nazın Gafenko ara
smda yapılan mülakat neticesinde 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Türkiye ve Romanya Hariciye Na-
zttları Istanbuldaki telâkilerinden is
tifade ederek son hadiselerin ışığı al-
tinda, memleketlerinin Balkan antan-
tınm çerçevesi içinde müşterek ve 
müttehid menfaatlerini tedkik etmiş
lerdir. 

İki Hariciye Nazırı, Balkan antan-
tımn, hedefi dost ve müttefik millet
lerin emniyet ve istiklâlini takviye 
etmek ve komşu milletlerle olan bğ-
lan Selanik paktı zihniyeti içinde sı-
küaştırmak olan sulhçu ve azimkar 
siyasetinin azimle devamı lâzımgel-
diği hususunda mutabık kalımşlar-
dır. 
B G a f e n k o v e B . S r a c o ğ l u -
n u n g a z e t e c i l e r e s ö y l e d i k l e r i 

istanbul 9 (A.A.) — Romanya Ha
riciye Nazın B. Gafenko gazetecUeri 
kabul ederek aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Tebliği gördünüz. Buna ilâve ede
cek hiç bir şey yoktur. AmerikaU bir 
meslekdaşmıza da söylediğim gibi, 
Türkiye Hariciye Vekili ile bemm 
aramda müzakereler olmamıştır. Çün
kü müzakere, biribirine aykırı veya 
hiç değilse biribirine benzemiyen men
faatleri telif yolunda bir gayreti 
tazammun eder. Biz aramızda asla 
böyle bir aykırıhk müşahede etmedik. 
Dostum Saraçoğlu ve ben karşılıkh 
malûmat almak ve istişarelerde bu
lunmak için buluşuruz ve tam fikir ve 
duygu mutabakatini müşahede ede
rek de bu antantı kuvvetle biribirimi-
zin elini sıkarak mühürleriz. Sizi te
min edebUirm ki bu seferki.el sıkışı
mız bilhassa kuvvetli olmuştur. 

Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğlu 
da aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Dost ve müttefik Romanyanm Ha
riciye Nazırı ile memleketlerimizi ve 
Balkanları alâkadar eden meseleler 
etrafında çok faydalı görüşmeler yap
tık. Bu görüşmeler bir kere daha gös
terdi ki iki memleket ricalinin bu 
meseleler üstündeki görüş birliği tam 
bir ahenk ile devam etmektedir. Bu 
ahengi, bir kere daha müşahede et
mek fırsatını vermiş olan arkadaşım 
B. Gafenkodan ayrılırken bu ahangin 
devam edeceğine kanaat etmekte ol
duğumu söyliyebilirim. 

mmifi^ 
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GRiPİN 
Varken baş ağrısına 
katlanmak ne garip 

G R t P t N mideyi bozmadan, kalbi 
ve böbrekleri yormadan bütün ıstı-
raplan dindirir. 
G R t P t N baş ve diş ağnlanna, 
nunatizma sancı ve şualarına üşüt
mekten mütevellit bel, sinir, adale ağ-
nlanna karşı bilhassa müessirdir. 
G R t P t N nezle, grip ve emsali has
talıklarda hararetle tavsiye edUmek-
tedir. 

RİPİN 
kaşelerini tecrübe ediniz. Aldanma-
yınız. Rağbet gören her şeyin taklidi 
ve benzeri vardır. GR^tN yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

Almanya ve îtalyanm 
yeni hedefleri neresi? 

(Baş tanuh 1 fnei sahifede) 
edilmiş bir ^ânın tatbiki mevzuu 
bahistir. Şimdilik hareket İtalyaya 
aittir. Fakat Almanyanm İtalyaya 
harp levazımı ve askeri mütehassıslar 
göndererek yardımda bulunduğuna 
dair uzun zamandanberi verilen ha
berler teeyyüd etmemektedir. 

Bu plân mucibince, Avrupa şu su
retle iki memleket arasında taksim 
edilmektedir. Arnavutluk ile Yuna
nistan doğrudan doğruya İtalyan 
nüfuz mmtakası ve hattâ îtalyanm 
himaye idaresi olarak ayrılmıştır. 
Yugoslavya ile İspanya gene îtalya
nm siyasi nüfuzuna tabi olacaksa da 
ekonomik sahada Almanya faik bir 
vaziyette olacaktır. 

Almanya Cermenliğin bin seneden-
beri besledikleri Şarka doğru genişle 
me siyasetini tekrar ele alacaktır. 
Almanya 1939 Eylülüne kadar kendi 
sini Sovyetler Birliğinden ayıran bü
tün memleketleri boyunduruk altına 
alacağını ümdi ediyor. 

