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Devlet Nüŝ  

Fransa, Rumen petrollerini 
almak için Romanya île 

anlaşma yaptı AKŞAM Yugoslavya ile Macaristan 
arasmda mayısta bir 

anlaşma imza edilecek 
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ingiltere gelecek hafta içinde 
mecburi askerlik hakkında 

bir karar verecek 
Fransa müdafaa kuvvetleri için 
11 miiyar, 770 miiyon tahsis etti 

Londra 23 (A.A.) — tyi haber alan 
siyasî mahfillerde söylendiğine gör© 
kabine gelecek hafta zarfında, artdc 
içtinabı kabil olmayan, askerî mükel
lefiyet meselesi hakkında bir karar 
vermek mecburiyetinde kalacaktır. 

Söylendiğine göre dün Paristen ge
len İngiliz hariciye baş müşaviri 
«Van Sittart», Lord HaUfax'a hali ha
zırdaki ahval karşısında İngilterenin 
hâlâ askerî mükellefiyeti tatbik et
memesini Fransız efkârı umumiyesi-
nin gittikçe artan bir hayretle karşı
ladığını söylemiştir. Bundan maada 
salâhiyettar bir zat «Chamberlain» e 
memleketin askerî vasıtaları artta-
nlmadıkça Avrupada yeni garanti 
paktlarımn tatbikine imkân olmadı
ğını bildirmiştir. 

Ayni mahfiller ihtiyat ordusu mev
cudunun iki misline iblâğı için gi
rişilen gönüllü toplama faaliyetinin 
beklenen neticeleri vermiyeceğini 
kaydetmektedirler. 

Fransanın yeni tahsisatı 
Paris 23 — Hükümet, yeni bir ka

rarname ile ordu. donanma ve hava 
kuvvetleri için 11 nülyar 770 mUyon 
frank (370 milyon lira) tahsis et
mektedir. Bunım 4 milyar 200 mil
yonu ordu, 4 milyar 140 milyonu do 
nanma, 3 milyar 850 milyonu hava 
kuvvetleri, 580 milyonu müstemleke 
askerleri içindir. 

Diğer bir kararname mucibince 
940 senesi nisamndan evvel tezgâh
lara 18 çok süratli hücum botu, 12 
torpil temizleme vapuru, sabih bir 
dok konacak ve Merselkebir'de bü-

Bir tngüis askerî müfrezesi 

yük bir deniz üssü yapılacaktır. 
Diğer kararnameler mucibince harp 

levazımı imalâtmdan yüzde 50 re
sim almacaktır. Süt, ekmek, gazete, 
inhisar maddeleri satışı vergiye tâbi 
borsa muamelâtı müstesna olmak 
üzere bütün satışlardan yüzde bir 
almacaktır. Diğer bir çok resimler de 
konmaktadır. 

taşe işleri 
Paris 23 — Fransa hükümeti harp 

zamamnda iaşe işlerini tanzim için 
yeni tedbirler almıştır. Ziraat Neza

reti şimdiden bu hususta hazıriık 
yapmaktadır. Bir umıiml iaşe idaresi 
tesis edüecektir. 

Bir İngiliz gazetesinin 
makalesi 

Londra 23 (A.A.) — Stefani ajan
sından: Evening Standard gazetesi, 
deniz aşın Ticaret ve münakalât na
zın Hudson'un Avrupamn muhte
lif payıtahtlanna yaptığı son seya
hatin pek az memnuniyete şayan ol
duğunu ve esasen mumaileyhin par-

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Gafenco Londrada hangi 
meseleleri görüşecek 

/ - Polonya - Romanya ittifakının genişletilmesi 
2-Balkan devletleri arasında birlik yapılması 

İngiltere Balkan birliğinin diğer tedafüi 
ittifaklardan daha müessir olacağfi kanaatinde 

B. Gafenco (önde) Berlinl ziyaretinde Abnan Hariciye Nazın Von 
Ribbentrop (solda) ile birlikte ihtiram kıtası önünden geçiyor 

Londra 23 (A.A.) — Romanya Ha
riciye Nazın B. Gafenco Lord Halifax, 
Türkiye ve Polonya büyük elçilerile 
Romanya elçisi Yugoslavya masla
hatgüzarı ve Romanya elçiliği erkânı 
tnrafmdan karşılanmıştır. 

Gafenco yorgun gözüküyordu. Ga
zetecilere beyanatta bulunmaktan im
tina etmiştir. 

Londra 23 — Romanya Hariciye Na-
arile görüşüleck şeyler Şarkî Avrupa 

(Devamı 10 ncu sahifede) 

Maarif Vekili 
Ankaraya gitti 

iki gündenberi şehrimizde bulunan 
Maarif Vekili B. Hasan Âli Yücel dün 
akşamki ekspresle Ankaraya avdet 
etmiştir. 

Maarif VekUi istasyonda Üniversite 
rektörü, fakülteler dekanlan, maarif 
müdürü B. Tevfik Kut, şehrimizdeM 
maarif müfettişleri ve muallimlerden 
mürekkeb kalabalık bir heyet tarafm-
dan uğurlanmıştır. 

B. Hasan Âli Yücel, buradaki aile
sini de Ankaraya nakletmiştir. 

Niçin ve nasıl çıksın? 
Beyazıttaki umumi kütüphane IH-

nast vaktile Evkafa aidmiş; sonra 
Maarife devredümiş, fakat tapu mu
amelesi tamamlanmadığından, şiTndi 
Evkaf: 

— Fuzulî işgal ediyorsun. Çık! Ki
raya vereceğim! - diyormuş. 

İstanbulun en büyük kütüphanesi! 
Üniversitenin tam yarunda! 15,000 ki
tap ihtiva ediyor! Niçin ve TIOSÜ çık
sın? 

Böyle bir bina, orta hamiyette zen
gin bir ferde büe aid olsaydı, kendi
liğinden kütüphaneye vakfederdi. 
Değü ki «çık!» demek... 

Yok, hayır!... muhtelif resmî daire
ler arasındaki bu insicamsızlıklar cid
den modem telâkkilere uymuyor... 
Bilhassa Evkafla diğerlerinin geçim
sizlikleri... Yepyeni bir teşkilât ve yep
yeni bir zihniyetle bu işi kökünden 
halletmeli! 

Çocuk bayramı büyük 
merasimle kutlandı 

Beyaztd ve Taksim meydanlarında 
nutuklar söylendi, çocuk balosu verildi 

Yukarıda Taksim meydanında nutuk söylenirken, nutku alkışlayan çocuUar 
ve âbideye konan çelenldcr 

23 Nisan milli hâkimiyet ve çocuk 
bayramı dün yurdvm her tarafmda 
büyük merasimle kutlandı. Tertib 
edüen programa göre çocuk bayra
mı, İstanbul tarafında Beyazıd, 
Beyoğlunda Taksim, Cümhuriyei 
meydanlannda ve şehrin diğer kaza-
lannda da Halkevleri önünde ve 
münasip meydanlarda yapılmıştır. 

Törene sahne olan Beyazıd meyda-

nmda cümle kapısının önünde bü
yük bir kürsü konmuş, kapının her 
İki tarafına millî hâkimiyet bayra-
mınm ehemmiyetini gösteren birer 
vecize asılmıştı. 

Bu semtte bulunan ilk mektep ço-
tuklan temiz, itinalı kıyafetlerile v« 
muntazam bir sıra halinde meydft* 
tun etrafmda dizilmişlerdi. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

İmar günlerinde İstanbul !.. 

Affedersiniz, Ziya Kalçının evi ne taraftadır ?.. 
Aman birader, Ziya Kalçın zatıâliniz değil misiniz? 
Benim anmıa iki gündür İstanbulda değildim U 
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Lehistan, Danzig'de 
rejimin değişmesine 
mulıavemet edecek 
Londra 24 — Buraya gelen haberle

re göre Lehistan Dansdg seıbes şehri 
rejiminin değiştirilmesine matuf her-
hangi teşebbüse bütün kuvvetile mu
kavemet edeceğini Almanya hüküme
tine bildirmiştir. 

Tokyo 24 — Başvekil, Harbiye, Ha
riciye, Maliye ve Bahriye Nazırlan 
dün toplanmışlar ve Avrupanın vazi
yetini görüşmüşlerdir. Müzakere dört 
saat sürmüştür. îçtimadan sonra 
Harbiye nazın, büyük erkâm harbiyt 
reisi İle uzım bir mülakat yapmıştır. 

Binicilerimiz Nis'te 23 
Nisan yarışını kazandılar 

Binici l ik ol<ulu müsabakasında 
da ekipimiz, beşinci o ldu 

Nis 23 (Hususi muhabirimizden) — 
Ekipimiz. yapılan binicilik okulu mü-
sabakasmda beşinci oldu. Bu müsaba
kaya giren ekipler, gu sıra ile yanşı 
bitirmişlerdir: Fransızlar, İngilizler, 
Belçikahlar. irlandalılar, Türkler. Po
lonyalılar, Letonyahlar, Portekizliler 
Rumenler. 

Bugün yapılan 23 nisan müsaba-
kasmı Türk ekipi çok parlak bir mu
vaffakiyet kazanmıştır. Bu müsabaka-

ya giren dört süvari zabitimizin 
dördü de parkurlarım hatasız yapmış
lardır. 

Saniye farkile Polatkan birinci. Gür-
kan ikinci. Kula üçüncü, öncü dör
düncü olmuştur. Bu parlak netice çok 
alkışlanmış, ecnebi binicilik mahafi-
linde derin bir intiba uyandırmıştır. 

Türk ekipi bu büyük muvaffakiyet 
üzerine Piyer Gotye mükâfatını kazan
mıştır. 

Berlin ile Roma, Balkan antantını 
yıkmağa upraşıyormuş 

Fakat Fransız mahafiline göre 
Almanyamn çevirmek istediği 

manevralar akamete mahkûmdur 
Paris 23 (A.A.) — Siyasî mahafU, 

Almanyamn muhtelif memleketler
den istemekte olduğu «iyi komşu 
şahadetnameleri» nin bilhassa İngil
tere ile Fransanm beynelmilel bir 
emniyet birliği ihdasına matuf olan 
mesaisini müşkülâta maruz bırak
mayı istihdaf etmekte olduğımu be
yan ve fakat Alman manevrasmın 
akamete mahkûm bulunduğunu ilâ
ve etmektedir. Bu mahafilin mütalâ
asına göre Alman teşebbüsleri, Sov
yetlerin iltizam ettikleri şekilde Al-
manyaya karşı bir koUektif müdafaa 
sisteminin teşekkül etmesine mâni 
olmağı istihdaf etmektedir. 

Filvaki Almanyaya karşı itimad 
beyamnda bulunması böyle bir sis
teme girmekle gayri kabili telif ola
caktır. Maamafih Fransa ile İngilte
re daha şimdiden küçük devletlerin 
girişmiyecekleri ve girişseler bile 
maruz bulunduklaıî tehlUceyi daha 
ziyade arttıracak olan herhangi bir 
taahhüdü onlann istemiyerek Rusya-
dan Avrupanın nizammı müdafaa 
hususunda kendilerile mesai birli

ğinde bıüunmasım istemek suretile. 
Alman manevrasının önüne geçmiş-
dirler. 

İtalyamn, Belgrad ve Budapeştede 
ve Almanyanm Ankarada sarfetmek-
te oldukları mesaiye gelince, siyasî 
Fransız mahafüi, İtalya üe Almanya
n m bir taraftan azasının en az kuv
vetlileri, yani Romanya ve Yunanis
tan üzerinde tesir icra etmek, diğer 
taı-aftan en kuvetlisi yani Türkiyeye 
karşı doğrudan doğruya harekete 
geçmek suretile Balkan antantım in-
hilâle uğratmaya çalışmakta olduk
larım beyan etmektedirler. 

Siyasi Fransız mahafili, mihverin 
bu teşebbüslerinin de akamete mah
kûm olduğu mütalâasmdadırlar. Zira 
Romanya ve Yunanistan Fransa ve 
İngilterenin katî garantileri ile em
niyet altmda bulunmakta olduklar 
nndan bu iki memleket üzerinde te
sir icrası çok müşkül olacaktır. Anka
ra üe yapılmakta olan terakkinin de
recesi Almanyamn Türkiyedeki mu
vaffak olmaa ihtimalini selbetmek-
tedlr. 

Filistin meseles i 
Mısırda yapılan görüşmeler 

anlaşmajle neticelendi 
Londra 23 —ı Haber alındığına gö

re Filistin meselesi İngilterenin şu 
teklifleri dairesinde halledilmiştir : 

1 — Teşriî meclirin teşkili. Bu meo-
liste Araplar ekseriyeti teşkil ede
ceklerdir. Fakat iki cemaati teşkil 
eden kararlara îngUiz fevkalâde ko
miseri itiraz edebilecektir. 

2 _ Geçid devresini müteakip Fi
listin müstakil bir hükümet ola
caktır. 

Yahudi muhacereti idarî şekilde 
şekilde halledilecektir. 

Bu anlaşma, Mısırda yapılan gö
rüşmelerde temin edilmiştir. 

Macar - Slovak 
münasebetleri 

Gerginlik arttı, Macar kıtaları 
Slovak hududuna yaklaşıyor 

Bratislava 23 A. A. — Macaristan ile 
Slovakya arasmda gerginlik yeniden 
artmıştır. 

Macar kıtaatı, Slovak - Macar mu-
ahedesile tesbit edilen üç küometre 
derinlikteki bitaraf hudud nuntıkası-
na giderek Blatnervlsteyi işgal etmiş
lerdir. Slovak hududuna 1500 metr«ş 
yaklaşmışlardır. 

Reisicumhur 19 
Mayıs stadında 
Ankara 23 — Reisicumhur îsmet 

İnönü, refakatlerinde Başvekil, Ha
riciye ve Dahiliye Veküleri olduğu 
halde bugün 19 Mayıs stadyomuna 
gelerek Demirspor . Ateşspor müsa-
bakasmı sonuna kadar seyretmişler
dir. İsmet İn&ıü, geliş ve dönüşte 
halk tarafmdan alkışlanmıştır, 

D e m i r s p o r 5 - A t e ş s p o r 1 
Ankara 23 — Mülî küme maçında, 

Demirspor, Ateşsporu 5 - 1 yenmiştir. 
Harbiye takırm da Gençlerbirliği-

ni 4 - 2 mağlûb etmiştir. 

Çanakkalede 
iki heyelan 

Kozlu köyü boşaltıldı, Pev-
riz köyünde tedbir almdı 
Çanalıkale (Akşam) — Ba3rramiç 

ilçesine bağlı Pevriz köyünün tam 
merkezinde bulunan cami, köy odası 
ve müştemilâtı ile cenubu garbisinde
ki a§ağı mahallesinden 10 ev heyela
na maruz kalmıştır. Heyelan netice
sinde bu saydığım yerler 50 santim 
toprak İçerisine gömülmüştür. 

Ayvacık kazasına bağlı Kozlu kö
yü üzerindeki büyüktepe yanlarak 
büyük kaya parçalan köyün içerisine 
yuvarlanıyor. Bu hâdise ile karşüa-
şan köylü, köyden dışan kaçmıştır. 
Hâdiseden haberdar olan vUâyet. 
derhal hâdise mahalline bir müte
hassıs göndermiş ve mütehassısın 
gösterdiği lüzum üzerine köy halkı 
ve hayvanatı civar köylere misafir 
edilmiştir. Bir kısmı da ciheti aske
riyece çadır verilmek suretile yar
dımda bulunulmuştur. 

Harb olursa 
A m e r i k a a l ı n a c a k m a l î 

t e d b i r l e r i t e s b i t e t t i 

Vaşington 23 (A.A.) — Hazine mü-
tehassıslan Reisicumhur Roosevelti 
bir harp talvcüı-inde alması lâzım ge
len malî tedbirler hakkındaki rapor
larını veı-mişordir. Bu raporlarda iki 
vaziyet derpiş edilmektedir: 

1 — H^^p birdenbire patlarsa piya
sanın kendisini toplayabilmesi için 
borsalar bir müddet için kapatılacak
tır. 

2 — Vaziyet tedricen vahimleştiği 
takdirde hül;ûmet «idarei maslahat» 
tedbirleri alacaktır. 

üçler mukavelesi, Paris, Londra ve 
Vaşington arasında altm nakliyatı 
yapıldığı müddetçe meriyette kala
caktı". Ameıika hükûnıeti Londra ve 
Paris hükûmeUerine aid eshamı mez
kûr hükümetlerle anlaşarak Nevyor-
ka nakledecektir. 

Bu hususta malî mahafüde beyan 
olunduğuna göre, Amerika hazinesi, 
Fransa ve İngüterenin hariçteki mat-
luplannı elde etmelerini kolaylaştıra
caktır. 

Romanyadaki Macar 
ekalliyetlerinin isteği 

B i r h e y e t E k a l l i y e t l e r N a z ı 
r ı n a b i r m u h t ı r a v e r m i ş 

Bükreş 23 — Macar ekalliyeti na-
nuna bir heyet; ekalliyet işlerile meş
gul olan nazır Dragomire bir muh
tıra vererek bir çok taleplerde bu
lunmuştur. Bu istekler arasmda bil
hassa Macarlarm çokluk bulunduk
ları yerlerde Macar llsam kullanıl
ması, Macarlarm cemiyetler teşkil 
edebilmeleri ve köylülerin silâh taşı
ması vardır. 

Halltaks'ın bir nutku 
Londra 24 — Lord Halifaks dün ak

şam radyo ile Amerikalılara hitaben 
Irad ettiği bir hitabede İngilizlerin ne 
büyük bir azm üe hürriyeti ve hür
riyet müesseselerini müdafaa etme
ğe azmettiklerini ve İngüterenin 
giriştiği muazzam teşebüsü görmek 
için İngUtereyi ziyarete davet et
miştir. 

Venedik mülakatı 
Yugoslav kral naibi prens Pol, mayısta 

resmen Romayı ziyaret edecek 
Paris ve Londra mahafili, Yugoslavyanın 

henüz mihvere girmediği fikrinde 
Venedik 23 (A.A.) — Bu sabah Yu

goslavya Hariciye Nazırı Markoviç 
üe İtalya Hariciye Nazın kont Ciano 
arasmda yapılan ve iki saat süren ilk 
mülakattan sonra aşağıdaki tebliğ 
neşrolunmuştur: 

Venedikte 22 ve 23 nisan tarihlerin
de Yugoslavya ve İtalya Hariciye Na
zırları arasmda yapılan konuşmalar
da, komşu ve dost iki memleketi bu
günkü enternasyonal vaziyette ve ke
za son Arnavutluk hadiseleri İtalya 
üe alâkadai' eden muhtelif meseleler 
tedkik olunmuştur. 

Bu tedkik İtalya ile Yugoslavya ara
sında mevcud münasebetlerin ne ka-
dar samimî olduğunu bir kere daha 
teyid eylemiştir. Bu samimiyet, Adri-
yatikte sulhu temin eyliyen ve iki 
tarafın karşılıkh menfaatlerini temin 
eyüyen Belgrad paktmdanberi bütün 
sahalarda ve her veçheden resanet 
bulmuş ve kuvvetlenmiştir. 

Tuna havzasında sulhun idamesi 
ve istikrar şartlarında ıslahı için siya
sî sahada olduğu kadar ekonomik sa
hada da İtalya ile Yugoslavya arasın
da ve keza Yugoslavya ile Almanya 
arasında itimatlı teşriki mesaîsinin 
derinleştirilmesi tekarrür eylemiştir. 

Macaristanla olan münasebata ge
lince, iki Hariciye Nazırı en son teza
hürlerden hasıl olan vaziyeti tedkik 
etmişler ve bunun Belgrad ve Buda
peşte hükümetleri arasında faydalı bir 
anlayışa yol açmış olduğunu memnu
niyetle müşahede eylemişlerdir. 
i t a l y a n l a r a g ö r e Y u g o s l a v 

y a n ı n y e n i v a z i y e t i 
Venedik 23 (A.A.) — Havas Yugos

lav - İtalyan dostluğu Ciano - Marko
viç mülakatından kuvvetlenmiş ola
rak çıkmaktadır. 

İtalyanlar Venedik mülakatından 
büyük bir memnuniyet dujrmaktadır. 
İtalyan mahafilince beyan olunduğu
na göre Yugoslavya katî olarak mih
ver sistemine iltihak etmektedir. Son 
îalyan - Macar konuşmalanm tamam-
lıyan İtalyan - Yugoslavya konuşma-
lanndan sonra Belgrad ile Budapeşte 
Eirasmda bir yakınlık tesisi meselesine 
halledilmiş nazarile bakılmaktadır. 

Macar Hariciye Nazırı kont Csakynin 
yakında Belgradı ziyaret edeceği söy
leniyor. Bu ziyaret esnasında Macar -
Yugoslav ademi tecavüz paktı hazır
lanacaktır ki, bu paktın.mayıs sonla

rına doğru imzası muhtemeldir. 
Bu paktın imzasmı müteakib Yu

goslavya antikomintem paktına ilti
hak edecek ve Milletler Cemiyetinden 
çekildiğini bildirecektir. 

Yugoslavya Macar ekalliyetlerinin 
hukukuna katiyen riayet edilecği te
minatını vrecek ve Macaristan da 
Yugoslavyadan her türlü talebden 
vazgeçecektir. Roma hükümeti uzun 
zamandanberi bu anlaşmayı kolay
laştırmaya sebatla çalışıyordu. 

Macar - Yugoslavya anlaşması İtal
yamn hedeflerinde Uk merhaleyi teş
kil eylemektedir. İkinci merhale Ma
car - Yugoslav - Arnavut - Bulgar 
blokunım teşkilidir. 

Bu vaziyet böylece hasıl olduktan 
sonra Macaristan ve Romanya da ta-
leblerini daha emrüyetle yapabilecek-
tn*. Bu hususta Popolo di Romanın 
neşrettiği bir makale çok manalıdır. 

Bu gaz'^te, Yugoslavyanın antiko
mintem paktına yakında iltihak ede
ceğini ihsas ederek diyor ki: 

«Macaristan, Yugoslavya ile müna
sebetlerini tesbit eyledikten sonra 
Romanyaya karşı daha emniyetle ba
kılır.» 

P r e n s P o l m a j n s t a R o m a y a 
g i d e c e k 

Venedik 23 (A.A.) — Yugolslav 
naibi Paul mr,yısnj ikinci yansında 
resmen Romayı ziyaret edecektir. 

Yugoslavya iîf İtalya arasındaki 
bağların kuvvetliliğini tebarüz ettir
mek için t-^nib olunan bu ziyaret 
Ciano - Markoviç mülakatında ka
rarlaştırılmıştır. 
F r a n s ı z m a h a f i l i n i n d ü ş ü n c e s i 

Paris 24 — Ciano - Markoviç mülaka
tından sonra hiç bir itilâf imzalanmam.î-
sı ehemmiyetle kaydedilmektedir. Bina
daki kanaate göre Yugoslavya mihver 
devletlerinin tekliflerini kabulde hâlâ te-
reddüd ediyor. Bu teklifler, Pariste Yıı-
gûslavyayı bilkuvve mihver devletlerinin 
hâkimiyeti altına koyacak mahiyette te
lâkki edilmektedir. 

L o n d r a n m k a n a a t i 
Londra 24 — Ciano - Markoviç müla

katı akim kalmış addedilebilir. Zira mih
ver devletleri B^gradın totaliter dev
letlere mutlak iltihakını temin edeme
mişlerdir. 

R o m a y a g ö r e v a z i y e t 
Roma 24 — İtalyan siyasi mahafili, Ve

nedik mülâkatmdan memnun görünü
yorlar. Mayısta Yugoslav naibi prens Po-
1ün Romaya yapacağı ziyaret, Tugoslav-
jranm totaliter blokıma Utihakmı temin 
edecektir. 

Berlindeki İngiliz, 
Fransız sefirleri 

Vazifeleri başına avdet 
ediyorlar 

Londra 24 — İngiliz gazeteleri Berlin, 
İngiliz sefiri B. NevU Hendersonun Şer
line dün hareket ettiğini yazıyor
lar. B. Nevil Henderson 28 nisanda B. 
Hitler nutkunu irad etmezden evvel Von 
Ribbentropla görüşecek, Rayıhştag mecli
sinin içtimamda da bulunarak intibaları
ni derhal hükümetine bildirecektir. 

