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İngiltere Malta ve Cebelltarıkta 
emniyet tedbirleri aldı 

italya, Yunanistanm garanti 
paktına iştirakini hasmane 
bir hareket telâkki edecek 
Bu takdirde Korfu adasının işgal 

edilmîyeceği hakkında verilen teminat 
muteber olmıyacak 

İngiltere Italyaya bir nota vererek Aldlenizde her hangi bir harel(etln 
İngiliz - İtalyan itilâfını hliidlınsOz bırakacaüını bllıiirecek 

Bir Alman gazetesi İngiltereye şiddetle hücum ederek: "Ne 
Yunanistan, ne Yugoslavya, ne Romanya ve ne de Türkiye 

bir italyan taarruzuna maruz değildir,, diyor 
Başvekilin nutku 

ve 
Türkiyenin vaziyeti 
Millet Meclisi Dr. Refik Saydam 

hükümetine ittifakla itimad reyi ver
di. Avrupa tarihiııde misli az görül
müş kargaşalıklar önünde ağır mesu
liyet yükü taşıyan, yarın daha büyük 
mesuliyetlerle karşılaşması mümkün 
olan hükümetin, kuvvetli bir itimad-
la işe girişmesi, içinde bulunduğu
muz çetüı üntihan devri bakımından 
tam yerinde bir hâdisedir. 

Arnavutluğun işgali bütün mana-
üile, Balkanların mukadderatı şeklini 
aidi. İspanyada dahilî harb bittiği 
halde İtalyan askerlerinin oradan 
çekilmemesi, hattâ çekilmek istidadı
nı da göstermiyerek bilâkis İspanya
nın İtalya ve Almanya tarafından 
daha fazla tahkim edilmesi Akdeni-
zin garbında müvazenejâ nasıl bozu
yorsa, İtalyanm Balkanlara yerleşe
rek Ege sahillerini tehdide muktedir 
vaziyete girmesi Akdenizin şarkında 
da Roma - Berlin mihveri lehine de
rin bir değişiklik husule getiriyor. 

Londra ve Pariste görülen telâş, 
Arnavutluğun istilâsı karşısında du
yulan insanî merhamet ve adalet his
lerinin ifadesinden ziyade Akdenizde 
kuvvet muvazenesinin İtalya lehine 
dönmesinden doğan endişenin teza
hürüdür. Bunun içindir ki İngiltere, 
Yunanistanm istiklâlini ve tamami-
yetini emniyet altma almakta acele 
ediyoi: . , 

Türkiye bii- Balkan memleketidir. 
Balkanların en kuvvetli devletidir. 
Ayni zamanda Akdenizin şarkında, 
sahilleri ve boğazları itibarile en hâ
kim vaziyette bulunuyor. Pek tabiîdir 
ki bu ahval içinde bütün gözler Tür-
kiyeye ve Türkiyenin politikasına 
çevrümiş olsun. 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 9 uncu sahifede) 

D A İ M Î 
Fotoğraf müsabakamızın 1 ni

san !K'.Î) seçiminde hediy? kaza-
nalann eserleri yaruıki sayımız-
dadır. 

Maltadfl Lavalette rintmnl ve limandaki tngilfa fflosu 
Londra 11 (AA.) — İngiliz hükü

meti, Maltanın ve Cebelüttankın em
niyeti için bazı ihtiyat tedbirleri al
mıştır. Malta üssübahrisindeki harp 
gemileri mürettebatmdan mezun 
olanlar geri çağmlmış ve Malta ile 

(Devama 7 nci sahifede) 

mklcn^l 
Arttıkça kes, 

büyüdükçe kirpi 
Şehir tiyatrosunun bu sene açığı 

yokmuş. Büyük millî matem esnasın
da bir ay kapalı kalrrcasına ve bir ay 
da Tepebaşındaki inşaat dolayısüe 
tek tiyatroyla çalışmasvna rağmen, 
kâr kaydetmiş. Bu sebeple önümüz
deki sene, Belediye, mutad yardımını 
10 hin lira eksiltecekmiş. Böylece 15 
bin lira tasarruf olunuyormuş. 

Sinemacılığın inkişafına, eğlence 
yerlerinin ucuzlamasına rağmen, 
tiyatromuzun temin ettiği bu rağbet 
cidden muvaffakiyettir. Bunu da şah
niş mensuplanmizın ve kalem erba
bımızın cehdine medyunuz. Lâkin al-
ktşladığımız bir artistin 30-170 ara
sında maaş aldığını, pek beğenilip 
haftalarca temdid edilen bir piyes 
meydana getirene de yüz küsur lira 
verildiğini düşünürsek şu son tasar
rufun yersiz olduğu meydana çıkar. 

Arttıkça kes, büyüdükçe kırp!... 
Kesilip kırpılan, ayni zamanda sa-

nat vadisindeki terakki ümidimiz-
diT. 

Gerginlik 
azalıgormu? 

B. Mussolini, B. Chamber-
lain^a bir mesaj göndermiş 

Giomale d'ttalia «İtalyanm Ar
navutluktaki hareketi ne İngilte-
renin, ne de diğer herhangi bir 
devletin menfaatine müteveccih 

değildir» diyor 

Londra 11 (A.A.) — Daily Te-
legraph gazetesi yazıyor: Son 48 
^aat zarfında İtalya hükümeti 
tarafından İngütereye bir çok 
mesajlar verilmiştir. Bunların 
nrasında B. Mussolininin, B. 
Chamberiain'a bir mesajı vardır. 
İtalyanın Akdenizde statükoyu 
bozacak askerî harekette bulun-
mayacağtna dair teminat verme
ce ikna edileceği ümid ediliyor. 

Londra 11 — Komadan bildiri
liyor: Giornale d' İtalia gazetesi 
Yazdığı bir makalede Arnavut
luğun işgali ile Balkan vaziyeti
nin değişmiyeceğini, İtalyanın 
hareketinin ne İngilterenin, ne de 
diğer her hangi bir devletin men
faatine müteveccih olmadığını 
söylüyor. 

Hollanda kısmî 
seferberlik yapıyor 

Hudud ve sahil muhafız taburları 
silâh altına davet edildi 

Başvekil: '^İstiklâlimizi herkese karşı 
muinafaza e tmek istiyoruz» diyor 

Lâ Haye 11 (A.A.) — KraUçenhı Mr 
kararnamesi sahillerin muhafazasma 
memur taburlar mensuplanm silâh 
altma davet etmektedir. 

Hükümetin bir tebliği, bu davetin 
son ı^ünİM^eki hâdiselerin bir netice4 
değil, beynelmilel vasiyet karşısmda 
Hollandamn emniyeti plânmm nor
mal inkişafı telâkki edilmesi lâzım-
geimekte olduğunu tasrih eylemekte» 
dir. 

Lâ Haye 11 (AA.) — Matbuat bü-
rosımun bir tebliğine göre, dünyarun 
bugünkü vaziyeti kanunlarda tayin 
edilmiş olan tarzda bir harp tehlike
sini ihtiva ettiğinden sahil ve hudut 
muhafızlan silâh altına çağnlnuşlar-
dır. 

Hollanda Başvekilinin 
beyanatı 

Lâ Haye 11 (A.A.) — Hollanda BA»-̂  
vekili Colijn, bugün radyoda söyledi
ği bir nutukta, demiştir ki: 

(Devamı 9 uncu sahifede) Hollanda Başvdili B. Colijn 

Almanya Polonyanm 
kararını bekliyor 

Polonya İngiltere ile itilâf yaparsa Alman -
Leh anlaşmasını hükümsüz addedecek 

(Tazısı 9 uncu sahifemizde) 

Nazik dakika! 
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Dün GeceldL ve Bu Sabahki Haberler 
S o n dakika 

Yugoslavya ve Polonya bazı 
sınıfları silâh altına çağırdılar 
Yugoslavya Arnavutluk hududuna 

asker göndermeğe başladı 
Londra 13 — Yugoslavya bazı ihti

yat smıflannı silâh altına davet et. 
mistir. Bunlar Amavudluk hndudu-
|ia sevkediliyorlar. 

Polonyada da bazı ihtiyat sınıflan 
lÜâh altma davet edilmiştir, 
t Fransada müdafaa komitesi dün 
toplanarak mühim bazı askeri tedbir* 
ler almıştır. Bunun mahiyeti malûm 
değilse de askeri hazırlıkların ikmali 
Icin olduğu zannediliyor. 

Almanya Polonyaya katî 
tekliflerini bildirdi 

Londra 12 — Polonyamn Berlin 
•efiri Alman Hariciye Nazirile görüş, 
tükten sonra bu temasın neticesini 
hükümetine bildirmek üzere Varşova, 
ya hareket etmiştir. Sefir Almanyanın 
katt İsteklerini bildirecektir. Bunlar 

Danzig ve koridor meselelerinin Alman 
arzusuna göre halli hakkındadır. 

İngilterenin Yunanistana ya
pacağı teklif hazırlanıyor 
Londra 12 — Dün toplanan harici

ye komitesi Yunanistana yapılacak 
tekliflerin teferrüatuu tedkik etmiş
tir. Kıral dün Londrada iki saat ka
dar Başvekille görüştükten sonra Vind-
sör şatosuna avdet etmiştir. 

ingiliz muhalif gazetelerinin 
endişeleri 

Londra 12 — Sol cenaha mensup 
İngiliz gazeteleri, elyevm İtalya ile 
İngiltere arasmda cereyan eylemekte 
bulunan müzakereler neticesinde B. 
Chamberlainin Arnavutluktaki emri 
vakii tasdik etmesinden endişe ediyor. 
1ar. 

Fransa hazır vaziyette 
Paris 12 — Kabinenin dünkü içtimain-

da B. Bonnet, Arnavutluk hadiselerinin 
Avrupada ve Avrupanın haricindeki akis
lerini İzah ettikten sonra B. Daladier dai
mi millî müdafaa komitesinin almış ol-
duğu tedbirleri anlatmıştır. 

Başvekilin bu beyanatmdan Fransanm 
her İhtimale karşı koymağa tamamen ha
sır bulunduğu anlaşılmıştır. Nazırlar mec
lisi bugün toplanarak dünkü kabine top
lantısında verilen kararlan tasdik ede
cektir. 
Yemende de askerî hazırlık 

vardır 
Aden 12 — Arabistan yarımadasm-

dakl memleketlerde hummalı bir 
askerî hazırlık görülmektedir. Yemen
de neşredilen bir beyannamede halk, 
hariçten gelecek bir tecavüz hareketi
ne karşı memleketi müdafaa için ha
zırlanmağa davet edilmektedir. Yemen 
ordusu süratle tensik edilmektedir. 

Elbasanda şiddetli 
muharebeler oluyor 

Prens Ali ve Hüseyinin idaresindeki 
kuvvetle İtalyan askerleri çarpışıyorlar 

Paris 11 (A.A.) — (Havas): Paris-
teki Arnavut elçiliği tarafından teb
liğ edilmiştir: 

Salâhiyettar kaynaktan öğrendiği
mize göre, Fransamn Sentsir Harbiye 
mektebmden mezun bulunan prens 
Ali ve Hüseyinin idaresindeki zabit ve 
Jandarma dağlılarla İtalyanlar ara
smda halen Arjirokastro ve Elbasanda 
jfiddetli muharebeler cereyan etmek-
tedir. 

Roma 11 (A.A.) — Tirandan bildi

riliyor: 
Santi Koranta'dan hareket ederek 

Arjirokastroyu işgal eden kol Tepe-
delen ve Tirandan Elbasana hareket 
eden kol da Devoliye varmıştır. 

Kıral Zogu nerede? 
Paris 12 — Kral Zogu, Golos civa. 

rmda Portarya sayfiyesine gelmiştir. 
Zogvmun Türkiyeye gitmek istediği 
teeyyüd ediyor. 

Kıraliçe Geraldine, hummadan lâris 
(Yenişehir) hastanesinde bulunuyor. 

Italyanın bir tehliği 
Artık ihtiyat efradı silâh 

altına çağırmıyacak 

Londra 12 — İtalyada neşredilen 
bir tebliğde fevkalâde bir hal vukua 
gelmediği takdirde artık yenideıl ih. 
tiyat efradımn silâh altına ahnmıya. 
cağı bildirilmiştir. 

Kudüsteki tngiliz askerleri 
Mısıra hareket etti 

Londra 12 ~ Kudüste bıüıman İn. 
giliz askerleri Mısıra hareket etmişler. 
dh. 

Alman Propaganda 
Nazırı bugiin geliyor 

- Macaristanla Yunanistanı ziyaret 
ettikten sonra Rodos yolile Mısıra gi
den Alman Propaganda Naan dok
tor Goebbels bugün saat 14 de tayya
re ile Yeşilköy hava istasyontma ge
lecektir. Alman Nazınnın maiyetin
de beş kişi vardu". B. Goebbels, Yeşil-
İDÖıyde vali muavini B. Hüdai Karata
ban ve hava komutanı tarafmdan 
jsrşılanacak, Perapalas oteline mlsa-
Ur edilecektir. 

B. Goebbels şehrimizde kaldığı 
müddetçe müzeleri, şehrin temaşaya 
-uyan diğer yerlerini ziyaret edecek 
re cuma günü şehrimizden ayrılacak
tır. 

Alman Propaganda Nazırmm bu 
seyahati tamamile hususî bir mahi
yettedir. 

Italyanın 
teminatı 

Yunanistanm mülkî tamami-
yetine riayet edeceğini 

resmen bildirdi 
Paris 12 — Atina ajansı tebliğ ediyor: 

ttalya maslahatgüzarı B. Formari Yunan 
Başvekili B. Metaksası ziyaret ederek B. 
Mussolini namına, İtalyanm Yunanistana 
karjı bir hareket hazırladıgma dair de
veran eden ve edecek olan şa37ialann ya
lan olduğunu ve tahrikçi ajansların işi 
oldugrunu tebliğ etmiş, İtalyanm Yunanis
tanm mülkî tamamlyetine riayet etmek 
ve iki memleket arasında mevcud olan 
dostane mtinasebatı daha ziyade sıklaş
tırmak niyetinde bulunduğunu liave et
miştir. 
İtalya İspanyadaki askerle

rini çekeceğim İnglitereye 
bildirdi 

Londra 12 — İtalya maslahatgüzarı B. 
Kolla, Lord Hallfaksı ziyaret ederek B. 
Mussolini namma İtalyaıun İspanyadaki 
askerlerini çekeceği ve Arnavutluktaki 
hedefleri mahdud olduğu hakkında temi
nat vermiştir. 
General Franko Madride 2 

majrısta girecek 
Londra 12 — General Franko mayı-

«m ikinci günü Madride bir zafer ala
yı ile girecektir. 

Halayın bize 
terki ve Boğazlar 

Boğazların İngiliz ve Fransız 
filolarına açılması isteniyor 

Paris 11 (A.A.) — Stefani ajansı 
bildiriyor: 

Suriyedeki Fransız fevkalâde komi
seri B. Puaux Ankarada Türkiye hü-
kûmetile Hatay meselesi hakkmda 
müzakerede 'bulunduktan sonra bu
raya gelmiştir. 

Alman malûmata göre, Hataym 
Türkiyeye terki şartı tesbit ve halle
dilmiş bulunmakta ise de Türkiye bo-
giazlann Fransız - İngiliz filolarma 
açılması meselesinde müşkülât gös
termekte berdevamdır. • 

Ankara Tıb fakültesi inşaat 
projeleri 

Ankara 11 (Telefonla) — Tanınmış 
Fransız mimari Jan Valter Ankarada 
yapılacak Tıp fakültesi inşaat proje
lerinden bir kısmuu hazırlamış ve 
Sıhhiye Vekâletine göndermiştir. Ve
kâlette teşkil edilen mütehassıs bir 
heyet porjeleri tedkike başlamıştır. 

Son siyasî hâdiseler 
Hariciye Vekili dün Parti 

grupunda izahat verdi 
Ankara 11 (A.A.) ~ C. H. Partisi 

Büyük Millet Meclisi grupu bugün 
11/4/939 öğleden sonra reis vekili 
Hasan Sakanm riyasetinde toplandı. 

Müzakere mevzuu son siyasî hadi
seler hakkmda Hariciye Vekilimizin 
vereceği izahat idi. 

İlk defa söz alarak kürsüye gelen 
muhterem Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu son haftanın belli başh 
siyasî vakaları hakkmda beyanatta 
bulundu. Bilhassa Rvunen Hariciye 
Nazın Gafenkonun İstanbulu ziyareti 
ve Hapciye Vekilimizle mülâkatma 
aid beyanatı derin alâka ile dinlendi. 

Son günler zarfında İtalya tara
fmdan Arnavutluğun askerî işgal al
tma alınması ve Hatay meselesi ve 
bunlardan tevellüd edebilecek bütün 
siyasî meselelere dair uzun uzadıya 
iffîhat verdikten sonra kendisine ay
ni mevzular üzerinde muhtelif hatip
ler tarafmdan tevcih edilen suallere 
cevap verdi. 

Bir çok hatipler söz aldılar ve Ha
riciye Vekilimizin izahatma muvazi 
mütalâalar beyan ettiler. 

Müzakere saat 18,30 a kadar de
vam etti ve Hariciye Vekilinin iza
hatı tasvib olunmakla celseye niha
yet verildi. 

Urfamn kurtulu|u 
ürfa 11 (Hususî) — Bugün Urfa-

nm kurtuluşunun on dokuzuncu yıl
dönümü idi. Bu münasebetle muaz
zam merasim yapıldı. Nutuklar irad 
edildi ve kurtuluş meydamnda tem
silî merasim yapldı. Merasime bir 
hava filomuz da iştirak etti 

D 
Bulgaristanda Nazi 

partisi feshedildi 
Partinin lideri tevkif edildi 

Londra 12 — Sofyadan bildiriliyor: Bulgaristandaki Na* 
n partisi feah ve lideri tevkif edilmiştir. Neşredilen beyannd' 
mede bu parti mensuplarımn kanunen yasak olan bir takım 
hareketlerde bulundukları, rejimi değiştirmek ve başka hü
kümet kurmak istedikleri bildirilmektedir. 

Cenubî Dobrica 
Daily Herald'e göre Romanya 

burasını Bulgaristana terk 
etmeğe hazır bulunuyormuş 

İngiliz gazeteleri, B. Chamberlain*in Avam Kamara
sında yapacağı beyıınatta Türkiye ve Yunanistan 

hakkında garanti vereceğini yazıyorlar 
Londra 11 (A.A.) — İngiltere Baş-

vekilinin perşembe günü Avam Ka-
marasmda yapacağı beyanat ehem
miyetle beklenmektedir. Sabah gaze
telerinin neşriyatından anlaşıldığına 
göre, Kabine Arnavutluk hâdisesi 
üzerine katî hiçbir karar vermemiştir. 
Yalmz Yunanistan ve Türkiye hak
kmda bir nevi garanti vermekle İkti
fa edecektir. 

İngiltere, pazar gününe kadar yal
mz Balkan devletlerile değil, İtalya 
ile de müzakereye devam edecektir. 

Times gazetesinin beyanma göre, 
İngiltere, İtalya ve Almanyamn Tür
kiye veya Yunanistana karşı bir ha
reketini kendisine müteveccih husu-
metkârane bir hareket addedecektir. 

Yunan hükümeti, Yunanistanm 
hâkimiyet ve emniyetini ihlâl edecek 
yeni hareketler vukuu takdirinde İn
gilterenin nasıl bir vaziyet alacağım 
sormuştur. Romanya hükümeti In-
gUiz - Polonya anlaşması tarzında bir 

İngiliz - Rumen anlaşması akdine ha
zır bulunduğunu bildirmiştir. 

Türkiye hükümeti Romanya ve 
Yunanistana Balkan antantı azası 
olmalan sıfatile müzaheret etmekte 
devam ediyor. 

DaUy Mail diyor ki: «B. Chamber-
lain Yunanistan ve Türkiye hakkm
da garanti vermezden evvel İspanya
daki İtalyan gönüllülerin çekilmesi 
için İtalya ile anlaşmağa çalışmakta
dır.» 

İngiliz gazetelerinin İstanbul, Bük
reş ve Belgrad muhabirleri Romanya 
ve Türkiye Hariciye Nazırları arasın
daki görüşmenin memnuniyetbahş 
neticeler verdiğini bildiriyorlar. 

DaUy Herald gazetesinin yazdığına 
göre, Romanya cenubî Dobricayı Bul
garistana terketmeğe hazır bulun
maktadır. Bu, Bulgaristamn müşte
rek mukavemet cephesine girmesini 
temin edecektir. 

Times: "Türkiye ve Yunanistanm tanna-
nnlyetine karşı yapılacak bir tehdid 
İngiltereyi lâkayid bırakamaz,, diyor 

Londra 11 (AA.) Times gazete-
gi başmakalesinde, İngüiz hükümeti
nin Doğu Akdenizinin ve bilhassa Yu
nan ve Türk topraklarmm emniye
tini rıüdafa için esas itibarile Po
lonya ile teati edilen teminata benzer 

bir teaahhütte bulımacağmı büdir-
mektedir. 

Yalmz, alâkadar hükümetlerle is
tişareden sonra tesbiti icab eden bir 
beyanat formülünün tanzimi mesel©* 
siıîin kaldığı anlaşümaktadır. 

Macaristan Milletler 
Cemiyetinden çekildi 

Budapeşte 11 (A.A.) — Hükümet 
Milletler Cemiyetine gönderdiği bir 
mektupta Milletler Cemiyetinden çe
kildiğini, yalnız teknik sahada teşri
ki mesaiye ve beynelmilel adalet di-
vam Ue iş teşkilâtına iştirake devam 
edeceğini bildirmiştir. 

Peru da çekildi 
Cenevre 11 (A.A.) — Peru da Mil

letler Cemiyetinden çeküdiğini bildiren 
telgrafta Macaristan gibi beynelmilel 

adalet divanmda ve iş bürosunda teş
riki mesaiye devam edeceğini kaydey-
lemistir. 
Macar Başvekili ve Hariciye 

Nazırı Romaya gidiyorlar 
Budapeşte 12 — Macar Başvekili 

Kont Peleki ve Hariciye Nazın Kont 
Caki 17 nisanda Romaya gidepekler, 
B. Mussolini ve Kont Ciano Ue görü
şeceklerdir. Bu mülakata siyasi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Yeni Vekâletlerin kadroları 
Ankara 11 (Telefonla) — Yeni İh

das edilen Vekâletlerin teşkilât kanu
nu projeleri ve teşkilât kadroları ha
zırlanmaktadır. 

Yeni kurulan Ticaret Vekâleti, teş
kilât kanuA projesini hazırlamağa 
başlamıştır. Yeni Münakale ve Mu
habere Vekâletile, son değişiklik do-
layısile bünyelerinde yenilikler olan 
İktisad ve Nafia Vekâletleri de teşki
lât ve kadrolarım tanzim etmektedir
ler. Bu arada her dört Vekâletin büt
çeleri de yeniden hazırlanmaktadır. 

İktisad Vekâletinin Kamutaya ve
rilmiş bulunan bütçe projesi üçe bö

lünmektedir. Bu bütçenin bir kısmı 
Münakale ve Muhabere Vekâletine, 
bir kısmı Ticaret Vekâletine verile
cektir. Nafia Vekâleti bütçesinin bir 
kısmı da Münakale ve Muhabere Ve
kâletine verilecektir. 

Haber aldığıma göre Denlzbank 
ilga olımacak ve yerine merkezi Is-
tanbulda olmak üzere, mülhak bütçe 
İle idare edilir bir DenlzyoUan umum 
müdürlüğü ve limanlar umum mü
dürlüğü kurulacaktır. Posta, telgraf, 
telefon ve devlet demiryolları umum 
müdürlüklerinin mülhak bütçe halin
den çıkarılacakları etrafmdaki habo 
ler mevsimsiz telâkki edilmektedir. 
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AKADA SIRADA: 

Harfleri yutmıyalım 
Meşhur İngiliz şairi Byron'un adı

nı Fransızlar Biron, İngilizler Bay
rın diye telâffuz ederler. Bir İngüize 
Biron, İngilizce bilmiyen bir Frana-
za Bayrın derseniz kimden bahsetti
ğinizi anlamazlar. 

Bir Fransız için Paris başka, Pârls 
başkadır. Bir Fransıza, Fransanm 
merkezinden bahsederken «lu yi uza
tarak telâffuz ederseniz Piriam'ın 
oğlundan konuşuyorsunuz zanneder, 
Almanlar da böyledir, İtalyanlar da: 
Yanlış triâffuz edilen bir kelimenin 
mefhumunu kavramazlar. 

Bizse onların tamamile zıddıyız. 
«Asray» m Aksaray, «Muşta» nın 
Mustafa «Emnönü» nün Eminönü ol
duğunu derhal kavrarız. 

Acaba bu bizim zekâmıza, öteki 
milletlerin gabavetine mi delildir? 
Hayır, bu bakımdan ne biz zekâmızla 
övünebiliriz, ne de öteki milletleri bu-
dalahkla itham edebiliriz. Eğer biz 
de kelimelerimizin harflerini yutma-
saydık, telâffuz tasarrufuna kalkma-
saydık, yanlış telâffuz edilen kelime
lerin mânâsını anhyamaz, bu suret
le şivemiz bu derece bozulmaz, konuş
ma dilimiz bugünkü acaip şeklini al
mazdı. 

İlkmekteplerdeki talebelerimize 
dikkat etmeliyiz; yapacağı yerine 
«yapacam», bir kere yerine «bikere», 
babam yerin «baam» demesinler. 
Çocuklarımıza harfin değerini öğ
retmemiz, kadrini bildirmemiz zama-
m çoktan geldi, geçiyor... 

Basitlik meselesi 
Nurullah Ataç, mektep kitapları 

ağır mıdır, onları daha basitleştir
mek lâzun mıdır? meselesi üstünde 
Vâ - Nû ile aramda çıkan küçük bir 
ihtilâftan bahsederek: 

«O küçük ^tilâfm büyük, hem de 
sadece iki kişi arasında kalmıyacak 
bir münakaşaya dökülmesini temen
ni ederim» diyor. 

Ben de mütehassıslar, salâhiyet sa
hibi şahsiyetler arasmda böyle "bir 
münakaşaya vesile olurum ümidile 
ortaya bu meseleyi koymuştum. An
cak fikrimi açık anlatamamış olaca
ğım. Ben kitaplar basitleşsin veya 
mürekkepleşsin diye bir iddia gütme
dim. Bunu salâhiyet sahibi arkadaş
lara bırakıyorum. Ancak ilkmektep 
talebesinin okuma kitaplarının ifa-
desile diğer kitapların ifadeleri ara
smda büyük bir ayrılık olduğunu id
dia ediyorum. Smıflarda okuma ki
tapları ile diğer kitaplann hemseviye 
olması lâzun geldiğini kabul etmek 
bir zarurettir. 

Şimdi gelelim tekrar ağırlık ve ha
fiflik meselesine. Nurullah Ataç di
yor kj: «Ortamektep kitaplarım sa-
ddeştirmek mi? Hayır; bilâkis ilk
mektep kitaplarım biraz ağırlaştır
mak lâzım...» 

Eğer tarih, coğrafya, tabiat bUgisi 
kitapları ıslah edUmiyecekse, ilkmek
tep okuma kitaplarım ağırlaştırmak 
gttektir; fakat buna rağmen orta-
mektep ilk smıfta okutulan okuma 
kitabını hafifletmek şarttu*. 

6 ncı sınıf okuma kitabmdan bir 
parça: 

«Boğaziçi evleri ekseriyetle yalılaş-
tıkça gürbüzleşir, renklenir ve şıkla-
şır. Yukarılarda yanm birer mânft 
ise, kıyıya varmca tam birer cümle, 
birer belagat hali alır; bir bakışta 
anlaşılır ki kıyılar umumiyetle para
nın ve haşmetin, yamaçlarsa ekseri
ya orta halin ve tavazuundur.» 

Bir başka parça: 
«Ankara bozkmmn yüzünden çöl 

Su işleri 
Belediye su mik" 
darını arttırmağa 

çalışıyor 
Şehrin su ihtiyaunı karşılamak 

için Belediye tarafmdan getirilen ma
kinelerin montaj ameliyesi hazirana 
kadar tamamlanacaktır. Makineler 
çalışmaya başladıktan sonra şehir
deki su miktarı dörtte bir nisbetinde 
artacaktır. 

Belediye su miktarmi sokaklarm 
her gün yıkanması kabil olacak kadar 
çoğaltmak niyetindedir. 

Kâğıdhanede yapılan dört süzme 
havuzundan ikisi üç dört aya kadar 
bitecektir. Bakırköyün de su ihtiya
cını temin etmek üzere açılacak 
arteziyen kuyulan için sondajlara 
başlanmıştır. 

Vali B. Lûtfi Kırdar haziran orta
sına kadar Büyükadaya su verilmesi
ni emretmiştir, tcab eden su çimen
tosunun tedarikinde müşkülât çık
mazsa bu mesele de haziran ortasma 
kadar halledilecektir. 

