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Romanya Haricîye Nazırı 
B. Gafenko Londrada 
müzakerelere başladı 
Ingilterenin Romanyaya mali 

yardımlarda bulunacağı anlaşılıyor 
Diğer taraftan Almanya ve İtalya Yugoslavyayı 
Balkan antantından ayırmak için çalışmalarma 

devam ediyorlar 
Londra 24 — Romanya Hariciye 

Nazırı B. Gafenko dün akşam buraya 
muvasalat etmiş, istasyonda İngilte
re Hariciye Nazın lord Halifax, Tür
kiye, Polonya, Yugoslavya, Yunan 
sefirleri tarafından karşılanmıştır. 

B. Gafenko bu sabah saat on birde 
hariciye nezaretine giderek nazar 
lord Halifax ile görüşmüştür. Saat 
16 da Başvekili ziyaret etmiştir. 

R o m a n y a y a m a l î y a r d ı m 
Bükreş 24 (A.A.) — Mühim bir İn

giliz iktısad heyeti bugün buraya gel
miştir. Heyete büyük Britanya hükü
metinin iktısad müşaviri Sir Fredrick 
Leth Roos riyaset etmektedir. 

Heyet iki memleket arasındaki mü
badeleleri artırmak ve Romanya tica
ret endüstrisine yardım etmek im-
kânlanm araştıracaktır. 

Londra 24 (A.A.) — Romanya Ha
riciye Nazın Gafenoo bu sabah İngi
liz Hariciye Nazın Lord Halifax ile 
yaptığı mülakattan sonra akşam 
üzeri de Avam Kamarasına giden 
Başvekil Chamberlain ile bir saat 
süren bir mülakatta bulunmuştur. 

Gafenconun bu mülakatını müte-
ak'b Kabine toplanmıştır. 

Londra 24 — Gazeteler, Ingiltere
nin malî yardımda bulunmadıkça 
Romanyanm Alman hamlesine mu
kavemet edemiyeceğini beyanda müt-
tehiddir. Daily Telegraph diyor ki: 
«Aşikâr olan bir şey varsa o da İngil-
terenin Romanyaya malî avantajlar 
bahşedeceğidir. Romanyaya yapılacak] 
malî yardım aym vaziyette bulunan 

İngiliz Meclisinde 
Başvekil sorulan suallere 

cevap verdi 
Londra 24 — Başvekil B. Cham

berlain bu^^ün Avam Kamarasm-
da sorulan suallere cevap vermiş
tir. Başvekil demiştir ki: 

— Berlin sefirimizin Berline 
avdeti hususi bir mana ifade et
mez. Bu hal Çekoslovakyanm U-
hakmı kabul ettiğimiz manasma 
gelmemektedir. 

Bir mebus — Arnavutluk tacı
nın İtalya kralma verilmesi hak
kında hükümetin mütaleası ne» 
dir? 

Başvekil — Bu hususta hentts 
bir karar vermedik. 

Bir mebus — Rusya ve Türki
ye ile müzakere ne haldedir? 

Başvekil — Rusya ve Türkiye 
ile sıkı temaslarımız devam et-
mdttcdir. Fakat bundan başka 
bir şey söyliyemem. 

Bir mebus — B. Hitlerin 28 
martta söyliyeceği nutuktan e^-
vel bu hususta kati beyanatta bu
lunamayacak mısınız? 

Başvddl — Sözlerime fazla bir 
şey ilâve edemem. 

diğer Balkan devletleri üzerinde de 
büyük bir tesir yapacaktu:. 

(Devamı 11 nci sahifedeX 

Tahranda bayram 
Ecnebi heyetlerin tebrikleri, gece 

tenviratı, gönderilen hediyeler 
Büyük m e r m e r havuzlardan mehtap 
renkleri fışkırıyor ve damlalar birer yığın 

inci halinde çimenlere serpiliyordu 
Tahran 24 (A.A.) 

— Anadolu ajansı
nın hususî muha-
bh-i bUdiriyor: 

EKin daha öğle
den itibaren bütün 
Tuhraıı halkı Mer
mer sarayından Qü-
lüstana giden yol
lan tamamile dol
durmuştu. Herkes 
bu mesud günde 
Büyük Şefini bir 
kere daha görmek, 
candan alkışlamak 
ihtiyacı içinde çır
pmıyordu. 

Saat 15 de Mer
mer sarayın muh
teşem kapısında 
Şehinşahı taşıyan 
tek bir otomobil 
çıktı, halkın din-
miyen alkışlan ara-
amda yüzlerce ta
kın altından geçe
rek Gülüstan sarayına geldi. Daha 
evvel sarayın bahçe tarafmdaki ka
pısından otomobillerle büyük ünifor-
malannı giymiş vezirler, başta Meclis 
Reisi, Mebuslar heyeti, Yüksek Dev-

Ankarada çocuk bayramı 

Mesud bir çift: tran Veliaht! ve refikası 
let memurlan, Generaller ve muhtelif 
eyaletlerin mümessilleri gelmiş ve 
taht salonuna aUnımştı. 

Âlahazret yanında İmparatoriçe, 
(Devamı 13 üncü sahifede) 

Mili! Şef, bir mlııi mini yavruya kucagnıda seviyor 

Siivarilsrinıizin parlak 
muvaffakiyeti 

Dünkü müsabakalarda 
birinciliği de ikinciliği, 
üçüncülüğü ve dördün

cülüğü de kazandılar 
Nice 24 (A.A.) — Bug^ün enter

nasyonal Pierre Gaitier mükâfatı 
için yapdan binicilik müsabaka
larında, şimdiye kadar talihi ters 
gitmiş olan Türk ekipi talihten 
parlak bir intikam almış ve bi
rinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü 
ve dördüncülüğü de kazanmıştır. 
Mesafe 11 maniah olmak üzere 
570 metre idL Her dört Türk bi
nicisi de bu müsabakayı hatasız 
yapmıştır. 

Birinci Saim Polatkan, ikinci 
Cevad Gürkan, üçüncü Vedat 
Kula ve dördüncü Eyüp Öncü 
gdmişlerdir. 

K a b u l e d i l e n b ü t ç e l e r 
Ankara 24 (Telefonla) — Bütçe en

cümeni 1939 malî yılı bütçesinin mü
zakeresine devam etmektedir. Bu
günkü toplantıda orman umum mü
dürlüğü ile hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü bütçeleri müzake
re ve kabul edilmiştir. Yarm inhisar
lar umum müdürlüğü bütçesi müza
kere edilecektir. 

Mîllî Şef dün Ankara 
Halkevîni şeref lendîrdîler 
Inonû, Halkevlerine dair alınacak yeni 

tedbirlere dair direktifler verdiler 
Ankara 24 (Telefonla) — MUlî Şef 

İsmet İnönü, bugün, sayüan gittik
çe çoğalan Halkevlerinin çahşmala-
rmı daha esaslı ve ileri bir şekUde 
plânlamak için epey zamandanberi 
toplantılar yapmakta olan. Halkevle
ri danışma komitesinin içtimamda 
bulunmak üzere Ankara Halkevini 
şereflendirmişlerdir. Verilen izahatı 
derin bir alâka ile dinleyip mütalea 
ederek komiteye, kendilerinden mem
leketin inkılâb ve kültür hayatmda 
büyük verimler beklenen Halkevleri 
hakkmda almacak yeni tedbirlere aid 
çok esaslı irşat ve işaretlerde bu
lunmuşlar ve direktifler vermişlerdir. 

Millî Şefin her vesUe ile Halkevleri 

(Devana 11 nci sahifede) 

D A İ M Î 
Fotoğraf müsabakamıza aid re
simler bugün (9) uncu sahife-
mizdedir. 

• I M I I I I M I I I I I I U M N I 

Mt;m«: 
Şarkı kıtlığı 

Çocuklar bayram yapıyor ve şarkt 
söylüyorlar: 

Çıktık açık alınla on yüda her savaştaal 
Araya bir iki şarkı daha sıkışıyor, 

sıkışmıyor. Gene: 
Çıktık açık alınla... 
Şarkıdan yana pek züğürd oldu-

ğumuz meydanda!... Hele böyle hep 
bir ağızdan kalabalık yerde söylene
cekler pek az. Olanlarının da çoğu 
zevke uygun değil... 

Bestekârlarımız harekete gelse... 
Yirmi tane, otuz tane, elli, yüz tane 
yapsalar... Tekniği doğru, gustosu sa
lim olanlara telif haklan verilse... 

O zamana kadar da, diğer millet-
lerdeki gençlik şarkılarını alsak... 
*Dağ ba^ftnı duman aJmtş» bir İsveç 
bestesi olduğu halde bizde nasü be
nimsenmiş, sevilmişti. Bari onun gû 
bilerini çocuklarımıza Öğretsek... 

.. MlilT KÜTÜPHANE li ' [tznütte bir resim sergisinde teşhir edilen elbisesiz kadm tabloları mflddeiumumi 
' ANKARA (i taratmdan kaldırtıldı ve yapanlar hakkmda takibata baklandı. 1 — Gazetelerden — 

Ziyaretçi — Bu ı w maf,. . ^ - ^ J » * ' 
Bessam — Ne olur ne olmas, beUd İzmit n^Uddeiumumlsi geliri... 
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Dnn Geceki ve Bu Sabahki Haberler I 
Son dakilca 

ingiltere, Romanyaya ver
diği garantiyi teyid etti 
Şimdi Londrada Romanyanın Jıomşularile ve 
Sovyetierie miinasebatı mOzaiıere ediliyor 

Londra 25 — Dün sabah Romanya Ha
riciye Nazın B. Oafenco ile Lord halifax, 
Te Oafenco ile B. Chamberlain arasında 
bağlayan müzakereler, öğleden sonra de
vam etmiştir. Müzakerenin ehemmiyeti 
bunlara B. Aleksandr Kadogan ve İngi
liz Hariciye Nezareti cenubu şarki ve şarki 
Avrupa şubeleri müdürlerinin iştirakin
den de anlaşılmaktadır. 

İngiltere, Romanyaya tecavüz vukuun
da yardım edeceğine dair vermiş olduğu 
garantiyi teyid etmiş olduğımdan şimdi 
müzakere edilmekte olan başlıca mesele 

Romanyanm hemhudud devletlerle ve 
Sovyet Rusya üe münasebatı tedklk ve 
müzakere edilmektedir. 

Kral Karol tngiliz heyeti 
reisini kabul etti 

Bükreş 25 — Kıral Karol, dün İngiliz 
ticaret heyeti reisi sir Latyeri kabul et
miştir. İngiliz ticaret heyeti, bugün Ru
men Başvekili, Maliye ve îktisad Nazırla-
Hle İki memleketi alâkadar eden ticaret 
meselelerinin müzakeresine başlayacaktır. 

Yunan Başvekili B. 
Metalcsasın beyanatı 
Yunanistan bir tecavüze uğrarsa istiklâlini ve 
tamamiyetini bûtûn kuvvetile müdafaa edecek 

Atina 25 — Yunan Başvekili B. 
Metaksas, beynelmilel vaziyette Yu-
nanistamn vaziyeti hakkında Petit 
Pamien gazetesinin muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

— Yunanistan, Avrupa sulbünün 
muhafaza edileceği ümidindedir. Har 
Avrupa devleti gibi, sulhun muhafar 
sa ve İdamesinde alâkadar ve 
müttefiktir. 

Yunanistan, İngiltere üe Fransa-
mn kendisine verdikleri alicenaba-
ne garantiden dolayı medjrunu şük
randır. Yunanistamn istiklâline ve 
itamamiyetine riayet edeceğini söy-t 
llyen İtalyaya karşı da ayni şükran 
hissini beslemektedir. 

İtalyamn verdiği sözü tutmayaca^ 

ğını zannetmek için hiç bir sebeb 
yoktur. Yunanistan, Almanya ile de 
en dostane siyasi ve eaı sıkı ticari 
münasebetler beslemektedir. 

Yunanistan kendisini hiç bir teh-
did ve tehlike altmda hissetmemek
tedir. Maamafih bir tecavüze uğrar
sa istiklAl ve tamamiyetlni bütün 
kuvvetile müdafaa etmek azminde
dir. Maamafih hiç bir tahrike, süi-
tefsir edilebUecek hiç bir harekette 
de bulunma3racaktır. 

B. Metaksas, kıral Jorjun dün isim gü
nü münasebetile, verdiği ziyafette mühim 
bir nutuk söylemiş ve «ordusuna güve
nen Yunan milletinin istiklâlini ve tama
miyetlni korumak İçin her fedakârlığa 
hazır olduğunu» kaydetmiş, son üç sene 
zarfmda Yunanlstanm ordusu için 9 mil
yar drahmi sarfetiğini ilâve etmiştir. 

Portekiz, ingiliz 
ittifakına sadık 

Portekizliler İngilizlerin ya
nında her tehlikeye atılmağa 

hazırdırlar 
Lizbon 25 — Portekizin en mühim 

gazetesi olan Republica dün siyasî 
mahafilde büyük bir ehemmiyet atfe
dilen bir makalede diyor ki: 

«Portekizin bugün belli başü iki dü
şüncesi vardır. Büi istiklâlini koru
mak, diğeri de İngiltere ile olan ana
nevi ittifakma sadık kalmaktır. Por
tekiz milleti, İngilterenin yanında her 
tehlikeye atılmağa hazırdır.» 

Batıray tahtelbahirimiz 
Geçen hafta limammıza gelen Sal-

dıraym eşi olup Kielde denize indiri
len Batıray tahtelbahirimizin tecrü
beleri bitirilmek üzeredir. Batıray ya
kında limanımıza gelecektir. 

Eyübde yangın 
Aklı bozuk bir kadın 
vücudunun bazı yerle

rinden yandı 
Dün gece yansma doğru Eyüpte, aklı 

bozuk bir kadnun bir çok yerlerinden yan-
maslle neticelenen bir yangın olmuştur. 
Kırkmerdiven sokağmda byr evde oturan 
bayan Ayşe dün gece geç vakit, bir si
gara yakarak yatağına girmiş ve yanan 
sigara elinde olduğu halde uykuya dal
mıştır. Az sonra sigaranın ateşi, yorgan, 
yatağa geçmiş, ateş, kadımn her tarafmı 
sarmıştır. 

Vücudünden bir hayli yanıklar aldıktan 
sonra kendine gelen bayan Ayşe, yana yana 
evden fırlamış, polisler tarafmdan görüle
cek yardımına yetişilmlştlr. Kadm, teda-
Yi edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır. 

Japon sefiri 
Bir müddettenberi şehrimizde bulunan 

Japonyanın Ankara sefiri dün akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Almanya, tavassutu 
şiddetle reddedecek 

Bir Alman gazetesi Türk -
Alman münasebatmdaki 

samimiyeti tebarüz ettiriyor 
Berlin 25 — Yan resmi Dançiger 

Forposten gazetesi yazdığı bir ma
kalede diyor ki: 

«Kehanette bulunmaksızm şimdi
den söylenebilir ki Almanya, en son 
enerjislle B. Rooseveltin tavassutunu 
reddedecektir. 

Almanya, büyük devletlerin çem
berleme siyasetinde aldığı vaziyet kar
şısında ricat etmiyecektir». 

Mezkûr gazete, Türk - Alman mü
nasebatmdaki dostluk ve samimiye
tin B. Hitlerin ellinci yıldönümü mü
nasebetile Berline gitmiş olan Türk 
delegasyonunu kabul etmesi ve Von 
Papenin Ankara sefirliğine tayini üe 
bir kat daha tezahür etmiş olduğımu 
ilâve ediyor. 

İfaya hazırdır 
Mısır Başvekili Mahmud 

paşanın bir nutku 
Londra 25 — Kahireden Reuter ajansı

na bildiriliyor: Jıiısır Başvekili Mahmud 
paşa, mebusan meclisinde, yaptığı beya
natta Mısınn son buhran esnasmda İn
giliz kara, deniz ve hava ordulannm yar
dımını iltimas etmiş olduğunu ve İngilte
renin Mısıra vermiş olduğu teminatı, 
efalile teyid etmiş olduğunu kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

c— Yapılan hazırlıklar hakkında hiç biı: 
§ey söyllyemem. Yalnız şunu söyliyeblll-
rim ki Mlsır verdiği taahhüdleri İfaya ha
sırdır.» _____ ^____ 

Rumen heyeti Berlinde 
Berlin 24 (A.A.) — İktısad Nezare« 

ti genel sekreteri Marianm riyasetin
de bir Rumen heyeti Berline gelmiş
tir. 

Ömer, Erdal ve 'Özden 
inöniinün çay ziyafeti 

Cuma günkü ziyafete davet 
edilecek çocukların sayısı 

1200 e yakın 
Ankara 24 (Telefonla) — Reisi

cumhur İsmet İnönünün çocukları 
Ömer, Erdal ve Özden İnönünün 23 
Nisan Çocuk bayramı münasebetile 
cuma günü Halkevinde verecekleri 
çay ziyafetine Himayei Etfalin koru
duğu bütün çocuklarla Ankara mek
teplerinden seçilecek talebeler de iş
tirak edeceklerdir. Bu ziyafete davet 
edilecek çocuklann sayısı 1200 e ya
kındır. 

Çocuk Esirgeme kurumunun yetiş
tirdiği 100 den fazla çocuk yarın (bu
gün) Halkevinde ilk defa bir müsa-
mere vereceklerdir. Bu müsamerede 
B. Münir Hayri tarafmdan yazılan 
iki piyes temsil edilecektir. Temsiller 
radyo ile saat 15 den itibaren bütün 
memlekete yayılacaktır. 

Vali bu sabah 
Ankaradan geldi 

Vaü ve Belediye reisi B. Lütfi Kırdar 
bu sabah Ankaradan İstanbula gelmiş
tir. 

İstanbul valisinin Ankarayı bu se
ferki ziyaretinde, İstanbul elektrik, 
tramvay ve Tünel işletmelerinin Be
lediyeye devrini temin İle meşgul ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Muhabere ve Münakale Vekâleti 
müsteşarı bay Naki Köstem, bu 
işletmelerin İstanbul Belediyesine 
devrinin mevzuubahis olduğunu ve 
meselenin Vekiller heyetine arzedil-
diğini beyan etmiştir. 

B. Lûtfı Kırdar, İstanbul Belediye
sinin Belediyeler Bankasmdan yapa
cağı 5 milyon liralık istikraza aid 
muameleyi intaç etmek üzere yakın
da ekrar Ankaraya gidecektir. 

Ankarada yangın 
Ankara 24 — (Telefonla) — Bu 

akşam Ankarada Karaoğlanda han
cı Zann hırdavatçı dükkânından bir 
yangm çıktı. İtfaiye tam vaktinde 
yetişerek büyümek istidadmda olan 
bu yangmı bastırmıştır. 

Şarl(î Al(denlzde 
Inpiliz manevraları 

Harp filosuna mensup 3 2 
gemi Maltadan ayrıldı 

Londra 24 (A.A.) — İngiliz harp 
filosıma mensub 32 parça gemi, şar
kî Akdenizde manevralar yapmak 
üzere dün Maltadan ayrılmıştır. Bu 
manevralara üç dretnot, iki seri kru
vazör, bir tayyare gemisi ve üç des
troyer filotillası iştirak edecektir. 

Times gazetesinin deniz muharriri 
bu manevralar hakkında diyor ki: 

İngiliz fUosımun manevralarmı 
bu sefer Akdenizin şarkmda yapması 
kadar tabiî bir şey olamaz. Çünkü 
bımdan evvelki manevralarını Akde
nizin garbinde yapmıştı. 

Londra 23 — Şarkî Akdenizde ceve-
lâna çıkan İngiliz filosu, Yunan. Kıb
rıs ve Mısır limanlarını ziyaret ettik
ten sonra bahrî manevralar yapacak
tır. 

Askerlilı bahisleri 
İtalya kara ordusu 
Yazan: M. Şcvki Yazman 

Bugün beşinci sahifemizde 

Deniz 
Amerikanın Avrupa de
mokrasilerine yardımına 
totaliterlerin denizaltı 
gemileri mani olabilir mi? 
Yazan: Denizcilik muharriri İ. B. 

Yarınki nüslıamızda 

Sovyet Hariciye komiser 
muavini Ankaraya geliyor 
B. Potemkin bu akşam vapurla 
Odesadan şehrimize gelecek 
Moskova 24 (A.A.) — (D. N. B.) — 

Sovyet hariciye komiser muavini Po
temkin ,Ankaraya hareket etmiştir. 

Sovyet mahafilinde Potemkinin 
seyahati etrafında sıkı bir ketumi
yet muhafaza olunmaktadır. 

Moskova 25 (Fransızca İstanbul) — 
Sovyet Hariciye komiser muavini B. 
Potemkinin Ankaraya seyahati mü
nasebetile mumaileyhin Atatürkün 
cenaze merasiminde, Sovyet Rusyayı 
temsil etmiş olduğu ve o zaman Millî 

Şef İsmet İnönü ile yapmış olduğu mü
lakatın Türk - Sovyet münasebatmda
ki samimiyeti bir kat daha kuvvetlen
dirmiş olduğu tebarüz ettirilmektedir. 

Moskova siyasî mahafilinde beyan 
edildiğine göre B. Potemkinin Anka
rayı ziyareti esnasında mühim meşe-
leler görüşülecektir. 

E. Potemkin dün akşam vapurla 
Odesadan hareket etmiştir. Bugün 
akşama doğnı limanımıza gelecek ve 
Ankaraya hareket edecektir. 

İngiliz Kabinesi gelecel( toplantısında 
mûm asl(erlil( işini görüşecelı 

B. Churchill mecburî askerlik 
lehinde hararetli bir nutuk söyledi 

Londra 24 (A.A.) — Gazetelerin 
bildirdiğine göre ELabine gelecek top-
l&ntısmda mecburî askerlik hizmeti 
meselesile meşgul olacaktır. Bu hi»-
metin kabulü için Fransa tarafmdan 
tazyik yapıldığı söylenmektedir. 

Londra 24 (A.A.) — Mecburî hiz
met meselesi bugünün başhca siyasî 
meselelerinin ön plânında bulunmak
ta berdevamdır. 

Financial Times gazetesi diyor ki: 
«Nazırlar bu sabah. Harbiye Nazın 

Hore Belisha'nm her hangi mahdud 
bir şekilde mecburî hianetin kabulü 
hakkında hazırladığı raporu tedlük 
edecelderdir. 

Times gazetesi de, bir kısım nazır-
larm, cereyan etmekte olan diploma
tik müzakerelerde İngiliz hükümeti
nin vaziyetini kuvvetlendirmek için 
mecburî hizmet prensipine kanaat 
getirdiklerini kaydeylemektedir. 

Londra 24 — B. ChurchüL 
Londra Belediye Reisinin oturduğu 

Mansion - House'da bir nutuk söyle
miştir. Hatip çok alkışlanan bu nut
kunda mecburî askerlik lehinde bu
lunarak demiştir ki: 

«Efkânumumiyenin gün geçtikçe 
bütün şekUlerUe mecburi askerlik 
hizmetinin lehinde olduğımu herkes 
müşahede edebilir. Mecburi askerlik 
usulünün tesis edilmesi ihtimali git
tikçe artmaktadır. Bana söylendiğine 
göre, bütün cüzütamlann mevcudu 
tamdır ve iltinci bir cüzütam servisi 
teşkiline başlanmıştır.» 

Hatip, İngilterenin birkaç Avrupa 
devletine karşı giriştiği son taahhüt
lerin «verilen sözün tutulması» im
kânını verecek bir ordu teşkilini icap 
ettirdiğini söylemiştir. 
Paris mahafilinin mütaleası 

Paris 24 — Paıisin siyasî maha-
fili, İngilterenin nihayet Fran
sa hükümetinin son hadde varan taz
yiki neticesinde mecburi askerhk hiz
metini kabule karar vereceğini tah
min etmektedir. 

ingiliz-Sovyet müzakeresi 
Londrada bitecek 
Fransız gazeteleri Sovyet Rusya ile 
anlaşma lUzumunılan bahsediyorlar 

Paris 24 — Gazeteler poUtDsa vazi-
yeti hakkmda uzım makaleler neşre
diyorlar. Petif Parisien diyor ki: (.İn
giltere hem askerî, hem politika saha-
smda durmadan çalışıyor. İngiliz -
Sovyet görüşmeleri bitmek üzeredir. 

Epoque diyor ki: ((İngiltere, Sovyet 
Rusya ile bir ittifak akdine muvaffak 
olursa Hitler o zaman daha müsait 
zamam bekliyerek duracaktır. Aksi 
takdirde Münih şantajı başlayacak
tır.» 

Ordre gazetesi Rusya ile anlaşma 
yapılarak bu memleketin bir ihtiyat 
kuvvet halinde bulımdurulmasım ve 
îngilterede askerliğin kabulünü tav
siye ediyor. 

Moskova 24 (A.A.) — Havas: İngi-

hz - Sovj'et müzakerelerinin inkişafı 
hakkında hariciye komiseri Litvinof 
İle görüşmek üzere Moskovaya gelmiş 
olan Sovyetlerin Londra büyük elçisi 
Maiski bu gece Leningrad - Hedsin-
ki - Stokholm tarikile Londraya dön
müştür. 

Maiski, Moskovadaki ikameti sna-
smda İngiltere büyük elçisi ile de gö
rüşmüştür. 

İngiliz büyük elçisinin üç günden-
beri Litvinofla mülakatta bulunma
dığına bakılırsa İngiliz - Sovyet mü-
zakereleıinin Moskovada değil Lon
drada neticeleneceği anlaşüıyor ve 
Litvinof - Maiski konuşmalaruım bu 
mesele üzerinde katî bir tesir yapa
cağı zannediliyor 

Suriye meselesi 
Fransız Kabinesi, yarın Fran-

sız fevkalâde komiserinin 
iştirakile tedkik edecek 
Paris 25 — Başvekil B. Daladier 

dün B. Bonnet ile Suriye meselesini 
görüşmüştür. Fransız Kabinesi yarm 
elyevm Pariste bulunan Suriye fevka
lâde komiseri B. Puaux.nun iştirakile 
Suriye meselesini tedkik ve müzakere 
edecektis« 

Belçika Kabinesine 
fevlialadejalâhiyet 

Hükümet millî müdafaa için 
halka yeni fedakârlıklar 

tahmil edecek 
Brüksel 25 — Dün neşredilen bir teb

liğde hükümetin harici vakayi karşısın* 
da, Belçikanın vaziyetini kuvvetlendirmen 
için memlekete bazı fedakârlıklar tah
mil edeceğini bildirmiştir. 

Bafvekil B. Pierlofnun meclisten i.̂ li-
yeceğl fevkal&de sal&hlyet kendisine ^ > li-
lecektlr. 
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Pek mühim bir ahlâk 
meselesi 

Geçen gfün DİKKATLER sütunun
da bir hadiseden bahsettik: Müs
takil ressamların altı tablosu - Tür-
kiyenjn diğer şehirlerinde teşhir edilr 
di^ halde - lxınltte Halkevi binasın-
dald sergiden kaldırılmış; sira müs
tehcen sayılmış... Buna dah- bil de, 
diğer refiklerimi» de mütalâalanmm 
yazdık. 

tzmit müddeiumumisi niçin Tt 
na3il müdahale ettiğini, dünkü ĝ a-
TCtelerden birinde izah ediyordu. 
Hulâsası: 

\ — Acık kadın ve erkek tabloları var 
\i diye makamunıza müracaat edildi. Her 

vatandaşın müracaatını takible mükelle
fiz. Tabloların müstehcen olup olmadığını 
anlamak üzere salâhiyettar hâkim vasıta-
sUe eserler ehlivukufa tevdi edildi. Neticeda 

%lü resmin müstehcen olduğu raporu verüdL 
Evrak zabıtaya havale olundu. Ayni za
manda da bu tedkiklerle iktifa etmlyerek 
tabloları akademiye şevkettik. 

Kanun nazarında «müstehcen» in 
ne olduğu sarihtir. Maddeleri beşin-
d sahifemizde «Günün ansiklopedisi» 
sütununa dercettik. Tabüdir ki müd
deiumuminin âmirleri bu meseleyle 
alâkadar olup icab eden hükmü ve
receklerdir. Ve «Türkiyede hâlâ böyle 
şeyler oluyormuş!» suitesirini efkân 
umumiyeden sUeceklerdir. 

Benim asıl şaştığım nokta sudun 
Altı tablo hakkında mütalâa beyan 
edecek ehlivukuf, İzmitin içinde he-
mence nasıl tedarik olunuvermiş? 

Bizde eskiden ilim, fen, rasadhane^ 
hesab nazan itibara alınmazdı da, 
ajrın gökyüzünde bulunup bulunma* 
dığuu anlamak için behemehal iki 
müslümün hilâli görmesi, yahut gör
düğünü tevehhüm etmesi icab ederdi. 
Şandi aybaşlannm tayini hususun
da o ölçüyü değiştirdik. Halbuki tab
lolara kıymet biçmek işinde yine eski 
tarz har^et ettiğimiz anlaşıhyor. 

Dikkati celbetmek istiyorum: Yal-
mz bu dhlivukuf misalinde değil, 
umumiyetle bütün tedrisimizde ayni 

• alaylı usulü kullanıyoruz: 
«Şiir, zevkimizi okşayan eserdir.» 

«Müstehcen, ahlâkımızı rencide eden 
harekettir.» 

Düsturlarunız bunlar... Yani sanU 
biz şahsen mihikkizî?... «Biz»!... Kim 
«biz»?... Lise ikinci sınıf talebesi, ken
disim «ested» gibi sanat hakemi sa
yıyor; sayabUiyor... Profesör kesilip 
hüküm verebilmek salâhiyetini ken
dinde buluyor... İzmitte de - şüphe
siz şahsan muhterem, fakat sanat 
hakemi olmak hususunda muhakkak 
İd piyade - bir kaç iâedri, birkaç me-
şahiri meçhule, en mühim manevi 
ve kültürel işler hakkmda kestirip 
atıyor: 

— Elcevap, olmaz... 
İşte bu felsefemiz değişmeli; işte 

hu cesareti cahUâne hayatımızdan 
silinmeli! 

Belediyelerin arabacıhk için bil* 
ehliyetname taleb ettikleri bu devir* 
de, böyle bir mevzuda, tevazula: 

— Vallahi affedersiniz, ben salâhi
yet sahibi sayümam! Haddim değil! 
Bediiyat ve ahlâkıyat muhammini 
olamam! • demek te mi akla gelmi
yor? 

Ancak bu dendiği zamandır İd, 
ahlâklann en yükseği, en muhteremi, 
en mül>ecceli teessüs edecektir. 

Ahlâİa heykele peştemal kuşat
makta değil, bu gibi ince manevi hu
suslarda aramak seviyesine miUetçe 
yükselmiş bulunuyoruz. 

