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Berlin ile Roma Rooseveltln 
teklifi aleyhine vazlyt aldılar 

Almanya ile italya, konferans 
fikrine yanaşmıyorlar 

Berlin ile Roma mahafilinin dü
şüncesi şöyle hulâsa edilebilir 

^^Dûnya, mukadderatı zorlamağa mecbur olan zinde 
milletlerden mürekkeptir, italya ve Almanyanın haklı 
talebleri tatmin edilmedikçe ve Bolşevizmle müsavi 

muamele yapıldıkça yeni bir nizam kurulamaz,. 
Berlin 16 — B. Rooseveltin mesajı 

hakkında henüz resmî bir tebliğ neş-
redilmemiştir. Maamafih mesaj, B. 
Rooseveltin yanhş kapı çaldığmı söy-
liyen siyasî mahfillerde fena karşı
lanmıştır. Ayni mahfiller, Almanya
nın Yeşil masa etrafındaki müzakere
lerin tecrübesini yaptığmı ve Alman
yanın bu metoddan yüz çevirmekle 
kuvvetli olduğunu söylüyorlar. 

Bundan başka, halli müşkül bir 
çok meselelerin tedkik ve müzakere
si lâzırageldiği ve bunlar arasmda 
önsafta gelen doctrinal bir çok mese
leler bulunduğu beyan edilmektedir. 

Ûeutscher Dienst gazetesi: «Evve
lâ kışkırtmak, sonra da sulh havadisi 
rolünü oynamak ilk defa rasladığımız 
L" • siyaset değildir.» dedikten sonra 
Amerika Cümhurreisinin teşebbüsü 
karşısmda düşünceli görünmekte ve 
«Almanyanın müzakerelerin ve ada
lete dokunmanın feci bir vaziyete 
sürükliyebileceğini kendi zararma 
ola:-ak tatmış olduğunu» kaydeyle-
mektedir. 

Ayni gazete devamla diyor ki: 
«Dünya, ecnebi menfaatlerine âlet 
olmak istemiyen ve mukadderatı ken
dileri zorlamağa mecbur olan zinde 
ve dinç milletlerden mürekkeptir. 

Diğer taraftan B. Roosevelt esaslı 
bir noktayı unutmuştur. Bu nokta da, 
milletleri kanh bir boşluğa sürükle
mek istiyen ve nizam ve intizam kuv
vetlerini tehdid eden tahribkâr bey
nelmilelci kuvvetlerin esash bir hesab 
tasfiyesidir. Bolşevizm müsavi bir 

B. Roosevdün mesajına cevaplan merakla beklenen B. Hitlerle B. Mussolini 
şerik addedildikçe. yeni bir nizam 
kurmağa imkftn yoktur.» 

I 

Ayni gazete, B. Rooseveltin yanlif 
bir adrese hitap ettiğim söyllyerek 
makalesini bitiriyor. 

(Deranu 13 üncü sahifede) 

Ankaragûcû Beşiktaşı 1-0 yendi 

Stadyomu şereflendiren Milli $ef 25 bin 
seyircinin coşkun tezahuratile i(arşılandı 

Vefa - Doğanspora 6 2 galib geldi 

Gûç iş mi bu? 
^Talebeye muaşeret âdabı*... uTale-

benin mektep dt^ndaki tavnı hare-
ketû... 

Yazıldı, çizildi... Fakat gören göz 
kılavuz istemez: 

Saçlar salkım saçak! Sözüm,ona 
sineına artistivarî... Hâlâ talebeyle 
dolu bir tramvaya çocuklu anneler 
girdiği zaman kalkıp yer veren, yaşü 
kadınlar oluyor. 

Bu manzaralara her günkü haya
tımızda rashyoruz. 

Diyelim ki, ikinci bahis uzun bir 
telkin ve terbiye işi... Fakat birinci
sinin, hattâ yirmi dört saatte halli 
kabil değil midir? 

Mektep müdürleri: 
— Kızım! Saçını kesmediğin tak

dirde behemehal sımsıkı örmeğe mec
bursun. Yoksa mektebe giremez
sin! - diyemezler mi? 

Cebelüttarık limanı 
barajlarla kapatıldı 

12 bin kişilik sığınak yapıldı, ispanya 
Fasında tahkimat devam ediyor 
Cebelüttarık 16 — Cebelüttank li

manının iki giriş yerini kapayan ba
rajlar dünden itibaren yerlerine kon
muştur. 

Hava hücumu vukuunda sivü hal-
km sığınması için 12,000 kişi istiab 
edecek bir tünel inşa edilmiştir. 

İ s p a n y o l F a s ı n d a h a z ı r l ı k 
Rabat 16 — Faştaki İspanyol mın-

takaandan gelen yolcularm anlat-
tıklrma göre hudud civarındaki yer
lerde ve sahUlerde büyük bir faaliyet 
hüküm sürmektedir. 

Tahkimat sistemini teşkil edecek 
olan toprak tesviyesi ameliyatına de
vam edilmektedir. Bu tahkimat ame
liyesine ecnebi mütehassıslar nezaret 
ediyorlar. 

Amerika yalnız terki tesliiıat ve iktisad 
konferanslarına iştirak edecek 

Hudutların tayinini, siyasi meselelerin 
hallini alâkadar devletlere bırakacak 

Vaşington 16 (A.A.) — , Alelacele 
içtimaa davet edilmiş olan ve bina
enaleyh ancak bir kaç gazeteciden 
mürekkep bulunan matbuat konfe-
ransmda B. Roosevelt, Hitler ve Mus-
soliniye gönderilmiş olan mesajı oku
muş ve tefsir etmiştir. 

Müşarinileyh, bu mesajm gönde
rilmesinden evvel biç bir devletle is
tişarede bulunmamış olduğunu söyle
miş, yalmz evvelki gece telgrafla ce
nubî Amerika hükümetlerine malû
mat vermiş olduğunu beyan etmiştir. 

Reisicumhur, bu mesajı son haddi
ne varmış olan gerginliklerle, yeni
den çıkması muhtemel buhran ara-
smdaki fasıladan bilistifade bu me

sajı göndermiş ve bımun için hafta
larca düşünmüş olduğımu beyan et
miştir. Çekoslovakya ve Arnavutluk 
hadiseleri, bu mesajı daha evvel gön
dermesine mani olmuştur. 2Üra o ka-

(Devamı 13 üncü sahif ede) 

Bu sabahki en 
son haberler 

ikinci sahifemizde 

Şehrimbde yaptığı İki millî küme maçında da mağlûb olan tnnir 
Doğanspor takımı 

DunKu apoT hareKetıerinin tafsilâtı 10 uncu salLtjenuaıeatr 

ANADOLUDA BAHAR 
Tazelenen hayat 

Yazan: 

HALİDE JSDlB 
m I "^r KöföPHMfc l 
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Harp havadislerile beraber akla gelen şeylerden birkaçı!» 
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Sk>ıı d a k i k a 
Türkiye ile İngiltere ve Fransa 

arasında mPzakereler bitmek Gzere 
ingiliz Başvekili hu mesele hakkında 

bu hafta içinde ingiliz meclisine 
beyanatta bulunacak 

Londra 17 (Fransıcca İstanbul) — 
Fransa ile İngiltere ve Türldye arasın
da fiç tarafh bir itllAf akdi için cer«. 
yan etmekte olan müzakerelere neti. 
eelenmek teeredir. İngiltere Bafreklll 
B. Chamberlain, bu hafta Içind* Avam 
kamarasında bu hususta bejanatta 
İHiIımacaktır. 

Paris 17 (Fımısızca İstanbul) — 
Dünkü günün en mühim siyasi hâdi
sesi, Türkiye büyük elçisi B. Suad Da
vas Ue Fransu Hariciye Nazın B. Bon-
•et arasmda vuku bulan mülakattır. 
BH mül&katta, Fransa ve İngiltere ile 
Türlüye araanda cereyan etmekte olan 

müzakereler etrafında konuşulmuştur. 
Müzakerelerin bugünkü şekli, pek ya
kında müsaid bir neticeye varılacağını 
tahmin ettiriyor. 

B. Bonnet, bugün Sovyet Rusya el
çisini lıabul edecek ve Sovyetlerin de
mokratı cepheye iltihakına mâni olan 
esaslı noktayı halledecektir. 

Almanyamn, B. Roosevelt'in 
mesajına cevabı menfi olacak 

Ih lyanın cevabı, Almanyanmkine benzemekle beraber 
Amerika ile irtibatı kesecek mahiyette olmıyacak 

Berlin 17 — B. Roosevelt'in mesajına 
karcı Almansranın vaziyeti hakkmda he
nüz resmi beyanatta bulunulmamiftır. 
Z>ttn B. Hitler, B. Mussolini ile konuşmuş
tur. Salâhlyettar Alman mahafillnde be
yan edildiğine göre Almanyanm mesaha 
eevabı menfi olacaktır. B. Hitler Ue Von 
Rlbbentrop Berlin« dönmek üzere dün ak-
ŞKOi Münibıten hareket etmişlerdir. 

Roma 17 — Resmî mahafilin gösterdiği 
İhtiraz ve ihtiyata rağmen ttalyanm va
siyeti, Almanyanmklnln hemen hemen 
ayni olacaktır. Fakat bazı mahafilin be-

yanma göre ttalyanın B. Roosevelte cie-
vabı, totaliter devletlerle Amerika ara-
smdaki bütün köprüleri yıkacak şekilde 
olmıyacaktır. 

B. Mussolini dün Venedik sarayında 
mareşal Odringle ikinci defa görüşmüş, 
bu mülakatta Kont Ciano da hazır bu
lunmuştur. Bu İki günlük mülakatlarda, iki 
memleketi alâkadar eden meseleler ve 
Roosevelt'in mesajı görüşülmüştür. 

Lehistanda memnuniyet 
Yarşova 17 — Roosevelt'in mesajı ftza-

mi menuniyeUe karşılanmıştır. Siyasi 
mahafll, bu mesajı hüsnüniyetin en yük
sek bir timsali addetmekle beraber, müs-
bet bir netice verebileceğine dair şüpheli 
görünüyorlar. 

Belgradm fikri 
Belgrad 17 — Yugoslav gazeteleri, Roo

sevelt'in mesajmı memnuniyetle ve ay
nen neşrediyorlar. Yugoslav mahafiU, me
saj m Berlin ile Romanın plânlarını de
ğiştirebileceğini zannetmiyorlar. 

Hatay Devlet Reisi 
Ankaraya geldi 
Ankara 17 (Telefonla) - - B. Tayfur 

Sökmen ile B. Abdürrahman Melek bu 
sabah Toros ekspresile Ankaraya gel
diler, istasyonda Dahiliye Vekâleti er
kânı, Emniyet işleri umum müdürü 
ve birçok Hataylılar tarafmdaiı icarşı- • 
landılar. 

Kardeş devlet reisi ile başvekilinin 
Ankaraja ziyaretleri sebebi mebusluğa 
seçilmeleri üzerine tahliflerinin icra
sı içindir. B. Tayfurla B. Abdürrah-
» a n Melek galip bir ihtimal ile mec
lisin bugünkü toplantısına iştirak ede
rek tahlif edileceklerdir. 

Hatay devlet reisine Meclis Reisi, 
Başvekile de Adliye Vekili vekâlet ede
cektir. 

Saldıray tahtelbahiri 
limanımıza geldi 

Çanakkalede mevcut gemiler 
Saldırayı düdüklerle 

selâmladılar 

Denizde bir kaza 
RizeU 336 doğumlu Tevfik oğlu 

Hüsnü, üç arkadaşile birlikte Beşik-
taşta bir sandala binmiştir. Hüsnü 
üç arkadaşile denizde gezerken İstan-
buldan Beşiktaşa gelmekte olan Şir
keti Hayriyenin 54 numaralı vapurun 
dalgasından korkarak kendisini deni
ze atmış ve pervanenin yaptığı ana
fora kapılarak bacağı kınhnıştu-. Ya
ralı Hüsnü hastaneye kaldırılmıştır. 

B . L i t v ino f l a İng i l i z e l ç i s n i n 
m ü l a k a t ı 

Moskova 16 (A.A.) — İngiliz büyük 
elçisi ile B. Lltvlnof bugün mülakatta 
bulunmuşlardır. 

Oörüştne hakkmda sıkı bir ketumi
yet muhafaza edilmektedir. 

Bursa - Mudanya otobüsleri 
Bursa (Akşam) — Şehrimizle Mu-

öanya arasında l;jllyen otobüsler için 
belediyece yeni bir tip tesbit edilmiş-
tir. Bu hatta işlemek üzere yeni oto-
btis yaptıracak olanlar bu tipe göre 
araba yaptıracaklardır. Yeni otobüs
ler 22 ser kişiliktir. Renkleri gridir. 

Çanaiıkale 16 (Akşam) —t Alman-
yada inşa edilmiş olan Saldıray de
nizaltı gemimiz, bugün saat onbirde 
gelmiş, kara ve deniz zabitlerimiz ta-
rafmdar. karşılandığı gibi limanda 
mevcud gemiler tarafından da dü
düklerle selâmalnmıştır. 

Saldıray, Çanakkalede yanm sa
at kadar durduktan sonra saat 11,30 
da buradan hareket etmiştir. 

««« 
Saldıray tahtelbahiri dün akşam 

3aaı 8,30 dt lunanımıza gelmiş ve Ka
bataş açıklannda demirlemiştir. 

Denizbank umum müdürünün 
yeni vazifesi 

Ankara 16 (Akşam) — Denizbank 
umum müdürü B. Yusuf Ziya Erzin'in 
açık bulunan Ziraat bankası İdare 
meclisi reisliğine tayini kararlaştınl-
mıçtır. 

Hırvat meselesinde 
prensip itilâfı 

Y u g o s l a v B a ş v e k i l i , B . 
M a ç e k l e m ü z a k e r e d e 

Zagrep 16 — B. Maçek, Başvekile 
görüştükten sonra diğer muhalefet 
reislerlle beraber hükümetin teklifle
rini tetkik etmiştir. Bir prensip İtlafı
na varılacağı tahmin edilmektedir. 
Başvekil, bir neticeye varıncaya kar 
dar Zagrepte kalacaktı;c. 

Menemende 
Kubilây ihtifali 
Ankara 16 ((Akşam) — Kubilây ih

tifali bugün Menemende Ayyıldız te
pede, Kubilây âbidesi önünde yapıldı. 
İhtifale İzmir ve Manisadan kalkan 
hususî trenler civar kaza ve köyler
den muhtelif nakil vasıtalarüe gelen 
heyetler, talebeler, izciler ve on binler
ce halk iştirak etti. Merasimde İzmir 
ve Manisa vali vekilleri, belediyeler 
erkâm, İzmir müstahkem mevki ko
mutam, parti teşkilâtı azalan ve or
duyu temsilen bir askerî kıta hazır 
bulundu. 

Köylüler âbide clvanndaki gerüş 
sahayı doldurmuştu, İhtifale saat 
14,30 da askerî mızıkanın çaldığı İs
tiklâl marşile başlandı. 

Bu münasebetle heyecanlı nutuk
lar söylendi, âbideye yüzlerce çelenk 
kondu. Bir müfreze asker, havaya üç 
defa ateş ettikten sonra Atatürk hey
keli ziyaret edilerek çelenkler kondu. 

Denizde bir cesed 
Dün, Kasımpaşa önlerinde denizde bir 

erkek cesedi bulunmuştur. Uzım müddet-
tenberl denizde kaldığı yapılan muaye
neden anlaşılan bu cesedin, bundan bir 
buçuk ay evvel, mavnadan denize dfişüp 
kaybolan elli beş yaşlarında tnebolulu 
Kadir olduğu tesbit edilmiştir. 

Kadirin bir kazaya kurban gittiği tah
kikatla sabit olmakla beraber, her ihti
male karşı cesed morga kaldırılmıştır. 
Ölümün hakiki aebebinl morg tayin ede
cektir. 

Küçük haberler: 
-̂ Haydarpaşa llsestoln denize kadall 

uzanan sahasının tanziminden evel etra
fına tel örgü gerüecektir. 

if Oazi Osman paşa mektebi talebesin
den Nuri Beşlktaşta kamyondan atlarken 
arkadan gelen otomobil altmda kalarak 
yaralanmıştır. 

if Yunan Başvekili, Yunanistana v«»-
dlklerl garantiden dolajt İngUter* v* 
Fransaya teşekkür etmlştri 

Nişte zabitlerimizin 
ilk muvafffakıyeti 

. _ I [ _ _ _ ı ^ ^ ^ i ^ l ^ — — — • ^ ^ ^ • M ^ — i — — P ^ — • mı 

İlk müsabakada B. Polatkan liçiincii geldi; 
ekipimiz dürt m'dkâfat kazandı 

KİS 17 (Hususî muhabirimizden) — 
Binicilik müsabakalarma onbeş nisan
da başlandı, Fransız, İngiliz, Belçika, 
Portekiz, irlanda, Rumen, Letonya, 
Polonya ve biz ki ceman dokuz millet 
iştirak etmektedir. Onbeş nisan müsa
bakasında Türk ve Fransız ekiplerin
den üçer, Belçikalılardan İki, İngiliz, 
irlanda, Polonya, Rumen ve Letonya 
ekiplerinden birer at ki ceman on üç 

at parkuru hatasız yaptılar. Birinci 
ile üç saniye zaman farkile B. Polatkan, 
Ok ile üçüncü Kanatla altıncı, Kula 
Güçlü ile onuncu, Gürkan Akıncı ile 
on dördüncü olmuşlardır. Bu surette 
bu müsabakaya konan yirmi mü
kâfattan dördünü Türk ekipi almıştır. 
Yirmi mükâfatlı olan on altı nisan mü-
sabakasında Polatkan ve Gürkan do
kuzuncu. Kula on dokuzuncu olarak 
tasnife girmişlerdir. 

Yugoslav, Bulgar, Rumen 
krallannm mülakatı 

Times muhabirine göre üç hükümdar 
yakında bir mülakat yapacaklar 
Paris 17 — Bükreşteki Times mu

habirinin işaratma göre Romanya kı-
rah Karol, yakmda Yugoslav kıral 
naibi ile görüşecektir. Bu mülakatta 
Bulgaristan kiralı Borisin de hazır bu
lunması pek muhtemel addedilmekte
dir. Bu mülakatın tarihi henüz tesbit 
edilmemiştic 

Bükreş 17 — Romanya Hariciye Na
zırı B. Gafenco dün öğleden sonra 
Berline hareket etmiştir. Bükreş siya
sî mahafilinde bu mülakata büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

B. Gafenco, Berlinden sonra sırasile 
Brüksel, Londra, Paris ve Romayı zi
yaret edecek ve o memleketlerin lica-
lile konuşmalarda bulunacaktır. 

Bir italyan gazetesinin mütalâası 

Italyanın küçük milletlerle 
değil Fransa ile görülecek 

hesapları var 
Fransa, itaivaya karşı yapılan haksızlığı 

Roma 16 — Relazioni İntemazio-
nali mecmuası, Arnavutluktaki İtal
yan hareketinin İngiliz - İtalyan iti-
l&fma katiyen dokunmadığım beyan 
ve Akdenizin İtalya için hayatî bir 
ehemmiyeti haiz olduğımu teyid edi
yor, Arnavutluktaki İtalyan hareke
tinin «İtalyanm tabiî emellerinden* 
başka bir istikamete teveccüh edebi
leceğini zannetmenin hatalı bir hare
ket olacağım ilâve ediyor. 

İtalyan mecmuası devamla diyor 

ki: «İtalyanm küçük milletlerle görü
lecek hesaplan yoktur. İtalyanm bü
yük bir, milletle, Fransa ile görüle
cek hesabı vardu-. Fransa, yapılan 
haksızhğı tamir etmek mecburiye
tindedir. İtalya, yeni si3rasî şartların 
daha hayatî bir hale k03rduğu hakla
rım taleb etmek için, Fransanm İtal
yan haklarını inkâr etmek için kabul 
ettirmiş olduğu ayni sebebleri ileri 
sürecektir. Avnıpada vaziyetin esaslı 
noktası budur.> 

Iran veliahdi ve prenses Fevziye 
Tahrana muvasalat ettiier 

Türk heyeti kardeş milletin her şehir ve 
kasabasında tezahüratla karşılanıyor 

Tahran 16 (A.A.) — İmparatoriçe 
ile Mısır kraliçesi, İran veUahdı, Mısır 
prensesi F«vziye, bu sabah Tahrana 
muvasalat etmişlerdir. 

Türk heyeti İran ,. 
topraklarında 

Hemedan 16 (A.A.) — Anadolu 
ajansııun hususî surette gönderdiği 
muhabiri bildiriyor: 

Türkiye heyetini hâmil bulıman 8 
otomobil saat 14 de Kermanşaha var-
ınışür. Bütün güzergâhta süvari, 
jandarma ve şehir ve köylerden ge
len askeri müfrezeler, bütün resmî 
binalann önünde Türkiyenin kardeş 
İran milletine ve onun şanU Şefi ma
jeste Şehinşaha Türk milletinin ve 
onım Şefi İle hükümetinin tebrikle
rini götüirmekte olan heyetimizi se-
lâmlamışlardır. 

Mükemmel olan yolun kenarlarm-
da, Pehlevî idaresinin maziye mal e^ 

tiği Şark kervansarayları yerine ben
lin depolan, fabrikalar ve silolar gö
rülüyordu. 

Kermanşahta heyet öğle yemeğini 
hükümet konağmda yemiş ve Ker-
manşahtan ayrılırken muvasalatında 
olduğu gibi geniş caddelerde ve hü
kümet konağı önünde taplanan halk 
tabakası tarafmdan hararetle alkış
lanmıştır. 

Heyetimiz, akşam üzeri geç vaki* 
Hamedana varmış ve geceyi Vallnlö 
nezdinde geçirmiştir. Tahrana var
mak için önümüzde 350 kUometrellk 
bir mesafe var. Dün öğle yemeği Ş*' 
habadda yenmiştir. Askeri müfreze
miz geceyi Kermanşahta geçirmişler
dir. Müfre» bizden bir gün sonra 
Tahrana varacaktır. Müfrezemiz he« 
tarafta İran ordusunun hususî blf 
Ihtimamma mazhar obımkta ve h&^^ 
tarafmdan dostane ve hararetli te
zahürlerle karşılan T"" ̂ *ndır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Mantık ayrılığı 
Şu Ruzvelt'in teklifi demokrat 

dünyaya ne mantıki göründü, değil 
mi? Amerikan Cumhur reisi, Hitler'le 
Mussolini'ye mesajlar yollamış; diyor 

— Kimse kimseyle muharebe etme
sin. Bütün memleketler hiç olmazsa 
yirmi beş sene, haydi asgarî on sene 
harb ve istilâ tehlikesinden masun 
kalsın. Bir meclis akdedelim, kimin 
neye ihtiyacı varsa, sulh yoUle temin 
•dUsin. Silâhlar bırakılsın; geniş 
mikyasta ticarete girişelim. Dünya 
Ifünlük güneşlik olsun. Böyle bir va
riyeti isterseniz cevab verin. Teşeb
büse girişeyim. 

Demokrat devletler, hemen arkası
nı soğutmadan: 

— Hay hay! - dediler. 
Fakat asıl muhatablar böyle bir 

tekliften hoşlanmadı. O derece hoş
lanmadı ki, mesaj, mihver devletleri
nin matbuatında neşredilerek ora ef-
kân umumiyesine bildirilmedi bile... 

Ancak, şiddetli cevablar veriliyor
muş. Faşist ve Nazi alemindeki ban 
meslekdaşlanmız, Ruzvelt'e çıkışıyor
lar: 

— Atlantiğin öte tarafından bise 
ne demeğe insaniyet nazariyeleri sa
tıyorsun? 

— Mesih özentisi, sen de! 
Ve fiilî cevablar: 
Yeniden asker sevkıyatı... 

Bu nedir böyle?... Bunu anlamak 
için, insanların başka başka düşün
cede olduklarına iyice akıl erdirmek 
lo&b eder. 

Mihver devletlerinin kendilerine 
gOre mantığı var. Diğerlerininkine ben
zemiyor. 

Demokratlar: 
— Sulh, sükûn olsun... Bunu tesis 

edelim! İlle hakkaniyet, adalet, mil
letlerin hukuku... • diyorlar... 

Onlarsa niyetleri: 
— Dünyada bizim hâkimiyetimls 

kurulacak... Milletler, idarenüz altına 
girmeği akıllarma koysunlar... 

tşte telif edllemiyen budur. Mantık 
ayrılığı... Hedef ayrılığı!... 

Bir şaıia vardır 
«Hanım abla benim efkârım başka!» 

(Vâ-Nû) 

950 lira ne oldu? 
K e t i , p a r a l a r ı n ı d o s t u K o ç o -

n u n ç a l d ı ğ ı i d d i a s ı n d a 
Beyoğlunda Kalyoncuda Çakmak 

sokağında oturan madam Keti 950 li-
rasmı evinde bir yere saklamıştır. 
Keti parayı dostu Koçoya evinde 950 
lirası bulunduğumu söylemiş, fakat 
sakladığı yeri gizli tutmuştur. 

Aradan bir müddet geçtikten son
ra Keti ile Koço arasında geçimsiz
lik yüzünden kavga başlamış, para-
smı sakladığı yerden alarak çüap 
gitmek istediği zaman sakladığı yer
de bulamamış, her tarafı aramış, Ko
çoya sormuş, o da haberi olmadığım 
söylemiştir. 

Btmun üzerine Keti polise müraca
at ederek 950 lirayı dostu Koçonun 
akUğuu iddia tmlştir. 

Koço yakalanmış, tşhklkata baş
lanmıştır. 

Ailede çocuk hayatlarım 
birbirine ekliyen en sağ
lam düğümdür. 

İSMET İNÖNÜ 

I 
İstimlâk l(anunun(la 
yapılacak taılllİBr 

Belediyenin bu tadiller için 
STÖstrdiği mucip sebepler 
Elde mevcut istimlâk kanununun 

tadiline lüzum gören Belediye, yapıl
ması lâzım gelen tadiller hakkında 
bir lâyiha müsveddesi hazırlayarak 
Dahiliye Vekâletine göndermiştir. 

Projede kanunun tadiline neden 
lüzum görüldüğüne dair bir de (es
babı mucibe) ilâve edilmiştir. Esba
bı mucibede asırlardanberi plânsız 
olarak gelişi güzel büyüyen şehrin 
bir plân altmda tanzim ve iman için 
geniş mikyasta istimlâk yapılması 
lâzım geldiği kaydedildikten sonra 
hem vatandaş hakkmın ziyaa uğra
maması, hem de istimlâk muamelele
rinin çabuk ve kolay yapılması için 
kanuna yeni kayıtlar konulması lü
zumu ileri sürülmektedir. 

Belediye, şimdiki istimlâk kanuni-
le yapılan istimlâklerin ikmali kanu
nî kayıtlar ve müşküller yüzünden 
aylarca ve hatta senelerce sürdüğünü 
zikretmekte ve buna Eminönü meyda
nı istimlâkini misal göstermektedir. 
Bunun için şimdiki kanunda muame
leleri uzatan mal sahiplerine yapıla
cak tebligatm daha kısa bir zaman
da yapılması, istimlâk bedellerinin 
daha amelî ve katî bir şekilde tesbiti 
için kanundaki maddelerin tadUi lü
zumlu görülmektedir. 

Bu (esbabı mucibe) den sonra ka
nunun her maddesinin karşısında ka
nunda tadiline lüzum görülen nokta
lar ve yapılması icab eden ilâveler 
gösterilmiştir. 

Başta îstanbul olduğu halde bü
tün şehirlerimizin şehirciliğin en son 
telâkkilerine göre, imannı istiyen 
hükümetimiz, bu lâyihayı süratle tet
kik ederek Millet Meclisine sevkede-
cek ve kanuniyetlni temin edecektir. 

İstanbulda Prost plânına göre, ya
pılacak geniş imar hareketlerine baş
lamak üzere istimlâk kanununda is
tenilen tadilâtın biran evvel kanımi-
yet kesbetmesi lâzımdır. 

Şislidekĵ ahır 
Bulunduğu binadan kaldırı
lacak ve burada bir çocuk 

bahçesi yapılacak 
Şişlinin son tramvay istasyon mev

kiinde eski süvari kışlası ve ahırlan 
vardır. Bu bina, umumî harp esna
sında otomobil taburu merkezi ola
rak kullamlmış ve son zamanlarda da 
süvari polis hayvanları için ahır it
tihaz edilmiştL 

Vali ve Belediye Reisi B. Lûtfi Kır-
dar, şehir içinde £dur bulunmasını 
doğru bulmamış, buradan kaldırü-
masmı muvafık görmüştü. Vali, bu 
binayı yıktırarak bu sahaya bir ço
cuk bahçesi yapmak fikrindedir. 

Fakat ahır ittihaz edilmek üzere 
henüz münasip bir bina bulunmadı
ğından buradan ahırm kaldınlma-
sma imkân görülememiştir. Maama-
flh bu meselejri behemehal halletmek 
istijren Vali, yakında münasip bir bi
na bulacak ve şehrin en güzel bir ye
rinde bulunsm bu ahin kaldıracaktır. 

Karilerimizin 
mektupları 

İstidatlı çocuk bu 
şeraitle kavrulur I 

İstanbıUda verüen balolardan 
birinde, yedi yaşında kadar mini 
mini bir yavrucak numaralar 
yaptı. 