Polonya bu sahada birinci numa
rayı teşkil etmektedir ve siyasi Al
man mahafili, Polonyanm şu iki 
şıktan birini intihap mecburiyetinde 
olduğunu açıkça söylemektedir. Ya 
siyasetini Roma - Berlin mihverine 
uyduracak, yahut da Avrupa harita
sından silinecektir. Almanlar mak-
sadlarma harbetmeden varacaklarım 
ümid ediyorlar: Polonyada ekalliyet
ler arasmda bir hareket uyandırıla
cak ve Polonya hududlannda da da
imi huzursuzluk ve endişe yaratıla
caktır. 

Ekonomik muahedelerle Almanya-
ya bağh bulunan Romanya daha sıkı 
bir tarzda Almanyaya tâbi kümacak 
ve Romanya üzerinde tazyik yapmak 
için de Macaristan kullanılacaktır. 
Alman zihniyetine göre, Orta Avru-
pada eli sUâh tutar yegâne millet Al
manlar olacak ve onların etrafında 
askerlikten tecrid edilmiş ziraat mem
leketleri bulunacaktır. Bu memleket
lerin vazifesi Almanyaya iptidai mad
deler yetiştirmek olacaktır. 

Yunanistan taarruza uğrar
sa ingiltere yardım edecek 

Paris 9 (A.A.) — Genevieve Ta-
bouis «Oeuvre» gazetesinde yazıyor: 

«Roma'da dolaşan bazı haberlere gö
re, Arnavutluğun işgali tamamlanır ta

mamlanmaz Belgrad hükümeti Roma-
dan ve Berlin'den ayni zamanda bi
rer ültimatom alacaktır. Yugoslavya 
tıpkı Macaristan gibi hiç değilse Al
manya ve İtalya'ya inkiyad ettirile
cektir. Eğer mukavemet gösterirse, 
mesul faşist mahafilinde iddia olun-
duğıma göre, iki nüfuz mıntakasına 
ayrılacak ve belki de parçalanacaktır. 

Israrla dolaşan diğer bazı haberlere 
göre, Yunanistan da ciddî surette is
tihdaf edilmektedir. Bir kaç güne ka
dar Arnavutluk sahillerinde bulunan 
Yunanistana aid Korfu adasmm da 
İtalyan kıtaatı tarafından işgali pek 
muhtemeldir.» 

Paris 9 — Bütün gazeteler îtalya
nm Arnavutluğu işgali hakkmda ma
kaleler neşretmektedii". Gazeteled Al-
manya ve îtalyanm maksadlan ne 
olduğuna dair bir çok üıtimallerden 
bahsediyorlar. Petit Parisien gazetesi
nin Londra muhabirine göre Yuna-
rüstanın istiklâline bir taarruz vaki 
olursa îngiltere hayatî menfaatlerini 
tehlikeye girnüş addedecektir. 

Petit Journal diyor ki: «îtalyanm 
yapmak istediği veya yapacağım ümid 
ettiği şey Yugoslavyayı parçalamak^ 
Selâniğe doğru yol açmak ve Make-
donya ile Dobrucayı istiyen Bulgarla
ra yaklaşmaktır.» 

Figaro gazetesi diyor ki: «îngiltere 
artık görünen şeylere göz yumamaz. 
Arnavutluğun işgalinden başka on iki 
adada, Trablusta tahşid edilmekte. 
İspanyadaki îtalyan kuvvetleri geri 
çekilmemektedir. Bunlar Akdenizde 
statükoyu kuvvetlendirecek şeyler 
değildir. İngüterenm faşist hüküme
tinden maksadı ne olduğunu açıkça 
sorması lâzımdır.» 

B. Blum, Populaire gazetesinde yaz
dığı makalede diyor ki: «Kuvvetli 
yegâne ümid ve yegâne sed, sulhu ko
rumak istiyen devletlerin Polonya 
Sovyet Rusya ve İngUtere arasındaki 
bütün güçlükleri derhal haUetmesi, 

sulh ve hürriyet fikri etrafında Mr 
birleşme olmasıdır.» 

Journal gazetesinin Roma mubalıi» 
ri diyor ki: «îtalyanm hakiki nlyeV 
leri nedir? Henüz bu hususta Ur gejr 
bilinmiyor. Îtalyanm şimdilik ilk h ^ 
defi Adriyatik kapısı olan Otrant b(v 
ğazınm emniyetini temin etmoktlVk 
Bundsuı sonra Arnavutluk îtalyan ha
reketleri için kullamlacaktır.» 

Excelsior diyor ki: «Alman - İtal
yan plâm bir derece anlaşılmağa ba^ 
ladı. Almanya merkezi vaziyetten i^ 
tifade ederek kuvvetlerini, Berllnde 
gizli tutulan bir hedef için toplu tut
tuğu halde İtalya bütün Akdenlae 
yaymakta, bu suretle âzami gülçükle 
ve masrafla karşılaşmaktadır. İtalyan 
milleti ne zaman bu tehlikeye karşı 
uyanacaktır?» 