(VA - Nû) 

Belediyenin alacaOı 
ojobUşjer 

Şartname henüz tamamlan
madığından bir karar, 

verilemedi 
Dün bir gazete, Belediyenin sipaılf 

edeceği otobüsleri maruf bir firma
dan satm almağa karar verdiğini ya
zıyordu. Mevzuata göre Belediye mut
laka kapalı zarfla bir eksiltme açma
ğa mecbur olduğundan şu veya bu 
firmamn tercihine imkân yoktur. 
Bundan başka otobüs şartnamesi he
nüz tamamlanmamıştu". Ancak bey-
nelmüel şöhreti haiz otobüs firmala-
rınm mamûlâtı mulıtelif tiplerde ol
duğundan geniş şartlar altında mü
nakaşa açılması da pek müşkil görü
lüyor. Mahdud eksiltme usullerine de 
kanunen imkân görülmemektedir. 
Binaenaleyh Belediye, alacağı oto
büsler için ya nıahdud eksiltme ka-
nunUe münakaşa açümasmı, yahud 
da yeni bir kanun tanzimini zarurî 
görüyor. Bu formaliteler tamamlan
dıktan sonra otobüsler satın alına
caktır. 

Diğer taraftan Ankaradan gelen 
bir habere göre elektrik, tramvay, 
tünel işletmeleri Belediyeye devre
dildiği takdirde Belediye tarafmdan 
otobüsler için yeni bir gai'aj ve bir 
idare tesisine lüzum görülmiyecek-
tir. 

Ticaret Vekili 
Tetkiklerde bulunmak üzere 
yakında şehrimize gelecek 

Ticaret Veküi B. Cezminin tedkik-
lerde bulunmak üzere pek yakında 
şehrimize geleceği haber alınmıştır. 

B. Cezmi bilhassa Türkofiste ve Ti
caret odasında meşgul olacak, Tica
ret Vekâletinin yeni TeşkUât kanu
nuna göre şehrimizde de kurulacak 
Ticaret müdürlüğü teşkilâtı için ted-
kik ve temaslarda bulunacaktır. 

T e m i z l i k i ş l e n m u d u r l u g u 
Belediye temizlik işlerinin basma 

mütehassıs bir zat tayin edilecektir. 
Bu zatm bir hekim olması ihtimali 
vardır. Şimdild müdür B. Mustafa 
müdür muavinliğinde ipka edilecek
tir. _ 

E m i n ö n ü n d e M e h m e d K â z ı m 
e c z a n e s i d e i s t i m l â k e d i l i y o r 
Eminönü istimlâk sahasmdaki Meh

med Kâzım eczanesinin istimlâk ka
ran mahkemeden çıkmıştır. Yüzde 
yirmi beş fazlasile istimlâk bedeli 
bankaya yatırılacak ve binanm bu
günlerde yıktırılmasına başlanacak
tır. 

B e y l e r b e y i n d e A b d u l l a h a ğ a 
ç a y ı r ı B e y l e r b y i s p o r k l ü b ü n e 

t e r k e d i l i y o r 
Beylerbeyi Abdullahağa çayınnm 

Beylerbeyi spor klübüne terki mu
vafık görülmüştür. Burada bir spor 
sahası yapılacaktır. 

ÇOCUK DÜNYASI 
Hediye kazananUrm isimleri 13 üncft 

sahifenisdedir. 

Aldığımız 
mektuplar 

Doğum ücretleri 
kimlerden ahnmalı? 
Fatihte Fevzlpafa caddesinde 

Vize aparttmamnda 9 numarada, 
3xmiH katmda bay Haf/ri Tizer 
yazıyor: 

Tül eUi karac jvrmâr^ ahyonun. 
Bir y^cut— var. &iııcisi dfinyay* 
teldi. ZeTMaaia Haseki hastanestnd* 
ücretsiz olarak doirarabUınesi için lâ-
sun^elen mnamdenin yapümasuu iı-
tedim. 

— Fakn hal ilmihaberi fetir-
mdi! - dediler. 

Bnna resmen lurakoidan istedim. 
— Fakir değilsin, bn kadar kazan-

c u var! - diye itiraz ettiler. 
Düşünmeli ki: Pazarları çalışma-

dıfmı için ücret almıyorum... Basan 
hastalık oluyor, keza yevmiye alamı
yorum... Verpi kesiliyor... Ailem de 
şimdi arttı... Tt^aüdiyem biriloniyor; 
yardım sandığında param yok... Her 
halde pek müreffeh sayılanıam... Ba-
lınsvs şimdi yeni yolcumuz dolayısile 
masraf ta ya|Hwun ieafe ediyer. 

Fakn halden maksad elbette avu-
cunn açmak debidir. Esasen öylele
rinin erlâd sahibi olup olmamaları 
da münaluufa edOec^ meseledir. Ma
demki memleketin nüfusa ihtiyacı 
•ar; bizim eibi ailelerin dotumların-
dan ücret almamalıdır. 

Ben buna şahsi davam diye yazmı
yorum. Ücreti verip çocojnmla zev
cemi bufün hastaneden «ıkarıyonun. 

Ancak dikkati celbetmek istedim: 
Dolhım ücretleri ancak zenginlerden 
•e müreffehlerden alınmalı. Bizim 
Cibtlerden decU.- B«, memleketin 
nerinedir! 

Bir aile zehirlendi 
Arsada buldukları yağlı ek

mek parçalarmı yemişler 
Dün öğle üzeri Binbirdirekte bir 

zehirlenme vakası olmuştur. Işık so-
kağmda oturan boyacı Kadri öğleye 
kadar dolaşıp iş yaptıktan sonra, öğ
le üzeri evine dönmekte iken bir apar-
tıman yanmdaki arsaya kâğıd üze
rine bırakılmış elanek parçaları gör
müştür. 

Kadri bu elanek parçalarına dik
kat edince, üzerlerine tereyağ da sü
rülmüş olduğımu görmüş ve imren
miştir. Boyacı Kadri bir aile geçimi 
yükünü üzerinde taşıdığından yağlı 
ekmekleri toplamış, evine gelmiştir. 
Çocuklarına bir ziyafet çekmek eme-
lile sofrasmı kurmuş, anası Ayşe, ye
di yaşında oğlu Hüseyin, üç yaşmda 
kızı Fatma ile beraber bu yağlı ek
mekleri yemişlerdir. 

Fakat az sonra hepsinde de zehir
lenme alâimi Ijaşlamış, evca ve la-
tunplar içinde kıvranmışlardır. 

Hadiseden haberdar olan diğer ev 
halkı zabıtaya haber vermişler, der
hal cankurtaran getirilerek zehirle
nenler Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmışlardır. 

Polis, şimdi bu yağlı elonekleri ki
min bıraktığını tahkik etmektedir. 

D u b a ü z e r i n d e n d e n i z e d ü ş t ü 
Atatürk köprüsü inşaatında çalışan 

Mustafa ismmde biri, duba üjserinde 
muvazenesini kaybederek denize düş
müş, boğulmak üzere iken kurtarıl-
mıştır. 

Mustafa, fazla su yutmuş olduğu 
için hastaneye kaldınlmıştır. 

Belediyenin 
yeni kadrosu 

A ç ı k t a k a l a c a k m e m u r l a r ı n 
m a ğ d u r i y e t l e r i n e m e y d a n 

v e r i l m i y e c e k 

940 senesi Belediye bütçesine gör« 
yapılacak yeni icadroda bir kısım me
muriyetlerin lâğvedUecegi yasdmı^tı. 
Yapılacak tensikat neticesinde ikti-
sad müdüriûğü kadrosu on l>eşe in
dirilecek, iktisad müdür muavinliği 
lağvedilecektir. İktisad müdür mua
vinliğinde turizm şubesinde S, müs
tahdemin şubesinde 5, müdürlüğün 
diğer şubelerinde de 7 memur kala
caktır. İktisad mürakiplerinin unva
nı kontrolöre tahvil edilecek ve üç 
mürakib memuriyetlerinde! bırakıla
caktır. İktisad müdürlüğü kadrosun
daki bütün memurlar maaş yerine 
ücret alacaklardır. 

Muhasebe müdürlüğünün levazım 
kısmmda ilga edilecek memuriyet
ler de tesbit edilmiştir. Burada da 15 
memurdan yedi kişi kadro harici kar 
lacak, zat işleri müdürlüğünden 3, 
istatistik müdürlüğünden de bir me
muriyet ilga edilecektir. 

Açıkta kalacak olanlardan bir kıs
mı barem kanununa göre maaş alıp 
da memuriyetleri ilga edilenler diğer 
münasib memuriyetlere nakledile
cekler, bir kısmı da tazminat veril
mek suretile mağdur edilmiyecekler-
dir. Bunun için bütçeye karşılık ko
nulmuştur. 

Asfalt yollar 
İ n ş a m ü d d e t i 9 4 0 t e ş r i n i ev 
ve l i s o n u n a k a d a r u z a t ı l d ı 

istanbul ve Beyoğlunda bir kısım 
yolların asfalt olarak inşası 507 bin 
liraya bir müteahhide ihale edilmişti. 
Müteahhidle yapılan mukaveleye gö
re bütün bu yollarm 940 senesi tem
muzunda bitmesi lâzımdı. Fakat su, 
elektrik, havagazı gibi mecralann 
yaya kaldırımlar altma almması gibi 
sebeplerden dolayı inşaatm pek az 
bir kısmı yapılmış, 9 aylık bir gecik
me olmuştur. 

Bu yüzden Belediye ile müteahhid 
arasında yeni bir anlaşma yapılmış
tır. Bu anlaşmaya göre yollar 940 
temmuzunda değil, o senenin teşri
nievvel sonunda bitecektir. Müteah
hid bu yolların şimdiye kadar ancak 
60 bin liralık kısmını yapmıştır. 939 
malî senesinde 400 bin, 940 senesi 
içinde de 247 bin liralık lasmmı ik
mal edecektir. 

Y o l v e r g i c e t v e l l e r i 
h a z ı r l a n ı y o r 

Mahalle mümessilleri tarafmdan 
her sene doldurulacak yol vergisi 
cetvellerinin nisan scanma kadar ta
hakkuk şubelerine verilmesi lâzım
dır. Yol mükellefiyetini bedenen ya-
pacaklarm cetveli de mayıs sonuna 
kadar Nafia Vel:âletine bildiıüecek-
tir. 

19 
Numaralı müsabaka ku

ponu yarınki sayımızdadır. 

İSTANBUL HAYATI 

Eyûpten Sütlüceye 
Deniz layısına doğru geniş bir kavis 

yı^an Eyüp caddesinden ilerilerken 
S:ittikçe keskinleşen bir kolnı burunla-
nmm tınnahy(wdu... Nihayet salıil* 
vardık. Çamur batakları Içindcfi bu
lanık suya ıımnan iskele tahtasınm 
iki yanında, çarpık kaburg;alanna ça-
murhu avannuş sandallar dizilL öniU 
müaeddci adam elindeU banak ten»» 
kelerini bir sandala koydu, kendisi d» 
atlayıp kenara oturdu. Arkadaşımla 
ben de biribirimiıe yardım ederek sen^ 
d^ye sendeUye kayığa girdik. San
dalcı delikanh nasırh avuçlarına tfikü-
rüp biribirine sürttükten sonra kürek
lere yapıştı. Iskarmoz kayışları gacır-
dadıkça sandal, yapışık bir yerden 
kopmuş gibi birdenbire sıçrıyor, için
de biz de zıp zıp zıphyoruz. Kâh kar
şımdaki adaımn üzerine doğru çarpı-
hyorum, kâh barsak tenekeleri bacak
larımın arasına giriyor... 

Bir aralık sandalcı arkadan başka 
bir kayığın hareket ettiğini görünce 
olanca kuvvetile bir hamle yaptı. Ka
yık yana doğru çarpıldı. İki küreğin 
uçlarından fırlıyan simsiyah çamurlu 
sular tepemizden aşağı yağdı, önüm
deki tenekeleri de bastıran pis bir ko
ku yayıldı. Yüzümü gözümü sildikten 
sonra deUkanhya sordum: 

— Kaç senedenberi burada sandal-
cıhk yapıyorsun?... 

Tepemizden yağan çamur bulaşık
larına bakarak müstehziyane gülüm
sedi: 

— Acemi değilim. Sekiz senedir ka
yıkçıyım emme, kışm kendi sandalı
mı satıp köye gitmiştim. Dönüşte bu 
sandah yeni aldım. Küreklere ellerim 
iyice ahşmadı. Bir hafta sonra gel de 
bak, bu sandah kuş gibi nasıl uçura
cağımı görürsün. 

— Yüzmek bilir misin?... 
— Eh, biraz elimden gelir. Köyden 

ilk geldiğim zamanlar birkaç ay mes-
bahanede çahştım. Koyun yüzmeyi 
epeyce bilirim emme, sığın becere
mem. 

Arkadaşım gülerek atıldı: 
— Canım, sana onu sormuyoruz. 

Denizde }üzebilir misin?... 
Lâkaydane omuz silkti: 
— A begim. Denizde ne işim var 

benim? Babam yüzgeç değildi ya... 
— Peki amma, maazallah, sandal 

bir kazaya uğrarsa ne yaparsın?... 
Asabiyetle kürekleri bıraktı, nasırh 

elini alnına vurarak homurdandı: 
— Ağzını hayre aç begim. Allah gö» 

termesin, öyle bir şey olursa, ahunu
za ne yazıldı ise başımıza da o gelir. 

— Sandalcılık epey para kazanıyor 
mu? 

tçini çekerek dudak büktü: 
— Eğer böyle bir şeye niyet ediyor

san, benden sana gardaş nasihati ol
sun, sakm yaklaşma. Beş on kuruş 
kazanırsın emme, anandan emdiğin 
süt burnundan gelir. 

Karşı kıyıya yaklaştıkça suyun ren
gi büsbütün Isoyulaşıyor. Keskin koka 
tahammül edilemiyecek hale geliyordu* 
İrili ufaklı kazıklar arasmdan iskele
ye yanaştık. Çıkarken ikimiz için bü
tün Ur on kuruş uzattım. Delikanh 
beş kuruş iade etmek ibeere ceplerini 
karıştırırken kendisine işaret ettim: 

— İstemet. Üıeri seode kalsın. 
Safiyetle dudaklan büküldü, güle

rde minldandı: 
— Allah bereket versin. İnşallah bir 

daha gelişinizde gene benim sandalı
ma binersiniz. Emme, deniz üstünds 
kazadan, belâdan bahsetmek yok ha.^ 

Cemal Refik 

Bay Amca NaşidHn gişesinde /... 

e 
— Hazım Bejroglunda, ben Bey». 

Btta, asıl tulûatçılığa şimdi başladık 
bay Amcal.. Vasfi ile zatı&Unlze do 
köpı-ü üstü kalıyorl.. / 

... Fakat şaka bertaraf, bunca jrü-
lık sahne hayatmdan sonra bir to> 
lûat yekllL„ 

... Yahut bir sinema rejisörü olar 
cağım aUuna gelirdi de... 

... Oünün birinde bir talllı kuşu 
Dlacagmu düşünmezdim!.. 

B. A. — Sanatin hava! oluşundan 
mıdır, nedir, sanatkâriarm lüabetl 

I bep kuş olmaktv dostum.^ 

... İçlerinde bir hayli devlet kuşu, 
zümrüt anka kuşu, Nasreddin hoca 
kuşu grö-düic, varsm bir, iki tane ds 
talih kuşu bulunsunU 
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Yolculara kolaylık 
Gümrük tarifesi kanununda mühim 

değişiklikler yapılıyor 
Ankara 24 (Akşam) — Altıncı Bü

yük Millet Meclisi gümrük ve inhi
sarlar encümeni gümrük tarifesi ka
nunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
İnaddelerinin değiştirilmesi hakkm-
daki kanun projesini müzakereye 
başlamıştır. Bu proje ile gümrükler
de yolculara yeni kolaylıklar ve mua
fiyetler temin edilmektedir. 

Gümrük r e s m i n d e n m u a f 
o l a c a k e ş y a 

Projeye göre aşağıda yazılı eşya 
gümrük resminden muaf olacaktır: 

1 — Yolculann beraberlerinde ge
tirecekleri kuUanümış ve kullanılma
mış nakil vasıtalanmn, zabit, mü
rettebat, müstahdem, tayfa, şoför ve 
Bürücülerinin yalnız kullanılmış za
tî eşyası. 

(Zatî eşyanın mikdar ve evsafı za
mana, şahsa ve seyahat sebebine gö
re Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince 
tayin olunacaktır.) 

(Yolcuların beraberlerinde buluna
cak sigaraların 50 tanesi veya 50 
gram pipo veyahud 50 gram 
ağız tütünü veya bu mikdar 
enfiye veya 100 gram töm
beki, iki kutu kibrit veya kullanıl
mış bir çakmak (çakrraklann 15 gün 
zarfmda kibrit ve çakmak inhisarına 
damgalattırılması şarttır.) ve yol
culuk esnasında kullanmağa mahsus 
ve kapları açılmış şeker ve şekerli 
maddeler, inhisara tâbi açılmış tuva
let suları ile kolonyalardan ve ispir
tolu maddelerden bir kiloya kadarı, 
lavanta ve esanslarla benzeri kokulu 
maddelerden başka başka cinslerden 
üç şişe mikdarı, tuvalet levazımı, bi
rer deste kullanılmış oyun kâğıdı, 
yarım kilo tuz ve yolculuk esnasında 
kullanılmağa mahsus yatak ve yemek 
takımları gibi sair lüzumlu eşya ve 
yolculuk esnasında kullanılmağa 
mahsus mekûlât ve meşrubat zatî 
eşyadan sayılır.) 

(Kullanılmış eşya alâkadar olan 
yolcuların beraberinde bulunmadığı 
takdirde yolcunun muvasalatmdan 
itibaren altı ay zarfında getirilmek 
veya başka vasıta ile kendisinin mu
vasalatından nihayet iki ay evvele 
kadar olan müddet içinde gelmek 
şartile muaflıktan istifade eder. Bu 
eşyanın yolcularından kendi zetî eş
yaları olduğunu mübeyyin evrakı 
müsbite taleb olunabilir.) 

Serg i ve panayır lara iştirak 
eden ler 

Ecnebî ülkelerdeki müsabakalara, 
sergilere ve panayırlara iştirak eden
lere şahıslan veya teşhir ettikleri 
maddeler için müsabaka, sergi ve pa
nayır heyetlerince verilen madalya
lar, plâklar ve her türlü hatıralar ile 
hükümetlerce şahıslara verilmiş olan 
nişan ve madalyalar, hükümetin 
müsaadesile yurdumuzda yapılacak 
toplantılara ve merasimlere gelenle
rin beraberlerinde veya beraberlerin
den 15 gün evvel ve sonra gelen bay
rak, çelenk, millî kıyafetler ve ben
zeri eşya. 

Gel in ler in eşya lar ı 
Bir Türkle evlenen ve bu evlenme 

sebebile ecnebî bir menıleketteki asıl 
ikametgâhmı terk ile Türkiyeye gelen 
gelinin kullanılmış ve kullanılmamış 
çehiz eşyası, (bu eşyanın gelinin be
raberinde veya muvasalatından iki 
ay evvel veya altı ay sonra getirilmiş 
olması, içtimaî vaziyetile mütenasib 
olması ve kendisine aid olduğuna 
gümrükçe kanaat getirilmesi lâzım-
du-.) 

T ü r k i y e y e y e r l e ş m e k üzere 
ge lecekler . . . 

Türkiyeye yerleşmek üzere gelen 
ecnebilerin, ecnebî memleketlerdeki 
daimî vazifelerinden avdet eden me
mur ve talebelerin, ticaret vesaire 
maksadile ecnebî memleketlerde yer
leşip de iki sene ikametten sonra av
det eden Türklerin naklihane sureti-
le getirecekleri kullanılmış ev eşyası. 

Ecbenî memleketlerdeki elçilerimiz
le temsil vazifeleri icabı olarak bu
lundukları yerlerde binek otomobili 
almak mecburiyetinde olan sair me
murların oralarda tedarik edip dö
nüşlerinde getirdikleri bir binek oto
mobil (en az memuriyetlerinin hi
tamından altı ay önce alınmış olmak 
şartile.) 

İlim, fen ve sanat erbabile amele
nin sanatlarım icraya mahsus olarak 
getirdikleri kullanılmış cihaz, âletler 
ve tefarrüatı, İlmî ve fennî koUeksi-
yonlan. 

Ticarî mahiyette olmadığı tahak
kuk eden numunelik eşya ve model
ler, 

Resmî müze, daire ve teşekküller 
için getirtilecek tarihî ve bediî eser
ler, hayvan ve nebatat bahçeleri için 
getirtilecek hayvanlar ve nebatlar, 
barut, silâh ve mühimmatile harb 
malzemesi âmme ve haj^ır müessese
lerine teberru suretile gönderilen eş
ya, 

Reisicumhurun zat ve ikametgâhı 
için celbedilen eşya. 

Proje ile bugünkü gümrük tarife 
kanununun muafiyete aid olan 5, 7, 
13,16 ve 32 inci maddelerinde de esas
lı değişiklikler yapılmaktadır. 

Tarife kanununım yedinci madde
sinde yapılan değişiklikleri şu suret
le hülâsa etmek mümkündür: 

Bu madde hükmünce muafiyeti 
haiz şahıs ve müesseseler tarafmdan 
gümrük resminden muaf olarak ge
çirilen eşya bilâhare istimalden kal-
dınlarak elden çıkanlmak ve muafi
yeti haiz olmıyan yerlere devredil
mek istenildiği takdirde resme tâbi 
tutulmaktadır. 

Bu suretle devredilecek eşya aslî 
mahiyeti değişmiş olduğu takdirde 
temsil olunacağı tarife üzerinden re
sim ödeneceği halde aslî mahiyeti 
ve şekli değiştirilmediği takdirde bu 
heyeti üzerinden vergiye tâbi tutul
maktadır. Bu sebepten ötürü tahsis 
edildikleri işlerde istifade imkânı kaJ-
mıyan bu türlü eşyayı sahipleri ya 
fuzulî masraf ihbarile hurda haline 
getirmeğe veya bedeli bu masrafları'' 
karşılamadığı takdirde olduğu hal 
üzere terke mecbur kalmaktadır. 

İşte bu kabil kıymetten düşmüş 
eşyanın mübadelesini temin için 
vergilerinin to.nzili muvafık görül
müş ve tarife kanmıunım yedinci 
maddesi ona göre tadil edilmiştir. 

Bu suretle muaf olarak geçirilen 
eşyanın tahsis edildikleri işlerde ne 
kadar kullamlacaklarınm da bir müd
detle temdidi uygun görülmüş ve 
10 sene müddet kabul edilerek 10 se
neden sonra devredilecek eşyadan 
gümrük resmi aranmaması esası ka
bul edilmiştir. 

Memlekete serbes olarak hariçten 
ithal olunacak ecza ve tıbbî müstah
zaratın kıymetlerinin Sıhhiye Vekâ
leti tarafından tesbit edilmesi hak
kında ithalât umumî tarifesinde mev-
cud hüküm de yeni proje ile kaldırıl
makta ve bu hususun Gümrük ve 
İnhisar Vekâletince yapılması teklif 
edilmektedir. 

Gümrük idareleri esasen ithalât
çılardan orijinal fatura aramakta 
ve eşya kıymetlerini de tedkik eyle
mekte olduğundan ecza ve tıbbî müs
tahzarat kıymetlerinin ayrıca Sıhhi
ye Vekâletince tedkik ve tesbit olun
ması Vekâletleri işgal ve işleri gecik
tirmektedir. 

Ankara Borsası 

Ergani 

24 - 4 - 939 
Esham ve tahvilât: 

Merkez Bankası 
PAKA ve 

Londra 
New-York 
Paris 
Mllfino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreı 
Belgrad 
Tokohama 
Btokholm 
Moskova 

19.— 
106.50 

ÇEKLER (Kapanıl fiatlcrl) 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhjmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr, 
100 RubİB 

5.93 
126.7052 

3.3550 
6.6625 

28.4175 
67.2675 
60.7925 
21.29 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 
0.0050 
2.8925 

34.62 
30.,5325 
23.9025 

Yarın: Şehzadebaşı 

FERAH sinemada I 
i Harp Dönüşü | 

Hollivutta mühim 
bir düğün 

Tyrone Power ve 
Annabella evlendiler 

AnnabeUâ ve Tyrone Power birlikte çevir-
dikleri Süveyş filminden bir saiınede 

HoIIyvood 24 (A.A.) — Sinema ar-
tisti Tyrone Power ile Fransız «yıl
dız» I Annabella dün evlenmişlerdir. 

[Evlendikleri haber verilen artistle-
den Tyrone Power Amerikada en çok 
sevilen jön prömyedir. Birçok artist
lerle flört yapmıştır. Annabella Fran-
sızdır. Evvelce Jan Murat ile evlen
mişken geçen sene ajrrılmıştı. İki 
artist Holivutta geçen sene sevişmiş
lerdi. Birçokları Tyronenin Annabel
la ile evlenmiyerek ondan da aynla-
cağmı tahmin etmişlerdi. Buna rağ
men geçen ay resmen nişanlanmışlar 
ve şimdi de evlenmişlerdir.] 

Teşekkür 
Kayayı tanıyanlar ancak kaybettiğimiz 

kıymetin azameti ile mütenasip olan acı
mızı daha derinden duyar ve tadarlar. Onu 
tahfif ve bizi tesliye için arkada^lanmızm 
bizzat ve bilvasıta gösterdikleri tehalük ve 
değerli alâkaya sonsuz teşekkürlerimizi 
arzederken yavrumuzu birkaç zaman da
ha bize bağışlatabilmek emeliyle yaşları 
yaşlarımıza karışarak didinen muhterem 
Akıl hocaya en derin minnetlerimizin tek-
rannı bir borç biliyoruz. 

Hadiye ve Salâlıaddin Kormaç 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mmtakası: İstiklâl cadde

sinde Dellâsuda, Yüksekkaldırımda 
Vinkopulo, Mis sokağmda Limonci-
yan, Firüzağada Ertuğrul, Pangaltıda 
Nargileclyan, Kurtuluşta Necdet Ek
rem, Galatada İsmet, Fatih: Saraç
hanede İbrahim Halil, Karagümrük: 
Fuad, Bakırköy: Terziyan, Sarıyer: 
Asaf, Aksaray: Yenlkapıda Sanm, Fe
ner: Emilyadi, Kumkapı: Cemil, Kü-
çükpazar: Bensason, Samatya: Ko-
camustafapaşada Rıdvan, Alemdar: 
Cağaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, Üsküdar: İskeleba-
şmda Merkez, Heybeliada: Atanaş, 
Büyükada: Halk. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhisarı, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân ve Rumell-
hlsanndaki eczaneler her gece nöbet
çidir; 

V TURAN T I Y A T R O S U 
Bu gece 

( A R T İ S T A Ş K I ) 
Vodvil 3 perde. 

Atillâ Şerç ve Miçe 
varyete grupları. 

Doçent ve asistanların 
maaşları 

A n k a r a di l , tarih, c o ğ r a f y a 
fakültes i iç in yeni bir kadro 

haz ır landı 

Ankara 24 (Telefonla) — Maarif 
Vekâleti, Ankarada bir dil, tarih -
coğrafya fakültesi kurulması hakkın
daki kanımda bazı değişiklikler ya
pılması hakkında bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Bu proje ile usulü dai
resinde ehliyet almış olan doçentle
rin maaş başlangıcı 55 lira olarak 
tesbit olunmuştur. Doçentler, ehli
yet almak için usulüne göre bir im
tihan geçirmek mecburiyetindedirler. 
Bu imtihanı veren doçent, fakülte
nin profesör namzedi olacaktır. 

Projeye göre fakülte kadrosunda 
70 hralık on, 55 hralık 16 doçent, 35 
liralık yedi, 30 liralık sekiz asistan 
bulunmaktadır. Bu kadrodan şim
dilik yetmiş liralık sekiz doçentlikle 
otuz beş liralık üç, 30 liralık beş asis
tan mevkuf tutulmaktadır. Fakülte
de vazife gören ve usulü dairesinde 
ehhyet almış olan doçentlerin maaşı 
55, asistanların maaşları 30 liradan 
başlıyacaktır. Doçent ve asistanların 
intihap, kabul, tayin, terfi ve infisal 
şekilleri ve vazife ve memuriyetleri 
hakkmdaki hususlar Maarif Vekâle
tince tesbit olunacaktır. 

Fakültede ücretle çalışmakta iken 
aslî kadroya alman doçentlerle asis
tanların maaş dereceleri barem kanu
nuna göre tayin olunacaktır. Ücretli 
doçent ve asistanların ücretle çalış
tıkları müddetler kıdemlerinin hesa
bında nazan dikkate alınacaktır. 

A d l i y e V e k â l e t i , î z m i t müd
d e i u m u m i s i n d e n izahat istedi 

izmit 24 (Telefonla) — Adliye Ve
kâleti, müstakil ressamların İzmitte 
açtıkları sergide teşhir olunan resim
lerden bir kısmının müstehcendir di
ye teşhirden menedilmesi hakkında
ki teşriyat üzerine, İzmit müddeiu
mumisinden izahat istemiştir. 
S l o v a k y a Başveki l i R o m a y a 

gidecek 
Bratislava 24 (A.A.) — Slovakya 

Başvekili Tisso bir mayısta Romaya 
giderek İtalyan ricalile görüşecektir. 

Almanyaya cevab 
Mısır, R o m a n y a , F i n l a n d i y a 

ve N o r v e ç hükümet ler i d e 
cevaplar ını verdi ler 

Londra 24 (A.A.) — Reuter ajan» 
sının aldığı bir habere göre, Roman
ya Almanyaya verdiği cevapta, Al
manya ile hududu olmadığı için teh
dit altında bulunup bulunmadığına 
bir hüküm vermesinin çok güç oldu
ğunu ve bunu bizzat Almanyanm d», 
ha iyi bilmesi lâzım geldiğini bildir
miş Rooseveltin mesajından daha en» 
velce haberi bulunmadığım ve fakat 
umumî vaziyeti endişe verici telâkki 
eylediğini ilâve eylemiştir. 

Norveç in cevabı 
Oslo 24 (A.A.) — Norveç Hariciye 

Nazırı Kort, Norveçi Alman tehdidi 
altında görüp görmediğini ve Ame
rika Reisicumhuru Roosevelte de be
yanatta bulunmak mezuniyetini ve
rip vermediğine dair Alman elçisi ta
rafından sorulan suale «Hayır» ceva
bını vermiş ve ancak bir harp takdi
rinde Norveçin de tehlikeye düşece
ğinden bitaraflığını muhafaza için 
icab eden tedbirleri almış olduğunu 
ilâve eylemiştir. 

Mısırın cevabı 
Kahire 24 (A.A.) — Elehram gaze

tesine nazaran Almanya Rooseveltin 
mesajı hakkında birçok devletlere gön
dermiş olduğu sualnameyi Mısır hü
kümetine de göndermiştir. 

Mısır hükümetinin Almanyaya teö-
liğinden evvel bu mesaja muttali ol
mamış olduğu suretinde cevap verdiği 
rivayet edilmektedir. Mısır hükümeti
nin Mısırın kendisine yapılacak her 
türlü ademi tecavüz garantisini mü-
said surette karşılıyacağım ilâve etmiş 
olduğu söylenmektedir. 

F i n l â n d i y a n m cevabı 
Helsinski 24 (A.A.) — Finlandiya 

hükümeti, Almanyanm sualine verdiği 
cevapta kendisini Almanyanm tehdi
di altında görmediğini ve Rooseveltin 
mesajını neşirden evvel haberi bulu
namamış olduğunu bildirmiştir. 

Cebelüt tar ıkta y i y e c e k 
biriktiril iyor 

Londra 24 — Cebelüttarıkta uzun 
müddet ihtiyaca kifayet edecek gıda 
maddesi ithar edilmiştir. 