Aman ne şirin, ne istidadlt şey! 
Zarif mi zarif!... BiUün ruhile 
raksediyor... Şüphesiz ki, ilerde 
artist olmağa namzed... Balonun 
adetâ Kamberi haline geldi. 

Fakat, Şule ismindeki bu yav-
rucak, büyük insanmış gibi sa
bahlara kadar kaldı. »Kimmiş, ki
min evlâdı imiş?» diye araştırdım. 
Meğer, fakirmiş; galiba tamumile 
kimsesizmiş. İsmini yasmayayım, 
pek muteber bir kültür müessese
miz onu himayesi aittna almış, 
bakıyormuş. 

Bakmak elbette tam mânasüe 
bu değildir. Çocuklar içki içilen 
yerlere getirilmesin diye kanun
lar, nizamlar var. Böyle müstes
naları getirilse bile azacık otur
malı, hünerlerini gösterip gitme
lidir. 

Hem: Kabiliyetli yavruların bir 
yetiştirme usulleri vardır. Meselâ 
sesi pek güzpl olanlara ancak mu
ayyen yaşlardan sonra şan ders
leri verilir. O zamana kadar bun
lar muayyen bir rejime tâbi tutu
lurlar. Aksi takdirde kavrulur, gi-

I derler. 
I Şule gibi bir istidadı gece eğ-
I lencelerimiz için heder edemeyiz! 
! (İmza mahfuzdur) 

Tuğla hırsızları 
O s m a n i le M e h m e d yaka j r ı 

e l e v e r d i l e r 
Sarabumu mahzenlerinde yatıp 

kalkan Osman ile Mehmed parasız 
kalmışlar ve bir kazanç yolu bulmak 
için düşünmeye başlarpışlardır. İki 
kafadar bir akşam üstü Sarabumu 
mahzenlerindeki ot yataklanna gi
derlerken o civarda Emlâki MiUiyeye 
ait boş ve harap fınnlardan istifade
ye karar vermişler ve fınnların tuğ
lalarım sökmeye başlamışlardır. 

Hırsızlar tuğlalara üç dört müşte
ri de bulmuşlar böylece birkaç günde 
568 tuğla satmışlar, epeyce para ka
zanmışlardır. Bir müddet sonra tuğ
laların birer, ikişer kaybolmağla baş
laması nazarı dikkati celbetmiş, ya-
püan tahkikat sonunda tuğlaları Os
man ile Mehmedin çalıp sattıkları an
laşılarak her ikisi de yakalanmışlar
dır. _ _ ^ 

Üç amele arasında kavĝ a 
Fenerde çivi fabrikasında amele 

Dursun, arkadaşı Ahmed ve Nâzım 
ile ağız kavgasına tutuşmuş, biraz 
sonra üç amele birbirlerine girmişler
dir. Neticede Nâzımla Ahmed Dursu-
nu bir tahta parçasile başından ya
ralamış, yakalanmışlardır. 
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istanbul şehrinin 
imar tahsisatı 
Yeni bütçe 1J4M18 lira 

tutuyor 
Vilâyet idarei hususiye re Belediye 

bütçelerile bu sene yapılacak işler et-
rafında Vali ve Belediye Reisi B. Lût
fi Kırdarın umumî mecliste söyledi
ği nutku geçenlerde yazmıştık. 

Bu nutkun esasaln dahüinde tan
zim edilen Belediye masraf bütçesi 
de azaya tevzi edilmiş ve tetkik edil
mek üzere bütçe encümenine havale 
edilmiştir. 

Bütçenin fevkalâde kısmı. Belediye
nin yapacağı mutat hizmetler hari
cindeki işlere taallûk ediyor. Bu kıs-
nun en mühim faslını imar işleri teş
kil etmektedir. 

Istanbulun imarına ehemmiyet 
veren Belediye imar işlerine geçen 
seneki bütçeden 202.968 lira fazlasi-
le 1,741,118 lira tahsisat ayırmıştır. 
Bu tahsisat şu suretle taksim edilmiş^ 
tir: Başlanmış olan yoUann ikmali 
ve yeni yol inşası karşılığı: 473,000 
mevcut yollarm inşa ve tamiri 300,000, 
köprüler tamiri: 60,000, Gazi köprü-
rü inşa ve istimlâki: 150,000, hâlin 
inşa ve tamiri: 15,000, şehir plânı ve 
imarı karşıUğı 50,000, hela inşa ve ta
miri: 30,000, tiyataro, gazino, otel, 
konservatuar vesair inşaat: 350,000, 
istimlâk: 150,000, istimlâk borçlan: 
38,118, hastanelerin inşa ve tamiri: 
95,000, Zincirlikuyu mezarhğı imar 
ve inşası: 30,000. 

Beden terbiyesi kanununa göre 
245,523 lira ayrılmıştır. Bu paranm 
yüzde sekseni Dolmabahçedeki ıstab-
liâmire sahasında stadyom tesis ve 
inşasına, yüzde yirmisi de diğer Be
den terbiyesi faaliyetine ve spor mal
zemesi tedarikine sarfedilecektir. Üs
küdar tramvay idaresi borçlarmm 
ödenmesine Belediye tekeffül ettiğin
den bu borç için de 180,000 lira kon
muştur. 

Belediye her sene Belediye koope
ratifine yardun ediyordu. Bu tahsisat 
bu seneki bütçede tayedilmiştir. Be
lediye, kooperatife yardım etmiyecek-
tir. 

Belediye hâl inşası için tramvay şir
ketinden ve diğer işler için Belediye
ler bankasmdan istikrazlar yapılmış
tı. Belediyenin tramvay şirketine olan 
borcu ödenmiş, ancak Belediye ban
kası borcu için fevkalâde bütçeye 
57,570 lira konmuştur. 

Geçen seneki bütçede muayyen fa
sıla Floryada yapılacak tesisat ile ha
va tehlikesinden korunma için tahsi
sat konmuştu. Belediye, Floryadaki 
inşaat ve tesisat «icabında tahsisat 
getirilmek üzere» fasıl açık kalma
ması için bir lira koymuştur, 

Eminönü meydanının istimlâki ve 
inşası için Nafla Vekâletinden tahsi
sat aUnacağmdan bu fasla da yalnıs 
bir lira konmuştur. 

Haydarpaşada Nafia Vekâletinin 
yaptığı geçid için de bütçeye 50 bin 
lira konulmuştur. 

Bu suretle Belediye fevkalâde mas
raf bütq,esi geçen seneye nazaran 
404,059 lira fazlasile 2,348,264 \\n, 
olarak tesbit edilmiştir. 

ARADA SIRADA 

Neşriyat kongresi 
Mayısın birinci pazartesi günfl 

Ankarada toplanacak olan «neşriyat 
kongresi» nde memleket maarifine^ 
memleket irfanına çok yararlı ola
cak meseleler konuşulacak; bugüne 
kadar neşriyat sahasında başıboş 
bırakılmış işler zaptü rapt altına 
almacak; gerek müellifin, gerek 
mütercimin ve gerek tabiin menfaa
tini koruyacak yollar, sistemler, me-
todlar görüşülecek, ihtisas encümraı-
leri kendilerini alâkadar eden şeyle
re, inceleme sonucu kültürümüze 
daha çok yarariı olacak bir veçhe ve
recektir. Bütün bu yapdacak ve ba
şarılması için çalışdacak olan h » 
yah, müsmir teşebbüsleri evvelden 
alkışlanıamak kabil d i l d i r . Ancak 
iki nokta var İd, kongreden önce üs
tünde kısaca durmak istiyorum. 
«Hangi eserieri terceme etmeliyiz?» 

Bu suale kolay kolay, düşünme* 
den cevab vermek imkânsız olduğun
dan elime yabancı bir müellifin ki
tabım aldım, şu cümleyi okudum: 

«Arkadanım bunian söylerken onuncu 
defa cebinden çıkardığı tütün kesesinin 
daha sabahtanberi boşalmış olduğuna 
görerek İçini çekti, tükürdü, sırtüstü yat
tı, aleTİl, bulutsuz gökyüzüne bakıp ıslık 
çalmağa koytıldu.» 

Yabancı dilden okuduğum bu hi
kâye bizim dilimize çevrilmiştir. He* 
men kitabı aldım, bu cümleyi bul
dum. Aynen naklediyorum: 

«Arkadafim bunu söyleyip o;ıuncu defa 
olarak tütün kesesini cebinden çıkardı, 
sonra, onun da daha sabahtan boşalmış 
olduğunu görerek içini çekti, tükürdü, ve 
sırtüstü çevrilerek, alevli ve bulutsuz 
gökyüzüne bakıp ıslık çalmağa başladı.» 

Bu tercemeyi okuduktan sonra yu-
İcanki sualin cevabını vermek kolay
laştı: TabU «hiç bir eseri» diyeme
yiz. Bunun için neşriyat kongresinin 
terceme encümeninde şu meseleyi 
konuşup haDetmek lâzım: Terceme 
edilmek üzere ayrılacak olan eserleri 
kimlere terceme ettireceğiz?.. 

* » * 

tkinci nokta: Neşriyat kongresinde 
bir de mükâfat, yardım ve propa
ganda işleri encümeni var. Şu halde 
neşriyat kongresi müellifltrin, yük
sek edebî eserierin mütercimlerini 
mükâfatlandırmak gayesini de güdü
yoruz demektir. 

Dünyamn her medenî memleke. 
tülde telif ve tercemeler mükâfatlan
dırılır. Muhtelif akademiler her sene 
en iyi esejnn müellifine mükâfat ve
rirler. BiMe de, değerli eserlerin mü-
elif ve mütercimlerini mükâfatlan
dırmak yerinde bir iştir. 

Ancak, bunian yazacağım sırada 
gözüme bir edebî yazı Uişti; şu cüm
leleri okudum: 

«... Hepimiz gibi yaşıyor, ağlıyor, gülü
yor, unutuyor, hatırlıyor, fakat her ge
çen gün onu gayri mevcud vatan derele
rinin sahillerinden koparılmış sazın dâ
hiyane bir el altında ulvi ilâhisini te
rennüm ettiği beyaz sahifeye getiriyor.. 
Şimşeklerin ve gc* gürültüsünün içinde, 
galibiyetlerde ve hezimetlerde ateşli hal-
kımtzm etrafmı çevirdiği âdibe jrükseli-
yor, ve bu Abidenin üstünde, yüdu kü
melerinin parıldadığı bir sema altmda 
kanatlarmı açmış, sessiz melekler uçu
şuyorlar.» 

DeğvrU eserierin müelliflerine mü
kâfat vermek iyi, âlâ; ya gütei türk-
çemiıi bu hale sokanlara ne yapıla
cak? Kabil olsa da «mükâfat» encü
meni Ue beraber bir de «ceza» encü^ 
meni kurulsa ve böyle çetrefil türkç* 
yasılan yasanlardan cesa alınsa... 

Şaka bâr taraf amma, bu noktayı 
da kongrede gösönünda bulundur
mak lânmdır. 

Sdâmi İtzei SedM 

Bay Amcaya göre!... 

' .\vrupada geçen siya.sî hâdiseler 
^^ -'a en çok dikkat!— -arpan 
' '• • ••n*'i ' ;r !••;•'• 'i re-

... Bir gün Tevfik Rüştü Arasın 
resmi çıktı: ElUe şapkasını tutuyor I ̂  

... Bir gün Daladier'nin resmi çıktı: 
EU şapkasuulaıİM 

.«. Bir gün Chamberlalnln namt 
çıktı: GciH' dile şapkasım bastın-

B. A. — Evet, milletlerin hiç ycdfr 
tan külahları değiştikleri bu hengft. 
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iktisadî ve malî hafta 
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B, Roosevelt tarafından gönderilen mesajın ilk 
tesiri yıkılmak üzere bulunan Avrupa piyasalarının 

birdenbire kendilerini toparlamaları oldu 
Anî bir hücumla Arnavutluk devle

tini yokeden malûm hâdiseden sonra 
ortalık azıcık sakinleşmiş gibidir, her 
fırtınadan sonra havanın açılması 
gibi. 

İnsan nasıl açık havayı görünce fır
tınayı vmutuverirse, öyle de nisbî bir 
huzura kavuşunca evvelki facia hatı-
nndan siliniyor. Avrupanm hâlen irae 
ettiği manzara budur. Bu, bir uyu
şukluk manzarasıdır ve bundan, fır
tınaları kasden kopararak el çabuk-
luğile birkaç marifet daha gösterdik
ten sonra sükûn ilân eden, bir iki 
memleket istifade etmektedir. 

Geçen senenin eylülünden beri Av
rupa sahnelerindeki vukuat hep bu 
suretle cereyan etmiştir. İlhak edilen 
milletler gibi, mütecavizler ile hem-
hudud olan memleketler de, bunun 
böyle olduğvmu ve bir gün gelip ken
dilerinin de tehlikeli anlar geçirecek
lerini bildikleri halde, bu muvakkat 
(eclaircie) 1er gene hoşlarına gidiyor; 
vaidlere kapılıyorlar ve üııüdle besle
niyorlar. 

Amma denilecek ki böyle yapmayıp 
ta ne yapsınlar? 

Orası da doğru. Dünya siyasetini 
idare edebilecek âdil, sözüne itimad 
edilir ve kuvvetli bir devletin hâlen 
mevcud olmaması, insaniyet için cid
den pek yazık! 

Böyle bir rehberlik rolünü, tatlı 
sözlerinin kuvvei iknaiyesine güvene
rek. Birleşik Amerika devletleri hü
kümetinin muhtçrem Reisicumhuru 
elyevm üzerine almış görünüyor. Ev
velki günkü, totaliter devletlere sulh 
yolundaki hitabesi ve otuz devlet hak
kında teminat istemesi çok teşekkü
re şayan bir teşebbüstür. Fakat mü
eyyidesi bulunmadığı müddetçe tav
siyelerinin nazarı itibara alınması 
pek İhtimal dahilinde olmadığını Av
rupa siyasî gazeteleri yazıyorlar. 

Bununla beraber, nutkun ortahğa 
ferahhk verdiği de gayri kabili in
kârdır. Bunun ilk tesirini, âdeta yı
kılmak üzere bulunan Avrupa piya-
salarmın birdenbire kendilerini to
parlamalarında gördük. Paskalya yor
tulan münasebetile, geçen haftanın 
ilk günleri borsalar kapalı idi. İlk açı
lış günü, Avrupanm hâlen en sağlam 
piyasası olan Pariste devlet rantlan 
yüzde üç nisbetinde, müteakip gün
lerinde de bir buçuk, iki nisbetinde, 
yani ceman yüzde beş kadar sukut 
ettiler. Tabiatile endüstri, banka ve 
beynelmilel kıymeti haiz kâğıtlar da 
beraber sürüklendiler. Fakat cumar
tesi günü temayül değişti; bütün kâ
ğıtlar kayıplarmm lâakal yarısmı ge
ri aldılar. Londra borsasının duydu
ğu sadme, o kadar kuvvetli olmamak
la beraber gene mühimdi. Bu arada 
İngiliz kambiyosu dolara nazaran 
ufak bir kesir daha feda ederek 4,68 de 
kaldı. 

Avrupa malî gazeteleri, Arnavutluk 
millî bankasmm yeniden muamelâ
ta iptidar ile Arnavut parası olan 
(Lek) in İtalyan liretine göre fiatini 
tesbitte devam ettiğini, bununla be
raber, İtalya hükümetinin, Arnavut 
Lek'ini ya liretin bir peyki olarak bı
rakacağını veya büsbütün ortadan 
kaldıracağmı yazıyorlar. 

Ayni gazeteler, bir memlekette hi
mayenin ne suretle tesis edilmek lâ-
zımgldiğini Berlinin Romaya öğret
tiğini ve buna misal olmak üzere, Al-
manyanm, Çekoslovakya millî banka

sına ait altmlardan bir kısmım (yüz
de yirmi nisbetinde) Slovakyaya ve
rerek, yeni bir banka kurduğımu ve 
bu altmlara mukabil Slovakya milli 
bankasımn eski Çekoslovak kuronla
rının parit^'sini haiz yeni Slovakya 
kuronları mevkii tedavüle çıkaraca
ğım haber veriyorlar. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilât vaziyeti 

Avrupa ahvali slyasiyesi icabı ola
rak, bütün dünya piyasalanmn kay
dettiği büyük sukutlar karşısmda pro
fesyonel ve küçük tasarruf sahipleri 
azıcık mütereddid bulunmuşlarsa da 
haftanın son iki günü zarfında dün
ya umumî vaziyetinin zannedildiği 
kadar vahim olmadığı anlaşılması 
üzerine, ahverelerine devam etmişler 
ve cüzî surette tenezzül eden esham 
ve tahvilâtımızın tekrar yükselmesine 
sebep olmulardır. 

Ankara borsasmda yüzde yedi bu
çuk faizli haricî Türk borcu eshamı 
1 hafta zarfında 35 kuruş kadar bir 
tenezzül kaydetmişken cumartesi gü

nü bu kayıbm 20 kuruşunu geri almış 
ve 19,15 lirada kapanmıştır. 
c Dahiliî istikraz kâğıtlarınuz da 
cüzî bir tenezzülden sonra ayni nis-
bet dahilinde yükselmiş ve talepler 
artmıştır. Son fiatler şunlardır: 

İkramiyeli Ergani: 19,97 lira, 
Sivas - Erzurum bütün tertipler: 

19,10 lira. 
Anadolu grupunda muamele azdır: 
Hisse senedleri: 21,50 lira. 
Tahviller: 36 lira. 
Mümessiller: 37 lira etmektedir. 
Merkez bankası 100 liradan sonra 

101,50 lirada kaldı. İş bankalannda 
(nama muharrer 9,20 lira; hâmiline 
ait 9,30 lira) yanlnız onar kuruş fark 
vardır. 

Endüstriyel kâğıtlar: 
Aslan Çimento 30 kuruş zararla 

8,40 lirada kapandı. Tramvay 6,50 
lirada 25 kuruş daha feda etti. 

Diğer nominal fiatler: 
Umum sigorta 14 lira; İttihadı mil

lî 21,50 lira; Terkos 4 lira (geçen haf-
tadanberi 90 kuruş noksan); Üskü
dar - Kadıköy Su şirketi 2,55 lira; 
Bomonti 8,10 lira; İttihad Değirmen
cilik 12,45 lira; Şark Değirmencilik 
0,81 lira; İstanbul Yün, pamuk ve sa
ire şirketi 60,50 lira; Telefon 9,35 lira; 
Şirketi Hayriye 19 lira; Omnium 0,83 
lira; Şark Ecza deposu 2,65 lira; İs
tanbul Kasaplar 12 lira. 

Türk altını 1025 kuruşta sabittir. 
Gayrimübadil bonoları 25 para ge-

riliyerek 8,50 kuruşta kalmıştır. 
1938 senesi yüzde beş faizli yüz li-

rahk Hazine bonolan 88 lira etmek
tedir. 

Mısır Kredi fonsiye fiyatleri şun
lardır: 

1913 tertibi: 116,50 lira, 
1911 tertibi: 105,50 lira. 

Serseri kedilerin itlafı 
Belediye, serseri kedi ve köpeklerin 

şehrin temizliğine yaptığı muzır te
sirleri nazan dikkate alarak şehir 
içindeki serseri kedilerin itlafına ka
rar vermiştir. Son günlerde Beyoğ-
İvmda 95 kedi itlaf edilmiştir. 

Şehrin diğer semtlerindeki serseri 
kedilerin de itlafına ehemmiyetle de
vam edilmektedir. Belediye kısa bir 
zamanda serseri kedi ve köpekleri or
tadan kaldıracaktır. 

ENDÜLÜS GECELERİ'nin parlak yıldızı 

I M P E R I O 
A R G E N T I N A 

ispanyolca şarkı ?e danslariyle 

MORENA CLARA 
İSPANYOLCA SÖZLÜ VE $Â ̂ ? f v î iAlXx^x*J. 

Filminde sizi yeniden gaşyedecektir. 

Bu Çaifamba Akşamı 

SÜMER sİDemasında 

Köy kalkınması 
B u r s a v i l â y e t i n d e b e ş y ı l l ık 
b i r a n a p r o g r a m h a z ı r l a n ı y o r 

Bursa (Akşam) —< Köy kalkınma
sına her yerden evvel başlayan ve 
her yerden iyi neticeler alan vilâye
timizde, köyler için yeni inkişaf ted
birleri alınmaktadır. 

Büyük bir faaliyet içinde köylüye 
rehberlik eden vüâyet köy bürosu, 
köy muhtarlarile muntazam toplan
tılar yaparak işlek bir çalışma ciha
zı kurmuştur. 

Vekâletin, köylerden salmayı kal
dırmak üzere verdiği direktif üzeri
ne vilâyette bir ana program hazır
lanmıştır. Bu programa göre, köyle
rin üç yoldan kuvvetlendirilmesi için 
beş senelik bir faaliyete ihtiyaç var
dır. Bu tedbirlerle beş yıl içinde her 
köyün manevî şahsiyeti namına ye
ni gelirler temin edilecek ve bu müd
det bittikten sonra salma kaldınla-
caktır. 

Bunvm için her köyün yerine ve 
kabiliyetine göre şu işleri yapması 
icab etmektedir: 

1 — Her köyün en az bir hektar 
tarlası; iki dekar sebze, üç dekar 
meyva bahçesi, iki dekar numune ba
ğı, meyva ve dut fidanlığı, koruları, 
söğütlük ve kavaklığı, zeytinliği ola
caktır. 

2 — Arıcılık, kozacılık, hayvancı-
hk, sütçülük, tavuk ve yumurtacılık, 
tavşandık gibi ziraî sanatlar köy 
namına yaptırılacaktır. 

3 — Köylerde kiremit, tuğla, taş 
ve kireç ocaklan işletilecektir. 

Köy muhtarları bu işleri yaparken 
zorluğa uğrarlarsa kendilerine köy 
bürosu tarafmdan her türlü yardım 
yapılacağı gibi, bunları mühimsemi-
yen ve yapılması mümkün işleri yap-
mıyan muhtarlar da tecziye edUe-
cektir. 

Bundan başka köylerde çiçek, bil
hassa gül yetiştirilmesine ehemmiyet 
verilmekte ve teşviklerde bulunul
maktadır. Aynca köylerde her yeni 
doğan çocuk için beş kavak ağacı di
kilmesi gibi, memleketi ağaçlandır
ma yolunda bir anane ihdası da 
faydah görülmektedir. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası: Tünelde Mat-

koviç, Bostanba^mda İtimad, Istikl&I 
caddesinde Kemal Rebul, Silide Ha-
lâskârgazi caddesinde Halk, Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Fatih: Şehza-
debaşmda Asaf, Karagümrük: Fuad, 
Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Osman: 
Aksaray: Yenikapıda Sanm, Fener: 
Balatta Hüsameddin, Kumkapı: Ce
mil, Küçükpazar: Hikmet Cemil, Sa-
matya: Erofilos Çula, Alemdar: An
kara caddesinde Arif Neşet, Şehreıpi-
ni: Ahmed Hamdi, tJsküdar: İmra-
hor, Heybeliada: Atanaş, Büyükada: 
Halk. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Pasabahçe, Anadoluhlsan, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgftn ve Rumell-
hisanndakl eczaneler her gece nöbet
çidir. 

Şafağa Dönüş 
Çigan Müziklerinden 
Ateş alan bir Film 

Yakında: LALE'de 

• ^ 

Nağmeden Şiir ve Aşkdan 
örülmüş eşsiz bir senfoni 

Şafağa Dönüş 
Yakında: LALE'dı 

Diyarbakır Ticaret odası 
kongresi toplandı 

Tüccarın esnaf ve halkın dilekleri 
müzakere ve tesbit edildi 

Diyarbakır (Akşam) — Ticaret oda-
sı odalar nizamnamesi mucibince se
nelik onuncu kongresini Halkevi sa
lonunda valimiz Dr. B. Mitat Altıokun 
huzuru ve bir çok tüccar ve esnafın 
iştirakile yaptı. Kongreyi ticaret oda
sı reisi B. Nedim Pirinççioğlu açar
ken kısa bir nutuk irad ederek mem
leketin iktisadî, ziraî ve malî hususa-
tımn istişarî mahiyette görüşüleceğin
den ticaret odalarının tüccar ve esna
fa gördüğü hizmetlerden bahsettikten 
sonra kongreye şeref veren mey\'acı-
larımızı, tüccar ve esnafı selâmUyarak 
kongreyi açmıştır. 

Bunu müteakib kongre reisliğine 
Ziraat banka müdürü B. Osman Er
man, kâtipliklerine de Diyarbakır ban
kası müdürü B. Reşad Üçok ile oda 
başkâtibi B. Celâl seçildiler. 

Valimiz Dr. B. Mitat Altıok gayet 
veciz bir hitabede bulunarak üzerleri
ne mühim vazife almış olanlara teşek
kür ettikten sonra Cumhuriyet idare
sinin mühim esaslarından birinin de 
Halkçılık esası olduğunu ve Kemalizm 
rejiminin Halkçılıktan beklediği gaye, 
bütün memleket işlerinin halka doğ
ru yürümek, halkın ihtiyaçlannı ta
yin ve tesbit etmek, halk irade ve ida
resini tecellî ettirmek olduğunu sal

tanat idaresinin sakim yürüyüşile bu
günkü idarenin fejnzli semerelerinin 
gün gibi aşikâr olduğ^ihu tebarüz et-
tinniş ve sözlerine nihayet verirken 
ticaret odası heyetinin tüccar, esnaf 
tarafından seçildiğini ve ticarete vec 
he ve direktif verecek gene tüccar ve 
esnaf olduğunu ve her suretle serbef 
istişare edilerek dileklerin açıkça söj 
lenmesini tavsiye etmiş ve ruznameyt 
geçilmiştir. 

Bilâhare ticaret odasının bir sene
lik faaliyeti ve memleketin ahvali ik-
tisadiyesi hakkındaki rapor okundu. 
Münakaşa ve müzakereler şöylece hü
lâsa olunabilir, 

1 — Ticaret odasına kaydolunacak 
tüccar ve esnaf haklarının tedkiki, 
2 - Küçük sanat erbabının teşkilâtlan
dırılması ve himayesi, 3 - Böcekçiliğin 
inkişafı için ipekböcekçilik mektebi 
müdürü tarafından verilen uzun boy
lu izahat, 4 - Borsa idaresile ticaret 
odasmm birleştirilmesi hakkındaki ti
caret odası reisi B. Nedim Pirinççioğ-
lunun teklifi okunmuş ve bu teklif 
üzerinde epeyce münakaşa olmuştur. 
Neticede valimiz Dr. B. Mitat Altıokur 
teklifi ile şimdilik bu iki teşekkülün 
birleştirilmesinden sarfmazar edilmif 
tir. 

Ayancıkta güzel bir spor 
binası yapıldı 

Ayancak (Akşam) — 1931 yümda 
Ayancık gençliği hâmisi Zingal şirke
ti Devlet ormanlan komiseri merhum 
bay Bahanın Ayancık gençliğine he
diye bıraktığı spor kurumu binası 
uzun müddet kurumun nakdî yardım 

gösterememesi yüzünden haıap bir hale 
gelmiş ve hattâ bu seneki yağmurla-
nn tesirile cenup cephesinden bir yı-
kmtı dahi göstermişti. Bu hali gören 
Zingal şirketi yeni orman komiseri 
bay Tevfik Kağan, meslektaşmm 
gençliğe hediye bıraktığı bu kıymet
tar gençlik yuvasını harabiyetten' 
kurtarmak üzere faaliyete geçerek 
halkm, kurum mensuplarmm ve Zin
gal şirketinin maddî ve manevî yar-
dunlarmdan istifade etmek suretile 
ahşap kurulmuş olan bu binayı yan 
kagir bir hale kojrmuş ve bugün Halk 
Partisi, Halkevi, Tayyare cemiyeti, Kı
zılay ve Çocuk Esirgeme kurumu gi
bi teşekkülleri çatı altına toplamış bu
lunmaktadır. 

Spor kurumunun senelik toplantı
sında heyeti umumiyenin ittifakile 
kurum başkanhğma Bay Tevfik 
Kağan gençliğin başına gelmekle yal
nız binayı bugünkü hale koymakla 
kalmamıştır. Gençliğe her yönden 
faydalı ve gençliği tahrik ve teşvik 
eder hareketlerile de civar vilâyet ve 
kazalarda değil, bir çok vilâyet ve ka
zalarımızda emsaline tesadüf edilmi-
yecek kadar mükemmel ve muazzam 
bina ve spor sahasına sahip bulunan 
gençliği spor mevsiminin girmiş bu
lunduğu bu zamanlarda hariçten cel-
bedilecek ve harice gidilerek yapıla
cak olan maçlara hazırlanmağa bir 
hız vermiş bulunmaktadır. 

Sporcu gençler başkanlarından al
dıkları bu ilhamla futbol, voleybol, 
atletizm ve güreşte ekzersizlerine de
vam ediyorlar. 

Ayancıkta sporun hâmisi olan mer
hum bay Bahaya her sene ölümünün 
yıl dönümü ihtifali yapılırken onun 
meslektaşı ve bugünkü sporculuğun 
hâmiliğini kazanmış bulunan bay 
Tevfik Kağana ve kendisine her yol
da maddî ve manevî yardımlannı esir-

Ayancık spor binasının 
cepheden görünüşü 

gemiyen Halk Partisi başkanı ve Zin
gal şirketi müdür muavini bay Enver 
Köke yalnız gençhk değil, bütün 
Ayancık halkı minnet ve şükran his
lerini arzetmektedirler. 

