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İsmet İnönü partinin mebus 
namzedlerlnl İlân etti 

il 

Millî Şefin beyannamesi 
Türk milleti ileriiyen ve daima 
yülcselen heybetli bir varlıktır 
Milli Şef milletin itimadını istiyor/'bunu kıymetli bir emanet 
gibi vicdanımızın içinde muhafaza edeceğriz. Size açık alınla 

işlerimizin hesabını vermek hiç sfözönünden 
ayırmadığımız bir borç olacaktır.,̂  diyor 

Ankara 24 (A.A.) — Reisicüm» 
hur ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı İsmet tnönü met
ni aşağıda yaulı beyanname ile 
Partinin mebus namzedlerini ilân 
etmişlerdir: 

Sevgili vatandaşlanm. 
Büyük Millet Meclisini teşkil 

edecek yeni namzedleri, huzuru* 
nuza takdim ediyorum. Bu 
namzedleri intihap ederken bize 
yalnız vazifemizin vicdani ilcası 
ile vatandaşlanmızm temajrülü 
rehber olmuştur. 

Asü milletimizin Büyük Meclis 
azalan üzerindeki itimadının de-
recesini anlayabilmek için, Paıü 
teşkilâtında ve halk tabakaları 
arasında çok dikkatli tetldkler 
yaptık, memleketin geniş mın-
takalannda Partiye mensup ikin-
ci müntehiplerin takdir ve tavsi
yeleri demek olan istişare reyle
rine müracaat ettik. Kati nam
zedleri yüksek reyinize arzeder-
ken vatanın mukadderatına dört 
sene müddetle hâkim olacak me
buslar üzerinde milletimizin tak
dir ve itimadını azamî derecede 
toplayabilmiş olduğumuz kanaa
tindeyiz. 

Vatandaşlanm, 
Millet hizmetindeki vazifelerin 

iç ve dış siyaset âleminde çetin 
olduğu devirlerde yaşıyoruz. Can-
h inkişaf halinde olan büyük bir 
milletin, her istikamette birçok 
ihtiyaçlan ve meseleleri karşısm-
dayız. Cumhuriyetin vatana te
min ettiği emniyet ve iman, ge
niş olarak ilerletmek istiyoruz. 
Vatandaşlar arasında huzur ve 
hürmetin muhafazasmı, vazifele
rimizin başmda tutuyoruz. Cum
huriyet Halk Partisinin, memle
ketin bütün çahşkan ve kıjrmet-
U evlâtlanm hizmet yohuıa sev-
ketmekteki muvaffakiyeti, her 
gün daha ziyade kendini göster
mektedir. Nifaksız ve huzur için
de bir çalışma hayatmm nimetle
rini vatandaşlara teinin etmek 

Mim Şef İsmet tnSna 

baştaca emelimizdir. 
Aafaı vatandaşlarım, 
Harici siyaset sahasuun şüphe

li ve karışık bir devrinde bulun
duğumuz, uyanık gözlerinizden 
gizli kalamaz, tnsanhğın büyük 
facialar karşısmda kalması ihtl-
nuüi, her zamandan ziyade art
mıştır. İnsanlık ailesinin mühim 
bir uzvu olan Türkiyenin, ne va
zifeler karşısmda bulunacağım 
kati olarak tesbit etmeğe imkân 
yoktur. Bu ihtimaller karşısında 
ancak kudretli milletler kendile
rini ve insanlığı kurtaracaklardır. 
Kudretli milletler muhabbet ve 
emniyete dayanan bir birlik için

de vatanlarının yüksek menfaati 
için bet fedakârhğı yapmağa ha-
Bijr olan imanlı, iradeli milletler
dir. Biz, bu milletlerin başında 
bulunanlardan olduğumuz kana
atini, cesaretle söyliyebiUriz. Rey
lerinizde göstereceğiniz kalbi b»> 
raberlik ile itimad, milletimizin 
kudretine yeni bir delil placak-
«r. 

Aziz vatandaşlanm, 
Cumhuriyet, imar, kültür, en

düstri programlanna geniş mik
yasta devam edecektir. Fakat, 

bilhassa köylü ve çiftçi halkımı-
zm kazancım artınp maişet 
seviyesini yükseltmek, bunun 
için geniş mikyasta ziraat ve ilk 
tahsil imkânlarım bulmak, başh-
ca emelimiz olacaktır. Bütün ida
re düzeninin, halk içinde, hâkim 
meselelerile yo^ğrulmuş, müsta
kim ve muntazam işleyişinin se
mereleri, hatta iktisadi olan ve
rimli tedbirlerin başındadır ka
naatindeyiz. 

Aziz vatandaşlarım, 
Bana ve riyaset etmekle iftihar 

ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi
ne yüksek itimadımzı lâjrik gör-
menizi isterim. Ben ve Büyük 
Millet Meclisi azası arkadaşlarım, 
itimadınızı kıymetli bir emanet 
gibi vicdanımızm içinde muhafa
za edeceğiz. Size, açık alınla işle
rimizin hesabım vermek, hiç göz 
önttndm ayırmadığımız bir borç 
olacaktır. Türk miDeti, ileriiyen 
ve daima yükselen bir heybetli 
varlıktır. İçerdeki ihtiyaçlar ve 
sıkıntılar ne kadar çok olsa, dı-
şardaki siyaset buhranlan ne ka
dar kanşık ve dolaşık görünse, 
bütün bu zor şartlann içinden 
Türk milletinin itibar ve refahı 
artmış ve genişlemiş olarak çıka-
çağma, samimî ve kati olarak 
inamyoruz, güveniyoruz. 24/3/939 

Türkiye Reisicumhuru 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı 
İsmet tnönü 

Fransız ve İngilizlere 
göre sulhu tehdîd eden 

tehlikeler zail oldu 
Beyanname neşri veya konferans 

toplanması projelerinden vazgeçildi 
(Yazısı 9 ucu sahifede) 

(AKŞAM) in yeni müsa
bakası 1 Nisanda ba$lıyor 

30 arkadaş 
300000 lira 

kazandıL 

420 mebustan 125 ini 
yeniler teşkil etmektedir 

Eski Meclisten 102 mebus bu 
devrede namzed gösterilmedi. Dört 
vilâyetten müstakil mebus çıkacak 
r Teni mebus namıedleri 1 

lanir Valitd 
B. Fazh Güleç 

G. U. Kumandam B. Abdurrahman İnhisarlar U. ML 
General Seyfi Naci Demirağ B. Mitat Tend 

Şair Kemalettin B. Reşad Nutl Maarif müsteşarı Muharrir B. Abidia 
Kâmi Güntekin Rıdvan Nafiz Dav - Er 

Ankara 24 — Cumhuriyet Halk 
Partisinin mebus namzedleri bu ak
şam ilân edilmiştir. Namzedlerin İsim
leri şunlardır: 

Afyonkarahisar — Ali Çetinkaya, 
Haydar Çerçel, Cemal Akçm, Mebni-
re Gönenç, İzzet Akosman, (eski Af-

(Devamı 8 nci sahifede) 
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Almanya Dançig şehrini 
ilhak etmiyecek 

Maamafih Lehistanla anlaşılarak Şarkî Prusya İle 
Almanya arasında t i r irtUıat temin e d i M 

Berlin 25 — Salâhiyettar Alman 
mahafili, Dançiı^ statüsünün her ne 
suretle olursa «ribun değiştirilnMsi 
katiyen mezuu bahsohuadığuu be
yan ediyorlar. 

Dançiğin ilhakı, Ahnauyaya cüzi 
bir perestij teinin edecek, fakut Le
histanla münasebetlerini bozacaktır. 

Halbuki Almanya, Lehistanla iyi mü
nasebetler idame etmeğe büyük bir 
ehemmiyet veriyor. 

Maamafih, bu sene içinde Şarki 
Prusya ile Almanya arasmda irtibatı 
temin etmek için Lehistanla bir iti
lâf akdedilecektir. 

Burgos, Madridin teslimi 
haberini tekzib ediyor 

Romadan gelen haberde, Ciimlıuriyeteiier dün teslim 
olacak, bugün de Frankistler Madride sirsceklerdi 

Burı̂ os 25 — Dün gece burada 
neşredilen resmî tebliğde Madridin 
teslimi için cümhuı-iyetçilerle bir iti
lâf akdedildiğine dair Londrads^ ve
rilen haberi tekzib etmekte, cümhu-
riycçtiler tarafmdan Francoya tek
liflerde bulunulduğunu itiraf eyle
mekte, fakat Fı-anconun şehrin kayt-
£iz ve şartsız teslimi noktasında ıs-
nu" ettiği ilâve edilmektedir. 

R o m a d a n g e l e n m a l û m a t 
Roma 24 — Madrid Millî müdafaa 

komitesine mensup iki murahhas, 
îdadridi derhal ve bilâkayduşart tes
lim etmek, ve Frankoyu hükümet re
isi olarak tammak için bm-aya gelmiş
lerdir. Madriddeki cumhuriyet ordusu 
dün silâhlarını teslim edecektL Fran-
konun kıtaatı, bugün Madride gire
ceklerdir. Madrid şehrinin teslim ol-
masma sebeb, şehirde günde 
'açlıktan, hastalık ve sefalettea 

2000 kişi öhnekte bulunması
dır, delen murahhaslar, yalmz 
Madrid şehrinin teslim edileceğinden 
bahsetmekte millî müdafaa komitesi
nin cumhuriyetçi İspanyanın diğer kı-
sunları üzerinde hükmü olduğunu 
ileri sürmektedir. 

Corriera della Sera gazetesine göre 
murahhaslar, general Frankodan ba> 
zı müfritlere çıkıp gitmelerine müsa
ade etmseini rica etmişler ve müesse-
satı havaya uçurmak için alınmış olan 
bütün tertibatı kaldıracaklaruu va-
detmişlerdir. 

Mareşal Peten itîmadna-
metini verdi 

Paris 25 — Fransanın Burgos se
firi mareşal Peten dim general Fran-
coka itimadnamesini vermiş, bu mü
nasebetle iki memleket arasındaki 
ananevt dostluğa dair hararetli nu
tuklar teati edilmiştir. 

Japon - Çin harbi 
Çin çetelerinin faaliyeti 

fazlalafiyor 
Hongkong 24 (A.A.) — Şimali Cin

de müli Çin çetecileriBin faaliyetinin 
gittikçe fazlalaşması üzerine, Japon
lar, muhtelif ı. sulhu idame komisyon
ları» vasıtasile, j'erli halkı, sllâhlanm 
Japon askerî makamatına teslime da
vet eylemektedir. Tientsinden gelen 
haberlere göre, halk, bu emre itaat 
cfatnemektedir. Peiping ve Tientsin ci-
varmdaki arazide oturan köylülerin 
büyük bir kısmı, faal vaziyette hizmet 
etmek üzere, Çin millî çetelerine ilti
hak eylemektedir. 

Loyang 24 (A.A.) — Hupehin cenu
bunda Peiping-Hankov demir yolunun 
garbindeki mmtakada geçen hafta 
zaıfmda şiddetli çarpışmalar olmuş 
ve Japonlar, bu çarpışmalarda bin ka
dar zayiat vermiştir. 

Her tarafta, Çin çeteleri, halkın mü
essir yardımını görmektedir. Ezcün»-
le, hemen bütün mühimmat nakliyatı-
m yerli Çin kadmlan yapmaktadır. 

Fransadajskerlik 
Kanunda mühim bazı 

değişiklikler yapıldı 
Paris 24 (A.A.) — Resmî gazete, 

mart 1928 tarihli asker alma kanu
nunun 64 üncü maddesi metnini de
ğiştiren bir kanun neşretmektedir. 

Yeni meriyete giren kanuna göre, 
askerlik hizmetinden ihraç edilmiş ve-
yahud daha askere çağrılmamış her 
Fransız, bir harp vukuunda, bütün 
harp müddetince veyahut bu harbin 
bir kısmı için, arzu ettiği takdirde, is
tediği bir smıfta hizmete talip olabilir. 

