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Londra ve Parislin Almanya 
nezdinde yeni teşebbüsleri 

Yeni tecavüzlere bütün kuvvetlerîle 
manî olacaklarını bildirecekler 
İngiltere icab ederse mecburî askerlik 
usulünü de kabul edeceğini anlatacak 

tngilterenin Berlin sefiri B. Henderson 
İngiliz Maliye Nann Sir 

Londra 25 — tngilterenin Berlin 
•efiri B. Hendersonun Berline hare* 
keU ehemmiyetle karşılanmaktadu:. 
Siyasi mahafilde söylendiğine göre 
sefir, Rayhştağm cuma günü yapaca-

(solda) Berline hardcetfen 
John Simon ile görüşüyor 
cağı toplantıdan evvd Alnıanyayai 
İngiliz politikasınm esaslarını açık
ça anlatacaktır. 

İngiliz sefiri. Alman Hariciye Naa-
(Devamı 10 uncu sahifede) 

Orta Avrupada 
Bir Alman gazetesine göre feyizli bir iş 

birliği kurulmuş, bunu anlıyan ilk 
devlet Yugoslavya olmuş 

Yugoslavya Hariciye 
Nazırı Berline gitti 

Belgrad 25 (AA.) — Markoviç saat 
13,30 da tayyare ile Berinle hareket 
etmiştir. 

Beriin 25 (A.A.) — Markoviç, saat 
17,15 te Tembelhofn tayyare maydar 
nına varmı.ş ve fon Ribbentrop üe 
Hariciye erkânı tarafından selâmlan-
nuştır. 

Fon Ribbentrop ile ilk görüşmele
rini bu akşam yapacak ve müteaki
ben fon Riblientjop tarafından şere
fine bir dine verilecektir. 

Berlin 25 (AA.) — Diplomatische 
Korrespondenz, Fransa ile îngiltere-
lün Almanyayı çember içine almak 
hususunda sarfettikieri gayretleri ve 
Venedik mülâkatmı mevzuu bahse
derek diyor ki: 

Bazı hükümet merkezlerinde, kom
şu milletler arasında dostluklan de
rinleştirmek için yapılan mesai sulha 
tmızır olarak telâkki ediliyor. 

Almanya Beneş rejimim bertaraf 
etmekle Versailles siyesetinin esaslı 
bir istinat noktasını ortadan kaldır
mıştır. O siyaset ki Tuna havzasmda-
ki komşu devletlerin iş birliğine mani 
almak ve bu devletler arasında mü
temadiyen ihtilâf çıkarmak gayesini 
istihdaf ediyordu. 

Bundan böyle başka devletler yeni
den arabozanlık etmemek şartiyle Tuna 

havzasında kurucu bir iş birliği için 
yol açılmış bulunuyordu. Yugoslavya 
bu feyizli inkişafı anlıyan ilk devlet 
olmuştur. 

(Devamı 10 ncu sahifede) I 

Yugoslav mahafili 
diyor ki: 

**Balkan antantına 
sadıkıZf politikamız 

değişmedi), 

Belgrad 25 (A.A.) — Hlavas 
ajansmdan: Resmî mahafil, Ve
nedik görüşmeleri üzerine Yugos-
lavyanm siyasetinde değişiklik 
hasıl olmamış ve Yugoslavyanm 
Balkan antantına dahil mütte
fiklerine sadakatinin zaafa uğra
mamış olduğunu beyan etmekte
dir. 

Ayni mahafil, Yugoslavyanm 
tamamile bitaraf olduğuna yeni
den işaret etmekte ve Yugoslav
yanm komintem aleyhindeki mi-
saka iştiraki mutasavver olduğu 
haberini tekzip eylemektedir. 

İtalyan hükümetinin böyle bir 
iştiraki asla teklif etmemiş oldu
ğu beyan edilmektedir. 

Resmi Yugoslavya mahafili, 
Yugoslavyanm hiçbir zaman Sov
yetleri tanımamış ve komünist 
propagandasma karşı daima mü
cadele etmiş olduğunu hatırlat
makta ve bu halin, Yugoslavya
nm komintem aleyhindeki misa-
ka iştirakini lüzumsuz kılmakta 
olduğunu ilâve eylemektedir. Ko
münist fırkası 20 senedenberi Yu-
goslavyada ilga edilmiş bulun
maktadır. 

Millî Şef Istanbula 
gelecekler 

Reisicumhurumuz birkaç 
gün istirahat için Yalovaya 

gidecekler 
Ankara 25 (Tdefonla) — Rei

sicumhur tsmet tnönünün mayı* 
sm ortalarına doğru Istanbulu şe
reflendirecekleri ve Istanbulda 
birkaç gün kaldıktan sonra isti
rahat için Yalovaya gidecekleri 
söylenmektedir. 

B. Potemkin 
Sovyet Hariciye komiser mu-
aviıû bugün Sofyada olacak 

B. Potemkin 
(Yana 2 nci sahifemiıdedir) 

Devletin istanbul 
şehrine hediyesi 

Devlet, İstanbul şehrine senede iki mil
yon liradan facia kıymette bir varidat 
membaı vardi. 

Şehrimizin geliri yedi milyon lira civa-
nndadır. Demek ki üçte bir nisbetinde bir 
faaUlaşma kaydedeceğiz. Devlet, çıkardığı 
bir kanunu, Elektrik, Tramvay ye Tünel 
hasılatmı be? sene müddetle Nafiaya has
retmişken ve ancak ondan sonra bu gelir 
membamı Belediyeye verecekken, şimdi 
- bu vadeden vazgeçmiş . derhal baha. 
lıyor. 

öğrendiğimize göre, bizzat muhterem 
Reisicumhur İsmet İnönü ve Başvekil Dr 
Rafik Saydam bunda müessir olmuş 

Bu yüksek yardımdan dolayı cidden mâ-
tebassis oUn hemşehrilerimizin devlete r* 
devlet reisile hükümet reisine teşekkürle
rini bildirerek, umumî memnuniyete ter
cüman olduğumuzu sanıyoruz. 

Ayni zamanda bu, İstanbula geleli pek 
as saman olmuşken, muTaffakıyeUer gös
teren Dr. Lûtfi Kırdarm bir yümnü re 
muvaffakiyetidir. Vahmizi de tebrik ederig. 

• • • 
Yakm bir Utikbale ait temennilerimizi 

bu münasebetle devlete bir kere daha bü-
dirmeti düşündük: Yalnız Elektrik, Tram
vay ve Tünel de^il, istisnasız bütün umu
mi hizmet müesseseleri Belediyenin ohna-
lıdır. Medeni vazifelerini hakkile yapan 
bütün şehirierde bu, böyledir. İstanbul da 
ancak hakkı olan o kabil gelir vasıUlan-
na sahip olduktan sonra kendine bir çeki
düzen verebilecek, modem Türkiyenin iftl-
har edeceği bir manzara arscdecektir. 

Elektrik^ Tramvay, Tünel 
Belediyeye geçiyor 

Akayında Belediyeye devri 
esas itibarile kararlaştırıldı 

Vali ve Belediye Reisi hükümetin bu 
husustaki kararını umumî meclise bildirdi 

Umumi meclis dün Vali ve Bele
diye reisi doktor Lûtfi Kndann reis
liği altmda toplanmıştır. Oeçen zabıt 
okunduktan sonra doktor Lûtfi Kır-
dar ayağa kalkarak İstanbul elektrik, 
tramvay ve tünel işletmelerinin İs
tanbul Belediyesine devri hakkmdaki 

Hükümet kararı münasebetile fa 
nutku söylemiştir: 

«Arkadaşlarım, bu senenin bütçe
sini meclisi âlinize takdim ederken 
bütçe heyeti umumiyesi hakkmda lâ^ 
zımgelen izahatı arzetmiştim. Bugüa 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Yeni Alman sefiri Von Papen geldi 

Von Papen Sirkeci garında " 
Âlmanyanm yeni Ankara sefiri Von Papen bu sabahki ekspresle ı̂ 

rimize gelmiştir. B. Von Papen Sirkeci istasyonunda Alman konsolosu ve o^ 
faret erkâm tarafmdan karşılanmış otomobille Ayaspaşadaki sefarethaot» 
ye gitmiştü:. 

Parti grupu ve Vekiller 
Heyetinin dfinkü içtimai 

Başvekil, umumi sulh gayesi ve Türk âli 
menfaati bakımından hükümetimizin 
bûyûk devletler ve komşularile temasta 

bulunduğuna dair malûmat verdi 
(Tazısı 8 inci sahifemizde) 
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öğretmen — Ateş gibidir maşallah.^ 
Müfettiş — Evet, Avrupa haritasım doğru çizebildi. 
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Dnıı Creceki ve Bu Sabahk i Haberleı* 
Son dakika 

Bulgar talepleri hakkında 
nimresmîDnesinmakalesi 

Bulgaristana yapılan haksızlık 
tamir edilmeli sözlerden 

fiiliyata geçilmelidir 
Sofya 26 (Fransızca İstanbul) — 

Yan resmi Bulgar gazetesi Dnes, Bul-
garistanm talebleri hakkında yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

«Bütün dünya Bulgaristana hak
sızlık yapılmış olduğunu tasdik etmek
tedir. Bu haksızlıkları tashih ve tamir 
etmek, sözlerden fiiliyata geçmek lâ
zımdır. 

Eğer bütün milletler, yapılinış olan 
haksızlıkları tamir etmek arzusunu 
gösterirlerse harbin önüne geçilmiş 
olur. Alâkadar hükümet ricalinin ce
saret göstermeleri, ve süratle hareket 
etmeleri iktiza eder. 

Sofya 25 (A.A.) — (Havas): Resmî 
mahfiller sükûnet içinde olmakla be
raber, Almanyanm Bulgaristana ken
disini tehdid altmda hissedip etme
diğini sorduğuna muhakkak gözü ile 
bakılmaktadır. Bulgar hükümetinin 
cevabı malûm değildir. Fakat bu ce
vap ancak menfî olabilir. 

Verilen haberlere göre, Başvekil 
meclis hariciye komisyonunda beya
nat ta bulunarak Bulgaristanm ken
disini tehdid altmda hissetmediğini, 
çünkü Almanya ile müşterek hududu 
olmadığım bildiıxaiştir. 

Amerika Haricîye Nazı
rının mühim bir nutku 

Teşebbüsümüzde inkisara uğrarsak 
ve harb patlarsa bizim için çok aziz 

olan hürriyeti müdafaa edeceğiz 
Vaşington 26 — Amerika Hariciye 

Nazın B. Hull dün çok mühim bir 
nutuk irad etmiştir. B. Hull ezcümle 
demiştir ki: 

— «Her millet, başkalannın hürri
yet ve istiklâline, beynelmilel hu
kuka ve ticarî mübadelelerinde ser
bestiye riayet etmedikçe, ihtilâfla-
n n halli için silâha müracaattan 
vazgeçmedikçe dünyada sulh ve mü-
salemet temin edilemez. 

Her hangi bir milletin bütün bu 
esasları reddederek ve sulhperver su
reti tesviyeleri bırakarak umumî bir 
harbe sebebiyet vereceğini zannet
mek istemiyorum. 

Meşru taleplerin tedkik ve tesviye 

kapısı daima açıktır ve açık kala
caktır. Mukadderatımızın mevzuu 
bahsolduğu bu tarihî dakikada bü
tün milletlerin bu yolu takip ede
ceklerini ümid etmek isterim. 

Amerika, esaslı meselelerin haklı 
ve âdilâne bir sureti tesviyeye raptı-
na önayak olmahdır. 

Fakat bu ümidlerimizde ve inti
zarlarımızda inkisara uğrarsak, gay
retlerimiz akim kalırsa dünyayı, sulh 
güneşinin ışıkları yeıine hai"p alevle
ri tamamlıyacak ve biz de, bizim 
için muazzez olîoı hürriyeti ve hürri
yet müesseselerimizi müdafaa etmek 
mecburiyetinde kalacağız.» 

\ 

B. Potemkin 
Sovyet Hariciye komiser mu
avini bugün Sofyada olacak 

Bükreş 25 (A.A.) — Ankaraya git
mekte olan B. Potemkin bu sabah 
Bükreşe gelmiş ve Sovyet sefaretine 
inmiştir. B. Potemkin saat 16 da 
Bükreşten hareket etmiştir. 

Bükreş 25 (A.A.) — (Havas): Ro-
manya resmî mahfilleri, B. Potemki-
nin hiçbir Rumen şahsiyetile temas 
etmemiş olduğımu bildirmektedirler. 

Sofya 25 (A.A.) — Potemkin, ya-
n n sabah Sofyaya varacaktur. Kendi-
«inin Başvekil tarafından kabul edil-
mesi muhtemeldir. 

Rayhstağ cuma günü 
toplamyor 

Berlin 25 (A_A.) — Rayhştag, E. 
Bitlerin beyanatım dinlemek üzere cu
ma günü saat 12 de toplanacaktır. 

K o n t Cianonun M a d r i d 
seyahat i 

Roma 25 — İyi bir membadan bil
dirildiğine göre Kont Ciano, 15 Ma-
jnsta Madride gidecektir. 

Karaköyde bir kamyon 
tütüncü dükkânına r̂irdi 

Dün gece sabaha karşı Karaköyde bir 
kamyon kazası olmuştur. Hamparsom. 
ICaraköyden kamyonUe Beşlktaşa gider
ken birdenbire Tophaneden son süratle 
telen bir otomobille karşılaşmış ve çat-

Sıcmaya mâni olmak için direksiyonu so-
ı çevirmiştir. 
Hamparsom, bu manevra sayesinde oto

mobille çarpışmanm önüne geçmiş İse de 
kamyonu Karaköyde Abdullah efendi lo
kantası yanmdaki tütüncü dttkkânma gir
miş ve dükkftnm içini hurdahaş etmiştir. 
Çottr, yaralanmıştır. 

Sırp - Hırvat 
itilâfının tatbiki 
B e l g r a d d a bir k o a l i s y o n 

kabines i kuruluyor 
Paris 26 — Belgraddan bildirildiği

ne göre Başvekil ile Hırvat lideri 
Maçek arasında akdedilmek üzere 
bulunan itilâfın tatbiki için bir 
Koalisyon kabinesi teşkil edilecektir. 
Bu itilâf mucibince Hırvatistana ge
niş bir idarî muhtariyet verilmekte 
ve Adiryatikteki Yugoslav erazisi de 
Hırvatistanla birleştirilmektedir. 

N i s a t yarış lar ı bitti 
Nis 25 (A.A.) — Burada yapılan 

beynelmilel askerî konkur ipik neti
celenmiştir. Müteaddid müsabakala
ra iştirak eden otuz beş binici arasm-
da, neticede Fransız yüzbaşı Chevalier 
201 puanla birinci olmuştur. Bida
yette atların henüz formunda oIına< 
masından dolayı birçok aksiliklere 
maruz kalmış olan Türk ekipi arap 
gmda yüzbaşı Saim Polatkan 133 pu
anla altıncıhğı kazanmış, Cevat 
Oürkan 98 puanla on üçüncü gelmiş, 
Cevat Kula 72 puanla yirminci, Eyüp 
öncü de 55,5 puanla 24 üncü gelmiş 
tir. 

/i — _ _ - ^ _ _ ^ — 

B a y a n T e v f i k Rüştü A r a ş 
Londra sefirimiz B. Tevfik Rüştü 

Arasın refikası ve kerimesi bu sa
bahki ekspresle Avrupadan gelmiş
lerdir. 

D ü n g e c e k i y a n g ı n 
Mahmudpaşada Tarakçılarda Biradelı-

1er hanmda bir fotin bağı imalâthane-
Binde dün gece saat üçte yangm çıkmış, 
İmalâthane kısmen yandıktan aonra İtfal-
pc tarafmdan «öndOrüluattftttrr 

Reisicumhur, M Daiıi-1 
üye Nazırını itaiıui ettilarl 

B. Naci Şevket dün Atatür-
kün anıt kabrini ziyaret etti 

Ankara 25 (Telefonla) — Irak Da-
hiliye Nazırı B. Naci Şevket bugün 
öğleden evvel Atatürkün amt kabri
ni ziyaret ederek kabre bir çelenk 
koymuştur. 

Ankara 25 (A.A.) — Dündenberi 
şehrimizde bulunan Irak Dahiliye 
Nazın B. Naci Şevket bugün Reisi
cumhur tarafından kabul edilmiştir. 

Kabulde Hariciye Vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu da hazır bulunmuştur. 

Berline tayyare 
postası 

Y a p ı l a n m u k a v e l e d ü n 
i m z a ed i ld i 

Ankara 25 (A.A.) — Berlin - İs
tanbul ve İstanbul - Berlin arasmda 
mımtazam hava seferleri yapmak 
üzere Lufthansa Alman hava seyrn-
sefer şirketi ile bir aydanberi devam 
eden müzakereler nihayete ermiş ve 
Vekiller Heyetmce de tasvib edilen 
mukavelenîinıe bugün Vekâlet mera
sim salonımda Muhabere ve Müna-
kaİ3 Vekili Ali Çetinkaya ile şirketin 
müıaessiîi von Winterfeld arasmda 
imza edilnıiştir. 

1 h.aziran 1939 dan itibaren Berlin-
den İstanbula ve İstanbuldan Berli
ne l adar muayyen istikamette mun
tazam seferlere başlanacak ve bu su
retle hava yol şebekemiz, beynelmilel 
hava yol şebekelerine bağlanmış ola
caktır. 

Mukavelename, ticarî mahiyeti ha
iz yolcu, eşya ve posta nakline mün
hasır ve hiçbir imtiyaz veya inhisarı 
tezammün etmemektedir. 

Mersinli Alımed 
Letonu yendi 

Kenan ve Mustafa 
mağlûb sayıldılar 

Avrupa güreş şampiyonası dün 
Osloda başlamıştır. Bu müsabakala
ra on dört millet iştirak etmek
tedir. 

Dünkü güreşlere üç güreşçimiz iş-
tiı-ak etmiştir. 56 kiloda Kenan Fin-
lâdiyalıya sayı hesabile mağlûb ad
dedilmiştir. Mustafa, Macar Totla 
karşılaşmış ve hakemden müteaddid 
ihtar aldığı cihetle mağlûb sayıl
mıştır. 

79 kiloda Mersinli Ahmed, Leton-
ya şampiyonile karşılaştı ve galib 
geldi. 

Müsabakalara bugün de devam edi
lecek ve cuma günü bitecektir. 

Ankarada bir 
otomobil kazası 

Bir kişi ö l d ü , iki kişi d e 
y a r a l a n d ı 

Ankara 25 (Telefonla) — Bugün 
şehrimizde hava yolları malzeme de
posu sivil marangozu Gemlikli Mus
tafa oğlu Abdullahın ölümü, hava 
deposu erlerinden İzmitli Recep oğlu 
Mümin ile Ziraat bankası memurla
rından İstanbullu Kadir oğlu Orha-
nm yaralanmaları ile neticelenen bir 
otomobil kazası olmuştur. 

B. Lûtfi adında bir zat hususî bir 
otomobil ile Gazi bulvanm takiben 
Taşhana doğru hızla gelirken Devlet 
Şûrası binası önlerinde caddenin bir 
tarafından öbür tarafına geçmek is-
tiyen Abdullaha çarpmış ve Lûtfi bu 
sırada itidalini kaybettiğinden oto
mobili yaya kaldırımı üzerine çıkar-
mıhtır. 

Otomobil kaldırım üstündeki bir 
kaç ağacı devirdikten sonra orada 
yürümekte bulunan Mümin ile Orha-
na çarpmıştır. 

Danzig bu sene içinde 
Almanyaya dönecekmîş 

1 ^ m r-r " —ı ı ı 

B. Mitlerdin 28 nisan nutkunda 
Danzig^den bahsetmesi muhtemel 
Danzig 25 (A.A.) — Danzig naai-

lerinin seli B. Poester'in bir amde 
toplantısında, B. Hitler'in kendisine 
Danzig'in bu sene içinde Almanyaya 
rücu edeceği vadinde bulunduğunu 
söylediğine dair ortada bir şayia do
laşmaktadır. 

Varşova 25 (A.A.) — Danzig'deki 
Polonya komiseri dün sabah tevkif 
edilen Polonyalı gazeteci Pisece'nin 
serbes bırakılması için Danzig Ayan 
meclisi nezdinde teşebbüste bulun
muşsa da, bu teşebbüs akim kalmış
tır. Danzigde dolaşan şayialara göre 
bu gazeteci, ecnebi matbuata yalan 
haberler vermiş olmakla maznundur. 

Diğer taraftan Danzig'in nasyonal 
sosyalist mahafilinde beyan olundu-
ğıma göre, Hitler, 28 nisanda söyliye-
ceği nutukta Danzig meselesini mev-
zuubahis edecektir. 

Frans ız mahaf i l i e n d i f e d e 
Paris 25 (A.A.) — Milletler Cenü-

yetinin Danzig âlî komiseri B. 
Charles Bmckhardt, buraya gelmiştir. 
Mumaileyh, Milletler Cemiyeti kon
seyi tarafmdan Danzigdeki vaziyetin 
inkişafı safahatmı takibe memur edU-
miş olan Üçler - Fransa, İngiltere, İs
veç - komitesinin Cenevrede akdede
ceği içtimain arifesinde serbes şeh
rin statüsü hakkında Fransız ma
kamları ile gö'üşnıüştür. 

Salâhiyettar Fransız mahafili, 
Danzigdeki vaziyet dolayısile endişe 
içindedir. Bu mahafil, şimdiki Al
man - Leîi gerginliği dolayısile serbes 
şehir arazisini Avı-upanm «siyah nok
tası* diye tavsif etmektedir. Ayni 
mahafil, B. Charles Bıııckhardt ile 
yapılan noktai nazar teatilerinin bü
tün ihtimalleri derpiş etmeğe medar 
olduğunu ilâve etmektedir. 

IVIecburi askerlik kanunu 
bugün İngiliz meclisinB veriliyor 
Projeye göre 18 - 21 yaşındaki 

gençler 3-4 ay talim göreceklerdir 
Londra 25 (A.A.) — Bu akşam saat 

18 de yapılan mecburî askerlik hiz
meti hakkmdaki müzakereye ekser na
zırlar iştirak etmişlerdir. Bu akşam
ki kararın katî olup olmıyacağı veya
hut bu kararın yarın sabahki Kabine 
toplantısında tekrar tedkik edilip edil-
miyeceği meçhuldür. Parlâmento mah
filleri kanım lâyihasının «Millî mec
burî askerlik hazırlığı» ismini alaca
ğını bildiriyorlar. 

İşçilerin kuvvetli olmakta devam 
eden muhalefetlerinin bugün meclis
te bildiren ve yalmz zengin sınıfı 
müteessir eden bütçe hükümlerini ^ -
rendikten sonra azalacağı zannedili
yor. 

Liberaller için de vaziyet böyledir. 
Parlâmento mahafilinde ilâve edil

diğine göre. Kabine ittifakla bir karar 
elde etmeğe muvaffak olamazsa, hü
kümet ekseriyetle iktifa edecektir. 

Mecburî askerlik nasıl 
olacak? 

Londra 26 — Mecburî askerlik hiz-
meti projesinin kabinenin bugünkü 
içtimamda tasvip edildikten sonra 
Avam kamarasına sevkedileceği söyle
niyor. Projeye göre 18-21 yaşındaki 
gençler, silâh altma çağrılarak 3-4 ay 
talim gördükten sonra ihtiyat sınıfı
na nakledilecekler ve haftada bir gün 
talim göreceklerdir. Bu davet üzeri
ne bir milyon asker toplanacaktır. 

Maliye Nazın Sir John Simon İngil-
terenin günde silâhlanma masrafının 

iki mliyon İngiliz lirası tuttuğunu be
yan etmiştir. 

Paris 25 — Eski Bahriye Nazırı B 
Duff Cooper Pariste Sen Jorj cemiyeti 
tarafmdan verilen ziyafette söylediği 
nutukta günün hâdiselerinden bahs
ederek demiştir ki: 

«İngiliz milleti heyecana düşmek 
hususunda basittir. Fakat bir defa 
İngilizler, muazzam bir teşebbüsü 
üzerlerine aldılar mı sonuna kadar 
götürürler. 

Şimdiki halde hepimiz sulhu ve 
şefleri harbi arzu eden bütün mem
leketlere karşı müttehid bir cebhe 
kurmak istiyen milletlerle dost olmak 
siyasetini takita ediyoruz. Bir ^ y^a-
nette bulunmuş olmak için şunu söy-
liyeyim ki, zannettiğimizden daha az 
bir zaman zarfında mecburî ask«lik 
hizmetine aid bütün tedbirler alın
mış olacaktır. 

5 0 imza l ı bir takrir ver i ld i 
Londra 25 — Avam kamarası âza

sından elli mebus, mecburî askerlik 
hizmetinin müstacelen kabulü için 
bir ttütrir vermişlerdir. Lordlar Kr-
marastna da ayni mealde elli imzalı 
bir takrir verilmiştir. 

Paris 25 — Alman gazeteleri, İngil-
terede mecburi askerlik hizmetinin 
kabulü lehindeki faaliyeti alâka ile 
takib etmekte ve bunu İngiltere -
Fransa ve Rusya arasmda bir ittifakı 
müsellesin akdi ile alâkadar görmek
tedir. 

BOyük Okyanustaki 
Fransız miistemlekeleri 
Ussülhareke olarak kullanıl

mak üzere İngilterenin 
emrine hazır 

Paris 26 — İngiliz hükümeti, Fran-
sanın Bahrimuhiti Kebirdeki bütün 
müstemlekelerini, bu denizde kâin 
İngiliz ve Fransız müstemlekelerinin 
mü<iafasmda ussülhareke olarak kul
lanılmak üzere İngiltererün emrine 
amade bulundurduğunu, Yeni Zelan
da ve Avustralya hükümetlerine bil
dirmiştir. 

Bahrimuhiti Kebirdeki İngiliz ve 
Fransız müstemlekelerinin müda
faası tertibatı İçin elyevm Yeni Ze-
lândada bir konferans akdedilmek-
tedir. 

B. Gafenco bugün 
Parİse gidiyor 

İng i l tere kral ı B . G a f e n c o y u 
ö ğ l e y e m e ğ i n e a l ı k o y d u 
Paris 25 (A.A.) — Gafenco, yann 

saat 23 te Londradan buraya gelecek 
ve cumartesi akşamı Romaya hare
ket edecektir. 

Londra 25 (A.A.) — Lord Halüax 
bugün B. Gafenco ile yeniden görüş
müştür. Romanya Hariciye Nazın 
öğle yemeğine kral tarafmdan ah-
konmuştur. 

Londra 25 (A.A.) — Gafenco, bu» 
gün öğleden sonra Halifax'la yeni bir 
görüşme yapmıştır. Akşam, Romanya 
elçisi bir dine vermiş, dinede Gafen-
co'dan başka Halifax, Plymouth, 
Fransız büyük elçisi. Hor Belicha, 
Stanhope, Churchill, Sinclair, Atlee, 
Vanstart, Cadogan ve Hudson da ha
zır buluıunuçıardır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Vergiyi böyle topla
mak olmaz! 