Ujrurken kolunu cama çarpt 
Beşiktaşta Yeni malıallede fırın 

sokağında Karnik oğlu Artin evinin 
penceresi önünde uykuya dalmıştır. 
Bir müddet sonra Artin uyku arasın 
da sağdan sola dönerken eli cama 
çarpmış ve cam kırıkları muhtelif 
yerlerinden yaralanmasına sebep ol
muştur. Artin tedavi için Beyoğlu 
hastanesine kaldınlmıştır. 

W TURAN TİYATROSU 
tBu gece Halk ıre««"> 
(MALIN GÖZÜ) vodvl 
3 P. Atiia Şerç ve Mlç* 
varyete gruplan. Loca
lar 100, heryer 20, para

di 10 kuruttur. 

Nefis bir Aşk Macerası 
Müessir bir Fedakâriık Romanı 

SeveıT bir kadmrn meraklı hikâyesi 

HERBERT MARSHALL 
BARBARA STANWYCK 

S O N P U S E 
Çarşamba akşamı! MELEK'te 
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POLİTİKA 
B. Rooseveltin teşebbüsü 

sulhu kurtaracak mı? 
tngUtere Ue Fransa Almanya ve İtalyanın Şufc v« Ocnub kometdamu 

Odşer taraflı karşılıklı yahud karşılık^ teminut muahedelerOe bir cqplıe 
teşkil etmek için dumıaksızm çah^yorlar. Ha- lâ Sovyet Rusya il» heriıan-
gi şekilde birlikte çalışmaktan çekinen devletleri hiç otanaosa Sovyetlerin 
hava kuvvtlerinden istifadeye razı etmeğe /;ayret ediyorlar. 

İngiltere ile Fransa kendileri gibi demokrasiy* tâbi Amerikaııın da bu 
cepheye dahil olmasuıa ve hiç olmazsa bir harb vnkunda bu cephey* silâh 
ve mühimmat ve patasile yardım eylemesine de çalışmaktadırlar. Amerika 
Cümhurreisi B. Roosevdt ve hükümeti dalıi ötedeııberi demokrasilere yar
dım etmeğe tarafdardır. 

Fakat Amerika cfkânıımumiyesi Avmpa işlerine kanşmamak ve mut
lak bîtaraflıkta kalmak kararında İsrar etmekte olduğundan B. Roosevelt 
bir türlü demokrasi devletlere yardım vaid ve teahhüdünde bulunmağa 
İmkân bulamamıştı. 

Diğer taraftan vaziyet vehamet bulduğundan B. Roosevelt Avrupada 
daha büyük devletler arasmda harb başlamamış olduğundan istifade ede
rek şimdi mutavasnt rolünü üzerine almıştır. B. Reoosvelt B. Hitler ile B. 
Mussoliniyi mevcud meseleleri müzakere etmek üzere Amerikanın iştirak 
edeceği bir konferansa davet etti. Konferans bütün dünya milletlerine ezici 
bir yük olan silâhlanma yarışma bir nihayet vermeği ve beynelmilel tica
rette müsavata menafi kayıd ve şartlann ilgasım ve ham madde memba
larından umum devletlerin istifade etmelerini müzakere edecektir. 

Amerika hükümeti konferansm huzur ve emniyet içinde toplanması 
için Almanya ile İtalyanın Şarkî Avrupada, Balkanlarda, orta Avrupada ve 
yakın Şarkta otuz müstakil devletin arazisine lâakal on sene dokunıünu-
yacağı hakkında teminat vermelerini şart koşmuştur. 

İngiltere ile Fransa Amerika Cümhurreisinin bu teklifini Almanya ile 
ttalyayı dolayısile mütecaviz vaziyette gösterdiğinden memnuniyetle kar
şılamışlardır. Almanya ile İtalya ise iyi karşılamamışlardır. Amerika efkân-
uınumjyesi de kuşkulandığından B. Roosevelt konferansm siyasî olmıya-
cağmı temin ediyor. Amerikanın bu teşebbüsü vaziyetin düzelmesine yar
dan edeceği şüphelidir. AKŞAM 
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Erzincanda yeni bir 
hapishane yapılacak 

Anadoluda Bahar 
TAZELENEN HAYAT 

Bina, 120 bin liraya 
^apislıanenin de 

mai olacal(. Ziraî bir 
inşası düşilniilliyor 

Erzincan (Akşam) — Bundan bir 
kaç yıl önce şiddetli bir haıeketiarzda 
tamamen yıkılmış olan Erzincan mül-
kiye hapishanesi şimdiye kadar yapıl
mamış olduğundan icarla eski ve dar 
bir binada mahpuslar muhafaza edil
mekte idi. Bu hali mahzurlu gören 
Adliye Vekâleti burada yeni bir hapis
hane binasının yaptırılmasına karar 
vermiştir. Yapılacak olan bu binanın 
şehrin havadar ve münasib bir yerin
de yapılması için mahallinin tetkiki
ne proje ve plânlarının tanzimile Ve
kâlete gönderilmesine müddeiumumi 
B. Yusuf İzzet Akçal memur edilmiş
tir. Öğrenildiğine göre yüz yirmi bin 
liraya mal olacağı anlaşılan bu bina 
hükümet civarındaki eski hapishane 
axsasile belediyeye aid metruk bir ar
sa üzerinde inşa edilecektir. Yakın
larda başlanması beklenen bu ıslah
hanenin biran evvel bitmesi herkesçe 
temenni edilmektedir. 

Erzincanda ziraî bir umumi hapis
hanenin de yapılması Adliye Vekâle
tince düşünülmüş ve geniş bir saha
nın bu hapishaneye tahsis edilmesi 
için de boş ve ziraate elverişli hükü
mete aid bir arazinin verilmesi husu
sunda defterdarlık makamına müd
deiumumîlikten bir tezkere yazılmış, 
tır. 
Hapishaneler işile çok yakından alâ

kadar olan müddeiumumi B. Akçal 
gösterilecek bu arazi üzerinde icab 
eden tetkikatı yapacak ve neticeyi Ad-
11ye Vekâletine arzedecektir. Hülâsa 
§u her iki hapishanenin de yapılması 
memlekette çok büyük bir varlık ola
cağı gibi ziraî hapishanenin kurulma
sı bilhassa metruk ve istifade edilmi-
yen on binlerce dönümlük bir arazinin 
İşe çıkmasına ve verimli bir hale gel
mesine hizmet edecektir. 

Köylüye pamuk tohumu 
dağıtılıyor 

1 — Memlekette ziraat işlerinde d» 
faydaU çalışmalar göze çarpmaktadır. 
Mevsim dolayısile ekime başlayan köy-
İÜ ve çlfçiye geçen yıl ziraat mekte
binde yetiştirilmiş olan akala cinsi 
Amerika pamuğundan ve bu sene ye-
lüden celbedilır^ :ı cinsin tohu
mlundan tarifi; birlikte mecca-
ften dağıtılmaktadır. Buğdayın ıslahı 
km geçen sene olduğu gibi bu yıl da 
^l'i kilo Mentana tohumluk buğdayı 
ûelb ve tavizen halka tevzi edilmiştir. 

Î u sene mezkûr buğdaydan ziraat 
'̂  imde yapılan 

ııvuLfsıiiuc uaaacak olan 20, 

30 bin kilo mahsul kamilen tohum
luğa hasredilerek buğday cinsinin ıs
lahı hususunda da geniş adımlar atı
lacaktır. Bu yıl Erzincan ve mülhaka
tında bulunan eğitmenlere Ziraat Ve
kâletinden gönderilmiş olan pulluk, 
aşı çakısı, budama makası, ve muh
telif cins sebze ve ağaç tohumlan tev
zi edildiği gibi merkez fidanlığından 
ayrı ayn cinslerden me3rva fidanları da 
verilmiştir. Bu fidanlıktan halka bin
lerce fidan dağıtılmıştır. 

Köylünün yüzü güldü 
2 — Yağmurların tam mevsiminde 

yağması da mezruat ve mahsulâtı ka
bartmış ve köylünün jrüzünü güldür-' 
müştür. Tirenin Erzincana getirdiği 
büyük varlıklardan birisi de yerli mah
sulâtın para etmesidir. Evvelce kilosu 
yedi sekiz kuruşa satılan fasulyenin 
beher kilosu şimdi on beş kuruşa ka
dar satılmaktadır. Fasulye fiatımn 
yükseldiğini gören ekiciler bu mahsu
lün çokça yetiştirilmesine çalışmakta 
ve tarlalarına fasulye ekmektedir. 

3 — Belediye meclisi nisan toplantı
sını yaptı. 939 yılı için Belediye büt
çesini tedkik etmektedir. Geçen yıl yüz 
bin lira olan varidat bütçesi bu yıl alt
mış bine kadar düşeceği tahmin edi
liyor. Bıma da sebeb geçen yıl bütçe
sine konulan istimlâkten artan tarik 
fazlasının bedelleri bu y\\ konamıya-
cağl cihetle varidat azalacaktır. 

K ö y l ü y e mı s ı r v e r i l i y o r 
Giresun (Akşam) — Her sene Zi

raat bankası tarafından borcunu te
diye eden köylüye mısır tevzi ediliyor
du. Geçen sene kurulan fındık tanm 
satış kooperatifleri birliği bu işi üze
rine aldığından mısır tevziine bir haf-
tadanberi başlamıştır. 

Köylü hariçten fahiş fiatle mısır 
almajnp seve seve kooperatife kaydol
makta ve mısır almaktadır. 

D e r e l i - G i r e s u n y o l u 
Giresun (Akşam) — Köy kanunıma 

istinaden köylüler tarafmdan yapılan 
Giresun - Dereli yolu bu hafta açıla
caktır. Sırf köylünün emeği ve gayre-
tile yapılan bu yol tahmin edildiğine 
göre jâiz bin liraya ancak çıkabilirdi. 

Bizzat bu yula gayret verenler baş
ta valimiz B. Feyyaz Bosut olduğu 
üzere Keşap nahiye müdürü B. Cemal 
Çetin ve yol üzerinde bulunan köylü
lerdir. Bu yolun Dereliden uzanması
na devam edilecek ikinci bir Giresun -
Karahisar yolu kazamlmı^ olunacak
tır. 

Haydarpaşa - Ankara ytdunun bOr 
yük bir kısnum ayni yoldan on dokıu 
sene evvel bir mart sonunda geçmiş
tim. Pırtına, kar, pusuya yatmış ecd 
ve kan vardı. Bu geçicün ne çetin v« 
lıeybetli jrüzünü ne de içindeki desta^ 
lü ıztırabı unuttum. 

3u sefer nisamn ilk haftasmda bu 
yolu baştanbaşa tekrar geçtim. Ta
şından toprağından fışkıran, havasın
dı; gümbür gümbür bir nabız gibi 
ki dretle atan, çocuklanmn gözlerin
de yanan taze hayatı gördüm. Ana
dolu baharının ne göz alan, gönül açan 
giizel yüzünü, ne de içinden işaret et
ti;,! manayı unutacağım. 

Geçmişi ibret diye, geçmiçierl hede
fi tayin eden nişan taşlan diye hatır-
lamazsa'k istikametimizi kaybetmek 
yolumuzdan şaşmak imkânı vardır. 
İşte sırf onun için tazelenen hayatın 
verdiği şevk ve emniyet arasında za
man zaman başımı arkaya çevirdim, 
aldığımız yolu ölçtüm. Ve işte onun 
için zihnimde azıcık geçmiş günlerle 
bugünler, biribirine girip te biribirin-
den farkcdilmiyen, biribirini harekete 
getiren, «ablar ve dolaplar» gibi biri
birine girdi. 

Renk ve şekil tenevvüünü bu kadar 
ahenkle birleştiren ve barıştıran bu 
nofis manzumeyi yalmz hissimle de
ğil ajmi zamanda kafamla da görmek 
istedim. Çünkü gören güzün hakiki 
kılavuzu kafadır. Bu kararı verdiğim 
an kafamdaki kaıısık fikirleri bribi-
rinden ayn d etmeğe başladım. Maa^ 
mafih bu 54 ünün düşüncelerini uyan
dıran baş âmil tabiat olduğu için is
ter istemez hükümlerime en çok o 
hâkim oldu. 

Tabiatın yalnız şiire ve sanata mev
zu olduğYma dair ortada dönen kanaat 
tamamen doğru değildir. Tabiat ve ik
lim ferdin ve milletin her nevi tekâ
mülünde kuvvetli bir rol oynadığı bu
gün kabul edilmiŞ' hakikatlerden biri
dir. Ayni ırk, hars ve dinden gelen 
Amerika, Avrupa, medeniyet, hars ve 
mizaç bakımmdan çok başka şeyler
dir. Ayni Türkün Balkanda ve Anado
luda hayat ve vakalara karşı aksi 
amelinde bariz farklar vardır. Bu baş-
kahklar birinin ötekinden jöiksek jra-
hud alçak olduğunu ifade etmez. Kuv
vet, tenevvü içindeki ahenk ve birlik
tir, bir örneklik değildir. 

Ben bugün Anadoluyu iklim ve ta
biat cephesinden anlamağa çalıştım. 
Dünya medeniyetinin iptidası ve halâ 
ekseriyetine hâkim olan ana hatlanm 
bu tabiatın doğurması acaba sadece 
bir tesadüf eseri mi? Bugünün jrakm 
şarkmdaki milletler arasında en mü
him kudret m.erkezi olan Türkiyenin 
kökleri ve istinad noktalan Anadolu 
olması da mı bir tesadüf eseri? Bıma 
benzer birçok sual beni gözümün önün^' 
de yayılan tabiatın hâkim vasıflannı 
aramağa şevketti. 

Dağlar vardı; karlı başlan gökte, 
yeşil etekleri munis ovacıklarda; dağ-
cıklar vardı, beyaz, sarı, mor çiçekler
le, neftî çaUlarla örtülü. Çıplak, sert, 
haşin toprak yığınları, kurşunî, karan* 
İlk kayalıkları vardı. Bazılan sıra sıra 
ufka dizilmiş, bazıları küçük büyük 
vadileri çevirmiş, düzlüğe eğilmiş, sarp 
kuru derelerin kenanna kale duvarla-
n gibi dikilmiş. Derli toplu zümrüd 
vadilerin önünden dereler akıyor, şef
tali ağaçlan kızıl gölgeler sahypr, 
açık pembe badem ağaçları kanadlan 
rüzgârdan titriyen bir kelebek alayı 
gibi sırtlara, tarlalara konmuş. Sürül
müş uzun kızıl toprakların yanında 
zümrüd çimenler var, düzlükte yer yer 
sert bir fırça ile boyanmış gibi duran 
san yoncalar, mor kır çiçekleri var. 
Sazlıkları örten geniş sığ göllerin üs
tünden kalkan uzun bacakU leylekler, 
kızıl gagalı, beyaz, siyah, altm ka-
nadlı kuşlar, saz şairlerinin Anadolu-
nun her köşesine kondurduklan tur- • 
nalar var. 

Dağ, yayla, su, orman, vadi ve saire, 
bunlarm hepsini ayrı ayn, daha ha
rikulade ve büyütülmüş şekillerile baş
ka diyarlarda gördüm. Hiç bir yerde 
hepsini bu kadar sevimli bir manzu
me halinde görmedim. Onun İçin bu 
tabiatın en bariz sıfatı terkip ve ölçü 
olduğuna kanaat getirdim. 

Her nevi tabiatin yetiştirdiği i», 
sanm kendine göre bir mizacı var. 

Yasan: 

HALİDE EDlB 

Bu kadar çok nevi olan yerde yeti
şenlerin de şüphMiz kendilerine 
mahsus hususiyetleri olacak. BeUd 
onun için kısmen yahut tamamen 
Anadolu mahsulü olan fikir ve sanat 
sahipleri de Anadoluyu henüa aıüa^ 
madı ve anlatmadı. Basit görünür, 
içinden pazarlıklıdır, mütevazı görü
nür, dünyanm en vakur ferdidir; 
sulhu sever, dünyanm en yenilme» 
askeridir. Başka mUletleri kökünden 
söküp koparan her badireden sonra 
omun hayatı tazelenir, her belâdan 
sonra tarihinde dönüm yapan bir 
devir açar. Onu bir tarafmdan yen
dim sanan mutlak onun içinde giz
lediği bambaşka bir kudretin önün
de yere serilir. Eski günlerde iptidaî
liğine, daha doğrusu bakirliğine rağ
men nasıl onu mahsulâtımn tenev-
vüü yaşatmışsâ, içindeki kuvvetin 
tenevvüü de öylece ona birbirinden 
başka olan müşkülâta karşı döğüf-
mek kabiliyetini vermiştir. 

Bunlan düşündükten sonra gözle
rim tabiat dekorunu bıraktı üstün
de tazelenen hayata daldı. 

On dokuz yıl süren haricî emniyet 
ve onun doğurduğu sulh Anadolu ta^ 
rihinin ender kaydettiği nimettir. 
Ve hat boyunda bu senelerin tesiri
ni doya doya seyrettim. Çok sürül
müş ve hâlâ sürülen toprak, dağ
dan inen koyunlar, göllerde yıkanan 
hatm sayılacak adette sığır ve man
da VÎU-. Köylüler fakirdir, fakat te
miz ve derli toplu. Şimendifer bo
yunda jrangm harabesi olan kasaba
lar yapılmış, ve bu yoldaki köylerin 
hepsinde beyaz badanalı bir mektep 
binası var. 

Bazı istasyorüarda hattâ hiç eski
sine benzemiyen yepyeni bir genç 
nesil kümesi gördüm. Bilhassa elle
rinde çanta, sade kıyafetli, temiz 
3rüzlü genç kadınlar vardı ki bu ka
sabalarda lioca olduklarım farzet-
tim. Bütün bunİM yüzünü garbe çe
virmiş olan Anadolunun ferah ve
ren alâmetleri. Fakat kafamı da kal
bimi de en çok kavrayan çocuklar 
oldu. 

Ekserisi oğlandır. Hat boyunda ga
zete, yemiş satar, yahut akşam üstü 
mektebinden çıkmış istasyondaki 
kalabalığı seyre gelmiştir. Gürbüz, 
temiz, parlak gözlü ve terbiyeli ço
cuklar. Hepsinin suratmda Anadolu 
markası var, yani bütün müstakU 

milletlere şenfH Ur marinhı nas 
diği vakar. 

Bir tanesi treni öbür taraftan gjk^ 
mek için istasyonun karysma ge(^ 
miştL Ona koridordan uzun uzua 
baktım. 

Yedi sekiz yaşmda bir oğlancık. 
Kasketini arkaya itmiş, toparlak ytU 
zünü buruşturmuş. Trenin içini öy
le bir tedkik edişi var ki, ister iste
mez bu küçük kafada her insan için 
dürüst ve şaşmaz bir hüküm ver
mek kabUiyeti olduğımu anhyorsu-
nuz. Fakat küçük Anadollımun • 
gün kafasından ziyade bacaklarına 
baktım. Eski sekiz rakamı gibi bir. 
birinden ayırmış, ayaklan sımsıkı 
yere basmış - o kadar bastığı toprağa 
sahip, o kadar bastığı topraklardan 
bitmiş gibi. Onu Eskişehir civannda 
gördüm, fakat seyahatin sonuna ka> 
dar kafama hâkim oldu. 

Sakaryayı karardık basarken ge^ 
tim. Belki onun için tarihimizin bu 
büyük draım, Yakm şarkm atîsi için 
dönüm noktası olan harbi yapanlar, 
en büyüğünden en küçüğüne kadar 
o muazzam kanlı oyunu oynadıkları 
günler hafızamda canlandı. Sonu grt- , 
miyen bir insan şelâlesi gibi Türkiye-
rün bu topraklara döktüğü evlftd r t 
kardeş kafilesini - bu akşam kadar 
canlı tasavvur etmemiştim. Alaca ka
ranlıkta, sürülmüş düz tarlalarda tır> 
naklarla kazılmış siperler, genç göa-
leri gökte, arka üstü yatan, ne ka* 
dar genç ş^id var sandım... 

Niçin öldüler? Anadoluda tekrai 
bahar olsım, hayat tazelensin, diye... 
Yaşamağa yemin etmiş milletlerin 
hayatla ezelî ahdini kanlarile mü
hürlediler. Onlar bir millet yaşasm 
diye canlarım vermeseler, bugün Ana-
doluda ayaklarım toprağına bu ka
dar sıkı basan, milyonlann alemi olan 
çocuk görmiyecektik. Adım bilmedi
ğim, fakat daima düşüneceğim bu 
küçük oğlan nasü çocuktur? 

Gök gürlediği, şimşek çaktığı za
man başım yorgamn altma sokan de> 
ğil, pencereden göğe bakan koıkusua 
yavru; mahalle zorbalarma bile hür
met telkin eden p ^ yürekli insani 
Komşustmun penceresine taş atan, 
bahçesind^ı yemiş çalan haylaz değil, 
fakat olduğu yere bacaklarım ayınp^ 
ayaklanm bir çınar kökü gibi batı
ran ve bastığı yeıden kop>anlamıyan 
bir milletin alemi! 

Her ferdin bir tek ömrü vardır, ge
lir geçer. Fakat Haydarpaşa - Ankara 
yolımda hepimizin hayatla kınlmas 
bir ahdi olduğımu bir daha duydum. 
Oradaki bahar bana kuvvetlUerin, 
imanlılann daima tazelenen hayatta 
hissesi olduğunu bir daha tekrar ettL 

Bu tabir nereden zuhur etmiş? - Sebte Boğazı 
ile Marmara Boğazlarınm mukayesesi 

G arbUlarm cCebeli Tank» dan 
galat olarak Cibraltcu: dedik

leri deniz geçidi, günün meselesidir. 
Buradaki meşhur müstahkem kaya
dan, diğer bir vesUeyle gene bu sü
tunda bahsetmiştik. Şimdi de boğazı 
anlatacağız. 

Esküer buraya Herkül Sütunlan 
derlerdi. Biz ise CebeU Tank yahut 
Septe boğazı diyoruz. Arablar Bah-
rüzzokak tabir ederlerdi. 

En dar yeri 13 küometredir. Bu 
noktada derinliği 300 metredir. Fa
kat biraz daha şarkında 900 metre 
derindir. Sular, Akdenizden Okyanu
sa doğru akar. Geçidin iki kenan ka
yalıktır. Manzarası bizim Boğaziçt 
ninki gibi lâtif değü, bUftkis fevkalâ
de heybetlidir. 

«Septe» denmesinin sebebi, - Ce-
beU Tânk'm karşısında, Afrikadald -
Septe şehridir. Frenklerin Ceuta de
dikleri bu şehir yedi kapı üzerine 
kurulmuş olduğu için, «yedi kardeş» 
mânasile «Septem Fraters» diye isim
lendirilmiştir. Zamanın geçmesile bu 
isim kısaltıldı. «Septe» oldu. 

Endülüs Arablarm elindeyken bu 
ş^r in ehemmiyeti pek büyükttL 
Ihall şimdikinden üç dört misli faz
laydı. Civannda külliyetli pamuk ve 
ipek yetiştirilirdi. Burası şarkla 
gaıt arasında bir ticaı-et mahzeni 

hükmündeydL 
Endülüs, Emev! devletinin inkıra-

zmdan sonra Septe sıra İle İdris&e-
rin, Müvahhidinin, Muratibinin eli
ne geçti. 1415 de burasmı PorteklzU-
1er, 1640 da da tq>anyollar aldı. Poı^ 
tekizIUer zamamnda şehir nisbetea 
medeniydi; İspanyollar ise büjrt>üt0a 
tedenni ettirdUer. 

İslâm ulema ve meşahirinden bfar 
çoklan Septelidir. 

Sebte boğazınm « ı dar y«rini U 
kilometre olarak yukanya yazdık. 
Uzunluğunu, - şeklin intizamnzhğııw 
dan dolayı - l^zim boğazlannki gflal 
tesbit etmek kabil değildir. 

Ancak genişlik hakkında muka
yeseli bir fikir vermek üzere Boğa» 
içinin evsafmı kaydedelim: tstanbol 
boğazınm uzunluğu 27 kUometpe, en 
dar yeri 550 ve en gepiş yeri S2M 
metredir. En derin yeri 62, vasaö d*. 
rinliği 27 metredir. En sığ" yeri Ktt-
ruçeşme önüdür. 

Çanakkalenin ise, uzunluğu 70 kk 
lometre, genişliği 1200 ilA SOOO me^ 
re, derinliği ise 48 ilâ 130 metrediıv 

B . B e c k R e i s i c u m h u r u 
z i y a r e t e t t i 

Varşova 16 (AA.) — RelsictlmhtB; 
Hariciye Naam B. Beck'i kabul etndf. 
Ur. 
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Ikbaharı sevmiyenler 
Havalar ısınmaya başlayınca bar 
artistleri neşelerini kaybederler 

Is tanbu lda kaç bar vardır 7 
burada çalışanlar ve kaasançları 

Herkesin en çok sevdiği mevsim 
ilkbahardır. Kışın karlı, fırtınalı ha-
ffalanndan uzaklaşarak masmavi gök 
yüzüne, ılık havaya, çiçeklere kavuş
mak memnun olrmyacak şey değildir. 
Yalnız bir zümre ilkbaharm gelmesi
ni iyi karşılamaz, neşesini kaybeder, 
adetâ hastalıklı bir hal alır. Bu züm
re bar artistleridir. Artistlerin bu has» 
talıklan her sene nisanda tekrarlar. 
Artistler kendi aralarında seyahatten 
bahsetmeğe başlarlar.»Nereye gide
ceklerini, nerede iş bulacaklarım g6-
rüşürler. 

Bu sene de havalar ısınınca artist* 
1er arasında ayni hastalık başgöster-
di. Fazla olarak dünya vaziyeti de en
dişeleri artırdı. Çünkü bu artistler ek
seriyetle kimsesizdirler. Kendi kendi
lerini yaşatmak mecburiyetindie ol
duklarından, harp sözü onlan titretir, 
Barlarm kapıları kilidlendiği vakit aq 
bir halde ortada kalırlar. 

İ s t a n b u l d a k a ç b a r v a r ? 
İstanbulda altı bar vardır. Buralaıw 

da çalışan artistlerin yekûnu yüzü 
bulur. Artistlerin çoğu Macardır. R<^ 
manya, Yugoslavya, Yunanistandan 
gelenler de vardır. Çalışan artistler 
yüz kadar olmakla beraber yalnız Ma
car artistlerin yekûnu üç yüzden faa« 
ladır. Bunlar evvelce gelip başka bir 
İş bulmuş veya her hangi bir sureti* 
burada yerleşmiş olanlardır. 

Bar artistlerinin kazançları pek 
fazla değildir. Yevmiyeleri iki liradan 
başlar. Bazısı üç, bazılan da beş lira
ya kadar yevmiye alır. Mühim numa
ra yapan ve seyirciler tarafmdan tu
tulan artistler arasmda 10 - 15 lira 
alanlar da vardır. 

Müşteriler tarafmdan masaya da
vet edilen artistler, yevmiyelerinden 
ayn yüzdelik alırlar. Masanm hesabi 
ne kadar kabanrsa, o gecelik kazan
cı da artar. Barlarda yevmijr* "almak
sızın çalışan artistler de vardır. Bun-
lann kazançları bir masajra davet 
edilmeğe bağlıdır. 

B a r a r t i s t l e r i n i n h a y a t ı 
Bar artistlerinin hayatı pek yoru

cudur. Bunların geceleri gündüz, 
gündüzleri gecedir. -Daima sabahle
yin yatarlar, ekseriyetle ikide, üçte 
uyanırlar ve hafif bir kahvaltıdan son
ra ya gezmeğe çıkarlar, yahut bir iş* 
le meşgul olurlar. Akşam saat sekiz 
İle dokuz arasında yemeklerini yerler. 
Bunlardan çoğunun devam ettikleri 
ucuz lokantalar vardır. Bu lokantada 
40 - 50 kuruşa kannlanm doyurur-

Artistler, kendi lokantalannda yemek yerlerken 
1ar. Yemekten sonra bara gidip faali
yete başlarlar. 

Bar artistlerinden çoğu bir arada 
oturur, aralarında büyük bir tesanfid 
vardır. 

Barda numaralarını yaptıktan son
ra sabaha kadar oturmağa, kendileri* 
ni davet edenlerin masalarına gitme
ğe, dansetmeğe mecburdurlar. Zahi
ren gülen ve neşeli görünen artistler» 
den çoğu mağmumdur. 

Barlarda eğlenmek epeyce masraf-
hdır. Bir kahve 50 - 100 kuruş ara
sındadır, îçkl, ateş pahasmadır. Kar-
filıklı birkaç viski için on lirayı göz
den çıkarmalıdır. 

Bir tamanlar bar artistleri münha
sıran ecnebilerdi. Şimdi yerli artistler 
de vardır. Küçük barlarda çalışanlar
dan büyük bir kısmı yerlidir. 