On yedi yaşını bitirmemiş olan her 
yabancı, bir harp vukuunda, Pransıa 
ordi£sunun her hangi bir suufmda hl» 
üiet etmek müsaadesi verilebilir. 

Fransız COınlıurreisi 
leıdradaa aırıldı 

Kral ve kraliçe» 20 bin kişi 
kendisini teşyi etti 

Londra 24 (A.A.) — Lebnm İle mai
yeti bıı;̂ ;ün L(xıdradan aynlmışlar-
dir. Kıral, Kıraliçe, prensesler ve 
Chamberlain, Victoria istasyonuna 
gelerek Reisicumhuru uğurlamışlar-
dır. 

20,000 kişiyi mütecaviz bir halk 
kütlesi, istasyonun dışmda beklemek
te idi. 

Lebrun ile refikası, kendilerine kar
şı gösterilen hüsnükabulden dolayı 
hükümdarlara hararetle teşekkür et
mişlerdir. 

Buckingham sarayından ayrılma/-
dan evvel Lebrun Kirala beşinci Ge-
orge'un at üzerinde bir statüsünü ve 
Kıraliçeye kristal bir vazo hediye et
miştir. 

Beynelmilel buhran 
İngiltere anî bir icraata 
lüzum görürse Kanada 

müzaheret edecek 
Londra 24 (A.A.) — Reuter ajan-

sma Torontodan bildirildiğine göre, 
Kanada Avam kamarası beynelmilel 
buhran dolayısile İngiltere hüküme
ti ftnî bir icraata lüzum gördüğü tak
dirde Kanadanm kendisine müzahe
ret edeceğine dair olan karar sureti
ni ittifakla kabul etmiştir. 

Bulgar Başvekili mecliste 
izahat verdi 

Sofya 24 (A.A.) — Türkiyeden av^ 
detindenberi ilk defa olarak bugün 
mebusan meclisinden gözüken Ba^ 
yekil Köseivanof, bütün mebuslar ta
rafmdan şiddetle alkışlanmıçtiT. 

Scftfa 24 (A.A.) ~ Kral, Türkiys 
«elfiisi B. Berkeri kabul etml§tir. 

Kabinede değişiklik 
Vekâletsiz bazı Vekillik

ler ihdas olunacağı 
söyleniyor 

A7ikara 24 (Telefonla) — Mec
lisin içtimaını müteakib Kabine
de ufak mikyasta değişiklikler 
yapılacağı şayi olmuştur. Söy
lendiğine göre Kabinede vekâlet
siz baa Vekillikler ihdas oluna
caktır. 

Parti başkanlıkları 
Valilerden ve kaymakamlar-

daıv alınarak ayrılacak 
Ankara 24 (Telefonla) — Parti dev

let beraberliğinin ayrılması hakkın
daki kararın tatbikine Parti genel 
sekreterliğinin Dahiliye Vekâletinden 
ahnması ile başlanmıştı. Haber veril
diğine göre, vilâyet ve kazalardaki 
Parti başkanlıkları da valilerden ve 
kaymakamlardan alınarak aynlacak-
tu-. 

Reisicumhurla Irak kralı 
arasında telgraflar 

Ankara 24 — Irak kralı majeste 
bhinci Gazinin doğumu yılööuüm^ü 
münasebetile Reisicumhur îsmet İnö
nü ile Irak kralı Gaziyülevvel arasm
da samimî telgraflar teatî olunmuş
tur. 

B. Şakir Kesebirle B. Kılıç 
Al i Avrupadan döndüler 
Bir müddettenberi, Avrupada bulu

nan sabık İktisad Vekili B. Şakir Ke-
sebir ile B. KıUç Ali bu sabahki eks
presle şehrimize gelmişlerdir. 

Yeni kanunlar 
Hükümet, Meclîse yeni bazı 

lâyihalar verdi 
Ankara 24 (Telefonla) — Hükümet 

Meclise yeni bazı lâyihalar verdi. Bun
lar arasmda Yunanistan ile akdolu-
nan veteriner mukavelesinin tasdi
kine dair olan kanun projesi ile Al
manya ile aramızdaki ticaret anlaş-
masınm Sûdet mmtakasma teşmili
ne dair olan kanun projeleri ve diya
net işleri riyaseti teşkilât kanımun-
da bazı değişiklikler yapüması hak-
kmdaki kanun lâyihası vardır. 

iş ihtilâflarını uz la |brma 
nizamnamesi 

Ankara 24 (Telefonla) — tş ihti
lâflarım uzlaştırma ve tahkim ni
zamnamesi bugünkü Resmi Gazete 
ile neşrolunarak meriyete konuldu. 

Filistinde yeni 
hadiseler 

Hayf ada bir bomba patladı, 
bir Arap öldü 

Kudüs 24 (A.A.) — Akkâda dük
kâncılar grev ilân etmeğe karar ver
mişlerdir. Bunun üzerine hükümet 
ateş söndürme saatini ilga etmiştir, 
Bvma mukabil Kudüste Araplar ük-
kânlarım açmışlardır. 

Hayfada Avrupalıların oturduğu 
mahallede bir bomba pathyarak Arap
lardan bir kişinin ölmesine, bir kişi
nin de yaralanmasma sebep olmuştur. 

Tulkerim mmtakasmda iki rakib 
Arap çetesi arasında bir müsademe 
olmuştur. 

• - • • I <fc . I - _ I. I 

Hava kurumuna yardımda 
bulunan vatandaşlar 

Ankara 24 (A.A.) — Türk hava 
kurumuna Burdurdan Mehmed San
lı 200, Ahmed Yeşilyurt 200, Samsun
dan Aslan Bayrak 100 lira teberru 
etmişlerdir. Göklerimizin korunma
sı davasma karşı candan bağlılık 
gösteren bu vatandaşlarımıza Türk 
hava kurumu şükranlaımı sunar. 

Fransız - A lman komitesi 
dağıldı 

Paris 25 — Fransız - Alman ko-
mited, neşrettiği bir tebliğde faaliye
tini tatil ettiğini ve yakmda dağıla
cağını bildiMtifitir. • 

Alman - Rumen anlaşması 
Anlaşma 31 mart 944 senesine kadar 
dır ve mühim maddeleri muhtevidir 

Romanya ziraî istihsalini arttıracak, müşterek 
şirketler kurulacak, Almanya Romanyaya 

•ilâh ve cephane verecek 
Bükreş 24 (A-A.) — Rador ajansı 

tebliğ ediyor: Dün imzalanan Alman-
Rumen ekonomi anlaşması beş mad
deyi ihtiva etmektedir: 

Birinci madde mucibince, karşı-
hkh mübadele muvazenesi esasına 
müstenid olmak üzere gerek Ahnan-
yanm ithalât ihtiyaçlarını gerek Ro
manya istihsalâtmm inkişaf imkân-
lannı ve Romanyanm diğer memle
ketlerle ticaret mübadeleleri zaruret
lerini gözönünde tutan bir iktisad 
plâm hazulanacaktır. Bu plân bir 
kaç seneye imtidat etmektedir. 

Romanya mevcut ziraat istihsalle
rini arttırmağı ziraat endüstrilerini 
inkişaf ettirmeği ve ziraat, orman ve 
saire sahalarmda yeni yeni endüstri
ler kurmağı taahhüt eylemektedir. 

Almanya, Romanyaya maden işlet
me makine ve tesisatını vermeği taah
hüt eylemektedir. 

Memleketin muhtelif mmtakala-
nndaki madenleri kıymetlendinnek 
üzere muhtelif Alman - Rumen şir
ketleri kurulacaktır. 

Bu plânda keza, Boksit madenleri
nin kıymetlendirilmesi ve yeni alu-
rainium endüstrisinin petrol müştak-
larmm işletilmesi için muhtelit bir 
şirket kurulması, endüstri sahasında 
iki memleketin teşriki mes^i , endüs
tri ve ticaret tesisatı vücude getiril
mek üzere Almanyaya serbes mmta-
kalar verilmesi ve yine mezkîkr mın-
takalarda Alman seyrisefaini için 

antrepo ve tesisat yapılması derpiş 
edilmektedir. 

Yine bu plânda, Romanya ordusu
na hava kuvvetlerine ve donanması
na süâh ve teçhizat verilmesi müna
kale yollannın inkişaf ettirilmesi ve 
bu i^ere icab eden paramn temini 
için iki memleket maliye müessesele
rinin teşriki mesaîsi de mukarrerdir. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü mad
deler, tediye usullerini tesbit etmek
tedir. Bu tediyat umumî Alman -
Rumen tediye anlaşması mucibince 
yapılacaktır. 

Beşinci madde işbu mukavelenin 
tasdik edilip ve tasdiknamelerin en 
kısa bir müddet zarfında Berlinde 
taatisinden bir ay sonra meriyete gi
receği hakkındadır. Maamafih mu
kavele muvakkaten derhal imzasm-
dan tatbike konulacaktır. 

Mukavelenin müddeti 31 mart 1944 
senesine kadai'dır. İnkiza tarihinden 
bir sene evvel âkit taraflardan biri 
feshetmezse ilânihaye meriyette ka
lacak ve bir sene evvel haber veril
mek şartile fesholunabilecektir. 

Mukaveleyi Romanya nabına Ha
riciye Nazın Gafenko ve İktisad Na
zın Bujiu ve Almanya namma da Al
manya orta elçisi Fabricius ve ikti
sad müşaviri Wohltat imzalamışlar
dır. 

Dün gece toplanan Kabine Hariciye 
ve İktisad Nazırlannm izahatım din
lemiş ve imzalanan mukaveleyi tasdik 
etmiştir. 

Macaristan Romanya 
île müzakereye hazır 

Yalnız Romanya miizakerecilerinin arkasında 
seferber Wr ordu yunmamasını istiyor 

Macar Hariciye Nazırı, dünya barışintn 
tehlikede olduğuna kani değil 

Budapeşte 24 (A.A.) — Parlâmen
to komisyonunda Hariciye Nazın 
Kont Csaky Rutenyanm süratle ve 
hatta bazı tehlikeler göze almmak 
suretiyle işgal edilmesi sebeblerini 
anlatmış ve demiştir ki: 

Her şeyden evvel, Almanya, İtalya, 
Romanya, Polonya ve Slovakya ile 
olan münasetttlerimizde müsait bir 
hava temin etmek lâzımdır. 

Macarisatan, Alman ricalinin hüs
nü niyeti olmadan inkişafımn bugün
kü derecesine erişemezdi. B. Hitlerin, 
kuvvetli ve müstakil bir Macaristan 
lüzumuna ûsd:' olan noktai nazarım 
ciddî bir surette nazaıı dikkate al-
makhğunız icap eder. 

Macar hükümeti, Rutenyadaki ic-
raatmm bizzat kendi vasıtalariyle ya-
pılmasma iblhassa lüzum görmüştür. 
Yugoslavya dürüst bü* hattı haı^ket 
ittihaz etmişth'. Fakat Romanyanm 
hattı hareketi maalesef mütereddit 
olmuştur. Maca- hükümeti, Roman
ya hükümetine herhalde Rutenyayı 
alacağmı bildirmiştir. Bmıuula bera
ber, Macar kıtaatının Romanya -
Rutenya hududu boyunca hareketi 
Romanya aleyhine müteveccih değil-
dir. Fakat bu kıtaata karşı tahrik 
edilmeden yaplacak bir taarruz herp 
demektir. 

Maalesef, Romanya çok ciddî as
kerî tedbirler almış ve bu vaziyet B. 
Gafenconmı başladığı yaklaşmayı 
zorlaştınştîr. Romanya M u h t ^ 
arazi talebinde bulunmuş ve bunlan 
şiddetle reddedilmiştir. Macaristan, 
Rutenyaya muhtariyet vadetmiştir. 
Bunun mânası, bu topraklann dev

letler arasmda taksim edümiyeceği-
dir. Macaristan, müşterek meseleleri 
Romanya ile doğrudan doğruya mü
zakereye amadedir, fakat Romanya 
müzakerecilerinin arkasında sefer
ber bir ordu bulunmamak şartiyle. 