B i r B u l g a r g a z e t e c i s i 
ş e h r i m i z d e 

Sofyada çıkan Mir gazetesi mu
harrirlerinden Dobriyanof İstanbula 
gelmiştir, Bulgar meslektaşımız İs-
tanbulda bir müddet kalarak tedkik-
lerde bulunacaktır. B. Dobriyanof 
dün matbaamızı ziyaret etmiştir. 

Otobüs 
İki otobüs hattı 

açılıyor 
Cihangir - Sultanhamamı ve Tak

sim - Eüninönü arasmda yolcu izdi-
hammı kaldırmak üzere yeni birer 
otobüs hattı tesisine karar verilmiştir. 
Bunun için İzmirden yeniden 11 oto
büs getirilmiştir. 

Bugün daimî encümen, taliplerin 
tekliflerini tedkik ederek otobüs işle
tilmesine müsaade edecektir. 

yanığı, göğsünden kurak çatlağı ge
çiyor. Bozkır toprağınm kilini ktr-
dık, yumuşattık, külünü yeşU bir de
ri ile kaphyoruz. Bozkırm Uk yazı 
güle, günü gölgeye kavuştu. Bozkırın 
dar boğazlannda toprağı yedi kat 
kazarak beton tuzaklar kurup yer 
altı sularını yakaladık... Pınar, testi, 
çmar yaprağı türküleri, bozkır folk
lorunun ağız pasını giderecektir. 
Yerin üstünde ırmakları yolundan 
çevir«ı Herkül masalım, yer altı su-
larile boğuşan Türk gücünün gerçe
ği yanında unutturacağız.» 

Bu güzel, cidden birer şiir olan par
çalara Ahmed Haşimden, Yakup 
Kadriden, Halid Ziyadan ahnanlan 
da Uâve edip bunları «Deniz engin bir 
sudur; tuzlu, y e ^ dalgah - Kenar
larım süsler bazı beyaz bir yah» man-
zumesUe eline ilkmektep şehadetna-
mesini alan on iki yaşındaki çocuk-
lannuza okutuyor, mefhumunu kav-
rasm, zevk alsın, iyice, hakkile tadına 
varsm mı istiyoruz? 

Dostum Vâ - Nû ile Nurullah Ataç 
bu çocukları bu fanî dünyada değil, 
ancak Eflâtun'usn Cennetinde bula
bilirler. 

Selâmi İzzet Sedes 

Karilerim izin 
mektupları 

• » • 

Şişlinin pazar yeri 
Bay Lûtfi Ktrdar İstanbula ta

yin edildikten sonra Şi^U pazar 
yerini intizama sokmak teşebbU^ 
simde bulundu. O yolun yapü' 
masına himet edince yüzlerce es-
naf ve civardaki mekteplerin ta-
lebesHe halk müteşekkir kaldı. 

Şimdi biz o semtliler Validen 
yeni bir ricada bulunacağız: Ha
zır yol yapılırken, orta yerlerine 
iki aded lâmba konulmaUdtr. Böy
lelikle bu iki mezarlık arasındaki 
karanlıktan bilistifade bir takım 
ahlâksızltklara kalkışanlara fırsat 
veıilm,emiş olur. Ayni zamanda, 
esnaf da akşam üstü çekilirken 
ötesini berisini rahat toplar. 

Mahalle halkı namına rica ede
riz- Apik Van 

Asya vapuru nasıl 
batırddı ? 

D e n i z e d a l g ı ç i n d i r i l e r e k 
t e t k i k a t y a p t ı r ı l a c a k 

Beykoz açıklarmda Asya vapuru
nun içindeki demir aksamın bir ço
ğunu çaldıktan sonra vapuru da ba
tırmaktan maznun Şevket, Hasan, Ali 
ve Nuıinin muhakemelerine dün ağır-
ceza mahkemesinde devam edilmiş
tir. Bu celsede dinlenen şahit polis 
Mustafa, maznunlann tahkikat esna-
smda suçlarmı itiraf ettiklerini söyle
miş, dört maznun da o zaman tazjdk 
neticesinde böyle ifade verdiklerini 
söylemişlerdir. 

Bundan sonra ehli vukuf tarafm
dan tanzim olunan zabıt varakası 
okunmuştur. Bu zabıtnamede bir va
purun ne şekillerde batınlabileceği 
uzım uzım izah edildikten sonra As
ya vapuru halen su altında bulundu
ğu cihetle bunun nasıl batınldığmm 
tesbiti için denize bir dalgıç indirile
rek kendileri tarafmdan verilecek ta-
rifat dairesinde tedkikat yaptınlmak 
suretüe bu cihetin de tesbit edüebi-
leceği bildirüiyordu. 

Mahkeme bu teklifi muvafık göre
rek bir dalgıcın ve ücretinin tedariki 
için müddeiumumîliğe müzekkere ya
zılmasına ve tedkikat için mahkeme 
azasmdan birinin naib tayin olun-
masma karar verilerek muhakemeyi 
başka güne bırakmıştır. 

V a l i n i n ş e h i r d e y a p t ı ğ ı tef 
t i ş l e r d e g ö r d ü k l e r i 

Vali ve Belediye reisi şehir içinde 
yaptığı daimî teftişlerde şehrin sıh
hati, temizliği, esnaf işleri vesaireye 
dair belediye tenbihlerinin tatbiki 
için nahiye müdürlerile polis başko-
miserlerinin esaslı surette meşgul ol-
madıklarmı görmüş ve bazı başkomi-
serieri cezalandırmıştır. 

Aynı zamanda belediyeye aid ten-
bihlerin faydalı surette tatbiki için 
bugün valinin reisliği altında vali ve 
belediye reis muavinlerile belediye hu
dudu dahilinde bulunan kaymakam-
lann iştirakile bir toplantı yapılacak-
tu:. 

Stadyom 
Kapalı bir jimnas

tik salonu da 
\yapilacak 

Dün akşam geç vmlot Halk Partisi 
binasmda stadyom TC «por işleri isti
şare heyeti VaU doktor Lûtfi Kurda-
rm reisliğinde toplammştır. Dolma-
bahçede yapılacak stadyom için ha
zırlanan esaslar gözden geçirilmiş ve 
evvelce stadyom için mimar Viyetti 
Viyoli'nin hazırladığı plân esaslarma 
göre tatbikat plâmnm da yine müte
hassısla şeriki iici Türk mimari tara
fmdan yapılması kararlaştırılmıştır. 

Toplantıda Dolmabahçe stadyo-
mundan başka büyük ve kapah bir 
jimnastik salonunun inşası etrafında 
da görüşülmüştür. 

D e n i z b a n k v e D e n i z t i c a r e t i 
m ü d ü r l ü ğ ü k a d r o s u 

Muhabere ve Münakalat Vekâletine 
bağlanmaları dolayısUe Denizbank 
ve Deniz ticareti müdürlüğü kadrola-
rmm yeniden hazırlanması için An-
karada tedkiklere başlandığı dujoıl-
muştur. Memurlardan hiç kimsenin 
açıkta kalması mevzuubahis değildir. 
Yalnız teşkilâtta bazı değişiklikler ya^ 
puması ihtimal dahilinde görülüyor. 

Bir kayıkçı 
Gel görüşelim eleyip yirmi 

lirasını almışlar 
Anadoludan gelen kayıkçı Mehmed 

admda biri geceleyin Köprüden ge
çerken önüne bir adam çıkarak ken-
disile ahbap olmuş ve: «Ben de senin 
hemşerinim. Burada manav dük
kânım var. Gel de görüşelim» diyerek 
adamcağızı kandırmış, bir de sigara 
ikram etmiştir. Biraz sonra Mehmed 
bu adamdan aynlmca cebinde bulu
nan yirmi lirasmm çalınmış olduğu
nu görmüştür. Derhal polise müra
caat eden Mehmedin tarif ettiği eş
kâl üzerine Nuri admda bir sabıkah 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Dün Sultanahnvd birinci sulh 
ceza mahkemesinde Nurinin muhake
mesi yapümış, fakat davacı Mehmed 
kendisile konuşan adamın kim oldu
ğunu tamamUe teşhis edemediği gi
bi elde katî delil de bulunamadığın
dan Nurinin beraetine karar veril
miştir. 

İkinci beraet kararı da 
nakzedildi 

Bir müddet evvel Orozdibak mües
sesesinden tehdidle para almak su
çundan maznunen asliye dördüncü ce
za mahkemesinde yapılan muhake
me neticesinde beraetine karar veri
len Ömer Lûtfi hakkındaki karar 
temyiz mahkemesi tarafından nakze
dilmiş, fakat mahkeme ikinci defa 
yine eski beraet kararmda ısrar et
mişti. Bu defa temyiz mahkemesi he
yeti umumiyesi karan 3öne bozmuş ' 
ve evrakı iade etmiştir. 

Şimdi mahkeme, temyiz heyeti 
umumiyesi tarafmdan verilen bu 
nakz kararma itba ederek Lûtfiyi ye
niden muhakeme edecektir. 

|[ l£ır- çmı 

Bayram yapan 
delikanlılar 

Başvekilimiz son nutkunda aynen: 
«En yüksek hamaset ve sarsılmaı 

vatan sevgisi kaynağı olan büyük Tülü 
ordusuna dayanarak her tehlikeyi v« 
tecavüzü bertaraf edeceğimiz kanaa
tinde olduğumuzu söylemdde iftihar 
duyarım...» dediler. 

FaUh Rıfkı Atay «Türk ordusunda..]^ 
isimli bir yazısında Çoruh'da kur'asi 
gelmiş genq\erin ne büyük bir şevkle 
bayram yaparak asker ocağma koş
tuklarım anlatıyor. Biz bu son asker-
lik sevkiyatı zamanmda ayni manza
rayı tstanbulda da gördük. 

Mart sonundan itibaren tstanbul-
daki askeri sevkiyat dairesinin önü 
bir bayram yeri halinde kaynaştı. Hâ
lâ kaynaşıyor. 

Yurdun her köşesinden gelen deli
kanlılar grup grup bajnram yapıyor-
lar. 

Sağa bakmz. Karadeniz delikanlı
ları... Kemnçelerini ortalarına almış
lar, hem çaüyorlar, hem dansediyor-
1ar. 

Sola bakınız iri yan ödemiş genç
leri zeybek oyunları oynuyorlar. 

Kemence sesleri, bağlama seslerine 
karışıyor. Bütün memleketin yerli mu« 
sikisin! ve yerli dansını bir celb zama-
m, gelişi güzel bir askeri sevkiyat dai
resinin kapısı önünde bulabilirsiniz. 

İşte bıçaklarla harp oyunu oynıyan-
1ar, işte şimal vilâyetlerinden, işte ce. 
nuptan, işte orta Anadoludan gelen
lerin dansları ve musikisi... Hepsi bu
rada... 

Bir buçuk saattenberi zeybek oyna
yan levend bir delikanluun babası 
mendili ile oğlunun terini siliyor. Genç 
adam zeybek oyununa devam ederek 
babasınm önüne kadar geliyor. Terini 
sildirdikten sonra tekrar arkadaşları
nın arasına karışıyor. 

Oyunda fasıla verdikleri bir sırada 
baba oğulun yanma yaklaştım. Sor
dum: 

— Yoruldun mu hemşehrim? 
Gülümsiyerek yüzüme baktı: 
— Bayramdaki oyun insanı yorar 

mı? dedi. 
Hikmet Feridun Es 

T r a k d ü n k u r t a r ı l d ı 
Mudanyaya giderken sise tutula

rak Trilye civarmda karaya oturan 
Denizbankm Trak vapuru dün saat 
11 de kurtarılmıştır. Vapur dalgıç 
vasıtasUe muayene edilmek üzere Ar
mutluya getirilmiştir. Yakında tamir 
için limanımıza getirilecektir. 
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AKŞAM'm Yeni müsabakası 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay t. Süsüne verdi! ~ 

«AKŞAM» müsabaka kupona 10 

Bay Amca knlfipte I.. 

I 

— Dün arkadaşlar arasmda spor 
vö halk meselesi konuşuluyordu bay 
Amca... 

... Sporu şimdiye kadar aldığı fe
na notlar(Jan temizleyip halka sev
dirmek İçin herkes bir tUu: söyledi... 

... Bir arkadaş: «Fazla disiplin 
halkı spordan soğutur!..» dedi... 

... Başka bir arkadaş da: «Sporu- ... Bana kalırsa mesele eleman me-
muzun futbolden başka göze görü
neni yok gibidir, o evvelâ yeknasak-
lıktan kurtulmalı!» dedi.^ 

Beleşidir!.. 
B. A. —4 fivet, hem de çarçabuk 

el'aman oltmyan eleman!.. 

file:///yapilacak
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Zonguldak Halkevinde 
Hâmid ihtifali 

Zonguldak (Akşam) — Halkevi 
13 nisanda büyük Türk şairi Abdülhak 
Hâmidln ölümünün ikinci yıldönümü 
münasebetile bir ihtifal tertip etmiş
tir. O gün Halkevinde büyük şairin 
hayatı ve eserleri hakkında konferans
lar verilecek ve eseflerinden parça
lar okunduktan sonra «Nestren» den 
bir tablo temsil edilecektir. 

Bu münasebetle Halkevinde Hâmi-
din eserlerinden mürekkep bir köşe 
kurulmuştur. Hâmidin kalemi de bu 
köşede halka gösterilmektedir, 

R i y a s e t i c ü m h u r o r k e s t r a s ı 
t z m i r d e k o n s e r v e r e c e k 

izmir (Akşam) — Riyaseticümhur 
filârmonik orkestrası, İzmri Halkevi-
nin daveti üzerine yakında İz-
miren gelecek ve İzmirlilere iki ko-
ser verecektir. Konserler, Halkevi iç
timaî yardım kolu menfaatine veri
lecektir. 

1 Ankara Bors. 

Türk borcu 
Ergani 
İktisadî ve 

11 - 4 - 939 Sah 
Esham ve tahvilât 
I Peşin 

Sınaî tesisat işletmt 
şirketi hisse senedi 

PAKA re 
Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brük.sel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moslcova 

ÇFKLER (Kapanı) 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 isviçre r r . 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dl ra r 
100 Yen 
100 İsveç KI. 
100 Ruble 

ası 

19.20 
20.— 

1 

6.— 
fUtlerl) 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.4075 
67.2425 
50.8350 
21.3175 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5675 
23.9025 

KONFERANS 
Kadıköy Halkevinden: 
14 Nisan 939 cuma akşamı 8,30 da Evi

miz salonunda bay Dr. Sühyel Ünver ta
rafından' (Elem ve zevk) mevzulu bir 
konferans verilecektir. Herkes gelebilir. 

• Beyoğlu Halkevinden: 1 — 13 Nisan 
939 perşembe günü saat 18,30 da Evimi
zin Tepebaşındaki merkez binasında ba
yan Mefharet Ersin tarafından «Çocuk
lara rüşvet ve mükâfat vermiyelim» mev
zuunda mühim bir konferans verilecek
tir. 2 — Herkes gelebilir. 

AZAK FERAH 
Tel: 23542 Tel: 21359 
Bugünden Itlberen 

1 hafta daha 

KADIKÖY 

HALE' DE 
Bütün dünyada nüsilsiz bir 

Hâdise olan 939 un cihanı saran 
Yegâne Şaheseri... 

B O Y O K 
-VALS 

LUİSE RAİNER 
FERNAND GRAVEY 

MİLİZA KORİOS 

V A C A C m AQIf kürkçe sözlü 
I H Ç A U İ İ I A Ç I I Arapça şarkılı 

Şimdiye kadar 60,000 kiçi gördü. Bugünden itibaren 100,000 
kişi daha görmeğe hazırlamyor. 

iFERAH'da 10,30 dan itibaren, AZAK'da 12,30 dan itibaren devamh seanslar. 

AZAK-FERAH 
kapılannm önü bir mahşeri andırıyor. 
Zevkine doyulmaz doyulmaz bu büyük 
Filmi seyretmek fu-satmı kaçırmayınız. 

Karşıyakalılar için 
. tramvay temin olunmuştıu*. 

BUGÜN 

I 

Geç kalanlara: 
Bugün 

SAKARYA 
Sinemasında gösterilmekte olan 

Olimpiyad Gençieri 
Olimpiyat II 

Büyük ve Güzel Spor ve en güzel 
zaferler filminin son günüdür, 

istifade ediniz. 

Bu akşam M E L E K sinemasında 
BU HAFTA GÖREBİLECEĞİMİZ EN GÜZEL FİLM 

KUTUB YILDIZI 
AŞK . GENÇLİK - GÜZICLLİK - NEFİS MUSİKİ - OYNAK ŞARKI ve 

DANSLAR - EĞLENCELİ ŞEN BİR MEVZU... 

Fransızca sözlü Ba§ Rollerde: 

SCNYft HENiE - RiGHARD GREENE 
Programa ilâve: Paramount en son dünya haberleri 

DtKKAT: Bu gece için bütün localar satdnuştu-. Numaralı koltuklar erkenden aldırılmahdır. Telefon: 40868 

Yarın i P E K sinemasında 
2 Bt3Yt)K - YENİ ve MUAZZAM FİLM BİRDEN 

1-OTOMOBİLLİ' AŞIKLAR 
Zevkine, Neşesine, Hafif ve şen şarkılarına doyulmayacak bir Transız Filmi. 

2 - CAMBAZHANE ÇOCUĞU 
insanı heyecan ve meraktan titretecek büyük bir macera şaheseri 

Baş RoUerde: J A K İ C O O P E R - V A L A S B E R Y 

^ P B ^ ^ B ^ ^ Bu akşam Ertuğnıl Sadi 
^ y i ^ U F Tek gecesi, Halk Opereti 

^ ^ ^ ^ ^ ve meşhur Yunan artisti 
^ y ZOZO DALMASIN işti-

\ ^ rakile iki oyun birden 
^ G Ü L F A T M A 

(Se) Atiia revüsü. Miçe Pençef varyetesi. 

^ • • • " BUGÜN 
I ÖĞLEDEN İTİBAREN TRA 

MtLL! ve 
I BU, 

• i ^ • • • • 

TRAMVAYLAR , TAKSİLER ARABALAR, AKIN AKIN, FEVÇ FEVÇ HALKI: 

A L E M D A R ' a TAŞIYORLAR 
İST.\NBUL İÇİN MİSLİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HÂDİSEDİR 

f
^ " " " " " i " Pangaltı Tepeüstü A K I N Sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI I I NEŞT ve GÜZELLİK İÇİNDE 

Mihracenin gözdesi CİCİ ANNE 
Eşsiz ve Emsalsiz Şaheser j | DANİELLE DARİEUX 

^ • • • • • • • • ^ B Gündüz ve gece 8,45 de 2 Filim birden. 

Büyük Vals 
LUİSE UİNER - FERNItRD GRAVEY - MİLİZA i(ORJUS 

Seanslan müteakip salon boşaltılacaktır. Seans saatlerinde hazır bulununuz. 

Yalnız bir hafta için 
Sinema tarihi yerinden oynuj'oı... Film kahramanlan selâma duruyor... 

KEŞİF ALAYI 
EROL FLYNN - OUVlt DE HAViKND 

Dünya şimdiye kadar bu kadar yüksek bir eser görmedi... İnsanlar sene-
lerdenberi böyle bir Film seyretmedi... 

Y a r ı n a k ş a m s a a t 9 d a Fevkalâde müsamere olarak 

LÂLE sinemasında A 
iaiEnzk 

BİR ADAM; BİR KADININ AŞKINI KAZANMAK İÇİN 
Brezilyamn balta görniemiş ormanlannda Tabiatm bütün Vahşi 

hayvanlarına karşı mücadele ediyor... 
• • 

SONSUZ MÜCADELE 
(Marajo) 

Esrar ve tehlike dolu Filini bu Cuma Akşamı 

TAKSİM sinemasında 
başhyor. 

Yarın akşam S A R A Y sinemasında 
2 Büylik Filimden mürekkep Fevkalftde bir program daha 

1-Lorel-Hardy Avcılar 
tkl Meşhur Komiğin Türkçe sözlü büyük komedUeri 

2.K0RKUNÇ GECE 
EDMUNDLOWE ve FLORENCE RICE 

tarafından oynanmış heyecScon ye helecanlı sahnelerle dölü 
\f^iSi aşk ve nt ı rap Filmi 

ALKAZAR 
Sineması 

Matinelerden 
itibaren 

Mevsimin en büyük filmlerinden ve 
şimdiye kadar yapılan tekmil Cas\ıs 
filmlerinin en güzel ve en heyecanlısı 

Görlnmiyen casus 

BugOn 

% 

Baş Rollerde: 
ALANMAR. 

SHAL • TALA 
BERELL - HER 
BERT MUNDİM 

Bu akşam 
(Büyük müsamere) 

ALEV GECESİ 
16 Nisan Pazar: 

Artistler Gecesi 

Son gece 
Cemal Sahir 

12 Nisan (bu akşam) Yeldeğirmenl 
ZAFER sinemasında RAMONA 

İspanyol opereti 3 perde 
'^ Cumartesi gtknü akşamı: Erenköy '' 

Blnemasmda: Yeni eser. 

Bu *̂ "- SÜMER Sinemasmda 

Ne Harp şayiaları... Ne de günün dü
şünceleri... Unutturmasın ki bu akşam 

FERNANDEL 
GABY MORLAY'ı 

ile beraber 
çevirdiği en yeni ve en neşeli 

H E R K U L 
Şaheserinde sizi ağlatırcanna güldüre
cektir. İlâveten: EKLER JURNAL'da 

Haftamn en son dünya haberleri, ^^^^m^^^^^m 

1 

Bu Akşam i r i T R . ^ N Tiyatrosunda 

ERTUĞRUL SADİ GECESİ 
Halk opereti ZOZO DALMAS birlikte iki 
oyun birden, MİÇE PENÇEF varyetesi, S. 
ATİLLÂ Revüsü, varyete bu geceye mah
sus büyük süı-prizler. Fiatlarda zam yoktur. 

AŞKIN EN BÜl ' tK FİLMİ. 

Z A M B A K 
(EXT ASE) 

Güzelliğin, kadınlığın ve aşkın en müstesna eseri... Kadın ve erk*k 
hislerinin ei} canlı ifadesi 

Bütün dünyada aylarca gösterilmiş ve en büyük takdirleri kazanmış olan 
nefis ve son derece hissi filim. 

Bugün matinelerden itibaren, tstanbulda ilk defa olarak 

YILDIZ sinemasında 
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POLİTİKA 

k 

İngilterenin siyaşt faaliyeti 
ingiltere Avrupaıun karasmda aiM»k be^ kllModve munüHMa âtaaiyt 

sahip olup Cebetttttaiik kayalık bunumdan başka toprağı olmadığı halde 
şimdi bu kıtanın her taraftnda fevkattde adjaaf faaliyet gtfftermd:tedlr. 

Bir taraftan Lehlstam kar̂ fihUl i«rdım eaaa Umre kendldne bağla
maktadır. Esas haMan Londrada kararla^tınlan muahicdeje gttre İngiltere 
deniz ve hava ve ordu kuvvetlerini Avmpanm şaıtona kadar gfindeırecek-
tir. Diğer taraftan lunanistamn adakn hakkında teutnat vermdc İstiyor. 

Fransa ise umumi hurpten sonra Avrupa katasmm en bttyflk ordusu
na sahip olması ve Orta ve Şarki Avıupada blrç<A müttefikler bulman itt. 
barile adeta bu kıtanm lurasmda hegemonya kurmuff olduğu halde $inıdi 
Avrupanm karasmda da, her i$i tngütereye bırakmıştır. 

Bütün müzakereler Londrada yapıhy»r. Muhtelif payitahiJardakl mü
zakereleri münhasu-an tngiUz sefirleri idare ediyorlar. tnglUz devlet adam
ları ve sefirleri ayni zamanda Fransa iMunma da hareket ettiklerini beyan 
ederek Fransa siyasetine tercüman oluyorlar. 

Halbuki İngiliz - Fransız zümresinin karjuondaki BerUn - Roma mih
veri azalan taksimi amal yaparak Almanya Ue İtaiyadan herUri evvelce 
aralarında kararlaştınlnuf bir plân ofanakia beraber ayn ayn hareket et
mektedirler. 

Fransanın geri plânda kalmasının bafhca sebebi şimdiye kadar ken
disinin en büyük istinatgahı olan ordusunun Almanya, ttalya ve tspanya 
ittifakı ile Avrupauın bir köşesine bağlanmış olmasıdır. 

Fransa, İngiltercnin kendisine büyük yardım edeceğine pek emin değUdir. 
Çünkü bir harp vukuunda İngiltereiıin Avrupanuı karasına gönderebUece-
ği talim ve terbiye görmüş yegâne kuvveti beş hrkadan ibarettir. Filvaki 
İngiliz Harbiye Nazın müstahfar kuvvetlerden de on dört fırka daha gön
derileceğini geçenlerde beyan etmişti. Lâldn bunlarm talim ve terbiyesi 
ancak îmdi başlamış olduğu parlâmentoda salâhiyettar devlet adamlan 
tarafından haber verilmiştir. 

Şimdilik tngUterenin Avrupanın karasına göndereceği beUi başh bir 
ordusu olmaması yüzünden siyasi fevkalâde faaliyet göstermesine rağmen 
daha ziyade deniz yolu üzerindeki monleketlere teminat vermeğe taraftar
dır. Arnavutluğun işgali meselesinin vahim neticeler doğurmamasımn bir 
sel>ebi de askerî kuvvetlerin arasındaki nlshetsizliktir. AKŞAM 

Italyada yakalanan bir şaki 
Bedin isminde yaman bir şaki son 

samanlarda Venedik nunıtakasuu 
tedhiş edip duruyordu. Bütün Şimali 
Italyada birçok hırsızlıklar yapan, ev
leri soyan, otomobilleri çalan Bedin 
bir türlü ele geçirilemiyordu. Şimdi 
Milândan bUdirildiğine göre, Bedin, 
geçen gün bir köyde yakayı ele ver
miş ve zabıta ile vukua gelen bir mü
sademede telef olmuştur. İtalyan za
bıtası onun izi peşinde koştuğu için 
bulunduğu köyü bUiyordu. Fakat bü
tün evleri araştırdığı halde şakiyi 

bulamamıştı. Nihayet Bedin, köy pa
pazının evinde uykuda iken bastınh-
yor. Fakat haydud hemen revolveri
ne sanbyor, birkaç el silâh atarak 
kendisine yol açıyor ve kaçmağa mu
vaffak oluyor. Zabıtanın attığı kur
şunlardan biri Bedin'in omuzuna isa
bet ettiği ve onu ağır surette yarala
dığı halde, haydut, bir köylünün 
evinde tahassun ederek, kendisini mü
dafaaya başhyor ve ancak uzun sü
ren bir müsademeden sonra öldürü-
lebiUyor. 

Fransada sihirbazlar lidç ediliyor! 
Fransanın Epinal şehri civarında 

Tendon kasabasında Şarl Man ismin
de garip tabiatli bir adam yaşıyordu. 
Kasaba halkı ona bir sihirbaz naza-
rile bakar ve kendisinden daima ür
kerdi. Geçen gün Şarl Mari'nin kom
şularından birinin davan bir sari 
hastalık yüzünden telef oldu. Komşu, 
telâfi edenıiyeceği bu büyük zayiat
tan dolayı Şarl Marlyi mesul tuttu 
ve hayvanlarmm, onun fena nazan 
yüzünden öldüğünü iddia etti. Bu 
tnânâsız ithama kızan Şarl Mari 

komşusunun yüzüne: «Şayet inekle-
riıün berüm fena nazanmdan öldüğü
nü kabul ediyorsan, o halde tavuk-
lann da yalanda ayni akıbete uğn-
yacaktır!» diye bağırdı. Bu tehdid 
üzeıine komşu kendinden geçti, bü
tün komşulan Şarl Mari aleyhine 
tahrik etti, komşular, ellerindeki so
palarla «sihirbaz» in üzerine hücum 
ettiler ve onu öldürünceye kadar 
dövdüler ve taşladılar. Geç yetişen 
zabıta, bu linçte elebaşı oldukları sa
bit olanları yakaladı. 

Kral Zogunun 
Kıral Zogu Arnavutluk tahtına çık

rığı zaman kendisine itimad ettiği bir 
İtalyan berber göndermesini B. Mu^-
soliniden rica etmişti. Yeni kıral 
katledilmekten korkuyordu. Yeni ku
racağı devlet için kendisine 150 mü' 
yon liret ikraz eden bir millete men
sup olan bir berberin sadakatına 
emin olabilirdi. Bunun üzerine kıral 
Zoguya B. Massolininin şahsî garan
tisi altında bir İtalyan berber gönde
rildi. Bu berber t^^ıraya serbesçe girip 
çıkabiliyor, 35 inç liz lirası aylık alı-
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Vsküdar ad l iye binası yang ın ı 
m u h a k e m e s i 

Üsküdar AdUye binasuu İtasden 
:'akmal;ıan maznun Nurettinin mu-

ıkemesine dün ağuceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Bu celsede 
öîaznunun vekili müdafaasmı yapa
rak Nurettinin bu suçla alâkası olma
dığını, kendisinin keyif verici zehir
lere müptelâ ve aklî muvazeiiesinin 
bozuk olduğunu, tahkikat eör.asmda 
suçu kendisi içltHüği yolunda verdiği 
İfadenin hastalık tesirile söyİMimlş 
Olduğunu ileri sürmüş, Nurettüıin 
**eraetlne ve şimdiden tahliyesine ka-
^r verilmesini istemiştir. 

