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Polonya Hariciye Nazırı 
Londraya harelcet etti 

Polonya ile ingiltere arasında 
karşılıklı yardım paktı imzalanacak 
Bir ingiliz gazetesine göre Sovyetler Birliği, Polonya, Yugoslavya, 

Türkiye, Yunanistan ve Balkan devletlerinden mürekkep 
müttehid bir cephe kurulması mevzuubahis imiş 

Polonyalılar 
bile feda 

Varşova 2 (A.A.) — Hariciye Nazın 
B. Beck, saat 13,23 te trenle hareket 
etmiştir. Mumaileyhe hariciye neza
reti garp işleri departımam direktörü 
kont Potocki ile iki kâtib refakat et
mektedir. 

Kendisi istasyonda İngiliz sefiri sir 
Kennard ile Polonyalı birçok zevat ta
rafından uğurlanrmştır. 

B. Beck, bu akşam saat 21 de Berlin-
den geçecektir. Nazır, yarın sabah Os-

tende'de vapura binecek ve saat 16,20 de 
Londrada olacaktır. 

Neler görüşülecek? 
Londra 2 (A.A.) — Sunday Timse, 

gazetesinin öğrendiğine göre Beck'in 
burada yapacağı görüşmeler esnasın
da Polonya ile İngiltere arasmda bir 
«Mütekabil müdafaa paktı» nın imzaı» 
sı mevzuubahis olacak ve Polonyanm 
millî müdafaasına tahsis edilmek üze
re İngiltererün Polonyaya 20 milyon 
îngüiz lirası ikraz etmesi görüşülecek
tir. 

Yahudi muhacereti ve Dantzig me
selelerinin de müzakere edileceği mu
hakkaktır. 

Bu gazete, bundan maada Alman 
tecavüzlerine karşı koymak azminde 
bulunan devletlerden yani Sovyetler 
birliği, Polonya, Yugoslavya, Türkiye, 
Yunanistan ve Balkan devletlerinden 
mürekkeb müttehid bir cephe teşkil 
edilmesi mevzuubahis olduğunu yaz
maktadır. 

Sunday Times, ihtilâf halinde şarki 
Akdenizde İngiliz bahriyesinin oyna
yacağı, rol dolayısile bilhassa Türkiye-

"İstiklâlimizin zerresini 
etmiyeceğiz,, diyorlar 

Polonya ordusunun Varşovada geçid resmi 
yenin ehemmiyettoden bahsetmekte
dir. 

Diğer cihetten Observer, gazetesi 
diyor ki: ((Almanya, Polonyanm hâki
miyetini ihlâl veya tadile teşebbüs et
tiği takdirde Polonya hükümetinin si
lâhla mukavemet etmeğe karar verdi
ğini her şeyden evvel kaydedelim. 
Danzig şehrinin ayn bir statüsü var
dır ve burası Polonyamn hâkimiyeti 
altmdadır. Binaenaleyh Danzig'in şar
kî Prusyaya ilhakı bir tecavüz mahi
yetinde olmamakla beraber Almanya-
nm şarkî Prusya ile Almanyayı birleş
tirmeğe teşebbüs etmesi Fransız - İn
giliz teahhüdünün tatbikini icab etti

rir. Şu kadar var ki Polonya Almanya-
ya silâhla mukavemet ettiği takdirde 
bu teahhüdün ahkâmı kabili tatbik
tir. 

P o l o n y a n m m ü d a f a a 
t e d b i r l e r i 

Varşova 2 — Başvekü mavini 
Küatkovski, millî müdafaa için ya-
püacak dahilî istikraz münasebetüe 
tertip edüen bir toplantıda, bir nu
tuk söylemiştir. Toplantıda Cümhıu:-
reisi, baş kumandan mareşal Smigly 
Ridz, bir çok devlet ricali bulunmuş
tur. Başvekil muavini demiştir ki: 

(Devamı 10 ncu sahifede) 

Mektepler arasında futbol maçlarına 
dün büyük merasimle başlandı 

Millî küme maçlarında Fener, Ateşspora; 
Demirspor, Galatasaraya 2-0 galib geldiler 

Beşiktaş Perayı 3 - 1 mağlûb etti 

Mektepliler futbol maçlannm başlaması münasebetüe dün yapılan merasimden 
bir intiba: TalebelerTaksim âbidesme giderlerken 

(Maçların tafsilâtı Spor şahifemizde) 

Romanya Harici' 
ye Nazırı 

Bazı garbi Avrupa merkez
lerini ziyaret edecek 

Bükreş 2 (A.A.) — Resmen bUdiril-
diğine göre Gafanco, nisan sonlarına 
doğru garbî Avrupanm bazı hükü
met merkezlerini ziyaret edecektir. 

Unutulan mühim bir iş 
Günün mühiTti mevzulartndan bi

ri türkçenin telâffuzudur: Sesli fi
lim dublâjları, radyo spikerleri, rad
yo üe -nakledilen her türlü nutuk ve 
konferanslar, tiyatroda artistlerin 
inşadı, ilh münasebetile, gün geçmiş 
yor ki, bir şikâyet yükselmesin: 

— Fe^uı konuşuyoruz! 
Müskit cevab da şu: 
— Ne yapalım? Usuller, kaideler 

malûm değil ki... 
Diğer taraftan, büyük bir kültür 

seferberliği manzarası var: Neşriyat 
kongresi toplanıyor. Daha evvel mek-
teb kitapları ıslah edilsin diye tedbir 
alındı. Gramer için de uğraşılıyor. Lâ
kin tecvidimiz? Sanki ehemmiyetsiz-
miş gibi ona el bile değdirümedi. 
Akla dahi gelmedi. Yahud haberi-
tniz yok. 

İnşallah m&jjotea bu .jmuncu 
pM^t' Û iHlf KÜTÜPH*» r 

ANKARA^? 

Büyük Millet Meclisi saat 14 de 
6 ncı çalışma devresine başlıyor 

Reisicumhur bugün 
bir nutulc söyliyecelc 

Parti grupunun dünkü toplantısında Meclis 
Reisliğine B. Abdülhalik Renda seçildi, 

reis vekilleri de tesbit edildi 
Meclis müzakeresini ve Reisicumhurun 

nutkunu Ankara radyosu neşredecek 

Büyük Millet Meclisi binası ve en yaşh âza Niğde mebusu B. Hazım Tepeyaran 

Ankara 3 (Telefonla) — Altıncı 
Büyük Millet Meclisi bugün saat 14 
de ilk toplantısmı yapacaktır. Top-
lantıjn Meclisin en yaşh azası sıfa-
tUe Niğde mebusu B. Hazım Tepeya

ran açacak, en genç azalar da yeni
leri intihap edilinceye kadar kâtiplik 
vazifesini yapacaklardır. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

İngiltere, Italyanın Almanya ile 
Polonya arasında tavassutunu İstemiş 

italya bu teklifi reddetmemekle 
beraber bazı şartlar ileri sürdü 

Roma 2 (A.A.) —>• Emin bir menba-
dan öğrenildiğine göre İtalya Hariciye 
Nazın kont Ciano ile İngütere masla-
hatgüzan Noel Charles arasmda son 
günlerde yapılan görüşmeler esnasm-
da îtalyamn Almanya ile Polonya ara
smda tavassutta bulunması ihtimalin
den bahsedilmiştir. 

Söylendiğine göre Polonya üe Al-
manjra arasındaki gerginlik zail ol
duğu takdirde İngiltere şimdiye kadar 
yalmz Polonyaya verdiği teminatın 
orta ve cenubu şarkî Avrupa memle
ketlerine de teşmilini düşünecektir. 

(Devamı 10 ncu sahifede) 

Mt kattaM — Hayırdır işallah, Londra radyosu bugün erken başladıl... 
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D n u Geceki ve B u SabalUdl Haberler 1 
S o n dakihıa. 

B. Chamberlaîn bugün 
mühim izahat verecek 

Birçok mebuslar, Lehistana verilen oaranti için 
Başveidlden izahat Istiyecelder 

Londra S — B. Chamberlaîn bu
gün İngiliz harici siyaseti hakkında 
Avam kamarasmâa yapacağı beya
nat büyük bil- merakla beklenmek
tedir. 

Timesin cumartesi günkü nüsha
sında îngilterenin Lehistana verdiği 
garantinin, Lehistamn mülkî tama-
loiyetine değil, istiklâline aid oldu-
ğvma dair yazdığı makale bu merakı 
bir kat daha arttuımştır. 

Lehsitan sefiri cumartesi günü, 
Lord Halifaksı ziyaret ederek bu ma
kalenin uyandırdığı elim intibaı an< 
latmış ve bu hususta İzahat iste
miştir. 

öğrenildiğine göre Lord Halifaks, 
Timesin bu makalesini takbih et
miştir. Maamafih yarı resmi tngiliz 
ınahafilinde bu hususta âzami ih
tiraz gösterilmekte vu bugünkü gibi 
nazik vaziyetlerde böyle mühim bir 
meselede hükümetin noktal nazan-
lu tasrih etmenin Başvekile aid ol
duğu beyan edilmektldir. 

Müzakere esnasında amele partisi 

şefi B. Greenwood, B. Eden ve B. 
Çörçil 8ÖZ alarak îngilterenin Le
histana verdiği garantinin, İngiliz 
milleti ile küçük Avrupa milletlerini 
teskin ettiğini söyliyecekler ve hü
kümetin hattı hareketini esas itiba-
rile tasvib edeceklerdir. 

Bugün Avam kamarasında îngil
terenin Lehistana verdiği garanti
nin mâna, mahiyet ve vüsati hak -
kında Başvekile birçok sualler so
rulması beklenmektedir. Başvekilin 
bu hususta sorulacak suallerin ceva
bım, bugün Öğleden som^a Londraya 
varacak olan Leh Hariciye Nazın B. 
Bek'le cereyan edecek müzakerelerin 
sonuna bırakması pek muhtemeldir. 

Dolaşan rivayetlere göre İngiltere 
ile Fransa, Lehistan için olduğu gibi 
Hollanda ve İsviçrenin de masuniyeti 
için müşterek bir deklarasyon yapa
caklardır. 

Bu garanti, Locarno paktı ile Belçi-
kaya verilmiş olan tek taraflı garan
tiye mümasil olacak yani İngiltere ile 
Fransa, Hollanda ve İsviçreden karşı
lıklı bir taahhüd istemiyeceklerdir. , 

Sovyet - Japon 
balıkçılık itilâfı 

Dün Moskovada B. Litvinofla 
Japon sefiri arasında 

imzalandı 

Moskova 3 — Uzak Şarkta Sovyet 
kara sulannda bahkçıUk mmtakala-
nm tesbit eden itilâf, dün burada 
B. Litvinofla, Japon sefiri arasmda 
İmzalanmıştır. Müzakere, dört buçuk 
aydanberi devam ediyordu. 

Yugoslav Başvekili Maçekle 
goruştu 

Belgrad 2 (A-A.) — Avala ajansı-
mn bildirdiğine göre, Başvekil Tsvet-
koviç, Zagi'ebe varır varmaz, derhal 
Dr. Maçeki ziyaret ederek kendisile 
üç çeyrek saat görüşmüştür. Bilâhara 
Dr. Maçek, B. Tsvetkoviçe ziyaretini 
iade eylemiştir. Her iki görüşmenin 
de çok dostane bir hava içinde cere
yan ettiği kaj^dolunmaktadır. 

Fransız ordusu 
Büyük erkâınıharbiye reisinin 

bir nutku 

Paris 2 — Dün yapılan bir toplan
tıda Büyük Erkânıharbiye reisi gene
ral Gamlin bir nutuk söylemiştir. Ge
neral Gamlin demiştir ki: «Ordumuz 
en mükemmel bir ordudur. Kumanda 
heyetimiz tecrübe görmüş zevattan 
mürekeptir. Askerimiz çok azimkar
dır. Alınan son tedbirler ordumuzun 
kuvvetini çok arttırmıştır.» 

Erkânıharbiye ikinci reisi general 
Geoı^es da, Fransanm Akdenizdeki' 
imparatorluğundan bahsederek : 
«Fransjuun istikbali, Şimalî Afrikaya 
bağlıdır» demiştir. 

Amerikadan kalkan tayyare 
BordeauK yolile Marsilyaya 

gidiyor 
Lizbon 2 (A.A.) — Yankee Clipper 

tayyaresi, Bordeaux yakımnda kâin 
Biscarrose'a müteveccihen havalan
mıştır. Oradan Marsilyaya gidecek
tir. İçinde 22 kişi bulunan tayyare, 
hava şartlanmn fenalığı dolayısile 
doğrudan doğruya Marsilyaya gitme
miş ve Atlantik sahilleri b03runu ter
cih etmiştir. 

Fransadaki İtalyan 
muhacirleri 

ttalyanın Fransaya karşı ileri 
sürdüğü istekler aleyhinde 

bulunuyorlar 

Verdim 3 — Dün buı-ada büyük bir 
Fransız-îtalyan dostluk tezahürü yar 
pılmıştır. Fransada yaşıyan bir milyon 
İtalyanm mümessillerile umumî harp
te Argon cephesinde çarpışmış olan 
Garibaldiyenler, bu tezahüre iştirak 
etmişlerdir. 

40,000 azası bulunan Fransadaki 
İtalyan halk birliği umumî kâtibi bir 
nutuk irad ederek Fransada yaşıyan 
İtalyanların Roma hükümeti tarafın
dan Fransaya karşı ileri sürülen talep
lerin aleyhinde bulunduklarım söyle
miş ve bunun sebeplerini izah etmişi-
tir. 

İçtimain nihayetinde B. Daldier'ye 
bir telgraf çekilmiş ve bir harp vuku-
ımda Fransadaki İtalyan muhacirlerin 
Fransız ordusuna yazılacakları bildi
rilmiştir. 

B. Beck'in Times 
muhabiriue beyanatı 
Varşova 3 — B. Bek, Varşovadan 

hareket ederken Times muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

— «İngiltere ile Lehistamn müşte
rek ve mütemmim birçok menfaat
leri vaı-dır. Bu müşterek menfaatler, 
milletler arasında teşriki mesaiyi, 
sükûn ve huzuru temin etmektir. Biz 
Lehlüer, realizmi bir vazife biliriz^ 
Realizm harici siyasetimizin esas 
vasfıdır.» 

Filistinde üç aylık telefat 
Kudüs 3 — Son üç ayda Filistin da

hilinde 349 kişi öldürülmüş 372 kişi de 
yaralanmıştır^ 

Bir gazete müvezzii tren 
altında kalarak öldü 

Aydın 2 (A.A.) — Seyyar gazete 
müvezzilerinden Süleyman Tezgider 
Selçuk istasyonunda hareket halin^ 
de bulunan posta trenine atlarken 
muvazenesini kaybederek tekerlekle
rin altma düşmüş ve ağır surette ya
ralanmıştır. İlk tedavisi yapılarak 
aym trenle Aydma getirilen Süley
man yatınldıği Memleket hastane
sinde bir kaç saat sonra ölmüştür. 

Çekoslovakya 
sefaretleri 

Pariste sefir, sefaretkaneıri 
niçin devretmiyor 

Pens 2 — Paıisteki Çekoslovaklar 
bir toplantı yapmışlardır. Bu toplan
tıda sefir B. Osiski bulunmuş, Çekos
lovak sefaretini Almanyaya teslim
den neden imtina ettiğini anlatmış
tır. Sefir demiştir ki: 

«Berline giden Çekoslovakya Cüm-
hurreisi Hacha ile Hariciye Nazın 
Şövalkovskinin salâhiyetleri Kanımu-
esasî ile tayin edilmiştir. Bunlar di
ğer nazırlarla görüşmek, meclisin re
yini sormak vazifesile mükelleftirler. 
Çekoslovakyayı ilga etmek hakkma 
malik değildirler. 

îngütere, Fransa, Amerika ve Sov-» 
yet Rusya bu sebeple Çekoslovakya 
hakkındaki Alman karannı kabul et* 
mediler. Çekoslovakya şahsiyetinden 
mahrum edilmekle beraber, Çekler ve 
Slovaklar millet olarak yaşıyorlar. 
Er "geç yeni bir hükümet şekli bula
caklardır.» 

ispanyada dahilî 
harb bitti 

Franconun imzasile son tebliğ 
neşredildi 

Bur{os 2 — Dahili harp münasebe-
tile bugün son tebliğ neşredümiştir. 
General Franconun imzasmı taşıyan 
bu tebliğ şöyle yazılmıştır: «Bugün 
kızılordu silâhtan tecrid edilmiş ve 
son hedefe vasıl olunarak harp bitmiş
tir.» 

Madrid 2 (A.A.) — Siyasî mahfil
ler sabık İspanyol Cumhuriyetçi te
şekküllerine mensup olarak tevkif 
edilen azamn adedinin iki bin ol-

-<iuğımu tahmin etmektedir. 
Amerika Franco hükümetini 

tanıdı 
Vaşington 2 (A.A.) — Amerika hü

kümeti Francoyu tanımıştır. Roose-
velt, İspanyaya gidecek silâhlara ko-
nan ambargoyu kaldırtmıştır. 

Macar - Slovak 
anlaşması 

Slovaklar Macarlara bir 
miktar arazi verdiler 

Bratislava 2 (A~A..) — Macar - Slo
vak ihtilâfı halledilmiştir. Slovaklar 
Macaristana 30 kilometre genişliğin
de ve 60 bin nüfuslu bir arazi parça-
smı terketmişlerdir. Buna mukabil 
Macarlardan bir şey almayacaklar
dır.. 

Bir sarhoş cam kırarken 
damarı kesildi 

Tophanede oturan Hayri isminde 
biri, evvelki gece evine sarhoş olarak 
gelmiş ve elile bir cam kırmakta iken 
damartan kesilmek suretile yaralan-
dığmdan Beyoğlu hastanesine yatırıl
mıştır. 

Eyüpte oturan Osman isminde biri 
de evvelki gece son derece sarhoş ve 
elinde bir de bıçak bulunduğu halde 
Eyüp camisi civannda halka sarkm-
tılık ederken polisler tarafmdan ya
kalanmış ve mahkemeye verilmiştir. 
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üzerinde esrar bulundu 
Küçükpazarda oturan Hamdi ismin

de birinin üzerinde polisçe yapüan 
aramadSa bir miktar esrar bulımarak 
müsadere edilmiş, kendisi de Emniyet 
direktörlüğü Kaçakçıhk kısmma tes
lim olunmuştur. 

Kocasını bırakıp giden 
kızkardeşini öldürdü 

Tarakh (Akşam) — Gölpazannm 
Doğancılar köyünde bir cinayet ol
muştur. Bu köyden Alinin karısı, Sa-
Uhin kardeşine kaçmıştır. Kadımn 
kardeşi Halil buna çok kızmış ve ge
çen gün kadmı kaçtığı evde yalnız 
bulımca, bıçakla öldürmüştür. 

Vaka, Oölpazan zabıtasmca haber 
alınmca, jandarma gedikli başçavuşu 
derhâl tahkikata başlamış ve katili 
yakalamıştır. Halil, cürmünü itiraf 
etmiştir. 

Almanya vazıyetin 
Inklşaftni bekliyor 

Fransız mahafiline göre B. Mitlerin 
son nutkundan çıkan mâna budur 
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Alman gazeteleri Îngilterenin, Avrupanm şarkında 
hiç bir işi olmadığını yazıyorlar 

Paris 2 — Bma raahafili B. Hitle-
rin nutkunu, diğer nutuklarma nis-
betle, daha ihtiyatü buluyor. Bilhas
sa sulh taraftan devletlerin birleş
mesi karşısında sulha bağUlığmdan 
ve iktisadî genişlemeden bahsetmesi 
manidar telâkki ediliyor. Bu hal 
Bitlerin vaziyetin inkişafını beklemek 
istediğini göstermektedir. 

Diğer taraftan hayatî saha tabiri-
le Almanyanın orta Avrupayı bir Al
man müstemlekesi haline getirmek 
istediği anlaşılmaktadır. Bura maha-
fili nutku îngiltereye meydan okuma 
suretinde telâkki etmiyor. Fakat iki 
hükümet arasındaki ihtilâf çok mey
dandadır. 

Amerikadaki telâkki 
Vaşington 2 — Bitlerin nutku bu

rada İngiltereye meydan okuma ve 
Polonyaya ihtar mahiyetinde telâkki 
edUiyor. Amerika mahfilleri Alman-
yamn müzakere yoliyle anlaşmadan 
vazgeçmiş göründüğünü ve herşeyi 
kuvvetle halletmek istediğini söyle
mektedir. 

Bitlerin, İngiliz - Alman deniz an-
laşmasım feshetmek tehdidi hayretle 
karşılanmıştır. Çünkü Almanya bu 
anlaşma mucibince İngiliz donan-
masmın üçte biri derecesinde donan
maya malik olabUecek iken henüz 
buntm yansı derecesinde bahri kuv
veti vardır ve hiç bir zaman İngiliz 

donanmasma yaklaşmasına imkân 
yoktur. 

Alman gazetelerinin 
makaleleri 

Berlin 2 (A.A.) — Alman matbua
tı. Bitlerin nutkunu İngilterenin Al-
manyayı muhasara siyasetine karşı 
bir mukabele şeklinde telâkki etmek
tedir. 

Deutsche Allgememe Zeitung, bü
yük harfli başlıklannda şöyle yaz
maktadır: 

«İngilterenin, Almanyanın hayatî 
sahasmda hiçbir işi yoktur.» «İngiliz -
Alman deniz anlaşması meselesi orta
ya atıldı.» 

Voelkischer Beobachter, gazetesi 
diyor ki: «Führer mukabele ederek 
hesapları temizledi. Alman kudretini 
dünyada hiçbir kuvvet 3nkamayacak-
tır. Bitler İngiltereye deniz anlaşma^ 
sının bu vesikanın akdi imkâmnı ve
ren ilk şartlann idamesine bağlı ol
duğunu bildiı-miştir.» 

İtalyan gazeteleri ne diyorlar? 
Roma 2 (A.A.) — İtalyan gazete

leri B. Bitlerin nutku etrafındaki ya-
zılannda bilhassa İtalya - Almanya 
dostluğımun selâbetini tebarüz et
tirmektedir. B. Bitlerin bu nutukla 
îngilterenin iki yüzlü metodlanm 
sarih surette açığa vurduğımu kay-
deylemektedir. 

istanbulda yeni bir 
hastane yapılacak 

Bunun için hazırlanan 939 
bütçesine tahsisat kondu 

Yeni mektep binalart inşan i^n 200 bin lira ayrıldı, yol 
inş€isı için bütçeye 500 bin lira kondu, 

fidanlıklar tev» edilecek 
istanbul Umumî meclisi bugün ni

san devresine başhyor. Bu devrede 
1939 senesi Vilâyet ve Belediye büt
çeleri müzakere edilecektir. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lûtfi Kır-
dar, mecliste müzakere edUecek büt
çeleri Daimî encümenle birlikte ted-
jtik etmiştir. 

Varidat bütçeleri haarlanımş ve 
bastırılmak üzere matbaaya verilmiş
tir. Vilâyetin Nafia, Ziraat, Baytarlık, 
Maarif, Süılıiye âdî ve fevkalâde mas
raf bütçeleri hazırlanmıştır. Vilâyetin 
939 bütçesile mektep ve yol înşaatma 
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Yeni mektep binası yapılmak üzere 
bütçeye İki yüz bin liralık tahsisat 
konmuştur. Bu para ile kaç mektep 
binası yapılacağı ve bu mektep bina-
larmın nerede inşa edileceği henüz 
belli değildir. Bu, Vüâyet makamı ta
rafmdan görülen ihtiyaca göre tesbit 
edilecektir. Meclis yalnız makama iki 
yüz bin liralık mektep inşaatma mü
saade edecektir. 