Huzurun ve anlayışm Orta Avru
pada mümkün olduğu kadar çabuk 
teessüsünde Macaristanın büyük 
menfaati vardır ve yeni ihtilâflar ih
dası fikrinde değildir. 

Yugoslav hükümeti takib ettiği 
hattı hareketten dolayı bütün Macar 
milletinin kendisine samimî bir min
net borcu olduğu kanaatindedir. 

Nazır Polonya hakkmda hararetli 
sözler söyledikten sonra Voloşin hü-
hükûmeti tarafmdan takib edilen 
ormanlarm tahribi siyasetinin Macar 
ovasım sulama balonundan nasıl bir 
tehlikeye koyduğunım bütün bü
yük devletler tarafından teslim edll<* 
diğini kaydeylemiştir. 

Csaky, Romanya ile anlayışa doğ
ru olan gajnretlerin de devam edebi
leceğini kaydeyledikten sonra, Itome-
1in ilhakı ile tarihi ve etnografik pren^ 
sibin bir kere daha muzaffer oldu
ğunu ve Ti'ianon modelinde olar, 
VersaUles muahedesinin yeni bir dar» 
be yediğini söylemiş ve sözlerini şu 
suretle bitirmiştir: 

«Dünya banşmm tehlikede oldu
ğ u n zannetmiyorum. Unsurların, 
muvazene bulmakta olduğu her güa 
biraz daha aşikâr olmaktadır. Karşı 
kaı-şıya bulunan taraflar, diğerinin 
meşru menfaatleri İçin büyük bip 
anlayış göstermek mecburiyetinde 
bulunacaklardır.» 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Sporumuz niçin hasta? 
Bir bakıma komik bir manzara: 
Süvarisini fırlatan at gibi... Daha 

nazik ve modem bir teşbihle: Şoför-
süz giden bir otomobil gibi... 

Fenarbahçe birinci takım oyimcu» 
lan idarecilerini terketmişler... İstik* 
lâllerini ilân ederek harekete geçi
yorlar... 

Arkadan idareciler, peri^n bir hal
de, haykırıyor: 

— Futbol faaliyetini muvakkaten 
tatil ettik. 

Nasreddin hocanm hikâyesine ben
zemiyor mu: 

Ciğer ahnış. Nasıl pişirileceğine 
dair tarifi cebine kojTnuş. İştihası 
kabara kabara eve gittiği sırada, çay
lak kırmızıyı tepeden sezerek gelmiş, 
kapmış. Kuş havalanıp giderken, hoca 
tarif pusulasını celbinden çıkarmış 
ve semaya doğru sallıya sallıya hay
kırmış: «Nafile. Ağız tadiyle yiyemez
sin! Tarif name bende kaldı!» 

Fenerin idarecileri de anarşi çayla
ğına birinci takımlarını kaptırdıktan 
sonra: 

— Nizamname bizde! Zor oynarsı
nız... - diyerek Nasreddin hoca komik
liğini arzediyorlar. 

* * • 

Buraya kadar mizah ciheti... 
Filhakika, süvarisini düşüren atın, 

şoförsüz giden otomobilin de ilk ba
kımda güldürücü bir tarafı vardır. 
Fakat ekseriyetle netice feci biter. 

Bu manzara karşısmda: 
— Adam sen de!... - diyip geçemi

yoruz. 
Zira sporu: «Topa bir tekme vurup 

kale deliğinden içeri tıkmaktır.»; 
sporcuyu da: «Tekmesi ve yumruğu 
en kuvvetli, en ııek azgm delikanh-
dır!» şeklinde anlıyanlardan değiliz. 

Beden terbiyesi yoluyla ırkm dü
zelmesi!... Beraberce hareket ahş-
kanlığı... Ferdi ve müşterek çevildi-
ğin artması... 
Bütün bu hasletlerin genç nesillerde 

hasıl oluşu bir milletin maddi mane
vi kıymetini arttırır diye spora ehem
miyet veriyoruz. Devlet bu işle ilgile
niyor, tahsisat ayırıyor, teşkilât ya
pıyor; müsbet neticeler almak isti
yoruz. 

Şayed top yüzünden, klüp dalave
releri yüzünden dersini bırakıp aylak-
laşan binlerce ve binlerce gençler 
zuhur ederse netice menfi oluyor 
demektir. 

Şayed «beraberce hareket kudreti» 
yerine, «biribirinin gözünü oymak», 
«gemi azıya almak», ve bir taraftan 
«cebir» meyli, öte yandan «anarşi» 
istidadı gençliğin teamülleri arasmda 
doğarsa olmadı bostan, bitmedi kar
puz! 

Karşmuzda üç maznun varchr: 
1 — Kazan kaldırıp isyan edenler, 
2 — tstibdad edip isyan ettirenler, 
3 — Spor teşkilâtmı idare edemi-

ywek bu vaziyetlere meydan veren
ler. 

• • * 

Bir de mühim istifham: 
Acaba ba bozukluğun sebebi daha 

im derin? 
Spor tarihîmize balanız: Sporumu

zun nüveleri, şurada burada - liberal 
iktisadda dükkânların açılması şera-
itile - kendiliklerinden teessüs etmiş 
klüplerdir. Bunlar çağalmca, devlet, 
merkezden hepsini birden idare et
mek istedi amma, monleketin her 
yanma yayılan hüdainabit dükkân
lar devletçi bir müessese haline gele-
miyeceğf gibi bunlar da gelemiyor. 

f 
Evkaf imara 

yardım edecek 
Belediye fen heyeti belediye 

reisine bir rapor verecek 

Belediyenin, Belediyeler bankasm-
dıan istilcraz edilecek beş milyon lirar 
nm bir kısmile mütedavil bir sermaye 
tesis edeceğini yazmıştık. Evvelce d© 
kaydettiğimiz gibi bu (mütedavil 
sermaye) ile şehir içinde plân muci
bince açılacak cadde ve sokaklann 
yalnız geçecekleri kısımlar değil, her 
İM taraftaki binalar da istimlâk edi
lecek ve bunlar satılacaktır. Ancak 
bu (mütedavil sermaye) ile belediye
nin imar işlerinde takip edeceği hat
tı harketi katî olarak tesbit etmek 
üzere Belediye fen heyetinde tedkik-
1er yapılacaktır. Bu hususta vali Dr. 
Lûtfi Kırdara bir rapor verilecektir. 
Bu raporda Belediyenin istimlâk sa-
hasmda kalacak, fakat bu sahada 
yola gidecek olandan hariç bulunan 
yerlerde ne gibi binalar yapıldığı tak
dirde Belediyenin menfaatine muva
fık olacağı bildirilecektir. 

Bundan başka Evkaf idaresi de 
Belediye ile teşriki mesai ederek Be
lediyenin istimlâk ettiği sahalarda 
geniş mikyasta arazi satın alacak ve 
burada bazı binalar yaptıracaktır. 
Bu hususta Evkaf da bir program ya
pacak ve şehrin imarına yardım ede
cektir. 

Agop 
Belediye mezarhğın bir 

plânını yaptıracak 
Belediye, şehircilik mütehassısı B. 

Prost şehrimize geldiği zaman Sürp 
Agop mezarlık sahasının plânım tan
zim ettirecektir. Sahanın bir kısmı 
yeşilliğe, diğer kısmı da iskâna tah
sis edilecektir. B. Prost plânını yap
tıktan sonra' fen heyeti iskân edilecek 
sahayı ifraz edecek ve Belediye bunu 
satılığa çıkaracaktır. 

P a m u k i h r a c ı i ç i n V e k â l e t t e n 
m ü s a a d e a l ı n a c a k 

Pamuğun ihracı İktisad Vekâletin
den müsaade almak şartına tabi tu
tulmuş ve keyfiyet dün alâkadarlara 
bildirilmiştir. 

B i r t ü t ü n i ş ç i s i y a r a l a n d ı 
Fenerde İnhisarlar idaresine aid 

tütün deposunda işçilik eden Mustafa 
<fenk üzerinde çalışırken muvazene
sini kaybederek düşmöşv başmdaft 
tehlikeli surette yaralandığı cihetle 
Cerrahpaşa hastanesine yatırılmıştır. 

«miTmT-ııııtr~"*"~""~*~"'-"'"""-~"T-ır-mmıııı ıımın» 

Benim uzaktan bakıp gördüğüm 
İmdur: Liberal sistemle devletçi sis
tem sporumuzda çarpışıyor; ve ha-
kjkî spor bu ikilik anmada eziUyor. 
Ya totaliter devletlerin şekillerini, ya 
demokratik şekilleri vahdet halinde 
benimsemekten başka çare yoktur. 

Sporu altı kaval, üstü şişhanelik-
ten kurtarmah. 

(Vâ-Nû) 
NOT: 

Bu yazıyı 3razdıktan birkaç saat sonra 
Fenerbahçe spor klübü idare heyetinin 
kararını okudumsa da sporumuzda anar
şi bulundt^una dair kanaatim değişmiş 
değildir. V. N. 

Karilerimizin 
mektupları 

400 hane bir tek çeşme 
kullanıyorl 

Ahtrkapıda Mr çeşme vardtr. 
Bir kere ba§ına giderek nasü bu
lunduğunu görmek lâzımdır. 
MahşeraUah! Ne döğüşler, ne 
boğuşnadar... 400 hane burasını 
kullanıyor. 

Eskiden İshakpaşa Saraçhane-
sinde de bir çeşme vardı. Halk 
ondan da istifade ederdi. Kapa^ 
turnası Ahırkaptdakinin böyle iz
dihamına sebebiyet vermiştir. 

Bu semtte pek çok fakirler ol
duğu için hal ve vaJcti biraz ye-
rinde olan konu komşu parayla 
sakalara getirttiği sulan Allah 
nzasıyçün dağıtmak mecburiye
tinde kalıyor. 

Bu halin önüne geçilmesini ri
ca ederiz. 

Mihriban Albek 
^ 0 

iki gece hırsızı 
yakalandı 

Şişelerle rakı ve şarap, tütün 
paketleri çalmışlar 

ibrahim Ahmed 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
ikinci kısım memurları, şehirde muh
telif gece hırsızlıklan yapan tbrahim 
ve Ahmed isimlerinde iki hırsız daha 
yakalamışlardır. Bunlarm yaptıkları 
hırsızlıklar, Galatada Karamustafa 
paşa caddesinde Fehminin tütüncü 
dükkânmdan üç yüz paket muhtelif 
cins sigara ile on büyük şişe rakı, Ee-
yoğlunda Parmakkapıda mesreei Pe-
riklinin dükkânının camını krrmak 
suretile cm şişe büyük şarap ve meze
ler çalmaktır. 

İbrahim ile Ahmed, diğer VasIl is
mindeki birile de uyuşmuşlar ve çal
dıklarım-• bu adama< ^ satmışlardır. 
Şimdi her üçü hakkmdaki tahkikat 
genişletilmektedir. İkmal edildikten 
sonra adliyeye verileceklerdir. 

B i r i p kırsKEi y a k a l a n d ı 
Sabıkalı hırsızlardan İbrahim is

minde biri, evvelki gece Cağaloğlua-
da Gümüşhaneler sokağında bir ga
zete haylinin ysızıhanesinin kilidini 
açmak suretile içeri girmiş ve otuz 
kadar büyük sicim yumağı çalıp ka
çarken bekçiler tarafından, yakalan
mıştır. 

Yangınlara karşı 
yeni tedbirler 

Hanlarda müşteîl maddeler 
bulundurulmayacak 

Son yangmlsu* üzerine ticarî mües
seselerle hanlarda mtişteil maddele
rin bulundxırulmam::sı, sinema, ti
yatro gibi umuma mahsus btoalann 
dahUinde tadilât yapıldığı zaman ta-
ıdilâtm itfaiyeye bildirilmesi bir ta
mim ile alâkadarlara tebliğ edilmiş
tir. 

Belediye yangınlara karşı yeni ted
birler almak niyetindedir. 

S a d ı k z a d e v a p u r u h e n ü z 
k u r t a r ı l a m a d ı 

Finike civarında Adrasan koyunda 
taşlara oturan Sadıkzade vapuru he
nüz kurtarılamamıştır. Kazazede va
purdaki 1100 ton yükün 500 tonunu 
almak üzere Konya vapura dün Ad-
rasana hareket etmiştir. 