Paris 24 — Fransanm Berlin sefiri R 
Kulondr bugün B. Bonnet Ue görüşecek
tir. Yann Berline hareket etmesi muh
temeldir. 

Roma İngiliz sefiri 
Berlin 24 — Londradan bildirildiğine gö

re İngilterenin yeni Roma sefiri sil 
Persl Loren beş on güne kadar yeni vazi
fesi basma gidecektir. 

Fransada sabotaj 
Fransız emniyeti umumiyesî-

ne mühim bir ihbar yapıldı 
Paris 24 — Millî Müdafaa işlerinde vu-

kubulan sabotaj teşebbüsü münasebetile 
mukabil casusluk teşkilâtı tarafmdan bej 
kişi tevkif edilmiştir. 

Fransız emniyeti umumiyesine gönde
rilen imzasız bir ihbarnamede Havr li
manı tesisatına karşı bir sabotaj hare
keti hazurlanmakta bulunduğu blldlrfl-
mlştir. 

Alman - Bulgar 
kültürel tezahürü 

B u t e z a h ü r e s n a s ı n d a 
n u t u k l a r i r a d e d i l d i 

Berlin 24 — Sofyadan bildiriliyor: Dün 
burada beş Alman kültür fillmlnin gös
terilmesi münasebetile bir Alman - Bul
gar kültürel tezahürü olmuştur. Bu teza> 
hürde B. Köseivanof ve nazırlar hazıı 
bulunmuşlardır. Bu münasebetle söyle
nen nutuklarda iki memleket arasındaki 
kültürel rabıta ve münasebetler tebanis 
ettirilmiştir. 

Amerikan halkının yüzde 
73 ü mesaja müzahir 

Ncvyork 23 (A.A.) — Ameıİka e*, 
k â n umumiyesi enstitüsünün aeşreb* 
tiği bü- istatistiğe göre, Amerikanın 
yüzde 73 ü Rcoseveltin mesajmda 
teklif ettiği enternasyonal konferans
lara müzahirdir. 

İngiliz filosu Şarkî 
Akdenizejeliyor 

Bu cevelâna 32 harp gemisi 
iştirak edecek 

Lâvalet (Malta) 24 — Akdeniz İn» 
güiz filosuna mensup büyük küçük 
23 harp gemisi önümüzdeki çarşam
ba günü Şarki Akdenizde bir cevelâ
na çıkacaktır. 

< • 
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Çocuk bayramının 
kusuru ananesizliğidir 
— Neşreden geliyomm, çocuğum? 
— Bayramdan. 
Hiç de bayramlık suratı y(rirtu. 
— Ne yaptmız? 
— Sıra ile durduk. 
~ E? 
— Durduk işte. 
İlle söyletmek istiyordum. 
— Seni anladık, bir şey yapmadın 

Sylece durmuşsun... Başkaları ne 
japiı? 

— Büyükler mi?... Biri yüksek ye
re çıktı.... EUnl salladı, salladı... Ba
ğırdı, bağırdı... 

— Sonra? 
— Ben de onun gibi yumruğumu 

sıkarak, ağzımı bir kanş açıp bağır
mak istedim... Başka bir büyük gök
lerini umacı gibi büyüterek üstüme 
yürüdü: «Sus yumrucak!» dedi... Ku
lağımı da çekti. 

— Vah evlâdun... Demek bu bay
ramdan bir şey anlayamadm? 

— Öbür sefer koyımlan sevmiş-
tim... Hele bir tane sırtı kınalı, boy
nuzlan yaldızlı, kordelâlı, aynalı koç 
vardı... O gün bana şeker de vermiş
lerdi... Düdük de almışlardı... Ne giy-
dimse hepsi yenijfdi... Dayım tram
pete getirdi; büyük annem, ipekli 
mendilin kenarına yirmi beş kuruş 
bağlayıp verdi.. Sonra tatldı et ye
dik... 

— O da ne? 
Muhavereyi dinliyen babası: 
— Tathh yahni yaptıdıktı... - de

di. - Malûm ya... Her kurban bayra
mı ananedir. 

îşte mesele: Anane! 
Çocuğun bütün o saydıklarım bil 

de tekrarlamıştık; bizden evvelkiler 
de, daha, daha, daha evvelkiler de... 

Hayatımıza yeni katılan 23 Nisan 
bayramını mademki ebedUeştirmek 
istiyoruz; onun da kendine göre ana
nelerini yaratmalıyız. 

Biliyorum ki teşkilâtımız sayesin
de birçok çocuklara daha şimdiden 
pek güzel 23 Nisan bayramları geçir
tebiliyoruz. İtiraf ederim: Hepsi de 
yukarda anlattığım yavrucağın va-
Eiyetinde kalmıyor; iyi tertip edilmiş 
müsamerelere gidenler, hediye alan
lar; gezenler, eğlenenler var... Ancak 
iki noksan göze çarpıyor: Diğer bay
ramlarda olduğu gibi yeknasak bir 

anane teessüs edememiş; bir... ikinci
si de, pek çok çocuklar, bayrama iş
tirak edemiyor; etse de bir şey anla
yamıyor. 

Ne yapmah: 
1 — Çocuksuz ailelerin herbirin-

den bu bayramda çocuklar için bir 
hediye mi temin etmeU? 

2 — Hele inatçı bekârlardan daha 
bahah, yahut daha çok hediyeler mi 
koparmah? 

3 — Çocuklara telkin etmek iste
diğimiz ne varsa bunları birer remiz 
haline getirerek eğlenceli basit birer 
oyun gibi mi tekrarlatmak? Ve bu 
ananevi mersimden sonra mı hediye
leri dağıtmah? 

Her ne yapılırsa yapılmalı; fakat 
behemehal: 

EVVELÂ — «Muharremde aşure pî  
şirilir», «Kandilde çörek yenir». «Ra
mazanda oruç tutulur», «Ramazan 
bayramında şeker dağıtılır». Kurban 
bayranunda kurban kesilir» dendiği 
gibi; ve Hıristiyanların «Noelde ağaç 
süslenir», «Paskalyada kırmızı yu
murta yapılır» dedikleri gibi; yahu» 
dilerin hamursuzda «hamursuz ye
nir» diye belledikleri gibi, bizim 23 

^MJiM, 

Istanbulun plânı 
Yüksek bir komis' 
yon nâzım plânı 

tedkik edecek 
Gelecek hafta şehrimize dönmesi 

beklenen şehircilik mütehassısı B. 
Prost, burada ilk iş olarak Eminönü 
meydanının tanzimine ait tafsilât plâr 
mm hazırhyacaktır. 

Bu plân avanprojeye göre hazırla
nacaktır. Bundan sonra Üsküdar ve 
Kadıköy semtlerinin nâzım plânlan-
m tamamlamağa başlıyacaktır, 

İstanbul ve Beyoğlu nâzım plânlan 
henüz Nafia Vekâletince tasdik edil
mediğinden, mütehassıs, İstanbul ve 
Beyoğlımun tafsilât plânlarına he
men başlamıyacaktır. Ancak mar mü
dürlüğü, mütehassısın avanprojesi 
dahilinde, tafsilât plânına esas teş
kil edecek bazı etüdler yapmaktadır. 
Mütehassıs, tafsilât plânım yaparken 
bu etüdlerden istifade edecektir. 

İstanbul ve Beyoğlunun nâzım plâ-
m, Başvekil B. Refik Saydamm reis
liği altmda Dahiliye, Münakale, Na
fia, Maarif, İktisad Vekillerile diğer 
mütehassıslardan mürekkep yüksek 
bir komisyon tarafından tedkik edü-
dikten sonra tasdik edilecektir. Bu 
yüksek tasdikten geçecek nâzım plân 
katî bir mahiyet alacaktır. B. Prost 
tafsilât plânını buna göre yapacak
tır. 

Resim sergisi 
E m i n ö n ü H a l k e v i n d e 5 0 0 

t a b l o t e ş h i r e d i l i y o r 

Çocuk bayramı münasebetile dün 
Eminönü Halkevinde İlkmekteb çocuk-
lannm yaptıklan resimlerden mürek-
keb bir sergi açılmıştır. Bu sergiye 
Eminönü mıntakasındaki 18 mektebin 
beş yüze yakın talebesi iştirak etmiş
tir. Sergide teşhir edilenler kara ka
lem, sulu boya İle yapılmış resimlerdir. 
Jüri heyeti, sergiye iştirakin çokluğu 
karşısında 75 çocuğa hediye dağıtma
ğa karar vermiştir. Dağıtılan hediye
lerin başında Atatürkün gayet sanat-
kârane imal ettirümiş altın rozeti var
dır. 

Divanyolundaki Çocuk kütüphane
sinde de Çocuk kitab sarayımn dör
düncü yılmın kutlama merasimi ya
pılmıştır. 

T r a k v a p u r u 
Mudanyaya giderken Tirilye önün

de sisten karaya oturan Trak vapuru 
tamir edilmiş ve dünden itibaren tek
rar sefere başlamıştır. 
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Nisanda da böyle muayyen, mukan
nen bilhassa çocukların akimde İca-
lacak, hoşuna gidecek, ananelerine 
işUyecek bir şey yapmalı. Zira, her 
Imyramın böyle Imriz, muhtasar Ur 
vasfı vardır. Bu, umumi ve zaruıt 
kaidedir. Şayet 23 Nisanm buna ben
zer bir tezahürü varsa bile henüs 
meşhur olamamış; lâakal ben duya
madım. Bu şöhretsizlik sönüklüğe se
bep oluyor. Bunu ihdas etmeli. 

SANİYEN — Ananeye her çocuğu 
iştirak ettirmeli. Şehirdekini, köyde-
kini; faldrini, «enginini.. 

(Vâ-Nû) 

Aldığımız 
mektuplar 

Bursanm imârına dair 
tavzihin tavzihi 

imar faaliyeti hakkında şehirleri
mizin ILsIûbu dUücate alınmalıdır 
diye bir yazı yazmış; dig:er misaller 
arasmda Bursa üzerine de dikkati 
celbetmiştik. Mezkûr şehir belediye
sinden aldığımız bir mektupta be
ton apartım£mlann Çekirge yolunda 
degV, Altıparmakta yapıldığı haber 
verilmektedir. 

Tavzihin sebebini iyice anlayama
dık: Altıparmağm reânt ismi «Çe
kirge yolu» olmasa bile, burası Bur
sa merkezinden Çekirgeye giden yol 
üzerinde değil midir? 

Kaldı ki, yazımızın ruhu o da de
ğildi: Umumiyetle üslûb meselesini 
mevzuu bahsetmiştik. Bursanm be
ton apartımanlarla değil, bahçeli - ve 
çeşitleri Bursaya uygım - evlerle üm
rana kavuşmasını daha ziyade zevke 
uygun bulduğumuzu söylemek iste
miştik. 

* 

Vapuru kirleten memur 
Emirgânda B. Refik Serdauı: 
12 - 4 - 939 akşamı 7,30 da Köprü

den kalkan vapurda bir resmi memu
run ortalığı kirlettiğini yazıyorsunuz. 
Bunda kasid olmadığına, hastalan
ma neticesi olduğuna kanaat getirdik. 

Yeni mekteb 
binaları 

On sene içinde yapılan bina
lar muayene edilecek 

Vilâyet idarei hususiyesile Belediye
nin on üç senelik muamelelerini tef
tiş ve tedkik eden mülkiye müfettiş
lerinin son seneler içinde yapılan mek
teb binalarının inşaat muamelelerini 
tedkik ettiklerini yazrmştık. Bu mek
teb binalan içinde katî kabul muame
lesinden altı ay sonra duvarı çatla
mış, damı akmşı, sıvalan dökülmüş 
olanlar vardır. 

Mülkiye müfettişleri son on sene 
içinde yapılan mekteb binalarına aid 
inşaat şartnamelerini tedkik etmek
tedirler. Duvarı çatlamak gibi inşaat
ta sakatlık görülen binalar lüzumu 
halinde bir fen heyeti tarafından mua
yene ettirilecek ve bu muayene mü
fettişlerin alâkadarlar hakkmda ya-
pacaklan tahkikata esas teşkU edecek
tir. 

İ r a n k o n s o l o s h a n e s i n d e 
s ü v a r e 

Tahranda yapılan düğün münase
betile yann için şehrimiz İran konso
loshanesinde bir süvare tertib edil
miştir. 

D ü n k ü h a v a 
Geçen hafta yazı andıran havalar 

üç gün evvel serinlemiş, termometre 
13 - 14 dereceye kadar inmişti. Dün 
hava yeniden ısınmış, termometre 20 
dereceye kadar çıkmıştır. Fakat ak
şam hava kapanmış ve sıcak 15 dere
ceye inmiştir. 

Çocuk çiçeklerin en güzeli, 
en ziyade ruh okşayanıdır 

tamet İnönü 

Deniz hamamları 
Belediye ucuz 

ve temiz banyo 
yerleri yapacak 
Belediye bu yaz halka ucuz ve te

miz deniz banyoları teminine karar 
venniş ve bir komisyon teşkü etml^ 
Ur. Bu komisyonda deniz hamamlan 
için şimdiye kadar yapılan tedkikler 
göz önüne alınacak ve hazu-lanan y»-
ni bir projeye göre, deniz banyolan 
tesis edilecektir. 

Belediye, deniz mevsimine yetişmek 
üzere, inşaata süratle başlamak fik
rindedir. Deniz hamamları Istanbu
lun sığ sahillerinde, bilhassa Salar 
cak, îhsaniye, Kalamış, Modada ya
pılacaktır. 

Diğer taraftan Floryada yerü tesi
sata devam ediliyor. Gazinonun inşa
sı ve ağaçlama işi ilerlemektedir. 

Cümhurreisinin çocukları 
Ankarada çocuklara çay 

ziyafeti verecekler 
Ankaradan verilen malûmata göre 

Çocuk haftası münasebetile Ankara 
Halkevinde 28 nisan cuma günü Rei
sicumhur İsmet tnönünün çocukları 
Ömer, Özden, Erdal İnönü tarafların
dan çocuklara bir çay ziyafeti verüe-
cektir . 

Ankara caddesi 
A ç ı l a n ç u k u r l a r k a p a n d ı , a y 

b a ş ı n d a a s f a l t d ö k ü l e c e k 

Ankara caddesinde havagazı, su 
borularile elektrik, telefon kabloları-
nm kaldırımlann altma nakli için bir 
hafta evvel çukurlar açılmıştı. Nakil 
işi bitmiş ve çukurlar kapanmıştır. 
Şimdi Sirkeci cihetinde kablolann y»-
ri değiştirilecektir. 

Bu iş ay basma kadar bitecek ve 
mayıstan itibaren evvelâ yaya kaldı-
mnlan, sonra cadde asfalt olarak ya
pılacaktır. 

O r t a k ö y d e m e t r u k b i r 
m e z a r l ı k k ı r k a h v e s i 

h a l i n e g e t i r i l e c e k 
Ortaköydeki metruk bir mezarhk 

arsasımn tanzim edilerek bir kır kah
vesi haline getirilmesi kararlaştırıl
mıştır. Belediye bu arsayı kiraya ve
recek ve kiracı gösetrilen esaslar dai
resinde burasını tanzim edecektir. 

Vekâletler kadroları 
Vekâletler yeni sene kadroları hak

kmda şimdiden hazırlıklara başlamış
lardır. Dahiliye Vekâleti, yeni sene 
kadrosunun hazırlanmağa başladığı 
şu sırada memurlar arasmda değişik
lik yapılmamasım vilâyetlere bildir
miştir. 

Hâlde Ereğliden çilek 
bekleniyor 

Mevsim sonu münasebetile piyasada 
meyva azalmıştır. Yalnız bir mikdar 
portakal ve elma vardır. Hâlde bugün
ler EreğUden çilek gelmesi beklen
mektedir. Bu sene çilek mahsulünün 
bel oldugtı ve çok mahsul geleceği bil
dirilmektedir. 

İhtiyar kule 
Parisin meşhur Eiffel kıdesi Alman 

devlet TthA gibi dli yaşma basmış. ' 
Da meşhur kul«ıin tercflmei ballnl 

(kurken foir şey adeta garibime gitti. 
Kulenin Mttiğl 1889 senesinde bu ka
dar yüksek bir yerden etrafı seyret
mek için halk İHrbirine girmiş. Bir 
yd içinde zamamn en yüksek yeri 
olan kuleye tamam 2 mUyon kişi çık
mış. Kim bUir o zaman insanlar: 

— Aman ne kadar yükseklere çık
tık!., diye ne derece hayret ve heye
cana düşmüşlerdir. 

Halbuki şimdi? Biçare Eiffel kule
si Amerikamn yeni ve genç yüksele 
binalan yanmda adetft büzüştü, kü
çüldü. Amerikanın meşhur büyük bi
nalan yanında Eiffel adeta bir cüce 
halini aldı. 

Şimdi meşhur kule vaktile rakip
siz, herkesi kendisine çeken, sonra 
da yaşlanınca karşısına bir çok genç 
yeni rakipler çıkan ihtiyarlamış gü
zel kadınlara benziyor. 

Halk dilinde: «İnsanann eşya ka
dar ömrü yoktur.» diye bir söz var-
du-. 

Halbuki ben öyle insanlar bUirim 
ki ellisinde olduklan halde hâlâ 
gençtfler. tşte demirden bir kule ki 
alisinde karşısma yeni bir rakip 
nesli çıkmış ve ihtiyarlamış. 

Eiffel kulesinin elUsine l>asmaaı 
dolayısUe Pariste bir de merasim ya
pılmış. Akhma bizim İstanbulun çif
te kuleleri geldi.. Kçare kulecikleri> 
miz... 

Onlara bir kere olsun: 
«Yahu kaç yaşma bastuuc?.. ŞH 

senin doğum yıldönümünü şöyle bir 
kutlulasak!..» dediğimiz bile yoik... 

Yüzen ev 
Bir Uân gözüme ilişti: Satılık Hav» 

bot yani yüzer ev». 
Okudum. Deniz üstünde jüzoı Ur 

ev satıhğa çıkarılmış. 
Aklıma eski bir kütüphanede kanş> 

tırdığım 25-30 sene evvelki gazetedt 
gördüğüm ilânlar geldi Bunlarda sa
tıhğa çıkarılan eşyanın en asrflerini 
kupa arabalan teşkil ediyordu. 

Dünya da döndükçe her şey gibi sa^ 
tüığa çıkardan eşya da asrileşiymr. 
Bugün satılık şeyler arasmda en gö
ze çarpanlar radyolar, otomobiller^ 
dir... Şimdi satıhk eşya bir adım da
ha asrileşti. Baksanıza içlerinde 
Havzbotlar yani yüzer evler bile var. 
Acaba bu hayatımızm gittikçe asrJU 
leştigine bir delil değil midir? 

Hikmet Feridun Es 
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Vali konağı karşısında 
yapılacak çocuk bahçesi 

Vali konağı caddesinde Emek apar-
tımanı ile Yedek subay yemekhanesi 
arasındaki sahamn Çocuk bahçesi ya
pılmak üzere istimlâk edileceğini yaz
mıştık. Caddenin genişliği yaya kal
dırımı beş metre geriye çekilmek üze
re 25 metreye çıkanlacağından Çocuk 
bahçesi duvarın yeni hizasından iti
baren yüz metre derinliğindeki arsayı 
ihata edecektir. 

Duvann yakında geri çekilmesine 
başlanacak ve o zamana kadar bu sa
hamn istimlâk muamelesi de bitirile
cektir. 

Bakırköyde bir çocuk kuyuya 
düşerek öldü 

Bakırköyde Cevizlikte Niyazibey 
sokağmda, 3 yaşmda bir çocuk evde 
20 metre derinliğindeki kuyuya düş
müştür. Dertıal yetişilerek çocuk çı-
kanlmışsa da yaşayamamış, ölmü^ 
tür. 

Bay Amca konservatuarda /. 

I 

— İstanbulun müzmin İdlerinden biri de 
konservatuar blna.sıdır bay Amca!.. Hear 
hava dejlçmeslnde tazelenen bronşit gibi, 
bu da ne zaman bir İmar l&ü olsa taıe-
lenirl.. 

... Konservatuar şimdiki yerinde de İçini 
başarıyor amma gönlümiiz ganil... Ona 
daha güzel bir yerde görmek İstiyoruz. Ve 
bütün mesele de buradan çıkıyor: Teni 
binayı nerede yapmalı?.. 

„. Eski vali, musikijri tuluattan saydı^ 
lOin midir bilmem, Şabzadebapu mûnartp 
görmüştau 

„. Yeni vali de, galiba musiki istılahla-
nadan biri olduğu icln, «Taksim!* demlfl. 

B. A. — Bajl vakit kaybetmeden tem^-
1er atıleaİM. 

— Dur bakalım, temel Ifcfla atılmazla. 
B. A. — öyle amma bu kadar kısa za

manda Şehzadebaşmdan Taksime yürft-
yen projenin fehir dışma çıkmasmdan 
korkulur I... 
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Avrupa borsalarında umumi temayül sukuta 
doğru - Ankara borsasında vaziyet 

Avrupa bir tevakkuf ve intizar dev
resi geçiriyor: Yekdiğerine muanz iki 
grupun, çarpışmaya karar vermeden 
evvel, kuvvetlerini iyi denemeleri ve 
mümkün olduğu kadar çok taraftar 
kazanmak için mesai sarfetmeleri 
devresi... 

Bir devletin Hariciye Nazın kalkıp 
Berline gidiyor, ondan sonra Londı-a-
j ı boyluyor. Diğer bir Hariciye Nazın 
evvelâ Londraya gidiyor, sonra Koma
ya uğruyor. Bu mekik dokumalar bir 
taraftan devam ederken, diğer taraf
tan, gerek totaliter devletlerin ve ge
rek demokrat memleketlerin ajanlan, 
bitaraf veya. kıyamet koparsa, hangi 
tarafa iltihak edecekleri henüz belli 
olmıyan memleketlere korte yapmak
ta, onlara birçok vaidlerde bulunmak
tadırlar. Bu memleketler de tereddüd 
içinde çırpmmakta, ne yolda bir hattı 
hareket takip edecelkerini bir türlü 
kestirememektedirler. Bunların va
ziyeti cidden müşküldür, çünkü dü
şündükleri şey, celbi menfatten ziya
de, defi mazarrattır. 

Birleşik Amerika devletleri Reisi
cumhurunun meşhur mesajı, demok
rat memleketlerde iyi, totaliter mem
leketlerde ise fena kai'.şılandı. Bu son 
memleketler, ortaya yeni attıklan ha
yatî saha (espace vital) nazariyesin
den vazgeçmeğe bir türlü mütemayil 
görünmüyorlar; onun için umumî en
dişe, eski şiddetini kaybetmiş olmak
la beraber, hâlâ devam ediyor. Hele 
İtalyamn, askerlerini henüz İspan
yadan çekmemesi ve üstelik kırk zırh-
hdan mürekkep bir Alman donanma-
sımn İspanyayı ziyaret etmek üzere 
bulunması, (bunlann Adriyatik deni
zinde İalya donanmasını takviye için 
gönderilmediği ne malûm?) endişe
nin devammı mucip sebeplerin başlı-
calanndandır. 

Bununla beraber, umumî siyasî 
vaziyetin makesi olan borsalar bu haf
ta zarfında telâşlı bulunmadılar. Ge
rek Londra ve gerek Paris borsasında 
pozisyonlar haddi asgariye inmiş, 
yani ne büyük miktarda açıktan alıcı
lar, ne de açıktan satıcılar bulunma
mış olduğu için, fıatlerin müstekar 
bulunması keyfiyeti, bu vaziyetin ne
ticesi gibi telâkki edilebilirse de, ah
val fena olunca, fiatler, muamele ol
madan da düşebileceğine göre, borsa
ların bu ahvali o kadar fena addetme
dikleri düşünülebilir. Fakat umumî 
temayül sukuta doğrudur. 
İngiliz lirası geçen haftadanberi de

ğişmedi, dolara nazaran gene 4,68 fi-
atini muhafaza ediyor, fakat her gün 
külliyetli miktarda altın satışı paha
sına. Bu satılan altınlar da Amerika 
yolunu tutmaktadır. 