Geçen sene tadil edilen Vilâyetin 
üç senelik yol programma bu sene de 
devam e<filecektir. Bunun için bütçe
ye yeniden beş yüz bin liralık tahsi
sat konmuştur. Bu sene hangi yollar-
rm yapılacağı aynca tesbit edilecek
tir. 

Bu seneki bütçe ile sıhhiya işlerine 
de fazla ehemmiyet verilmiştir. Şehre 
ait hastanelerin hemen hepsi Üniver
siteye devredilmiş ve bu itibarla bun
lar Tıb fakültesinin birer klmiği ha
line gelmiştir. Bunun için şehrimizde 
mevcude ilâveten yeni bir hastane te
sisine makam tarafmdan karar veril
miştir. Vilâyet bütçesinden aynlacak 

tahsisat ile yeni bir hastanenin inşa-
sma bu sene başlanacaktır. Bu hasta
nenin bir senede ikmali mümkün ol
madığından, inşaatm ikmali ve has
tanenin tesisile idame masrafı için 
940 ve 941 bütçelerinden de kâfi mik
tarda tahsisat aynlacaktır. Y^ıla-
cak hastane, sari olmıyan hastalar 
için olacaktır. Ancak hastîuıenin kaç 
yatağı ihtiva edeceği ve şehrin hangi 
semtinde tesis edileceği şimdiden beHi 
değüdir. 

Bütçenin ziraat kısımlarına da lâ-
zımgelen ehemmiyet verilmiştir. Bu 
maksadla vilâyete bağh mevcud fi-
danlıklann daha mükemmelleştiril-
mesi için bazı tedbirler almacak ve 
tevsi edilecek fidanlıklarla hem vilâ
yetin ihtiyacı, hem de İstanbul hari-
cindSen yapılacak fidan talepleri isaf 
edilecektir. 

V a n kurtuluşunun yıldönüntü 
Van 2 (A.A.) — Van kurtuluşunun 

21 inci yıldönümü bugün coşkun he
yecanla kutlanmıştu-. 

Adana belediyesi Almanya-
dan bir imdadı sıhhî otomo-. 

bili satın aldı 
Adana (Akşam) — Şehrimiz Bele

diyesinin Almanyadan satm aldığı 
imdadı sıhhî otomobili tesellüm edile
rek hizmete konmuştur. Bu otomobil 
iki sedyeyi ve bir ecza dolabmı ve 
aynca doktor oturmasına mahsus bir 
koltuğu ihtiva etmektedir. Otomobil 
a3mi zamanda bir seyyar eczane ha
lindedir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
"Kim çakar? Blrşey 

uyduruyerl Aldırma...,* 
— Devlet salnamesinin ikinci cil-

idinde, Çanakkale ormanları, Çanak-
^alenin mesahai sathiyesinden faz-
İadu-... İnanmazsan aç ta bak... 

— Nasıl olur? 
— Kim bilir?... Belki de, Çanakka

le de, Babilin asma bahçeleri tarzm-
da, apartunanvari kat kat orman 
olduğu tasavvur edilmiştir! 

Emin misin?... Böyle şey resmi 
neşriyatta olur mu? - diyordum. 

— Kitabm ismini söyledim... Ken
din de bak... - dedikten sonra, ar
kadaşım devam etti: — Dahası da 
ivar... İstatistiklerde ne dakik tafsi
lâta raslanır... Meselâ bir senede 
Türkiyede tavuklar şu kadar mliyar, 
şu kadar milyon 762,326 yumurta 
yumurtlarlarmış. Bunun şu adedi 
köyde istihlâk edilir; şu adedi dahilî 
piyasada satUır, mütebaki şu kadar 
milyon? 312,714 tanesi de harice 
Bevk edilirmiş... Dikkat buyur, azi-
Eim... Sanki tavuklara taksimetro ta-
ialmış gibi, birler hanesindeki 4 lere, 
6 lara kadar sayılmış... Bu ne hassas 
ölçü, şaşmaz terazi, bu ne krono-
metro dakikliğinde tavuk taksimet-
rosudur maşallah... Amma, gelgelelim: 
Kaç hususî fabrikamız, nerelerde, ne 
sermayelerle, kaç ameleyle açılmış, 
işliyor?... Pek daha kolay olan bu so
ruya doğru dürüst cevab veren yok
tur.... 

• * 
Bu muhavere, iktisad işlerinde 

cidden ihtisas sahibi olan bir dos
tumla benim aramda cereyan edi
yordu. 

Bu, rakamlar hususundaki lâüba-
lUiğimiz... «Adaaaam, sen de!» cill-
ğimiz... «Aldırma, geç!» çiliğimiz...», 
«Kim çakar? Bir şey uyduruver!» el-
liğimizdir... 

Böyle neticeler veren ihsaiyatın da 
ne şekilde meydana geldiğini, başka 
bir yazımda vaktile anlatmıştım: 

«Falanca kazada, bir toprak sahibine: 
«— Senin erazin pek çok, öyleyse çifçi-

likten anlarsın. Biz de ziraıft odası teşki
lâtı yapıyoruz. Reisliği fahri surette 
deruhde buyur - demişler. 

«Eh, cakalı bir unvan! Kabullenmiş. 
Amma ne büro var, ne kâtip! Arkasmdan 
bir de sualler varakası dayanmış: «Mem
leketinizde, kaç tane ne ağacı var? (Kırk 
hanelik kırk sual!» Kaç dönüm ne eki
lir? (Keza!) kaç hayran, kaç tavuk var? 
Kaç yumurta yumurtlar? 

«Düşünmüş: 
«— Deli miyim ki posteki sayacağım? 

Nasreddin Hocaya sormuşlar: (Dünyanın 
ortası neresidir?) demişler. (Eşeğimin 
bastığı yerdir. İnanmazsanız ölçün!) ce
vabını vermiş... 

Ben de öyle bir uyduruş uydurayım ki, 
aksini isbat için saysınlar sayabilirlerse...» 

«Kahvede kahkahalar atarak, doldur
muşlar cedvellerini... İşte yukarıki ista
tistikler onlara müstenid olsa gerek!...» 

* 
Yalnız rakamda mı böyle?... Mü-

balâtsızhk, lâubalilik, «kim ça
kar?» cılık her sahada... Dün tercü
melerden bahsettim... Şekspir'in bir 
«yeşil» kelimesi şöyle mi denecek, 
böyle mi diye başka milletlerde ne-
sUleri uğraştırıyor. Bizde bütün İn
giliz edebiyatınm katliâmı bir iki 
nükteyle savuşturulmuştur... 

— Lise mezununun imlâsı bozuk!... 
— Caiz... 
— Memurun hattı kargacık bur

gacık!... 
— Mümkün... 
— Öğretmenler arasında ğ ile g nin 

farkuu kavrayamıyanlar var. 
— Olur a... Buna âlemi imkân der

ler... 
— Şehirlerimizde gözönüne asıl-

t 
Hayat pahalılığı 

ile mücadele 
Belediye bir program hazır

lamağa karar verdi 
Hayat pahalılığile mücadele etmek 

üzere, Belediye bir program hazırlıyar 
çaktır. Belediye İktisad, istişare heye
ti şimdiye kadar et, ekmek, süt işleri 
etrafmda tedkikler yapmıştır. Bu ted-
Mklerden şimdiye kadar amelî bir ne
tice alınmamakla beraber, bunlar, 
Belediyenin alacağı tedbirlere bir 
esas teşkil edecektir. Belediye, yağ, 
peynir gibi çabuk bozulan gıda mad
deleri üzerinde de ehemmiyetle dur
mak fikrindedir. Hususile sade yağ 
istihsal ve satışı çok ıslaha muhtaç 
görülüyor, stanbul piyasasında karı
şık yağlar lüzumundan fazla oldu
ğundan, halkm sıhhatini korumak 
için ilk önce bu kanşık yağ meselesi
ne katî surette nihayet verilmesi dü
şünülüyor. 

Istanbulda sarfedilen yağlarm bü
yük bir kısmı Trabzon, Erzurum, Kars 
gibi uzak yerlerden geldiğinden, yağ 
stokunun muhafazası için büyük bir 
soğuk hava deposuna ihtiyaç görül
mektedir. Belediye, inşası yeni biten 
sebze hâlinden sonra bu gibi madde
ler için yeni bir hâl daha yaptıracak 
ve bu, hâlin soğuk hava deposu ola
caktır. 

Unutulan çanta 
i ç i n d e 1 6 0 0 l i r a m ı , 1 6 6 0 

l i r a m ı v a r d ı ? 

Halıcıoğlunda oturan ve idarede 
mutemedlik yapan B. Nazif adında 
biri evvelki gün 9 numaralı Haliç va
purunda içi para dolu bir evrak çan
tası unutmuştur. B. Nazif sonradan 
işin farkma varmış ve polise müraca
at etmiştir. 

Bu sırada vapurun memuru B. Aziz 
çantayı bulmuş ve içinde para olduğu 
anlaşılınca, çanta muhafaza altma 
alınmış, idare müfettişlerinden B. 
Nazmi de keyfiyetten haberdar edil
miştir. Para, B. Nazminin huzurunda 
sayümış ve 1600 lira olduğu görülerek 
bir zabıt tutulmuştur. 

Çantanm bultmduğımu haber alan 
B. Nazif müracaat edince, kendisine, 
içinde 1600 lira bulunan çantayı al
dığına dair bir zabıt imza ettirilmiş 
ve çanta verilmiştir. Fakat B. Nazif, 
sonra 60 lira noksan olduğunu iddia 
etmiştir. Bu hususta tahkikata baş
lanmıştır. 

• l l l f t l ı l t t l I l M l l l l l l t n l l l l l l l l l l f l t l I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t t l I l l l l l l l l l l l l l l l l H . 

mış lâvhalar, tırtıl üşmüş çam ağaç
lan gibi yanlış içinde... 

— Doğru... 
— Âleme hitab eden cihazlarımız, 

müesseselerimiz telâffuz yanlışı için
de... 

— Aldırmaaaaa... 
— Yok yok! Bu kadar aldırma-

mazhk, bu kadar kendini koyuver-
mişlik te katiyen doğru değil... 

Bu manevî ihmaller, suiistimaller, 
kendileri ve neticeleri itibarile, mad
dî ihmallerden, maddî suiistimaller, 
den daha az mühim değildirler. Bu 
sahada da büyük bir temizliğe, ah
lâk mücadelesine ihtiyaç olduğu 
muhakkaktır. 

(Vâ - Nü) 

Aldıjjınıız mektuplar 
Psiko - Teknik laboratua

rına ihtiyaç vardır 
Asabiye mütehassısı, doktor bay 

Rüşdü Bilge, fen muhitini alâkadar 
eden bir tedkik yazısı yazmış; oto
mobilleri sevk ve idare eden şoförle
rin nazari ve pratik bilgilerinin kâfi 
gelmediğini, şayet sıhhatleri mükem
mel değilse vazife kabiliyetlerinin 
daima meşkûk, hattâ tehlikeli olabi
leceğini bildiriyor. 

Âsab cümlesi bozukluğunun ne ol
duğunu, nasıl bozulduğunu, ve bu bo
zulduğun bazı fennî âletlerle tesblt 
edilebileceğini izahtan sonra şöyle di
yor: 

«Otomobil kazalarının hemen yüz
de sekseni alkolik şoförlerin psiko 
motörlerindeki betaatten İleri gel
mektedir. Vaktinde idrâk edilecek 
h<ıdlselere karşı dimağın uyuşuk ol
ması, diğer taraftan harekete inti
kal kabiliyetinin azalması, matlûp 
manevralarm vaktinde yapılmaması
na ve binnetice kazaların zuhuruna 
sebebiyet verir. 

Bugün; her medenî memlekette 
tramvay, otomobil, otobüs gibi bir çok 
halk kitlesini taşıyan vesaiti nakli
yelerde müstahdem (vatman ve şo
för) leri bu ince âletlerle (Psycho -
Technique) lâboratuvarlarmda perio-
dik bir şekilde muayenei tıbt>iyeden 
geçirmek bir kaide hükmündedir. 
Günden güne her türlü medenî vası
talarla imar edilen Türkiye Cumhu
riyeti şehirlerinde, bu gibi vesaiti nak
liye şoförlerinin muayenelerine mah
sus (Psycho - Technique) lâboratu-
varlarmm kurulması şayanı temen
nidir.. 

Şehir tiyatrosu 
sanatkârları 

ü ç a y l ı k b i r A n a d o l u t u r 
n e s i n e ç ı k ı y o r l a r 

istanbul Şehir tiyatrosu sanatkâr-
lan. Cumhuriyet Halk Partisinin teş
vik ve tasvibi ile, Partinin himayesin
de üç aylık bir Arjadolu turnesine çı
kıyorlar. 

Sanatkârlarımız 4 nisan sah günü 
İstanbuldan hareket edecekler ve doğ
ru Konyaya gideceklerdir. 5 nisandan 
9 nisana kadar Konyada, 11 den 16 ya 
kadar Alanada, 17 den 20 ye kadar 
Mersinde, 21 den 23 e kadar îskende-
runda, 25 ten 30 a kadar Antakyada, 
2 mayıstan 4 mayısa kadar Antepte, 
6 dan 8 e kadar Mardinde, 10 dan 14 e 
kadar Diyarbakırda, 15 ten 17 ye ka
dar Elâzığda, 19 dan 21 e kadar Ma-
latyada, 23 ten 24 e kadar Akşehirde, 
26 dan 28 e kadar Afyonda, 29 dan 
31 e kadar İspartada, 1 hazirandan 3 
hazirana kadar Burdurda, 5 ten 10 a 
kadar Antalyada temsiller verecekler; 
haziran 12 de Ankarada bulunacak
lardır. 

Temsil edecekleri eserler şunlardır: 
«Bir muhasip aranıyor», «Satılık, ki
ralık», «Oğlumuz», «Zehirli kucakt, 
«Tosun», «Büyük hala», «Yumurcak», 
«Korkunç gece», «Dama çıkmış bir 
güzel», «Sürtük». 

Ankarada bunlardan fazla olarak 
Celâleddin Ezinenin «Bir misafir gel
di» telif eserinin oynanması çok 
muhtemeldir. 

A l t ı n s a a t i a ş ı r ı p k a ç a r k e n 
y a k a l a n d ı 

Sabıkalı yankesicilerden Şevki, 
Heybeliadada oturan Rasimin yelek 
cebinden altın saatini aşınp kaçarken 
yakalanmıştır. 

Genişletilecek 
caddeler 

İstimlâk için şimdiden hazır
lıklara başlandı 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkayamn 
şehrimizde yaptığı tedldkler netice
sinde Sirkecide Paket postahanesinin 
karşısındaki köşenin, Galatada Tüne
lin karşısmdaki adanın, Beyazıt ile 
Aksaray arasmdaki caddenin dar kıs-
mınm kaldınlarak buraların açılma-
sma karar verildiğini ve icab eden is
timlâklerin yapılacağını yazmıştık. 
İstimlâk muamelelerine başlanmak 
üzere Belediye İstimlâk müdürlüğün
ce lâzımgelen tedbirler almacaktır. 
Evvelâ bu sahalarda mevcud bulunan 
emlâk ve sonra bunlann mal sahip
leri ve emlâkin kıymetleri tesbit edi
lecektir. İstimlâk bedellerinin hangi 
membalardan temin edileceği henüz 
belli değildir. 
E m i n ö n ü - U n k a p a n ı y o l u 

Eminönünün birinci istimlâk sahar 
smdan artan yüz bin lira ile eski Va
lide hanı arkasında ve Balıkhane 
önündeki 13 parça emlâkin istimlâk 
edileceğini yazmıştık. Bunlann is
timlâk muamelesi ikmal edildikten 
sonra Belediyenin ayıracağı tahsisat 
ile Eminönünden Unkapanına doğru 
açılacak yol için yapılacak istimlâk
ler temin edilecektir. 

Şehircilik mütehassısı B. Prost ma
yısta şehrimize geldiği zaman bir ta
raftan Eminönü meydanının tanzimi 
plânını hazırlıyacak, diğer taraftan 
Eminönü ile Unkapanı arasında Gazi 
köprüsüne ulaşacak sahil yolnunım 
güzergâhmı tesbit edecektir. 

Belediye, bu yolım açılmasına bü
yük ehemmiyet verdiğinden, yolun ke
narında şehre irad getirecek bazı bi
nalar da yaptıracaktır. 

Bundan başka Eminönü ile Unka
panı arasında sahilde son sistem bir 
de rıhtım inşa edilecektir. 

Su ucuzlayacak mı ? 
S u y u n m u a y y e n z a m a n l a r d a 
k e s i l m e s i n i n ö n ü n e g e ç i l e c e k 

İstanbul Sular idaresinin muame
lâtını tedkik eden Nafia heyetinin işi
ni bitirdiğini ve raporunu Nafia Vekâ
letine takdim edeceğini yazmıştık. 

Bu rapordan başka İstanbulun su 
ihtiyacı, suyun ucuzlatılması için ah-
nacak tedbirler hakkında Belediye 
Reislik makamı da ayrıca bir rapor 
hazırlıyarak Nafia Vekâletine verecek
tir. Terkos su şebekesinin ıslahı ve 
su miktannm arttırılması için beş 
senedenberi sarfedilen para, Sular 
idaresinin abonelerden aldığı bedel
lerden temin edilmiştir. Halbuki baş
ka bir varidat membaı bulup ta bu 
varidat membaınm geliri, su şebeke
sinin ıslahma sarfedildiği takdirde 
su sarfiyat bedelinin indirilmesi kabil 
olacaktır. 

Bımdan başka şehrin muayyen ba
zı semtlerinde muayyen zamanlarda 
suyun kesilmesine nihayet verilmek 
üzere, Terkos gölünde yapılan tesisa
tın bir an evvel ikmaline çalışılacak
tır. Suyun kesilmesi, Terkos boruları
na hava dolarak, su verilmeden saat
lerin işlemesine ve bu yüzden abone
lerin fazla para vermesine sebep ol
maktadır. Su kesilmezse bunun da 
önü almacaktır. 

pmAsa 

Alık insanlarmış! 
Amerikan zabıtaıa Holivutta Mr 

çok sinema artistlerini soyan Graham 
admda meşhur bir hırsızı yakalamif. 
Graham diyormuş ki: 

«Dünyada sinema artistleri kadar 
alık insan bulunmaz. Onlan soymak 
öyle kolay ki adeta çocuk aldatır gibi 
bir şey...» 

Azılı hırsızın bu sözlerini okuduk
tan sonra kendi kendime: 

— Sinema artistlerinin her hareke
tine hayran olanların kulakları çın-
lasm!.. dedim. 

Yer yüzünde milyonlarca genç ta
rafından oturuşları, kalkışları, gü
lüşleri, lâkırdı söyleyişleri taklid edi
len sinema yıldızlan demek böyle bi-
rer eşi daha bulunmayacak derecede 
alık şeylermiş!.. 

Fakat buna karşı: 
— Camm bir hırsızın alık demesi-

le bu dünyaca taklid edUen insanla-
n n hakikaten alık olmaları icap et
mez ya!.. 

Lâkin unutmamah bu anh h ı r s s 
şimdiye kadar Idm bilir kaç kişiyi 
soymuş. Fakat bütün bunlann ara
sında en alık müşteri olarak sinema 
artistlerini bulmuş. 

O sinema yıldızlan ki sokağa çık-
tıklan zaman yanlarında motosiklet
li hususî mulıafızlar bulunur, evleri
nin etrah kale gibidir. İçeriye kuş 
uçurulmasma müsaade olunmaz. 

Bütün bunlara rağmen azdı lıırsız: 
— Onlan soymak öyle kolay ki 

adeta çocuk aldatır gibi bir şey!., di
yor. 

Hırsız Graham etrafında her hare
ketini, konuşmalarmı, hatta nefes 
alışlarını bile sinema yıIdısUuma 
l)enzetmeğe çalışan gençleri gördük
çe kim bilir bıyık altmdan ne lıadar 
gülmüş, kendi kendine kim bilir kaç 
bin kere: 

— Hay alıklar hay!., demiştir. 
Rivayete nazaran hırsu Graham 

bilhassa perde üzerinde azıh haydut, 
gangster, ele avuca sığmaz hırsız, 
güpegündüz bankalan soyan, trenleri 
durduran korkunç eşldya rollerini oy
namakla şölıret kazanmış sinema yıl-
dızlannı soymağı tercih edermiş. 

Birçoktan perde de bu tarsda roller 
yapan adamlara adeta kin beslerier, 
onlann hakiki İcaralcterlerinin de per-
dedeld rollerine yalanca olduğuna 
hükmederler. Halbulû meğer onlar na 
zavalh insanlarmış!.. Böyle roller oy
nayan kimselerin soyulup soğana 
çevrilmesi de komik bir şey... 

Hikmet Feridun Es 

AKŞAM'm Yeni müsabakası 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay C. evlendi!.. 

cAKŞAM» müsaİHÜEa kupona 3] 
B a y Amca borçln peşinde !.. 

— Allah Allah, zatıâlinizden borç 
para aldıksa günah işlemedik ya bay 
Amca... 

.. Bu ay olmazsa gelecek ay. Gelecek ay olmazsa öbür ay... ... Öbür ay olmazsa daha öbür ay 
Teririz elbettel... 

B. A. — Uzun lâfı bırak da paralan 
ver bayım, ben Belediye kooperatifi 
değilim, bekliyememl... 
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I iktisadî ve malî hafta I 
Siyasî vaziyetin iıorsaiarda tesiri - Memieiıe-

timizde esiıam ve talıviiât vaziyeti 
Siyaset âleminde mühim bir tahav-

tül başlamıştır. Almanyanm Orta Av-
rupada istediklerini ve belki de ünüd 
etmediklerini elde ettikten sonra şim
di de Lehistana çatmak üzere oldu-
ğımu gören İngiltere, ona «Artık dur, 
karşında beni bulacaksın» demiştir. 
Bir vakitler dünya siyasetinin anah-
tanm elinde tutan ingilterenin son 
yirmi sene zarfmda sahnede sönük bir 
rol oynaması, umumî şirazeyi bozmuş, 
türlü türlü hırslann tezahürüne se
bebiyet vermişti. 

Umumî harpten sonra İngiltere, 
artık mületler arasmda bütün ihtilâf-
larm sulhen halledileceğine âdeta 
iman ederek Akvam cemiyetini kur
du. Cemiyet kendisinden beklenilen 
ümidleri vermeyince, İngiltere, sözü
nü dinletmenin yegâne çaresi, kuv
vetlenmekte olduğunu gördü ve bun
dan iki sene evvel kabul ettiği bir bu
çuk milyar sterlin gibi akla durgun
luk verecek bir tahsisat ile teslihata 
koyuldu. Fabrikalar ve tersaneler ge
ce, gündüz işledi, hâlâ da işliyor. An
laşılan, Münih toplanması esnasında 
İngilteı-e henüz hazır değil idi ki Çe-
koslovakyayı feda etmek mecburiye
tinde kaldı. Halbuki bugünkü tuttu
ğu lisandan anlıyoruz ki, her ihtimali 
Önliyebilecek derecede kuvvetlenmiş
tir. Yaptığı hazırhklara ve bulduğu 
kolaylıklara bir misal olmak üzere şu
nu söylemekle iktifa edelim ki, Har
biye Nezareti, bir sene zarfında 31,000 
tayyareci ve pilota ihtiyacı olacağını 
İlân etmesi üzerine, hemen birkaç ay 
içinde mühendis, makinist, tayyareci 
ve pilot olmak üzere, tam 31,400 kişi 
gönüllü yazılmıştır! 