N. E. 

Manisada sünnet edilen çocuklar 

Manisa, (Akşam) — Manisanm KarakOy Cumhuriyet Halk Partisi ocağı, 
çok Terimli şekilde çalışmaktadır. Bir sene zarfında ocakta toplanan köylüye 
28 konferans, 3 temsil, 35 konser verilmiş, 7 defa karagöz oynatılmıştır. 

Bu hafta içinde 8 fakir çocuk sünnet ettirümiştir. Belediye muzıkası da 
temin edUerek sünnet düğünü çok eğlenceli bir hale getirilmiş, sanatkâr B. 
Şakir tarafından (Karagözün sünnet düğünü) oynatılmıştır. Yukarıdaki re
simde sünnet ettirilen çocuklar görünüyor. 

[ H a f t a l ı k piya>ga> | 
Siyasî hadiselerin piyasaya 

tesiri - İhracat vaziyeti 
Son günlerin siyasî hâdiseleri piya

sada ne gibi tesir yapmıştır? Bu suale 
cevap vermek için, piyasada alâka
darlar nezdinde tahkikat yaptık, din
lediklerimizi hülâsa halinde aşağıya 
yazıyoruz: 

Siyasi hâdiseler gergin bir safhaya 
girmekle beraber, piyasada büyük bir 
endişe yoktur. Daha doğrusu birkaç 
gün evvelki endişe kalmamıştır. İki 
gündenberi piyasada daha sakin bir 
hava esmektedir. 

Siyası vakaların en büyük tesirini 
kredi işleri üzerinde aramak lâzımdır, 
îtiraf etmek lâzımdır ki, ithalât piya-
sasmda bilhassas manifatura piyasa-
smda, büyük tüccarm, küçük tüccara 
verdiği kredi kesilmiştir. Halbuki bu 
mevsim yazlık mallar üzerine satış 
mevsimidir. Tüccar, en eski müşte
risi olduğu küçük tüccara bile peşin 
parayla mal satmaktadır. 

İhracat piyasasına gelince, esasen 
ihracat için durgvm bir mevsimdeyiz. 
Bellibaşlı ihracat maddelerimizin sa
tış mevsimi geçmiştir. Bu itibarla si
yasî vakalar, ihracat piyasasında az 
bir tesir göstermiştir. Bunu daha ba
riz bir surtete ifade etmek için, her 
hafta olduğu gibi ihracat maddeleri
mizin vaziyetini birer birer izah ede
ceğiz: 

Hububat maddeleri — Son günler
de Anadoludan daha fazla mikdarda 
buğday gelmektedir. Yalnız evvelki 
gün gelen buğdayın mikdan 120 va
gondu 

Yeni sene mahsul devresine yak
laştığımız için tüccar, zürya elindeki 
mah çıkaı-maktadır. Mahsul hakkın
da henüz katî olarak birşey söylemek 
imkâm yoktur. Fakat Meteoroloji ens
titüsünün neşrettiği bültenlere göre, 
şimdiye kadar hava ve yağış vaziyeti
nin mahsul için pek iyi gittiğini ifade 
etmektedir. Maamafih bu ifade ve 
hüküm, yalnız kışlık zeriyatı alâka
dar edebUir. İlkbahar zeriyatı hak-
kmda bir şey söylemek için, biraz 
daha beklemek icab eder. 

İhracat vaziyetine gelince, son 
günlerde hiç bir yere buğday satışı 
vaki değüdir. Yalmz Yunanistana 
evvelce teslim edilecek mallar vardı. 
Son günlerde Yunan vapurlan da ev
velce taahhüd edilen bu mallan al
maktadır. 

Arpa üzerine iş yoktur. İki hafta 
evvel İtalyaya aı-pa satmak için ta-
ahhüdlere girişen tacirler ellerinde
ki malları henüz ihraç etmemişler
dir. Hububat maddeleri arasmda mı
sır fiatleri yükselmektedir. Bilhassa 
Karadeniz iskelelerinde mısır fiatleri 
çok yüksektir. Mısır, Karadeniz köy
lülerinin en mühim gıda maddesi ol
duğu için, bu mmtakalarda mısır ih-
tikânna karsı mücadele etmek lâ

zımdır. 
Dokuma ham maddeleri — Anado-

luda bu senenin yeni kırkım tiftik
lerinden ilk parti olarak 2,000 kilo 
piyasaya getirilmiştir. Bu yeni sene 
mahsulünün kilosu 62 buçuk kuruş
tur. 

Başta yerli dokuma fabrikalan pi
yasadan yapağı almaktadır. Tiftik 
için Almanyadan bir sipariş yoktur. 
Evvelce ihracı taahhüd edilen mal
lar da henüz sevk edilmemişti. Fa
kat iki gün evvel bir Alman vapuru
na bir mikdar tiftik yükletilmişti. 
Almanyaya gönderilecek tiftik mik
dan 75 bin kilodur. Bu mikdar bu
günlerde ihraç edüecektir. 

Tiftik üzerine Almanyadan başka 
ahcı yoktur. Halbuki bu mevsimde 
Almanyadan başka Amerikalılar, İn
gilizler de tiftiklerimizin birinci de
recede müşterisiydi, alâkadarların 
verdiği izahata göre, Almanyanm 
bizden aldığı tiftiklerin bir mikdan 
da Amerikalılai'a satılmaktadır. Çün
kü Almanyanm bizden aldığı tiftik 
mikdanm istihlâl; etmiyeceği iddia 
edilmektldir. 

Diğer maddeler — Yukarıda da 
yazdığımız gibi, ihracat mevsiminin 
en durgun bir devrinde olduğumuz 
için her bir madde üzerinde ayrı ay
rı durmağa lüzum görmüyoruz. Bu 
itibarla her maddeden bir kaç satır
la bahsetmeği doğru buluyonız. 

Yumurta en ziyade Yunanistana 
ihraç ediliyor. Halbuki yumurta ta
cirleri, yumurtanın pek sürüm temin 
ettiği bu mevsimde daha çok ticaret 
yapacaklarını ümid ediyorlardı. Son 
gimlerin siyasî vakalan bu ümidi 
kınmştır. 

Av derilerine gelince, geçen sene 
av delileri piyasası pek durgun geç
mişti. Hattâ bir iş olmamıştı. Bu se
ne, av derileri piyasası açıldığı za
man Amerika ve Kanada üzerine bir 
kaç iş yapılmıştı, bir müddet sonra 
da av derileri fiatlerinde bir yükseliş 
başgöstermişti. Fakat son zaman
larda, bilhassa son günlerde av deri
leri piyasası en durg^un bir devreye 
girmiştir. 

Sanayi âleminde — Şimdiye ka
dar siyasi vakalarm ithalât ve ihra
cat pjyasalan üzerindeki tesirlerin
den bahsettik. Bu mevsim, dokuma 
fabrikalan için satış mevsimiydi. Bil
hassa kadın ve erkek elbisesi için 
kumaşlar, bu mevsimde daha ziyade 
satılırdı. Fakat son günlerde geçen 
sene olduğu gibi Anadolu tacirlerin
den fabrikalara karşı talepler yapıl
dığına şahid olaımyonız. Sipaı-iş ala-
mıyan fabrikalar, bir kısım işlerini 
tahdid etmişlerdü-. Bu yüzden sanayi 
âleminde de bir durgunluk başgös-
termistir. — H. A. 
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ASKIN KURBANI 
Büyük macera romanı 

— Odur odur... Gelen hemşiremdir. 
Zaten siz sadık bir âşıksınız. Başka 
hangi kadının mevcudiyetini böyle te
lâşla gizlemek istersiniz ki... 

— Susun... Susun... 
— Neye susacakmışım! Şimdi gide

ceğim metresinizi kovacağım! 
Delikanlı yaralarmı unutarak yerin

den fırladı ve âmirane bir sesle: 
— Kardeşiniz metresim değildir. Sö-

rünüzü geri alın... Ve sizi burada gör-
meşini istemiyorum. 

Ben onu görmek istiyorum... Bu ya
lpılardan bıktım. Ona hakikati söy-
liyeceğim... Rakibesi olduğumu bil
sin... Vaktlle benim olan bir erkekle 
evlenemiyeceğini anlasm. Sizden s(^u-
aun da isterse benden de nefret et-
aln! 

— îtirafımz Tendu'ya tesir edecek 
nü sanıyorsunuz. Bizim aşkımız o ka
dar derin, o kadar kuvvetli ki hiçbir 
fey onu sarsamaz. Kullanacağmız si-
U^ar kendi aleyhinize dönecektir. O 
yalnız sizden nefret edecektir, ve biz 
gene biribirimizi severek biribirimizin 

Nakleden: (Yâ-Nû) 
olacağız... 

Yaralı bir kaplan gibi Perihan ba
ğırdı: 

— Beni büsbütün çıldırtmak mı is
tiyorsunuz... Hemşireme sönmez bir 
kinle düşman mı olduğumu arzu edi
yorsunuz?... 

— Zaten değil misiniz? Takip etti
ğiniz plân bunu isbat etmiyor mu? 
Yaptığınız fenalıklardan daha fazla 
ne yapaMlirsiniz ki!... 

— Öyle mi sanıyorsunu?... İster
sem daha neler yapabilirim? 

Ve vahşî bir istihza ile: 
— Göreceksiniz! - dedi. 
— Şunu, bunu bilmem! Şimdi bu

radan çıkıp gidin ve bir daha evime 
ayak basmayın... 

Perihan öfke üe Tendunun olduğu 
tarafa koştu. Lâkin Ratip tetik dav
ranarak genç kadmm kolunu yaka
ladı. 

— Hayır, onu görmeden şu kapıdan 
çıkın... 

Kadın bir an tereddüd etti ve ısıhk 
gibi bir sesle: 

— Pekâlâ... Gidiyorum. Fakat şu
nu büin ki bundan böyle ne hemşire
me, ne de maziye hürmetim, muhab
betim vardır!... 

Perihan gittikten sonra delikanlı 
salonda bekliyen Tenduya koştu. 

— Sen?... Sen mi buradasm gü
zelim?... Vallahi gözlerime inanmıyo
rum. 

— Bir kadmm vazifesi hasta olan 
kocasmm başı ucunda bulunmak de
ğil midir?... 

— Peki amma nasıl haber aldm? 
— Gazetede okudum, ve her şeyi 

göze alarak koşup geldim. 
— Güzelim, biriciğim... Sana ne ka

dar minnettarım... Merak etme sev
gilim, bak görüyorsun ya, yaralarım 
tehlikeli değil. Doktor gezinmeme bi
le müsaade etti. Hastahk bir şey de
ğil... Beni üzen, kahreden iş başka... 
Amma önce söyle bakahm, evden na-
sü kaçabildin? 

Babamla ablam yoktu. Ben de ko-
layUkla çıkabildim. Sonradan paşa 
haber almca, kızarsa kızsm. Artık ka
fa tutmağa karar verdim. Birkaç gü
ne kadar nikâh yapılacakmış. Ben de 
imza atmıyacağıma yemin ettim. 

Bu sözleri öyle bir azimle söylüyor
du ki, kararmm katî olduğundan as
la şüphe edilemezdi. 

— Baban tehdid edecektir. Belki 
seni bir odaya hapsederek kapayacak
tır. 

— Zarar yok... Ne isterse yapsm, 
sabırla hürriyetimi beklerim. Oizli-
dten gizliye seninle muhavere etme
nin çaresini bulurum. 

Delikanhnm kalbi sevinçle kabardı. 
Sevgilisinin bu taltı teminatı onu son 
derece bahtiyar ediyordu. 

— Hayatım senindir Tendu! 
Göz yaşlarile biriblrlerine sanldı-

1ar. Dudaklarmdan dökülen sözler ar
tık hoş bir aşk âhenginden başka bir 
şey değildi! 

Diğer taraftan Perihan intikam ve 
kin hislerile adetâ bir sarhoş gibi öf
ke ile söyleniyordu. 

— Onları mahvedeceğim. Asla bl-
ribirlerinin olmıyacaklar. Elimden ge
len her şeyi, her şeyi yapacağım! 

Köşkün kapısından içeri girer gir
mez, hizmetçiye: 

— Paşa efendi geldi mi? - diye 
sordu. 

— Evet efendim. 
Genç kadın, şapkasmı fırlattıktan 

sonra pür telâş, erkeğin yanma koştu: 
— Tendunun nerede olduğımu bi

liyor musunuz? 
— Her halde odasmda ağlamakla 

meşguldür. 
—. öyle mi samyorsunuz?... Bizim 

küçük hanım, dostunun evinde... 
—Tendu, Hatibin evine mi gitti? 
— Evet... Biribirierine şu saatte 

ne vaidlerde bulunduklarmı Allah 
blUri 

— Adam sen de! Kum lâf! Hafta
nın sonunda Fahri ile nikâhları kıyı
lacaktır. 

— Hemşiremin ünza etmiyeceğine 
eminim! 

— Öyle bir rezalet yapacak olursa 
tenha bir yere götürür, onu bir müd
det için hapsederiz. Nihayet dayana
maz, razi olmağa mecbur kalır! 

— Artık böyle şeylerin fayda etmi
yeceğine kaniim. Tendu, her şeye rağ
men inadında sebat edecektir. Zama-
nmı bekleyip sevdiği adamla evlene
cektir. Halbuki bu işin olmasını asla 
İstemiyorum. Hemşiremin ölümünü 
görmeği tercih ederim. 

— Ölüm mü? ' 
Paşa, bu sözü tekrarhyarak Periha» 

na baktı. Gözleri karşılaşınca, biribir-
lerinin dimağlannda uyanan korkunç 
fikri okudular. 

İkisi de bir müddet sükût ettiler. 
Paşa, asabiyetle odada beş aşağı, heş 

yukarı dolaşıyor ve düşünüyordu. GenJ 
kadmm açıkça söylememesine rağ
men, kendisinden bir cinayet bekle* 
dlği anlaşılıyordu. Tehlikesizce yapıl
ması kabil bir işti bu! Ayni zamanda 
neticedeki kârları hesapladı. Boyl* 
bir şey yapacak olursa Periham tama<» 
men avucunun içine abr, istediği gi
bi para çekerdi. Üstelik muhakkak 
ki Lûtfiye hanunefendi Tendunun acı* 
sma dayanamıyarak ölür ve bütü» 
roira.sma konardı. (Arkası var) 
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Holivudda mesud bir çîft 
Lily Damitanın, Errolun bir dans 
talebini reddetmesi evlenmelerine 
oe mesud olmalarına müncer oldu 

Sinema yıldızlan arasındaki aşk !•• 
iJiyaçlan pek kısa bir zaman sürerleı 
.W ekseriyetle boşanma il« neticelenlr-
ier. Bu sebepten dolayı, sinema yıl« 
tdızlan arasında sağlam bü* erillik b» 
^ mevcud olabileceğine inananlar 
pek azdır. Evlenme ile boşanma arsu-
•nda mekik dokuyan sinema yıldız-
terınm bu ruhi h&leti neden ileri g^ 
ilyor? Bazılan bunu, Amerikanlnne, 
^ahi skandal gürültüsile reklâm y»> 
parak efkân umumly^ıln dilücat nar 
•arlarım yıldızlar üzerinde mütekâ» 
flU tutmak gayesine, bazılan da, yıl-
dulann yaşadıkları hayatm tesirl»-
Kine atfederler. 

Bu son mütalâada bulunanlara gö
te, yıldızlann stüdyolarda, makiyaj 
İçinde kendilerini göstermek, şöhret 
kazanmak hırsı arasında geçirdikleri 
lıayat, onlarda evlilik hissiyatının 
kökleşmesine imkân bırakmıyor ve bu 
sebepten dolajn izdivaçlar, pek az sür 
rüyor. 

Bundan başka, kadm olsun, erkdi 
olsım, yıldızlann o kadar çılgm tak-
dirkârları var,her gün o derece ateşli 
tezahürlere hedef oluyorlar ki, hafta
da birkaç bin aşk mektubu alan yıl
dızlar var. Bu muvaffakiyet ve şöhre
tin sarhoşluğu arasmda büyüyen hodr 
binlik hissi, onlarda başkalarına kax̂  
fi devamh bir his ve rabıta beslemeli-
zine mani oluyor. 

Filimlerde çevirdikleri aşk sahne»» 
ieri ile seyircileri çügına çeviren yıi-
dızlaım, kendi aşklarım bu dereca 
fhmal etmeleri pek garip bir tezad tef-
kU eder. 

Maamafih, sinema yıldızlan ank 
anda bazı istisnalar da yok değildir; 
Ttammış Fransız muharrirlerinden 
madam Suzan Sandal, sinema yıldı» 
Jan arasmda ebedi bir aşk izdivacı b»-
{ile, sımsıkı bağlanmış bir çift bul
muştur. Bu çifti Errol Flyn ile Lllj 
Damita teşkil ederler. Buıüann ev
lenmeleri şöyle olmuştur: Bunlar, illj 
ıfcfa Pariste büyük bir eğlence yerin-
iSe tanışmışlardır. 

Sinemaya intisap etemezden evvel 
Afrika ormanlanndan vahşi hayvuk-
1ar avcüığı ve elmas arayıcıUğı yap
mış olan Errol Flyn, kadınlan teshir 
etmek hususımdaki kudretinden o 
kadar emin idi ki, 48 saat içinde l i -
ly'ye kendisini sevdireceğine dair ba
zı dostlarUe bahse tutuşmuştu. Fakal 
ievend vücudlu Errol bu sözünü ye
rine getirememiş, inkisara uğramış
tı. Errol Flyn, bu ademi muvaffakıy»-
tine hırslanarak Hollivuta dönerken 
Lily ile beraber, seyahat etmeği ve bu 
sayede artisti teshir etmeği kararla^ 
tirdi. Fakat bu tasavvurunda da inki
sara uğradı. Beraberce seyahat ettik
leri büyük Transatlantikte Lily'nin 
«etrafım Mr sürü perestişkârlar sar
mıştı, Errol'a projesini tahakkuk et
tirmeğe imkân vermiyorlardı. 

Errol, bu perestişkârlar taburu arap 
emda bir gün artiste yaklaşarak be
raberce dansetmeği teklif ettiği ZBP 
man, lily gülümsiyerek: 

— Beni mazur görünüz, çok yop-
funum, on dakika sonra geüniı, ce
vabım vermiştir. 

On dakika sonra Errol, eğilerek yılr 
ûta. dansa kaldırmak istediği zaman, 
Lily, cam sıkılmış bir vaziyete; 

— Hâlâ yorgımum, on dakika sonra 
tekrar geliniz... sözlerile başmdan 
«avmıştı. 

Fakat Errol, bu istiskalden sonra 
İzzeti nefsi yaralanarak artistin yar 
tuna bir daha uğramamıştL Hollivuta 
<Söndükten sonra suarelerde ve diğeı 
eğlence yerierinde lüy ile yüz yüze 
eelmemek için ondan uzak durmağa 
dikkat ediyordu. 

Bu sıralarda Erol Flyn, SoIUvutta 
tnıyük bir ^»ıret kazanmağa I M ^ 
TmitL Lily, Errola rasladıkça, ona 
taUrikftmiz nazarlar fulatıyor, dansa 
^v«t Tf-mrilr üarfdlie sık sık yanm-
<lan geçlyttfdu. flrtat Errol, arüztl 
^huısa davet etmek şöyle dursun, tek 
Mt bUe söylemiyordu. 

Şimdi hiddc" -k, huri 
«rası Lily'ye t . •• 

Mesut birbirine bağh iki yıldız LHy 
Damita ve Errol Flyn 

HoUivutta aşk maceralan uzun 
müddet gizli kalamaz Diğer artistler, 
yekdiğerine karşı dargm duran iki ar
tistin, başka yüdızlarla aşk rabıtası 
tesis etmekten çekindiklerini, biribi-
rini çılgmca sevdilderlni sezmişlerdi, 
tnad ve benlik, birleşmelerine mani 
oluyordu. 

İki tarafin dostları, onlan t>anştuw 

mak için muvaffakıyetsizlikle netice
lenen birçok tertiplere başvurmuşlar
dı. Fakat iki taraf, izzeti nefsini ve 
benliğini koruyordu. 

ÎM âşık arasmda temas, otomatik 
ve başkasmm müdahalesi <̂ [maksızm 
vuku bulmah idi. Bir sabah Errol evin
de çayım içerken telefon zili çaldı. 
Artist ahizeyi eline aldı: 

— Allo, allo. Ben Uly Damita'yım; 
bugün öğleden scmra sizi evimde çay 
içmeğe davet ediyorum. Bu ricamı 
redetmiyeceksiniz, değil mi? Başbaşa 
bulunacağız... demişti. 

Enol, mağrur bir eda Üe cevap 
verdi: 

— Çok teşekkür ederim, fakat çok 
yorgımum. Yann sabah bana tekrar 
telefon ediniz. 

Errol, bu red cevabile. erkeklik gu
rurunu okşamış, intikamını almıştı. 
Fakat ahizeyi elinden bırsüctığı za
man bu daveti reddettiğinden, kendi 
kendisine fena halde kızmıştı. Bu ha
reketi erkekliğe yakışmazdı. Sonra da 
Lily'yi çıldırasıya seviyordu. Bu reddi 
ile sevgilisile başbaşa kalmak fırsatı-
m ahmakça kaçırmıştı. 

Biraz sonra kendisini ziyarete ge
len samimî bir dostuna derd yandı. 
Arkadaşı: 

— Merak etme! Kadmlar zannetti
ğin kadar budala değillerdir. Lily se
viyor. Bu çocukça hakaretine aldırmı-
yacak, seni tekrar anyacak... diye tes
kin etti. 

Filhakika ertesi sabah arkadaşmm 
dediği gibi oldu. Telefon tekrar çaldı. 
Erröl, çılgın gibi ahizeye yapıştı. Kal
bi yerinden kopacak derecede şiddet
le çarpıyordu. Telefon telinin öbür 
ucundan ince bir kadın sesi duyuldu: 

— Allo, allö, ben Lily'yim. Umanm 
M, yorgunluğunuz geçmiştir. Sizi bu
gün evime davet ediyorum. 

Errol, başka bir ricaya mahal bı-
rakmaksızm, bu daveti menuniyetle 
kabul etti. tki artist bir ay sonra ev
lenmişler, halaylarım Pasifik Okya
nusunun-ekzotik adalarmda geçirmek 
için seyahate çıkmışlardır. 

İki artist evleneli dört sene oluyor, 
karşılıkU sevgi ve aşklarını hiçbir 
kara bulut gölgelememiştir. Bu hal, 
Hollivuttaki aşk ve izdivaçlar için 
vakıa garip görünür. Fakat hsüdkat 
budur. Kan koca, bu saadet ve bağlı
lığı ölünceye kadar devam ettirecek
lerine, ve hayatta biribirine dayana
rak ve güvenerek beraber yürüyecek
lerine and içiyoıiac. 

Tarsüsta halkevi köy ve mahalle oezlieriDe başlandı 

Halkevinln «n kUctik Mr flyesl 
Tarsus (Akşam) — Avukat bay 

Fikri Ünlünün riyaseti altında çah-
şan şehrimiz aHlkevi yazlık mesai 
programım tatbike başlamıştır. İlk 
olarak Eti mshsllatmdsn Mr kızmı 
gezilmiş ve faydalı konuşmalar yapılr 
nuftır. 

Salon ve sane inşaaü sona eren 
aHlkevlnin mobUye ihtlyaa haaO-
jetpemrts ve kültür sevor zenginleri-
floMa taberrOlsrUs benm tamamen 
«Meflini^. 

937 şubttmda açılmif olan Sevi* 

Mr toplantıda nutuk sByleikMi 
miz, muhl<lds hissedilod büyük Ur 
boşluğu karşılamış ve ömrünün iki 
seneyi gecmsmlf olmazına rağmen 
takdire şayan muvaffakiyetler gös
termiştir. Bu meyanda, Tarsuslular 
tarihini hazıriamış, eski Asar ve ki
tabeleri topamif, dil ÜKrtnde çalışmış, 
m u ^ geceleri tertib etmiş, devrlmsd 
piyesleri oynamış, mlIlMMMM te muh
telif meal^ sanat ve Usan kurslan 
açmış, köy işlerine ftzaml ehemmiyet 
vermiş, okuma ndamnın kitap sayu»-
m artumıştıı; 

izmir mektupları 

İzmir Fuarı için bir 
broşor bastırılıyor 

Bu sene Fuarda teşhirden ziyade satışa 
ehemmiyet verileceği anlaşılmaktadır 

İzmir (Akşam) — 9 uncu İzmir fua-
rmın afişleri bastınlmış ve fuar ko
mitesi tarafından her tarafa gönde
rilmeğe başlanmıştır. Afiş, çok güzel 
olmuştur. Broşür de. yakmda tabet-
tirilecektir. Bu seneki fuar 420,000 
mtere karelik bir saha üzerinde ku
rulacaktır. Şimdiye kadar fuar komi
tesine müracatla paviyon ve paviyon 
yeri alan müesseselerden çoğu ecne
bi müesseselerdic. 

Bunlann mühim bir kısmım oto-
mobU, kamyon, dikiş makinesi, yazı 
makinesi ve ağır sanayi eserleri imal 
eden müesseseler teşkU etmektedir. 

Bu sene teşhirden ziyade satış işi
ne fazla ehemmiyet verileceği anla
şılmaktadır. Yerli müesseselerimiz
den bilhassa kumaş imal eden, kaput 
bezi dokuyan fabrikalarımız, şimdi
den pavlyonlarmı kiralamışlardır. 
Kadıköy ve Buldan yerli dokuma tez
gâhlarında dokunan yerli bezlerin 
teşhiri için Türkiye Ticaret odalan 
paviyonunda yer aynlmıştır. Ayna 
ve zücaciye levazımı, yerli bıçak, ka
şık, çatal, cevizden mamul el işleri, 
çocuk oyuncaklan, çini işleri, fildişi, 
kehribar mamulâtı, oyun alâtı, ha-
h, ipek mamulâtı, yerli bavul, çanta
lar, yeril maden kömürlerimiz, ku
yumculuk işleri, kitap ve kırtasiye, 
kösele, ham deri, msmifatura, me-
3ran balı ve meyan kökü ihracat mah
sullerimiz, mobilye, tıbbi müstahza
rat ve ıtriyat, otomobU lâstikleri, rad
yo, Eğenin en mühim istihsalâtm-
dan urgan ve ip, suyım kirecini 
tasfiye eden cihazlar, soğuk hava do
laptan, şapka, şeker, çikolata, sabun, 
teşhir ve satışı için şimdiye kadar iki 
yüze yakm paviyon kiralanmıştır. 
Sinema malzemesi, amplifikatör, ba
harat, yün mensucatı teşhir ve satışı 
da bu sene fuarda geniş mikyasta ya-
püacaktır. 

Fuarı görmek üzere tzmire gele
ceklerin her türlü istirahat ve eğlen-
cesini temin için şimdiden belediye
ce lâzımgelen tedbiı-ler alınmaktadır. 

Yabancı memleketler eşyasının, fu-
ann açık bulunduğu müddet zarfm-
da ne gibi esaslar dahilinde memle-
Jcete ithal edileceği hakkında Ve
killer Heyetince ittihaz olunan karar 
şehrimizdeki alâkadarlara gelmiştir. 
Teşhir edilmek üzere İzmire getirile
cek ve fuann devamı müddetince sa
tılacak mallar memlekete 5 temmuz 
937 tarihli ve 2-7005 sayıU kararna
me hükümleri dairesinde ithal olu
nacaktır. Mezkûr 5 temmuz 937 ta
rihli kararname hükümlerine naza
ran memlekete ithali caiz olmayan 
fuarda yalmz teşhir edilecek, fakat 

memlekete sokulmayacaktır. 
Fuarda bizzat veya namma hıu^ke-

te salahiyetli yerli bir firma tarafın
dan temsü edilmek suretUe iştirak 
eden ecnebi firmalar tarafından yu
karıdaki şartlara riayet edüerek ve 
fuar talimatnamesinde yazıü esasla
ra uygun olarak teşhirden sonra mem, 
lekete ithsıl olunacak mallar bedeline 
hasredilmek üsere ticari ihtiyaçlar 
meyanında yüz bin Türk liralık ser-
bes dövizin 939 İzmir enternasyonal 
fuarına tahsisi kabul edümiştir. Bu 
seı-bes döviz, teşhircüerin iştiıak de-
receelerine ve teşhir ettikleri malla-
rm nevi ve mahreçlerine göre fuar 
komitesi karan ve fuar hükümet ko
miserinin tasdiki üzerine -istisnalar 
haricinde- beher teşhirci için en çok 
iki bin Türk lirasmı geçmemek üze
re taksim ve tevzi edilecektir. 

Serbes döviz taksim ve tevziatın
dan Türkiye cumhuriyeti Merkez 
bankasındaki kliring hesaplarına na
zaran alacaklı bulunduğumuz mem
leketler menşeli mallar, aramızdaki 
kUring ve benzeri anlaşmalarında 
sergi ve panayırlarda teşhir edilecek 
ve satılacak mallar bedellerinin tarih 
sırası haricinde serbesce tesviye edi
leceğine dair umumi hüküm ihtiva 
eden memleketler menşeli mallar ve
ya İKiyle bir hükmü ihtiva etmekle 
beraber bunun için muayyen bir mik
tar tasrih edilmiş ise bu memleketler 
menşeli malların bu miktar dahilin
de kalan kısımlan istifade edemezler. 