L Â L E 
Güzel DANiELLE DARRiEUX'un 

En mükemmel filmi olan 

Şafağa, Dönîiş'îi 
görmek için iki gündenberi^ vaki olan hücumdan yer bulamayıp dönen 

müşterilerinden özür diler. 

Beşiktaş S U A D P A R K Sinemasında 

T A S A S I N A Ş K 
ABDÜLVEHAP ve LEYLA MURAD — Türkçe sözlü Arapç 

Seanslar: 3 - 7 ve 9,30 dadur. Telefon: 43143 

ÇOL KIZI 
C E I 

Bütün şehir halkımn sabırsızlıkla beklediği 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI FİLM 

GENÇ, İHTİYAR veya MEKTEPLİ 
HAYATINIZIN KAÇINCI YAŞINDA OLURSANIZ OLUN, 

HİÇ BİR VAKİT BU KADAR GÜLMEDİNİZ.... 

UBAP 
^ HARBE GİDİYOR 

I Son 10 senenin en büyük şaheseri. 
Aynca: 3 SİLÂHŞOR KOVBOYLARI J 

TÜRKÇE SÖZLÜ - HARİKALAR KOMEDİSİ 
Sayın halkımızın bu eşsiz şaheseri rahatça görebilmesi için 

en büyük 2 sinemasında birden gösterilecektir. 
ISTANBUL'un 

Perşembe ffisîinBİerıîSM iîilıaren i P E K v e S A R A Y Sinemalarmda 
birden 
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POLİTİKA 
Vtııtıllk nmeslglıı l e t M 

Blacaristan Başvekili ile Hariciye Nazmnm R<Hnada B. Mtıssolini V9 
Kont Ciano ile yaptaklan görüşmderden sonra Yugoslavya Hariciye Nason 
yenedikte İtalya Hariciye Nazm ile görüşmüştür. Bu görüşmelerdeki esas 
mevzuu şüphesiz Yugoslavya ile İtalya arasmdaki münasebat teşkil etmiş
tir. Arnavutluk vaziyetinin değişmesi ve bu memleketin müstakil IHT Bal
kan devleti iken İtalya ile askeri, iktisadi ve malf işleri birleşerek adeta bir 
İtalyan eyaleti olması esas itibarile değilse de teferruat cihetinden iki ara
da hal ve tesviye edilecek birçok meseleler l»rakmışto. 

İki sene evvel Belgradda akdolunan İtalyan - Yugoslav muahedesinde 
iki taraf da Arnavutluğun istiklâline riayet e t m ^ taahhüt etmiş olduk
ları ve Arnavutluk Yugoslavya için sevkulceyş cihetinden büyük ehemmi
yeti haiz olduğu halde Yugoslavya buradaki vaziyetin değişmesine ses çı
karmamış ve İtalyaya karşı itimat ve emniyetini muhafaza etmiştir. 

Venedik görüşmelerindeki ikinci mevzuu Macaristan ile Yugoslavya 
furasında anlaşma meselesi teşkil etmiştir. Macari&tan şimdiye kadar gör
düğü birçok siyasi ve iktisadi müzaheretlerden dolayı İtalyaya minnettar 
olup Berlin - Roma mihverine bağhdır. Macaristanm Yugoslavya ile mti-
nasebaUnm iyi olmaması bir gün Yugoslavyanm İtalya ve hatta mihver ile 
münasebatııu müteessir edebilirdi Macaristanm Yugoslavyanm şimalinde 
yarım milyondan fazla Macarm yaşadığı havaliyi Çekoslovakyadan aldığı 
yerler gibi ilhak etmek niyetinde görünmesi Yugoslavyayı Macaristanm 
Bahiri devletlerden uzaklaştırıp ayni tehlikeye daha büyük nisbette manu 
bulunan Romanyaya yakınlaştıraUlirdi. 

Bunun için Venedikte İtalya Hariciye Nazın Macaristanm Yugoslav
ya topraklannda gözü olmadığım temin etmiş ve Macar ekalliyetinin va
ziyeti hakkında Macaristanm bir d i l ^ ve düşüncesi var ise bunlan bUdirip 
«yuşmağı tavsiye etmiştir. Venedik mülâkatınm neticesi mtisbet olduğuna 
göre Yugoslavyanm İngilterenin kurmak istediği cepheye dahil olması 
ihtimali kalmamıştır. 

B. Markoviç Venedikten Berline giderek Almanya ile Yugoslavya ara-
smda geniş mikyastaki iktisadî münasebatın âtisi üzerinde anlaşmağa 
çalışacaktır. Yugoslavyanm hem İtalya ve hem de Almanya ile anlaşma
sı şimdiye kadar muhtelif anlaşmalarda beraber yürüdüğü Romanyanm 
siyasetini de tadil edecektir. AKŞAM 

İpin adalarında kanlı bir nüfus tahriri 
Malay adalan grupvına mensup 

plan Filipin adalannda geçenlerde bir 
nüfus tahriri yapıldı ve hemen hep
si meskûn olan 3,500 adada 15 mil
yon nüfus mevcud olduğu tesbit edil
di. Böyle 3,500 adada nüfus tahriri 
kolay bir iş olmadığı için mahallî 
hükümet 25 bin memur istihdam et
ti. Baa yerlere heyeti seferiyeler çı-
kanlması lâzımgeldi. Bu heyetler 
balta girmedik ormanlan aşmağa, 
şiddetle akan nehirleri geçme
ğe, yüksek dağlara tırmanmağa mec

bur oldu. Bu suretle en uzak köyler
de bile nüfus tahriri yapıldı. 

Fakat bazı yerlerde halk bu he
yetleri köylere kobul etmedi. Hükü
met memurlarma karşı düşmanlık 
gösterdi, istenilen izahatı vermedi, 
kabile reislerinin teşvikile silâha sa^ 
rılan köylüler ile tahrir merurlan ve 
jandarmalar arasında kanlı müsade
meler oldu. 

Nüfus tahriri neticesinde Filipin 
adalanna 15 milyon kadar nüfus 
içinde bir çok ihtiyarlann yüz yaşın
dan fazla oldukları meydana çıktı. 

Şu dakikada neler oluyor 
Şu dakikada Avrupa kıtasında beş 

çocuk doğdu. 
Bir dakikada Çin - Japon savaşm-

da iki asker ölür. 
Nankin şehrinde afyon alış verişi 

O kadar inkişaf etmiştir ki, Japonlar 
dakikda bin dolar kazamr. 

Bir dakikada Avrupada 36,000 lit
re şarap istihsal edilir. 

Her dakikada Amerikada 500 kişi 
nezle olur. 

Saatin yelkovanı altmış saniye de
vir edince Kanadalılar bin dolar yan
gın sigorta ücreti verirler. 

Londrada bahsımüşterek dakikada 
80 liraUk iş yapar. 

Şu dakikada Niyagara şelâlelerinden 
450 ton su akar. 

Her altmış saniyede bir, yeryüzünün 
en büyük limanı Hong-Kongdan 82 
ton gemi geçer. 

B a r o y a k a y ı t l ı o l m a d ı ğ ı h a l d e 
a v u k a t l ı k y a p m a k i s t î yen 

b i r i h a k k ı n d a t a k i b a t a 
b a ş l a n d ı 

Ankara hukuk mektebinden me
zun olduğunu söyliyen B. Enis adın
da biri İstanbul barosuna kayıtlı ol
madığı halde dün Şerife Saide adın
da bir kadımn vekili sıfatile asliye 
üçüncü hukuk mahkemesinde muha
kemeye çıkmıştır. 

Bu sırada mahkemede bulunan B. 
Enisi tanıyan Osman adında biri ken
disinin baroda kayıtlı avukat olmadı
ğını ihbar etmiştir. Bu ihbar üzerine 
mahkemede cürmü meşhut yapılarak 
yeni avukatlar kanunıma mugayir 
hareket suçundan dolayı muhakeme 
edilmek üzere asliye üçüncü ceza mah* 
kemesine verilmiştir. 

Belediye serseri köpekleri 
toplatıyor 

Belediye sokataki serseri köpekleri 
toplayarak Himayei hayvanat cemi
yetine göndermektedir. Bunlar için-
de cins ve sahipli köpekler muhafaza 
Htına aünmakta, serseri köpekler de 
cemiyetteki fennî vesaitle imha edil
mektedir. 

Köpekleri nakleden arabalarm ü-
fcerinde: «Toplanan köpekleri hay
vanları koruma cemiyetinden arayı
nız» ibaresi vardır. 

Iktisad müdürü istifa etti 
Bir müddettenberi tebdili mevzuu-

bahs olan ve Belediye sular idaresi 
idare meclisi azalığına tayin edilece
ği yazılan Belediye iktısad müdürü B. 
Asım Süreyya iktısad müdürlüğün
den istifa etmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lût-
fi Kırdar Ankaradan döndükten son
ra yeni iktısad müdürü tayin edile
cektir. İktısad müdürlüğü vazifesi 
vekâleten memurin müdürü B. Sa-
mih tarafından idare edilecektir. 

Beyaz zehir satıcıları 
yakalandı 

Emniyet direktörlüğü kaçakçılık 
bürosu memurları. Kâzım, Hulusi, 
Bekir ve İsmail adlarında dört beyaa 
zehir satıcısını cürmü meşhut halin
de yakalamışlar ve üzerlerinde yir
mi beş paket heroin bulmuşlardır. 

Zabıta, bu şebeke hakkındaki tah
kikatı derinleştirmeğe lüzum görmüş
tür. 

İki yaralama vakası ' 
Mustafa ve Elmin isimlerinde iki 

arkadaş sarhoşlukla kavga etmişler, 
Emin MuAtafayı bıçakla yaralamış»-
tır. 

Koço isminde biri ile damadı Yorgi 
gezmek üzere Adaya gitmişler, bura
da bir aralık kavga etmişler. Yorgi 
kaynatasını başmdan yaralamıştır. 

Polis, suçluları mahkemeye vermiş
tir. 

italyan kara ordusu 
îtalyaa harp kudretinin en büyük 

unsuru şüphesiz kara ordusudur. Bol 
nüfusuna, oldukça inkişaf etmiş sa
nayie, yeni milis ve gençlik teşkilâtı
na, nihayet azımsanmayacak kadar 
geniş olan müstemleke teşkilâtına da
yanan bu ordu Avrupada dördüncü 
gelmektedir (Rusya, Ahnanya, Fran
sa, İtalya). 

İtalyann kara ordusu başüca: 
1 — Nizamiye ordusu (Ana vatan 

ordusu). 
2 — Milis kuvvetleri. 
3 — Müstemleke ordularmdan te

şekkül eder. 
Nizamiye ordusu ana vatandadır. 4 

ordu komutanlığı ve 13 kolordu komu-
tanhğı mmtakasmda toplanmış 30 pi
yade tümeni, 5 dağ tümeni, 3 çevik tü
men ve 2 motorlu tümen ki ceman 40 
tümenden terekküp eder. Tümenler 
çüer taburlu üçer piyade alaymânn 
(ceman 9 piyade taburu) ve ikişer ta
burlu iki topçu alayından (ceman 
4 topçu taburu) müteşekkildir. Ayn-
ca tümen emrinde bir istihkâm, bir 
muharebe taburu, bisikletli teşkiller, 
otomobil teşkilleri vardır. Kolordular 
emrinde birer topçu alayı, ordular em
rinde birer tank alayları bulunur (Bu 
motorlu teşkillerin miktan arttırıl
makta ve kolordularda birer tank ala
yı bulundurmak tasavvur edilmekte
dir.) 

Bu nizamiye ordusunun hazer mev
cudu takriben yanm milyondur (son 
celbler dolayısile bu miktar 900,000 
ve hattâ belki de bir milyona çıkarıl
mıştır). Milis teşkilâtı: Bu nizamî or
dunun yanmda ve 13 kolordu teşkilâtı
na muvazi olarak 13 faşist mıntaka 
komutanlığı ihdas edilmiştir. Vakıa 
bu teşkilât esas itibarile partinin mem-* 

Yazan: 
Af. Şevki Yazman 

leket dahUinde kökleşmesini ve emni
yetini istihsal için vücude getirilmiş
tir. Fakat Habeşistan ve İspanya harp
lerinde görüldüğü üzere bunlardan 
harp zamamnda da istifade çareleri 
düşünülmüş ve bulunmuştur. 

Hazerde mevcud faşist lejiyonlan-
mn mevcudu 105 kadardır. Bu lejlyon-
İ8U" üçer taburludur ve bir piyade ala-
3ana tekabül etmektedir. 

Bunlardan başka muhtelif teşkilâta 
yardım etmek üzere hudud milisleri, 
demiryol milisleri, şose milisleri, posta 
ve telgraf milisleri, liman, orman mü* 
temleke milisleri vardır. Bütün bu teş
kilâtta muharip olarak kayıtU bulu
nanların yeKûiıu i ^ bnçuk milyon ka
dardır. Gayri muharip olup yeiıştuu 
mekte bulunan çocuk ve gençlerin 
mecmuu ile birlikte ise teşkilâtlanacak 
insan mevcudu 10 milyon kadardır. 
(Erkek çocuklar 6 yaşından itibaren 
yani ilkmektebe başladıktan sonra 
teşkilâta yazılmıya mecburdurlar. Kız 
çocuklar için ihtiyaridir. Maamafih 
bunlardan yazılanlarm mevcudu da 
bir milyona yaklaşmaktadır.) 

Hazerde milis teşkilâtı tabur ve alay 
halinde bulunur, sefer zamanında ise 
bunlardan tümenler teşkil olunur (Ha
beş ve İspanya harbindeki kara göm
lekli tümenler gibi). 

İtalyanın nüfusu 43 milyon oldu
ğuna göre nizamiye ve kara gömlekli 
taburlan halinde ana vatandan çıkara, 
cağı kuvvet 4,5-5 milyon kadar hesap 
olunabilir. (Vakıa İtalyanlar bu mik

tan 8 mUyona kadar çıkarıyorlar. Fa
kat bunlann mühim kısmı 45 yaşın
dan yukan müstahfaz sınıflar olduğu 
ve her halde memleket dahilinde zira
at, iaşe nakliyat ve saire gibi hizmet
lerde kullanılacağı için ordu kadro
sundan saymak doğru olamaz.) 

İtalyan müstemleke ordusu: 
İtalyan müstemlekelerinden Liby»-

da 700,000 nüfusu, doğu AfrUcada 12 
mUyon nüfusu, on iki adada 118,000 
nüfusu vardır. Şu halde İtalyamn ce
man 13 milyon nüfuslu bir de müs
temlekeleri vardır ki, buralardan çı
karabilecekleri de hesaba katmak lâ
zımdır. 

Bunlardan en mühimim doğu Afri-
kasıdır. Buradaki İtalyan kuvveleri
nin başUcası: 

2 Eritre tümeni 
2 Eritre tugayı 
1 Somali tümeni 
17 Habeş tugayi 
Ajmna ana vatandan gönderilmiş 

erattan müteşcKkii Adisababa tümeni, 
9 milis taburu, 7 j*»n«iarma taburu 
vardır. 

Libyada: 
7 tümenli üç kolordu (ikisi motorlu) 
2 milis tümeni on iki adada da hazer 

zamanında bir tugay bulunmaktadır. 
Büyük gayretlerle İtalya Libyada 

yerülerden takriben 30-50 bin, doğu 
Afrikasmda 200-300 bin kişilik ve fa
kat ana vatan ordusuna nazaran da
ha noksan teşkilâtü kuvvet çıkarabi
lir. Şu halde müstemlekelerüe birlik
te yuvarlak hesap İtalyan kuvvetini 5-6 
milyon tahmin etmekte hata yoktur. 
İtalyan hava ordusile harp ekonomisi 
ve bu kuvvetlerle neler yapabileceği 
sualleri gelecek yazılarımızın mevzuu
nu teşkil edecektir. 

Pirinççiköy cinayetinin 
mujıakemesi 

S u ç l u l a r d a n b i r i , b i z k ı z i s te 
m e ğ e g e l d i k m a k s a d ı m ı z 

s o y g u n c u l u k d e ğ i l d i , d i y o r 

Eyüp civannda Pirinçci köyünde 
Mustafa admda birinin evine girerek 
soygunculuk maksadile Mustafanm 
ellerini bağlayıp dövmek, bıçakla ya
ralamak ve gene aynı köyde Halilin 
de evine girip Halili bağlamak, döv
mek ve tabanca ile yaralayıp öldür
mek, Halilin oğlu Yaşarı yaralamak
tan maznun Bursalı Kıpti Kaya, Mus
tafa, Resul, Ahmed ve Mehmedin 
mevkufen muhakemelerine dün ağır 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
Bunların, Niyazi ve Etem adlarmda-
ki diğer iki arkadaşlan da vakayı 
müteakib kaçmış ve hâlen yakala
namamış olduklarından onlar bak
landaki takibat muvakkaten durdu
rulmuştur. 

Dün yapılan muhakemede maz
nunlardan Mustafa şu ifadeyi vermiş
tir: 

— Arkadaşımız Kaya İstanbulda Halilin 
kızı ile evlenmek istiyordu. Bursaya gel
di, vaziyeti bize anlatarak beraberce İs-
tanbula gelip Allahın emrile kızı babası 
Halilcifn istememizi söyledi. Yedi arka
daş birleşip gece geç vakit Bursadan bu
raya geldik ve köye gittik. Resul, Kaya, 
Etem ve Niyazi eve girdiler biz dışarda 
bekledik. Biraz sonra silâh sesleri duya
rak kaçmağa başladıksa da jandarmalar 
yakaladılar. Maksadımız soygunculuk de-
ğUdi. 

Maznun Ahmed ve Mehmed de ay
nı şeyleri söylemişlerdir. Asıl vaka 
kahramam Kaya ise ifade vermek
ten çekinerek «Ben hastayım. Bir 
tek kelime söylemeğe takatim yok. 
Beni sonra isticvab ediniz» demiş. 
Resul de ilk talıkikatta verdiği ifade
yi inkâr etmiştir. 

Muhakeme şahitlerin çağırılması 
için başka güne bırakılmıştır. 

Uçurma jrüzündn kavga 
Kasımpaşada oturan on dört yaş-

lannda Niyazi ve Faruk isimlerinde 
iki çocuk uçurma yüzünden kavga et
mişler. Niyazı, Faruğu jilet bıçağile 
yaralamıştır. 

Polis, yarahyı tedavi altma aldır
mış, suçlu çpcuğfu mahkemeye ver
miştir. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
Izmitte altı tablonun müstehcen sayılıp 

sergiden çıkarılması münasebetile 

Kanun nazarında MÜSTEHCEN 
M üstakil ressamların eserleri Anka

ra, İstanbul, Zonguldak, Samsun 
ve Bursada teşhir edildiği halde Iz

mitte müddeiumumi tarafmdan bu eser
lerin altısı menedilmiş ve müstehcen sa
yılmıştır. Kanunda her «açık» m müs
tehcen olmadığmı gösteren sarahat var
dır. Maddeleri zik»c<liyoruz. Bilhassa 
aşağıdaki Matbuat kanununun 31 inci 
maddesinin son kısmına dikkati celbede-
riz: 

Madde 426 — Müstehcen ve hayasızca 
yazılmış her nevi kitap, gazete, risale, 
mecmua, varaka, makale ve ilânları veya 
ba kabil resimleri, tasvirleri, fotoğrafları, 
sinema şeritlerini yahud diğer eşyayı 
teşhir veya bu kabil asar ve mevzuatı ti
yatro veya sinemalarda ve sair umumi 
mahallerde temsil veya gerek bunlan ve 
gerek bu kabil gramofon plâklarmı bile
rek tevzi veya furuht edenler ve ettiren
ler, yahud ticaret ve tevzi yahud teşhir 
kasdile tersim, tasvir, hâk, imal ve tabı 
veya teksir ve gramofon plâklarmı imâl 
eden veya ettirenler yahud ithal ve ihraç 
ve Türkiye dahilinde bir mahalden diğer 
mahalle nakleden ve ettirenler ve bunlar 
üzerinde her ne suretle olursa obun mu
amelede bulunanlar veya bunlarm tica
retini kolaylaştırmak kasdile bu fiilleri 
icra edenler veya bu kabil evrak ve eş
yanın gerek bilvasıta gerek bilâvasıta ne 
suretle tedarik edilebileceğini her hangi 
şekilde olursa olsun ilân eden veya bildi
renler ve umum! mahallerde bu kabil 
hitabeleri irad edenler bir aydan iki se
neye kadar hapsolunur ve on beş liradan 
beş yüz liraya kadar ağır cezayi nakdi ile 
cezalandırılır. 

Not: Suçu teşkil eden yazılarm mizahi 
vaziyette olduğu beyanile beraet karan 
verilmiş ise de ibarenin pek açık ve saçık 

olmasına ve mizahm nezih lisanla yapıl
ması icab etmesine göre bu yazıların 
umumen ar ve haya duygularım rencids 
etmek dolayısile müstehcen olduğu dü-
şünülmeksizin karar verilmesi yolsuzdur. 
(T. T. M. Dördüncü ceza dairesinin 4139 
sayılı İcaran). 

Madde 427 — Neşir veya tevzi edilmek 
üzere müstehcen ve hayasızca kitap, ma
kale, varaka ve ilân yazanlar ile bu kabS 
makale, yazı ve resimleri ihtiva eden ga
zete ve mecmua müdürü mesulleri hak
kında da balâdaki madde hükümleri tat
bik olunur. 

Geçen madde ile işbu maddede mezkûr 
evrak ve eşya müsadere ve imha olunıu*. 

Matbuat kanununun 31 inci maddesi: 
Madde 31 — Türk ceza kanununun 42< 

ve 427 nci maddeleri mucibince müsteh
cen sayılan maddeler hallun âr ve haym 
duygulannı inciten ve ayıp sayılan şey
lerdir. 

Tukanki tarifin şümulüne giren bir 
sanat veya ilim eseri, alâkadarlarmm is
tifadesi İçin neşredilir, bu da eserin mev
zu ve şekli ile neşir vasıta ve mahallinin 
nevi ve cinsi arasmdaki münasebet kari-
nelerile anlaşılırsa müstehcen sayılmaz. 

• • 

Tahrandaki tramvay 
hattı kaldırılmıştır 

Geçen gün cGünün ansilüopedisi» s&-
tununda Tahrandan bahsederken bu ş ^ 
hirde on kilometrelik bir tramvay hatU 
olduğımu yazmıştıİL. «İran başluınsolo»-
luğundan aldığımız bir mektupta bu tram
vay hattmm söküldüğü ve yerine oto
mobil, otobüs gibi modem nakliye vaaı-
talannm işletUdiği bUdlrilmektedir. 

Kalb sektesinden ölüm 
Evvelki gün Türbede tramvay du

rak yerinde Keğork isminde biri düş
müş ve kalb sektesinden ölmüştür. 

Balatta oturan yetmiş yaşlannda 
Yako isminde biri de Fatihte Malta 
çarşısmdan geçerken düşmüş ve öl
müştür. Bu adamın da kalb sekte
sinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Sirkecide bir otelde oturan B. Hak
kının karısı otuz beş yaşlannda ba
yan Emine, dün otomobille kalb has-
talığmm tedavisi için Gülhane hasta
nesine gitmekte iken otomobil içinde 
ölmüştür. 

Şirketi Hayr iyen în bir vapum 
yolda kaldı 

Evvelki gece saat yirmide Boğaı-
içinden tstanbula gelmekte olan 
Şirketi Hayriyenin bir vapuru Be
bek önlerinde pervanesinin bir şa
mandıraya takümasile durmuş, diğer 
bir vapur tarafından çekilmek sureti> 
le köprüye getirilmiştir. 

Eminönü tahsil şubesinde 
teftif 

Maliye müfettişleri Eminönü ma
liye tahsil şubesinin hesab ve mua
melelerini tedkike başlamışlardır. 
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Klasik güzellik 
Çehrede dikkat edilecek 

noktalar 

Birkaç aydanberi saçlann ön lusmi 
tepeye doğru bukle olarak taranıyor, 
arka kısmı gene bukle olarak ensedç 
toplanıyor. Bu yüzden bütün çehre 
meydana çıkmaktadır. Bu tarz tara
nış için kadın çehresinin klâsik gü
zel olması icab ediyor. Bir kadın, çeh
resinin klâsik güzel olup olmadığını 
nasıl anlar? Eğer çehresi tarif edece
ğimiz altı noktaya uyuyorsa, klâsik 
güzeldir. Uymuyorsa, kusurları tadil 
etmeğe çalışarak, güzelleşmelidir: 

1 — Yüzün uzunluğu, burnun üç 
uzunluğunda olmalıdır. Yani çene ile 
burun arasındaki mesafe, burunun 
yukarısından aşağısına kadar olan 
uzunluk, burunun yukarısından saç 
köklerine kadar olan mesafe ayni ol
malıdır. 

2 — İki göz arasındaki boşTtik, bir 
göz uzunluğunda olmalıdır. 

3 —Alt diKîaKla üst dudak ayni 
kalınlıkta olmalıdır. 

4 — Kaşlar burunun şeklini ta
mamlamalıdır ve yay şeklinde olma
lıdır. 

5 — Göz açılınca alt ve üst kapak 
kirpikleri arasındaki mesafe ne ka
darsa üst kapak kirpiklerile kaşlar 
arasındaki mesafe ayni olmalıdır. 

6 — Yüzün genişliği, burunun 
uzunluğunun iki misli olmalıdır. 

Ayna karşısına geçip dikkatle yü
zü muayene etmek ve bulunan kusur
ları tadil etmek, zannedildiği kadar 
güç bir iş değildir. 

Dudakları ayni kalınlıkta yapmak 
ruj sürerken pek kolay bir şeydir. 
Gözle kaş arasındaki boşluk fazla ise 
sürülen rimel, ve yukan doğru fırça
lanan kirpikler bunu pekâlâ örtebilir. 
Bilâkis mesafe az ise, kaşın alt kıs
mından cımbızla alınan kıllarla iş 
halledilir. 

Alnı enli, çenesi ile bumu arasın
daki mesafe çok, burnu küçücük olan
lar, alın ve çenelerine koyu pudra, 
buruna ise açık pudra sürerlerse, mah
zur ortadan kalkar. Bilâkis burun 
uzun, çene ve alın arasındaki mesafe 
az ise o vakit buruna koyu renk pud
ra sürmek icab eder. 

Alın çok enli ise, küçük bukleleri 
biraz alm üzerine düşürmek, fazla 
enli olmasmı örter. 

Yazlık elbiselerin çoğu boleroludur 

Yazın giyilecek elbiselerin ekserisi 
boleroludur. Vücudu daha biçimli 
gösteren bu kısa bolerolar çok rağbet 
bulmaktadır. Birkaç model dercedi-
yoruz: 

1 — Pembe şantungdan elbise: Ete
ğinin aşağısı, bluzun yukarısı ve bole
ronun etrafı ile kol etrafı ayni renk 
ipekle işlenmiştir . 

2 — Şarabi ipekliden elbise: Eteği 
kanonedir. Bluzu krem rengi tülden
dir ve enine plisedir. Bolerosunun et
rafı feston yapılmıştır ve omuzundan 
aşağı iki motif işlenmiştir. 

3 — Mavi ince yünlüden elbise: 
Eteği bütün plisedir. Bluzu pembe 
krep jorjettir. Bolerosunda ve eteğin-
deki cepler mavi kadifeden aplikas

yondur. 
4 — Yeşil ile bej rengi ekoseden 

etekle düz yeşil yünlüden bolero: Re-
verleri ekosedendir. 

5 — Sarı krep marokenden elbise: 
Eteği kloştur, bluzu plisedir. Yakası 
ve cepleri ensiz plise ile süslenmiştir. 
Yakası ve kemeri mor renkte ensiz 
kadife ile bağlanmıştır. 

Yanık için ilk tedbir 
Elde hafif bir yanık olursa, yanan 

jere 90 derecelik ispirtoya batırılmış 
pamuk koymak çok iyidir. İspirto, su 
toplanmasına mani olur. Biraz sonra 
pamuk kaldırılmalı, başka ilâç yapıl
mamalıdır. 

İğne deliğindeki pörtükler 
Dikiş dikerken bazan tireyi dikiş 

iğnesi mütemadiyen koparır. Bu iğne
nin gözünde bulunan pörtüklerden 
ileri gelir. Böyle iğneleri atmaktansa, 
gözünü bir iki saniye bir mum alevi
ne, yahut bir kibrit alevine tutmak 
kâfidir. Hararet bu küçük pörtükleri 
eritmeğe kâfi geldiğinden, iğne düzelir. 
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DUDAKLARINIZIN 
Güzelliği 

ANCAK 

RUJ GUITARE 
Kullanmakla temin edilebilir. 

Bu sabit ve iz bırakmıyan eşsiz fransu 
müstahzannı tecrübe ediniz, başka ruj 
kullanınıyacaksmız. Jecrübe tübü her 

yerde 35 kuruş. 

Çikolata mayonezi 
Yağsız, şekersiz bir tathdır. Yapıl

ması pek kolay, yemesi pek lezizdir: 
Kilo ile satılan çikolatalardan beş 

çubuk almalı, makineden geçirmeli, 
yahut rendelemeli. Bir çorba kaşığı su 
ile hafif ateşte ezerek pişirmeli. 

Beş yumurtanın akları ile sarıları
nı biribirinden ayırmalı, yalnız sarıla-
nnı kaşıkla ezerek, içerisine ılık piş
miş çikolatayı ilâve etmeli. 

Mayonez gibi daima ayni tarafa 
çevirerek karıştırmalı. Kalan beş yu
murtanın aklarını telle vurup sertle-
şinciye kadar köpürtmeli, ve çikola
taya ilâve etmeli, kanştırmalı. Derin 
sırça tabağa, yahut ayrı ayrı dondur
ma kadehlerine dökerek beş altı saat 
serin bir yerde, yahut iki üç saat buz 

İpek çorapları nasıl 
yıkamalı? 

ipek çoraplar, uzım müddet dayan
ması için, sabunlu su ile yıkanmama-
hdır. 

Bir avuç kepeği su ile kaynatmalı, 
(kepeği tülbent içine bağlıyarak kay
natmalı) soğumağa bırakmalıdır. Bu 
su ılık iken çoraplan içinde yıkama
lı ve içinde tuz eritilmiş su ile çalkala-
maldır. Bu su hafif tuzlu olmalıdır, 
Çoraplan gölgede kurutmak lâzımdır. 

dolabında bırakmahdır. 
Bu çikolata mayonezi, bisküi, ya

hut kekle yenir. Üzerine makineden 
geçmiş badem veya Şam fıstığı serpi-
lebilir. Krem şantiyi, meyva şekerle
mesi konulursa daha nefis olur. 

Moda haberleri 
A öğleden sonra giyilecek man

tolar için buadöroz, filizi, çivit 
mavisi, hardal rengi olanlar ter
cih edilmektedir. 

•k Açtk renk ve redingot hiçimi 
elde örme mantolar modadtr. 

-k Şiş veya tığ ile örülmüş eldi
ven, jile, yakalar çok rağbettedir. 

i< Çamaşırlar, dantel kadar, 
parlak krep satenle süslenmekte
dir. 