Matin gazetesi, Brindisi'de pek mü
him askeri hazırhklar yapıldığmı ha
ber verdikten sonra Arnavutluk me
selesinin sona erdiği şu sırada «üç 
kilometre uzunluğundaki şu kamyon 
koluna, bu trenlere, kıtalara, mUisle-
re ve yakmda gelecekleri bildirilen 
vapurlara jmkletilmek üzere vagonla
ra taşınan bu tayyarelere, cephane
ye ve mitralyözlere neden dolayı ih
tiyaç görüldüğünü» sormaktadır. 

Hollândaya karşı hareket 
Londra 9 (A.A.) — Sunday Dis-

patch gazetesinin bildirdiğine göre 
Lord Halifax, Intelligence Service'ln-
Almanya ve Hollânda'daki ajanları-
nm gönderdiği malûmata istinad ede
rek İtalyan cebir Iıareketinin bir 
«gösteriş ve aldatma hareketi» oldu
ğunu ve diktatörlüklerin hakiki mak-
sadlaruun Hollanda'ya bir taarnu 
olduğunu bugün arkadaşlarma bil
direcektir. 

Almanyadaki hazırlık 
Paris 9 — Gazeteler Almanyanm 

askerî hazırlığmdan endişe ediyorlar. 
Figaro gazetesi diyor ki: «Wipperatl 
ve Eberfeld'deki motorlu kıtalar kıs
men Ruhr vadismi terk ederek Hol
landa huduuna yaklaşıyorlar. Erkâ
nı harbiye heyeti Ereffeld'de bulunu-
yor. 

Bundan başka Ştuttgarttaki be-
şinci ve Münster'deki altmcı kolordu
lara mensub kıtalar ihtiyat efradile 
takviye edilerek kara ormanda hare
kâtta bulunmaktadır. İsviçre hudu
dunda, Constance gölü civannde yer 
altmdaki garajlara son günlerde ye
niden kamyonlar gelmiştir. İkinci or-
dunun bu harekâtı, Münihdeki ye
dinci kolordunun Salzburg'daki Alp 
kolordusunun seferber edilmesile ta
mamlanmıştır. Askerî sevkiyat yü-
zünden dün Berlinin bir çok mahal
leleri geçilmez bir hale gelmişti. 

G e n e r a l M e t a k s a s M o r a 
s e y a h a t i n i t e h i r e t t i 

Atina 9 — Başvekil general Metak-
sasm Moraya yapacağı seyahat, si
yasî vaziyet dolayısile başka zamana 
bırakılmıştır. 

Hadiseler, umulmadık 
ilde, hızla 

inkişaf ediyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Îtalyanm Arnavutluğu istilâsı son 
hedefler değildir. Daha geniş bir plâ-
nm ilk hazırlıklandır. Aylardanberi 
«Tunus!» diye haykıran îtalyanm 
birdenbire Adriyatik denizinde hare
kete geçerek. Fransaya karşı çok 
muhtaç olduğu kuvvetleri Balkan
larda yıpratması kolay kolay izah 
edilir şeyler değildir. 

Her ne olursa olsun, bir devletin 
istiklâline, bir milletin hürriyetine 
açık taarruz karşısındayız. Bunun İlk 
ve basit izahı, kuvvet kanunlanmn 
cari olmasıdır. 

İstiklâli ve hürriyeti için kan dök
müş olan biz Türkler bunu anlaya
mayız. Bizim için mukaddes olan 
tek mefhum daima hürriyet ve istik
lâldir. 

Hadiseler şaşırtıcı bir hızla, umul
maz şekillerde inkişaf ediyor. Büyük 
yangın kıvılcımlannın Balkanlarm 
saçağına kadar gelmesi bizi alâkasız 
bırakamaz. Kuvvetimize, sarsılmaz 
birliğimize güvenerek ahvali basiret
le, soğukkanlüıkla, emniyetle takib 
ediyoruz. 

Necmeddin Sadak 

şeki 

1 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahlr han S üncü kat 
Tel: 44991 - 3 - I 

Svensta Orlent Llnlen OothenbuTg 
Gnîhenburg, Stokholm. Oslo, Dantadl, 

Ddynia Copenhag Abo Reval ye bütto 
BalfK «manlar; çark ve Karadenl* bMü-
ca limanları arasında 15 günde bü BJtlmfl 
»« avdet için muntazam poıttalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg re Oato-
<lan beklenen vapurlar. 

İsa vapuru 9 Nisana doğru. 
Pohjanmaa vapuru 15 Nisana dognı. 
Aasne vapuru 27 Nisana do^ru. 
Yakmda îstanbuldan Hamburg Roter-

<am - Kopenhag, adynla Oothenberf, 
Dantzlg - Stokholm. ve Oslo limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Patria vapuru 14 Nisana doğru. 
Pohjanmaa vapuru 15 Nisana doğru. 
îsa vapuru 15 Nisana doğru. 
Fazla UfsU&t İçin Oalata'da Tahlr han 

I üncü katta kâin acentalığına mOneaal 
Tel- 44S91 - 3 - S 

ROMANYA SEîRtSEFAİN İDARESİ 
Hareket edecek vapurlar: 

Basarabia vapuru 14 NUan cuma saat 
12 de (Pire, İskenderiye, Telâvlv, Hayfa 
ve Beyrut) a. 