Akrabamdan bir zat beni telefonla 
aradı. Sesinde bir fevkalâdelik vardı. 
O derecede ki, insan ancak «yangm 
var!» haberini verdiği vakit bu kadar 
heyecan duyar... Dili tutulmuş; keke
liyor: 

— Aman!... Kapıya g^eldiler... Me
murlar... - diyordu. - Evin vergpbini 
tamamı tamamına istiyorlar... Şayet 
veremezsem haczedeceklermiş... Müh
let rica ediyorum... Razı olmuyorlar... 
Vermiyecek değilim... Lâkin üstümde 
param yok... Belki senin tanıdıkların 
bulunur da söz anlatabilirsin... Ku
zum tavassut et... 

Kıramıyacağım bir zattı. Ne yazık 
ki, vergi toplıyan dairelerin âmirleri 
arasında şahsan bir bildiğim yok... 

Başka bir mutavassıt aradım. Rica
cı gönderdik. 

Vaziyet şu: 500 lira kadar bir borç 
varmış. Adamcağız ay beay yüzer li
ra ödüyormuş. Hazirana kadar bitir
mek üzere işlerini tertibe sokmuş... 
Ne derece muntazam davrandığım eV'. 
rakla isbat ediyorsa da: 

— Hayır, olmaz! Hemen şimdi.. • 
diyorlar da başka bir söz söylemiyor^ 
1ar... 

Nihayet akrabam, faizle borç ahp 
hemen o gün yüz lira daha verdi. Tak» 
site bağhyacaklannı şahsan bana va-
dettikleri halde, on beş gün geçme
den gene ayni şekilde kapıya geldiler 
ve zorladılar. 

Söz veren âmire, vadini hatırlat-
tmı. 

— Ne yapalım? - diyordu. - Şefi
miz, % 90 nisbetinde vergi toplıyabi-
leceğini söylemiş. O bizi sıkıştırıyor, 
biz de halkı!... Elimden başka bir şey 
gelmez. 

Akrabam, son çareye de başvur
muş; faizle para aldıktan sonra, ar
tık yapacak bir şeyi kalmamıştı. Pek 
naçar vaziyetteydi. Yoktan ne çıkar? 
Bulamıyordu işte... Halbuki azıcık 
mühlet olsa tedarik edecek. 

Bu mühleti rica etmek üzere mü
racaat edenlere bir alâkadar şöyle de
miş: 

— Cidden fazla sıkıştırmışlar sizi... 
Haksızlık etmişler... Çünkü muntaza
man vermekteki hüsnü niyetiniz gö
rünüyor... Efendim, kazı bağırtma
dan yolmalı! 

— !... 

Diyelim ki bunun bir kıymeti hu-
kukiyesi yok... Sırf mükellefe bir su
hulet göstermemek meselesi... Fakat 
bir arkadaşım tam mânasUe haksız-
hğa uğradı. Evini yeni yaptırdığı için 
üç sene müddetle vergilerden muaf
tı. Yalnız Buhran vergisi vermesi la
zımmış amma, onun da miktarı mü-
naziünfih... ttiraz etmiş. Cevap bek-
liyedursun, iş kanuni safhasını ikmal 
etmeden, yani vergi tahakkuk etme
den dün kapısına resmî bir heyet da
yanmış: 

— Hacze geldik... tlle 149 lira... 
İçeriye girmişler: 
— Şu radyoyu alıp götüreceğiz. 
— Yarına kadar müsaade edin... 

Şimdi evin erkeği burada değil. Ge
lince halleder. 

— Olmaz. 
—> Peki, haczedin amma, yedi emi

ne bırakın. 
— O da olmaz... İlle alıp götürece

ğiz... 
Gene «yangın var» kabilinden he

yecanla telefonlar... Para tedariki... 

Taksim kışlası 
Belediyeye varlllyor 

Dahiliye Vekâleti münasip 
bir formül aramaktadır 

Taksim kışlasının Belediyeye devri 
hükümetçe kararlaştırılmıştır. Vali 
doktor Lûtfi Kırdann hükümet erk&-
nile bu hususta yaptığı temaslar mup 
vaffakiyetle neticelenmiştir. 

Taksim Emlâk şirketinin hisse se
netleri Maliye Vekâletine geçtiği İçin 
kışla Maliye Vekâletine aittir. Kışla-
nm ya müsait bir para ile, yahut di
ğer kanunî bir formül ile şehre terki 
için Dahiliye Vekâletinde tetkikat 
yapılmaktadır. Bu tetkikat bittikten 
sonra kışla Belediyeye devredilecek
tir. 

Belediye burada tiyatro, otel, şehir 
klübü vesaire inşa ettirecektir. 

Dolmabahçe stadyomunun yapıla
cağı eski Istablıâmire binasının terki 
de yine böyle bir kanrnî formaliteye 
ihtiyaç göstermektedir. Bu da yakın
da intaç edilecektir. 

Bir kadın çörekten zehirlendi 
Kumkapıda oturan Fethiye ismin

de bir kadm seyyar bir simidciden 
çörek almış, eve getirerek yemiş, az 
sonra zehirlenme rJâimi göstermiş
tir. Hâdiseden haberdar olan zabıta, 
Fethiyeyi h astar oye kaldırmıştır. 
Çöreği satan simiöci aranmaktadır. 

Kadın çorapları 
A l m a n m ü t e h a s s ı s , s t a n d c-
d i z a s y o n n i z a m n a m e s i n i n 

t a d i l i n i i s t i yo r 

İpek kadm çoraplarının çürüklüğü 
meselesini hal için İstanbulda tedkik-
1er yapan Alman mütehassısı, geçen 
sene sanayi umum müdürlüğü tara-
fmdan hazırlanan standardizasyon 
nizamnamesinin esaslı şekilde tadi
lini istemiştir. 

Mütehassıs, İktisad Vekâletine ver
diği raporda yeni nizamnamede bu
lunması faydah olan hükümleri izah 
etmiştir. Mevcut nizamnamenin tat
bikatından bir netice almamamasına 
sebeb tefsirlere müsaid olmasıdır. Me
selâ; nizamnamede ipek ipliklerin 
cinsleri tasrih edilirken tasnif keyfi
yetine geniş yer verilmemesi yüzün
den çorapçılar nizamnamede gösteri
len cins ipek ipliklerin bir çok çeşitle
ri olduğu için Avrupadan en ucuzımu 
getirmiş ve böylece çürük çorap imâ
li devam etmiştir. 

Yeni nizamname ile ipelc ipliklerin 
cinsleri de tasnife tâbi tutulacak, her 
cins ipliğin bükümü, kalmlığı, ince
liği nizamnamede tasrilı edilecektir. 
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otomobille koşturmalar... Ve nihayet 
149 lira ödendi.. 

Gerçi tahsUdarhk bakımmdan mu
vaffakiyet... Amma halk noktasm-
dan? Hak noktasmdan? 

Vergiler toplanmalıdır; toplanma
dan olmaz. Mükellefler istiye istiye 
borçlannı vermelidir. Evet, doğru... 
Fakat mümkün olan kolaylıkları da 
göstermeli... Hele ikinci misalin te
kerrüründen kaçınmalı... Mükellef 
kaz değildir; kazı bile bağırtmadan 
yoluyorlar... (Vâ - Nû) 

Karilerimizin 
mektupları 

Köpek bolluğu 
Balatta MoUaaşM mahaüesiruUt 

Mumhane caddesi demlen bir yoi 
vardır ki, hayU tssxz bir yer olan 
bu cadde üzerinde sabah erken v§ 
ak^am geç vakit köpek bolluğun^ 
dan geçmek imkânı yoktur. Başı
boş gezen bu köpekler bir taraf
tan çoluk çocuğa, diğer taraftan 
yolculara saldırmaktadır. Bu stir 
retle daimi bir kuduz tehUkesi 
karşısında kalmaktayız. 

Belediyenin köpek itlafı işiyle 
meşgul olan amelesinin bu tarafa 
da gelmesi temin edilirse, ihtimal 
ki müstakbel facialar bertaraf 
edilmiş olacaktır. 

Mumhane caddesi sakinlerinden 
N. 

Sabahatin katili 
mahkûm, olda 

12 s e n e h a p i s y a t a c a k , 5 0 0 
l i r a t a z m i n a t v e r e c e k 

Beyoğlunda Sakızağacmda Kapsül 
sokağmda Sabahat admdaki ka
dım tabanca ile öldüren Rahimin mu
hakemesi dün ağır ceza mahkeme
sinde bitirilmiştir. 

Mahkeme, Rahimin suçunu sabit 
görmüş, ancak Sabahatin evvelce Ra-
hime iltifat edip paralarım yedikten 
sonra joiz çevirmesini maznun lehi
ne cezayı hafifletici sebep mahiyetin
de kabul ederek kendisinin on iki 
sene ağır hapsine, ölen Sabahatin ve
resesine beş yüz lira tazminat ve otuz 
lira da vekâlet ücreti ödemesine ka
rar vermiştir. 

P o r t a k a l a z a l d ı 
Mevsirı dolajasile piyasaya gelen 

portakallar azalmıştır. Şimdilik haf
tada 800,000 - 900,000 aded kadar por
takal gelmektedir. Fiatlerde hiçbir 
değişiklik görülmektedir. Esasen 
bu sene mevsim başındanberi porta
kal fiatlerinde bellibaşlı tahavvül ol
mamıştır. 
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AKŞAM'm Yeni müsabakası 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay R. Hava kurumuna verdi!... 

«AKŞAM» müsabaka kupona 19̂  

Yalova, Bursa vilâyetlıra 
baplanacak 

Umumî meclis bu husustedd 
teklifi kabul etti 

Umumî Meclis dünkü toplantısm-
da Vilâyet ve Belediyenin 939 varidat 
bütçesini tetkik ve müzakere etml^^ 
tir. Meclis, bütçe encümeninin tekli
fi üzerinç VUâyet ve Belediyeye büt
çesini geçen seneden 1.123.851 Ura fas-
lasUe 12,433,673 lira olarak kabul et
miştir. 

Bundan sonra Yalova kazasınm 
mülkî hududu hazırası Itibarile ts-
tanbuldan ajrrılarak Bursa vUâyetine 
bağlanması haldcında vilâyet idare 
heyeti teklifi okundu. 

Bu teklife göre Yalovamn İstanbul 
vilâyet merkezine deniz aşın bulun
ması, Bursamn da kaphca merkezine 
yakın bulunması itibarile İstanbul-
dan aynlması muvafık görülüyordu. 
Teklif kabul edildikten sonra ruzna-
mede mevcut diğer maddelere geçildL 

Bu arada dükkânlarda narhtan faz
la mal satanlarla etikete yazılı olan 
miktardan fazla narha satan satıcılar
la dükkân sahiplerinin de ceza göre
ceklerine dair encümen mazbatası 
kabul edildi. Konservatura alınacak 
talebe haklanda tahsillerinden sonra 
belediye hizmetlerinde çalışmalanm 
teinin için nakdi kefalet teklifi mür 
nakaşayı celbetti. Diğer bazı madde
ler kabul edildikten sonra yarm top
lanmak üzere içtimaa nihayet veril
di. 

Vapurların gilvertelerl 
Yazın bir kısmı ikinci mevki 

olacak 

Kış mevsiminde gerek Adalara, ge
rek Kadıköyüne işliyen vapurların 
tam orta yerinden yerısı birinci, ya
nsı ikinci mevkidir. Fakat yazın faz
la tehacüm karşısmda kanapelere içi 
saman dolu meşin yastıklar uzatıla
rak güverte başsalonu da birinci mev
ki haline sokulmakta, bu suretle va-
punm üst kısmı tamamen birinci 
mevki yolculara inhisar ettirilmekte
dir. Yazm deıüz havası almak istiyen 
ikinci mevki yolculan vapurun baş-
tarafmda her tarafı kapalı bulunan 
alt ve orta salonlara tıkılmak mecbu
riyetinde kalmaktadırlar. 

Bu sene ayni vaziyetin kabulünden 
sarfmazar edileceği söyleniyor. 

T i c a r e t o d a s ı n ı n İ z m i r f u a r ı 
i ç in h a z ı r l ı ğ ı 

istanbul Ticaret odası bu sene İz
mir fuanna geniş mikyasta iştirake 
hazırlamyor. Ticaret odasımn Fuar
daki paviyonunda her sene İstanbu-
1un sanayi erbabı eşya teşhir eder
lerdi. Bu sene sanayi erbabı birleşe
rek Fuarda bir paviyon kirahyacak 
ve İstanbulun sanayi hareketlerini 
bu paviyonda tebarüz ettireceklerdir. 
Bıma göre hazırlanmalan dün sana-
yicUere tamim edilmiştir. 

Ticaret odası hususî pavijronımda 
bilhassa istatistiklere İstinaden, Tüıv 
kiye iktisadiyatmda İstanbulun mev
kiini tebarüz ettirecektir. 

I pmda 

İlkbahar nerede? 
Oünl renUerine, güzel k<^ulanıuı 

rağmen tstanbulda hiç anlaşılmayan 
bta" mevsim vardır: İlkbahar... 

Kitaplarda, romanlarda, hikâye
lerde, şüılerde yazar. İlkbahar gelin
ce çiçeJder açarmış, ağaçlar renk renk 
donammuş, etrafı güzel bir koku 
sararmış. Bu kokujru ciğerlerine dol
duranlar taze can bulurlar, kanlan 
kaynar, damariarmda âdeta gençlik 
akarmış.. 

Lâkin tstanbulda, hele Beyoğlu 
tarafmda - bir kaç bahçeli mesud er 
müstesna • llkbahan mumla arasa
nız bulamazsıms. O güzel renkler, 
o güzd kokular kitaplarm sahifeleri, 
romanlarm cUdleri, hikâyelerin sa-
tulan, şiirlerin mısralan arasından 
bir türlü dışan çıkamazlar. Yeryü-
ninde hmüz meçhul kalmış memle-
keUeri keşfetmek kabUdlr. Lâkin ts
tanbulda Ukbahan bulmamn hemen 
hnnen imkâm yoktur. 

İstanbul ki dünyanm en güzel şe
hirlerinden biri sayılır. Tabii gijatk-
lik denilince akla gelen şehirler ara-
tstmda mutlaka İstanbulda vardır. 
Fakat gdgelelim bu tabii güzelliği 
Üe şöhret salmış şehrin bahan gtt-
rünmes. 

Bunun da sebebi muhakkak ki 
bahçesizlik ve ağaçsızhktan başka 
bir şey değildir. 

Geçenlerde Üsküdann eski evlerle 
dolu bir mahallesine yolum düşmüş
tü. Bir sürü bahçdi evler gözüme 
ilişti. Ağaçlar çiçek açmıştı. Halbu
ki yeni teşekkül eden semtlerde en 
asri binalan kurarken küçük bir 
bahçecik yapmak, bir kaç ağaç dik
mek pek azınuzm aklına geliyor. 
Bahçesi ve ağacı âdeta pek fuzuli bir 
masraf addediyoruz. Çoğumuz ba 
düşünce ile hareket ettiğimiz için li-
tanbulun umumî çehresi yeşillikten, 
çiçekten mahrum kahyor. 

Halbuki buna mukabil Anadolu-
nun baharian pek meşhurdur. Re
fik Hafidin memleket hikâyelerini 
açınız. Orada ne renkli, ne kokulu 
ilkbahar tablolan bulacaksınız. 

Medeni memleketlerin çoğunda da 
böyledir. Meselâ Vaşingtonun ilklHU 
han yeni dünyada pek memurdur. 
Şelırin parklarım ve evlerin önünü 
dolduran kiraz ağaçlan çiçeklendiği 
zaman burası tamamile bir rüya şeh
ri haline girer. Amerikada sırf kiras-
lann çiçeldendiği mevsimde bu gü
zel manzarayı görmek için Vaşing-
tona gelenler pek çoktur. Bu âde
ta elle tutulacak derecede canh ilk
bahar ,Vaşington şehrine Amerika-
rm dahilî turizminde mühim Ur rol 
verdirtmiştir. Halbuki bi%de bugün 
yeşiUik, çiçek, ağaç tamamüe fuzuli 
bir lüks addedUiyor. tlkbahann yak
laştığım ancak ajans telgraflannda-
ki muharebe ihtimallerinden bahse
den havadislerle anhyoruz. 

Hikmet Feridun Es 
• • • * • • 

Belediyeden kadro harici 
kalacak memurlar 

Belediyenin 939 senesi bütçesile ba
zı memurlann kadro harici kalacağı-
m yazmıştık. Belediyede salâhiyettar 
bir zat muharririmize demiştir ki: 

— Alacağımız tertibat ile hiçbir 
memurun mağdur olmasına imkân 
vermlyeceğiz. Tekaüdlüğü gelenleri 
tekaüt edilecek, diğerleri de münhal-
lere yerleştirileceklerdir. 

Bay Amcaya göre.. 

Çallı — Gözümüzün nuru, elimizin 
emeğiyle hakkettiğimiz para eşe, dos
ta dert oldu bay amca... 

... Yok bilmem parayı ceste ceste 
almalıymışım, yok borca mahsub et-
meliymişim, her kafadan bir ses... 

.« Yabancı bir sanatkâr bir âbide 
için yüz ykml bin lira alıp gldijroı^ 
kimse bir §ey demiyor da... 

... Bir Türk sanatkân herkese bfr-
gendirdiği eserin bir kaç bin lirahk 
mükâfatım hak ediyor, milletin göztt 
üstünde kahyor... Hem de kırk yılda 
bir... 

B. A. — Mazur görmeli üstad... Mil
let, bir Türk sanatkânmn böyle bir 
mükâfata erişini de kırk yılda bir gö> 
rüyor... 
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Yeni istimlâkler 
î s t imlâk kanunundaki tad i ' 
lâ t sürat le Mec l i s t en g e ç e c e k 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lûtfi 
Kırdar, Ankarada istimlâk kanunu
nun tadili için Belediyece hazırlanan 
projenin Dahiliye Vekâletince tetki
kine iştirak etmiştir. 

İstimlâk kanununda yapılacak ta
dilât kabul edilmeden evvel Belediye
ler bankasmdan istikraz yapılmaya
caktır. 

İstimlâk kanununda yapılacak ta
dilât süratle Meclisten geçecektir. 

Bir hakare t davas ı 
İmpeks şirketi müessislerinden B. 

Kemal ve B. Şakir Seden tarafından 
Son Telgraf gazetesi sahibi B. Etem 
İzzet aleyhine açılan lıakaret davası
na dün asliye ikinci ceza mahkeme
sinde başlanmıştır. 

Evrak okunduktan sonra maznun 
B. Etem İzzet, davacıları tanımadığı
nı, kendilerine hakaret kasdile neşri
yat yapmadığını, ancak gazetesinde 
ajans havadislerini neşrettiğini söy
lemiştir. Müddeimnvımînin iddiana
mesini hazırlaması için muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

B i r ç o c u ğ u n y a r a l a n m a s ı n a 
s e b e p o l a n a r a b a c ı 

m a h k û m o l d u 
Yük arabasile yolda giderken dih-

katsizlik ve tedbirsizlikle Zeki adındn. 
bir çocuğa çarparak yaralanmasına 
sebebiyet veren Şemsettin dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde muhake
me edilmiştir. Muhakeme neticesinde 
Şemsettinin iki buçuk ay hapsine, 81 
lira altmış kuruş ağır para cezası, 
60 lira tedavi ücreti, 40 lira tazminat 
ve yirmi lira da vekâlet ücreti ödeme
sine karar verilmiştir. 

Y a n g ı n baş lang ıc ı 
Yeşildirekte sandıkçı Hasanın dük

kânında evvelki gece bir yangm ol
muş, bir kaç sandık yandıktan sonra 
yetişen itfaiye tarafından söndürül
müştür. 

İki y a r a l a m a 
Galatada seyyar satıcılık eden Hil

mi, evvelki gece, Tophaneden geçer
ken, sabıkalılardan Receb ve Ahmed 
isminde iki kişi ile karşılaşmıştır. Bu 
iki sabıkalının Hilmi ile aralan açık 
olduğundan kavgayı tekrar tazelemiş
ler ve ikisi bir olarak Hilmiyi sol me
mesi altından bıçakla yaralamışlar
dır. Polis iki carihi yakalamış, yaralı
yı da Beyoğlu hastanesine yatırmış
tır. 

Burgaz adasmda oturan Ali ile 
Hüsnü bir iş meselesinden kavga et
mişler. Hüsnü sandalye ile Aliyi muh
telif yerlerinden yaralamıştır, 

G a l a t a d a bir otomobi l y o l d a n 
g e ç e n birine çarparak 

yara lad ı 
Şoför Hüseyinin idaresindeki oto

mobil, Galatada Necatibey caddesin
de Mehmed Ali isminde birine 
çarparak ayağınıri kınlmasma sebeb 
olmuştur. Yaralı Beyoğlu hastanesi
ne Raldınlmış, şoför yakalanmıştır. 

Taksimde Çaylak sokağında oturan 
yedi yaşlarında Serkis isminde bir 
çocuk da Taksim meydanından geçer
ken Ertuğrul adında bir gencin bin
diği bisikletin sadmesine uğnyarak ya
ralanmıştır. 

İŞÇİ ücret ler inden y a p ı l a c a k 
ceza i kes int i ler 

Ankara 25 (A.A.) — İktisad Vekâleti İ§ 
İdaresi reisliğinden tebliğ edilmiştir: 

İş kanununun 30 uncu maddesi muci
bince, işçi ücretlerinden yapılan cezaî ke
sintilerin, iş verenin mülkiyetine dahil tu-
tulmıyarak, yardım veya tekaüd gibi hu-
susat için, işçiler lelıine sandıklan bulu
nan iş yerlerinde İşbu sandıklara yatırıl
ması ve böyle sandıklar bulunmadığı tak
dirde, iş verenin kanunen yapmakla mü
kellef olduğu hususlardan hariç olmak 
jartile, ancak işçilerin menfaatlerine ya-
nyacak ve İktisad Vekâletince tayin edi
lecek bir cihete hasr ve sarfedilmek üzere 
hükümetin kontrolüne amade bir emanet 
olarak muhafaza olunması İcab etmekte
dir. 

Bugüne kadar işbu kanunî hükme hak-
kile riayet edilmediği anlaşıldığmdan, alâ
kadar İş verenlerin, gerek şimdiye kadar 
topladıkları, gerekse bundan sonra işçi 
ücretlerinden cezaen yapacakları kesinti
leri, merkezde açılacak hususî bir hesaba 
kaydedilmek üzere Ankarada İktisad Ve
kâleti emrine, Ziraat bankasının mahallî 
şube ve ajanlarına tevdi etmeleri ve bu su
retle yatırılan meblâğların bir yıllık yekû
nunun hesabını, yeni yılın şubat ayı İpti
dasına kadar, doğrudan doğruya İş daire
si genel merkc-ine bildirmeleri lâzımdır. 

Halis Sirke 
İkt isad V e k â l e t i İ zmir t i caret 
odas ın ın m ü t a l â a s m i sordu 

izmir (Akşam) — İktisad Vekâleti 
sirke ruhile yapılan sirkelerin satış
larım menetmek için tedkikler yap
tırmaktadır. Vekâletten İzmir ticaret 
ve sanayi odasına gelen bir yazıda 
memleketimizin her tarafında üzüm 
istihsal edilmekte olduğu halde en 
büyük üzüm mmtakası olan Ege de 
bile sirke ruhile yapılmış sirke satıl
dığı görüldüğünden halis üsüm sir
kesi imal ederek bütün memlekette 
yalnız bir nevi sirke satışına imkân 
olup olmadığı sorulmuştur. Bu saye
de üzümlerimizin memleket dahilinde 
geniş mikyasta istihlâlci de temin 
edilmiş olacaktır. 

İzmir ticaret ve sanayi odası, bu 
mühim mesele üzerinde tedkikler 
yapmağa başlamıştır. 

B . A s ı m S ü r e y y a m e m l e k e t 
masas ı m ü ş a v i r l i ğ i n e tay in 

e d i l e c e k 
Belediye iktisad müdürlüğünden 

istifa eden B. Asım Süreyyanm Kü
tahya mebusu B. Sadri Ertemden 
münhal kalan matbuat umum mü
dürlüğü memleket masası müşavirli
ğine tayin edileceğini memnuniyetle 
haber aldık. 

B. Asım Süreyya, Avrupada tahsil 
görmüş, çalışkan ve kıymetli bir 
gençtir. 

Belediye iktisad müdürlüğüne ik
tisad Vekâleti müdürlerinden B. Saf
fetin tayini kararlaştırılmıştır. 

M e r k e z bankas ı h issedarlar ı 
Hisse senedleıine aid muameleleri

ni ikmal etmiyenler, gazetelerle yapı
lan ilân üzerine. Merkez bankasma 
müracaate başlamışlardır. Senedleri . 
eksik olanlar bunları tamamladıktan 
sonra bankadan katî hisse senedi ala
caklardır. 

Bir b e y g i r bir k a d ı n a 
ç a r p a r a k y a r a l a d ı 

Kasımpaşada bahçıvanlık eden Ya-
kub admda biri, beygirle Bahriye cad
desinden geçerken, Güzin isminde bir 
kadına çarparak yaralanmasına se
beb olmuştur. 

Polis, Yakubu yakalıyarak mah
kemeye venniştir. 

Ankara Borsası 

Türk borcu 

25 - 4 - 939 
Esham ve tahvilât: 

I peşin 
1938 % 5 ikramiyen 
Ergani 
Sivas - Erzurum m 
İş Bankası 

PARA Te 
Londra 
New-York 
Paris 
Mllflno 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
BrflkMİ 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşt* 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Btokholm 
Uoskova 

nama peşin 

19.675 
20.05 
19.— 
19.49 
9.30 

ÇEKLER (Kapanif flatlerl) 
1 SterUn 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Tr. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dlcar 
100 Ten 
100 tsreç Ki. 
100 Ruble 

5.93 
126.6425 

3.3550 
6.6625 

28.425 
67.2475 
50.8475 
21.335 
1.0925 
1.56 

14.035 
23.845 
24.9675 
0.0050 
2.8925 

34.62 
30.5525 
23.9025 

Karikatür albümü çıktı 
" İnkılâp kttabevi,, 

Teşekkür 
Babamız ve eşimiz demir tüccan 

İzmitli Hüsameddin (^lu Süleyman 
Demirsözün ziyamdan dolayı duydu
ğumuz keder ve acıya mektup ve tel
grafla tassiye etmek ve cenaze mera
simine iştirak eylemek lûtfunda bu
lunan, bizleri kendilerine minettar 
bırakan sayın dostlanmıza ayrı ayrı 
teşekküre teessürümüz mâni olduğun
dan bu minettarlık duygularımızın 
iblâğına muhterem gazetenizin ta
vassutunu dileriz. 

Eşi: Oğlu: 
Zübide Demirsöz Hikmet Demirsöz 

BUGÜN 
Kadıköy 

H A L E ' d e 
B Ü Y Ü K 

CAZ 
Tyrone Power 
Don Ameche 

W 
TURAN TİYATROSU 

Bu gece 
Güzellik Kıraliçesi 

Büyük vodvil 3 perde, 
fierç Atillâ ve Miçe var

yete grupları. 