•k Mavi ile siklamen, siyah ile 
pembe karışık elbiseler beğenili
yor. 

k Manto astarlan ekseriyetle 
renkli olarak intihap ediliyor. 

k Sim ve sırma işlemeler düz 
renk yünlü veya ipekli elbiseleri 
süslemektedir. 

k Düz renk ipekli elbiselerin 
kloş etekleri altından ekose tafta
dan, yahut kolalı dantelli etekli
ğin iki parmak kadar görünmesi 
modadır. 

I MÜŞKÜLLERI CEVAP I 
Menekşe reçeli 

Tepebaşı, Sofi D. : Menekşe reçelinin 
tertibi şudur: On beş paket taze tuplan-
mış güzel kokulu menekşe alınız. Akşam 
üzeri çiçekleri yaprak yaprak ayıklayınız. 
250 gram ince toz şekerle porselen bir 
kâse içinde mıncıklayınız, sonra üstüne 
iki limonun suyunu ilâve ediniz. Kâsenin 
kapağını örterek sabaha kadar bırakınız. 
Sabahı 750 gram kristalize şekerle dört 
bardak suyu kaynatarak şerbet kestiri
niz, içine mıncıklanmış menekşeleri ata
rak kaynatınız, kıvama gelince ateşten 
İndiriniz. 

Likör için kullanılan ispirtolar 
Şişli, Ruşen: 1 — Saç, kirpik ve kaşları

nızın birden dökülmesi, her halde bunlar
da bir rahatsızhk olduğunu gösteriyor. 
Bir doktora müracaat ediniz. 

2 — Likör yapılacağı zaman kullanılan 
ispirto 35 ile 50 derece arasmdakilerdir. 
Umumiyetle 50 derecelik ispirtolar tercih 
edilir. 

90 derecelik ispirtoyu 50 derecelik yap
mak için temiz bir kap içerisinde su kay
natmalı, üstünü örterek soğumağa bırak
malıdır. 

Ağzı açık bir kavanoz içerisine bir kilo 
90 derecelik ispirto koymalı üzerine ev
velce kaynayıp soğuyan sudan 800 gram 
kanştırmalı. Elde edilen 50 derecelik is
pirto ile gayet nefis likör yapılabilir. 

Göz sefirmesi 
Bursa, Keriman Öznıu:: 1 — Gözünüzün 

mütemadiyen seğirmesi sinirden olabilir. 
Merak ediyorsanız doktorunuza sorabilir
siniz. 

2 — Gliserin yüzü sarartır. İçine gül 
suyu katmak faydalıdır. 

3 — Briyantin saçlara faydalıdır, on
ları yağlar ve besler. Renginin belki biraa 
koyulaştırabilir. 

4 — (Kapüsln) lâtin çiçeğinin ismidir, 
Kapüsin rengi koyu sandır, lâtin çiçeği
nin rengidir. 

5 — Siklamen rengi erguvan rengidir. 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 80 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Yakında senin de davan başlıyacak. 

— Oh, daha iyi... Bir an evvel kur
tulurum. 

— Canım, kurtulunun olur mu?... 
Bu da lâf mı? Galiba basma gelecek
leri bilmiyorsun... 

Belli ki hayatta Uk tevkif edi
lişin... Sabıkan yok muydu? 

— Tabiî yok! 
— İşte bunun için ihtiyatlı ol. Bu 

işi senin yaptığını iddia ediyorlar. 
— Evet. 
— Halbuki bence yanlış... Eminim 

U sen masumsun... Galiba şahidler 
birleşti. Seni mahvetmeğe çalışı
yorlar. 

- - Şahid yok ki... 
— O halde tesadüflere kurban gidi 

yorsun. Ben adamamı bilirim. Sende 
katil yüzü görmüyorum. 

— Kamam odadan çıktı... Cesedin 
baş ucunda... 

— «Benim değildir!» dersin... 
— Ben, benim olduğunu söyledim. 
— Bu da birşey isbat etmez... İn-

«an bıçağını kaybedebilir. Başkası alıp 

kuUamr... Ağzını sıkı tut. Hiç birşey 
kaçırma. 

— Bilâkis... Herşeyi söyliyeceğîm... 
— Ha... Anladım. Deli rolü oynıya-

caksm... Amma, doğru değil... Ne yap 
yap, inkâr et, itiraf fenadır. Haydi ba
kayım, bana şu hikâyeni anlat. Sana 
yardım etmek istiyorum. İyi bir yüzün 
var. Halini beğeniyorum. Sana acı
yorum... 

— İşte... Sarhoştum... Uyuyan bir 
adamı gördüm... Odaya girdim... Ma-
samn üstünde paralar vardı... Adam 
kımıldadı mı bilmem. Vurdum ve kaç
tım. 

— Paralan da cebine attın, değil 
mi? 

— Hayır... Üstümde beş para çık
madı... Kimsp birşey bulmadı. 

— Peki amma, ne oldu paralar? 
— Bilmiyorum. 
Nöbeçi hayretle mahbusun yüzüne 

baktı. Onun bu sükûtunu türlü türlü 
mânalara atfederek: 

— Muhakeme başlamadan sırrını 
öğrenmeğe geldim sanma... Bana kim

se senin ağzından lâf almak vazifesini 
vermedi... Allah rizası için nasihat edi
yorum... Bak, üstünde para bulunma
dığını söylüyoısun. Demek ki çalma
dın... Paralan almadığına göre adamı 
da öldürmemişsindir belki... Senin va
ziyetin zannedildiği kadar fena değil. 
Bu işin içinden sıyrılırsın... İyi bir avu
kat tutmalısın. 

— Hem kimseyi tanımıyorum, hem 
param yok... Nasıl tutarım? 

— O cihet ehemmiyetli değil... Böy
le vakalarda birçok genç avukatlar, 
reklâm olsım diye bedavadan işi üzer
lerine ahrlar... Geçenlerde genç bir 
avukat, bir hırsızlık davasından bir 
kadını kurtardı. Pek güzel müdafaa 
etti. Herkes hayran oldu. İlk mezu
niyetimde gidip ona yalvaracağım... 
Gelsin, senin işine baksın... 

— Hacet yok... Ben kendimi müda
faa etmek istemiyorum... Hattâ ida
ma mahkûm olmak istiyorum. 

Gardiyan şöyle bir düşündükten 
sonra: 

— A... Anladım... - dedi. - İşi sü
rüncemede bırakıp hapishanede yan 
geleceksin. Kendini besleteceksin. İh
tiyarsın. Çahşmağa mecalin yok... So
kakta sürünmektense burada oturma
ğı tercih ediyorsun. 

Böyle bir şeyin olabileceğini bilmi-
yen Kadri efendi şaşırdı. Gardiyan de
vam etti: 

— Amma fikrin doğru değil... Başı

na belâ da gelebilir. Bırak da ben sa
na şu avukatı getireyim... Hazır izin
liyim, bu işi yaparım. 

Yalnız kalınca. Kadri efendi, ken
di kendine düşündü: 

Acaba hakikaten katil miydi? 
Sarhoşlukla ne yaptığımı bilmiyo

rum ki... Ömründe fena bir hareket 
yapmamış bir adam, böyle birdenbire 
insan öldürebilir mi? 

Şimdi artık içine şüphe gelmişti. 
Belki de masumdu. Sonra gene kara 
düşüncelere kapıldı. Madem ki cinayet 
odasında kanlar içinde bıçağlnı bul
muşlardı, muhakkak ki katildi... 

* * * 
Gardiyan vadmda durdu. Genç avu» 

katı getirdi. Delikanlı, höcreden içeri 
girip kendini ihtiyara tanıttı: 

— İsmim Katiptir! - dedi. - Beni is
temişsiniz... Tanıyor mıydınız? 

— Hayır efendim... Gardiyanım tav
siye etti. 

— Kendinizi anlatınız... Nerelisiniz? 
Bu iş başımza nasıl geldi? Herşeyi açık
ça söyleyin. Hısım akrabanız kimler? 

Kadri efendi, irkilerek: 
— Hiç kimsem yoktur! - dedi. 
Ne bahasına olursa olsun, kendinin 

kim olduğunu, asıl ismini ve hüviyeti
ni katiyen ortaya vurmıyacaktı. Eğer 
mahkûm olursa lekesi ailesine sıçramı-
yacaktı. Zaten bu hallere düştüğünü 
bir ferdin bilmesini istemiyordu. 

Münhasıran, vaziyetini ve başından 

geçen vakayı anlattı. 
— Çok para vardı diyorsunuz... Pe

ki amma bunu ne yaptığınızı nasıl bil
miyorsunuz? 

Genç avukat, müvekkilinin gayri ta
biî haline hayret ediyordu. Ayni za
manda bu çok terbiyeli, çok dürüst ko
nuşan adamın alelade bir serseri, bir 
katil olduğuna kail olamıyordu. Bütün 
mezelletine rağmen onun halinde bir 
kibarlık, bir efendilik seziyordu. 

Her gün sıra ile gelip onu yokladı. 
Bir seferinde artık kendisine alışmış 
olan ihtiyara: 

— Siz hayatınızda çok sıkmtılar çek
miş olacaksınız... Mazinizi benden 
gizlemeyin... Sizi kui'tamam için her 
şeyi bilmem lâzım... - dedi. - Bana bü
tün maceranızı, bütün mazinizi açık» 
ça anlatın. \ 

— Ah, beyefendi!... Benim hayatım 
uzun bir ıztıraptan yoğrulmuştur. B\M 
gün başıma gelenler de vaktile yap% 
tığım bir haksızlığın cezasıdır. 

— Ne yaptmız? 
Muhtasaran hayatını anlattı. Bd 

meyanda şöyle söyledi: 
— İnsanların değil, ancak cenabı 

hakkın cezalandırdığı bir hareket... 
İkinci karıma karşı hissettiğim mu^^ 
habbet, ilk zevcemden olan tazımı ih
mal etmeme, hattâ onun bu yüz^ea 
kaçmasına sebep oldu. 

— Başka çocuklarmz var mı? 
(Arkası var)) 

>' 



fİÜ'f<' 

% Nisan 1930 AKŞİLU Sahifd? 

EhOisaOib Istanbulu nasıl fethett i ! ? 

Sarayburnundaki son mflzakere fayda 
vermeyince taarruz başladı 

Muhasırların murahhassı gemide» imparator, at üstünde karada idi; 
öylece konuşmuşlardı, imparator bütün istenenleri vermeğe 

razı oldu, yalnız mezhep değiştirmeğe yanaşmadı. 
Muharebe bu yüzden çıktı 

ihtilâl neticesi imparator olduktan 
eonra düşmanlanıu, bir baskın esna
sında bile mağlûp edemiyen Murzufl, 
liâtinlerin askerlikçe Bizanslılara ç(* 
faik olduğuna kanaat getirmişti. Ara
daki muvazenesizliği îstanbulım meş
hur surlan doldurabilecek miydi? 
Bunu da pek kestiremiyordu. Zira, 
İlk tecrübede, yüksek Venedik gemi
lerinden merdivenlerle şehre yapılan 
hücum pekâlâ müsbet netice vermiş
ti. Ayni tecrübe tekrarlanabilirdi. 
Onım için imparator, Haliç tarafım 
kuvvetlendirmek üzere elinden geleni 
yapıyordu. 

Yerü hükümdar Murzulf, düşman
larından cidden korkmağa başlamış
tı. Daha doğrusu Greklerin harp kuv
vetinden şüpheleniyordu. Harp ihti
malini önlemek için evvelâ svılhen ih-
tilâfm halli teşebbüsüne girişti. Haç-
iılann şeflerile bir anlaşma tecrübe
sinde bulımdu. 

Senyörlerle baronlar, taht gasıbı ve 
hükümdar katili ile müzakereye giriş
mek istemedUer. YaUıız Venedik doju 
Henri Dandolo, İşin sulhen halli tec
rübesinde bulundu. 

Bir gemiye bindi. Halicin medha-
hndeki buruna (Sarabumunım iç ta-
rafma olacak) yanaştı. Murzufl da, bix 
lat üzerinde deniz kıyısına yaklaştı. 

Böylece akdedilen konferans, uzun 
jre canlı oldu. 

Venediklilerin şefi, Murzufl'dan beş 
bin libre altınm derhal verilmesini is
tiyordu. Bununla Haçlılar, seferlerine 
devam edeceklerdi. Ayni zamanda da 
Bizanslılarm Komadaki Papaya katî 
surette tâbi olacaklarına dair yeni hü-
kümdarm yemin etmesini talep et
mekteydi. 

Uzun müzakerelerden sonra, Mur
zufl, Lâtinlere, istedikleri para ile yar-
dmıı vermeği kabul etti. Lâkin Roma 
kilisesinin boyunduruğu altma gir
meği bir türlü göze alamıyordu. 

Mezhebe bağlılığm derecesine bakı
nız! 

Venedik doju, bu derece katillik 
eden bir hükümdann mezhep taassu-
Imnda böyle ileri gidişine şaşıyordu. 

İstihfaf ederek: 
— Sizin Grek dininiz, hükümdar 

katillerini affediyor da ısrannız bu 
Ijrüzden mi? - diye sordu. 

Gasıp hükümdar öfkelendi. Hidde-
Itini gizledi. Tavru hareketini vatan-
perverUğile izah etmek istedi. 

O sırada bazı şövalyeler geldikleri 
İçin konferans böylece inkıtaa uğ
radı. 

Murzufl, İstanbula döndükten son
ca harbi hazırlamağa başladı. Verdiği 
emir üzerine, Haliç tarafmdaki sur-
lEUi birkaç kadem daha yükselttüer. 
Surlarm üzerine kat kat galeriler yap
tılar. Askerler bunlarm üzerine çıka
cak ok atacaktı. Harp âletleri de keza 
bunlarm üstüne konulacaktı. 

Haçlılar, çok muharip kimseler ol
makla beraber, bu hazırlıkları lâka-
|ntUkla takip edemiyorlardı. En so-
j|ukkanlılan bile endişe duyuyordu. 
Eira mukayese edilirse, Qnk kuvvet
lerine nazaran muhasırlannki pek aa» 
Uı. Dahası da vardı: Bizanslılar ha-
»içteki Öreklerden yardım bekliyebi-
lirlerdi. Bunlarm arkadan gelecek ih-
tiyatlan da mevcud değildi. Behem»* 
iıal galebe çalmak lâzımgeliyordu. Ne 
İleri, ne de geri gidebilirlerdi. Gün 
geçtikçe harpte muvaffak olmak ih
timalleri güçleşiyordu. Her taraftan 
lehdid altındaydılar. Zira Grek âlenü 
ortasmda minimini bir Lâtin adası 
mesabesindeydiler. Güvenecekleri yal
nız cüretleriydi Muvaffakiyetten baş
ka çareleri yoktu. 

Bir büyük meclis akdettiler. 
Verdikleri karar mucibince, Mur-

BUlfl'un yerine, İstanbula bir impara
tor seçilecekti. Bunu da muzaffer 

Haçhlar ordusundan intihaba karar 
verdiler. 

Yeni imparatorluğun şefi, bütün 
ganimetlerin dörtte birile birlikte, sa
rayları alacaktı. İmparatorluğun şe
hirleri ve topraklan, Fransızlarla Ve
nedikliler arasmda taksim edilecek, 
buralarda, garp usulile derebeylilder 
kurulacaktı. Şu şartla ki hepsi de yük
sek şef diye imparatoru tanısınlar... 

Ayni içtimada, katolik papazları-
nm, baronların ve senyörlerin huku 
ku tesbit edüdi. Silsilei meratip ta
yin olundu. 

Böylece, İstanbulda henüz eski re
jim yaşayıp dururken, zırhlara bü
rünmüş, pürsilâh ecnebi askerler, 
duvarın dışında, o rejimi öldürmeği, 
ve kendi lehlerine yepyeni bir nizam 
kurmağı görüşüyorlardı. Tam mâna-
sUe canla başla bir harp başlıyacaktı. 

Hayat memat muharebesiydi bu... 
Bizanslılar vatanlannı, şereflerini, 

hayatlarmı, efendiliklerini, her şey
lerini müdafaa edeceklerdi... Latin
ler içinse, bütim bunları Bizanslılar
dan almaktan başka çare kalmamıştL 
Alamazlarsa onlar için maddî, mâne
vi her şey İtaybolacaktı. 

Şehri ilk muhasara edişlerinin na
sıl olduğımu yukanda yazmıştık: Ve
nedikliler denizden, şövalyeler kara
dan hücum etmişlerdi. İlk tecrübe 
bu usulün zararlannı Fransızlara gös
terdi. Bu sefer, Venediklilerin sözleri
ni tutarak, onlar da gemilerle saldır
mağı daha muvafık buldular. 

Karar verildi. Hep birden Haliçten 
taarruz edeceklerdi. 

Gemilerin içme silâh, yiyecek, mü
himmat, ne lazımsa hepsini yığdı
lar, bütün ordu, 8 nisan perşembe 
günü gemilere bindi. Ertesi sabah, 
güneş doğarken bütün Ehlisalib or
dusunu, hayvanlarile, çadırlarile, hü
lâsa bütün malzeme ve mallarile bir
likte hâmil olan donanma demir al
dı ve surlarm önüne geldi. 

Bir tek hat üzerine iki kilometre 
uzunluğunda cephe almışlardı. 

Haçlılar, fevkalâde haşin, zorlu bir 
taarruza geçtiler. Birçok noktalardan 
karaya çıktılar. Koçbaşı denen tahrib 
âletlerirü de surlarm birçok noktala
rına yanaştırdılar. Bazı noktalarda 
da gemilerdekilerle surlardakiler bi-
ribirlerine öyle yakm düşmüşlerdi ki 
küıç kıUca harb ediyorlardı. 

Buna rağmen, şövalyelerle baron
lar, karada olduğu derecede denizde 
harb etmesini bilmiyorlardı. Müte
harrik bir zemin üzerinde, rüzgânn 
ve suyun keyfine tâbi, sallana sallana 
çarpışmak, sabit bir zemin üzerindeki 
gibi değildi. 

Dehşet saçarak, fakat intizamsız, 
usulsüz ve ekseriya biriMrine yardım 
edemeden vuruşuyorlardı. Bu muha
rebe, böylece, akşama kadar sürdü ve 
bir muvaffakiyet hasıl olamadı. 

Eserinden daima istifade ettiğimiz 
Şampanya mareşah Villehardouin: 
«Günahlarımıs vardı. Onun için ge
ri püskürtüldük!» diyor. 

Karaya çıkmış olanlar tekrar ge
milerine döndüler. Dcmanma, surlar
dan uzaklaştı. 

Bizans haUa, hemen kiliselere ko
şarak, böyle bir belâıun atlamış 61-
masmdan dolayı Allaha hamdüsena 
etti. Lâtinlerin ilka ettiği dehşet 
fevkalAdeydi. 

Aym günün akşamı, Venedik doju 
ile baronlar ordugâhlarına yakm bir 
kilisede bir meclis daha aktettiler. 

Haçh ordunun şefleri bu içtimada 
çok feci ve bedbinane mütalâalar yü
rüttüler. Zira, mareşal ViUehardouln't 
nazaran, o gün uğradıkları mağlû
biyetten dolayı hepsi de son derece 
heyecanlıydı. 

Bazılan: 
— Şehre fena yerinden saldınyorus. 

Haliç müsaid değildir. Marmara ta-

rafindan taarruz etmeliyiz! - diyordu. 
Fakat sulan bilen Venedlklüer bu

rada muharebenin daha güç olduğu
nu söylediler. 

Gemilerimiz sürüidenir, gider! -
diyorlardı. 

Bir çoklannin da gözü öyle yılmif-
ti ki, «Keşke sürüklenip gitsek te şu 
cehhennemî İstanbuldan kurtulsak!» 
diye düşünüyorlardı. 

Mecliste karar verildi: 
Taarruz, üç gün sonra gene aym 

yerde tekrarlanacaktı! 
Cumartesi ve pazar günü hswırla-

mldı. Grekler de müdafaalarım kuv
vetlendirmek üzere çalışıyorlardı. 

Murzufl, ordusunun bir kısmile, 
bugün Fener denilen yerin sırtlarm-
da bulunuyordu. Çadıriannı oraya 
kurdurmuş, bayraklarını da oraya 
diktirmişti. 

Pazartesi günü, güneş doğarken 
taarruz emri verildi. 

««« 
Gelecek yazımızda, Lâtinlerin na-

sü şehre girdiklerini, şehir dahilinde 
nasU muharebeler yaptıklarım yaza-

\i cağız. Yürük Çelebi 

Izmirde bir ihtida 
Fı^nsız tacirlerden Fredrik 

\ Jiro müslüman oldu 
fmir ( Ak

şam) \— İzmirda 
yerieşA îŞ meş
hur jir?) ailesine 
mensup Fransız 
tebaasmd^. Pro
testan B. Vrdrik 
Harold Jirf is
lâm olmu|t""*' 
Kendisi 1895 /̂ O" 
ğumludur. Ast^^ 
İzmirli ve çok z^^-
gm olan bu zaöfn 
Kordonda bir inr 
racat evi, imalâta 
hanesi vardır. İs-* 
tidası vilâyette!^ havale edildik-
ten sonra yanma irkadaşlanndan B. 
Hamza Başik'i a lmk *>ir otomobile bi
nerek doğruca Müftülük dairesine 
gitmiş, müftü B. R^hmetüllah'a is
lâm dinine girmek istediğini ve hâlis 
bir emelle kendMı^e-«üracaat etti
ğini söylemiştir. 

Fredrik Jiro, ihtid^ edenlere veri
len vesikayı tanzim rft«ıiş ve şeha-
det getirdikten sonra ?0 numarah ve
sika kendisine veriln^iştir. B. Jiro, 
müslüman olunca AS tîaren admı al
mış ve o gün derhal bir operatör da
vet ederek sünnet te tftaauştur. 

I z m i r d e b i r k a d ı n ^ n z i n o c a -
ğ u u y a k a r k e n nnuhte l i f 

. y e r l e r i y a r i d ı 
İzmir (Akşam) — Çoı^kapı mahal

lesinde Burç sokağında t'suail km 70 
yaşmda bayan Şevket, kahve pişirmek 
için benzin ocağım y«fcark«n ocak 
parlamış, kadm. etekledi tutuşmak 
suretile muhtelif yerleri^^den yanmış
tır. Yanmakta olaa kadınfi kurtamur 
ğa çalışan er kiracuı İbralüm oğlu ^ 
Hüseyinin de tA. ve ayaUıun kısmen 
jranmıştır. tki yaralı hastan^* kaldı
rılmışlardır. 

T r a k y a d a fey iz l i y m i t n u r l a r 
Edinu (Ak^am) — EdiınP w Trab-

yanm muhtelif yerlerinde çOk feyisli 
ve bereketli yağmurlar yağniağa ba^ 
lamıştır. 

Bu yıl çok iyi bir durumda olan 
Trakya bölgesi mahsulât ve «kinleri 
son günlerde yağmura muhbM} bir va>-
ziyette idL Bu yağmurlar, reiıçber v« 
halkunmn yüzünü güldürmtLI ^ kö^ 
lülerimiıe bir bayram neşe T^ MV1QCİ 
vermiştir. 

izmir mektupları 

İzmir şehir meclisi 
azasmm tedkikleri 

Atatürkün annesinin mezarı üzerinde 
yapılacak âbidenin kaidesi hazırlanıyor 

m i IİİIİİI ıııı«ı>i|> 

lunir (Akşam) — Karşıyakada 
Soğukkuyuda Salih paşa camisi ar-
lusımda Ebedî Şef Atatürkün annesi, 
Bn. Zübeydenin mezan üzerinde bir 
âbide vücude getirileceğini evvelce 
yazmıştık. 

Vilâyet ve belediye bütçelemiden 
ayrılan tahsisatla âbidenin, hazırla
nan plâna göre inşa ve tanzimine 
başlanmıştır. Âbidenin kaidesi, be
ton üzerine mermer döşenmek sure
tile hazırlanmıştır. Plâna göre kaide
nin üzerine on tonluk ve iki buçuk 
metre yüksekliğinde bir granit diki
lecektir. 

Bu granit, Soğukkuyu mevkiinde
ki dağdan çıkanlmış, dört gün çalı
şılmak suretle caminin yanıbaşına 
getirilmiştir. Kaide inşaatı tamamla-
nmca âbidenin üzerine oturtulacak 
ve granitin üzerine şu ibare yazıla
caktır: 

Burada Ebedi Şefimiz Atatürk'ün annesi 
Bn. Zübeyde yatıyor. 

Dünyamn en büyük kumandanım 
ve dehaısını dünyaya getiren büyük 
annenin mezan muhteşem bir eser 
olacaktır. Etrafı geniş bir park ve 
çam korusu haline getirilecek, par-
km bir tarafmda da bir çocuk bah
çesi bulunacaktır. 

Şimdi harab .vaziyette bulunan 
Salih paşa camisi de yıktınlacak. Var 
kıflar idaresinin vereceği tahsisatla 
burada modem ve güzel bir cami in
şa ettirilecektir. 

Şehir meclisi âzası, son hafta için
de belediye reisinin daveti üzerine 
İzmirdeki belediye eserlerini gezer
ken Atatürkün annesi Bn. Zübeyı̂  
deıün mezarım da ziyaret etmiş ve 
büyük annenin manevî huzurunda 
saygı ile eğilmişlerdir. 
Ş e h i r mec l i s i a z a s ı b e l e d i y e 

m ü e s s s e l e r i n i g e z d i 
Şehir meclisi azası, belediye reisi 

B. doktor Behçet Uzım daveti üzeri
ne İzmirdeki belediye müesseselerini 
gezmiş, tedkikler yapmışlardır. Bu 
müesseseler, belediyeye senevi mü
him varidat temin edecek eserlerdir. 
Havagaa fabrikası son zamanda Al-
manyadan alınan 120,000 liralık y*> 
ni makinelerle ıslah edilecek ve vot^ 
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bmİT belediye reisi ve şehir meclisi asaa Atatürkün annesinin mecan başmda 

dem bir hale getirilecektir. Havaga-
a fabrikasmda Türkiyenin en yük
sek bacası, 55 metre jrüksekliğinde 
bir baca inşa edilmektedir. Bacarun 
temel kısmına 30 kadar beton kazık 
çakılmış ve temel hazırlanımştır. Ba
canın 3ranıbaşmda otomatik kömür 
ocaklan, havagazı makineleri kuru
lacaktır. Makine ve ocakların mon
tajı altı ay sonra tamamlanacak, ye-
ni ve modern fabrika fazla randıman 
alacağı için şimdi 7,5 kuruşa satılan 
havagazı, o vakit 5 kuruşa indirile
cektir. 

1 

Havagazı fabrikasında bir atelye, 
işçi yıkanma yerleri, güzel bir de park 
vücude getirilmiştir. Yeni havagazı 
fabrikası kurulunca ev ve mağaza
larda yapılacak havagazı tesisatı da 
ucuzla tılacaktır. 

Şehir meclisi âzasınm gezdiği mez
bahada da yeni makineler kurulmuş
tur. Bunlar mazotla işlemektedir. 
Böylece masraftan mühim tasarruf
lar temin edilmiştir. Mezbahanın bir 
kısmı buz fabrikası halindedir. Bura
da günde 700 kalıp buz imal edü-
mektedir. Bu mikdar, şehrin ihtiya
cına yazın az geldiğinden buz fabri
kası tevsi olunmaktadır. Daha 600 
büyük kalıp buz istihsali için yeni 

. makine ve kalıplar alınmıştır. Buz fi-
ati de ucuzlatılacsüstır. 

Mezbahanın Frigo dairesi de be
lediyeye mühim varidat temin et
mekte, yaz mevsiminde burada muh
telif gıda maddeleri kışa kadar mu
hafaza edilmektedir. Bunlara ucua 
bir tarife tatbik olunuycnr. 

Belediye reisi, şehirde muhtelif be
lediye müesseselerini gezerek ted
kikler yapan meclis azası şerefine ak
şam üzeri Kültürpark gazinosunda 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafet, samimi 
hasbıhallerle geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

E r b a a - S a m s u n y o l u 
Efbaa (Akşam) — İktisaden ç(dc 

mühim olan Erbaa - Samsun şosesinin, 
büyük kısmı Nafiamızm metodlu ça-
lışmalarile ikmal edilmiştir. Şosenin 
mühim ve ânzah yerierinden (dan 
«Kaba ]rar» mevkii de bitmiş ve seyrü
sefere açılmıştır. * 

y 
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Jkmir şdılr meclisi azası hava gazı fabrikasmda 
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Ankarada çocuk bayramı I 

J8inhurrei8i yavrular arasında 

Atatürk heykeli önündeki toplantı 

Çocuk bayramının ikinci günü 

Çocuklar verilen temsili zevkle seyrediyorlar x' 

Çocuk haftasinın ikinci günü ol
mak münasebetile dün de Halkevle-. 
rinde, mekteplerde müsamereler ve
rilmiş, 23 Nisan tarihi etrafmda mu
sahabeler yapılmıştır. İlkmekteplerln 
dershaneleri bayraklarla süslenmiş
tir. Bir hafta müddetle bu tezyinat 
muhafaza edilecektir. 

Dün saat 18 den 20 ye kadar Fa
tihte Halkevi salonunda bir Çocuk 
balosu verilmiş, bu baloya bu civarın 
ilkmektep çocukları iştirak etmiş

lerdir. Şişli Halkevi tarafmdan ter-
tib edilerek Dağcıhk. klübünde veri
len Çocuk balosu dün de himaye he
yetleri tarafından korunan ilkokul 
çocuklanna tekrar edilmiştir. 

Şehremini Halke\1'^''salonunda bir 
gürbüz çocuk müsabakası yapılmış
tır. Eminönü Halkevi salonımda ço
cuklara mahsus bir piyes temsil edil
miş, şehrin bazı sinemalannda ço
cuklara bedava filimler gösterilmiş
tir. 

Diyarbakır (Akşam) — Halkevinde kırk kişilik bir mandolin orkestrası 
tarafından bir konser verilmiştir. Bu kopsere şehrimiz büyüklerile beraber bi-
pe yakın halk gelmiş ve aşağı yukarı salonlar hıncahınç dolmuştu. Lise musi
ki ve türkçe öğretmeni İhsan Ünal tarafmdan yetiştirilerek Halkevi orkestra
sına ilâve edilen bu mandolin orkestrası çaldığı muhtelif parçalardaki mu
vaffakiyetleri dinleyiciler tarafından sürekli alkışlarla karşılanmıştır. Resim 
mandolin çalan küçükleri muallimlerile beraber gösteriyor. 

Tokatta ziraat 
işleri 

Çifç iye muhte l i f t o h y m l a r 
dağı t ı l ıyor 

Tokat (Akşam) — Vilây/it Ziraat 
dairesi, bu sene Adapazar İslah istas-
yonımdan mubayaa ettig^i 300 küo 
tane buğdaydan 100 kilo Erbaa, 100 
kilo Niksar ve 100 kilo ^nerkezin Ka-
zovasma ektirerek tecrübelere başla
mıştır. Bu çeşidler vilâyetimiz iklim 
ve topraklann elveı-işli olduğu tak
dirde çifçilei'imizin "bu buğdaydan 
ekmeleri temin edilecektir. 