Clearing markı hakkında Almanya 
ile Romanya arasındaki nokta! nazar 
ihtilâfı henüz halledilmemiştri. Ro
manya, bir markın 38,50 ley fiati üze
rinde ısrar etmekte, halbuki Almanya 
bunun 44, hattâ 55 e çıkanlmasmı is
temektedir. Almanya, istediğini elde 
edecek olursa, bunun neticesinde, Ro-
manyadan çok ucuz mal alacak ve fa

kat buna mukabil Romanyaya çok 
pahalıya mal satmış olacaktır. 
M e m l e k e t i m i z d e e s h a m v e 

t a h v i l â t v a z i y e t i 
Ankara borsasında geçe nhaftadan-

beri büyük bir tahavvül vardır. Umu
miyet itibarile hem muameleler ço
ğalmış, hem de bütün fiatler, bilhas
sa devlet eshamı, yükselmiştir. 

Yüzde yedi buçuk faizli haricî Türk 
borcu tahvilleri geçen hafta 19,15 li
rada kalmış iken, bu hafta 19,60 li
rada kapandılar. 

Keza Dahilî istikraz kâğıtlarımız
dan Sivas - Erzurum, 19,15 liradan 
19,40 liraya yükseldi ve 1933 senesi 
ikramiyen Ergani tahvili, kupon öde
dikten sonra 19 lirada kaldı. 

Anadolu grupunda da ayni nisbet-
te tereffüler vardır, şöyle ki: 

Hisse senedleri 21,75 lira. 
Tahviller 36,60 lira. 
Mümessiller 37,30 liradır. 
Merkez Bankası yeni bir hamle ile 

101,50 den 105,50 liraya yükseldi. 
İş Bankalarında da 9,25 ve 9,35 lirada 
kafif bir tereffü var. 

Endüstriyel kâğıtlar: Aslan Çimen
to 8,20 lirada, yirmi kuruş daha kay
betti. Tramvay da 6,25 lira ufak bir 
kesir daha feda eti. 

Diğer nominal fiatler: Umum si
gorta 14 lira, İttihadı millî 21,50 lira, 
Terkos 4,35 lira, Kadıköy su 2,55 li
ra, Bomonti 8,10 Ura, İttihad Değir
mencilik 12,45 lira, Şark Değirmenci
lik 0,81 lira, İstanbul Yün, pamuk ve 
saire şirketi 60,50 lira, Telefon 9,35 li
ra, Omnium 0,83 lira, Şirketi Hayri
ye 19 lira. 

Türk altını, fiati de 1025 te sabittir. 
Gayrimübadil bonoları on para yük

selerek 8,75 kuruşta kaldı. 
1938 senesi yüzde beş faizli hazine 

bonolan 88 kuruştan 90,75 kuruşa 
yükseldi. 

Mısır Kredi fonsiye fiatleri şunlar
dır: 

1903 tertibi 115,50 lira, 
1911 tertibi 105,50 lira. 

Denize düştüler 
Dün Haliçte bir deniz kazası olmuş

tur. Kasımpaşa iskelesine kayıtlı Re-
ceb, sandalına dört yolcu alarak iler
lerken Cibali tütün deposunun motö-
rüne çarptığından sandal derhal dev
rilmiş ve yolcular denize dökülmüşler
dir. Derhal alınan tertibat neticesin
de kazazedeler kurtarılmışlardır. 

D e n i z e d ü ş m ü ş 
Atatürk köprüsü inşaaında çalışan 

ameleden Mustafa duba üzerinden 
tahta taşırken ayağı kayarak denize 
düşmüş, baygın bir halde çıkarılarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

W TURAN TİYATROSU 
Bu gece 

(NE UMDUK NE ÇIKTI) 
Büyük vodvil 3 perde. 
Atillâ Şerç ve Miçe var

yete grupları. 

Kasımpaşa Çocuk Esirgeme kurumu 
124 çocuğu giydirdi 

Kasımpaşa Çocuk Esirgeme kummu tarafından giydirilen yavrular 

Geçen çalışma yılı içinde 250 küsur çocuğu giydiren Kasımpaşa Çocuk 
Esirgeme Kurumu bu sene Çocuk bayramında da çevrenin 124 yoksul yav
rusunu giydirmiştir. Çocuklara sureti m ahsusada ağaç İcavunundan yapılmış 
feçel ve şekerlemeler dağıtılmış ve ayrı ca yoksul yavrular kamyonlarla gez-
idfrilmiştir. 

Meclise verilen 
kanun lâyihaları 

Ankara 22 (Akşam) — Beşinci 
Büyük Millet Meclisinin tecdidi inti
hap karan üzerine ve Meclis dahilî 
nizamnamesi mucibince hükümsüz 
kalan kanun lâyihalarından bir kıs
mı hükümetçe yeni Meclise verilmiş
tir. Bu lâyihaların niühimleri şım-
lardır: 

Askerî memurlar kanununa bazı mad
deler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6, 
7 nci maddelerinin ilgasına dair olan 2308 
sayılı kanunna ek kanun lâyihası, arazi 
vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası, askerî memurlar 
hakkındaki 1455 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesine ek kanuı> lâyihası, bazı Dev
let alacaklarmm tahsil sureti hakkında 
kanun lâyihası, bilûmum subaylar ve as
keri memurlarm 25 yaşını ikmal etmeden 
evlenemiyeceklerine dair olan 1434 sayılı 
kanunun tadili hakkmda kanun lâyihası, 
Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköyden 
kaldırılarak Yozgada bağlanmasına dair 
kanun lâyihası, denizaltı sınıfı mensupla
rına verilecek zamlar ve tazminler hak
kındaki 3846 sayıh kanunun 1, 2 ve 3 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyiha
sı. Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umumi idaresi memurları tekaüd san
dığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanuna 
bazı maddeler eklenmesi vfe bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası, Devlet hava yollarında vazife 
uçuşu esnasında şehit düşen pilot Ekrem 
ile makinist Saminin dul ve yetimlerine 
ayhk tahsisi hakkmda kanun lâyihası. 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası. Devlet memurları ayhklarmm 
tevhid ve teadülüne dair olan 1425 sayılı 
kanuna bağlı 2 sayılı cedveldeki Millî Mü
dafaa Vekâleti kara muallimlerinin mik
tar ve maaşları derecelerinin değiştiril
mesi hakkmda kanun lâyihası, ecnebi 
memleketlerden idhal edilecek 55 bin ton 
kok kömürünün gümrük resminin indiril
mesi hakkında kanun lâyihası, Ereğli kö
mür havzasında sütün olarak kullanıl
mak üzere dışardan getirilecek kirestenin 
kilosundan almmakta olan resmin beş 
kuruşa indirilmesi hakkında kanun lâyi
hası, emir ve seyis erleri hakkında 1600 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası, evlenme 
işlerinde kullanılan evrak hakkında ka
nun lâyithası, gümrük tarifesi kanımu 
ile 2255 sayıh kanunun bazı maddelerini 
değiştiren kanun lâyihası, kaçakçıhğın 
men ve takibine dair olan 1918 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası, köy kanununun 
13 üncü maddesine ek kanun lâyihası, 
mahsus bir kanunla devletten bir hak te
min eden veya sermayesinin yansından 
fazlası devlete aid olan banka veya mü
esseseler memurlarının maa? ve ücretleri 
ve hizmete giriş ve terfileri hakkında ka
nun lâyihası, nüfus deneme yazım kanu
nu lâyihası, ırkî idare kanun lâyihası, 
polis vazife ve salâhiyet kanununa bir 
madde eldenmesine dair kanun lâyihası, 
sanayide kullanılacak iptidai maddelerin 
gûnuiik resimlerinin tenziline dair kanun 
lâyihası, sinema filimlerinin gümrük re
simlerinin indirUmesi hakkında kanun 
lâyihası, subay ve askerî memurla
rın aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanu
nun 3 üncü maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası, Türk ceza ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun lâyihası, yalnız bu yıl 
içinde dışardan getirilecek anasonlarm 
gümrük resminin indirilmesi hakkında 
kanun lâyihası, yollarda seyrüseferin tan
zimi ve yollarm muhafazasmm temini 
hakkında kanun lâyihası. 

İstanbul Tûrkofis 
müdürlüğü 

izmir, (Ak
şam) — İstan
bul Tûrkofis mü
dürü B. Cemal 
Ziya Erdalm 
Ankarada Türk 
ofis ikinci reis
liğine tayini ü-
zerine yerine İs
tanbul Türk-
ofis müdürlü-
ğfüne. İzmir Türk 
ofisi müdürü B. 
Avni Sakman 
tayin olunmuş
tur. B. Avni 
Sakman, İzmir-
de bir sene ka
dar süren memuriyeti esnasında İz
mir iktisadiyatına faydalı hizmetler
de bulunmuş. Vekâletçe takdir edil
miş bir zattu'. 

Istanbuldaki yeni vazifesinde de 
muvaffak olacağını ümid ediyoruz. 
İzmir Tûrkofis müdürlüğüne Nev-
york ticaret ataşemiz B. Muzaffer 
Teşim tayin edilmiştir. 

Teni müdür B. 
Avni Sakman 

Eminönü Halkevinden : 
Çevremiz ilkokulları talebesinin 

yaptığı resimlerle tertip edilen (Re
sim sergisi) Milli Hâkimiyet ve Ço
cuk bayıamma rastlayan 23 Nisan 
939 pazar günü saat (17) de Evimi
zin Cağaloğlundaki binasında açıla
caktır. Girmek seıbestir. 

AHBAP ÇAVUŞLAR 

MARBE GİDİYOR 
Perşembeden itibaren: 

S A R A Y n İ P E K sinemalarında 
Dünyanın en meşhur Dans Perileri 

FRED ASTAİR - GİNGER ROGERS'în 
,1 en son re en mükemmel şaheserleri: 

UÇAN VALSLER 
(SBALL WE DANCE) 

Pek yakında! L A L E Sinemasında 
Zamanımızın en güzel Fransu Yıldm ve en mükemmel artisti • 

VIVIANE ROMANCE | 
Önümü2deki Çarşamba akfanundan itibaren I 

SÜMER SİNEMASININ I 
Göstermeğe başlayacağı • 

V a z i f e IJğruı&ıla I 
emsalsiz Filminin Kahramanıdır. I 

CASUSLUK... İKİNCt BÜRO... AŞK... ÖLÜM... ^ ^ a ^ ^ l J 

i> 

BU ÇARŞAMBA 
AKŞAMI M E L E K' t e 

SiMONE SiMON'un 
En füzel FUmi - en büyük muvaffakiyeti 

DANSİNG MELEĞİ 
Beşiktaş S U A D P A R K Sinemasında 

ir A Ş A 8 I H A Ş K 
ABDÜLVEHAP ve LEYLA MURAD — Türkçe sezlü Arapça şarkıh 

Seanslar: 3 - 7 ve 9.30 dadır. Telefon: 43143 

Satılık renkli matbaa mürekkepleri 
İngilterenin Winstone ve Almanyanın Lövinsohn fab

rikaları nıamulatmcian muhtelif renk ve kalitede matbaa 
mürekkeplen ehven fiatle satılıktır. Akşam matbaası ida
re müdürlüğüne müracaat. Telefon: 20681 

SENELIK 
6 AYLİK 
3 AYLIK 
1 AYUK 

Türkiye 

1400 Inınış 
750 > 
400 > 
150 » 

Ecnebi 

2700 tMvaş 
14S0 > 
800 » 
— » 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecneb* 
memleİLeUer: Senellti 3600, alU aylıtı 

1900, üç aylığı 1000 kuruftur. 

Adres tebdili için yirmi be^ kuruşluk pul 
göndermek lâzımdır. 

KekinlTTCİ 4 — Kasım İM 
S. İmsak Güneş Ö^le İkindi Aksam Yalsı 
B. «,19 10,10 5,15 9.04 12,00 1,41 
Va. 3,1< 9,08 12,12 16,01 18,58 20,38 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyofilu mmtakası: Tünelde Mat-

koviç, Bostanbaşmda ttimad, İstiklâl 
caddesinde Kemal Rebul, Şişlide Halk, 
Galatada Hüseyin Hüsnü, Fatih : 
Hamdi, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: Merkez, Sarıyer: Nuri, Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Fener: Ha-
yim Berk, Kumkapı: Asadoryan, Kü-
çükpazar: Yergi, Samatya: Yedlkule-
de Teofilos, Alemdar: Divanyolunda 
Esad, Şehremini: Topkapıda N&zım, 
Üsküdar: Selimiye, Heybeliada: Halk, 
Büyükada: Şinasi Rıza. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Pafâbabçe, Anadoluhisan, Ta-
rabya, Yeıüköy, Emlrgftn ve Rumeli-
hisanndaki eczaneler her geee nöbet
çidir. 

Güıel Temaşa meraklılannm I 
nazan düdıatine: 

TANASE 
Feerik Revüsü, Temsillerini per

şembeye kadar temdit etmiştir. 

MAKSİM 
Yalnız dört giin daha 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve 
Perşembe ak.şamlan 4 Suaıe 

PROGRAMDA: Görülmemiş fev
kalâde yenilikler vardır. 

FİATLARda TENZİLÂT: 

Hususî 200, Bbinci 100 ve 
Duhuliye 50 kuruştur. 

t 

Ev, Apart ıman 
kiralamak için 

«Akşam »m KUÇUK 
İLÂNLARI En süratli ve 
en ucuz vasıtadır. * 



POLİTİKA 

f 
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Fransa harb ihtimaline 
karşı hazırlanıyor 

Çeklerin yaşadıklan IMoravya ve Boheonyamtı Almanya camiası içine 
girmiş (rfmasmı hazmedemeyen İnjillterenin Almanyaya karşı kendkûne 
tarafdar btılarak bir çenber kurmağa çalışmasından çıkan g«rflnlik ye harb 
,tehlike8inin en ağır yükü Fransanm üaerine yükİMimiştir. 

İngiltere askert bir derlet olmadığından muhtemel bir harpte Almanya
lım azim kuvvetlerile uğraşacak yalnıs Franaz ordusudur. Bunun için Fran
sa kendi ordusunun noksanlarını ikmal etmek ve eslihasını daha modem 
Nr hale getirmek için pek biiyttk masraflara girmişir. Yeni bir harb ATTU-
paya münhasır kalnuyacak; Fransanm şimali Afrika müsteml^» İmpara-
twluğu ve Uzak Şarktaki Hindi Çini müstemlekesi de tehlikede kalacaktır. 
Müstemlekelerin müdafaasını tamamlamak üzere Fransa fevkalâde mas
raflara boğulmuştur. 

İngiliz donanması aynı zamanda Almanya, İalya ve Japonya ile uğraşa-
mıyaca^mdan ye bu üç devletin füolan Akdenizde tefevvuku temin için Ak-
dcnizin içinde ve kapılarında toplanmkta bulunduğundan İngilis donan
masına yardım mecburiyetinde kalan vş şimdiden Cebelüttank İngiliz tt»< 
sünde toplanan Fransız donanması ve bunu ikmale mahsus yeni inşaatı 
Fransa devleti bütçesine »ynca ağır Mr yük olmuştur. 

Halbuki Daladler hükümeti memleketin maliyesini ve iktisadiyatmı sağ
lam esaslar üz^iue düzeltmek ve bütçeyi tevzin etmek için vergUeri son 
hadde çıkarmıştı. Buna rağmen Fransa hükümeti senenin sonuna kadar 
parlâmentodan almış (ridnğu fevkalâde salâhiyete binaen gayet ağır vergiler 
koymuştur. 30 emirname ile neşredilen bu vergilerin karşıhğı olarak milM 
müdafaa tahsisatı 17 milyar franga çıkarılmıştır. Aynı zamanda fabrika
larda mesaî saatleri haftada kırk seki» ve hattâ elK 1)eş saate iblâğ edildi 
Fransada bütün ayhklar ve kazançlar ağır fedakârfağa tâbi tutulmuştur. 
Bir taraftan masrafları azaltmak üzere yol inşası azaltılmış ve buğday ko
ruma tahsisatı kesilmiştir. Fransa âdeta bir harpte imiş gibi ağır yük altına 
girmiş oluyor. Şimdi amelenin ve sosyalistler ile komünistlerin ne diyecdı-
leri beklenmektedir. AKŞAM 

Hadiselerle dolu bir düğün 
tngilteıreniıı Marşfild şehrinde 

eturan mister Dunsford. bundan bir 
kaç ĝ ün evvel çok müşkül bir vazi
yete düştiL Çünkü seyrüsefer tarife-
sine mugayir hareketinden dolayı 
cürmümeşhud mahkemesine gitme-
ğe mecbur olduğu saat, oturduğa 
şehrin İdlisesiude düğünü için yapıla
cak merasim saatine tesadüf etmiştir. 

Ayni saatte hem nişanlısı tarafın-
iiİan evlenme merasimi içni kiliseye 
fağınlan, hem de cezaya çarpılmak 
:izere hâkim tarafmdan mahkemeye 

davet edflen mister Dunsford, ne jra-
pacağım şaşırdı. Nihayet ceza İçtn 
vekâleten babasını mahkemeyi gön
derdi Kendisi de evlenmek üme ki
liseye gitti. Sonradan, babası düğün 
ziyafetine iştirak için salondan içe
riye girdiği zaman oğluna sevinçli 
bir haber getirdi Baba, oğlunun • 
anda evlenmek üzere olduğundan g^ 
lemediğini ve kendisinin maznun 
olarak kabul edilmesini mahkemede 
söylediği zaman hâkim gülümsemiş 
ve davanın reddine karar vermiştir. 

Dilenciler 
Geçen gün Varşova sokaManndan 

geçirilen bir cenazeyi yüzlerce dilen' 
Cinin takip ettiği görüldü. Yırtık pır
tık elbiselerile tabutu takip eden bu 
dilenciler, kraUanm mezara götürü' 
yorlardı. Dilenciliği kendisine bir me»-
îek edinmiş ve dilenciler âleminde 
şöhret kazanmış olan Przesü, birkaç 
gün evvel Varşovanın en işlek bir 
caddesinde bayılarak yere düşmüş ve 
hastaneye götürülürken yolda ölmüş
tü. Zabıta, ölünün üzerini araştırdığı 
zaman 2000 Zloti nakid para ve bir-
fofc bankalardaki tasarruf sandüda-
rmın defterlerini buldu. 

Yapılan tahkikatta Przesü'in ma-
/Çeraü bir mazisi olduğu meydana çı-

kralı öldü 
karıldı. Bu adam, serseri kıyafetinde 
bütün Avrupayı dolaşmıştı. Pragda 
dilencilere mahsu bir yüksek mektep 
açmıştı. Fakat Prag zabıtast bu mek
tebi kapatmış ve müdürü Przesü'i kvr 
dud haricine çıkarmıştı. Bunun üze
rine, dilencilik profesörü Lehistma 
giderek, dilencilerin bir Cennet diye 
tavsif ettikleri Çenstohav şehrinde 
yerleşmişti. Orada dilencilere mahsue 
manzumeler ve dUencüik arizalan ya-
yazıyor ve bunları yüksek fiatlerle (tt-
lencüere satıyordu. 87 yaşmda oian 
Przesü, geçen gün Varşovayt ziyaret 
etmiş ve orada sokakta yere düşerek 
ölmüştür. 

Attan düştü 
Dün Çocuk l>ayramı münasebetile 

at üzerinde bir gezintiye çıkan Sakız-
ftğacmda mukim 16 yaşlannda İbra
him, Mecidiye köyünden geçerken at
tan düşmüş, başmdan ve koUanndan 
yaralanarak Beyoğlu hastanesine kal-
Ibrılmıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
Dün saat 10 da Divanyolunda Tür-

S)e önünden geçaı 45 jraşında hüviye
ti henüz anlaşılmıyan bir adamcağız 
yere düşerek l>ayılmış ve otomoljült 
hastaneye sevkedUiıicen ölmüştür. 

Muayeneyi yapan zabıta doktoru 
ölümün sebebini şüpheli gördüğünden 
cesed morga nakledilmiştir. 

T a ş o c a ğ ı n d a çöküntü 
•Kızıltoprakta taş ocağında bir top-

jrak kayma vakası olmuş, ocakta çah-
gan işçilerden 25 yaşlarmda Mevlûd 
re Abdullah çöken tc^rak altmda ka
larak yaralanmışlardır. Yaralılar Hay
darpaşa hastanesine nalcledilerek te-
(Savi altına almmışlardir. 

Biribirlerini yaraladılar 
Erenköyünde bir kahvede bilardo 

oynıyan Mehmed isminde iki adaş 
uyun arasmda blrbirierile kavga et
mişler ve sustalı bıçakla biribirlerini 
Sraralamışlardır. Yaralılar, hastaneye 
icaldınlmışlardır. 

Şehir Tiyatrosu artistlerinin 
ücretlerine zam yapılacak 
Belediyenin mülhak bütçeleri ımaup 

mî meclise verilmiş ve tedkik edilmek 
üzere bütçe encümenine havale edil
miştir. Riyaset makamı, 937 senesi 
hasüatım nazan dilücate alarak önü
müzdeki mevsimde Şehir Tiyatrosu 
varidatımn daha noksan olacağım 
nazan dikkate almış, ancak yeni ti
yatro binasımn tevsii göz önüne aü-
narak 939 tiyatro varidat bütçesini 
geçen seneden bin lira noksanile 108 
bin lira olarak tesbit etmiştir. Beledi
ye bu sene ecnebi memleketlerden 
temsil trupları getirtmeğe karar ver
diğinden bu truplann yapacağı hası
lat yirmi bin lira olarak tahmin edü-
mistir. 

Yeni Şehir Tiyatrosu bütçesinde 
artistlerin ücretlerine zam yapılması 
muvafık görüldüğünden sanatkârla
rın ücret maddesine geçen seneden 
7920 lira fazlasile 52920 lira tahsisat 
konulmuştur. Belediye bu zammı yap
makla sanatkârlarm maişet darhğı 
dolayısUe meslekten ayrılmalarına ve 
bu suretle şehir sahnesinin kıymetli 
elemanlardan mahrum kalmasına 
mâni (Hacaktır 

Muaşeret falsoları: 

Başından anlatayım! 
Diye başlayıp karşısındakini hiç alâkadar etmiyen 

bir lâfa tutmak sohbet sayılmaz, işkencedir 
Misafir — (Köşeye kurulup sigara

yı yaktıktan sonra) Size sevdiğini» 
bir zattan selâm getirdim. 

Ben — (Kimden mânasına yüzü
ne bakıyorum) 

Misafir — Söyliyeceğim; hele sab
rediniz; başmdan anlatayım: Bu sa
bah erken uyanmıştım; halbuki geg 
yatmıştım ya... Misafirlerim vardı: 
Osman tjeyle Hidayet paşa. Osman be
yi tamrsmız, Hariciyede Şifre ka
lemi müdürü idi, biraz kösece... Es
kiden Göztepede otururdu, tren yo-
lıfadaki köşklerini hatıriamamz lâ
zım, çamlar içinde, kocaman havuz
lu... Allah, Allah! Bileceksiniz, mabe
yinci Faik beyin sırasında... Süvari 
miralayı Şakir beyle içtikleri su ayn 
gitmezdi, bakla kın kısraldannı unut
tunuz mu? 

Ne ise, işte bu Osman l>eyle Hida
yet paşa... Hidayet paşayı bilmezsi
niz, fırka kumandanı idi, bir aralık 
Yemene gitmişti, Çapaçul Hidayet 
derler. Ha, dunmuz bakayım, siz da
madını tanıyacaksınız, Bitlis valili
ğinde bulunmuştu, şöyle, karayağız, 
sol bacağı azıcık aksardı. Hatınnız-
dan çıkmış. Geç vakte kadar otur
duk, esM zamanı andık, geçmiş za
man olur ki hayali cihan değer... 
Misafirler gitti, ben de yatağıma gir
dim. Derken bir lodos fırtmasıdır 
koptu, camlar başladı mı zıngırdama
ğa? üyuyabilirsen uyu... Sabaha ya-
km biraz dalmıştım, telefon çaldı. 

Ben — Selâm telfondan mı geldi 
mânasma yeni bir bakış). 