Y u n a n i s t a n d a n g e l e c e k 
mübadi l l e r 

İzmir fuarına Yunanistandan zi
yaret maksadile gelecek mübadillere 
geçen sene olduğu gibi bu sene d« 
Türkiye sefaret ve konsolosluklarm-
ca meccanen vize yapılacağı alâka
dar makamlardan İzmir fuar komi
tesine bildirilmiştir. 

Fuar sahasında en güzel eğlence 
yeri olacak açık hava tiyatrosunun 
inşaatma başlanmıştır. Tiyatro, 2500 
kişi alacak büyüklükte olacaktır. 

Y e n i otobüsler 
Belediye, fuar mevsimine kadar 

Almanyada bir firmadan (25) yeni 
otobüs ve trambüs getirtecektir. Bun
lar, şimdi hususî eşhas otobüslerinin 
işlediği Güzelyalı, Eşrefpaşa seferle
rine tahsis edilecektir. 

Şehir meclisi, bu yeni otobüs ser
visleri İçin bir tarifeyi yakında tas
dik edecektir. Bergama harabelerine, 
Çeşme plâjma ve Turing klüp İzmir 
şubesinin tertip edeceği seyahatlere 
tahsis olunacak belediye turist oto* 
moMllgine ait tarife de aynca ha< 
zırlanmaktsdifr 

Ceyhan Halkevi temsn koln azalan 
Ceyhan (Akşam) ~ Ceyhan Halkevi temsU kolu tam bir kadro ile Musahip. 

^ a ^ ( r e n n a n h deU hazreUeri) ply«hü temsü etmi, ve v ^ ^ Z j . ^ ^ 

BU a«da bilhassa Boyson rolünü alan VeU Ue Rakun rolünü alan Burhan 
Irtegün ook alkışlanmiflardır. 

MahnımiyeUere rağmen elbise ve dekorlarla o devir tamamen yaşatıl, 
miftır. iki ay gibi tasa bir samanda üç temsU verihnlşti. Kozanoğlu. Uzun 
Mehmet, Ana vs Fsrmanü deU hazretisrlni oynamak için HaUya da gidilecek. 
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Amerikada maymunlar paranm 
kıymetini anlamağa başladılar? 

Maymunlar araba ile yük taşıyarak mukabilinde para 
alıyor, bununla yiyecek ve içecek tedarik ediyorlar 

Nevyorktan ge
len haberlere na
zaran Amerikada 
maymunların alış 
veriş işlerinde kul
lanılması kabil 
olup olmadığı hak-, 
kında tecrübeler 
yapılmaktadır. Bu 
tecrübeleri idare 
eden zat Ameri
kanın Missisipi 
üniversitesi pro
fesörlerinden Jöhn 
Volfedir. Tecrübe 
edilen hayvanlar 
meyva yiyen şim-
panze maymunla
rıdır. Bunlar Ame
rikanın Jale üni
versitesinde bu
lundurulmaktadır 

Fevkalâde garib 
işler peşinde koş
maktan hoşlanan 
Amerikalıların öğ
renmek istedikle
ri şey maymunla-
nn en akıUılan 
olduğu iddia edi
len şimpanzelerin 
para kıymetini 
takdir etmesini 
öğrenip öğrenmi- Parasuun 
yeceklerini anlamaktır. Profesör Vol-
fe bu hususta senelerdenberl tecrü
beler yaptıktan sonra şimdi tedkika-
tınm iyi bir netice vermek üzere ol
duğunu söylüyor. 

Profesör Volfe ilk tecrübelerine ye
miş yüklü küçük arabaları her gün 
şehir civarmdaki bir dağda muhtelif 
evlere kadar simpanzelere çektirmek 
suretile başlamıştır. Maymunlara o 
evlerden bu hizmetlerine mukabil 
yemişler ve hayvanlann severek ye
dikleri daha başka yemekler verilmiş-
ür. 

Profesör Volfe bundan sonra tec
rübesinin ikinci safhasma geçerek 
maymunlara hizmetlerine mukabil 
yemiş vesaire yerine renkli selüloitten 
mamul paralar verdirmeğe başlanuş-

hesabuu yapmağa başhyan Tom 
tır. Hayvanlar evvelâ bu paralan kı
zarak yere etımşlar. Fakat bundan 
dolayı cezaya çarpüarak o gün yan 
aç bir halde bırakılmışlardır. 

Profesör Volfe ertesi günü may-
munlan kendileri için tesis edilen 
yemek otomatlarına göndermiştir. 
Bu otomatlann birinde meyva, ikin
cisinde süt ve üçüncüsünde su bulu
nuyordu. Maymunlar ellerindeki pa
ralan bu otomatlann içine atarak al-
tmdan çıkan mejrvalan yemeğe ve 
sütleri ve sulan içmeğe yavaş yavaş 
alışmışlardır. Üniversite talebesi may-
munlann bu alış verişini seyretmek 
için otomatlann bulunduğu yere hü
cum etmeğe başlamışlardır. 

Tom ismindeki bir maymun diğer 
maymunlardan daha zekî olduğımu 

isbat etmiştir. Penbe paranın meyva 
otomatına atılacağını en evvel öğre
nen o olmuştur. Yeşil paranın süt 
otomatına mahsus olduğunu ve oıiu 
attığı zaman otomat'm altmda du
ran kabın sütle dolduğunu bütün 
maymunlardan evvel Tom öğrendiği 
için diğerlerinden daha ziyade oto
matlardan istifade etmiştir. Hattâ 
Tom, kansı Jölenin boynunda asılı 
duran para torbasının içindeki pen
be paraları çalarak gidip onlarla 
meyva satın almağa ve karısına yâl
nız süt paralannı bırakmağa kadar 
varmıştır. 

Bunun üzerine profesör Volfe may
mun Tomu bütün gün susuz bırak
mış ve üçüncü otomattan su tedariki 
için lâzım olan kırmızı paralardan 
vermemiştir. Maymun Tom, eşya yük
lü küçük arabayı üniversiteye kadar 
çekerse orada ücret olarak kendisine 
kırmızı para verileceğini anlamış, 
hemen arabanın olduğu yere koşmuş, 
süratle çekerek üniversiteye kadar 
götürmüştür. Üniversiteden kendisi
ne kırmızı su parası verildiğini gören 
Tom parayı almca gerisingeriye oto
matlann bulunduğu yere dönmüş, 
parayı atmış ve alttan çıkan suyu 
büyük bir zevkle içmeğe başlamıştır. 

Profesör Volfe tecrübelerini yeni 
bir safhaya dökerek maymunlara 
yanlış paralar tevzi etmiştir. Karm 
aç olan maymıma stı parası, susayan 
maymuna da meyva parası vermiş
tir. Maymunlar ellerine geçen para
lan bir müddet bakıp durmuşlar, on
dan sonra aralarmda birer birer mü
badele etmişlerdir. Maymunlar bu 
suretle neye ihtiyaçları varsa onu 
«Satın almışlardır». 

Profesör Volfe tecrübelerine büyük 
bir alâka ile devam etmektedir. May-
munlann alış veriş yaptıklarını gör
mek Amerikahlar için büyük bir ha
disedir. Fakat resmini gördüğünüz 
Tom profesör Volfenin tecrübelerini 
geride bırakacak gibi görünüyor. Çün
kü o yalnız para ile alışveriş yapmak
la kalmıyacak, aldıklarının hesabım 
da çıkaracağa gibi benziyor. 

Paröste İ lkbahar ş a p k a iTii©d@lierl 

Depozito ve emanet 
sandıklan kuruluyor 

Büyük Millet meclisinin Itontrolü altında iturulacak 
bu sandıklar tasarrut tevdiatımda kabul edecekler 

Maliye Vekâleti, memleketimizde 
ilk defa olarak, depozito ve emanet 
sandığı tesisi hakkında bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Projenin Ka
mutayın bu devresinde kanunlaşma
sı muhtemeldir. 

Bu sandıkta bir alacaklının alma
dığı veya alamadığı para ve kıymet
ler muvakkaten saklanacaktır. Bu 
gibi para ve kıymetlerin kâfi derece
de emniyet telkin etmiyen yerlerde 
saklanmasından bir çok yolsuzluklar 
doğmaktadır. 

Bu proje, kanunun emaneten 
yatınlmasmı emrettiği depozito 
ve emanet paralarile esham 
tahvilât ve saire gibi menkul 
kıymetlerin tevdi mahalleri muh
telif olduğu için, Kamutayın fiilî mu
rakabesi altında bulunacak ve halka 
tam itimat verecek müstakil ve muh
tar bir müessesede toplanmasını te
min etmektedir. Kurulacak müessese 
Fransada bulunan Caisse des depots 
et consignationsa tekabül etmektedir. 

Sandığa yatırılması mecburî para

lar; borçlar kanunu, medenî kanun 
ve hukuk usulü muhakemeleri,^ icra 
ve iflâs kanunlarının emaneten yatı
rılmasını emrettiği para ve kıymetle
rin istimlâk bedelleri ve kanunlann-
da tevdi mahalli tayin edilmemiş olân 
bütün depozito ve emanetlerdir. 
Sandıktan başka bir mahalle yatırılan 
tevdiat, mudii borcundan ibra etmi-
yecektir. 

Umumî muhasebe kanununun 91 
inci maddesi mucibince emanet hesa
bına alman paralar da bu sandığa 

. tevdi olunacaktır. 
Bundan başka sandık teşkilâtı en 

küçük merkezlere kadar yayılacağı 
- için müessesenin memleketin her ta-

rafında tasarrufu teşvik hususunda 
istifade edilebilecek meslekî bir vası
ta teşkil edeceği göz önüne alınarak, 
sandığın küçük tasanuf tevdiatım 
da kabul etmesi muvafık görülmüş 
tür. 

Sandık depozito, ematnet veya tev
diat olarak yatırılan paralan işlete
cek ve faiz verecektir. 

Vezirköprüde ağaç 
Bu sene ağaç dikme bayramı Adatepe 

köyünde merasimle kutlandı 

Pariste bu sene ilkbahar şapka modasında, yenilik devam ediyor. Tuk«nkl kMşede Pariste ilkbahar at yanşlann-
da giyilen ve Parisli kadınların takdirini kaıanan birka$ yeni modd gösteriyor. 

yezirk5prüde ağaç bayruumm kutlanmasından iki inttba 
Vezirköprü (Akşam) — Verlrköprü 

Halkevinin tertip etmiş oldagu %op-
rak ve ağaç bayramı bu "ene pek 
muazzam ve çok istifade' ^ldu. Ka-
dm, erkek bütün kasab halkı daha 
sabahleyin erkenden ?' ?ç hvjvt^vaı 
yapılacak olan Adate* ^ köyünün yol
larına dökülmüşlerd T^Vİn otobüs^ 
ler, otomobiller, aru»;*tar kasaba hal
kım köye taşırken atiı ve yaya spor
cularla bir kısım halk ta ellerinde 
fidanları olduğu halde köy yoUsnn-
da davul zurna çalarak bayram yeri
ne gidiyorlardı. 

Yeni kaymakamımız B. Tevfik Kı-
lıçaslan Halkevinin tertip ettiği bu 
bayramın daha şümullü olmasını te
min maksadile tekmli devlet memur
lun, ticaret, ziraat ve sanayi odaları 
vesair müesseseleri, Icasaba merke
zindeki ve civar köylerdeki tekmil 
okullarla köylüleri ağaç bayramına 
İştirak ettirmiş ve Adatepe köyünde 
yüz binlerce vatandaş toplanmış köy 
meydanlığı mahşeri bir manzara ha
lini almıştı.. Civar köylerden gelen 
halk ellerinde fidanlan başlannda 
bayraklan önlerinde öğretmenleri ve 
muhtarları olduğu halde kafile halin
de köy meydanlığına toplanıyorlardı. 

Adatepe köyünde hazırlanan mey
dan daha önceden bayraklarla, def
ne dallarile, ağaçlarla süslenmiş, ça
dırlar kurulmuştu. Merasime tam saat 
10 da tekmil mektepliler, memurlar 

ve halkın iştirakile hep bir af/ızdan 
«öylenen İstiklâl marşile başlandı. 
Müteakiben kaymakam B. T'vfik Kı-
lıçaslan ziraat müdürü, köy muhtarı 
ağacın ehemmiyet ve kr/metini te
barüz ettiren birer nut'ak verdiler. 

Bundan sonra tekmil vatandaşla^ 
ellerinde fidanlan c^duğu halde hep 
birlikte köyde evvelce çukurlan kaa-
larak hazırlanmış elan mahalle gidi» 
lerek fidanlar dikeldi. Bu esnada Hal* 
kevinln önceden hazırlatmış olduğu 
(Vezirköprü Halkevi 1939 yılı ağafl 
tayramım bu köyde yapmıştır.) Lâv-
ha köy koruluğunun ortasına dikildlı 

Bir saat kadar istirahat ve öğle ye* 
meği yenildikten sonra köy meyda
nında programın öğleden sonraki 
kısmının tatbikatına geçilmiş ve ilÜ 
defa Gazi ve Merkez İlkokul öğret
menlerinin değerli çalışmalarile mey** 
dana getirilen mürettep bir talebi 
grupu tarafmdan idman ve spor ha;* 
reketleri yapılmış ve yüz binlerle se
yirciler tarafından alkışlanmıştık* 
Bunu müteakip köylüler arasında 
halat çekme kmüsabakalan, bayrak* 
yarışları, yaya sürat ve mukavenıe» 
yanşlan, at sürat ve mukavemet ya** 
nşlan yapılmıştır. Müsabakalai'd» 
birinci ikinci ve üçüncü gelenler* 
merasimle Halkevi tarafından müna^ 
8ip hediyeler ve mükâfatlar dağıtıl* 
mistir. 
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Itelyanlann ilk asker (ikardıklan Draç limanınııı yüksekten sürünüşü 

8(ibUeW 

New-York sergisini bir 
makine adam açacak 

ikinci bir makine tutam, seçilen sekiz 
rakamın cezri murabbamı bildirocek 

Bu sene New - York beynelmilel 
sergisinin açıldığını bir makine adam 
ilân edecektir. Bu makine adam 4 
metre uzunluğımda olup yüreği altı 
beygir kuvvetindedlr. sesi de dört ki
lometre uzaktan duyulacaktır, New -
York sergisinin büyük sürprizlerin
den biri de budur. Bu demir adam 
serginin açılışını ilân edeceği gibi 
muazzam sergi sahasını nura bo
ğacak olan projektörlerini de yaka
caktır. 

Makine adam, bu İki i^ şu şekilde 
yapacaktu*: Muazzam bir dürbinin 
adesesi parlak seyyarelerden bizine 
çevrilecektir. Adesenin teksif edeceği 
seyyar şuaları demir adamın, foto 
dektrlk hüceylerden yapılmif olan 
gözlerinden biri üzerine temerküz et-
tirüecektlr. Bu temerküz, bir elektrik 
cereyanı doğurarak demir adamın 
sağ kolımu harekete getirecek, kolun 
bir düğmeye teması İle bütün elektrlb 
ler ye projektörler yanacaktır. Bey
nelmilel sergUerin tarihinde ilk defa
dır ki, bir seyyarenin şuaları, projek
törleri ve elektrik ampullerini yaka
caktır. 

Demir adam, New - York sergisinin 
yegâne sürprizi değildir. Yine elektrik 
dalgalarile harekete getirilen bir ma
kine adam da seçtiğiniz sekiz rakar 
zmn cezir mural^Monı bildirecektir. 

Fakat bu iki makine adam, çelik
ten yapılmış makine asker yanmda 
solda sıfır kalır. Bu makine askerin 
babası, Şikago mühendislerinden 
Witman'dır. 450 kilo ağırlığında olan 
bu dev insan, 18 beygir kuvvetinde 
olan yüreği sayesinde muazzam ayak
lan sayam hayret bir çeviklikle ha-

Serfiyi ftfaeak mmUns adam 

reket etmektedir. Bu devâsâ makint 
askerin muvazenesi bir jiroskople te
min edilmektedir. Bu dev asker Hetn 
dalgalarile hareket ediyor. 

Makine askerin çelik koUannda el 
makamında, mütemadiyen devreden 
Te matraklarta mücehhez olan ild 
disk bulunmaktadır. Bu matrakm blı 
darbesi bile bir deniz aygırım öldür
meğe kâfidir. 

Makine askerin kafatasmda bulu
nan bir ahize, efendisinin emirlerirü 
ne kadar uzaktan olursa olsun Hertz 
dalgalarile kollanna ve bacaklarına 
isal edecektir. 

Mersinde maarif iıarelcetieri 
Vilâyette 140 ilk mektep var. 

Köylerde yenileri açılmaya çalışılıyor 

Mersinde ilkokula muallim ve talebeleri Mr arada 

^"^ IT'izHi matnuıırl Arlr(»r Abry Vamnvada sunî sis ile ffizlrme tecrübeleri 

Mersin (Akşam) — Vilâyetimiz da-
hüinde bulunan 7-16 yaş arasındaki 
bütün kız ve erkek çocukları okutmak 
üzere vilâyet, kaza, nahiye merkezle
rinde ve bu merkezlere bağlı köylerde 
yeniden okullar açmakta ve merkezî 
yerlerde bulunan bir kısım köy okul
ları tam devreli hale getirilerek bura
larda pansiyon teşkilâtı yapılmakta
dır. Bu suretle okulsuz köy çocuklarile 
bir devreli okulları ikmal eden çocuk-
lann ilk tahsili tamamlamaları temin 
olunmaktadır. 

Köylerimizde yeniden plâna uygun 
birçok okul binalan kurulmaktadır. 
Yeniden kurulan bu okulların civa
rındaki bütün köy çocuklannın isti
fadeleri için merkezî yerlerde yapılma^ 
sına dikkat edilmekte ve köy okullan-
mızm yavaş yavaş merkezileştirilmesi 
ve tam devreli hale getirilmesi ciheti
ne gidilmektedir. Bütçenin müsaadesi 
nisbetinde ve hazırlanan beş yıllık me
saî programına göre her yıl okul ve 
öğretmen kadrosunun arttırılmasına 
ve bu suretle ihtiyacın önlemesine ça
lışılmaktadır. 

Okula ripvanı edrn vf »i ! . 
be saviK) 

Mecburî tahsil çağmda kız erkek 
34,367 çocuk vardır, vilâyetimizde bun
lardan 14,119 u mektebe devam et
mektedir. 

Okullara devam edenlerin etmiyen-
lere nisbeti şehirlerde yüzde 61 ve köy», 
lerde yüzde 34 dür. 

Vilâyette 140 ilkokul mevcut olup 
buralarda 260 öğretmen ders vermek
tedir. Ayrıca üç orta, bir akşam tecim, 
bir Amerikan koleji, bir hususî ana 
mektebi ve dört biçki ve dikiş yurdu 
vardır. 

Ev, Apartıman 
kiralamak İçin 

«Akşam »in KÜÇÜK 
İLÂNLARI En »üratlı ve 
en ucuz vasıtadır. * 

\ 
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kmlr şampiyonu Doğanıponı M iMİPAb «dea VeAı teklini, Dttnktt ]râ|h gflrefkrde IUıl)«fMdffl İ1«ahim Tanm Dingıvı SmeynumB gtittb gdlrkca, Yela • Dojtanspor maçında V^ah Oasl tcmir 
kaleclılle mttcadde ederken 

Beşiktaş Ankarada yaptığı ikinci 
maçta da maOlûb oldu 

Stadyomu şereflendiren Milli Şef 25 bin 
seyircinin coşkun alkışlarile karşılandı 

Ylıkanda Beşiktaş • Demirspor maçmda her iki takmı müsabakadan evrc^ 
Aşağıda Beşiktaş - Demirspor maçmda Hakkı Demirspor kalecisite 

mücadele ederkm 

Ankara 16 (Telefonla) — Befiktaf 
takımı ikinci maçım bugün Ankara-
gûcüne karşı oynadı. Güneşli ve gü-
2*1 bir ilkbahar havası, jxıaçm ehem-
niyeti ve Ankarada spora karşı olan 
aUka stadı baştan başa doldurmuştu. 

Tribünlerde 25 bine yakm bir seyir
ci vardı. Şeref tribününde başta Ha
riciye Vekili olmak üzere birçok me
buslar ve generaller bulunuyordu. 

Birinci devrenin sonlarında Cüm-
hurreisimiz Milli Şef İsmet İnönü sta
da şeref verdiler. 25 bin seyircinin 
coşkun alkışlarile karşılanan Cüm-
burreisimiz maçı sonuna kadar alâ
ka ile takib ettiler. 

Bir gün evvel durgun bir oyunla 
inağlûb olan Beşiktaşlılar bugün ta
kımı değiştirmiş ve Rıdvam sağlçe 
Hakkıyı santrfore getirerek şu şekilde 
çıkmışlardı. 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Hüsnü, İb-
rahim - Hüseyin, Bediî, Feyzi - Haya-
U, Rıdvan, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Ankaragücü: Natık . Enver, Salih -
Abdül, Semih, îsmaü - Vahab, Fikret, 
Muzaffer, Fahri, Hamdi. 

Ankara takımında bir müddet evvel 
idmanlarda sakatlanan İstanbulun 
tanıdığı Ali Rısa yoktu. Hakem Mu-
laffer. 

İLK DEVRE 
İlk dakikalarda Ankaragücü üstüs-

te birka.; akın yaptı. Bir ka/a vuruşu
nu '.e F kretin bir sütünü Mehmed Ali 
güçlükle bloke etti. Çeşiktaş çok can
lı ovnûy r. 

I kJu ortadan aldığı bir pasla ya
kından güzel bir şüt çekti. Natık mü

kemmel bir plonjonla kornere göndes^ 
di. Bu sırada Ankaragücü aleyhin» 
olan üç kornerden Beşiktaş istifade 
edemedi. 

Ankaragücü seri ve güzel bir akın 
3raptı. Vahabm sütünü Mehmed Ali 
kurtardı. Müsabaka çok zevkli ve he
yecanlı oluyor. Her iki takım canla 
başla çalışıyordu. Ankaragücünün 
açıklar vasıtasile yaptığı akınlar bil
hassa tehlike yaratıyor. Beş'iktaşm 
saöhafı Hüseyin Hamdiyi durduıv 
makta müşkülât çekiyOT ve favüllu 
oynuyordu. 

Siyahbeyazlılann ortadan yapmak 
istdikleri hücumlar çok enerjik o3ma-
yan Ankara müdafileri tarafından ko
laylıkla kesiliyordu. Bu sırada Rıdva-
nm sıkı bir sütü direğin içine çarpa
rak dışan çıktı. Beşiktaş aleyhine olan 
firikiki Vehab 30 metred«ı sıkı Wr 
sütle kaleye gönderdiyse de Mehmed 
Alinin güzel bir plonjonu gole mâni 
oldu. 

Ankaralılar Hakkıyı daima iki oyun
cu ile marke ediyorlar. Müsabaka ol
dukça çetin fakat favulsüz bir şekilde 
geçiyor. Hamdlnin yerden bir sütünü 
Mehmed Ali ancak kornerle kurtara
bildi. İki taraf görerek ve bilerek oy
nadığı için âni akınlarla her iki kale 
zaman, zaman tehlike geçirtiyordu. 
Devrenin sonlarında Hakkı sakatla
narak çıktı. Ve devre golsüz olarak 
berabere nihayetlendi. 

İKİNCİ DEVRE 
Bu devre birinci devreye nazaran 

daha süratli geçti. Beşiktaş bilhassa 
Rıdvan, Hayati cenahdan yaptığı 

Beden terbiyesi i(upası 
Şi$li, Süleymaniye muhteliti 

Pera, t. Spor muhtelitine 
2 • l^ajlib geldi 

Dün Şeref stadmda milli küme ma
çından evvel beden terbiyesi kupaa 
için muhtelif müsabakalar yapılmış
tır. İkinci küme klüpler arasındaki 
maçta Anadoluhisar - Bozkurda 3-0 
galib gelmiştir. HUâl Kurtuluş muh
teliti eksik geldiği için Beykoz Kur
tuluş muhteliti hükmen galib sayıl
mıştır. Muhtelitlerin son müsabakası 
Şişli, Süleymaniye muhteliti Ue Pera, 
Istanbulspor muhtelitleri arasında 
yapılmıştır. Ahmed Ademin hakem
liği altmda yapılan bu karşılaşmaya 
takımlar en kuvvetli kadrolarile çık-
mışlardv 

Tarafdarlannm teşvikleri arasında 
büyük bir didinme halinde geçen bu 
maçı Şişli Süleymaniye muhteliti her 
iki devrede yaptığı ,birer sayı Ue 2 - 1 
galib bitirmiştir. Pera İstanbulspor 
muhteliti bir penaltı kaçırımştır. 

B a r u t g ü c ü y e n i l d i 
Dün Barutgücü sahasında Fatih 

ffidkeviA ve B takımlarile Barutgü-
ofl A ve B takımları arasında maçlar 
yapılmıştır. B takımları karşılaşma-
smda Barutgücü 2 - 0 galib gelmiştir. 
A takımlan maçı çok sıkı olmuş ve 
neticede Fatih Halkevi 2 - O galib gel
miştir. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • t a a a a a a B B g 
akınlarla Ankara kalesini tehlikeye 
sokuyordu. Bu tehlikeleri Natıkm gü
zel ve yerinde müdahaleleri ile müda-
faamn gayreti atlatıjrordu. 

Soldan yapılan bir Beşiktaş hücu
munda Eşrefin sıkı sütü avuta git
ti. Ankaramn bir akmmda kendisini 
atlatan Velıaba İbrahim çelme taktu 
Çekilen frikik neticesiz kaldı. 

ANKARAGÜCÜNÜN GOLÜ 
14 üncü dakikada Beşiktaş kalesi 

sıkıştı. Müdafaa topu uzaklaştırama
dı. Tekrar kale önüne düşen otpa İb
rahim ıska geçti. Demarke vaziyet
te topu yakalayan Vehab yerden siki 
bir sütle Ankaragücünün ve maçm ye
gâne golünü yaptı. Bu sayı Beşiktaş-
ülan daha fazla çalışmağa şevketti 
ve oyun üzerinde hâkim vaziyete geç
tiler. Bu sırada Hakkı ve Rıdvanm 
yakmdan attıklan sıkı şüt avut oldu. 

ANK.4RAGÜCÜNÜN KAÇIRDIĞI 
PENALTI 

Ankaragücünün bir akınında Hüs
nü topa eUle vurdu. Hakem penaltı 
verdi. Vehabm sütü direği sıyırarak 
avuta gitti. Beşiktaş tekrar hücuma 
geçti. Fakat forvert hattuun sıkışık 
oynaması ve Ankara müdafaasmm 
gayreti sayesinde netice değişmed«ı 
müsabaka 1 - 0 Ankaragücünün ga-
libiyetile bitti. 

NASIL OYNADIL.\R . 
Oyun çok güzel ve zevkli oldu. 

Ankaragücü hiç şaşırmadan ve bo
zulmadan galibiyeti hak eden bir oyun 
çıkardı. Natık ve iki müdafi mükem
meldi, haf hattı galibiyete âmil oldu. 
Vehab ve Hamdi çok muvaffak oldu
lar. Üç orta iyi çalıştı. 

Beşiktaşta Mehmed Ali ve Hüsntt 
çok iyi bir maç çıkardılar. İbrahimin 
idmam henüz kâfi değil. Haf hattuv-
da Hüseyin favuUü, diğer ikisi zaraı> 
sız. Hücum hattı topu ortada sıkıştır
dı. Hakkı ve Rıdvan iki mühim gol 
kaçırdılar. Siyah beyazlılar Demlik 
spora ne kadar durgun oynadı ise 

.̂ bugün de o kadar şanandL Hakem i|^; 
idL Vlvi YEN AL 

MlLLt KÜME KARŞILAŞMALARI 

Vefa, Doğansporu 6-2 
mağlûp etti 

Yeşil beyazlılar dört gollerini 
son on dakikada yaptılar 

izmir şampiyonu Doğanspor ikinci 
karşılaşmasım dün Şeref stadmda 
Vefa üe yaptı. Ayni sahada bu müsar 
bakadan evvel Beden terbiyesi kupa-
si için Şişli, Süleymaniye İle Pera, 
İstanbulspor muhtelitleri karşılaştı-
ğmdan stada büyük bir kalabahk 
toplanmıştı. 

Feridun Kıhçm hakemliği altmda 
cereyan eden bu müsabakaya takım
lar şu şekilde çıktüar: 

Doğanspor: Ömer - Abdullah, Ha-
Ut - İrfan. Macid, Said - Abbas, Meh
med, Fuad, Yusuf, Emin. 

Vefa: Azad - Vahit, Süleyman -
Sefer, Lütfi, Şükrü - Necib, Muhte
şem, Sulhi, Gazi, Mehmed. 

BİRİNCİ DEVRE 
Oyuna saat 17 de Vefanm merkez 

den yaptığı bir hücumla başlandı. 
Doğanspor müdafaasmda kesilen bu 
hücum derhal sağ taraftan mukabele 
gördü. İlk anlarda her iki takım da 
şuursıız oynadığmdan müsabaka 
zevksiz bir şekilde geçiyordu. Akınlar 
karşılıklı oluyorsa da her iM takmun 
muhacim hattı kale yakınlarında 
ellerine geçen fırsatlardan istifade 
edemiyecek derecede acele ediyorlardı. 