Yılm en nefis şaheseri 
^ I Mevsim sonlan münasebetile | _^ 

/ -MAKSiM'ds -» 
T A N A S E 

Revüsünün son 2 günü 
Yarm saat 17 de Halk ma-

tinası. Umumî duhuliye 50 kuruş. 
Gece: Veda münasebetile 

I GALA MÜSAMERESi 
I Sabaha kadar açıktır 

Bugün Matinelerden itibaren 

A L K A Z A R 
SİNEMASI 

R. K. O.̂  ülm şirketinin 938 - 39 sene
sinin en güzel filmi, Amerikanın 

üç büyük yıldızı 
BARBARA STANVYCK 

PRESTON FOSTER 
MELVYN DOUGLAS 

tarafından temsil edilmiş 

BTAnUlVI 

BUFALOBİLL 
«MACERALAR PEŞİNDE» 

Baştan başa heyecan ve sergüzeşt 
filmine başlıyor. 

Milyonlarca 
LİRA 

ve 
İNSAN rDünyada misli görülmemiş bu hâdiseler eserini yaratabildi 

- T Ü R K Ç E — 

SÜVEYŞ FEDAİLERİ 
LorettaYoung-Anna Bella -Tyrone Power 
ve küçük dâhiŞmiEY TElVİPL'in 

K I R Ç İ Ç E Ğ İ 
MİLLÎ ve ALEMDAR'da 

[—1 BUGÜN |—j 

Beşiktaş SUAD F A R K Sinemasında 
i r A Ş A S I N A Ş K 

ABDÜLVEHAP ve LEYLA MURAD, Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 
Seanslar: 4 - 7.15 ve 9.45 dedir. Tel: 43142 

Bugün A Z A K 
sinemasında 

Şehzade rCPAlJ Sinemada 
başı i L İ l A l I Tel: 21359 

Son 10 senenin en büyük şaheseri 

Harp Dönüşü 
Harp, casusluk, aşk ve sadakat 

filmi. Ayrıca 
SON ZAFERİ 

(3 SİLÂHŞOR KOVBOYLAR) 
Pazartesi, salı, çarşamba tenzi-
zilâtlı bayanlar günü, hergün 
matine ve suarelerde talebeye 

tenzilât. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mmtakası: Galatasarayda 

Ahmed Cevad Akıska, Tepebaşmda 
Kinyoli, Kürkçüyan, Yeişehirde Ba-
ronakyan, Şişlide Asım, Galatada Ke
mal, Fatih: İsmail Hakkı, Karagüm-
rük: Suad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: 
Osman, Aksaray: Etem Pertev, Fener: 
Halatta Hüsameddin, Kumkapı: Bel-
kls, Küçükpazar: Hasan Hulusi, Sa-
matya: Erofilos Çula, Alemdar: Çem-
berlitaşta Sırrı Rasim, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım, Üsküdar: Çarşıbo-
yunda Ömer Kenan, Heybeliada: 
Atanaş, Büyükada: Halk. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhisan, Ta-
tabya, Yeniköy, Emirgân ve Rumeli-
hlsarmdaki ecîaneler her gece nöbet
çidir. 

(Nostagie) 
Bu senenin ZARAH LEANDER'in en muazzam Filmi, 

ZnciFiIm: J \ S h â A N A D A A f (Maceralar pe.Mnde) 
Heyecan dolu Spor ve Gençlik Filmi 

l^g^B^^HHl 1 ^^^ devrenin 13 kısmı birden. Tel: 23542 

Bu akşam ZEVKLİ - NEŞ'ELÎ - EĞLENCELİ 
MELEK ve MES'UD İKİ SAAT 

sinemasında GEÇİRECEKSİNİZ 

DANSİNG MELEĞİ 
Nefis dans ve şarküarla süslenmiş, Fransızca sözlü 

Büyük Komedi: Baş Rollerde: 
S İ M O N E R O B E R T Y O U N G 
S İ M O N D O N A M E C H E 

Ayrıca: Paramunt Dünya haberleri 
Dikkat: Numraalı koltuklarm erkenden aldırılması. Telefon: 40868 

Pangaltı Tepeüstü A K I N Sinemasında 
ŞEREF PORGRAMI: 

Leylaklar Açarken {} Nazar Boncuğu 
Jeanette Mak Donald - Nelson Eddy ( ( | SHİRLEY TEMPLE 

^ ^ ^ ^ ^ _ m i _ ^ ^ Gündüz ve gece 8,45 de 2 Filim birdenj 

Bu akşam 
SÜMER Sinemasında 

Parlak ve Cazip Yıldız 

VIVIANE ROMANCE'm 
Bütün diğer filimlerinden fazla muvaffak olduğu 

Vazife Uğrunda 
Büyük Aşk ve İhtiras 
Filminin ilk iraesi-
dir. Büyük Casusların 
Lüks ve Muhteşem 
hayatları arasında 
cereyan eden Facia: 
EKLER JURNAL'da Arnavutluğun işgali Cebelüttank boğazuun İngiliz ve 

Fransız donanmaları tarafından himayesi vesaire... 

777. 
V 

.V 

Satılık renkli matbaa mürekkepleri 
İngi l terenin Winston€ v e A l m a n y a n ı n Lövinsohn fab

rikaları m a m u l â t ı n d a n muhte l i f renk v e k a l i t e d e m a t b a a 
mürekkepler i e h v e n f iat le sat ıhkt ır . A k $ a m m a t b a a s ı ida
re müdür lüğüne müracaat . T e l e f o n : 2 0 6 8 1 

L A L E ' de 
Yann akşamdan itibaren ayaklarına bütün gönülleri takan, neşelerine bütün 

hayatları bağlayan, Danslarile bütün insanları çıldırtan 
D A N S P E R İ L E R İ 

GİNGER ROGERS - FRED ASTER'in 
son Filmi 

V Ç A N 



POLİTİKA 
iki grup arasında mücadele 

Dünyamn yedi büyük devletinin aynlmif bulundufu iU grup aramnda 
tarihin en büyük siyasi mücadelesd c n ^ a n etmektedir. Bir taraftan İngil
tere - Fransa • Amerüı» • Rusya grupu ildnci derecede ve küçük devletle
rin Almanya ve İtalya ve Japonya tarafından tehdit edildiklerini ileri süre* 
1 ^ bu devletleri garanti ediyoriar. 

Diğer grup da dava ve mücadele münhasıran büyük devletler arasm-
Ha olup arazisi ve sanayii gayri kâfi olanlarm ellerinde ihtiyaçlarından 
kat kat fazla arazi ve ser\'et bulunanlar ile müsavat esası ücMre kati hesaİM 
ggiiuck için çahstıklarmı re küçük devletierin müsterih olmalaruu temine 
(alışıyorlar. 

Amerika Cümhurreisi Roosevdt dünya ömrünün meseMerinin bir konç 
<eransta hal ve müzakere edilmesini Almanya ile İtalyaya teklif edericeıı 
konferansm huzur ve emniyet havası içinde tıklanması için Almanya 
ile İtalyamn Avrupada ve Takın Şarkta otuz devlete on yahut yirmi beş 
sene müddetle istiklâllerinin ve mülklerinin masun kalacağma dair temi> 
nat verilmesini şwi koşmuştu. "̂  

Almanya ile İtalya ise Amerikanm bu teşebbüsünü gayri samimi bir 
bareket re hatta otuz devleti şüpheye düfürerek harekete getirecek bir ma
nevra olarak karşılamışlardı. 

B. Mussolini Boınada üç sene sonra açılacak muazzam bir serginin 
temdahna merasimi münasebetle söylediği nutukta İtalyamn sulh re 
huzur içinde yaşamağa azmeylediğine böyle büyük bir teşebbüse hal ve 
vakit sarfetmesindcn büyük bir delil <^mayacağmı söyliycrek bir cevap 
vermiftL 

B;. Bitler cevabmı 28 nisanda Rayhştağm fevkalâde toplantısında 
söyliyeceği nutka bırakmıştır. B. Hitlerin bütün dünya tarafmdan merak
la beklenen nutkunda Amerikaya şiddetle hücum edeceçi anlaşılıyor. Ma-
ahaza bu nutkun yeni bir gerginlik peyda eylemesi ihtimali azdu*. 

ingiltere île Romanya 
arasında ticarî müzakere 

Bûkreşe giden ingiliz heyetinin 
görüşeceği başlıca noktalar nelerdir? 
' BüAref 25 (A.A.) — İyi bir membar 
dan alman haberlerden anla-şıldığma 
göre Bükreşe gelen Sir Leithross'un 
siyasetindeki resmî İngiUz heyeti, Ro
manya hükümeti ile aşağıdaki 4 nok
ta hakkında müzakerelerde bulım-
muştur: 

1 — İngiltere tarafından Roman-
yaya, harb levazmu şeklinde ve Ro
manya tarafından petrol hasılatı kar
şılık gösterilmek üzere uzım vade ile 
para ikraz edilmesi, 

2 — Yolların, umumî binalarm in
şası ile sair inşaatın imtiyazlarının 
İngiliz sanayi erbabma verilmesi, 

3 — Romanya sanayiinin inkişafı 
hususunda mesai birliğinde buluna
bilmeleri için İngiliz sanayi erbabına 
imtiyazlar verilmesi, 

4 — İngiltere ile Romanya arasında 

bir kliring itilâfı yapılması re Ro
manya ile İngiltere arasmdaki ticarî 
mübadeleleri arttırmağa medar ola
cak surette İngiliz lirasına yeni bir 
kıymet takdir edilmesi. 

Tngilig heyetinin mesaisi. Bükreşta 
siyasî ve iktisadi mahafil Ue Rumen 
gazeteleri tarafmdan büyük bir alâ
ka ile takib edilmektedir. 
Bir Yugoslav heyeti Londraya 

gidecek 
Belgrad 25 (A.A.) — Yugoslovenskt 

Kurir gazetesi, Belgraddaki İngiliz -
Yugoslav ticaret odası reisi Paniç'in 
riyasetinde bir heyetin iktisadî İngi
liz mahfillerinin mümessilleri ile bir
likte iki memleket arasmdaki iktisadî 
münasebetlem inkişafı imkânlarım 
araştırmak üzere Londraya gideceği
ni yazmaktadır. 

Ç a n a k k a l e d e s e y y a h l a r 
Çanakkale (Akşam) — İngiliz ban-

öıralı Le Titia seyyah vapurile Çanak-
kleye 344 İngiliz seyyahı geldL Bun
lardan 253 ü Trova harabelerini ve 
32 si de Gelibolu yanmadasmdaM İn
giliz mezarlıklarım ziyarete çıkmış
lardır. Seyyahlarm gerek vapurdan 
karaya çıloşlan ve gerekse karada se
yahat edişleri çok muntazam vasıta
larla yapılmış ve kendilerine her tür
lü kolaylık gösterilmiştir. Bu hususta 
Çanakkale polisinin gösterdiği inti-
eam zikre şayandır. 

B i r ç o c u k s u d a b o ğ u l d u 
Aydm (Akşam) — Şehrimize 2, 3 

saat mesafede Karapmar nahiyesinin 
Sınırteke köyü civannda köylülerin 
kerpiç yaparken açtıklan çukurda 
bir göl halini alan suya yüzmek için 
girdiği zannedilen Osman adlı 14 -
16 yaşlannda bir çocuğım ortada 
görülmemesi nazan dikkati celbede-
rek mezkûr suda aranmış ve ölü ola
rak bulumnuştur. Keyfiyetten ha
berdar edilen alâkadar makamlar 
işin içinde kasd olup olmadığını tah-
kika başlamışlardır. 

Memleketimize gelen Sovyet Hariciye 
komiser muavini 

B. Vladlmlr POTEMKIN 
Sovyetler, Hariciye Komiserliği 

muavini B. Vladimir Potemkinl 
luikûmetimizle görüşmek üzere An-
karaya gönderiyorlar. 
p 1876 senesinde Tver şehrinde doğan 
bu zat, bir doktorun oğludur. Tahsi
lini Moelcava kollej re üniversitesinde 
jrapmıştır. 

1889 da, bir taldl>e nümayişine işti
rak ederek Butirki zindanma hapse
dildi. 1905 İhtilâline karışması üze
rine de Moskovadan tardolundu. B< -̂
|evik inkılâbından evvel fırkada ça
tıştı, bazı eserler neşretti. 1917 Ue 
1919 arasmda Moskova vilâyeti İcra 
komitesinde ve bilâhare Odesa maa* 
rifinde bulundu. Rus Sovyet sosyaliat 
federasyonu maarif komisyonunda 
loa oldu. 

1919 le 1921 arasmda KızUordu ce
nup cephesinin, bilâhare garp cephe
linin siyasî kısmmda vazife aldı. 

8 n a ordunun inkılâp konseymda 
azalık etti. 

1921 - 1922 de Odesa mmtakasuun 
İcral ktMnltesinde aza olan V. Potem-
kin 1922 Ue 1923 arasmda Marsilyaya 
Kızılhaç işinde çalışmak üzere gön
derildi ve oradan îstanbula gelerek 
Rusyaya döneceklerin şevki işini ida
re etti. 

1924 de Potemkin İstanbul general 
konsolosu olmuştur. 1926 ye kadar 
şehrimizde .kaldı. Bu tarihten 1929 se
nesine kadar da Sovyet sefareti mü
şaviri oldu. 1929 ile 1932 arasında 
Atina ve 1932 - 1934 de Roma sefirUği 
yaptı. 1934 den sonra da Paris sefare
tine getirildi. 

Son vazifesi Hariciye Komiser mu
avinliği olan B. Potemkin, böylece, 
beş sene müddetle vazifelen çalıştığı 
memleltetimizi bir kere daha ziyaret 
etmiş oluyor. 

Amerikanın Avrupa demokrasilerine 
yardımma totaliterlerin denizaltı 

gemileri mani olabilir mi ? 
Avrupada patlayacak harpte Amedp 

ka demokrasüera yardımım esirgemi-
yeceğini ilân etti. Demokrat devletler 
daha harbe hazırlık devresinde Ame-
rikadan her türlü silâh ve cephane çe> 
kiyorlar. Amerikada rt^urlara yükle
nen yüzlerce tayyare İngUiz ve Fran
sız limanlarına boşahyor. Demokra
silerin geceli gündüzlü harp malze
mesi jrapmakla meşgul f abrikalan için 
Amerika iptidai madde deposu halini 
almif bulunuyor. Eski dünya ile yeni 
dünya arasmda yükünü boşaltmaya 
ve yüklemeğe koşan dolu boş yüzlerce 
vapur milletlerin harp hazırlıklarmı 
biran evvel ikmal için yollara dökül
müş. Dalga, fırtma dinlemeden stok 
harp malzemesi tedarikine koyulmuş. 
Totaliter rejimlerden harp kıvılcım
ları sıçramıya başladığı gündenberi 
limanlara giren çıkan yük gemlierinin 
miktan gittikçe çoğalıyor. Dünya ah-
vali karıştıkça yolcu ve seyyah vapur
ları tenhalaşıyor. 

Harp patlarsa Okyanuslardaki sey
rüsefer duracak mı? Önümüzdeki dün
ya harbirün deniz cephesinde denizal
tı gemilerinin harekâtı geçen harbi 
umumîden hiç bir farkı olmıyacaktır. 
Denizlerde harp bir taraftan Alman 
ve İtalyan denizah gemilerinin muva-
sale yollan üzerinde vaziyet almalari-
le diğer taraftan açık deniz kruvazör
lerinin ticaret yollarmda nakliyata 
baskın yapmasile başlıyacaktır. 

Denizaltı genülerinin hedefleri de
mokrasilere deniz aşın kıtalardan ge
l e c i her türlü malzemeyi zapt veya 
imha etmektir. (Bundan sonra deniz
lerde hukuku düvelin harp kaçağı say
dığı mallar bilûmum eşya ve emtiaya 
teşmü edilecektir.) 

Buna karşı demokrat devletler de
niz nakliyatım emniyete almağa çah-
şacaklardır. Nakliyatın emniyete alm-
ması harbi umumide muvaffakiyetle 
tatbik edildiği üzere nakliye gemilerin
den kafileler teşkü ederek bunlann 
harp gemüerinin himayesinde sevket-
mekle mümkündür. Kafüenin heyeti 
umumiyesine Convoy namı verUir. 
Convoy halinde gemiler bir sırada dört 
ilâ beş gemi olmak üzere müteaddid 
sıralardan teşkil edilir ve bir Convoyda 
15-30 nakliye gemisi bulunur. Bu ge
milerin hepsi topla müsellâhtır. Açık 
denizde kruvazör ve yardımcı kruva
zörler Convoyun etrafım kuşatarak 
muhafaza altına alırlar. 

Convoy Fransa ve İngütere sahille
rine 400 mU yaklaşınca himayesi tor
pido muhriplerile takviye edilir. De-
nizaltılarm en ziyade faaliyet göstere
cekleri nuntaka sahüden takriben 400 
millik mesafe dahilindedir. Bu tehli
keli mıntakada her Convoya 8-10 muh
rip ve müteaddid müsellâh balıkçı ge-
müeri refakat eder. Denizaltılarm böy
le sıkı emniyete alınmış Convoylara ta
arruz ederek gemi batırabilmeleri çok 
müşkül ve şansa bağUdır. Çünkü de
nizaltı gemisi için en büjrük tehlike 
pereskobunun görünmesidir. Mulıa-
cim denizaltı gemileri Convoyu kuşa
tan muhripleri atlatarak bunlann ara
larından geçmek mecburiyetindedir
ler. Buna muvaffak olmak ekseri ah
valde mümkün değUdir. Bu hayati an
larda denizaltı gemisi bulunduğu va
ziyeti kontrol için pereskopımu sıkok 
çıkanp etrafını tarassud etmek zaru
retindedir. Pereskopu gören muhrip 
denizaltı gemisini mahmuzlamak ysu-
hud su bombasile batırmakta gecik
mez. 

Denizaltı gemisinin emniyet muh
riplerini atlatıp Convoya yaklaştığım 
kabul etsek bile gemi kalabalığı için
de kalan su altındaki kaplumbağa yü-
rüyüşlü denizaltı gemisi hedefini ek-
serya kaçırır. Umumî harpte Alman 
denizaltıiarı İngilizlerin Convoy nak
liyatını tatbikten sonra ciddi bir iş 
göremediler. Halbuki bugün Convoy-
lar havadan da tayyarelerle himaye 
edileceklerdir. Tayyareler hücum um-
kunda bulunan denizaltıiarı görür ve 
su bombasile imha edebilirler. Bundan 
başka Convoyu himaye eden harp ge-

« i ^ . 

Umumi harpte Convoy usulUe yapılan sevkiyat 
nüleri denizaltıiarı dinleyen çok mü
kemmel ve hassas dinleme cihazlarile 
mücehhezdirler. 

Gerek Convoylann himayesine tah
sis edilecek ve gerek bunlarm geçecek
leri mmtakalarda denizaltılan anya-
cak muhriplerin miktan bakımından 
İngiliz ve Fransız bahriyeleri bug^ün 
harbi umumiden daha müsaid vaziyet
tedirler. Zira karşılarında mühim bir 
Alman donanması mevcud olmdaığm-
dan açık deniz donanmalarındaki 
muhrip filotiUâlarmdan büyük bir kıs
mım denizaltı takibi işine tahsis ede
bilirler. 

Amerikadan İngütereye yı^üacak 
nakliyat için harbi umumîde olduğu 
gibi şu Convoy mevzuu bahsolabüir. 

A. Convoyu; Kanada ve şimalî Ameri
ka limanlanndan kalkacak 20-24 ge
miden müteşekkü olarak her dört gün
de bir İngiliz limanlarına gelmek üze 
re. 

B. Convoyu: Amerikanın orta ve ce
nup kısmındaki limanlardan hareket 
edecek 16-20 gemiden mürekkep ola
rak her dört günde bir İngiliz liman
larına gelmek üzere. 

C, Convoyu: Cenubî Amerika ve 
Avustralya limanlanndan kalkacak 16 
gemiden ibaret olarak her dört günde 
bir İngiliz limanlanna gelmek üzere 
hamil olduklan harp malzemesini İn
giliz limanlarına boşalttıktan sonra 
Amerikaya dönecek gemiler de ayni 
Convoy teşkilâtı altır^a muhrip ve 
kruvazörlerle himaye edilerek Atlan-
tiğe açılacaklardır. Denizaltılann 
AmerUca sulanna giderek Convoylann 
yoUarmı kesmeğe teşebbüs etmeleri 
muhtemel ise de o sularda mahfuz 
ve müsaid üsleri olmadıkça bunun bir 
plân tahtında idamesi imkânsızdır. 

Harbi umumîde Alman denizaltıla-
rımn Amerikadan yapüan Convoy ha-
ündeki nakliyata verdikleri zarar res
mi vesaike istinaden yüz gemide ancak 
bir gemidir. Yani beheri 15 gemiden 
mürekkep yedi Convoydan bir gemi ba-
tınlabilmiş, altı Convoy hiç bir zayia
ta uğramadan İngütereye gelmiştir. 
Convoy teşkil edecek bugünün motor
lu şilepleri harp umumîdeki şilepler
den daha süratlidir. Sürat arttıkça 
denizaltılarm hücum imkânı azahr. 
Çünkü şimdiki denizaltılarm su altı 
süratleri ve harp kifayetleri harbi u-
mumîdenberi mahsus bir teraldci gös
terememiştir. 

Convoy sisteminin kabulü için İn-
gUteredeki alâkadar makamat arasm
da o zaman uzun uzadıya münakaşat-
le vakit geçirilmeseydi umumî harbin 
ilk yıUanndaki gemi za3rlatı bittabi 
o kadar fazla olmazdı. 

Büyük harpte Almanların Amerika 
nakliyatma mâni olmak için denizde 
en fazla bulımdurabüdikleri denizaltı 
gemisi miktarı 60 aded idi. Harpte bir 
bahriye mevcut denizaltılanmn ancak 
üçte birini cepheye sevkedebUeceğine 
göre o zaman Almanların elinde tak-
rü}en 180 denizaltı gemisi bulunmak
ta idi. Bugün İtalyanlann 100 ve Al-
mnalann 60 denizaltı gemüeri oldu
ğuna nazaran demokrasUerin Ameri
kadan yapacakları nakliyata mâni ol
mak için totaliterlerin atlantücte 60-70 
denizaltı gemisini devamlı surette bu
lunduracakları tahmin edilebilir. Ma-
amafih Japonlarm yardımile bundan 
fazla denizaltı çıkarsalar büe Convoy 
teşküâtımn müdafaa sistemi karşısm-
da nakliyata iras edecekleri zarar en 
fazla yüz gemide iki gemi batırmak 
suretUe vaki olabiür. Halbuki demok
rasilerin gemi tezgâhlan için yeni in-
şaatle bu zayiata telâfi etmek alelade 
bir iştir. 

AmerUtanm demokrasilere askerî 
kuvvetle yardımı mevzuu bahsolduğu 
takdirde yeni dünyadan Avrupaya ta
şınacak ordular için yüksek süratli 
transatlantikler kullamlacaktır ve bu 
cesim seyrülseyir gemilerle denizaltı-
lara karşı ayni Convoy teşkilâtı tatbik 
edilecektir. Harbi umumînin son se
nesinin dokuz ayında Amerikadan 
garp cephesine tekmil teçhizat ve ağır-
loklarüe 1,037,116 muharip taşınmış 
ve bu muazzam askerî nakliyat esna-
smda Alman denizaltı gemüeri ancak 
637 muharibin itlafına muvaffak ola-
bümişlerdir. Harbi umumînin bidaye
tinde dünyaya dehşet veren Alman de
nizaltı gemilerinin faaliyeti deniz nak-
liyatımn esasU ve müessir müdafaa sis< 
temlerlie yapılması sayesinde harbin 
son senelerinde âdeta felce uğramıştır. 
Önümüzdeki harpte de Amerikadan 
Avrupaya vaki olacak nakliyatın mani 
olmak isteyecek olan Alman ve İtalyan 
denizaltı gemileri işte bu emniyetli 
Convoy teşkilâtı ve müdafaa sistemi 
ile tkarşılaşacak ve demokrasi cephe-
lermin her türlü ihtiyacı Amerüsadan 
re müstaaMoel^inden deramh suret
te temin (donacaktır. — L B. 

Misafir M Daiıilife Nazırı ssrefioe ziyafet 

Evvelki gün Ankaraya gelen Irak Dahiliye Nann B. Naci Şevket ŞMeftnt 
nariciye Velcilimlz B. Şükrü Saraçoğlu tarafından bir öğle ziyafeti %erilmif> 
tir. Resimde kardeş millet Dahiliye Naznile Hariciye Veklttınlı vt bu ziyafet 
te bulunanlar görülmektedir. 
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Bir Krupiye'nin hatıraları 
'* Kumarda kazanılan para ödünç 

alınmış gibidir, iade edilir! „ 
2 milyon kazanan, fakat bir müddet sonra hem bu parayı, 

hem servetini veren bir Cenubî Amerikalmın macerası 
Monte Karlo'da oyunları idare 

eden bir krupiye gazinoda kumar 
oynayan ziyaretçilere dair hatıralan-
nı yazıyor. 

Monte Karlo'nun en kurnaz kru
piyelerinden oaln Matis adındaki bu 
adam krupiyelikten başka gazeteci
likle ve çiçek yetiştirmekle de meş
gul olur. Matis'in nazarında kumar
da kazanan da, kaybeden de, göster
dikleri asabiyet itibarile, ayni mev-
kidedir 

Zannedilir ki kaybeden oyuncu 
kendisini bir anda dilencilik merte
besine indiren rulet ve yahut iskam
bil kâğıdlarma karşı hududsuz bir 
nefret ve kin besler. Kazanan oyun
cu ise kumarı yeni servetinin mü
sebbibi sıfatile göklere çıkarır. Hal
buki mesele büsbütün başka şekilde 
kendisini gösterir. Matis'in bu mese
leye dair gösterdiği misaller büyük 
mikyasta kazanılan ve kaybedilen 
paralara dairdir. On bin frank ka
zanç veya kayıp krupiyenin nazarın
da pek ehemmiyetsiz hadiselerden 

• sayılır. Oyuncuların ruhuna nüfuz 
eden Matis ortaya attığı nazariyele
rini büyük kumar hadiselerine isti-
nad ettirmektedir. 

Meselâ Matis bir kere 2 milyon 
frank kazanan bir Cenubî Amerika
lıdan bahsediyor. Bu adam kazandı
ğı para üzerine üstüste beş viski içi
yor, gardroba gidiyor ve paltosunu 
giydirtiyor, gazinonun merdivenle
rinden aşağı inerken kendisine refa
kat eden bir iki zata: «Kumar oyu
nu pek budalaca bir iş!» diyor. Son
ra bütün geceyi sigara içerek ve sa
hilde dolaşarak geçiriyor. İki milyo
nu tekrar kaybetmemek içinde erte
si günü memleketine dönüyor. 

Monte Karlo'da çalışan detektif
lerden biri Matis'e giderek: «Bu Ce
nubî Amerikalı kumardan yakayı 
kurtardı!» diyor. Halbuki krupiye 
detektife şu cevabı veriyor: «Hayır 
azizim, onun cebine giren iki milyon 
frank ödünç paradır. Bir gün gene 
getirip buraya iade edecektir.» Matis 
bu iddiasının tahakkuk edeceğinden 
o kadar emin bulunuyor ki Kristal 
Palas otelinin sahibile bunun üzeri
ne bahse tutuşuyor. 