Mahkeme tahliye isteğirü reddede
cek evrakı tedkik edip kararım ver
mek üzere muhakemeyi başka güne 
bırakmıştır. 

İtalyan berberi 
yordu. Bundan başka kıral kendisine 
her bir tıraş için aynca 400 kuruş 
veriyordu. İtalyanın dostluğundan 
errdn olduğu ve tıraş esnasında 
bir tüfekçi yarubaşında nöbet bekle
diği için kıral Zogu hayatı hakkında 
endişeye düşmeden sakalını tıraş et-
tirebüiyordu. Fakat bundan bir hafta 
evvel ustura kayıverdi ve İtalyan ber
ber kiralın kellesini değil amma, ta
cım, tahtını ve memleketini biranda 
uçuruverdi! 
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Gümrük imt ihanlar ında 
16 ki$i k a z a n d ı 

Bir buçuk ay kadar evvel yapüan 
gümrük komisyonculuğu, maiyet me-
muru ve tüccar müstahdemi İmtiha-
nmda kazananlara dün tebligat yapıK 
mıştu-. İmtihana 50 kişiden fazla gir
miş, bunlarm on alt'sı kazanmıştır. 
Kazananlann onu ko-rıisyoncu, tlçO 
maiyet memuru ve uçü de tüccar 
müstahdjemldir. 

Beyg ir i n a l l a r k e n h a y v a n ı n 
t e k m e s i l e y a r a l a n d ı 

Büyükderede Çayırbaşmda nalband-
ük eden Hasan bir bej'giri nallamak
ta iken, hayvan Hasanm kasığına bir 
tekme atmış, ağır surette yaralanma
sına sebdt) olmuştur. 

Pcdla, hayatı tehlikede bulunan 
nalbandı Beyoğlu hastanesine kaldır-
mıştır. 

Arnavutluk Kraliçesi Geradine 
Yunanistana nasıl iltica etti? 

Kraliçe karanlık basarken Tiran'dan 
bir sıhhiye otomobiline bindirildi, 
şafak sökerken Filorinaya vardı 

Kral Zogo, zevcesini Yunanistana göndermeğe na
sıl karar verdi-ilk muharebeler hakkında tafsilât -
Kralın yeğeni Cem'i dağlarda mukavemet ediyor 

t 1 1 

PariB - Soir gazetesinin Atina mu
habiri, Amavudluk Kraliçesi Geral-
dlne'in iki günlük lohusa iken Tiran
dan Yımanistana nasü Utica ettiği 
hakkmda şu tafsilâtı veriyor: 

Tiran minarelerinde bıüıman gö» 
cüler muharebelerin İnklşafmı taras-
sud ve takib ederlerken şehir üzerlıv 
de ttalyan tayyareleri dolaşmağa, 
başlamıştır. Tii'anm müdafaası har 
zaurlıklarile meşgul olan Kral 2̂ ogOk 
derhîd vaziyetten haberdar edilmiştir, 
Kıral Zogo, erkânı harb zabitlerinden 
birine dönerek: 

— Kraliçe derhal buradan hareket 
etmelidir, siz icab eden hazırlıklar» 
yapmız, ben Kraliçeye haber ver
meğe gidiyorum. 

Biraz sonra bir hastane otomobili, 
Kraliçenin lohusa yattığı saray dai
resinin önüne gelerek durmuştur. O 
sırada Kraliçe Geraldine, beşiğlndö 
iki günlük oğlu İskender olduğu hal
de yatağında uzanmış yatıyordu, 
Kraliçenin yanıbaşında, kendisini 
büyütmüş ve evleninceye kadar ana
lık etmiş olan Kontes Syerthos bulu
nuyordu. Kraliçe sağ ellle oğlunun 
beşiğini sallıyordu. Kraliçe ile nevza-
dm yattıklan odada duvarlar, mobil-
yeler, çarşaflar velhasıl herşey lâci-
verd renginde idi. Masmavi odanm 
içinde beyazlar giyinmiş olan iki has
tabakıcı, Kraliçenin eşyasım valizle
re dolduruyorlardı. 

Ortalığa karanlık basarken, odaja 
hafif bir surette aydınlatan küçük 
bir abajur lâmbası yakılmıştır. 

Krala Kraliçenin, hareketi için sa-
rajrm önünde hastane otomobilinin 
beklediğini haber vermek için odaya 
giren bir zabit, selâm vaziyetinde 
emirlerini bekliyordu. 

Kraliçe hafif bir sesle Kral Zogoya 
dönerek sordu: 

— Yarm sabaha kadar bekliyemez 
miyiz? 

Kral: 
— Hayır ben, memleketin müdafa-

asüe meşgul olacağım cevabım verdL 
Nevzad, o sırada beşiğinde uyanarak 
ağlamağa başladı. Kraliçe, derin bir 
nefes alarak Krala: 

— Mademki lâzımdır. Öyleyse ha
reket edeyim dedi. Emir zabitinin bir 
işareti üzerine ellerinde bir tesklre 
taşıyan askerler, odaya girdiler. Kra-
Uçeyi, yatağmdan kaldırarak teskl-
reye yatırdüar ve bin türlü ihtimam 
ile saray koridorları arasmdan geçi
rerek sıhhiye otomobiline naklettUer. 
Bir süt nine, Nevzadı İmcağmda ta
şıyarak kafileyi takib ediyordu. 

Kafile sıhhiye otomobilinin önüne 
vardığı zaman, bir zabit grupu görünr 
dü. Kral Zogo, omuzlannda beya» bir 
pelerin bunlarm ara&mda bulunu
yordu, Kral, otomobile yaklaşarak o^ 
lu tskenderi süt ninenin kucağından 
ah. Kıraliçe otomobilin içlndie başms 
yukan kaldırarak Krah tanıdı ve 
ellle kendisine yaklaşmasını İşaret 
etti. Kral, otomobile yaklaştı, Kralloe 
Oeraldlne kocasına dönerek: 

— Yanmızda kalamaz tmyun suı^ 
lini sordu. 

Kral Zogo, başım eğerek sevce8iniQ 
kulağma menfî bir cevab verdikten 

— Çok yakında buluşacağuma 
ümid ederim. 

Bımu müteaklb otomobil haıekal 
etti. KrcOiçe veda İşareti olarak ettni 
]rukanya kaldırırken yanında, iki ba» 
tabakla yer aldılar. OtomdblUn Onûrv 
da duranlar, serpuşlarını çücararaM 
Kraliçeyi selâmladılar. OUsnobil, sar* 
smtı yapmamağa çalışarak ve fener* 
lerl sönük olarak gecenin zifiri k»-

Yımanlstamn Lfirisa şehrinde hasta 
bulunan kıraliçe Geraldine 

ranlığma daldı, gitti. Artdc menfa 
hayatı başlıyordu. 

OtomobU, Yıman hududuna var
mak için 150 kilometrelik bir yol 
katetmek icab ediyordu. Cenuptan Ti
ran'a koşan Amavud gönüllülerinin 
geçmelerine yol vermek için ikide bir 
durmağa mecbur kalıyordu. 

OtomobU, ortalık ağarırken Yunan 
ve Yugoslav hududu civannda kâin 
FUorina kasabasma vardı. Kraliçe, 
FUorinanm ahşab ve damı sazlar Ue 
örtülmüş yegâne hanma indi. 

Yunan hükümeti, Kraliçe Geral-
dine'in Filorinaya geldiğini haber alır 
almaz, Selânlkten lohusa Kraliçenin 
yanına doktor Larosu asistanlle gön
dermiş, Zogonun zevcesUe oğluna 
icab eden ihtimanun gösterilmesini 
emretmiştir. 

K ıra l i çe G e r a l d i n e has ta 
Atina 11 — Amavud Krah, KraUçe 

Geraldine, Kralm hemşireleri, Amv 
vudluk BaşvekU ve Nazırları Kraliçe
nin hastalığı yüzünden Lârlsa (Yeni
şehir) da bulunuyorlar. Kral Zogo, 
beş gün ze\'cesile beraber Oolcefım 
Portarya sayfiyesine gideceklerdir. 
i t a l y a n l a r l a ilk m u h a r e b e 

tafs i lâ t ı 
Ilmes ve DaUy Telegraph gazetele

rinin Tirandaki muhaUıierl, ttalyaıv-

lann Amavudlı.ktakl ihraç bereke
tine ve Amavudlann göstermiş olduks 
lan şiddotn mukavemete dair şu taf-
fiUâtı veriyorlar: 

Amavudlar, 7 Nisan günü, sabah
tan akşama ka 1ar İtalyanlann deni» 
den ve karadan hücumlarmı durduı^ 
mağa çalışmışlardır. İtalyanlar, 7 ni
sanda ştfak sökerken ve harp gemi
lerinin refakat ettiği nakli/e gemlieıl 
sahilin önüne vurdıklan Draçta, Ar-
ionyada. A3rasarandada ve Şenginde 
ayni zamanda ihraç har̂  ketine teşeb* 
büs etmişlerdir. O esnada 400 ttalyaa 
tayyaresi havada dolaşıyordu. Tay
yareler, sahilde vo memleketin dahi
linde uçuşuyorlardı. Tayyarelerden 
1̂ * kısmiı, halkı mukavemet göster^ 
memeğe ve hükûmetbı mukavemet 
emirlerini dinlememeğe davet eden 
beyannameler atmış, diğerleri de 
ltaİ3ran askerlerini Uıraç edilmek 
İstendiği limanlan şiddetle bombar
dıman ederek vahim haşarat yapmış 
tu:. 

Harp gemilorlnin ve tay3rarelerin 
yağdırdıklan güUe ve bombalann ba
rajı arkasmda İtalyanlar karajra 
çıkmışlar, ve şehirlerin içine Uerle» 
mislerdir. Amavud askerleri, jandar
maları ve eli sUâh tutan siviUer, karış 
kan.ş müdafaada bulunmuşlardır. 
EUerinde taş taşıyan kadınlar ve ço
cuklar bUe, mütecavizleri denize 
dökmek için bu kahramanca teşebbtkp 
se iştirak etmişlerdir. 

Amavudlar, Avlonyada, tayyare 
bombardımanmm çıkardığı birçok yaa» 

gmlara rağmen İtalyanlann ilk ihraç 
tşebbüsünü geri püskürtmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Draçta İtalyan 
askerleri iki .1efa denize dökülmüş-
tür. En nihayet İtalyanlar, bir çok 
noktalarda Amavudlann mukaveme
tini kırmağa muvaffak olmuşlar Te 
memleket içine doğru ilerlemeğe baş* 
lamışlardır. 

Söylendiğine göre Kıral Zogo, Ar-
navud köylüsü kıyafetinde bizzat a»-
kerlerini muharebeye sevketmiştir. 

Kıral Zogunun yeğeni dağ
larda mukavemet gösteriyor 

Fransız gazetelerinin Amavudluk-
tan aldıklan haberlere göre AmavuAi 
lukta İtalyanlara mukavemet göste
ren Amavudlar, Kral Zogonun yeğ^ 
ni Cemi kumanda etmektedir. Cem], 
Tiranın arkasmdaki dağlara çekilmiş 
tir. O dağlarda İtalyanlara mukave
met edecek ve kabilse bir taarruzda 
bulunacaktır. 

Şsiırimlze YoDao OııiVBrsItsIileri geldi 

Paskalya tatUinl geçinn^ thsero şebrlmlıe g^en Yunan Onhrerattesl 
lebed dün Taksim Cumhuriyet âbldeıİDe çeİMik koymuşlardır. Yunanh 
ler, bundan sonra şehir içinde bir fedntt yapnuflardır. 
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Şehir Meclisi masraf 
bütçesini tedkike başladı 

Vali ve Belediye Reisi Lûtfi Kırdar 
yapılacak işler hakkında izahat verdi 

Bu sene şehir yollarının inşası için 
800 bin lira tahsisat kondu 

istanbul Umuuü meclisi dün Vali 
we Belediye Reisi Dr. Lûtfl Kırdann 
reisliğinde toplanmıştır. Geçen top
lantıda Reisicümhuı- İsmet İnönü ile 
Büyük MUlet Meclisi Reisi B. Abdül-
tıalik Rendaya çekUen tebrik telgraf-
larma gelen cevaplar okımdu. 

Bundan sonra 939 yılı Vüâyet âdi 
ve fevkalâde masraf bütçeleri azaya 
dağıtıldı ve Bütçe encümenine havar 
le edildikten sonra, Dr. Lûtfi Kırdar 
•öz alarak bütçe etrafında şu izahatı 
yermiştir: 

Değerli arkadaşlarım, 
Nisan içtima devresini açarken, varidat 

kısmını yüksek tedklkinlzc arzetmiştlm. 
Bugün de Vilâyet masraf bütçesini tak
dim ediyonım. 939 senesinde yapmak der
piş ettiğimiz işlerin rakamlandırılmış ve 
programlaştınlmış bir ifadesi olan bütçe
mizin ve esbabı mucibesinin madde mad
de tedkikinden, hangi işlere ve hizmet
lere daha fazla tahsisat ayırdığımız, 
hangi masraflardan az veya çok tasarruf 
temin ettiğimiz anlaçılabiHrse de, bütçe
nin tertibinde ve' 939 senesi mesaimizin 
tanziminde göz önünde tuttuğumuz ana 
prensipleri ve birinci plâna alarak hususi 
ehemmiyet atfettiğimiz ve gelirlerimizin 
Istitaatı nisbetinde fazlaca para tefrik 
edebildiğimiz hususları ve hizmetleri sıra
ya koyarak kısaca tebarüz ettirmek iste
riz. 

Bütçenin vilâyet işleri kısmında şehir 
halkmın sıhhi ve içtimai en mübrem ihti
yacı hastane kapılannda, yersizlik ve im
kânsızlıklar karşısında büyük bir sabır ve 
tevekkülle ve bin bir ıztırap içinde bekle
şen hastalanmışın hazin manzarası her 
şeyden evvel nazan itibara alınarak, Be
lediyemizin şiddetle muhtaç b\üunduğu 
büyük bir hastanenin daha inşa edilebil
mesi için 436 bin liralık tahsisat konmuş
tur. 

Hükümetimizin, gençliğin fikrî tekâmü
lüne olduğu kadar, bedenî inkişafına da 
büyük ehemmiyet verdiği göz önüne alı
narak, şehrin büyüklüğü, güzelliği ve iç
timai seviyesile mütenasip modem bir 
«por sahasma sahip olması maksadile, 
Dolmabahçede yapılacak stadm İstimlâki 
ve spor malzemesi için üç yüz küsur bin 
Ura ayrılmıştır. 

Çok geniş ve şirin "bir saha üzerinde te
essüs etmiş olan şehrimizin uzak semtle-
lerlle merkezi arasındaki nüfus münakale 
ve muvasaiâsmm temini noktasından ve 
bilhasa belediyecilik bakımmdan yollann 
arzettiği ehemmiyet pek aşikâr ve malûm 
bulunduğundan, gerek mevcud yollann 
tamiri, gerekse başlamış olan yolların ve 
bilhassa ehemmiyeti mahsusayı haiz olan 
Istinye - Bebek yolunun ikmal ve itmamı 
İçin geçen seneye nazaran daha fazla 
miktar tefrik edilerek 510 bin lira tahsi
sat konmuştur. Seneden seneye arttığı 
memnuniyetle görülen ilk tahsil çağında
ki çocuk nüfusuna nazaran, mevcud mek
teplerin kifayetsizliği bittecrübe anlaşıldı
ğından, bu en mühim Maarif ihtiyacını 

karşılamak üzere llkmektep binası tedari
ki için geçen seneden 110 bin lira fazla 
tahsisat konularak bu iş için ayrılan pa
ra 190 bin liraya iblâğ edUmiştlr. 

Bu arada memleket irfanına büyük bir 
feragatle hasn nefs eden muallimlerin 
bütçe mülâhazalarile almakta güçlük çek
tikleri kıdem zamlarını, yeni ve eski mes
ken bedellerini karşılıyacak tahsisat ta 
vazolunmuştur. 

Beledijre işleri masraflanna gelince: 
Kn evvel belediyeciliğin esası denilebi

lecek olan şehir halkının sıhhat ve selâ
meti bakımından, şehrin temizliği ele alm-
mıştır. 

Bu sene memurlarla ameleyi daha faz
la çalıştırmak suretile kendilerinden âza
mi randıman almağa çalıştık ve çalışıyo
ruz. Fakat esaslı bir tedbir olarak, temiz
lik vesaitini, âlâtmı daha mükemmel bir 
hale ifrağ etmek mecburiyetindeyiz. Da
ha İlerisi için de daha esaslı ve büyük 
mikyasta tasavvurları başarmak lüzumu
na kaniiz. Bu uğurda önümüzdeki sene için 
ne gibi çare ve tedbirlere başvurulması 
lâzımgelecegini mahsus bir komisyon 
ehemmiyetle tedkik etmektedir. 

İttihaz edilecek karara göre, tesbit edi
lecek hususlara sarf ve tahsis edilmek 
üzere, temizlik işleri masarifine yüz bin 
lira zam yapılmıştır. 

Şehrin temizliğine olduğu kadar, şehrin 
yangmdan korunmasını da temin, şehir
ciliğin başlıca umdelerinden biri olduğu 
İçin, itfaiye masraflarının üzerinde de 
ehemmiyetle tevakkuf edilmiştir. 

Son aylar içinde biribirini takip eden 
büyükçe yangınların Intibalan da, itfaiye
ye ne kadar ehemmiyet verilse, yerinde 
olduğunun en yakın müeyyidesini teşkil 
ettiğinden, itfaiyemizin bir daha ıslah ve 
vesaitinin İkmalini temin için de altmış 
bin lira fazla tahsisat konulmuş ve bu 
para ile hayli zamandanberi tamir görmi-
yen makinelerin tamiri, merdiven muba
yaası, hortum alınması gibi mübrem ve 
zaruri ihtiyaçlannm temin ve noksanlann 
ikmali derpiş edilmiştir. 

Şehrin iman hususunda ileri adımları 
teknik bakımdan arttırmak için Fen heye
ti. Fen işleri müdürlüğü ile müstakil İmar 
müdürlüğüne aynlmış, İmar müdürlüğü
nün kadrosu da takviye edilerek imar iş
lerinde teşkilât tam mânâsile müfid ola
bilecek bir hale ifrağ edilmiştir. Bunun 
İçin 56 bin lira fazla bir tahsisat konul
muştur. Şehir içindeki yollarm inşası için 
geçen seneye nazaran dört yüz otuz bin 
liralık fazla bir tahsisat konmuş ve heye
ti umumiyesi yeni bütçemizde sekiz yüz 
bin liraya iblâğ edilmiştir. 

Keza şehrin yol işleri kadar, güzel tar-
hedilmiş bahçelerle süslenmesi de gerek 
bedii şehircilik noktasından ve gerek hal
fan iyi hava alması ve iyi manzara gör
mesi gibi içtimai ve sıhhî ihtiyaçlar bakı
mından, ehemmiyet verilmesi icab eden 
hizmetler olduğu göz önünde tutularak 
mevcud umumî bahçelerimizin yeni baş
tan tarh ve tanzimi için de geçen seneye 
nazaran 98 bin lira İle bahçeler tahsisatı 
12S bin liraya çıkarılmıştır. 

Halkımızın içtimai, bediî ve terbiyevl 

ihtiyaçlarmı karşılıyan Şehir tiyatrosu, 
Konservatuar, gazino ve otel gibi umuma 
mahsus lüzumlu bina ve müesseseler de 
ehemmiyetle nazan itibara almarak bun
lar için de 350 bin lira konulmuştur. En 
mühim tabii ve sıhhî zaruret ve icaplann 
mahsulü olarak, muhtelif semtlerde ya
pılmasına başlanan ve şehrin kalabalık ve 
İşlek yerlerinde peyderpey yaptırılacak 
olan umımıi helalar için de 30 bin lira ko
nulmuştur. 

Birçok şikâyet ve sızıltılan mucip olan 
eskiden kalan istimlâk borçlan karşılığı 
olarak 38 bin lira ve büyük bir ihtiyacm 
ifadesi olan Asri mezarlığın imar ve itma
mı için 30 bin lira, Vilâyet kısmında ehem
miyeti tebarüz ettirilen hastane ihtiyacı 
Belediye kısmmda da aynca nazarı iti
bara alınarak mevcudlann ilâvei inşaatı 
ve tamiratı için 95 bin lira, Nafia Vekâle
tince Haydarpaşada yapılmakta olan ge
çidin masarifine iştirak hissesi olarak 50 
bin lira gibi bütçemizin bünyesine bakılın
ca, istisgar edilemiyecek olan miktarlar 
mevzu tahsisat meyanındadır. 

Diğer taraftan, şehrimizin başlıca bir 
şefkat yurdu olan Düşkünlerevi üzerinde 
de durulmuştur. Düşkünlerevinin en mü
him varidat kaynağı olan tiyatro ve sine
malardan alınmakta bulunan Darülaceze 
hissesinin son neşredilen kanunla yüzde 
ondan yüzde üçe inmesi hasebile, husule 
gelen açığın kapanmasını temin için, mez
kûr şefkat müessesesine yardım olarak ta 
85 bin lira konmak suretile içtimai mü
him bir hizmet ifa edilmiştir.» 

B. Lûtfi Kırdar, bundan sonra, 
kadrolar üzerinde yapılan şayanı ka-
yıd bir değişikliğe kısaca temas ede
rek, yeni Avukatlık kanunu devlet ve 
resmî devairde vazife alan avukatla
rın ayrıca hariçte iş yapmalarını me-
netmiş olmasından, Hukuk işleri büt
çesine 11 bin lira, murakabe ve teftiş 
hususatma ehemmiyet verildiğinden, 
kadronun tevsii için 6 bin lira zam 
yapıldığını, Muhasebede mümkün ol
duğu kadar mevcud memurla çok iş 
görmek gayesi istihdaf edilerek bir 
miktar tasarruf icra edildiğini, me
mur tazminatları karşılığı olarak 15 
bin lira vazedildiğini söyliyerek, söz
lerini şöylece bitirmiştir: 

«Bütün şu rakama müstenid izahattan 
kolayca anlaşılacağı üzere, 939 bütçesi ya
pılırken bütün ihtiyaçlar göz önünde tu
tularak ve ehemmiyetleri karşılaştırılarak 
varidatımızın tahdid ettiği çerçeve dahi
linde ve muhtelif kısımlardan da âzami 
tasarruflar temin edilerek, şehrin en âcil, 
mühim, sıhhî, içtimai ve terbiyevî işleri
nin başarılması prensipleri üzerinde yü-
rünmüştür. Yüksek tedkikinize arzediyo-
rum.» 

Bımdan sonra ruznamede bulu
nan evrak, ait olduklan encümenle-

Piyango talihlileri 
Büyük ikramiye Samsunda ziraat 

kâtibi B. Mustafaya çıktı 
Talihliden müjde almak için Samsuna tayyare ile 

gitmeğe kalkanlara verilen cevap: '̂Mayıstan 
evvel tayyare kiralamanıza imkân yoktur,, 

Tayyare piyangosunun 26 ncı ter
tip 6 ncı keşidesi ilk günde birçok va
tandaşı zengin etti. Bu keşidenin en 
dolgun ikramiyeleri dünkü birinci çe* 
kilişte çıktı ve bugüne hemen hemen 
büyücek ikramiye kalmadı. 

Altıncı keşidenin ikramiyeleri hem 
dolgun ve hem de bol olduğu için As
ri sinema salonu dün ümidini ı>iyan-
goya bağlamış yüzlerce vatandaşla 
dolmuştu. Birçok kimseler de ellerin« 
de biletler, okunmakta olan numara
lan ayakta takip ediyorlardı. 

40,000 liralık ikramiyenin çıkışını, 
15,000 ve sonra sırasile 20,000 - 25,000, 
nihayet 200,000 liralık ikramiyeler 
takip etti. Fakat ne tesadüftür ki, sa
lonu dolduran o yüzlerce insandan 
hiçbirine büyücek bir İkramiye çık
tığı hissedilmiyor ve herkes talihlile
ri merak ediyordu. 

Eminönünden geçerken bir gişenin 
önündeki kalabalığa sokuldum. Gişe 
sahipleri pek hararetliydiler. Biri te
lefona sarılmış telâşlı, telâşlı konu
şuyor, diğeri adres defterlerini karış-
tınyordu. 

Nihayet 200,000 lirayı kazanan ta
lihlinin Samsunda hükümet kona
ğında ziraat kâtibi B. Mustafa Hep-
şen olduğu anlaşıldı ve gişe sahibi 
haykırdı: 

— Hemen Samsuna.. Haydi! Ça
buk olun! 

Arkadaşı kolundan tuttu ve onu 
yolundan alıkoydu. Vapur yoktu. Ne 
ile gideceklerdi.. Bu esnada, işini, 
gücünü ve iıatta kafasını bilâ ücret 
talihlinin bulunmasına vakfeden se
yircilerden biri hemen fikrini söyle
di: 

— Tayyare ile gidiniz. Hatta ben 
de gelirim! 

Bu fikri herkes alkışladı. Hemen 
telefona sarıldılar, Ankarayı arama
ya başladılar: 

— Matmazel, rica ederim, çabuk 
ı ı ını ınaırınxxzı iJi ıoıniJtrnrıu:raxrı ı 
re havale edildi. Bu arada Riyaset 
makamının bir teklifi okundu. Bu 
teklifte «Ciheti sarfı meclisçe büâha-
re yapılmak üzere Belediyeler banka-
smdan beş milyon lira istikraz edü-
mesine müsaade» isteniyordu. Mec
lis, cuma günü toplanmak üzere da
ğılmıştır. 

Meclisin içtimamdan sonra Bütçe 
encümeni toplanmış ve bütçenin ted-
kikine başlanmıştır. 

olunuz. Bizi Samsuna götürecek tay
yare arıyoruz?... Ne dediniz? Ankara 
ile bir saat sonra mı görüşebiliriz? 
Gözünü seveyim, matmazel, yap-
mayımz bize bunu. Kaybedecek 
vaktimiz yok.. O halde müstacel mi 
vereceksiniz? Canım, efendim, müs
tacel ne kelime? Nasıl verirseniz.. Üc
ret fazla mı olur? Ne çıkar, matmazel 
razıyız!.. 

Nihayet Ankara ile konuşabildiler. 
Ankaradan; gişenin önündeki kala
balığı tamamen dağıtmaya kâfi ge
len şu cevap verildi: 

— Mayıstan evvel tayyare kirala
manıza imkân yoktur! 

* * * 
Bu keşidenin ikişer büyük ikrami

yesi olan 40,000 lirayı da Valde ha
nında bakkal Ahmed ile ayni handa 
yatıp, kalkan çuvalcı Mustafa kazan
dılar. Çuvalcı 30342 numarah beşte 
bir numaralı bilete birinci keşideden-
beri devam ediyordu. Altıncı keşide de 
de 400 kuruşa kıydı. Fakat bu para 
onun için az bir meblâğ^eğildi... 

Nihayet çuvalcı üç gün evvel para
sız kahnca biletinin yansını bakkala 
satmaz mı? İkisi de dün dörder bin 
lira alırlarken çuvalcının en çok gü
cüne giden hatta onu çileden çıkaran 
şey, bir gevezenin sorduğu şu sual 
olmuş: 

— Biletin yansını bakkala sattığı
na pişman mısın? 

««« 
20,000 Ura da, az para değil. Fa

tih, Saraçhanebaşı, Bursalı sokak 3 
numarada oturan B. Ali Olgan dün 
gişeden parasını alırken soğukkanlı 
görünüyordu. Ali Olgan üniversite 
fen fakültesinde 20 li.-i maaşlı bir 
hademedir. Bir karısı ve 1 f de çocu
ğu vardır. Hademeye şovdular: 

— Borcun var mıydı? 
— Bu da ne demek? Borçsuz adam. 

olur mu imiş! Kendimize göre bizim 
de öteye beriye borcumuz var elbet. 

— Kazandjğ^n para ile ne yapmak 
fikrindesin? 

— Evvelemirde borcumu ödeyece
ğim. Sonra... 

Biri dayanamadı, talihlinin sözü
nü kesti: 

— Borçsuz adam olurmuş demek! 
Ali Olgan gülerek sözüne devam 

etU: 
— Sonra da bir ev alacağım ve ya

tıp kalkıp, beni kiracılıktan kurta
ran piyangoya dua edeceğim... 

N. E. 
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AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Hazırlan Ratip, vakit kaybetmeğe 
gelmez! Plânın ne ise körkörüne 
itaat etmeğe hazırım. Seni seviyorum; 
»enden ayrılamam! 