İngilterenin kuvvetlenmesi, dünya 
için iyi mi olur, fena mı olur? Şüphe
siz ki İngilterenin son bir iki asırlık' 
dahilî ve haricî vukuatı pürüzsüz geç
miş değildir ve münasebette bulun
duğu milletler de daima hakkaniyet 
dairesinde muamele görmemişlerdir, 
fakat hâlen Avrupa milletleri arasm
da adalete en çok kıymet veren millet 
İngilizler olmasına ve üstelik asaletle
ri de bulımmasma göre, nizamı âlem
de müessir bir rol oynamalan bitaraf 
memleketlerce daha hayırlı görül
mektedir. 

Amerikada da, Almanyaya karşı 
protesto sesleri işitilmekte ise de bir 
taraftan da harp vukuunda muharip
lerden kimlere ve ne suretle mal satı
lacağı hesap olunmaktadır. Bu cüm
leden olarak (Cash and Carry) yani 
«Parayı peşin ver, malı da limanları
mızdan kendin götür» usulü tatbik 
olnunacak imiş! 

Malî vaziyeti hâd bir dereceyi bu
lan Almanyanm, para tedairk etmek 
için yeni bir çareye başvurduğunu öğ
reniyoruz. (Vergi bonolan) namı al
tında Almanya hazinesi, yeni bir te
diye vasıtasını tedavül sahasına çı
karmıştır. Bütün devlet müesseseleri 
badema masraflarının yüzde altmışı
nı nakden, yüzde kırkını da bu vergi 
bonolan ile ödeyecekler; bonolar bu 
suretle ellerine geçecek olan alacaklı
lar da, bunları ayni nisbet dahilinde 
kendi alacaklılanna devredebilecek-
lerdir. Hülâsa her alışveriş bedelinin 
yüzde altmışı para, yüzde kırkı da bo
no ile verilecek demektir. Bu usulün 
Alman milleti için yeniden birçok me
şakkat ve mahrumiyetlere sebeb ola
cağını Pariste intişar eden «Informa
tion» gazetesi yazıyor. 

Bynelmüel iş âlemi, hafta zarfında 
pek mütereddid göründü. Almanya -
Lehistan ihtilâfından dolayı harp zu
huruna kani olmamakla beraber, İn
gilterenin müdahalesinin neye mün
cer olacağım sabırsızlıkla bekliyor. Si

parişler asgarî hadde, fiatler de dur
gundur. WaU Street (Nevyork piya
sası) Avrupa işlerile doğrudan doğru
ya alâkadar olmamakla beraber, te
nezzüller kaydetti. Londra borsasmda 
da devlet rantları gerilemişlerdir. Pa
ris nisbeten zararsızdır. Başvekil bay 
Daladier'nin son nutku efkârı umu-
miyeyi tatmin etmiştir. Sterlin fiatin-
da değişiklik yoktur, dolara karşı iki 
hafta evvelki 4,6825 fiatini muhafa
za ediyor. \ 

İspanyada nasyonalistlerin Madri-
di alması üzerine Cumhuriyet peseta
sı sıfıra düşmüştür. 
Memleketimizde esham ve 

tahvilât vaziyeti 
Ankara borsasmda faaliyet az ol

makla beraber, hafta zarfında gene 
ufaktefek tereffüler vuku buldu. 

Yüzde yedi buçuk faizli haricî Türk 
borcu kâğıtları 19,45 ten (19,55) e 
yükseldiler; dahilî istikraz tahvüle-
rimizin son fiatleri şunlardır: 

İkramiyen Ergani 19,97 lira; Sivas -
Erzurum bütün tertipler 19,35 lira. 
Bu,fiatler üzerine İstanbul piyasasın
da da bir hayli muamele yapıldı. 

Andolu grupunda da cüzî tereffü
ler vardır: Hisse senedi 22,30 lira edi
yor. Tahviller 37,45 dir, (gerçi geçen 
haftaki fiat 38,90 Ura idi isede bu fark 
bu ayın iptidasından itibaren kupo
nun kesilmesinden ileri geliyor. Ku
pon fiati 160 kuruştur). Mümessil
ler de 20 kuruş tereffü ile 38 lirada 
kaldı. 

Merkez Bankası geçen lıaftaki 
107,50 lira fiatini muhafaza ediyor, 
iş bankalarımn Eks - küpen fiati, 
nama muharrer 9,40 lira; hâmiline 
ait 9,50 liradır (kupon 90 kuruş). 

Aslan Çimento 20 kıuuş geriliye-
rek 9,05 lirada kaldı. Tramvayı ge
çen hafta 7,50 lirada bırakmıştık, bu 
hafta 6,75 lira çekildi. 

Diğer nominal fiatler şunlardır: 
Umum sigorta 13,50 lira, İttihadı 

millî 22,50 lira, Terkos 5,15 lira, (35 
kuruş temetü hissesi veriyor); Bo-
monti 8,10 lira, İttihad değirmenci
lik 12,50 lira, Şark değirmencilik 0,81 
lira, Telefon 9,40 lira. Şirketi Hayri
ye 19 lira, Yün, pamuk ve saire şir
keti 60,50 lira, İstanbul Kasaplar şir
keti 12 Ura, Omnium 0,83 Ura (15 
kuruş hissel temettü venniştir). Şark 
Ecza deposu 2,65 Ura. 

Altın 1025 kuruşta sabittir. Gayri-
mübadil bonolan 9,12 kuruş ediyor. 

Mısır Kredi fonsiyeleri azıcık ge
rilemiştir: 

1903 terübi 116 Ura, 
1911 tertibi 108,50 Uradır. 

Türk tıp cemiyeti toplanıyor 
Türk Tıb cemiyeti 4 nisan salı gü

nü toplanacaktır. Ruznamede şu me
seleler vardır: 

1 — Eunochoide seslerin tedavisi 
(Etem Baker) , 2 — Bir Huveyza pa-
piUomeu (Ali Eşref Gürsel), 3 — 
Orthodontie üzerine (Orhan Okyay). 
4 — Teneffüs yollan cismi ecnebileri 
hakkında (Ekrem Behçet Tezel). 5 —• 
Hemangiome larda radiotherapie 
(Muhterem Gökmen). 

Şi$li Kızılay cemiyetinin 
gece eğlencesi 

Şiçli Kızılay cemiyetinin senelik gece 
eğlencesi 4 Nisan 1939 salı akşamı Mak
sim salonlarında yapılacaktır. Bu eflen-
ce için davet edilen Alman Devlet musi
ki cemiyeti âzasından bayan Gertnıd 
Erhardt Almanyadan gelmiştir. Kendisi
ne piyanoda refakat edecek olan profesör 
Franz Mülbauerda Berlinden hareket et
miştir. 

Avrupa seyahatinden avdet eden kıy
metli sanatkârımız Münir Nureddin bu 
gece şenliğine müftehiren iştirak edece
ğini bildirmiştir. 

Eğitmen kursu 
Bugünlerde Lüleburgazda 

da yeni bir kurs açılıyor 
Edirne (Akşam) — Devlet Ziraat 

işleri kurumunun çifUği olan Lüle
burgazda nisanın ilk haftasında 220 
mevcudlu bir eğitmen kursu açılıyor. 

Kurs çadırh ordugâhta işlerine baş-
hyacak ve 29 İkinciteşrin Cumhuriyet 
bayramında sona erecektir. 

Eğitmenlerin yalmz çatı altında ço
cukları okutmak için değil, ziraat, 
ağaç, fidancılık, tavukçuluk, sütçü
lük gibi hayatm tatbikî hareketlerin
deki rolleri de büyüktür. 

İki eğitmenin idaresinde bulunan 
Hasköyü görmek kâfidir. 15,000 ka
vak çeliği, yoncalıklar, çeşitli fidanlık
lar açan 12 dekarlık büyük bir par-
çamn son zamanda motopomp işlet-
mesile de ne kadar canlandığım dü
şünmek yetecektir. Bu köyün yonca
lığı 5 dekardır. 

Motopomp 250 liraya İstanbuldan 
almmıştır. Tavuk istasyonunda yal
nız Rodeylând yetiştirilmekte ve 12 
tavuktan her gün 10 yumurta alın
maktadır. Bunlar hemen köylünün 
âdi yumurtasile değiştirilerek gurk-
lanna yatmlmaktadır. Hasköyü bir 
örnek olarak ele alınca 200 e yakın 
küçük köylerin hareketlerini tahmin 
etmek kolaydır. 

İpek kozacılığı için Ziraat Vekâleti 
fakir köylüler için Bursa Erikliciden 
1100 kutu gönderiyor. Dutçuluk ala
bildiğine ilerlemektedir. Dut fidanı 
yetiştirmekte en ileri Çanakkale mer
kezi görünüyor. 300 binden fazla dut 
fışkım elde etmiş ve bunlann yirmi 
bin kadarmı yardım olarak Meriç, 
Uzunköprü ve Kanştırana gönder
miştir. 

BULMACAMIZ 
» » 4 5 6 7 a 9 10 

••Man n t » ; 
1 — Bir teshin vasıtası bacası. 
2 — Vasıta olan. 
3 — Edat - Bacan. 
4 — İsale eden - Cesim. 
5 — Taharri eder. 
6 — İnce kurum - Erkek - Vilâyet. 
7 — Sokaktaki - Tersi ümid • et de

mektir. 
8 — Nida - Cenub vilâyetlerimizden 

biri. 
9 — Noksansız - Bir erkek ismi. 

10 — Geri çekilmek - Tersi sivri diş de
mektir. 

Takandan a^atı: 
1 — Bir işi yapmağa mezun olmaklık. 
2 — Kısa saplı tırpan - Kabuğunu çı-

kanr. 
3 — Mübahase olunan şey - Nota. 
4 — Kul - Cezire. 
5 — Tersi bir isimdir - İsim. 
6 — Mevcud - Poker ıstılahlarından. 
7 — Tersi güzel sanattır - İnce kum. 
8 — Maddei asliye - Telkih. 
9 — Alâmetler - Nişane. 

10 — Pervaneli - Uzak nidası. 
Gcfen bBİmacamum halli 

S«ld»n «»ta: 
1 — iri, Kabine, 2 — Sandaliye, 3 — 

Asa, Tel, Ya, 4 — Bitirmek, 5 — Emece, 
Tasa, 6 — Da, Esham, 7 — Enez, Saide, 
8 — Dane, Atlet, 9 — En, Tama, 10 — 
Net, Zincir. 

TakarHUm afatı: 
1 — İsabeteden, 2 — Rasim, Nane, 3 —. 

İnateden, 4 — İcazet, 5 — Katre, Az, 6 — 
Alem, Esami, 7 -^ Biletsatan, 8 — İy, 
Kâhil, 9 — Ney, Sadegi, 10 — Azamet. 

HALK OPCKE; Bu akşam (9) da 

Zozo Dalmas 
Macar Baleti 

( Ç A R D A Ş ) 

Müzik: Kalman 

Bu akşamı S A K A R Y A sinemasır^di' 
OUmpivatiarda Bayrağımızı şeref direğme çektiren kıymetli Y .1 Ş A R' ımızı da görüp alkışlayacağınız 

©LİİİMIPİİVAT aElMÇLERI U''\'^"'lt.\^'i'^^ 
Büyük bir gala müsameresi ile başlıyor. 

Boks - Eskrim - Voleyboll - Basketboll - FutboU - Güreş - Deniz Sporiarı - Deniz yanşlan - At yarışlan ve daha 
bir çok alâkalı Spor birincilikleri 

O L İ M P İ Y A T G E N Ç L E R I'nin Kamp hayatlanııı ihtiva eıten bu filmi mutlaka görünüz. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Bufün s«n matinesine kadar S T A D İ L Â H L A R I (OLİlffİYAT I) 

Bugün 
Bu akın akın halkın nereye gittiğini 

neye loruyorsunuz ? 

ŞIK Sinemasında 
RAMON NOVARRO -

MYRNA LOYUN 
hadiseler yapan eseri başladı 

ŞEYHİN AŞKI 
Türkçe 

Nişanlanmazdan evvel.... 
İntihabınıza yol gösterecek olan ve 

J O H N B O L E S 
ve D O R I S N O L A N 

tarafmdan yaratılan 

SONUNCU BALAYI 
Fransızca sözlü Filmini görünüz. 

Bu Çarşamba akşamı s S Ü M E R sinemasında 
ANNA BELLA 

TYRONEPOVER 
LORETTA YOUNO 

ve 
100,000 figüran 

Muazzam şaheserler 

Sinemanın hakiki bir mucizesidir. 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

İPEK'te 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BX.EK'te 
Pek Yakmda 

T
TOTlAl» TtTATReSV 

Bu akşam Halk gecesi 
Fllistia radyosu okayu-
cusu Zekiye Hamdan ve 
saz heyeti. Ertufrul Saâi 

Tek ve arkada^sları 
Dehri Efendi VodvU i P. 

(Se) Atilâ revüsü - Miçe Pençef varyetesi. 
Localar 100, Heryer 20, Paradi 10 kuruş. 

Bugün gündüz ve gece 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mm takası: Tünelde Matko-

viç, Bostanbaşmda İtimad, İstiklâl 
caddesinde Kemal Rebul, Şişlide Halk, 
Galatada Hüseyin Hüsnü, Fatih r 
Veznecilerde tJnlversite, Karagüm-
rülc: Arif, Balurköy: Merkez, Sarıyer: 
Nuri, Aksaray: Ziya Nuri, Fener; 
Hayim Berk, Kumkapı: Lâlelide Hay
dar, Küçükpazar: Necati, Samatya: 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: AH Rı
za, Şehremini: Ahmed Hamdı, tjskü-
dar: İttihad, Heybeliada: Halk, Bü-
yükada: Şinasi Rıza. 

Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhisan, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân ve Rumeli-
hisanndalff eczaneler her gece nöbet
çidir. 

AK^AM 
Abone ücret!eri 

Türkiye Ecnebi 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLDC 

1400 kuruş 
750 » 
400 s 
150 » 

2700 kuruş 
1450 T> 
800 » 

Posta ittihadma dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı aylıf» 

1900, üç aylığı 1000 kuruştor. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pıd 
göndermek lâzundır. 

Sefer 13 — Kasan 147 
S. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 9,22 11,05 5,43 9,18 1 2 ^ 1,33 
Ya. 3,57 5,40 12,17 15,53 1 » 3 20,M 

idarehane: Babıâli civan Acunusluk 
sokak No. 13 

M. M. Vekâletinden: 
Millî Müdafaa Vekâleti tercüme şubesine iki mütercim alınacaktır. Bun

ların Almanca Fransızca ve İngilizce lisanlarına esaslı olarak vakıf ohnalan 
ve ayni zamanda Türkçetlen bu dillere tercüme yapabilmeleri şarttır. Verile
cek 165-210 liradır. İmtüıan neticesinde iki dil bilenler tercih edilecektir. 
Memurin kanununa göre memur olmak evsaf ve şeraitini haiz bulunan talip
lerin evvelemirde hal lercümelerile ve referansları ile müracaatları ilân olu-
nur. (928) (2195) ^ ^ 

Emniyet SandıHından: 
31/5/1933 tarih ve 2248 numaralı 
30/5/1934 » » 2476 » 
14/6/1935 » » 2S08 » 
28/6/1938 » » 3523 » 

kanunlarla Maliye Vekâleti taı-afından çıkarılmış olan ve borsaya kayıtlı bulu
nan yüzde btş faizli hazine tahvilleıi mukabilinde de yalnız yüzde yedi faizle 
borç para vermiye başladığımızı sayın müşterilerimize ilân ederiz. (2172) 

İstanbul Emniyet nnüdürlüğünden 
Müdüriyetimiz için 550 adet palto yaptırılması kapah zarf usulile eksilt» 

meye konulmuştur. Bir adet paltonım muhammen bedeli 20 lira muvakkat 
teminatı 825 liradır. Eksiltme 6/4/939 perşembe günü saat 15 de müdüriyetî-
miz üçüncü şube müdüriyeti dairesinde yapılacı;;irtır. 

Teklif mektupları ek.siltme tarihi olan 6, 4 939 günü saat 14 de kadar 
kabul edilecektir. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere üçüncü gube müdürlük 
güne müracaatları. (1890) 
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POLfTfKA 
İngiliz - Alman mûnasebatı 

İngiltere, Lehistanın bir taarruza uğradığı takdirde himaye ve müdafa
asını deruhte eylediğini Başvekil Chamberlain vasıtasile ilân etmek sure-
tile Ahnanyaya karşı açıktan «çığa vaziyet ahnaktadır. 

Almanya da B. Hitlerin VUhelmshafen harp limanmda otuz beş Mn 
tonluk ildnci büyük zırhlnun denize indirilmesi münasebetUe söylediği nu-
Itukla tngütereye şiddetli mukabelede bulunmuştur. 

İngiliz Başvekili iyilik ve müzakere Ue halledümiyecdc dünyada hiç 
bir mesele obnadığmı söylemişti. Hitler Almanyanm harpten sonra on bcf 
M»ıe bunu beyhude tecrübe eylediğini söylemiş ve kendi başının çaresine 
Imkmamış olsaydı flelebed bekliyecdıc ve esarett« kalacakta.» diye cevap 
yermiştir. 

B. Hitler, dünyada insaniyet düsturu olmadığım ve tngüterenia siya
setinde üç yüz senedenberi yalnız kuvvet prensipini kullanmış olduğunu 
söyledikten sonra Tilsonun vaitlerine inanarak silâhlanm bırakan Alman 
milletinin soyulup soğana çevrildiğini anlatmıştır. 

Bu acı hücumlardan &'onra Filistinde Almanyanm işi olmadığı kadar 
Almanyamn hayat sahası bulunan Orta ve Şarki Avrupada da İngilterenin 
hir işi olmadığını söylemi'ştir. 

Almanyamn her meseleyi İngiltere ile istişare ederek halletmesi lâzım 
gelirse, İngUiz imparatorluğunun da her meseleyi Ahnanyaya danışıp mu-
yafakatini alarak tesviye etmesi lâzungeldiğini de kaydetmiştir. 

B. Hitler, Almanyanm kendi hayatı için elzem gördüğü yola devam 
eylemesine hiçbir devletin mani olamayacağını ve karşısma çıkacak her 
hangi devlet Ue silâhla savaş yapabUeceğini de ilâve etmiştir. 

B. Hitlerin açıktan açığa İngiltereye verdiği bu cevap artık Almanya 
fle İngiliz imparatorluğuuun arası iyice açıldığmı isbat etmektedir, B. 
Hitler 935 de İngiltere Ue Almanya arasmda akdolunan bahrî anlaşmanın 
da manası kalmadığma işaret etmiştir. Bu muahede feshedilip Almanya 
Japonya gibi İngUtereye karşı denizlerde tefevvuku temin için yanşa giriş
t i ^ takdirde umumi harpten evvelki hal tamamUe avdet etmiş olacaktır. 
İkinci defa yapılacak bir çarpışma bütün ciham ateşe verecektir. 

AKŞAM 

Radyonun kurtardığı can 
Geeçn gün BerUn radyosunu dinli-

yenler muzıkanm birdenbire kesUdi-
ğini işittüderi zaman hayrete düştü
ler. Herkes merak içinde biribirine 
bakmakta iken radyonun spikeri: 
«Dikkat ,dlkkat! dedi. Berlinin Ved-
ding tarafmda bir eczaneden iki Ue 
iki buçuk arasında hap alan kadın sa-
km o hapları kullanmasın. Çünkü 
keodisine yanhşlıkla z^ür verilmiş-
"Oı. Bu haberi işitenler acaba zavalh 
fcadm adbiri içecek mi, yoksa o da 
radycmun başmda bulunuyor da bu 

haberi işitti mi?» diye düşünmeğe 
başladılar. 

Bereket versin eczaneden yanlışlık
la zehir alan kadm radyodaki üıtan 
vaMt ve zamanında haber aldı ve ko
şa koşa götürüp eczaneye geri verdi. 
Bu suretle radyo bir insanın hayatı-
m kurtarmış oldu. 

Radyoyu vakadan haberdar eden 
eczacı idL Yanlış ilâç verdiğinin far-
kma varan eczacı kadım nasd bula-
bUeceğini düşünürken akhna radyo 
gelmiş ve hemen telefonla Bo'lin 
stüdyosuna meseleyi Mldirmişti. 

Elektrikli yi 
Bugünlerde Münih hayvanat bah

çesine herbiri 1,75 metre boyımda al
tı tane yılan balığı getirildi. Elektrik 
neşreden bu yılan balıklan derin de
nizlerde balık avlayan bir Alman mü-
tesassısı tarafmdan cenubi Amerika 
sularında tutuldu. Bu balıklar derin 
sularda yaşayan deniz mahlûklannm 
en tehlikelisidir. Çünkü vücutlann-
dan elektrik neşrederler. Bir an
da 500 voltluk bir cereyan ile düşma
nını öldürmeğe muktedirdir. Onım 
için hayvanat bahçesinde onlara ba
kan bekçi yaldaşrrken ihtiyatlı bu

lan balıklan 
lunmağ'a mecburdur. 

Bu nevi yılan balıklarının amudu 
fıkarUerinin her iki tarafmda elek
trikli uzuvlar vardır. Bu uzuvlar 
6000-8000 tane elektrik plâkına ma
liktir. Bu plâldar diğer elektrik akü-
mülâtörlerinde olduğu gibi elektirk 
biriktirir. Cenubî Amerikalılar 500 
voltluk elektrik darbesi vurmağa 
muktedir olan bu balıklardan çok 
korkarlar. Bir elektrikli yılan bahğı 
diğer bir bahk sürüsünün içine da
lınca indirdiği bir elektirk darbesile 
binlerce balığı bir anda mahvediyor. 

Kanun böyle 
— Saifln bau, köpeğinizin yüksek-

Uği eUi santimden fazla olduğu için 
hakkınızda zabıt tutacağım? 

Hcapr, bunu söyleyen A-vrupa za-
Tnta memurlarından biri değildir, 
yaka Bostanda geçiyor. 

Boston şehrinde elli santimden 
yüksek boylu köpeklerin sokaklarda 

dolaşması yasaktır. Eski bir kanunla 
bu yasak edümiştir. 

Amerikada carî olan daha böyle 
eski kanunlar vardır. Meselâ 1915 de 
çıkan bir kanun Java devleti hududa 
lan içinden bahis tutuşmağı yasak 
etmiştir. 

Aregonda yatak çarşaflarının 2 
mıetre 80 den uzun olması yasaktır. 