Anafarta ve Dumlupınar vapurla
rı Adrasana vasü olmuşlardır. Kaza
zede vapur sancak iskele tarafmdan 
derin yara almış ve dümen bodosla
ması kınlmıştır. 

Sadıkzade vapurundan alman 150 
yolcu hava müsaid olunca Anafarta 
vapurile Adraısandan yola çıkacaklar
dır. 

Hora tahlisiye gemisi yoluna devam 
etmektedir. Yarın kaza mahalline va
racaktır. 

Denizbankın ısmarladığı 
vapoflar 

Alman heyetile müzakere 
neticelendi, umum müdür 

Ankaraya sitti 
Almanyada yaptınlan vapurların 

vaziyeti üzerine Denizbank ile Ham-
burgdan gelen' Alman heyeti arasın
daki müzakereler dün neticelenmiş
tir. Her iki tarafın da noktai nazar-
lan biribirine yakın c^duğu tahmin 
edilmekte, essıslı ihtilâflarm halledil
diği söylenmektedir. 

Denizbank umum m ü ^ r ü B. Yu
suf Ziya Erzin Almanlarla yapılan 
müzakere neticesini İktisad Vekâle
tine arzetmek üzere dün akşam An
karaya gitmiştir. , 

İ m a r b ü r o s u n a g e l e c e k 
m ü t e h a s s ı s l a r 

İmar işlerile meşgul olan imM* mü
dürlüğü bürosunım ecnebi ve yeril 
mütehassıslarla takviye edileceğlsl 
yazmıştık. 

Şehircilik mütehassısı B. Prost Av-
rupadaki mütehassıslardan îstanbu-
1un imar işlerinde faydalı rtacak şah
siyetleri tefrik ederek bunların telin
lerini belediye reisliğine bildirecektir. 
Belediye reisliği de bunlar için Heye
ti Vekilcden karar aldıktan sonra bu 
mütehassıslar belediyede istihdam 
edileceklerdir. 

Bahçekapı yanımı tahkikatı 
Bahçekapıda Hasan ecza deposu 

yangmı etrafında tahkikat devam 
ediyor. Dün ehli vukuf heyeti tarafm
dan yangın yerinde keşif yapılması 
kararlaştırılmıştı. Fakat yangm en
kazı henüz kaldırılmadığından keşif 
başka güne bırakılmıştır. 

SOHBET: 

Derkenar 
RENK ve «NUANCE». — Felsefl hi

kâyelerinin birİMile, Oambara' da, 
HotHn>6 de Babaç: «Sanat eserlerinds 
tnükenundiyet çoğu zaman ruhua 
onlan genişletmesine engel olur» âfli\ 
Miftemmeliyetin bir kusur saydmast) 
eksik, âdeiâ bir işaret lıAUntte kalnuf 
eserlerin ötekilerden, Balzac'ın taM-
ri Üe «taslağın bitirilmiş tal>lodaıı» 
daha velûd olduğu filu-ini ortaya İIK 
sürenler bilmem XIX uncu asır baş
langıcı muharriıleıl mİdtr? Hertıat-
de bu fikir bilhassa onlardan beri 
ilerledi. İkmal edUmiş eser ufku ka
pıyor; sahibinin istediğinden başka 
bir mânada anlaşılmasına, onda 
kendU ruhumuzun zenginliklerini do 
görmemize imkân bırakmıyor... DenK 
lebiliT ki bütün symbolisme cereyanı 
hep bu düşünceden, eserin inşasına 
karifi de iştirak ettirmek arzusun
dan doğmuştur. Verlaine'in: «Pas lo 
Couleur, rien que la nuance» demesi, 
Balzac'ın hafifçe, belki sessizce söyle
diğini Krarla tekrar etmekten başka 
bir şey değildir. 

Fakat bu ısrar, hiç şüphesiz, mâ
nayı hayli değiştirmiştir: Balzac, bi
linmeden, farkına varılmadan yanm 

bırakılmış eserler istediği halde symbo-
Ustler yarımlığı, eksikliği, silik 
olmağı sanat eseri için, nasıl söyli]re-
yön?... bir mükemmeliyet şartı hali
ne g'etirmişlerdir. Balzac'm SÖEÜ ha
rabeler karşısmda hayli coşan bir ro-
nuntiğin itirafıdır. (Zaten mecmnt 
bestekâr Gambara, bir dehanın ha-
rabesidir). Verlaine'in mısrağı iso 
MıMarme'nin: «Eserimi bitirdim; ar
tık biraz gölge, bmu karanlık katmak 
kakh» sözünü haarkmnştır. Symo-
Ustlerin estetiğinde vüzuiısuzluk âri* 
zî kir halet değii, şairin cehd He var
ması lâzım gelen bir mertebedir. B»> 
zan sadeliğin en ilerlemiş tasannuğ 
eseri olduğu giİM... 

Böyle bilerek, arzu ederek* esere ka
tılan vuzuhsuzluk nihayet sırrmı if
şa etmeğe mahkûmdur. Symbolist-
lerin şiirleri de biraz gayretle anlaşıl' 
di: onlar da kariğlerine sadece kencU 
hülyalarını, kendi istedilderi mânayt 
kabul ettirmiş oldular. Bana çok 
üzMdüler: anlaşılmamak, kariği ken
di içini dinlemekte serbes bırakmak 
istiyorlardı; buna muvaffak olama
dılar; Ahmed Haşim'i tanımış oianlar 
pekâlâ bUirler: şiirlerinin ankışünu^. 
masmdan bir nevi zevk duyardı. Şim
di bize omın şiirieri, en saf solar ka
dar berrak griiyor; ancak şürden hiç 
bir nasibi olmıyanlar «O b^de» yi, 
«Şafakta» yi, «Panltt» yi kâtanhk 
bulvyor reya «Mcniven» de - bir tyat-
boirt frirfaı eseri yMıaja ı« 
de syctbole ile aU^rk^ji iâr: 
lan içki - açrisga Üjlauri 
başluı bir mâcam arıyorlar. 

Synrib^st şairini,, «reıtk» ten âya-
de «nuance» ı anyan sanatkârları lâr 
zMnan çek senHm; oniann ban eser
lerim faâlft içitMde rikkatle karışık 
bir şafkat du>arafc hatırlanm. Ahmed 
Haşim'i okaımnnış veya sevmeden 
ohuıuuş^ alaBiar, o n m Mr ııusrağui-
daid harikulade bcfif tabir üe, «aşina 
değilim». Fakat symbeUsme eercyam 
bı^ün bize ne k a d ^ uzak geUyor!... 

Duyduğumuz bu ııaaHl|ıı sağmear 
itiraf etnuliyiz ki zamanınuzm şair
leri «mlfffa çok borçludur: şnri - mü
kemmeliyetten demiyeceğim - bir ne-
vi mfimnikf mültemmeUyetten, kolay 

Nurullah ATAÇ 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Buy Amca Kadıköyde L. 

— Bu yaz hangi köye gideceksin 
bakalım bay Amca?... Gerçi böyle şey 
ne sorulur, ne söylenir... 

... Ve insan, bu sırrı kimseye ifşa et
meden, günün birinde göçer, gider... 

... Amma bence bu beyhude bir ted
birdir!... Çünkü öyle üstad misafirler 
vardır ki, polis hafiyesi gibi gittiğin 
yeri keşfedip gene geUrler I.., 

... Onun için boşuna gizleme, yazı 
hangi köyde geçireceksin söyle?.., 

B. A. — İstanbuMal... 

— Fakat istanbul bir şehirdir!... 
B. A — Zannetmem, öyle olsa on 

beş yirmi tiyatrosu, beş on müzesi, bir 
kaç müzik salonu, akvaryumu, hay». 
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Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

kalıplardan kurtaran; bizi öteden be
ri müesses ve artık canhlıklaruu kay
betmiş hükümlere kolayca bağlanma-
yıp şiirin sırrını aramağa sevkeden; 
mütemadiyen yeni imkânlar aramak 
lüzumuna inandıran onlardır. Türk-
{cde Oöl saatleri ile Piyale, o iki kü
çücük kitap yazılmamış olsaydı sev-
di|imiz bir çok şairlerta yetişmesine 
imkân olmaz ve şair ile şiirci'yi ayır
makta belki daha çok zorluk çeker
dik. 

I I 
İTİRAFLAR. — Zekâsma çok hür

met ettiğim bir aritadaş bana: «Siz 
Ifünah çıkarmakla meşgulsünüz.» 
dedi. Bu sözde hiç şüphesiz bir ütem, 
belki de bir istiihza vardı. Fakat ben 
onu, işime gelen şekUde dinlemeği 
tercih ettim: evet, günah çıkarıyo
rum; düşündüklerimi, aklıma gelen
leri - biribirleri ile bir münasebeti 
olup olmadığım da pek aramadan -
kaydediyorum. Bu hayat denilen ve 
hiç bir yerinde iki defa yıkanmak 
kabil olnuyan akar suda gölgemi 
görmeğe ve onu kaydeUneğe çahşı-
yorum. BUdikleri şeylerden hiç şüp
he etmiyen, onlan başkalarına da 
öğretmek istiyen muharrirler vardır; 
hat tâ muharrirlerin en çoğu böyle
dir. Onlara taş atmak istemiyorum: 
insan oğlu, asırlardan beri en çok 
onlardan hoşlanmıştır, en çok onlan 
aramıştır; demek ki asıl onlar, günah 
çıkarmayıp da hakikatleri anlatan
lar doğru yoldadır. Fakat hiç bir za
man onlardan pek hoşlanmadım; ki-
taplarmı okumak istedim, onlan an-
hyacak kadar bilgim olmadığını gö
rerek kapadım. Asıl ötekilerin, bütün 
şüpheleri, tereddüdleri, değişmeleri 
ile kendi kendUerini anlatanlan oku
dum ve onlardan zevk aldım. 

Biliyorum ki tesire en çok tabi olan 
insanlardanım; bu, belki şahsiyeti
min pek kuvvetli olmadığını gösterir. 
Ne yapayım? Sahte şahsiyetten, sah
te kuvvetten ziyade, kendini saklaım-
yan şahsiyetsizliği, zaafı tercih ede
rim. Bunun içindir ki kitaplannı en 
çok okuduğum muharrirlerin bende, 
taklid denecek kadar tesiri görülür. 
Onlar mütemadiyen kendUerini an
latan adamlardır. Bir tanesi, Monta-
igne: «Ben ancak kendi kendimi bul
mağa çalışıyorum!» der. Onun kita
bını eUmden bırakmadığım için be
nim de onun gibi sadece kendi ken
dimi aramam pek tabiidir. 

Buluyor muyum? Kendim diye bul
duğum şey ben miyim?... Doğrusu 
ondan da şüphem var: sevdiğim mu
harrirlerin eserlerinden bende kalmış 
bazı şeyler var ki belki sadece onlan 
buluyor o şeylerin benim olduğu, be
ni gösterdiği zehabına düşüyorum. 
Olabilir; doğrusu bu da umurumda 
değil: diyebilirim ki kendimi değil, 
kendimi bulmuş olmak zehabmı, o 
tatlı vehmi anyorum. Onu bile bula
madım.. 

Günah mı çıkanyorum? Evet; fa
kat bir rahib huzurunda, günahlan-
mı sıraya koyarak, onları affettir
mek kaygusu üe değil. Fsychana-
lyse'ci bir hekimin karşısında olduğu 
gibi. aklıma geldiği şekilde, bazan 
- bazan değil, çoğu zaman - benim 
olnuyan, benim işlemediğim ve an
cak hayal ettiğim günahlan da söy-
liyerek. (Bu parçada hayli edebiyat 
var! En sevmediğim, daha doğrusu 
sevmediğimi zannettiğim şey.) 