Senin: Tendu 
Lûtfiye hanımefendi mutadı veç

hile arkadaşma gidip geldiği zaman 
genç kızm bahçede kendisini bekledi
ğini gördü, öpüştükten sonra: 

— Gel, seninle konuşacağım... 
Odaya girdikten sonra ihtiyar ka

dın kapışım kitledi. Çantasını açtı, bir 
kâğıd aldı ve Tenduya uzatarak: 

— Al, nişanlından bir mektup. 
— Ratip mi?.. Demek biliyordunuz, 
— Elbette! îlk gündenberi işin far-

kında idim. Bavulum posta kutunuz 
olduğunu anlamaz mıyım hiç! BUe-
rek size yardım ettim. 

Genç kızm yanakları kıpkırmızı ol
du muhabbetle halasmm ellerine sanl-
dı: 

— Anneciğim... 
Nasıl teşekkür edeceğini, ne diyece-

Jjini bulamıyordu. Gözleri yaşarmıştı. 
İhtiyar kadın devam etti: 

Nakleden: (Vft-NÛ) 
— Bugüne kadar anlamamazlıktan 

geliyorum. Lâkin artık müdahale et
mem lâzım, 

— Neden? 
— Çünkü kaçmak istiyorsun. 
Tendu kalbi bir feryadla: 
— Anneciğim, Başka çarem var mı? 
— Bakalım Ratip ne cevap vermiş 

oku! 
Yavrucak helecanla satırlara göz 

gezdirdi: 
— Teklifimi kabul etmiyor. «Şere

finle, mevkiinle oymyamam, yazdığın 
sözlere minnettar olmakla beraber bu 
şekilde hareket edemem... Senin gibi 
yüksek bir ailenin kızı herşeyden evvel 
haysiyetini düşünmeli. Çok bedbaht, 
çok perişan bir haldeyim. Geleceğim, 
babana bir kere daha yalvaracağım... 
Belki razı ederim... Sabret başka şe
kilde bir çare buluruz... 

— Pek doğru yaznuş. Müstakbel 
kansınm lekelendiğini dedikodulara 
maruz kaldığım İstemiyor. 

— Peki amma, şimdi ne olacak? Ben 
nasıl onlarm elinden kendimi kurtara

bileceğim? Vallahi intihar ederim... 
— Sus, bu çirkin kelimeyi söyle

me. 
— Olacağı o. 
— Hajnr, çünkü seni kurtaracağım! 
— Nasıl? 
— Buradan gidersin. 
— Demin olmaz diyordunuz... 
— Razı değildim. Çünkü yalnız gi

decektin. Amma benimle birlikte her 
yere gidebilirsin. 

— Nasıl! Anneciğim... Siz benimle.. 
— Annen değli miyim?.. Benimle gi

dersen kimse birşey diyemez. Avrupa-
ya gideriz. Rüştünü isbat edinceye ka
dar şehir şehir dolaşırız. Arasıra Ra
tip gelir bizi görür. Rahat rahat mek-
tuplaşırsm. Bu şekilde hiç bir dediko
du olmaz namusuna halel gelmez. 

Tendu halasımn kolları arasında se
vinçten ağlıyordu. 

— Anneciğim, anneciğim... Her şe
yimi sana medyunum... 

Lütfiye hanımefendi gözlerini sile
rek: 

— Şimdi ihtiyatlı olmalı. Ratib se
yahatimiz için herşeyi hazırlasın. Bi
letlerimizi alsm muayyen günde bizi 
bekleyip trene bindirsin. Hattâ arzu 
ederse gideceğimiz yere kadar da bi
zi teşyi edebilir. Sen bir mektup yaz. 
Benim birlikte gideceğimi söyle. Ben 
postaya veririm. 

Sonra gülerek: 
— Bu yaştan sonra başıma böyle 

işler geleceğini de asla aklımdan ge
çirmezdim. 

Lütfiye hanımefendi sokağa çıkmak 
üzere iken Perihan da hava almak ve 
biraz yürümek istediğini söyliyerek ha
lasmm peşine ts^ıldı. Kadri Memduh 
paşa erkenden İstanbula inmişti. İki 
kadm aheste aheste yürürlerken Lütfi
ye hanımefendinin postaya uğrayıp 
şehir dahüi pul alarak bir mektup at
tığını görünce Perihan hayretle sor
du: 

— Daha bu sabah İstanbuldan gel
diniz kime yazıyorsunuz? 

İhtiyar kadın hafifçe şaşalıyarak: 
— Evet... Terziye birşey tenbih et

meğe unutmuştum, telefonu da yok 
yazmağa mecbur oldum. Elbiseme aldı-
ğı garintürün rengini beğenmedim de 
başka birşey almasını söyledim. 

Tendunun hayatî meselesi ortada 
mevzuu bahs iken böyle ehemmiyetsiz 
şeylerle Lûtfiye hanımefendinin meş
gul olmıyacağını bilen Perihan bu iza
hata pek inanmadı. Zaten ihtiyar ka
dının sözlerinde tereddüd hissediliyor
du. Mutlak bu işin içinde bir iş var
dı. Perihamn şüphesi uyandı. Acaba 
hemşiresile Ratibin muhavere etmele
rine halası mı yardım ediyor? Düşün
dükçe fikrinin doğru olduğuna hük
mediyordu. Son zamanlarda Tendu 
ondan kaçıyor, eskisi gibi derdini söy
lemiyordu. Elbet bunda da bir mâna 
var. Meseleyi kuıcalamağa karar ver

di. Tam onlan ayırmağa muvaffak 
olacağı bu sırada yeni bir mâniin çık-
masmı önlemeli!.. 

Ertesi sabah birdenbire Tendunun 
odasına girdi. Genç kız ablasmı gö
rünce açık duran tuvaletinin çekme
sini kızararak itti kitledi. 

Perihamn kalbi ıztırapla burkuldu. 
Kardeşinin böyle telâşla sakladığı aca
ba Ratibin mektupları mıydı? 

Kendini yenerek lâkayıd bir eda il« 
sordu: 

— Elmaslarım mı muayene ediyor-
dım? Yoksa kremlere mi bakıyorsun? 
Koketlik damannı yakaladım diye kı-
zanyorsun! 

Genç kız şaşkın şaşkm: 
— Hayır! - dedi. - Ufak tef eklerimi 

düzeltiyordum. 
— Ya!., demek çocukluk hatıratına 

veda ediyorsun? Zira birkaç güne ka« 
dar senin için yeni bir hayat, bambaş
ka bir hayat başhyacak! 

— Ablacığım, daha nücâh olmadı 
kil... 

— Amma olacak! Maatteessüf bu
nun önüne geçmnin imkânı yok ki..» 

— Belki bir çaresini bulurum 1 
— Ne yapabüirsin ki... Nikâh günü 

imzanı atmazsm, red cevabı verirsin.^ 
Amma o da senin terbiyene, aileniö 
şerefine yakışmayacak bir hareket* 
tir. Bunu yapmıyacağma eminim— 

(Arkası van)] 

i 
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ingiltere Malta ve Cebelîtarıkta 
emniyet tedbirleri aldı 

i 

(Baf tarafı 1 inci sahifede) 
Bicflya arasındaki hava nakliyatı dur
durulmuştur. Sahil v« hava müdafaa 
imtaryalan harp yeciyetine geürü-
pniştir. 

Ajni tedbiıier, Cebeltittankta da 
ittihaz olunmuştur. 

Paris 11 (A.A.) — Petit Parisien 
gazetesinin yazdığına göre, Fransa T* 
Ingllterenln Akdeniz filoları takviya 
edilmiş ve hareket haline getirilmiş 
tir. İngiltere, Korfu adasını işgal et
memekle beraber. Yunan adaları açılc» 
lannda İngiliz harp gemilerinin gö-
Eüfcmesi beklenebilir. 

Londra 11 (AA.) — Kral, B. Cham-
berlain'i kabul etmiştir. 
l Y u n a n i s t a n g a r a n t i p a k t ı n a 

i ş t i r a k e d e r s e . . 
Roma 11 (A. A.) — Roma siyajst 

mahafilinin kanaatine göre, Ama^ 
Vutluk meselesi askerî bakımdan ta«-
fiye edilmiştir. Diplomatik bakımdan 
da tasfiye edilmek üzeredir. Çünkü 
garp demokrasi devletleri emri vakli 
kabul etmek ıztırannda bulunuyor
lar ve İtalyamu doğrudan doğruya ve 
yalnız kendisini al&kadar eden bir 
meseleyi halletmiş olduğunu anhyor-
1ar. 

Ayni İtalyan mahafiU Yugoslavya-
nm ve Yunanistanın gösterdiği SM»-
ğukkanlıhğı tebarüz ettirmekle be
raber, Yunanistanm İngiltere tara-
fmdan teUif edilen garanti paktma 
iştirakinin, İtalyaya karşı hasmans 
bir hareket olarak telâkki edileceğini 
ihsas eylemektedir. Binaenaleyh İtal-
yanm Londraya ve A;tiııaya «Korfu 
katiyen işgal edilmiyecektin» husu
sundaki teminatı, Yunanistan İngil
tere ile olan siyast bağlarım sıkılaştır> 
madiği müddetçe muteber olacaktır. 
Çünkü Almanya ile sıkı bir anlaşma 
içinde hareket eden İtalya Akdeniz-
deld kuvvet muvazenesini bozmağı 
istihdaf eden İngiliz ve Fransız hare
ketine derhal mukabele etmeğe ka
rar vermiş bulunuyor. 

Faşist mahafili yeni Arnavutluk 
statüsü hakkında yakında reanl bir 
tebliğ neşredeceğim bildirmektedir. 

i t a l y a a s k e r t o p l u y o r 
Roma 11 (A.A.) — Bazı smıflann 

Bilâh altına çağınldığı aşağıdaki res
mi tebliğle teeyyüd etmektedir: 

1901 ve 1902 smıflaıının tamamen 
silâh altına çağırılması, 1917 ve 1918 
snufıarırun tamamlanması ve diğer 
sınıfların mütehassıslanmn silâh al
tına alınması suretile Metropolde bu
lunan İtalyan oı-dusu mevcudu çok 
mühim bir seviyeyi bulmuştur. Fev
kalâde ahval hariç cırnak üzere, artık 
diğer suuflar silâh altma çağınlmıya-
icaktu:. 

I n ^ I t e r e t t a l y a y a b i r 
n o t a v e r e c e k 

U>ndra 11 (A.A.) — Kabinenin Ha-
ticiye komitesi, saat 15 te toplanmış 
tır. Toplantıya B. Chamberlain, B. 
Bamırel Hoare, B. Tomas înskip, B. 
Halifax, B. Morrison ve B.Alexander 
Cadogan iştirak etmişlerdir. 

Londra 11 — Kabinenin dünkü top
lantısı hakkmda gazetelere resmî hiç
bir tebliğde bulunulmamıştır. Verilen 
kararlar malûm değildir. Yegâne bi
linen şey. Kabinenin perşembe saba
hı tekrar toplanacağı ve ayni gün öğ^ 
leöen sonra parlâmentonun içtima 
Weceğidir. Başvekil B. Chamberlain 
lAvam kamarasında, lord Hallfax ta 
^^JTdlar kamarasında söz alarak Ar
navutluğun işgali üoerine tahaddüs 
•den vaziyeti anl«t«ealdanlır. 

Deveran eden bir şayiaya göre, In-
8^tere, İtalya tarafından Akdenizde 
«er hangi bir hareket ^nıkuunda, bu-
»un İngiliz - İtalyan itilâfına doku-
**acağım, İtalyaya büdirmeğe karar 
l'̂ ermiştir. 

l^laşan riveyetlere göre, harp çık-
*% takdirde, İngiliz harp gemilerine, 
Keçen harpte olduğu gibi. Yunan su-
**'"ida ve Korfu adasında demirle-
^'^^ İçin müsaade edilecektir. 

ingiltere ile Yunanistan arasmda 
*^^yım eden müzakereler perşembe 
^ ^ ü bitecektü-.' İHgUterenln Yuna. 
^ t a n a garantisi, olmuş bir şey ad-
»iediUyor. ' 

Alman gazetelerinin tngil-
tereye hücumu 

Berlin 11 (AJL) — Zw(« - Uhr -
Blatt g^«tesi, Ytman Ihnanlarmı 
tngüiz filoları için üs olarak kullan
mak istemekle İtham ettiği İngiltere-
ye şiddetle hücum ederek, «Demokrat 
küstahlığı en son haddini buldu, tn-
gütere, gemilerini Roma imparatorlu
ğunun kollarına götürmek istiyor» 
demektedir. 

Gazete diyor ki: 
«İngilterenin Yunanistana karşı 

olan bu «itimad jesti> bir tahrik te
zahürü hududunu aşan bir doğrudan 
doğruya tahriktir. Bunu tasvib et
mek, İngilterenin İtalyaya karşı 
harpcu bir h?j-cketini sabırla seyret
mek demek olur. Almanyanm böyle 
bir sabn olacağını zannetmek hata. 
dır. İhatayı terviç eden İngiliz poli -
tikacılanmn, İngiliz topraklarmın 
böyle bir tahrikâmiz vaziyet alacağı
na müsaade edeceğini zannetmeleri 
büyük bir hatadır. 

Balkanlarda hiçbir kimse tehdid 
edilmemektedir. Ne Yunanistan, Ne 
Yugoslavya, ne Romanya, ne de Tür
kiye hiçbir İtalyan taarruzuna ma
ruz değildir.» 

Deutscher EMenst te, İngUtz hükü
meti ve İngiliz matbuatı hakkında 
çok şiddetli ve hattâ birçok yerlerin
de kaba lisan kullanmaktadır. 

Gazete diyor ki: 
«Bununla beraber bu aşikâr asabi

yetin hUcmeti vardır. Yunanistan. 
Yugoslavya, Romanya ve Türkiyeyi 
İngiliz imparatorluğunun menfaatle
ri lehine harekete sevketmek için ye-
ni vaziyetten istifade etmek mevzuu-
bahistir. Demokrasüeıin gevezeliği, 
ülküleri, hakikati bir adalet ve de
vamlı bir banş olan Almanyayı ve 
İtalyanın sükûr^etini bozmamakta
dır.» 

P a r i s t e k i s iyas î f a a l i y e t 
Paris 11 (A.A.) — Salâhiyettar ma-

hafil, paskalya esnasında zuhur eden 
bejmelmilel buhran esnasında tngil-
tere ile Fransanm noktai nazarlan 
ve hareketleri arasındaki sıkı birliğe 
işaret etmekte ve bu birliğin bu iki 
devletin diplomatik ve askerî hare
ketlerindeki müvazilik İle tecelli et
miş olduğunu ilâve eylemektedirler. 

Paskalya tatilleri esnasında sarfe-
dilmşl olan siyasî ve diplomatik fa
aliyet, bu hafta zarfında inkişaf et
mekte devam edecektir. Bidayette 
çarşamba günü akdi mukarrer olan 
Kabine içtimai, bugün saat 16 da ya
pılacaktır. Bu İçtimain büyük bir 
kısmı; B. Bonnet tarafından beynel
milel hâdiseler hakkmda yapılacak 
etraflı liMr izah ve teşrihe tahsis edi
lecektir. B. Bonnet, bir taraftaa Pa
ris ile Londra, diğer taraftan şarki 
Avrupa ile Balkan devletleri payitaht
ları arasındaki müzakerelerin ne de
receye kadar ilerlemiş olduğunu bil
direcektir. 

Son zaruialaıdaki hâdiseler, bu mü
zakerelerin amelî netayicini tacü ede
cektir. 

Müteakiben B. Daladier, daimi mil
li müdafaa komitesinin müzakereleri 
hakkmda arkadaşlanna malûmat ve
recektir. 

Öğrenildiğine göre, bu müzakere, 
fevkalâde ahval muvacehesinde icap 
eden tedbirlerin derpiş edilmesine ve 
hatta ittihaz ve tatbik olunmasına 
müsaittir. 

Çarşamba günü öğleden sonra me-
busan meclisi Hariciye encümeni, re
is Bu Mistlerin şimdüü beynelmilel 
meşkûk vaziyette Fransa hükümeti
nin vaziyeti ne olduğu hakkında ve
receği izahatı dinlemek üzere bir top
lantı yapacaktır. 

Nihayet Nazırlar meclisi, gene çar-
samba günü toplanacak ve bugünkü 
Kabine içtlmamda ittihaz edilecek 
olan tedbüeri tasdik edecekttr. 
F r a n s ı z K a b i n e k o n s e y i n i n 

t o p l a n t u ı 
Paris 11 (A.A.) — Kabine konseyi 

saat 16 da B. Daladier'nin başkanb-
ğmda toplanmış ve saat 18,30 a kadar 
müzakerede bulunmuştur. 

Toplantı sonunda matbuata afağı> 
dakl tebliğ verilmiştir: 

B. Daladier'nin başkanlığında top
lanan Kabine konseyi pasar gOnû 

toplanan millî müdafaa nazırları koı> 
feransmda tatbikiı» karar verilmiş 
olan tedbirleri tasvip etmiş ve yarınki 
Nazırlar meclisimn tasvibine arzedi-
lecdc olan yeni kararlan tetkik eyle
miştir. 

Paris 11 (A.A.) — Kabine toplantı
sından sonra B. Daladier, B. Bonnet 
ile Hava Nazınm kabul etmiştir. 

F r a n s a b ü t ü n t e d b i r l e r i a l d ı 
Paris II (A.A.) — Hükümet azası 

Kabine toplantısında verilen kararlar 
hakkmda çok sıkı bir ketumiyet gös
termektedirler. Ancak söylenen söz
lerden elde edilen intibaa göre, hü
kümet memleketi icabmda her ihtima
li karşılayacak vaziyete koymak için 
bütün tedbirleri almıştır. 

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

Paris 11 — Journal gazetesinde 
Saint - Briçe diyor ki: «Beynelmilel 
vaziyetteki gerginlik hissedilecek de
recede azalmıştır. Buhr^ıın genişle-
mesri, şimdüik bertaraf edilmiştir. 

Echo de Paris - Jour gazetesinde 
Leon Bailly şöyle yazıyM": «Avrupa 
hakikî bir paniğte terkedilmiştir. Bu
nun aksi, bizi hayrete düşürür.» 

Petit Journal gazetesinde de Bous-
sard şu mütalealan yürütüyor: «İtal
yanlar, zâptedilmiş Arnavutluğa ni
çin bu kadar asker ve mühimmat 
göndermeğe devam ediyorlar. İtalya, 
on iki adada, Rodosta Veleryüzde m-
çin asker tahşid ediyor. Selanik, şark 
sahilleri ve Süveyşin kapısı tehlikede 
midir? » 

Oeuvre gazetesinde madam Tabou-
is şöyle diyor: İtalya, sözlerini İs
panyadaki askerlerini, geri çekmek 
gibi maddi delUerle teyid etseydi İn
giltere verilen teminata güvenebilir
di. İngiltere İtalyaya Arnavutluktaki 
hareketi hakkında ademi tasvibini ve 
endişelerini bildirmekle beraber bu 
hükümete hareketinin neticelerini 
düşünmek için vakit bırakacaktır.» 

İ t a l y a d a s i l âh a l t ı n a 
ç a ğ r ı l a n l a r 

Londra 11 (A.A.) —Reuter ajan-
smm Komadan alarak bildirdiği bir 
habere göre, İtalya, ekserisi 1912 sı
nıfından olmak üzere birkaç sımfa 
mensup bazı efradı bugün silâh altın» 
çağırmıştır. Bunlar Arnavutluğa gön
derilen kuvvetlerin yerine ikame olu
nacaktır. 

Bu suretle silâh altına alınan efra-
dm adedi hakkında resmî mahafilde 
bir şey söylenmen»kte beraber, bunu 
iki yüz bin olarak tahmin etmek doğ
ru olur. Bu suretle silâh altında bulu
nan ordu mevcudu asgari 950 İMn ki
şiye varmış bulunuyor. 

P a r i s ve L o n d r a d a k i 
g ö r ü ş m e l e r 

Londra 11 (A.A.) — Sovyetler Bir
liğinin Londra sefiri, bu sabah Hari
ciye Nezaı-etine giderek orada yanm 
saatten fazla kalmıştır. 

Londra 11 (A.A.) —ı Lord Halifaı, 
Sovyet büyük elçisile görüştükten 
sonra B. Chtnb«rlain ile uzun bir mü
lakatta bulunmuştur. B. Chamberlain 
ve B. Halifaxm bugün öğleden sonra 
toplanacak olan Kabine tâli Hariciye 
komitesini hazırladıklan zannedU-
mektedir. 

Paris 11 (A.A.) — Hariciye Nazın 
Bonnet bu sabah Fransanm İspanya
daki büyük elçisi mareşal Petain^i 
müteakiben de Sovyet büyük elçisi 
Suriçl kabul etmiştir. 

Diğer taraftan Başvekil Daladier, 
Amerika büyük elçisi Bullittll ve 
ondan sonra da Romanya Hariciye 
Nezareti genel sekreterini kabul et
miştir. 

A m e r i k a m n b i r t ek l i f i 
Vaşington 11 (A.A.) — Ayan aza

sından demokrat Bjrmes, Amerikanm 
İngiltere, Hollanda, Belçika ve diğer 
bazı memleketlere tekliflerde buluna
rak Amerikanm fazla pamuk ve buğ
day mahsulünün bu memleketlerde 
veya müstemlekelerinde çıkan kauçuk 
ve kalayla mübadelesini ileri sürecek
tir. 

Böyle bir anlaşma bir umumi İh
tilâf halinde bu memleketlerin İpti-
tidal madde ihtlyaçlaruu temin et-
ml^ olacaktır. 

Meşkûr anlaşmayı imza eden diefv-
letler bu pamuğa re buğdayı aradan 

Amerika, vaziyetin harbe 
doğru gittiği fikrinde 

8. Roosevelt, demokrasilere yardım etmek için 
parlâmentoda şahsen mOdahalede bulunacak 

Vaşinj^n 11 (A.A.) — Rooseveltln 
dün Warmspring'den hareketi esna-
smda sonbahardan evvel bh: muha
rebe vukuu ihtfara lerinden bahseb-
raest, Cümhurriyascttnde ve Hariciye 
Nezaretinde bugün hüküm sürmek
te bulunan bedbinlikle asabiyete ter-
ceman olmaktadır. 

Siyasî mahfiller, Amerika haricî 
siyasetini idare edenlerin, bugünkü 
buhranm vehametini gittikçe artan 
bir ısrarla kayıd ve işaret etmeleri
nin aşağıdaki düşüncelerden mülhem 
olduğımu beyan etmektedirler: 

1 — Roosevelt, Hull ve Hariciye Neza
reti erkanının ekserisi, bugünkü vazlye--
tln, totaliter devletlerle, bunlara kar?» b4r 
emniyet cephesi tesisi suretile totaliter 
devletleri durdurmak istiyen milletler 
grupu arasında katî bir ihtilâfa doğru sey
retmekte olduğuna kani bolunmalrta-
dırlar. 

Bu vaziyette Amerika Haricly» Nezareti. 
İngiliz - Fransız diplomasisine müzahe
ret etmefe karar vermiştir. 

2 — Amerika'nm harici siyMeCMn ai-
mamdarlannın arzusu, «terMy» mfleaâ«> 
lesl» ni yalnız efkân uraumiyede de^U, 
belki Amerika'nın şimdiki hattı hareke
tinin 7e İcabmda Paris ve Londra'nm sar-
fetmekte oldukları mesaiye müzaheret 
maksadile ittihaz edilecek tedbirlerin 
faydalı olduğunu göstermek maksadlle 
kongrede takviye etmektedir. 

3 — İmkân hasıl oltJugu takdftrde, İn
giltere ve Fransaya. sulh zamanında ol
duğu gibi harp zamanmda da müessir 
bir yardım yapılacağını t€min maksadlle 
«bitaraflık kanunu» mm tadili meselesi 
hakkında yakmda kongrede yapılacak olan 
müzakereler üzerinde tesir icra etmek. 

İyi malûmat almakta olan bazı 
mahafUe göre B. Roosevelt, naüzake-
rat matlup derecede süratle üeri«mfr> 
diği takdirde efkân umumiyenin mü
zaheretinden emin olan idarenin ar-
2U etmekte olduğu vadideki her hanr 
ĝ  bir hal suretini tehir etmeğe mü-
said olmadığını göstermek üzere 
ayan ve mümessiller meclisi encü
menlerinin müzakereleri esnasmda 
şahsan müdahalede bulunmak ta-

aavvurundadır. 
B. Rooseveltin görüşmeleri 

Vaşington 11 — B. Roosevelt, Va-
şington'a döner dönmez beyaz sar-
ray'a gitmiş ve orada B. Hull ile bey^ 
nelmilel vaziyet hakkında müzakere
lerde bulunmuştur. 

B. Hull, Avrupa'mn vaziyetini pek 
yakından takibe devam edeceğini 
söylemiş ve Avrupa'daki gerginliğin 
sermayelerin Amerika'ya akmasım 
intaç ettiğini ve bu halin Atlantik 
aşırı milletlerin iştira kuvvetlerini 
mühim mikdarda aaaltabUeceğinl 
ilâve etmiştir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre Amerika hükümetinin 
Arnavutluk tecavüzü dolayısile İtal
yaya bir nota gönderilmesini derpif 
etmesi ihtimali vardır. Şimdiki hal
de hükümet ağlebi ihtimal Ameri
ka'nm Tiran elçisi Hugh Grant'ı geri 
çağıracaktır. 

A m e r i k a n m t e s l i h a t ı 
Vaşington 11 (A.A.) — Ayan bah

riye encümeni, yeni hava ve denia 
üsleri tesis ve mevcudlan ıslah için 
65 milyon dolarük tahsisatı ihtiva 
eden kanun lâyihasım tasvib etmiş
tir. Encümen Guam adasma aid bü
tün kredileri reddetmiştir. 
B i t a r a f l ı k k a n u n u n u n d e ğ i ş 

t i r i lmes i m e s e l e s i 
Vaşington 11 (A.A.) — Demoktart 

liderlerin kanaatine göre, bitaraflık 
kanununda yapılacak tadilâtın müş-
kUâtı, bu kanunun 1 mayıstan evvd 
dcğ:Lştiritmesine mani (^maktadır. 
Halbuki kanım 1 mayısa kadar mute
ber bulunuyordu. 

Ayan hariciye encümeni reisi Pitt-
man yaptığı beyanatta kanunun bir 
veya iki ay temdidini teklif edeceğini 
söylemiştir. 

Ayan hariciye encümeni perşembe 
günü tekrar toplanacaktır. 

Almanya Cenubi Amerikada 
müstemleke istiyormuş 

istenilen yerler arasında 
Venezüel la da var 

Nevyork 11 (A.A.) — Haftalık Bu
siness mecmuası, almanca tab'edil-
miş bir harita neşretmektedir. Bu ha
ritadan Almanyamn Cenubî Ameri
kada müstemleke istediği anlaşılmak
tadır. 

Haritada: «Müstemldce Tilmaf 
hakkımız vardır» ibaresi yazılıdır. 
Trinidad ve Tol'aco'nun Kurland du-
kalığmdan 17 nci asırda gelen Al
manlar tarafından işgal edildiği ajnn-
ca tasrih edilmektedir. 

Venezüella hakkmda da, haritada 
16 ncı asırda Augsborgdan gelen bir 
Alman ailesinin bumya yerleştiği 
kaydedilmektedir. 

Bu üç erazinin isimleri gotik harf
lerle basılmış ve bunların Cermenlik-
le alâkadar olduğu bu suretle teba
rüz ettirilmiştir. 

A r j a n t i n d e t a h r i k a t 
Buenos - Aires 11 (A.A.) — Pata-

gonyada tahrikat yapmakla maznun 
Arjantinü nazilerin şefi MüUer, h î ^ 
sedilmiştir. Mumaileyh şimdiye k»-
dar polis müdirij'etinde mevkuf bu
lunmakta idi. 
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Alman maslahatgüzan, Arjantinli 
nazüer meselesine dair yapılan tah
kikat hakkmda Hariciye müsteşarı 
Gacha Ue görüşmüştür. 

Diğer cihetten Hariciye Nazın C£uv* 
tUo, Almanya sefarethanesinden bir 
nota aldığım, fakat notada MüUerin' 
tevkifi ile alâkadar bir talepte bulu
nulmadığım beyan etmiştir. 

A l m a n se f i r in in b i r n o t a s ı v e 
İ n g i l t e r e n i n c e v a b ı 

Buenos-Aires 11 (A.A.) — Almanya 
büyük elçiliğinin Arjantin Hariciye 
Nezaretine verdiği bir notada, mem
lekette nazi tahrikatı jrapıldığı hak-
kmdaki iddianm sahte vesikalara is-
tinad ettiğini bildiı-mesi üzerine, Ar
jantin Hariciye Nezareti bir cevap ve
rerek, bötftn Arjantin topraklarında 
Adliyenin de iştiıaktle bu bapta tah
kikata girişilmiş okluğunu ve Arjan
tin hükümetinin bu tahkikat netice
sinde lüzumlu göreceği tedbirleri al
makla iktifa edec in i bildirmiştir. 