•MumHMMiıınaiMHMiMinMHiııaıııııııniHiıııııiHNiıııınıımıniMiıiHiıııııııııiHmi 

Başvekilin hava kurumunu ziyareti 

Son zamanlarda gizli 
ilimlere karşı gösterilen 

rağbet arttı 
Yirminci ajsnn başlangıcına kadar 

devam eden materyalism zihniyrtin-
den aonra beşeriyi g i t t i l ^ mistik 
ve gizli bilgüere doğru çdcen gaıib, 
fakat cmüne geçihnez Ur salgmm 
bütün kuvvetile hüküm sürdüğü Me 
devirde yaşıyoruz. Dede yadigârı 
müsbet Ume karşı ilk aksülâmeli teş-
kü eden Freund'ün psiko analizi 
yeni âlimler tarafmdan ruhumuzun 
sırlarım çözmek, şevki tabiilerimizi 
ve gayri şuurumuzu aydınlatmak 
maksadüe tahlU, daha doğrusu istis
mar edilmektedir. 

Devrimiz Hind fakirlerinin, astro-
loğlarm, yazı ve el fah bakanların 
devridir. Her gün bir yenisi çıktığı için 
insan ruhımu tahlile yeltenen ilimle
rin isimelrlni ihtiva eden cedveller 
de günden güne kabarıyor: 

Psiko analiz, astroloji, el yazısın
dan karakteri anlama usulleri bun-
larm en meşhur olanlandır. Bu üç 
büyük gizli ilmin dışuıda Alman şeü 
B. Hitlerin eskidenberi inandığı el 
fah üe, madam Roozeveltin bir kaç 
sene evvel hakkmda eğlenceU bir ted-
kik eseri neşrettiği iskambil f aU bun
lardan sonra gelir. 

İnsamn seciye ve ahlâkUe kendisi
ni bekliyen âlcibeti çehreden oku
mağa çalışan fizfonomi ilmine ge
lince o da dünya kadar eskidir. Bu
nunla beraber hiç bir devirde son 
zamanlardaki kadar moda olmamıştı. 
Bilhassa Amerücada bu gizli ilim âde
ta günlük faaliyetlere, piyasalara hâ
kim olacak derecede salgm haldo 
bulunuyor. Meselâ Nevyorkta bir iş 
istediğiniz evya bir memuriyete gi
receğiniz zaman icab eden evrakın 
kenarına iliştirdiğiniz fotografımzm 
derhal oradan çıkarılarak suratım-
zm ilmî tahlilini yapması için bir 
fizionomi mütehassısına gönderUdi-
ğinden emin olabilirsiniz. Fakat şim
diye kadar isimleri malûm olan 
•bu gizli ilimlere her gün bir yenisi 
katılmaktadır. HoUivutta şarkı ho-
cahğı yapan Aleksander isminde biri 
iki üç sene evvel «voxisime» diye bir 
ilim ortaya attı. Bu adamın iddiası
na göre biz zavaUı insanlar tamamen 
sesimizin esiri imişiz. Klarakterimiz-
le, istidadımız, istikbalde bizi bekli
yen saadet veya felâketler her an se
simizden okunaİMİirmiş. Şarkı hocası 
karşısma gelen kadın, eıkek bir çok 
insanları iki üç dakika konuşturduk
tan ve icab ederse kısa bir şarkı da 
söylettikten sonra evvelce tesbit et-

H e r k e s k a r a k t e r i n i ö ğ r e n 
m e ğ e ça l i f l yo r , i n s a n l a r ı n 
g iz l i i l i m l e r e ç e k e n m u k a 
v e m e t e d i l m e z b i r salffin 
h ü k ü m s ü r m e k t e d i r . D e r -
r i m i z H i n d f a k i r l e r i n i n , 
a s t r o l o g l a r ı n y a z ı v e e l f a l ı 
b a k a n l a r ı n d e v r i d i r . İ n s a n 
l a r ı n k a r a k t e r i n i o k u m a 
y a ç a l ı ş a n g iz l i i l i m l e r i n 
say ı s ı b u g ü n o n b e ş t e n 
f a z l a d ı r . B u n l a r a h e m e n 
h e r a y b i r yen i s i i l â v e e d i 
l i yo r . 

tiği yedi ses smıfmdan birine sok
mak suretUe ne mal olduklarım ha
ber veriyormuş. 

Olnımuş, yazmış insanlar arasm
da daha ziyade rağbete mazhar OIEUI 

gizil ilimlerden biri de «Glandisme -
guddeler ilmi» dir. Bu ilme inanao* 
1ar guddelerin insan bünyesi içinde 
oynadığı mühim rolü nazan itibara 
alarak bunlarm vazifelerini lüzu
mundan fazla, normal veya eksik 
yaptıklarına göre insanm istikba
lini keşfetmek, nereye doğru git
tiğini anlamak mümkün olduğuna 
kanaat getirmişlerdir. 

Diğer taraftan bir ıııhiyatçı «in
san karakterini olduğu giM meyda
na çıkaran ne yazısı, ne avucımun 
içnideki çizgiler, ne guddeleri, ne d« 
sesidir. Eğer insan denilen mahlû
kun g^zli hüviyetini bütün çıplaklı-
ğile öğrenmek istiyorsanız onun yü
rüyüşüne bakınız» diyor. Bu emsal
siz ruhiyatçı San Fransiskoda otu
ran Bemette isminde bir zencidir. 

«Evvelâ ileri doğru, sonra geri geri 
33 adım gidiniz, size hiddetli mi, sa
kin mi, artist mi, tasryareci mi, riya
ziyeci mi, katü mi, yoksa bir ip cam
bazı mı olduğunuzu söyliyeyim» di
yen bu acayip kara bilgin tam Ame-
rikanvarî bir metodla çalışmaktadır. 
İleri doğru niçin 33 adım gidiyorsu
nuz da 50 değü? Geri geri gitmenin 
mânası ne? Buna benzer bir çok 
sualler sorabüir- amma madem ki 
bütün bu gizli ilimler «izah isteme
den inanmak» esasına dayanıyor, ne 
lüzumu var! 

El fah, yazıdan karakteri okumak 
gibi, rakamlara atfedilen mâna ve 
gizli kuvvetleri izah etmek için de 
koca bir kitap yazmak icab eder. 

Rakamlar içinde bühassa iki rakam, 
7 ile 10, uğur getirmdde fohret bul
muştur. 

Sene içinde yediU veya onlu gün
lerde dünyaya gdmek. bir hadiseye-
kanşmak, esSâ bir tanıdığa tesadüf 
etmek, işe başlamak daima iyi neti
celer verirmiş. 

Bakm ne hesaplar yapmışlar: Me
selâ 1938 senesinin en hayırlı günü 
«?• temmuz» imiş. Çünkü 7 temmuz 
senenin 188 inci günüydü. Bu ra
kamların mecmuu 17 eder; 7 ve 10 
yanyana olduğu için bulunmaz bir te« 
sadüftür. 7 Temmuz ayrıca 938 se
nesinin 27 nci perşembesidir. Geriye 
daha 25 perşembe kalıyor ki bunun 
rakamların mecmuu da 7 eder. Bütün 
bunlardan başka temmuz ajrı da so
nenin yedinci ayıdır. Onun için ge
çen sene 7 temmuzda dünyamn bir 
çok taraflarmda insanlar giriştikleri 
irslerde muvaffak olmuşlar, o gün 
evlenenler henüz aynlmaını^, o gün 
dünyaya gelen çocukların babalan 
büyük ikramiyeler kazanmışlar, bu 
çocuklarm istikbalin en mesud adanv 
lan olacaklarına da şüf^e etmemeli 
imiş. 

Gizli ilimler yukarıdanl)eri say
dıklarımızla da bitmiyor. Son ay
larda Arjantin'de doğup kısa za
manda HoUivuta kadar uzanan 
«Lfevropathie - dudaklar ilmi» artist
ler arasında pek revaçtadır. Bu ilmin 
iddiasma göre insan dudalüarı 43 bi
çimde olup her biri ayrı ayn ka
rakterleri ifade ederlermiş. 

Cenubî Amerikada insan huylan-
m tanımak için «renkler nazariye
si» nden geniş mikyasta istifade 
edilmektedir. Bu da yeni bir icacıdır. 
İddiasına bakılırsa her insanm ken
dine mahsus bir rengi varmış ve bü
tün hayatında daima o renklere kar
şı ruhi bir yakınlık hissedermiş. 
Nazariyeciler eğer bir adamın ne mal 
olduğunu anlamak, onun ı-uhunu 
olmmak istiyorsanız sevdiği renkleri 
araştırmız, diyorlar. Ayrıca renklerin 
ifade ettiği mânalan toplayan bir 
lügatçe de kaleme alınmış bulunuyor. 

Bir sene kadar evvel ciddî bir Al
man âlimi, Dr. Ringart, her insan 
suratının bir hajrvan çehresine ben
zediğini ve bu surat müşabehetin
den istifade edilerek insamn karak
teri hakkmda bir fikir edinilebilece
ği fikrini ortaya atmıştı. Fak?.t bu 
fazla ilmî bir fikir olduğu için rağ
bet görmedi. — Ş. H. R. 

BaşvekU B. Refik Saydamm evveUd gün Ankarada E[ava kurumu binaanı 
gezdiğini yazmıştık. Yukanda Başvekil İNI tetkikleri esnaamda görülmektedir. 

Uludağda 4 
metre kar var 

K i f s p o r u n u n m a y ı s s o n l a r ı n a 
k a d a r d e v a m e d e c e ğ i 

a n l a ş ı l ı y o r 

Bursa gazetesi yazıyor: Uludağdaki 
meteoroloji istasyonunun verdiği ma
lûmata göre, martın on beşinden son» 
ra başüyan devamh yağışlar dolayı-
sile kann İrtifaı üç metre yetmiş beş 
santime çılonıştır. Uludağm 2000 
metre irtifamdaki bu kar yüksekliği 
şimdiye İcadar hiç bir yıl görülmemiş 
olduğuna nazaran, kış sporlannm 
mayıs sonlarına ve hattâ hazirana ka
dar devam edebüeceği anlaşümakta-
dır. 

2000 metre irtifadan sonra kann 
yüksekliği 4,5 metreyi ve airve yo
lunda 2560 mette irtifada ise 6 - 7 
metreyi bulmaktadır. 

Evvelki gece şehrimize yağmur ya
ğarken Uludağm 1400 metre irtifam-
63X1 sonraki kısımlarma taze kar yağ
mıştır. 

Bu hafta şairimizden büyük bir 
kayakçı kafUesi Uludağa çıkacaktır. 
Bu kafile arasında evvdid haftalarda 
çıkacakken tdür edilen kız «ıstitü-
sû talebe ve mnalUmkcindea Ur grup 
da bulunacaktır. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
124 üncü yıldönümü mûnasebetile 

P R E N S BöSNIARK 
Alman radyolan, evvelki gün, Bis-

mark'm 124 üncü doğum yüdönümü 
olduğımu haber veriyorlar ve bu meş
hur şahsiyet haldanda nutuklar söy-
lüyorlardL 

1815 te doğup 1898 de vefat eden 
Prens Bismark, Ahnan ittihadım vs 
imparatorluğunu vücude getirmiştir. 
Magdeburg civannda Schönhausen'de 
dünyajra gelmiştir. Aüesi asü ve zen
gindi, çifliklere sahipti Babası ise, 
altı çocuklu bir süvari yüzbaşısıydı. 

Bismark 1846 da Prusya meclisine 
âza seçUdi. Petersburga ve Parise se
fir gitti. Sonra nazır, derken Başvekil 
ve Hariciye Nazm oldu. 

Bir emeli vardı; Prusyanm hâkimi 
yeti altında bütün küçük Alman dev
letlerini birleştirmek... Bu maksadla 
evvelâ Avusturyayı Danimarkaya sal-
drrttı; bazı siyasî manevralar çevir
dikten sOTira, Sadova muharel>esinde 
Avusturyalılan yendi; bu devletin Av-
rupadaki nüfuz ve itibarım kırdı. 

1870 - 71 senelerinde de Fransızla
ra karşı muzaffer olup Parise kadar 
gidince ve Alzas L(»:eni almca Almaor 
ya imparatorluğu doğdu. 

Bismark, önce kont iken bu muvaf-

fakıyetler üzerine prens oldu. Kendi
sine «Demir Başvekil» derlerdi. 

Berlin muahedesinden sonra, Bis-
marlc, Almanya, Avusturya ve İtlyar 
dan mürekkep bir «Müselles ittifak» 
meydana getirdi. Buna karşıhk Rus
ya Ue Fransa da bir ittifak yaptılar. 

Üçüncü Frederik'ten sonra, umu
mî hartjin meşhur şahsiyeti ikinci Vil-
helm imparator olunca Bismarkıu 
nüfuzunu faria bulmağa başladı. Baş
vekilin nisbeten ehemmiyetsiz bir me
seleden dolayı üeri sürdüğü istifayı 
derhal kabul etti. Böylece Bismark, 
ömrünün son senelerini, iktidardan 
uzak ve biraz küskün olarak geçirdL 
Friedrichshafen'de vefat etti. 

Yalnız Almanyanm değil, bütün 
dünyamn en kudretU siyasîlerinden 
sayılan Bismark, «Kuvvet» unsuruna 
fazla dayanmakla meşhurdur. Ayas-
tefanos muahedesinin sözde tadili için 
Berlin kongresine riyaset e(ilerken, 
Osmanh murahhaslarına pek haşin 
davrandığını tarih kaydeder. 

Bismark, bugün hâlâ devam eden 
Alman birliğinin ve büyümesinin ilk 
İMbasıdır.. 

MI 
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Doğuda imâr hareketleri 
'î'^'l^? 

Trabzon (Akşam) — Dc^da imar 
hareketleri süratle ilerlemektedir. 
Her sahada büyük bir faaliyet göze 
çarpıyor. İsmet İnönünün doğu se
yahati hatırası olarak başlayan Nu
mune hastanesinin yakın zamanda 
bitirilmesine çalışılmaktadır. İnşaat 
hızla ilerliyor. Lise binasımn tamam

lanmasına da gayretle çalışılmak
tadır. 

Diğer taraftan hazinenin^ yanm 
milyon lira yardımile Trabzonda baş
layan içme su tesisatı için sipariş 
edilen borular, çimento ve diğer mal
zeme şehre gelmiştir. 

Yukandaki resimler, doğu diyann-
d3.ki imar hareketlerini göstermek

tedir. Soldaki sırada yukandan aşa
ğı lise binasının medhali, diğer cep
hesi, en altta Numune hastanesinin 
denize bakan tarafı görülüyor; sağ
daki sıra ise içme su inşaatı için ge
len boruların vapurdan şehre çıka-
nlmasma aid üç safhayı göstermek
tedir. 

Prinç ek i len y e r l e r d e t edk ikat 
izmir (Akşam) — Vilâyetimizde çel

tik zeriyatı sahalarında tedkikler yap
mak üzere Ziraat ve Sıhhat Vekâleti 
memurlarından mürekkeb bir heyet 
yakında İzmire gelecektir. Bu heyet, 
pirinç ekilen yerler civarındaki köyler 
halkının sağlık durumlanm tedkik 
edecektir. 

Çekirge ile mücadele hazırlığı 
izmir (Akşam) — Ege bölgesinde 

geniş mikyasta çekirge mücadelesi 
hazırlıkları yapılmıştır. Mücadeleye 
memur edilen Dörtyol mücadele mü
dürü B. Eşref İzmire gelmiştir. Mü
cadele merkezi Manisadır. 

Izmirde feci bir kaza 
izmir (Akşam) — Gece Ankarapa-

las oteli önünde bir kaza olmuştur. 
Gündüz otele gelen Edremitli tüccar 
Hazım oğlu B. Fehmi, geceleyin birin
ci Kordondaki gazinolardan bir kaçı
na uğrayarak sarhoş olmuş, sabaha 
karşı saat ikide fazla sarhoş vaziyet
te otele gelmiştir. Odasına çıkan B. 
Fehmi, bir aralık hava almak maksa-
dile otelin balkonuna çıkmış, -fakat 
orada muvazenesini kaybederek 15 
metre yüksekten yola, taşların üzeri-
ne düşmüştür. Ağır yaralı ve baygın 
halde bulunan B. Fehmiyi saat dörtte 
yoldan geçen biri görmüş, polise ha
ber vermiştir. YaraU tüccar, Memle
ket hastanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır i 

Profesör Server Hilmi ihtifali 
Diş tababeti ve Eczacı mektebleri 

müdürü merhum profesör doktor Ser
ver Hilmi'nin vefatımn onuncu yü-
dönümü münasebetile dünkü pazar 
günü saat 11 de Merkezefendideki 
kabrinde büyük bir ihtifal yapıl
mıştır. 

Üniversite profesör ve t.alebelerile 
kendisini sevenlerden büyük bir ka
labalığın iştirak ettiği bu ihtifalde 
mumaileyhin diş tababeti ve eczacı
lık mesleklerinin terakkisi için se
nelerce nasıl çalıştığından bahsedil
miş, ağız cerrahîsi profesörü Dr. Zi
ya Cemal ve baş asistan Lemi tara
fından nutuklar söylenmiştir. 

Şile mektupları 
Şilenin üç icoyünde numune 

cevizliideri tesis edildi 
Şile plajı yeni mevsim için hazır-
lanıyor, Halkevinin faaliyeti arttı 

Şile (Akşam) — Arazinin dörtte 
üçü orman ve kalan bir kısmınm da 
ziraate ve meraya ayrılan bu arazi 
Şile halkmı besliyemediğinden Şile 
halkı ötedenberi kömürcülük ile ve 
kadmlan da bez ticaretile meşgul ve 
bu suretle geçinirlerdi. Katiyatm tah
didi bunları çok zaruret içinde bırak
mıştır. 

Şilede bariz bir ziraat faaliyeti gö
ze çarpmaktadır. Parasız olan köy 
sandıklanna para temini ve halka 
örnek olmak üzere ziraat müdürlüğü 
tarafından yapılan teşvikle bu sene 
Şilenin Ahmedli köyünde köy mane
vî şahsiyeti namına bir numune ce
vizlik, Tekke köyünde bademlik, Yay
lalı köyünde bademlik ve cevizlik 
Gökmasal köyünde bir cevizlik ziraat 
muallimi B. Saim Gülerin nezareti 
ve tarifatı dahilinde tesis ettirilmiş 
ve fidanları da Büyükdere meyva fi-
danlığmdan meccanen temin olun
muştur. 

Bundan beklenen fayda şudur: Bu
gün parasız olan ve meyvacıUğm fay-
dalarmı bilmeyen köylülere bu vesile 
ile dikim hakkında amelî malûmat 
verilmektedir. Başka beher köyde di
kilen asgarî 100 ağaç ceviz yetiştiği 
zaman beherinin asgarî 50 kilo ce
viz vereceğini hesab edersek bir gün 
bu köy o senenin mahsulü ile 5000 
kilo cevize malik olacaktır. Bu dia 
köy için mühim bir gelirdir. Köylü
müz ayrıca sanayide bilhassa tüfek 
kundağı imaline yarayan bu ağacın 
faydasını da yakından ve bilamel 
öğrenmiş olacaktır. İşte bu maksad-
la köy manevî şahsiyeti namına nu
munelikler tesis olvmmuştur. 

T o p r a k b a y r a m ı k u t l a n d ı 
21 mart 939 günü Şile Halkevinde 

çok güzel ve neşeli olarak geçti. Zi
raat muallimi halka Toprak bayra
mı, toprağın faydaları hakkında iza
hat vermiş. Bundan sonra Toprak 
bayramına iştirak eden kalabalık çif-
çilerle Halkevine giderek orada çif-
çilere ikram edilen pasta, çay, hur
ma ve bisküviler güle oynaya yendi 
ve Halkevi gösteri kolu tarafından 
yapılan temsiller seyredildi. Çifçilerin 
millî oyunlarile saat beşte bayram eğ
lencesi nihayet buldu. 

Şi l ede h a y a t 
Kaymakam Rebü Karatekinin ge

ce ve gündüz çok muntazam ve dü
rüst olarak çalışmasile senelerden-
beri Şile görmediği imarı ve intizamı 
görmüştür. Yollara ağaç diktirilmiş 
köy yollai'i ıslah edilmiştir. Halkevi
nin içinde ve dışında hummalı ve fe

yizli bir faaliyet vardır. Halka mun
tazam surette temsiller verilmekte
dir. Bundan böyle her cumartesi gü
nü muhtelif mevzularda konferans
lar verilmesi de kararlaştırılmıştır. 

Şile plajı 
İstanbulun bir sayfiyesi yerinde 

bulunan güzel Şileyi güzelleştirmek, 
bir plaj ve seyyah kazası haline sok
mak için Şile Belediyesi gayretle ça
lışmaktadır. 

Şile tabiatın büyük cömertliğine 
kavuşmuş, tarihî şirin ve pek güzel 
kazalarımızdan biridir. Sarfedilmeğe 
başlanan gayretlerle çarçabuk güzel-
leşecektir. Saym ve imar sever vali
miz B. Lûtfi Kırdann bu çalışmalara 
katacağı yardımlar muhakkak ki bu
rasını büsbütün güzelleştirecektir. 

Plaj mevsimi geliyor. Bunun için 
her sene yüzlerce ecnebi seyyaha 
kumlannda ve denizinde yer veren 
Şileye gelmek için Üsküdara gelmek 
ve oradan hareket eden otobüslere 
binmek kâfidir. Gece kalmak için 
müsait ve temiz otelleri bulunmakta
dır. Haber aldığımıza göre bu sene 
buranın plajım İstanbulun tanın
mış bahçe patronlarmdan birisi tu
tarak mükemmel bir hale sokacak
tır. Plaja 120 mazi, kaza şosasma da 
100 adet akasya dikilecektir. 

M e k t e p l i l e r i n e l iş i se rg i s i 
Kazamızın Akçakese köyü öğret

menlerinden bayan Nuriye bu köyde 
köy kızlarma bir nakış dikiş kursu 
açmış. Bu kurs köyde iyi alâka uyan
dırmıştır. Haziranda köy çocukları
nın yaptığı resim ve elişlerinden mü
rekkeb bir sergi açılacaktır. 

E d i r n e m e m u r l a r i s t i h l â k 
k o o p e r a t i f i y ı l l ık k o n g r e s i n i 

y a p t ı 
Edirne (Akşam) — Edirne Memur

lar istihlâk kooperatifi yıllık kongre
sini borsa salonunda kalabalık bir 
memur kütlesinin iştirakile yapmış
tır. Kongrede İktisad Vekâletinin mü
messili olarak valimiz Niyazi Merken 
bulunmuştur. 

Kongre, eski başkan Nazım Baîkov 
tarafından açılmış ve 938 yılı İdare ve 
Murakabe heyeti raporları okunmuş 
ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Bundan sonra yeni seçime geçile
rek eski heyetten Nazım Balkov, Ah-
med Özgirgin, Kadri Uğuz, Kâmil ve 
Naci Coşkurüa, yeniden Vilâyet me-
murlanndan Süleyman Yönden ve 
komiser Ahmed Hamdi seçilmişlerdir. 
Murakabe heyetine Sadi Akaca, ko
miser Naim Çelikel intihap edilmiştir. 

A K Ş A M ' m tefrikası Tefrika No. 58 

A$KIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Nakleden 
— Yok, yok... EUnizde çok kuvvet 

var... Tendunun izdivacına razı olma
nız manen onlar için elzemdir... Hiç' 
olmazsa başkasile evlenmesine katî su-
rette itiraz edin, işi savsaklayın... 

— Olur mu hiç?... Paşa ile aramızda 
müthiş bir kavga çıkar... Pek sevdi
ğim Tenduyu benden ayırırlar. 