Nurullah ATAÇ 

TEŞEKKÜR 
Yangın felâketinden müteessir olan 

ahbaplanm, arkadaşlanm, müşteri
lerim nâlân kalbimi teselli ediyorlar. 
Hergün yüzlerce mektup alıyorum. 
Telefon ediyorlar. (Allah başka keder 
vermesin sağ ol diyorlar). Bu sevgi
lere teşekkürlerimi alenen beyan ede
rim. 

Hasan Deposu ve Müstahzaratı 
sahibi Eczacı Hasan Hassan 

Alenî teşekkür 
Kızım ve kardeşimiz Türkân Sara-

n m âni olarak vefatı dolayısile bizzat 
cenaze merasimine iştirak edenlerle 
elem ve kederlerimize iştirak husu
sunda telgraf ve mektupla beyanı ta-
«iyette bulunanlara ayn ayn cevab 
vermek teessürümüz dolayısile kabil 
olamadığından teşekkürlerimin ga
zetenizle tavassutunu dileriz. 
Ölü orgeneral Ctvad Çobanlı kızı ölü 
korgenerale Basri. Saran^eşi ve oğullan 

SOMER Türkçe sözlü - Arabca şarkılı 

TAKSİM Yaşas ın aşk 
Sinemalarmda 

FUmi büyük muvaffakiyetle devam ediyor. Filim taşraya gideceğinden son günlerinden istifade ediniz. 
Seanslar 12, 1 / 2 . 3 . 6 - 8,45 

B U G Ü N GÖRECEĞİNİZ BÜYÜK FRANSIZCA FİLM 

MELEK 
, Sinemasında 

D A M 

SEVEN - AŞKIN ZEVKİN ve ACILARIN 
TAŞIYAN BİR KADININ 

HARİKULADE VE MÜESSİR ROMANI 

G A L İ 
K A D I N 

Baş Rollerde: GLADYS GEORGE - WAREEN WİLLtAM - JOHN BEAL Aynca: Memleket gazetesi ve Paramunt 

Bugün İ P E K ve S A R A Y sinemalarında 
Bugüne kadar görülen TÜRKÇE KONUŞAN FİLİMLERİN EN GÜZELİ 

RncnNiN 
v 

HAZİNELER i 
Baş Rolde; ŞEYH AHMED ve ŞEYHİN AŞKI fUimlerini yaratan RAMON NOVARO, Musiki kısmı: M. C. ve 

ÜSTAD CEVDET KOZAN, Şarküar: NADİR - HAMİD DİKSES - K. SAFİYE 
FİLME İLÂVE: 1 — BURSA SENFONİSİ - TÜRKÇE SÖZLÜ VE MUSİKİLİ OLARAK. 2 — MEMLEKET GAZE

TESİ: Bulgar Başvekili ANKARADA tstanbulda seçim PERA ŞİŞLİ MAÇI 
SİPAHİ OCAĞINDA KAHRAMAN SÜVARİLERİMİZİN iştirak ettikleri Büyük yarışlar 

^ ^ l ^ m p i ^ m ^ m ^ m ^ ı m i ^ i g m ^ g ^ Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilâtU matineler • • • • • • • • • • • • • • • i M H H B H 

Bugün herkes S A K A R Y A Sinemasma 

koşacak ve şimdiye kadar gençlik... Güzellik ve Spor üzerine yapılan Filim-
lerin en büyüğü ve en mükemmeli Türkçe izahatli 

STAD İLÂHLARI 
1936 Berlin olimpiyatlanna ait t am hakiki ve yegâne FUmi 

takdir nazarlarile seyredecektif. 
Bugün saat 11,30 ve 2 de tenzilâth matineler 

31 Mart Cuma Aksanımdan itibaren 

Ankara Yenişehirde XT Z ı İ T S Sinemasmda 

STAD ILAHLARI^^^^sös^^'^^ectkiir. 
Beşiktaş S U A D F A R K Sinemasında 

Kartaca Muharebeleri 
TÜRKÇE SÖZLÜ KEN MATNARD 

Seanslar 2,30 - 7 ve 8,30 dadır. Tel: 43143 

i N T i K AIVI 

Daima en mOntahab A 
Programlaa 

Suiistimal Davası 
î Sinemada 

Danielle Darrieuz -
Charles Vanel 

Bugün iki 

îilim birden 

Casus Peşinde 
Barbara Stanwick -

WaUace Bcrry 

D İ K K A T ! — Pek YAKINDA 
Göz kamaştırıcı kostümler ve yeni elemanlarla 

TANASA REVÜ TRUPU 
100 Artist Sahnede - Feerik baletler - Muhteşem dekorlar 

M A K S i M' de 

İ S T A N B U L L U 

Sizi Hayrete düşürecek bir 
hâdise var: 

M İ L L Î 
ve 

Pangalh Tepeüstü AKIN sinemasında 
Fedakârhğm en büyüğü, Frogramlarm en üstünü 

„.. ... . . . . . . . ... Muazzam eser şerefme 
e SoEİu ve tarihm büyük 
hâilesi eşsiz Şaheseri 

NUHUN 6EMi$i 
Azeri Halk 1 — Rus - Ermeni 

dansları filmi, 
2 — Güzelliğine doyamıyacağınıa 

varyete filmi, 
3 — Artistleri tamamen maymun 

olan Afrllca avcıları. 
Geri dönmemek için lütfen yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

ALEMDAR 
Bu programla Türk sinemacılı-

ğmda rekor kırdı: 

KASIR6An 
DORETTY UMOUR 
= • TÜRKÇE s= 

ve: 4 Namus 
Bekçisi 

L O R E T T A Y O U N G — 
G E O R G E S S A N D E R S 

Saat 1 den itibaren mütemadi 
Seans 

B U G Ü N 
K A D I K Ö Y 

HME'de 
ROBERT TAYLOR'un 

Toplantıya çağırma 
Türkiye Kızılay cemiyeti Eminönü kaza 

şubesinden: 
Kazamızın 1939 senesi umumî meclisi 

25/3/1939 tarilüne raslayan cumartesi gü
nü saat 14,30 da 4 üncü Vakıf hanında 
kâin İstanbul Ticaret odası salonunda 
toplanacaktır. 

Kaza mmtakasında kayıdlı bütün Kızıl-
aylılann toplantıda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Düzeltme 
Gazetemizin 24 mart 939 tarihli 

nüshasının dördüncü sahifenin bi
rinci sütunun alt tarafında İstanbul 
Vali ve Belediye reisliğinden 3 üncü 
intihap devresi «îbrinci» olarak çık
mış, bunun «Birinci». Nisan içtima-
mm «İlkinci» yerine «İlkini» olacağı 
düzeltilir. 

OÇ ARKADAŞLAR 
Enfes Eser 

) 
Tepebaşı Dram kısmı 
Aksam saat 20,30 da 

K O R K U N Ç G E C E 
3 perde 

İstiklâl cad. Komedi kısmı 
Gündüz saat 14 de 

Çocuk tiyatrosu 
Akgam saat 20,30 da 

Bir Muhasip Aranıyor 

TURAN TtTATROSU 

T
Bugün saat 15de talebeye, 
Gece 20,30 da umuma. 
Ertuğtul Sadi Tek ve 

arkadaşları: Gündüz: 
PROFESÖRÜN ÖLtMÜ 

3 P. 3 tablo. Gece: 
KURU SIKI 3 F. 

(Se) Atilâ revüsü - Mlçe Pençef varyetesi. 

Bursada köy günü 

i 

* 

Bursada köy g ^ ü bayrammda 
köylü hatipler ve köylü kadınlar 

Bur&a (Akşam) — Köy kanununun 
yıldönümünü kutlamak üzere yapı
lan (Köy günü) bayramı, çok güzel 
olmuştur. Bütün Bursa köylerinde yer 
yer toplantüar,. törenler, şenlikler ya
pılmıştır. Bursa köylerinden iki yü
ze yakm atlı köylüler de şehrimize 
gelerek Atatürk âbidesi önüne bir 
tören yapmışlar ve anıta kırk yedi 
köy şdına bir çelenk koymuşlardır. 
. l^u, toplantıda Baba sultan köyün

den Mehmed oğlu Ahmed Kocabıçak 
isimli bir köy delikanlısı bir nutuk 
vermiş, köy kanununun köylüye te
min ettiği refah ve huzur inkişafla
rını anlatmış, Atatürkün heykeline 
karşı heyecanlı bir hitabede bulun
muştur. Yarım saate yakın süren bu 
hitabe uzun bir destan tarzında ve 
manzumdu. Köylü hatib bu destanla 
Atatürkün hayat ve ölümü devreleri
ni hatıralarda yeniden canlandıracak 
kadar samimî bir coşkunluk göster
miştir. Hitabeden sonra kendisine, bu 
şiiri nereden ezberlediğini soranlara: 

— Ne ezberlemesi?. Ben Atatürk 
için yiı-mi dört saat destan okumm!. 
Cevabını veımiştir. 

Törende valimiz B. Şefik Soyerie 
köy bürosu şefi de birer nutuk söyle
mişlerdir. 

Ankara Borsası 
24 3 939 

Esbam ve Tahvilât 
Türk borcu I pe.şin 
Sivas - Erzurum I, II, III, IV 

PARA re ÇEKLER (Kap»ni| 
Londra 
New-York 
Paris 
MUfino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükref 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1 sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

19,325 
19,30 

tUtleri) 
5,93 

126.58 
3,3525 
6,6575 

28,535 
67,195 
50,705 
21,295 
1,0925 
1,56 
5.93 

23,872"^ 
24,90» 
0,9050 
2.9075 

34,62 
30.57 
23,9025 

S 
I 

N DEANNA DURBİN 
E Foks Jurnal Dünya 
^ haberleri 
A İlâveten 1 ve 4,30 da 

S Sokak şarkıcısı 
I FERNANDEL 

T ^ NE 5EKER 5EY 1 
N DEANNA DURBİN U 

A 
N 

HALK OPCKE, Bugün Matine 16 da 
akşam 9 da 

Zozo Dalmasla 
Leblebici 

Horhor ağa 
büyük operet 3 perdı 

Esirgeme derneğinin 
balosu 

Nisanın birinci cumartesi günü 
akşamı Tokatlıyan salonlarmda Esir
geme Derneği menfaatine gayet par
lak zengin kotiyonlu ve sürprizli bir 
balo verilecektir. Bu balo mevsinün 
neşe ve eğlenceli balolarından birisi 
olacaktır. 

Eminönü Halkevinden: 
1 — Cağaloğlundaki salonumuzda 28 31 

939 salı akşamı saat (20,30) da muharrir
lerimizden Bay Peyami Safa tarafından 
(Türk inkılâbı) mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

2 ~ 28/3/939 Çarşamba günü akşamı 
saat (20,30) da Doçent Dr. Bay Orhan 
Alisbah tarafmdan da (İlim ve terbiye) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Her iki konferans İçin davetiye yoktur. 
Arzu edenler gelebilir. 

4^ 



'Tt 

i 

POLİTİKA 
Yeni buhran zail oidu 

Çeklerin yaladığı Bohemja ve MoraTyanm Almanyanın içine alınmaa 
ve Slovidcyaya da müstakil bir devlet olarak Almanyamn müzaheret ve 
himaye taahhüdünde bulunması üzerine İngiltere ile Fransa derin endişe» 
ye düşmüşlerdi. Karpat Ukraynasmm Macaristana ilhakma Almanyamn 
müsaade etmiş bulunmasma rağmen Almanlarm Şarki Avrupaya doğru 
yürümekte devam edeceklerini muhakkak sayan İngiltere kendi müttefiki 
Fransadan başka Sovyetler birliğini ve Lehistanı ve Balkan devletlerini 
Romanyaya yardım taahhüdünde bulunmağa davet etmişti 

İngiltere Romanyanm tehlikede bulunduğuna delil olarak Bükreşte 
şubatm nlhayetindenberi yeni bir iktisadi muahede akdi için doktor 
Wolıltat'nm riyasetindeki Alman heyeti ile Rumm hükümeti arasmda 
cereyan eden mühim müzakerelerde Almanyanm tazyik ve tehditte bu
lunduğunu ileri sürmüştü. 