Bundan başka rnerkez ve Zile çif-
çilerine tevzi edilşnek üzere 300 kilo 
İspanyol nohudu mubayaa edilmiş ve 
tevziatına ba«lar^ıştır . Bunımla be
raber Mersinden; 50 kilo susam, Bur
sa ve Karaağaçtan 50 kilo kadar kar
puz ve kavun tc,humu getirtilerek ge
ne çifçilerimizfj tevzie başlanmıştır. 
İleriki yularda vilâyetin arpa, yulaf 
çeşidlerini değiştirmek, ayni zaman
da sürme hastalığı ile mücadele ya
pılmak için bfitçeye 620 lira tahsisat 
konulmuştur. 

Izmirde bir o tobüs y a n d ı 
izmir (Akşjam) — Şoför Yaşarm 

idaresinde 7Q çuval kükürtle Çeşmeye 
gitmekte olan çeşme - 9 sayılı otobüs
te şoför mu;avini Süleyman Şapşağm 
attığı bir ya^nk sigaradan yangın çık
mış, otobüs ve kükürtler tamamen 
yanmıştır. Bcükürtler yanarken boğu
cu gazlar neşrttiğinden, yangın sön-
dürülememiistir. 

Y a p r a k tütün v e s igaraları 
mız Itıakkmda broşür 

İnhisarlîîr idaresi yaprak tütünle
rin ve sigEıralarm ihracını artırmak 
için Avrujjaya göndermek üzere fran-
sızca, ingilizce ve almanca broşürler 
hazırlamı'ştır. Bu broşürlerin ingiliz
ce nüshalarının tabı ikmal edildiğin
den bugünlerde Londraya gönderile
cektir. 

Broşüfierde Türk tütünleri ve siga
raları hakkında geniş malûmat veril
mektedir. 

Inhis£ırlar idares inin bütçes i 
I haz ır landı 

İnhisarlar idaresinin 939 bütçesi 
hazırlıîiçian ikmal edilmiş ve umum 
müdür- B. Adnan yeni bütçeyi dün 
akşam Ankaraya götü)'müştür. 

Endüstri nedir ? 
Endüstri deyince yalnız bacasından 
duman çıkan yerleri düşünmemelidir 
Spor yarışları, turizm işleri ve bunun gibi bir çok 

şeyler endüstri hududuna dahildir 
Bizde «endüstri» kelimesi dar bir 

mânada kuUamlmaktadır. Endüstri 
tarifinden şunu anlıyoruz: Ham mad
deyi mamul bir hale getirmek... Bu 
tarife göre, endüstrinin mânası, yalnız 
fabrika ve imalâthanelere inhisar et
mektedir. Halbuki son telâkkilerde en
düstri mefhumu, daha ziyade genişle
miştir. Yeni telâkkilere göre, endüstri 
denildiği zaman, yalnız fabrika ve ima
lâthaneler ha tua gelmiyor, deniz ve 
kara nakliyatı da endüstri sahasına 
dahildir. Nakliye endüstrisi gibi... 
Halbuki istatistik umum müdürlü
ğü tarafmdan yapılan sanayi istatis
tiklerde, «nakliye sanayii» diye bir 
fasıl yoktur. Öyle anlaşılıyor ki, is
tatistik umum müdürlüğü, en son 
endüstri telâkkilerine göre, sanayi tas
nifi yapmamışt?r. 

Endüstriden kasdedilen mânalar 
çoktur. Nakliye işleri bir endütsri ol
duğu gibi. turizm işleri de bir endüstri 
telâkki edilmektedir. Son gelen İngiliz 
mecmualarından birinde «Spor endüs
trisi» diye gördüğümüz bir bahis, en
düstrinin ne kadar geniş mânada alın
dığını ifade etmektedir. Bu makalede 
spor, eğlence yerleri, turizm işleri, bü
tün bunlar bir endüstri diye telâkki 
edilmektedir. Makale muharriri diyor 
ki: 

«Spor endüstrisinin vazifesi, insanları 
boş zamanlarında sürat yarışları, kayık 
yarışlan gibi spor eğlenceleri vasıtasile 
tatmin etmekten ibarettir. İnsanların, bu 
gibi 'eğlencelere karşı ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyaç, her hangi bir piyasa talebi gibi
dir. Spor endüstrisi, bu talebe karşı bir 
arz ifade eder. 

Spor eğlenceleri arasında en eski bir 
ananeye malik olan futboldur. Denilebi
lir ki, spor endüstrisinin belkemiğini fut
bol teşkil eder. Bu endüstrinin yalnız İn-
gilterede 14 milyon müşterisi vardır. Yani 
seyircisi... Bu endüstri 2 milyon İngiliz 
lirası hasılat temin eder.» 

Makale muhar r i r i spor endüstrisi
nin, tıpkı dokuma, ve gıda maddeleri 
yapan fabrikalar kadar ehemmiyetli 
bir rol oynadığını, bu sahaya yatırılan 
sermayelerin ne kadar kâr getirdiğini, 

" ve bazı endüstri sermayedarlarının 
halkın taleblerile ne kadar alâkadar ol
duğunu uzun uzadıya izah etmekte
dir. Biz, burada bunlardan kısaca bah
sedeceğiz, spor endüstrisinin muhte
lif şubeleri vardır. Nasıl, bir doku
ma fabrikası, müşterilerine yazlık, 
kışlık, mevsimlik kumaşlar yaparsa, 
spor endüstrisinin sermayedarları da, 
halkı tatmin etmek için muhtelif mev
simlere göre oyunlar tertip etmekte
dirler. Bunlara aid malûmatı şu su
retle aşağıya yazıyoruz: 

(cKirket oyunu yazın oynanır. Futbol 
kışın oynanır, at yarışları ilkbahar, yaz ve 
sonbaharda olur. Bunlar gibi Greyhound 
yarışı ekseriyetle yazın yapılır. 

Futbol cumartesi öğleden sonraları oy
nanır. Greyhound yarışı, sürat yarışlan 
ve büz ringleri ya akşamlan, yahut ta 
haftanm muayyen günleri yapılır. Bunhı-
rm her biri için vasi sahalar, muhteşem 
oturacak yerler ve tertibat lâzımdır. 
Binaenaleyh bu endüstri ile meşgul olan 
kimselerin alacakları eşyayı seçerken bun
ların, birisinin mevsimi geçince diğerin
de kullanılablecek şeyler olmasına dikkat 
etmeleri lâzımdır. Bu gibi hazırlıkların 
ve malzemenin seyirci üzerinde büyük te
siri vardır. Meselâ Greyhound yarışının, 
1929 dan 1932 senesine kadar seyirci adedi 
dört misli arttı. 1932 den 1938 e kadar 
beşte bir arttı. Çünkü yeniliğe alışıl
mıştı ve ilk sağanak gibi hücum azal
mıştı. Bunun için halkın alâkasını yeni
den tahrik edecek bir vasıta lâzımdı. Bun
da da Greyhound yarış kupası muvaffak 
oldu. Bulduğu yeniliklerle gene mühim 
bir yekûn yaptı, hattâ 1,200,000 İngiliz 
lira sermayesi olan bu cemiyet, 1929 da 
hissedarlarına % 10 verebildi. 1932 de 
15 lira verdi. Fakat 1937 de hiç bir şey 
veremedi ve tekrar 1937 de yüzde 40 verdi. 

Sürat yarışı, Greyhound'un yerini tut
mak için tertib edilir. Bunu da cazib 
göstermek için lâzım olan vasıtaların dik
kat ve itina ile seçilmesi lâzımdır. 

Dördüncü olarak buz üzerinde hokey 
oyunu vardır ki diğerlerine benzemez, 
başlıbaşına bir spordur. Ayrı teçhizat 
ister. Bu oyunu başka oyunla telâfi de 
güçtür. Maamafih bunun yerine, münferd 
olan buzda kayma ve yüzme yarışlan 
konuluyor. 

İnsanlar yazın yüzer, kışın da buzda 
kayarlar. Bunun için Wembîey'deki lo
kanta ve soyunma odası, bu iki maksadla 
kullanılmıştır. Buz rinklerini kurmak çok 
fazla paraya muhtaç bir iştir.» 

Bu işlere yatırılacak sermaye 80 
bin ile 100 bin ingiliz lirası arasında
dır. 

Hasılı halkın eğlence ve spor ihti
yaçlarını tatmin etmek için, o kadar 
büyük teşkilât kurulmuş ve bu te.<;ki-
lâta o kadar sermaye yatırılmıştır ki, 
bu iş de bir nevi endüstri haline gir
miştir. Ştadyom ticareti, futbol takım
larını muhtelif memleketlere gönde
ren komisyoncular, bu işlerle mt-şgui 
sermayedarlar, spor levazımı yapan 
fabrikalar, ve bu malzemeleri satan 
ticarethaneler, bütün bunları göz önüı 
ne getirirsek sporun ekonomik ve sos
yal hayatımızda dokuma endüstrisi \9 
yahud demir endüstrisi kadar mühim 
bir mevki tuttuğunu bir daha hatJrla-
mış oluruz. 

Yukarıda yazdığımız gibi, biz bu
rada spor endüstrisinden ve spor tica
retinin ehemmiyetinden bahsedecek 
değildik. Mevzuumun esasım «en
düstri» telâkkisi teşkil etmekteydi. 
Spor endüstrisi vesilesile, bu mevzu 
üzerinde durarak, endüstri telâkkisi
nin ne kadar geniş bir mânada alm-
dığım ifade etmek istiyoruz. 

Memleketimizde endüstri denildiği 
zaman, ancak bacasından duman tü
ten fabrikaları kasdediyoruz. Bazı te
lâkkilere göre, ham maddesi dışarıdan 
gelen, ve yahud dışarıdan mamul bir 
halde gelen maddeleri burada ıslah 
etmek ona yeni bir şekil vermek en-
düstri değildir. Bu telâkkilere bağlana
cak olursak, memleketimizdeki birçok 
fabrikaları himaye etmemek ve kapat
mak lâzımdır. Halbuki bütün bu mua
meleler de endüstri telâkkisine uygun 
hareketlerdir. 

Meselâ: Bir tütün deposunda, tütün 
yapraklarını ayıran bir amele, endüs
tri amelesidir. İzmirde kuru üzümleri 
paketlere yerleştiren, ve zarif amd^alâj-
1ar yapan amele de bir endüstri ame
lesinden farksızdır. Yukarıda yaîşdığı-
mız gibi sanayi istatistikleri tahzim 
edilirken endüstri kelimesini daha ge
niş bir mânada telâkki etmemi?,^icap 
eder. Hüseyi^^-^İ^•ni 

II — M 

Izmirin ihracatı 
incir mahsulü kamilen 

ihraç edildi 

izmir, (Akşam) — İzmir ticaret ve 
Sanayi odası, mahsullerimizin ihraç 
ve satış vaziyetleri hakkında bir ra
por hazırlamıştır. Bu rapora göre 
mevsim iptidasından 15 nisan..akşa
mına kadar İzmir limanından . dış 
memleketlere 71826 ton üzüm ffiraç 
edilmiştir. 

Bunun 50248 tonu Almanyaya ih-
raj edilmiş olan miktardır. Son hafta 
içinde satışlar az olmuştur. Fiyatlar 
zayıftır. Bir hafta evvel bazı tiplerde 
on ve yirmişer para tenezzül olmuş
tu. Başkaca fiyat tenezzülü görül
memiştir. Son hafta içinde limanı
mızdan dış memleketlere 257 ton 
üzüm ihraç edilmiştir. 

Yine mevsim iptidasından 15 ni
san 939 akşamına kadar limanımız
dan dış memleketlere 41485 ton in-
cir ve hurma ihraç edilmiştir. Bunun 
17908 tonu Almanyaya ihraç edilen 
miktarı teşkil eylemektedir. 

Piyasada 938 rekoltesinden hiç in
cir kalmamıştır. Onun için son hafta 
içinde piyasada incir üzerine mua
mele olmamıştır. Son haftada lima
nımızdan dış memleketlere yapılan 
incir ihracatı 56 tondur. 

Mevsim iptidasından 15 nisana ka
dar dış memleketlere 33573 balya pa
muk ihraç edilmiştir. Son hafta pa
muk ihracatı 401 balyadır ve İtal-
yaya ihraç olunmuştur. Piyasada fi
yatlar Akala nevilerinde 49, yerli ne-
vilerde 38 kuruştur. 

Yine son hafta zarfında İtalyaya 
ve ccnub Amerika memleketlerine 
268 ton zeytinyağı ihraç edilmiştir. 
Son hafta içinde İtalyaya 750 ton 
bakla ve 22 ton arpa ihraç edilmiştir. 
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Irak Dahiliye Nazırı Ani(ara 
muiıabirimize iıeyanalfa lıulundu 

B. Naci Şevket, iki kardeş memleketi alâka
dar eden meseleler hakkında hükümetimizle 

teatii efkârda bulunacağını söyledi 
Ankara 24 (Telefonla) — Bu sabah 

jehrimize gelen dost ve komşu Irak 
hükümeti Dâhiliye Nazuı B. Naci 
Şevketten (AKŞAM) namına biı- mü
lakat rica ettim. Bu ricamı alâka ile 
kaı-şıUyan B. Naci Şevket, beni Irak 
sefaretinde kabul etti ve Ankarayı 
ziyareti sebebi hakkındaki sualime 
cevaben dedi ki: 

— Ziyaretim daha stiyade hususî 
bir mahiyettedir. Takriben hayatımın 
dörtte birini İstanbulda ve Ankarada 
geçirdim. Güzel hükümet merkezini
zi tekrar görmekle ne kadar büyük 
bir sevinç duyduğumu takdir edersi
niz. Hükümetimi kardeş Türkiye 
cumhuriyeti nezdinde temsil ettiğim 
uzun müddet zarfında tanışmak şere
fine nail olduğum, pek sevdiğim ve 
hürmet ettiğim ve kendilerinden her 
vakit muhabbet gördüğüm Türkiye 
ricali ile tekrar görüşmek benim için 
gayet tabiîdir ki büyük bir zevk teş
kil etmektedir. Bu fırsattan bilistifa
de dünyamn geçirmekte olduğu bu 
buhranlı günlerde iki kardeş mem
leketi alâkadar eden meseleler bak
landa teatü efkârda bulunmamu 
gayet tabu bir şeydir.» 

B. Naci Şevket, Türkiye ile Irak 
arasında muallâkta kalmış hiçbir 
mesele olmadığını, iki memleket ara-
smdaki münasebetlerin, birbirlerini 

samimî surette seven iki kardeşin 
münasebetleri şeklinde tavsif edilebi
leceğini kaydettikten sonra Irak hü
kümetinin Filistin hakkındaki noktai 
nazarını şu cümlelerle ifade etmiştir: 

— Filistin davası hemen halledU-
mek üzeredir denilebilir. İngiltere 
hükümeti esas itibarile Arapların 
noktai nazarını kabul etmiştir ve ya
hut etmek üzeredir. Öyle ümid ede
rim ki pek yakın bir zamanda te
ferruata ait meseleler de halloluna
caktır.» 

Muhterem B. Naci Şevket Irakın 
bugünkü durumu hakkında da şun
ları söylemiştir; 

— Irak genç bir memlekettir. Gün 
geçtikçe ilerlemektedir. Bütün kom-
şularile münasebetleri gayet dostane
dir. Haricî politikasının esası sulha 
dayanmaktadır. Dahüde her sahada 
kuvvetlenmeğe çalışıyoruz ve çalışa
cağız.» 

Komşu ve memleket Dahiliye Na
zırı Irakın kardeş Türkiyeye selâm
larını iblâğ hususunda ^AKŞAM) in 
delâletlerim rica ederek beyanatına 
nihayet vermiştir. 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu 
bugün B. Naci Şevket şerefine husu
sî bir öğle yemeği ziyafeti venniştir. 

Ömer Köstem 

Ingilterenin Berlin sefiri 
vazifesi başına dönüyor 

İngiltere silahlanmaya devam etmekle beraber 
müzakere imkânını da vermek istiyor 

Londra 24 (A.A,) — İngUterenin 
Berlin sefiri Neville Henderson, va-
Bfesi başına gitmek üzere dün tay
yare ile Berlin'e hareket etmiştir. 
Mumaileyh, Çekoslavak buhranından 
sonra 19 martta Londra'ya çağml-
ımştı. Kendisinin mayıs bidayetine 
kadar İngiltere'de kalacağı zannedi
liyordu. 

Berlin 24 (A.A.) — Ingilterenin 
Berlin büyük elçisi sir Neville Hen
derson bu sabah buraya gelmiştir. 

Berlin 24 (A.A.) — İyi malûmat 
alan mahafilde beyan edlidiğine gö
re, Almanyanın Londra büyük elçisi 
von Dirksenin vazifesi basma dönece
ği henüz tesbit edilmemiştir. 

Londra 24 (A.A.) — Londra'nın 
Ahnan mahfillerinde söylendiğine 
göre Ingilterenin Berlin sefiri Hen
derson Berlin'e, vazifesinin başına 
avdet ettikten sonra hafta içinde Al
manyanın Londı-a sefiri Von Direken 
de Londı-a'ya dönecektir. 

Henderson'un avdet edeceğinin 
geçen cumartesi günü, tafsilât veril
meden Almanya Haıiciye Nezaretine 
bildirildiği öğrenilmiştir. Emin bir 
membadan bildirUdiğine göre İngi
liz sefûinin avdetine siyasî bir mâ
na vermek doğru değildir. Sadece 
28 nisanda Hitler'in söyliyeceği nu
tuktan evvel mumaileyhin Berlin'de 
bulunması münasip görülmüştür. 

İngiltcı-e, Çekoslovakya'mn ilhakı
nı protesto etmek üzere sefiri geri 
çekmişti. Şimdi İngütere tecavüze 
kai'şı bir sistem teşkili suretile bu 
ilhaka mukabele etmekte olduğun-

' d a n Henderson'un Londra'da ika

metini uzatması için mevcud sebeb-
1er zail olmuştur. 

Bazı siyasî mahfillerde hâkim olan 
kanaate göre, İngiltere hükümeti her 
ne kadar silahlanmayı tacil ve ta
arruza karşı bir cephe teşkil etmek 
suretile her türlü yeni tecavüzü aka
mete uğratmak hususunda sarfettiği 
gayretlere devam etmeğe azmetmiş 
ise de Almanya'ya ihafe usulü yerine 
müzakere usulünü tercih imkânını 
vermek üzere bir yatışma ve sükû
net jesti yapmağı muvafık gör
müştür. 

Londra 24 — News Chronicle ga
zetesi, hükümetin neden dolayı B. 
Henderson'u Berlin'e göndermeğe 
karar verdiğini sormaktadır. Bu ga
zete, bunun için çok kuvvetli bir se-
beb mevcud olduğu yolunda bir ta
kım telâkkiler yapılmış olduğunu ilâ
ve etmektldir. 
İngiliz gazeteleri ne diyorlar? 

Londra 24 — Sefir B. Evil Hender-
sonun Berline beklenmedik avdeti
ne gazeteler, hayret etmişlerdir. Maa-
mafih bu hususta katı bir mütalâa 
beyan etmezden evvel hükümetin ve
receği izahatı bekliyorlar. 

Financial Times gazetesi diyor ki: 
«B. Hendersonv.n Berline dönmesi 
İngiliz - Alman münasebetlerinde 
her hangi değişiklik mânasmı ifade 
etmez. B. Henderson, İngiliz hükü
metinin Almanyaya bir mesajını da 
hâmil değildir.» 

F r a n s ı z s e f i r i d e g i d i y o r 
Paris 24 (A.A.) — Fransanm Ber

lin büyük elçisi Coulonbre çarşamba 
günü vazifesi basma dönecektir. 

H a t a y B a ş v e k i l i A n k a -
r a y a g i t t i 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunan Hatay Başvekili B. Abdürrah-
man Melek dün Ankaraya gitmiştir. 
B. Abdürralıman Melek Ankaradan 
da Hataya hareket edecektir 

İ s p a n y a , T a n c a y a t a a r r u z 
f i k r i n d e o l d u ğ u n u t e k z i p 

e d i y o r 
Burgos 24 (A.A.) — Hariciye Neza

reti, İspanyamn Tancaya karşı taar
ruz etmek fikrinde bulunduğuna dair 
çıkan haberleri tekzip etmektedir. 

B. RoosevelVin 
geçirdiği kaza 
Vaşington 24 (A.A.) — Reisicumhur 

Roosevelt, Virginieden çuluna yaptı
ğı hususî bir ziyaretten dönerken Va
şington civarında bir köşeyi dönerken 
az kalsın bir otomobil kazasına uğru
yordu. Reisicumhurun otomobUi kar
şılaştığı otomobilden şiddetli bir fren 
sayesinde bir kaç santimetre mesafede 
durabilmiştir. 

Karşıki otomobil bütün hızile gel
miş gitmiştir. 

Millî müdafaa 
bütçesi 

t 

9 0 0 b i n k ü s u r l i r a l ı k m ü n a 
k a l e y a p ı l m a s ı k a b u l e d i l d i 

Ankara 24 (Telefonla) — Hükü
met, MiUî Müdafaa Vekâleti bütçe
sinde 900 bin küsur liralık münakale 
yapılması hakkındaki bir kanun pro
jesi hazırlamış ve Meclise vermiştir. 

Bütçe ancümeni bugün öğled«ı 
sonra yaptığı toplantıda projeyi mü
zakere ve aynen kabul etmiştir. 

Halayda milli hâ
kimiyet bayramı 
Antakyada büjrük mersim 

yapıldı, şehir donandı 
Antakya 24 (A.A.) — Anadolu ajan-

sının hususî muhabiri bildiriyor: 
Millî hâkimiyet ve çocuk bayramı 

Hatayın her tarafında coşkun teza
hüratla kutlanmıştır. Antakyada ve 
İskenderundaki merasim çok parlak 
olmuştur. 
Antakyada yapılan törene binlerce 
izci ve mektepli iştirak etmiş, tören
de vekiller, mebuslar, zabıta ve mül
kiye erkânı bulunmuşlardır. Askerî 
bando tarafmdan çalman İstiklâl 
marşından sonra Parti ve Halkevi 
adına bir nutuk söylenmiş, bunu izci 
ve mekteplilerin hitabe ve şiirleri ta
kip etmiştir. 

Bütün hatipler anavatana ve Ata-
türkün ölmez hatırasına bağlılık ve 
Millî Şefimize sevgi ve saygı hisleri 
izhar etmişlerdir. Tören izci ve mek
teplilerin yaptığı geçid resmi ile niha
yet bulmuştur. 

Bayram dolayısile şehir baştan ba
şa Türk ve Hatay bayraklarile dona
tılmıştır. 

Antakya 24 (A.A.) — Halkevi Ar 
koluna bağlı müzik klübünün üçün
cü yıldönümü Halkevi salonunda ve
rilen bir müsamere ile kutlanmıştır. 
Müsamerede klâsik ve yerli halk tür
küleri çaünmış ve Ar kolu şefi Sıtkı 
Yurdal bir hitabe söylemiştir. 

Uzak şarktaki 
muharebeler 

J a p o n l a r b ü t ü n Ç i n t a a r r u z 
l a r ı n ı n t a r d e d i l d i ğ i n i 

b i l d i r i y o r l a r 

Şanghay 24 (A.A.) — Japon ordula
rı kumandanlığından bildirildiğine 
göre Çinlilerin nisan taarruzu kendi
leri için ağır zayiatla akim kalmıştır. 

Çinliler Kantona karşı 6 fırka sevk-
etmişlerdi. Yağmurlar topraklan çö
kertmiş olduğundan Çin kuvvetleri 
motorlu vasıtalarım kullanamamışlar-
dır. Japonlar Çinlileri ilk mevzilerine 
tardetmişlerdir. 

Merkezi Cinde, Japon ordusu Man-
çanga karşı taarruz etmekle Çinlilerin 
taarruzuna mani olmuştur. 

Şimalde, Çin kuvvetleri bir kaç de
fa Kaifanga girmeye muvaffak ol-
muşlarsa da kanlı göğüs gc^üse çar
pışmalardan sonra püskürtülmüştür. 

Şarkî Şansı de, mahalli Çin fırkala
rının müzaheretile Sarı nehri geçmi-
ye muvaffak olan Çin çeteleri bazı mu
vaffakiyetler elde etmişlerdir: 

Japon ordusu kumandanhğmın bu 
tebliğine mukabil Çin ordusu erkânı 
harbiyesi şimdiye kadar yapılan mu
harebelerin mareşal Çan-KayŞek ta
rafından hazırlanan Çin taarruzunun 
ancak başlangıcını teşkil ettiğmi bil
diriyor. 

Çunking 24 — Çunkingdeki gaze
te muhabirleri, bazı kimseler tarafın
dan bir barış teklifi olarak telâkki 
edilen Konoye'nin beyanatı hakkm-
da baş kumandan Çank - Kay - Sek
ten mülakat almışlardır: 

Çin baş kımıandanı verdiği ma
lûmatta, Japonların mağlûbiyetten 
mağlûbiyete uğradıklarını ve gittikçe 
bir batağa gömüldüklerini söylemiş 
ve düşmanlar taıafmdan savrulan 
yalanlara aldanamıyacağmı işaret ey
lemiştir. ____^_^_^_ 

B . F e t h i O k y a r v e Y a h y a 
K e m a l D i y a r b a k ı r d a 

Diyarbakır 24 (Akşam) — Mebtıs-
larımızdan B, Fethi Okyar, Yahya 
Kemal dün akşamki trenle şehrimize 
gelmişler, istasyonda umumî müfet
tiş. Vali, Belediye, Halkevi reisleri ve 
halk tarafmdan karşılanmışlardır. 
Burada üç gün kalacaklardır. 

Romanya Hariciye Nazırı B. Gafenl(o 
Londrada görüşmelere başladı 

(Baştamfı 1 nci sahifede) 

B. Gafenkonun beyanatı 
Londra 24 — B. Gafenko Roman

ya sefaretinde gazetecileri kabul et
miştir. Polonya Pat ajansı mümessi
line beyanatında, Berline giderken 
Polonya Hariciye Nazırile yaptığı mü
lakattan çok memnun olduğunu, bu 
görüşmeıün sıkı bir surette işbirliği 
yapan Polonya ile Romanyamn müş
terek hedefleri baklanda fikir teati
sinde bulunmak fırsatını verdiğini 
söylemiştir. 

V e n e d i k m ü l â k a t ı m n n e t i c e s i 
Paris 24 — Venedik mülakatından 

sonra kont Ciano ile B. Markoviç ara-
smda bir itilâf imzalanmadığı alâka 
ile kaydedilmektedir. Yugoslavyanm 
mihver devletlerinin tekliflerini ka
bul etmiyeceği zannedilmektedir. Bu 
teklifler, Antikomintem pakta iştirak 
etmek, Alman - İtalyan kontrolü al
tında ordusunu tensik etmek ve İtal
ya üe bir ticaret muahedesi yapmak 
şartile Macaristanı, Yugoslavyaya 
karşı taleplerinden vazgeçirtmeğe ve 
Almanya ile İtalyanın tecavüzüne 
uğramıyacağma dair garanti verme
ğe dairdir. 

Bu teklifler Pariste Yugoslavyayı 
bilkuvve mihver devletlerinin hima
yesi altına koyacak bir mahiyette te
lâkki edilmektedir. 

İ t a l y a n g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Roma 24 (A.A.) — Akşam gazete
leri Venedikte İtalyan ve Yugoslav 
Hariciye Nazırlan arasmda yapılan 
mülakatın müsbet neticelerile uzun 
uzadıya meşgul olmaktadırlar. 

Tribıma diyor ki: 
«Bu mülakat Almanya ve İtalya-

mn hedefi olan Tuna ve Balkan mil
letlerinin teskini plânımn tahakku
kuna doğru ilk adımdır. Avrupayı, 
kurtarmak ve bunu icab ederse ken
di rizası hilâfına da olsa yapmak lâ
zımdır. Buna karşı gelmek isteyeıv 
ler bu teşriki mesai aleyhinde mi 
yoksa lehinde mi vaziyet alacaklan-
nı iyi düşünsünler. Çünkü yeni Av-
rupanm dinamizmi durmıjracaktır. 

Macaristan ile Yugoslavyanm Ro-
manyaya karşı olan münasebetleri 

icab eden yola girmişe benziyor.» 
Lavaro Facista gazetesi de Berlin -

Roma mihverinin yeni bir merkezi 
Avrupa Icuracağmı yazıyor ve diyor 
ki: 

«Tuna havzası memleketleri kendi 
füli iktidarlarına uygun vaziyete av
det edecekler ve tabiî rollerine tek
rar döneceklerdir. Onlar sulh mua
hedelerinin kendilerine verdiği sunî 
rolleri artık oynayamazlar.» 

Balkan paktı aleyhindeki 
faaliyet 

Berlin 24 — Avrupanın cenubu 
şarkîsinde Almanyarun iktisadî poli
tikasına mâni olan Balkan paktı, bir 
Alman - İtalyan hareketine hedef 
teşkil etmektedir. Yugoslavyadan, 
Balkan blokundan ayrılması rica 
edilmiştir. Yeni bir Macar - Yugos
lav - Bulgar bloku teşkil edilmesi 
ümid edilmektedir. 

Yugoslavya Hariciye Nazırının 26 
niianda Berline yapacağı ziyaret es-
nasmda Yugoslavyanm mihvere katî 
surette iltihakının temin edilmesine 
çalışılacaktır. 

M a c a r m a h a f i l i n e d i y o r ? 
Budapeşte 24 — Yugoslavya Hari

ciye Nazırının ziyareti münasebetile 
Venedikte neşredilen tebliğde Macar -
Yugoslav anlaşmasında bahsedilmesi 
ve Yugoslavya ile Macaristan Harici
ye Nazırlarmm 25 nisanda Berline 
yapacakları seyahat büyük bir mâ
nayı haizdir. Yugoslav Macar Hari
ciye Nazırlarmm Bellinden avdette 
görüşmeleri muhtemeldir. 

Belgrad tiyatrosunda bir 
toplantı 

Belgrad 24 (AA.) — Belgrad Ti
yatrosunda, Yugoslavyanm istiklâl 
ve tamamlılığım haricî tehlikeye kar
şı müdafaa için tertib edilen toplan
tıya 10 bin genç iştirak etmiştir. 

Yugoslavyanm silâhla hududlan-
nm müdafaası, hür milletler arasın
da şerefli bir sulh için mücadele ya
pılması Yugoslav gençliğinin birliği 
Sup ve Hırvatlar arasında anlaşma 
lehinde söz söyleyen bir çok hatipler 
şiddetli alkışlanmıştır. 

Tribünün üzerinde «Topraklarımız
dan bir karış yer vermeyiz» ibaresi 
yazılı büyük bir lâvha bulunuyordu. 

Memelde hâdiseler 
ö l e n k ö y l ü l e r i n c e s e t l e r i 
a i l e l e r i n e b i l e v e r i l m i y o r 

Vorşova 24 (A.A.) — Gazeteler, 
D. N. B. ajansmm tekziplerine rağ
men Memeldeki Pogegem'de büyük 
bir galeyan hüküm sürdüğünü kay
dediyorlar. Gestapo'da bir çok araş
tırma ve tevkifler yapüımştır. Bu ga
zetelere göre, ölen köylülerin ceset
leri, köylülerin Litvanyaya kaçtıklan 
zaımettirilmek için ailelerine teslim 
edilmemektedir. 