Oyımun ilk tehlikesini İzmir kalesi 
atlattı. 17 nci dakikada Muhteşemin 
yakm bir mesafeden çektiği frikik 
kale direğini sıyırarak avut oldu. 
20 nci dakikadan itibaren yeşil be
yazlılar vaziyete hâkim olmağa ve İa-
mir kalesini tehdid etmeğe başladılar. 
Birbirini kovalıyan Vefa hücumlarım 
durdurmak için İzmirU müdafiler 
fazla enerji sarfetmek mecburiyetin
de kahyorlardı. 

VEFANIN DÖRDÜNCÜ GOLÜ 
26 nci dakikada Muhteşemin uzak

tan attığı bir frikiki Doğanspor kale
cisi ayağiyle karşüamak gibi büyük 
bir hataya düştü. İyi vuramadığı to
pu Sulhi kaptı ve yavaş bir sütle ka
leye soktu. 

Galibiyeti garanti etmek için Vefa
lılar bu sayıdan sonra daha fazla ça-
hşmaya başladılar ve pek çabuk se-
meresirü gördüler. 

VEFANIN İKİNCİ GOLÜ 
32 nci dakikada merkezden inkişaf 

eden bir Vefa hücumunda Sulhi mü
dafileri atlatarak takımımn ikinci 
sayışım çıkardı. Bu sayıdan sonra 
İzmirliler canlanır gibi oldular ve 
40 mcı dakikada solaçıklan muhak
kak bir gol kaçırdı ve devre 2 - 0 
Vefa lehine kapandı. 

İKİNCİ DEVRS 
Bu devreye İzmirlilerin soldan yap

tıkları bir hücumla başlandı. Birinci 
devreye nazaran bütün hatlarmda bir 
canlılık hissedilen İzmirliler netice al
mak için fazla çalışarak hâkim vaıl-
yete girdiler. 

DOĞANSPORÜN BİRİNCİ OOLÜ 
4 üncü dakikada yeni bir tzmlr hü-

cumımda Vefa müdafileri topu elle 
çevirdiler. Verilen penaltıdan Fuad 
takımının blrind golünü yaptı. Bu 
sayı beraberlik ümidini kuvvetlendir

diği için İzmirlilerin hücumlan sık
laştı. 

DOĞANSPORÜN İKİNCİ GOLÜ 
11 ind dakikada sağdan yapüan 

bir İzmir hücumunda müdafileri at
latan Fuat güzel bir sütle takımımn 
ikinci golünü de çıkarmağa muvaffak 
olarak vaziyeti berabere yaptı. 

Müsabaka berabere olunca her iki 
taraf bütün enerjisile çahşmağa ba^ 
ladı. Bu yüzden oyun sert bir şekil 
aldı. 

Vaziyetin tehlikeye girdiğini hisse
den yeşil beyazlılar bu çsOışmada ra
kiplerine tefevvuk ettüer ve on daki
ka içinde üstüste dört gol yaptılar. Bu 
goller şu şekilde oldu. 

VEFANIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 
35 inci dakikada sağdan yapılan blu 

Vefa hücumunda oıiayı bulan topa 
serî bir çıkış yapan Gazi takımını ga
libiyete ulaştırdı. 

VEFANIN DÖRDÜNCÜ GOLÜ 
Vefanın galip vaziyete geçtiğini gö

ren İzmirliler mücadeleyi biran için 
bıraktılar. Bütün hatlarında gevşeto-
lik başgösterdi. Onlarm bu lâkaydî-
sinden istifade etmesini bilen yeşil 
beyazlüar 38 inci dakikada sağaçık-
lan vasıtasile dördüncü sayılarını 
yaptüar. 

VEFANIN BEŞİNCİ VE ALTINCI 
GOLLERİ 

Üstüste yapüan bu iki gol İzmirli
lerin maneviyatlan üzerinde büyük 
bir tesir husule getirdi. Top» istek
siz bir şekilde ve gelişigüzel vurmağa 
başladılar. 42 nci dakikada Sulhi, 44 
üncü dakikada Necib Vefanm beşind 
ve altıncı gollerini yapmakta müşkü
lâta uğramadılar. 

Müsabaka 6 - 2 gibi açık bir sayı 
farkiyle Vefanm galebesile nihayet
lendi. 

NASIL OYNADILAR? 
İzmirli sporcular Fenerbahçe m*' 

çına nazaran dün daha bozuk idUer. 
Beraberlikten sonra daha dikkatli 
oynamalan icab ederken açılmaları 
tekruk bir hatadır. Kalecileri bu çok 
sayıh mağlûbiyetin başlıca âmilidir' 
İçlerinden Fuaddan başka muvaffft* 
olan bir oyımcu gözümüze çeırpmadı» 

Vefalüara galip gelmelerine rağno«" 
iyi bir oyun çıkardı denilemez. KaleC" 
Azad vazifesini yaptı. Müdafiler va^ 
sattı. Lütfi günün en iyi oyuncusu 
oldu. Muhacim hattında Gazi ve JA^"^ 
teşem fena değildi. ŞAZİ Tezca» 

Millî k ü m e puan 
cetveli 

A. Gücü 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 
Demir. S. 
Vefa 
Ateş 
Doğan 
G. Saray 

M. 
7 

G. 
5 
4 
3 
2 
2 
1 

B. 
1 

M. 
1 

- 1 
- S 
1 — 

- 2 
1 3 
1 4 

- 3 

A. y; ' 
18 10 1« 

5 
6 
2 
7 

10 
22 

12 
13 
e 

10 
5 
6 
1 

13 
13 
8 
8 
8 
6 
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Haftalık Radyo programı 
SKrUy* lUdyodifûzjrra PMUkın 

BlALOA TTZITNLUĞU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

V. A O. 19,74 m. 19199 Kes. 30 Kw. 
t . A P< 11.70 m. 9465 Kes. 20 Kir. 

AMKARA RADTOSC 
famrtesl 17/4/939 

TÜRKİYF SAATÎLB 

12^0: Program, 12,35: Türk müziği-PL, 
13; Memleket saat ayan, ajans ve meteo-
»rioji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (S«nfo-
Blk müzik - Pl.). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Cevad 
Memduh - Keman ve literatürü konuş
ma) Plâklarla misaller, 19: Konuşma 
(Doktorun saati), 19,15: Türk müziği 
(Halk türküleri ve oyun havalan) Sadi 
Yaver Ataman tarafmdan, 19,35: Türk 
müziği (Fasıl heyeti - Kanşık program) 
Hakkı Dermen, Eşref Kadri, Hasan Oür, 
Basri Üfler, Hamdi Tokay, 20: Ajans, 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 
20,15: Türk müziği (Klâsik program) An
kara Radyosu küme heyeti. İdare eden: 
Mesud Cemil (Hicaz köçekleri) 1 - Acem 
kızı, 2 - İndim gittim, 3 - Baharın zama
nı, 4 - Güzel gel aklımı aldın, 5 - Gö
nüller kapıcı, 6 - Bir sevda geldi başıma, 
7 - Şuhi sitemkâr, 8 - Yine yeşillendi, 9 -
Yalvarırım kuzum sana, 10 - Oyun ha
vası ve devri turan, 21: î^emleket saat 
ayan, 21: Konuşma, 21,15: Esham, tahvilât, 
kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Folklor çeyrek 
saati - Halil Bedi Yönetken, 21,45: Müzik 
(Türk Müzik Birliği korosu): 1 - Mozart -
Sabah şarkısı, 2 - Schubert - Ihlamur 
ağacı, 3 - Weber - Barkarol, 4 - Men-
delssolın - Demirci, 5 - Mendelssohn -
İlkbahar, 6 - Zeki Kemanmı, 7 - Zeki -
Aşknı, 8 - Hasan Ferid - Bahçe duvarı, 
9 - Ulvi Cemal - Ağlama yar, 10 - Cemal 
Reşid - Çayır ince, 11 - A. Adnan Say-
gm - And, 22,10: Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Zlehrer -
Şetsmayister operetinden vals, 2 - Lincke -
Kapri italyan serenadı, 3 - J. Strauss -
Hayatın zevkleri valsi, 4 - Noack - Köy 
hikâyeleri, 5 - Föderi - Viyana şarkısı, 6 -
Vollgraf - Kalbim aşkı hasretle bekler, 
23: Müzik (Cazband - Pl.), 23,45 - 24: 
Soa ajans haberleri ve yarınki program. 

Sah 18/4/939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayarı, ajans ve meteo
roloji halıerleri, 13,15: Müzik (Karışık 
program - Pl.), 13,45 - 14: Konuşma (Ka-
dm saati - Ev hayatına aid). 

18,30: Program, 1835: Müzik (Oda mü
ziği - Pl.>, 19: Konuşma (Türkiye posta-
an), 19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları. Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri Üfler, 20: Ajans, meteoro
loji haberleri, ziraat borsası (fiat), 20,15: 
Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad 
Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Oku
yanlar: Muzaffer İlkar, Safiye Tokay. 
1 - Puselik peşrevi, 2 - Itri Buselik ma
kamında beste - Her gördüğü, 3 - Şakir 
ağanın - Puselik makamında şarkı - Sün-
bülistan etme etrafı, 4 - Reşad Erer -
Keman taksimi, 5 - İshakın - Puselik 
makamında şarkı - Gönül vermez, 6 -
Üçüncü Selim - Puselik makamında şar
kı - Bir pür cefa, 7 - Puselik saz semaisi, 
a - Neşet Kânn - Mahur şarla - Gücen
dim ben sana, 9 - Faizenin - Nihavend 
larkı - Kız sen geldin Çerkeşden, 10 - Sa-
deddin Kaynağın - Nihavend şarkı -
Kirpiklerinin gölgesi, 21: Memleket saat 
»yan, 21: Konuşma (Hukuk İlmi Yayma 
kurumu), 21,15: Esham, tahvilât, kambi
yo - nukud borsası (fiat), 21,25: Neşeli 
püklar - R., 21^0: Müzik (Radyo or
kestra - Şef: Praetorius): 1 - Henry Ra-
b«ud - Eglogue op. 7, 2 - W. A. Mozart -
Senfoni sol minör, op. 183, a) Allegro-con 

brio, b) Andante, c) Menuetto - Trio, 
d) Allegro, 3 - Jan Brandts - Buys -
«Salzburg» serenatı, op. 51, a) Allegro 
molto, b) Largetto, c) Adagio assai, d) 
Allegro molto, 22,30: Müzik (Opera ar-
yalan - Pl), 23: Müzik (Cazband - Pl.), 
23,45 - 24: Son ajajıs haberleri ve yarınki 
program. 

Çarşamba 19/4/939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği. 

Çalanalr: Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun, Zühtü Bardakoğlu. 
Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 - Hicazkâr 
peşrevi, 2 - Leminin - Hicazkâr şarkı -
Son aşkımı canlandıran, 3 - Suphi Ziya
nın - Hicazkâr şarkı - Ehli zevkin, 4 -
Kemal Niyazi Seyhun - Kemence taksimi, 
5 - Şükrünün - Muhayyer şarkı - Ya
dında o sevdalı yeşil, 6 - Sadeddin Kay
nak - Muhayyer şarkı - Sürmeyi göz öl
dürür, 7 - Salâhaddin - Muhayyer şar
kı - Gökler perisi gibi, 13: Memleket saat 
ayan, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13,15 - 14: Müzik (Riyaseticümhur ban
dosu - Şef: İhsan Künçer): 1 - C. Urbi-
nl - Düğün marşı, 2 - G. Pares - Mazurka, 
3 - Keler - Bela - Macar uvertürü, 4 -
Gounod - Faust operasmdaıı fantezi, 
5 - R. Wagner - Lohengrin operasının 
marşı. 

1730: Konuşma (İnkılâp tarihi dersle
ri - Halkevinden naklen), 1830: Program, 
18,35. Müzik (Virtüozlar - Pl.), 19: Ko
nuşma (Çocuk esirgeme kurumu), 19,15: 
Türk müziği (Fasıl heyeti) Celâl Tokses, 
Tahsin Karakuş ve Safiye Tokay. Ça
lanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler, 20: 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat bor
sası (fiat), 20,15: Türk müziği. Çalanlar: 
Fahire Fersan, Refik Fersan, Cevdet Çağla, 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Semahat Öz-
denses, 1 - Segah peşrevi, 2 - Kemani 
Sadinin - Segah şarkı - Ruhumda ölen 
nağmede, 3 - Salâhaddin Pınarın - Hüz
zam şarkı - Bilmem niye, 4 - Ahmed 
Rasimin - Segah şarkı - Benim sen nem
sin, 5 - Cevdet Çağla - Keman taksimi, 
6 - Türkü - Boşan dağlar bo^n, 7 - Tür
kü - Göresin mi geldi, 8 - Udi İbrahimin— 
Kürdili hicazkâr şarkı - Sineler aşkınla 
inler, 9 - Kemani Sahakm - Kürdili hi
cazkâr şarkı - Çılgmca sevin, 10 - Türkü -
Akşam olur kervan iner yokuşa, 21: Mem
leket saat ayarı, 21: Konuşnıa, 21,15: 
Esham, tahvilât, kambiyo - nukud borsa
sı (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 2130: 
Temsil (Vapurda - Piyes). Yazan: Er-
tugrul Şevket, 22: Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın): 1 Thaler - Ku-
kuk polkası, 2 - Kochmann - Ebedî ar
kadaşlık marşı, 3 - Leuschner - Mazurka 
fantezisi, 4 - J. Strauss - Hızlılaşma valsi, 
5 - Künneke - Dans süitinden andante, 
6 -Sorge - Işıldar yanıyor, 7 - Munkel -
Polka, 8 - Frick - Rende kendi evimdp 
gibiyim, 9 - Trapp - Fujisan etrafında 
armoniler, 23: Müzik (Cazband - Pl.), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

Perşembe 20/4,939 
1230: Program, 1235: Türk müziği-PL, 

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

1730: Konuşma (İnkılâp tarihi dersle
ri - Halkevinden naklen), 1830: Program, 
1835: Müzik (Neşeli müzik -PL), 19: Ko
nuşma (Ziraat saati), 19,15: Türk müziği 
(Fasıl heyeti) Celâl Tokses ve arkadaşla-
n , 20: Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (fiat), 20.15: Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar: 
Müzeyyen Senar, Mahmud Karmdaç. 1 -
İsfahan peşrevi, 2 - İshakın - İsfalıan 
şarkı - Canda hasiyet mi var, 3 - Mah
mud Cel&leddin pafanm - İsfahan şarkı -
Dili biçare senin içki, 4 - Kemal Niyazi 

tzmir havalisinde arkeolojik tetkikler 

^fff^^^ If^nm y Ktkkit^ tnnir müzeler müdürü Oe bir arada 

ttıniT (Akşam) — Memleketimizde 
JJkeoIojik tedldkler yapmak üzere 
« ^ n Upsala üniversitesi tarihî ka-
^ profeeörü B. Alesel Person ya-
**da mimar, ressam ve arkeolog ye-
••* kl^i olduğu halde Ankaradan bu-
'•ya gelmiştir. İsveç misyonunda 
^•e rs l t e talebesi arkeolog iki de kız 
^•rdır. Heyet, geçen sene Milas civa-
"^da Genclktepe mevkiinde araşUr-
**»»l*u: yapnu.ş, Karja medeniyetine 
*** pek çok eserler meydana çıkar
c ı . Profesör B. Aksel Person'un 
J'* araştırmalarda vardığı netice -
"•»̂ di ifadesine göre - Karya mede

niyeti, en eski Miken medeniyetinin 
babasıdır. Yani demek istiyor ki ka
dim Yunan medeniyeti, Karya me
deniyetinden doğmuştur. 

İsveç misyonu, şimdilik İzmir mü
zesinde muhtelif eserlerin; bilhassa 
Milâsta Oenciktepede bulunan ve tz
mir müzesine nakledilen zengin "eser
lerin restore işlerinde çalışacak ve ağ-
lebi ihtimal Salihli kazası dahilinde 
Sard harabelerinde hafriyat yapacak
tır, tzmir müzeleri müdürü B. Salâ
haddin Kantar, tsveç mi-syOTiu ile bir
likte ^-alışacaktır. 

Seyhun - Kemence taksimi, 5 - Rahmi 
beyin - İsfahan şarkı - Etme beyhude 
figan, 6 - İsfahan şarkı - Fesilğen ektim, 
7 - İsfahan saz semaisi, 8 - Hüseyni 
türkü - Esmer bu gün ağlamış, 9 - Sa
deddin Kaynak - Türkü - Senin yazın 
kışa benzer, 10 - Türkü - Kevengln yolu 
bu mudur, 21: Memleket saat ayan, 21: 
Konuşma (Mizah saati), 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 
21,25: Neşel plâklar - Pl., 2130: Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkm): 1 -
Glessmer - Sar kenarlarmda, 2 - Fries -
Esir, 3 - Blume - Vals entermezzosu, 4 » 
Lincke - Şen marş, 5 - Ntemann - Arab 
dans, 6 Walter - Kuklaların dansı, 7 -
Lincke - Olimpiya köyünde, 8 - Valente -
Kırmızı Işıklar saçan yakut, 9 - Doh-
nanyi - Düğün valsi, 22,30: Müzik (Ro
manslar ve saire - PL), 23: Müzik (Caz
band - PL), 23,45 - 24: Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

Cuma 21/4/939 
1230 Program, 1235: Türk müziği-PL, 

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

1730: Konuşma (İnkılâp tarihi dersle
ri - Halkevinden naklen), 1830: Program, 
1835: Müzik (Operet müziği - PL), 19: 
Konuşma, 19,15: Türk müziği (Fasıl he-
heyeti) Tahsin Karakuş ve arkadaşlan, 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler, 20: Ajans, me
teoroloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 
20,15: Türk müziği. Çalanlar: Zühtü Bar
dak oğlu, Cevdet Çağla, Kemal Niyazi 
Seyhun. Okuyanlar: Halûk Recai, Melek 
Tokgöz: 1 Şemseddin Ziya - Hicaz şarkı -
Kim görse seni, 2 - Rıfat beyin - Hicaz 
şarkı - Sislendi hava, 3 - Rahmi be
yin - Hicaz şarkı - Akşam erdi yine sular, 
4 - Zühtü Bardakoğlu - Santur taksimi, 
5 - Dedenin - Şetaraban şarkı - Gözüm
den göynümden, 6 - Şetaraban şarkı -
Gecemiz, 7 - Üsküdarlı Ziya beyin - Ta-
hirbuselik şarkı - Nim nigâha kail oldum, 
20,45: Türk müziği (Saz eserleri) Çalan
lar: Fahire Fersan, Refik Fersan, 21: 
Memleket saat ayarı, 21: Konuşma, 21,15: 
Esham, tahvilât, kambiyo - nukud bor
sası (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 
21,30: Müzik (Riyaseticümhur Filarmo
nik orkestrası) Şef: Praetorius. 1 - R. 
Heuberger - Opera balosu: Opernball ope
retinden uvertür, 2 - J. Strauss - «Viya
na ormanında masallar», 3 - F. Lehar -
«Altın ve gümüş», 4 - J. Strauss - «Gece 
kufu» operetinden uvertür, 5 - J. Strauss -
«Güzel mavi Tuna», 22,30: Müzik arya
ları - P l ) , 23: Müzik (Cazband - PL), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarmki 
program. 

Cumartesi 22/4/939 
13,30: Program, 13,35: Müzik (Bir kon-

serto - PL), 14: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 14,10: Türk 
müziği (Halk türküleri ve oyun havala-
n) Sivaslı Âşık Veysel ve İbrahim. Tak
dim eden: Sadi Yaver Ataman, 14,40 -
15,30: Müzik (Neşeli müzik - PL). 

17.30: Program, 17,35: Müzik (Dans 
saati - PL), 1735: Konuşma (Çocuk Esir
geme kurumu - Çocuk haftasmm açılışı), 
18,15: Türk müziği (Fasıl heyeti) Celâl 
Tokses ve Safiye Tokay, 19: Konuşma 
(Dış politika hadiseleri), 19,15: Türk mü
ziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, Ruşen 
Kam, Cevdet Koaan. Saz eserleri ve Mus
tafa Çağlar. 1 - Tanburi C^mil - Şetara
ban peşrevi, 2 -Tanburi Cemil - Ferah
feza saz. semaisi, 3 - Vecihe - Kanun tak
simi, 4 - Tanburi Cemil - Suzidilâra saz 
semaisi, 5 - Haydar bey - Pembe kız, 6 -
Salâhaddin Pmann - Beyati şarkı - Artık 
yetişir, 7 - Udi Ahmedin - Karcığar çar
kı - Tiri çeşmanml», 8 - üdî Ahmedin -
Karcığar şarkı - Beni bigâne mi sandın, 
9 - Şevki beyin - U»ak şarkı - Bu dehrin 
germü serdinden, 10 - Türkü - Ekin ek
tim çöllere, 20: Ajans, meteoroloji ha-
berieri, ziraat borsası (fiat), 20,15: Tem
sil (Hamid Gecesi) Radyo temsil kolu ta
rafından, 21,15: Memleket saat ayan, 
21,15: Esham, tahvUât, kambiyo - nukud 
borsaaı (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 
21,30: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Ne
cip Aşkm): 1 - Wacek - Marş, 2 -
Brusselmann - Köyde kar, 3 - Stilp -
Marş, 4 - Komzak - Geceleyin Viyana, 5 -
Grunow - Berlin Viyana Valsi, 6 - Hart-
mann - Güneş ışığında dans, 7 - Hipp-
mann - Fantezi, 22: Haftalık posta ku
tusu, 2230: Müzik (Bale müziği - PL), 
23: Müzik (Cazband - PL), 23,45 - 24: Son 
ajans haberleri ve yannki program. 

AKŞ^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kunif 2700 kuruş 
750 » 1450 > 
400 > tOO > 
180 > ~ > 

PosU ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memlekeUer: Seneliği 3900, alü »s^ıfı 

1900, aç ajrlıtı 1000 kuniftur. 
Adres tebdili İçin yirmi beo kuruşluk pul 

göndermek lâzımdır. 

Sefer 27 — İLMsm 1İ2 

8. tmsak OUnef öt le İkindi Akfam Yatsı 
E 8.40 10,28 534 9,09 12,00 138 
Va. 330 5,18 12,14 13,50 18,51 20,27 

İdarehane: BatotâU civan AcımtMhık 
sokak No. 13 

Mersin itfaiye teşkilatı 
Benzin infilakları ve zehirli gazlara 

mahsus teçhizatıda ikmal edildi 

* ^ Tl ^ ^ ^ 
J<ek«P*^ 

Mersin itfaiye mü
dürü B. tsmail 

Raklk 

Mersin itfaiye grupu: Tulıanda 
aşağıda: Grup hare 

Mersin (Ak
çam) — Şöıri-
miz evleri oldug-
ça dağımk ve 
kagir binalar ol
duğu halde gene 
yangın tehlike
sinden kurtula;-
mamaktadır. Bu 
İtibarla beledi
yemizin İtfaiye 
teşkilâtı, Mersi
nin yangın teh
likesini tamami-
le karşılasrabile-
cefc kadar kuv
vetli bir kadro 
ve teçhizata ma
liktir. 

İtfaiye kadrosu, çahşkan ve bilgili 
müdürü İsmaü Hakkı başta olduğu 
halde bir baş şoför, beş şoför, bir 
çavuş, bir onbaşı ile 14 erden iba
rettir. Bu 23 kişilik kadronım sön
dürme vesaiti İse bir kılavuz, bir 
kamyonet, üç arazöz ile bir taşıma 
kamyonu olmak üzere altı parçadan 
mürekkeptir. Bunlardan maada ben
zin ve benzeri yangınlarına karşı 
köpük atmak için sureti mahsusada 
getirtilmiş bir de köpük cihazı vardır. 

İtfaiye neferleri her gün munta
zaman t talimlerini yapmaktadırlar. 
Her hangi bir ateş zuhurunda dera-
kab mahalline yetişmekte ve muvaf
fakiyetle yangınm önünü alabilmek
tedirler. 

938 senesi zarfmda Mersinde 14 
yangm olmuştur. Bu yangınlar neti
cesinde tesbit edilen zarar re ziyan 
mikdan 150 - 200 lira arasmdadır. 
Bu rakamlar bize itfaiyenin s&y ve 
gayretini göstermeğe kâfi sayam 
memnuıüyet rakamlardır. 

itfaiyecUer jaz maskelerile, 
kete hazırlanırken 

Zehirli gazlara karşı gereken itfai
ye teçhizatı da ikmal edilmiştir. Bil
hassa erlerin gaz temizleme, gazdan 
korunma gibi bilmeleri lâzımgelen 
hususat kamilen müdür İsmail Hak
kı tarafından öğretilmiştir. Ve bu 
derslere her gün devam edilmek
tedir. 

İtfaiye teşkilâtımızın tulunduğu 
bina da çok güzel tertib ve tanzim 
edilmiştir. Erlerin istirahat mahaUi, 
yemekhanesi ve yatakhanesi ayrıl
mıştır. Çok temiz ve sıhhîdir. Yan-
gmdan geldikleri zaman yıkanmala-
rma mahsus sıcak su hamamları da 
mevcuddur. İyi bir disiplin ve sami
mî bir idare sistemi altında çalışan 
itfaiyemizin göı*düğü işler şayanı 
şükrandır. 

Son zamanlarda bir de radyo teda
rik edilmiştir. Erler, nöbet ve istira
hat zamanlarında bu radyo vasıtasile 
konferanslardan, müziklerden ve 
dünya havadislerinden istifade etti-
rUmektedirler. 

A y d ı n s p o r - N a z i l l i 
S ü m e r m a ç ı 

Aydın (Hususî) — Aydm bölgesi
nin beş klübü aj'asmda tertip edilen 
maçlarm en mühim karşılaşması pa
zar günü Nazilli spor sahasında, ge
çen sene şampiyonu Aydınspor ile 
NaziUi Sümerspor aıasmda yapıl
mıştır. 

Büyük bir kalabalık önünde cere
yan eden bu karşüaşma, tahmin edil
diği gibi, çok heyecanlı olmuş ve Ay
dınspor takımı ilk devrede yaptığı 
\AT golle müsabakayı 1 - 0 galip bi
tirmiştir. 

Çine - Karapınar takımlaıı arasın
daki maçı 2 - 1 Çine kazanmıştır. 

Izmirde at yarışları 

^ . , . ^ 

ttmSf (Akşam) — Tan? re ıslah 
encümeninin tzmir ilkbahar at ya-
nşlarmın ikinci haftası, sürprizlerle 
dolu geçmiştir. Koşulann yapıldığı 
KızılçuUu koşu sahasmda şimdiye 
kadar görülmemiş derecede kalaba
lık «eyirci kütlesi toplanmış, koşula
rı büyük alâka ile taklb etmiştir. Mü.ş-
terek bahiste oymyanlar da çok o)-

öıuştur. Bu hafta, koşu neticeleri bü
yük sürprizler arzettiğl için Ganyan 
ve plaseler şimdiye kadar görülmemiş 
derecede yüksek olmuştur. Birinci 
koşuda ganyan 51 lira, pl&se 14,5 li
ra kazandırmıştır. Müşterek bahis 
225 lira kazandırmıştır. Yukanki re
simde İlk koşuya iştirak eden hay
vanlar, hareket üzere görünüyor. 

™ 
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Sahife 12 - iftWg»»> âmimmtmım 

Ferdiyi Gaitıta rıiıturıindan bir sü
rü bavulla otomobile binerken gör
düm. Arkadaşmı dûn3raıun en uzalt 
memleketlerinde senelerce süren uzun 
Jjir seyahatten dönüyordu. Yamna 
yaklaştığım zaman boynuma atüdı: 

— Oel, dedi, Eğer Beyoğluna çıka
caksan beraber gidelim. Ben de bir 
otele ineceğim. 

Ferdinin otomobiline bindim. Onun 
bana anlatacağı o kadar çok gey var
dı ki sözün neresinden başlayacağını 
bilmiyordu. 

Arkadaşımın oteline geldik. Ferdi: 
— Ben çabucak odima yerleşirim. 

Vaktin varsa otuı- da beraber çene ça
lalım. Ben on dakika içiBde yıkamr, 
giyinirim. 

Benim de Ferdiyi göreceğim gel
mişti. Bunun için arkadiışımı bekla-
dim. Ferdi yıkandıktan, elbise değiş
tirdikten sonra yanıma oturdu: 

— Sorma kardeşim... dedi, fena 
halde âşığım.. 

— Aman anlatsana şunu... 
Ferdi anlatmağa başladı: 
— Bu son uzak seyahatimde yolum 

Kanadaya da uğramıştı. Ucuz bir oto
mobil satın almıştım. Her tarafa bu
nunla seyahat ediyordum. Kanadaya 
da bu otomobille geçmiştim. îakat 
mevsim kıştı. Kanadamn kışlan ber
battır. Bir gün yolda müthiş bir kar 
tipisine tutuldum. Gözgözü görmü
yordu. Halbuki yolumun üzerinde na 
şöyle barınabilecek bir köy, ne de kü
çük bir kasaba vardı. 

Bu şimal memleketinde kar tipisi 
içinde, yan donmuş bir halde ne ya-
pacağunı da şaşırmıştım. 

Üstelik yolumu da şaşırdım. Ben
zinim de nerede ise tükenecekti. Ben
zinim bitecek olursa o zaman halim 
büsbütün dumandı. 