O — Meğerse yanlış numara çevir
mişler; amma bir daha uyuyamadım. 
Baktım, hava da güzel, bahçeye in
dim. Pazartesi pazarından karanfUler 
almıştım. Öyle karanfiller ki... Eşleri
ni, bundan yirmi sene evvel... Hayır, 

Yazan: 

Refik Halid 
hâşa, yirmi sene olmadı, oa altı se
ne... Öyle ya. Cumhuriyet 1923 td 
ilân edilmişti, ihraç karan evvel mi 
idi, sonra mı? Şöyle, böyle on beş se
nesi muhakkak... Ortaköyde Damad 
Sezai beyin yalısında görmüştüm, al 
üstüne san tahrirli... Ha, sizin malû-
matmız olsa gerek, kuzum bu Sezai 
bey fimdl nerelerde? Nişte oturuyor 
diye duymuştum. Demek bilmiyor
sunuz. Gelelim karanfillere... 

Ben — (Hafifçe) Of! 
Misafir — Şu esnaf kısmı yok mu? 

İnsafsızdır, vesselam... Göz bağcılığı
na getirip fidelerin araşma bir tane 
âdi karanfil sokuşturmamış nn? Kan 
başıma çıktı. Öyle sinirlendim ki he
men sokağa fırladım. Tam herkesin 
işine gittiği bir saat... Tramvaylarda 
yer bulabiUrsen bul! Bekle, babam, 
bekle! Bereket hava müsait; Bu sene 
zaten kış görmedik ki... Bir gazete 
aldım. Aksi Şeytan, acele ile gözlüğü
mü evde unutmamış mıjnm? Dön 
geri! 

Ben — (Usulca) Ah! 
Misafir — Bizim ev, bilirsiniz zan

nederim, yokuşun üstündedir. Bira
der merhum Emniyet sandığmdan 
satın almıştı, ömrü vefa etmedi, bize 
kısmet oldu. Amma mükemmel tamir 
ettirmiştim. Gene bir boya istiyor, 
keşfini yaptırdım, yedi yüz elU yedi 
buçuk liradan aşağıya mal olmuyor. 
Çok para!... Hem şu sırada, dünya 
ahvali bu kadar l)ozuk iken boya için 
de avuç dolusu para sarfetmek cin
net! ŞimdiUk vazgeçtik. 

Ben — (Yavaşça) Ay! Of! 
Misafir — Pederin bir nasihati vaı>« 

di: Yuva yükseğe kurulur, bedav» 
verseler yahda oturmam, derdi. Bil, 
aüece onun bu tavsiyesine riayet 
ettik. Ortanca birader Serencebey yo
kuşunda ikamet eder; amcamızm ko
nağı Zeyrek yolnışunda idi, yazm 
Çamlıca tepesindeki köşküne taşınır» 
di. Her ne ise, gözlüğümü alıp dön
düm, fakat epeyce terlemişim. Ter
den korkarım... 

Ben — (Pek belli etmeden) Allah! 
Aman! 

Misafir — ... Bir kurander. Şeytan 
kulağma kurşun, zatürrie hazırdır. 
Ali Film bey, geçen sene üç günün 
içinde yuvarlanıp gidivermedi mi? 
Dağ gibi adamdı, yazık oldu... 

Ben — (Saranp solarak, kısık 
kısık) Ah! Aman! 

Misafir — Ne ise, efendim, tram
vayda yer buldum. Buldum amma 
meğerse yanlışlıkla Aksaray arabası
na binmemiş miyim? Halbuki Fatihe 
gidecektim, nüfus kaydimi çıkarmak 
için, şimdi Mecidiyeköyüne nakli ha
ne icab ediyor da... Sebebini anlata
cağım, tuhaf bir şey, şaşacaksınız. 
Tramvaydan tekrar in, tekrar bin, 
aynca üç otuz para vereceksin... Yok, 
yok, üç otuz değü, dört kuruş on 
para! 

Ben —(Kendimden geçer gibi ola 
rak) Aman! Ah! Of! 

Misafir — Dört kuruş on para mı? 
Yanlış söyledim, dört buçuk... Öyle 
ya... kıta değiştiriyorum. (Ev sahibi
ne bakar) Ne oluyorsunuz? Neni» 
var? (Kapıdan seslenir) Yetişiniz! 
Su getiriniz! (İçeri girenlere) Birdeıt 
bire beyefendiye bir fenalık geldi... 
Karşılıklı tatlı tatlı konuşuyorduk! 

Atatûrke aid mask GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
Ayasofyadaki levhaları yazan hattat 

Kazaskser Mustafa izzet 

Ebedî Şef Atatûrke aid (dan bu 
mask, genç heykeltoaşlanmızdan bay 
Kenan Yontur tarafmdan yapümif 
çok değerli bir eserdir. Sanatkân 
bu muvaffakıyetindMi dolayı tebrik 

Adanada ikinci bir müze 
kuruluyor 

Adana (Akşam) — Adansuia ikinci 
bir müze kurulmaktadır. Bu müxe 
«İslâm eserleri müzesi» olacaktır. 812 
senesinde, yapılan «Akçamesçid» ev
kaf idaresi tarafından depo olarak 
kullanıldığından, amtlan koruma 
komisytmunun verdiği karar üzerine 
İslâm müzesi halme getirilmesi isten
miş ve bu taleb evkaf umum müdür
lüğü idare meclisi tarafından İcabul 
edUerek bina Adana müze müdürü^ 
güne devredilmiştir. 

Yakmda binaıun tamiri Ue müxe 
haline getirilmesine başlanacak ve 
muhitimizin bütün İslâm eserleri bu 
güzel tarihî bmaya yerleştirilecektir. 

Kardeş in i y a r a l a d ı 
tcmir, (Akşam) — Ödemişte 3irgi 

nahiyesinde Salih oğlu Şahap katga 
ettiği kardeşi Nihadı bıçakla sırtm-
dan ağır surette yaralamışır. 

A yasofya gene günün mevzuu 
oldu. Bu meşhur tarihî âbide 

camilikten müzeliğe çevrildiği sıra
da, büyük lâvhalar indirilmiştir. Mur 
hafaza edilecek yer bulunmadığı için 
bımlarm çürümek tehlikesinde ol-
malanndan dolayı tekrar eski ma
hallerine asılmaları karar altma 
alınmıştır. L&vhalann kim tarafmdan 
indirildiği de aynca tahkik edilmek
tedir. 

Şemseddin Sami. Ayasofyadan bah
sederken: «Lâvhalann celi hattı 
Teknecizade hattat İbrahim efendi
nindir» diyor. Fakat Ayasofya cami
sinin büyük yuvarlak meşhur lâvhar 
lan Kazasker Tosyalı Mustafa İzzet 
efendinindir. Bu zat, diğer kazasker 
Mustafa İzzet efendiden ders almı^ 
tır ki, hocaUk eden adaşınm lâkaU 
Yesarizade'dir. 

İki hattat kazasker Mustafa İzzet 
efendiyi birbirine kanştırmamak lâ
zımdır. Yesarizade olanı, 1848 de ve
fat etmiş, Tokatlı olan talebesi ise 
ondan yirmi sene kadar sonra ölmü^ 
tür. Yesarizadenin Ayasofyada yal
nız «Hüvessemiülalim» lâvhası var
dır. 

* 

Hattatlarımızm en meşhurlarm-
dan olan Yesarizade, çocukluğunda 
sağ eli sakatlanıp solla yazdığ;! için 
kendisine «solak» mânasına «Yesarl» 
denen hattat Mehmed Esad ef »idinin 
oğludur. Bu aile zamammıza kadar 
devam etmiştir. 

Yesarizade Mustafa İzzet efendi 
İstanbulda doğmuştvu:. Medreselerde 
okumuş, Anadolu kazaskerliği, Tak-
vimhane nazırlığı etmiştir. Rumeli 
kazaskerliğinden avdetinde v^at 
ederek Fatihte, babasııun yanına gö
mülmüştür. 

Hattatlıkta olduğu gibi musikide 
de üstad klL Bahusus talik hatta 
emsalsizdir. Ayni zamanda güsel ko
nuşur, MmidKi hoşlanırdı. LAtif»-

leri mübalâğaya, hattâ biraz da ya
lana istinad ettiği için zamamnm şa
irlerinden biri şöyle demiştir: 

Yemin etse Yesarizade gerçekten 
yalan söyler! 

Dostu şair İzzet Molla da - bütün 
hattatlann cahü olmasından kinaye -
adaşı hakkmda şu latifeyi yapmış-
tu-:' 

— Biz iki İzzet yanyana gelince 
okur yazar bir adam halini alıyoruz. 

4>* 

Tokatlı kazasker Mustafa İzzet 
efendinin Ayasofyadaki lâvhalan, 
satranç usuliyle, yani murabba mu
rabba çizilerek küçük bir orijinalden 
resim tarzmda büyütülmüş sülüs c©-
lisidir. Lâvhalann beherine bin altm 
sarfedilmiştir. Tokatlı hattat, birinci 
sultan Hamidin ikinci imamıydi. Aya
sofya kubbesi içindeki ezme altınla 
yazüı gölîek yazı da ayni zatmdır. 

(V.) 

Şoför sarhoşmuş 
Kamyon bir araba, bîr 

tramvaya çarptı 
izmir, (Akşam) — İzmirin İnönü 

caddesinde herkesi telâşa veren \it 
hâdise olmuştur. Şoför Hayreddin, 
idaresindeki kamyoneti, İzmirin Bah-
ribaba parkı önünde bir aralıya 
çarptırmış, arabayı parçaladıktan 
sonra polislerin çaldığı düdük sesle* 
rine ve (Dur!) emrine kulak asma
yarak hâdise yerinden kaçmış. Karan» 
tinede de bir tramvay arabasına çarp
mış, tramvayı kısmen hasara uğrat
mış, oradan da kaçmıştır. 

Şoför, Göztepede şehit Nâzım l>e7 
Kdcağmda kamyoneti bırakmış, or
tadan kaybolmuştur. Polis memurla
rı, o civarda bir serakta yerde yatan 
şoför Hayreddini yakalamış, feoa 
halde sarhoş olduğunu görmüşlerdir. 
Suçlu, adliyeye verilmiştir. 
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HoUandanın sessiz silahı 
Bir taarruz olursa Alman hududu 

su altında bırakılacak 
HoUandanın muhtemel bir tecavü

ze karşı memleketi müdafaa etmek 
için bazı sınıflan silâh altına çağır
makla beraber, Alman hududu bo
yunca icabında elli kilometre geniş
likte bir sahayı, barajları açmak su-
retile su altında bırakmak niyetinde 
bulunduğunu geçenlerde telgraf ha
vadisi olarak yazmıştık. 

Paris - Soir gazetesi, HoUandanın 
bu müdafaa tedbirlerinden bahsede
rek diyor ki: 

«Hollanda altın stoku itibarile dün
ya devletleri arasında dördüncü mev
kii haizdir. Ziraat ve sanayi teçhizatı 
mükemmeldir. Numune addedilebile
cek bir müstemleke imparatorluğu 
vardır. Bu itibarla iştihayı celbedici 
bir şikâr teşkil eder. 

Hollanda, bir asırdanberi bir istilâ 
felâketine uğrayabileceğine inanmak 
istemedip cihetle, servetlerinin ge-
nişliğile gayri mütenasib küçük bir 
ordusu vardır. Muahedelere ve huku
ka riayet edildiği sırada silâhı bîta
raflıktı. 

Bugün HoUandanın Başvekili olan 
B. Colijin âdeta bir demokrat dikta
tör addedilebilir. Memleketinin mu
kadderatını elinde tutan bu zat, es
ki bir askerdir. Sert ve temiz ahlâk
lıdır. Avrupanın en kuvvetli siyaset 
adamlarından biridir. Yetmiş yaşın
da bulunmasına rağmen memleketi
nin mukadderatını demir ellerinde 
tuttuğu cihetle, kendisini bahtiyar 
addeder. 

1937 senesinde, Hollanda Nazileri, 
B. Colijnin kazandığı büyük intihab 
muvaffakiyeti , altında ezilmişlerdi. 
Mumaileyhin bu muvaffakiyeti mo
narşiye dayanan Felemenk milliyet
perverliğinin muvaffakiyetini tamam
lamıştır. 

Çekoslovakyanın âkibeti, HoUan
danın ananevi beynelmilel statüsüne 
olan emniyetini sarsmıştır. Köprüle
ri kesmek ve memleketi su içinde bı
rakmak gibi bütün müdafaa tertip
leri alınmış olmakla beraber, hükü
metin resmî vaziyeti pren»p itibari
le sıkı bir bîtaraflığa dayanıyor. Hat
tâ Hollanda arazisine tecavüz edecek 
olan her kim olursa olsun bu müda
faa tedbirlerinin tatbik edileceği be
yan ediliyor. İngilizlerin ihtiyatî bir 
hraç hareketi yapmaları ihtimali de 
müstebad görülmüyor. Amsterdam 
halkı diyor ki: 

— Başvekilin hududlarımızda al
dığı tedafüi tedbirler, İcatiyen İngi
lizler ile Fransızlar aleyhine müte
veccih değildir. B. Hitlerin tarafına 
bakmak daha ihtiyath bir hareket 
olur. HoUandanın yalnız Alman hu
dudunda müdafaa vasıtalan vardır. 
Sahillerde ise, yol boyunca el araba-

f i,*-.t 

HoUandada yeldeğirmenleri ve kanallar/ 

larmı yığmaktan başka yapacak bir 
şeyi yoktur. 

1937 senesinde beş buçuk aydan 
on bir aya çıkarılmış olan askerlik 
hizmeti, erkânıharbiye, hududlarda 
eUi binden yüz bine kadar asker tah-
şid etmesini temin ediyor. Bu asker
lerin rolü, bir taraftan seferberliğin 
yapılmasını, diğer taraftan hariçten 
yardım gelmesini ve hudud mınta-
kalannm su altmda bırakılmasını 
temin için müstevliye mukavemet 
göstermekten ibarettir. 

Sular, sevkülkceyşi ehemmiyeti haiz 
arazijri kaplayıncaya kadar saatlerce 
beklemek lâzımdır. Bu iş için şayanı 
hayret tertibat almmşıtır. Bu sular, 
sessiz bir ordudur. Bu askerî tertibat 
hakkında en sıkı ketumiyet muha
faza edilmektedir. Evvelce turistlerin 
tenezzüh yerlerini teşkil eden baraj
lar, şimdi sıkı bir nezaret ve muha
faza altında bulunduruluyor. Ünifor
maları meraların renginde olan as
kerler, hiç bir yerde gözükmüyorlar. 
Askerler, küçük gruplar halinde, 
bomba yuvalarında saklanmış bulu
nuyorlar. 

Hollandalılar, istiklâllerine yapı
lacak bir tecavüze karşı koymağa 
azmetmiş bulunmakla beraber, böy
le bir ihtimalin tahakkuk edeceğine 
inanmıyorlar. 

Her zamanda hudud arazisinin *a 
altında bırakılması HoUanda için 
kuvvetli bir müdafaa ordusu rolünü 
oynamıştır. On asır süren emek ve 
çalışmalarla denizden kazanılan Hol
landa arazisi, iki şekilde himaye edil

mektedir: Biri deniz dalgalanna kar
şı memleketi koruyan yüksek sedler, 
diğeri de topraklardan sızan sulan 
mütemadiyen su kanallarına akıtan 
değirmenlerdir. Fakat bu makanizma 
zamanla ve tecrübe ile öyle girift ve 
karışık bir şekil aldı ki, bundan an
cak mütehassıslar ve erkâm harbiye 
heyeti aıüamaktadır. Hollandalılar, 
sulan istedikleri gibi kullanmakta 
emsalsiz bir maharet sahibi olmuş
lardır. 

Zuiderze yosunlu bir iç denizdi, 
bu deniz Şimal denizinden büyük 
sed ile aynlmıştır. Büyük sed, otuz 
kilometre uzunluğundadır ve bir 
çok kapıları vardır. Dahili kanallar 
her tarafmdan Zuiderzeye ve Amster
dam limanına varırlar. 

Son beynelmilel buhrandanberi, 
büyük sede yaklaşmak katı surette 
yasak edilmiştir. Zira tedafüi silâhın 
anahtarlarından biri buradadır. Tah
mine göre Hollanda erkânı harbiyesi, 
memlekete bir tecavüz vukuunda 
büyük sedi, bir kaç yerden doldura
cak. Şimal denizi suları derhal Zui
derze içdenizine hücum edecek ve bu 
sular yan kanallara akıtılarak Frise, 
Gueldre, Utrech mıntakalarını seller 
altında bırakacaktır. 

Deniz sularmı istenilen istikamet
lere sevketmek için Icab eden bütün 
tedbirler alınmıştır. Fakat bu husus
taki plân gizU tutulmaktadır. Tehli
ke bertaraf edilince Hollanda, su al
tmda kalan mmtakalan süratle ve 
büyük zararlara uğramadan kuruta-
bilecektir. 

Edirne mektupları 

Trakyada mezarlıklar şehir ve 
köylerden uzaklaştırılıyor 

Kaldırılan mezarlıkların yerleri halka 
faydalı bir hale getiriliyor 

Edime şehir stadyomunun kurula cağı meıariık sahası temizlenirken 
Edime (Akşam) — Trakyada köy

lümüzün ve köyleıimizin muhtaç bu-
lımduklan sıhhî şartlan temin, içti
maî seviyelerini yükseltmek, ve me
denî bir hayata kavuşturmak yolun
da atılan adımlar memnuniyetle zik
redilecek mahiyettedir. 

Şehir ve köylerin içlerinde ve yanı 
başlannda kurulan mezarlıklann son 
jnllarda köylerimizden en az birer 
kilometre uzağa kaldırılarak sıhhî 
birçok mahzurlann bertaraf edilmesi 
ve bunlarm yerine park, anıd, koru
luk, fidanlık, veya havuz yapüması 
Trakya köylüsünün sıhhî bakımdan 
olduğu kadar medenî ve,içtimaî ba
kımdan da ilerlediğini gösterir. 

Son 3 yü içinde kaldırılan mezar
lıklarla bunlarm yerlerine yapılan 
yeni şoseler şvmlardır: 

Biganın Çan pazarmda kaldınlan 
mezarlık yerinde örnek fidanhğı, 
dutluk, tavuk istasyonu, aşım dura
ğı, havuz kurulmuş ve (1500) ağaç 
dikilmiştir. 

Pehlivanköyde fidanlık, park, anıd 
kurulmuş ve (5000) ağaç dikilmiştir. 
Karıştıranda kurulan koruluk ve 
meyvah meyvasız fidanlıklarda (3000) 
ağaç dikilmiştir. 

Geliboluda (26) dekarlık meyva-
lık ve örnek fidanlıktan başka (100) 
bin fışkın yetiştirilmiştir. Pazarcıkta 
park ve konıluk, Hasköyde parl^; 
meyvalık diğer bir karakol binası 
yaptırılmıştır. 

Çanakkalede park ve anıd, Bayra-
mıçta zeytinlik, ağaçlık, Hasboğada 
ve Se3Tnende koruluk, Arpaçta ve 
Musulcada ağaçlık ve fidanük, Edir-
nede fidanUk, bahçelik, bağlık, 60 
evli bir göçmen mahallesi kurulmuş 
ve ayrıca büyük stadyomun da kal
dınlan mezarlıklardan birinin yerin
de inşasına başlanmıştır. 

Stadyomvm kurulmakta olduğu 
mezarlıktaki taşlardan ve eserlerden 
müzelik olanlar salâhiyettar bir he
yet tarafmdan işaretlenerek müzele
re kaldırümaktadır. 

İzimr (Akşam) — İzmir orman müdürlüğünün hazırladığı program dai
resinde Kültürparkta bir (Ağaç bayramı) yapılmıştır. Vali, Belediye reisi, 
mebuslar, orman müdür ve memurlarile kalabalık halkın hazır bulunduğu ve 
i§tirak ett^i Ağaç bayramında Vali mııavini B. Cavid Ünver, orman bölge şefi 
mühendis B. Cevdet Sansoy taraflanndan ağaç, orman ve çiçeğin kıymet ve 
ehemmiyeti hakkında nutuklar irad edilmiş, sonra evvelden Jıazırlanan çu
kurlara yüzlerce çam fidanı dikilmiştir. 

Yukarıdaki resim, bu törende hazır bulunan mektepüleri gösteriyor. 
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A$KIN KURBANI 
— Büyük macera romanı 

Fakat gene kıskançlık kalbini hur-
du. Bu iyi hareketlerine artık devam 
edemiyecekti. Zira fazla ıztırap duyu
yordu. Maamafih, buna rağmen, sah
te Kadri Memduh paşanın Lütfiye ha
nımefendi ile barışmasını temin etti. 
Şimdi gene ihtiyar kadın âdeta hergün 
Perihanın evine geliyor; akrabasile bir
likte güle oynıya yemek yiyor, konuşu
yordu. 

O gün sofradan kalktıktan sonra, 
kin nedir bilmiyen Lütfiye hanım, pa-
saya hitaben; 

— Duydunuz mu? Büyük bir cina
yet olmuş. Tahir Vehbi isminde zengin 
bir Suriyeli bankeri öldürmüşler. Ken
disini seyahatinizden tanır mısınız? 

. — Filhakika bu ismi işittimdi. Fa
kat şahsen bilmem... 

— Uykusu arasında adamm gırtla
ğına bıçak sokmuşlar. Maksad hırsız-
lıkmış. Epeyce parasını da almışlar. 

O sırada gazeteye göz gezdiren Ten-
du: 

— A... Katiller yakalanmış! - diye 
bağırdı. 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
İhtiyar kadın: 
— Pek iyi olmuş. KimlermiŞ baka

lım? Merak ettim şunu - dedi. 
Genç kız, yüksek sesle aşağı satırla

rı okudu: 
(***) sokağında işlendiğini yandı

ğımız feci cinayetin katilleri polisin 
gayreti sayesinde gayet çabuk ele 
geçmiştir. 

Sabıkalı güruhundan «Üstad» is-
mlle tanınan şerirle arkadaşı Meh-
med yakalanmıştır. 

Tahkikat safhalanndan anlaşıldı
ğına göre, bu iki adam, evin hizmet-
çisile işi pişirmişler; üst batta bir 
içki sofrası kurmuşlar, lozı orada 
oyalamışlar, ve nihayet hain niyetle
rini tatbik etmişlerdir. 

Suriyeli Vehbi Tahirin ölümüne 
sebebiyet veren İHçak, kanlar içinde 
yerde bulunmuştu. 

Bu havadis okunduğu sırada, sah
te Kjadri Memduh paşa, fazla ehem
miyet vermiyormuş gibi bir tavır ta-
kınnuştı. Fakat yava^ yavaş müthiş 

bir endişeye kapüdı. 
Filhakika yakalaıımaktan korkmu

yordu. Onu kimse görmemişti. Fa
kat kendisini istintaka çağıracaklar, 
Nadire ile birlikte kendilerinden iza
hat istiyeceklerdi. Kimbüir, belki de 
bankerin rakibi sıfatile bir an kendi
sinden de şüphe edebilirlerdi. Fakat 
bu isbat edilemiyecek; bu cinayetin 
faili hiç bir zaman ele geçmiyecekti. 

Katil telâkki edilip yakalanan 
adamlar yüzünden işin biraz sarpa 
saracağından korkuyordu. 

Pencerenin arkasında saklı iken bir 
erkeğin içeri girdiğini sezmiş ve du
var kenanna sinmişti. Acaba bu 
«Üstad» miydi? 

Her halde mühim tahkikat safha
ları açılacaktı ve ister istemez Nadire 
ile kendisi de bu işe bulaşacaktı. 

Ya istintak esnasında heriflerle 
karşılaşırsa ne olacak? Kıyafetinin 
değişik olmasma rağmen Ali Zeki di
ye bildikleri adamm kendisi olduğu
nu teşhis etmiyecekler miydi? Belki 
de çifte hüviyet taşıdığım anlayın
ca, kendilerini kurtarmak İçin onu 
da önesüreceklerdi. Polise bildikleri-
lü söyliyecekler ve şahidlerle isbat 
edeceklerdi. 

O zaman nasıl tevil edecek ve nasıl 
yakayı sıyıracaktı. Hele Tendunun 
ve Ltitriye hanmun nazarında nasıl 
temize çıkacaktı? 