Mliiî Şef 

Gönüllüler 
Mayıs sonunda ispanyayı 

terkepecekler 
Paris 24 (A.A.) — Matin gazetesi 

Daily MaU gazetesine Hendayedea 
çekilen aşağıdaki malûmatı neşret
mektedir: 

Çok iyi bir menbadan alınan malû
mata göre mareşal Petain, kont 
Jordanadan aşağıdaki teminatı al
mıştır: 

1 — Zafer geçidi Madridde 15 ma
yısta yapılacaktır. 

2 — Bütün İlalyan ve Alman gö
nüllüleri mayıs sonunda İspanyayı 
terkedeceklerdir. 

3 — Franko Fransa İle dostluk mü
nasebetlerinin idamesine büyük bir 
ehemmiyet atfetmekte ve taarruz ha
linde kendini mihver devletlerine 
bağlı kaydetmemektedir. 

Ş e h i r T iya trosu artist leri 
Hatayda 

AnUkya 24 (A.A.) — Anadolu ajan
sının hususi muhabü-i bildiriyor: 

İstanbul Şelür tiyatrosu sanatkâr
ları Hataya gelmişler, ilk olarak İs-
kenderunda birkaç temsil vermişler
dir. Sanatkârlar yann Antakyaya ge
lerek yedi temsil vereceklerdir. 

(Baştarafı 1 nci sahifedr) 
çalışmaları ve meselelerile bu ilgileri 
bütün Halkevlilere bir kat daha şevk 
ve şeref vermektedir. 

Millî Şef iki saat süren bu çalış
madan sonra Parti genel sekreterli
ğinin yurt içinde gezdirdiği ressam-
lann eserlerile tertib ettiği resim ser
gisini gezmiş ve eserler üzerinde alâ
ka ile durmuştur 

İnönünün Halkevini teşriflerini du
yan mektepliler ve halk bina önün
de toplanarak avdetlerini beklemiş
ler ve aynlışlannda hararet ve heye
canla alkışlamışlardır. 

Bu sergide teşhir edilen eserleri 
seçmek üzere B. Cevdet Kerim İnce-
daymın riyaseti altında B. Nafi Atuf, 
Güzel Sanatlar umum müdürü B. 
Suud Kemal, Güzel Sanatlar akade
misi müdürü B. Burhan Toprak. B. 
Reşad Nuri, Ankara Halkevi reisi B. 
Ferid Celâl, ressam B. Refik ve B. 
Malik Akselden müteşekkil jüri he
yeti öğleden sonra saat 15 te Unla
narak sergide teşhir edilen 116 eser
den 43 ünü mükâfata lâyık görmüş
tür. 

Sergide eserleri teşhir edüen res
samlarımız şunlardır: 

Feyhiman, Hikmet, Sami Yetik, 
Zeki Kocamami, Bedri Rahmi, Ali 
Avni Çelebi, Cemal Tallo, Mah-
mud Guda, Hâmid Görel, Sami, Öze
re:". 

A l m a n f i l o s u İ s p a n y o l 
su lar ında 

Berlin 24 (A.A.) — Neus Wiener 
Tageblatt gazetesinin bir muhabiri 
İspanyol sularında bulunan Alman 
filosunun 27 nisandan 1 mayısa ka
dar KadiİLS, Alceziray, M a l a ^ , Ceu-
ta ve Tanda'da ve 6 mayıstan 10 ma
yısa kadai' da Terrol, Arosç, Pont e-
vedre, Vigo ve Lizbonda demirliyece-
fini tasıih etmektedir. 
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Salonun bir tarafında gençler bir 
rumba havasile delicesine danaeder-
ler, zıp zıp sıçrarlarken, ihtiyarlar da 
l/ir köşede tatlı tatlı çene çalıyorlardı. 
İçlerinde çok tatlı konuşan biri vardı: 
lîehmed Mecdi... Artık sekseninde ol-
r-:asma rağmen, neşesini hiç kaybet
memişti, 

Mehmed Mecdi o akşam etraıını sa
ran kendi gibi ihtiyar ahbaplanna: 

— Size bir gençlik maceramı anla
tayım... diye, uzun uzun öksürdük-
ten sonra söze başla<ît: 

— Daha henüz gençtim, bekârdun. 
İçimde bir maceraya, bir çılgmhğa 
atılmak için âdeta önüne geçilmez bir 
arzu vardı. Bir hafta kahp biraz ha
va almak, gezip tozmak için Kızıltop-
raktaki teyzemin evine gitmiştim. 

Akşam üzeri piyasaya çıkıyordum. 
Hattâ çok defa Kuşdiline, Kurbağaü-
ya kadar indiğim olurdu. Bazan da 
Fenerbahçeye uzanırdım. 

Bir gün bu mesire yerlerinden bi
rinde şık bir fayton arabası gözüme 
ilişti. İçinde iki kadın oturuyordu. Fe
raceli olduklan halde, bu kadınlardan 
birinin son derece güzel olduğımu tahf 
min etmiştim. «Amma nasıl tahmin 
ettin?» diyeceksiniz. Bunu ben de bil
miyorum. O zamanki kadmlarm sıkı 
sıkı kapalı giyinişleri içinde, onların 
güzel veya çirkin, genç veya ihtiyar 
olduklarını âdeta müneccimlik yapar 
gibi uzaktan, oturuşundan, hareket
lerinden, giyinişlerinden tahmin eder
dik. Tabiî çek defa da bu tahminleri
mizde tamamile aldanırdık. 

Böyle dehşetli güzel tahmin ettiği
miz kadmlarm bazan bir ucube, ga
yet genç sandıklarımızın ihtiyar bir 
cadaloz olduklarmı pek çok görür
dük. 

Fakat bu benim araba içinde gör
düğüm kadınlardan pembe feraceli
sinin pek genç ve pek güzel olduğu 
âdeta içime doğmuştu. Hemen ben de 
bir kira arabasına atladım. Onları ta
kibe başladım. 

O zamanki âdet üzerine artık ben
de ne bıyık bükmeler, ne göz süzme
ler... Bilirsiniz ya, bir zamanlar ka-
dmlarla erkeklerin karşı karşıya ge
lip te rahat rahat konuşmadıkları za
manlarda muazzam bir işaret lügati 
vardı. Ben de bu lügati gayet iyi bi
lirdim. O günü bütün bildiklerimi de 
tatbik etmekten çekinmedim. 

Böyle işaretlerde kullanılmak üzere 
cebimde ipekli kırmızı bir mendil var
dı. Kırmızı ipekli mendille ter silmek, 
vaktile: «Senin için alev alev yanıyo
rum!» mânasına gelirdi. Bunun İçin 
gençliğimde «lâzım olur!» diye daima 
yanımda kırmızı ipekli bir mendil ta
şırdım. 

O günü de hemen kırmızı mendili 
çıkardım. Gözlerim, kadınların araba-
smda, bu ateş rengi mendille terimi 
Bilmeğe başladım. Pomadah saçlarımı 
göstermek için fesimi de çıkarmış
tım, îşte bu esnada aksi bir tesadiif 
oldu. Tam onlarm arabasınm yanm-
dan geçerken fesimi arabadan dü
şürdüm. Bunım üzerine kadınların 
arabasmda hafif bir gülüşme oldu. 

Mecdi, sözlerinin burasına gelince, 
yanmda oturan bayan Mehlika, alâka 
ile doğruldu. Bayan Mehlika, 65 yaş-
larmda sevimli bir ihtiyar kadmdı. 

Mecdi, devam etti: 
— Arabayı durdurdum. Fesimi al

dım. Bu küçük kazaya bir yandan da 
sevinmiştim. Hiç değilse bu suretle 
arabadaki kadmlan güldürmüştüm, 
kendimle alâkadar etmişim ya... 

Ertesi günü gene ayııi mesirede, 
ayni arabada, ayni kadmlan gördüm, 
ben de arabada idim. Tabiî gene peş
lerine düştüm. 

Arasıra yeniden kırmızı mendilimi 
çıkarıyor, terimi silerek, onlar için ca
yır cayır yandığımı uzaktan kendile
rine anlatıyordum. Lâkin bugün on
lar benimle pek alâkadar görünmü
yorlardı. Onların dikkatini üzerime 
çekmek için, arabamı biraz daha iler
lettirdim. Onların yanmdan geçerken 
bu sefer istiyerek, fakat tabiî kazaMi 
olmuş gibi, fesimi düşürdüm. Gene 
kadmlarm arabasmda gülüşmeler-
oldu. 

Mecdinin hikâyesinin bu yerinde, 
bayan Mehlika büsbütün alâkalan-
mıştı. İhtiyar kadm, bir şey hatırla
mış gibi gülümsüyordu, 

Mecdi, hikâyesini anlatmağa de
vam etti: 

— Böylece bir hafta geçti. Her gâo. 

I onlara mesire yerinde rasgeliyor, feilr 
mi düşürüyor, kendilerini güldOrUh 
y:»ıduxı. Fakat \Ax gün arabacmm 
yanmda oturan iriyan bir uşak beniın 
gene hanımlarma bakarak bıyık bük
tüğümü, öz süzdüğümü, alev rengi 
İpek mendille onlara işaret ettiğimi 
ve nihayet fesimi düşürdüğümü gö
rünce, yerinden atladı, benim araba
nım yanma koştu. Arabayı durdurt-
turduktan sonra bana: 

— Buaraya bak... Sen utanmıyor 
musun? diye çatmaz mı? 

Bunun üzerine benim de kafam 
kızdı: 

— Sana ne be adam!... diye arabar 
dsm atladım. Herife bir tokat aşket-
tim. O da bana vuracak oldu. Bu se
fer adamı belinden yakalaymca, har-
vaya kaldırdım, yere çaldım. Artık gö
züm dönmüştü. Ne yaptığımı bilmi
yordum. Adamı yerden yere vuruyor
dum. ^ 

Uşak mütemadiyen: 
— İmdad... İmdad... diye bağın-

yordu. Nihayet arabadaki kadınlar 
onun haline acımışlar... Arabayı dur-
durttular: 

— Aman yapmayımz... Zavalhya 
acıyımz... diye onu benim elimden al
dılar. İşte gençliğimde ben böyle bir 
kahramandım. 

Mecdi, burada sustu. Bu sefer ba
yan Mehlika, Mecdiye sordu: 

— Sizin o zaman kenan kordonlu 
altm gözlüğünüz var mı idi? 

Mecdi cevap verdi: 
— Seneler geçmesine rağmen, ga

yet iyi hatırlıyorum. B r̂et, böyle bir 
gözlüğüm vardı. 

— Yakanızda da daima bir çiçek 
taşırdmız, değil mi? 

— Evet... O vakitler âdetimdi... 
Daima yakamda bir çiçek taşırdım. 
Fakat siz bunlan nereden biliyorsu
nuz? 

— Çünkü arabdaki kadmlardan bi
ri bendim. Bizi gördükçe fesini düşü
ren altm gözlüklü, yakasmda daima 
bir çiçek taşıyan adaımn macerasım 
şimdi müsaadenizle bir de benim ağ
zımdan dinlejdniz. 

Hikâyenizin ilk kısmı doğru. Fakat 
uşağın size çattığı kısımdan sonrası
nı iyi hatırlamıyorsunuz. Bakmıa, 
onu da ben anlatayım. 

Uşak: 
— Buraya bak... Sen utanmıyor 

musun? diye yanınıza yaklaştı. Yaka
nızdan tuutp sizi arabanızdan aşağı 
aldı. Yüzünüze bir tokat aşketti. Siz 
de vuracak oldunuz. Bu sefer uşak si
zi yakalaymca havaya kaldırdı. Yer
den yere çarpmağa başladı. Siz mü
temadiyen: 

— İmdad... İmdad!... diye bağm-
yordımz. Nihayet biz halinize acıdık 
ta sizi uşağın elinden güç belâ kur
tardık. 

Mecdi fena halde bozulmuştu. Sözü 
kapatmak için: 

— Belki... dedi, aradan o kadar çok 
seneler geçti ki... İnsan bir hâdiseyi 
unutuyor, hattâ bazan onu olduğun
dan tersine bir şekilde hatırlıyor. De
mek o arabadaki feraceli kadm sizdi
niz ha?... Garip tesadüf... Senelerden 
sonra bımu öğrenmek!... Tuhaf şey... 

Hikmet Feridun Es 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 ATUK 
1 AYLIK 

1400 kuruf 
750 > 
400 » 
150 » 

2700 kuni9 
1450 > 
800 * 
— > 

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

1900, û$ aylıftı 1000 kuruştur. 

Adres tebdlU için yirmi bef kunifluk pal 
göndermek l&zımdır. 

RebiüİTTel 5 — Kuım İM 
S. İmsak Oüneş öğle îklndi Akşam Yatsı 
E. 8,16 10,08 5,14 9,08 12,00 1,41 
Va. 3,14 6,07 12,12 18,01 18,59 20,3» 

İdarehane: Babı&li civan Acımusluk 
sokak No. İS 

Yer deriştirecek 
kiracılara tavsiye I 

Akşam*»! KÜÇÜK İLÂNLA-
RTm dikkatle okuraanu kendl-
niM ea tiTerlşU yurdu Torulm»* 
dan bulabUlndnls. if 

TflrUye Radyodlfflıym Pottelsn 
DALGA UZUNLUĞU 

1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 
% A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 30 KW. 
t . A. P. 81,70 m. 9465 Kcs. 20 KW. 

ANKARA RADTOMT 
Sah 2 5 - 4 - 9 8 9 

TÜRKİYE SAATlLl 
12.30: Program, 12,35: Türk müaigi-PL, 

13: Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15: Müzik (Kanşık 
program - Pl.), 13,45 - 14: Konuşma (Ka
dm saati - Ev hayatma aid), 15: Ç!ocuk 
esirgeme kurumu - Çocuk müsameresi -
Halkevinden naklen. 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Oda mü
ziği - Pl.), 19: Konuşma, 19,15: Türk mü
ziği (F-asıI heyeti),. Çalanlar: Cevdet 
Çağla, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri Üf-
ler, Hamdi Tokay. Okuyan: Celâl Tokses. 
20: Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20,16: Türk müziği 
(Halk oyun havalan) 4 Tanbur, cura, 
lavta, santur ve dûnbelek, 20,30: Türit 
müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Mu
zaffer Ükar. 1 - AU Rıfat beyin - Niha-
vend beste - Zülfün görenlerin, 2 - Lemi-
nin - Nihavend şarka - Bin gül çıkanrdun 
sana, 3 - Hacı Arif beyin - Nihavend 
şariu - Yanılma ateşi aşka, 4 - Vecihe -
Kanun taksimi, 5 - Rahmi beyin - Niha
vend şarkı - Süzüp süzüp te ey melek, 
6 - Nihavend yürük semai - Bilmezdim 
özüm gamze ne, 21: Konuşma (Çocuk 
esirgeme kurumu), 21,15: Esham, tahvi
lât, kambiyo - nukud ve ziraat borsası 
(flat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Hasan 
Alnar): 1 - Rameau - Mottl: Balet süiti. 
a) Menuet, b) Musette, c) Tambourin, 
2 - Franz Schubert - 4 üncü (trajik) sen
foni, do minör, a) Adagio molta - Al
legro vivace, b) Andante, c) Menuetto -
Trio, d) Allegro, 3 - E. Orieg - İkinci 
Peer Gynt süiti, a) Ingrid'in kederi. 
b) Arap dansı, c) Peer Gynt'ün dönüşü, 
d) Solveig'in şarkısı, 22,30: Müzik (Ne
şeli plâklar), 23: Müzik (Cazband - PL), 
23:45 - 24: Son ajans haberleri ve yann-
ki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Breslav 20,15 hafif muzika — Frankft. 
20,30 dans — Athlone 20 orkestra — Bük
reş 20,15 «Vindsorun Şen Dullan» opera-
smdan parçalar — Hilvers. II 20,45 ke
man — Lille 20 piyano — Londra Nat. 
20 askeri muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 Mozart'm «Don Juan» opera

sı — Frankft. 21,15 orkestra — Kolonya 
ve Hambg. 20,30 dans — Königsbg. 21,15 
dans — Leipzig 21,15 dans, muzika — 
Presspurg 21,30 hafif muzika — Bari 
21,15 Yunanca neşriyat — Beromünster 
21,25 orkestra — Bordo 21,35 orkestra — 
Bükreş 21 senfon. konser — Paris P. T. T., 
Grenoble, Lyon, Marsilya 21 - . 24,45 
Charpentier'nin «Louise» operası — 
Londra Reg. 21 salon muzikası — Nis 
21,30 - 23,30 orkestra — Roma 21,55 Vag-
ner'in «Slegfried» operası — Sofya 21,30 
orkestra — Stokholm 21,45 orkestra — 
Rad. Toulouse 21,30 kanşık muzika. 

Saat 22 de 
Münih 22,10 orkestra — Milano 22 sen

fon. konser — Riga 22,15 hafif muzika — 
Sofya 22 konser — Vilna 22 konser. 

Saat 23 de 
Königsbg. 23,35 - 1 fanfar — Münih 

23,20 - 1 Liutpoold kahvehanesinden na
kil — Ştuttg. 23,35 bando ve orkestra — 
Diğer Alman istasyonlan Hamburgdan 
naklen 23,30 - 1 hafif muzika ve dans — 
Budap. 23 keman — Bükreş 23,15 Rpmeo 
ve Jülyet operasmdan parçalar — Laibacb 
23,15 orkestra — Sofya 23,25 hafif mu
zika — Rad. Toulouse 23,45 hafif muzika. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 1 e kadar evvelki 

programlanna devam — Budap. 24 caz
band — Florans 24 dans — Londra Reg. 
24,10 - 1 dans — Sofya 24 dans — Viyana, 
Breslav, Kolonya 1 - 4 hafif muzika — 
Ştuttg. 1 - 3 gece konseri. 

İ z m i r c i v a r ı n d a b i r k ı z 
k a ç ı r m a v a k a s ı 

İzrrıir (Akşam) — İzmirln Değir-
mendere nahiyesinde Karakuyu kö
yünde bir kız kaçırma vakası olmuş
tur. 16 yaşmda Elif, köy civarmdakl 
dereden testisine su doldururken, es
ki nişanlısı Mestan, babası Musa, ar-
kadaşlan Hasan, Mustafa ve Mehmed 
ellerinde silâhlar olduğu halde, kızm 
etrafmı çevirmiş, onu zorla kaçırmış
lardır. Bıma mani olmağa çalışan Eli
fin amcası Hasanı da ağır surette ya
ralamışlardır. 

Kızm babası, jandarma karakoluna 
müracaatla. şikâyette bulunmuş, 
mütecavizlerin Kayas köyü civannda 
bir ormana daldıkları tesbit edilmiş, 
bir jandarma müfrezesi takiplerine 
çıkmıştır. Suçlulann süratle yakala-
nacaklan tabiîdir. 

E g e m ı n t a k a s ı n d a b u yı l t ü t ü n 
r e k o l t e s i g e ç e n s e n e d e n 

n o k s a n o l a c a k 
izmir (Akşam) — İnhisarlar idare

sinin Ege mıntakasında yaptığı tet
kiklere göre, bu yıl tütün rekoltesi, 
geçen seneki rekolteden çok noksan 
olacaktır. Bımun sebebi, müstahsille
rin geçen seneki satışlardan zarar et
miş ve bu sene fazla ekime cesaret 
edememiş olmalandır. Az ekim, bil-
haâsa Akhisar, Manisa ve imnir nıın-
takalarmdadır. 

TUR A K İ N A 
T A R İ H Î R O M A N 

Yazan: İSKENDER F. SSRTELLİ Tefrika No. 121 ' 

Turakina nedimesine: ** Fatma! - dedi - bu gece 
Karakurum bülbülünün sesini duymak istiyorum,, 
Bunlardan birisi hızüca söylendi: 
— Biz buraya eğlenmeğe geldik. 

Senin uykun varsa, hemen git yat! 
Çutsay güler yüzlü bir adamdı. 

Sağma solıma dönerek, mütemadi
yen misafrileri izaz ediyor, yemişler 
uzatıyor ve herkesle konuşuyordu. 

Uygur beyi dayanamadı: 
— Uyguristandan geleli iki ay ol

du. Hâlâ, bir kerecik olsım impara-
toriçe ile görüşmek fırsatım bula
madım. Yarm gtimeğe mecburum. 
Ne yapsam, nasü yapsam da konuş-
sam. Bilmiyorum. Konuşmadan mı 
döneceğim yoksa?... 

Çutsay bu sözleri duyunca güldü: 
— Sizin için ben de iki kere söyle

dim. İmparatoriçe, çağırmcaya ka
dar beklemenizi emretti. 

— Bir daha arzetseniz... 
— Bir iş için üç kere söylemek âdet 

değUdir. Üçüncü defa söylemeğe kim
se cesaret edemez. 

— Nedimesine haber göndermiş
tim. Menfi cevab geldi. 

— Ne demiş? 
—^Eğlenti arasında imparatoriçe 

rahatsız edilemez, demiş. 
— Doğru söze ne denir? Uzun gün

leri unuttunuz da, konuşmak için 
bu geceyi mi beklediniz? 

— İki aydır bu işin peşinde koşu
yorum. 

Çutsay sakalım kaşıyarak, şu kısa 
fıkrayı anlattı: 

— Cengiz hanla göröşmek üzere 
Cinden bir elçi gelmişti. Hana arze-
dildi. Ertesi gün görüşebileceğini 
söyledi. Ertesi gün hatırlattık. «Bu
gün rahatsızım, bir kaç gün bekle
sin.» dedi. Üçüncü defa söylemeğe 
hiç kimse cesaret edemediği için, Çin 
elçisi tamam dokuz ay Karakurum-
da bekledi. 

— Nihayet görebildi, değil mi? 
— Ha3ar. Gene göremedi. Bir ak

şam Cengiz han, bir kabile üzeıine 
yürümek üzere ordusile beraber yola 
çıkmıştı. 

— Çin elçisi ne oldu? 
— Hakam göremeden memleketi

ne döndü. 
— O halde ben de bu gece - impa

ratoriçe Ue karşı karşıya bulundu
ğum halde - görüşemezsem, yarm 
memleketime dönmeğe mecbur ola
cağım. Fakat, ne yazık... Yurdumda 
bana: «Sen çok beceriksiz bir adam-
mışsm! İmparatoriçenin sofrasında 
bulunup ta onımla konuşmadan na
sıl döndün?» diyecekler ve benimle 
alay edecekler. Bunu düşündükçe ak-
hmı oynatacağım., bırakınız beni de, 
imparatoriçenin huzuruna gideyim. 
Kendisine söylenecek sözlerim var. 

Çutsay, Uygur beyinin kolundan 
tuttu: 

— Şimdi gidemezsiniz. Belki de 
hakaret görerek, bu kadar kişinin 
içinde mahcup olursunuz! 

— Yarm görebilir miyim gitme
den?... 

—( Bilmem... Hatınna gelirse, ça-
ğınr. 

Ve kulağına eğilerek sordu: 
— Ben kendisinin veziriyim., söy

lenecek şeyleri bana açamaz mısınız? 
Hiç olmazsa, yurdımuza döndüğü
nüz zaman, Moğol saraymda impara
toriçenin veziri Ue konuşmağa mu-
vaff£ik olduğunuzu söylersiniz! 

Uygur bejd düşündü. 
— Söylemekten başka çare yok. 

bari size açayım derdimi: Bizim yur
dun sımrlarında sık sık yol kesicilere 
rashyoruz. Bunlar, köylerimizi ba
sıp davarlanmızı ve erzak ambarla
rımızı yağma ediyorlar. 

— Sizin elleriniz, ayaklarmız bağU 
mı? Neden bu serserileri kovalayıp 
tedib etmiyorsunuz? 

— İmparatoriçemiz, Oktay han öl
düğü zaman, bize: «Yurdun her kö
şesinde sükûnet isterim!» diye haber 
göndermişti. Bir gürültü çıkmasm 
diye silâhlanrmza sanlmıyoruz. Yok
sa, davarlanmızı ve erzak ambarla^ 
nmızı yağma eden bu serserilere 
haddini bUdirmesini biz de bUiriz. 

Çutsay gülmekten kendini ala
madı: 

— İyi ki imparatoriçe ile görüşme» 
diniz! dedi. Bunlan kendisine söy
leseydiniz, kabile reisliğini kaybeder
diniz. Yaıın kimseye görünmeden, 
hemen yurdunuza dönüp silâha sfr* 
nlınız ve kabüenizin smurlanna mur 
sallat oaln bu yapışkan böcekleri 
imha ediniz, 

— Demek ben gene talihli bir adanv 
mışım..! Görüşseydim, bunlan dar 
mşacaktım. İmparatoriçe beni telt> 
dir edecekti, öyle mi? 

— Evet, evet... Sadece tekdir de
ğil, post ta elden gidecekti. Buna 
emin olımuz. Gerçek talihiniz var
mış ki, bu mühim sim bana açta
nız! 

• 
Eğlence devam ediyordu. 
Turakina, Çekofa rakkaselerin 

biraz sonra hususî dairesine gelmele
rini emrettiği halde, misafirlerin ya-
mndan aynlmak istemiyordu. 

Davetliler hâlâ yemek sofrası b«^ 
şmda oturuyorlar ve rakkaselerin 
oyunlanm seyrediyorlardı. 

Turakina o gece birdenbire cKara
kurum bülbülü» nü hatırlamıştı. Di
zinin dibinde duran nedimesine: 

— Fatma! dedi - bu gece Aysu'nun 
sesini duymak istiyorum. Hemen bir 
adam gitsin., onu bulup getirsin bu
raya. 

Fatma şaşaladı., bir şey söyleme
den salondan çıktı. 

İmparatoriçe, Aysuyu nereden 6» 
hatırlamıştı! 

Fatma şimdi ne yapacaktı? 
Yavaş yavaş zemin katma İndi.. 

Aysımun yattığı zindanm önüne ka
dar düşünerek yürüdü... Demir ka-
pmm deliğinden içeri baktı. Aysu, 
ıskaralarm üstünde uzanmış yatı
yordu. Günler geçtikçe insanlar nasıl 
her türlü iztırab ve işkenceye ahşır-
sa, o da bu işkencelere ahşmış gibiy
di. Iskaralann altmda bağrışan 
aslanlaırn sesi Fatmanm büe tüyle
rini ürpertecek kadar korkunçtu. 
Oysa ki, Aysu bu sesleri duyarak 
uyuyordu. 

Fatma birdenbire silkindi: 
— Acaba Aysu uyuyor mu? Yoksa 

ölmüş mü? 
Bunu anlamak istiyen Fatmanm 

kafasında yeni bir ümid şulesi ışıl
dadı. Derhal cüceyi buldurdu, ona 
meselejd anattı. 

— İmparatoriçemiz, Aysuyu bu ge
ce dinlemek istiyor... Ne yapacağız? 
dedi. 

Cücenin zekâsı bu işi çabuk hal
letmişti: 

— Siz merak etmeyin! - diye ce
vab verdi - Ben onu imparatoriçe
nin huzuruna getireceğim. Siz hiç bir 
şeye kanşmaym. 

— Ne yapmak fikrindesin? 
— Söyliyemem. Yalmz şunu ilâve 

edeyim ki, yapacağım iş çok mühim
dir., ve yann Samoyu sizin ayağım-
za düşürecektir. 

Cüce, Fatmanm gizli emellerini 
keşfetmekte gecikmemişti. O, çok iyi 
biliyordu ki, Aysu hayatta kaldıkça, 
Fatmanm Samo Ue birleşmesine im
kân yoktu. 

Fatma yavaşça yürüdü, zindanm 
önünden uzaklaştı. İmparatoriçenin 
yanma gitti: 

— Aysuyu aramağa gittiler, impa-
ratoriçem! Bulup getirecekler.. 

—y Bulmadan dönmemelerini söy-
leseydin.. 

— Söyledim, imparatoriçem. 
Eğlentiye ne zaman nihayet veri

leceği beUi değildi. Misafirier hâlâ 
sofra başından aynlmamıştı. 

Çutsay bir aralık merakım yen^ 
medi. Fatmanm yamna sokuldu: 

— Nereye gittiniz? Gözlerim de-
mindenberi sizi aradı. 

Fatma yavaşça vezirin kulağına 
fısıldadı: 

— İmparatoriçe hazretleri «Kara
kurum bülbülü» nün sesini duymak 
IstedUer. Onu aratıyoruz. 

Çutsay kulaklanna inanmak iste-
medi. Çoktanberi Aysunun sesini 
duymayan imparatoriçe, böyle bir 
gecede onu nasü hatırlamıştı? 

(Arkası var) 
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ÇOCUK D O N Y A S I 
Hediye kazananlar 

ON LtRA KAZANAN 
Nuriye Yetim Yıldız: Üsk. 22 - nci ilk 

okul. 

BEŞ LİRA KAZANAN 
Hulusi Karakaş: Kumkapı orta okulu 

No. 332. 

BİRER DOLMA KALEM 
KAZANANLAR 

Meliha Çayırlı: Çapa kız orta okulu 
No. 501 — Abdüırahman Kocadayı: İst. 
birinci ilkokul No. 345 — Kemal Banşkın: 
Hayriye lisesi No. 8. 

KOLONYA KAZANANLAR 
Nihad Karaço: Beyoğlu 3 üncü ilk 

okul No. 146 — Kerameddin Başaran: 
Kadıköy 1 İnci ilk okul No. 341 — İhsan 
Tür: Galatasaray lisesi — Nurdoğan Ön
der: Gaziosmanpaşa orta okulu No. 336 — 
Muzaffer Bagçağız: Beyoğlu 29 uncu 
mektep No. 67J — Türkân Gezdi: Kadı
köy Moda kız enstitüsü — Muammer 
Sağnak: Boğaziçi lisesi No. 113 — Süley
man Aksu: Kabataş erkek lisesi No. 1193 — 
Reha Verim: Üsküdar birinci orta okul 
No. 41 — Viktor Hazan: Galatasaray lise
si No. 1129. 

MENDİL KAZANANLAR 
Zafer Çelingöl: Vefa erkek lisesi No. 

224 — Şükran Çelik: Beyoğlu 11 inci ilk 
okul No. 418 — Halid Çilesiz: Gelenbevi 
orU okul No. 7 — Nezahet Saraç: Beşik
taş 23 üncü ilk okul No. 171 — Sevin 
Barlas — Muallâ Darhın: Necati bey kız 
enstitüsü No. 223 Bursa — Kenan Zam
bak: Orta okul No. 218 Bandırma — 
Şemseddin Yastümanoğlu: Eerkek lisesi 
orta kısım Ankara — Alâaddin Sarman: 
Korahan No. 253 de avukat Hakkı Gürol 
kâtibi — Arif Ül: ç. Kale Mayin G.R.P. 
komutanlığında G. D. Başçavuş. 

KRAVAT KAZANANLAR 
Nazire Gülçür: İst. kız lisesi No. 784 — 

Cemal Korkmaz: Vefa lisesi No. 147 — 
Şükran Yurdakul: Cağaloglu erkek orta 
okulu No. 390 — Kadriye Tayzen: Kan
dilli kız lisesi No. 775 — Reyman Tülbent
çi: Pangaltı lisesi No. 890 — Feridun 
Öğüden: 38 inci ilk okul No. 327 — Gün
düz Tunçbilek: İst. Galatasaray lisesi 
No. 528 — Ahmed Giray: Kumkapı orta 
okul 813 — Fikret Talan: Çarşamba 11 in
ci ilk okul — Kemal Saymlı: 20 nci ilk 
okul. 