Bu su-ada müzakerenin aksamış olması tngilterenin iddiasuu teyid 
eder görünmüştü. Bu müzakereler hakikaten mühim idi. Çünkü Almanya 
petrol, krom manganez, alüminyom gibi harp sanayii ve ordusu için elzem 
olan ham maddeler ile baştan aşağı sanayi memleketi olan ahalisinin yi
yecek Uıtiyacmın büyük bir kısımm Romanyadan teinin etmek istiyordu. 
Diğer taraftan şimdiye kadar Romanyanın esliha ve mühimmat ihtiyacını 
temin eden Çekoslovakyamn Almanya ile birleşmesi üzerine bu ihtiyacın 
Almanya tarafından temini lâzımgeliyordu. 

Çetin müzakerelerden sonra anlaşma meydana gelmiştir. Bunun 
ehemmiyetini Romanya Hariciye Nazın iki memleket iktısaden birbirini 
tamamladığını söyliyerek ifade etmiştir. İktisadi anlaşma sulhun eh büyük 
şartı olduğunu da kaydetmiştir. 

Bu anlaşmamn imzası ile Romanyamn Almanya tarafından tehdit 
edilmek şöyle dursun bUâkis Almanya silâh vermek suretile kendisine yar
dıma hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Bu suretle yeni buhran da zail ol
muştur. AKŞAM 

Vasili Öldüren basmacı-
nın muhakemesi 

' Katilin müşatıede aitına 
alınmasına karar verildi 

Evvelki gün bir alacak 3rüzünden 
Beyoğlunda Mektep sokağında Vasil 
adında birini bıçakla öldüren Faiğin 
cürmü meşhut kanununa tevfikan 
muhakemesine dün ağır ceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Son tahkikat açılmasına dair iddi
anamede Faigin tahrik neticesinde 
Vasili yaralayıp öldürdüğü sabit ol
duğundan hafifletici sebep göz önün
de tutularak, ceza kanununım 448 in
ci maddesine göre tecziyesi istenili
yordu. 

Evrak okunduktan sonra Faik 
vakayı şöyle anlattı: 

— Ben seyyar basma satıcılığı ya
parım. O zaman Beyoğlunda oturan 
Angeliki adında bir kadına basma 
sattun ve on beş lira alacağım kaldı. 
Bu parayı Angelikinin beraber yaşa
dığı komisyoncu Hristo azar azar ödü
yordu. Bundan altı ay kadar evvel bir 
gün evde karımla kavga ederek çay 
demliğini üzerine attım ve kadmm 
vücudu yandı. Bunun üzerine polis
ler beni akıl hastanesine götürdüler. 
Üç buçuk ay orada yattım. 

Bundan iki ay evvel lıastaneden 
çıktım. Vaka günü evde ekmek kes
mek üzere bıçak aradım, bıçaklan 
karım saklamış. Ben de Mahmud pa
şaya gidip bir ekmek bıçağı aldıktan 
sonra Angelikide kalan 270 kuruş 
alacağımı istemek üzere Hristonun 
yazıhanesine gittim. 

Orada Hristo yoktu. İsminin Vasil 
olduğunu sonradan öğrendiğim adam^ 
la bir kadın oturuyordu. Hristoyu 
sorup para istiyeceğimi söyleyince 
Vasil bana küfretti ve aramızda kav
ga çıktı. Vasil birden aldığı bir sopa 
ile sol gözüme vurup yaraladı. O es
nada dükkândaki kadının elinde de 
bir bıçak gördüm. Bu vaziyet karşı
sında kendimi kaybettim ve ekmek 
kesmek üzere satın aldığım bıçağı çe
kip Vasilin üzerine atıldım. Kaç ye
rinden vurduğumu bilmiyorum. Va
sil yere düşünce ben de dükkândan 
kaçtım, sonra yolda yakaladılar, de-
di. 

Okunan doktor raporunda Vasilin 
vücudunda dokuz tane bıçak yarası 
olduğu ve bu yaraların tesirile öldü
ğü bildiriliyordu. Dinlenen şahitler 
vakayı görmediklerini, ancak katili 
elinde kanlı bıçakla Hristonun dük
kânından kaçarken gördüklerini söy
lediler. 

Mahkeme, iddia makamının isteği 
veçhüe maznun Faiğin üç buçuk ay 
tedavi edilip edilmediğinin akıl has
tanesinden sorulmasına ve halen ak
lî vaziyetinde bozukluk olup olmadı
ğının, hastalığı varsa cezasl ehliyeti
ne tesir derecesinin tesbiti için Fai
ğin tıbbı adlî müşahedehanesinde 
müşahede altına ahnmasına karar 
vererek muhakemeyi nisanın sekizin
ci cumartesi gününe bıraktı. 

;aıdlî m D^O@ır ] 
Sanayii teşvik kanunları 

Muhtelif zamanlarda, ithalâtı tahdid 
sarureti karşısında, kontenjan sistemi 
vazedilmişti. Bir taraftan gümrük tarife-
lermin yüksek oluşu, diğer taraftan da 
kontenjan sisteminin ithalâtı tahdid edi
şi, yeni yeni sanayi şubelerinin teessüsü
ne meydan vermiştir. Bunlar arasında 
öyle sanayi şubeleri vardır ki, yüz sene 
daha himaye edilse, gene Avrupa fabri
kaları derecesinde ucuz mal çıkaramıya-
caklardır. Bu gibi sanayi şubelerini hi
maye etmekte ne fayda var? Bilâkis za
rar var. Bu gibi sanayi şubeleri yaşaya
cak diye gümrük tarifelerinde tenzilât 
yapmağa lüzum görülmüyor. Bu yüzden 
pahalı mal alıyoruz. 

Hayat pahalıtığınm sebrbleıini araştı
rırken, ancak kontenjan şartlan içinde te-
fekkül etmeğe imkân bulan bu gibi sa
nayi şubelerinin mevcudiyeti üzerinde 
ciddi bir surette durmak lâzımdır. Yeni 
teşekkül eden sanayi tedkik heyeti, mev-
cud sa.ıayii bu bakımdan umumi bir su
rette konirn» - ' i"se çok faydalı bir neti-

--." »mumi bâr 
- l a n 

burada satılan Avrupa malı arasındaki 
farkların sebeblerini de araştırmak lâzım
dır. Bazı sanayi şubelerinde zamanla bu 
farkların azaldığını görebiliriz. Fakat sa
nayi şubelerinde bu farkm ebediyen de
vam edeceğine kaniiz. 

Meselâ: Kadın çorapları, kadınlara 
mahsus yünlü dokumalar, ipekli kumaş
lar ve saire... Bu gibi mallan, Avrupa 
mallarına karşı ebediyen muhafaza etme
ği taahhüd eden yoktur. Teşviki sanayi 
kanununun hükümleri 942 senesine ka
dar caridir. Demek oluyor ki himayenin 
hududu tayin edilmiştir. 942 senesine ka
dar, himayeye muhtaç olmıyan ve yahut 
inkişaf istidadı olup ta gene himayeye 
lüzum olan sanayii korumak lâzmıdır. 
Fakat senelerce himayeden sonra, bir 
türlü inkişaf istidadı görülmiyen sanayi 
şubelerini de zoraki bir surette himaye 
etmeğe ne sebeb var? — Hüseyin Avnl 

Adana vilâyetindeki yollar 
ıslah ed i l ecek 

Bunun için yol ve arazî vergilerine bir 
mikdar zam yapılması kararlaştırıldı 
Adana (Alcşam)— Vilâyet umumi 

meclisi son toplantısını yapmış ve ̂  
mühim kararlar vererek dağılmıştır. 
Son celsede konuşmalar çok hara
retli olmuştur. Çünkü vilâyet yoUan 
hakkmda şayanı dikkat bir takrir 
mevcuddu. Talcrirde, kasabalar ara
sı ve İcasabaları vilâyet merkezine 
bağlayan yolların (yok) denecek bir 
halde olması yüzünden halkımızm 
ve bilhassa çifçinin büyük zararlar 
gördüğü, ziraî maddelerin nakliye 
masraflanmn bu şerait altmda çok 
yükseldiği, Çukurovada yolun her 
şeyden evvel iktisadî bir nusur oldu
ğu nazan itibara alınarak bu derde 
süratle bir çare bulmak lüzumu kay
dediyordu. 

Aynı takrirde, bu işin bugünkü vi
lâyet bütçesinden ayrılacak bir para 
ile temini kabil olamıyacağmdan yol 
inşaatı için kaynaklar bulunması, 
bir bankadan istikraz, veya yol ve bi
na vergilerine zam meselesi mevzuu-
bahis olmakta idi. 

Meclis bu mevzu üzerinde ehem
miyetle durarak bir gelir kaynağı 
düşünülmüş ve neticede takrirdeld 
tekliflerden (yol ve arazi vergilerine 
bir mikdar zam yapmak) maddesi 
kabul edilmiştir. Meclis bina ve arazi 
vergilerine binde ild ve yol vergisine 
bir lira zamma ve bunun tahakkuku 
için hükümet nezdinde teşebbüsatta 
bulunulmasına ittifakla karar ver
miştir. 
Y e n i v i l â y e t d a i m î e n c ü m e n i 

Vilâyet daimî encümeni de seçil
miştir. Encümene Fahri Uğurlar, Dedej 
Gürsel, Tevfik Yıldırım ve Hilmi in-
tihab edilmiştir. 

Bundan sonra değerli vali B. Ali 
Rıza Çevik ehemmiyetli bir nutuk 
söylemiş ve mesaî arkadaşlarına te
şekkür etmiştir. Vilâyetin 939 bütçe
si tam 886,795 lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

İ m a r p r o g r a m m m t a t b i k i 
Şehrin imar programının en bÜ3rük 

kısmı bu yıl tatbik edilecektir. Plâ
nın bu kısmmda büyük bir inşaat işi 
vardır ve buna halkın iklim itibarile 
çok muhtaç olduğu bir büyük yüzme 
havuzu inşasile başlanmıştır. Atatürk 
parkı arkasında 1250 metre murab-

Adana vilâyet umıunl meclis azalan bir arada 
hamdaki yüzme havuzu nisan sonun
da bitirilmiş olacaktır. 

Bu büyük havuzun bir köşesinde 
yüksek bir atlama kulesi yapılmaktar 
dır. Havuzun etrafında gayet şık so
yunma ve giyinme yerleri olacaktır. 
Bu inşaat tamamlandıktan sonra par-
lan bir tarafında turistlerin zevldni 
okşıyacak konforu havi muazzam bir 
otel kurulacEiktır. 

Havuz ve otel civarmdan istasyona 
doğru yeşil yollar uzıyacaktır. Esasen 
bu yeşil yollardan birisirün ağaçlan
ma işi bitirilmiştir. Yeşil olacak las-
mm yapılmasına da bu yalanlarda 
başlanacaktır. 

Yaz mevsimi yaldaşmış olduğun
dan Seyhan parkta da hazırlıklar 
yapılıyor. Adananm yazın büyük bir 
halk kalabalığuu toplayan park bu 

•yıl daha iyi bir şekle konulacaktır. 
Bar, gazino, müzik, sinema ve lokan
ta tasımlarında bazı tadilât yapıl
maktadır. 

Belediye, şehir ile istasyon arası 
asfalt yolunun istasyona dönen las-
muu da değiştirdi. Vesaiti nakliye
nin çarpışma tehlikesini önlemek 
için yol dönemecine bir inhina veril
miştir. Kuvvetle söylendiğine göre 
şehir Belediyesi, bu yıl yalnız şelür 
dahiline mahsus olmak üzere otobüs 
servisleri işini de hal için teşebbüsle
re geçecektir. 

S e y h a n b a r a j ı 
Büyük Seyhan barajının inşaatı 

hazırhklan ilerlemektedir. Baraj in-
şaatmda Icullanılacak ağır makinele
rin istasyondan baraja nakli için İs
tasyon - Baraj arasmda bir demir
yolu kurulmaktadır. Bu yolun inşaa
tı yanlanmıştır. Baraj inşaatmda 
kullamlacak büyük maldnelerin bir 
kısmı istasyona gelmiştir. İstasyon -
Baraj demiryolu ikmal edilir edilme» 
bu makinelerin nakline başlanacak
tır. Şantiye kurmak üzere gelen mü
hendisler amele binalarım ve depo
lan inşa ettirmekle meşguldür. 