Uzun uzun düşündükten sonra 
biraz sükûn buldu. Yapacağı hareketi 
tesbit etti. Eğer onu polisten çağırır
larsa azametle girecek, bütün paşa-
hğını, aile babalığını takınarak ken
dini saydırtacak mükemmel bir rol 
oynayacaktı. 

Şimdi onca en mühimmi Nadire-
nin düşüncesini öğrenmekti. Cinayet 
gecesindenberi genç kadını görme
mişti. Acaba metresi şüpheleniyor 
muydu? Zengin Suriyelinin ölümü 
kadını her halde sarsmış olacaktı. 

Biraz sonra evden çıkıp Taksime 
doğru yürüdü. Meydandan geçerken 
satıcıların birinden bir gazete aldı. 

(Son dakika) serlâvhası altında şu 
satırlara göz gezdirdi: 

Tahkikat yeni bir safhaya girmiş
tir. Asıl katilin bir üçüncü şahıs ol
duğu etrafmda şüpheler uyanmıştır. 
Bunun Kadri isminde bir ihtikar ol
duğu tebeyyün ediyor. Kendisi Bar-
ba Todori'nin Galatadaki meyhane
sinde sarhoş olarak yakalanmıştır. 
Kanlı kamanın Kadriye ait olduğu 
meydana çıkmıştır. 

Sıkıştınlan serseri ihtiyar, katil 
olduğımu itiraf etmiştir.» 

Kadri Memduh paşanın yüzü yem
yeşil kesilmişti. Düşmemek için du
vara yaslandı. Ve yavaş sesle mınl-
dandı: 

€— Kadri efendi yakalandı. Bu, 

benim mahvolmam demektir.» 
* 

Kadri efendi istintak edildikten 
sonra tevkifhaneye sevk edilmişti. Se
kiz gündenberi tecrid edilmiş vazi
yette küçük bir odada oturuyordu. 
Menhus odaya girdiğinden itibaren 
ne yaptığmı hâlâ hatırlıyamıyordu. 
Zihninin içi karmakarışıktı. İztırab-
la inliylr ve sersem sersem söyleni
yordu: 

«— Katilim... Galiba ben katilim... 
Para çalmak için adam öldürdüm... 
Şimdi ya idam edileceğim, ya müeb-
bed küreğe gönderileceğim... Ben!... 
Ben!... Benim gibi bir adam...» 

Koridorda dolaşan gardiyanlardan 
biri seslendi: 

— Hey babalık... Böyle hızlı hızlı 
konuşma... Hakkında hayırh olmaz... 
Benden başka işiten yok amma, ne 
olursa olsun... 

Gardiyan çok merhametli bir 
adamdı. İhtiyara karşı, daima iyi 
muamele ediyordu. Yavaşça içeri gi
rip kerevetin kenanna oturdu: 

— Seninle böyle lâubalilik ettiği
mi görürlerse ceza yerim amma, içim 
acıdı... Dayanamadım. 

İhtiyarcık korkak korkan sordu: 
— Bir şey mi var? 
— Canım! Sana nasihat edec»» 

ğim... Benim başımdan uzun tecrü
beler geçmiştir. Nice katiller gördüm. 

(Arkası var) 

/ . 
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Clark Oahle ve Robert Taylor 
Biribirine rakip zannedilen bu iki 

artist iki kardeş gibi... 
ikisi de biribirinin meziyetinden, iktidarından 

bahsediyor. Bilhassa Taylor, Clark Gable'e meftun 

îki jeune premier, birisi Clark Gab-
le, senelerdenberi sahnenin en çok se
vilen erkeklerinden, diğeri ise. Robert 
Taylor, daha ancak bir senedenberi 
şöhret kazanmış müthiş bir popüla
riteye erişmiş. İkisi de ayni stüdyoda 
çalışıyor, hemen hemen ayni jarnda 
filimler çeviriyor. Bımlann biribiri ile 
rakip olmamasına imkân var im? Biri 
birleri ile konuşuyorlar, gülüşüyor
lar, fakat bu gülüşme maçtan evvel 
el sıkışan, öpüşen iki boksörün müte
kabil muhabbet izharı gibi bir şey de-
ğ'il mi? 

Bunu böyle tahmin ederseniz yanı-
hrsınız. Bakın yıldızların kendileri 
ne diyorlar: 

Clark Gable: 
— Ben Taylorü rakip olarak telâk

ki edeyim ha! Şaşarım bu kanaatte 
olanların aklına. Taylor iyi, yakışık-
İ!, akıllı bir çocuktur. Filim çevirir
ken onun gibilerine ihtiyacımız son
suzdur. Taylorün filim çevirmeğe baş
lamasına memnunum. Yükün bir kıs
mını sırtımdan aldı. Bunun için ona 
müteşekkirim. Ben çok çalışırım. Çok 
pek çok filim çevirdim. Bu adedi ek
siltmeyi isterim. 

Uzun bir zamandanberi Robert 
Montgomeri ile ben stüdyomuzda ye-
gâne jeune premerler idik; hiç nefes 
almadan oynamağa mecburduk. Son
ra aramıza Vilyam Povell geldi. Onu 
Spencer Tracy takip etti. Şimdi de 
Taylorla beş kişi olduk. 

Robert Taylor da diyor ki: 
— Clark Gablin benim hakkımda 

ne düşündüğünü bilmiyorum, fakat 
onunla dost olmak isterim. Clark tam 
bir insandır. Stüdyoya ilk geldiğim 
zaman herkes bana «onunla niçin ta
nışmıyorsun» diye sorup duruyordu. 

Ben, MO benimle tanışmak ister 
mi» cevabım veriyordum. Tenezzül 
etmiyeceğinden korkuyordum. Yal
nız uzaktan uzağa selâmlaşıyorduk. 

j<Serbes ruhları) filminde ©nu gördük, 
ten sonra perestişkârı olmuştum. E-
lân da öyleyim. 

Bir gün ona sormak istediğim bir 
şey vardı. Cesaretimi toplayarak git
tim. Kitap giJii bana açıldı. O zaman-
^aüber! dostuz. Yemeğe beraber gi
diyoruz. Benim jön prömiye; oluşum 
bu hususta hiç de fikrimi değiştirmiş 
değildir. Onun rakibi olmak küstah
lığım göstersem bile olamam ki... 

Clark Gable diyor ki: 
f — Ben, hiçbir zaman benimle oy
nayan bir kim.seye rakip nazarile 
bakmam. Hiçbir zaman iyi bir aktör 
bir rakip değildir. Bilâkis. Herkesin 

Clark Gable y Robert Taylra 

kendine mahsus bir hali, bir oynayı
şı vardır. 

Robert Taylor diyor ki: 
— Hiç kimse Clark Gable rakip ola

maz, Valentmoya olamadıkları gibi.. 
Clark kendine mahsus bir artisttir. 
Nasıl iki parmak izi biribirine benze-
tilemezse Clarka da hiç bir aktör 
benzetilemez. 

Rekabet meselesi böyle temizlen
dikten sonra muvaffakiyetin zirvesi
ne erişmiş yıldızlarm nasıl olup da 
böyle mütevazi olabildiklerini düşü
nüyorsunuz? 

Bir yıldönümü 

Topçu mektebi ve mektebi 
kuran Bekir paşa 

Bekir paşanın Istanbulun imân için ileri 
sürdüğ'ü ve bugün muvafık görülen fikirler 

M 

iki ahbap bir merasime gidiyor 

Clark Gableyi tekrar konuştura
lım: 

— İlk defa sinemacılığa intisap et
tiğim vakit yıldız olmak aklımdan 
geçmiyardu. Jönprömiye olacağuu 
bile ümid etmiyordum. Çünkü o za
manki jim prömiyeler bugünkünden 
başka idi. Yakışıklı erkek aranıyordu. 
Ben ise güzel değildim. O zaman sah
ne aktörlerine pek ehemmiyet vermi
yorlardı. Sahne aktörü yerine yakı
şıklı bir şoför, veya kapıcıyı tercih 
ediyorlardı. Romantik görünüşüm 
beş para etmiyordu. Gangster filimle-
ri yapılmasaydı hiçbir filme gireml-
yecektlm. Haydut gibi görünebilmem 
muvaffakiyetime âmil oldu. Talihim 
de çok yaver gitti. 

Esasen beyaz perdede her şey tali
he bağlıdır. Popülariteye çok ehem
miyet vermeğe gelmez. Bu çok geçici

dir. Bugün varsa yann yoktur. Fakat 
tecrübemin bana bu hususta sonsuz 
yardımı oldu. 17 senelik bir tecrübe 
devresi... Şaka değil bu! Tiyatro kum
panyalarında on yedi sene ufak rol
lerde çalıştım. Ne yazık ki bugün 
bunlann adedi azalmıştır. Yıldız ol
mak niyetinde olanlar hiç tecrübesiz 
işe başlıyorlar; 

Robert Taylor stüdyoda bir drama
tik sınıfta ders görmüş olduğu için 
çok talihlidir. Bu derslerden yapaca
ğı iş hakkında kıymetli malûmat 
edinmiş olarak çıktı. Robert Taylor 
gibi ders görmüş olanların adedi az 
olduğu için bugün Holivutta bu ka
dar ecnebi aktör vardır. 

Robert Taylor diyor M: 
— Ben hiç bir zaman aktör olmak 

istemiyordum. Fakat aktöre yakm en 
yakm başka bir şey olmak arzusun-
daydun: Hatip olmak... Konuşma ka
biliyetim yüksekti. Posnena kollejin-
de talebe iken bir piyes oynuyorduk. 
Fakat temsilden birkaç gün evvel Se-
attle şehrinde bir hitabet müsabaka
sı açıldığmı işitince oraya gitmeye 
karar verdim. Son dakikada fikrimi 
değiştirdim. Piyeste Stanhope adlı 
biri vardı. Annemin ailesinin ismi ol
duğu için bu rolü kabul ettim. Maa-
mafih aktörlük hayatımda bunun 
son rolüm olduğu kanaatinde idim. 
Seyirciler arasmda bir vazu sahnenin 
olduğunu bilmiyordum. Ondan bir 
mektup alınca hayrete düştüm. 

Her şeyden evvel bunun benim için 
malî ehemmiyeti vardı. Bir iş sahibi 
oluyordum. Doktor olan babam üç ay 
evvel ölmüştü. Gelirim yoktu. Çahş-
mak mecburiyetinde idim. Haftada 
25 dolar kazanıyordum. Altı ay sonra 
ancak 50 dolara çıkmıştı. İlerlemedi
ğimi görünce bu işi terketmeye karar 
vermiştim. Bir arkadaşım bana bir 
bankada bir iş bulmuştu. İşe tam bu 
sırada stüdyo yeni bir filimde bana 
daha mühim bir rol verdi. 

Clark Gable diyor ki: 
— Ben her türlü kalıba girdim. 

Yapmadığım iş kalmadı. Fakat şimdi 
anlıyorum ki aktörlük sevdiğim ye
gâne iştir. Robert Taylor da her hal
de zamanla böyle hissedecektir. 

Robert Taylora muvaffakiyet, hiç 
bir aktöre nasip olmayan tarzda 
müyesser olmuştur. Onu rakip ad
dedecek yerde onunla iftihar duya
rım. Robert Taylor diyor ki: 

— Clark Gable o kadar yüksek ki 
ben ondan sadece ders alabilirim. 

İşte görüyorsunuz ya biribirinin 
can rakibi zannettiğiniz bu iki yıldız 
iki kardeş gibidir!.. 

[Haliçte, Halıcıoğlu iskelesi civa
rında bir topçu mektebi vardır. 
Kuruluşu yüz seneyi bulan bu mek
tep memlekete çok kıymetli insan
lar yetiştirmiştir. Cümhurrelslmlz 
İsmet İnönü de bu mektebin eski bir 
talebesidlr. 

Mektebin kuruluşunun yüzüncü 
yılı mflnasebetUe Oalataaaraym en 
eski talebesi B. Ahmed îsfendi-
yar bir makale göndermiştir. 

Bunda mektebin ne suretle ku-
rulduğ:una ve mektebi kuran Bekir 
paşanm bir zamanlar tstanbulun 
İmarı için hazırladı^ pl&nlara dair 
dikkate şayan malûmat verilmekte
dir. Makaleyi aşağıda neşrediyoruz.] 

1256 tarihinde tahsil etmek üzere 
Mühendishanei Beriî Hümayundan în-
giltereye gönderilen talebenin esami
si kitabet muallimi kolağası Esat efen
dinin (Mir'atı Mühendishanei Berriyi 
Hümayun) namındaki eserinde mün-
deriçtir. 

İstihkâm alayı miralayı Bekir be
yin riyasetinde İngütereye giden heyet 
yüzbaşı Halil, Tevfik, Derviş, Enis, Se. 
lim, Emin efendilerden mürekkeptir. 

Bu zabitan İngilterede altı sene bu-
lımmuşlardır. 

Bunlar İngilteredeyken birer de
rece terfi edildiklerinden reisleri bulu
nan Bekir bey de liva olmuştu. Bunlar 
İstanbula avdetlerinde her biri devle
tin birer mühim müessesesine tayin 
edildiği sırada Bekir paşa da mekte
bin ıslahı için Mühendishane nazın 
olmuştu. 

Bekir paşa merhumım mühendis
hanei Beriî Hümayımun, Topçu mek
tebi haline kalbolunması için kaleme 
alarak Tophane müşiri Ahmet Fethi 
paşa vasıtasile Abdülmecide takdim et
tiği lâyiha sureti de Esat efendi mer
humun ayni eserinde münderiçtir. 

Bu lâyiha mucibince nehari olan 
mektebi leyliye tahvil ve bermucibi 
program boru işaretile ders ve tatil 
zamanlarım tayin ile, evvelce yetişti
ği merhum îshak efendi höcresini Top
çu mektebi unvanına bittahvil ebni-
ye için civarındaki demirhane arsasını 

satm alarak oraya elyevm mevcut olan 
Topçu mektebi binasını inşa ve ha
mam, mutfak, matbaa ve müştemilâtı 
lâzimeyi tamamlıyarak mükemmel 
bir hale koymuş ve mektebin resmi kü-
şadmda hazır bulunan Abdülmecide 
mektebin her tarafım gezdirip bımlar 
baklanda iktiza eden malûmatı mu-
fassalayı vermiştir. Bundan pek 
mahzuz olan Abdülmecit nazıra be
yanı memnuniyet ettiği sırada mektep 
hakkmda ne arzusu olduğunu sorma
sı üzerine nazır, maiyeti zabitan ve 
muallim beylerin mektebin ıslahı ve 
inşası hususunda kendisine pek büyük 
muavenet ve hizmetleri sebkat etmiş 
olduğunu arz ile terfilerini iltimas 
eylemiş ve padişah ta nazırın arzusu
nu is'af ile mektep heyetini bir derece 
terfi ettiği gibi; kendisinden bahset
mediği için padişah bu mahviyetten 
mütehassıs olarak kendisini de ferik
liğe terfi ve gene mektep nezaretinde 
ipka olunmasına irade etmişti. Fatih 
zamanında büyükçe bir mescit halin
de yapılmış olan Eyüpsultan camisi 
de üçüncü Selim zamanında tevsi 
ve tezyin kıhnmıştır. Eyüp camisinin 
son cemaat yerinin üzerine Londrada 
gördüğü bir billur kubbeyi oraya tat
bik etmek üzere iken Ebniyeyi âliye 
müdürü olarak Medineyi münevvere-
ye tayini işbu fikrini kuvveden file 
çıkartmamıştır. Bekir paşa en son de
fa huzuru hümayuna kabul olduğu 
sırada o zamana kadar senelerdenbe
ri devam olunup binlerce liralar sarf-
olunduğu halde bir türlü itmamı mü
yesser olmayan harem! şerifin tami
rine <ıHesabatı Ruzî Mahşerde sorul
mak ve mektep nezareti uhtesinde kal
mak üzere o makamın azamet ve şa-
niyle mütenasip ne yapmak lâzım ge
lirse bilâkayduşart seni Ebniyeyi âliye 
müdürü tayin ettim, hemen ol canibe 
azimet et» diye irade edilmiş ve Bekir 
paşa da bir hafta sonra yola çıkmıştır. 

Bugün görünen Türbei saadetle Ha
remi Şerif müştemilâtının plânlarını 
daha yolda giderken çizmiş ve gider 
gitmez tatbikine başlamış ve seneler
denberi sürüncemede kalmış olan bu 

mühim işi tesviye ile avdet edeceği sı
rada (dizanteri) den vefat etmekle, 
masarifatı techiriyesi Ebniyeyi âliye 
idaresi tarafından tesviye edilerek cen^ 
netül bakide Hazreti Osman hatiresi-
ne defnolunmuçtur. 

Hocapaşa yangınından sonra İstan-
bulun ekseri akıaau bir tarla haline 
gelmiş olduğımdan Bekir paşa İstan
bul ve civarmın mufassal bir plânını 
yaparak re bu plânda Babı hümayıuk-
dan başlayıp o zaman Darülfünun ola
rak yapılması arzu olunan müht«rik 
Adliye sarayı jrok iken İstanbulun 
Marmaraya nazır en lâtif yeri oldu
ğundan burasım daimi park halinde 
bırakarak bir tarafı Sultanahmet çeş
mesi ve diğer tarafı Ayasofya olmak ve 
o genişlikte Sultanahmet camisinin 
mihrabı ölünden Küçükayasofyaya 
doğru geçmek üzere bir cadde göster
miş ve bu caddeyi ta Yedikule surları-
na temdit etanişti. 

Diğer cihetten Selâtin camilerini 
esas tutarak ve taraflarını geniş me]^ 
danlık bırakarak Yedikulede bir Ta-
kızafer yapıp bu caddeyi (Bulvar) 
araba, yaya ve ath aksamına ayırarak 
şehrin içerisine kadar sokmuştu. 

Yedikulede inşasmı tasavvur ettiği 
Takızaferde bugün Darülfünunun Be
yazıt meydanına nazır olan cesim ka
pıdır ki, merhum Bekir paşa bunu 
Londrada iken gördüğü bir yerdea ba* 
zı tadilât yaparak tersim etmiş ve öm
rü vefa etmiyerek tatbikine müyesser 
olamamıştır. 

Namık paşa Bağdattan avdetinde 
Babı seraskertyi inşa ve etrafındaki 
yüksek duvarlan yıkıp tanzim eder
ken Babı saraskerî kütüphanesinde b * 
resme tesadüf eylemiş ve oraya tatbik 
ettirmiştir. 

O zaman inşa edilmemiş olan Ru
meli şimendiferini sur haricine bıra
karak şehre sokmayıp, şehir münaka
lâtını tramvaylara hasretmek ve güm
rük antropalannı ve kalafat yerini 
Çekmecelere götürerek İstanbul şehri 
lâtifini lâyık olduğfu veçhUe tanzim ve 
tezyin fikrinde bulunmuş ise de; Bekir 
paşanın Medinei Münevverede bulun-
masmdan ve orada vefat etmesinden 
istifade edilerek plân mucibince park 
olarak, bırakılma» iktiza eden ve bu
gün de ayni fikirde bulunulan mahal
le muhterik Adliye sarayı inşa ettiril
diği gibi İstanbulun Boğaziçine nazır 
en mutena mahalli olan Sarayburnu-
na kadar şimendifer sokularak o âli 
plân tamamen mahvedilmiştir. 

Bekir paşanın diğer İngütere arka
daşlarından Tevfik efendi, sanatını 
göstererek, şöhreti eski ressamlarca bU 
Unen ((Ressîun Tevfik paşa» kimyada 
müstamel olan müvellidülma, müvel-
lidülhumuza gibi istihsalâtı fenniyeyl 
ihdas edip ilerleten kimyager Derviş 
paşa namlle maruf olarak memleketi
mizde ilk evvel kimya tahlilâtım Da-
rülfünunda ve birçok zevat huzurun
da yaparak nam kazanan memleketi
mizin ilk kimyageri olmuştur. Bunlar
dan Halil efendi de tüfekhaneye me
mur edilerek Zeytinbumu ve diğer top 
fabrikalarmı ıslah ile Tophane müşir
liğine terfi etmiş ve Abdülâzizin son 
zamanlannda Maçka civannda inşa 
olunan bir duvara nezaret ederken ba
şına düşen bir taş ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 

Selim efendiyle, Enis efendi mektep 
muallimliklerine tayin olunmuşlardı. 
Selim efendi bilâhare Mühendishan* 
nazırı olan Selim paşadır ki, ressam 
Halil paşamn pederidir. 

Emin efendi de hidematı mülkiyedt 
kullanılarak Şam valisi olmuf ve büp 
yük Suriye İhtilâlinde Lübnanda bu
lunarak vefat eden Emin paşadır. 

İkmali tahsil için İngilreye gidip al
tı sene sonra avdet eden işbu efendi
lerin hepsi evli olduklarından aileleri-
ne hediye olarak getirdikleri; dikiş m v 
kinesi, yelpaze, şemsiye, ustunç takımı, 
deri eldiven, tığ ve kanaviçe iğnesi gi
bi şeyler ilkönce bunlar tarafından 
getirilmiştir, 

Paşabahçesi 
Ahmed lüfendiyar 
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Fenerbahçe, Perayı 
7-2 yendi 

Sartlâcivertliler ikinci devrede 
güzel bir oyun çıkardüar 

Dün sabah saat 11 de ilân edilen 
Fenerbahçe - Pera maçı yirmi beş 
d^ika teahhürle başladu Bu yirmi 
beş dakika içinde saha sulandı. Bu 
tedbire rağmen, ikinci devrede ayak
lar arasında dolaşan topu kalkan toz 
bulutlan arasında gönnek mümkün 
olmuyordu. Fenerbahçe ile Peranm 
karşılaşması stadyoma üç bine yakm 
seyirci çekmişti (Hasılat 800 lira). 

Takımlar, halcem Şazi Tezcamn 
idaresi altında şu şeküde dizildiler: 

Fenerbahçe: Hüsameddm - Yaşar. 
Lebib - Muzaffer, Ali Rıza, Mehmed 
Reşad - Naci, Basri, Esad, Fikret, 
Rebii. 

Pera: Çafatino - Civelek, Hıristo -
Çiçoviç, Etyen, Tofo - Meynezi, Culafİ, 
Vasilyadis, Bambino, Talea, yarı Fe
nerli, yan Perah olan Angelidis iki 
takımda da yer almamıştı. Perada 
Ratklif de yoktu. 

OYUN 
Bir (hususî maç) olarak başlıyan 

müsabaka dakikalar geçtikçe sert bir 
lig maçı halini alıyordu. Fenerbah-
çenin ilk dakikalarda Fikret - Rebii 
kombinezonu ile inen akmlan, ağır 
ve kısa paslarla yürüdüğü için Pera 
müdafaası tarafından kesiliyordu. 
Peranm birkaç akınım da Lebib ant 
müdahaleleri ile, bazan da Yaşar de
vamlı favullerile kemeğe muvaffak 
oluyorlardı. 

Fenerbahçenin tazyiki ile geçen 
dakikalar esnasında Fîkretin bir sü
tü havadan, Nacinin bir vuruşu ke
nardan avuta gitti. Pera haf hattı 
yakaladığı toplan forvert hattına 
gönderemiyor. Fener haflan ekse
riya yerden gelen toplan kolaylıkla 
kMebiliyor. 

DİREĞE ÇARPAN SÜTLER 
Culafİ demarke vaziyette güzel bir 

pas aldı ve plase bir şüt çekti. Top 
sol direğe çarparak geri döndü. Or
tada dolaşan tc^ on sekiz pasm pek 
az ilerisinde Muzaffer tehlikeli bir 
şekijde atladı. Hakemin verdiği fri
kik! Bambino havadan, tutulmaz 
bir sütle Fener kalesine gönderdi. 
FMier müdafaası fena yer almış, Hü-
8a«i da 9ütü görmemişti. Bu sefer 
top sağ direğe çarptı. Atlatılan bu 
tehlikeler Fener müdafaasını şaşırt
mıştı. Üstüste iki korner daha oldu. 
PENERBAHÇENtN BİRtNCt GOLÜ 

Muzaffer dışan çıktı. Ali Rıza sağ 
hafa, Esad santrhafa geçtiler. Yaşar 
da santrfor mevkiini aldı. Yirmi dör
düncü dakikada Yaşardan muvazi bir 
pas alan Fikret on sekiz pasın dı-
şmdan pek az yüksekten giden ve kö
şeyi buln mükemmel bir şüt çekti. 
Çafatinonun plonjonu kısa kaldı. 