Romanla vapuru 14 Nisan cuma saat 
17 de (Köstence) ye. 
"Romanya» ve «Dacıa» vapurlan 15 günde 

bir yaptıkları (Pire, Lamaka, Telaviv, Hay
ta ve Beyrut) seferleri için çarjamba gün
leri saat 9 da ve gene 15 günde bir yap
tıkları (Köstence) seferleri için cuma gün
leri saat 14 de limanımızdan kalkacaklar
dır. 

Fazla tafsil&t İçin Galata Yolcu Salonu 
karşısmda Tahlrbey hanmda İstanbul 
umumi acentahğına müracaat. Telefon: 
49449 - 49450. 

f 
Dn Suphi Şenses ^ 

idrar yolları hastalıkları mütehassısı I 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lekler I 

apartıman. Fakirlere parasu. I 
Tel. 43924 

i s t a n b u l Ha r i c i 
K ı taa t i lânları 

Keşif bedeli 27265 lira 53 kuruş 
olan Ankarada bir adet hangar in
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi 24/4/939 çar
şamba günü saat 11 dedir. İlk temi
natı 2045 lira olup şaı-tnamesi 136 ku
ruş mukabilinde M. M. V. satınalma 
Ko. dan ahmr. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat ile 2490 sayılı kanu-
nmı 2, 3-cü maddelerinde yazılı bel
gelerle ve bu işlerle meşgul oldukla-
n n a dair ticaret odalaıından alacak
ları vesikalar ile birlikte zarflanm 
ihale ssıatinden bir saat evveline ka
dar Ankarada M. M. V. satınalma 
Ko. na vermeleri. (944) (2413) 

* 
Keşif bedeli 84121 lira 94 kuruş 

olan Ankara civarmda yapılacak kim
ya kışlası kapah zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 17/4/939 
pazartesi günü saat 11 dedir ilk te
minat 5456 lira 10 kuruştur. Şartna
mesi 421 kuruşa Ankarada Ko. dan 
alımr. Eksiltmeye gireceklerin kanu
nî teminat ve 2490 sayüı kanunun 
2,3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte zarflarını ihale saatinden be-
hemahal bir saat evveline kadar An
karada M. M. V. satmalma Ko. na 
vermeleri. <921) «2139) 

• 
800: 1000 baş top koşumu beygir ve 

kısrak kapalı zarf usulile münakaşa
ya konulmuştur. Beher baş hayvan için 

tahmin edilen fiat 400 liradır. İhalesi 
16, 5/'939 salı günü saat 11 dedir. 
İlk teminat 19750 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 20 lira mukabilinde An
karada M. M. V. satmalma Ko. dan 
alımr. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarmı ihale saatinden en az 
bir saatten evvel Ankarada M. M. V. 
satınalma Ko. na vermeleri 

(907) (1959) 
• 

Hepsine tahmin edilen fiatı 
39000 lira olan 180200 metre murab-
bamda 300,000 adet sargı bezi kapalı 
«tff usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 27 Nisan 939 günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 2925 lira olup 
şartnamesi 195 kuruş mukabilinde 
M. M. V. satmalma Ko. dan almabi-
Hr. Eksiltmeye gireceklerin kanunî 
teminat ve 2490 sayılı kanunim 2 ve 
8 üncü maddelerinde yazılı bölgelerle 
birlikte teklif mektuplarmı eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evveli
ne kadaı- Ankarada M. M. V. satınal ' 
ma Ko. na vermeleri (878) (1581) 

Bartın hattına 

İzmit hat tma 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
İd Nisandan 17 Nisana kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurlarm isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve lıalkacaklan nhtmılar. 
Karadeniz hattına — Salı 12 de (Ege), perşembe 12 de (Cumhuriyet), 

pazar 16 da (Aksu). Galata nhtımmdan. 
— 8ah 18 de (Antalya), cumartesi 18 de (Ülgen). Sir

keci rıhtımından. 
— Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 

rıhtımmdan. 
Mudanya hat tma — Her gün saat 9 da (Sus) sistemi vapurlardan biri, 

aynca cumartesi 13,30 da (Trak). Tophane rıhtı
mmdan. (15 Nisandan itibaren sabah postalan sa
at 8,45 de kalkacaklardır). 

Bandırma hattına — Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (Trak), ay
rıca çarşamba saat 20 de (Ülgen), cumartesi saat 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına — Sah ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımm
dan. 

— Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından, 
— Çarşamba 15 de (saadet), cumartesi 15 de (Bar

t ın) . Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sürat ha t tma— Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına — Sah 10 da (Etrüsk), cuma 10 da (Dumlupmar). 