Çukurovayı sulayacak olan kaııal 
teşkilâtınm sağ kısmı ikmal edihrıek 
üzeredir. Üçüncü kısım da ihale edil
miş ve inşaata başlanmıştır. Diğer 
kısımlann etüdü de bitirilmiştir. Çu-
kurovalılar kanallann ilanallni dört 
gözle beklemektedir. 

B e l e d i y e s e ç i m i y e n i d e n 
y a p ı l ı y o r 

Adana Belediye intihabmm devlet 
şûrası tarafmdan feshedilmiş olduğıt-
nu yazmıştım. Yeniden seçim yapı-
lacağmdan intihab encümeni seçi
mine geçilmiş ve heyet teşelckül et
miştir. 

SeçicUerin cedvelleri yeniden ha
zırlanmış ve Paıti ocaklannda Bele
diye âza namzedleri listesinin tanzi
mine başlanmıştır. Verilen malûmar 
ta göre. Adana Belediye heyeti seçi
mine nisanm birinci haftasmda baş
lanacaktır. 

€rîîııîin Anisiklopedisi 
kalyada açılan yeni 

K©rp©raıSY©ını ımseBöSB 

^ Yar 
I Çift s 

armki Bfilıek SBİIŞI ̂  
Çift sütun ilânım, ilân sahifele-

rimiKde okuyunuz. 
hUele- I 

ilk tecrübelerde 
teşkilâtın başına 

Faşist İtalya çoktanberi millet ekono- ı 
misini en ufak teferruatına kadar disiplin ' 
altma alacak yeni bir sosyal ve ekonomik 
sistemin tecrübelerile meşguldü. Bu sis
tem korporatizmdir. Liberal ekonomiyi 
kifayetsiz sayarak reddeden şahsi, teşebbü
se ve biriktirmeye manidir diye sosyalizmi 
de kabul etmiyen faşist İtalya, şahsî 
menfaatlerle millet menfaatlerini birleş
tiren bu korporasyonlar sisteminin tatbi
kine geçmiştir. 

sosyal ve ekonomik 
getirilen amele ve 

patron sendikaları gerek amelenin, gerek 
patronun meslekî ihtiyaçlarmı temin ve 
tatmin etmek gayesini taşıyordu. Mecburi 
olmamakla beraber İtalyanlarm büyük 

bir ekseriyeti bu sendikalara girmişti. Fakat 
sendika sistemi sınıf mücadelelerinin önü
ne geçemedi. Patron ve amele sendikala
rının herşeyden evvel kendi menfaatlerini 
korumaya gayret ettikleri görüldü. Buna 
mani olmak için amele ve patron kuvvet
lerini korporasyon adı altmda birer te
şekküle bağlamak zarureti hasıl oldu. 

Korporasyonlann dayanacağı esas gö
rüşülürken iki zıd fikir mücadele halin
de idi. Üniversite profesörlerinden ekseri
sini ihtiva eden bir grup daha ziyade ko
münizme benziyen bir sisteme taraftardı
lar. Mukabil fikir ise büyük faşist mecli
sinin 1927 de tedvin etiği iş kanununa 
dayanarak şahsî teşebbüs ve mülkiyet 
esasını müdafaa ediyordu. 

B. Mussolini korporatif sistem ile ko
münizm arasındaki her türlü münasebeti 
reddettiğinden ikinci fikir galebe çaldı. 
Korporasyonlar şahsi teşebbüs ve mülki
yet esasma göre kurulda. 

Her korporasyon bir mesleğe aid bü
tün faaliyetleri nefsinde toplamaktadır. 
Bunlar üç gnıpa ayrılırlar: 

1 — Ziraa ve ziraate aid ticari ve sınai 
faaliyetler. Bu grupa dokumacılık, keres
tecilik, balıkçılık, hububat, şeker, zeytin
yağı, çiçek ve yemişle şarap, hayvancılık 
korporasyonları dahildir. 

2 — Sınaî ve ticarî faaliyetler. Bu grup
ta da demir sanayii, kimya sanayii, giye
cek eşya, madenler, cam ve seramik, gaz 
ve elektrik, kâğıd ve matbuat, inşaat kor
porasyonları vardır. 

3 — Muhtelif istihsal servislerinin faa
liyeti: Sosyal yardım ve kredi (ihraç ban
kaları, âdi kredi müesseseleri, hususî ban
kalar, tasarruf sandıklan, sigorta şirket
leri) serbes meslekler ve güzel sanatlar, 
deniz ve hava münakalât, temaşa (tiyat
ro, sinema, spor, radyo), seyahat ve turizm 
işleri korporasyonları bu grupa dahildir. 

İtalyan sosyal ve ekonomik bünyesi bu 
korporasyonlarla temsil . edilmektedir; 
adadleri artabilir. 

Korporasyonlarm idare şekline gelin
ce bunların birer idare meclisi vardır. 
Adedce müsavi olmak üzere müdür, pat
ron ve işçi buralarda vazife almışlardır. 
Eksperler, mütehassıslar, teknik adamlar, 
esnaf ve kooperatif cemiyetleri mümessil
leri da bulunur; sayıları korporasyo-
nun iş hacmine göre çok veya az olur. 
Bundan başka her korporasyonda faşist 
partisinden üç murahhas vardır ki bun
lar hususî menfaatlerin üstünde millet 
menfaatini temsil ederler ve bir ahenk 
temin etmeğe mamurdurlar. 

Amele ve patron sendikaları büsbütün 

kaldırılmamış, korporasyonlannıı teşki
lâtına sokulmuştur. Bunlar iş münase
betlerinin intizamla yürümesine, günde
liklere, maaşlara, küçük ihtilâflara bakara 
1ar. Korporasyonlann gayesi ise geniş mik
yastaki ekonomik ve sosyal münasebet
leri disiplin altına almak, istihsali keyfi
yet ve kemiyetçe tayin ederek ahenklef-
tirmek, ve millî menfaate uygun şekild* 
güdmektedir. Korporasyonlar ayni sa
manda hükümetin birer istişare asvudur-
1ar. 

İtalyada korporasyon rejlmininln tat
biki liberal ekonominin tamamen atılma
sı, bütün ekonomik faaliyetlerin tam mâ-
nasile devlet emrine geçmesi demektir. 
İtalya faşist meclisini lâğvederek yerin* 
korporasyonlar meclisini ikame etmekte 
13 senedenberi yaptığı tecrübeleri bntÜA 
vüsatile tatbik sahasma nakletmiş bulu
nuyor. (Ş.) 

Süleyman Bahri 
Tanınmış edebiyatçılanmudan ve ıma-

allimleden Süleyman Bahri vefat c imit-
tir. Allah rahmet eylesin. 

Kendisi 1300 tevellüdlüdür. tstanbuld» 
doğmuştur. Hariciye memurlarmdan Ah-
med Celâledin beyin oğludur. Mercan ida
disinde okumuş, mektebi hukuktan measK 
olmuştur. Galatasaray lisesinde Fikret 
zamanında edebiyat muallimliği yapmış 
Fikretten bir müddet sonra çekilmiştir. 
Son zamanlarda avukatlık ediyordu. 

KANSIZLIK Nörasteni, 
safiyet rm 
Chloros* 

bealzsizlik 
Kamuulalı ip LituıSfJr^fXSp'^;L- SIROP DESCHIENS, PARB 
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Patatesin sevdiği toprak, di 
ve yetiştirme usulleri 
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Geçen yazımızla patateslerin menşei, 
nevileri hakkında izahat vermiştik. Şimdi 
de yetiştirme ve dikme usuUerinâen bah
setmeli faydalı gördük. 

Patateslerin sevdiği toprak; patatesler 
hafif, kumsal, milli topraklardan hoş
lanırlar. Ezcfimle kumlu, killi alinycm 
topraklanndaa pek iyi mahsul ahnır. Şu 
halde, yumruların iyi tair ^kilde teşekkül 
edebilmesi için toınaim kabili nüfuz, yu
muşak, kabaca biraz da k i r e ^ ve bolca 
gütarelenıniy olması lâzımdır. 

^ t e , Küzel ve pek lezzetli patatesler bu 
gibi iyi hazırlanmış topraklarda yetidir. 
Gübrelerden iyi çürâmüş eski çiflik KÛt>-
resilc gübrelenmiş olması, madeni gübre
lerden, imkin varsa fosforlu ve potasça 
zengin gübrelerin verilmesi de faydalı 
olur. 

Verilecek çiflik gübresinin, sonbaharda 
hafriyattan evvel verilerek toprağa gö
mülmesi lâzımdır. İlkbaharda da örtü 
makamında (nitrat dösnd, potash gübre
lerin) verilmesi lâzımdır. 

Patates dtlciiecek toprağı nani hazırla
malıdır? Patateslerin dikilmesinden evvel 
toprağın derin, meselâ 30 - 35 .santim 
derinliğinde sürülmesi, böyle derin sürü
len toprağa yağmur sulan bolca nüfuz 
edeceği gibi, dikilecek patateslerin yum
ruları da İjöyle İyi, derin hazırlanmış top
raklarda daha kolay ve dalıa iri olarak 
tevekkül eder, bu gibi topraklarda pata
tesler kuraktan da kolay kolay müteessir 
olmazlar.. 

Patatesler, muhtelif şekillerde üretile
bilir: 

1 — Yumrularile - yani ufak patates
lerle -. 

2 — Patatederin üzerinde gözleri bulu
nan sc^'ulmuç kaim kabuklrile. 

S — Tohumlarile. 
Bu nlardan tohumla teksire, ancak ye

ni yeni cins ve neviler elde etmek mak-
sadlle müracaat edOir. 

Kabuklarile teksirde ise, elde mevcud 
pek az mikdarda patateslerden fazlaca 
dol - patates - almak için yapılır. 

Yumrularile, yani patateslerin bizzat 
kendilerile teksir de, tabii bir yetiştirme 
usulüdür. 

Gerek sebzecilik ve gerek geniş tarla 
ziraatlnde yumt^t: ttfiılile yetiştirilir. 

Yumrular, yani patateslerle teksirde 
dikilecek patateslerin pek iyi olmaması, 
yani yumurta cesametinde veya en iyisi 
ufak bir elma büyüldüğimde olması İcâfi-
dir. Pek iri yumruların dikilmesi doğru 
değildir, beyhude yere fazla patates di
kilmiş olur İÜ, bu da israftır. Binaenaleyh 
pek büyük elan patatesleri OTtadan; 
uzunluğuna, arzani bölüp öyle dikmelidir. 

Patatesler kesildikten, bölündükten son
ra hemen dikmelidir. 2 - 3 saat kadar 
güneşte bırakmalı ki, bu suretle kesilen 
noktada hafif bir kabuk teşekkül etsin 
ve toprak İçinde bilâhare patatesler çü
rümesin... 

Sebzecilikte patatesleri çimlendirdikten 
sonra toprağa dikmek faydalı olur. Zira 
erken mahsul alınır. Fakat geniş, vasi 
ziraatte buna imkân yoktur. Bir tahta 
sandık içerisine patatesleri sıralamalı, 
Ironn, havadar, bol ziyadar bir yere bırak-
inalı, orada on beş, yirmi gün sonra pa
tatesler uyanarak sürgünler vermeğe biaş-
larlar. Ondan sonra tarlaya, yerlerine 
dikilirler. Bazı erkek patatesler vardır ki, 
K5r gözlü olur, bunlar çlmlehmezler, bu 
suretle de bunları tefrik etmek te kabil 
«lur. 
İPatatesleri ne vakit toprağa dikmeli? 

*n9 

Bunun için en münasip zaman şubat on 
l)eşten itibaren mart nihayetine kadar-, 
dır. Bu vakte kadar da esasen don tehli
kesi de kalmaz. 