— Zannetmem... Zaten paşa sizj din
lemeyip de kızmı vermek istese ,bile 
Fahri bey size rağmen bu işin yapıl
masına razı olmıyacaktır. 

— Fahri bey de kim? 
— Affedersiniz... Sahi... İzahat ver-

medim... Fahri bey, paşanrn bulduğu 
bir damad... Ben eminim ki bu herif 
Tendunun servetine göz koydu... Eğter 
siz «Ne haliniz varsa görün.... Ben de 
alâkamı kesiyorum... Tendunun Fah-
ri ile izdivacı için ne para vereceğim; 
ne çeyiz yapacağım!» derseniz bu iş bo
zulur... Mirasa konamıyacağım anlıya-
rak, Fahri Tenduyu almaktan vaz ge
çer. 

— Belki doğrudur... Fakat vallahi 
kcrkuyorum... Ne kavgalar, ne patır-

(Vâ-Nû) 
dılar çıkacak... 

Delikanlı, ihtiyar kadının dizlerine 
kapandı. Çocuk gibi âğlıyarak: 

— Hammefendiciğim... Bize acıyın, 
bizi kurtarın... Saadetimiz sizin eli
nizde... 

İhtiyar kadın son derece müteessir 
olmuştu. Ratibi şefkatle kaldırdı. 

— Üzülme, oğlum... İkinizin saa
deti için çalışacağım... îstanbula dö-. 
ner dönmez paşayla uzun uzadıyâ gö
rüşürüm. 

Tekrar kapı vuruldu. Yine/hiz
metçi göründü. 

— Ne var, Fatma? 
— Bir telgraf, efendim. 
Lûtfiye hanımefendi, kâğıdı açtı, 

telâşla okudu. 
Tendunun düğünü pek yakında 

yapılacak. Tleşrifinizi bekliyorui). A-
cele hareket etmeniz münasip olur. 

Kadri Memduh 
İhtiyar kadın kâğıdı Hatibe uzattı. 

Satırları okuyunca delikanlının rengv 
uçtu. 

— Haydi üzülme oğlurp". Verdiği

miz kararı "tatbik edersek bu işin uy
mayacağına mademki kanisin, o hal
de-için rahat etsin. Ben sizinle birlik 
hareket edeceğim... Saadetiniz için' 
uğraşacağım. 

Ertesi. gün trene binip İstanbula 
avdet ettiler. Yapılacak işleri yolda 
tertipliyorlar, plânlar kuruyorlardı. 

Ratip harekete geçmiş, uğraşırken 
diğer taraftan da Tendu bütün kuv-
vetile mücadele ediyordu. Nişanlısı-
mn Lûtfiye.hanıma gidip imdat iste-
ıpeisi genç kıza yeni bir gayret ver-
misti. 

Odasında oturmuş neler yapacağı
nı düşünürken kapısını vuran hiz
metçi şu haberi verdi: 

—Efendim, Fahri beyefendi gel-
miş, paşa efendi sizi çağmyorlaf. 

Tendu salOna gil'diği zaman babası 
ve Perihan endişe ile bakmdılar. Lâ
kin genç kız nezaketle erkeği selâm
ladı. Getirdiği bir demet çiçeği mü-
tebessim kabul etti. Hatta yaptığı 
.komplimanları bile mültefit bir.eda 
ile dinledi. Bu hali gören Kadri Mem
duh paşa ile ablası geniş bir nefes 
aldılar. Muhavtre tatlı tatlı cereyan 
etti. Yalfıiz çok kurnaz olâh Fahri 
genç kızın bu zahirî mımisliğine al
danmıyor ihtiyatla hareket ediyordu. 

Bir aralık yalnız kaldıkları zaman 
Tendu derhal fırsattan istifade ede
rek: 

— Bey öf endi f dedi. - Geçen gün bu 
projeden vazgeçmeniz için ısrar et
miştim. Sizinle katiyen evlenmiyece-
ğinii söyierniştim. - ü; . 

— Evet efendim;, hatırlıyorum... 
Lâkin bunları katî bir karar olarak te
lâkki etmemiştim. Zamanla bana 
karşı hissiyatınızın değişeceğini tah
min ediyordum. 

— Değişmez ve değişmiyecektir, 
buna emin olabilirsiniz! 

— Beni henüz tanımıyorsunuz... 
Sizi ne kadar sevdiğimi izhar edeme
dim. Lâkin zamanla aşkıma şahit ol
dukça eminim ki biraz olsun siz de 
bana karşı sempati duyarsınız. 

— Beyefendi, sempati ve arkadaş
lığımı sizden esirgeyecek değilim. 
Fakat sizi aşkla sevmek, zevceniz ol
mak benim için imkânsızdır. 

— İmkânsız mı? 
— Evet, açık konuşalım. Hazır 

yalnızız, bu andan istifade etmek 1&. 
zun. Beyefendi, size yalvannm: Eğer 
hakikaten bana karşı muhabbetiniz 
varsa benimle evlenmeğe kalkmayın, 
bana sırf bir arkadaş nazarile bakın. 
Benden uzaklasın!... 

— Fakat bu teklifiniz beni mahve
diyor... Seven bir insan sevdiğini kay
betmeğe nasıl razı gelebilir? 

— Sevdiğiniz kadın başka birini se
viyorsa o insandan size ne fayda ola
bilir?... Evet beyefendi, ben bir baş
kasını bütün kalbimle, bütün aşkımla, 

bütün hissimle seviyorum. Ona sadık 
kalmağa ahdettim. 

Bu sözleri söylerken yavrucuğun 
yanakları mahcubiyetten al al olmuş
tu. Biran sükût ettiler. Fahri, genç 
kızm Hatiple münasebetini bilmiyor 
gibi davranmağı münasip buldu. Pe
rişan bir hal takınarak başını aruç-
lan için aldı ve öylece daldı. 

Tendu onım bu meyus haline inan
dı: 

— Affedersiniz beyefendi! Emin 
olun ki sizi üzdüğümden çok mütees
sirim. Lâkin size hakikati bildirmek 
vazifemdi. Siz iyisiniz, alicenapsıma 
beni felâketten kurtann. Bana talip 
olmaktan vazgeçin. Bir arkadaş ola
rak yanımda kalın. Manasız bir inat 
yüzünden babam sevdiğim adamla 
evlenmeme mani oluyor. Bana yar
dım edin. Babamı kandırmak için 
bana yardım edin... 

Hıçkırıklann boğduğlı bir sesle 
Fahri: 

— Kabil değil, Tendu hanım! Ben
den beklediğiniz fedakârlığı maatte
essüf yapamayacağım! - dedi. 

— Demek fikrinizde musirsiniz! 
— Sizi seviyorum. Siz bu hissi tak

dir etmelisiniz... Hem sizin yaşımzda. 
kilerin aşkı geçici şeylerdir. Emin 
olun az zaman içinde unutursunuz. 
Sizi tedavi ederim. Seyahate çıkarı
rım, eğlendiririm. 

(Arkası var) 

Fil 
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II Arşen Lüpen g ib i ! 
F i l i m d e k i r o l ü n ü d a h a 

evve l y a p m ı ş ! 
Son zamanlarda HoUivutta sinema 

yıldızlarma bir hırsız musallat ol
muştur. Bu hırsız, gangesterler gibi 
tehdidle, tabanca ile para koparan
lardan değil, alelade bir yankesici
dir. Yıldızlann paralannı, kıymetli 
elmaslanm gizlice cebine indiriyor ve 
hiç bir iz bırakmadan ortadan kay
boluyordu. 

Polis, hırsızı ele geçirmek için çok 
uğraşmış ve iptidaları bir türlü ken
disini yakalıyamamıştır. Fakat niha
yet geçen hafta hırsızı ele geçirmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Yakalanan adam, bütün yıldızla
nan en aziz dostu, şıklığı, zarafeti ile 
kendisini herkese sevdirmiş olan 
Ba-lph Graham isminde bir gençtir. 
Graham tevkif edildikten sonra zabı
tayı üzmemiş ve cürümlerini birer 
birer itiı-af etmiştir' Şık hırsız kendi
sini mazur göstermek için demiştir 
k i : 

« — Sinema yıldızları en çok para 
kazanan, fakat dünyanın en alık in
sanlarıdır. Kazandıkları paralan 
garib garib hevesler uğrunda ellerin
den çıkanyorlar. Bir çoğu elmas me-
rakhsıdır. Aldıkları elmasları açıkta, 
yahut kolayca ele geçecek yerde bı
rakıyorlar, bunları hattâ takımyor-
1ar bile... Ötede beride bırakılan el
masları cebime indirmekle büyük bir 
fenalıkta bulunmuş olmuyorum. 

Graham hemen bütün yıldızlan 
soymuştur. Bunlarm içinde Gary 
Cooper, Lili Damita, Carole Lom-
bard, LUia Lee ve bUhassa Myriam 
Hopkins büyük zarar görmüşlerdir. 
Esasen hırsızlığın meydana çıkması
na Myriam Hopkins'in bir koç par
ça elmasının çalınması sebeb ol
muştur. 

Grahamın yıldızlardan çaldığı el
mas ve paranın yekûnu bir milyon 
liraya yakındır. Fakat hırsız bazı 
büyük zenginlerden de bir ÇOk mü
cevherat çalmıştır. Bu arada milyo
ner Georges Harmel yarım milyona 
yakın zarar görmüştür. 

İşin en garibi şudur Meşhur reji
sörlerden biri Graham'm inceliğine, 
zarafetine bakarak kendisine filim 
çevirmesini teklif etmiştir. Graham 
bu teklifi kabul eylemiştir. Yankesi
ci yakalandığı zaman bir füimde 
Arşen Lüpen gibi şık ve zarif bir 
hırsız rolü yapmağa hazırlanıyordu!... 

Tyrone ve Anna-
bella resmen 
nişanlandılar 

Fransız sinema yıldızı Annabellâ 
üç sene evvel Fransız artistlerinden 
Jean Murat ile evlenmişti. Aralann-
da yirmi yaş fark olmasma rağmen 
ikisi de bu izdivaçtan çok memnun 
görünüyordu. Filhakika bir sene me-
sud bir hayat geçirdiler. Fakat 
bundan sonra vaziyet yavaş yavaş 
değişmeğe başladı. 

İki sene evvel Anhabellâ filim çe-. 
virmek üzere HoUivuta gitti. Burada 
genç artist Tyrone Power ile tamştı. 
İki genç arasında derhal bir aşk 
macerası başladı. Bunun neticesi ola
rak Annabellâ, kocasma ayrılmayı 
teklif etti. Jean Murat bu teklifi kar 
bul etti, iki artist dostça ayrıldılar. 

Annabellâ geçen senedenberi ser-
bestir ve Tyrone ile evleneceği söy
lenmektedir. Fakat şimdiye kadar 
bu izdivaç olmamıştır. Hattâ bazıla-
ri arada geçici bir münasebet hüküm 
sürdüğünü, izdivaç vukua gdmlye-
ceğini bile iddia etmeğe başlamış
lardır. 

Son zamanlarda Tyrone Power ve 
Annabellâ, Cenubi Amerikada bulu
nuyorlardı. Arjantinden gelen ia, 
berlere göre iki artist nişanlandıklar 
nm resmen ilân etmişlerdir. 

Amerikada nişanlanmak nikâh 
kadar mühimdir, iki nişaıüı kolay 
kolay birbirinden ajrnlamaz. Bunun 
için Tyrone ile Annabellanın nişan
larını ilân etmeleri evlenmeğe katî 
surette karar verdiklerine delil sa
yılıyor. 

Harikulade bir artist: 
Milizia Korjus 

Metro Goldwyn ses mühendisi "bu kadar 
mükemmel sesli artist görmedim^ diyor 

Bu sene Ameri
kada yapılan fi
limler arasmda en 
çok beğtenilenler-
den biri de «Bü
yük Vals» tir. Bu 
filim gösterildiği 
her yerde çok rağ
bet görmüştür. 
Bunun başhca se
bebi musikisinin 
çok mükemmel ol
ması ve baş kadın 
rolünü yapan Mi-
Uzia Korjusun ha
rikulade güzel se
sidir. Bü3rük Val-
sin musikisi Jo-
han Strausım vale
lerinden terekküp 
etmektedir. Bun-
lan senelerdenbe-
ri herkes işitmiş 
ve her işitişinde 
güzelliğinin tesiri 
altında kalmıştır. 
Bu sebeple musi
kinin güzel olma
sı pek tabiî görül
müştür. 

Fakat ilk defa 
olarak filim çeviren Milizia Korjus 
kimdir?.. Buna herkes merak etmiş
tir. İlk zamanlar Miliziamn Lehli ol
duğu, Varşova konservatuarından 
çıktıktan sonra operaya girdiği, az 
zaman içinde Varşova operasmın baş 
muganiyesi olduğu anlaşılmıştır. Bu
nu müteakip birkaç sene evvel Lon
dra, Berlin, Paris, ve Nevyork opera^ 
lannda bazı operalarda oynadığı du-
3rulmu§tur. 

Bu suretle Milizia Korjusun haki
katen çok güzel bir sesi olduğu anla
şılmıştır. Fakat buna rağmen birçok 
kimseler Miliziamn sesi hakkmda 
şüphe gösteriyor, filimde bu sesin 
kuvvetlendiğini iddia ediyorlardı. 

Metro Goldwyn stüdyolannm ses 
mühendisi ve meşhur artist Norma 
Sherarin kardeşi Douğlas Sherarer 
bir sinema mecmuasına beyanatta 
bulunarak bu iddialan kati surette 
red ve tekzip etmiştir. Douglas Shea-
rer demiştir ki: 

— Milizia Korjusun sesi, şimdiye 
kadar dinlediğim kadm seslerinin 
en mükemelidir ve hakikaten fevka-

Mnida Koıjus 

İadedir. Artist en yüksek perdelere 
kadar çıkmakta ve bol sesle söylemde-
tedir. 

Bu bakımdan diğer bütün mugan
niyeleri geride bırakmıştır. Fenni ba» 
kımdan Milizia Korjusvm sesi en mû> 
kemmel olduğu gibi son derece tatlı 
olması itibarile de büyük bir kıyme
ti haizdir. 

Miliziamn bir meziyeti de son de* 
rece canh bir artist olmasıdır. Birçok 
muganniyeler çatık kaşh olduklan 
halde Milizia güler yüzlü, çok neşeli
dir. Çalışma kabiliyeti de harikulade 
dir. Bu sayede yorulmadan en güç 
sahneleri çevirmeğe, en güç parçala-
n söylemeğe muvaffak olmuştur. 

Şimdiye kadar bu derece kolaylık
la filim çeviren ve şarkı söyliyen bir 
artist görmedim. Milizia istenildiği 
kadar uzun müddet şarkı söyliyeblr 
lir. 

Sayam dikkat bü: noktada Milizia
mn mükemmel surette dansetmesi-
dir. Filim çevirirken hiç yorulmadan 
saatlerce dansetmiştir. 

Yeni bir Alman yıidızı 

Tokat mektubları 

Tokatta halka fennî mey-
vacılık usulleri öğretiliyor 

Fidanlık genişletilecek. Iıalka her sene 
25 bin aşılı meyva fidanı dajiıtılacak 

Tokat (Ak
şam) — Bölge
miz iklim ve top
rak itibarile mey-
vacılığa en elve
rişli olan ve bil
hassa pek eski-
denberi misket 
elmaları ile ve 
muhtelif armud-
larile şöhret ka
zanmış olan bir 
mahaldir. 

Nitekim son se
neler zarfında Tokat ziraat mu-
memlekete bu aUimi B Hakkı 
mahsul yüzün- Beşli 
den hayli para 
girmiştir. Fakat mcyvacılığm kıy
metine, şöhret ve ehemmiyetine bi
naen geri kalması calibi dikkat bir 
keyfiyettir. Bu da halkımızın meyva 
üzerindeki bilgisini arttırmayıp es-
kidenberi gördüğü usul ve görenek 
ile bu işe devam etmesidir. 

Bu göreneği kaldırmak ve meyva 
istlhsalâtım çoğaltmak gayesile 935 
yıhnda bir numune ifdanhğı meyda
na getirilmişti; buradan istihsal edi
len fidanlar halka meccanen tevzi 
edilmektedir. 938 yıhnda meyvalı 
ağaçlardan 2,500, meyvasızlardan 
135,000 fidan dağıtılmıştır. 

Bu sene fidan tevziatma henüz 
başlanılmamıştır. Kazalarla merkeze 
tevzi edilecek fidan yekûnu 6,500 dür. 
Gelecek yıllarm fidan ihtiyacım kar
şılamak maksadlle 80 kilo elma, ar-
mud, kayısı, mehlep gibi tohumlar 
ekilmiştir. Bu bakımdan fidanlığın 
tevsii vilâyetçe kararlaştırılmış ve 
bu yılki bütçede mevcud tahsisatla 
bir hektarhk arazinin istimlâk mu
amelesine başlanmıştır. Bu suretle 
fidanlık 80 hektara İblâğ edilecektir. 

Bundan başka senevi 25,000 aşılı 
meyva fidanımn tevzii ziraat daire
since tensip edilecektir. Memlekette
ki eski göreneği kaldırmak ye bu
günkü fen ve bilgiye dasranarak mey-
valarm tımar ve bekımımn temini 
ilbay Faiz Ergun tarafindan emre
dilmiş ve merkez ziraat muallimi re 
müdür vekiU B. Hakkı Beşli tedbir 
almıştır. Eskidenberi kazandığı mey-
vacıüğm şöhretini yükseltecek ve mev
kiini kazandıracak olan bu genç zi-
raatçimize basanlar dileriz. 

K ö y k a n u n u t a t b i k i 
yıldönümü 

Köy kanununun talMke başladığı 
günün yıldönümü münasebetile mer
keze bağlı köylerden onar kişi davet 
edilerek Halkevinde kendilerine çay, 

pasta ikram edilmiştir. Sonra Ziraat 
bankası mubasdıeoisi H. Yetişkin 
tarafından 18 mart 340 yılma mev-
kü meriyete konuian köy kanununun 
iyUikleri ve Oümlmriyetlmizin feyiz 
ve nurlanmn kfiylere nasıl yayıldığı 
ve kanunun köylüye bahşettiği sa
lâhiyetler tebarüz ettirilmiştir. 

Bundan scmra ziraat muallimi ta-
rafmdan mevsim dolayısile meyva 
ağaçlarına ve bağlara yapılması lâ-
zımgelen tımar ve ameliyeler anla
tıldı. Halkevi tarafından bir filim 
gösterilmiş ve böylece köylülerimiz 
iyi bir gün geçirmişlerdir. 

Bütün nahiye ve köylerde de bu 
günde davullar çalınmış ve köy ka
nununun köylüye ve köylere yaptığı 
hizmetler hakkında konferanslar ve
rilmiştir. 

U m u m î m e c l i s d a ğ ı l d ı 
Umumî meclis son toplantısını ya

parak daimî encümene Abdullah 
Canikli (Tokat), Tahir Basara (Er
baa), Sami Yazıcı (Artova) ve Sıdkı 
Eken (Zile) yi seçmişlerdir. Bu yıl 
kabul edilen bütçeye göre 73,716 lim 
hususî idareye, 39,156 lira nafiaya, 
172,314 lira maarife, 24,733 lira zi
raat ve baytara, 43,536 lira sıhhat 
ve hajrır işlerine, 97,582 lira müşterek 
ve muhtelif işlere, fevkalâde işler 
İçin 196,000 lira ki ceman 647,037 
lira olarak kabul edilmiştir. Bu yılki 
yol vergisi de 5 lira olarak tesbit edil
miştir. 

izmir esnaf ve 
ahali bankası 

İzmir (Ak-
şam) — İzmir 
Esnaf ve Ehali 
bankası, Ege hal-
kma İktisadi sar 
bada büyük hiz
metler ifa eden, 
tzmirde doğmuş, 
(eŞküfttmı tmrsi 
«femlş bir mües
sesedir. 

Bankanm va
siyeti başında bu-
hmanlarm iyi ve 
dürüst idareleri 
gayesinde her se
ne biraz daha 
iyileşmiş, kaıana artmıştır. Bu se
ne hissedarlfutı yüzde sekiz nisbetin-
de kâr dağıkİBoaktır. Kâr yekûnu 
96,000 liradır. Bankanm başında 
idare meclisi reisi B. Hamdi Akyö-
rek ve umum müdür B. Atıf İnan 
bulunmaktadır. 

Umum müdür B. 
Atıf İnan 

Ayancık kazazedelerine yardım edildi 

Son zamanlarda Almanyada çok nazan dikkati celbeden bir sinema 
yıldna: Wa]traut von Negelein 

Ayancık (Akşam) — Geçenlerde 
fırtına esnasmda Ayancık önünde 
bir kajağm battığını, denize dökülen
lerden birinin sularda kaybolduğunu 
bildirmiştim. 

Kazazedelere yardım için Ayancık
ta resmî ve hususî motörlerle halktan 
277 lira 95 kuruş iane topalnmıştır. 

Bu paradan 180 lirası boğulan Şük
rünün aüesine ayda beş lira verilmek 
üzere Ziraat bankasına yatırılmış, 

30 ile fırtınada lıatan tayıftm ntıi|]|f 
ne yeni bir kayık abnmıs, 11 "Üsm 
boğulan Şükrünün aiteatne nakden 
verilmiş, 21 Ura 95 kuruş kazazeddeı» 
ri sulardan kurtaranlara dağıtılmış, 
35 lirası ile de kurtanlanlara elbise 
ve çamaşır alınmıştır. 

Yukarıdaki resimde 1-2-3 denizden 
çıkarılanlar, 4-5 kazazedeleri kurta
ranlar, diğreleri de boğulan Şükrü
nün ailesi efradıdır. 
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Fenerbahçe, Ateşsporu 2 • O yenci 
Maçtn bitmesine 7 dakika kalıncıga 
kadar ogun sıfır sıfıra berabere idi 

(Yuknuda) Yağar, Esad ve Ateşspor fca Iecis{ tİHtıhint topu tutmak içtıi 
mücadele ediyorlar 

(Aşağıda) Yaşar ve Ali Rıza, İzmirli kalecinin müdaiıalesinc rağmen 
vuruyorlar., fakat avut.. 

topa 

Dün, Kadıköy sahasında, Ateşspor 
ikinci maçım Fenerbahçeye karşı oy
nadı, îzmirlilerin birgün evvelki mağ' 
lûbiyetlerine rağmen stada beş bin
den fazla seyirci gelmişti. Herkes V&» 
faya (3-1) yenilen Ateşspor takımına 
karşı, Penerbahçenin kolay ve farklı 
bir galibiyet kazanacağım umuyor
du. Maç, sarı lacivertlilerin (2-0) lık 
galibiyeti ile bitmiş olmasına rağmen, 
Ffener taraftarları epey heyecan ge
çirdiler ve hattâ bir aralık beraberli
ği kabul etmek mecburiyetinde dahi 
kaldılar. Çünkü Fenerbahçe takımı 
şiddetai enerjik ve şanslı bir müdafaa 
karşısmda gittikçe artan bir hâkimi
yetle oynamasına rağmen, ancak son 
yedi dakika içinde attığı iki golle ma
çı kazanabildi. 

Takımlar 16,4& de sahaya çıktılar 
ve hakem Tankın idaresi altmda şu 
şekilde dizildiler: 

Ateşspor: İbrahim - Cemal, Sezai • 
Avni, Ömer, Salih - İzzet, Mahmud, 
Reşad, Ali, Ferid. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Yaşar, 
Lebib - Ali Riza, Angelidis, Mehmed 
Reşad - Naci, Esad, Şaban, Basri. 