Otel sahibi, bahis mevzuu olan beş 
düzine istiridyenin parasmı Matis'e 
vermeğe mecbur oluyor. Çünkü beş 
sene sonra o Cenubî Amerikalı tek
rar Monte Karlo'ya geliyor ve kısa 

Rulet masası başında 

zamanda iki buçuk milyon frank 
kaybediyor. Garibi şudur ki Cenubî 
Amerikalı iki buçuk milyonu kaybet
tikten sonra kumara büsbütün me
rak sanyor ve yava^ yavaş orada bü
tün servetini kaybediyor. 

Oyunculann ruhuna nüfuz etmek
te büyük bir meharet gösteren Matis 
makalelerinde buna benzer daha bir 
çok şeyler anlatıyor. Bir gün bir 
Gürcü talihsizliğine kurban giderek 
mütemadiyen kaybediyor. Bütün pa
rası elden çıktıktan sonra Monte 
Karlo ile Fransız hududu yakımnda 
bir bina duvarı kiralıyor. O duvara 
gayet büyük harflerle bir ihtar yaz-
dırtıyor. 

Bu ihtarında Monte Karlo gazino
sunu ziyaret edenlere sakın kumar 
oynamamalarını tavsiye ediyor. Dai
ma cömerdlik gösteren gazino ida
resi derhal o binayı satın ahyor ve 
duvardaki yazıyı kaldırtıyor. 

Bir defasında bir Fransız Monte 
Karlo'nun büyük otellerinden birin
de bazı damarlannı kesiyor. Kendi
sini kurtarmağa çalışan garsonlara 
sesi çıkabildiği kadar bağırarak ku-
mann kendisini mahvettiğini söylü
yor. Gazino idaresi bu zavallıya mü
himce bir para vererek memleketine 
iade ediyor. Monte Karlo gazinosu, 
kumarda servet edinmek üzere oy
nayan ve beş parasız kalan biçarele
re ekseriya yardım eder. Geçenlerde 
Rus muhacirlerinden Dimitrof ta 
böyle nâçar bir vaziyette kalmış ve 
gazino tarafından yardım görmüştü. 

Monte Karlo'nun bu cömerdliğinin 
bir sebebi vardır. O da kumarhane-
lerdeki ojrunculan kuşkulandıracak 
hadiselerin önüne geçmekten iba
rettir. Gazino ister ki oyımcular ra
hat ve huzur içinde paralarım kay
betsinler, afeten son senelerde ku
marbazların adedi gitikçe azalmak
tadır. Her ne kadar gene milyonlar 
kazamlıyor ve kaybediliyor sa da 
devir muamelesi eski zamanlarla kı
yas kabul etmiyecek kadar azdır. 

Otobüs yolsuzluğu muhakemesi 
Dün B. Sabur Sami de 

şahit olarai< dinlendi 
B. Sabur Sami: «Otobüsçülere ruhsatname almak üzere 
Belediyede teşebbüslerde bulunarak menfaatler temin 

ettiğim asılsızdır» diyor 
otobüs işlerinde yolsuz muamele yap

maktan maznunen, Temyiz dördüncü ce
za dairesinde muhakeme altma alman sa
bık İstanbul Valisi ve Belediye Reisi B. 
Muhiddin Üstündağ, sabık Belediye Reis 
muavini B. Ekrem, Belediye Fen işleri mü
dürü B. Hüsnü ve Varidat müdürü B. Re-
ladm muhakemeleri etrafmda ifadeleri
nin almmasma lüzum görülen ;ahidle-
rin dün de İstanbul asliye birinci ceza 
mahkemesinde istinabe yoliie ifadeleri 
alınmıştır. Dünkü celsede dinlenen şahid-
lerden Ali Riza şunları anlatmıştır: 

«Bunlar, bir nizamname demek olan 
Otobüs talimatnamesine muhalif hareket 
etmişlerdir. Suçlan meydandadır. En ufak 
•uçlardan dolayı otobüslerin plâkaları sö
külmüş ve seyrüseferden menedilmiştir.» 

Şahidlerden B. Halid de şu ifadeyi ver
miştir: 

«— Ben meznun memurların vazifeleri
ni suiistimal ettiklerini görmedim. On oto
büs işletmek üzere müsaade istemiştim. 
Bu müracaatım reddedildi. Sonra daha az 
kazançü bir hat için ruhsatname verdiler, 
fakat ben bunu kabul etmedim. Bakırköy 
hattında işliyen otobüslerde de, bizim tali
matnameye mugayir hareketimizden do
layı ruhsatnamelerimiz istirdad edilmiş
ti. İki sene sonra bu cezamız affedildi ve 
tekrar işe başladık.» 

B. Sabur Sami ne diyor? 
Bundan sonra, otobüs ruhsatiyesi işle

rinde ismi çeçen B. Sabur Sami şahid ola
rak dinlendi. B. Sabur Sami dedi ki: 

«— Maznunları tanırım. Kendilerinin 
memuriyet vazifelerini suiistimal ettikle
rini bilmiyorum. Kurtuluş - Beyazıt hat
tında otobüs işletmek üzere, Vali ve Bele
diye Reisinden ruhsatname vermesini ri
ca ettim. Bu işin çok ağır olduğunu söy
ledi. Bir müddet sonra tekrar kendisine 
istida ile müracaat ettim. İleride müsaid 
bir zamanda bu işin halledileceği cevabı 
verildi. Bundan bir müddet sonra üçüncü 
defa bir istida verdim. Bu istidam, usulen 
muameleye konularak ruhstname verildi. 

tstanbulda takriben 200 otobüs işliyor. 
Bunlar arasında bazı zevatın 8, 10, 15, 18 

Millî Şef Ankara Halkevlnde 

Mlllt Şef tsmet İnönünün cvrelki gün Ankara Halkerini fereflendirerek 
Halkevleri tanışma komitesinin toplantısma riyaset ettiğini yazmıştık. Yu
karıdaki resim Milli Şefi bu toplantıda göstermektedir. 

otobüsü vardır. Senelerdenberi de işleti
yorlar. Bu meseleyi ortaya atan gazetenin 
neşriyatından sonra benim de otobüs ruh
satnamesi almaklığım, nasılsa gayri tabii 
addedildi. Bana verilen ruhsat, her hangi 
bir vatandaşa verilen ruhsattan farklı bir 
şey değildi. 

Eğer bu hatta başkalarının otobüsleri 
çalışırken, onları kaldırarak yerine benim
kiler konsaydı, mucibi muahaze görülebi
lirdi. Halkm vesaiti nakliye sıkıntısını gö
rerek, bu hattı benim için açtılar. Bunu 
yapmakla âfnme hukukuna bir tecavüz 
olmadı. Hattı birisine devrettiğim tarihe, 
yani birkaç ay evveline kadar bu hattan 
Belediyeye 50 bin lira kadar varidat temin 
ettim. 

Yalnız tahkikat başladıktan sonra bir 
vaziyet hadis oldu. 1 2 - 1 - 9 3 8 tarilıinde 
Dahiliye Vekâletine şu arzuhali gönder
dim: «Otobüs dedikoduları çıktıktan son
ra ortaya bir adam çıkarak bazı vatan
daşları Belediye aleyhine şikâyetler yap
mağa teşvik ve tahrik etmiştir. Bunun 
ismi Razidir. Bu adam kahvelerde bu tcz-
viratı yapıyor. Bu, bana da haber gönde
rerek, benimle uyuşmak ve konuşmak iste
diğini bildirdi. Fakat ben bu teklifini red
dettim. Tezvirat hâlâ devam etmekte ol
duğundan, bunun önüne geçilmesi için. 
Vekâlete arzetmeği faydalı buluyorum... 

Bilâhare, Razinin, eski Belediye mühen
dislerinden olan ve hâlen açığa çıkarılmış 
bulunan Refetle birleştiğini haber aldım. 
Refet, yolsuz muamelelerinden dolayı. Va
li tarafından ihtarname almıştı. Kendisi 
bu ihtarın, benim ihbarımla yapıldığını 
zannederek, aleyhimde teşebbüslerde bu
lunmak üzere, Razi ile birleşmiş ve onu 
tahrik etmiş olduğımu öğrendim. 

Bazı şahidlerin iddia ettikleri şekilde 
otobüsçülere ruhsatname almak üzere. Be
lediyede teşebbüslerde bulunarak, menfa
atler temin ettiğim asılsızdır. Resmi ma
kamlarda şahsıma karşı bir tercih mua
melesi de yapılmamıştır. Ben valilik yap
mış bir adam olmam itibarile, böyle bir 
tavassutu, idare âmirlerinin kabul edip 
etmiyeceklerini de bilirim. Ekseriya işim 
olduğu zamanlar, telefonla randevu ala
rak Valinin yanma giderdim.» 
Ruhsatiye alamıyanlardan 

biri daha 
B. Sabur Samiden sonra dinlenen eski 

Belediye şoförü B. Mustafa Said de şun
ları söylemiştir: 

«— Ben vaktile Belediyede şoför olarak 
çalıştım. İşgal zamanında Anadoluya si
lâh kaçırdığım için, işgal kuvvetleri beni 
Afrikanın Kostantin şehrine sürdüler. 
Dört sene sonra avdetimde tekrar vazifeye 
alınmam için Belediyeye vaki müracaatım 
kabul edilmedi. 

Bunun üzprine birkaç otobüs alıp işlet
mek istedim. Evvelâ İşletme ruhsatiyeydi 
verileceğini söylediler. Maliyeden muame
lesini ikmal ettirdim. Sonra Belediye Reis 
muavini B. Ekrem, Varidat müdürü B. Ne
şet, ruhsatiye işini iki sene uzattılar. Bir 
türlü ruhsatiyeyi alamadım. Keyfiyeti Be
lediye encümenine anlatarak, şikâyette 
bulunduk. Azadan Cevdet Kerim, Adalı 
Avni ve bir de bayan, bana ruhsatiye ve
rilmesi için Valinin yanına gittiler. Bun
ların tavassutu da müsbet netice vermedi. 
Halbuki o sırada bazı kimseler süratle iş
lerini bitirip otobüs işletiyorlardı.» 

Diğer şahid Eftad ve Niyazi de dinlen
mişler ve mahkeme, evrakın Temyiz dör
düncü ceza mahkemesine gönderilmesine 
karar vermiştir. Yann Temyiz mahkeme
sinde bu davanm niyetine devam edile
cektir. 

* 
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AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Bu sual Kadri efendiyi korkuttu. 
Boş bulunup sırrını ağzından kaçır
mak korkuslle kendini topladı. 

— Fazla şey söyliyemem, beyefen-
di... Fakat emin olun ki, ben şimdiye 
kadar namusile yaşamış bir adamım... 
Istanbula da dönüşüm ailemi aramak 
İçindi... Lâkin araya hâdiseler girdi... 
Bazı sebeplerden dolayı ben bu fikir
den vaz geçtim. 

— Ne gibi maniler oldu? 
— Efendim! Çalışmak, biraz birikti, 

rip kendime biraz çeki düzen vermek? 
Ve beni tanıyanların karşısına şere
fimle çıkmak istiyordum. Bir iş bul
dum. Biraz para biriktirmeğe başla-
dım.Artık kendimi kurtarıyorum se
vincine kapıldığım sırada paramı çal
dılar... 

— Paranız olduğundan kime bah
setmiştiniz?.. Muhakemede ismi ge
çen arkadaşlarınızdan biri biliyor mıy
dı? 

— Hayır, onlara söylememiştim. Yal
nız arasıra beni yoklıyan Ali Zeki is
minde birine anlatmıştım. 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
— Davada bu adamın ismi geçmiyor 

ya... 
— Hayır... Kendisi kumpanyaya da

hil değildi. Vaktile İzmirde beraber 
çalışmışız. Tesadüf ettik. Arkadaşlık 
ediyorduk. 

— Paranızı sarhoşlukla kaybetmiş 
olamaz mısınız? 

— Hayır, asla... Zira o güne kadar 
ağcıma bir yudum içki koymazdım. 
Sonradan, acımın tesirile o zıkkıma 
alıştım. 

İhtiyarcığın gözleri yaşlarla doldu. 
Mütevekkil mütevekkil: 

— Aman beyim... Bırakın beni.. Ne 
olursam olayım... Emin olun ki, benim 
için ölüm pakliktir!. 

Genç avukat bu adama karşı derin 
bir muhabbet ve merhamet hissediyor
du. Munis bir sesle: 

— Kendinizi kurtarmalısınız!... de
di. - Düşünün ki üzerinize bir leke 
sürülmüş... Eğer hakikaten kabahatli 
değilseniz, (ki ben öyle samyorum) 
katillik unvanım nasıl kabul edersi
niz? 

Ratjp yalnız kalmca bu davanın pek 
kanşık bir iş olduğunu tasdik etti. 
Muhakkak ki, ihtiyann parasım çalan 
Ali Zeki idi; ve, Kadri efendi bigünah
tı. Fakat nasıl müdafaa edecek? Tu
tar yeri yok. Her delil onun aleyhin
de... 

Delikanlı bu düşüncelerle, dosdoğru, 
Tahire hanımefendinin evine misafir 
gitti. Salondan içeri girince Lütfiye 
hanımla Tendu'nun oturduğunu gö
rünce, sevinçten bayılacak gibi oldu. 
Titriyerek genç kızın elini sıktı. İki 
ihtiyar kadın, muhabbetle bu güzel çif
te bakıyorlardı. Hep birden oturup ko
nuşmağa başladılar. Tendu nişanlısı
nın yorgun bir hali olduğunu hissede
rek: 

— Galiba çok çahşıyorsunuz... 
— Evet... Başımda bir dava var. 

Beni oldukça sıkıyor. 
— Suriyelinin katilini müdafaa ede

ceğinizi söylemiştiniz. O iş mi? 
— Evet. 
Lütfiye hanım: 
— Artık bundan gazeteler bahset

miyor... Ben de pek merak ediyorum. 
Ne oldu? 

— Obürgün dava başlıyor efen
dim. 

İhtiyar kadın: 
— Katil cezasını görürse ben doğ

rusu sevineceğim! - dedi. - Zira, onun 
kabahatli olduğunda şüphe yok. 

— Vallahi hanımefendi. Ben sizin 

fikrinizde değilim. Bu meselede pek 
karışık cihetler var. 

Tahire hanımefendi: 
— Birşeyler biliyorsun galiba, oğ

lum... Anlat bize. 
— Hayır, pek fazla birşey bildiğim 

yok. Yalnız, yakalanan ihtiyar cürmü 
itiraf ediyorsa da ben onun katil ol
madığını sanıyorum. İçimden bir his 
bunu bana söylüyor... Zahiren görün
düğü gibi serseri değil. Bilâkis iyi ter
biye görmüş, kibar bir adam. Sırrım 
iyice muhafaza edeceğimi vadettiğim 
halde bana katiyen mazisini söyleme
di. 

Tendu, meyus bir sesle: 
— Zavallı!... - dedi. - Kimbilir hangi 

felâketin tesirile bu cinayeti işlemiş
tir. 

— Cinayeti işlediğine de kani deği
lim ki... 

— Peki amma deliller vannış... Hem 
o itiraf etmiş. 

— İşte davayı sarpa sardıran mesele 
bu ya... Bence o ölmeği istiyor... Bu 
sebeple de kendini müdafaa etmiyor. 

— Her halde bu dava pek enteresan 
olacaktır. Adliyeye gelip dinlemek is
terdim. 

— Tabiî... Gelebilirsiniz. 
Üç kadın da buna karar verdiler. 

Sonra muhavere gene hususî ve sami
mî bir şekilde cereyan etmeğe başladı. 

• * * 
Kadri Memdnh casa N.Tdirenin 

apartımanımn kapısını çalınca hiz
metçi kız hanımının perişan bir hal
de olduğunu söyledi. 

— Efendim, odaya kapandı. Kimsey
le görüşmek istemiyor. Demin beni ça
ğırdı ve «şayed paşa gelirse şu mek
tubu ver!» dedi. 

Erkek telâşla zarfı yırttı; ve şu sa
tırları okudu: 

Affet beni sevgilim, seni hayatta 
daima üzdüm. Dört gündür gelip be
ni aramadın. Demek ki beni affetmi
yorsun. Sensiz yaşamak benim için 
kabil değildir. Yaptığım kabahati an
cak ölüm temizler. Bu mektubu aldı
ğın zaman dünyaya veda etmiş olaca
ğım. Nadir* 

Paşa, deliler gibi: 
— Aman AUahım! Kendini Öldür

dü! - diyerek, genç kadının yatak oda
sına hücum etti. 

Nadire, beyaz ipekli bir gecelik giy. 
miş; elinde bir bardak, siyahımsı bir 
suyu içmek üzereydi. Bu ânî hücum, 
dan şaşırmış bir halde, giren erkeğe 
baktı. 

Sahte paşa kendisine komedi oy
nandığının farkına varmaksızın, telâş
la: 

— Ne yapıyordun? İntihar mı ede
cektin? Ben sensiz yaşıyamam! - diye
rek genç kadım kollan arasına aldı. 

öpüşmeler, ağlaşmalardan sonra, 
Nadire, dostuna sokularak: 
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file:///rk.isi


26 Nisan 1939 A K Ş A M fear.ıie 7 

E FAKAT, SİYASET 9 

Elizabet - Petrovna - Razumovski 
Niil^den; Selând izzet Sedes 

Blrmcik&nvm 
1741 de Sen - Pe-
tersburg; Çar Bü-
3rük Petro öleli on 
yedi sene olmuş. 
Rusya tahtında 
karısı 1 inci Ka-
terina oturuyor. 

Katerina giizel 
bir kadındı; Pet
ro kadını general
lerinden birinin 
evinde gördü, be
ğendi, sevdi, uzun 
zaman onunla ni
kahsız yaşadı , 
sonra evlendi. Pet
ro öldükten son- " t 
ra da bu kadın iki :, 
buçuk sene hü
küm sürdü. 

1 inci Kateri- ' 
naran arkasında 
iki kızı kaldı: An-
na ile Elizabet. 
Bu kızları Petro ile evlenmeden öıv-
ee doğurmuştu. Halk Rusya tahtın» 
piçlerden birinin oturmasına razı ol
muyordu. 

On beş sene Rusyada tedhiş siya
seti hüküm sürdü. Her kafadan bir 
ses çıkıyor, alan sanatı bilmiyor, in
sanlar asılıyor, kesiliyor, sürülüyor
du. Almanya Rusyayı nüfuzu altına 
almıştı. 

5 - Ç Birincikânun 1741 geseci as
ker isyan etti: On beş aylık Çar 
6 ncı İvani devirecekler, Rusya tah
tına Büyük Petronun kızı Elizabeti 
oturtacaklardı. 

Soğuk, rüzgârlı, korkunç bir ge
ceydi. Sen - Petersburg bora altında 
inliyordu. Elizabet bir kaç dostu ile 
büyük kışlaya gitti. Asker kendisini 
selâmladı. Elizabet sordu: 

— Beni tanıyor musunuz? 
— Evet, sen kahraman Çar Petro -

Aleksiyeviçin kızısın. 
—. Benim peşim sıra gelecek misi

niz? 
— Evet... 
Bora ıslık çalar, kar tipisi etrafı 

kasıp kavururken kalabalık bir kafile 
yola çıktı. Kar altında yürümek güç, 
nefes almak daha güçtü. Elizabeti 
omuzlarına aldılar, Çann oturduğu 
kışlık saraya geldiler. Saray nöbet-
çileri kafileye yol verdi. Elizabet yu-
kan çıktı, on beş aylık Çar 6 ncı 
İvanı uyandırdı, kucağına aldı, öptü: 

— Sen masumsun dedi, fakat bü
yüklerinin günahı büyük. 

Saray erkânını 6 ncı İvanla be
raber Sen - Piyer ve Pol kalesine 
hapsettiler. 

Ertesi sabah şafakla beraber Eli
zabet - Petrovna Çar ilân edildi. 

Elizabet - Petrovna enine boyuna, 
geniş omuzlu dik gi^sülsü, harikula
de düzgün tenli, iri gözlü, geniş 
ağızlı, kızıl kumral saçlı bir kadındı. 
Onu görenler: «Kalbe mesti veren 
nigâhından - Belli aşkın kadmlann-
dandı.» diye söylenirlerdi. 

Babası öldüğü zaman on altı, an
nesi öldüğü zaman on sekiz yaşm-
daydı. 1727 de öksüz, yetim kalan 
kız başıboş, keyfine tamamile buy
ruk kaldı. Esasen iyi bir tahsili yok
tu, anası babası öldükten sonra eli
ne tek kitap almadı, kendini eğlen
ceye verdi. Ön dokuz yaşındayken 
düşüp kalktığı erkeklerin sayısı belli 
değildir. Belli başlıları şunlardır: 
Muhafız kıtaatı binbaşılarından İvan 
Buturlin; on beş yaşındaki yeğeni 
Çar 2 nci Petro... 

On dokuz yaşındaki kadın, on beş 
j^aşındaki zayıf, nahif çocuğu çile
den çıkarüiiçti. Çar̂  beş yüz kişilik 
maiyeti ile eyalet eyalet, şato şato 
dolaşıyor, steplerde kamp kuruyor, 
yanından ayırmadığı Elizabet ile se
vişiyordu. 

1730 da 2 nci Piyer öldü. 
Elizabetln bu aşkı ancak altı yedi 

ay sürmüştü. Ondan sonra kadın 
prens îvan Dolgoruki'nin daha .son
ra da çavuş Şulln ile Nasişkin >»v 
deşlerin metresi oldu. 

1735 de nihayet delice ftşık oldu. 

Sen-Peterburgda kışhk saray 

Bir gün kilisede, koro heyeti ara^ 
smda İri yan, nğm gibi bir Uk
raynalı gördü. Adamın tath, ncak 
bir sesi vardı; adı Razumovski idi. 
Elizabet adamı derhal saraya aldırdı. 

• • * 
Kitle sevgisinin çok garip cilveleri 

vardır. Halk ve ordu işte bu kadmı 
1741 de Rusya tahtma oturttu. Fil
vaki halk ve ordu Alman nüfuzun
dan kurtulabilmek için her fedakâr
lığa katlanacaktı. Nasıl ki 16 birin-
kânun 1741 de Fransa sefiri La 
Chetardie hükümetine yazdığı ra
porda: «Fransa burada takdis edili
yor» dedi. Takdis edilen biraz da 
kendisiydi. Güzel adamdı, zarifti, 
çapkmdı. Yeni Çar ile derhal dost 
oldu ve bir geceyi Sen - Serj manas-
tırındaki Çar dairesinde Elizabetle 

Elizabet • Petrovna 

geçirdi. Bu aşkı da kısa sürdü, sefir
den, daha doğrusu sefirin yapışkan-
lığmdan usandı ve azlettirdi. 

Elizabetin en büyük meziyeti va
tansever oluşuydu. Rusyaya ve Rus-
luğa hayrandı. Ancak çahşmıyordu, 
tembeldi. Hükümet erkâm vakit bu
lup ta mühim meseleler hakkında 
konuşamıyordu. Çar balolarda, av
larda dolaşıyordu. 

• * * 
Elizabet, Rusya tahtına oturduk

tan biraz sonra Razumovski ile ev
lenmişti, gizli, sessiz sadasız evlen
mişti; amma resmen bekârdı. 

Bu şerait altında Razumovski'nin 
vaziyeti hayli garibdi. Sarayda otu
ruyordu, unvanı yaverdi. Taç giyme 
merasiminde Çann eteğini tutmuş
tu. Her merasimde, her ziyafette 
Çann yanmdaydı: Yaver sıfatüe. Sa-

I rayda kendisine şu lâkabı takmışlar
dı: «CJecelik imparator». 

Razumovski bu lâkabı kabullen
mişti. Siyasetle uğraşmadığıgibi, ko
calık hukukundan da İstediği gibi is
tifade etmiyor, karısının macerala
rına göz yumuyordu. 

Elizabetin de, geceleri yatak oda
sına kabul ettiği erkeklerin SĴ ym 
topu topu altı kişiydi, bürJann ara
sında da gene Urf kardeş vardı: tvan 
te Petro Şuvlov kardeşler. 

Elizabet - Pet
rovna Razumovski 
eefaiıete olduğu 
kadar süse ve gi-
jrlme de düşkün
dü. Bir giydiği el
biseyi bir daha 
giymezdi. Yanan 
saraylarından bi
rinde dört bin el
bisesi yandı, ölü
münden sonra 
dolaplanndan on 
beş bin elbise çık
tı. İki sandık do
lusu iskarpini ve 
ipekli çorabı var
dı elbiselerinin 
modelini o giydiği 
müddetçe kimse 
kopye edemezdi. 
Bir gün sarayın 
en zarif, en şık ka
dını Natali Lapu-
kin başına bir 

pembe gül takmıştı; tesadüf bu ya, 
Elizabetin de başında pembe gül vardı. 
Natallye emretti: «Önümde diz çök» 
kadın diz çöktü. Elizabet bir makas 
getirtti ve gül ile beraber kadının bir 
avuç dolusu saçmı kesti ve iki tokat 
attı. Bir sene sonra da darbei hükü
met hazırlamak, cürmile muhakeme 
edildi. 1743 de idam sehpasına çıktı. 
Orada cellâd kadımn ağzını açtı, di
lini kopardı ve toplanan halka bu 
kanlı et parçasını göstererek: 

— Güzel Lapukin'in dilini kim is
ter?. Bir rubleye satanm! diye hay
kırdı. 

• 
Elizabet bir taraftan süslenirken, 

bir taraftan da şehri süslüyordu. 
Fransada tahsil gören İtalyan mimar 
Bartolomev Rastrelli'yi Rusyaya ge
tirtti. Yiı-mi sene bu misar Sen -
Petersburg'da çalıştı. Kışlık şarap, 
Stroganov, Razumovski, Vorontzon 
saraylarını, Smolni manastırım, Eli
zabetin çok sevdiği Çarkoy - Selo sa
rayını yaptı. Bu saraylan iki Fran
sız artistine döşetti. 

1758 de güzel sanatlar akademisi
ni kurdu. 

* * 
Elizabet fıtreten kaba yaratılmış

tı, küfürbazdı, haditti, hizmetçile
rini döğerdi. 

Elizabetin bacakları harikulade 
güzeldi; fakat o zaman uzun etekler 
moda olduğu için Elizabet bu güzel 
bacaklarını gösteremiyordu. Ne yap
sın? Kolayını buldu. Bazı geceler 
sarayda balo veriyor ve baloya ka
dınlar erkek, erkekler kadın kıyafeti 
üe geliyordu. Erkekler kısa pantalon, 
uzun siyah ipekli çorap giydikleri 
için, Elizabet bacaklarını göstermiş 
oluyordu. 

1757 de Elizabet kırk sekiz yaşma 
girdi. Sefahet sıhhatini yıprandır-
mıştı, asabî buhranlar geçiriyordu 
Bir gün kilisede bayıldı, üç saat ajı-
lamadı. 

Onu en çok üjen şey güzeUiğinin 
solması idi. Etrafındakiler her gün 
daha genç, daha güzel olduğunu 
söylüyoriardı amma, o kendini ay
nada görüyordu. 

4 îkincikânun 1762 de Çar Eliza
bet - Petrovna hayata gözlerini ka
padı. Elli üç yaşına basmıştı. 

Aydın çocuk esirgeme kuru
mu senelik kongresi 

Aydın (Akşam) — Şehrimiz çocuk 
Esirgeme kurumu azalan dün sene
lik kongrelerini yapmak üzere top
lanmışlardı. Bu toplantıda idaı-e he
yetinin senelik mesai raponı okun
muş ve bu rapora göre bir yılda 1600 
lira gelir temin ettiği anlaşılarak 
rapor müttefikan tasvip edilmiştir. 