Oyun (1-0) olduktan sonra Fener
bahçe takımı daha muntazam oyna
mağa başladı ve hâkimiyeti ele aldı, 

PERANIN BtetNCt GOLÜ 
Otuzuncu dakikada Fener hücum

da iken açılan müdafaanın ortasın
dan Bambino eşarpelik bir pas aldı. 
Ve topu sürdü. Hüsameddin buna 
ayakla çıkmağa teşebbüs etti. Mu
vaffak olamadı. Lebib topu içeriden 

çevirdi. Hakem golü vermişti, 
FENERBAHÇENİN İKİNCt GOLÜ 
Otuz iküıci dakikada Pera aleyhi

ne olan bir favulü Naci çekti. Çafati-
ni ters bir yumrukla bunu kendi ka
lesine soktu. 

Devrenin sonuna kadar Peradan 
Hıristonun, Fenerden bek Yaşann 
karşıhkh favullerinl seyrediyorum. 
Devre (2-1) bitti. 

tKİNCt DEVRE 
Fenerbahçe takımını değiştirmişti. 

Hücum hattı .şöyle oynuyordu: 
Fazıl, Naci, Yaşar, Rebii, FUcret, 

müdafaa ayni. Bu devrenin daha ük 
dakikalarından itibaren Fenerbahçe 
hürumlannı arttırıyor. Pera ise git
tikçe gevşiyordu. Peralılar oyunun 
sonlanna doğru kendilerini toparla
dılar amma, işişten geçmişti. 
FENERBAHÇENİN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 

Beşinci dakikada Fazıla on sekiz 
pas köşesinde favul yaptılar. Esad 
bunu güzel bir sütle üçüncü defa 
olarak Pera eığlarma taktı, Çafatino 
yer tutmamıştı. 

FENERİN DÖRDÜNCÜ GOLÜ 
Onuncu dakikada Ali Rızanın or-

talaılığı topu, Rebii on sekiz paş dı-
şmda tuttu. Plase bir sütle Pera ka-
leşine soktu. Pera kalecisi değişti. 
FENERBAHÇENİN BEŞİNCİ GOLÜ 

On dördüncü dakikada Rebii Fik-
rete derin bir pas verdi. Fikret orta
ladı. Yaşar kafa ile bımu ağlara 
taktı. 
FENERBAHÇENİN ALTINCI GOLÜ 

16 ncı dakikada Fenerbahçe sol 
t a r^ ı müdafaadan itibaren kısa pas-
h bir kombinezon yaptı. İleri pası 
alan Fikret Hıristoyu geçti. Sütünü 
kaleciye çevirdi. Fazıl yetişerek topu 
boş kaleye gönderdi. 

PERANIN İKİNCİ GOLÜ 
18 İnci dakikada Yaşar on sekiz pa

sı içinde Pera forvertlerinden birini 
düşürdü. Penaltıyı Mesinezi attı. Bu 
sırada Bambinonun ustaca bir kafa 
vuruşunu Hüsameddin yakalıyamadı. 
FENERBAHÇENİN YEDİNCİ GOLÜ 

Yirmi dördüncü dakikada Rebüden 
bir pas alan Fazıl topu ortaladı. Na
ci yakından bir şütle yedinci golü 
yoptı. Pera takımı yedi golden sonra 
harekete geçti. Forvert hattında oy
namağa başlıyan Etyenin bir kaç teh
likeli sütünü Hüsam.eddin yakaladı 
ve oyım bu netice ile yani Peranm 
(7-2) mağlûbyieti ile bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Fenerden Hüsameddin, Lebib, bü

tün haf hattı muvaffak oldular. Mü
dafi Yaşan antrene etmeden oynat
mamak lâzımdır. Hücum hattı Fik-
retin Utihakı ile çok artmıştı. İkinci 
devrede uzun yaptılar ve muvaffak 
oldular. 

Pera takımında sağ bek en iyi 
oyuncu idi, Çafatino fena oynadı. 
Hıristo lüzumsuz derecede sertti. 
Haf hattı çabuk gevşedi. Hücum hat
tı acele oynadı ve muvaffak olamadı. 

VİTİ TENAL 

Beden teiliiyes! kupası IMiUî k ü m e k a r ş ı l a ş m a l a r ı 
Süleymaniye, Şîşli-Kasım-
paşa, Galataspor muhte

litim 4-1 mağlub etti 
Millî küme haricinde kalan klüpler 

arasında tertib edilen beden terbiyesi 
kupası maçlarına dün Taksim stadın
da büyük bir kalabalık önünde devam 
edildi. Ve Süleymaniye, Şişli muhteli-
tile Kasımpaşa, Galataspor muhtelit
leri karşılaştılar. Hakem Adnan Akı-
nm idaresinde başlayan oyun Şişli, 
Süleymaniye muhtelitinin hâkimiyeti 
altında geçti. Rakibine nazaran daha 
zayıf olan Kaampaşa, Galataspor 
muhteliti mütemadi şekilde yapılan 
hücumları durdurmakta müşkilâta 
uğrıyordu. Sağdan yapılan yeni bir 
akında Agop ilk Süleymaniye Şişli go
lünü yaptı. Biraz sonra Nubar kaleci
nin elinden kaçırdığı topa yetişerek 
ikinci sayıjn çıkardı. Son dakikada 
firiklkten Melodr üçimcü golü kaydet
ti ve devre 3-0 Süleymaniye. Şişti le
hine nihayetlendi. 

İkinci devre bidayetinde sıkı bir hü
cum yapan Süleymaniye Şişli mühim 
bir fırsat kaçırdıjrse de hemen bımun 
akabinde topu süî^erken harikulade 
bir şüt atan Hiraç günün en güzel go* 
lünü yaptı. 

Bu sayıdan sonra harekete geçen 
Galataspor, Kasımpaşa oyuncularını 
sağdan yaptıklan bir akında Şişli mü
dafileri hatalı bir şekilde durdurdu
lar. Verüen penaltıdan Murtaza Ka
sımpaşa, Galataspor muhtelitinin ilk 
golünü yapı. Bundan sonra akınlar 
karşılıklı olmakla beraber Şişli - Sü
leymaniye kanşığınm hâkimiyeti de
vam etmekte idise de iki taraf da bir 
çok fırsatlar kaçırarak vaziyeti değiş
tirmeğe muvaffak olamadıklarından 
maç, 4-1 Şişli - Süleymaniye kanşığı
nm galibiyetile bitmiş oldu. 

Seri bisiklet müsabakaları 
Seri ebisiklet yarışlannın sonımcu-

su dün sabah Tc^kapı ile Silivri ara-
sıida ve 150 kilometrelik bir mesafe 
dahilinde İstanbul ve Kocaeli bölge
leri bisikletçileri arasında yapılmıştır. 

Neticede İstanbul takımından Sü-
leymaniyeli Haralâmbo beş saat bir 
dakikada birinci ve Fener Yılmazdan 
Torkom 5,31 de ikinci olmuşlardır. 

İzmit takımından İbrahim 5.56 da 
birinci, bir tekerlek farkile Şükrü ikin
ci ve Mitat üçüncü olmuşlardır. 

Yapılan tasnif neticesinde 9 puanla 
Haralâmbo 1939 İstanbul seri bisiklet 
yanşlan birincil, Torkom da 18 pusm-
la ikincisi olmuşlardır. 

Federasycm tarafmdan kendilerine 
birer kupa hediye edilecektir. 

İkinci küme kupa maçları 
ikinci küme klüpleri arasında ter

tib edilen kupa maçlanna dün Şeref 
stadında devam edilmiştir. Günün ilk 
müsbakasmı Tanğin hakemliği altın
da Galatagençler ile Bozkurd takım-
lan yapmışlardır. İlk devre Galatagenç-
lerin 1-0 galebesüe bitmiş ikinci dev
rede Bozkurd bıma bir golle mukabe
le ettiğinden oyun 1-1 berabere niha-
yetlenmiştir. 

İkinci oyun Demirspor ile Beylerbe. 
yi arasında yapılmıştır. Nuri BosUt'un 
hakemliği altında geçen bu oyunu tah
minlerin hilâfına Demirsporlular 2-1 
kazanmışlardır. Çok sıkı bir mücade
le halinde geçen bu oyunun ilk dev
resi birer sayı ile beraberlikle bitmiş 
ikinci devrede Demirspor bir gol da
ha yaparak maçtan 2-1 galib çıkmış
tır. 

Galatasaray, Vefayı 4-1 mağlub etti 
Dün Taksim stadmda Vefa ile Ga

latasaray millî küme için karşılaştı
lar. Bu müsabaka için dünkü nüsha
mızda yaptığımız tahmin tahakkuk 
etti. Güneşten gelen oyımcularla tak
viye edilen Galatasaraylılar üstün bir 
ojrundan sonra Vefaya galip gelmek
te müşkülâta uğramadılar. Birinci 
devrejd sıkı bir mücadele içinde ve be
raberlikle bitiren yeşil beyazlılar ikin
ci devrede yorulduklanndan üç gol 
daha yiyerek maçı 4 - 1 kaybettiler. 
Sahada beş bin kadar bir seyirci var
dı. Saat 17 de hakem B. Refik Osma-
nm idaresinde sahaya çıkan takım
lar şu şekilde dizildiler: 

Galatasaray: Osman - Faruk, Ad
nan - Musa, B«fii, Yusuf - Necdet, 
Süleyman, Salâhaddin, Buduri, Sara-
lim. 

Vefa: Azad - Vahit, Garo - Süley
man, Lûtfi, Şükrü - Muhteşem, Hak
kı, Gazi, Sulhi, Mehmed. 

OYVN 
Oytma Galatasaraym sağdan yap

tığı serî bir hücumla başlandı. Bunu 
Vefanın "mukabil akını takib etti. İki 
taraf da ilk dakikalarda birbirini de
nemekle vakit geçhiyordu. Bu sırada 
Salâhaddinin fevkalâde bir sütünü 
Vefa kalecisi maharetle çeldi. Vefa
nın soldan yaptığı bir hücumda Muh
teşemin ve onu takiben de Hakkmm 
attığı sütler Galatasaray kalesi ya-
kmmdan avut oldu. 

İki takımm hücum hatları munta
zam çalıştığından müdafaa 03runcu-
lan bütün enerjilerini kullanmak 
mecburiyetinde kalıyordu. 

GALATASARAYIN İLK GOLÜ 
Her iki takımın karşılıklı kaçırdık-

lan fırsatlardan sonra ilk golü atmak 
san kırmızı takıma nasib oldu, 30 un
cu dakikada merkezden inkişaf eden 
bir hücumda Vefalı Lûtfi topu elile 
tuttu, Kale yakmmdan olan bu ceza 
vuruşundan Salâhaddin sıkı bir şütle 
takımmm birinci golünü çıkardı. 

Bu gol Vefa takımını harekete ge
tirdi ise de muhacimlerinin çok uzak
tan şüt atmak merakı netice almala
rına mâni oluyordu. 

VEFANIN GOLÜ 
35 inci dakikada Muhteşem vasıta-

sile sağdan serî bir iniş yapan Vefalı
lara Galatasaray müdafaası favul 
yaptı. Kaleye otuz metre kadar bir 
mesafede olan bu favul atışım Hak
kı çok sıkı bir şütle üst zaviyeden 
içeri sokarak takımmı berabere vazi
yete getirdi. 
Oyun tekrar başladığı zaman iki ta

raf da sürat ve gayretle birbirinin 
müdafaasım atlatıp galibiyet sayısı 
yapmağa çalıştılarsa da buna muvaf
fak olamadılar ve devre 1-1 beraber
likle nihayetlendi. 

ÎKİNCt DEVRE 
İkinci devreye Vefalılar daha canlı 

başladılar. Üstüste yaptıklan hücum
larla Galatasaray kalesini tehdid edi
yorlardı. Vefamn bu enerjik hücum-
lannı tehlikesizce atlatan Galatasa
raylılar yavaş yavaş açılmağa ve mu
kabil akınlarla Vefa msıf sahasına 
geçmeğe başladılar. 

GALATASARAYIN tKİNCt GOLÜ 
Devrenin beşinci dakikasmda Be

diinin sol tarafa verdiği pası süratin
den istifade ederek kale yakmında 
yakalayan Sarafim önüne çıkan mü
dafileri aUatarak güzel bir şütle takı

mmm ikinci ve galibiyet golünü yap
tı. Bu sayıdan sonra Galatasaray hü-
cumlan sıklaştı. Vefa müdafaası bil
hassa sol müdafi Garo aksadığı için 
bu akınlar tehlikeli oluyordu. 
GALATASARAYIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 

13 üncü dakikada soldan yapılan 
yeni bir sarı kırmızı akınmda top or
taya geldi. Vefa müdafileri uzaklaştı-
ramadılar. Falso yapan top Süleyma-
mn önüne düştü. O da kanşıklıktan 
istifade ederek yavaş bir vuruşla 
üçüncü defa olarak Vefa kalesine at
tı. Kısa fasılalarla yapüan bu sayılar 
Vefanın bozulmaısma sebeb oldu. Ade
tâ mağlûbiyeti kabul etmiş bir şekil
de oynamağa başla(hlar. Bu sırada 
takımda ufak bir tadilât yapıldı. 
Hakkı ortahafa, Lûtfi sağhafa, solmü-
dafi sağaçığa geçti. Takımda yapılan 
bu değişiklik nisbeten tesirini göster
di. Galatasaray muhacimlerinin hü-
cumlan biraz yavaşladı. 

GALATASARAYIN DÖRDÜNCÜ GOLÜ 
Devrenin 28 inci dakikasında Musa 

kendi kalesi önünden kurtardığı to
pu bir degajmanla solaçığa geçirdi, 
Necdet önüne çıkan Vefa müdafileri-
ni güzel bir vücud çalımiyle atlatarak 
kalecinin müdahalesine meydan bı
rakmadan topu dördüncü defa ola
rak Vefa kalesine soktu. Bu sayrdan 
sonra her iki taraf son gayretlerile 
oynamalarına rağmen vaziyeti değiş
tiremediler ve maç 4 - 1 Galatasara
ym galebesüe nihayetlendi. 

NASIL OYNADILAR? 
Galatasaray takımı galip gelmesine 

rağmen tatminkâr bir oyun çıkara
madı. Kaleci Osman güzel kurtanş-
1ar yapmasına rağmen çıkışlarmda 
mütereddid ve hatalı idi, Müdafiler 
henüz birbirine alışamamakla bera-

. ber vazifelerini muvaffakiyetle başar
dılar, Haf hattında Musa ve Bedü iyi, 
Yusuf durgundu. Salâhaddin hücum 
hattmı güzel idare etti, Boduri ve Sa
rafim galibiyetin âmili idiler .Süley
man ve Necdet büyük enerji Ue çaUş-
tılar. 

Vefa takunmda kaleci ve müdafi 
Vahid güzel oynadılar. Sohnüdafi 
Garo takımm en bozuk oyuncusu idi. 
Haf hattmda Lûtfi ve kısmen Süley
man çalıştılar. Şükrünün oyunu ran
dımanlı değildi. Hücum hattmda 
Muhteşem, Hakkı fevkalâde, diğerleri 
vasattı. 

ŞAZİ Tezcan 

Hahcıoğlu Karagümrüğe 
S:alib 

Dün Karagümrtik sahasında Halı-
cıoğlu Ue Karagümrük takımlan ara
sında hususî bir müsabaka yapılmış 
ve Halıcıoglu hâkim bir oyundan son
ra 7-2 gallb gelmiştir. 

Millî k ü m e puan 
cetveli 

Takım M, G, B. M. A. Y. P. 
A. Gücü 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 
Demir. S. 
Ateş 
Vefa 
Doğan 
O. Saray 

6 
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3 
3 
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2 — 

— 1 
1 — 
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Çocuk bayramında J 

*̂  

Münir büyük bir itina ile traş ol
duktan sonra yeni yaptırdığı elbise
sini giydi, sokağa çıktı. Hava çok 
güzeldi. İnce pardesüsünü koluna al
mıştı. 

Nazlı ile buluşmalarına daha pek 
çok vakit vardı. Onun için bir tram
vaya atlayıp Şişliye kadar şöyle bir 
uzanmağa karar verdi. Tam bu sıra
da önünde bir tramvay da durmuş
tu. Atladı. Gözüne ilişen boş bir yere 
oturdu. 

Önündeki sırada genç bir adamla, 
küçük, cıvıl cıvıl öten bir kız çocuğu 
oturuyordu. Konuşmalarından onla
rın baba kız olduidan anlaşılıyordu. 
Çocuk başına kocaman bir kurdelâ 
bağlamış, iki dirhem bir çekirdek süs
lenmişti. Neşe içinde idi. İnce sesile 
durup dinlenmeden mütemadiyen ba-
basma sualler soruyordu. Babası da 
zaman zaman onun açık sarı saçları-
m elile okşayarak cevablar veriyor
du. Genç adam da kızının neşesi 
karşısmda saadet içinde idi. 

Baba kız konuşurlarken Münir bir
denbire kendi küçük kızını hatırladı. 
Genç adama birdenbire bir garibhk 
çöktü. Kızını dört aydanberi hiç gör
memişti. Son zamanlarda Müniıin 
hayatında müthiş bir fırtına kop
muştu. Bu fırtma onun yaşayışını de
ğiştirmiş, hayatını altüst etmişti. 

Nazlıyı tanıdıktan sonra gözü ne 
kansı Ayşeyi, ne de küçük kızı Jlmelt 
görmüştü. Evini, karısmı, çocuğunu 
bırakmış, hayatındaki bütün bağları 
kırmış, Nazhnm peşine düşmüştü. 
Genç adam kendisini şiddetle akan 
bir nehre atılmış bir kibrit kutusuna 
benzetiyordu. Başını almış bir mace
raya doğru sürüklenip gidiyordu. Ha
yatındaki eski rahat, sakin günler 
artık birer masal olmuştu. 

Münir bütün bunları bildiği halde 
bu delice maceranın arkasında koş
maktan kendini alamıyordu. Nazlı 
onun için alkol gibi, kokain gibi, 
doktorların «keyif verici zehirler» de
dikleri cinsinden şiddetli bir iptilâ 
haline girmişti. 

Genç adam bu maceranın kendisi 
için çok fena neticeler vereceğirü an
lıyor, fakat bir türlü ondan kurtula-
mıyordu. 

Münir kendi kendine böyle düşü
nürken önündeki iskemlede oturan 
küçük kız: 

Baba... dedi, çocuk hafsatı ne 
güzel şey... Keski her ay böyle bir 
çocuk bayramı yapsalar da sen de 
beni hep gezdirsen... 

Münir o zaman önündeki oturan 
genç babanm çocuk bayramı olduğu 
için küçük kızını gezmeğe çıkardığı
nı anladı. 

Tramvay Köprü üstünde duı-muş-
tu. Buradan bir çok yolcu tramvaya 
bindi. Bunlann arasında bir baba 
kız daha vardı. 

Münirin önünde oturan çocukla 
babası tramvaya yeni binen baba kı
zı tanıyorlardı. İki çocuk birbirleri
ni uzaktan görünce bağırdılar: 

— Yıldız!... 
— Ayhan... 
Çocuklar neşe içinde birbirlerilc 

konuşuyorlardı. Biri: 
— Babam beıü bu akşam çocuk 

balosuna götürecek!., diyordu. 
Öteki de: 
— Biz de çocuk eğlencesine gidi

yoruz, cevabını verdi. 
Tramvay Tepebaşına çıkmıştı. Bü

yük bir binanın önünde kaynaşan 
bir alay çocuk dikkatlerine çarptı. 
Münirin önündeki sımda oturan ço
cuk, ai 'kada^a sordu: 

— Burada ne var? 
— Çocuk tiyatrosu... 
—. Bugün bütün çocuklar eğleni

yor... 
Bu söz Müniri büsbütün müteessir 

etti. Evet bugün bütün çocuklar 
neşe ve sevinç içinde idi. Yalnız bir 
çocuk, babası evinden uzaklaşmış bir 
tek çocuk eğlenmiyordu: Kendi kızı 
Emel... Münir düşündü. Beîki'de şu 
dakikada Emel pencereden babasile 
sokağa çıkan çocuklara bakıyor ve 
annesine: 

— Anne... Babam niçin gelmi
yor?., diye soruyordu. 

Tramvay bir aralık durdu. Biletçi 
bağırdı: 

— Taksim ...Var mı inecek? 
Daha dört beş ay evveline kadar 

tramvay Taksimde duı-duğu zaman 

hemen yerinden kalkar ve inerdi. 
Çünkü Taksimde oturuyorlardı. 
Tramvaydan Taksimde inmek onun 
için o kadar büyük bir alışkanlık ha
line girmişti ki bazan bir iş İçin mese
lâ Karaköyden Harbiyeye gitmek üze
re tramvaya bindiği zaman farkında 
olmıyarak sırf alışkanlık tesirile Tak
simde indiği oluyordu. 

Şimdi de biletçi: 
— Taksim!., diye bağınnca gene 

yemiden şöyle bir doğrulmuş, fakat 
aklı başına gelmişti. Münirin kansi-
le beraber oturduğu apartıman bi
raz ileride idi. Apartımamn köşesi 
tramvajrm penceresinden görünü
yordu. 

Tramvay kalkmak üzere idi.Genç 
adam birdenbire yerinden fırladı. 
Biletçiye: 

— Dur, dur... dedi. Ben burada 
iniyorum. 

BUetçi yeniden iki defa zili Çala
rak tramvayın kalkmasına mâni 
oldu. 

Münir yolcuları âdeta itip kakarak 
kendisini arka sahanUğa attı. Telâş
la ayağına bastığı bir adam: 

— Yahu... dedi, mademki tram
vaydan inecektin, şimdiye kadar ak
im nerede idi. 

Münir bu söze kızmadı. Gülümsi-
yerek cevab verdi: 

— Aklım şimdi başmıa geldi... 
Tramvaydan atladı, evinin yolunu 

tuttu. Dört ay evvel bir gün kapatıp 
dışarıya çıktığı evinin kapışım çalar
ken heyecandan eli titrijfbrdu. 

Kansı temiz yüzile, temiz bakışla-
rile onu hiç bir şey olmamış gibi kar
şıladı. Genç kadın: 

— Zaten dedi, bugün Emeli gez
dirmek için geldiğini biliyorum. Hat
tâ Emele söylemiştim amma bana 
inanmadı. 

Emelin gözlerinin etrafı kızarmıştı. 
Çocuğun ağladığı anla.şılıyordu. 

Münir hemen çocuğunu giydirdi. 
Kansını koluna taktı. Güneşli kırla
ra çıktılar. Eve dönerken Münir yol
da rasladığı bir arkadaşına: 

— Bu yalnız çocukların değil, bü
yüklerin de bayramı... diyordu. El
verir ki insan saadetlerden istifade 
etmenin yolunu bilsin. 

Hikmet Feridun Es 

BULMACAMIZ 

••İdsn I»!*; 
1 — Cebel - Başına «T» gelirse bir has

talık olur - Uzak nidası. 
2 — Kolye. 
3 — Dizi - Şiir yazan. 
4 — Bayramdan bir gün evvel - Nefi 

edatı. 
5 — Kırmızı - Refik. 
6 — Kovma - Bayan öküz. 
7 — Tersi her zaman demektir. 
8 — Baltanm başı - Halk - Su hendeği. 
9 — Otomobilin bir parçası - 20^ ku

ruşluk sigara. 
10 — Boşta gezenler. 
Tokandan ««»ti: 
1 — Vakit âletine nazar kıl. 
2 — İkram ve izaz etmek. 
3 — İleri dê U - Ba^ma «İ» gelirse bü

yük olur - Tersi asmaktan emirdir. 
4 — Az kaynamış yumurta. 
5 — Bayram - Erkek - Dayamaktan 

emir. 
6 — Sırrı meydana verme - Rapt edatı -

Baş. 
7 — Tamir eden - Sorgu edatı. 
8 — Sıfat edatı - Deliller. 
9 — Parmak ucudaki - Tersi sevaptır. 