Sirkeci rıhtımından. 
NOT: Vapur seferleri hakkmda her türlü malûmat aşağıda telefon nu. 

maraları yazılı acentalardan öğrenilir. 
Karaköy acentahğı — Karaköy Köprübaşı Td . 42362 
Galata acentahğı — Galata, Deniz Ticareti 

Müd. binası altında. » 40133 
Sirkeci acentaiığı — Sirkeci, yolcu salonu » 22740 

İmroz hattına 
Ayvalık lıattma 

Gayri mübadil işleri tasfiye bürosundan : 
Yanya gayrimübadilierinden olup isimleri aşağıda yazılı eşhasa ait mül

ga gayri mübadiller komisyonunca teşkil olunan dosyalarda mevcut 216, 779, 
1226, 1745, 1746, 1790, 1839, 1896, 1929, 1966, 1989, 2075, 2085, 2163, 2170, 2366, 
2443, 2463, 2478, 2486, 2488, 2496, 2498 No. lu mazbatalar ile tesbit edilmiş 
olan istihkaklarm lıakikate ve ahkâmı mevzuaya muhalif görüldüğünden ip
tal edUdiği ve 545, 568, 605 ve 840 No. lu mazbatalar ile tesbit edilmiş olan 
istihkaklarda fazJa tayin edildiğinden bu kerre tadilen tenkis edildiği ve 1213, 
1538 No. lu mazbatalarda da Ahmed Dinç ve karısı Müveddet namına tesbit 
edilmiş olan istihkaklarm da ajmı suretle iptal edilmiş olduğundan mezkûr 
istihkak liiazbataları üzerinde yapılmış veya yapılacak her hangi bir temliki 
mutazammm muamele ve lasarruflann hükümsüz olduğu alâkadarana teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

Ulvi, Muammer, Cehle, Ali Kemal, Mazlum, Mükerrem, Fatma, Ah, Meh-
med, Hüseyin Dino, Cevad Meruş, Saffet Dino veresesi: Ahmed Fuad, Ali Ek
rem, Abidin, Arif Hikmet, Leylâ, Feride Alkuş, Veysel Dino, Adem Dino, Re-
zin Dino. Jale Funt, Ahmed Dmo, Müveddet Dino, Abülvehap Dino veresesi: 
Sabri, Fatma, Adile, Melek, İkbal, Saadet, Halide, Rifat, Nurettin, Nasib, Mü
zeyyen, Sabire, Abdürrahman, Firdevs, Resmiye, Celâl Nuri, Sedad Nuri, Sup
hi Nuri, Hidayet, Enver, Münci Fikri, Feridun Fikri, Laman, Mebnıre, Hatice, 
Kemal, Kadriye varisi Fuad, Şadiye, Reşit, Şerife, Münevver, Samiye, Kevser, 
Mukadder, Kâzmı, Mukaddes, Faika, Seyyare, Nuriye, Mediha, Nadide, Me
lek, Hayrettin, Zekeriyya, Cemile, Mürüvvet, Penbe, Pertev, Refet, Neşet, Ne
cati, Hikmet, Nevin, HeybetuUah, Şarende, Bilâl, İffet, Kâmran, Cafer Sa
dık. ' (2416) 

I İstanbul belediyesi Hâniarı | - | 
Adres'eri bulunamıyan mükelleflere aid tahrir neticelerini 

Mahallesi ihtiva eden cetvelin asılacağı yer. 
Gümüşsüyü Eyüp hamamı yamndaki ev 
Düğmeciler Vezir tekke köşesi 
Nişanca Münzevi mescit kapısı 
Abdüivedut Vapur iskelesi 
Vezir Kasım Vezir Kasım Camü kapıa 
Topçular Kışla caddesi 
Rami Cuma Mahmudiye caddesi 
Ejrüp Camikebir 
Rami yeni Mazhar bey caddesi 
Fethi Çelebi Karakol 
Üç şehitler İslâm bey caddesi 
İslâm bey Muhlis paşa caddesi 

Sahiplerinin adreslerinin öğrenilmemiş olmasma binaen doğrudan doğ-
tuya tebliğ edilemiyen Eyüp kazası mahallâtma ait arazi tahrir İhbarnameleri 
münderecatmı ihtiva eden ve mahalle itibarile tanzim edilmiş olan cetveUn 
10/4/939 günü kaza dahilmde yukarda yazılı yerlerde asılı bulundurula
caktır. 

Bu tarihten itibaren bir ay içinde alâkadarlarla 2901 sayıh arazi tahrir 
kanununun 8 inci maddesi mucibince yazıma İtiraz edebilecekleri ilân olu
nur. (B.) (2236) 

¥ 
Beher metre mmabbama iki lira bedel tahmin edilen Sanyer yangm ye

rinde İmam efendi sokağında 128 harita numarah arsanın yanında 60 san
tim yüzlü 4,43 metre murabbaı sahah arsa satılmak üzere açık artırmaya ko
nulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. IstekUler 66 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/4/939 cuma günü sa
at 14 buçukta Daimî Encümende bulunmahdırlar. (2077) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

Altıncı Keşide: 11/Nisan/939 dadır. 
Büyük ikramiye 2 0 0 - 0 0 0 Liradır... 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liraldc ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık] 
iki adet mükâfat vardır. 