Bilâhare seçime geçilmiş neticede 
başkanlığa doktor Kemal Sivrikoz, 
asbaşkanhğa ejVıekli öğretmen Rıfat 
AjUcr, muhasipliğe orta okul fizik 
öğretmeni Fahri Güleıyüz, veznedar
lığa terzi İsmail Dora, kâtipliğe de 
sıhhat memuru Mehmed Türkmen 
intihap edilmişlerdir. 

Küçük çocuklarda hastalıklara karşı 
mukavemet ve mDdataanın derecesi 
Küçük çocukların bazı hastalıklara, İn* 

tanlara ve &nzalara karşı bosuSİ mfida-
faalan olduftunu zlkretmeklltimlz l&ıun« 
dır. Bu mukavemet re muafiyet mahdud 
vakalara şamil olmakla beraber mevoud» 
dur. Meselâ çocuklarda kan ıtyai, yani 
nezlflere kan akmafa karşı bftyûk mu
kavemet vardır. 

Diğer bir takım hastalıklara karşı da 
büyük mukavemet gösterirler. Bu doğum
dan itibaren bir kaç ay devam eder. Bu
nun sebebi şudur ki bu aylar zartmda 
çocuk annesinden kopmuş, fakat henüz 
onım bir parçası halindedir. Ayn bir şah
siyeti yoktur. HücesoTit, ensicesi tama
men onun esaslarından başka bir şey de
ğildir. Bu sebeble annesinin evvelce bir 
çok hastalıklar geçirmiş olmasmdan mtt-
tevellid ve mevcud muafiyet çocuğa inti
kal etmiştir. 

Bu vaziyet dolayısile çocukta bir çok 
Intani hastalıklara karşı muafiyet nup^ 
dır. Fakat bunu İzam etmemelidir. Ve 
buna çok güvenmemelidir. Ananın hangi 
hastalıklar çektiğini ve hangilerini çek
mediği bizce katiyetle malûm değildir. 
Bundan başka bu muafiyet hassası da 
ancak üç dört aya münhasırdır. Ondan 
sonra süratle biter. 

Bu muafiyet meselesine aid olmak üze
re meselâ anne çiçek hastalığı çekmiş ise 
ve yahut mükerrer olarak kedisine çiçek 
aşısı yaptırılmış ve aşılan da tutmuş İse 
bu muafiyet çocuğa da intikal eder. Fa
kat annesi aşılanmamış ve yahut çiçek 
hastalığı çekmemiş ise daha İlk günlerde 
çocuğa yapılan aşı derhal tutar. Eğer 
tutmazsa 7 - 8 hafta sonra tekrar aşıla
mak lâzımdır. 

Bir çok defalar aşı yapıldıktan ecmra 
derhal aşı şehadetnameleri verilmektedir. 
Bu doğru değildir. Aşmın tutup tutmadı
ğını kontrol etmek lâzımdır. Ekseriya ikin
ci ve üçüncü defa aşı yapıldığı vakit aşı-
niB büyük ve şiddetli olarak tuttuğu 
görülerek hayret edilir. Bunun sebebi 
birinci aşının tutmaması ve yahut ehem
miyetsiz derecede reaksiyon vermesinden 
başka bir şey dğlldlr. Bunları dikkatle 
kontrol etmek ve ona göre aşı şehadetna-
melerini doldurmak lâzımdır. 

Küçük çocuklar difteriye, yani kuşpa-
lazma karşı da bir müddet muafiyet gös-
termektea^ler. Fakat bu müddet kısadır. 
Yapılan istatistiklere göre daha büyük
lerde difteriye yakalanma mikdan yüzde 
8 0 - 8 5 nisbetinde olduğu halde pek kü
çüklerde yüzde ancak on iki nis*)etinde 
bulunmaktadır. Fakat dediğimiz gibi bu 
müddet kısadır. Derhal hastalığı alma 
kabiliyeti başlar. 

Yeni doğan çocuklarda boğmaca öksü
rüğüne karşı da az çok muafiyet vardır. 
Dört aya kadar boğmacaya yakalan
mazlar. Yakalansalar bile çok hafif geçer. 
Dört aydan küçük çocuklarda ağır ve 
tehlikeli boğmaca öksürüğü asla görülme
diği hakkmda Liyonlu doktos (Veyl) ıs
rar etmektedir. 

• • 
Küçük çocuklara anneleri tarafından 

geçen bu muafiyet her hastalıkta maale
sef mevcud olamıyor. Bazı hastalıklal 
vardır ki hiç muafiyet vermezler. Meselâ 
zatürrie mikrobunım, cerahat yapan 
stafilokok mikrobunun çok mühim ve 
zehirli mikrop olan streptokok hiç mua
fiyet vermedikleri malûmdur. Bu sebeble 
yeni doğanlarda bu.Kibi intanlar çok fd-
rûlür. r « i 

Frengiye gelince: Yeni doğanlarda 
frengi ârazı görüldv^^ü zaman bilmelidir 
ki bu anadan, babadan yavruya intikal 
etmiştir. Faal devredeki frengili çocuk 
doğduğu zaman yara bere İçindedir. De
risi kıpkırmızı ve aoyulmuştur. Çocuk 
şetif ve bitik bir haldedir. Ekseriya yaşa
maz. Bazan da uzun zaman yafayabillr, 
bazan da böyle çocuklar baş ve vücudle-
rlnde gayri tabiiliklerle doğarlar. Baş bü
yük olur amma içi beyin değU, sn dolu
dur. İdrosefal derler. Azası eksik çıkar. 
Alınları vardır, yüz mütenazır değildir 
İztırablar, yaralar içinde ana ve babanın 
cehaletlerinin, sefahetlerinin kurbanı ola
rak bu zavallı mahlûklar inler dururlar. 

Burada bunu söylemek mecburiyctlnde-
yis ki frengili çocukları zinhar süt nine
lere emzirtmemelidlr. Bunları muhakkak 
anneler emzirmelidir. Frengili çocuktan 
süt ninelere hastalık geçtiği bir çok defa 
görülmüştür. 

Vereme gelince: Veremde iş aksinedir. 
Veremli anadan dünyaya gelen çocuğu 
derhal anasından ayınp süt nineye ver
melidir. 

Çünkü bu zamanda çocuğun henüz ve
rem mikroplannı yutmamış olması çok 
muhtemeldir. Muhtemeldir diyorum çün
kü son yallarda veremin sirayeti bilhassa 
küçüklerde asla red ve inkâr edilmemekle 
beraber irsi oludu meselesi yeniden çok 
konuşuluyor. 

Bilhassa Liyonlu akademi âzasından 
doktor Ogüst Lümiyeı: bu mesele Ue çok 
uğraşmakta ve veremin bazı İstisnalarla 
beraber tamamen irsiyetine kani olmak
tadır. Ogüst Lümiyer'ln doğru gördüğü 
noktalar çok değildir. İnsan onun yazıla-
nnı okurken bir an İçln veremin tama
men irsi olduğuna bllâihtiyar kendini 
kaptırır şibi oluyor. 

Ogüst Lümlyer diyor ki: Bir çok aileler
de hasta olan ana veya babanın çocukları 
vereme tutulduklan halde müteverrim ol
mayan zevç veya zevcenin ölünceye ka
dar hastalığı kapmadıklarını görüyoruz. 

Halbuki bun}ar her dakika hasta ile 
alâkadar ve her türlü sirayet tehlikesine 
marus bulunuyorlardı. Buna mukabil on
lar kadar ^van çocuk
larda veren >aî ediyor, 
ediyor. 

Hastanelerde ve pvVvn.Vı ı^tabakıcı-
larda da ayni hal t Pek çok 
ven 

infaı vereme X!^kalaomadıklan görülüyofc 
Biz de ırattkteki mûşahedelerlmlzdi 

tapa bemer vakalara tesadUf edlyonıâ 
rlllarca veremli koeasma bakan ve gecf 
gündüz bafi ocunda bulunan aevce tanı* 
7«ruz ki bûtfin bu sirayet tehlikelerine 
rağmen veVem olmamış, kocasının ölü
mlünden sonra başkasUe evlenmiş, çocuk» 
lan olmuş, ne kendisi ve ne de çocukla-
Cnda verem görülmemiştir. 

Operatör profesör Orhan Al)di de bir 
gün bir vesile İle bana Almanyada iken 
W doğan re yahut doğar doğmaz ölen 
çocuklarda yaptıklan otopsilerde çocuğun 
ciğerlerinde diğer bazı uzuvlannda ve
rem tegayyüratı gördüklerini söylemişler» 
dir. Halbuki bu çocu^ ölü doğduğuna na-
•aran annesUe hariçte hiç temas etme
miştir. O halde daha ana rahminde iken 
reremlenme meselesini ne Ue izah et
meli?. Her ne hal ise bu noktayı burada 
bırakmak mecburiyetindeyiz. Bu mühim 
tıbbî meselenin daha fazlasına bu si;*i)r-
larm tahammülü yoktur. 

Buna mukabil profesör LereİK» • • 
diğer pek çok doktorlar çocuklann ana-
«mdan salim olarak doğduğunu ve doğ
duktan sonra o muhitte ve o evde verem 
mikrobunu kaptığını iddia ederler. 

Ogüst Lümlyer'in İddiaları ne kadal 
ehemmiyetli olursa olsun bugün t*n:j.mi-
le kabul edilen şekil işte budur. Ve bütün 
hıfzıssıhhacılar bıma göre tedbir almak
la mükelleftirler. Yeni doğan çocuklar 
müteverrim olarak doğmazlar. Fakat oer-
hal veremi kaparlar. Ğk yaşlarda veremin 
tfrayeti çok kolay olduğu tahakkuk et
miştir. Zaten Ogâst Lümlyer de çocuklal 
İçin bunu kabul etmektedir. 

İlk yaşlarda yutulan mikroplar gür.ün 
l»irinde ya ktçük İken beyin zan veremi, 
yani menenjit tüberküloz ve yahut kann 
ları peritonit tüberküloz ve yahut bea 
teremi, yani sıraea dedikleri ve yahut ke-
Bük veremi şeklinde tazhürat yapar. Ve 
yahut şebabet çağma geldiği zaman bir
denbire bir kan kusma veya tükünne ve 
öksürük ile bir akciğer veremi şeklinde 
kendini gösterir. Bütün bunların memba) 
küçüklükte yutulan mikroplardır. 

• 
Muhterem karilerim; 
Sözlerime hitam verirken çocuk ölümle

rinin sebebini bir kaç kısma ayırmak is
tiyorum. Bu saymak istediğim sebebîer-
den %na, baba, aile ve nihayet cemiyet 
büyük bir yük ve mesuliyet altındadır. 

Çünkü bir çocuk ölmek için ya gıdaa 
az verilecek ve jrahut fena ve vakitsiz v« 
•ararlı yemekler verilecektir. Bunignn 
her ikisi de inanition dedikleri sefaleti 
fiziyoloj iyeye müncer olur. 

Gene bir çocuk soğuk algınlığı ha&ta-
lıklanndan meselâ bir vefkopnomoni. za
türrie, zatükenb ve ihtlnakurrie ve saire 
gibi hastalıklardan ölür. 

Ve yahut çocuklar sari ve bulaşık has-
tahklardan ölürler. Bunlar da kızıl kıza
mık, kuşpalazı, çiçek gibi hastalıklar v« 
bunlann ihtllâtıdır. 

Dikkat edilecek olursa bütün bu sebeb-
ler ya fakrü sefaletin, ya cehaletin ve 
yahut ihmal ve kayıdsızlıklann neticesi
dir. Bu sebebleri gidermek, çocuğu ysu-
fatoıak ve yurdu şenlendirmek herkesin, 
hepimizin borcudur. 

Unutmamalıyız ki: çocuklar dünyay» 
ttmek için değil, yaşamak için gelirler. 

Doktor İbrahim Zati Öget 
Çocuk Esirgeme Kurumu merkea 

heyeti âzasından 

Bir if çi ta$ocagında bir kaya 
altında kalarak öldü 

izmir (Akşam) — Tire kazası da
hilinde Mahmudlar köyü civarmdakl 
taş ocağında çalışan amele çavuşu 
Bursalı ABdüssamed oğlu 40 yaşlann-
da İsmail, üzerine düşen iki ton ağır-
lığmda bir taş altmda kalmış, göğsü 
parçalanarak ölmüştür. Kaza tahki-
katma Tire müddeiumumiliğince H 
konmuştur. 

İzmir hayran pazarı şehrin 
haricine naklediliyor 

İtmir (Akşam) — İzmir Beleciiye-
gl, şehir içinde kurulan hayvan paza
rını şehrin dışma nakletmeğe karav 
vermiştir. Bu maksadla Salhane mev
kiinde meabaha civarında on bin met
re karelik bir sahayı istimlâk etmek
tedir. İstimlâk muamelesi süratle in
taç edilecek ve haftada iki defa Ke
mer mevkiinde kurulmakta olan pa-
lar, mezbaha civannda kurulacaktır» 
Belediye, burada baa tesisat ve ihti
yaca göre bir bina vücude getirecek. 
İleride İzmirln hayvan borsası da, 
bu yerde açılacaktır. 

Şibinkarahisar Halkevinin 
faaliyeti 

Şebinkarahisar (Akşam) — Şebin
karahisar Halkevi bu yüki çalışmasın»» 
da bilhassa köylü ile alâkalanmış, bu 
meyanda köylüyü ağaççılığa teşvik 
İçin yer yer Ağaç bayramları tertip 
etmiştir. 

Halkevi, ilk parti olarak 
fi, ı,ıi,ii h.^A-^y meyva fi(''̂ ' 

;iüş ve İl. 
gisi ü!«rinde konuşmalar yapı: 
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Yeni futbol ajanının beyanatı 

B. Kemal Halim İstanbul futbolunun 
gerileme sebeblerlnl İzah ediyor 

Ankara takımları Istanbuldan yüksek mi? 
îstanbul futbol ajanlığından vazi

fesinin fazlalığım ileri sürerek isUfa 
eden bay Orhanın yerine bölge baş
kanlığı tarafından eski sporculardan 
bay Kemal Halimin namzed gösteril
diğini evvelce yazmıştık. 

Türkijre şampiyonluğuna kadar 
yûkselndş bulunan İstanbul spor klü-
bûnün senelerce kaptanlığını yapan 
ve bilfiil solaçık oynayarak takıım-
mn muvaffakiyetlerinde âmil olan 
bay Kemal Halim spor muhitinin çok 
yakından tanıdığı bir şahsiyettir. 

İyi bir futbolcu olduğu kadar fut
bolu terkettikten sonra yüksek bir 
hakem olarak Türk ^sponma hizmet 
etmiş olan bu arkadaş futbol federas
yonunun uzun müddet azalıklannda 
bulunmuş dolayısile bütün memleket 
gençliğile yakmdan temas imkânla-
rmı elde etmiştir. 

İstanbul gibi sporun en mütekâsif 
bulunduğu bir muhitte futbol ajan
lığına getirilen bay Kemal Halimin 
şehrimizin futbol faaliyeti ile ona ve
receği yeni veçhe hakkındaki noktai 
nazarım öğrenmeği fajrdaü bulduk. 
Sorduğ^^muz suallere yeni ajamn 
verdiği cevapları sırasile bildiriyoruz: 

1 — İstanbul futbolu hakkındaki 
düşünceleriniz ve ilerlemesi hakkm- ; 
daki mütalealanmz? j 

— îstanbul futbolunun geçmiş se
nelere nazaran bir gerileme devresi 
takip ederek düşmekte olduğımu mü
şahede ediyor ve bun%n sebeplerini 
şu noktalar üzerinde topluyorum. 

A — Çocuklarımızdaki klüp aşkı-
om tezelzüle uğramış olması. 

B — Yabancı takımlarla temasm 
azlığı. 

C — Yeni elemanlarm yetiştirüe-
mediği. 

A — Saydığım bu noktalann fiilen 
izahı uzun sürer. 

Şu kadar ki; arkadaş sevgisinin ve 
herhalde bu sevgiden fazla klüp aşkı-
mn idmancılar üzerindeki tesirlerini 
ve dolayısile takımlarının galibiyet 
ibrelerini elde etmek için katlandık
ları binbir mahrumiyeti, spor sahala
rında sarf ettikleri sonsuz enerjiyi ya
kından tatmış, görmüş ve bundan bü
yük zevk almış eski bir futbolcu ol-
maklığım itibarile bu noktaya lâ5nık 
okluğu kıymet ve ehemmiyeti veren
lerdenim. 

Kazamlmış bir maçın neşesi, kay
bedilmiş bir oyunun elemi mütevazi 
klüp salonlarımızm aylarca süren 
münakaşa mevzuu olur ve önümüz
deki maça daha iyi hazırlanmamla 
çareleri aramrdı. 

Bugün teessürle itiraf etmeliyim 
ki klüp idare heyetleri tarafından 
kıskanılarak yetiştirilen idmancılar 
elzem olan bu noktaya pek de aldırış 
etmiyorlar ve kazanılan bir gaübiye-
tln sevinci ne kadar az sürüyorsa kay
bedilen bir maçın teessürü de o nis-
bette bir dudak büküşü ile geçiştirili
yor. 

B — Yabancı temasların futbolu
muz üzerindeki müsbet neticelerini 
kimse inkâr edemez. Yedi sekiz sene 
evvel Merkezî Avrupa kupası için çar-
IMşan ileri takımlarla boy ölçüşerek 
hiçbir fedakârlıktan çekinmediğimizi 
V» büyük istifadeler temin ettiğimizi 
bütün sporcular bilir. Bugün ise, ev
velce getirdiğimiz Slavya, Sparta ve 
Admira gibi kıymetli takımlann ye
rine futboldaki dereceleri biz seviyede 
veya bizden de düşük Balkan temas-
lanna inhisar etmiştir. 

Ben, bundan hiçbir istifade ummu
yorum. Ortahğm durulacağı yakm 
bir zamanda klüplerimizin kıymetli 
ve klâsı yüksek takımlar getirtmek 
suretile işe lâyik oldukları ehemmiye
ti verecekleruıe ve futbolumuzun yük
selmesine yardım edeceklerine kani
im. 

Temenni ederim ki Fenerbahçenin 
senei devriyesi münasebetile getirtU-
mesl kararlaştınlan İngiliz üstadlan, 
Slavyalüar gibi futbolumuz için bir 
dönüm noktası teşkil etsin ve hasret-

İstanbul futbol ajanı B. Kemal Halim 

le çektiğimiz futbol zevkini tattırmış 
olsun. 

C — Uzun senelerdir yeni eleman 
yetiştiremedik. Sahalanmız, futbol-
den çekilen kıymetli arkadaşlanmı-
zm, yerini dolduracak ehliyetli fut
bolculardan mahrumdur. Vazifem 
tcabı tetkik ettiğim takımlarda (eski 
emektarlar istisna edilirse) gözümün 
ısırdığı hiçbir futbolcuya rastlama
dım desem inanın ki büyük söylemiş 
olmayac£^m. 

tşte hazirandan itibaren Ijaşlaya-
cak olan yeni mesai devremizde ve 
939-940 yeni futbol programımızda 
klüplerle müştereken tam bir sami-
miyte ve ahenk çerçevesi içinde bu 
mahzurlann önüne geçmek için eli
mizden geldiği kadar çahşacağız ve 
mutlaka muvaffak olacağız. 

2 — Millî kümede takımlann ala
cağı netice ne olabilir? 

— Millî kümenin Ankara ve İstan
bul klüpleri üzerindeki memnuniyet 
verici neticelerini görüyoruz. Bu maÇ'. 
lan tertip etmekle elde edUmesi dü
şünülen gayenin daha elbetteki baş
langıcındayız. Buna daha ziyade hız 
vermek için İzmirtn de kalkmmasını 
temin etmek, ittihazı icap eden teda-
biri süratle kararlaştırmak lâzımdır. 

Galatasaray ve Beşiktaşın Anka-
radaki neticelerile Ankaragücünün 
İstanbul, Ankara ve İzmirdeki neti
celeri göz önünde bulundurulursa 
şampiyon çıkacak takımın çok çalış
mağa muhtaç ve eğer Fenerbahçe 
Ankara ve İzmirde iyi neticeler ahr-
sa şampiyonluğa en kuvvetU namzed 
olduğunu söyliyebilirim. 

Velhasıl millî küme puantajı ne 
netice verirse versin Ankara futbolu 
eskiden bildiğimiz derecenin çok fev
kine çıkmıştır. Bu yükselişten mem
leket futbolu namma hepimiz sevinç 
ve iftihar duyuyoruz. 

3 — Hakemlerimiz hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

— Vazifeye l)aşladığım zaman lıa-
kem arkadaşlanmm birleşerek üçer, 
üçer bir takım gruplar teşkil ettik
lerini ve maçları bu suretle idare et-
tüEİerini gördüm. Bana verilen listeye 
nazaran bölgemizde lisansiye (Sİ) 
hakem vardır. 

Haftada oynanan maçlann yekû
nu dördü geçmediğine ve bunlann da 
12 kişi ile idare edUebileceğine naza
ran 19 arkadaşm muattal bir vaziyet
te kalmasım doğru bulmadım. 

Futbol federasyonu tarafından in
tihap edilen millî küme maçlanmn 
orta hakeminden başkasım münave
be ile vazifedar kılmak ve hu suretle 
bütün arkadaşlan anform bir vazi
yette bulundurmak yolunu tercih et
tim. 

Maçlan müteakip hakem arkadaş
lar arasında evvelce yapılan münaka-
şah konferanslarm yeniden tesisini, 
antrenmanlara muntazaman devam 
edilmesini, tecrübeli arkadaşlara yeni 
namzedleri terfik etmek suretile gör-

Şild maçları 
Fenerbahçe - Süleymaniyef 

.1 mayıs pazartesi günü 
karşılaşacak 

Halk Partisi tarafmdan ihdas edi
len on senelik şild maçlanmn onuncu 
ve son senesi bu sene yapılacak müsa
bakalarla nihayetlenecektir. Bu sene
nin birincisini tayin etmek üzere iki 
ay avvel başlayan müsabakalar millî 
küme karşılaşmaları dolayısiyle mun
tazam yapılamadığından dömifinale 
kalan Vefa - Hilâl, Fenerbahçe - Sü-
leymaniye takımlan l>oş bir hafta 
beklemekte idiler. 

Haber aldığmuza göre Fenerbahçe -
Süleymaniye takımlan resmî tatil 
günü olan önümüzdeki 1 mayıs pa
zartesi günü karşılaşacaklardır. On 
sene zarfmda şilde en fazla ismini 
yardırmağa muvaffak edan Fenerbah
çelilerin bu sene de şampiyonluğu 
alacağı tahmin edilmektedir. 

B u haf tak i mi l l î k ü m e m a ç 
larının h a k e m l e r i 

Millî İnime fikstürü mucibince bu 
hafta Ankara Demirspor takımı şeh
rimize gelerek Galatasaray ve Fener
bahçe üe karşılaşacaktır. Diğer ta
raftan şehrimizden Vefa klübü İzmire 
giderek Ateş ve Doğanspor takımla-
rüe oymyacaktır. 

Ankara Demirspor klübünün şeh
rimizde yapacağı maçlarm hakemleri 
Futbol federasyonu tarafmdan bölge 
başkanlığma bildirilmişti. Gelen teb
liğe göre cumartesi günü yapılacak 
olan Galatasaray - Deımrspor maçı-
m Şazi Tezcan, pazar günü yapıla
cak olan Fenerbahçe - Demirspor mar 
çmı Halit Galip idare edeceklerdir. 

Ankara şampiyonu olan Demirspor 
takum şehrimize ilk defa geldiğinden 
yapacağı maçlar alâka ile beklenmek
tedir. 

Beden Terbiyesi tsUınbal Bölgesi Futbol 
Ajanlığından: 

Cumartesi, pazar ve pazartesi gün
leri muhtelif stadlarda yapılacak maçlarm 
saha ve stadlarile hakemleri aşağıda tes-
bit edilmiştir. OjTinlarm muayyen zaman
larda başlaman katiyetle mukarrer bu
lunduğundan, takunlann, maçlardan 10 
dakika evvel sahada hakemlerin emrine 
amade bulunmaları lüzumu ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

Taksim sahası (29-4-1939 cumartesi): 
İstanbulspor, Beyoğluspor - Beykoz -

Kurtulup: Saat 14,30. Hakem Taınk Özer-
engin, yan hakemleri Necdet Gezen ve Fe
ridun Kılıç. 

Demirspor - Galatasaray: Saat 16,30. 
Hakem Şazi Tezcan. yan hakemleri Nuri 
Bosut ve Adnan Akın. 

Fenerbahçe stadı (30 - 4 - 1939 pazar): 
Anadoluhisar - Kadıköyspor: Saat 12,30. 

Hakem Feridun Kıhç, yan hakemleri Rıf-
îa Aksay ve Bahaeddin Uluöz. 

Topkapı, Amavutköy - Hilâl, Kurtuluş 
muhtelitleri: Saat 14^0: Hakem Ahmed 
Adem Gögdün, yan hakemleri Sami Açık-
öney ve Şahap Şişmanoğlu. 

Demirspor - Fenerbahçe: Saat 16,30. 
Hakem Calip Ezgü, yan hakemleri Adnan 
Atan ve Tarık Özerengiu. 

1-5-1939 pazartesi Şild dömifinal maçı: 
Süleymaniye - Fenerbahçe: Saat 16,30. 

Hakem İzzet M. Apak, yan hakemleri Nec
det Gezen ve Nuri Bosut. 

Görülen lüzum üzerine Milli küme fiks-
türünde İstanbulda yapılacak maçlarda 
aşağıda gösterilen tadilât yapılmıştır: 

Oynıyacak K. Eki M.T. Yeni ALT. 
Fenerbahçe - Vefa 28-5-939 27-5-939 
Beşiktaş - Vefa 4-6-939 3-6-939 
Galatasaray - Vefa 2-7-939 1-7-9S8 
Denürspor - Vefa 10-6-939 8-7-939 
Demirspor - Beşikte 11-6-939 9-7-939 

26 Nisan 1939 

Beşiktaş klübü idarecilerinden Sadriy* 
İzmirde Beşiktaş - Ateşspor maçmdaki 
bir hareketi dolayısile bir ihtar, Ankarada 
Başiktaş - DemiraiMr. Beşiktaş - Ankant-
gûcû maçlarmdaki hareketlerinden dolayı 
da üç ay geçiel hak mahrumiyeti cezalan 
veriünişUr. Tebliğ tarihi olan 24-4-939 ta
rihinden itlbarwı bu ceza mevkii meriyete 
girmiş olacaktır. 

Mühim bir mesele görüşülmek üzere Be
şiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefa 
klüplerinin 28-4-1939 cuma günü akşamı 
saat 18 de Bölge merkezine salâhiyettar 
birer murahhas göndermeleri rica olunur. 

gülerinin çoğaltılmasmı temin için 
çalışacağım. 

Bu hususta bütün eski ve yeni ar
kadaşlanmm bana müzaheret ede
ceklerine ve bu işi elbirllğile kökün
den hsdledeceğimize tamamlle emi
nim. 