BİR DÜZİNE KALEM 
KAZANANLAR 

Necla Harman: B. Fındıklı 13 üncü 
İsmet inönü ilk okulu No. 170 — Nezahet 
Can tez: Beşiktaş kız orta okulu No. 462 — 
İlhan Ağan: Güzel sanatlar akademisi 
mimari şu. 6 sı. 2 — İ. Hakkı Zırh: Vefa 
erkek lisesi No. 320 — Doğan Akm: Ga
latasaray lisesi Ortaköy şubesi No. 345 — 
Nezahet Coşanay: Samatya 52 nci ilk 
okul — Naci Serenoğlu: Gazi Osman paşa 
orta okul No. 262 — Necla Seren: İst. 
23 üncü okul No. 64 — Adnan Gönenç: 
Kabataş lisesi No. 30 — Neriman Tüzün: 
43 üncü ilk okul. 

DEFTER KAZANANLAR 
Sadık Sığım: Saint Benoit lisesi — Ce

mil: İzmir Göztepe 98 inci sokak No. 13 — 
Hatice Aktimur: İsmet paşa mahallesi 
No. 20 — Selim Yalçın: Çengelköy ilk okul 
No. 180 — Orhan Salim Kızılyalım: Hay
darpaşa lisesi No. 1116 — Fethi Akgün: 
Askeri Park mahallesi No. 15 — İsmet 
Demirbaş: Yüzbaşılar caddesi Gölcük 
İzmit — Orhan Sönmez: R. Hisar 27 nci 
ilk okul No. 77 — Şehabeddin Özer: Kara-
gümrük: orta okul No. 350 — N. Akde
mir: Vefa lisesi No. 636. 

ÇORAP KAZANANLAR 
Hasan: Gerze Halkevi odacısı Gerze — 

Meliha Gerçeker: îknici orta okul No. 
609 — Süha İlkgelen: Galatasaray lise
si No. 338 — Vedad Irmak: Sanhisar 
mahallesi Cumhuriyet caddesi No. 13 — 
Kemal aytek: İtalyan lisesi — Erdoğan 
Girgin: Bakırköy orta okul No. 190 — 
B. Elâgöz: Pangaltı lisesi No. 740 — 
Selmin Tunçer: Şişli 43 üncü ilk okul 
No. 92 — Mustafa İlhan Dilmaç: H. P. li
sesi No. 2512 — Gülsen: Erzurum nakliye 
taburu levazım yüzbaşısı kızı. 

MUHTELİF HEDİYE K.4ZANANLAR 
Yıldız Esen: Bağdad caddesi Yavuz so

kağı No. 7 Samsun — İsmet Güner: 30 
Ağustos ilk okulu No. 389 Samsun — 
Ahmed Güzenge: Niğde orta okul No. 
139 — Ülker Köker: Kırıkkale ilk okulu 
No. 429 Kırıkkale — Müyesser Düşkün-
koru: Kız öğretmen okulu No. 763 — 
Necdet Ersan: Maltepe süel lisesi No. 2847. 

Beyoğlu Halkevinden: 
27 nisan 939 perşembe günü saat 18.30 

da Evimizin Tepebaşmdaki merkez bina-
smda profesör B. Fatin Gökmen tarafm-
dan «Unutulmuş ilim adamları» mevzu
unda mühim bir konferans verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

* 
fat ib Halkevinden: 
1 — Evimizin mütad hafta konferansla-

nndan on beşincisi 26 nisan çarşamba gü
nü saat 20,30 da Evimiz konferans salo-
m ^ d a muallim ve muharrir Nunıllah 
Ataç tafS'ından (ŞürJ ;-ıda ve
rilecektir. Bu konferansa . clçbilir. 

Tahranda bayram 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksürük ve nefes 
TC kuamık öksü»-' 

d?- .w<p, boğmaca 
-•••'rî için pek tesirli 

ilâvtır. 
Herkes kullanabilir. 

I 

(Baştaraû 1 nci sahifede) 
Kraliçe Nazli, Veliaht, prenses Fev-
ziye, İran, Mısır hanedanları azası 
bulunduğu halde bu heyetleri kabul 
buyurmuştur. İran milletinin ve hü
kümetinin mümessilleri îranlılann 
tebriklerini bildirmiş ve sevincine 
terceman olmuştur. 

Saat 17 ye doğru otuz kadar ya
bancı heyetin otomobilleri gelmeğe 
başladı. İşte başta Rana Tarhan, ya
nında Kamutay ikinci reisi Camtez, 
orgeneral Orbay , Nebil Batı, Reisi
cumhurumuzun başyaveri Celâl Üner 
olduğu halde Türk heyeti ilerliyor. 
İşte İngiliz Kıralım temsil eden Lord 
Athlone, refikası, prenses Alice, biraz 
sonra Dük de Spoletenin reisliğinde-
ki İtalyan heyeti. İşte Fransayı tem
sil eden general Weygand, kardeş Af-
ganistanın mümessili serdar Şah 
Ahmed Han, Sovyet başmümessili 
Terentiev, Alman heyeti, Japon he
yeti ve Papanın mümessili. Hepsi 
taht salonunda taplandılar. Tebrik
lerini sunan heyeti Hariciye Veziri 
Âlâm takdim ediyordu. Merasim bir 
saat kadar sürdü. 

Akşam bütün şehir baştan başa 
donanmıştı. Gülüstan sarayında yüz 
kişilik bir ziyafet verildi. Bu ziyafet
te bütün heyetler reisleri, büyük ve 
orta elçiler ve yüksek devlet memur
ları bulundular. Suvareye Tahranın 
bütün kibar, güzide aileleri, sefaret
ler erkânı ve gazetecUer davetli idi. 

Saat 22 den itibaren otomobiller 
birbiri ardına Gülüstan sarayına 
doğru akıyordu. Sarayın her tarafı 
binbir ışık yağmuru içinde yanıyor
du. Büyük İran sanat dehasının ese
ri olan kıjTTtıetli çinilerle süslü olan 
cephesini yüzlerce ampul sanki pır
lanta gerdanlıkla çerçeveliyordu. 
Bahçede kristal avizeler içinde kın
lan renk renk ışıklar en girenbeha 
bir İran hahsı kadar güzel tarhlan 
menevişliyordu. Büyük mermer ha
vuzlarından mehtap renkleri fışkm-
yor ve damlalar birer yığın inci ha
linde çimenlerin üzerine serpiliyor
du. 

Sarayın büyük merdiveninden çı-
karark geniş taht salonuna gidiyo
ruz. Davetliler iki bini bulmuş, dine-
den gelecek olan Alâhazreti, İmpara-
toriçeyi, Veliahtı, prenses Fevziyeyi 
bekliyorlar. Ortada muhteif devlet
lerden gönderilen çok güzel nadide 
hediyeler duruyor, bu hediyelerin en 
büyük kıymeti temsil ettikleri servet
lerden daha çok İran devletinin Alâ-
hazret Şehinşahm idaresinde bütün 
dünyada kazandığı hürmet ve itiban 
göstermesindedir. Japonyadan Fin-
landiyaya kadar her yerden hediye
ler var. 

Bizim hediyemiz altından yapılmış, 
zevkle, pırlantalarla işlenmiş 13 par
çadan mürekkep bir tuvalet takımı
dır. Herkesin takdirle seyrettiği bu 
tuvalet takımı hediyelerin en ba-
şmda yer almıştı. Her parçamn üze
rinde genç evlilerin isimlerinin baş 
harfleri okunuyordu. 

Diğer hedij'eleri seyrediyoı-uz: 
Finlandiyadan kıymetli bir heykel, 
Almanyadan çok güzel bir vazo gön
derilmiştir. Sovyetlerin hediyeleri, 25 
parça nadide astragan, m-al taşından 
işlenmiş bir mücevher kutusu idi. 
Hollanda eski antika bir kitab gön
dermişti. İtalyEinlann hediyesi gü
müşle işlenmiş büyük bir sofra ortası 
çiçekliğidir. Belçika antika bir av tü
feği, Fransa kristal bir içki takımı 
göndeiTniştir. 

Hediyelerin önünden geçiyoruz: 
İşte Papanın hediyesi, eski sedef işle
meli bir sandık. İngiltere hediyesi da
ha pratiktir. Bir seyahat çantası ve 
antika bir saat. İsveçin iki vazosu 
önünde Norveçten gelen beyaz bir 
ayı postu yatıyor. Bunu İranın her 
tarafından İsfahandan, Şirazdan, 
Tebrizden, Hemadandan velhasıl her 
yerden gönderilen kıymetli hediyeler 
takib ediyor ve hediyeler yirmi kub
beli uzun ve geniş salonun ucundaki 
tahta kadar uzanıyor. 

İki saf davetliler, kadınlar suvare 
c'.bi.ioleri ve erkekler büyük ünifor-
malarile bekliyorlar. Muzika ince 
havalar çalıyor. Derken bir kıpırdama 
oluyor, o.uu, .1., Hazretleri refakat
lerinde M »izli olduğu halde en 
önde iJeıliyorlaı. Melike havai mavi 

renkte üzeri sırma ve inci işlemeli 
omuzlan zinetli kürklü bir tuvalet 
giymiştir. Bu elbisenin uzun eteği 
asgarî bin senelik kıymetli halılar 
üzerinde sürünüyor ve Melike kızıl 
saçîanmn üzerinde taşıdığı küçük ta-
cımn büyük pırlantalannı kehkeşan 
halinde gözleri doldurarak ilerliyor. 

Bundan sonra Dük dö Spoltenin 
kolunda İmparatoriçe geçti. Şimdi 
genç evliler yaklaşıyor. Mısırın asîl 
kızı Fevziye beyaz elbisesinin içinde 
baştanbaşa bir güzellik, incelik ve ze-
rafet sembolü idi. Bunun arkasından 
diğer prensesler, prensler ve yemeğe 
davetli olanlar geçtiler. 

Suvare başlamıştı. Ilık bir gece 
içinde havai fişekler Tahranın sevin
cini demet demet semaya serpiyordu. 
Asgarî bin kişinin hazır bulunduğu 
bu kibar ve güzide suvare mükellef 
bir büfenin etrafında gece yansın
dan biraz sonraya kadar devam etti. 

Spor şenlikleri 
Tahran 24 (A.A.) — Dün öğleden 

sonra Amcadiah stadyomunda Mısır 
Kraliçesi Nazlı, İran Veliahdı ve zev
cesi prenses Fevziye de hazır olduğu 
halde parlak spor şenlikleri yapıl
mıştır. 

Stadyom Mısır ve İran bayraklarile 
donatılmış olduğu gibi stadyoma gi
den bütün yollar donatılmış ve süs
lenmişti. On binlerce halk stadyomu 
dolduruyordu. 

Evvelâ çocuklar Kraliçe Nazil ve 
Veliahdin zevcesi prenses Fevziyeye 
buketler vermişler ve halk sürekli ya
şa seslerile Mısırlı ve diğer ecnebi mi
safirleri selâmlamıştır. Geçid resmin
den sonra kız ve erkek çocuklar İra
nın eski ve yeni jimnastiğini yapmış
lar ve seyircüerin takdirlerini celbet-
mişlerdir. 

Suare 
Tahran 24 (A.A.) — Dün akşam 

İran ordusu subay klübünde ecnebi 
heyetler şerefine büyük bir suare 
tertip edilmiştir. Suarede hükümet 
azasile elçiler, ecnebi heyetleri ve 
Tahranm ileri gelenleri hazır bulun
muştur. 

Madriddeki geçid resmi 
için hazırlık 

Madrid 24 (A.A.) — 15 mayısta 
Madridde yapılacak olan zafer geçid 
resmine 120 veya 140 bin kişi iştirak 
edecektir. Harbe iştirak eden bütün 
kolordular geçidde temsil edilecekler
dir. 

Kıtaların yirmişer kişilik sıralar 
halinde geçmeleri lâzımgeldiğine dair 
üçüncü Şarl zamanından kalma bir 
nizamnamenin mevcudiyetine rağ
men havanm sıcaklığı dolajnsile ge
çid resminin beş veya altı saatten 
fazla sürmemesi için lâzımgelen ted
birler alınmıştır. 

Tavuğu paylaşamadıkları için 
biribirlerini yaraladılar 
Unkapanında Demirtaş mahalle

sinde 3 No. İl Kapalı fırında oturan 
Samsunlu Tevfik oğlu Mustafa ile 
aj-nı yerde seyyar çörekçi Halil ye
mek için pişirdikleri bir tavuğu pay
laşırlarken kavga etmişler ve çakı ile 
biribirlerini yaralamışlardır. Musta-
fanın yarası ağır olduğu için Cerrah
paşa hastanesine yatırümıştır. Hali-
1in yarası hafiftir. Hastanede yatma
sına lüzum görülmemiştir. Tahkika
ta devam ediliyor. 

Yunan kralının isim günü 
fevkalâde merasimle 

kutlandı 
Atina 24 — Kral Corcun isim günü 

dün bütün memlekette merasimle 
tesit edilmiştir. Merasim bu yıl daha 
ehemmiyetli bir mahiyet almıştır. Zi
ra bütün gazetelerin de kaydeylediği 
veçhile, Avrupayı karıştıran hadise
lerle dolu olan bu yü Yunan milleti 
birliğin ve kuvvetli bir idarenin bir 
memlekette ne kadar kıymetli oldu
ğunu her zamandan daha iyi takdir 
etmektedir. ^ ; 

1 Mayıs Bahar 
bayramı gûnû 

göğüslerinizi Türk Maarif 
cemiyeti rozeti le süsleyiniz 

Ney - Yorkta bir yangın 
Ateşe mukavemet eden cam 

paviyonu yandı 

Ner-York 24 (A.A.) — Beynelmilel 
Nev-York sergisindeki «Ateşe mukave
met eden cam» paviyonu bir yangın 
neticesinde harap olmuştur. Üç itfai
ye neferi yaralanmıştır. Zarar ve ziyan 
100,000 dolar olarak tahmin edilmek 
tedir. 
Amerikada bir dans salonun
da yangm çıktı, 1 ölü, 30 dan 

fazla yaralı var 
Mount-Veron (Ohio) 24 (A.A.) — 

Evvelki gece bir dans salonunda bir 
yangın çıkmış ve görülmemiş bir sü
ratle etrafa yayılarak panik çıkarmış
tır .Birçok kimseler ayak altında kal
mış, bazı kimseler de pencereden at
lamışlardır. Pencereden atlıyanlann 
bacakları kırılmıştır. 30 dan fazla ya
ralı ve bir ölü vardır. 

Cenubî Afrikada vaziyet 
Alman gazeteleri şiddetli 

hücumlarda bulunuyorlar 
Berlin 24 (A.A.) — Hamburger 

Fremdenblatt gazetsi, iri harflerle şu 
başlığı koymuştur: «Afrikanın cenubu 
garbisinde cermenliğe karşı zırhlı oto
mobille harekete geçen polis kuvvetr 
leri.» Bu gazete, cermenliğe karşı va
him tahrikatta bulunulduğunu yaz
makta ve cenubî Afrika birliği hükû 
meti tarafından alınan bütün tedbir
lerin meşru olmadığını iddia etmekte
dir. Bu gazete diyor ki: 

«Cenubî Afrika Başvekili Smuts'un 
Londradan aldığl talimata göre hare
ket ettiğine şüphe yoktur. Çünkü 1914 
senesindenberi Londranm cenubî Af
rika birliğindeki İngiliz menfaatları-
nm en iyi ajanı sıfatile Smuts'ten isti
fade ettiği herkesçe malûmdur.» 

Dortmund'un Nazi gazetesi «Rote er-
de» cenubî Afrikada geçen hâdiselere 
karşı Almanyanm lâkayd kalamıya-
cağmı yazmakta ve şöyle demektedir: 

«Bu gibi manevralarla Alman müs
temlekeleri meselesini halledeceklerini 
zannedenler aldanıyorlar.» 

ttalya Hariciye Naziiri 
Berline gitti 

Roma 24 (A.A.) — Ossser\'atore 
Romanonım yazdığma göre İtalya 
Hariciye Nazın Kont Ciano mayıs 
içinde Berline gidecektir. 

İskenderiye ticaret ataşemiz 
geldi 

ihracat maddeleri kontrol müdür
lüğüne terfian tayin edilen İskende
riye Ticaret ataşesi B. Turhan Ce
lâl şehrimize gelmiş ve dün akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

18 yaşından küçük olanlar 
araba kullanamayacak 

Araba sürücülerinin 18 yaşını ik
mal etmeleri ve sıhhî muayeneden 
geçmeleri lâzımgeldiği halde bu şar
ta riayet edilmediği görülmüştür. 

Belediyeden verilen emre göre ara
bacılarda bu iki şart aranacak ve 18 
yaşından aşağı çocuklarla sıhhî mu
ayene cüzdanı olmayanlar menedi-
lecektir. Bu itibarla arabalar da oto
mobiller gibi kontrole tabi tutulacak
lardır. 

Bekçiler yangını itfaiyeye 
bildirecekler 

Yangınlarm çoğu yangın kuleleri 
tarafından itfaiyeye bildirilmektedir. 
Halbuki bu şekilde verilen yangm 
haberleri, ateşin büyümesinden son
ra , vaki oluyor. Mahalle bekçileri sık 
sık mahallede dolaşmağa mecbur ol
duklarından yangm zuhurunun bek
çiler tarafından behemehal bildiril
mesinin temini alâkadarlara bildiril
miştir. 

Nafia Vekâleti , Dolmabah-
çe - Bebek yolu hakkında 

izahat istedi 
Dolmabahçe ile Bebek arasındaki 

yolun istikamet plânı hazırlanmış ve 
tasdik edilmek üzere Nafia Vekâleti
ne gönderilmiştir. Nafia Vekâleti 
plânın bazı noktaları etrafında iza-
hat istemiştir. Bu izahat Vali doktor 
Lûtfi Kırdar tarafından tetkik edil
dikten sonra Vekâlete gönderilecek 
ve plânın tasdiki rica edilecektir. 

BULMACAMIZ 
t 1 5 c 7 fl « 10 

••Man •»{•t '< 
1 — Tatlı su kenarlfnnda yalayan U ı 

hayvan - Tersi asmaktan emirdir. 
2— Uslu - Ses büyüten âlet. 
3 — Tesadüf etmek. , 
4 — Ödünç veren. 
5 — Tehassür edatı Sonuna tT» ge* 

lirse süs olur. 
6 — Sıfat edatı - Yorgunluk. 
7 — Sonuna «O» gelirse çinkonun iyiıfe 

değU - Nota. 
8 — Bilinen - Kocasmdan boşanmış. 
9 — Familya - Kışta yağar. 

10 — Alışkanlıkla. 
Tokandan aıafı: ' ı 
1 — Karıştırmak. I 
2 — Sonuna «K» gelirse yakın değil

dir - Kendiliğinden yetişmiş. 
3 — Nota - Pis. 
4 — Lokmanın geçid yeri - Sabun yerin* 

kullanılan bir kök. 
5 — İştiha ilâcı. ., ' 
6 — Kaynayıp taşma - Beyan edatı. < 
7 — Cenubî Anadoluda bir kaza • 

Kamer. ' 
8 — Tersi karşılık demektir - Bir nevi 

kadm kumaşı. 
9 — Garbi Anadoluda bir kaza merke

zi - Mai leziz. 
10 — Güzel sanat - Gene bir k a a 

merkezi. 
Creçen balmacamum halli 

••tdan Hita: 
1 — Dağ, İfo, Ta, 2 — Gerdanlık, 3 — 

Sıra, Şair, 4 — Arife, Na, 5 — Al, Arka* 
daş, 6 — Tard, İnek, 7 — Amiad, 8 — Ba, 
Nas, Ark, O — Aks, Yenice, 10 — Avareler. 

Tokandan aşağı: 
1 — Saatabak, 2 — Ağırlama, 3 — Geri, 

Ri, La, 4 — Rafadan, 5 — İd, Er, Daya, 
6 — Faş, Ki, Ser, 7 — Onaran, Na, 8 — 
Li, Delâil, 9 — Tırnak, Rce, 10 — Ak, Ay, 
Eker. 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Üçer adet çamaşır yıkama, sıkma 
ve ütüleme makinelerinin müteahhid 
nam ve hesabma açüan eksUtmesine 
talip çıkmadığmdan pazarhkla ek
siltmesi 28/4/939 cuma günü saat 
15 de Tophanede Lv. Âm. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 13300 lira ilk teminatı 997 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi Ko. da gö
rülebilir. Bursa için ayn ve İstanbul 
için ayn olmak üzere her makineye 
ayrı ayrı fiat teklif edilecektir. İstek
lilerin kanunî vesikalarile ve şartna
mesinde istenilen kataloğlarile bera
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

«626» «2558» 
• 

Piyade ve atış okulunda mevcut 
2600 çift eski kundura ve 29 çift cis
me müteahhid nam ve hesabına satı
lacaktır. Pazarhkla arttırması 26/4/ 
939 çarşamba günü saat 15 de Top
hanede Levazım amirliği satmalma 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 265 lira 80 kuruştur. Katî 
teminatı 40 liradır. Ayakkabılar okul
da görülebilir. İsteklilerin belli saatts 
Ko. na gelmeleri. (632) (2676) 

• 
5000 edet yüz havlusu müteahhid 

nam ve hesabma almacaktır. Pazar
hkla eksiltmesi 26/4/939 çarşamba 
günü saat 14,30 da Tophanede İstan
bul Levazım amirliği satmalma Ko. 
da yapılacaktır. Beherinin tahmin 
bedeli 35 kuruştur. Kati teminatı 261 
lira 50 kuruştur. Şartname ve numu
nesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(634) (2678) 
• 

Kamyonetler için 14 adet iç ve dış 
arka tekerlek lâstiği ahnacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 28/4/939 cuma gü-
nü saat 15.30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. tsteklUerin kati 
teminatlarile beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (636) (2784) 

Fatih askerlik şubesi baş
kanlığından: 

316 - 333 (dahil) doğumlulardan 
ve İslâm piyadelerden namlarma da
vetiye çıkarılıp henüz mahalli müret-
teplerine sevk için müracaat etmi-
yenlerin en kısa bir zamanda hemen 
şubeye müracaatlan gelmiyenler hal» 
kında kanunî cezanın tatbik edilece
ği ilân olunur. 
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KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan son 
tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzilât 
yapılınışfar. Teni tarife için ilân 
memurluğuna müracaat edilme
lidir. Telefoii: 20681. 

1 - tŞ ARIYANLAR 
FRANSIZ lİSESt MEZUNU — Refe-

feranslı bir genç i« anyor. Akşamda A. T. 
riunuzuna müracaat. 

TECRÜBELİ MUHASİP — Türkçe, Fran
sızca, İngilizce lisanlarına vakıftır, günde 
bir kaç saat ve yahut bütün gün için iş 
anyor. Akşam'da «L. E.» rumuzuna mek
tupla müracaat. 

TECRÜBELİ BİR ALMAN — Mürebbiye 
bir aile yanında çalışmak istiyor. A. M. 
riimuzile gazetemize yazılmalıdır. — 1 

MAKİNE VE ELEKTRİK MÜHENDİS
LERİNE — Kn^i üzerinde realm, şamas 

kopyalar temiz iş, ve iyi yazı ile yapılır. Ak-
şam'da «Ressam ş.» rumuzuna mektupla 
müracaat. — 1 

MÜLK SAHİPLERİNE — Hesap ve ida
re işlerinden iyi anlayan ve muteber ke-
fiUi bir Türk odabaşılık veya sair suretle 
emlâk idaresine taliptir. Adres İnsel. Dil-
flizzade ban 13. İstanbul. — 4 

ALMAN BAYAN — Türk tebaası, dak
tilo olarak bürolarda, yahut bir familya 
yanında iş arıyor. Büyükçe çocuklann 
talim ve terbiyesine, yahut aile evlerinin 
İdaresini de kabul eder. Türkçe, Fransız
ca, İngilizce bilgileri de biraz vardır. Ak-
şam'da «B. P.» rumuzuna mektupla mü
racaat. — 1 

TECRÜBELİ MUHASİP ARAYANLA
RA — Ticarethanelerja defterlerini ka
nunî bir usul ile yazar ve plânçolannı 
tanzim eder. İdarehan^ize Muhasip 
X. K. rumuzuna müracaat ediniz. — 1 

2 - İŞÇİ ARIYANLAR 
BİR GENÇ ARANIYOR — Fotoğraf

hanede çalışmak üzesş aif^ıtör işlerinden 
iyi anlayan bir gence ihtiyaç vardır. Ta
liplerin 43495 numaraya telefon etmeleri. 

. J i - - 1 
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HASTABAKICI ARANIYOR — İzmirde 
hususî bri şirkette ve hususî bir hastane
de çalışmak üzere iki diplomalı hemşire 
ahnacaktır. Cerrahîde çok iyi çalışmış ol-
malan lâzımdır. Hüsnühal kâğıdlan ve 
fotograflarile İzmir posta kutusu (321) e 
müracaat. — 10 

BAYAN ARANIYOR — Piyango gişe
sinde kasiyer işi yapabilecek iyi maaş ve-
filecektir. Beyazıd Okçularbaşı Altm Gi
şeye müracaat. 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK YELKENLİ SANDAL — Me-

rakhsı tarafmdan inşa ettirilmiş olup 
6.75 boyunda ve 1.40 eninde üç senelik 
yelkenli bir sandal ucuz fiatle satılıktır. 
Görmek ve almak istiyenler Burgazada 
Dakkal Karamanlı Niko Spiropulaya mü
racaatları. Telefon: 22005 ve 58.601. — 1 

YENİ PİYANO SATILIK _ Tanınmış 
Alman markalardan üç pedallı yeni bir 
piyano satriıktır. Müracaat: Beyoğlu Ba-
lıkpazar Duduodalar sokak No. 26 dük
kânda. — 1 

BİR DENİZ MOTÖRÜ ARANIYOR — 
İçinde asgarî İki kişilik yatma yeri ve he
lası bulunması şarttır. Galata İnhisarlar 
İnşaat şubesinde mimar Fazıl Aysuya 
müracaat edilmesi. ı 

SATILIK RADYO — Körting marka 
»alon radyosu otomatik ve gramofonlu 12 
|)lâk birden çalar. 6 lâmbah 934 modeli 
görmek üzere Parmakkapı Tokad apartı-

anı ft numaraya müracaat. — 3 ^ 
YAZLIK BAHÇE — Sinema - gazino -

»nhiblerine. Telefımken radyo, elli vaUık 
amplifikatör İki Plkop ve motor dinamik 
hoparlör hususi montaj satılıyor. Ama-
vutköy /ala apartıman. 

SATIUK KÜÇÜK PEDAL _ Matbaa
lar ve iş bürolan için 8,5 x 10,6 ebadında 
IMr pedal ehvence satılıktır. Müracaat: 
Ankara caddesi MA - Vt mürekkep fabri-
jası . 
, SATILIK OTOMOBİL — Hususî ve ga-
jyjt temiz bir STÜDBAKER marka rad-
jro ve kalârifCTİl bir oto ve Doç markalı 
^1431! bir oto satılıktır. İstiyenler Yeni 
postahane caddesi Velora han kahveci 
Karabete müracaat 

4 - KİRALIK • SATILIK 
KİRALIK DAİRE — Taksimde Topçu 

Aaddeslnde üygım apartımanınm 2 numa
ralı lüks dairesi eşyasUe beraber yaz için 
kiralıktır. Dört odası ve konforu olan bu 
apt. her gûn gezilebilir. _ 15 

ŷ CELE SATILIK ARSA — Yeşilköyd» 
Ümraniye mahallesi Karakol sokağında 
BHO arşm arsa satılıktır. Pazarlık için Be-
çiktaşta Teşvikiye Kâğıdhane caddesinde 
Raif aga cami karşısmda 58 numaraya 
ttıüracaat. — S 

* U " I - . 

SATILIK HANE — Darüşşafaka cadde
si Fatih camii yakmmda yeni beş oda iki 
Mutfak hamam taraça terkos elektrik 
köşebaşı denize nazır iki aile oturabilir. 
Sırasmda sütçü dükkânıan sual. 

SATIUK UCUZ ARSA ~ Kartal İs
tasyon Piyasa caddesinde önü deniz ar
kası tren yolile mahdud 1500 arşın mlk-
danndadır. Kartalda dellâl bay Rıza Ça
vuşa mürcaat. — 4 

GAYET UCUZ SATILIK ARSA — Ba-
kuicöy istasycHiuna 3 dakika mesafede 
mürtefi ve denizi tamamen görür metre 
murabbaı 200 kuruşa satılıktır. 1500 met
reye kadar verilebilir. Bakırköy Zuhurat-
baba caddesi No. 22 ye müracaat. 

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay İs
tasyonu karşısında 23 No. lı Müzeyyen ap. 
üç odah dairesi kiralıktır. — 7 

KtRALEK — Beyoğlunda İstiklâl cad
desinde 258 No. Elhamra hanmda klrabk 
apartıman, yazıhane ve dükkân bulun
duğu ilân olunur. Elhamranm birinci ka
tında 3 numaralı büroya her vakit mü
racaat olunabilir. — S 

MOBİLYALI KİRALIK APARTIMAN — 
(Yazlık) Taksim Cumhuriyet caddesinde 
numara 47. Campalas apartımanı daire 6. 
Kapıcı ve içindekilere müracaat. — 2 

KİRALIK MOBİLYELİ APARTIMAN — 
Taksim Aydede caddesi 12 numara Verim 
apartımanı 5 numaralı dairesi 3 oda her 
konforu tamam yazlık mobilyesile bera
ber beş aylığı 200 liraya kiralıktır. Kapıcı
ya miu'acaat. — l 

SATILIK — Kurtuluş Baruthane cad
desinde 68 ve 70 No. lu altmda dükkânı 
müştemil 6 odalı, kagir 4 katlı, tekmil 
konforu havi, köşebaşı, yeni ev acele sa
tılıktır. Galatada Demir han 23 No. da 
S. Tokata müracaat. — 

KİRALIK — Pangaltı, Bilezikçi sokak 
27 No. lu FERAH apartımanmda 5 oda, 
banyo, telefon. Eşyah ve eşyasız. Senelik 
veya altı aylık. — 4 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Göz-
tepede, istasyona beş dakika mesafede, 
Birinci Orta sokakta her türlü konforu 
haiz sekiz pda, üç salon ve teferruatı ha
vi 15 No. İl köşk kindik ve satılıktır. 
Görmek için bahçedeki bekçiye, gOTüşmek 
İçin 21384 telefona müracaat. — 3 

KİRALIK KÖŞK — Havası, manzarası 
ve bahusus ciğer hastalıklanna şifalı te-
sirile malûm Maltepe Asfalt caddede bo
yalı 2 ailenin rahatça oturabileceği 7 oda
lı 2 katlı 31 No.lı Doktorun köşkü kiralık
tır. Görmek için komşosu Nedime, pazar
lık için Tel. 54 - 58 - 20718. ^ 12 

KİRALIK — Kadıköy Rıhtım caddesi 
Çmar dibinde 2 No.lı evin dört odası altı 
ay müddetle kiralanacaktır. İsteklilerin 
(60481) e telefon etmeleri. 