BİRİNCİ DEVRE 
Fenerbahçe rüzgâr altmde oyuna 

hasadı. Ateş müdafaasmm kestiği ilk 
Fener hücumundan sonra top san 
lacivertlilerin kalesi önüne indi ve 
îzmiriller beklenmedik şekilde üstüste 
iki korner kazandılar, fakat netice 
alamadılar. Fener aklesi Lebibin vu
ramadığı bir şanıdelden sonra mühim 
bir telıUke atlattı. Top direğe çarpa
rak geri döndü. Fener, Ateşlilerin bu 
akınlanndan çabuk kurtuldu. Naci-
nin cenahtan yaptıkaln bir akmda 
Yaşar boş kale karşısmda kaçırdı. 
Top havadan oynandığı için Fener
bahçe oyımunu Ateşspora kabul et-
tiremlyor. Fenerli oyuncular ayakla
rında fazla top tuttukları için atılgan 
Ateşliler kolaylıkla oyunlarım bozu
yorlar. Beklenen ojnmu çıkaramama-
sma rağmen Fenerin hâkimiyeti git
tikçe artıyor. Şabanın güzel bir kafa 
vuruşunu kaleci İbrahim tuttu. Yine 
Şabamn bir sütü direğe çarptı. Fener
bahçe üstüste dört korner kazandı. 
Top havadan oynandığı için Ateşliler 

topa daha şiddetli giriyorlar. Bu yüz
den oyım bir aralık sertleşiyor. İzmir
liler Fener forvedlerini çok yakmdan 
marke ediyorlar. Fener kalesi, ânî bir 
akında müdafi Yaşann idmansızlığı 
yüzünden bir tehlike atlattı. San la
civertlilerin hâkimiyeti devam ediyor. 
Esadla Şaban yer değiştirdiler. Hü
cum hattı gol kaçırmakta devam edi
yor. Esad Nacinin ortaladığı topu ka
fa ile yandan dışan vurdu. Şabamn, 
kalenin bir kaç metre önünde yaka
ladığı topu İzmirliler kurtardılar. 
Devrenin sonnunda İzmirliler bir fri
kik kazandılar. Fakat istifade edeme
diler. Devre sıfır sıfıra berabere bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Rüzgâr beraber oynayan Fener-

bahçenin bu devrede netice istihsal 
eden bir 03run çıkaracağı umuluyor
du. Hakikaten Fener takımı gitikçe 
artan bir hâidmiyetle oynıyor, fakat 
ekseriya uzaktan atılan sütler kaleyi 
tutmuyor. Kale içine kadar girmeğe 
çalışan hücumlan da serî ve atılgan 
Ateşspor müdafaası kurtarmağa mu
vaffak oluyordu. Müteaddid korner
leri İzmirliler kurtarmağa muvaffak 
oldular. Bir defasında Yaşann kaleci
nin üzerinden vurduğu kafa direği 
sıyırarak avuta gitti. Fenerlilerin top 
ve saha hâkimiyetlerine rağmen ne
tice alamayışlan, san lacivertlileri 
sinirlendirmeğe, buna mukabil İzmir
lileri teşvike sebeb oluyordu. Fenerli
ler Ali Rizayı sağiçe. Şabanı hafa ge
çirdiler. 

Ateşsiporlular, devre ilerledikçe, 
beraberliğe razı olduklan için, vakit 
geçirmeğe uğraşıyorlar. Topu dışan 
atmağa başladılar. 

FENERİN BİRİNCİ GOLÜ 
Oyunun bitmesine artık yedi daki

ka kalmış, Fenerin galibiyeti iyiden 
iyiye şüpheye düşmüştü. Bu sırada 
Ateşspor kalecisi havadan gelen ve 
tutulması kolay bir topu kornere at-
ti. Korneri Naci çekti. On bir Ateş-
sporlu oyuncu kalelerini müdafaa 
için on sekiz pas içine girmişlerdi. 
Atılan korner Basrinin ayağına kar 
dar geldi. Yerden sıkı bir şüt Ateş-
sporun ağlanm buldu. 

Fenerbahçe galip vaziyete girince, 
her iki takım da daha şiddetli ve seıt 

Galatasaray, Demirspora 
2 - Ojnapb oldu 

Oyun tamamen Galatasarajriıı 
hâkimiyeti altında geçtiyse 

de semeresiz kaldı 
Ankara 2 — Millî küme maçlarma 

bugün de devam olundu. 15 bini mü
tecaviz bir seyirci kütlesi karşısında, 
Ankara şampiyonu ile ikinci karşılaş-
masmı yapan Galatasray takımı, oyu
na baştan nihayete kadar hâkim bu
lunmasına rağmen yine 2-a mağlûb 
Oldu. 

Her iki devrede de ojrunun merkezî 
sıkletini Demirspor yan sahasma inti
kal ettiren Galatasarayh oyuncular, 
bütün gayretlere rağmen bir semere 
elde edemiyorlardı. 

Diğer taraftarı, Ankara şampiyonu 
da tevali eden ve kendileri için çok 
tehlikeli olan San - Kırmızılılarm 
akınlanm durdurmakta müşkilât çek
mekle beraber, elde ettikleri en küçük 
fırsatlardan bile istifadeye kalkışarak 
Galatasaray kalesine sarkıyordu. Ni
tekim, yine bu hücumlardan birinde 
Orhanm kale önlerindeki topu hari-
kûlâde bir çevirişle ağlara takması ve 
kısa bir fasıladan sonra da Zekinin 
kalecinin vakitsiz çıkışından istifade 
ederek topu tekrar Galatasaray kale
sine sokusu, Demirspora hiç beklen
meyen bir zamanda arka arkaya iki 
sayı kazandırmışta. 

Bu arada, Galatasaraym lehine ve
rilen bir penaltıyı Necdet yavaş ve 
plase bir vuruşla kalecinin kolları 
araşma atarak muhakkak olan bir sa-
ymm daha kaçmasına sebebiyet ver-
dL Oyun, bütün gayretlere rağmen 
neticeyi değiştirecek yeni bir gol ya
pılamadığı için 2-0 Ankara şampiyonu 
Demirsporun galibiyetile bitti. 

IMiUî küme puan cedvelij 
M. G. B. M. A. Y. P. 

Beşiktaş, Perayı 3-1 yendi 
Müsabaka çok zevkli oldu. 
Her iki takım güzel oynadı 

Dün Şeref stadında Beşiktaş ile Pe-
ra arasmda husus! bir maç yapılmış
tır. Bu müsabaka bayram turnuası 
maçlannın revanşı mahiyetinde oldu
ğu cihetle stada mühim bir kalabalık 
toplanmıştı. 

Her iki takım karşılaşmaya fazla 
ehemmiyet verdiklerinden en kuvvet
li kadrolarile sahaya şu şekilde çıktı
lar. 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Taci, İbra
him - Feyzi, Bedu, Rifat - Hayati, Hak
kı, Nâzım, Şeref, Eşref. 

Pera: Cafatinos - Civelek, Mesinezi -
Tank, Etyen, Çiçoviç - İstelyo, Bam-
bino, Butley, Vasil, Raptapulos. Ha
kem Şazi Tezcan. 

İlk devre Beşiktaşm mahsus bir hâ
kimiyeti altmda devam etmiş ve 15 in
ci dakikada Nâzım yakmdan attığı 
sütle birinci golü yapmıştır. 

Devrenin sonlarına doğru aynı üs
tünlüğü idame ettiren Siyahbeyazh-
lann soldan yaptıkları bir hücum
da Pera müdafileri Feyziyi ceza saha-

sı içinde düşürdüler. Verilen penaltı» 
dan Hakkı Beşiktaşm ikinci sayışım 
yaptı ve devre 2-0 Peramn mağlûbi-
yetüe nihayetlendi. 

İkmci devreye Beşiktaş takımında 
değişiklik yapılmış ve Bediinin yerine 
Hüsnü girmişti. Peramn hücumile 
başlanan oyun karşılıklı akınlarla 
zevkli bir şekilde devama başladı. 

Her iki takım seyircilere zevkli da
kikalar geçirten Klâsı yüksek bir fut
bol oynuyorlardı. Birinci devreye na
zaran daha hesaplı oymyan Peralılar 
Beşiktaş kalesini tehdid ediyorlardı. 

15 inci dakikada soldan inkişaf eden 
bir Pera akınında demaıke vaziyette 
topu yakalayan Tarık sıkı bir sütle 
takımının yegâne golünü çıkardı. 

Bu sayı Beşiktaşlıları tekrar hare
kete geçirdi ve oyun üzerinde hâkim 
vaziyete geçtiler. Devrenin sonlarına 
doğru Eşrefin ortasını Hakkı nefis bir 
kafa vuruşile üçüncü defa olarak ka-
leye soktu ve müsabaka bu şekil değiş
meden 3-1 Beşiktaşm galebesile niha
yettendi. Ş. T. 

Fenerbahçe 3 3 7 1 9 
A. Gücü 4 2 1 1 10 8 9 
Beşiktaş 3 2 — 1 10 3 7 
Ateş 4 1 1 2 4 7 7 
Demir S. 2 1 1 - - 4 2 5 
Vefa 3 1 — 2 4 5 5 
Doğan 2 — 1 1 2 7 3 
Galatasaray 3 3 1 9 2 

S^ . ^ 
oynamağa başladılar. Ateş takınu gol 
atmak için açüdı. 

FENERİN İKİNCİ GOLÜ 
Kırk dördüncü dakikada Şaban 

Naciye uzun bir pas verdi. Bu pası 
Ateşspor beki ters bir vuruşla kesti. 
Naci kale önüne düşen topa yetişti ve 
vole bir sütle topu kaleye attı. îzmir
lilerin kalesine girmek üzere bulunan 
bu sütü Basri tamamladı ve ağlara 
gönderdi. 

Bir dakika sonra oyım (2-0) Fener-
bahçenin galibiyeti ile bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Fenerbahçe takımı oyuna ağır baş

ladı. Bıerjik ve atılgan bir takım kar
şısmda ayaklarmda faala top tutmak 
ve havadan oynamak hatasına düş
tüler. Hücum hattı bir çizgi üzerinde 
oynadığı için demarke vaziyete gir©-
miyorlardı. 

Kaleci Hüsam ve müdafi Ldbib iyi 
idiler. Yaştu: idmannzdı, sürati nok
sandı ve kolayca geçilebiliyordu. Haf 
hattı vazifesini ]raptı. Forvendler jru-
kanda da söylediğiniz gibi topu lü
zumsuz şekilde ayakta tuttular, süzv 
düler ve çiğnediler. 

AteşspcN: takımında kaleci İbrahim 
iyi oynadı. 2 mû<!teıfi, l^lhassa Sezai 
mükemmeldi. Haf hattmda Ömer bil
hassa muvaffak oldu. Forverdlerin 
içinde tecrübeli oyuncular olmaxîığı 
için fırsatlardan istifade edemedikleri 
gibi topu da ayaklarmda tutup mü-
dafilerini dinlendiremediler. 

İki insayd ikinci devrede geri, ileri 
işleyemedîler. Müdafaamn rakiplerini 
yakmdan marke edişi mükemmeldL 
Bir Fenerli oyuncuyu iki veya üç 
Ateşli marke ediyordu. Maç umumiyet 
itibarile zevkli ve güzel değildi. 

Hakem Tank oyunu güzel idars 
etti 

ÜM TEN Ati 

Matbuat takımı Beşiktaş 
mütekaidjerinn-1 yendi 

Dün sabah saat onda Matbuat takı
mı, Beşiktaş mütekaidleri ile Şeref 
stadında karşılaştı. Matbuat takınu, 
nümıme olabilecek temiz bir kıyafetle 
sahaya çıkmıştı. Gazetecilerin, içinde 
genç oyuncular bulunan takımlarma 
karşı Beşiktaşhlar tam bir mütekaid 
takım çıkarmışlardı. Beşiktaşta sene
lerce evvel takımlarmda yer almış es
ki ve meşhur oyunculardan mürek
kepti: 

Sıddık (Mecdi) - Rüştü, Tevfik -
Bahaeddin, Cavid, Canib - Şahab, Şük
rü, Abdi, Edib, Pertev. 

Matbuat takum: 
Namık - İzzet Muhiddin (Osman 

Münir) Ercümend - Salâhaddin, Ce
lâl, Tarık - Şazi (Velid), Ulvi, Sedad, 
Ahmed Adem, Ömer Besim. 

Hakem Ahmed İhsandı. 
Gazeteciler birinci devrede hâkim 

bir oyun oynamakla beraber Besimin 
pasile ve Sedad vasıtasile ancak bir 
gol yapabildiler. Devre (1-0) Matbuat 
takımının galibiyetile bitti. İkinci dev-
rede Beşiktaşlılar yorulacaklarına açıl
dılar. GazetecUerden Sedad uzaktan 
bir sütle ikinci golü attı. Beşiktaşlılar 
penaltıdan Edib vasıtasile bir gol yap
tılar. Oyunun sonlarında Ahmed Adem 
gene Besimin pasile takmunm üçün
cü golünü atmağa muvaffak oldu ve 

Beykoz, Kurtuluş muiıts-
liti-Topkapı.Arnavutköy 

mulıteiitini 3 -1 yendi 
Dün Kadıköy stadında büyük maç

tan evvel beden terbiyesi kupası için 
Beykoz, Kurtuluş ile Topkapı - Arna-
vudköy muhtelitleri karşılaştılar. 

Adnan Akının idare ettiği bu maç*) 
takımlar en kuvvetli kadrolarile iştirak 
etmişlerdi- Rakibine nazaran daha^ 
kıymetli elemanlardan teşekkül eden 
Beykoz, Kurtuluş muhteliti oyun üze
rinde hâkimiyeti almakta müşkilât çek. 
medi. 

Ve Şahab vasıtasile devre ortaların
da üstüste iki gol kazandı. Son daki
kalarda Topkapı, Amavudköy muhte
liti de Kâmil vasıtasile bir gol yaptı ve 
devre 2-1 nihayetlendi. 

İkinci devrede Topkapı, Arnavud-
köy muhteliti hâkim oynadıyse de 
müdafilerin ileride bulunmasından 
istifade eden Beykoz muhteUti Tanaş 
vasıtasile bir gol daha çıkardı. Ve mü
sabaka bu şekil değişmeden 3-1 Bey
koz, Kurtuluş muhtelitinin galebesile 
nihayetlendi. 
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oyun Mf.tbuat takımmm (3-1) galibi
yetile bittL 

Beşiktaştan Rüştü, Tevfik, Mecdi, 
Cavid, Şükrü muvaffak oldular. Ga
zetecilerin haf hattı iyi idi. 

;<(Tıı)canda) Beşiktaş mütdtfüdlert, Matbuat talonıile maçtan evrd 
-mğıda) Haklanın Peni kalesine penaltıdan attığı gol 
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HEYECANLI BİR VAKA ] 
Herkes başından geçen heyecanlı 

bir vakayı anlatıyordu. Bunların için-
de hakikaten korkunç, tüyleri ürper
tici hikâyeler vardı. Odadakilerden 
hepsi başlarından geçen bir şeyi uzun 
uzun, ballandıra ballandıra anlattık-
lan halde köşede oturan Tevfik hiç 
ağzını açmamıştı. Ona sordular: 

— Yahu elli yaşında adamsm. Ba
bından hiçbir heyecanlı vaka geçme
di mi? 

Tevfik gülümsedi: 
— Geçti, geçti amma pek anlatma

ğa dilim varmıyor., dedi. 
Etraftan ısrara başladıkları için 

Tevfik heyecanlı hikâyesini anlatma
ğa mecbur oldu. 

— Bu benim hayatımın en heye
canlı vakasıdır? Üstünden yirmi se
ne geçtiği halde hâlâ bu hâdiseyi 
dünkü gibi hatırlıyorum. O yıl tam 
otuz yaşında idim. Biraz asabımdan 
hastalanmıştım. Doktorlar yazı sakin 
bir yerde geçirmemi tavsiye ettiler. 
Hemen hemen dağ başmda, çok ten
ha bir yere taşındım. Burası sayfi-
yemsi bir yerdi. Birbirinden uzak bir 
kaç evlik bir köy... Yalnız benim otur
duğum evin bitişiğinde bir beyaz 
köşk vardı. Bir gün yeni evimde otu
rurken kapım çalındı. İhtiyar bir ka
dıncağız içeri girdi. Gözüm bu kadı
nı ısırıyordu. Hatta onu iyice tanı
yordum. Lâkin muhakkak senelerden 
beri görmediğim bir sima idi. 

İhtiyar kadın: 
— Oğlum Tevfik beni tanımadın 

mı?... deyince aklım başıma geldi. Bu 
bizim meşhur »Ayşe teyze» idi. Ço
cukluğumda bizim mahallede komşu 
idi. Annemin çok iyi arkadaşı idi. 

— Vay Ayşe teyzeciğim!.. diyerek 
eski usulde elini öptüm, başıma koy
dum. Ayşe teyzenin sevgisi ötedenbe-
ri biraz gariptir. Sevdiği insanlara 
adeta çatar. Bunun için bir kanape-
ye oturur oturmaz başladı: 

— Seni yezid vefasız seni... Seni ha
yırsız külhani seni... Ta yanı başımız
daki köşke taşınırsm da bir kerecik 
olsun: oŞu Ayşe teyzem ne âlemde?» 
üje kapum çalmazsın ha?... 

— Vallahi Ayşye teyzeciğim kom-
|U olduğumuzu bilmiyordum, dedim. 

Ayşe teyze bir müddet oturdu. Kal
kıp giderken: 

— Ben sana bugün niçin geldim bi
liyor musun? dedi. Arüatayım. Benim 
İDzı bilirsin. İzmirde bir çcx;uğu ol
muş. Ben torunumu görmeğe İzmire 
gideceğim. Bizim köşkte yalmz ak-
nüoamdan bir tazecik kalacak. Naz-
miyeyi sen bilmezsin değil mi? Nere
den bileceksin... İyi, hoş, bir tazedir. 
Yamna bir de hizmetçi bırakıyorum 
amma bu kıza da pek itimat edilmez. 
Şimdiye kadar üç kapıdan kaçmış... 
Kuzum evlâdım, sen bitişik komşu-
sım. Malûm burası da pek tenha yer.. 
Nazmiyeye göz kulak ol emi?.. Hem 
ben gitmeden, bugün gel de sana Naz-
miyeyi tamştırayım... dedi. 

— Peki Ayşe teyze., dedim. 
İhtiyar kaduı kalktı, gitti. Ben de 

akşam üstü Ayşe teyzenin ziyaıeti-
ne gittim. 

Biz salonda havadan sudan bahse
derken içeriye Nazmiye girdi. Ne ya
lan söyliyejam? Hayretle irkildim. 
Bu tenha köyde, Ayşe teyzenin evin
de bu kadar güzel bir kadınla karşüa-
gacağımı ümid etmiyordum. Nazmi
ye zeki ve binbir mana taşıyan güzel 
gözlerinin içi gülerek elini bana uzat
tı. 

Ayşe teyze ona: 
— İşte kızım... dedi, Tevfik sizin 

köşkün yanı başmda oturur. Hele 
arkada taraftaki balkonlar karşı kar
şıya... Hafifçe seslensen Tevfik du
yar... Hem benim oğlum cesur erkek
tir. Sen geçen gün «Ayşe teyze ben 
cesur erkekleri severim.» demiyor mu 
İdin?.. 

Ayşe teyzenin bu patavatsız sözleri 
üzerine Naztniye kulaklanna kadar 
kızardı . 

O gün bir iki saat konuştuk. Ben 
kapıdan çıkarken Nazmiye: 

— Artık bizi unutmazsınız!., diyor
du. 

Hiç unutur muyum? Ertesi günü 
Ayşe teyze elini bize öptürdükten son-
ra İzmir yolunu tuttu. Artık Nazmiye 
üt bu tepe tenha yerde tek başımıza 
kalmıştık. Hemen her gün beraber
dik. Kırlarda dolaşıp duruyorduk. 
Arkadaşlığımız günden güne ilerliyor
du. Onun hayatım öğrenmiştim. Da

ha pek genç yaşında kendisini ihti
yar, bir adama vermişlerdi. Evlendik
lerinin senesi olmadan kocası ölmüş
tü. Bu yıl yazı geçirmek için buraya, 
Ayşe teyzenin yamna gehnişti. Fa
kat bu tenha yerde son derece canı 
sıkıhyordu. 

Onunla konuştukça Nazmiyenin şi
ire, maceraya, aşka susamış, bir ka
dın olduğunu daha iyi anbyordum. 

Neden bilmem, beni de son derece 
cesur bir erkek sanıyordu. Bu yalan
cı meziyetle onun gözünde bir kat 
daha kıjrmetleniyordum. Bir gece 
mehtapta dolaşırken kendisine epey
ce açıldım. Sözlerimin onun üzerinde 
müsadit bir tesir bıraktığını bakışla
rından anlıyordum. AynUrken uzun 
müddet elini avuçlarımın içinde bı
raktı. 

Eve geldim. Soyundum. Pijamamı 
giydim. Hava çok sıcak olduğu için 
pencerelerim açıktı. Bir aralık heye
canlı bir sesin ismimi çağırdığinı işit
tim. Hemen balkona fırladım. Karşı-
ki balkondan Nazmiye: 

— Aman, diyordu, çabuk bizim 
bahçe kapısına geliniz... 

Bu bulunmaz fırsatı hiç kaçırır mı
yım? Hemen koştum. Pijamaiı ol
mama aldırış bile etmiyordum. Naz-
miyeyi bahçe kapısında buldum. He
yecanla: 

— Yukarı katta bir gürültü var. 
Mutlaka biz mehtapta dolaşırken içe
riye birisi girdi. Korkuyorum. Evi bir 
kere dolaşır mısımz? dedi. 

Doğrusu Nazmiyenin bu sözlerine 
inanmamıştım. Belki bir maceraya 
yol açmak için böyle bir masal uydu
ruyordu. Bunun için göğsümü gere 
gere: 

— Peki., dedim, evi dolaşayım... 
Keski içeride biri olsa... Vay elime 
geçecek hırsızın haline... diyerek içe
ri daldım. 

Nazmiye: 
— Ben de sizinle beraber yukarı 

çıkayım!, dedi. 
Ben daha kahramanca bir hareket 

olsun diye: 
— Hayır... Sizin burada kalmanız 

daha muvafıktır... cevabım verdim. 
Nazmiye beni dinlemedi. Arkamdan 
yukan çıkmağa başladı. İkinci kata 
gelince arkamdan yürüyen Nazmiye
ye yüksek sesle bir kere daha: 

— Ah... Ah... Keski içeri biri gir
miş olsa da o herifi elime geçirsem!., 
diye kahramanca bağırdım. Bu esna
da hangi odadan geldiğini kestireme-
diğim bir patırtı bütün tüylerimi 
ayağa kaldırdı. İşin şakası yoktu. 
Vaziyet ciddi idi. Demek evde hakika
ten biri vardı. Lâkin yiğitliğe kir sür
memek için içimden kendi kendimi 
cesaretlendiriyordum. «Korkma Tev
fik.. İhtimal içeride kapalı kalmış 
bir kedi bu gürültüleri yapıyor. Al
dırma...» diyordum. Gürültü bir kere 
daha tekrarlayınca eski kahraman
lıktan bende eser kalmadı. Dört, beş 
metre arkamda duran Nazmiye deh
şet içinde bir parmağını kapalı oda 
kapılarından birine uzatarak: 

— Gürültü oradan geliyor.. Ora
dan!., diyordu. Bir kere girip o odaya 
baksanız... 