Notada, ileri SIÎ'-"^*^" hiriu-nVrin 
tavazzuhu ile iki ase-
belterinin emin biı- yola gireceği üâv» 
edilmektedir. 

beş sene geçmeden kullanmamağı ve 
satmamağı teahhüd edeceklerdir. 

J u r n a l d ö M o s k u n u n 
m a k a l e s i 

Moskova 11 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor. 

Journal de Moscou, Arnavutluğun 
İşgaline tahsis ettiği başmakalesinde 
bu taarruz hareketinin başhca sebeb-
lerinden bahsettikten sonra diyor ki: 

»Moakovanm tereddtkl ve jüphell 
davranması İçin lüzumundan fiuda 

setoebler mevcuttur. Fakat hastalık 
tamamen burada değildi ıket. 
Roma ile Şerlinin İngilteıe ve Fran
sanm beynelmilel "^"nasebetlerde 
«yeni Mr devre» a, ı ve muta-
amzlara Tcarşı mukabele azim ve ira-
dMindc bulunduklan hakkındaki be-
yanatlannı ciddîye .>.,,.oi..to„ ,.,,f-.,qı 
eylemektedirler. 

Bunım içindir M, mutaamzlar bu 
asim ve İradeyi süngü ve bomba dar-
belerile tecrübede devam ediyorlar.» 
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TARİHE GEÇEN AŞKLAR 

General Boulanger 
ile Margueritte 

Bonnemains 
14 Temmuz 1886 da kırk bin kişi

lik ordu Longchamp sahasına top
lanmıştı; topçular, süvariler, piyade
ler saffı harb nizanunda sıralan
mışlar, geçid resminin zamanım bek
liyorlardı. Halk ta, sabahın altısın^ 
dan itibaren Longchamp'na akın et
meğe başlaçnıştı; at kişnenjlerine 
kansan kılıç ve mahmuz şıkırtılan 
duyuldukça halkın yüreğine sevinç 
doluyor, alayların önündeki bay
raklar dalgalandıkça halkın göğsü 
gururla kabanyordu. Meydam ve 
tribünleri dolduran halk ta bir şey 
bekliyordu. 

Saat on beş buçukta doğu tarafın
da bir müfreze sipahi belirdi; sipahi
lerin yirmi beş adım kadar gerisin
de on beş general, yabancı devlet 
ataşemiliterleri, dört yüz kadar su
bay, onların arasında da yağız bir 
süvari göründü: Fransa ordusu ku
mandanı, Harbiye Nazırı general 
Boulanger... General pembe kazmir 
külotu, kıpkırmızı ceketi ile, kalaba
lığın ortasında bir alev gibi yükse
liyordu. Mavi gözlerinde şimşekler 
çakan, ipek kıllı sarı sakalında 
tanyerinin altın renkleri parlayan 
Boulanger, iri yapılı, gürbüz, dinç, 
güzel bir erkekti; ordunun en usta 
binicisi idi. Dunnadan at oynatarak 
askeri teftiş etti, sonra tribünlere 
doğru ilerledi, milleti kılıç sallıyarak 
selâmladı. Koca meydanı dolduran 
halk, bir ağızdan haykırdı, Paris 
dev cüsseli tek bir vücud kesilmişti 
sanki, sanki bu haykırış tek bir yü
rekten kopmuş, Fransa hududlanm 
kaplamış, bütün eyaletlere, şehirle
re, kasabalara ve köylere yayılmıştı: 
«Yaşasın Boulanger». 

Yazan : Selâmi İzzet Sedes 
iki ağaç kütüğünü delip geçtikten 
sonra bir zırh parçasmı parçala
mıştı. 

—I Boulanger, Fransayı ihya etti 
doğrusu; öyle değil mi Margueritte?.. 

Suali sonra kontesti. Margueritte 
de, kerliferli, enine boyuna, mat 
tenli, badem gözlü, yirmi sekiz yaşın
da bir kadmdı. Sonzamanlarda, gü
nün adamı olan generale omuz silk
mekle meşhur olmuştu . Kontesin 
sualine gene dudak büktü: 

— Nerede ise Fransayı a kurdu di
yeceksiniz!.. 

Tam bu sırada odaya Boulanger 
girdi, takdim ettiler: 

—. Vikontes de Bonnemains... 
General kendinden on dokuz yaş 

küçük olaiı kadmm elini tuttu ve bir 
daha bu küçük eli bırakmadı.. 

*• 
Boulanger, 1870 den sonra Fran

sayı ordusuna kavuşturan kahra
mandı. Milletin kalbinde intikam 
arausu yanıyordu, Alsace - Lorraine 
acısı henüz gönüllerdeydi, ordunun 
başına geçen Boulanger, bu acıyı din
direcek, milletin intikamını alacak 
ve belki de bir gün Alsace - Loraine... 

İşte bu ümid yedisinden yetmişine 
kadar bütün Fransızlan Boulange'ye 
bağlamıştı. 

Boulanger tahsilini Saint - Cyr'de 
bitirmiş, çabuk terfi edebilmek için 
rahat işlere yanaşmamış, evvelâ İtal
ya seferine iştirak etmiş, sonra Ko-
şenşine gitmiş, yirmi beş yaşında bir 
eyaletin kumandanı olmuştu. 1870 
harbi patlayınca soluğu Fransada 
almış, her harbde de yaralanmış, ce
sur, merd, yılmaz bir askerdi. Kırk 
sekiz yaşında general oldu; ordunun 
en genç generaliydi. 

Şubat 1886 da Harbiye Nezaretine 
getirildi. İngUdiz generallerinden 
Wolseby, Boulanger için diyor ki: 
«Fransa efkârı umumiyesine soluk 
aldırdı. Alman efkânm soluksuz bı
raktı, Fransa ordusunu tamamile ıs
lah etti. 

Halk Harbiye Nezareti işlerile ya
kından alâkadar olmağa başlamıştı; 
salonlarda bile toptan, tüfekten ve 
tabiatile general Boulanger'den bah
sediliyordu. Bir gece kontes Saint -
Priest'de söz generalden açıldı: 

— Kolonel Lebel'in icad ettiği tü-
feği^rduya kabul etmesi yüksek ze-
kâsîîîa en büyük bir delil teşkil eder. 

Herkes bunu tasdik ediyordu. Ge
neral Harbiye Nazın oluncaya ka
dar teknik büro, Lebelin tüfeğine 
kulak asmamıştı, halbuki bu tüfek 

dırmak için uğraştılar, niahyet tren 
kalktı. 

* 
14 Temmuz geçid resminden son

ra mebuslan korku aldı; gazeteler 
generale hücuma başladılar; general 
söylenenlere, yazılanlara kulaklannı 
tıkamış, gözlerini kapamıştı, çalışı
yordu o. Geçid resminden iki gün 
sonra, gece saat onda «Orduevi» nin 

Saray 

açılma törenini yaptı. Daha arabası 
caddenin başmda görününce halk 
«yaşasın Boulanger» çığUğım bastı, 
arabaya doğru koştu, atları çözdü ve 
arabayı Orduevinin kapışma kadar 
çekti ve dönüşte, gene arabasım çe
kerek kendi evine kadar götürdüler. 
Orduevinden çıkan ihtiyar askerler 
aralarmda şöyle konuşuyorlardı: 

— Böyle alkışlanan bir insan da
ha gördük. İmparator oldu. 

1887 de bir matbaa Boulanger'nin 
resimlerinden mürekkep bir albüm 
yaptı; Harbiye Nazın bu işi hoş gör
medi amma para verdi, kısa bir za
manda Fransaya Boulanger'nin beş 
müyon resmi dağıldı. 

• 

21 Nisan 1887 de Alman hududun
da bir hadise oldu. Herkes harp çı-
kacağma emindi. Fakat meclist» 
uzun münakaşalardan sonra sulhun 
idamesine karar verildi. Kabine düş
tü. Acaba açıkta kalan Boulanger 
ne yapacaktı? Öyle başıboş terakıla-
câk bir adam değUdi; Clermont -
Ferand'na sürdüler. Trene binmek 
üzere gara gelen general geçecek yol 
bulamadı. Garda iğne atılsa yere 
düşmiyecekti. Halk tepinip haykın-
yor, Boulanger'yi bırakmak istemi
yordu: «Yaşasın Boulangerf..» 

Tren sekizde hareket edecekti, do
kuz olmuş kalkamamıştı. Bin bir hi
leye başvurup generali lokomotife 
bindirdUer. Halk demiryoluna yattı. 
Bir saat te raylara uzananlan kal-. 

• * 

Pariste siyasî skandaller neticesi 
kabineler düşüyor, Boulanger men
fasında rahat durmuyor, kâh kaça
mak yapıp Parise geliyor, İsviçreye gi
diyor, Bonapart taraftarlarile anla
şıyor, Jeröme Napoleon üe görüşü
yordu. 

Boulanger'nin mebus olmasma 
imkân yoktu, buna rağmen yüz bin 
rey aldı. Boulanger artık çok olu
yordu, tekaüde sevk ettiler. 

Bımdan daha beter budalalık ya
pılamazdı. Tekaüde sevk edilen 
Boulanger mebus intihab edilmek 
hakkım kazandı. Artık asker değil, 
Bulanjizma partisinin şefi. diktatör 
namzedi idi. Uzes düşesi Boulanger-
nin emrine üç milyon altın frank 
verdi. Boulanger yüz yetmiş iki bin 
reyle mebus oldu. 4 Haziran 1888 de 
kürsüye çıktı. Meclisin feshini, teşki
lâtı esasiyenin tadilini, âyanm lağ
vını istedi. Nazırlar, mebuslardan in
tihab edilmiyecek ve yalmz devlet 
reisine karşı mesul olacaklardı. 

Mecliste gürültü koptu, reis hay
kırdı: 

— Napoleon sizin yaşınızda iken 
ölmüştü! 

Boulangerye hakaret ettUer, ge
neral reis Floquet'yi düelloya çağır
dı, vuruştular, general yaralandı. Ya
tağında yatarken hükümet kısmî in
tihab yapmağa kalktı. Bımu haber 
alan general yatağından frladı, so
kağa çıktı. 

27 İkincUcânun 1889 intüıabatı 
Fransa tarihinde misli pek görülme
miş bir intihabdır. Sokaklarda mürur 
ubur durmuş, yollar hıncahınç dol
muştu. Gece saat onda reyler tasnif 
edUdi. Boulanger iki yüz kırk iki bin 
rey almıştı. Arkadaşları Dufand lo
kantasında generali bulup müjdeyi 
veı-diler. Halk sel gibi akarak lokan
tanın önüne toplandı: 

— Saraya!.. Saraya!... diye haykı-
nyorlardı. 

Deroulede: 
— İşitiyor musunuz? dedi. Bir ke

lime söyleyiniz generalim derhal yü
rürüz. 

Boulanger tek kelime söylemedi, 
hususî dairesine girdi. Orada badem 
gözlü, uzun kumral saçlı bir kadın 
vardı. 1886 da tanıdığı Margueritte 
Bonnemains'den bir daha ayrılma
mıştı. Kadm generalin dizlerine ka
pandı, kollannı erkeğinin omuzlan-
na doğru kaldırdı, sarıldı ve sordu: 

— Gidecek misin? 
— Nasıl istersen. 
— Gitme; gittiğini istemiyorum. 

Sen benimsin, yalmz benimsin... Hal
buki gidersen beni kaybedersin, unu
tursun beni. 

Kadmm gözlerinin önüne Napoleon 
geliyor, Josephme'i, Marie - Louise'i, 
Valewska'yı düşünüyordu. Boulanger 
imparator olursa muhakkak onu 
unuturdu: «Gitme!..» 

Boulanger de kadına delicesine 
âşıktı... 

Roçhefort haber verdi: 
— Saat on bir buçuk oldu gene

ralim. 
Boulanger kulak asmadı... Gece ya

rısı... Biraz sonra Georges Thiebaud 
mınldandı: 

— Gece yaıısmı beş geçiyor; beş 
dakikadan beri Bulanjizma düşmeğe 
başladı. 

Fransa bir şefe kavuştuğunu san
mıştı, halbuki Bulanger biçare bir 

Trakya mnektuplan 
Almanyaya kesilmiş piliç» 
tavuk, hindi sevkediliyor 
Trakyanın her tarafında mektep ve 
Halkevi binaları inşa edilmektedir 

Trakyada yapılan Uk mekteplerden birinin temdi atılırken 
Edime (Akşam) — Damizlıkta kul-

lamlmıyan tavuk, piliç ve hindilerin 
Almanyaya sevkedilmesi köylüler ve 
yetiştiriciler arasmda hemen faydalı 
tesirini göstermiştir. 

Şimdiye kadar köylü, yetiştirdiğini 
yok bahasına veya küçük bir para ile 
satıyordu. Çok yetiştirmek ve bunlar
la uğraşmak kendisini fazla ilgilen
dirmezdi. Çünkü piyasaya ne kadar 
çok tavuk çıkarüırsa vasıtalar onun 
kıymetini o nisbette düşürür, hattâ 
şehire göndemıeden elinden kapar
lardı. 

Kesilmiş tavuk ihracatı ilk adımını 
atmağ başladıktan sonra her yerde 
hissedilir canlı bir hareket başlamış
tır. Çünkü bu suretle köylü ile alıcı 
arasmda bulunan ve köylünün aley
hine çalışan vasıtalar aradan kalk
mış, köylü ile ahcı karşı karşıya gel
miş, fiatler iyi bir şekil almış ola
caktır. Köylüler ve yetiştiriciler mem
nundurlar. 

Komşu memleketlerde yıUardanbe-
ri yapılan tavuk ihracatı bu memle-
ktelere ve bu işlerle uğraşanlara pek 
büyük kâr temin etmiş ev ve aile eko
nomisi bununla kurulmuştur. Bulga-
ristanda bu tarzda çalışmalar ile beş 
senede tavuk ihracatı senede (1000) 
vagona ve yumurta Uıracatı da evvel
ki senelerin iki misline çıkarılmıştır. 
Tavuk yetiştiriciliği üzerinde çoktan 
ilk adımını atmış olan Trakya köy
lüleri bu mahreç temin edildikten 
sonra çalışmalarını daha ziyade art
tıracak ve genişletecektir. 

Trakya köylerinin bu verimli işe 
şimdiden hazırlanmaları tavuklarmı 
iyi beslemeleıi ve yok bahasına elle
rinden, piliçleri çıkarmamak için de 
onları Haziran sonundan evvel satı
şa çıkarmamaları kendilerine büyük 
menfaat temin edeceğinde şübhe yok
tur. Esas şudur ki, vasıtasız, Trakya 
için demiıyolu ve asfalt şose boyları
na gelmeli, teşkilât yapmalı, satış 
ve besleme merkezleri göstenııeli ve 
bunları köylü ve halka duyulmalıdır. 
O vakit iyi para getiren bu akış fayda 
verir. Bir yandan da çoğaltma işle
ri de genişlemeğe başlar ve üretme 
teşkilât altına alınır. 

Edirne mezbahaunda ıslahat 
Edime belediyesi, mezbahasmda 

gereken fennî tadilât ve tesisatı yap
mak üzere faaliyete geçmiştir. Ez
cümle et dinlendirme yerleri bu ayın 
sonuna kadar ikmal edilecek, soğuk 
hava deposu ile buz fabrikası inşaatı 
da en kısa bir zamanda bitirilecektir. 
Belediyemizin yapacağı soğuk hava 
deposu muhitimizin en mütekâmil bi« 
müessesesi olacaktır. Belediyemiz bu 
iş için bütçesine yirmi bin küsur lira 
tahsisat koymuş bulunmaktadır. 

Trakyada in$aat faaliyeti 
Bu yıl Lüleburgaz merkezinde, ye

ni plân üzerinden bir ortamektep ya
pılacaktır. Bu mektebin yapılması 
için mahallinde kurulan cemiyet ve
rimli bir tarzda çalışmaktadır. ' ' 

Ayrıca Kırklareli umumî meclisi bu 
işe para vermek suretile yardıma ka
rar vermiştir. Bundan başka Babaes-
kide beş dershaneli yeni mektebe baş
lanması ve iki yıl içerisinde bitiril
mesi de kararlaştınlmıştır. 

Öğrendiğime göre Çorlu, Malkara 
ve Vize kaza merkezlerinde de beşer 
dershaneli okullar bu sene tamamlars-
mış olacaktır. 

Babaeski Halkevi yapısı en iyi bir 
tarzda ve asfalt şose üzerinde bit
mek üzeredir. Lüleburgazda da birer 
Halkevleri inşaatına devam ediliyor. 
Kırklareli, Vize, Biga ve Gelibolu 
Halkevleri nişaatına devam ediliyor. 

Öğrendiğime göre, Kırklareli, Mal
kara, Yenice hükümet konakları mü-
teahhidlerine ihale olunmuştur. Uzuı> 
köprü hükümet konağı ise bütün da
ireleri içine almak üzere çatı altına 
alınmış bulunuyor. 

Hükümet konağmın tamamı 17 Ni
sanda ihale edilmek üzere askıdadır. 
Ezine, Hayrebolu, Lapseki hükümet 
konaklan 1939 yeni plâruna dahildir, 

Trakyada arteziyenler gittikçe ge-
nişüyor. Umumî toplantüannı yap
mış olan Trakya vilâyetlerinin umu
mî meclisleri bütçelerine arteziyenler 
için az, çok para koymuşlardır. Ma
hallî belediyelerin de Nisan bütçele
rinde koyacaklan yardım paralarile 
bu birlik şeklinde arteziyen takımlan 
tamamlanacaktır. Su ve arteziyen işt 
Trakyanın büyük işleri arasındadır. 
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âşıktan başka bir şey değildi.. 

Hükümetin yapacağı bir tek şey 
vardı: Bulanger'yi tevkif etmek... 
Bunu haber alan general, sevgilisi ile 
beraber Brüksele oradan da Jerseye 
gitti. Perde kapanmış, Bulanjizma 
son nefesini vermişti. 

Temmuz 1891... 
Jerseyde büyük bir bahçe; ağaçla-

n n altında dal kadar ince bir kadm 
geniş omuzlu bir erkeğe dayanmış, 
sendeliye sendeliye yürüyor. Verem
le kemirüen Margueritte son günle
rini yaşıyor. 

5 Temmuzda yatağmdan kalka
madı. 14, 15, 16 temmuzda, general 
sevgilisinin başuctından aynlamadı. 
elini elinde bırakmadı. 16 Temmuz
da Margueritte öldü. General mezar 
taşına şunu yazdırdı: Margueritte. 
19 Birincikânun 1855 - 16 Temmuz 
1891. Yakında görüşüıüz.* 

Generalin havatı artık bir çöldü. 

Uğruna her şeyi feda ettiği kadm 
artık onu bırakmıştı. Boulanger ı-uh-
suz bir cesed gibi yaşıyordu. Gözle 
rinin önünde gece gündüz, Mar-
gueritte'in hayali vardı. Uyuyamı-
yor, daldığı zaman da rüyasına 
Margueritte giriyordu. 

Bir gece Napoleon Bonaparteıi» 
bir emrini okudu: «Bir asker ruh acı
larına dayanmalıdır. Acıdan kurtul
mak için kendini öldürmek, galîl» 
gelmeden harb meydanından kaçmaJl 
demektir». 

General kitabı kapadı, düşündüt 
«Ben hâlâ asker miyim?...» 

30 Eylül 1891 de MarguerittelD 
mezarı üstünde generalin cescdüJ 
buldular. Mezar taşına yazılacak ki
tabeyi hazırlanuş, elile yazıp bırak
mıştı: 

«Georges. 29 nisan 1837 - 30 Eylû* 
1891. İki buçuk ay sensiz yaşayabil
dim mi?» 

\P 
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Beden terbiyesi umum 
müdürü Ankaraya gitti 

Beyazıd ve Taksimde iki 
jimnastik salonu yapılacak 

istanbul klüplerinin reislerile ta
nışmak ve Yenibahçede yapılacak as
ri stadyom işlerile yakından alâka
dar olmak maksadile şehrimize gel
miş olan Beden terbiyesi umum mü-
düı-ü general Cemil Taner dün tek
rar Ankaraya avdet etmiştir. 

Klüp reislerile yaptığı mülakatta 
yeni Beden terbiyesi kanununun icab 
cttü'diği vazifeleri izah eden general, 
stadın yapılacağı Dolmabahçede ted-
kikatta bulunmuş ve bugünkü ihti
yaçlara göre hazırlanması yolunda 
dört kişilik bir komite teşkil etmiştir. 

Eski sporculardan Ali Sami, Bur
han Felek, Taib Servet ve Fethi Ba
şarandan mürekkep olan bu komite, 
stadm muvakkat projesi üzerinde lâ-
zımgelen tadilât hakkında son bir 
toplantı yapaı-ak hazırlıyacağı rapo
ru Vilâyete verecek ve bu raporu mü-
tecüdp stadm inşasına mimar Viyoli 
tarafından başlanacaktır. 

General, şehrimizde bulunduğu 
müddet zarfında İstanbul bölgesi 
başkanı Fothi Başaranla birlikte 
klüplere ait olan oyun sahalanmn bir 
an evvel yapılabilmeleri için bunları 
birer birer dolaşarak mahallinde ted-
kiklerde bulunmuş ve şehrimize ait 
spo" mesaili üzerinde birçok direktif
ler vermiştir. 

Dolmabahçede yapılacak asri stad-
yomdan başka, halk kesafeti nazan 
itibara alınarak, Taksim ve Beyazıt-
ta iki jimnastik salonu yapılmasının 
zararı Olduğuna işaret eden umum 
müdür, bu salonlann bu seneki plâ
na ithal edilmesi için teşebbüslere gi
rişmiştir. 

Beden te?-biyesi mükellefiyeti dola-
yısile, günlük jimnastik ihtiyacmı 
karşılamak için yapılacak olan bu 
salonlann mümkün olduğu kadar sü
ratle inşa edileceği haber alınmıştır. 

Profesyonel güreş müsabakaları 
Bu hafta Taksim stadında 
İddialı güreşler yapılacak 

Tayyare cemiyeti Taksim nahiyesi 
tarafından önümüzdeki pazar günü 
Taksun stadında profesyonel güreş 
müsabakaları tertip edilmiştir. 

Türkiyedeki bütün profesyonel gü
reşçilerin davet edildiği bu karşüaş-
malann alâkalı bir şekilde cereyan 
etmesi için güreşçiler, kuvvet esası 
göz önünde tutularak sımflara a3rnl-
mıştır. On iki kişilik gruplar halinde 
üç sınıf olarak ayrılan pehlivanların 
taksimi şu şekilde yapılmıştır: 

Birinci sınıfa Tekirdağlı Hüseyin, 
Kara Ali, Mülayim, Manisalı Halil, 
Babaeskili İbrahim, Molla Mehmed, 
Yarımdünya Süleyman, Karacabeyli 
Hayati, Pehlivanköylü Mustafa, Sın
dı ı-gılı Ş?rif, Gönenli Arap Hüseyin, 
Ali Ahmed ayrılmışlardır. 

. Diğer sınıflara ise, şimdiye kadar 
başaltı ve büyük ortada temayüz et
miş güreşçiler iştirak edebilecekler
dir. ' ' ' ' 

Yapılan tasnife göre, birinci sımf 
güreşlerin galibine 150, ikinci sımf 
güreşlerin galibine 75, üçüncü smıf 
güreşlerin galibine 37 lira verilecek
tir... 

Bu karşılaşmalar için Beyrutta bu
lunan Mülayim pehlivana haber gön-
derümiş ve kendisinden hareket et
tiğine dair telgraf alınmıştır. Kara 
Ali ise bugün şehrimize gelmiş bulu
nacaktır. 

Geçen hafta yapılan müsabakalar
dan sonra Manisalı Halil Manisaya, 
Tekiı-dağlı Hüseyin de Tekirdağına 
gitmiş olduklarından, kendilerinden 
müsabakalara iştirak edip etmiyecek-
ri hakkında bir cevap beklenmekte
dir. 

Diğer birind sımf pehlivanlann 
hepsi şehrimizde bulunmaktadırlar. 
Tekiı-dağlı üe karşılaşmayı her zaman 
izhar eden Babaeskili İbrahim bu 
karşılaşma için bir muharririmize 
verdiği beyanatta: «Geçen sene iki 
defa zorlukla berabere kalarak elim
den kurtulan Tekirdağlınm uzun 
Scamandanberi peşinde dolaşmakta-
ymı. Geçenlerde gazetelere verdiği 
beyanatta rakipsiz.'ikten şikâyet eden 
başpehlivan İzmir havalisinde kendi-
sile karşılaşmak arzulanmı acaba 
neden kabul etmedi? 

Kendismi geçen hafta Manisalı ile 
yaptığı müsr.bakada tekrar davet et
tim. Bana müsbet veya menfi bir ce-
Tap vermedi. Bu hafta er meydanm-
da bir kere daha bekliyeceğim. Maa-
maflh buna da gelmezse, elbet Kırk-
pınarda karşılaşacağız. ı. demiştir. 

Son yapılan karşılaşmalarda ha-
kikf.t?n kıymetli bir pehlivan olduğu-

Pazar günkü müsabakalara iştirak 
edecek olan Kara Ali 

nu isbat eden Babaeskili İbrahimin 
bu çok açık meydan okumasına baş-
pehlivEuıımızın vereceği cebap merak
la beklenmektedir. 

Gençlerbirliği şehrimizde 
iki maç yapacak 

Ankaranm kuvvetli klüplerinden 
Gençlerbirliği, Pera ve Şişli klüple
rine müracaat ederek şehrimizde iki 
maç yapmak istediğini bildirmiştir. 

Pera ve Şişli idarecileri, Gençlerblr-
liğmin teklifini, tedkik etmektedirler. 
Bu müıacaat kabul edildiği takdirde, 
son zamanlarda çok kuvvetli bir hal
de bulunan Gençlerbirliği takımı önü
müzdeki haftalarda şehrimize getiri
lecektir. 

Mi l l î k ü m e n i n b u h a f t a k i 
m a ç l a r ı 

Millî küme fikstürü mucibince bu 
hafta İzmir şampiyonu Doğanspor 
şehrimize gelerek cumartesi Fener
bahçe, pazar günü Vefa ile iki maç 
yapacaktır. 

Buna mıü^abil şehrimizden Beşik
taş, Ankaraya giderek cumartesi gü
nü Demirspor, pazar günü Ankara-
gücü ile karşılaşacaktır. 

Futbol federasyonu tarafından şeh
rinizde yapılacak olan Fenerbahçe -
Doğanspor nıaçma Halid Galip, Ve
fa - Doğanspor maçma Feridım Kılıç 
hakem olarak intihap edilmişlerdir. 

Taksim stadında yapılması icab 
eden Vefa - IX)ğanspor maçı profes
yonel güreş müsabaka! an dolayısile 
Şeref stadına alınmıştır. 

DevJetJemiryolları 
K a d r o n u n b i r a z d a h a gen i ş 

l e t i lmes i m u v a f ı k g ö r ü l d ü 
Ankara 11 (Akşam) — Devlet de

miryolları umum müdürlüğünün 939 
bütçesinin 938 bütçesinden 3 milyon 
340 bin küsur lira fazlasile 39,130,000 
tahmin edildiğini bUdirmiştim. 
Demiryollarımı.v:da 1937 senesinin ilk 

altı ayma göre 1938 senesinin ilk altı 
ayında yüzde on beş nisbetinde bir 
artış kaydedilmiştir. 1937 yılında 
93,524 olan tren adedi. 1938 de 100 
bin 988; 1937 de 7,083,767 olan tren 
kilometresi 1938 de 8,099,738 i bul
muştur. 

İdare hatlarımızm genişliğini göz 
önüne alarak kadrosunu biraz geniş
letmiştir. Hâlen 16,600 kişiden mü-
rekkeb olan kadroya yeniden 1426 kişi 

'ilâve edilmiştir. 
Bunun 102 si yol, 619 u cer, 579 u 

hareket servisi kadrosuna konulmuş
tur. 

İdare fevkalâde inşaat, tesisat ve 
tevsiat için geçen sene olduğu gibi 
bu sene de 8 milyonluk taahhüd ve 
sarfiyat icrası için Büyük Millet Mec
lisinden tahsisat istemiştir. 
D e v l e t d e m i r y o l l a r ı m e m u r 

ve m ü s t a h d e m l e r i n i n 
^ıLi»teceği e ş y a 

Ankara 10 (Akşam) — Devlet de
miryolları idaresi memur ve müstah
demlerinin haftada beş ve senede 
300 kiloyu geçmemek üzere getire
cekleri erzak ve eşya ile evli memur
ların getirecekleri 2000 ve bekâr me
murların getirecekleri bin kilo mah
rukattan ücret almmamasını karar
laştırmıştır. 