ŞAZt Tezcan 

Parti grupu ve Vekiller 
Heyetinin dünkü içtimai 

Başvekil, umumi sulh gayesi ve Türk âli 
menfaati bakımından hükümetimizin 
bûyâk devletler ve komşularile temasta 

bulunduğuna dair malûmat verdi 
Ankara 25 (A.A.) — C. H. Partisi 

Meclis grupu bugün (25/4/939) saat 
on beşte reis vekili Hasan Sakanm 
reisliğinde toplandı. 

İlk defa söz alan muhterem Başve
kilimiz Dr. Refik Saydam, umumi si
yasî vaziyeti izah etti. Umumi sulh 
gayesi ve Türk âli menfaati bakımıur 
dan Türkiye hükümetinin büyük 
devletlerie ve komşularüe temasta 
bulunduğuna dair malûmat verdi. 

Başvekilden sonra söz alan birçok 

hatiplerin mütaleaları dinlendi vd 
sorduklan suallere Hariciye Veküimia 
Şükrü Saraçoğlu lâzımgelen cevaplan 
verdi. Nüıayet Parti umumî heyeti 
hükümetin siyasetini ve takip ettiği 
hareket hattım ittifakla tasvip etti. 

Ankara 25 (Telefonla) — Vekiller 
Heyeti bugün öğleden sonra Meclis 
Parti grupu içtimaim müteakip Baş
vekâlet binasında bir toplantı yap
mıştır. Bu toplantıda haricî mesel», 
lerin görüşüldüğü anlaşılmaktadır. 

Maarif Vekâleti, orta tedrisat 
ınualiimiiği için imtilıan açıyor 

imtihanlara dört, beş ve altı sınıflı muallim 
mektepleri mezunları da girebilecekler 

Ankara 25 (Telefonla) — Maarif Vekâ
leti, orta tedrisat kadrosunun her gön 
biraz daha genişlemekte oiması ve bu se
beple muallim ihtiyacını önliyebilmek 
üzere, ba sene de ilkmektep muallimleri
nin orta tedrisat mnallimliil için bir im
tihan açmaf a Icarar vermiştir. 

İmtihanlara dört, beş ve altı sınıflı mu
allim mektepleri mezunlan girebilecektir. 
İmtihanlar, türkçe, tarih ve coğrafya, ma
tematik, fizik, kimya ve tabii bilgilerden 
yapılacaktır. Haziran ayı içinde yapılacak 
olan imtihanlara girmek Istiyenler doğru
dan doğruya mahalli Maarif idarelerine 
müracaat edeceklerdir. 

Dört, beş ve altı smıflı öğretmen okuau 
mezunlarımn smava kabulleri için, en as 
üç yıl meslekte muvaffak olduklannm 
İspekter raporlarile tesbiti lâzımgelecek-
tir. Kültür direktörleri bu öğretmenlerin 
adlannı, hâlen çalıştıkları yerleri, hangi 
yıl ve nereden mezun olduklarını gösteren 
bir cedvel tanzim edecekler ve bu cedvel-
de ayıracaklan bir sütunda, bu öğretmen
lerin üç jollık müsbet mesailerinin neti
celerini bildireceklerdir. 

Yüksek tahsile devam etmek ve başka 
bir işe geçmek için meslekten ajrnlmış 
olup ta tekrar mesleğe avdetlerine kanuni 
bir engel bulunmıyanlardan bu imtihana 
talih olanlar, müracaatlerini en son çalış
tıkları vilâyet Kültür direktörlüklerine ya
pacaklardır. Kültür direktörleri, yukarı
daki esaslar altmda diğer bir cedvel tan
zim edecekler ve bu cedvele ayrıca, bu 
taliplerin hâlen çalıştıkları yerleri, mes
lekten ne zaman ve ne için ayrıldıklarım 
gösterir sütunları ilâve edeceklerdir. 

Muallim mekteplerinin tatbikat kısım-
larile liselerin ilk kısımlanndaki öğret
menlerden bu imtihana girmek istiyenle-
rin yalnız adlarım, hangi yıldanberi va
zife gördüklerini, sicil numaralarını ihti
va eden ayrı bir cedvel yapılarak Vekilli
ğe gönderilecektir. 

imtihana gireceklerin adları, müracaat 
edenlere ait cedvellerin tedkikinden sonra 
Maarif Vekâletince tesbit olunacak ve Ma
arif müdürlüklerine bildirilecektir. 

İmtihanlar, her defasında olduğu gibi 
bu defa da yazılı ve sözlü olarak yapıla
caktır. Türkçe grupu muallimliği yazılı 
imtiham 19 haziranda, tarih ve coğrafya 
grupu muallimliği imtihanı 20 haziranda, 
matematik gurupu muallimliği 21 hazi
randa, fizik, kimya ve tabii ilimler grupu 
muallimliği imtihanı 22 haziranda yapıla
caktır. 

Yazıh imtihanda muvaffak olanlar, söz
lü imtihana alınacaklardır. Sözlü imti
hanlara 17 ağustasta Gazi Terbiye ensti
tüsünde başlanacaktır. 

Sözlü imtihan neticesinde ortaokullarda 
öğretmenlik edebilecek bir iktidar göste
renlere doğrudan doğruya orta öğretmen 
ehliyetnamesi verilecek, bu derece muvaf
fakiyet göstermeirip te Enstitüde üç sö-
mestrlik bir tahsilden sonra yetişebilecek
lerine kanaat hasıl olanlar yaşlan(35) i 
geçmemiş olmak şartile, Gazi Terbiye 
Enstitûsiine leyli meccani ahnarak ken
dilerine üç sömestr içinde ders gösterile
cek ve bunlardan üç sömestrlik tahsil 
sonunda muvaffakiyeti sabit olanlara orta 
öğretmen okulu şehadetnamesi verilecek
tir. Orta öğretmen elıliyetnamesi alanlar
dan, istiyenler de bu üç sömestrlik tahsi
le devam edebileceklerdir. 

Yazüı ve sözlü imtihanlarda hangi mev
zulara ait sualler sorulacağı Vekâletçe tes
bit olunarak alâkahlara bildirilecek, yazılı 
imtlhanlarm ne şekilde yapılacağı da ay
rıca tebliğ olunacaktır. Yazılı imtihanlar, 
ûıuallimlerin bulunduklan vilâyet merkez
lerinde yapılacaktır. Yalnız askerlikleri 
dolayısile kıtalarında bulunan muallim
ler, kıtalarmm bulunduğu vilâyet merke
zindeki muallimlerle bir arada imtihana 
girebileceklerdir. 

Şişli takımı Ankaraya gidiyor 
Şehrimizin en kuvvetli gayri fede

re klüplerinden olan Şişh, vaki olan 
davet üzerine bu hafta Ankaraya gi
decektir. Ankaragücü ve Gençlerbir-
liği ile iki müsabaka yapacak olan 
Şişü kendisinden evvel Ankaraya gi
den Pera ve Beykoz Kurtuluş muhte
litinin âkibetine uğramamak için ta-
kınunda esaslı bir tadilât yapmış ve 
futbolculannı bu karşılaşmalar için 
hazırlamıştır. 

Ankara futbol takımlannın son 
günlerde İstanbul takımlarına karşı 
kazandığı gaUbiyetler göz önünde 
tutulursa Şişlinin Ankara maçların
da muvaffakiyet elde etmesi pek ko
lay olmıyacaktır. Şişli sporcuları cu
ma günü şehrimizden hareket edecelt-
tir. Kafile ile birlikte klüp taraftarla-
rmdan kalabalüc bir seyirci de Ankar 
raya gidecektir. 

H a k e m l e r e t eb l iga t 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Futbol 

AJanlığmdan: 
Bölgemisde mvkayyet lisansiy* hakem

lerin muvaııah adresleri mevoad bulun
madığından aşağıdaki tebliğin neşri za
ruri görülmüştür: 

1 Uhdelerine maç idaresi tevdi olu
nan hakem ve yan hakemlerinin biç ma
zeret göstermeksizin vazifelerine gelme
dikleri görülmüştür. 

2 Bu gibiler hakkında ittihaz oluna
cak kararların ajanlığımıza işar olunma
sı Futbol Federasyonumuzdan rica edil-
nriş olmakla beraber meşru mazeretlerine 
binaen maçlara gelemiyecek olanlarm 
perşembe akşamma kadar behemehal 
Bölge merkez bürosuna malûmat verme
leri rica oinnnr. 

D e n i z b a n k t ekaüt sand ığ ı 
k o m i t e s i t op land ı 

Denizbankın tekaüd sandığı komi
tesi dün umum müdür muavini B. 
Suphinin riyasetinde toplanmıştır. 
Denizbankm lâğvi dolayısile bankaya 
bağh deniz teşekkülleri muhtelif mit 
esseselere raptedUeceğinden tekaüd 
sandığınm tasfiyesi icab ettiği anla-
şıhyor. Dün bu hususta görüşülmüş
tür. 

S e y h a n mebus lar ı A d a n a d a 
Adana (Akşam) — Seyhan mebus

lar toplu olarak bugün Ankaradaa 
fehrimize gelmişlerdir. İntihap dair&< 
İnine dönen mebuslar, ziraî, iktisadi 
re içtimai sahalarda vilâyetin her t»< 
rafmda tedkilclerde bulunacaklardır. 

E g e m ı n t a k a s m d a turistik 
yo l l ar ın inşas ına b a ş l a m y o r 

izmir (Akşam) — Vilâyet turistik 
yollar inşaatma mayıs aymda fiilen 
başlanacaktır. İnşaatı deruhte eden 
Millî Fransız Şimendifer ve Yollar şir
keti, inşaat hazırhklannı yapmakt». 
dır. İlk olarak İzmir - Karşıyaka tu
ristik yolu inşa ettirilecektir. 

i s t i şare h e y e t i n e y e n i bir a23i, 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

istişare heyetine belediyeyi temsil et
mek üzere eski sporculardan Oalatar 
saraylı bay Selâmi Sedes intihap edü-
mlş ve keyfiyet spor l)ölgesl başkaor 
hğma bildinlmişUr. 

..mmtm 
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Şakir geniş koltuğa gömüldükten, 
sonra bir sigara yaktı, anlatmağa baş
ladı: 

— İlk delikanlılık zamanımda İs-
tanbulun kenar mahallelerinden bi
rinde otururduk. Babam az maaşlı 
bir memurdu. Ben mektebi bitirmiş. 
Fakat daha henüz hiç bir iş tutma
mıştım, dünyayı, etrafımı toz pembe 
görüyordum. Âdeta birisine âşık olmak 
için kendimi zirluyordum. Oturduğu
muz tahta evlerle dolu mahallede za
yıf, lâkin son derece biçimli vücudlü, 
kapkara gözlü genç bir kadın vardı. 
Adı Fatma idi. Daha yirmi dört, yir
mi beş yaşında olmasına rağmen dul-
kalmıştı. Onun lüzumundan fazla 
neşeli, hattâ biraz hafif meşrebli bir 
kadın olduğu söyleniyordu. Mahallede 
onun hakkmda müthiş bir dedikodu 
çalkanıp duruyordu. Fakat ne olursa 
olsun bu genç kadm benim aklımı fik
rimi çelmişti. Çok fettan şeydi. Ben 
evinin önünden geçerken kafeslerinin 
arkasından Fatmanm utla beraber: 

«Köşkü de köşküme karşı» 
«Atma da köşküme taşı..» 

Şarkısmı söylediğini işitirdim. Ta
biî benim gözlerim onun pencerelerin
de, derin derin göğüs geçirerek, evi
nin önünden yavaş yavaş yürürdüm. 
Bazen de ben sokaktan geçerken Fat
manm pencerelerinden birinde bir tı
kırtı olur, ince bir kadın sesinin «ah!» 
çektiğini duyardım. 

Günler böyle geçiyordu. Fakat za
ten mahalle bir dedikodu mebmaı ol
duğu için bir türlü cesaret edip de Fat
manm yanma yaklaşamamış onunla 
birkaç kelimecik olsun konuşamamış
tım. 

TatU bakışlı kara gözleri ile aklı
mı fikrimi alan bu genç kadınla mut
laka ahbap olmamn yollarını arıyor
dum. Fatma annesile beraber oturu
yordu. Eğer kapısmm arahğmdan bir 
mektup filân atmağa kalksam belki 
aksi bir tesadüf olurdu. Attığım mek-
tub annesinin eline geçebilirdi. Sokak
ta karşılaştığım zaman ona mektup 
vermeği de epeyce tehlikeli buluyor
dum. Ya biri görürse?... 

Bir gün Fatmamn evinin önünden' 
geçiyordum, önümdeki eli yüzü kap
kara bir adam, omuzunda ocak temiz
lemeğe mahsus iki fırça: 

— Haydiii... Ocakçı... Ocak temizle
yici! diye bağıra bağıra ilerliyor. 

Bir arahk Fatmanm oturduğu evin 
kapısı açıldı. Tatlı bir kadm sesi: 

— Ocakçı... Ocakçı... diye bağırdı. 
Ocak temizleyici Fatmanm kapısına 
yaklaştı 

Ben de ilerledim. Baktım, açık ka-
pmm aralığından Fatmanm siyah par, 
lak saçlı güzel başı görünüyor. Gözgö-
»e geldik. O gülümsedi. Ben sokağın 
köşesine geldim. Durdum. Herhalde 
ocakçı ile anlaşamamış olmalı ki adam 
eve bile girmedi. Gene süpürgeleri sır-
tında: 

— Ocakçı!... Ocakçı!... Ocak temiz-
lejricü. diye bağırarak uzaklaştı. 

İşte o zaman akhma bir muziplik 
geldi. Demek Fatmanm evinde bir ocak 
temizleyiciye ihtiyaç vardı. Demin ki 
ocakçı ile anlaşamamışlardı. Acaba ben 
ocakçı kıj'afetine girsem, Fatmanm 
evinin önünden bağıra bağıra geçsem 
beni çağırmazlar mıydı? Bu suretle 
Fatma ile karşı karşıya gelip mükem
mel konuşabilirdim. 

Bu fikrimi pek beğendim. Ne de ol
sa serde gençliğin verdiği çılgınlık da 
var. 

Hemen ertesi günü iki kocaman ocak 
süpürgesi tedarik ettim. Semtte beni 
tanımamaları için yüzümü gözümü is
le adam akılh boyadım. Amma bütün 
bunları bir arkadaşırmn evinde yap
tım ha... Üzerime de gayet eski bir el
bise giydim. Doğru Fatmanm evinin 
Önüne: 

— Ocakçı... Ocak temizleyici!... di
ye avazım çıktığı kadar bağırmağa baş
ladım Fakat Fatmamn evinde hiç bir 
hareket yoktu Bir daha bağırdım. Ge
ne birşeyler yok. Bir kere bir kere da
ha haykırdım. Kimse sesime aldırış 
bile etmiyor. Acaba evde yoklar mıy
dı? 

Baktım ki olacak gibi değil... Niha
yet Fatmanm kapısını çaldım. Merdi
venlerde bir ayak sesi işitince İçime su 
serpildi. Demek evde idiler. 

Kapı açıldı. Fatmamn annesi ara
lıktan başmı çıkararak: 

— Ne istiyorsun oğlum!., dedi. 

Hemen bir yalan kıvırdım: 
— Ben ocakçıyım... Dün gelmiştim 

ya... Bugün de uğradım. Belki ocagl 
temizletirsiniz diye geldim. 

Fatmanm annesi: 
— A oğlum, dedi, sen de dün çok 

para istemişsin.... Bir ocak temizlemek 
için ananın nikâhını istemişsin evlâ
dım... Deyince ben hemen atıldım: 

— Aman valide... Paranın lâfı mı 
olur? Bak ben sana bir şey teklif ede
ceğim. Bu seferlik ocağı bedava temiz-
liyeceğim. Bunu nam almak için ya
pıyorum. Tek öteki komşular görsün
ler de ocaklarını bana temizletsinler 
diye... 

İhtiyar kadın bu bedava ocak temiz
lemek meselesinden pek memnun ol
muştu: 

— Haydi bakalım... dedi, gir de işe 
başla. 

Hemen eve daldım. Muhakkak Fat
ma içeride idi. Onunla ilk karşılaştı
ğım dakikada kendimi ona tanıtmağa 
karar vermiştim. Mutfağa girdim. O-
caklara baktım, kurum içinde idi. Bun
ların karşısında eli boş olarak dura- ' 
mazdım ya... Buraya ocakçı diye gel
miştim. Bir şeyler yapmağa mecbur
dum. Başladım elimdeki süpürgelerle 
kurumları indirmeğe... Bir saat kadar 
çalıştım etrafta Fatmadan eser yok, iki 
saat çahştım. Fatma meydanda değil...J 
Bir türlü ocak da temizlenmek bilmez. 
Arasıra ihtiyar kadm geliyor şöyle bir 
etrafa bakıyor: 

— Ocak daha temizlenmemiş!... Bir 
kere de damp çıksan da bacaya ip sar-
kıtsan... diye söyleniyordu. 

Nihayet saatlerce kan ter içinde, ku
rumlar arasında canım çıktıktan sonra 
yüzümü kızdırdım. Fatmanm annesi
ne: 

— Dün bu evde beni başka bir ha
nım çağirmıştı. Dedim. 

İhtiyar kadm: 
— Ha evet... O benim kızım!... de

di. Bu sabah Adanaya gitti. Orada tey
zesi var. Bir daha İstanbula gelmif"^ 
cek de,.. Hoş bir sene sonra ben de gi
deceğim ya... Demez mi? 

Hayatımda bir gün için yaptığım 
bu ocak süpürücülüğünü hiç ımuta-
mam... Hikmet Feridun EIs 

Sahife 9 

BULMACAMIZ 

fi 

•oldan ULgmt 
Piyes temsil edilen yer - Esmekten 
emir. 

2 — Nevale - Nihayeti yok. 
3 — İp. 
4 — Yetişen - Başına <A» gelirse ku

durma olur. 
5 — Başına «İ» gelirse nüzul eden de

mektir - Zan. 
6 — Basma «E» gelirse ölüm zamam 

olur. - Dervişlerin ağzından düş
mez. 

7 — Müşteri - Taze değil. 
8 — Bir, bir daha - Sonuna «L. gelirse 

ip demeti olur. 
9 — Hicap - Kadm reis. 

10 — Fcryad ve figan - Nota. 
Takandan «fafı: 
1 — Nalın - Şikâr. 
2 — Yok etme - 100 kuruş. 
3 — Bir cins çıban. 
4 — Cereyan - Oündelikçi kadm. 
5 — Istifoıalı - Eymekten emir. 
6 — Makedonyada bir kasaba - Su ge-

çirmiyen toprak. 
7 — Başına «O» gelirse Orta Asyada 

bir çöl ismidir. - Para konan de
mir dolap. 

8 — İlâççı dükkânı. 
9 — İnglltercde bir şehir. 

10 — Çehre - Bir cins kayık. 

GcfCB b«lauıcaiBiaw kaili 
Soldan Mfa: 
1 — Kurbata, Sa, 2 — Uz, Oparlör, 

3 — Rasgelmek, 4 — İareeden, 5 — Ah, 
Ziyne, S — Lük, Taab, 7 — Adiçin^, 8i, 
8 — Maruf, Dul, 9 — Aile. Kar, 10 — 
İnsiyaki. 

Takandan afafı: 
1 — Kurcalamak, 2 — Uza. Hüdai, 3 — 

SI, Kirli, 4 — Bojaz, Çuen, ft — Aperitif, 
e — Galeyan, Kİ, 7 Annenak, Ay, 
8 — Ledeb. Dra, » — Söke, Su. 10 — Ar, 
Na/üll. 

/^<:tc/y<^ 
TOrkiye RadyodifOzyon Postalan 

DALGA UZUNLUĞU 
1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 

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

ANKARA RADTOSV 
Çarşamba 2« - 4 - 939 
TÜRKİYE SAATtLE 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği. Ça
lanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, Ke
mal Niyazi Seyhun. Okuyan: Mahmud 
Karmdaş. 1 - Osman beyin - Hicaz peş
revi, 2 - Salâhaddin Pınarın - Hicaz şar
kı - Sızlayan kalbimi sev, 3 - Hacı Faik 
bejrln - Hicaz şarkı - Ateşi suzanı firkat, 
4 - Kemal Niyazi Seyhun - Kemence tak
simi, 5 - Sadeddin Kaynağın - Neveser 
çarkı - Hicranla harap oldu, 6 - Türkü -
Dağlan hep kar aldı, 7 - Saz semaisi, 13: 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haljerleri, 13,15 - 14: Müzik (Riyaseticüm-
hur bandosu - Şef: İhsan Künçer): 1 -
Domenico - Asker marşı, 2 - Moszkowsky -
Polonez No. 3, 3 - G. Paris - Merasim 
marşı, 4 - Massenet - Manon operasının 
Menuettosu, 5 - G. Verdi - «Rigoletto» 
operasından potpuri. 

17,30: İnkılâp tarihi dersleri - Halkevin
den naklen, 18,30: Program, 18,35: Mü
zik (Virtüozlar - Pl.), 18: Konuşma Ço
cuk esirgeme kurumu) kukla, 19,15: Türk 
müziği (Fasıl heyeti) Çalanlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür,' Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin 
Karakuş, 20: Memleket saat ayan, ajana 
ve meteoroloji haberleri, 20,15: Türk mü
ziği. Çalanlar: Cevdet Çağla, Refik Fer
san, Zühtü Bardakoğlu, Kemal Niyazi 
Seyhun. Okuyan: Mustafa Çağlar, l -
Ferahzefa peşrevi, 2 - İsmail Hakkı - Fe
rahfeza bestesi - Çağlayan cuyi sirişkile, 
3 - ismail Hakki beyin - Ferahfeza şar
kı - Ateşi aşkuıla, 4 - İsak Varonım -
Ferahfeza şarkı - Seyretmek için, 5 -
Zühtü Bardakoğlu - Santur taksimi, 
6 - İsmail Hakkı beyin - Ferahfeza şar
kı - Mehtapta güzel, 7 - Ferahfeza saz 
semaisi, 8 - Rumeli türküleri: a) Dağ
lar dağlar viran dağlar, b) Alişimin kaş
ları kara, c) Köşküm var, 21: Konuşma 
(Çocuk esirgeme kurumu), 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo - nukud ve ziraat bor
sası (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R„ 
21,30: Müzik (Saksafon solo - Nihad 
Esengin), 21,50: Müzik (Neşeli plâklar), 
22: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkm): 1 - Micheli - Şen serenat, 2 -
Müller - Küçük serenat, 3 - Gabriel -
Hafta nihayeti pazar gelir - Marş, 4 -
Schmalstich - Ormanda aşk, 5 - Lincke -
Venüs (Vals), 6 - Künneke - Melânkolik 
vals, 7 - Coleridge - Afrika süiti No. 2, 
8 - J. Strauss - Güzel mavi Tunada, 23: 
Müzik (Cazband - PL), 23,45 - 24: Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Königsberg 20 solistler — Münih 20 
fanfar — Hilversıun II 20 dans — Londra 
20.45 salon muzikası — Sofya 20 halk mu-
zikası, 20,45 flüt konseri— Vllna 20 karı
şık muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21,15 senfon. konser — Breslav 

21,15 valsler ve marşlar — Leipzig 21,15 
kanşık muzika — Münih 21,15 karışık mu
zika — Ştuttg. 21,15 askerî muzika — Vi
yana 21,15 senfon. konser — Athlone 21,15 
orkestra — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Budap. 21,10 orkestra — Bükreş 21 or
kestra — Lille 21,30 - 23,30 hafif muzi
ka — Limoges ve Toulouse - Pyrenes 
21,30 - 23,30 konser — Londra 21,15 piya
no — Lyon 21,30 - 23,30 Planquette'in 
«Comeville Çanları» opereti — Nis 21 kon
ser — North - Region 21 keman — Sof
ya 21,15 Nicolai'nin «Vindsorun Şen Ka-
dınlan» operası. 

Saat 22 de 
Berlin 22,15 operet havalan — Hambg. 

22,10 hafif muzika — Florans 22 Giorda-
no'nun «Andre Chenier» operası — Hil-
vers. 11 22 orkestra — Laibach 22 Tam-
buriça orkestrası — Milano 22,35 salon 
muzikası — Rad. Toulouse 22.15 karışık 
muzika. 

Saat 23 de 
Berlin ve Breslav 23,30 - 1 dans — 

Frankft., Kolonya, Viyana 23,30 - 1 hafif 
muzika — Hambg. 23^0 salon muzikası — 
Königsbg. ve Münih 23,30 - 1 hafif mu
zika — Leipzig 23,30 - 1 orkestra — 
Bükreş 23,15 orkestra — Hilvers. II 23,55 
hafif muzika — Milano 23 hafif muzika — 
Stokholm 23,15 dans — Toulouse 23,45 
filim havalan. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar evvelki 

programlarına devam — Budap. 24 or
kestra — Hilvers. II 24,40 hafif muzika — 
Londra 24,10 - 1 dans — Milano 24 dans — 
Ştuttg. 1 -3 gece konseri — Viyana ve 
Kolonya 1 - 4 hafif muzika ve dans. 

YEGÂNE 
ÇARE 
BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
DIR 

T U R A K i N A 
TA R I Hî RO 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
M A N 

Tefrika No. 122 

Imparatoriçenin önünde gümüş tepsinin örtüsünü açtı
lar.. "Karakurum bülbülü,, nün kesik başı göründü! 

•— Aysunun geleceğini ummuyo
rum, dedi, o artık herkesin malı de
ğil., bir kişinin sevgiUsidir. 

Fatma anlamamış gibi davrandı: 
— Orta malı kadınlar bir kişiye 

bağlanabilir mi hiç?... Aysunun im-
paratoriçeyi kıracağım aklımdan büe 
geçirmem. 

— Samo müsaade etmezse, Aysu 
evinden dışarıya çıkabilir mi? 

— Demek ki, Aysu, Samonun sev
gilisi... Öyle mi? 

Çutsay birdenbire kendini top
ladı. 

Söylediğine pişman olmuş gibi, 
garib bir tavırla omuzlarını kaldıra
rak: 

— Şey, dedi, dışanda böyle söylü
yorlar da. Samo, Cinden geldiği gün-
denberi Aysunun koynunda yatıyor
muş. Onun evinde kapanmış. Kim
seyi gözü görmüyormuş. Hattâ akra
balarına bile gitmiyormuş. 

Fatma dişlerini gıcırdatıyor. Fa
kat vezire bir şey söylememeğe çalı
şıyordu. 

— Muhafızlara şiddetli emirler 
verdim. «Aysuyu almadan gelmeyin!> 
dedim. Ne olursa olsun, onu bu ge
ce buı-ada dinliyeceğiz. Samo, impa-
paratoriçenin emrine ve arzulanna 
karşı gelemez. 

Çutsay yavaşça eski yerine döndü. 
Aradan çok geçmedi. 
Fatma, cücenin Aysuyu nasıl ge

tireceğini düşünüj'^or ve merakından 
yerinde duramıyordu. Fatma, o ka
dar kıskanç bir kadındı ki... Aysu 
gelmeden, onun sesini duyar gibi 
oluyor, tüyleri ürperiyor ve onu zor
la dinlemek mecburiyeti karşısında 
kendi kendini yiyordu. 

Salon kapısı önünde nöbetçilerin 
telâşli koşuşmaları Fatmayı hareke
te getirmişti, Fatmanm cücesi, elin
de büyük bir gümüş tepsi içinde üs
tü örtülü bir şey getiriyordu. Bütün 
davetliler merakla cüceye bakıyordu. 