İşi atlatmak için: 
— Gürültünün oradan geldiğine 

kani misiniz? dedim. Nazmiye: 
— Evet.. Evet... Muhakkak oradan 

geliyor... demeğe kalmadı. Bir patırdı 
daha... Artık çare yoktu. Girip o oda
yı muayene etmek lâzımdı. Gürültü 
olan odanın kapısmı hızlı açtım. 
Lâmbayı yaktım. Dehşetle ürpermiş-
tim. Odanm içinde Izbandut gbii bir 
adam vardı. İki parmağa yakın ka
im kaşlan altındaki gözlerini korkunç 
korkunç yüzüme dikmişti. Ne yapa
cağımı bilmiyordum. Kendimi topla
mağa çalışarak: 

— Ne arıyorsun burada? dedim. 
Lâkin adam benim fena halde kork
tuğumu yüzümden anlamıştı. Davul 
gibi kalın bir sesle: 

— Yıkıl kapının önünden geçeyim! 
dedi. 

Onun elini kolunu sallaya sallaya 
gitmesine müsaade etmem Nazmiye
nin gözünde beni çok küçültebilirdi. 
Bunım için haydi bir cesaret göstere
yim dedi: 

— Dur bakalım... Nereye gidiyor-
muşsun?. Cevabmı verdim. Sen misin 
bunu söyliyen adam bir hamlede üze
rime atıldı. Kaldırıp kaldırıp beni ye
re vurmağa başladı. Can havlile: 

— Allah aşkına yapmayınız. Nasıl 
arzu ederseniz öyle hareket ediniz. 
Merhamet.. Merhamet!., diye bağır
mağa başladım. Adam beni kâfi dere
cede hırpaladıktan sonra fırladı gitti. 
Olduğum yerde hurdahaş bir vaziyet
te yatıyordum. Yalnız kulaklanmda 
Nazmiyenin sesi vardı: 

— Aman ne tabansız şeymişsiniz!.. 
diyordu. 

O gece eve döndüm. O kadar hırs-
lanmıştım ki bir hafta yatağımdan 
kalkmadım. Bir hafta sonra iyileşti
ğim zaman Ayşe teyze İzmirden dön
müştü. Nazmiye bana Allaha ısmar
ladık bile demeden gitmişti.. 

Hikmet Feridun Es 
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Tftrldye İtadyodlfncyon PMUton 

DALOA UZUNLUĞU 
1639 m. Ift3 Kes. 120 Kw. 

T. A. O. 19,74 OL 1519b Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADTOSÜ 

Piuartesi 3/4/939 
TÜRKİYE SAATILB 

12,30: Program, 1235: Türk müziği-PL, 
13: Memleket saftt ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Karı
şık program - Pl.). 

1830: Program, 1835: Müzik (Caz-
band - Pl.), 19: Konuşma (Doktorun 
saati), 19,15: Türk müziğ;! (Halk türküle
ri - Sadi Yaver Ataman), 1930: Türk mü
ziği 'Kanşık program) Hakkı Derman, 
Eçref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri tefler, 20: Ajans, meteoroloji ha-, 
berleri, ziraat borsası (fiat), 20,15: Türk 
müziği (Tuna edebiyatı gecesi) Orijinal 
Tıma ve Rumeli türküleri: A - Mukadde
me, B - Şiir, C - Müzik. Takdim ve idare 
eden: Mesud Cemil, Ankara radyosu küme 
heyeti (Koro), 21: Memleket saat ayarı, 
21: Konuşma, 21,15: Esham, tahvilât, 
kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,25: 
Ne?ell plâklar - R., 21,30: Folklor - Halil 
Bedi Yönetgen, 21,45: Müzik (Oda mü
ziği - Oboist: Wüntsch, Oboist Orhan 
Barlas). 'Kor Angle: Eftal Günşray), 
Beethoven - Mozart'ın Don Juan düo'sü 
üzerine Varyasyonlar, 22: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkm). 1 - Willy 
Richartz - Küçük Balet süiti, 2 - Hanns 
Löhr - Bü3mk Vals, 3 - Kart Blume - Göl 
kıyılarında, 4 - Kjaer - Serenad, 5 -
Czemik - Güzel sanatlar töreni - Uver
tür, 6 - Amadei - Saz çalan âşık süitin
den - Aşt rüyası, 7 - Brusselmans - Fe
lemenk raksı, 8 - Heuberger - Şarkta, 
23: Müzik (Cazband - P l ) , 23,45 - 24: 
Son ajans haberleri ve yarınki program. 
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B A Y A N A Z İ Z E 

A Ş A R 
Parisien çok itina ile seçtiği yaş
lık mmldi kolleksiyonu gelmiştir. 

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. 100 • 

DOYÇEORIENTBANK 
Drtsdner Bank Şubesi 

Merkesi: Berlin 
Tttrkiyede Şttbeleri: 

istanbul (Salata n istanbul) 
Depot Tatan GUmrak 

İzmir 
Her tfirlfi baaka muamel&tı 

NEVROZ İN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık re bütün «inlanıuzı derhal keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Suyun öte yanında bir kaç atlı göründü. Moğol akın
cıları bir ağızdan: **Sinvur geliyor!...,, diye bağriftılar 

— Sunglar yaman adamlarmış, di
yordu, bize yüzlerini bile göstermedi
ler. Fakat, ormandan indikleri zaman 
çok müteessir olacaklar. 

Ve atmı Atsunun yanma sürdü: 
— Eğer Ma-Çinin kitabmdaki yazı

ları ilk önce okuyup imrenmiş olsay-
dmı, Ni-Sungu ateşlemezdim. Sunglar 
bizi, arkamızdan tel'in edecekler. Hal
buki, Sung peygamberi, insanlara iyi
lik yapmalarını söylüyor. Biz, Sung-
lara zulüm yaptık. 

Atsu omuzunu silkti: 
— Sunglar bu kitaba inanmış olsa

lardı, bizi böyle vahşî hayvanlarla, hi
leler ve tuzaklarla mı karşılarlardı? 
Sung peygamberinin öğüdlerinı biz
den önce onlar dinlemeli ve gösterdiği 
yoldan bizden önce onlar yürümeliy-
dller. 

Samo arkadaşına sordu: 
— Sung prensini yakalamadan dö

nüşümüze Kubilây kızar mı dersin? 
— Kızacağını zannetmem. Belki 

de memnun olacaktır. 
— Kubilây, prensin kız kardeşini 

bu kadar çok mu seviyor? 
— Sevmemiş olsaydı, Sunglan şim

diye kadar tedib etmenin ve yola ge
tirmenin çarelerini bulurdu. 

—. O halde buraya kadar boşuna 
mı geldik?... 

— Zannederim ki, boşuna gel(^ 
Samo! «Ti - Vong» yaman bir kadın-
mıç... Kubilâyı çarçabuk avucunun 
içine almış. 

Şehir kenanna çıkmışlardı. 
Yollarda ne bir hayvan, hattâ gö

ze çarpan ne de bir kuş vardı. O ca
navarlar, o .vahşi mahlûklar nereye 
gitmişlerdi? 

Samo, şehre girişini düşündükçe 
tüyleri ürperiyordu. Eğer ordunun 
başmda, kendini askerine sevdiren 
Samo gibi bir kahraman olmasaydı, 
Ni - Sung'a girebilirler miydi? Mo
ğolların vahşi hayvanlardan ve cin
lerden ne kadar çekindiğini bilen 
Samo şimdi, Sung dönüşünde üzün
tüsüz, tehlikesiz yürüyor ve Ni -
Sung'dan uzaklaştıkça: 

— Şu prensin «tılsımlı köşk» ünü 
de görmeden dönüyoruz. Fakat ben, 
günün birinde tekrar bu esrar belde
sine geleceğim, diyordu, bu dönüş 
benim için bir hezimetten başka bir 
şey değildir. 

* ** 
S a m o , y o l d a k i m i b u l d u ? 
Ni - Sung'dan aynlalı üç gün ol

muştu. 
Moğol ordusu küçük bir İrmağın 

başmda konaklamıştı. 
Atsu, Nİ - Sung dönüşünden sonra 

büyük bir ümidsizlik içinde önüne 
gelene çatıyordu. 

Samonun da neşesi yoktu. Sung 
prensini ele geçiremediği için «bu se
ferden mağlûp olarak dönüyoruz.» 
diyordu. 

Samo, akşam güneşi batarken: 
— Ulu mabud bize neden yardım 

etmedin? Bizi niçin bu savaşta mağ
lûp ettin 

Diye söyleniyordu. 
Bu sırada Samonun yanına gelen 

ihtiyar sihirbaz Mi - Ma - Mo: 
— Oğul! dedi - bu akşam büyük 

ve sevinçli bir haber alarak sevine
ceksin! 

Ve gülerek ilâve etti: 
.— Yalnız sen değil, bütün ordu 

sevinecek. Tanrıdan umgvmu kesme! 
Samo, güneş batmcaya kadar bek

ledi. 
Atsu gene gelmiş, dudağım bü

kerek alaya başlamıştı: 
— Aklım kaybetmiş olan bu ihti

yardan hâlâ yardım mı umuyorsun, 
Samo? Bizim için talihimize küsüp 
yolumuza devam etmekten başka 
yapılacak ne var? Cengiz han büe 
bütün seferlerinde muzaffer olmuş 
değildir. Harp bir oyuna benzer, her 
zaman kazanılmaz... Bazan da kay
betmek, mağlûp olmak ve ölmek 
vardır. Sen bunlan benden iyi bilir
sin! Böyle bunak bir sihirtma bd 
bağlayıp ümide düşmek sana yakış
maz! 

Diyordu. Samo cevab vermeğe va

kit bulamadı. 
— Ben, sihirbaza bel bağlamadım... 

Fakat, onun sözlerini de yabana aU 
mıyorum. Çünkü beni teselli ediyor.. 
beni fena yola. sevk etmiyor. 

Diyecekti. Ağzım açacağı sırada 
derenin öte yanında bir gürültü 
koptu., akmcılar: 

— Sinvur geliyor., yaşasın koca 
kahraman... 

Diye bağnşmağa başladılar. 
Samo sevinçle yerinden fırladı. 
Derenin kenanna gitti. 
Atsu birdenbire* şaşalamıştı. O, 

Sinvur'un bir daha dönmiyeceğini ıs
rarla söylemişti. 

Samo gözlerine inanamıyordu. Kar
şıdan üç atlının geldiğini ve bun
lardan ibirinin Sinvur'a benzediğini 
görmüştü. 

Moğol akmcılai'i koşuştular. 
Ve binbir ses birden yükseldi: 
— Sinvur yalmz değil... Yanında 

Sung prensi de var... 
Samo bunlan duyunca aklını oy

natacaktı. 
Sinvur'un geldiğini gören Mc^ol 

akıncıları şimdi, Sung prensinin el
leri ve ayaklan bağlı olarak bir at 
üstünde duniuğunu gözlerile görü
yorlar ve sevinçlerinden mütemadi
yen bağırıyorlardı: 

— Yaşa Sinvur... 
— Yaşa MoğoUann kahraman oğ

lu... 
Samo, Atsunmı yüzüne bakarak: 
— Ulu Tann sesimi duydu. Bize 

acıdı. 
Diyor ve olduğu yerde gittikçe kü

çülen ve utancından eriyen arkada
şına: 
* 

— Senin bir kusurun vardı. İma-
mn yoktu. Şimdi, mavi gök'ün ç̂ o-
cuklan olduğumuza inandm, değil 
mi? 

Diye haykırıyordu. 
Moğollar, nehrin öteyamna yak

laşan Sinvur'u beri tarafa getirmek 
için, odunları bir araya dizip büyük 
bir sal yaptılar... 

Sinvur ve iki arkadaşı atlarından 
inerek bu sala bindiler... Ordunun 
konakladığı tarafa geçtiler. 

Samo dayanamadı, Sinvurun boy
nuna sarıldı. Alnından öptü: 

— Biz seni öldü sanmıştık, dedi. 
Nerede idin sen? 

Sinvur geniş bir nefes aldıktan 
sonra: 

— Ben, (tılsımh köşk) ün yolunu 
bUiyordunı. İki arkadaş buldum. On-
lan kandırdım. Yolda gelirken ordu
dan ayrılmağa mecbur oldum. Size 
fikrimi söyleseydim, bana heıkes gi
bi siz de gülecektiniz! Bunun için 
aynlmağa karar vermiştim. Bu su
retle yanınızdan kaçarak Sung dağı
na arka yoldan çıktım. 

Dedi. Sonra birden gözünün uci-
le S\mg prensine bakarak: 

— Hati'nin son oğlu olan Sung 
prensini köşkünde yatarken yakala
dım ve bin müşkülâtla dağdan dağa 
kaçırarak nihayet yolunuzu kestim. 
Sizin burada su başmda konaklıya-
cağmızı tahmin ederek yola çıktım. 

Bütün Moğollar Sinvurun başına 
toplandılar. 

— Sen gökten mi indin? Şimdiye 
kadar nerede idin? 

Diye bağrıştılar ve bu uğurlu ada-
mm boynuna sanlıp birer birer al-
mndan i^tüler. 

Sung prensi - elleri ve kolları bağlı 
olduğu halde - yerde yatıyordu. 

Eğer onu yakmdan tamyanlar 
bulunmasaydı, Atsu: 

— Bu, Sung prensi değildir! 
Diye bağıracaktı. Bereket versin 

ki, onu evvelce görenler, bilenler var
dı. 

Samo gözlerine inanmak isterr'-
yordu. İkide birde yere eğüerek. 

— Sung prensi sen misin? Neden 
şehri boşaltıp dağa çıktın? 

Diye soruyor ve prensten cevab 
alamıyordu. Sunglar umumiyetle 
inatçı, sabırlı olarak tanınmı^laıxîı. 
Prens sadece gözlerini kırpıştırarak 
gülümsüyor, fakat konuşmuyo"du. . 

(Aıtast «r) 
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MeMepler arasında 
futbol maçları başladı 

Maçların açılış merasimi dün 8000 
kişi huzurunda Vali tarafından yapıldı 

istiklâl matşı dikleniyor 

i l * 

1 
Dünktt merasiıııdaı üç üıtiİMi 

Tribünlerin önünden geçid resmi 

Kız talebeler tstİUâl marşını s5ylüyorlar 

Yeni beden terbiyesi kanunu muci
bince teşeldsül eden Maarif Vekâleti 
İstanbul okullan spor bölgesi maçla-
nnm açılış merasimi dün Taksim sta-
dmda sekiz bini aşan muazzam bir 
kalabalık önünde yapılmıştır. 

^aat 14 te üç bin kız ve erkek talebe 
en önde okuUanmn bayraklan olduğu 
halde spor kıyafetlerile Atatürk âbi-
desine gelmişler millî renklerimizden 
yapılmış büyük bir çelengi âbideye 

koyarak hep bir ağızdan İstiklâl maxw 
şını söylemişlerdir. Marşı müteaUb 
stada gidilmiş v« Vali B. Lûtf i Kırda-
rm gür bir sesle söylediği açılış nut
kundan sonra Ebedi Şef Atatürke hür-
meten üç dakika İhtiram tevakkufu 
yapılmıştır. 

Tekrar edUen milli marşı müteakib 
bütün okullar Valinin önünde geçid 
resmi yapmışlar ve merasim bu su-

Polonya Üariciye Nazırı 
LoRdraya hareket etti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
«Bu istikrazm akdi çoktanberi dü

şünülüyordu. Son hadsieler üzerine 
bımun bir an evvel tatbik mevkiine 
konması kararlaştmldı. Komşu bir 
devlet, (Çekoslovakya) millî zengin
liğine, mühim ittifaklanna, silâhla-
nnın teknik bakımından mükemme
liyetine ve ecnebüerin taleplerine bo
yun eğmesine rağmen istiklâlini mu
hafaza edememiştir. Bundan alına
cak ders şudur: Bir millete istiklâli
ni, tamamiyetini ve şerefini müdafaa 
etmek imkâmnı ancak o milletin 
kendi kuvveti verebilir. Bu kuvvetin 
mücadele etmek, muzaffer olmak ar
zusuna dayanması lâzımdır. 

Biz, komşulanmızla iyi münase
betler idame etmek, nâmuskârane ve 
devamlı bir sulhhavası içinde yaşa
mak istiyoruz. Milli temayüllerimi
zin tahakkuku için dürüst bir teşri
ki mesai elzemdir. Fakat istiklâlin 
taksim edilmez bir kıymet olduğunu, 
18 inci ve 20 nci asırların feci hadi-
seleri bizim kadar hiç bir millete öğ-
retmemiştir. İstiklâlinin bir zerresini 
bile feda etmeğe razı olan milletler, 
dünyada merhamet yerine istihfaf 
uyandırarak istiklâllerini tamamile 
kaybedeceklerdir. 
Bunım içindir ki Polonya milleti 

istiklâlinin en ufak bir zerresi mevzu
bahis olsa dahi mücadele etmek ve 
muzaffer olmak arzusunu beslemek
tedir. Bu hususta hiçbir veçhile te
reddüt etmemekteyiz. Büyük Polon
ya ailesi ayni fikirdedir ve memleke
tin tamamiyeti ve şerefi mevzuubahis 
olduğu zaman büyük bir gayret sarf 
etmek imkâmna maliktir. , 

öyle zannediyorum ki tarih mart 
939 da Polonyanın büyük bir tesanüt 
ve enerji muzafferiyeti elde ettiğini 
kaydedecektir. Belki de bu muzaffe
riyeti yalnız Polonyanın değil diğer 
memleketlerin de menfaatine olarak 
beynelmilel sulhun tarsinine hizmet 
edecektir. Olgun ve azimkar hattı ha
reketimiz esasen harici siyaset saha-
smda akisler bırakmıştır.» 

Kuatkovski, daha şimdiden müem
men olan istikrazın muvaffakiyetin
den dolayı memnuniyetini beyan et
miş ve demiştir ki: 

«Bu vahim saatlerde korku değil, 
Polonya milletine mensup olmaktan 
mütevellit bir gurur hissediyoruz.» 
Polonyada Almanlara fena 
muamele edildiği doğru değil 

Varşova 2 (A.A.) - Bydgorzcz Po
lonya makamlan, Pomerania'daki 
Almanlann fena muamelelere maruz 
kaldıklarına dair yalan haberler gön
derdiği için Alman istihbarat bürosu
nun muhabiri Fenske'yi tevkif etmiş
lerdir. Fenske, Polonyadaki Alman 
ekalliyetine mensuptur ve Polonya 
tebaasıdır. 

İngiltere, italya 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İtalya, İngiliz teklifini reddetmemiş-
se de İngiltere tarafından yapılan ha-
reketin Almanyamn muhasarasını is
tihdaf etmemesi lâzım geldiğini, İtal
ya hükümetinin buna şiddetle muha
lif olduğunu bildirmiştir. 

Siyasî İtalyan mahfillerinde hâkim 
olan kanaate göre bu görüşmelerin 
neticesi Almanyamn tarzı hareketine 
ve Almanyamn Polonyadan istekle
rinin mahiyetine bağlıdır. 

Diğer cihetten bu mahfiller, İtalya-
mn orta ve cenubu şarkî Avrupada 
bir müşterek emniyet sistemi vücude 
getirmeği düşündüğünü tekzib etmek
te ve İtalyanm talebleri is'af edilme
dikçe Avrupada sulhun teessüsüne im
kân olmadığım ilâve eylemektedirler. 

Büyük Millet Meclisi 
(Baş tarafı 1 inci safajfede) 

Meclis açıldıktan sonra bütün me
buslar intihap dairelerine göre alfa
be sırasile yemin edecekler, bundan 
sonra Büyük Millet Meclisi Reis ve 
Riyaset divanı seçimi yapılacaktır. 
Parti grupunun dünkü toplantısmda 
Meclis reisliğine, B. Abdülhalik Ren-
danm seçilmesi takarrür etmiş, reis 
vekUlikleri de tespit edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde Riyaset 
divam seçiminden sonra Reisicumhur 
seçimi yenilenecek ve Reisicumhur 
yemin edecektir. Reisicumhur yemin 
merasiminde nsonra mühim bir nu
tuk söyliyecektir. 

Ankara radyosu bugün saat 14 den 
itibaren altıncı Büyük Millet Mecli
sinin akdedeceği toplantıyı ve Reisi
cumhurun söyliyeceği büyük nutku 
neşredecektir. 

P a r t i g r u p u n u n d ü n k ü 
t o p l a n t ı s ı 

Ankara 2 (A.A.) — C. H. P. B. M. 
Meclisi grupu bugün 2/4/939 öğle
den sonra saat 15 de Başbakan ve 
grup reisi Dr. Refik Saydamın riya
setinde toplandı. 

Bu toplantı ruznamesi Büyük Mil
let Meclisiuin altmcı devre fevkalâde 
içtima yılma ait riyaset divanı inti
habı ve Parti grupunun reis vekiUe-
rile idare heyeti üyelerinin seçimleri 
teşkil ediyordu. Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine Genbaşkurca namzed gös
terilen Çarıkın mebusu Mustafa Ab
dülhalik Renda ile Riyaset divam reis 
vekillikleri için Aydm mebusu Dr. 
Mazhar Germen, Bursa mebusu Re-
fet Canıtez ve Sivas mebusu Şemset
tin Günaltaym grup reis vekillikleri
ne de Trabzon mebusu Hasan Saka 
ve Seyhan mebusu Hilmi Uranın nam
zetlikleri reye konularak müttefikan 
kabıü olundu. 

Bımdan sonra Hasan Sakanın re
isliğinde celseye devam olvmarak 
namzetlikleri umumî heyetin intiha-
bma bırakılan idare âmirlerile riya
set divam kâtiplerinin ve grup idare 
heyeti üyelerinin seçUmelerine geçU-
di ve aşağıda isimleri yazıU zatlar 

ekseriyeti kazandı. Ruznamede baş
ka bir madde olmadığından celseveş 
nihayet verildi. 

İdare âmirleri: Dr. Saim Uzei 
«Manisa», Halit Bayrak «Ağn», İrfan 
Ferid Alpaya «Mardin». 

Riyaset divam kâtipleri: Vedid 
Uzgören «Kütahya», Ziya Gevher 
Etüli «Çanakkale», Cavit Oral «Niğ
de», Dr. Sadi Konuk «Bui'sa» Kemal 
Ünal «İsparta», Bekir Kaleli «Gazi
antep». 

Grup idare heyeti üyeleri: Azia 
Akyürek «Erzurum», Gl. İhsan Sök
men «Giresun», Rasih Kaplan «An
talya», Abdülhak Fırat «Erzincan»', 
Damar Ankoğlu «Seyhan», Emin 
İnankur «İçel», Şevket Erdoğan «Gü
müşhane», Şükrü Koşak «Erzurum», 
Rıdvan Nafiz Ergüder «Manisa». 

R e i s i c u m h u r u n y e m i n 
m e r a s i m i 

Ankara 2 (A.A.) — B. M. Meclisi, 
yarın saat 14 de açılacak ve bütün 
müzakerat radyo ile neşredilecektir. 
Reisicumhurun yemin merasimi saat 
17 Ue 18 arasında yapılacaktır. 