ölüm cezasına çaptırılacak
lar h a k k ı n d a k i t e z k e r e l e r 
Ankara 11 (Telefonla) — Bafranm 

Demşek köyünden Hüseyin oğlu 
Lûtfi Tannver, Eceabadın Turşun kö
yünden Mehmed kansı Didar Savaş 
ve Mehmed oğlu Âdil Görey, Ereğli-
nin Ömerli köyünden Çolak oğul-
larmdan Durmuş oğlu Bayram Ok
tay, Erzincanm Başköy nahiyesine 
bağlı Neringah köyünden Pomak oğlu 
Beros diğer adı Yaşar, Lüleburgazm 
Çeşmekolu köyünden Veli oğlu Hasan 
Altmirmak, Kayserinin Jopiti köyün
den olup Niğdede mukim Emin oğlu 
Edib, Rizenin Çamlıbel mahallesinden 
Şat oğlullanndan Mehmed Salim ve 
Vezirköprünün Taşkale mahallesinde 
mukim Mehmed oğlullarmdan Cemal 
Sakann ölüm cezalarına çarptınlma-
ları hakkmdaki tezkereler Meclise 
gelmiş ve Adliye encümenine havale 
edilmiştir. 

G ü m r ü k m u h a f a z a u m u m 
k u m a n d a n l ı ğ ı 

Ankara 11 (Telefonla) — Fırka 
tüm kumandanlarmdan general Lût-
finin, general Seyfinin mebusluğa 
seçilmesile açılan gümrük muhafaza 
umum. kumandanhğına tayini yük
sek tasdike arzedilmiştir. 

T ü r k n e ş r i y a t k o n g r e s i 1 m a 
y ı s t a t o p l a n a c a k 

Ankara 11 (Telefonla) — Ankarada 
toplanacak birinci Türk neşriyat 
kongresinin içtima tarihi 1 mayıs ola
rak tesbit edilmiştir. Kongrenin Baş
vekil B. Refik Saydam tarafından 
açılması muhtemeldir. 

B. Nizameddin Kırşan 
Ankara 11 (Telefonla) — B. Nasuhi 

Baydann Malatya mebusluğuna se
çilmesi üzerine Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü Ankara bölgesi asbaşkan-
lığma umum müdürlük neşriyat mü
dürü B. Nizameddin Kırşan tayin 
edilmiştir. 

Kemal Halim futbol 
ajam oluyor 

Belediyedeki vazifesinin çokluğun
dan dolajı İstanbul Futbol ajanlığın
dan istifa eden Süleymaniyeli Orha-
mn yerine, eski Futbol federasyonu 
azalarından Istanbulsoprlu Kemal 
Halimin tayini tekarrür etmiştir. 

Senelerdenberi Türk futbolüne hiz
met etmiş olan Kemal Halimin en 
mühim ajanlığa tayini şehrimiz fut
bolu narmna bir kazançtır. Dürüst-
lüğile İştihar eden bu arkadaşa yeni 
vazifesinde muvaffakiyetler dileriz. 

İstanbul tenis ajanlığı 
Şehrimiz Tenis ajanı B. Sermed, 

vazifesinin Ankaraya nakli dolayısile 
Tenis ajarüığmdan istifa etmiştir. Bu 
vazifeye kimin tayin edileceği henüz 
malûm değildir. 

Almanya Poionyanın 
kararım bekliyor 

Polonya İngiltere ile itilâf yaparsa Alman -
Lelı anlaşmasını hüklimsllz addadeceiı 

Berlin 11 (A.A.) — Siyasî mahafll, 
Berlin ile Varşova arasmda haliha
zırda hiçbir müzakere yapılmadığım 
söylüyor. Alman hükümeti, B. Beck-
in Londradaki görüşmelerden sonra 
ittihaz edeceği kararı beklemektedir. 
Polonya, İngiltere ile bir itilâf akde
decek olursa. Alman hükümeti böyle 
bir itilâfın 1934 tarihli Hitler - PU-
sudski it'lâfı ilo ne dereceye kadar 
kabili telif olduğunu tedkik edecek
tir. 

İyi malûmat alan mahafil, hattâ 
Almanyanm fesih için derpiş edilmiş 
olan mühleti hesaba katmaksızm kar-
şi tarafın şeraiti keyfî surette tadil 

etmiş olduğımu esbabı mucibe olaralı 
ileri sürmek surctile Almanya - Po
lonya itUâfuu Mkümden sakit ilân 
etmesi de ihtinHii dahilindedir. 

Alman mahaflli, Avrupa vaziyeti
nin muslihane surette seyrini takib 
edeceği hakkında büyük bir itimad 
izhar etmektedirler. Bu mahafll, Al-
İhanyanm hiçbir ihtilâf zuhur etme
den tatmin edileceği ve Polonyanm 
İngUterenin kendisini İngiliz askeri 
gîbi kullanmasına müsaade etmiye-
ceği kanaatini beslemektedir. 

Ayıü mahafll, hiçbir tahrikin Al
man siyasetini takib etmekte olduğu 
yoldan çevirmiyeceğini de ilâve ediyor. 

Başvekilin nutltu ve TOrl(iyenin vaziyeti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Balkanlarm istikbaline ait birçok 
müzakereler olduğu şu sırada Türki
ye siyasetinin istikameti her tarafta 
dikkatle takip ediliyor. Bu bakımdan 
Türkiye Başvekilinin merakla, alAka 
ile beklenen nutku da tam zamamn-
da gelmiştir. 

Hükümet beyannamesinin dahilî si
yasete ait kısmından bahsetmiyorua. 
Esasen Dr. Refik Saydam, bugünkü 
heyecanlı vukuat karşısında, hakh 
olarak bu sahada teferruata girişme-
miş. Parti programım teyid ile iktifa 
etmiştir. 

Asıl mühim olan haricî siyaset bah
sinde hükümetin görüşü iki kelime 
ile hulâsa edilebilir: Sükûnet, emni
yet. 

Cumhuriyet hükümeti daima uya
nıktır, hâdiseleri her zamandan faz
la teyakkuzla takip ediyor, dünya 
buhram ile yakından alâkadardır. Bu 
gün için sükûnetimizi bozacak hiçbir 
sebep yoktur. 

Esasen Türkiyenin haricî siyase
tinde hiçbir değişiklik olmamıştır: 
Verilmiş sözlerimize ve imzalarımıza 
daima sadık kalacağız. Bütün devlet
lerle dost geçiniyoruz, ve niyetimi» 
şimdiden sonra da dost geçinmektir. 
Avrupa ideoloji kavgası ve menfaat 
hırsı ile ikiye bölünmüş olabüir. Tür
kiye hiçbir taraftan değildir. Düşün
düğü tek şey sadece Türkiyenin var-
hğıdır. Dün gibi bugün ve yann da, 
hareketlerimizde âmil ancak millî 
menfaatlerimiz olaca'Ktır. 

Türkiye, her türlü macera zevkin
den uzak bir devlettir. Başvekilin de
diği gibi (»milletimizin hayat ve refa
hım tehlikeye atabilecek hareketler 
hükümetimizden sadir olmayacak

tır.» Hiçbir yabancı fikrin, hiçbir ya
bancı siyasetin hatın için Türkiye 
cephe almaa ve silâha sanlmaz. Bu 
karmakarışık ahval ortasında, son 
dakikaya kadar sulhu korumaya ça
lışacağız. Sulhu severiz, harbe tercih 
ederiz. Fakat sulha aşkımız ka3ntsıa 
şartsız değildir. En çetin harbi, en 
tath sanılan sulha tercih etmekten 
asla çekinmeyi!. Sulh, bizim sulhu
muz olmalıdır. Dr. Refik Saydam bu
nu açıkça ifade ediyor: «İyi niyetleri
miz ve bütün devletlere karşı besle
diğimiz samimi ve dostane bitaraflık 
doğrudan doğruya veya bilvasıta ih
lâl edilmek teşebbüsüne maruz kal-
masm.» 

Türkiye bugün hiçbir tehlikeye 
maruz değildir. Zira Türkiye anava
tanına göz koyacakların, ve Türkiye-
ye en ufak bir safer ümidile taarruz 
etmek istiyeceklerin mecnun olması 
lâzımdır. 

Fakat, her ne olursa olsun, Başve
kil haber veriyor ki »Türk vatan ve 
milletinin, Türkiye cumhuriyetinin 
maruz kalabileceği vekayie karşı, 
tedbirler alınmıştır. 

İki günlük kıyametten sonra dün 
Londra ve Paristen «vaziyette salâh» 
sesleri gelmeğe başladı. Bu aldanan 
ve aldatan sesi aylardanberi kaçtır 
duyuyoruz. Her defasında yeni bir 
emriv&ki göaniyoruz ve hiçbir defa
sında Londra ve Paris Kabinelerin-
deki uzun müzakerelerin, bol lâfların 
olanı geri çevirmeğe yaradığını da 
müşahede etmiyoruz. Milletlerin an
cak kendi kuvvetlerine güvenmeleri 
lâzım geldiği acayib bir devirde ya
şıyoruz. Onun için, dayandığımız tek 
kuvvet cumhuriyetin muzaffer ve 
yılmaz ordusudur. 

Necmeddin Sadak 

Hollanda kısmî 
seterlıerlilt yapıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Aünan askerî tedbirlere umumî Av

rupa variyeti dolayısile birer ihtiyat 
tedbiri nazarile bakılmalıdır. Yoksa 
HoUandaya müteveccih doğrudan 
doğruya bir tehlike mevcut değildir. 
Eğer Avrupada gerginlik devam ede
cek olursa bu, bir harbe müncer ola
bilir. Bu takdirde de het taraf için ve 
her hâdisede istiklâlimizi müdafaa 
azmimizi göstermemiz lâzımdır. 

Ordumuzun sulh mevcudu melhuz 
bir seferberliğin normal şartlar altm-
da cereyamm temine kâfi değildir. 
Bu hususta bazı tedbirler almmak 
zarureti hasıl olmuş ve hudutların 
muhafazasına memur kıtaat silâh al
tına çağrılmıştır. 

Buhran hâd bir mahiyet aldıkça 
hükümet «ne yapmalıdır?» suali kar
şısında bulunuyor. Binaenaleyh se
ferberliğin sükûnet içinde cereyanım 
temin için intikal tedbirleri almamn 
muvafık olacağı görülmüştür. İstik
lâlimizi herkese karşı muhafaza et
mek istiyoruz. Vaziyeti ne kadar sü
kûnetle derpiş edersek, hem bizim 
için hem de hariçte bırakacağımız 
tesir için o kadar faydah olacaktır.» 
Kral Karol Dobricaya gitti 

B«7cre,<; 11 (A.A) — Kıral Karol. 
pazar akşamı, Bükresten ayrılarak 
I>obriçaya gitmiştir. 

Filistin meselesi 
İngiltere programında bazı 

tadilât yapıyor 
Kahire 11 (A.A.) — Mısınn Lon

dra sefiri, İngUtere hükümetinin, İn
giltere tarafmdan Filistinde takibi 
tasavvur olunan siyasetin bazı nok
talarım tadU eden tekliflerini getir
miştir. 

Suudî Arabistan ile Irakm müme»-
sllleri yann, İngiliz teklifleri hakkın
da kendlsile görüşmek üzere Mmr 
Başvekiline mfilAki olacaklardır. 
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15822 
15374 
18346 
16779 
10125 
20772 
19329 
33442 
35297 
8478 

31407 
30178 
23878 
1883 

35413 
9250 
13436 
5311 

20608 
13734 
.35505 
31828 
21895 
36543 
514 

18368 
36751 
6013 

21895 
15649 
26844 

^ 
İOÜÜ 

Ura kamnainar 
19391 38229 

i 
Iv/vfv/ Lira 

36746 
3638 

kazanalnar 
8770 
8778 

14988 
6097 

200 lira kazananlar 
9154 

23388 
27701 
23999 
23999 
683 

29707 
15536 
35494 
31256 

8487 
9789 
39293 
7793 
7793 

38285 
30779 
31699 
26694 
32741 

28141 
8879 
14088 
20396 
20390 
4438 
5451 

35805 
38650 
14200 

70 lira kazananlar 
31125 
22432 
30003 
35410 
156 

12055 
23300 
25933 
32694 
994 
8415 

33684 
24905 
37814 
11629 
18438 
3767 

32637 
12008 
8828 
26443 
12211 
16912 
23569 

3465 
20492 

50 lira 
25545 
10592 
5188 
26305 
16938 
22937 
27897 
35131 
10399 
22295 
3926 
14854 
38090 
16670 
18004 
9230 
7521 
35688 

38470 
21676 
12740 
21699 
16759 
27481 
28999 
25027 
38196 
5347 
7066 
8920 
10876 
562 

12278 
22665 
10882 
29951 
6605 

38074 
2687 

12650 
4719 
24872 

14716 
21296 
2072 

28849 
11128 
20970 
29291 
10781 
14957 
13906 
22584 

30971 
36467 
9592 
13481 
22516 
39888 
15869 
13323 
2244 
39727 
21035 
2257 
14920 

29574 
6842 

19468 
31541 
16645 
6976 
37978 
5621 
35270 
81498 
18617 
26454 
25494 

9453 
85447 

20008 
3315 
35808 
4799 
22222 
33878 
18470 
29157 
31360 
28801 

14188 

kazananlar 
11583 
37701 
24504 
22553 
8812 
22456 
28347 
10192 
1783 

39442 
11367 
38344 
1395 

23062 
8888 
28317 
16159 
32978 

13651 
7904 
26089 
37373 
38295 
10579 
39481 
6777 
33050 
27658 
35949 
4235 
10254 
13600 
6132 
38123 
38946 
13152 
29256 
10518 
31875 
38496 
28380 
3231 

5422 
5761 
8211 
4005 
38310 
17977 
21630 
32912 
27489 
8181 
30819 
21135 

25768 
1555 
16002 
862 

11261 

14727 
6549 
25104 
35048 
5115 
34898 
23816 
7383 
35191 
20948 
6876 
38738 
30523 
17408 
4931 
34120 
12463 
26925 
39670 
2742 
36444 
35590 
38720 
11557 

21660 

12302 
25203 
13125 

24212 
29808 
22242 
7674 
3014 
6831 

8733 
14965 
23749 
87946 
23365 
2875 
4864 
25859 
294 

21079 
19288 

21594 
89871 

4324 
8654 
10356 
1605 

21326 
5351 
30765 
28863 
18920 
3690 

1374 

2774 
14286 
16325 
31780 
S6349 
22535 
30001 
422 

39233 
1739 

33618 
19937 

20058 
30433 
13351 
8485 
9404 

35195 
27850 
26175 
22626 

763 
5332 
21033 
21347 
30795 
24327 
16224 
13003 
11303 
28902 
20912 
4595 
31946 
2688 
10100 
30176 
26016 
3801 
1263 

2334 
9601 
17142 
20994 
30157 
31119 
38498 
12124 
34592 
34130 
25500 
25012 
6291 
1726 
392 

32221 
20729 
29650 
29073 
39468 
907S 
31685 
13927 
14908 
4621 
6704 
36165 
10987 
13991 
28479 
32543 
16319 
35856 
32873 
592 
4874 
25580 
13871 
36506 
34774 
3318 

37430 
20810 
14651 
32801 
7042 
199 

19795 
27980 
6340 
17270 
14649 
17198 
34506 
32053 
28749 
10550 
9695 
16080 
32996 
7512 

30570 
13586 
38515 
38279 
3114 
29061 
39194 
34845 
3032 
3792 

4 0 lira kazananlar 
37530 
26588 
15292 
33300 
8451 
36172 
31524 
38004 
7396 
26417 
1184 

29745 
5544 
37542 
1631 
2273 
4112 
10314 
15248 
29173 
35902 
14154 
29985 
39692 
8556 

21819 
20997 
2272 
9277 
35669 
5096 
28039 
1519 

39998 
39834 
5868 
1692 
7571 
25111 
8723 
24488 
5502 
3265 
20764 
34941 
16410 
12958 
9510 

16997 
23788 
9994 
35153 
25870 
19894 
33532 
27358 
10988 
12197 
12428 
3143 

27843 
35285 
10371 
10928 
5804 

38535 
11803 
10410 
24734 
6143 

504 
39962 
27776 
29237 
33939 
39574 
16474 
8131 
13153 
23950 
571 

38211 
39556 
3448 

32038 
37950 
21467 
9864 

30740 
29973 
14152 
2193 
36134 
21066 
9632 
13750 
10686 
2501 
16973 
6915 
22728 
32206 
15743 
30094 
15154 
29540 
24899 
28126 

2278 
19866 
5756 
19531 
28578 
14792 
18881 
5600 

32957 
29924 
1993 

36771 
38634 
4552 
21258 
28673 
286 

4052 
33920 
4044 

38380 
39485 
21714 
12144 
4789 
16083 
14569 
5393 
21633 

16492 
17359 
10398 
293 

29170 
15838 
27264 
14976 
11915 
10614 
32960 
29378 
22141 
19650 
18658 
16971 
31517 
12336 

82241 
24670 
4305 
15570 
27038 
3779 

20212 
2419 
18690 
30245 
26127 
26829 
17207 
7657 
11957 
21098 
19790 
12153 
35155 
30371 

14507 
35628 
20654 
7130 
7099 
22710 9 
39412 
13849 

36250 
13466 
17529 
21297 
5409 
19355 
11904 
24422 
15069 

17415 
38289 
12657 
26258 
34445 
18440 
4360 
9700 
446 

22160 
34028 
2094 

25658 
38035 
34296 
30390 
4184 
36412 
2481 
37712 
528 

18657 
12856 
13780 
38905 
13281 
23712 
2607 
1255 
9088 

22226 
7474 
33651 
38975 
14769 
12693 
9129 
37521 
37678 
1957 
6898 
16786 

4064 
5839 
39117 
23592 
14819 
2665 
30623 

13635 
23842 
7978 
6466 

21584 
37739 
26002 
16625 

20354 
25312 
21847 
21987 
7923 
12257 
38111 
26735 
38062 

17512 
14129 
37906 
29212 
7557 
34789 
33224 
5946 
8614 
6571 
12912 
643 

50000 Liralık mükâfat 
En son çekilen ve 100 kişi arasmda 

taksim edilen 50,000 Uralık mükâfatı 
aşağıdaki 100 

25327 
9946 
27255 
2579 

28576 
30657 
13467 
35502 
39501 
5060 
9644 
36668 
34397 
20155 
25504 
32273 
24233 
494 

35608 
6706 

18352 
11808 
11546 
906 

21763 
10106 
8399 
84 

28699 
6734 
14766 
29068 
21315 
21051 
9688 

25344 
26223 
33386 
8216 
25436 

numara 
28554 
10311 
37061 
465 

31880 
15462 
35103 
30273 
39213 
16892 
9158 
18771 
31724 
15636 
32126 
29063 
31791 
2356 
39907 
4133 

kazanmıştır: 
7032 
32018 
17394 
18361 
36831 
18632 
27417 
28305 
23116 
36687 
35207 
27704 
36428 
13581 
12747 
22334 
5798 
2569 
32454 
82524 

22991 
6365 
23885 
2185 
23246 
12120 
1662 

32893 
37406 
12826 
14888 
5831 
2529 
38545 
22698 
22764 
13490 
30290 
19881 
39588 

pglTM^ «i^tftt 

Teselli mükâfatı 
Bu keşidede ikranüjre ve mü

kâfat kazanraıyan bileiler onda 
bir lıesabile (i) Bra teselli mü
kâfatı alacaktır. 

Meclis ençümenleriRde 
Reis, ikinci reis ve mazbata 
muharrirleri intihabı yapıldı 

A 7iA;ara 11 (Telefonla) — Büyüls 
Millet Meclisi bütçe encümeni reisli
ğine İsparta mebosu B. Mükerrem 
Unsal, ikinci resliğe Kayseri mebusu 
B. Faik Baysal, mazbata muharrirli
ğine Trabzon mebusu B. Raif Karar 
deniz, hariciye encümeni reisliğine 
Erzincan mebusu B. Saffet Arıkan, 
mazbata muharrirliğine Konya me
busu B. Ali Muzaffer Göker, Millî 
müdafaa encümeni reisliğine Diyar
bakır mebusu general Kâzım Suver-
tekln, mazbata muharrirliğine Erzu
rum mebusu B. Şükrü Koçak, Nafia 
encümeni reisliğine Erzincan mebu
su B. Aziz Sami, mazbata muharrir
liğine Eskişehir mebusu B. İzzet, Ma
liye encümeni reisliğine Ağn mebusu 
B. İhsan Tav, mazbata muharrirliğine 
Afyon mebusu B. Cemal, İktisad en
cümeni reisliğine Giresun mebusu 
B. İsmail Sabuncu, mazbata muhar» 
rirliğlne Aydm mebusu B. Nazmi 
Topçuoğlu, Gümrük ve İnhisarlar en
cümeni reisliğine Çorum mebusu B. 
İsmet Eker, mazbata muharrirliğine 
İstanbul mebusu B. Sadeddin, divam 
muhasebat encümeni reisliğine Niğde 
mebusu B. Faik Soylu, mazbata mu-
harrirUğine Trabzon mebusu B. Mit
hat Aydın, Ziraat encümeni reisliği
ne İzmir mebusu B. Rahmi, mazbata 
muharrirliğine Manisa mebusu B. 
Yaşar seçilmişlerdir. 

Mebusların ihtisası 
Encümenler seçimi münase-

betile listeler hazırlandı 
Aikara 11 (Akşam) — Bü3mk Mîl

let Meclisi, encümenler seçimi müna-
sebtile mebuslanmızm ihtisaslarını 
gösteren listeleri hazırlamıştır. 

Yeni ihtisas cedveline göre adliye 
ve hukukta 70, askerlikte 66, bahri
yede 3, bankacıhkta 8, baytarlıkta 2, 
belediyecildlte 17, coğrafyadal, çifçi-
lik ve ziraatte 50, deniz işlerinde 2, 
dilde 10, dinde 1, diplomaside 12, di^ 
çilikte 2, eczacıhkta 7, edebiyatta 16, 
evkaf, felsefe, halkçılık, harita, havar 
cüık, hesab işleri, içtimaiyat, koope
ratifçilik, pedagoji, posta telgraf ve 
telefonculuk, riyadye, sigorta, tayya
recilik, türkçülükte birer, idarede 70, 
maarifte 50, maliyede 27, matbuatta 
29, mühendislikte 5, nafıada 2 ve sa
niyede 5 mütehassıs mebus vardır. 

Bir gljnde neticelenen 
bir ınııhakeme 

Ankara ağır ceza mahkemesi 
dajnsmın karısını öldüren 

Mehmedi 18 seneye 
mahkûm etti 

Ankara 11 (Telefonla) — Dün bu
rada bir cinayet işlenmiş, Mehmed 
adında biri dayısı Petürkeli Zilfonun 
karısı Şerifeyl öldürmüştü. Katil 
Mehmed bugün ağırcezada muhake
me edilerek 18 sene hapse mahkûm 
edilmiştir. 

Mehmedin anlattığma göre vaka 
şöyle olmuştur: Mehmed dayısmm 
evine gitmiş, oturmuş, bu esnada 
Şerife kendisine gramofon çalmıştır. 
Mehmed evden aynlacağı sırada Şe
rife kendisine bir mektupla bir fotoğ
raf vermiştir. Şerife bu mektubunda 
Mehmedi sevdiğinden bahsediyormuş. 

Katil Mehmed vakayı böyle anlat
tıktan sonra, dayısınm namusunu 
korumak için Şerifenin üzerine hü
cum ettiğini iddia etnüş ise de mah
keme bu iddiayı kabul etmenüştlr. 

Doktorlanmmn annelere evIâUanmn nesvüo<>ması 
için tavsiye ettiği yegâne 

Kuvvet, Sılıhat, Neş'e, Enerji Kalori kaynaöı 
Hasan özlü unları 

Türkiyenin her yerinde tutulmuş bir çocuk gıdasıdır. Saflık, 
temizlik ve ucuzluk prensiploine dayanan bütün 

HASAN müstâhzarab gibi Hasan özlü unları 
da tabiatın yarattığı gibi sııf unların özlerinden fenni bir surette yapılmıştır, 

Büyüklere ve Küçüklere 
İtimat ile verUen ve azami yinm dört saat içinde solucanları dü

şürmeğe kati tesirini gösteren Sıhhat Vekâletinin resmi müsaadesini 

haiz (İSMET SOLUCAN BİSKÜVİT) 
lerınin piyasaya taklitleri çıkmıştır. 

Sayın vatandaşlanmızın kutıüann üzerinde daima (İSMET) mar-
kasmı aramaları ve istemeleri menfaatleri icabıdır. Her eczanede 

I bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 

Eksütmeye konulan 
eşyanm cinsi 
Hademe elbise 
Gaz emici motörü 
Dinamo 
Su tulumbası 

24/4/939 15 Açık 

24/4/939 15,15Açıll 

Yüksek mühendis mektebi 
satınalma komisyonundan 

Miktarı Muhammen Pey akçesi Eksiltmenin 
bedeli tarihi saati şekil 

67 A. 17,80 88,50 
1 A. 180,00) 
1 A. 450,00) 59,25 
1 A. 160,00) 

1 — Mektebin 938 mali senesi «arfmdakl ihtiyaçlan eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Bu ihtiyaçlann cins ve miktarlarile muhammen bedellti i vt ilk te-
minaUan, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

C — İstekliler 938 mail senesine aid Ticaret Odası vesikalanm gösterecek
lerdir. 

4 — Şartnameleri görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girecekle
rin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahüindeki komisyona 
müracaatları ilân oluunr. (2295) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Işletnne 
Unnunn İdaresi İlânları 

18/10/937 tarihinde eksiltmesi yapılıp ihale edilen ve müteahhidi taı•6̂ • 
fmdan adi ocak tuğlalan hariç teslim edilemiyen lokomotif ocağı tuğlaları 
ilk müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü Ue Anlıarada idare bina^ 
smda satm almacaktır. Takriben 239 ton olan tuğlalarm beher tonunun 
muhammen bedeli 52,50 lira olup açı keksiltme 26/5,939 cuma günü saat 
15,30 da yapılacaktır. • 

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

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

Kabataş Lisesi Satınalma komisyonundan: 
Okulumuz jimnastik salonunun 1291 lira 15 kuruş keşif bedeUi tamiratı 

açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 13/lîisan 939 perşembe günü saat 14 de 
Beyoğlu İstiklâl caddesi İstanbul Liseler muhasebeciliği binasında yapüacak-
tır. Mukavele, eksUtme, bayındırlık İşleri genel ve hususî ve fennî şartname* 
lerile proje, keşif hülâsası vesaire okul idaresinde görülebilir. İlk teminat 97 
liradır. İsteklilerin en az bin liralık buna benzer is yapmış olduklanna dair 
almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul ilbay lığından, eksiltme tarUıia» 
den 8 gün evvel, alacakları ehliyet ve 939 yılma ait vesikalarla müracaatlan. 

(2072) 

M. M. Vekâletinden: 
Milli Müdafaa Vekâleti tercüme şubesine iki mütercim almacaktır. Buo* 

lann Almanca Fransızca ve tn^'ilizce lisanlarına esaslı olarak vakıf olmal^^ 
ve ayni zamanda Türkçeden bu dillere tercüme yapabilmeleri şartür. VerUe-
cek 165-210 liradır. İmtihan neticesinde iki dil bilenler tercih edilecektir. 
Memurin kanununa göre memur olmak evsaf ve şeraitini haiz bulunan talip* 
lerin evvelemirde hal tercümelerlİQ Te referansları Ue müracaatlan ll&n olu»' 
nur. (928) (2196), 
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A K Ş A M Sahife 11 

Sivrisinekler, pireler yüziinden J 
Son derecede çalışkan adamdı. Ha

yatta işinden başka hiç birşey düşün
mezdi. Kadın ve aşk maceralan peşinde 
koşan arkadaşlannm halini gördükçe 
güler: 

— Yahu... Başka işiniz gücünüz yok 
mu? Aşk da ne imiş ki?... Böyle havai 
şeylerle ne diye uğraşırsmız? 

Diyerek onlarla alay ederdi. Arka
daşları Orhana: 

— Elbette seni de görürüz. Bir gün 
•en de aşk denilen kapana girersin 
korkma... cevabmı verirlerdi. 

Lâkin Orhan hiç o taraflı değîldi. 
Kendi işinden başka hiç birşey onu 
alâkadar etmiyordu. 

Yaz gelmişti. Şirkette herkes sene
lik mezuniyetini alıyordu. Eğer Or
hana kalsa mezuniyet filân istemek 
aklma bile gelmezdi. Lâkin şirket mü
dürü kendisini çağırdı: 

— Siz dört senedenberi yaz tatili 
yapmamışsımz. Çok çalışıyorsunuz. 
Herhalde biraz yorulmuşsunuzdur. 
Dinlenmeniz lâzım... Eğer istirahat 
ederseniz 'aha iyi de çalışabilirsiniz. 
Bunun içı size bu sene arkadaşlan-
nızdan 15 gün daha fazla mezuniyet 
vereceğiz. Yani bir buçuk ay mezımi-
yet yapacaksmız. Çünkü dört sene 
hiç mezuniyet yapmamışsımz. dedi. 

Orhan bu bir buçuk ay içinde adam 
akıllı dinlenip, işine döndükten son
ra daha iyi çahşabilmek için şöyle ya
fan sayfiyelerde bir köşk tuttu. İşte 
burada başım dinliyecek, yorgunluk-
lannı giderecek, mezuniyeti bittikten 
sonra işinin başına taze bir kuvvetle 
dönecekti. 