10 — Beyaz - Yemek - Zer* eder. 
Gefen bolmacamııııı haUi 

•«Idan •»!*'• 
1 — Karanfil, 2 — Udi, İadeli, 3 — 

Rami, Re, Ar, 4 — Amelimanda, 5 — 
I^baleb, 6 — İs, Rok, Ar, 7 — Yenitoka, 
8 — Elft. Elesek, 9 — İfa, Ozacı, 10 — 
Emin, Garam. 

Takandan aşakı: 
1 — Kurabiye, 2 — Adam, Selim, S — 

Rimel, Nafl, 4 — İleri, An, 5 — Ni, tbate, 
6 — Famıakolog, 7 — ideal. Keza, • — 
Le, Ne, Asar. 9 — Ladba, Eca, 10 — Şira, 
Rakım. 

Izmirde bir kaza 
Tren durmadan atlıyan bir 

işçinin iki bacağı kesildi 

İzmir (Akşam) — Evvelki gün Iz-
mirden Bomovaya hareket eden 53 
sayılı havali treninin Halkapmar is-
tasyonıma vardığı sırada bir kaza 
olmuştur. Ayni trende bulunan ve 
atölyesinde çalışan işçi Süleyman 
atleyesinde çalışan işçi Süleyman 
oğlu 25 yaşında Said, tren durmadan 
atlamış, muvazenesini kaybederek 
raylann üzerine düşmüş, arkadan 
gelen vagonlar, iki ayağı üzerinden 
geçerek dizkapakları üzerinden iki 
ayağını da ezmiş^ parçalamıştır. Za
vallı işçi, yeni evlenmişti, kazadan 
sonra, vücuddan kopmuş olan iki 
ayağına bakarak ağlamağa başlamış: 

— Yarabbi, benim canımı al. Ayak
sız yaşayamam. 

Demiştir. Hastaneye kaldırılan ka
zazedenin iki ayağı baldırından kesil
miş, damarları dikilmiştir. Vaziyeti 
ağırdır. 

İzmir Fuan için propaganda 
izmir (Akşam) — 1939 İzmir Fuan 

münasebetile Fransız devlet şimendi
ferlerinde yüzde 50 tenzilât yapıldığı 
Fuar komitesine bildirilmiştir. İzmir 
Fuar komitesi, Nevyork dünya sergi
sinde İzmir Fuan için geniş mikyas
ta propaganda yapılmasını kararlaş
tırmıştır. Bu maksadla İzmir Fuarı, 
Ege bölgesinin iktisadî ve turistik kıy
meti, eğlence yerleri hakkında güzel 
resimlerle dolu bir broşör bastırıl
mağa başlanmıştır. Ayrıca bir de ka
talog tabettirilecektir. 

ödemiş te yeni istasyon binası 
izmir 22 (Akşam) — Devlet De

miryolları umum müdürlüğü, Öde
mişte 60,000 lira sarfile yeni bir is
tasyon binası inşa ettirmektedir. Es
ki istasyon emtia ambarı olarak kul
lanılacaktır. 

•.'•'';-r/^ör'c:/;V^fa»' 
Tftrklye Radyodtfâcyon Postalan 

DALOA UZUNLUĞU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. »465 Kes. 20 K«. 

AIİK.ÂRA RADYOSU 
Pazartesi 24 - 4 - 939 
TÜRKtYi: SAATILE 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği-PL, 
13: Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Sen
fonik plâklar). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Operet
ler - PL), 19: Konuşma (Çocuk esirgeme 
kurumu - Çocuklara masal), 19,15: Türk 
müziği (Halk türküleri ve oyun havala
rı - Sadi Yaver), 19,35: Türk müziği 
(Karışık program) Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
tjfler, 20: Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,15: Türk müziği 
(Klasik program) Ankara Radyosu küme 
heyeti. İdare eden: Mesud Cemil. 1 - Ce
mil beyin - Kürdili hicazkâr peşresi, 2 -
Doktor Suphi - Kürdili hicazkâr şarkı -
Birlikte bir akşam, 3 - Rahmi beyin -
Kürdili hicazkâr şarkı - Söyle ey mıdnbı 
nazende eda, 4 - Arif beyin - Kürdili hi
cazkâr şarkı - Sende acep uşşaka eziyet 
mi çoğaldı, 5 - Rıfat bey - Kürdili hicaz
kâr şarkı - Bu şeb recayı dil oldu, 6 -
Rıfat beyin - Kürdili hicazkâr şarkı - Ol 
goncanın etrafmı almış yine güller, 7 -
Arif bey - Kürdili hicazkâr şarkı - Kan
lar döküyor, 8 - Arif bey - Kürdili hi
cazkâr şarkı - Gurup etti güneş dünya 
karardı, 9 - Ruşen Kam - Kemence tak
simi, 10 - Sadullah ağa - Hicazkâr şar
kı - Hıram et gülşene, 11 - Çorlulunun -
Hicazkâr şarkı - Aldı beni iki kaşın arası, 
12 - Kemal Niyazi Seyhunun - Hicazkâr 
saz semaisi. 21: Konuşma, 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo, nukud ve ziraat bor
sası (fiat), 21,25: Neşeü plâklar - R., 
21,30: Folklor (Halil Bedi Yönetken), 
21.45: Müzik (Oda müziği - Beethoven: 
Trio (do minör). Ulvi Cemal Erkin: Pi
yano, Necdet Remzi Atak; Keman, Edip 
Sezen: Viyolonsel, 22,10: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): l . Becce -
İkinci İtalyan süiti, 2 - J. Btrauss - Bu 
nağmeler seni sarsın ey dünya (Vals), 
3 - Lindner - Bacchanale (Şarab ilâhı Ba-
küB şerefine dans), 4 - Micheli - İkinci 
küçük süit, 5 - Munkel - Venedik hatı
rası - Serenad, 6 - Ziehrer - Âşık - Ro
mans, 23,10: Müzik (Cazband - Pl.), 
23.45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. 

T U R A K i N A 
T A R I H î R O M A N 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ TeTfrika No. 120 

Çekof, rakkaselere işaret verdi... Genç kızlar, 
davetlilerin önünde oynamağa başladılar 

Aysu düşünüyor, düşünüyor, bir 
türlü bunun sebebini bulamıyor ve 
merakından çıldınyordu. 

Keski evinden çıkmasaydı... Keski 
cücenin sözlerine bakmasaydı. Fa
kat, duygulu bir kadın için bundan 
daha tabiî ne olabilirdi? Samo ma
demki ondan gizli olarak bir eğlen
tiye gitmişti, Aysu da onun gittiği 
yere gitmekte tereddüd gösteremez
di. Her kadm onun gibi lıareket ede
cek, onun gibi aldanacaktı. Aysu, 
Karakurumlulann meşhur bir sözü
nü nasıl oldu da ımutmuştu! 

"X;eriiler: 
«— Bir işin içine, saray cücelerin

den biri karışırsa, o işte hayır yoktur.» 
derlerdi. 

Aysu zindanda bu sözleri hatırla
dıkça, saçlanm yolarak döğünü-
yordu. 

• 
Cüce, gece yarısına doğru Fatma-

ya koştu: 
— Karakurum bülbülü bir daha 

ötmiyecek! dedi. Onu, emrettiğiniz 
zindana attırdım. 

Ve koynundan bir anahtar çıka
rarak, imparatoriçenin nedimesine 
uzattı: 

— Buyurunuz zindanın anahtarı-
m... 

Fatma, kulaklanna inanamadığı 
kadar, gözlerine de inanamıyordu. 
Cüce, bu işi bu kadar çabuk ve kolay 
mı yapmıştı? 

Fatma anahtarı aldı: 
— Samonun haberi var mı? 
— Hayır. Tesadüfler de yaıdım 

etti. Samo henüz eve gelmemişti. 
Aysuyu kandırdım, araba ile getirir
ken, yolda başına bit kepenek geçi
rerek, bağırmasına meydan verme
den saraya getirdim. Iskaralı zinda
na attım. Artık müsterih olabilir
siniz! 

Fatmanm gözleri ışıldıyordu. 
Samonun sevgilisi ıskaralı zinda

na atılmıştı. Fatma, cüceye vadetti-
ği hediyeleri verdi: 

— Onun yanma senden başka kim
se gtimiyecek. Yiyeceğini kapımn de
liğinden versinler, anlıyor musun? 

Cüce hediyeleri alarak Fatmanm 
dizlerini öptü, yavaşça odasına çe
kildi. 

O gece «Karakurum bülbülü» nün 
evinden kaldırılarak, saı*ay zindanı
na atıldığını sarayda ve şehirde hiç 
kimse duymamıştı. 

Fatma: 
— Artık Samoj'u elde etmek için 

ortada bir engel kalmadı. 
Diye seviniyordu. 

Bir eğlenti gecesi... 
Turakina sarayda çoktanberi mün

zevi denecek kadar sessiz yaşıyordu. 
Oktay hanın matemini tutan impa
ratoriçenin yüzü nadiren gülerdi. 

Aradan iki yıl geçmiş, matemler, 
iztırablar unutulmuştu. 

Turakina o gece sarayda bir eğ
lenti hazırlatmış, bu eğlentiye Kara-
kuruma yeni gelmiş olan kabile reis
lerinden bazılarını ve bir kaç yaban
cı elçiyi de davet etmişti. 

Samo o gece de bu toplantıda gö
ze görünmüyordu. Belliydi ki, o, im
paratoriçenin gözünden ijrice düş
müştü. 

Büyük bir salonun ortasma kuru
lan soframn etrafı minderlerle dol
durulmuştu. Ziyafette yüz kişiden 
fazla davetli vardı. Bir çok kimsele
rin gözü, bu kalabalık arasında Sa-
moyu araştırıyor, göremeyince hay
retini gizliyemiyerek, yavaşça ya-
nmdakine: 

— Acaba ben mi göremiyorum 
onu?... 

Diye soruyordu. 
Moğol imparatorları böyle ziyafet 

gecelerinde umumî sofraya oturmaz
lar, tahtımn yanında kurtüan kü
çük bir masa üstünde yalnız yi3np 
içerlerdi. 

Turakinanm önüne de küçük bir 
m&sh koymuşlar, masanın üstünü 
bir çok taze yemişler ve yemeklerle 
dolfi'i"^-uçlardı. 

Fatma o gece imparatoriçenin di
zinin dibinde oturuyor, etrafında do
kuz cariye ayakta imparatoriçeye 
hizmet ediyorciu. 

İmparatoriçe yemeğe başlamadan, 
davetliler yemeğe el uzatamazlardı. 
Turakina âdet yerini bulsun diye 
bir lokma geyik kızartması yedikten 
sonra, davetlUer de yemeğe başlamış
lardı. 

Davetliler arasında bulıman Uy-
guristan beylerinden birinin impara
toriçeye diyecekleri vardı. Fakat, sa
ray teşrifatçısı vasıtasile iki kere ha
ber göndeıtUği halde Fatmadan 
menfi cevab geliyordu. Uygur beyi 
ertesi gün memleketine dönecekti. 
Nedimeden menfi cevab alınca fena 
halde hiddetlenmişti. 

Bu sırada - saray hizmetine alın
mış olan kuyumculardan - Rusyalı 
Çekof, imparatoriçenin yamna git
mişti. 

Çekofun - kuyumculuktan başka -
bir marifeti daha vardı: Azerbay
can, Çeremiş ve Gürcü kızlarmı rak
sa alıştırmakta mahirdi. O zaten 
Rusyada da bu işle meşgul olmuş; 
çok zeki ve becerikli bir adamdı. Ka-
rakuruma ticaret maksadile gelmiş, 
kuyumculukta büyük kâr gördüğü 
için, mücevher ticaretine başlamış ve 
nihayet Oktay hanın ölümünden bir 
yıl önce saray hizmetine ahnmıştı. 

Çekofun sarayda yetiştirdiği kız
lar o kadar güzel raksediyorlardı ki, 
Oktay han zamanında sık sık yapı
lan saray eğlentilerine iştirak ede
bilmek için, Karakurum asilzadeleri 
saray teşrifatçısına ve imparatoriçe
nin nedimesine avuç dolusu paralar 
vermekten çekinmezlerdi. Çekof, Mo
ğol sarayına son üç yıl içinde hayat 
ve hareket getirmişti. 

Eğer Oktay han ölmemiş olsaydı, 
Moğol sarayı dünyanın en eğlenceli 
saraylarından biri olacaktı. 

Turakina, kocası kadar sefahete 
ve eğlenceye düşkün değildi. Zaten 
yaşı da ilerilemiş, kocasmın ölümün
den sonra kendisine bir durgunluk 
gelmişti. 

Siyaset icabı olarak bazı toplantı
lar yapılmamış değildi. Fakat, bun
larda sadece yemek yenir, konuşu
lur ve dağılırlardı. Eğlenmek isti-
yenlere: 

— İmparatoriçenin matemi var. 
Derlerdi. Çekof: 
— Bu matem bakalım kaç yıl sü

recek?!... 
Diye alay eder dmurdu. Çekof, 

Turakinadan gizli olarak, saray teş
rifatçısı ile birlikte mahrem eğlenti
ler yapmaktan ve Çekofun yetiştir
diği kızları oynatmaktan geri dur
mazlardı. 

O gece, ilk defa olarak, Gürcü ve 
Çeremiş dilberleri de raksedecekleıdi. 

Turakina, Çekofa şu talimatı ver
mişti: 

— Kızlar oyunlarmı bitirdikten 
sonra dağılmasınlar. Onları bu gece 
hustısî dairemde bekliyeceğim. 

Turakinamn kendi dairesinde ay-
nca eğlenmek istediği anlaşıhyoıdu. 

Çekof yerlere kadar eğilerek: 
—, Başüstüne, impar,atoriçem-
Deyip çekildi ve kızlara, raksa baş

lamaları için, uzaktan parmağile 
işaret verdi. 

Vezir Çutsay, davetUlerin sofra
sında bulunuyoı-du. 

Uygur beyi bir arahk Çutsaya 
sordu: 

— Kızların raksı çok sürer mi? 
— İmparatoriçenin isteğine bağlı

dır. Hoşlanırsa, çok sürer, hoşlan
mazsa, biraz döndükten sonra çeki
lip giderler. 

Uygur beyi başım sallayarak ho
murdandı: 

-r- Tanrıdan dilerim, hoşlanmasın 
da çabuk defolup gitsniler... 

Karakurum asilzadelerinden bir 
kaçı bu sözü duytmca, kaşlarını ça
tarak, Uygur beyine bakıştılar: 

— Bu ne tuhaf adam! Herkesin dört 
gözle beklediği rakkaseleri seyret
mek istemiyor. 

(Arkacı var) 
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Çocuk bayramı büyük 
merasimle kutlandı 

Tokatlı talihliler 
25 bin liraja iki ki«i pasrlastılar 

ITııkanda Dağcılık klübündeki baloda b ahman yavrular, aşağıda ftbid* 
önünde toplanan mektepliler 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
Merasimde vali muavini B. Hüdai 

Karataban, maarif müdürü B, Tev-
fik Kut, Eminönü kaymakamı B. 
Agâh, Parti il yönkurulundan pro •> 
fesör B. Hâmid, Çocuk Esirgeme, Kı
zılay, Halkevi mümessilleri hazırdı
lar. 

Merasime tam saat 10 da meyda
na konan Partinin oparlörlü kam
yonundan çalman istiklâl marşile 
başlanmıştır. 

Marş çalınırken bayrak direğine 
Türk bayrağı yavaş yavaş çekilmiş, 
bundan sonra vali namma muavini 
B. Hüdai Karataban kürsüye çıka
rak: «Saym vatandaşlarım, sevgili 
Türk ve Cümhmiyet çocuklan, yan-
nm büyükleri! 23 Nisan genç Türk 
Cumhuriyetinin sağlam temellerinin 
ilk atıldığı, millî hâkimiyetini kendi 
eline aldığı gündür.» dedikten sonra 
milletin, millî hâkimiyetine ancak 
bugün kavuştuğunu söylemiş ve ço
cuk haftasım açtığına işaret ederek 
haızırunun, bilhassa çocuklann bay
ramım kutlaımştır. 

Vali muavininden sonra profesör 
B. Zühdü, Çocuk Esirgeme kurumu 
namına doktor İbrahim Zati Öğet, 
nihayet Kızılay kurumu gençlik teş
kilâtı namına doktor Salim Ahmed 
nutuklar söylemişlerdir. 

Doktor Salim Ahmed, bütün din-
leyicüeri heyecanla ve alâka ile din
leten hitabesinde: «Sizin sevincini
zi, hâkimiyetinizin ölçüsü olarak ka
bul ediyoruz. Biz, hâkimiyeti müli-
ye bayramlannda ne kadar çok ço
cuk sevindirirsek o kadar çok hâldm 
olduğumuzu anlanz. Anamzın, ba-
banızm şefkati size örnek, milletini
zin gururu size numune olmadıdır.» 
dedi ve Ataürkün bir vecizesUe sö
zünü bitirerek şiddetle alkışlandı. 

Bundan sonra Eminönü Halkevi 
namına B. Halid bir nutuk söyledi. 
B. Halidi takiben ilk okul talebesi 
namına Rasim Atiman nammda se
vimli bir çocuk kürsüye çıktı. Söy
lediği nutukta: «Yurdumuzu cam-
mızla, kanımızla sonıma kadar yaşar 
tacağız» diyerek çok sürekli alkışlar 
topladı. Bımdan sonra küçük bayan 
Nermin Pazarcık da bir nutuk söy
ledi. Ataürke ve Millî Şef İnönünne 
Türk çocuğunun bağülık ve şükra^ 
nını anlattı. 

Küçük Necati Bakırcı (İsmet İa-
önü) şurini çok güzel okudu. Nevin 
Delen (23 Nisan bayramı) manzup-
meşini, Kemal Ören (Yürüyüş) şu
rini, nihayet minimini Semiramls U 
XCümhuriyet çocuğu) şiirini (*udur 
1ar. Yavrulann her biri sürekli al
kışlar topladıktan sonra Eminönü 
temsil kolu tarafmdan İstiklâl piye. 

si temsU edilmek suretile Beyazıdda.-
ki merasime nihayet verildi. 

Taksim meydanında 
Beyazıdda yapılan bu merasim 

şehrin diğer kazalannda da tekrar e-
diüniştlr. Taksim âbide meydamnda 
Beyoğlu kazası okuallannm son sımf-
lanndan mürekkep bin kadar çocuk 
âbide meydanının etrafım çevirmiştL 

Burada bahriye bandosu çalmakta idL 
Burada Beyoğlu kajrmakaım B. Ah
med, Parti, Halkevi, Çocuk Esirge
me ve Kızılay kurumlan mümessil
leri ve diğer zevat hazır bulunuyor
lardı. Tam saat 11 de verilen işar 
retle istiklâl marşı çalmmış ve ban
doya çocuklar ve halk iştirak etmiş
tir. Bu arada Türk bayrağı direğe 
çekilmiş, belediye, Parti, Halkevleri, 
yoksul ilk okul çocuklan yardım bir
liği. Çocuk Esirgeme kurumu, Kızıl
ay ve diğer teşekküller namma ha
zırlanan çelenkler âbideye konmuş
tur. Bundan sonra hatibler ve mek
tep mümessUleri miniminüer no-
tuklar söylemişlerdir. 

Meydam dolduran yavrular, âbida 
etrafmda bir geçit resmi yapmışlar
dır. 

Merasim münasebetile saat 11 de 
tayyare fUomuzdan bir tayyare şeh
rin ufuklannda uçarak çocuklara 
aid vecizeler atmıştır. 

Beyazıd ve Taksimden başka Ba
kırköy, Şehremini, Fatih, Beyazıd, 
Eyüp, Şişli, Beşiktaş, Sanyer, Bey
koz, Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve 
Adalarda da ayni esaslar dairesinde 
törenler yapılmış, millî hâkimiyet ve 
çocuk bayramı kutlanmıştır. 

Çocuk balosu 
Bayram münasebetile dün sabah 

mekteplerde toplanan ilk mektepler 
talebeleri öğretmenlerin nezaretinde 
tören meydanlanna gelmişlerdir. Bu 
münasebetle Halkevlerinin çoğımda 
yardıma muhtaç çocuklara elbise v» 
ayakkabı dağıtümıştır. Şişli Halke-
vinde 400 çocuğa elbise ve ayakkabı 
verilmiştir. Gene bayram münasebe
tile Halkevlerinde müsamereler, eğ^ 
lenceler tertib edilmiş. Dağcılık kltt-
bımde bir çocuk balosu verilmiştir. 

Bayram münasebtile bugün de 
Halkevleri ve mektepliler tarafından 
tertib edUen eğlence ve müsamereler 
vardır. 

Fatihte 
Dün, Fatih Tasryare parkmda 

büyük merasim yaplmıştır. Sabah 
saat 10,1S den itibaren Fatihin bütün 
Ukmekteplerinin dördüncü ve beşinci 
smıflan parkm Fatih Halkevlne ba
kan cephesinde toplanm^diardı. Tam 

saat 1 de merasime itfaiye bandosunun 
çaldığı istiklâl marşı Ue bağlanmıştır. 
Bundan sonra Fatüı Halkevi adına 

Berber B. Muzaffer Bayan Fikriye 

Tokat (Akşam) — Türk hava ku
rumunun yirmi altıncı tertip altmci 
çekilişinin 25000 lira kazanan talih
lileri buradadır. Bunlar Singer diMç 
kumpanyasmın Tokat kursu öğret
meni bayan Fikriye Atan ile berber 
Mustafa Mutlu Altmdır. 

Bu bileti beşinci keşideye kadar 
berber Mustafa almakta olup son ke-
§ddede bir lirası olmadığmdan yansı-
m alamamış ve bu suretle bu bilete 
bayan Fikriye iştirak etmiş ve isabet 
eden bu paradan 1250 lira almıştır. 

İngiltere gelecek hafta 
içinde mecburî askerlik 
hakkında karar verecek 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
lâmento hariciye encümeninde ver
miş olduğu mahremane izahat esna-
smda bunım böyle olduğunu bildir
diğini yazmaktadır. 

Hudson'nım müşahedelerine göre, 
Avrupanm küçük milletleri, İngüte-
renin silâhlanma sahasmda henüz 
kâfi derecede terakki etmemiş oldu-
ğımu ve zengin İngiliz sınıflannm 
her ne bahasına olursa olsım harbin 
önüne geçmeye karar vermiş olduk-
lan mütalâasım serdetmektedir. 

Bundan başka küçük milletler, İn-
giltereye yaptıklan harp levazımı si
parişlerinin yerine getirilmesindeki 
teahhürden dolayı hayal inkisarına 
uğramışlardır. Meselâ, Portekiz, ild 
sene evvel İngUtereye sipariş edümiş 
olan tanklan beklemektedir. 

Evening Standard, bundan başlca 
B. Hudsonun Londraya avdet edeli 
iki hafta olduğu halde raporunu ver
meğe davet edilmemiş olmasmı ve 
kendisine ne B. Chamberlaini, ne de 
Lord Halifax'ı görmemiş bulunmasmı 
garip görmektedir. 

Baldvin'in sözleri 
Toronti 23 (A.A.) — Lord Baldvin 

bura üniversitesinde dün akşam söy
lediği bir nutukta demiştir ki: 

«Bir harp olursa medeniyet belki 
mahvolacaktır. Fakat nazilik menşe 
hududlan haricine çıkarsa medeni
yet muhakkak mahvolacaktır. Her 
millet istediği rejimi kabul etmekte 
serbestir. Bu onun kendi bileceği bir 
şeydir. Fakat bu rejim başkalanna 
da cebren kabul ettirilmek istenü-
diği takdirde bu, bütün insanlan 
alâkadar eder ve biz şimdi biliyoruz 
ki, böyle bir ihtimal karşısmda her 
şeye hazır bulunuyoruz. » 

Gafenco Londrada hangi 
meseleleri görüşecek 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
ye Balkanlarm emniyetine taalluk 
etmektedir. İngiltere Romanyamn 
emniyeti hakkmda teminat vermiş
tir. Bunım Polonya ile olduğu gibi 
iki taraflı bir pakt haline sokulması 
mevzuubahs değildir. Görüşülecek 
olan şeyler şunlardır: 

1 — Sovyet Rusyanm taarruz ihti
maline karşı yapılmış olan Polonya -
Romanya ittifakımn yeni vaziyete gö
re tadü edilmesi, yani diğer taarruz
lara da teşmili. B. Gafenco, Bükreş-
ten hareket ettikten sonra yolda bu 
hususta Polonya Hariciye Nazın B. 
Beck ile yaptığı görüşmeye dair ma-
lûmta verecektir. 