Otomobillimle ne yapacağımı bil
meden, gelişi güzel ilerliyordum. El
lerim ayaklanm donmak üzere idi. 
Soğuğun şiddetinden otomobilin mo
toru de istediğim gibi işlememeğe 
başlamıştı. Gözümün önünde sıcak 
bir oda, sıcak bir çorba, soğuktan 
camlan buğulanmış pencereler, bana 
hizmet eden güzel bir kadın hayali 
canlanıyordu. 

Vaktile bir kitapta okumuştum. 
Yolcular, yalnız çölde «Serap» gör-
mezlermiş. Bazan böyle kutup mınta-
kalannda, soğuk memleketlerde, kar 
firtınasma tutulan, yolunu kaybeden 
seyyahlar, vücutlannda donmak alâ
metleri başaldığı zaman da serap gö-
rürlermiş. 

Çölde görülen serap ekseriya serin 
vahalar, soğuk sular, rahat ve gölge
li çadırlara ait olurmuş. 

Kutup mıntakalannda görülen se
rap da bunun büsbütün aksi olurmuş. 
Soğuktan donmak üzere bulunan yol
cular daima sıcak odalar, dumanı bu
ram buram tüten sıcak çorbalar, cam
lan buğulanmış pencereler, rahat, 
pufla yataklar, kendilerine hizmet 
eden güzel kadınlar görürlermiş... 

İşte o zaman ben de donmak üzere 
olduğum için böyle bir seraba dal
mıştım. Gözlerimin önünde alev alev 
yanan ocaklar canlanıyordu. Bu oca-
Ifm başında kendimi genç bir kadınla 
yanyana oturuyor tasavvur ediyor
dum. Ocağın içinde yanan kütüklerin 
alevi yanımdaki kadının yüzünde ga
rip gölgeler yapıyordu. Yanımızdaki 
küçük masanın üzerinde, içinden du
manlar çıkan çay bardakları vardı. 
Fakat bunlann hepsi de hayaldi. 

Nihayet öyle bir radde geldi ki el-
divenli ellerim adeta karmcalanmaga 
başladı. Motorum de birdenbire dur
du. Artık mahvolmuştum. Bu kar 
fırtması içinde dağ başında ölümtl 
beklemekten başka çare yoktu. 

Otomobil durunca biraz hareket et
mek, tepinmek, zıplamak ve bu sıuret-
U de bir parça ısmmak için dışanya 
çüctım. Vücudumdaki kam harekete 
getirmek maksadile kar fırtması için» 
de etrafımı görmeden koşmağa çalı
şıyordum. 

3ir aralık yağan kar hafifledi. Ta 
ileride hayal meyal 1^ çatı görmüş
tüm. Adeta çılgma döndüm. Ne oluiw 
te olsun gidip bu evin kapısını çala
caktım. Bir taraftan da gözl^lme 
İnanamıyordıun. Acaba bu gördüğüm 
|at ı da bir serap nu idi? 

Karlara bata çıka gördüğüm çatıya 
doğru üerlemege başladım. Biraz son-
ya bunun küçük bir dağ evi olduğunu 

anlaımşıbm. Eaptjn çaldun. AçıM^ 
OaHerluün, kirpiklerimin etrafım 
kar parçalan kapladığı iç^ bana ka-
pıjrı açan inşam ilk bakıjia göreme-
mjfitim. 

Çabuk çabuk derdimi şolattıı^: 
— Yolumu kaybettim. OtomobUlıa 

imlemiyor. Donmak üaereyim. Bir İki 
saat istirahat etmek İçin buraya gd-
4iın... 

Bu sözüm üzerine bir kadın sesi: 
— Peki., dedi, buyurunuz... 
Beni içeriye aldı. Sıcak bir odaya 

soktu. Bu bir hizmetçi kadmdı. Dı-
şanya çıkarken: 

— Si7,p öteberi getire3rim. Madama 
da haber vereyim... dedi. Ocagm ba
şında oturdum. Bu dakikamn saade
tini ömrüm oldukça unutamam. 

Hizmetçi dışarıya çıktıktan bira» 
sonra kapı açıldı. Genç güzel bir ka
dın içeriye girdi. Göz göze gelince iki
miz de hayretler içinde kaldık. Oeng 
kadın bana: 

— Ferdi!., diye bağırarak UerledL 
Elimi tuttu. 

Ben rüya görüyorum sanmıştan. 
Bu genç kadın vaktile tstanbulda ta-
mdığım Megi adlıkla bir Amerikah 
idi. Meginin petrol işi yapan ihtiyar 
bir kocası vardı. Seyahat için îstan-
bula gelmişlerdir. Megi ile tstanbul
da ne güzel günler geçirmiştik. 

Onu Boğazda, Çamlıcada, Adada 
epey gezdirmiştim. Şimdi Kanada 
da bir dağ başmdaki küçük evde o-
nunla karşı karşıya gelince hayretten 
dona kalmıştım. 

Mîgi ocağm başmda ellerime sanl-
dı. Bana sıcak çorba getirtti. Güzel 
yemeklerle bir sofra kurdu. Yemek
ten sonra konyakh sıcak çaylanmızı 
ocağın başında içerken hayatını an
lattı. Kocası ölmüştü. Yalmz yaşıyor
du. Bu civarda büyük emlâki vardı. 
Onun için burada oturuyordu. Çok 
yalnızdı. 

Onu dinlerken etrafıma bakıyor
dum. Biraz evvel gözüme görünen 
serap şimdi hakikat olmuştu. 

Meginin evinde iki gece kalmıştım. 
Kar tipisi dinmişti. Üçüncü gece gü
zel bir ay ışığı civardaki kariı ara
ziyi pınl pml aydmlatıyordu. Pence
renin önünde, sıcak odada Megi ile 
baş başa dışarısını seyrettik. Bu dağ 
köşkünde, karlar arasında hayatın en 
güzel günlerini geçirdim. 

İşte uzun seyahatimin en tath ma
cerası, en unutulmaz hatırası bu ol
du.. 

Hikmet Feridun Es 

BUIJİACAMIZ 

Soldan 8«tm! 

« — 

1 = 
9 — 

10 — 

Züğürtlük. 
Bir cins gektt - Familya. 
C«mi muhatab zamiri - Meroa-
dlyet. 
tki kere on altı - Beyan eâatı. 
Menfaatler. 
Bir çalgı - Bir erkek İsmi. 
Oene bir erkek İsmi - Figan. 
Nota - Cenubi Anadoluda bir kan. 
merkezi. 
İzabe - Yüzdeki lekeler. 
Hayvan cesedi - H09 - Tersi kftçfik 
mahradır. 

Tnkarıdan aşağı: 
1 — Cebinde pasosu var - Ta^km au. 

a — Mukavele - Pergelle çizilen yuvsurlak 
çizgi. 

8 — Tersi zararlıdır - Meşgale. 
4 — tslm - Yeniçeri tıman. 
8 — Şad etme. 
6 — Cereyan eden - İçki. 
7 — Zarifçesine. 
8 — Fransada bir şehir - İman 
9 — Az sıcak - Melun. 

10 — Kokulu bir ot - Yamalı. 
Geçen balmacamınn halli 

8«ldan sağm: 
1 — Köseivanof, 2 — Amasra, Ara, 3 — 

Veiiefendi. 4 — Ara, MU, Ud, 5 — Kibri», 
« — Pa, ZaU, 7 — Fotoğrafçi, 8 — Katı, 
Bak, 9 — Kare, Şerik, 10 — Akik, İta. 

Tokandan aşağı: 
1 — Kavak. Ka, 2 — Ömer, Sokak, S — 

Salak, Tarl, 4 — Esi, İpotek, 5 — İrem-
bagı, 6 — Vafir, Şi, 7 — Elizabet, 8 — 
Nftn, Tafara, 9 — Ordu, İçki, 10 — Fai-
deli. Ki. 

Halk ziraatı 
Me5rva, çiçek, bağ, sebze kümes 

ve kuşlara dair faydalı malû
mat . Aylık mevsim ziraat bUgUeri 

ÜMİİMİKi £ 
^ 

Yazan: tAkşam» ziraat muharriri 
Profesör Şükrü Âker 

Bahçe meraklılarına ve alelu-
mum ziraat işlerile uğraşanlara 
çok lüzumlu bir eserdir. Güzel 
resimlerle süslenmiş ve nefis bir 
şeküde basılmıştır. Fiati (100) 
kuruş. Tevzi yeri: Hilmi Kitapevi. 

Dünyanın Beynelmilel Endüstri Âlemi 

Çapa Markanın 
Erifümez bir kuvvet olduğunu (HORS CONCOURS) mü

kâfatı vermek suretile tasdik ve kabul etmiştir-
ÇAPA MARKA HUBUBAT UNLARI 

Sıhhatinizin yardımcı kolları 
Nefis Baharatı: 

Yemekleriniz lezzet ve iştiha kaynağıdır... 
Tarihi tesisi: 1916 M . N U R İ Ç A P A Beşiktaş 

•S 

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

TaBan: tSKMNDER f. SERTtLLt Tefrika No. İ14 

<«Tunaya bir yardımcı ordu göndermezsek, Avrapa-
lılar, bizim zayıfladığımıza hükmedecekler.» 

— Sung prensinin bajp vurulmadı 
mı? 

—i Hayır. Prens Ma - Çl kolay ko
lay idam edUemezdi. 

— Niçin? KubUfty ondan korkuyor 
mu? 

— Hayır. Kubüây kimseden kork
maz. Lâkin küçük bir gönül mesele
si onu, idam kararmdan vazgeçirt^ 
miştl. 

— Bir şey anlıyamadım, Samot 
Bana hakikati açıkça söyle... Çünktl, 
imparatoriçe, Çin ihtUâli etrafmda 
seninle uztm boylu konuşmamı em
retti. 

Samo, bildikleıtini anlatmak istir 
yordu: 

— Kubilây han, Sung prensinin 
kız kardeşini seviyordu. Onun hatm 
için, Ma - Çi'yi idam ettirmedi. Gü
neş gören bir zindana attı. Ve Ma -
Çi, benim geleceğim günler arasında 
zindandan kaçıp gitti. 

— Bundan ne çıkar ?KubUây, göz
desini sılaştınnca Ma - Çi'yi tekrar 
ele geçirebilir. 

— Neyazık İd, prenses Ti - Vong da 
kardeşi Ma - Çi Ue birlikte kaçtı. Ku
bilây onlan günlerce arattı., buldu-
ramadı. 

Çutsay'm cam sıkıldı: 
— Bu meseleyi imparatoriçeye söy

lemek doğru olmaz. Ma - Çi'nin kaç
tığını gizliyelim. 

— Ya bana sorarsa... Nasü yalan 
söyliyebilirim? 

~t Her iki tarafın selâmetini temin 
için, bunu gizlemeğe mecburuz. 

— împaratoriçe, Kubilâydan çeki
necek mevkide midir? Ben, KubUâ-
yın da bu hadiseyi imparatoriçeden 
gizliyeceğini sanmıyorum. Çünkü, 
ben yanından aynlırken: «İmparato
riçeye, çok yakında tekrar prens 
Mg, - Çi'yi ele geçireceğimi söyler
sin!» dedi. 

— O, söylemiş olabilir. Fakat, bi
zim bu işi gizlememiz lâzımdır. Hat
tâ, prens Ma - Çi'yi ortadan kaldır
makla Sımg hadisesinin de tamami-
le bastınldığım bütün dünyaya yay
mak mecburiyetindejnz. 

Çutsay, Samoya imparatorluğım 
son vaziyeti baklanda biraz daha 
izahat verdi: 

— Prens Batu'ya yeni bir ordu ile 
yardım edeceğiz. Bu ordunun ba
şında sen bulunacaksm! Yabancı 
devletlere karşı imparatoriçe Inıdret 
ve nüfuzunu tanıtmak ve garbi is
tilâ fikrinin suya düşmediğini anlat
mak istiyor. Bu vaziyet karşısında 
Cinde de çok kuvvetli olduğumuzu 
göstermeğe mecburuz. 

— Ben zaten süratle çağınhşım-
dan, başıma yeni bir harp loışunun 
konacağım tahmin etmiştim. Beni 
imparatoriçe mi hatırladı. Yoksa ken-
dishıe beni hatırlatan siz misiniz? 

— İlkönce kendi hatırlamıştı. Ben 
de bu fikri takviye ettim. Sobutaya 
senden başka yardımcı birinin gön
derilmesi doğru olanuyacağım söyle
dim. Emretti, seni davet ettik. 

— Prens Batu sizden yardımcı is
tedi mi? 

— Hayır. 
— O halde bizim oraya gitmemiz, 

bilhassa benim için çok tehlikeli ola
cak. 

— Niçin?... Yeni gidecek yardım
cı bir ordu, Batu'nun mevkiini sağ-
lamlaştınr. Akınlar başlarsa, onun 
da şerefi, nüfuzu artar. 

— Bu işin iç yüzünü görmüyor 
musunuz! Prens Batu çok kıskanç
tır. Kendisi talep etmeden, oraya 
bir yardımcı ordu göndermek, onun 
işlerine kanşmak demektir. 

— Oraya bir yardımcı ordu gön-
dermezsek, Avrupalılar bizmi zayıf
ladığımıza hükmedeceider. Turakl-
na garbde de kudret ve kuvvetini 
göstermek istiyor. Şimdi bana kati 
olarak söz ver: On beş güne kadar 
hazırlamp yola çıkabilecek misin? 

Samo birdenbire tereddüdle vezi
rin yüzüne baktı: 

— On beş günde bir ordu hazurlar 
nabiUr mi? 

— Akmcüarunız hazırdır. Onlan 
sen yola koyaoaksml 

— Mademki zorluklamı eıa bttytk* 
ğü hanedümiştlr. Fek âlâ., ata ve
riyorum... On beş gün sonra Kan^ 
kurumdan Tunaya hareket edeceğim. 
İmparatoriçeye bu işten emniyetls 
bahsedebilirsiniz! 

— Teşeltkür ederim, Samol Ben 
do senden bu cevabı bekliyordum. 

Çutsay, Samonun omuzımu oto» 
şadı. 

Ve ayrılırken üâve etti: 
— Üç gün dinlendikten sonra, s©* 

ni telerar sarayda belüerlm. Yanına 
alacağm zabitleri birlikte seçerla, 

• 
Samo alu-abasmdan birinin evlnd» 

oturuyordu. Tımaya gitmeğe karu 
vermişti. Bu meseleden hiç kimseyo 
bahsetmemişti. Turakina bu işi g l ^ 
tutuyordu. Maamafih saray münt^ 
siblerüe ordu erkâm pekâlâ biUyoıt 
lardı ki, çok yakında Tunaya bit 
ordu gidecek ve bu ordunun başmda 
Samo bulunacaktı. 

Samo'nım Cinden döndüğünü dtt» 
yan arkadaşlanndan bir çoğu ken
disini ziyarete koşuyorlar ve şehrt 
niçin muzaffer bir komutamn giri
şi gibi girmediğini soruyorlardı. 

— Samo yoksa Cinde muzaffer ol
madı mi? 

Sorulan çoğalmağa başlamıştı. 
Samo bunlara, Sunglan dağıttığa 

m, Sung prensinin idam edUdiğinl, 
IhtUâlden eser kalmadığım söylüyor 
ve: 

— Yabancüara karşı, benim Ka-
rakuruma geldiğimi saklamak IIU 
zımmış. Bundan ötürü şehre tören
le girmedim. 

Diyordu, 
• 

Samo, Çutsayla konuştuktan son
ra, düşünmeğe başladı: 

— Ben, şimdiye kadar yaptığım s»» 
ferlerde, kendi adamlanmı kendim 
seçerdim. Çutsay bana neden: «Ya
nma alacağm zabitleri birlikte se
çeriz.» dedi? İhtiyar tilkinin bun
dan maksadı nedir? Beni, istemedi
ğim, sevmediğim adamlarla yola çı
karmak isterse, ben bir adım atmam. 

Samonun kafasmda kıvrüıp ka
lan bu şüpheler onu fazla düşündü
rüyordu. Arkadaşlanndan birinin 
ağzından kaçırdığı sözler de onım 
şüphelemU büsbütün arttırmıştı. Sa
monun eski sefer arkadaşlanndan 
biri: 

«— Can Bey bugünlerde saraya 
sık sık girip çıkıyor. Bilhassa senin 
Cinden çağınldığım dluyduğu günr 
denberi, imparatoriçe Ue fazla tema* 
ediyoı-muş.» 

Can Bey, Samonun eski düşman-
lanndandı. Samoyu hiç çekemezdi. 
Kubilây Karakurumdan yardıma 
bir kuvvet istediği zaman, Turakina 
derhal Samoyu hatırlamış, bu ifl 
ona havale etmişti. Can Bey o za
man da Karakurumda Samo aleyhlnr 
de bir çok sözler söylemiş, hattâ im>-
paratoriçenin zihnini bUe çelmeğa 
muvaffak olmuştu. O sırada vezir 
Çutsay bu işi halletmemiş ve haki
kati Turakinaya anlatmamış olsay
dı, Samo o zaman imparatoriçenin 
gözünden düşmüş olacaktı. 

Acaba, Can Bey, şimdi de ayni te»-
viri yapıyor muydu? 

Samo, Cinden geldi geleli Turaklr 
na ile karşüaşmamıştı. Bütün ko
nuşmalar Çutsayla yapıhyordu. Oy
saki, Can bey, saraya sık sık glriyo» 
ve imparatoriçe ile görüşüyordu. 

Turakina, Samoyu Cinden çağır
tıp getirdiği halde, neden bir kera 
bile kendisile görüşmek istememiştit 
Vezir Çutsayla konuşmalar ne z** 
mana kadar sürecekti? 

C a n b e y , S a m o y a n e d e n 
d ü ş m a n o l d u ? 

On yıl önce, bir gün.. Oktay ha» 
alayla ava gidiyordu. Oktay han, 
Samo'yu çok sever, her ava gidişil** 
da onu yanından ayırmazdı. 

(Arkfl.<n var) 
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Amerika yalnız terki teslihat ve iktisad 
konferanslarına iştirak edecek 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
dar süratle emrivaki karşısında kal
mıştır ki, mesajını göndermeğe vakit 
bulamamıştır. 

B. Roosevelt, şimdiki buhrana mü
dahalede bulunmasının sebebini izah 
etmiştir. Müşarünileyh, demiştir ki: 
«Amerika harbin önüne geçmek için 
hiç bir fırsatı fevt edemez, Hitler ile 
Mussoliniye müracaat etmeğe karar 
vermiş olduğımdan, dün B. Hull'le 
görüşmek ve mesajı tanzim etmek 
üzere davet etmiştir. Gerek kendisi, 
gerek Hull, dün gece her zamankin
den ziyade vicdanları müsterih oldu
ğu halde uyumuşlardır. 

Vaşington 16 (A.A.) — B. Roosevelt 
bir mesaj göndermek suretile beşe
riyeti yeni bir harp felâketinden kur
taracağını ümid etmektedir. 

Mesajın okunması esnasında B. 
Roosevelt, galip ve mağlûp milletler 
yanında «bitaraf milletlerin de iztirap 
çekecekleri» noktasında şiddetle ısrar 
etmiş ve kendisini böyle bir mesajı 
göndermeğe sevketmiş olan âmilin 
dürüst bir surette tefsirinin kendisi
nin bitaraf memleketlere karşı olan 
alâkasını tebarüz ettirmesi lâzım ol
duğunu tasrih eylemiştir. 

Müşarünileyh, totaliter bir rejime 
tâbi milletler de dahil olmak üzere 
bütün milletlerin harp tehlikesinden 
korkmakta olduklan noktasında ıs
rar etmiştir. B. Roosevelt, mutasavver 
konferanslara müteallik olan fıkıaya 
geldiği zaman Amerikanın iktisadî 
konferanslarla teslihatm tahdidine 
müteallik konferanslara iştirak ede
ceğini, siyasî konferanslara iştirak 
etmiyerek hudud meseleleri ve saire-
yi müzakere etmek hususunu doğru
dan doğruya alâkadar memleketlere 
bırakacağmı beyan etnüştir. 

Bu beyanat, derhal Amerikanm 
Avrupadaki her hangi bir mesuliyet 
kabul etmesinden korkan infiradcıla-
rm endişelerini teskine matuf olduğu 
suretinde tefsir ediUniştir. 

Fransız g a z e t e l e r i n i n 
müta lâa lar ı 

Paris 16 (A.A.) — Bütün gazeteler, 
B. Rooseveltin teşebbüsünü büjiik bir 
memnuniyetle karşılamaktadır. Ga
zeteler, göstermiş olduğu cesaretten 
dolayı Amerika Reisicumhurunu tek-
rim etmektedirler. 

Muhtelif gazeteler, Amerika Reisi
cumhurunun bu teşebbüsü hakkında 
mütalâalar yürütmekte ve diktatörle
rin ümid edilen yolda yürümelerinden 
şüphe etmektedirler. Maamafih gaze
telerin umumî edası, iki diktatörün 
kaçamakh yollardan gidemiyecek bir 

hale getirilmiş oldukları suretindedir. 
Petit Parisien diyor ki: 
«Roosevelt, vaktile Vilson'un yaptı

ğı gibi, Almanyaya maskesini indir
mesini ihtar etmektedir.» 

La Victoire, yazıyor: 
Mesajın uyandırdığı en büyük alâ

ka, iki diktatörü kaçamaklı yollardan 
gidemiyecek bir hale getirmesi ve on
ların ((Evet» veyahud ((Hayır» demeğe 
mcebur etmesidir. 

Petit Journal gazetesinden: 
Büyük Amerika Cumhuriyetinin rei

si, yapmış ve tamamile yapmıştır. 
Figaro gazetesi diyor ki: 
«Bu teklif, bizzat ifadesi ile, «Haya

tî ihtiyaçlar» için kuvvete müracaat 
zaruretini müdafaa eden bütün delâili 
çürütmektedir.» 

Le Journalden: Bu plân, pek necip 
bir telâkki mahsulüdür. Tahakkuku, 
daha ziyade güçtür. Sulhu istemek 
kâfi değildir. Sulhu yapmak lâzımdır. 

Ordre gazetesinde Pertinax, şöyle 
diyor: 

«Bir ademi tecavüz teahhüdünün, 
bütün dünya tecavüzün tarifinde mu
tabık kalmış olmadıkça, hakikî bir 
ehemmiyeti olamıyacağını unutma
mak lâzımdır. » 

La Populair de B. Leon Blum, şöyle 
diyor: 

«(Rooseveltin mesajı, takdire şayan
dır, dünyayı maruz bulunduğu felâ
ketten kurtarmağa matuf kahrama-
nane bir hareket ve gayrettir.» 

A m e r i k a harb gemi ler i 
üs ler ine dönüyor lar 

Vaşington 16 (A.A.) — B. Roosevel
tin mesajını göndermiş olduğunu ha
ber verdiği matbuat konferansımn iç-
timaından biraz sonra Bahriye Neza
reti, hali hazırda Atlas Okyanusunda 
bulunan bütün Amerika donanması
na Büyük Okyanustaki üssübahrile-
rine avdet etmesi emrinin verilmiş ol
duğunu ilâve etmiştir. 

A m e r i k a hükümet ler i 
mesa j ı tasvib ed iyor lar 

Vaşington 16 (A.A.) — Hariciye 
Nezareti, cenubî Amerika milletlerinin 
dokuzundan B. Rooseveltin teşebbü
sünü tasvib eden tebligat alırumştır. 
Hariciye Nezareti, bu milletlerin han
gileri olduğunu tasrih etmemiştir. 

Buenos Aires 16 (A.A.) — Reisicum
hur Ortiz, Amerika Reisicumhuru B. 
Roosevelte bir telgraf göndererek Hit-
lere ve Mussoliniye gönderilmiş olan 
mesajın metnini almış olduğunu bil
dirmiş ye sulh lehindeki bu yeni 
gayretten mütevellid memnuniyetini 
izhar etmiştir. 

Berlin ile Roma Roose
veltin teklifi aleyhine 

vaziyet aldılar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

I ta lyadaki intiba d a menf id ir 
Roma 16 — B. Rooseveltin mesajı

na karşı resmî intiba, menfi görünü
yor. Faşist mahafili, mesajı totaliter 
devletleri bir çıkmaza sokmağa ma
tuf bir manevra olarak tavsif etmek
te ve kimseyi tehdid etmediği halde 
öühverin sulhu tehlikeye düşürdüğü-
Jiü ima etmesine kızmaktadır. 
^ Ayni mahafil, mihver için sulh, 
îfieşnı addedieln haklardan feragat 
*ııânasına gelemiyeceğini ve İtalya 
*îe Almanyanın meşru talebleri tat-
•nin edilmedikçe ve demokrasiler, to-
tallte|^ devletlere karşı besledikleri 
^^asmane niyetlerden vazgeçmedikçe, 
•Whun temin edilemiyeceğini ilâve 
•<ilyorlar. 
^ Bu mahafil, konferans akdine ve 
Müzakere metodlanna gayri müsait 
^v r anmak ta ve pek çok olan mesel©-
**rtn birer birer ele ahnması icab etr 
^Slni de kaydetmektedir. 

İzmirde sürek avı 
Umir (Akşam) — İzmire bağlı 

^ ^ a o v a s ı nahiyesinin Keler köyü 
j^^annda tertib edilen bir sürek 
^^nda köylüler üç diçi domuz telef 
*^ş le rd i r . Domuzların karnı yan-
r^^a her birinden sekizerden (24) 
^*''-: îkmıştır. 

Bursada yeni 
tütün mahsulü 

Bu sene 2 , 7 3 3 , 7 3 7 k i lo o larak 
t a h m i n ed i l iyor 

Bursa (Akşam) — Yeni tü tün 
mahsulüne aid satışlar normal ola
rak devam etmekledir. Bu sene Bur-
sanm tütün rekoltesi, kazalarile bir
likte 2,733,737 kilodur. Bu mikdann 
1,780,365 kilosu Bursada yetişmiştir. 
Diğer dokuz kazanın hepsinde tütün 
istihsal edilmektedir. Bunlar arasın
da İnegöl altı yüz elli bin kilo ile en 
fazla, Gemlik ise 250 kilo ile en az 
tütün yetiştirmektedir. 

Şimdiye kadar yalnız Bursada bir 
buçuk milyon küoluk tütün satılmış
tır. İnegöl tütünlerinin de yarıdan 
fazlası zürraın elinden çıkmıştır. M. 
Kemalpaşa, Karacabey, Orhaneli, 
Mudanya İznik, Orhangazi ve Gem
likteki tütünler kamilen mubayaa 
edilmiş ve buralarda halkın elinde hiç 
tütün kalmamıştır. 

Piyasada mubayaa faaliyeti devam 
etmekte ve mubayaanın mayıs so
nuna kadar süreceği anlaşılmakta
dır. İnhisar idaresi mahsulün j'üzde 
yirmiye yakın kısmını satın almış, 
diğer kısım tüccarlar tarafından mu
bayaa edilmiştir. 

Piyasa, açıldığı gündenberi normal 
bir seyir taklb ettiğinden fiatler üze
rinde ehemmiyetli değişiklikler gö
rülmemektedir. Bursa tütünleri otuz
la seksen kuruş arasında şatm alın
maktadır. 

Dünkü protesyonel 
flüres müsabakaları 

Babaeskili İbrahim Yarım 
Dünya Süleymana galib geldi 

Taksim stadında dün profesyonel 
güreşçiler arasmda yağlı olarak muh
telif müsabakalar yapılmıştır. Büyük 
bir alâka ile takib olunan güreşlerin 
sonunda alman neticeleri sırasile bil
diriyoruz: 

KÜÇÜK ORTA 
Geredeli Mustafa - Adapazarlı Ce

lâli, Silivrili Küçük Hüseyin - Adalı 
Mehmedl, Adapazarlı Riza - Malka-
ralı Osmanı, Geredeli Mustafa - Siliv
rili Küçük Hüse)ini, Eyüplü Receb -
Çatalcalı Recebi yendi. 

Beşiktaşlı Küçük Yusuf - Zekeriya 
köylü Nazifi ters kepçe ile pes ettirdi. 
Subaşıköylü Osman - Eyüplü Meh-
mede galip geldi. 

BÜYÜK ORTA 
Hayrabolulu Pomak Süleyman -

AdapazarU Serveti yendi. Yıldırım Be-
kirle - Babaeskili Küçük İbrahim be
rabere kaldılar. 

Bandırmalı Şüküriddin - Roman
yalı Ahmedi, Koç Ahmed - Üsküplü 
İdrisi yendi. Adapazarlı Hüseyin - Ka
ramürselli Hilmiyi pes ettirdi. 

Bu güreşlerden sonra rakiblerini 
yenen Koç Ahmedle Şükriddin final
de berabere kaldılar. 

BAŞ 
Başa güreşecekler arasında Tekir-

dağlı Hüseyin de vardı. Hüseyin ra
hatsız bulunduğunu söyliyerek güreş 
yapmadı. Bunun üzerine Babaeskili 
İbrahimle Yanmdünya Süleyman gü
reştiler. Bunu İbrahim kazandı. Lü
leburgazlı Ahmed Molla Mehmedi 
yendikten sonra Babaeskili İbrahim 
Pehlivanköylü Mustafa ile karşılaştı. 
Fakat vaktin geç olması yüzünden 
bu güreşi hakemler berabere ilân et
tiler ve bu haftaki müsabakalar da 
bitti. Ayni pehlivanlar gelecek hafta 
tekrar karşılaşacaklardır. 