Sayfiyede ük günler çok iyi geçti. 
Okuyor, jimnastik yapıyor, gezip do
laşıyordu. 

Fakat bir hafta geçtikten sonra deh-
fetli cam sıkılmağa başladı. Üstelik ge
celeri hiç uyuyamıyordu. Bu eski say
fiye köşküne birdenbire dehşetli bir pi-
re, tahtakurusu, sivrisinek hücumu 
başlamıştı. Halbuki Orhan yatağa ya-
tar yatmaz, gözlerini kapayıp uyumak 
İtiyadında idi. Lâkin burada tahtaku-
rularmdan, pirelerden, sivrisinekler
den yatağa girer girmez uyumamn 
İmkânı yoktu ki... Gece yatağında 
sağdan sola, soldan sağa saatlerce dön
dükten sonra güçbelâ dalabUiyordu. 
Bir gece geç vakit vücudunun her ta-
jrafmda dehşetli bir kaşmtı ile uyan
dı. Yatağın içinde pireler oradan ora
ya zıplıyorlar. Tahtakurulan yastığln 
üzerinde âdeta tabur tabur ilerliyor
lardı. Yatağın içi düşman baskmına 
uğramış bir memlekete benziyordu. 
Başmın üzerinde sivrisinekler vızıltı
larla dolaşıyorlardı. Üstelik dehşetli 
de sıcak bir gece idi. Orhan ne kadar 
uyumak istese bunun kolay kolay im-
kâm olmadığmı anlıyordu. Nihayet 
yataktan fırladı. Biraz hava almak 
maksadile balkon kapışım açtı. Bir is. 
kemle atıp oturdu. 

Aydınlık yıldızlı bir yaz gecesi idi. 
İCurbağalar koro heyeti halinde hep 
birden vıyakhyorlardı. Bir aralık ge
cenin sessizliği içinde bitişik köşkün 
balkonunda hafif bir gürültü işitti. 
Başını çevirip baktı. Yandaki bal
konda bir kadın gölgesi aydınhk gece 
İçinde farkediliyordu. Orhan bitişik 
köşkte ne güzel, ne de çirkin genç bir 
kadınm oturduğunu görmüştü. Her-
lıalde balkondaki o olacaktı. Muhak
kak onun da kendisi gibi uykusu kaç. 
mıştı. 

Orhan geç vakte kadar balkonda o-
turduktan sonra tekrar yatağma gir
di. Oene sağdan sola, soldan sağa sa
atlerce döndükten sonra ancak saba
ha karşı uyuyabildi. 

Ertesi günü bahçede dolaşırken bi
tişik köşkteki komşusunu daha yakın
dan gördü. Bu büyük ağızh, hafif, 
kmnral bir genç kadındı. Göze çar-
pan hiç bir hususiyeti yoktu. Fakat ol
dukça sevimli idi. 

Bir iki gün sonra tanıştılar. Şimdi 
İkisi de alçak duvarlı bahçelerine çık
tıkları zaman selâmlaşıyorlar, hattâ 
bazen ayak üstünde konuştukları da 
oluyordu. 

Birkaç gece sonra gene sivrisinekle
rin, pirelerin hücumu yüzünden Oçhan 

Oyuyamamış, kendisini balkona atmıştı. 
Etrafına bakınırken bitişik köşkte o-
turan Salmenln de balkonda olduğu-
tiü gorUu. Bu genç kadın herhalde pek 
lair ruhlu bir İnsandı. Gece yarıları
na kadar balkonunda tek btfuıa yıl-
<l>xlan seyrediyordu. Orhan ba yan
daki balkonda bir ba^na otvan ka-

dmla bir İki kelime konuşmak ihtiya
cım hissediyordu. Zaten bir haftadan-
beri fena halde cam sıkıUyordu. Çün
kü ne kahveye filân giderdi. Ne de bu
ralarda öyle oturup da uzun uzun ko
nuşacak dostları vardı. Bitişik balkon
daki komşusvma, Saiemye doğtudan 
doğruya seslenmeği terbiyesizlik addet
ti. Bvmun için evvelâ ıslıkla bir şarkı 
tutturdu. Saime kendi balkonunun 
kenarına gelerek: 

— Galiba uykunuz kaçtı... dedi. 
Orhan balkonun bitişik köşkün ta

rafındaki köşesine geldi. Şimdi Sai-
meye çok yakındı, öteden beriden ko
nuştular. Oturdukları sayfiyeden bah
settiler. Saime: 

— Burası çok gazeldir amma işte 
yazlan bu msıhzuru var... Sivrisineği 
pek çok.. 

— Evet benim de onlar yüzünden 
uykum kaçtı ya... 

Yarım saat kadar konuştuktan son
ra İkisi de odalarma çekildiler. Lâkin 
Orhanm köşkündeki tahtakurulan, 
pireler, sivrisinekler işi gittikçe azıtı
yorlardı. Genç adam etrafı ilâclıjor, 
neler yapmıyordu. Fakat bu eski köş
kün tahta döşemeleri, tavanlan sanki 
müthiş bir sivrisinek, tahtakurusu, 
pire membaı halinde idi. Orhanın bü
tün çalışmalarına rağmen onlar ge
ne her gece alay alay ortaya çıkıyor
lardı. Sivrisinekler, pireler her gece 
yarısı mvmtazam akınlar yaparak Or-
hanı uyandınyorlardı. Genç adam so
luğu balkonda alıyordu. Orhan ayni 
sebeplerden geç vakitlere kadar uyu-
yamıyan Saimeyi de kendi balkonun
da buluyordu. 

Bunun üzerine iki balkon arasmda 
konuşmalar bağlıyordu. Sivrisinek
lerin, pirelerin hücumundan balkon-
lanna İcaçan bu iki genç insan âdeta 
biribirlerile ahbap olmuşlardı. Arala-
nnda göze çarpacak bir samimiyet 
başlamıştı. 

Pirelerin, sivrisineklerin hücumlan 
on beş gün mımtazam bir halde de
vam etti. On beş gece arkası arkasına 
balkon mülakatları sürüp gitti. 

Orhan gün geçtikçe Saimeye alıştı
ğım hissediyordu. Bu çok iyi bir ka
dındı. Göze çarpacak bir güzelliği ol
mamakla beraber cana yakmdı. 

Genç adamın mezuniyetinin son 
günlerine doğru sivrisinekler,-pireler 
hücumlarını pek azaltmışlardı. Fakat 
Orhan gene geceleri geç vakte kadar 
balkona çıkıyor, Saime ile saatlerce 
konuşuyordu. 

Nihayet iki genç arasındaki bu ar-
kadaşhk şiddeth bir aşka döndü. 

Orhan kendi kendine: 
— Şu sivrisineklerin, pirelerin yü

zünden hayatım değişti. Âşık olmak 
akhmdan bile geçmezdi. Halbuki işte 
oldum bile... diyordu. 

Bu sıralarda Orhanm mezuniyeti 
bitti. İşinin başına döndü. Fakat Sai
me ile hregün buluşmak istiyordu. 
Halbuki genç kadın sayfiyede oturu
yordu. 

Bunun için şirkete girdiği günden-
beri kendisine müdürleri tarafından 
âdeta zorla izin verilen Oahan sık sık 
âmirlerinin karşısına çıkıyor, sudan 
mazeretler uydurarak izin istiyordu. 
Hattâ izin verilmediği zamanlarda Sa
ime ile buluşmak için kaçamak bile 
yaptığa oluyordu. 

Âşık olduğu gündenberi işinde gü
cünde hiç bir intizam kalmamıştı. 
Genç adam zaman zaman: 

— Ah bu sivrisinekler, pireler... di-
yordu, bu İşler hep onlann yüzünden 
başıma geldi. 

Nihayet evlendiler. Ne zaman şid
detli bir kavga etseler Orhan Saimeye: 

— O sivrisinekler pireler olmasa 
ben seninle zor evlenirdim. Sivrisi
neklerden, pirelerden kaçarken senin 
eline düştüm... der. 

Hikmet Feridun Es 

İŞ bulmak İçin 

Uzun, uzun düşünmeğe 
hacet yok! 

«Akşamoa bir KÜÇÜK İLÂN 
vermek kâfidir. ^ 

'•••''V^/^feirc/»^^ 
Türkiye RadyodUflsyon FostaUn 

DALOA UZUNLUĞU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 KW. 

ANKARA RADTOSr 
Çarfamba 12/4/939 

TÜRKİYE SAATILE 
12,30: Program. 12,35: Türk müziği. 

Çalanlar: Refik Fersan, Pahlre Fersan, 
Zühtü Bardakoğlu. Okuyan: Melek Tok-
göz. 1 - Kürdill hicazkâr peşrevi, 2 - Rah
mi beyin - Kürdili hlcazk&r şarkı - Sana 
ey eanımın canı efendim, 3 - Salâhaddln 
Pınar - Kürdili hicazkâr şarkı - Nereden 
sevdim, 4 - KürdUl hicazkâr şarkı -
Çılgınca sevip, 5 - Zühtü Bardakoğlu -
Santur taksimi, fl - Türktt - Benliyi al
dım kaçaktan, 7 - Türkü - A benim mor 
çiçeğim, 13: Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13,15 - 14: Mü
zik (Rlyasetlcümhur bandosu - Şef: İh
san Künçer): 1 - Marş - Frlç, 2 - P. Llnc-
ke - Aşk Valsl, 8 - Mercadante - «Elisa 
ve Claudio» (Uvertür), 4 - T. W. Thur-
ban - Afrika süiti a) Marş, b> Serenad, 
O Eğlenti, 5 - H O. Amers - Skoçya fan
tezisi. 

18,30: Program. 18,35: Müzik (Dans mü
ziği - Pİ.), 19: Konuşma (Çocuk esirgeme 
kurumu, 19,15: Türk müziği (Fasıl he
yeti). Çalanlar: Hakkı Derman. Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. Okuyanlar: Celâl Tokses, Safiye 
Tokay, 20: Ajans meteoroloji haberleri, 
ziraat borsası (flat), 20,15: Türk müziği. 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Zühtü Bardakoğlu. Okuyanlar: Semahat 
özdenses. Halûk Recal. 1 - Mahur peş
revi. 2 - Dedenin - Mahur şarkı - Sana 
İftyık mı, 3 - L&tif ağanın - Mahur şar
kı - Aldı aklım bir gonca leb, 4 - Neyzen 
Rıza - Suzinak şarkı - Çaldırıp çalgıyı, 
6 - Kürdili hicazkâr ştukı - Gönlümü baş
ka, 6 - Refik Fersan - Tanbur taksimi 
7 - Leminin - Hicaz şarkı - Sorulmasm 
bana yeslm, 8 - Şevki beyin - Hicaz şar
kı - Demem cana beni yadet, 9 - Hafız 
Yusufun - Hicaz şarkı - Sevdayı ruhun 
aşk eline, 10 - Saz semaisi, 21: Memle
ket saat ayarı, 21: Konuşma, 21,15: Es
ham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası 
(flat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: 
Temsil (İki kadm tipi - Komedi). Yazan: 
Ekrem Reşid, 22: Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın): 1 - J. Sutrauss -
Sabah havadisleri, 2 - Toman - Viyana 
hülyaları, 3 -Zander - Polka, 4 - Bizet -
Arleziyen süit No. 1 a) Prelüd. b) Menuet, 
c) Adacio, d) Kariyon, 5 - Hanns Lohr -
Düğün marşı, 23: Müzik (Cazband -
Pİ.), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ Tefrika No. 109 ^ 

Lama dumanlar arasmda bir şeyler görmüş gibi 
"Bu saatte sarayda uyumıyanlar var,, dedi. 

BULMACAMIZ 
I 2 3 • s 6 7 8 9 10 

Soldan ta|a; 
1 — Her zaman - Keçinin erkeği. 
2 — Tiyatronun derece derece yapılmış 

seyirci mahalli. 
3 — Tersi şafaktır - Vakit âlett. 
4 — örücülük sanayii. 
5 — Şahıslar - Kurtulma. 
6 — Son harfi başa gelirse yüksek 

olur - Bir erkek ismi. 
7 — Sonuna «t» gelirse modern olur -

Obur. 
8 — Bayramdan ervel gelen gün. 
9 — Basma «T» gelirse ok demektir -

Sonuna «I» koyunca zengin olur. 
10 — Elbise diken - İçilen şey. 
Takandan aşağı: 
1 — Tentene - Yeşillik. 
2 — Hükümet istemlyen siyasi meslek 

sahibi. 
3 — övünme - Sonuna «t» gelirse bü

yüktür. 
4 — Nota - Tersi beyazdır - Dünya. 
5— Tazyiki nesimi. 
6 — Grup 
7 — Tasarruf edilenler. 
8 — Etrafı açık dolaplar. 
9 — Tersi su yoludur - Dervişin neka-

raU - Asmaktan emir. 
10 — Gözü bir nevi hastalıklı. 

Cefen balraacamuın halli 
S«ldan «mğa: 
1 — Patlıcan, 2 — İbra, Lâik, 3 — 

Saatçi, Su, 4 — Hainane, 5 — Oturmak, 
Ve, 6 — Oamnak, Kil, 7 — As, Ac, Kule, 
8 — Zar, Itarim, 9 — Ley, Araka, 10 — 
Hıyarcık. 

Takandan aşağı: 
1 — Pisboğaz, 2 — Aba, Tasalı, S — 

Trahum, Rey, 4 — Latama, Ya, 5 — çı
macı, 6 — İnak, Tac, 7 — Al. Ak. Kari, 
8 — Na, Kurak, 9 — İaevUik, 10 — Oku, 
Eleman. 

23 Nisan halk saltanatının 
kurulduğru gündür. Bunun 
için Çocuk bayramı ve bu
nu takip eden Çocuk hafta
sında çocuk saltanatı tesit 
edilmektedir. 

Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Genel Merkezi] 

— Ti - Vong! İşte, dediklerini yap
tım. Bundan sonra ebediyen benim 
olacaksm.. benim koynumda yata-
caksml 

Diye söyleniyor ve ancak bu flmid 
ye düşünce ile teselli buluyordu. 

Samo, jratağına girdi. Başı dönü
yordu. 

O gece sabaha kadar - uyanma
dan - u3rudu. 

• 
O gece saray Laması yatağmda 

yatamadı. 
— Cinler bana bir felâket haberi 

getirdiler. 
Diyerek kalktı, mabudlara yal

vardı. 
Ta - Sa neden uyuyamıyordu. 
Prens Ma - Çi'nin kaçacağından 

haberi mi vardı? 
Hayır... 
O, bir şey bilmiyordu. 
Sımg prensinin kaçınlacağmı Sa

mo ile güzel prensesten ve Sinvur-
da başka bilen yoktu. 

O halde Ta - Sa'ya ne oluyordu? 
Lâmanm uykusu kaçmıştı., bir 

araük küçük bir gümüş leğen içine 
su koydu., ateşe tütsüler atarak, su
yun içine baktı., yeşil, mavi duman
lar arasmda bir şeyler görmüş gibi 
mırıldandı: 

— Bu suatt€ sarayda uyumayan
lar ve gizli gizli iş görenler, dolap çe
virenler var... 

Bir müddet durdu. Ellerini göğ
sünün üstünde birbirine bağlayarak, 
tekrar suya gözlerini dikti: 

— O ne?! Prenses Ti - Vong da 
uyumuyor. Giyinmiş., işte Zato... 
Hizmetçisi de giyimU. Bu saatte ne
reye gidecekler acaba? Eğer Kubilây 
şimdi uyamk olsaydı, hanın yaıuna 
gidecek derdim. Ti - Vong neden bu 
kadaı- heyecanlı? Birini beldediği 
muhakkak... Yoksa gene Samo ile mi 
buluşacaklar?... Fakat, Samo yata
ğmda yatıyor. Onun bir şeyden ha
beri yok. Tl - Vong her halde Kubi-
lâyla görüşmek istiyor. 

Lama kendi kendine konuşurken, 
birdebire gözlerini açai'ak yerinden 
hopladı: 

—( Ah... Mühim bir felâket bu. 
Prens Ma - Çi kaçıyor. İşte, onu at 
üstünde şehirden dışan çıkarken gö
rüyorum. Arkasında bir de atlı var. 
Acaba bu adam kim? îri boylu bir 
saray muhafızına benziyor. Şimdi 
her şey anlaşıldı: Prenses Ti - Vong, 
kardeşile kaçmağa hazırlanıyor. Iş-
t^, sarayın arka bahçesinde iki at 
bekliyor... Besbelli onlar da bu atla
ra binip kaçacaklar. İşte, odadan çık
tılar., daldan dala konan gece kuş
ları gibi, merdivenlerden atüyarak 
iniyorlar.. Tl - Vong hizmetçisUe bir
likte kaçıyor. İşte şimdi atlanna 
bindiler., onlan hiç kimse görmüyor. 
Saraym bahçesine çıktılar., ne gü
zel de at koştuı-uyoriar, ne hızh gi
diyorlar ya. Karanbklara kanştılar. 
Onlan göremiyorum artık. 

E r t e s i s a b a h , S a m o g ö z l e r i n i 
a ç ı n c a . . 

Ta - Sa o gece sabaha kadar uyu-
manuştı. 

Samo, güneşle beraber uyandı, 
gözlerini açar açmaz yerinden fırla
dı. Giyindi, o sabah ilk işi, sevgilisi
ne kardeşinin selâmetle kaçtığım 
müjdelemek olacaktı. 

Samo odasından çıktı. Kendisini 
seven cücelerden birini çağırdı: 

— Acaba prenses Ti - Vong uyan
dı mı? 

Cücenin her zaman gülen yüzü o 
sabah pek somurtkandı. Samoya 
eğüdi: 

— Bir şeyden haberiniz yok gali
ba? 

— Ne var ! Prenses rahatsız mı 
yoksa?... 

— Hayır. Keski rahatsız olsaydı.. 
kaçtı. 

Samo şaşaladı: 
— Ne diyorsun, kaçtı mı? 
— Evet. Haremağalan onu oda-

smda bulamanuşlar. Hizmetçisi 2^to 
da meydanda yok. 

— Başka bir odaya ffçmlş olabl-

lir. Saraydan bir kadımn kaçmasma 
İmkân vaı* mı? 

Cücenin şakacı bir adam olduğu
nu bilen Samo, birdenbire bu habere 
inanmamakla beraber, meı-ak ve he
yecana kapılmaktan da kendini alıl
madı. Koridorlardan koştu. Bir baş
kasına rasladı: 

— Prenses Ti - Vong odasmda mı? 
— Biz de onu anyoruz. 
— Tuhaf şey! Ti - Vong sabahleyin 

erkenden saraydan nereye gidebilir? 
— Bir şey bilmiyoruz. Fakat, mu-

hukkak olan, prensesin gaybubetidir. 
Haremağalan odasım boş bulmuş 
1ar. Bize haber verdiler. Deminden-
beri onu anyoruz, bulamıyoruz. 

—. Hana haber verdiniz mi? 
— Hajır. Bu haberi verecek ada-

Dun kellesini koltuğuna alması lâ-
nm... Kimsede cesaı-et kalmadı. İs
terseniz siz söyleyin bu işi han. 

Samo, kulaklarına inanamıyacak 
kadar sersemlemişti. Ti - Vong, ona 
sormadan nereye gidebilirdi? 

Bir kaç gün sonra güzel prenses, 
Samo ile birlikte kaçacak değil 
miydi? 

Samo, haremağalanm buldu ve bu 
haberin hakikat olduğunu onlardan 
da öğrenince birdenbire dizlerinin 
bağı çözüldü, bir kenara çekildi. Dü
şündü. Şimdi ne yapacaktı? Prens 
Ma - Çi'yi boşuna mı kaçınmştı?. 

Samo. Ti - Vong'un kardeşile bera
ber kaçtığını tahmin edemiyordu. 
Sarayda koşuşmalar, araştırmalar, 
endişeler artıyordu. 

İşte bir boru... Kubüâyın kalktığı-
m ve bahçeye çıkmak üzere olduğunu 
haber veriyordu. 

Hadiseyi hâlâ Kubilâya haber ver
miyorlardı. 

Kubilây, çok defa, sabahlan erken 
kalkar, ve sarayın hajrvanat bahçe
sine inerek, vahşi hayvanlarla ve bU-
hassa aslanlarla meşgul olurdu. 
KubUâya, yabancı prens ve kuallar 
ekseriya aslan ve kaplan hediye eder
lerdi. Kubilâym en büyük zevki bun
larla uğraşmaktı. 

Kubüây aslanlar parmaklığı önün
de duruyordu. Haremağalanndan 
biri yavaşça Moğol prensinin yanma 
sokıüdu. Her şeyi söylemek sırası 
gelmişti: 

— Prenses Ti - Vong'u odasında 
bulamadık. 

Diye söze başladı. 
Kubilây ka^aıım çattı: 
— Kendi odasmda yoksa, zevcele

rimden birinin dairesine geçmiştir. 
Dedi. Haı-emağası bütün daireleri 

aradığım, bulamadığım ilâve etti. 
Güzel Ti - Vong'un kaçacağmı hiç 

kimse düşünmediği gibi, Kubilây da 
akhndan geçilmemişti. 

Haremağasımn ısrarla verdiği ma
lûmat üzerine, başını, etrafta duran 
nöbetçilerden birine çevirdi: 

— Şu zencinin sırtma elli sopa 
vurun da aklı basma gelsin. 

Haremağasım yatırdılar, döğmeğe 
başladılar. 

Bu sırada güı-ültüyü duyan Samo 
da bahçeye inmişti. Nöbetçilere ha
remağasımn neden sopalandığım 
sordu ve prensesin odasında bulun-
madığmı söylediği için dayak yedi
ğini öğrendi. 

Kubilây uzaktan Samoyu görünce 
yamna çağırttı: 

— Sabahleyin yemek yerine dayak 
yiyenleri seyretmek istemez misiniz? 

Diye sordu. Samonun sabn tüken
mişti: 

— Tl - Vong'un kaçtığım söylemek 
bir suç olmasaydı, ben de size bu hu
susta malûmat vermek isterdim! 

Deyince, Kubilây ciddi bir tavada 
Samoya döndü: 

— Ne demek istiyorsun? Bildiğin 
bir şey varsa söyle... 

Dedi. Samo anlatmağa başladı: 
— Prenses Ti - Vong'u sabahtan-

beri saraym her köşesinde aradılar, 
bulamadılar. Onun buradan kaçırıl-
dığmı söylüyorlar. 

Kubüây, Samo gibi tanınmış bir 
komutanın ağzından bu sözleri işi
tince hayrete düfttt: 

vArKM»'! » u ı ; 
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Sahife 12 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
Cinsi Sfiktan 

1 

Adi tapa 10.000 paket 
Takuu yağlı tapa S.OOO » 
Madeni av kovanı 25 » 
Dolma tttfek kapsülü 400.000 kutu 
5,05 kovan kapsülü )0.000 » 
kapalı kapsül 80.000 » 
Dinamit kapsül No. 6 500.000 adet 

» » » 8 1.000.000 » 
Elektrik » » 8 1.600.000 » 
TavlkU elektrik 8 10.000 » 

MU.B. 
CtfT.L. 

755 
1ÖT| 

^ 
25.875 
9.818 
9.851 
3.650 
8.550 

96.300 
950 

Muvakkal W* eksiltme 
TürkUnMa saatt 

9ekU tarihi 
56.63 Aq& 24/4/89 4̂ 

U T ^ 9 « » H U 
6.28 » i » 1 4 ^ 

1940.00 kt̂ MÜl » y 15 
478.49 » » » 15.80 
716.88 » » » 16 
273.75 A ^ 26/4/39 14 
641.25 kapah « » 14,80 

4222.50 » » » 15 
71.25 Açık » » 15,30 

kapsül No. 
Rövelver fişeği (muh- 290.000 » 6.571 • 498.83 » » » 16 
telif cins) ve miktarlı 

I — Şartname, müfredat listesi ve nümvıneleri mucibince 3rukarda yazıh 
av malzemesi ve mevaddı İnfJlftkiye eksiltmeye konmuştur. 

II — Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçeleri, ihale şekil 
tarih ve saat' hizalarında gösterilmiştir. 

m — Eksütme Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komis
yonunda yapılacaktır. 

IV — Dolma tılfek kapsülleri şartnamesi (149) kuruş ve 8 No. ü elektrikli 
kapsül şartnamesi (282) kuruş bedel mukabilinde ve diğerlerine ait şartname
ler parasız olarak her gün adı geçen şubeden ve lamlr Ankara başmüdürlük
lerinden almabillr. 

V — KapaU zarfla ihale edileceklerin kapah fiat teklif mektıq)lanm her 
birerlerinin eksiltnıe saatinden birer saat evveline kadar alım komisyonu baş. 
kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin teminat akçeleri ve kanuni veslkalarile birlikte alım ko-
misyonıma gelmeleri ilân olunur. (2167) 

Cinsi Miktan Mu. B. 
Lira Kr. 
1200.— 
4775.— 

572.— 

% 7,5 T. 
Lira Kr. 

90.— 
358.12 
42.90 

eksiltme 
şekli saati 
Açık 14 

» 14,30 
» 15,30 

dairesinde (1) 
(2) kalem 

Bulaşık yıkama makinesi 1 Adet 
8u tesisatı malzemesi 21 kalem 
Pirinç etiket 31.770 adet 

I — DeğiştirUen şartnamesi mucibince ve şersUti sabıka 
adet bulaşık yıkama makinesüe yukarda cins ve miktan yazüı 
malzeme hizalMmda gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan ve eksiltme saatleri hi-
zalarmda gösterilmiştir. 

n i — Eksiltme 13/4/939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şu
besindeki aUm komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve Üsteler her gün sözü geçen şubeden almabileceği gibi 
etiket numuneleri de görülebilir. 

V — IstekUlerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde kanunî vesaik 
Ue birlikte mezkûr komisyona gelmeleri Uân olunur. (2166) 

Cmsi Miktan 

30 tef. sigara kâ. 25.000 Top 
Sigara kâğıdı 28 m/m İlk 150.000 A. 

Muhammen B. % 7,5 te. Eksütme 
lira kuruş lira kuru^ şekli saati 
45300.— 3397.50 kapalızarf 15 
76860.— 6764,50 » » 16 

I — Şartname ve numuneleri mucibince 3rukanda cins ve mikdan yazıh 
«2» cins sigara kâğıdı ayrı ayn kapah zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedeU muvaHkat teminatı eksiltme saatleri hizalannda 
gösterilmiştir. 

III — Eksiltme 19 Nisan 939 tarihinde çarşamba günü Kabataşta Leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve numuneler her gün «özü geçen şubeden ve İzmir An
kara başmüdürlüklerinden 226 ve 386 kuruş mukabilinde almabillr. 

V — Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü tekUf mektubunu ve % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kap 
palı zarflann ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. (2032) 

I — Şartnamesi mucibince 26 1/2 m/m lik verje cinsinden 120,000 bobin 
sigara kâğıdı işi görülen lüzum üzerine ihale müddeti şeraiti sabıka dairesin
de temdit edilmiştir. 

II — Eksiltme 19/Nisan/939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşda leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

III — İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik üe % 7,5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah 
zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon başkanlı
ğına m.'ikbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (2033) 

Cinsi Miktan 

Nişasta kola 
Mobilya 

18.425 Kg. 
13 kalem 
10 » 

% 7,5 teminatı eksiltme 
Lira Krş. şekil saati 

230 08 Açık ek. 15,30 
194 89 » » 16 

28 80 » . » 16,30 

Muhammen B. 
Lira Kr. 
3067 76 
2598 65 
384 00 

I — İdarece kabıü edilen tipler dahilinde resim ve şartnameleri mucibin
ce yaptırılacak cins ve miktan müfredat listesinde yazıh (13) parça eşya 
üe yukarda miktan yazıh nişasta, kola açık eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme sekil ve saatleri 
hizalarmda gösterilmiştir. 

III — Eksiltme 20/4/939 perşembe günü hizalarmda gösterilen saatlerde 
Kabataşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

IV - - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden ahnabUeceği glU 
resimler de görülebilir. 

V — İsteklilerin eksütme için tayin edilen gün ve saatte % T,fl güvenme 
paralarile mezkûr komisyona gelmeleri. (2136) 

• 
I — Matlûba muvafık olmadığmdan dolayı reddedilen vt Terine ba»> 

kaça mubayaa edilmiş olan 48 adet dekovU arabası ve tekerlefti laıfa fialul 
tahsilim teminen müteahhit hesabına ve pazarlıkla satılacaktır. 

II — Muhmmen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 Uradır. 
m — Pazarhk 13/4/939 tarihinde saat 14 de E^abatafta levaam ve mü

bayaat şubesindeki satış komisyonunda yapüacaktır. 
IV — Mallar her gün yukarda SÖBÜ geçen şubede görülebilir. 
isteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 16 teminat parala

rile mezkûr komisyona gelmeleri. .(20e7X 
¥ 

I — İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için plâo ve şartnameleri 
mucibince 7 adet maa tefemıat tahammür kabı kapalı sâri uanlUe eksUtmeye 
konmuştur. 