2 — Balkan devletleri arasında bir 
birlik yapılması. İngütere Balkan dev
letleri arasındaki birliğin diğer teda-
füî ittifaklardan daha müessir ola
cağı kanaatindedir. 

Birliğe Bulgaristanın da girmesini 
temenni etmektedir. İngiltere bu hu
susta çalışacaktır. 

B. Gafenco Londrada bulunmasın
dan bilistifade son İngiliz - Rumen 
ticaret anlaşması hakkında İngiliz 
Ticaret Nazırı B. Stanley ile de görü
şecektir. Nazır Romanyaya dönerken 
Parise uğrayacaktır. 

İng^iliz gazetelerinin 
mütalâaları 

Londra 23 — İngiliz gazeteleri sullî 
cephesi teşkili için 3rapılan konu{^ 
maların müsait bir şekilde Uerledigi 
kanaatindedir. Gazeteler şimdi Hit-
lerin, Roosevelte ne cevap vereceğine 
merak ediyorlar. Daily Expres8 diyor 
ki: 

«B. Hitler harp süâhmı, tehdit ma
karamda, mütemadiyen ortaya sür
mekte ve emri üzerine propaganda 
memurlan harp davulunu çalmakta
dırlar. Bu suretle milletler arasında 
korku tevlit etmek isteniyor.» 

Daily Herald diyor ki: «B. Hitler 
nutukta Almnayayı sulhperver; hiç 
kimsejd tehdit efcmiyen, fakat kendi
sini kıskanan büyük devletler tara
fmdan tehdide maruz kalan ve mu
hasara edilmesine çahşılan bir mem
leket gibi gösterecektir. B. Hitler kü
çük devletlere Almanya tarafından 
tehdide maruz olup Dlmadıklarun 
sormuştur. Hepsi «hayır cevabım ve
recektir. Çünkü kuzu hiçbir zaman 
kurda, kurt tarafmdan yenilmekten 
korktuğunu söyliyemez.» 

Gazeteler Öıglltere üe Fransa ve 
Sovyet Rusya arasmda yapılacak iti
lâf m ne şekUde olacağı henüz biJn-
memekle beraber bu anlaşmamn ya
kın olduğunu söylüyorlar. 

Uzak şarkta 
Çinliler Tsangceng şehrini 
gri aldıklarmı bildiriyorlaı^ 

Çunking 23 (A.A.) — Çekiai ajansı 
bildiriyor: Tsangceng şehrini istirdad 
eden Çin kıtaatı Kanton - Kevlon de
miryolu üzerindeki Şihtan istikame
tinde düşmanı takip etmektedir. Çin 
kıtaatmm şehre girmesinden evvelki 
üç gün zarfında Japonlar bin kadar 
ölü bırakmışlardır. 

Çinliler tarafmdan Tsangceng şeh
rinin geri alınması, son on beş gün 
zarfında Kwantung vüâyetinde Çin
lilerin elde ettikleri iki parlak mu
vaffakiyeti teşkil etmektedir. 

Çin istatistiklerine göre, Japonla-
nn 1 nisandan 15 nisana kadar yapı
lan 340 muharebede verdikleri telefat 
yekûnu 22 bine yükselmektedir. 

Nevyork sergisinde polonya 
paviyonu 

Gdynia 23 (A.A.) — Nevyork sergi
sine gidecek olan resmî Polonya heye
ti dün sabah buraya gelmiştir. Heyet 
akşam «Batarg» Transtlantiği ile 
Amerikaya hareket etmiştir. 

Sanayi Nazın Roman ve Münakalât 
Nazır muavini Bobkowski'nin riyase
tinde hareket eden heyet, Polonya 
mülî bayramma tesadüf eden 3 ma
yısta Polonya paviyonunun küşad 
resmini yapacaktır. 

B. Roosevelt bir otomobil 
kazası tehlikesi atlattı 

Vaşington 23 — B. Roosevelt Vir-
jiniyada bulunan oğlunu ziyaretten 
dönerken büyük bir otomobU kazası 
atlatmıştır. Cümhurreisinin bindiği 
otomobil son süratle gitmekte olan 
bir otomobille çarpışmaktan güçlük
le kurtulmuştur. Diğer otomobU, po
lisler müdahale etmeden kaçmıştır. 

u n u n II111 ııınuı r u ı utuuımrumxuı ur uu ıı uı n u n n n nı ıı njrnı luramrii s Mücteba Salâhaddin, Çocuk Esirge
me kurumu adma Tevfik Maral nu-
tuklra söylemişlerdir. 

Cumhuriyet marşından sonra ter 
lebe güzel bir geçid resmi yapmıştır. 

Dün Fatih Halkevi tiyatro şubesi, 
tiyatro salonunda 23 nisan münase
betiyle «Babalann Günahı» adlı pir 
yesl büyük bir muvaffakiyetle tem
sil etmiştir. 

Bugün Fatih Halkevinde 18 dea. 
20 ye kadar bir çocuk balosu verile
cek, yarm gene Fatih Halkevinde 
gürbüz çocuk müsabakası yapıla
caktır. 

Kadıköjründe 
Kadıköyünde Çocuk bayramı me

rasimi Fenerbahçe stadmda yapıl
mıştır. Merasim saat 11 de başlamış 
tır. Askeıl bando tarafmdan İstiklâl 
marşı çalmarak bayrak çekme merar 
simi yapılmış ve Atatürk heykeline 
tazim çelenM konmuştur. Parti nar 

I rmna bay Niyazi Yüksef3n tarafm-
bir nutuk söylenmiş, bunu müteakib 
çocuklar tarafmdan şiirler okun
muştur. Sekiz, on bin kişinin hmça-
hmç doldurduğu stadda yirminci 
ilkmektep talebesi tarafmdan çok 
alkışlanan pek muntazam bir resmi-
geçit yapılmış ve talebe tarafından 
and içümiştlr. Müteaddid eğlenceler 
de yapılîurak merasime nihayet veril
miştir. 

Çocuklara Halkevi tarafmdan sine
ma davetiyeleri tevzi edilmiştir. Beş 
gün müddetle Süreyya, Hale, Kuşdili 
Yeldeğirmeni sinemalarında çocukla
ra ve ükmektep talebesine parasız 
olarak çocuklara göre filimler göste
rilecektir. Haydarpaşa, Kadıköy mek
teplerinde, Kızıltoprak ve Erenköy 
Halkevi temsU şubeleri tarafmdan 
çocuklara beş gün Karagös oynatılar 
cakür. 

Kırağının zararı 
Manisa ovasında bazı saha

larda zarar jrüzde 60 
derecesinde 

izmir, (Akşam) — Manisa ovasm-
daki bağlarda kırağı zaranmn ilk 
tahminlerden çok fazla olduğu anla
şılmıştır. Bornova ziraat mücadele 
istasyonu memurlan, bölge dahilin
de zararm tesbiti için çahşmaktadır-
1ar. Manisa ovasında bazı sahalarda 
zarar nisebitinin jrüzde 60 derecesin
de olduğu anlaşılmıştır. 

Haber verildiğine göre kırağı dü
şen yerlerde zarar vasati olarak yüz
de 50-75 arasındadır. 

Ziraat mücadele istasyonu evvelce 
kırağı tehlikesini müstahsüe haber 
vermiş, tedbir almalarım, havada kı
rağı bulutları görünce fazla duman 

çıkaran maddelerle bu bulutlan dağıt-
malarmı tavsiye etmişti. Müstahsil
ler, bu tavsiyelerle alâkadar olma
mışlardır. Bu sene kırağı senesidir. 
Kemal paşa, Foça, Kasaba, Manisa 
ovası ve Salihlide kırağınm bağlarda 
yaptığı zarar mühimdir. 

Paraguay ile Bolivya ara
sında petrol anlaşması 

Asuncion 23 (A.A.) — Paraguay ve 
Bolivya, dün petrol ihracatı haklonda 
bir anlaşma imza etmişlerdir. 

Estonya başkumandanının 
Varşova seyahati 

Varşova 23 (A.A.) — Estonya ordu
sunun başkumandanı general Lai-
douer ile refikası, dün müteveffa ma
reşal Pilsudski'nin refikasmı ziyaret 
etmişlerdir. General, tamamüe husu
si mahiyette olarak Polonyada ika
met müddetini uzatacak ve Varşova-
dan cumartesi değü, pazartesi günü 
aynlacaktu:. 

Memelde vaziyet 
Berlin 23 (A.A.)— Alman istihba

rat bürosu Memel arazisinde köylüle
rin isyan ettiğini ve birkaç kişinin as
kerler tarafmdan öldürüldüğüne ve 
paralandığına dair dolaşan şayialan 
tekzip etmektedir. 

Büro, bütün memlekette sükûnet 
hüküm sürdüğünü bildirmektedir. 

Sırplarla Hırvatlar arasın
daki müzakre 

Belgrad 23 (A.A.) — BaşvekU Çvet-
koviç ile Köylü Hırvat partisi şefi Ma-
çek arasmdaki görüşmelere paz£ui»sl 
günü devam edilecektir. 

Berline bir Rumen heyeti 
gidiyor 

Bükreş 23 — Romanya Ticaret Ne
zareti umumi kâtibi B. Marian'm ri
yaseti îdtında bir heyet Berline ha^ 
reket etmiştir. Heyet son Alman -
Rumen iktisadi anlaşmalanmn tat
biki halckında görüşecektir. 

k 
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lodan beklenen vapurlar: 

Aasne vapuru 22 Nisana doğnı. 
Vingaland vapuru 1 Mayısa doğru. 
Vasaland vapuru 7 Mayısa doğru. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynia Oothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Aasne vapuru 26 Nisana doğru. 
Vingaland vapuru 2 Mayısa dotnL 
Vasaland vapuru 8 Mayısa doSru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

Bttncü katta kâin acentalığma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

ROMANYA SEYRÎSEFAİN İDARESİ 
Hareket edecek vapurlar: 

ARDEAL vapuru 28 Nisan cuma saat 
8 de (Trablus, Beyrut, Hayfa, Telâviv ve 
Portsaid) e. 

BASARABİA vapuru 28 Nisan cuma 
saat 12 de (Pire, İskenderiye, Telâviv, 
Hayfa ve Beyrut) a. 
•Romanya» ve aDacıa» vapurlan 15 günde 

bir yaptıklan (Pire, Lamaka, TelaTiv, Hay
fa ve Beyrut) seferleri için çarşamba gün
leri saat 9 da ve gene 15 günde bir yap- ^ 
taklan (Köstence) seferleri için cıuna gün- I 
leri saat 14 de limanımızdan kalkacaklar
dır. 

Fazla tafsilât için GalaU Yolcu Salonu 
karşısmda Tahirbey hanmda İstanbul 
mnıiT«< acentalıgına müracaat. Telefon: 
4M48 - 49450. 

Sahlfe 11 

Bartın hattına 

izmit hattına 

Mudanya hattına 

Karabiga hattına 
Bandırma hattına 

imroz hattına 
Ayvahk hattına 

UĞUR gişesi 
UĞUR gişesi 
Daima piyango 

biletlerinizi 

Uğur gişesinden alınız 
Galatada: Karaköy postane karşısı 

No. 33 Tel: 40021 

Dr. ihsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumî kan tahlüâtı. Frengi noktal 
nazarmdan (Wasserman ve Kahn te
amülleri) kan ktireyvatı sayılması, tifo 
T* sıtma bastalıklan telhisi, idrar, 
balgam cerahat, kazurat te su tahll-
]kix, tîltra mlkroskopl, hususi acılar 

Istlhaan, kanda üre, «eker, klorür, kol-
testerln mlkdarlanmn tayhü. Dlvan-

yolu No. 113. Tel: 20981 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
24 Nisandan 1 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurlarm isimleri. 

kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına — Salı 12 de (Cumhuriyet), perşembe 12 de (Aksu), pa

zar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımından. 
— Salı 18 de (Antalya), cumartesi 18 de (Ülgen). Sir-

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

nhtımmdan. 
— Her gün 8,45 de (Marakaz), sistemi vapurlardan 

biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da (Trak). Tophane 
rıhtımından. 

— Sah ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
— Pazartesi, çarşamba ve cvuna 8,15 de (Trak). Ayrı

ca çarşamba 20 de (Ülgen) ve cumartesi 20 de 
(Antalya). Tophane rıhtımından. 

— Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
— Çarşamba 15 de (Saadet), cumartesi 15 de (Mer

sin). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sürat hattma — Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına — Sah 10 da (Çanakkale), cuma 10 da (Etrüsk). Sir

keci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her türlü malûmat aşağıda telefon nu
maralan yazılı acentalardan öğrenilir. 

Karaköy ucentahğı — Karaköy Köprübaşı T«L 42362 
Galata acentalığı — Galata, Deniı Ticareti 

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

»- -• 

Nafıa vekâletinden: 
10/5/939 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekâleti binası içinr 

de malzeme müdürlüğü odasmda toplanan malzeme eksiltme komisyonımda 
3700 lira muhammen bedelli 264 adet kilometre 324 adet meyil ve 429 adet^ 
münhanl levhalarının açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt
me şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğünden ahna-
bilir. 

Muvakkat teminat 277 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazüı vesaik ile birlikte 

ayni gün saat 15 de mezkûr komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. (1437) 
(2709) 

I ' I İstanbul belediyesi ilânları | * | 
Keşif bedeli 722 lira 53 kuruş olan Kumkapıda mabeyinci yol şunvm kal-

dırurt tamiri açı keksiltmeye konulmuştuı*. Keşif evrakile şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanımda yazılı vesikadan 
başka bu işi yapabileceklerine dair Eminönü Başmühendisliğinden alınacak 
vesika ile 54 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9/ 
5/939 salı günü saat 14,30 da Daimî Encümende bulunmaUdırlar. (B) (2790) 

-k 
Senelik muhammen kirası 30 hra olan Samatyada Hacı Hüseyin mahal

lesinde Hüseyinağa sokağmda Ferruhağa mektebi teslim tarihinden itibaren 
bir sene müddetle kiraya veıllraek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şart
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 Ura 25 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 8/5/939 pazartesi günü saat 14.30 da 
Daimi Encümende bulunmahdırlar. (t) (2696) 

Nev'i 

Patiska 
Peçete 

Galatasaray lisesi alınd satım 
komisyonu başkanlığından 

Muhammen Tahmin fl-
mikdar yat kuruş 

1000 metre 58 ; 
1000 tane 28 : 

İlk teminat 
l i r a K r . 

64 50 

Eksiltmenin gfin Tt 
saatleri 

8 Mayıs 1939 pazar
tesi sat 14 de. 

Karyola 50 900 33 75 14 » 
Tabak çukur 1000 » 
Tabak düz 500 » 
Çay fincanı 500 » 
Bardak 500 » 
Reçel tabağı 500 » 
Tuzluk «kapaklı» 100 * 
Sehpa «cam» 500 » 

24 î 
34 S 
22 9 
10 : 
8 : 
9 : 

18 : 

49 45 > 14 r 

Bıçak 
Kaşık 
Çatal 
Çay kaşığı 

150 
150 
150 
300 

» 
» 

55 
35 
35 
17 

17 90 > 14 

Galatasaray lisesine lüzum olan yukarıda nevi miktarı ve iUc teminatı 
ve eksiltme gün ve saatleri yazılı eşyalann Beyoğlu İstikl&l caddesi 349 nu
marada Okul Alım Satım Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacakır. 

İstekliler numune ve şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliğine ya-
tıracaklân teminat müzekkeresin: almak için Okul idaresine ve teminat 
makbuz veya yeni yıl Ticaret odas! veslkasile birlikte belli gün ve saatte mez
kûr komisyona gelmeleri- (2625; 

I Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilânları 
1 — Tahmin edilen bedeli (11250) lira olan (2500) metre elbiselik şayak 

kumaş 29/Nisan/939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı 
zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İlk teminatı (843) lira (75) kuruş olup şartnamesi komisyonda her 
gün parasız olarak alınabilir. 

3 — İsteklüerin 2490 sajah kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (2479) 

Miktan 
9 adet 
6 )) 

10 » 
5 » 
5 » 
2 » 
3 » 

50 kilo 

Cinsi 
Simenî 

)) 
» 
» 
» 

> marten 
» 
» 
» 
» 

Galvenizli çelik 
» » 

çelik 
» 
» 
» 
» 

levha 
» 

Demir perçin çivisi 

levha 
» 
» 
» 
» 

» 

Ebadı 
4000X1200X3 
7000X1500X8 
7000X1500X10 

10000X1700X16 
10000X1800X18 
2000X1100X2 
2000X1000X1 

19X 55 

m/m 
m / m 
m / m 
m / m 
m / m 
m / m 
m / m 

1 — Yukarda yazılı sekiz kalem malzeme 27 Nisan 939 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 14 de pazarlıkla ahnmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada Komisyon Başkanhğma 
müracaatlan. (2785) 

1 — Tahmin edilen bedeli (67200) lira olan (24000) metre elbiselik şayak 
kumaş, 9/Mayıs/939 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İlk teminatı (4610) lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
(336) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 saplı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı tekUf mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına vermeleri. (2679) 

I istanbul haricî kıtaat ilânlari I 

ihalenin Ta. saati 

Kapah zarfla eksiltmeye l-.onu!an sığîr etinin muhammen bedeli, miktarı, 
ilk teminatı, ihale saati aşağıda ayn ayrı gösterilmiştir. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Vizede Tüm satınalma ko-
misyonunma vermeleri. (949) (2530) 

Kıtası 

Demirköy Hd. A. 
Pmarhisar garnizonları 
Vize P. A. 
Babaeski P. A. 

Mu. Be. 
Lira 
32400 
35100 
24300 
24300 

Miktarı 
kilo 

120000 
130000 
90000 
90000 

ilk Te. 
Lira 
2430 
2633 
1823 
1823 

8/5/939 
9/5/939 

10/5/939 
11/5/939 

16 
16 
16 
16 

Dr. Hafız Cemal 
Loknuuılıekim 

Dahiliye mütehassısı 
IMraayoIn İM 

MıukTene saatleri Pasar harif her f ta 
2^-6 Salı. Cıımartest İfi-U fukaraya 

T. tSSM « 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Dikim evlerinde birikmiş olan 35 bin 
kilo beyaz pamuklu kırpmtı ve 39 bin 
kilo haki kırpıntı 25/Ni^n/939 saU 
günü saat 15 de Tophanede amirlik 
satmalma Ko. da kapalı zarfla satı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 7651 
lira ilk teminatı 573 lira 82 kuruştur. 
Kırpmtılar Defterdarda ve Tophanede 
dikim evlerinde görülebilir. İsteklile
rin ihale saatinden bir saat evvel tek
lif mektuplanm Ko. na vermeleri. 

(614) (2409) 
* 

Dikim evlerinde birikmiş olan 85 
bin kilo beyaz pamuklu kırpmtı ve 39 
bin kilo haki kırpıntı verilerek muka-
biUnde yazhk elbiselik kumaş Ue ça
maşırlık bez İmal ettirileceğinden pa-
zarhkla eksiltmesi 25/Nisan/9S9 sa-
b günü saat 15,30 da Tophanede âmir-
lik satm alma Ko. da yapılacaktır. 
İmallye ücretinin tahmin bedeli 1946 
lira 65 kuruş İlk teminatı 146 liradır. 
Şartname ve numuneleri Ko. da kır
pmtılar dikim evlerinde görülebilir. 
Lteklilerin kanuni vesikalarile l>o-
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

jlfilS) (241QL 

Sağlığınızı 
koruyunuz: 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

En hoş ve tabii meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklid edilmesi kabil olma
yan bir fen harikasıdır. 
ÎNGÎLtZ KANZUK ECZANBSt 

BEYOÖLU - İSTANBUL 

Salübtt Neemeddin Sadak 
IDmuil aafrlyat m&dftrtt: Şevket Ba«« 

Akfam MatbMM 
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Her yaç için 
Kuvvet ilâcı 

En kansız düşmüş hastalar m ax zaoıan 
zarfında iktisabı kuvvet "etmeleri • için 
her yemekden sonra bir Likör^kadeW 
OUİNİUM LABARRAOUE alaialan 
kâfidir. En muannit sıtma nöbetlerine, 
karşı dahi gayet müessirdir. Zayıf has-
talıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışma
dan yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerin, zahmetle 
inkişaf eden genç kızlann Lohusalrfıdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız

ların dahi tesiri mü
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafından 
kabul edilen 

uınıum 
Deposu: Galata, 

Gümrük sok. No. 36 

Her Eczanede «atılır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

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

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

nin sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C — Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
Ç — Askerliğini yapmış olmak. 
D — Liseden mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil gördüğünü 

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

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

ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 — İstiyenlerin istidalar; m ve yukardaki şartları haiz olduklarını göste

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

4 — Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarmdaki adreslerini vazı-
han yazacaklardır. 

5 — Fazla tafsilât için İşletme Merkezlerindeki garlarda asüı bulunan 
ilânları okumaları ve müracaatlannı ona göre yapmaları ilân olunur. (1364) 

(2566) 
* 

Sivas Mağaza binasının bir kısmı ile Sivas cer atelyeleri ihata duvan in
şaatı kapalı zarf usuîile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye çıkanlmıştır. 

1 — Bu işin muhammen bedeli 135,000 liradır. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları, Sir-

keçi ve Ankara veznelerile Sivas istasyon veznesinden 675 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

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

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi 
etmiş olmalan lâzımdır. 

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

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

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

Bu KUCAKLAMADA 

PERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çcçuk 
Pudrasının 

hissesi olduğu bilâihtiyar 
zihne gelmektedir. 

Muhabere Şef 
Muavinliği 

Zonguldakta mühim bir kömür müessesesinin muhabere servisinde Şef 
Muavinliği açıktır. Talipler m Türk olması; tahsil itibarile lise veya bir yük
sek mektep mezunu bulunması, askerlik hizmetini yapmış olması; İngilizce, 
Fransızca ve Almancadan en az birisini muhabereyi idare edecek kadar bilme
si; resmî veya hususi müesseselerde muhabere işlerinde çalışmış olması ve 
sıhhatinin yerinde bulunması şarttır. Taliplerden yüksek mektep mezunu 
olanlar ile birden ziyade lisan bilenler tercih edilecektir. 

Hizmete alınacak kimseye ev veya ev kirasından başka ehliyetine ve tec
rübesine göl e 150 ile 200 lira arasında aylık ücret verilecektir. İsteklilerin 
tahsil ve aile vaziyetlerini, bulundukları hizmetleri ve bu hizmetlerden ne 
sebebe mebni ayrıldıklarını bildiren kısa bir hal tercümesini; kendilerinden 
ellerinde asılları veya musaddak suretleri istenecek diploma, tasdikname, şe-
hadetname, bonservis gibi vesikaların birer suretini iliştirecekleri bir yazı ile 
İstanbul Tophane posta kutusu 8 adresine 10 Mayıs 1939 tarihine kadar mü
racaat eylemeleri ilân olunur. 

A H A R K O K U L A 
Ciğerlerimizi nasıl yıkar, neş'enizi arttırır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 
ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

. * . , ! > * * : 
1 

ÇAPA i\/l ARK A 
Pirinç ve hububat unları 

Sılıhat ve neş'e l<aynağıdır 
Kuruluş tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

Kuruluş tarihi: 1888 
100.000,000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri 

«st 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 
ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarnıf hesablarmda en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 

çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre İkramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 
4 
4 
40 
100 
120 
160 

> 
» 
» 
» 
» 
» 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3 ,̂200 

» 
» 

» 
m. 
». 

D l K K A T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan agatı düşmeyenlere ikramiye çikdijn tak» 
dlrde % 20 fazlasUe verUecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kftnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

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

Dr 
ÇOCUK HEKİMİ 

. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palaa No. 4 
Pazardan maada her gün saat 

15ten sonra 

Tuzla içmeleri 
Otel, Lokanta vesaire 
Kiralıktır. Balıkpazar Amapolo 

han 5 No. ya müracaatlan 