Bursa asrî bir s t a d a kavuştu 
Bursa 16 (Akşam) — Şehrimiz Ata

türk stadına yeniden ilâve edilen oyun 
sahası, koşu pisti Ve manej yerile bi
nicilik pansiyonunun küşad resmi bu
gün büyük bir kalabalık önünde tö
renle yapılmıştır. 

Valimiz özlü bir nutukla yeni sta
dı açmış ve bu münasebtle müteaddid 
yarış ve müsabakalar icra edilmiştir. 

A t l t i z m m ü s a b a k a l a r ı 
Dün Fenerbahçe stadında büyük 

bir atlet kalabalığmın iştirakile ilk
bahar atma ve atlama müsabakalan 
yapılmıştır. Teknik dereceler şunlar
dır: 

Yüksek atlama: 
I Pulad 1.81 
II Münir 

Uzun atlama: 
I Muzaffer 6.87 
II Vahid 

Vç adım: 
I Halid 13.60 
n Fethi 

Sırık: 
I Sudi S.IO 
II Şerif 

Gülle: 
I Arat 13.32 
II Şerif 

Disk: 
I Arat 88.10 
II Tevfik 

Cirid: 
I Reşad 49.47 
I I Şerif 

Bisiklet yarışları 
Seri bisiklet yanşlanmn sekizincisi 

dün Topkapı ile Silivri arasında gi
dip gelme olmak üzere 150 kilometre
lik bir mesafe dahUinde yapılmıştır. 

Baştan sonuna kadar heyecanla 
devam eden yanş neticesinde Süley-
maniyeden Haralambo 4 saat 44 da
kikada birinci, Feneryılmazdan Tor-
kum ikinci ve Süleymaniyeden Yani 
üçüncü olmuşlardır. 

Seri bisikleri yarışlannın sonuncu
su gelecek pazar günü yapılacaktır. 

Fransa - A l m a n y a futbol 
maçı y a p ı l m a y a c a k 

Paris 16 (AA.) — Dahiliye Neza
reti, bir takım hadiseler çıkmasına 
mani olmak için Fransa takımı ile 
Alman takırm arasında icra edilmesi 
mukarrer olan futbol maçının yapıl
mamasına karar vermiştir. 

Gözlükule hafriyatı 
Dört senede be$ bine yakın eser meydana çıkarıldı 

Cröslükulede bulunan Eti deyrine aid Seramik eçya 

Tarsus (Akşam) — Fırtına Göksu 
arasında mevcut 700 küsur hü3rükten 
Güzlükulede beş senedenberi profe
sör bayan Goltman idaresindeki he
yet tarafmdan devam edilen kazı 
ameliyatı tarihin gizli kalmış bir çok 
noktalarını aydmlatmakta çok işe 
yaramıştır. 

Meselâ, Kızvatan'm zannedildiği 
gibi Orta Aandoluda veya Karadeniz 
sahilinde olmayıp bu havalide oldu
ğunu ve Kilikyamn daha Önce im 
isimle anıldığım tesbit etmiştir. Bu
nun da bir delili Kızvatna b ra l ı 

îşputahsu'ya aid bir mühür ve kanaı 
Puduhepsamn Kadeş harbinde bir 
mukaveleye bağlandığmı gösteren 
tabletin elde edilmiş olmasıdır. 

Gözlükule hafriyatı memleketin 
hüviyetini tayinde de çok işe yaramış
tır. Çukurova ve dünya tarihi hafc-
kmda bir çok esash malûmat vermeği 
ahdetmiş obulunan hafriyat müdde-
tince şimdiye kadar beş bine yakın 
eser elde edilmiştir. Heyet, iki bin se
ne evvel burada yaşayan Eti Türkle
rinin bir köyünü olduğu gibi meydap 
na çıkarmıştır. 

BAKKA KOMERÇİYALE 
İTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
847.596.198.95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanm oajlıca lehirlcrind.^ 

ŞUBELERİ 
İngiltere, Uviçre, Avusturya. Maca* 
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan. Mısır, Amerika Cemahiri 
Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvator ve 
Kolu.nbiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZ! 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telef. 44841 7 2 / 3 / 4 / 5 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

Istanbulda: Alalemciyan hanmda 
Telef. 22900 / 3 / I I / 1 2 / 1 5 Beyog-
lunda: İstiklâl caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

üsteliğiniz gibi 
BİR OlOMOBİl 
almak leva satmak 

ıcın 

Selanik Bankası 
Telis tarihi: 1888 

idare merkezi: 

İSTANBUL (Galata) 
Türkiye şubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenicami) 
MERSİN 

A D A N A Bürosu 
Yunanistan şubeleri: 

SELANİK, ATİNA, 

Her tQrlQ Banka muamelâtı 
Kiralık kasalar 

"Alx\yA\/., m 
KÜÇÜK İLAN 

• r I I ların<J<ın 

ıshraac ediniz / 

1 ^ Dr. A. Atim Onur HHI 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
Istanbıüun en güzel jrerinde, genl« 

bir park İçinde, konforu mükemmel 
batamı iyi. kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm amellyatlarüe fı
tık, apandisit, basur ve diğer amellye-
leı İçin çok ucuz hususi fiatler. Orta
köy. tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

DOYÇE ORIENTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 
Merkesis Berl in 

TOrkiyede Şflbeleri: 

istanbul (Balata ve İstanbul) 
Depoc TfitOa GOmruk 

İzmir 
Her türlO banka muamelâb 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahimerl ve (İDRAR VASITA. 
StLE GEBEUĞİN tLK GÜNLERİN. 
DE KATI TEŞHtSl) yaptltr. 
Beyoftlu ! Taktlrae giderken Meşelıl 
•okaiı Ferah apartımanı Tel. 40534 

Dr. Hafız Cemal 
Lokmaaheklm 

Dahiliye mütehassı 
Dlranyoln İM 

Muayene saatleri PaMr h-rf-
tfi-İ Salı, Cumartesi 9, 

SI 

) her f ta 
fukaraya 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Türbe, Bozkurd kıraathanesi karşı-
»mda eski Klod Parer sokak No. 8 - 10. 
öftleden sonra 3 ten 7 ye kadar if 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, fatete, 

mecmua TC kırtasiyeyi uruı olarak 
AKBA müesseselerinde bulabilirsinic. 
Ber dilde kitap, mecmua sipaıi^ ka
bul edilir. İstanbul faseteleri için Mân 
kabul, almne kaydedilir, l'ndcrrodd 
yası ve betab makinelerinin Ankara 
acentesi, Parkrr dolma kalemlerinin 
Ankarada satı; yeridir. Telefon: Sy?7. 

M 
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AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyuculan bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 
Kuıuf Kuruş 

Nereden geliyoruz? 40 

Çocuklara coğrafya braa^ 
leıl 50 

Yeryüzü Gökyüzü 150 
Bir Türk kızınm Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde Oülliver'in seyahat
leri 75 Coğrafyada Uk adun 60 

En tanınmış muharrirlerin 
güzet romanları 

KurU9 

Küçük İlânlar 
Kıvırok paşa 
DeU 
Yaü çapkını 
Bu perdenin arkasmda 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahlı hamm 
Bir kadm geçti 
Devler kaldınmı 
Aşk fırtması 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
îki cinayet gecesi 
Karacaahmedln esran 

. Kardeş katUi 

VA - NÛ 
Sermed Muhtar 
Selâ/rü İzzet ' 
Burhan Cahld 
z. i 

75 
75 
30 
30 
10 

Burhan Cahid 100 
İskender Fahreddln 125 
İskender Fahreddin 80 
Sermed Muhtar ' 
Selâmi İzzet ' 
Halid Fahri 
Muazzez Tahsla i 
Vâ - NÛ 3 

» > : 
Hikmet Feridun î 
V& - NÛ î 

^ > 

70 
20 
75 
SO 
25 
25 
25 
25 
25 

Meşhur ARŞEN LUPEN serisi 
Serî tamamlanmıştır. Resimli 6 büyük cild-

Her cildin fiati: 80 kuruş 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebi hatıralar 
Fazıl Ahmed 

Sinema yıldızlan 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
İtalyadan Amerikaya nasıl 
uçtular? 
Kadm asker olursa 
Tarih öğreniyorum 

Hüseym Cahid 
Ilûymetli edibin muhtelif 
eserleri! 
[Albüm gibi reslmllj 

M. Ragıp 

M. Saffet 

Necdet Rüştü 
Ahmed Refik 

150 

35 

50 
30 

% 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip cAKŞAM 
matbaası kitap servisine» getirir 
veya gönderirseniz bu listedeki 
flatler üzerinden size yüzde 20 
Iskonto yapılacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tevzi yerleri 

cAKŞAM» matbaası - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid Idtapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde pos

ta pulu kabul edttir. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

T E S İ S T A R İ H İ İ 8 6 3 
Statüleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralt I016İ1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
(24/611933 tarihli 2435 Numaralt Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
iMlyat akçesi: 

10 .000.000 inclllz Lirası 
1.260.000 Ingliiz Lirası 

Tflrkivenin başlıca Şehirlerinde 
PARİS. MARSİLYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS. VUNANİSTAN, İRAN, İRAK. FİLİSTİN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Marlcet ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANİSTAN. SURİYE. L O B N A N 

vt HATAY'da 
Filyalleri ve batfln Oanyade Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Heeabı câH ve mevduat hesaplan küşadı. 
Tkari krediler ve vesaikti krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler Oıerine keşide senedal Iskontosu. 
Borsa emirleri 
Esham ve tahvilât, aitm ve emtaa üzerine avans. 
Senedal tahsilatı ve saira. 

En yüksek emniyet şartlarmı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyatanın eo mOsalt «erilarlle (kumbaraiı veya 
kumbereeı ı ) (aaamıf hesaplan açılır^ 

Sağlığınızı 
koruyunuz: 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

En hoş ve tabiî meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

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

BEYOĞLU - İSTANBUL 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

189 çift yün ^diven müteahhit 
nam ve hesabına satın almacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 18/4/939 sah 
günü saat 15 de Tophanede Lv. Âm. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Numune
si komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikeılarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. «618» «2441» 

• 
Piyade Atış okulunda mevcut 2600 

çift eski kımdura ve 29 çift çizme 
18/4/939 cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım^ amirli
ği satmalma komisyonunda pazar
lıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 462 lira 25 kuruştur. Kati te
minatı 69 lira 34 kuruştur. Ayakka
bılar okulda görülebüir. İsteklilerin 
kanunî vesikalarile belli saatte ko
misyona gelmeleri, «616» «2411» 

* 
İstanbul Lv. eşya ve teçhizat an-

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

• 
Numunesi gibi 10 adet hamam bor-

nuzu alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 20/4/939 perşembe günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul levazım amir
liği satmalma komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin katî teminatlari-
le beraber belli saatte komisyona gel
meleri. (625) (2557) 

* 
5000 adet yüz havlusu müteahhid 

nam ve hesabına almacaktır. Pazar-
hkla eksiltmesi 18/4/939 sah günü 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
1350 lira, katt teminatı 202 lira 50 
kuruştur. Şartname ve nümvmesi 
Ko. da görülebilir. İsteklUerin kanu
nî vesikalarile beraber belli saatte 
KD. na gelmeleri. «620» «2455» 

•k 
Askerî Preventoryom için bir adet 

büfe alınacaktır. Pazarlıkla eksütme-
al 19/4/939 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Amirlik satmalma komla-
3ronunda yapüacaktır. Evsaf ve şe
raiti komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli saatte teklif edecekleri flat 
üzerinden katî teminatlarile beraber 
komisyona gelmeleri. «623» «2531» 

...Yatak, yemek ve çalışma oda
ları ile salon takımlan velhasıl 
her nevi mobilyalar; BAKER 
(Eski HAYDEN) mağazalannda 
teşhir edilmekte ve her yerden 
ucuz fiat ve mUsald şartlarla şa
kımaktadır. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Işletma 
Umum İdaresi İlânları 

18/10/937 tarihinde eksiltmesi yapıLp ihale edilen ve müteahhidi tara-
fmdan adi ocak tuğlaları hariç teslim edilemiyen lokomotif ocağı tuğlalan 
ilk müteahhit nam ve hesabına açık eksütme usulü ile Ankarada idare bina-
smda satm almacaktır. Takriben 239 ton olan tuğlalarm beher tonımun 
muhammen bedeli 52,50 lira olup açı keksiltme 26/5/939 cuma günü saat 
15,30 da yapılacaktır. 

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

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

* 
Muhammen bedeli 1248 lira olan mengene, maskap kalemi, zımpara taşı, 

torna aynası, tornavida, rende gibi âlât ve edevat" 20/4/1939 perşembe günü 
saat (10,30) on buçukta haydarpaşada gar binası dahUindeki komisyon ter 
rafmdan açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 93 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tsiyin ettiği vesaikle birükte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatlan lâzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtdmaktadır. 
(2261); 

1 — Devlet Demiryollarının istasyon ve gar işlerinde çalıştırılmak ve ye
tiştirilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardan yüz memur alınacaktır. 

2 — Şartlar şunlardır: 
A — Türk olmak. 
B — Faal hizmetlerde çalışmasına mani sıhhî bir arızası olmadığı İdarft. 

nin sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C — Yaşı otuzdan yukan olmîunak. 
Ç — Askerliğini yapmış olmak. 
D — Li.se(len mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil gördüğünü 

Maariften tasdik ettirmek. 
E — İyi huy sahibi olduğunu ve hiçbir şekilde mahkûmiyeti olmadığım 

tevsik etmek. 
F — Bu ilânda yazılı şartlan kabul ettiklerini mübeyyin bir taahhütname 

ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 — İstiyenlerin istidalar? m ve yukardaki şartlan haiz olduklanm göste

rir vesikaları Ankara, Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, Haydarpaşa, 
Sirkeci, Kayseri ve Erzurum İşletme müdürlüklerine ve Mudanya Trabzon 
İşletme amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 — Sıhhî muayenelerinin yapılması için istidalanndaki adreslerini vazı-
han yazacaklardır. 

5 — Fazla tafsilât için İşletme Merkezlerindeki garlarda asılı bulunan 
ilânlan okumalan ve müracaatlarım ona göre yapmalan ilân olunur. (1364) 

(2566) 

Eksiltmeye konulan 
eşyamn cinsi 
Hademe elbise 
Gaz emici motörü 
Dinamo 
Su tulumbası 

Yüksek mühendis mektebi 
satmalma komisyonundan 

Miktan Muhammen Pey akççsi Eksiltmenin 
bedeli tarihi saati şekil 

67 A. 17,60 88,50 24/4/939 15 Açık 
1 A. 180,00) 
1 A. 450,00) 59,25 24 4/939 15,15Açık 
1 A. 160,00) 

1 — Mektebin 938 malî senesi zarfmdaki thtiyaçlan eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Bu ihtiyaçlann cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve ilk te
minatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

C — İstekliler 938 malî senesine aid Ticaret Odası vesikalarım gösterecek
lerdir. 

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

Kargı kazası hükümet binası inşası 
1 — Kastamonu vUâyeti Kargı kaza merkezinde projesi mucibince yeni

den inşa edilmekte olan hükümet binasmm ikmali inşaatına aid tanzim edi
len 17531 lira 83 kuruşluk evrakı keşfiyesine göre inşası kapah zarf usulile 
eksiltm«»ye konulmuştur. 

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

3 — İhalesi 29/Nisan/939 cumartesi günü saat 11 de Kastamonu Nafi» 
Dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için % 7,5 den 1314 lira. 88 kuruşluk verile
cek teminatın 2490 sayılı kanunun 16, 17 inci maddelerine göre eksiltme ko
misyonu namma Kastamonu Nafıa müdürlüğü adresine her hangi bir Zira
at Bankası veznesine yatırüarak makbuzunun komisyona gönderilmesi v» 
Nafıa Vekâletince evvelce kendilerine verilmiş müteahhitlik vesikası ile iha
le gününden bir hafta evveline kadar bulunduklan vüâyete resmen müraca
at ederek bu inşaatı yapabUeceklerine dair alacaklan ehliyet vesikasınm • • 
939 yüı T. C. odasmca tescil edilmi§ vesikalarm ihale gün ve saatinden lâakai 
bir saat önce Kastamonu Nafıa dairesinde toplanacak komisyona gelmiş bu
lunması şarttır. 

5 — Posta ile gönderilecek teklif mektuplarile istenilen vesika ve makbu* 
1ar iadeli ve taahhütlü gönderilmesi ve ihale saatine kadar komisyona gelini 
bulunması lâzımdır . 

6 — Postalann gecikmesinden dolayı zamanmda gelmiyen teklif mektup* 
lan ve evrakı müsbiteler nazan itibare almmıyarak sahibine reddolunur. p^ 
inşaata dair fazla tafsilât isteyenler bir mektupla Kastamonu Nafıa Müdür* 
lüftünden sorabüecekleri üân olunur. (1216) (2337) 

TÜRK HÂYITTURUMU 
27. n c i T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide: ll/Mayi8/1939 dadır. Büyük tkra-

Imiye: 4 0 000^'''*''*'""^""*^*"''*•*'*• l̂ .OOO, 12.000, 
|l0.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
[iki adet mükâfat vardır... 

Teni tertipten bir bUet alarak iftirak etnMji Umuü «tmeyinis. 
[piyangonun mes'nd ve bahtiyarları 

8ta <•• 
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N'san 1939 

• Bir Muhasip 
Fransızcaya âşinâ bir muhasib T» 

idareci iş anyor. Günün bir kaç saa
tinde de çalışabilir. Beyoğlu postres
tant R. T. 

A K Ş A M Sahife 15 

BOMANTA SETRtSEFAİN İDARESt 
Hareket edecek vapurlar: 

Dacia Tapum 19 Nisan çarşamba saat 
t da (Pire, Lamaka, Telâviv, Hayfa T» 
Beyrut) a. 

TransUvania vapuru 31 Nisan cuma 
Mat 12 de (Pire, İskenderiye, Telâvlv, 
Hayfa ve Beyrut) a. 
«Romanya» ve «Dacıa* vapurları 15 günde 

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

Fazla tafsilât için Galata Yolcu Salona 
karşısmda Tahirbey hanında İstanbul 
lunuml acentalıftına müracaat. Telefon: 
49449 - 49450. 

Saç bakımı 
Oüzeiliğin en birinci yartı. 

PETROL NİZAM 
Kepfkleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâcdır. 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
17 Nisandan 24 Nisana kadar mnhteUf hatlara kalkacak vapurların isim

leri, kalkış gttn re saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına — Salı 12 de (Güneysu), perşembe 12 de (Karadeniz), 
pazar 16 da (Ege). Galata nhtımından. 

— Salı 18 de (Antalya), cumartesi 18 de (Ülgen). Sir
keci rıhtımından. 

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

— Her gün saat 8,45 de pazartesi (Konya), sah, per
şembe, cumaı-tesi ve pazar (Sus). Çarşamba, cuma 
(Anafarta). Cumartesi ayrıca 13,30 da (Anafarta). 
Tophane rıhtımından. 

— Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (Sus), ayrıca 
çarşamba 20 de (Ülgen) ve cumartesi 20 de (Antal
ya). Tophane nhtımından. 

— Sah ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
— Pazar saat 9 da (Tayj-ar). Tophane nhtımından. 
— Çarşamba 15 de (Saadet), cumartesi 15 de (Bar

tın). Sirlteci rıhtımından. 
İzmir sürat hattına — Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına — Salı 10 da (Konya), cuma 10 da (Tan). Sirkeci 

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

maraları yazıh acentalardan öğrenilir. 
Karaköy acentahğı — Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 
Galata acentaiığı — Galata, Deniz Ticareti 

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

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Do' tor Hıfzı Bakım 
Dahiliye mütehassısı 

Mırıvmehanesinl Türbeden Taksim 
Talimhane Güngör apartıınanın 

2 numnrasına nakletmiştir. 
Srlı. perşemb*. cumartesi günleri saat 
14 (Un itibaren hastalarını kabnl eder. 

Dökülen saçlann en iyi ilâcı 

gur S^i^ 
saç suyudur. 

T R A ^ B İ Ç A C I 

A v r u p a d a e n çok 
ku l lan ı lan 

POKER 
T r a ş bıçakları m e m l e k e t i -

m i z d e dahi e n çok sev i l en 

poker traş bıçağıdır 

İŞTE 

BRİYANTİN 
PERTEV 
İle alıştırılmış bir 

saç tuvaleti 

i"«P 1 ff i»"^ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Numunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mubayaa olunacaktır. 
II — Muhammen bedeli 943,50 lira muvakkat teminatı 70,76 liradır. 
III — Eksiltme 20/4/939 perşembe günü saat 14 de Kabataşta levazım 

şubesindeki ahm komsiyonunda yapılacaktır. Numuneler her gün sözü geçen 
şubeden almabilh-. 

IV — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenma 
paralarilc mezkûr komisyona gelmeleri (2234) 

Mu. B. Cinsi 

Asit sutrik 
» Tartarik 

Tanen alkol 
Asit sülfürü 
Tarden füzüvar 

Miktarı 

950 kilo 
650 » 
400 » 

1000 » 
100 » 

LiraKr. 
1140.— 
643.50 

1380.— 
420.— 
150— 
225.— 
675.— 
193— 
»44.— 

% 75, T. 
Lira Kr. 

85.50 
48.23 

103.50 
31.50 
11.25 
16.87 
50.62 
14.48 
70.80 

eksiltme şekli 
gün ve 

Açık eks. 3/V/939 

» » 
Pazarlık 

» 
» » 

saati 
14,30 
14,49 
15 
15,30 
15,45 
16 
16,30 

4/V/939 14 
» 14,30 

T. C. ZİR.AA7 BAMKÜSI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.COO Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri 

• \ 
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PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
0Q M 60 lirası bulunanlara senede 4 defa Ziraat Bankaamda kumbaralı ve İhbarsu tasarrul hesablannda 

çeküecek kur'a Ue aşağıdaki plAna gört ikramiye dağıtüacaktır: 

4 A d e t 1 0 ^ L i r a l ı k 

4 
4 
40 
100 
120 
160 

» 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

4,000 Lira 
2,000 > 
1,000 • 
4,000 « 
5,000 > 
4,800 • 
3.200 a 

n t İTİMAT Hesaplanndakî paralar bir sene Içüıde 60 liradan a?a|ı düşmeyenlere İkramiye çıkdığı tak-

* ^ e % 20 fazlaslle verlleceitur. 
, ^ . . 1 E_,(u 1 Birind kinim, 1 Mart ?• 1 Ha«lran tarUılerinde çekUecoktlr. 

Kur .ılar nenede « aeı», * «•/•—• 

Fosfat amonyak 150 » 
Jelatin 450 Kg. 675.— 50.62 Açık eks. 
Rondel kükürt 550 » 193.— 14.48 » » 
Şarap mayası 463 litre M4.— 70.80 » » 
o5 kalem» 

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

II — Alım şekilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

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

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

me paralarile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri. (2587) 

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

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

lU — İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik Ue % 7,5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarflann ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon başkanlı
ğına m.ıkbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (2033) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Tahmin Muvakkat Eksiltmenin 
değeri teminatı 

800 adet erat kaputu 7200 540 
700 erat kışlık elbise 7000 520 

3000 çift erat kundura 14100 1058 
900 takım yazlık elbise 4680 351 

3000 takım erat çamaşırı 2700 173 

Eksiltme Saat 
nev'i tarihi 

Kapalı zarfla 28/4/939 Cuma 11 
> > » > 15 
» > 29/4/939 Cumartesi 11 

Açık eksiltme 28/4 939 Cuma 16 
» » 29/4/939 Cumartesi 11,30 

1 — Gümrük Mulıafaza Gknel Komutanlığı ihtiyacı için alınacak melbu-
satın cins ve miktarlaıile teminatları ve eksiltme ve gün ve saatleri yuakrda 
yazılıdır. 

2 — Şartname ve evsaf komisyonda görülebilir. 
3 — tsteklüerin gün ve saatinde kanuni vesikalarile ve kapalı zarfla ek

siltmeye iştirak edenlerin teklif mektuplarım bir saat evvel Galatada eski İt
halât gümrüğündeki komisyona vermeleri. (2480) 

Rotatif makinelerinde resinnli ve 
renkli gazete ve nnecmualan, baskı 
adedi yüksek risale, kltab ve her 
nevi matbuaları en temiz şekildeen 
ehven şeraitle basar. 

• 
Devamiı işler İçin hususî şerait tesblt 

edilin Fazla tafsilât için matbaa idare
sine müracaat Telefon :20497 

Ş O K O L A K S i N 
1 ADEDt TABtt 2 ADEDİ MtSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VEBİLİR 
En muannid kabızlarda bile tesiri katî, lezzeti gayet lâtif rakipsiz mOleTyin 
müshü çikolasıdır. Çocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuruş. 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Edirne Belediye mezbahasında yapüacak olan 71832 Ura 61 kuru» bedeU 

keşifU soğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kapah « r f usur 
İlle münakaşaya çıkanlmıştu-. TaUplerin şartname proje ve kesifnameyl Is-
tanbıü ve Edirne belediyesinde görebilirler. Ve 860 kuruş bedel mukabiUnda 
Edime belediyesinden tedarik edebilirler. îhale 25 nisan 939 tarihine mü
sadif sah günü saat 15 te Edime belediye encümeninde yapılacaktır. TaUpler 
2490 sayüı kanuna göre hazırlanmış teklif mektuplarını 24 Nisan 939 puartesl 
günü saat 17 ye kadar belediye encümenine mâktma nnıkabiu tevdi etmiş ola-
caklarpır. Bu saatten sonraki teklifler v« posta gı ri muteber detii. 
dll. {2Z9Ql 

http://100.000.COO
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KUVVET ŞURUBU 
Zâfı umumî, kansızlık, romatizma, 

sıraca, kemik, sinir 
hastalıklarına, cılız yavrular, yûrümiyen, dîş çıkaramıyan çocuklar, 

dermansız, ihtiyarlar, solurun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, şifaî 
tesirleri çoktur. Fennî surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli 

bir şuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebir. 

MAZON MEYVA TUZU 
Hazımsızlık, Şişkinlik, Bulantı, Gaz, 

Sancı, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleU İ N K I B A Z 
Sarılık, Safra, Karaciğer, 

IVI I L^ t ekşilik ve yanmalarında 

ve bütün MİDE, Barsak bozuk

luklarında kullanınız. 

HOROS markasına dikkat 
Son derece teksif edilmiş bir toz olup yerini tutamayan mümasil müstahzarlardan 

daha çabuk, daha kolay ve daha katî bir tesir icra eder. 

"Şehir,, Piyango gişesi 
HAZIN KÖRMÛKÇÛ 

Yeni terîip biletlerinizi devamh olarak almanızı tavsiye eder 
Beyoğlu parmakkapı tramvay durağı karşısında «Şehir» gişesi 

Sırt - Göğüs 
Kalça - Arka - Bel 

R O M A T İ Z M A 

L U M B A O O 

S İ Y A T İ K 

ve bütün 
ağnlara 

karşı 

SİLKO 
merhemi ile masaj yapınız 

SANCILARI DAİMÎ ve ÇABUK GEÇİRİR 
MÜTHİŞ SIRT AĞRILARI 

ALLCOCK bütün ıztıraplara nihayet ve> 
lir. Bay J. L. yazıyor: «Harpte çok defa 
1ar çamurlar üzerinde kalıyordum. Neti
cesi olarak dehşetli sırt ağrısına müpte
lâ oldum. Bilâhare işimin başmda iken 
bu ağrüarla kıvranıyordum. Nihayet si
zin kıymetli ALLCOCK yakılarını tecrü
be ettim. Anî tesiri sayesinde ağrılarım 
zail oldu ve bu illetten tamamen kur
tuldum. 

Siz de ağrılannızı ALLCOCK yakısı ile dindiriniz. Saçtığı sıcakhğı OTO
MATİK BİR MASAJ, gibi ağrıyan yerin etrafına yayarak teskin ve bütün 
ağrıları defeder. ALLCOCK mafsalların yorgunluğımu izale eder ve LUMBA-
GO, SİYATİK veya iltihabı asap halatında dahi ALLCOCK yakısı safi ve mü
essir bir devadır. Fiatı: 27 1/2 kuruştur. 

BEL AĞRILARI! 
LUMBAGO 

ZAİL OLUR!! 

kaşe 

NEOKALMİNA 
agfrısmdan knrtnlayım! 

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

Heyetinden : 
1 — Eksiltmeye konulan iş Çankayada yapılacak polis karakolu binaa 

inşaatıdır: 
2 — Keşif bedeli (31.994) lira 50 kuruştur. 
3 — Eksiltme 4/Mayıs/939 perşembe günü saat (on beş) de T. B. M. M. 

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

haiz olduktan başka en az yirmi bin liralık bu gibi bir bina işi yapmış olmala
rı şarttır. İsteklilerin tekliflerile beraber bu işin vesikalarım da vermeleri lA* 
zımdır. 

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

7 — İsteklilerin teklif mektuplarını, 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar T. B. M. M. İdare Heyetine, numaralı makbuz mukabllüı-
de teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1379) (2383) 

Sahibi: Necıııeddla Sadak Vmnıni neşriyat aMftrtt: Şevket V**» 
AkfMn Matbaası 