II — Montaj dahU; olarak muhammen beddi aSI 88,000 Ura, muvakkal 
teminatı 1725 liradır. 

m — EksUtme ll/Mayıs/938 peifembe gûoA «a«fe 10 dA JELabatajjta Le-

Motosiklet Amatörlerinin Dil^lcatına!!! 

DÜNYANIN 
EN MEŞHUR MOTOSİKLETLERİ 

PEK YAKINDA 

n-

J . N İ K İ T İ T S E R B E N TlcarethaResinde teşhir edilecektir. 
Adres: İstanbul — Eminönü Telefon M876 

PASTIL KATRAN HAKKI nrtc t̂tsr 
• « # • 

jkmu 

— K O L I N o S ' u 
KULLANMAKLA GÜLÜŞÜNÜZÜN PARLAKIJ-
ĞINI TEZYİD EDİNİZ. Güzellik ve cazibe, sağ
lam ve revnak dişlerle kaimdir. KOLİNOS ELEN-
DİNİZE cazip ve güzel olduğımuzu hissettiren 
KoUnos'u tecrübe ediniz. 

Taxe bir ağzm ve sehhar bir gülüşün saade
tini hissedeceğinize mutmain olabUirsinlz. 

Macun teksif 
edildiğinden 
ihtiyacınızı 
uzım müd-
det temin 

eder. 

Belgrad Devlet Orman öğretme revir işletmesi 
Revir Amirliğinden : 

1 Belgrad ormanınm valide bendi ve kürtkemeri şosesi üzerine istif 
edimüş (4,000) dört bin kental karışık yakacak odunu üe (10,000) on bin adet 
kanşık fasulye sınğı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — Arttırma 14/4/939 tarüıine müsadif cuma günü saat 11 on birde Bü-
yükdere Bahçeköy Orman fakültesi büıasmdaki revir ahm satım komisyonu 
tarafmdan yapüacaktır. 

3 — Odunlarm beher kentali için tahmin edilen fiat (40) kuruş muvakkat 
teminat 120 yüa yrlmi lira: Fasulye aınklannm beher adedi için 1,5 kunış mu-
vattat tenünat 1 Ura 25 kuruş olup revir veznesine yatınlacaktır. 

4 -> ŞartnEuneyi görm^ için tatil günlerinden mada her gün revir idare
sine, arttırmaya iştirak için de beUİ g tb ve saatte komisyona müracaatlan 
Oân olunur. ^ ^ ^ ^ ı , . , • • • . . . . . • • • • • • • • • • H 

CURU SİSTEM 

vaamı ve mübayaat şubesindeki ahm Emisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve plAıüar her Q;aa sOzü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 

başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedal mukabilinde ahnabmr. 
V Münâkaşaya iştirak etmek iı^yen firmalar verecekleri malzemenin 

teftfTuat ve evsafmı göBterb- tekUfteruil münakaşa tarihinden on gün evveli
ne kadar İnhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrikalan şubesine verme
leri ve münakaşaya iştirak vesikası almalan lâzmıdu*. 

y i Mühürlü tekUf mdctubunu kanuni vesaik İle beşinci maddede yazı-
U vesika ve % 7,5 güvenme paraa makbuzu veya banka teminat mektubunu 
üıtlva edecek olan kapah zarflann eksiltme günü en geç saat 14 de kadar 
vukarda adı geçen komteyon başkanlığına makbuz mukabUlnde vermeleri lA-
Tundır. (1922). 

Kuru Sistemle 
Yapılan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
Oarpılma, çatlama, kabamıa 
ve saire gibi hiç bir âtua 

gösterme». 
Kontr • Plâklar bu gibi arızalara 

karşı garanti Ue satılır. 

Kızıl, kayın, karaağaçtan 
Mamul Kontr-Plâklar stok olarak 

her zaman mevcuddur. 
Her yerde sipariş yerleri vardır. 
Yatıhane adresi: Sirkeci MtthArdAr-

sad« Han: No. S 

Parisin en son model kadm 
şapkalan Beyoglımda 

B A K E R 
mağazalanmn yeni 

Kadın şapkaları 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Oellnlz, intihap edinis. 
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LERCE KİŞİ MEMNUNİYETLE 
l O . O O O İNKIBAZI defeder, MİDE ve 

BARSAKLARI kolaylıkla 
ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık TerirC, , 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, safra 
karaciğer, mide ekşilik ve yanmalarında ve bü
tün mide ve barsak bozulciuklarmda kullanınız. 

MAZON meyva tuzu 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamayan mümasil müstah
zarlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kati bir tesir icra eder. 

T. C. Zilt/kAT BÜNKİkSI 
Sermayesi: 

Kuruluş tarihî: 18S8 
1O0.000.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri 

, • • M - . î t . . . .^••.. .•: • ̂ A j . j.<^... 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 
ziraat Bankasında kumbaralı ve İhbarsız tasarruf hesablarmda en u 50 lirası bulunanlara senede i de2« 

çcUlecek kur'a Ue aşağıdaki pl&na göre ikramiye dağıtüacakür: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
» 
>. 

» 
» 

» 

». 

!.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
» 

m ' 
» 

». 

w 
m 

4,000 Lirü 
2,000 » 
1,000 » 
4,000 » 
5,000 > 
4,800 A 
3,200 > 

D İ K K A T : Hesaplarındaki paralar bir sicsıe içinde 50 liradan aşağı 
dlrde % 20 fazlasile verilecektir, 

düşmeyenlere ikramiye çıkdığı tak* 

Kur'olar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kftnun, 1 Mart ve 1 Hasiran tarihlerinde çekilecektir. 

Kuş tOyil Yastık, Yatak, Yorganlarını 
mutlaka 

kullanınız! 

ÖMER. . 
BALIOGLU ..' 

A k ' 

ISTANB 
'ÇAKMAKÇILAR 

al^ar - SANDALYECİLERİ^ 
Başınızın rahatlığı ve uzun kış gecelerinde sıcak ve rahat yatmak için 

soba ve kalorifere İhtiyaç hlssetmiyeceğinizi (1) liraya alacağımz kuş tüyü 
yastık size isbata kâfidir. 

Yorgan, şilte, yastık fiatlerinde mühim tenzilât yapıldı. Kuş tüyü ku-
maşlanmn her rengi bulunur. Fiatleri çok ucuzdur. 

Adres ı tstanbulda Çakmakçılar yokuşunda kuş tüyü fabrikası. 
Telefon: 23027. Satış yerleri: Ankarada, Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarlannda. 

GüzelliOiniz için 

Yalova Malmüdürlüğünden: 
Yalovanm kaplıcalara pden asfalt yol üzerinde arsa ve sebze bahçesi 

olmağa müsait su altmda sarkan değirmen yolu, garben hazineyi maliye, 
şinıalcn asfalt yol, cenuben yol ile mahdut (18316) metre murabbaı tarlamn 
kıymeti muhammOlCSİ (7S5; ara ve yinç ayni mevkide sarkan hazüıe, gar-
ben HalU, şimalen yol ve cenuben yol ile mahdut (18300) metre murabbaı 
taılanm da muhammen kıymeti (735) lira olup her iki tarlanın 13/4/939 
tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Maliye dairesi satış komisyonun-
*a pey akçelerile birlikte talip olanlarm müıacaat etmeleri ilân olunur. 

(2220) 

REH BALSANİN 
KÂNZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 
sıhhî güzellik kremleridir. Gece 
için yağlı, gündüz için yağsız ve 
halis acıbadem çeşidleri hususî 
vazo ve tüplerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

}ta^{KK€t rve '̂e -vê Reon* 

vling 
R A D Y O 

NECİP ERSES 
GALATA ZÜLFARÜZ S. *"5ESLi HAN 

söyliy ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakikî yaşını itiraf 
ve bu derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor 

On gün kadar evvel çektir
diğim Fotografınu gördükçe 
gözlerime inanamıyorum. En 
aşağı 40 yaşında görünüyordum. 
Alnımda ve gözlerle ağzımın et
raf mda bumşukluklanm vardı. 
Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise cüdim yumuşak ve dostla
rımın gıpta nazarile baktıkları 
açık ve buruşuksuzdur. Herkes 
benim hakkımda 35 jraşmda ol
duğum halde ancak 25 yaşmda 
göründüğümü söylüyor. Yegâne 
clld nusuru olan Tokalon Kre
minin gece için Pembe rengini 
ve gündüz için bejraz renkteki-
ni kullanarak güzelleşmeye mu
vaffak oldum. Tokalon kremini 
tavsiye ettiğim dostlarımdan 
bir çoklan da benim gibi mem-
nuniyetbahş semeresinden hay
rette kaldılar. 

Cild unsuru olan Pembe renk-

telii Tokalon kreminin terkibin
de Viyana Üniversitesinden 
meşhur bir Profesöınin keşfi 
ve Biocel tabir edilen kıymetli 
gençlik cevheri vardır. Akşam
lan yatmazdan evvel pembe 
rengindeki Tokalon kremini 
kullammz. Siz uyurken o, bes
leyici ve güzelleştirici tesirini 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü
zelleşir ve buruşukluklarını gi
derir. Gündüz için de beyaz ren
gindeki Tokalon kremini kulla

mmz. Siyah benleri yok eder ve 
açık mesam^eleri sıkıştınr ve 
cüdinizi beyazlatıp kadife gibi 
3rumuşatır. Bu basit usulü bUen 
her kadm, «günde beş dakika» 
daha genç görünebUir ve tene 
yeni bir güzellik verebüir. To
kalon kreminin semeresi garan
tilidir. Aksi takdirde paramz 
iade olunsuîaktır. 

Gümrük ve tahliye işleri yaptırılacak 
SÜMER BANK umumî mydiirlüğünilân 

1) Sivasta tesis edilecek çimento fabrikası için hariçten gelecek 
takriben 5,000 ton sıkletindeki makinelerin Samsunda tahliye, gümrük
leme ve Sivasta şevki işleri bir müteahhide ihale edUecektir. 

2) İsteklilerin Ankarada Sûmerbank umumî müdürlük ticaret «er-
visine ve İstanbulda Sûmerbank İstanbul şubesine müracaat ederek 
şartnameyi almalan lâzımdır. 

3) Kapah zarf içmde verilecek tekliflerin nihayet 6 Mayıs 1939 ta
rihine kadar bankaya tevdii lâzımdır. 

Kargı kazası hükümet binası inşası 
1 — Kastamonu vilâyeti Kargı kaza merkezinde projesi mualbince yeni

den inşa edilmekte olan hükümet biııasmm ikmali inşaatına aid tanzim edi
len 17531 lira 83 kuruşluk evrakı keşfiyesine göre inşası kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin bu işe aid bütün evrakı keşfiyesinin Ankara, İstanbul ve 
Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

3 — İhalesi 29,'Nisan/939 cumartesi günü saat 11 de Kastamonu Kaîia 
Dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
%- 4 — EksUtmeye girebihnek içüı % 7,5 den 1314 lira 88 kuruşluk verile
cek teminatın 2490 sayıh kanunun 16, 17 inci maddelerine fTJre eksiltme ko
misyonu namına Kastamonu Nafıa müdürlüğü adresine h«r hangi bir Zua-
at Bankası veznesine yatırılarak mal-cbuzunun konüsyona gönderilmesi ve 
Nafıa Vekâletince evvelce kendilerine verilmiş müteahhitlik vesikası ile iha
le gününden bir hafta evveline kadar bulundukları vilâyile resmen müraca
at ederek bu inşaatı yapabileceklerine dair alacaklan elıliyet vesikasmm ve 
939 yılı T. C. odasınca tescil edilmiş vesikalann ihale güm ve saatinden lâakal 
bir saat önce Kastamonu Nafıa dairesinde toplanacak komisyona gelmiş bu
lunması şarttır. 

5 — Posta ile gönderüecek teklif mektuplarUe isteıülen vesika ve maki 
lar iadeli ve taahhütlü gönderilmesi ve ihale saatine kadar komisyona gelmu 
bulunması lâzımdır . 

6 — Postaîarn gecikmesinden dolayı zamanmaa geimıyen teklif mth 
ları ve evrakı müsbiteler nazarı itibare ahnmıyarak sahibine rcddolunur. Bu 
İnşaata dair fazla tafsilât isteyenler bir mektupla Kastamonu Nafıa Müdür
lüğünden sorabilecekleri ilân olunur. (1216) X2337) 

i ı i . ı r 

î 
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SAHİBİNİN SESİ 
GEMİCİLER 
HAMİYET YÜCESES 

vs 
Beatekâr SADEDDİN KAYNAK . 

PLÂK A X 2149 
SahiUnln Settf Mflessesesi plAkfihk j|inde esasen çok hassas haraket ettlSl gfibi bu orijinal otrflı bütün 

lerini plftğa almak husnsanda sazfettiği azam! ehemmiyetin «D afide ddOlnlde HAMİYET YÜCSSES gibi 
[ketin çok kıymetU macanniyedto beatekânn Uoat refakatini temin ttmif ofanakla isbat 9dMS, 

incelik-
memlc 

!!Hit Masters Voice" 

Türk hekimleri dostluk ve yardım cemiyetinden: 
Cemiyet, elli senelik Türk Tababet hayatım yaşayan 

meslektaşJann şenel devriyelerini tes'id etmeğe karar ver
diğinden mektepten neşet tarihi (305) e kadar olan (303 
dalıil) Istanbulda ve Anadoluda mevcut meslektaşlarm 
birer fotoğrafileılni ve kısa tercümel hallerini en kısa bir 
zamanda Cemiyetimiz merkezine göndermeleri rica olu
nur. 

Tesviyeci ve Tornacı Alınacaktır 
Talip olanlann vesaiki ile birlikte (Haliç) Sütlücede Madenî Eşya fab-

" ' ' ' ' " " " ^ ^ " " " " ' " ~ rikasma müracaatları. I H H H H H H B H H I İ 

istanbul Levazım amirliği İlânları 
35 Ton kuru fasulye almacaktır. 

Açık eksiltmesi 17 Nisan 939 pazarte
si günü saat 14,30 da Tophanede amir
lik satm alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 4900 lira ilk 
teminatı 367 buçuk liradır. Şartname 
ve numunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanunî vesikalarile beraber bel
li saatte Ko. na gelmeleri (596) (2197) 

• 
5000 takım pijama almacaktır. Ka

palı zarfla eksiltmesi 14/4/939 cuma 
günü saat 15,30 da Tophanede İstan
bul levazım amirliği satmalma 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
11250 lira ilk teminatı 843 lira 75 
Icuruştur. Şartname ve numunesi 
Ko. da görülür. İsteklilerin kanunî 
vesikalarile beraber teklif mektupla^ 
rmı ihale saatinden bir saat evvel 
Ko. na vermeleri. (588) (2070) 

• 
500 adet bakır kapaklı bakraç alı

nacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 13/4/ 
939 perşembe günü saat 15 te Topha
nede İstanbul Levazım amirliği satm
alma komisyonunda yapılacaktır*. 
Numunesi Ko. da görüleDilir. İstek
lilerin katî temlnatlarile beraber belU 
»aatte Ko. na gelmeleri. (610) (2347) 

• 
50 adet büyük ve elli adet küçük 

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

• 
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 katî teminatlarile belli 
saatte ko. na gelmeleri. (617) (2412) 

5000 adet yüz havlusu müteahhid 
nam ve hesabına almacaktır. Pazar
hkla eksiltmesi 18/4/939 salı günü 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
1350 lira, katî teminatı 202 lira 50 
kuruştur. Şartname ve numunesi 
Ko. da görülebilir. IsteklUerin kanu
nî vesikalarile beraber belli saatte 
Kfc). na gelmeleri. «620» «2455» 

İstanbul Lv. eşya ve teçhizat an-
ban için 31 kalem elektrik malzeme
si alınacaktır. Pazarlıkla eksütmesi 
18/4/939 sah günü saat 15,45 de Top
hanede İstanbul levazım amirliği sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Kesir bedeli 194 lira 46 kuruştur, 
Katî teminatı 29 lira 17 kuruştur. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. «619» «2454» 

• 
Altı çeşit Spesyal yerli malı ilân 

müteahhit nam ve hesabma 17/4/939 
pazartesi günü saat 15 te Topha
nede amirlik satmalma Ko, da pa-
zarlıklp, eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 1250 lira katî teminatı 
187 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülebUir. îsteklüerin kanu
nî vesikalarile belli saatte komisyo
na gelmeleri. «621» «2456) 

• 

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 satmalma komisyonunda pazar
lıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 462 lira 25 kuruştur. Kat'î te
minatı 69 lira 34 kuruştur. Ayakka-
büar okulda görülebUir. İsteklilerin 
İcanunl vesikalarile belli saatte ko
misyona gelmeleri, «616» «2411» 

O Kadar Kolay... 
Her akşam bu şekilde birkaç dakika 
İçinde yapacağmız ufak bir maıa] 

size gençlliğinizi kazandıracaktır. 

KREM PERTEV 
in 

Yanm asırlık şölıreti beyhude değildin 

İstanbul telefon müdürlüğünden 
Muhtelif ebatta 13 kalem kurgımlu kara ve 1 kalem denizaltı kablosu ka

palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel (83461.40) muvakkat 
teminat (5423.07) lira ölüp eksütmesi 2/5/930 salı günü saat 15 de müdürlük 
blnasmda yapılacaktu:. İstekliler, muvakkat tezuinat makbuz veya banka 
mektubu İle kanuni vetıaiki muhtevi IcapaU zarflaruu o gün saat 14 e kadar 
komisyona vermelidirler. Şartnamesi (209) kuruf-mukabilinde her gün leva-
eım ftmirliğimizden aUnabUir. (1741)] 

Bu aksam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mmtakası: Oalatasarayda 

Ahmed Cevad Akıska, Tepebaşmda 
KinyoU, KOrkçüyan, Yen^ehlrde Ba-
ronakyaa, Şli^ide Asım, Oalatada 
Kemal, Fatih: Şehzadebaşmda 
As&t, Karagümrük: Ali Kemal, Ba-
kıAöy: Merke*, Sanyer: Nuri, Aksa
ray: Cernıhpaşada Şeref, Fener: 
Haylm Berk, Kumkapı: Asadoryan, 
Küçükpazar: Bikmet Cemil, Samat-
ya: Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
Ankara caddesinde Arif Neşet, Şeh
remini: Topkapıda Nâzmı, Üsküdar: 
Selimiye, Heybellada: Halk, Büyüka-
da: Şinasi Rıza. 

Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahç*, Anadoluhlsan, Ta-
rabya, Yeniköy, Emlrg&n ve Rumell-
hlsanndakl ecMUi^er her gece nöbet
çidir. 

SENELİK 
fi AYUK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

1400 kuni9 B700 kuruş 
750 » 1450 » 
400 > 800 » 
İSO » — » 

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

1900, üç ayhğı 1000 kuruştur. 
Adres tebdili İçin yirmi beş kuruşluk pul 

göndermek lâzımdır. 

Sefer 2t — Kasım 156 
S. İmsak Güneş öğle tklndl Akşam Yatsı 
E. 8,55 10,41 5^1 9,12 12,00 1,36 
Va. 3,41 6,26 «,15 15,57 18,45 20,21 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

ÇOCUK HEKİMİ 

Dr. Ahmefi Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her î ün saat 

15ten sonra 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. 

BAKKA KOMERÇİYALE 
İTALYANA 

Sermaye T« ihtiyat akçeai 
847.596.198.9$ İtalyan Uretidir.. 

Merkea İteet MİLANO 
İtalyamâ ûaıfe* K^irlerinde 

İngiltere. Uviçr% Affluturya. Ma6a« 
rUtan, Yucoslavy^ Romanjr*. Bul-
gariatan, Mı«r, fkmerika Cemakir! 
Mttttekidesi. BretÜr*. ŞiU. Uruguay, 

Arjantin, Ptru, EkvatSr re •••" 
KoItLnbiyada 
Afilya»yonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Vojrvoda caddesi KarakSy 

Pala. (Telef. 44841 7 2 / 3 / 4 / 5 ) 
Şehfar dahilindeki acenteleri 

Istanbuldat Alalemciyan hanında 
Telef. 22900 ' / Î / İ l / 1 2 / 1 5 BeyoJ. 
lundaı tstiklti caddesi Telef. 41046 

İZMİİU>E ŞUBE 

Sırt - GOOüs 
Kalça -Arka-Be l ¥1/ 

R O M A T İ Z M A 

L U M B A a O 

S İ Y A T İ K 

ve bütün 
ağnlara 

karşı 

' * • > 

SİLİ •LKÖ] 

SİLKO 
merhemi île masaj yapmız 

SANGILARI DAİM! ve ÇABUK GEÇİRİR 

Muvakkat Teminat 
Lira Kuruş Cinsi 

(Komodin 
(IDolap 

74 25 (Masa 
Sandalye 

11/ 
Fi. 

Adet Lira 
20 8 
7 Muhtelif 
6 » 

50 6 

Prevantoryum - Sanatoryum direktörlüğüncJen 
Müessese teslimi tahmin 

olunan Fiyat 
Lira Kuruş 
160 
300 
230 
300 
990 

Müessesemiz için m.üfredatı yukarıda yazılı eşya pazarlıkla satın alına
caktır. 

Pazarlık 14/4/939 tarilıinde saat 14 de Cağaloğlunda Yüksek mektepler 
muhasebeciliği binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat teminat
larım sözü geçen muhasiplik veznesine yatırarak alacakları makbuz ve Ti
caret odası vesikalarile birlikte yukanda yazıh gün ve saatte komisyona, ev
saf ve şeraiti görmek istiyenleıin de müessese direktörlüğüne baş vurmalan. 

(2462) 

MÜHENDİS ARANIYOR -
Demir ve tahta fabrikaları T. A. Şirketinden: 

Şirketimizin Adapazarmda kâin demir ve tahta fabrikasmda işletme 
şefliği vazifesiıü ifa etmek üzerp bir makine mühendisine ihtiyaç vardır. 
Taliplerin tercümei hal varakasmı ve bir fotoğraflanm raptedecekleri bir 
mektup ile Ankarada Yenişehirde Arda apartımanmda kâin şirket merke
zine müracaatları. 

Nafia Vekâleti istanbul elektrik işleri 
umum müdürlüğünden 

1 — Muhammen bedeli 9500 dokuz bin beş yüz lira tutan yeni kazan da
iresine konacak ölçü ve kontrol âletleri C. İ. F. İstanbul teslim edilmek üzere 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 3/5/939 çarşamba günü saat 15 de idarenin Tünel başmda 
Metro han binasmm 5 inci katında toplanacak arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden parasız ola
rak tedarik edebilir. 

4 — Muval<kat teminat 712,5 yedi yüz on iki buçuk liradır. 
5 — Teklif mektuplanmn 2490 sayüı kanun ahkâmına uygun olarak ek-

siltmeden en az bir raat evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde veril
miş olması lâzımdır. (2296) 

İstanbul levazım amirliğinden 
Gülhane hastanesine ait aşağıda tarih ve No. ile tutan yazıh mevadı 

iaşeye ait iki kıta ayniyat teslim mazbatası zayi olduğundan zuhurunda hük
mü olmadığı. (2457) 
Lira Kr. Tarih Varak No. Esas No. 

24 22 I/n/938 28/35 302185 
13 50 5/II/938 29/13 302213 

Kadıköy ikinci sulh hukuk 
hâkimliğinden: 

939/13: T. Göztepede Dutlukta 
6, 3 No. h Ali Refik paşa kızı Refika-
lun köşkünde mukim iken 27/2/939 
tarihinde ölen ve terekesine hâkimli-
ğimizce el konulan Cemilenin Üskü
dar birinci ve ikinci noterliğince tan
zim olunan iki vasiyetnamesi 11/5/939 
tarihinde saat 10 da Kadıköy sulh 
Hukuk Hâkimliğinde açüacağı alâ
kadarlara ilân olımur. «2448» 

istanbul Harici 
Kıtaat ilânları 

Hepsine tahmin edilen fiat 7990 
lira olan 50 adet mikroskop müteah
hit nam ve hesabına açık eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltmesi 29/5/939 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk te
minat 600 lira olup şartnamesi be
delsiz olarak her gün Ankarada M. 
M. V. satmalma Ko. dan alımr. Ek
siltmeye gireceklerin teminatları il« 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3-cü mad
delerinde yazıh belgelerle birlikte 
üıale günü ve saatinde Ankarada M. 
M. V. satmalma komisyonımda ha
zır bulunmalan (945) (2414) 

Zayi — İstanbul Ivkaf mûdtkrtûftün-
den almakta olduğum İmamet vek&lett 
p ı a n y m m 110 nıımn.rftll CÜZdaiU Ve 16692 
numaralı İstanbul 2Uraat bankasmdakl 
hesabı cari defterimi kaybettim. Yenileri
ni alacağımdan eskilerinin değeri yoktur. 

Aksaray Mimarbafi sokanı 12 numara 
İbrahim Anü KırkakaçUtU 

Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata Tahlr han S Oncu kat 
Tel: 44991 - 1 - t 

Srenska Orlent Linlen OothenbuTg 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantslf, 

Ddynla Copenhag Abo Reval ve bûtûn 
Baltık Umanları gark ve Karadenls ba«Iı-
ea limanlan arasmda 19 günde biz aılmfl 
ve avdet İçin muntazam paftalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve OslO-
dan beklenen vapurlar. 

isa vapuru 9 Nisana doğru. 
Pohjanmaa vapuru 15 Nisana doferu. 
Aasne vapuru 27 Nisana doğru. 
Yafanda tstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynla Oothenbert, 
Dantslg - Btokholm, ve Oelo limanlan 
için hareket edecek vapurlar. 

Patria vapuru 14 Nisana doğru. 
Pohjanmaa vapuru 15 Nisana doğru. 
İsa vapuru 15 Nisana doğru. 
razU tafsllAt İçin OalaU'da Tahlr baS 

I ûncft katta kâin aeentaliCına mOraeaal 
Tel: 4001 - I • I 

Sût makinesi 
Toptan alıcüarma 

VtKİNOİ Markalı 
BALTICİ Maklna-
SVECtA I lardan 
mevsim Ihtlyacmm 
şimdiden temin ediniz. Türkiye Umumî 
Acenteliği ve toptan satış yert: Tttrk - Av

rupa Ltd. Ş. Galata Per«embepazar f i 

Satılık Otomobil 
935 modeli kuUanılmif kapalı bir 

Ford otomobili satılıktır. KarakSyde 
Ali lUza Gcbzeliye müracaat. Tele
fon: 49194. 



z^-

Sahife 16 A K Ş A M 12 Nisan 1^9 

Piyango bayiliği yapmakta olduğu beş sene 
zarfında, sayın müşterilerine: 

2 . 7 6 0 . 0 0 0 L İ R A 
Dağıttığı kayden sabit olan 

PİYANGO KRALİÇESİ NİMET ABLANIN 

NİMET GİŞESİ 
Bu son keşidede dahi 4 büyük ikramiye birden vermiştir 

1 - 2 0 0 . 0 0 0 L İ R A L I K En büyUk ikramiyeyi 
24675 No. biletle Samsunda Hükümet konağında ziraat kâtibi Bay Mustafa Hepşen'e kazandırdı 
NİMET ABLA, müşterisine müjdeyi bizzat vermek üzere dün akşam tayyare 
İle Samsun'a hareket etmek istiyordu. Bunun İçin büyük fedakârlıklara katla
narak Ankara Hava Yollan İdaresinden hususî bir tayyare teminine teşebbüs 
etmişti. Fal<at Samsun'a tayyare postası işlemediğinden, altıncı keşidenin 
büyük talihlisi Mustafa Hepşen'i bir yıldırım telgrafı ile haberdar etti. Mustafa 
Hepşen, yıldınm telgrafına cevap olarak 200.000 lirayl almak üzere Samsun
dan hareket ettiğini bildirmiştir. 

2-NİMET ABLANIN uğurlu elinden bilet alan Vaide hanında İranlı 
kasap Mahmut ve arkadaşı 30342 No. iu 1/5 biletle 

4 0 . 0 00 lirayı 
3 - Yine NİMET GİŞESİ, 4890 No. ile Samsun'da Buğday pazarında 

bakkal Rasime de 
2 0 . 0 0 0 lirayı 

4 - Yine NİMET ABLANIN uğurlu ellie Bakırköyünde iimer Naci 
sokağında Bay Seyfl ve Abldin'e sattığı biletle 

1 0 . 0 00 lirayı 
K A as A MT I> I i t D I 

NİMET ABLANIN, müfterilerine para verirken 
alınmif en son reıml 

Bay Abidin ^nmet abladan kazandığı 
büyük ikramiyeyi alırken 

Yeni tertip biletier oelmiş ve satışa başiamıştır 
Taşra siparişleri serian ve 

muntazaman gönderilir 
İstanbul Eminönü, Trannvay 
caddesi No. 29/31, Tel: 22082 Bay Seyfi Nimet abladan buamdıiı 

büyük ikramiyeyi alırken A 

Dikkat: Hiç bir yerde şubesi yoktur 
m 