İmparatoriçeye doğru götürülen 
bu süslü tepsinin içinde ne vardı? 

Davetlilerden biri: 
— İrandan gelmiş bir hediye ol

malı.. 
Diye mırıldanıyordu. 
Fatma, olduğu yerde o kadar kü

çülmüş, o derece erimişti ki., çene
leri birbirine geçmi;? gibi., ağzmı 
açamıyor, yelinden kımıldayamı-
yordu. 

Cüce ne yapmıştı? 
Tepsi, tahtm önüne yaklaşınca, 

imparatoriçe dayanamadı: 
•—. Bu nedir? 
Diye sordu. 
Cüce, Turakinanm yanma iyice 

sokuldu: 
— Aysuyu emretmiştiniz., getir

dik. 
Dedi ve bir elile tepsinin üstünde

ki örtüyü açtı. 
Ortada rakseden kızlar, hep bir 

ağızdan bağnştılar: 
— Bir kesik baş.. 
Turakina hiddetle ayağa kalktı: 
— Kim vurdu bunun başını?... 
Cüce soğukkanhlığım muhafaza 

ederek cevab verdi: 
— Aysunun evine gittik., odasın

da henüz kesilmiş bu* kadın başı 
bulduk. Komşulara: «Bu, kimin ba
şıdır?» diye sorduk. «Aysunun başı!» 
dedüer. Nöbetçilere: «Aysuyu alma
dan gelmeyin!» demişsiniz. Nöbetçi
ler, vazifelerini yaptılar, imparatori-
çem! 

Davetliler birer birer eğilerek, genç 
ve güzel rakkasenin kesik başım 
seyrettiler. 

Fatma, bu sırada ne yapacağını, 
ne söyliyeceğini bilmiyordu. İçinde 
bir sevinç vardı: Rakibesi artık dün
yadan uzaklaşmıştı. Bundan sonra 
Samo onun olacaktı. 

Turakina vezirini çağırdı: 
— Aysunun boynımu vuranı he

men yakalatıp aslanların ağzına attır! 
İmparatoriçe bu emri verdikten 

sonra, salonda kalamadı. 
— Misafirlerim eğlensinler. 
Diyeifk, hususî dairesine çekildi. 

Turakina, Aysunun kesik başını 
görünce, müteessir olmuştu. Çutsay-
dan başka, saray muhafızını da ça
ğırttı: 

— Aysuyu kim 6Idürmüşse, ara
yıp buldunanuz. 

Dedi. Turakina, Aysunun katilini 
iki elden aratıyordu. Turakina: 

— Benim haberim olmadan, Ka-
rakuı-umda, bir adam diğerinin başı-
m nasıl vurabilir? Ana yasayı unut
muşlar mı? 

Diye söyleniyordu. 
Çutsay, imparatoriçenin dairesine 

geçti:" 
— Rakkaseleri getireyim mi? 
Diye sordu. 
Turakina: 
— Hayir, dedi, akşam üstü böyle 

bir aı-zum vardı. Fakat, şimdi vaz
geçtim. 

— Üzülmeyin, imparatoriçem! Ka-
tüi muhakkak bulduracağım. 

Çutsay fazla bir şey söylemedi, 
yerlere kadar eğilerek, imparatoriçe
nin yanından aynldı. 

Çutsay mei'akından çatlıyordu. 
Aysuyu kim öldürebilirdi?. Bu- ara
lık Fatma, vezirin kulağına sokuldu: 

— Bu işi Samodan başka kim ya-
pabihr? 

Ve cevab almadan yürüdü. 
Fatma, imparatcHiçenin yanında 

kalmıştı. 
Çutsay salonda misafirlerle konu

şurken, bu hadisenin içyüzünü an
lamak istiyor, zihnen bununla meş
gul oluyor, misafirlere bir şey söyli-
yemiyordu. 

— Samo bu işi yapamaz, diyordu, 
bir insan sevdiği kadının boynunu 
nasıl vurabilir? 

Çutsay bu. kanlı sahnenin arka
sında oyun oynaj'anlann kimler ol
duğunu keşfedip meydana çıkarabi
lecek miydi? 

* 

« A y s u ' y u ö ldüreni , a s l a n l a r 
a ğ z ı n d a p a r ç a l a t a c a ğ ı m ! » 

Ertesi gün.. Karakurumda her
kesi hayretten hayrete düşüren bu 
hadise etrafında bir çok dedikodular 
dolaşıyordu: 

— Aysuyu, Samo öldürmüş! 
— İnsan, öldürdüğü kadımn ar

kasından döğünerek ağlar mı? 
— Samo, bu işi yapamaz. Aysuyu, 

eski âşıklarından biri öldürmüştür... 
— İmparatoriçe: (Aysuyu öldüre

ni, aslanlar ağzında parçalataca
ğım!) diyormuş. Aslanların ağzına 
bakahm kimi atacaklar?! 

— Ne garib şey! Aysunun katilini 
hem Çutsaym adamlan, hem de sa
ray muhafızları anyorlar. İmparato
riçe bu cinayete ne kadar ehemmi
yet vermiş! 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. 
Halk arasına kanşmış olan saray 
mensuplarından bir iki kişi de: 

— Bu işi Samo yapmıştır. 
Diyordu. Bunlar, belliydi ki Fat

manm adamlarıydı. O gün akşama 
doğru Çutsayın memurlai'i da, sa
ray muhafızının gözcüleri de döndü
ler ve: 

— Aysuyu öldüren, Samodur. 
Dediler. 
Çünkü, bu memurlar ve bu gözcü

ler halkın söylediklerini kulaklarile 
duymuşlardı. Bundan başka bir ip
ucu da ele geçiremeyince, bu vaka
nın kahramanı Samo oluyordu. Her
kes onu ileri sürüyordu; 

Saıay muhafızı, Çutsaya görün
meden, elde ettiği neticeyi Turakina-
ya bildü-di. Ve: 

— Aysunun boynunu Samo vur
muştur! 

Demekte gecikmedi. 
Çutsay bu kanaatte değildi. O, 

Samonun bu işi yapabileceğine inan
mıyordu. 

— Samo, sevgilisinin kanile elini 
boyamaz 

Diyor, bu cinayetin esrar perdesi
ni kaldırmağa çalışıyordu. 

Turakina bunu duyımca Çut.sayı 
çağırttı; 

(Arkası var) 
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Londra ve Paris'in Almanya 
nezdinde yeni teşebbüsieri 
(Baştarafı 1 nci sahifede) 

| i ve mtlmkttn ohırsa bizzat B. IDtler 
file görüşecektir. Sefir İngilterenjn 
üklmanyayı çember altana almayı dü-
fiünuıediğini, yalmz son aylar aarfm-
ifia vukubulan Alman ve İtalyan 
taarrusdaruu durdurmak istediğini 
bildirecek ve yeni bir taarruza müda
faa ile mukabele edileceğini haber 
gerecektir. B. Henderson bundan 
başka İngüterenin B. Roosevelt'in 
mesajmı tamamile tasvip ettiğini ve 
Almanyaya bunu nazan dikkate al
madığı takdirde, mecburi askerUk 
hizmetinin kabulü de dahil olduğu 
halde yeni tecavüzlere mâni olmak 
için lâzımgelen bütün tedbirleri al
mağa karar verdiğini bUdirecektir. 

Berlin 25 (A.A.) —. Hendersonun 
B. von Ribbentrop tarafından yann 
kabul edileceği bildirilmektedir. 

Londra 25 (A.A.) — Hariciye ko
mitesi bu sabah Başvekâlette toplan
mıştır. Lord Halifax, Londra - Paris -
Moskova ve diğer Avrupa merkezleri 
arasında bir barış cephesi tesisi için 
cereyan etmekte olan müzakerelerin 
inkişafı hakkmdf, malûmat vermiştir. 

Londra 25 —• Fransaıun Berlin se
firi bu akşam Berline hareket ede> 
çektir. Haber alındığına göre Fran
sız sefiri de İngiliz sefirinin beyanata 
gibi tebliğde bulunacaktır. 

R e u t e r a j a n s ı n e d i y o r ? 
Londra 25 (A.A.) — İngiltere sefiri 

Henderson'un bugün Von Ribbentop 
İle görüşeceği tahmin edilmektedir. 

Reuter ajansmm diplomatik mu
habiri bu hususta şöyle yazıyor: 

«Sureti umumiyede zannedildiğine 
göre İngiltere sefiri bu fırsattan isti
fade ederek, her türlü yeni bir teca
vüze mukavemet etmek hususundaki 

karar da dahil ohnak üzre, İngiliz slr 
yajetinin b a a esash noktalan hak
kında malûmat verecektir. 

Tahmin edildiğine göre, sefir ayni 
zamanda İngüterenin hiç bir veçhile 
Almanyayı muhasara etmek isteme
diğini de serahaten büdirecektir. Se
fir, büyük bir ihtimalle, İngiliz siya
setinin bir sulh siyaseti olduğunu, 
fakat İngiltere hükümetinin son ha
diselerde mündemiç olan tehlikelere 
nihayet verilmesi lâzım geldi^ kana
atinde bulunduğunu ilâve edecektir. 
A m e r i k a n ı n B e r l i n s e f i r i v a 

z i f e s i b a ş ı n a d ö n e c e k m i ? 
Vaşington 25 (A.A.) — Amerika-

n m Berlin sefiri Hugh Wilson'>un 
vazifesi basma avdet edip etmiyeceğl 
hakkında sorulan bir suale Hariciye 
Nazın Hull bu hususta henüz bir ka
rar ittihaz edilmediği cevabım ver
miştir. 

Bir Alman gazetesinin 
mütalâası 

Berlin 25 — Angrift gazetesi jraz-
dığı bir makalede ne Fransa, ne İn
giltere, ne de Polonyamn Münih 
zihniyetinden mülmeh kurucu bir iş 
yapmağı bir zaman akıUanndan ge
çirmediklerini ve Versay muahedesi
nin döküntülerini kurtarmak için el
lerinden geleni yaptıklanm söylüyor. 

Berlin 25 (A.A.) — Alman gazete
leri, İngüterenin mecburî askerlik 
tehdidinin hiç kimse üzerinde tesir 
bırakmadığmı kaydediyorlar. 

Angrif diyor ki: 
İngüterenin kendi miUî müdafaa 

sistemini tanzim için seçeceği sistem 
bizi alâkalandırmamaktadır. Biz 
kendi millî müdafaa sistemimizi mü
kemmel hale koymaya çalışacağız. 
Bizim yegâne endişemiz işte budur. 

İngiltere Arnavutlui(tal(i 
Ojği§il(liOi tanımıyor 

İ s p a n y a d a k i t t a l y a n a s k e r 
l e r i n i n ç e k i l e c e ğ i t e m i n e d i l d i 

Londra 25 (A.A.),— Avam kamara
sında amele partisine mensup mebus
lardan Arthur Henderson İngütere
nin Arnavutluktaki değişikliği tanıyıp 
tanımıyacağım Başvekilden sormuş
tur. Başvekil bu suale tanımıyacağı 
cevabını vermiştir. 

Bu hususta emin bir membadan bil
dirildiğine göre yeni İngiliz sefiri sir 
Percy Lorraine'nin itimadnamesi «İtal
ya kiralı ve Habeşistan imparatoruuna 
hitaben yazılacak ve itimadnamede 
Arnavutluktan bahsedilmiyecektir. 

Ayni mahfiller Madrkide yapılacak 
geçid resmini müteakib İspanyada bu
lunan İtalyan kıtalarının geri çekile
ceğine dair İtalyan hükümeti tarafm-
dan teminat verildiğini teyid etmek
tedir. 

Emin bir membadan öğrenüdiğine 
göre İspanyadaki İtalyan kıtalarımn 
mevcudu 20.000 kişiyi tecavüz etme-
mektedir. Alman kıtaları ve harp mal
zemesi de ayni zamanda geri aünacak-
tır. Bununla beraber İngiliz mahfiUe-
rinde bu teminatın maddî bir şekil al
ması hususunda şüphe izhar edilmek
tedir. 

F a ş i s t A r n a v u t f ı r k a s ı t e ş k i l i 
• Tü-an 25 (A.A.) — Faşist fırkası ge-
nel sekreteri B. Strace üe Arnavutluk 
işleri genel sekreteri B. CoboUi, faşist 
Arnavut fırkası teşküine aid merasinu 
den sonra tayyare üe Romaya hareket 
etmişlerdir. 

H i n d m i l l e t i n i n A m e r i k a 
C ü m h u r r e i s i n d e n b i r t a l e b i 

Vaşington 25 (A.A.) — Reislcün». 
hu r Roosevelt, Bombaydan Hind ce-
miyeti reisi Safarkardan aşağıdaki 
telgrafı almıştır: 

((Eğer Hitlere gönderdiğiniz mesaj 
cidden başkalanna bir iyüik yapmak 
arzusundan ileri geliyorsa, rica ede
rim İngiltereye de Hindistandaki as
kerî rejime bir nihayet vermesini v» 
Hindistanda da miUetlerin kendi mı^ 
kadderatlanna kendilerinin hâkim (A-
ması esasına dayanan hür bir anaya-
^ tatbüc eylemesini isteyiniz. Büjnak 
Hind milletinin de diğer milletler d ^ 
recesinde enternasyonal adaletten is
tifadeye hakkı vardır.» 

Beicilonın mlldataası 
I . 

B u h u s u s t a k i k a r a r l a r ı v e r 
m e k s a l â h i y e t i K r a l a v e r i l d i 

Brüksel 25 (A.A.) — Başvekil bu
gün öğleden sonra Mecliste hüküme
tin beyannamesini okumuştur. 

BaşvekU, hususî salâhiyetlerden 
hah .etmiş ve bu meselenin de hükü
met beyannamesüe birlikte müzake
resini istemiştir. 

Hususî salâhiyetler, krala şu hak
lan verecektir: 

«Memleketin müdafaasını alâkadar 
eden bazı kararlar verilmesi, ekono
mi ve bütçe kalkmmasımn istilzam 
edeceği tedbirlerin ahnması, muhte
lif müstacel meselelerle memleketlH 
ımıumî arzusuna uygun bir tarzı hal
le muhtaç diğer meselelerin halli.» 

B. Pierlot, sözlerini bitirirken şöy
le demiştir: 

«Memleket mühim tehlikeler karşı-
smdadır. Tehlike zamam, korku za
manı değil, cesaret zamamdır.» 
P r o f e s ö r d o k t o r Ş e v k e t E v 
r e n s e l B ü k r e ş t ı p f a k ü l t e s i n d e 

b i r k o n f e r a n s v e r d i 
Bükreş 25 (A.A.) — Doktor profe

sör Şevket Evrensel, bugün, saat I I 
de Bükreş tıp fakültesinde konferan
sım vermiştir. 

Sabık Başvekil ve saray kralî aza-
smdan Vayda ile Sıhhat ve Maarif 
Nazırlanmn, tıp fakültesi reisinin ve 
fakültenin muallimleri ile birçok dok-
torlann hazır bulımduğu konferans, 
çok takdir edilmiş ve hararetle al
kışlanmıştır. Konferansta elçimiz 
Tannöver de vardı. Gerek elçinin bu
lunması ve teati edUen sözler gerek 
konferansm yaptığı tesir, bu toplan
tıya Türk - Rumen d o s t l u ğ ^ u n yeni 
bir tezahür şeklini vermijftir. 

« S a l o n a t y a r ı ş l a r ı » k a r n e l e 
r i n d e n ç ı k a n d a v a 

Ankara 25 (A.A.) — Bundan bir 
müddet evvel çıkanlan salon at yanş-
lan namUe oyım karnelerinin bir ne
vi kumar olduğu ve vatandaşlan ba 
suretle kumara teşvik ettiği yolunda 
Cumhuriyet müddeiumumîlik tarar 
ftndan bu oyım karnelerini icat eden 
Ramia tmre hakkmda ikinci asUye 
hukuk mahkemesinde dava edilmiş, 
fftkat mahkeme mfldddmnumülğtn 
bu davayı takibe salâhiyettar olma
dığım bejran ederek davayı reddet
miştir. Kararm müddeumumilikçe 
temyis edUeceğl UldirUmektedir. 

Iran ordusu biiylii; bir 
geçid resmi yaptı 

Düğün münasebetile verilen 
üçüncü suarede binlerce 

davetli bulundu 
Tahran 25 (A.A.) — Pars ajansı 

bUdiriyor: 
Meclis reisi öğleden sonra bir çay 

vermiştir. Çayda nazırlar, yüksek 
şahsiyetler, yabancı heyetler, kordip
lomatik ve ordu müınessiUeri hazır 
bulunmuşlardır. Parlâmento ve par-
lâmentosunım pitorest parkı kıymetli 
hahlar ve İran ve Mısır bayraklarile 
pek parlak bir surette süslenmişti. 
Saat 17,30 da yanında prenses Fevzi-
ye olduğu halde, Veliahdin gelmesi 
hararetli alkışlara vesüe oldu. Meclis 
reisi Aynalı salonda yeni evUlere hoş 
geldiniz, dedi ve müteakiben veliahd 
ve prenses kabul salonuna geçtüer. 

Bu unutulmaz toplantının sonuna 
doğru, evlenmeye ait çıkan kanunlan 
muhtevi olarak parlâmento tarafm-
dan neşredilen güzel bir cüd hazır 
bulunanlara dağıtıldı. 

Dün akşam, yeni İ ranm en modem 
binalanndan biri olarak yeni inşa 
edilmiş olan Hariciye saraymda bü
yük bir dine verilmiş ve dineyi parlak 
bir suare takib etmiştir. Dinede ecne
bi heyet şefleri, nazırlar ve diğer müm. 
taz misafirlerden mürekkep 200 da^ 
vetü ve suareye bir kaç bin davetli iş
tirak etmiştir. Veliahd ve prenses 
alkış tufanı ile karşılanmışlar ve ge
ce yansı başlıyan dans sabaha kadar 
devam etmiştir. Bu suare, evlenme 
dolayısiyle verilen üçüncü suare ol
muştur. 

Her gün Tahran üzerinde tayyare
ler uçmaktada-. Bugün öğleden sonra 
Mısır sefaretinde büyük bir resepsi
yon verilmiş, misafirler öğleden sonra 
ordımun büyük geçidinde bulunmuş
tur. 

İran Veliahdinin evlenmesi müna
sebetile, Posta ve Telgraf nezareti bu
gün bir seri pulu tedavüle çıkarmış
tır. Pulların üzerinde prens ve pren
sesin resimleri vardır. 

Orta Avrupada 
(Baştarafı 1 nci sahifede) 

Filhakika Yugoslavya millî birliği
ni tahakkuk ettirdikten sonra kom-
şulariyle karşılıklı itimada dayanan 
münasebetler tesisine ve Avrupanm 
bu mmtakasmda işi olmıyan devlet
lerin manevralarma kapılmamağa 
karar vermiştir. Venedik mülakatı 
İtalyan - Yugoslav dostluğunun Tu
na havzasmdaki bu dostluk münase
betlerini genişletmek ve derinleştir
mek hususunda bir hareket noktası 
teşkil ettiğini isbat eylemiştir. 

Yugoslavya Hariciye Nazırı Marko-
viç'in yakmda Almanya Hariciye Na
zırı Von Ribbentropla yapacağı mü
lakatla bir kere daha teeyyüd edecek 
olan bu siyaset hakikî bir sulh siya
seti olarak tavsif edilmeğe lâyıktır. 
M a c a r - Y u g o s l a v m ü n a s e b a t ı 

Budapeşte 25 (A.A.) — Venedik 
mülakatı ile Yugoslavya Hariciye Na
zın Markoviç'in yakında Berline ya
pacağı ziyareti mevzuu bahseden 
Pester Lloyd, diyor ki: 

«Macaristan, Yugoslavyanın hem. 
dahilde ve hem de hariçte kabil ol
duğu derecede kuvvetlenmesini ister. 
Macaristan, Yugoslavya ricaline karşı 
anlayış göstermeğe ve Yugoslavyanm 
iki memleket arasmda dostluk kura
bilmelerini kolaylaştırmak için icab 
eden hattı hareketi ittihaza hazırdır. 

Amerikaya giden altınlar 
Nev-York 25 (A.A.) — Federal Reser-

ve bürosu, mevcud stoka bugün 
22,475,000 dolar kıymetinde ecnebi al-
tmı ilâve edildiğini bildirmektedir. Bu 
altınlar bilhassa İngiltere, Hollanda ve 
Hindistandan gönderilmiştir. 

Bımunla beraber federal Reserve bü
rosu tarafından zikredümiyen altm 
müvaredatı 72 milyon dolardan fazla
dır. 

Kardeşlik Klübü İdare heyetinden: 
Klübümüzün mutad senelik umumi 

toplantısı 30 Nisan 1939 tarihine dü«ea 
pazar günü saat 1030 da Klüp mahfilin
de yapılması tekarrür ettiğinden saym 
üye arkadaşlann icabet etmelerini ehem
miyetle rica ederiz. 

Ruzname: 
1 — 1938 senesi idare hey'eti çalınma 

raporu. 
2 — Cemiyetle! kanımu ahkâmına tev

fikan tadil edilmesi icap eden talimatna
menin tasdlkL 

S — Teni idare hey'eti seçimi. 

Elektrik, tramvay, tünel 
Belediyeye geçiyor 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
varidat ve masraf bütçelerinin müza
keresine başlıyoruz. Bu müzakereleri
mizin başlangıcmda meclisi âlinize 
müstakbel bütçelerimizin inklşafma 
müessir olacak bir müjdede bulıma-
cağım. İlk gündenberi İstanhulu-
muza karşı çok yüksek teveccüh
lerini esirgemiyen Büyük Devlet^ 
Reisimiz, Millî Şefimiz İsmet İnönü 
ile Hükümet Reisimiz doktOT Refik 
Saydam ittihaz buyurduklan yeni 
kararlarile hemşehrilerimizi taltif bu
yurmuşlardır. 

Malûm olduğu üzere imtiyazh elek
trik, tramvay, tünel şirketleri Müna
kale ve Muhabere VekiU muhterem 
Ali Çetinkayamn kudretü elile Cum
huriyet hükümetine intikal etmişti. 
Âmme ve belediye hizmeti olan bu 
müesseseleri Nafia Vekâleti bugüne 
kadar idare ediyordu. Bu defa Cum
huriyet hükümeti bu müesseseleri be
lediyemize devretmek kararmı verdi. 
Dün kanun lâyihası hazırlandı, bu 
günlerde Büyük Millet Meclisine tak
dim edilecektir. (Şiddetü alkışlar) 

Büyük Devlet Reisimizin ve Hükü
metimizin bu kararı şehrimiz ve be
lediyemiz için paha biçilmez bir tal
tif ve itimad eseridir. Bu vesile üe 
muhterem huzuı-unuzda bu tarihî 
karara karşı şükranlarmuzı arzet-
mekle en tatlı bir vazife yapmış ola
cağız. 

Bu müesseseleri ciddiyet ve itina üe 
idare ederek beldiymiz hakkmda 
göstrilen itimada lâyık olduğumuzu 
daha ziyade çalışmakla isbat edeceği
mize hiç şüphe yoktur. Bu hususta 
da kıymetli Meclisinizin ve bütün 
hemşehrilerimin müzaheretlerine gü
veniyorum.» 

(Şidetli ve sürekli alkışlar) 
Bundan sonra azadan Refik Ahmed 

söz alarak bu müesseselerin belediye
ye geçmesinden mütevellid sevincini 
izah etti ve hükümet erkânma meclis 
namma teşekkür edilmesini teklif 
etmekle beraber bu işin başanlmasm-
daki muvaffakiyeti de tebarüz ettirdi. 

B. Sırrı Enver ve B. Ekrem Tur 
ayni şükran hislerine iştirak ettik
ten sonra bayan Meliha Avni söz ala
rak: «Valimiz bize bugün teşekkür 
etmek fırsatmı vermişlerdir. Ben de 
kendilerini tebrik ederek hürmetle 
ellerini öpüyorum.» dedi. 

Bundan sonra doktor Lûtfi Kırdar 
tekrar ayağa kalkarak dedi ki: 

— Bu vesile ile hakkunda izhar 
buyurulan hissiyata çok minnettanm. 
Ancak daha teşekküre istihkak kes-
bedecek birşey yapmadım. Bu, sırf 
hükümetimizin belediyeye, İstanbula 

karşı bir teveccühüdür. Bu hususta 
benim hiç bir hizmetim yoktur. 

Bundan sonra Refik Ahmedin tek
lifi kabul edilerek teşekkür ve tazim 
telgraftan çekilmesine kai'ar verildi. 

K a n u n t a d i l e d i l e c e k 
Dün şehrimize dönen doktor Lûtfl 

Kırdar Ankarada bilhassa elektrik, 
tramvay, tünel idarelerinin İstanbul 
belediyesine terki etrafmda meşgul 
olmuştur. Evvelce kabul edilen kanu
na göre, beş sene müddetle Nafia Ve
kâletine bağh olarak idare edüecek 
olan bu müesseseler, şmıdi hemen be
lediyeye devredileceklerdir. Bunun için 
kanunda tadilât yapılması münasib 
görülmüştür. Ayni zamanda elektrik, 
tramvay ve tünel müesseselerinin hu
susî vaziyetleri göz önüne almarak 
bu müesseselerin art ınna ve eksilt
me kanununa tâbi olmaması için de 
bir madde konmuştur. 

Kanunda bu müesseselerin (İstan
bul belediyesi elektrik, tramvay ve tü
nel umum müdürlüğü) namile bir 
müdürlük tarafmdan idare edileceği 
bildirilmiş ve bu müesseselerin bütün 
hukuk ve vecibeleri belediyeye devre
dilmiştir. Kanım, neşri tarihinden 
muteber olacağına göre müesseselerin 
pek yakmda belediyeye devri muhak
kaktır. 

Belediye, şimdilik bu müesseseleri 
olduğu gibi idare edecektir. Ancak 
bu müesseselerin ileride nasü bir 
idare tarzına tâbi olacakları, diğer 
memleketlerdeki emsaline göre tedldk 
edüerek katî bir şekil verilecektir. 
Elektrik, tramvay ve tünelden bele
diyenin iki müyon Üradan fazla vari
dat temin edeceği tahnün olunuyor. 

A k a y d a B e l e d i y e y e 
d e v r e d i l e c e k 

Diğer taraftan aldığımız malûmata 
göre hükümet Adalar, Kadıköy ve 
Anadolu yakasına işliyen eski Akay 
deniz nakliyatını da belediyeye dev
retmeğe karar vermiştir. Ancak bu 
vapurların işletme işlerinde bazı ısla
hat yapılmasına ihtiyaç görüldüğün-'-
den bu ıslahatm ikmaline kadar bit' 
seneük bir müddete iytiyaç vardır. 