UCUZ ARSA — Suadiye Çatalçeşmede 
Alipaşa caddesi köşe başında 19x19=365 
metre murabbaı 365 liraya. Müracaat: 
Cerrahpaşa caddesi 104 No: HüIûsi. 

KİRALIK APARTIMAN — Ortaköyde 
vapur iskelesi yanında Salhane sokak 
12 numara, 4 oda, hol, su, elektrik, hava
gazı, banyo, yazlık ve senelik verilir. Mü
racaat: Galata Nur han 13 numara. Tele
fon: 43265. — 1 

SATILIK KÖŞK — Feneryolu - Bağ-
dad caddesi - No. 160 - iki dönüm yenle -
cumartesi - pazar ve çarşamba günleri 
öğleden itibaren gezdirilir. Telefon 5 2 - 2 
Göztepe. — 7 

KİRALIK VİLLÂ — Ayaspaşada, Saray 
Arkası sokağmda 30 numaralı villâ kira-
İktır. Kalorifer, sıcak su ve her türlü kon
for, güzel bahçe ve Boğaz ve Marmaraya 
hâkim manzara. İçindekilere müracaat. 

— 15 
ACELE SATILIK YALI — Çengelköyün-

de iskeleye yakm kübik muntazam bahçe, 
su, gaz, elektrik, telefon, banyo. Herşey 
mükemmel. İçindekilere müracaatlan. Tel. 
38 -98 . — 3 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ci
hangir Güneşli sokak No. 50. Alman hasta
nesi arkasmda deniz görür dört katü kü
çük şirin her konforu havi modern apar
tıman iradı 960 lira fiat 7250 lira. — 4 

SATILIK KÖŞK — Çengelköyünde Ta
limhane Kaldırım caddesi No. 30 altı ka
gir 3 kat üzerine 6 odalı, hamam ve mut
fağı havi aynca ahır ve uşak odası bulu
nan 12 dönüm meyvadar bahçe ve tar-
lalı, biri Sakız tulumbalı İki kuyulu köşk 
gayet ehven fiatle satılıktır. Malûmat al
mak İçin Fatih Sofular mahallesi Havlu
cu sokak No. 28 müracaat. — 8 

KİRALIK YALI — Dört oda, bir salon, 
bahçe, deniz banyo yeri, havagazı, elek
trik, su, möble de verilir. Yazlık ve sene
lik (Vaniköy 30 numara). — 1 

KİRALIK KÖŞK — Göztepe Dutlukta 
6 numara kagir, ahşap her biri ayn ayrı 
İkişer odalı iki hane birden kiralıktır. 
Elektrik, su, dut, incir ve sair meyva ağaç
ları vardır. Taksimde Kazancı mahalle
sinde Sormagir sokağmda 34 numaralı 
haneye müracaat. — 1 

SATILIK UCUZ ARSA — Aksarayda 
Taşkasapta İbrahim Zi3ra mensucat fab
rikası karşısmda havadar ve nezaretli 
metresi 3 lira. Müracaat telefon: 44572. 

— 4 

5 ^MÜTEFERRİK 
YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA

RI Hususî ve münferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısında Nuri Ziya sokak No. 3. Profesör 
Panosyan. — 10 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele-
II) - İngiliz Oxfofd Oniversit. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en asri 
USUL - Ehven fiatler. - «İngll. Prof.» ~- 10 

ALMAN MEKTEBİ TALEBESİNİ — Bir 
diplomalı Alman muallim her ders şubeai-
ne kati surette ve serian hazırlamaktadır. 
cDlpl. Profes.» rumuzla gazeteye mür. 

— 6 
ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver-

slteainden menm btıe Almaa profesör ta
rafından en seri v» asrt metodl» verilir. 
Flatlee mutedUdir. cProf. H.» _ 9 

DANS DratSLBRt — En iyi en çabuk 
ve akademik metodlarta asri danslan ye
niliklerle öğretir. Prof. Hanunyan B. oğlu 
Parmakkapı Mis sokak No. 13. — 1 

DOKTOR ŞERİK ARNIY(Ml — 10 bin 
lira sermayeye mukabil Beyoğlunun en 
mericez ve hususî yapılmış bir binada 
rezlkosuz ve yüksek kâriı meslekî bir ti
carette berabere çalışmak üzere şerik 
aranıyor. (Akşam) gaz. Doktor rümuzile 
mektupla müracaat. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

A. A. — Mü. — B. F, — A. M. 

namlanna gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

Aslan ve Eskihisar mütte
hit çimento ve su kireci 

fabrikaları anonim 
şirketinden: 

İLÂN 
26 Nisan 1939 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 16 <Ja Galatada 
Agopyan hanında inikat edeceği ga
zetelerle ilân olunan âdî hissedaran 
heyeti umumiyesinin, içtimada hazır 
bulunmak üzere müracaat eden his
sedaran adedinin kesretine binaen, 
ayni gün ve saatte Beyoğlunda İstik
lâl caddesinde Serkıl Doryan (Cerole 
d' Orient) binasmda içtima edeceği 
sa3nn hissedarlsu-ma ilân olımvır. 

24 Nisan 1939 
Meclisi İdare 

^ BAKER mağazalantun sattığı % 

kostüm ve pardesüler, emsalsiz 
bir biçimdedir. 

SAĞLAM 
ŞIK 

UCUZ 
Hali hazırda piyasamızın en zengin 
çeşitleri, her y«rden ucuz fiat ve mü
sait şartlarla satılmaktadır. 

Açık arttırma ile 
fevkalâde satış 

Gayet ki3rmetli İran halıları ve seccade
ler, nefis yemek ve yatak oda takımlan, 
zarif divanh salon ve yazı oda takımları, 
tabak, çay ve kristal takımlar ve vazolar, 
12 ampullü R. C. A. markalı salon radyo
su, mükemmel bir «Frigidair» buz dolabı 
vesaire kıymetli bir çok eşyalar. Nisanm 
30 uncu pazar günü sabah saat 10 da 
Taksim - Ayazpaşa Gümüşsüyü caddesin
de Nimet Ap. 4 No. lu dairesinde (Japon 
sefareti alt yanmda) açık arttırma sure-
tile satılacağmdan eşyalan görmek arzu 
edenler 26 Nisan Çarşambadan itibaren 
hergün 14.30 - 17,30 a kadar teşrifleri. 
Her türlü konforu mevcut Ap. dahi kira
lıktır. 

Dr. Suphi Şenses 
İdrar yollan hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineman karşın Lekler 

apartıman. Fakirlere parasız. 
TeL 43M4 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpafa hastaneli 

bakteriyologu 
yc«, idrar, Inügam, mevadı gai-

ta tahUOeH ve (İDRAR VASİTA-
SİLE GEBEUĞtN tUC GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapütr. 
Beyoğlu I Tak^me gri<lerk«n Mef«lik 
•okaiı Farah apartımanı TeL 40534 

Dökülen saçlarm en iyi ilâcı 

«aç suyudur. 

Toprak mahsulleri Ofisi 
istanbul şubesinden: 

938 ve daha evyelki seneler mahsıüünden olup da halen sahipleri uhdesinde 
buhman Afyonların mubayaası için Toprak mahsulleri ofisince tesbit edilm 
Program: 

AZAMÎ TESLİM MÜDDETİ; 
938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup halen sahipleri uhdesinde 

bulunan ham afyonlarm ofis tarafmdan mubayaa edilebilmesi için 
bunların nü\ayet 31/Mayıs/939 akşamma kadar ofisin tstanbuldaki deposuna? 
ya bizzat sahipleri tarafından veyahut îstanbulda tayin edecekelri kanunî 
vekilleri tarafından getirilmiş olması lâzımdır. 

Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti katiyede satın almmayaca-
ğı gibi tayin edilen muayyen müddet dahi hiçbir sebeple uzatılmayacaktır. 
Hastalık veya herhangi diğer bir mazeret sebebile yukarda tayin edUen müd-
det zarfında teslim edilmemiş olan afyonlann mubayaası için vaki olacak 
müracaatlarda katiyen nazarı itibare almmayacaktır. 

Afyonlann depoya muvakkat kabtıl şekli: 
Afyonlar îstanbulda ofis deposuna geliş sıra numarasile kabul edilecek 

ve eksperlerimizce usulü dairesinde hikemi muayenelerinin yapılması tartıa 
numunelerin alımp tahlUe gönderilmesi bu sıra}^ takip edecektir. 

Afyonlarm depoda yapılacak hikemi muayenesi: 
Ofis deposuna teslim edilen afyonlar üzerinde yapılacak hikemi muayene 

(ekspertiz) sonunda bunlarii* arasında hileli katkılı mağşuş afyonlar zuhur 
ederse bunlar katiyen mubayaa edilmiyecektir. Muayene neticesinde kabule 
şayan görülen afyonlar ince ve kaba olarak iki sınıfa aso-ılacaktır. 

Hikemi muayenelerde Ofis eksperlerinin verecekleri kararlar katidir. 
Kimyevî muayene şekli: 
Ofis deposuna teslim edilen afyonlann hikemi muayene neticesinde in

ce ve kaba kısımlara aynlmacından sonra her iki sınıf afyondan müteamil 
usulüne tevfikan ayn, ayn alınacak numuneler tahlilâtı ticariye lâboratuva-
nna sevkedilecektir. Bu lâboratuvarda yapılacak kimyevî tahlil neticesinde 
herbir smıf afyonun irae edeceği morfin derecesi afyon fiatımn tesbitine esas 
teşkil edecektir. 

Kimyevî tahlil neticesinde çıkacak ihtüâflar satıcı ile ofis arasında tan
zim edilecek mukaveleye mevzu hükümler dairesinde halledilecektir. 

Afyonlann tartısı: 
Depoya giren afyonlann ofis eksperleri tarafmdan yapılan hikemi mua

yenesinden sonra sayam kabul görülen afyonlardan İnce ve kaba olarak ayn-
lan kısımlar ayn ayn mütekamil usule tevfikan numunesi alındıktan sonra 
tartılarak alâkadarına muvakkat bir ayniyat makbuzu verilir. 

Afyon fiatlannm tesbiti: 
Ofis deposıma teslim edilen afyonlardan ince afyonun beher morfin dere

cesi fiatı 35 ve kaba afyonun beher morfin derecesi flatı 25 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. 

Afyon bedellerinin tahakkuku şekli: 
Tahvilâtı ticariye iâboratuvanna gönderilen numuneler üzerinde yapılan 

tahlil neticesinde afyonlann ihtiva ettiği morfin derecesi lâboratuvann vere
ceği resmî bir rapor ile tahakkuk ettikten sonra yukardaki maddede beher 
morfin derecesi için tesbit edilen fiatlar üzerinden ince ve kaba afyonlann 
tutarı herkes için ayrı ayn tahakkuk ettirilerek bu bedeller afyon müdilerl-
nin namına açılacak bir hesaba alacak yazılacaktır 

Afyon bedelleri bu suretle tahakkuk ettirildikten sonra alâkadarlara evvelce 
verilmiş olan muvakkat ayniyat makbuzu istirdat edilerek yerine afyonun 
ince veya kaba olduğunu ve her cinsin kilosunu titrajını ve kilo fiatmı ve bu 
fiata nazaran ayn ayrı tutarlarile alâkadarlarm yekûnlu alacağım gösteren 
bir vesika verilir. 

Afyon bedellerim'n ödeme şekli: 
939 senesinden itibaren her sene ofisin satacağı afyonlarm brüt bedelle

rinin % 20 si her seneki bilançosunun kesbi katiyet etmesinden soma afyon 
mudilerine alacaklarına nazaran garameten taksim edilecektir. Bu* suretle 
tahakkuk edecek alacaklar sahiplerine makbuz mukabilinde tevzi edilerek 
hesaplarına zimmet liaydedilmekle beraber her sene yapılan tediyat yukanki 
madde mucibince alacaklüara verTîmiş olan vesikaya da kaydolunacaktır. 

Damga ve borsa resimleri gibi her türlü rüsum ve tekâlif satıcıya aittir. 
Bu program 31/MayıS/'939 çarşamba günü akşamına kadar îstanbulda 

Toprak mahsulleri ofisinin afyon deposuna teslim edilecek 938 ve daha evvel
ki seneler mahsulünden olup da bugüne kadar muhtelif sebepler dolayısile 
uyuşturucu maddeler inhisarına satılmayan veyahut mezkûr inhisann tesbit 
ettiği mubayaa programlanmn muaj^yen şartlarma tevafuk etmediği için 
mezkûr inhisar tarafından satın alınmamış olan afyonlarm mubayaasına 
münhasırdır. 

938 senesinden sonra her sene mahsulü senesi için tesbit edilecek prog
ramlar ve prensipler mucibince tayin edilen program haricinde kalacak af
yonların mubayaası için vaki olacak müracaatların da sm-eti katiyede kabul 
edUmiyeceği ehemmiyetle alâkadarlann malûmu olmak üzere ilân olunur. 

Fazla tafsilât için Ofisin İstanbul şubesi müdürlüğüne müracaat edil
mesi. (2811) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânlar 
Muhammen 

kirası 
Lira 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın birinci katmda kahve 100 
ocağı ile han daiülinde kahvecilik. 
Müddeti icar. 

Teslimi tarihinden 941 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Ayvansarayda Atüc Mustafa paşa mahallesinin Fırın s(*ağm- 4 

da 17 No. lu ev. 
Ayvansarayda Atik Mustafa paşa mahallesinin Kundakçı 4 

sokak 52 No. lu ev. 
Kumkapıda Kazgani Mah. Cami sokak. Kazgani Sadi camii 
Dayahatun mahallesmde Tığcılarda İmameli han üst katta 

2 No. lu yanmış oda arsası. 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden f'40 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Yukanda yazüı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl

mıştır. İstekliler 2/May]s/939 salı günü saat on beşe kadar Çemberütaşta İs
tanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (2710) 

4 
\ 

Manisa vilâyeti hususî muhasebe müdürlüğünden: 
Vilâyet hususî idaresinin 40 lira maaşlı varidat müdürlüğü ile 35 lira 

maaşlı tahsilat birinci mümeyjûzliği münhaldlr. 
Maliye veya hususî idare varidat işlerinde bulımmuş olan taliplerin ve-

sikalarile birlikte vilâyet makamına müracaatları üân olunur. (2803) 

istanbul komutanlığından 
Komutanhk dahilinde yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere 939 büt

çesi inşaat tahsisatından maliye (200-250) lira ücretle komutanlık için bir 
mimar alınacaktır. Taliplerin komutanlık 9 cu şubesine müracaatlan 

(2592). 
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T. C. aSiR A A T B A N K A S I 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 1O0.000.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LIRA İKRAMİYE VERECEK 
ZİTMİ Bankasında kumbanüı T* Ibbarsu tasarrul tıesablannda 

fikitoeek kur'a Ue a^aiıdakl plâna fBvt İknuniya dağıtılacaktır: 
as 50Uraaı bulunanlara senede 4 defa 

4 Adet 
4 » 
4 > 

40 > 
100 > 
120 9 
160 A 

D | j ^ | ^ ^ 1 * j Hesaplarındaki paralar bir sene İçinde 50 liradan afafeı 
% 20 fazlaslle verilecektir. 

Knr'alar senede 4 defa, 1 E7IÛI, 1 Strlnel kânun, 1 Mart ve 1 Hasiraa tarihlerinde çekilecektir. 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
» 
> 

» 

» 
» 
» 

4,000 Lira 
2,000 > 
1,000 > 
4,000 > 
5,000 1 
4,800 a 
3;,200 » 

düşmeyenlere ikramiye (jıirdıf* tak< 

Orta Okullar öğretmenliği 
G a l a t a s a r a y Lises i D i r e k t ö r l ü ğ ü n d e n : 

1 Dört, beş ve altı sınıflı ilk öğretmen okulları mezunları arasında or
ta (oklularda: 

A - - Türkçe, B. Tarih - Coğrafya, C. Matematik, D. Fizik - Kimya ve Ta-
Hat Bilgisi öğretmenliği yapmak istiyenler için Maarif Vekilliği tarafından 
önümüzdeki Haziran ayı içinde bir sınav açılacaktır. 

2 Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 
8 — Yazılı sınavlar 1 Ö/Haziranda taliplerin bulundukları Vilâyet Kültür 

Direktörlüklerinde yapılacaktır. 
4 — Yazılı sınavda muvaffak olanların sözlü smavlan 17/Ağustos/1939 

tarihinde Ankarada Gazi Terbiye Enstitüsünde yapılacaktır. 
5 — Askerlikleri dolayısile kıtada bulunan öğretmenler, kıtalanmn bu

lunduğu Vüâyet Merkezindeki öğretmenlerle bir arada smava gireceklerdir. 
Taliplerin daha fazla tafsilât almak üzere 4/V/1939 ak§amma kadar İs-

tanbul Kültür Direktörlüğüne müracaatları ilân olunıu-. (2718) 

Halk Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumî Merkezinden: 
Cemiyetimiz tarafından saym halkımızı zehirli gazlardan korumak 

için yaptırılan halk maskeleri satışa arzedilmiştir. 
Kâfi malûmatı havi Prospektüslerile birlikte ayn ayn kutular için

de bulunan bu maskelerden edüunek istiyenlerin Ankarada Umumî 
merkezimize, Istanbulda Yenipostane civarmda Kızılay hanında Depo
muz Direktörlüğüne müıacaf^tları rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya bizzat 
müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her han
gi bir yerinden parasım göndermek suretile sipariş yapacaklara ambalaj 
ve post-a masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher Maske altı liraya 
verilir. 

A G A R A N 
S A Ç L A R A 

KUMRAL ve StTAH 
renkte sıhhî saç boyalandır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Deniz Levazım Satmalma komisyonu ilânları 
Tahmin edUen bedeli (12000) lira olan (4000) metre kaputluk şayak ku

maş 6/Mayıs/939 tarihine ı-astlayan cumartesi günü saat 11 de kapah zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İlk teminatı (900) lira olup şartnamesi her gün komisyondan para
n ı olarak verilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunim tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapah teklif mektuplarmı en geç bellî gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbua mukabUinde vermeleri. 

(2640) 

Hall< ziraatı 
Meyva, çiçek, bağ, sebze kümes 

ve kuşlara dair faydalı malû
mat - Aylık mevsim ziraat bilgüeri. 

Yazan: tiAkşam* ziraat muharriri 
Profesör Şükrü Âker 

Bahçe merakUlanna ve alelu-
mum ziraat işlerile uğraşanlara 
çok lüzumlu bir eserdir. Güzel 
resimlerle süslenmiş ve nefis bir 
şekilde basılmıştu:. Fiatl (100) 
kuruş. Tevzi yeri: Hilmi Kitapevi 

i 

SahUein 

KURU SİSTEM Maı±a 

_ 

KDBÜ StSTEMLB 

— KELEBEK 
Kontr - Plâklar 

Çarpılma, Çatlama, Kabarma ve 
Mire gibi hiç Mr ânza göstermeı. 

Kontr Plâklar bu gibi ftrmlara 
karşı garanti ile satılır. 

KIZIL, viArrrr 
KARJLAĞAÇ'dr 

- j 

•-fc; 

Yazıhane adresi: 

mamul Kontr Plâklar Stok oLıa 
her zaman mevcuttur. 

HER YERDE SATIŞ YERLERİ VARDIR. 
Slrked Mühürdarzadt han No. 5 

Ş O K O L A K S i N 
1 ADEDİ TABİ!, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VERİLİR. 
En muannid kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti gayet lâtif rakipsiz müleyyin 
müshil çikolasıdır. Çocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuruş. 

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

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

inşaatıdır: 
2 — Keşif bedeli (31.994) lira 50 kuruştur. 
3 — Eksiltme 4/'Mayıs/939 perşembe günü saat (on beş) de T. B. M. M. 

İdare Heyeti odasında yapılacaktır. 
4 — Fennî evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden aUnacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numarah kanundaki çartlan 

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

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

7 — İsteklilerin teklif mektuplarmı, S üncü maddede yazılı saatten bil 
saat evveline kadar T. B. M. M. İdare Heyetine, numaralı makbuz mukabilin
de teslün etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1379) (2583) 

Hultanhamamında 
46 numaralı ŞEN ŞAPKA Moda 

Mağazası 
Londra ve Parisin en büyük Moda müesseselerinden eelbedilen bayanlara mah
sus Hasır şapkalannm en |ik ve sengln modellerinden mürekkep kolleksiyonuı>u 
ikmal eylediğini saym müfterilerine mâjdeler ve Temhir edildiği Salonunu ziyaret 

etmelerini rioa tyler. 

İstanbul haricî kıtaat llânlari 
Aşağıda yazılı döı-t kalem un ayn a j n kapalı zarfla eksütme3re kcmulmuş-

tur. Taliplerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplanm belli saatten 
bir saat evveline kadar Manisada Tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. Şartnamesi 
Manisa Ko. da görülebiür. € «953» «2561» 

Kıtası 

Kırkağaç 
Turgutlu, 
Manisa 
Menen 

Uşak, Salihli 

Miktarı 
KUo 

125000 
96000 

170000 
125000 

Mu. be 
Lira 
15625 
12000 
21250 
15625 

Mu. te 
Lira 
1172 
900 

1595 
1172 

İhalenin tarihi Saatt 

3/5/939 15 
16 
10 
11 

i # 

Çanakkale Mst. Mv. için 40000 
kilo benzin 8. 5 939 pazartesi günü 
saat 10 da Çanakkalede Mst. Mv. Sa
tmalma komisyonunda kapalı zarfla 
yapüacaktır. Tahmin bedeli 10000 li
radır. İlk teminatı 750 liradır. İstek
lilerin ticaret vesikalarile kanunun 
2,3 cü maddelerindeki vesaikle bir
likte ihale saatinden bir saat evvel 
zarflarım Çanakkalede Mst. Mv. Sa
tmalma komisyonuna vermeleri. Hu
susî ve feımî şartnamesi İzmir, İst. 
Levazun amirlikleri ve Balıkesir, 
Ezine, GeUbolu ve Çanakkalede as
kerî satmalma komisyonunda görü-
lebihr «968» «2810» 

• 
Çorluda yaptınlacak F tipi hanga

rın şartnamesinde bazı tadüât yapıl
dığından yeniden kapah zarfla eksüt-
meye konulmuştur. Muhammen be
deli 172009 lira 32 kuruş ilk teminatı 
9855 Hradır. İhalesi 9/5/939 salı gü
nü saat 15 de Ankarada M. M. Vekâ
leti satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname proje ve resimleri 
8 lira 65 kuruşa Ankarada komisyon
dan alınır. İsteklilerin kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazıh vesikalarla 
birükte ilk teminat ve tekUf mektup
larım ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar Ankarada M. M. Vekâleti 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(959) (2647) 
• 

500 ton mazot satm alınacaktır. 
Muhanunen bedeU 30000 liradır. İlk 
teminatı 2250 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 8/5/939 pazartesi günü sa
at 15 de Ankarada M. M. V. satmal
ma Ko. da yapüacaktır. Şartnamesi 
150 kuruşa Ankarada Ko. dan alınır. 
İsteklilerin ilk teminat ve teklif mek
tuplarım ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri (961) (2672) 

Dört muhtelif mahalde uçuş yoıu 
yaptırılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 876000 lira, ilk teminatı 38790 
liradır. Fennî idarî şartname ve pro
jeleri 43 lira 80 kuruş mukabilinde 
Ankarada komsiyondan ahnabilir. 
Pazarlığı 27 4/939 perşembe günü 
saat 15 de Ankarada M. M. Vekâleti 
satmalma komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin kanunî vesikalarile be
raber ilk teminat mektup veya mak-
buzlarile belli saatte Ankarada M. 
M. Vekâleti satmalma komisyonun
da bulunmaları. (958) (2646) 

• 
800: 1000 baş top koşumu beygir \t 

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

tahmin edilen fiat 400 liradır. İhalesi 
16/5/939 salı günü saat 11 dedir. 
İlk teminat 19750 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 20 Ura mukabilinde An
karada M. M. V. satmalma Ko. dan 
alımr. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayıh kanımım 2, 3 cü maddelerinde 
gösterilen vessdkle teminat ve tekhl 
mektuplarmı ihale saatinden en as 
bir saatten evvel Ankarada M. M. V. 
satmalma Ko. na vermeleri 

(907) (1959) 
• 

Hepsine tahmin edüen fiatı 
39000 lira olan 180200 metre murab-
bamda 300,000 adet sargı bezi kapalı 
zarf usulile eksütmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 27 Nisan 939 günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 2925 lira olı^ı 
şartnamesi 195 kuruş mukabUinda 
M. M. V. satmalma Ko. dan ahnaUt* 
lir. EksUtmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayıh kanımun 2 ve 
8 üncü maddelerinde yazılı bölgeleri* 
birlikte teklif mektuplanm eksiltme 
saatinden behemehal bir saat eTTeH-
ne kadar Ankarada M. M. V. satmal
ma Ko. na vermeleri (878) (1581) 
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RcJv 
Prezervatiflerinin 

evsafına 

hayran olmuş 
ÇÜNKÜ 

başka hiç Mr marka 
onu memnun et

memiştir. 

REX 
sağlamdır 

ve gayet ince ipekli 
lâstikten yapılmışlar. 

P. T. T. U m u m müdürlüğünden: 
1 — Ankara radyosu için biri (200) diğeri (125) lira ücretle iki spiker 

alınacaktır. 
2 — Taliplerin lise mezunu olması ve teleffuzlarmm düzgün seslerinin 

mikrofona müsait bulunması bilhassa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuşma
ları lâzımdır. 

3 — Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dili bilenler ve yüksek mektep 
mezunları tercih edUecektir. 

4 — Taliplerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. umumî mü
dürlüğüne müracaatları. (1408) (2651) 

r t e c r ü b e kAf idor ! 
Basur memelerini 

REKT 
I L E T E D A V I E D İ N İ Z ! 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
45 gün müddetle ve kapah zarf usUlile münakaşaya konulan ve 25 Ni

san 939 tarihine müsadif salı günü ihale edileceği ilân olunan 72882 lira 61 
kuruş bedeli keşifli soğuk hava deposu ve buz fabrikasmın inşasına birçok 
talip zuhur edip elde projelerin mevcudu kalmamasmdan ve teksir olunan 
projelerinde vakit ve anında gönderilmemesinden tetkike zaman bırakmak 
için münakaşa müddeti bir ay temdit edilmiştir. Şartnamesinin 12 nci made-
sinde gösterilen iki şık ve sınıftan yalmz elektrik kısmı kabul edilmiş oldu
ğundan tekliflerin ona göre yapılması lâzımdır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna 
tevfikan hazırlanmış mektuplanm 24/Mayıs/939 çarşamba günü saat 16 ya 
kadar Edirne belediyesine makbuz mukabili tevdi etmeğte mecburdur. İhale 
25/Mayıs/939 perşembe günü saat 16 da Edime belediye encümeninde yapı
lacaktır. Proje ve keşifname ve şartname 360 kuruş bedel mukabUinde Edime 
belediyesinden tedarik edebilirler. (2738) 

SÜMER BANK 
U m u m î müdür lüğünden 

izmit Fabrikalarımız ihtivan için Cif Sous palan İzmit teslim şartile 

500 METRE KABLO 
ve bundan başlca beş kalem 

ELEKTRİK MALZEMESİ sahn ahnacaktır 
Teknik şartname Umum Müdürlük Ticaret şubesi ve bankamızm 

İstanbul şubesi tarafından bilâbedel verilmektedir. 
Tekliflerin 22/Mayıs.l939 tarihine kadar Ankarada Umumî Mü

dürlüğümüze gönderilmiş olması lâzımdır. 

I ' I istanbul belediyesi llftnları | . | 
Keşif bedeli 950 lira olan Yalova - Karamürsel yolu üzerindeki ahşap 

Sarısu köprüsünün tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklUer 2490 sayıh kanunda yazılı ve
sikadan başka en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Vilâyetten ala-
caklan vesika ve 939 yılma ait Ticaret odası vesikalarile 142 lira 50 kuruşluk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 27/4/939 perşembe günü saat 14 
buçukta Daimî Encümende bulunmahdırlar. (İ) (2697) 

Eti Bank Umum 
Divrik demir madenleri işletmemizin, «A» Kafasından Çürük istas-

I yonuna naklettireceği demir cevherlerinin nakliye işi münakaşaya çdca-
|nlmıştır. Münakaşa kapah zarf usulile 8/5/939 pazartesi saat dörtte 
Anluırada Banltamn merkezinde yapılacaktır. Şartnamesi ticaret servi-

' simizden parasız olarak verilmektedir. 

i 

Her yerde P O K E R 

Traş olduktan sonra cildinize 
krem sürmeyiniz 

POKER 
Traş bıçaklan cildi yumuşatır 

ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

traş bıçaklannı 
ısrarla isteyiniz. 

Sahibi: Necmeddia Sadak Umumi aeşriyat müdürü: Şevket Rada 
Akşam Matbaan 

ELİNİZ veyahut BÎR YERİNİZ KESİLDİ! 
ELINIM vey ^^^ ^j^^^^İN 

-L JL - « A PATI 
BİRAZ V İ R O Z A SÜBt)NÜZ_ 

* -z rf«. katî ve muhakkak 
Mikrobun yaşamasına ^ ^ "^'^ 

manı olur. ^__^^^^^ 

lillllll!»! ijjjj ^-.f 

ÇAM "^ * ^f 
K O L O N Y A S I 

BlitOn Ada çamlarının ye lavanta çiçeklerinin 
sıhhî kokularını terkibinde saklayan 

V E N Ü S Ç A M kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanlarm kalbine ferahlık verir ve gönlünü 
açar. VENÜS ÇAM KOLONYASININ formülü bir surdu:. Taklitleri onun yerini 
tutamaz. 

Umumî deposu: Nıurddin Evliya zade, Alât, Ecza v» 
ıtriyat deposu, İstanbul 

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 
Merkezi: A INI K A R A 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banl̂ a muamelâtı 

Ankara 
Adapazarı 
Bandı rma 
Bartın 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gemlik 

İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : T Ü R K B A N K ^ Şubeler : T İ O A R E T 

bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen 

" G E C E K A S A S I , , 
Çok mûsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır, 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

ii 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

PETROL NİZAIVI 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
üâçdır. 

HBB ^^' ^- <^*ı™ O n u r 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, genl| 

bir park İçinde, konforu mükemmel, 
bakunı İyi, kadm ve erkek ber türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğıun ve kadm amellyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve dlger amellye-
lec İçin çok ucun hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

ADEMİ İKTİDAR 
BELGEVŞEKLÎĞİNE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede araymu. 

(Po.<ita kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

lScza.cı a.ra.nıyoı* 
Diplomalı ve tecrübeli bir eczacıya ihtiyacımız vardır. Taliplerin; 

mufassal tercümei halleri, aldıklan bonservis suretleri ve bir de fotoğ-
raflarUe, süratle 

**Eti Bank Şark Kromları işletmesi - Maden,, 
adresine müracaaUan ve istedikleri asgarî ücreti de bildirmeleri lâzımdır. 

Fatihi i<aymai<amiığından: 
Edirnekapı haricinde temizlik ahmnda bulunan mevcut gübrelerle yev

miye çıkacak gübreler pazarlık suretile satılacağından talip olanların Fatih 
kazası kaymakamlığmdaki komisyona müracaatları ilân olunur. (2809) 