DtKKAT: 
Bilet alan herkes 7/NİBan/939 günü akşamına kadar biletini değiş

tirmiş bulunmahdır. 

Makinist aranıyor 
Büyük bir maden işletmesinde mevcut Beggerlerde (Ekskavatör) 

çalışacak ve idare edecek kuvvetli bünyeh ve tecrübeli makinistlere ihti
yaç vardır. Talip olanların muhtasar tercümei hallerini ve istedikleri ay-
hk miktarım gösterir bir mektupla Ankarada 498 numarah posta kutu
su adresine müracaat etmeleri. 

Kayseride Kor komutanlığından 
1 — Merkezi Koyseride olmak ve askerî binalar inşa işleıinde çalışmak 

üzere bir yüksek mimar veya bir inşaat fen memuru ahnacaktır. Aylık ücreti 
yüksek mimar için 250 ve fen memuru için 150 liradır. Civar garinzonlara 
memuriyetle gönderihrse kanuna uygun olarak harcırah verilir. 

2 — İsteklilerin l/Tem./938 tarih ve 161 sayılı o?du' emimamesile neşre
dilmiş olan 551 sayılı talimatta yazılı şartlan haiz olmklan lâzundır. Bu ta
limat askerlik şubelerinde görülebiUr. 

3 — Bu vazifeye istekli olanlar her cins vesikalarmm, diplomalannm ve 
bonservislerinin musaddak suretleıini fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
ilâm yapan komisyon veya bulunduklan mahallin askerlik şube başkanlan 
vasıtasile Kayseride askerî satmalma kranisyonu bafkinlığma göndermeli
dirler. 

4 — İsteklilerin en geç 1/Mayıs 939 gününe kadar müracaatla bu tekem
mül etmiş evraklannı göndermiş bulunmalan. «933» «2267» 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıp Fakülte Çocuk hastalıkları ve bakımı kliniği asistanlığı açıktır. Asis-

tanhk talimatnamesmde gösterilen şartlan haiz olanların Tıp Fakültesi De-
kanhğma müracaatları. (2369) 

i s t a n b u l L e v a z ı m a m i r l i ğ i i lân lar ı 
Piyade Atış okulunda mevcut 2600 

çift eski kundura ve 29 çift çizme 
18/4/939 cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satınalma komisyonunda pazar
lıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeU 462 lira 25 kuruştur. Kaf i te
minatı 69 lira 34 kuruştur. Ayakka
bılar olnılda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalaıUe belli saatte ko
misyona gelmeleri. «616» «2411» 

• 
Yedi adet iç ve yedi adet dış kam

yonet lâstiği alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 13 Nisan 939 perşembe 
günü saat 14,15 de Tophanede amir
lik satmalma ko. da yapılacaktır. İs
teklilerin kati teminatlarile belli 
saatte ko. na gelmeleri. (617) (2412) 

• 
5000 Adet patiskadan mamul ya

tak çarşafı alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 17 Nisan 939 pazartesi gü
nü saat 15,30 da Tophanede amirlik 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeh 7500 lira ilk te
minatı 562 Ura 50 kuruştur. Şartna
me ve numunesi Ko. da görülebilir, 
îstekhlerin kanunî vesikalarile bera
ber teklif mektuplanm ihale saatin
den bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

«594» «2180» 
• 

Adet 
360 Çadır direği 
360 Büyük gergi kazığı 

1800 Küçük gergi kazığı 
1200 Yassı etek kazığı 

60 Kazık tokmağı. 
Yukarda miktarı ve cinsi yazıh beş 

kalem çadır direği ve malzemesi 
11 Nisan 939 salı günü saat 15 de 
Tophanede amirlik satmalma Ko. ĞA 
pazarlıkla almacaktır. Evsaf ve şe
raiti ve numuneleri Ko. da görülebi
lir. İsteklilerin kanunî vesikalarile 
beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(606) (2289) 
• 

9533 metre nevresimUk bez 11/4,939 
salı günü saat 14,30 da Tophanede 
İstanbul Levazmı amirliği satmalma 
Ko. da pazarlücla alınacaktır. Tah
min bedeli (3050) lira 56 kıu-uştur. 
Katî teminatı 457 lira 58 kuruştur. 
İsteklilerin belli saatte Ko. na gelme
leri. (605) (2288) 

• 
500 adet bakır kapakh bakraç alı

nacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 13/4,' 
939 perşembe günü saat 15 te Topha
nede İstanbul Levazım âmirhği satm
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Numunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin katî teminatlarile beraber belli 
saatte Ko. na gehneleri. (610) (2347) 