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

tib olunan seri bisiklet yarışlarımn al
tıncısı dün Topkapı ile Kumkapı Bur-
gaz köyü arasında gidip gelme olmak 
üzere 100 kilometrelik mesafede ya
pılmıştır. 

Neticede Süleymaniyeden Haralam-
bo 3 saat 20 dakikada birinci. Fener 
Yılmazdan Anastas yedi dakika fark
la ikinci. Fener Yılmazdan Torkum 
üçüncü olmuşlardır. 

Fatih Halkevi galib 
Dün Bakırköy sahasmda Fatiljı 

Halkevi futbol takımile Bakırköy spor 
klübü arasında hususî bir maç yapıl» 
mıştır. Üstün bir oyımdan sonra Fatih 
Halkevi futbolcüleri 6-0 galib gelmiş
lerdir. 
Tüberküloz cemiyeti aylık toplantısı 

Tüberküloz cemiyeti mutad aylık 
toplantısmı 5 nisan çarşamba günü 
saat altı buçukta İstanbul Etibba oda
sında yapacaktır. 

Sabık İzmir valisi şerefine ziyafet 

uunnmııanımmımmnn ımnnnmnımımnnmnnnnı 
retle sona ermiştir. 

VEFA - SANAT OKULU 
Merasimden sonra liseler futbol 

şampiyonası için Vefa Ue Sanat okıüu 
karşüaştılar. Nurinin idare ettiği bu 
karşılaşmayı Vefalılar üstün bir oyun
dan sonra 3-1 kazandüar. 
PERTEVNİYAL - ERKEK ÖĞRETMEN 

İkinci maç erkek öğretmen üe Per-
tevniyal lisesi arasmda yapıldı. Feridu-
nun idaresinde yapılan bu karşılaşma 
çok heyecanü olmuş ve her iki taraf 
jraptıklan birer sayı ile sahadan bera
bere aynlmışlardır. Müsabakalara ge
lecek lıafta cumartesi günü devam 
edüecektir. 
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İzmir (Akşam) — Bursa mebusu B. FazU Güleç şerefine valilikten ay
rılması münasebetile İzmirdeki ecnebi devletler konsolosları tarafmdan İa-
mir palas salonunda bir veda ziyafeti verildiğiıü yazmıştık. Yukanki klişe, 
bu ziyafetten bir köşeyi gösteriyor. 

Kırşehir Halkevi muvaffaiıivetii bir temsil verdi 

< 

Kırşehir (Akşam) — Halkevi temsil kolu <(Himmet oğlu» piyesini oyna. 
mi§, gençler bu eserin temsilinde ayn ayrı muvaffakiyet göstermişlerdir. Yu. 
karıdaki resim piyeste rol alan Halkevi gençlerini bir arada gösteriyor. 
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ROMANYA SE¥RtSEFAİN lIMRESt 
Hareket edecek Tapurlu*: 

Romanla vapuru 5 Nisan çarşamba Mtat 
• da (Pire, Lâmalıa, Telâviv, Hajrfa te 
Beyrut) a. 

» 
Transilvania vapuru 7 Nisan cuma 

saat 12 de (Pire, İskenderiye, TClAviT, 
Hayfa ve Beyrut) a. 
«Romanyaı ve «Dacıaı vapurlan 16 gtknde 

bir yaptıklan (Çire, Lamaka, TelaTİT. Hay
fa Te Beyrut) seferleri için çaryamba gün
leri saat 9 da ve gene 15 günde bir yap
tıklan (Köstence) seferleri İçin cuma gün
leri saat 14 de limanunızdan kalkacaUaZ-
4a. 

razla tafsU&t İçin Galata Yolcu Salonu 
karfismda Tahirbey hanmda İstanbul 
umumi acentahğına müracaat. Telefon: 
4M49 - 49450. 

A K Ş A M Sahi{« n' 

GULANDRİS KARDEŞLER 
LtMİTED 

Yünon Transatlantik hattı 
Pire - Nüyyork 

27.000 Tonilâtoluk 

"NEA HELLAS,, 
Lüks Transatlantik vapuru Pire üe 
Nüyyork arasında mayıs aymm 15 ine 
doğru seferine başlıyacaktır. 

Nüyyork sergisini ziyaret etmek Is-
tlyenlere ve bilhassa tüccar ve fikir 
stdamlarma yegâne fırsattır. Fazla 
malûmat için Oalatada Salon cadde
sinde 141 numarada K. Sİ8KİDİ va
pur acentalıgma müracaat olunabilir. 
Telefon: 42612. 

Türkiye palamutçuları 
ANONİM 
Şirketinden: 

Türkiye Palamutçulan anonim şirke-
Unln senelik ftdî umumî hissedarlar top
lantısı 27/Nisan/1939 perşembe günü saat 
16 de İzmir Ticaret ve Sanayi odası salo
nunda yapılacağından hissedarların top
lantı gününden on gün evveline kadar 
firkete müracaatla toplantıya girme kartı 
almaları rica olunur. 

İiare Bcyetl 
MÜZAKERE RUZNAMESİ 

1 — İdare heyeti ve murakıp raporlan-
Am okımmasL 

t — Bilançonun tasdikile idare heyeti-
BİD ibrası. 

t — Temettüün sureti tevzii. 
.̂ 4 — Nizamname mucibince müdâetietl 

Şilten İki azanın yerlerine kendilerinin T« 
'yahut bagkalanum segilmesL. 

B — Murakıp İntihabı ve tahsisatının 
MU edUmesL 

Sağlığınızı 
koruyunuz: 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

En hoç ve tabi! meyva usare> 
lerinden yapılmıştır. 

TakUd edilmesi kabil olma
yan bir fen harikasıdır. 
ÎNOİLtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU . İSTANBUL 

I 

...Yatak, yemek ve çalışma oda
ları Ue salon takımlan velhasıl 
her nevi mobilyalar; BAKER 
(Eski ;HAYDEN) mağazalarında 
teşhir edilmekte ve her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla sa
tılmaktadır. 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Türbe. Bozkurd kıraathanesi karlı
sında eski Klod Farer sokak No. 8 -10. 
öğleden sonra 3 ten 7 ye kadar ir 

OTOMOBİL re MAKİNİST OKDLÜ 
Taksim • Stadyem. Telefon: 42508 

ŞOFÖRLERE: Yeni ders devresi 10 
Nisan 939 Pazartesi günü açılacaktır. 
TahsU müddeti 3 aydır. Motor, OtomobU 
ve Montaj dersleri 26, Direksiyon talimle-
rlle beraber 60 liradır. Kayıt olacakların 
yer temini için şimdiden müracaat etme
leri lâzımdır. Anadoludan gelenlerin, tah
sillerini bitirlnciye kadar okul ücretile be
raber bütün masrafları 125 lirayı geçmez. 
Fazla malûmat almak İçin |m>gram re 
talimatname isteyiniz. 

Amatör vesikası alacaklar: HeK saman müracaat edebilirler. 

Bartın hattına — 

izmit hattına — 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
3 N i s a n d a n 1 0 N i s a n a k a d a r m u h t e l i f h a t l a r a k a l k a c a k 

v a p u r l a r ı n i s imle r i , k a l k ı p g ü n v e s a a t l e r i v e 
k a l k a c a k l a r ı r ı h t ı m l a r 

Karadeniz hattına — Salı 12 de (Aksu), perşembe 12 de (Güneysu), pa
zar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Sah 18 de (Antalya), cumartesi 18 de (Bursa). Sir
keci nhtımmdan. 
Salı, perşembe, pazar 9,30 da (Uğur). Tophane rıh-
tînıjndan. 

Mudanya hattma — Her gün saat 9 da (Trak) sistemi vapurlardan biri, 
ayrıca cumartesi 13,30 da (Sus). Tophane rıhtımın
dan. 

Bandırma hattına — Pazartesi, çarşamba ve cuma 8>15 ^^ (Sus), ayrıca 
çarşamba saat 20 de (Bursa), cumartesi saat 20 de 
(Antalya). Tophane rıhtımından. 

— Salı ve cuma 19 da (Mersin). Tophane rıhtımmdan. 
— Pazar 9 da (Tayyar). Tojrfıane nhtımmdan. 
— Çarşamba 15 de (Saadet), cumartesi 15 de (Bartın). 

Sirkeci nhtımmdan. 
İzmir sürat hattına — Pazar 11 de (Ankaıa). Galata nhtımmdan. 
Mersin hattma •— Sah 10 da (Anafarta), cuma 10 da (Çanakkale). 

Sirkeci rıhtımından. 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvahk hattına 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her türlü malûmat aşağıda telefon nu
maralan yazıh acentalardan öğreniUr. 

Karaköy accntalığı — Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 
Galata accntahğı — Galata, Deniş Ticareti 

Müd. İHnası altında. » 40133 
Sirkeci accntalığı — Sirkeci, yoku salonu » 22746 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Matlûba muvafık olmadığından dolayı reddedilen ve j'erine baş

kaca mubayaa edilmiş olan 48 adet dekovil arabası ve tekerleği farkı fiatm 
tahsilini teminen müteahhit hcsabma ve pazarlıkla satılacaktır. 

II — Muhmmen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. 
m — Pazarlık 13/4, M9 tarihinde saat 14 de Kabataşta levazuA ve mü-

bayaat şubesindeki satış komisyonunda jrapüacaktır. 
IV — Mallar her gün yukarda sözü geçen şubede görülebilir. 
İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parala-

rile mezkûr komisyona gelmeleri. (2067) 

I — İdaremizin Cibali fabrikası garajı önündeki rıhtım tahkimatı işi şart
name ve plâm mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. 
n i — Pazarhk 6/IV/939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Levazım 

ve mubayaat şubesi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktur. 
IV — Şartname ve plânlar her gün 25 kuruş mukabilinde yukarda sözü 

geçen şubeden almabihr. 
V — İsteklilerin eksütme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile mezkûr komisyona gelmeleri. (3002) 

T0P06RAF ARANIYOR 
İşletmemizin Maden civarmdaki Guleman merkezinde çalışmak üzere 

tecrübeli bir Topografa ihtiyaç vardır. Taliplerin, ellerindeki vesaik su-
retlcri, kendi el yazılarile yazılmış tercümeihalleri ve bir de fotoğraflari-
leserian: 

" Ati Bank Şark Kromları isletmesi - Maden,, 
adresine mektupla müracaatlan ve istedikleri asgarî ücreti bildirmeleri 
lâzımdır. 

Devlet Demlryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedeli 5986 lira olan muhtelif miktar cins ve evsafta çelik 
20/4/939 perşembe günü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binasmdaki 
satmalma komisyonu tarafmdan kapah zarf usulü üe satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanımım tayin ettiği vesaik ve 448 lira 95 ku
ruşluk muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarflarım eksiltme günü 
saat (14) on dörde kadar komisyona vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafm
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1903) 

Muhammen bedeli lüOOO lira olan bir adet tertip makinesi ve teferruatı 
16/5/939 sah günü saat 15 de kapah zarf usulile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe 'girmek istiyenlerin (750) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2085) 

istanbul Levaznn 
Amirliği ilânları 

Orta perçin pulu 
8x4 perçin çivisi 
Köprülü sürgü 
Köprüsüz sürgü 
Kesme kanca 
Matra perçin çivisi 
Matra perçin pulu 
San fermejop 

Sfikdan 
Adet 

18600 
26793 
21600 
19600 
24600 
50200 
51200 

117400 
Yukarda cins ve mikdarlan yazılı 

sekiz kalem malzeme 6/Nisan/939 
Perşembe günü saat 14 de Tophanede 
Amirlik Satuıalma Komisyonımda 
pazarUkla alınacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 2626 lira 24 kuruş, kati 
teminatı 394 liradır. Numuneleri ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka
nunî vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (590) (2141) 

• 
Bin liralık kadar beyaz peynir ve 

bin liralık kadar kaşar peyniri 6 Ni
san 939 perşembe günü saat 14,30 ve 
14,45 de Tophanede Levazım Amirli
ği Satmalma komisyonımda ayn ayn 
pazaıhkla alınacaktır. Beyaz peyni
rin teminatı 150 lira kaşar peynirinin 
teminatı 150 liradır. Evsaflan komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (591) (2142) 

• 

10 ton yataklık pamuğa istekli çık-
madığmdan p>azarlıkla eksiltmesi 
4/4 939 salı günü saat 14,30 da Top
hanede İstanbul levazım amirliği sa> 
tmalma Ko. da yapüacaktır. Tali
min be<Ieli 4500 lira ilk teminatı 337 
lira 50 kuruştur. Şartname ve numu
nesi Ko. da göıülebilir. İsteklilerin 
kanunî vesikalarile beraber belli sa
atte Ko. na gelmeleri (587) (2069) 

• 
14342 metre patiska alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 4/4/939 sah 
günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satmalma komisyo
nunda yapüacaktır. Numunesi Ko. da 
göriüür. İstekUlerin kanunî vesika
larile ve katî teminatlarile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(586) (2068) 
* 

Bin kilo kalay, yüz kilo nisadır, yüa 
kilo pamuk 4/4/939 Sah £:ünü saat 
15 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satmalma Ko. da pazarhkla 
satm alm'acaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 2988 lira kati teminatı 448 
lira 20 kuruştur. Şartname ve numu
neleri Ko. da görülebilir. İstekhlerin 
kanuni vesikalarile beraber belli sa
atte Ko. na gelmeleri. (589) (2095) 

• 
Aşağıda cins ve miktan yazılı altı 

kalem malzeme 6/4/939 perşembe 
günü saat 14,15 de Tophanede İst. 
Levazım amirliği satmalma Ko. da* 
pazarhkla alınacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 2645 Ura 10 kuruş kaÜ 
teminatı 396 lira 76 kuruştur. Nu
muneleri Ko. da görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber bel
li saatte Ko. na gelmeleri. 

«592» «2178» 
Adet Cinsi 

260500 2 santimlik tek dilli çıknkh 
toka 

7500 1,5 santimlik dilsiz çıknkh 
toka 

2000 Köprülü memeli çengelli toka 
25000 Büyük perçin pulu 
1700 Palaska için çift dilli toka 

559000 Küçük perçin pulu. 

150 adet alaminyom çaydanlık ah-
nacaktır. Pazarlıkla eksUtmesi 7 Ni
san 939 cuma günü saat 15,30 da 
Tophane âmirUk satmalma Ko. da 
yapüacaktır. Numunesi Ko. da görü-
lebihr. İsteklilerin kanuni vesikalari
le beraber belli saatte Ko. na gelme
leri. «593» «2179* 

• 
Tahmin bedeU Teminatı Cinsi 
Lira Ku. Lira Ku. 
2507 94 376 19 209 kalem sin-

ger makine parçası 
500 00 75 00 8 kalem Adler 

makine parçası 
1643 74 246 56 194 kalem Dür-

kop makine parçası 
Yukarda miktarları, tahmin bedel, 

teminatı yazüı makine parçalan 5/Ni-
san/939 çarşamba günü saat 14,30 dan 
saat 15 e kadar Tophanede amirlik 

İstanbul Hartcf 
Kıtaat ilânları 

Dört muhtelif mahalde uçuş yolu 
yaptırılacaktır. Hepsinin muhammen 
bedeli 876000 lira olup ük teminatı 
38790 liradır. Fennî ve idarî şartna
me ve projeler 43 Ura 80 kuruş mu
kabilinde Ankarada M. M. Vekâleti 
Satmalma komisyonundan almabihr. 
Kapalı zarfla eskiltmesi 11/4/939 salı 
günü saat 15 dfr Ankarada M. M. Ve
kâleti Satmalma komisyonunda yapı
lacaktır. Bu işe girecek firmalann 
kanunun 2, 3 cĞ. maddelerinde yazıh 
bölgelerle ihale saatinden bir saat 
evveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplannı Ankarada komisyona 
veııneleri. «906» «1931> 

• 
İzmir tayyar» alayı komutanhğı-

nm göstereceği yerde beheri 5371 Ura 
60 kuruş kiTTâfieiinde hepsinin tutan 
21486 Um 40 kuruş bedeU keşifli dört 
adet bina inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10/ 
Nisan/939 pazartesi günü saat 16 da 
kışlada İzmir levazım âmirUği satm
alma Ko. da yapılacaktır. Teminatı 
muvakkatesi 1611 lira 48 kuruştur. 
Şartname, keşifhame ve projesi her 
gün Ko. da görülebiür. İstekliler bu 
işi yapabileceklerine dair ihaleden lâ-
akal bir hafta evvel İzmir Nafia fen 
heyetinden aladaklan vesikalan ve 
Tkaıet odasmda kayıtlı olduklarına 
dair de vesika göstermek mecburiye
tindedir. Ekisltâıeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele
rinde ve şartnamesinde yazılı vesika
larile teminat ve teklif mektuplavmı 
üıale saatinden en az bir saat evvei 
Ko. na vermiş bulunacaklardır. 

(908) (1984) 
• 

Tekirdağ tümen birlikleri için 110 
ton sığır eti.kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Tahmin fiatı 
beher kilosu 28 kuruştan tutan 36800 
Ura ilk teminatı 2310 liradır. İhale 
günü 14/4, 939 cuma günü saat 11 de
dir. Şartnamesini her gün Tekirdağ 
Tüm satmalma Ko. da görebilirler. 
İsteklilerin belli gün ve saatte ve 
kanunun istediği vesikalarla birlikte 
Ko. muza müracaatlan ve zarflarm 
muaj'yen saatten bir saat evveline 
kadar Ko. na vermiş bulunmalan. 

(917) (2093) 
• 

Bir adet büyük torna tezgâhı ka
palı zarfla satm almacaktır. Muham
men bedeli 23*17 lira ilk teminatı 
178a Uı-a âO kuruştur. Eksiltmesi 
23. 5/939 sah günü saat 15 de An
karada M. M. V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi Ankarada 
Ko. da her gün görülebiUr. Eksiltme
ye . gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 - cü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mek
tuplannı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma Ko. na venneleri. (918) (2163) 

• 
İzmirde yaptırılacak bir tayyare 

hangarı yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
125135 İha 42 kuruştur. İlk teminatı 
7507 liradır. Eksiltmesi 21/4, 939 cu-
ma günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Keşif proje ve şartnamesi 6 lira 26 
kuruş mukabilinde Ankarada Ko. dan 
alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 - cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birUkte ilk teminat ve tek-
Uf mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evveline katlar Ankarada M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

<923» «2173 
• 

Keşif bedeU 69122 İria 68 kuruştan 
ibaıet olan dOTt adet anbar inşaatı 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 7/4/939 cuma günü saat 
10 dadu-. Keşif, proje ve şartnamesi 
346 kuruşa Ankarada Ko. dan alınır. 
İlk teminatı 4706 lira 15 kuruştur. 
Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 - cü maddelerinde göste
rilen vesaikle ve teminatlarile bir
Ukte belli gün ve saatte Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

«926ı «2176» 

satmalma Ko. da pazarhkla eksUtmesi 
yapılacaktır. İsteklilerin belU saatte 
resmi fiyat liste ve katî teminat para» 
larile beraber Ko. na gelmeleri. 

(597) (2198) 
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Radyolin kullanmak 
Ve sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

niçin onunla dişleri temizlemek lâzımdır? 

Çünkü 

Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve daima mikroj^ann 
yaşadığı bir uzuvdur. Her yemelcten sonra diklerin boş< 
luklanna kınntdar dolar. Onların tahammürü hem diş
leri çürütür, hem diş etlerinde iltihap husule getiren 

ifrazat yapar, mikroplar çoğalır. Geceleri hasıl olan if
razat ise sade dişleri değil bütün hazım cihazım bozar. 
Dişlerinizia sağlandığım midenizin bozulmamasuu ağ-
zımzın güzelliğini iistiyorsanız: 

Sabah - ödle ve akşam, her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

RADYOLİN 
Diş macunu ile muntazaman fırçalayınız. 

KARAKÖYDEKİ 

ALTIN TOP 
Kundura Mağasaso 

Sultanhamam Yenicami caddesi Ipekiş karşısında 
18 No. ya nakletmiştir. 

Yeni mağazamız mevsimin en yeni ve en zengin çeşitlerile açılmıştır, 

T^dclyo^u 
- jDunyanın ll/eUJi/ini 
Ui 
TURKIYB VEKİLİ : 
İST.SALATA ZÜLFARÜ5 S. SESLİ HAN 

Satılık malzeme 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Hurda bobin teli ve alomlnyom, pirinç talaşlı, demir, takoz ve çelik 

hurdalan, cam kınğı, iç ve dış kamyon lâstikleri ile gaz motoru, saç, sarmç 
ve müstamel palto ve perdeler; 11 Nisan 1939 salı günü saat on üçte 
açık arttırma ile şirketin Bağlarbaşmdaki merkezinde satılacaktır. Mal
zemeyi görmek ve fazla malûmat almak istiyenler daha evvel şirket 
merkezine müracaatlauı ilân olımur. -jt 

Harp okulu Komutanlığından: 
1 — Bu sene aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar harp okuluna alınacak

lardır: 
A — Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya harp okuluna Ankara hari

cinde bulımanlar bulunduklan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edecdc-
lerdir. 

B — Kaydı kabul muamelesi Mart/939 dan (15/Temmuz/939) kadar de
vam edecektir. 

2 — Giriş şartlan bervechiatidir. 
A — Sivil: Liseden mezun olacak ve olgunluk imtihamm vermiş buluna

caktır. 
B — Tam teşekküllü askerî heyeti sıhhiyelerden (harp okuluna girer) ka

rarlı sıhhat raporu almxş olacaktır. , 
C — Diğer şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 
D — Ankarada olanlar (C) maddesindeki şartlan harp okuluna müraca^ 

atla öğrenebilirler. (2İ'İ7) 

KURU SİSTEM 

LIBSÜ 

marka 

Kuru Sistemle 

vapu» KELEBEK 
KONTR - PLAKLAR 

Çarpılma, çatlama, kabartma 
ve saire gibi hiç bir ânza 

göstermez. 
Kontr - Plâklar bu gibi arızalara 

karşı garanti ile satılır. 

Kızılf kayın, karaağaçtan 
Mamul Kontr-Plâklar stok olarak 

her zaman mevcuddur. 
Her yerde sipariş yerleri vardır. 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartL 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. • 

Apartıman sahipleri 
Boş dairelerinize hemen iyi 

kiracı bulmak için cAkşam» m 
KÜÇÜK İLÂNLARI'ndan isU-
fade ediniz. if 

Pirinç 
Merc imek 
Bezelya 
Yulaf 
Pirinç nişastası 
Kornfiör 

(Mısır hülâsası) 

Bal<la 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve saire 
hububat unları 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzerat tabiî 
ihtiyacınızın hakikî karşılığıdır 

Tarihi tesisi: 1915 J^, N U R İ Ç A P A Beşiktaş 

B A S U R E M E L E R 1 N D E 

£EKX 
ç«ao 

PATi'nin 
Devamlı 
tatbiki 
ile 

Ş t F A T I çabuk temin edilir 

SOLUCAN 
^ISKUİTI 

P. T. T. U. müdürlüğünden 
Halk Tipi Telsiz ahcılan için teklif ve numune vermek müddeti Nisanın 

sonuna kadar uzatılmıştır. (1887) 

İl 
il 

« 
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Sahibi: Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Şevket Rada 
Aksam Matbaası 