Devredilecek müesseseler sırasmda 
tramvayın belediyeye geçmesi, bele
diyenin Avrupadan getirteceği oto
büs işletme servisini de kolaylaştıra
caktır. Evvelâ tramvayın garajından, 
idaresinden istifade edilecek ve oto
büslerin yeni idare namma mubaya
ası mümkün olacağmdan artırma ve 
eksiltme kanımımun müşkülâtmdan 
kurtulmak mümkün olacaktır. Bun
dan başka lüzum göriüen yerlere 
tramvay, lüzum görülen yerlere de 
otobüs isletmek mümkün olacaktır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuruş 
750 » 
400 » 
150 > 

2700 kuru9 
1450 » 
800 > 

Posta ittihadma dalıil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 
Adres tebdili için yirmi be9 kuruşluk pul 

göndermek lâzımdır. 
RebiüİTTcI 6 — Kasım 170 

S. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 8.13 10,06 5,13 9,02 12,00 1,42 
Va. 3,21 5,06 12,12 16,01 10,00 20,40 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

Tashih ilânı 
25/4/939 tarihU nüshamızda Edir

ne Belediyesinin soğuk hava deposu 
ve buz fabrilcası ilânmda bedeli keş
fin 72822 Ura olacağı yerde sehven 
72882 Ura olarak neşredüdiği görül
müştür. Keyfiyet ilân olunur. 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
334 Doğumlu ve bunlarla muame

leye tabi islâm ve gayri islâm kısa 
hizmetlüerden ehliyetnamesiz olan
lar 1 mayıs 939 da hazırhk kıtasında 
bulunmak üzere sevk edüeceklerdir. 

Bunlann 939 nisanm 28 ve 29 un
cu günlerinde şubeye müracaatla 
muamelelerini yaptırmalan Uân 
olunur. 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Elli adetlik on beş bin adet küçük 
ve yüz adetlik on bin adet büyük 
mukavvadan boş ampul kutusu ah-
nacaktır. Açık eksiltmesi 8 Mayıs 939 
pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede âmirUk satmahna Ko.^da yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
1500 Ura ük teminatı 112 buçuk Ura
dır. Numune ve şartnamesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi-
kalarile beraber belU saatte Ko. n a 
gelmeleri. «635» €2717» 

2000 ton kadar buğday kırdınl»-
çaktır. KapaU zarfla eksütmesi 11/5/ 
939 perşembe günü saat 15 de Top
hanede İstanbul Levazım âmirUği 
satmalma Ko. da yapüacaktır. Tah-
min bedeli 12994 Ura 94 kuruştur. 
İlk teminatı 974 lira 82 kuruştur. 
Şartnamesi Ko. da görülebiUr, İsteka 
Ulerin kanunî vesikalarile beraber 
tekUf mektuplarmı ihale saatindea 
bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(637) (2836) 

• 
5110 metre yatak küıflığı bez ahn*> 

çaktır. Pazarhkla eksiltmesi 2/5/939 
sah günü saat 15 de Tophanede İ s t 
Levazım âmirUği satmalma Ko. d« 
yapılacaktır. Nümıme Ko. da g6-
rülebiUr. İstekUlerin i a t l teminat-
larile beraber belU saatte Ko. na 
gelmeleri. (638) (2837) 

ii 



26 Nisan 1939 A K Ş A M SahUe II 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Linien Cothenburg 
Gothenbur, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Odynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan şark ve Karadeniz bajlı-
ea limanları arasında 15 günde bir azimet 
?e avdet İçin muntazam postalar. 

Gdynla - Dantzig - Gothenburg ve O»-
lodan beklenen vapurlar: 

Vingaland vapuru 1 Mayısa doSru. 
Vasaland vapuru 7 Mayısa do£ru. 
Takında İstanbuldan Hamburg Rotet-

tfun - Kopenhag, Gdynla Gothenberf, 
l)vıtzig - Stokholm, ve Oslo limanlan 
İftn hareket edecek vapurlar. 

Aasne vapuru 26 Nisana dojru-
Vingaland vapuru 2 Mayısa doğru. 
Vasaland vapuru 8 Mayısa do^ru. 
Fazla tafsilât için Oalata'da Tahir h*n 

• •D«Û katta k&in acentalıgına müracaat. 
Tel: 44991 - 3 - 3 

En F a z l a 
Rağbet Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

Umum Müdürluğyndeni 
Divrik demir madenleri işletmemizin, «A» Kafasmdan Çürük istas-

jyonuna naklettireceği demir cevheıierinin nakUye %i münakaşaya çdca-
jnlnuştır. Münakaşa kapah zarf usulOe 8/5/939 pazartesi saat dörtte 
Anlıarada Bankamn merkezinde yapılacaktır. Şartnamesi ticaret servi* 

I simizden parasız olarak verilmektedir. 

Dlyanbakır V i lâyet inden: 
1 — Nafia dairesinde eksiltme «uretile bir torna tezgâhı alınacaktır. Tah

min bedeli 1250 lira ve lik teminat 93,75 Uradır. 
2 — Tornanın markası (0) ariston akz 15 modeli 150 Gm. kasnaklı veya 

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

transmisyon milli 3 yatak S procol 1 kasnak 301 kasnak 10 Cm 20 metre <l 
Cm eninde kösele kayış. 

4 — İhale günü 8 mayıs 939 pazartesi saat 11 ve teslim mahalli Diyarı-
bakır istasyonudur. Müddet 20 gündür. (2843) 

Deniz Levazım Satmalına komisyonu ilânları 

MEŞH1TR 
Güzellik mütehassısı 

ftt kıymetU tavsiyderde bulunuyor: 

— Rop ve şapkalarda olduğu gibi 
pfttdra renklerinin de modası müte
madiyen değişir. Bunun içindir ki 
daima yeni ve cazip renkler hemen 
Tbkalon müessesesinin güzellik mü
tehassısı taıafmdan piyasaya sürül
mektedir. 

• PECHE — İlk bahar tuvaletle-
lile âhenktar olan ve bilhassa san
l a r l a saçlan kestane renginde o-
lanlara yakışan, şeftali yumuşaklığı 
tesirini yapan pudradır. 

• BRUN SOLEİL — Esmer ten
ler için gayet sevimli ve «Mat» bir 
tesir yapan ve bugün Pariste pek faz
la rağbet bulan pudradır. 

• RACHEL - DORfi — Zayıf tip
lere hafif ve mahrem bir parlaklık vfr-
ren ve bilhassa suare tuvaletlerine 
âhenktar bir pudradır. 

Cazip ve Sehhar Renklerin bütün 
serisini tecrübe ediniz: 

Bir çok kadınlaı-, maalesef tenleri
ne uygun renktdci pudrayı kullanmı
yorlar. Bımun için yüzlerine makyaj 
olmuş ve sert bir manzara veriyor. 
Teninize uygun pudrayı bulmanm ye
gâne çaresi yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diğer tarafma başka renk 
tecrübe etmektir. 

Adresimize yazmız. Size parasız 
olarak muhtelif renklerde 6 adet nu
munelik yeni Tokalon pudrasmı gön
dereceğiz ve bu tecrübeyi kolaylıkla 
yanınız. Adres: İstanbul 622 Posta, 
kutusu 23 No. lu Tokalon Pudrası 
•ervlsl). 

Aslan ve E ;kihisar mütte
hit çin ento ve su kireci 

fabrikaları anonim 
şirketinden: 

İLÂN 
26 Nisan 1939 talihine müsadif 

çarşamba günü saat 16 da Oalatada 
Agopyan hanında inikat edeceği ga-
Betelerle Uân olunan âdi hissedaran 
heyeti umumiyesinln, içtimada hazır 
bulunmak üzere müracaat eden his-
sedaran adedinin kesretine binaen, 
ayni gün ve saatte Beyoğlunda İstik
lâl caddesinde Serkıl Doryan (Cerole 
d' Orient) bûıasmda içtima edeceği 
•aym hissedar!arma İlân olunur. 

24 Nisan 1939 
MecIİKİ İdare 

Saklbl: NecoMMtal 8»«tak 
l'mami neşriyat nüdürü: Şevket 1U4« 

Ak«am Matbaası 

Cinsi 
Simens marten çelik levha 

» » » 
» » )) 
» » » 

Galvenlzli çelik levha 
D » » 

Demir perçin çivisi 

Ebadı 
4000X1200X3 m m 
7000X1500X8 m / m 
7000X1500X10 m m 

10000X1700X16 m / m 
10000X1800X18 m / m 

2000X1100X2 m / m 
2000X1000X1 m / m 

19X 55 

Miktarı 
9 adet 
6 » 

10 » 
5 )) 
5 » 
2 » 
3 » 

50 kilo 
1 — Yukarda yazılı sekiz kalem malzeme 27/Nisan/939 tarihine rastlayan 

perşembe günü saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada Komisyon Başkanlığma 

müracaatlan. (2785) 

TÜRK HAVA KURUMU 
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 k e ş i d e : 1 1 / M a y ı s / 1 9 3 9 dadır . Büyük l\arei-

rniye: liu UUUlir&dır... Bund&nhAika.: 1 5 . 0 0 0 , 12 .000J 

1 0 . 0 0 0 l i r a l ı k i k r a m i y e l e r l e ( 2 0 . 0 0 0 v e 1 0 . 0 0 0 ) l i r a l ı k 
[ iki a d e t m ü k â f a t v a r d ı r . . . 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz 
^piyangonun mes'ud re bahtiyarlan arasına girmiş olursunuz... 

Siz de 

İstanbul deniz ticaret müdürlû^nden 
Balı pazan önünde denizden çıkanhp Çırağan sarayı önündeki arsaya b»-

raküan bir adet hurda kazan enkazının sahipleri tarafından 26/4/939 dan iti
baren 15 gün zai'fmda çıkarma masraflan ödenerek ahnmadığ^ ve kakhnlma-
dığı takdirde 618 numaralı limanlar kanununun mua^el yedinci maddesi 
mucibince muamele yapılacağı İlân olımur. (2724) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânlar; i 
Semti Mahallesi Sokağı No. 

Üsküdar Selimiye 

Kadıköy 
Erenköy 

Tuğlacı 
Suadiye 

Şerif ku 
yusu 
Fener yolu 
Cami 

Üsküdar 

» 
» 

Altunizade Bağlar 
başı Top-

hanelioğlu 

53 

7 
82 

6 
28 
SO 
14 

10,12 

Jfo. taj Cinsi 

07 ahşap ha»* 

» » 
11 Yarım kârgir 

dükkân. 
17 » » 
15 » » 
13 » » 

ahşap ev 

Tarla 

Aj'kk ki! ası 
l i r a Kr. 

6 

4 
S 

8 
2 
2 
4 

00 
50 

50 
50 
90 
00 

30 00 
senev! 

Yukanda cinsi ve mevkileri gösterüen yerler 31/5/940 sonuna kadar ki
raya verilecektir. İhaleleri 29/4/939 cumartesi günü saat 10 dadır. îstekli-
rin Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (2655) 

Kaput bezi ve iplik 
Malatya bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen Ada

na fabrikamızın silindirli 75 ve 90 
santim B. (Tip 2 çifçi) kaput bezi, 4, 
6, 10, 12 numara vater iplikleri İma
lâtı piyasaya arzedilmiştir. Siparişler 
bir hafta içinde gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza ve
ya Ankara Atatürk bulvarı And apar-
tıman No. 4 daireye müracaat edil
mesi. 

Telgraf adresi: Çeşid - Ankara. 

ÇOCUK HEKİMİ 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas N«. 4 
Pazardan maada her ı^in saat 

15ten sonra 

T. C, ZİRAAT BANKASI 
Kurtduf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000,000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 28? 
Zirtû ve ticarî her nevi banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat RanVo^n^^a kumbaraU ?• ihbara» tasarruf hesablanıuU «n u M Ur»» bulunanlar» senede 4 

çrikilfcek kur'a 1I« »şajidaki plAn* gün İkramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 
4 , 500 
4 » 250 

40 1 100 
.100 . . 5 0 
120 > 40 
jl60 > 20 

0 | ] ^ ] ^ y ^ f . iies»pl»rmdaki paralar Ur sene içinde 50 liradan »lalı düşmeyenlere Ucramiı» çütûii^ ttlt* 
ttrde % 20 fadaslle vertlecektlr. 

Kukalar lenede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birinci kânun. 1 Mart v* 1 Hasinuı tarihlerinde çekilecektir 

» 

» 

9 

4,000 Lir» 
2,000 » 
1,000 > 
4,000 w 
5,000 > 
4300 m 
3^00 m 

TAZ GtRİŞt ^. 

A l m a n Ba lda 
Fotofraf makineleri 

1: 3^ - 1: 2,9 - 4^x6 - 6x9 - 6x« 
6 ay veresiye 

Komple Bisikletler 6 AT VERESİYE 
İsviçre Ceb ve Kol Kadm, Ertıek 
Saatleri, TC Hediydikler 6 ay veresiye 
ET elektrik âletleri ve avizeler veresiye 

OSMAN SAKAR 
Galata : Bankalar cad. No. 47 

Voyvoda han Zemin kat 
Beyazıt : Üniversite Cad. No. 28 
Kadıköy : İskele Cad. 33/2 

Eyüp S. Hukuk Hâkimlijijıden: 
939/126 
Eyüpte Nişancada Nazır ağa 19 numa

ralı evde Halidenin hemşiresi Mukadde
rin ana, babaları olmadığmdan ve ken
disinden başka kimsesi de bulımmadıgm-
dan, kardeşine vasi tayin edilmesini iste
mesi üzerine yapılan muhakeme netice
sinde: Mumaileyh Halidenin hemşiresi 
Mukaddere vasi tayinine ve usulen ilânat 
İcrasma kabili itiraz ve itizar olmak üzere 
14 - 4 - 939 tarihinde karar verildiği 8 gün 
müddetle ilân olımur. 

Güzelliğiniz iciı 

KREM BALSAM i^ 
KAMZUMT 

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

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - ÎSTANBLT. 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

\ s ı 

PETROL NİZAM 
Kepekleri v« saç dökülmeciDi 

tedavi eden tesiri mücerreb Ur 
İlâçdır. 

tjgküâar hukuk hakimlimden: 
937/aOM 
Mustafa tamfmâan Şekemaı alo^üne 

açılan bo«anma davam teertne mataKoa*-
oe taraflann botanmaUrma y« çocukla^-
rm hakkı vel&yetleriıün babalarma tevr 
dUne ve çocukların aŝ da Mr attı Mat ana^ 
lanna fteterllmelertne tl/a/8M tarihte* 
karar verilip bu bı̂ ıttakl ll&m sureti mûıt-
deaaleyhaımı Ka«tamono Kumçapr mu
hallebici mahallelinde İS No. h haneye 
gtadetUerek bOâtebUt iade edUdltl enler 
Ilıdığından İkametg&hmm meçhuliyetl 
hasebile Ubu ll&mu il&nen .tebliğine ku
llar verikUtincIen keyfiyet teblit taakaıaı-
na kaim olmak OÎere t^aele üs Han 
ohmuE, 
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lo.oeo 
LERCE KIŞ» MBHIMmiytTU AZON MEYVA TUZU 

İNKIBAZI defeder, MİDE ve SARSAKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIM
SIZLIK, ŞİŞKİNLİK, BULANTI, GAZ, SANCI, MIDE BOZUKLUĞU, BARSAK 
ATALETİ, İNKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACİĞER, MİDE EKŞİLİK ve 

YANMALARINDA ve bütün mide ve barsak bozukluklarmda kullanmız. 
MAZON MEYVA TUZU son derece teksif edilnüş bir tuz olup yerini tuta rmyan mümasil müstahzarlardan daha 

çabuk, daha kolay ve daha kati bir temr icra eder. Horoz markasma dikkat. 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz...! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 

tarafmdajı formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahzaratm 
en mükemmeli olan V E N U S güzellik 

müstahzaratı kullanmış. 

PUDPA 

'••r/.Mı 

yenLs 
>v Güzellik 
v^mü/tahzara+ı 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade Ecza, alât ve 
Itriyat deposu İstanbul 

Kadıköy sulh hukuk mahkemesinden 
Terekesine nıalıkememizce vaziyet edilip satılmasma karar verilen Bas

macı zade ölü Fuatm mutasarnf olduğtı aşağıda yazıh gayri menkullerin ev
safı. 

1 — Erenköyünde Sahrayı cedit mevkiinde Kayışdağ caddesinde 8/9 No. 
ile murakkam seneden 1<7 eski dönüm yanrmş köşk halen tarla olan mahallin 
iki yüz seksen sekiz hisse itibarile 72 sehimi mezkûr mahallin bir tarafı halen 
Rızanın bağı bir tarafı Said bey varisleri ve sairenin bağlan bir tarafı Kayışda-
ğı diğer tarafı Erenköy caddesile muhat olup içinde yüzü mütecaviz çam ve 
yüz elliye yakm meyvalı ve mey\'asız ağaç ve bir mutfak iken halen oda haline 
konulan harapça bir oda ve harap bir ahıra bir bostan kuyusu ve bir bahçe 
kuyusu bir de havuzu vardır. Tarla olarak kullamlmakta olan mezkûr mahal-
ün tamamı senevi 50 liraya kiraya verilmekte olup 27 dönümden ibaret olan 
bütününe 2700 lira kıymet takdir olunmuştur. 

2 — Erenköyünde Sahrayı ceditte Kayışdağl caddesinde merdiven köyü
ne giden Mama yolu üzerinde kâin bir dönüm 400 zira arsanın tamamı mez
kûr tarlanın bir tarafı Cemal bey ev ve bahçesi bir tarafı Bekir Kâmi bahçesi 
bir tarafı müfrez 3 No. lu arsa bir tarafı Mama yolu işbu mahalle 75 lira kıy
met takdir edilmiştir. 

3 — Merdiven köyünde uzun çayırda 1 No. lu tarlamn altında bir hissesi 
.mezkûr tarla basmacı Ferit varislerinin uhdesinde olup bir tarafı Rauf vesa-
irenin müştereken mutasarrıf olduklan tarla bir tarafı Haticenin tarlaları bir 
tarafı eski hazinei hassa ve halen Emlâki Müliyenin korusu ve bir tarafı yol 
olup üç dönümden ibaret olan umumuna (150) Ura kıymet takdir olımmuş-
tur. 

4 — Üsküdarda Ayazma mahallesinde eski Ayazma iskele yeni Öydül so
kağında 4, 6, No. lu ayazma hamamı mahallinin 3600 sehim itibarile 475 sehi
mi mezkûr mahallin bir tarafı enfiyehane sokağı bir tarafı iskele caddesi bir 
tarafı Safinaz ve Mehmed Cavid evleri ve bir tarafı yol olup vaziyeti hazıraa 
iki kısmında kiraya verilmekte olan harapça 4 oda soğukluk kısmı yıkılmış ve 
mermerleri çıkarılmış tonoz halinde ocak ve kazan mahalli de harap ve için
de üç masura suyu olduğu seneden yazıh, mahallin tamamına 1000 lira kıy
met takdir olunmuştur. 

5 — Üsküdarda Ayazmada enfiyehane sokağmda 17 No. lu arsanın 6/1 
hissesi iki tarafı yol bir tarafı ayazma hamamı soğukluğu bir tarafı hamamın 
odun mahalli olan arsanın umumuna 120 lira kıymet takdir edUmiştir. 

6 — Üsküdar ayazmada yastıkcı sokağında 11 No. lu ahır 29, 40 santi
metre ve yanında yıkık eski odulnuk mahallinin 24/1 hissesi iki tarafı yol iki 
tarafı Şevket ve Feridunun bahçelerine muhattır. Üzerine bina inşa edüen kı
sım ile beraber arsanın umumuna 150 lira kıymet takdir olunmuştur. 

Yukarda hisse miktarlan gösterilen 6 muhtelif gayri menkul hisseleri açık 
arttırmaya konmuştur. Arttırma şartnamesi bugünden itibaren mahkeme di
vanhanesine asılmıştır. Birinci arttırması 25 mayıs 939 perşembe günü saat 
9 dan 11 buçuğa kadar dairemizde yapılacaktır 

Artırma bedeli mukadder kıymetlerinin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak-
dirde aücısı üzerine ihalesi yapılacak ve bulamazsa ihale 15 gün uzatılarak 
9 haziran cuma günü ayni saatte dairemizde son arttırması yapılarak en çok 
arttıramn üstünde ihalesi bırakılacaktır. Satış peşin para iledir. Müzayedeye 
girmek istiyenler alacaklan mülkün kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesi veya ulusal bir banka teminat mektubu ibraz etmeleri lâzımdır. 
Haklan> tapu sicilinde mukayyet olmayan diğer alacakhlarm ve irtifak sahip
lerinin her türlü hedüannı ve taleplerini ilân tarihinden itibaren 20 gün içeri
sinde evrakile dairenaize bildirmeleri lâzımdır. 

Aksi takdirde sat^ bedeline iştirak edemezler. Gayri menkullerin nefsinden 
doğan birikmiş her türlü vergi mükellefiyetleri ve dellâliye resmi terekeden 
ödenecektir. 20 senelik vakıf taviz bedeli ahcıya aittir. Ahcı taviz ve ihale be
delini vermediği halds ihale fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklif
te bulunan kimsenin teküf ettiği bedelle ona ve öyle bir teklif yoksa veya bu
lunmazsa 15 gün yeniden arttırmaya çıkanlarak en çok arttıramn üzerinde 
bırakıhr. Ve iki ihale arasındaki fark işbu iki ihale müddeti arasmda geçen za
mana ait yüzde beş faiz ile ikinci ihaleden mütevellit masarif birinci ahcıdan 
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunur. 

Fazla malûmat almak istiyenler mahkemece bu terekenin tasfiyesine me
mur edilen Galatada Karaköy palasta avukat Cevdet Ferid Basmana veya mah
keme kalemine müracaat etmeleri ilân olımur. (2829) 

i l 
ROMATİZMA 

LUMBAGO 
SİYATİK 

S I R T 
G Ö Ğ Ü S 

K A L Ç A 
A R K A 

B E L 
VE BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 

Kıülamnız 
ÇABUK ŞİFAYI BULURSUNUZ, 

S V E C İ A 
demek 

İsveç'in en ijri 
SÜT MAKİNASI 

demektir. 
Tork-ATTupa Ltd. Ş. 

Galata Perşembe-
pazar 61 

Farisin en son model kadm 
şapkaları Beyoğlunda 

B AKE R 
mağazalannm yeni 

Kadın şapkaları 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intihap ediniz. 

SDortsman 

oercih ediniz^ 
1 Mayıs Bahar 

bayramı gûnû 
göğüs ler in iz i Türk M a a r i f 

c e m i y e t i roze t i l e süs ley in iz 

istanbul Harici 
Kıtaat ilânları 

Hepsine tahmin edüen fiat 7990 
lira olan 50 adet mikroskop müteah
hit nam ve hesabına açık eksütme-
ye konulmuştur. Eksiltmesi 29/5/939 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk te
minat 600 lira olup şartnamesi be
delsiz olarak her gün Ankarada M. 
M. V. satınalma Ko. dan almır. Ek-
sütmeye gireceklerin teminatlan ile 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3-cü mad
delerinde yazıh belgelerle birlikte 
ihale günü ve saatinde Ankarada M. 
M. V. satmalma komisyonunda ha
zır bulunmaları (945) (2414) 

128 ton benzol almacaktır. Muham
men bedeli 40960 lira ilk teminat 3072 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
15/5/939 pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi 205 kuruşa 
Ankarada Ko. dan alınır. İsteklilerin 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazıh 
vesaikle birUkte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ko. na vermeleri. 

(970) (2834) 

PASTİL KATRAN HAKKİ öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

Aylarca sinemalarda büyük bir zevlde 
dinlediğiniz 

Aşkın Göz Yaşlananı 
Türkçe olarak Bay BURHAN SESYILMAZ 

muvaffakiyetle 
K O L O M B i A Plaklarına 

okumuştur. Dinlemenizi tavsiye ederiz. Plâk mımaran 17558 
(Ayni ismi taşıyan taklit plâklarından sakmınız) 

nOTtİ 
•M<nOTt l 

M. M. Vekâletinden: 
Millî Müdafaa Vekâleti tercüme şııbesûıe iki mütercim almacaktır. Bun-

lann Almanca Fransızca ve İngilizce lisanlarına esash olarak vakıf olmalan 
ve ayni zamanda Türkçeden bu dUlere tercüme yapabilmeleri şarttır. Verile
cek 165-210 liradır. İmtihan neticesinde İki dil bUenler tercih edUecekUr. 
Memurin kanununa göre memur olmak evsaf ve şeraitini haiz bulunan talip
lerin evvelemirde hal tercümelerile ve referansları Ue müracaatlan ilân olu
nur. (928) (2195) 

O Kadar Kolay 
Her akşam bu şekilde birkaç dakika 

içinde yapacağuıız ufak bir maâaj 
size gençliğinizi kazandıracaktır. 

KREM PERTEV 
İn 

Yanm asırlık şöhreti beyhude değildir. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup malze
me ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 8/5/939 pazartesi günü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpeşada gar binasındaki komisyon tarafından açık 
etkisiltme usuUle .satın alınacaktır. 

Bu İŞ3 girmek istiyenlerüı her gurup hizasında yazıh muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatlan lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 — 21000 Kg. nebati katran muhammen bedeli 4305 lira ve muvakkat t»* 

minatı 322 lira 88 kuruştur. 
2 — 100 metre Bağahk çeiUc çekme boru (55X95 m/m) muhammen bedo. 

U 1650 lira muvakkat teminatı 123 lira 75 kuruştur. (2720) 
İt 

Sivas Mağaza binasıma bir kısmı ile Sivas cer atölyeleri ihata duvan in
şaatı kapalı zarf usul ile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye çıkanlmıştır. 

1 — Bu işin muhammen bedeU 135,000 Uradır. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryollan, Sir

keci ve Ankara veznelerile Sivas istasyon veznesinden 675 kuruş mukabUind© 
alabUirler. 

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

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin teklif mektuplarile aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aym gün saat 14 e kadar Komisyon Reisllğline tevdi 
etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun ahkâmına uygun olarak 8000 liralık muvakkat 
teminat. 

B — Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Muhabere ve Münakale Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası 

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

SÜMER BANK 
U m u m î müdür lüğünden 

İzmit Fabrikalanmız ihtivan için Cif Sous palan İcmit teslim fartile 

500 METRE KABLO 
ve bundan başka beş kalem 

ELEKTRIK MALZEMESI satın alınacaktır 
Teknik şartname Umum Müdürlük Ticaret şubesi ve bankammn 

İstanbul şubesi tarafından bilâbedel verilmektedir. 
TekUflerin 22/Mayıs/1939 tarihine kadar Ankarada Umumi UA. 

dürlüğümüze gönderilmiş olması lâzımdır. 

Edirne icra memur luğundan 
939/383 »'-v^ -*. ^ 12 . :: .̂ • 
Edirnede Mithat paşa mahallesmde Yakup Yazgan vddli avukat Nesiaı 

Navonun Edirnede Ayşekadında tüccardan Ali Kâşif FUlbe aleyhine Mr b t a 
icar mukavelenamesine müsteniden yaptığı (450) llramn tahsili hakkmdakl 
icra takibi üzerine lx)rçlu namına tanzim ile tebliğe verilen ödeme emri mumj^. 
ileyhin ıkaraetgâJ-iimn meçhuliyetine binaen mübaşir tarafmdan bllfttebllf 
iade kılınmış ve icra tetkik merciince tebUgatın llânen yapümasma karar v». 
rilmiş olduğundan bermucibi karar bir ay içinde işbu borcu Ödemesi ve bop-
cım tamamına veya bir kısmına alt itirazının açık olarak bildirilmesi ve yine 
bu müddet içinde mal beyanında bulunması aksi takdirde hapis ile tazyik olu
nacağı ödeme emri yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. (2844) 