• 
50 adet büyük ve elli adet küçük 

bakır kazan alınacaktır. Pazarlıkla, 
eksiltmesi 13 Nisan 939 perşembe 
günü saat 15,30 da Tophanede amir
lik satmalma Ko. da yapılacaktır. 
Numuneleri Ko. da görülebiUr. İs
teklilerin katî teminatlarile belli sa
atte Ko. na gelmeleri. (611) (2348) 

Palaska kayışı için 20 bin adet çift 
diUi toka alınacaktır. Pazarhkla ek
siltmesi 11 Nisan 939 salı günü saat 
14 de Tophanede âmirük satmalma 
Ko. da yapılacaktır. Numunesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi
kalarile ve katî teminatlarile beraber 
beUi saatte Ko. na gelmeleri. 

«607» «2290» 
* 

13200 metre telâ alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 11/4/939 salı gü
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Evsaf, şerait ve numu
nesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
katî teminatlarile beraber belli saat
te Ko. na gelmeleri. «608» «2291» 

• 
5110 metre yatak kılıf lığı bez alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14 4/ 
939 Cuma günü saat 15 te Tophanede 
amirlik satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Numunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin katî teminatla
rile beraber belii saatte komisyona 
gelmeleri. (609) (2346) 

• 
5500 metre gömleklik popun mü-

teahhid namı ve hesabma almacaktır. 
Pazarhkla eksiltmesi 14 Nisan 939 
Cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
amirlik satmalma komisyonımda ya-
püacaktır. Tahmin bedeü 4840 lira, 
katı teminatı 726 liradır. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunî vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(612) (2349) 
• 

Miktan Cinsi 
30560 Küo taze bakla 
44840 Adet enginar 
20820 Kilo semizotu 
12726 » bezelye 
10605 Demet dereotu 
31760 Adet marul 
10550 Demet maydanoz 
29220 Adet yeşil salata 
22676 Demet taze soğan. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı 9 

kalem sebze 17 4'939 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede İst. Lv. Âm. Sa. 
Al. Ko. da kapaU zarfla eksiltmesi 
3rapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
6917 Ura 47 kuruştur. Anadolu cihe
tinin ilk teminatı 173 lira 93 kuruş 
Rumeü ciheti sebzesiıün ilk teminatı 
344 lira 88 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. Anadolu ve Rume
li ciheti sebzesi ayn ayn da ihale edi
lebilir. İsteklilerin tekUf mektuplan-
m kanunî vesikalarile beraber belli 
saatten bir saat evveline kadar Ko. na 
vermeleri. «595» «2181» 

...Yatak, yemek ve çahşma oda-
lan ile salon takımları velhasıl 
her nevi mobilyalar; BArlER 
(Eski HAYDEN) mağazalaıımla^ 
teşlıir edilmekte ve her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla sa
tılmaktadır. 
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Sahife 12 A K Ş A M 10 Nisan 1939 

Türk gibi kuvvetli 
Sözü boş değildir 

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

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

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

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

hinnet etmiş yegâne Türk san'at evidir. Yavrularmıza, doktorlannmn tertib ve tavsiyesile 
vereceğini! bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecdctir. 

ÇAPAMARKA 
DÜNYADA BEYNELMİLEL ŞÖHRETİ HAİZ EŞLERİLE KATİYYEN OMUZ OMUZADIR. 

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

Büyüklere ve küçüklere 
îtimad üe verilen ve azami yirmi dört saat içinde solucanları dü

şürmeğe katî tesirini gösteren Sıhhat Vekâletinin resmî müsaadesini 

t̂ ^ ( İ S M E T S O L U C A N B i S K Ü V i T ) 
lerinin piyasaya talditleri çıkmıştır. 

Saym vatandaşlarımızın kutulann üzerinde daima (İSMET) mar-
kasım aramaları ve istemeleri menfaatleri icabıdır. Her eczanede bulu

nur. Kutusu 20 kuruştur.l 

Değerli San'atkâr 

Münir Nureddin 
SELÇUK'un 

Yüksek kudretinin beste halindeki şaheseri olan 

F E R Y A T 
Bizzat kendisi tarafmdan 

O D E O N 
plâklarına okunmuştur. Yepyeni bir tarzda bulunan bu eseri müteaddit 
konserlerinde okumuş ve mümtaz halkm takdir ve alkışlanna mazhar 
olmuştur. 
070011 M FERYAT Birinci kısım 
Z/USJİI NO. F E R Y A T İkinci kısım 

Muvaffakiyetle plâka kaydedilmiş, saym ve takdirkâr halkunız için 
ideal bir plâk olarak satışa çıkanlnugtır. 

Sağlığınızı 
koruyunuz: 

HoMj/oia rte^fe ver^^eoD^ 

NECİP ERSES Z^^m-^ 
GALATA ZÜLFARUZ S. ' ^ESL i HAN 

Samsun belediyesinden 
• 130 lira ayhk ücretli bir inşaat fen memuru alınacaktır. İsteklilerin bu-

İtmduğu yerlere ait bonservis diploma vesair evrakları ile boy fotoğrafı istida 
ile beledivemize müracaatları. (2211) 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

En hoş ve tabiî meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklid edilmesi kabil olma
yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
Uâçdır. 

Sahibi: Nectneddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Şevket Bada 
AJtsam JOatbaau 

Dr. Hafız Cemal 
LokmanheUm 

Dahiliye mütehassisi 
DİTanyolu 104 

Mmyene saatleri Paur hari« her gfta 
tji-i Sah. Cumartesi İji-Vt tokaraya 

Beyhude ızt ırap ç e k m e y i n i z ! 

NEVROZiN 
Bütün ağrı lar ın panzehiridir . 
Bir Tek Kaşe 

Nevrozin 
Bu muannid baş ve diş ağnlarmı sü
ratle izaleye kâfidir. Romatizma ev-
caı, sinir, mafsal ve adale ıztıraplan 

NEVROZİN'le tedavi edüir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en mües
sir üâç NEVROZİN'dir. ' ' ^ O 

N E V R O Z i N ' I tercih ediniz 
İcabında günde üç kaşe ahnabilir. 

ismine dikkat, talditlerinden salamnız ve Nevrozin yerine başka 
bir marluı verirlerse şiddetle reddediniz. 

En Fazla 
RAĞBET Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MEŞHUR BİR 
GÜZELLİK 

MÜTEHASSISI 
Bu kıymetli 
tavsiyelerde 

^^ bulunuyor: 
— Şapka ve Roblarda olduğu gibi — Pudra renlderinin modası da daima 
değişir. Bunun için Tokalon müessese sinin güzellik mütehassısı, yeni ve 

cazip renkleri hemen bayanların enzan istifadesine arzeyler. 
•k Peche — ilkbahar tuvaletlerile 

ahenktar olan ve bilhassa sarışm-
larla saçları kestane renginde olan 
lara yakışan «Şeftali yumuşaklığı» 
tesirini yapan pudradır. 

* Ocre — Esmer tenler için ga
yet sevimli ve «Mat» bir tesir ya
pan ve bugün Peıriste pek fazla rağ
bet bulan pudradır. 

•*• Rechel Dore — Zaif tipleri ha
fif ve mahrem bir parlaklık veren 

PUDR^INIZI NASH 
Bu meşhur mütehassıs diyor İd: 

Adi pudralar, cildin tabiî yağlarını 
massederek kurutur ve sertleştirir. 
Ve buruşukluldann serian husulü
nü teshü eder. Bu halin önüne geç
mek için pudranızda «Krema köpü-

ve bühassa suare tuvaletlerile ahenk 
tar bir pudradır. 
• Rose Ocre — Sıcak tenli esmerler 
için son moda pudradır. 

• Bütün bu renklerle sair bir çok 
renkler «Krema köpüklü» meşhuı; 
TOKALON PUDRASININ bütün 
serisini teşkil ederler. 

Bütün bu renkler, tene güzel ve 
nazik bir «Finimat» vermek için has
saten tetebbu edilmiştir. 

İNTİHAP ETMELİ? 
ğü bulunmahdır. Bu kıymetli cev
her hususî bir usul dairesinde To
kalon pudrasmda mevcuttur. Bu 
pudra ise cUdinizi kurutmaz ve sert-
leştirmez. Bilâkis kadife gibi yumu
şatır ve tatlüaştunr. 

CAZİP RENKLERİN BÜTÜN SERİSİNİ TECRÜBE EDİNİZ. 
renle bir pudra tecrübe Bir çok kadınlar, maalesef 

tenlerine uygun olan 
pudrayı kullanmıyorlar. 
Bunım için yüzlerine 
makyaj olmuş ve sert 
bir manzara veriyor. Te
ninize uygım pudrayı bulmanm ye-
gâne çaresi yüzünüzün bir tarafma 
bir renk ve diğer tarafına başka 

SİZE HEPSİNİ 

PARASIZ 
GÖNDERECEĞİZ. 

ediniz. 
Adresimize yazınız, si

ze parasız muhtelif renk
lerde 6 adet numunelik 
yeni TOKALON pudrası 
göndereceğiz. Ve bu tec

rübeyi kolaylıkla yapmız. 
Adres: İstanbul 622 posta K. 

(23 No. Tokalon pudrası servisi). 

TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Satılık 2 hane 

Büyükderede Hançerli ve Bostan sokaklarinda kâin eski 9 ve yeni 
1, 5,11 numaralı iki bap hane bu kere açık arttırma suretile Kızılay ce-
miyeti tarafından satılacağından talip olanlann % 15 pey akçesile bir-
likte Nisamn 12 sine müsadif çarşamba günü saat 10 da İstanbulda Yeni 
postane karşısında Kızılay hamnda satış deposu direktörlüğünde hazır 
bulunmalan. 
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