Bahçelerde patatesleri çukur usulile, 
resmimizde görüldüğü gibi dikmelidir. İyi 
sürülmüş, tesviye edilmiş toprakta 50 - 55 
santim aralıklarla ve yekdiğerlerine amu-
den bir takım çizgiler yapılır, çizilir ve 
bu çizgilerin katettikleri noktalarda 15 -
16 santim derinliğinde ocaklar açılır. Bu 
çukurlardaki toprak kabartılır ve bir İki 
avuç çürümüş gübre konup çukurdaki 
toprakla karıştırılır ve her ocağa bir 
patates kmur ve 9 - 10 santim toprakla 
kapatılır, örtülür.. 

Şayet patatesler çimlendirdikten son
ra dikileceklerse, çimlenmiş olan kısımlar 
yukarıya gelm^. Bunun gibi arzani ola
rak bölünecek, kesilmiş ise, kesilen kı
sım, satıh, toprağın alt tarafına gelmeli. 
Kumsal topraklarda patatesleri daha de
rine dikmelidir. 

Vasi ziraatte sıravarî pulluklarla açı
lan çizgilere, ayni derinlikte dikmelidir. 
Pulluğun açtığı çizgiye patatesleri el ile 
yerleştirmeli. Bu çizginin yanından pul
luk tekrar çizgi açınca, patatesleri top
rakla örter. Bir çok yerlerde çapalarla 
çukurlar açılarak dikilirler. 

Dikilmiş olan patateslerin tımarına ge
lince .— Patatesler 1 0 - 1 1 santim boyla
nınca bir çapa vurulur. Yalnız körtıe fi
lizlerin parçalanmaması, zedelenmemesi 
için çapalarken çok dikkat etmek lâ
zımdır. 

Bundan sonra, patates filizleri, sür
günleri 18 - 20 santim olunca ikinci bir 
çapa yapılır ve bu sefer de patateslerin 
boğazlarını doldurmak, boğaz vermek lâ
zımdır. Yalnız fazla toprakla kalın bir 
şekilde boğaz yapmamalıdır. Boğaz dol
durmada toprak 10 santim, kadar boğaz 
yapılırsa kâfidir. 

Patateslerin çiçek açma zamanmda 
üçüncü bir çapa daha vurulursa faydalı 
olur. Pek kurak zamanlarda ikinci çapa
dan sonra bir de su verilirse fena olmaz. 
Ondan sonra, yapraklar saranncaya ka
dar patateslere hiç bîr şey yapılmaz. 

İskada ocak boyunca açılan arklara su 
verilir. Kurak yerlerde çiçekten scmra da 
bolca su vermelidir. 

Sebze bahçelerindeki patateslere 2 - 3 
defa su verilirse faydalı olur. Yalnız top
rak kumsal, kurak, kabili nüfuz olursa 
sulamak iyidir. Batıp^ nemtt topraklarda 
ise katiyen patatesleri sulamak doğru 

ÇÎÇEKÇtLlK: 

Ortancalar Hortensle veya Hydron-
gealar nasıl yetiştirilir? 

Ortancalar; ta -
bfaıtte mevcud çi- a f i ^ - . 
çeklerin, tenk, şe
kil ve gösterişli ol-
Hiası itibarile bah
çelerimizi, salonla
rımızı süsliyen en 
güzel çiçeklerden
dir. Çiçekleri çok 
dayanıklı, İri ve 
pelc göstericidir. 
Yapraklan da, cma 
göre çok güzeldir. 

Ortancalar hem saksı çiçeği, salon çi
çeği ve hem de bahçelerimizin kuytu yer
lerini, havuz başlarım süsliyen, çok hoş 
manzaralı çiçeklerdendir! 

Renkleri ekseriyetle beyaz veya peml>e-
dir. Maamafih, sunî suretle bunları tel-
vln etmek te kabildir. 

Ortancalarm sevdiği toprak; yumuşak, 
kumsal funda toprağı veya kestane çü
rüğü ile karıştırılmış funda toprağıdır. 
Az kumlu toprağı bittabi daha makbul
dür. Ortanca fidanları bu gibi topraklar
da mükemmel yetişirler. 

Ortancalar fazla güneşten,, kuraktan 
müteessir olurlar, dayanmazlar, yanarlar. 
Gölgeli yerleri, havuz "İjaşlarmi severier. 
Apartımanlarm, evlerin antrelerinde de 
mükemmel yetişebilir, oralarını süslerler. 

Ortancaların çiçek açma zamanı; İs
tanbul muhitimizde, buna muadil yerler
de haziran, temmuzda çiçek açarlar. Poy
raz rüzgârlarına maruz olan yerlerde ise 
temmuz, ağustosta çiçek açarlar. Maama
fih ortancaları vaktinden evvel çiçek 
açtırmak ta kabildir. 

Bir veya iki senelik fidanları sonba
harda büyücek saksılara koymalı, yazm 
gölgeli yerlerde bulundurmalı, hafifçe su-
lamalı ve sonbaharda sıcak yerlerde, soba 
yanan yerlerde bulundurulacak olursa ve 
sularına, sulanmalanna da dikkat edile
cek olursa, ortancalar vaktinden evvel çi
çek açarlar. 

Ortancaların yetiştirme ve üretme 
tarzları; ortancalar çeliklemelerile tekâr 
edilirler. Bunun için de ilkbaharda, mart 
santim uzunluğunda dallar kesilerek fun-
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değildir. 
Patateslerin toplanması — Patateslerin 

havai kısımları, yapraklan tamamile sa-
rannca, kuı-uyunca patateslerin toplan
masına başlanır. Sebze bahçelerinde kü
rekle veya el çapalarile patatesler top
raktan çıkarılır. 

•Evvlâ: Ocakların kenarlarından baş-
lıyarak patatesler topraktan çıkarılmağa 
başlanır, çıkarılırken katiyen patatesle
rin zedelenmemesine çok dikkat edilir. 
Zira zedelenmiş, yaralanmış patatesleri 
muhafaza etmek imkânı yoktur, çünkü 
çürürler. 

Topraktan çıkarılan yumrular bir iki 
gün kadar tarlada kaldıktan sonra, top
layıp örtü altına alınırlar. Patatesleri 
kurak bir zamanda topraktan çıkarmalı
dır. Muhafaza etmek için de ziya görmi-
yen, rutubeti olmıyan, kurak bir mahalle 
patatesleri koymab ve arasıra bulunduk
ları yerlerde karıştırmahdır. 

Çok aydınlık, ziyadar yerlerde. patates
leri saman saplarile örterek muhafaza 
etmelidir. Sebze bahçesinde yetişmiş, su
lanmış olan patatesler kızgınlığı geçmiş 
fırınlarda bir müddet bulundurulacak 
olursa filizlenmek kabiliyetlerini kaybe
derler. Bu takdirde de uzunca bir müddet 
muhafaza etmek kabil olur. 

Patateslerin en mühim düşmanları kös
tebeklerdir, ki bunları da köstebek taban-
calarile avlıyarak öldürmek mümkündür, 
nihayetlerinde, nisan ayı zarfında 8 - 9 

da toprağı içinde çeltklemleri yapılır. 
Toprağa tullerinin Üçte ikisi daldırılır, 
toprak hafifçe sulanır. Bu çelikler iyice 
köklendikten sonra sonbaharda saksılara 
ve yahut ta doğrudan doğruya bağçelere 
yerlerine dikilirler, j 

Ortancalar sudan pek ziyade hoşlanır
lar. Kurak kalırlarsa sararırlar ve bu sa
rılık fidanları tamamile mahveder. 

Böyle sararmış olan ortancaları yüzde 
2 - 3 nisbetinde kibritleyti hadid - kara 
boya - ile karıştırılmış su ile sulamalıdır. 
Bundan başka ortancaların toprağı ka
sımda veya biraz daha sonra değiştirilirse 
fena (dmaz. 

Ortancaların, umumiyetle pembe, be
yaz çiçekler açtıklarım söylemiş idik. Bun
ları mavlleştlrmek imkânı da vardır. Bu
nun için bir çok usuller varsa da, en mü
nasibi nisan ayından başlıyarak ortan
calarda koncalar görülünceye kadar yüz
de bir nisbetinde Alun d'amoniaque ile 
muntazaman sulamalı. 

Bundan başka funda toprağına *yüzde 
10 nisbetinde karataş tozu - damlarda, 
ve evvelrce çocukların mekteplerde 
kullandıklan taş tahta tozu - yüz
de 3 nisbetinde klbritiyeti hadid karıştı
rılarak yapılan mahlut toprak içerisine 
ortancalar dikilirlerse bunlar da mavi 
renkte çiçekler açarlar. Böyle topraklar 
içinde tabiî olarak demir balunna top
raklardır. 

Vaktinden evvel çiçek açtırılmak is
tenilen ortancaları kânunusani, şubata 
kadar dışarıda bırakmalı, bu zaman ge
lince fidanın dalları kuvvetlerine ga-e 
bir, iki ve yahut üç gözden yukarısı bu-
danır ve yirmi hararet derecesi olan so -
balı bir yere alınırlar ve toprağı kuru-
mayıncaya kadar bolca sulanırlar. 

Ortancaların bulunduğu mahallin ze
mini daima nemli bulunmalı, bununla be
raber fidanlara günde üç defa fıskiye ile 
su verilmelidir. Fidanlar uyanmağa baş
layınca ziyadar raflar üzerine koymalı
dır. Bu zamanda, bunları sulamak ehem
miyetli bir iştir. 

Haddinden fazla çok sulamak ta or
tancaların koncalanmamasını, bol yap
rak vermesini intaç eder. Fidanların dal
lan şayet 2 0 - 2 5 santim kadar boylanır
larsa, o takdirde saksıları arasıra kurak
ça yerlere koymalıdır. Vaktinden evvel 
ortanca yetiştirmek, çiç«>k açtnmakta en 
ziyade meharete muhtaç olan cihet te 
budur. 

Dllar üzerinde koncalar görünmeğe baş
layınca tekrar her gün sulamağa başla
nır. Fidanların kuvvetlenmesi, her taraf
tan hava ve ziya görebilmesi için çiçek 
açmıyacak olan zayıf dallan tamamile 
kesmelidir. 

Vaktinden evvel çiçek açan nevilerden, 
meselâ: Hortensis rosea, Hydrangea ne
vileri vardır ki pek makbuldür. 

Ortancaların diğer pek meşhur olan çe
şitleri de şunlardır: 

1 — Alaca yapraklı ortancalar, H. Follis 
Argentees. Bunlann çiçekleri be
yaz, yaprakları alacalı, gayet güzel çeşit
lerdendir. Bunlar nisbeten güneşe daya
nırlar. 

2 — Jandark ortancalan, H. Jenne 
D'arcc. Gene beyaz çiçeklidir. Pek makbul 
ise de, pek lıassas, yetiştirilmesi biraz 
güçtür. 

3 — Büyük dallı, ağaç gibi beyaz çi
çekli ortancalar. H. Penculata grandiflo-
ra'dır. Çiçek bahçıvanları bunları ağaç 
gibi yetiştirirler. Manzaraları pek hoştur. 

4 — H. Stellanta. Büyük beyaz çeşitli 
bir ortancadır, sulanacağı sıralarda bun
lar pembeleşmeğe başlarlar. 

(«UTLCULAltlMIZIN 
SORGrLARINA CEVAPLAlt 

Çara kese tırtıllan hakkında 
Çamlıca, Bay Ali: Çamlar üzerinde 

gördürünüz ipek gibi bir ağ ile sanlmış, 
örtülmüş olan kozalar içerisinde çok mu
zır olan ve camlan tamamile harab eden 
muzır haşereler vardır ki, bunlara çam 
kese kurdu veya çam böceği derler. Prenk-
çe&i: Cnetocampa Pytiocampa ^ Kinoto-
kampa Pitiyokampa'dır. ' 

Bu ağlar içinde pek çok tırtıllar vardır. 
Geceleri faaliyete geçerler, gündüzleri 
bunlarda saklanırlar. 

Sonbahardan itibaren, şimdi hemen bu 
keseleri ağaçtan keserek, gaz yağile yak
manızı tavsiye ederiz. Ak^ takdirde, bun
lar çoğalarak bütün ağaçlan harap eder
ler. Senede bir kaç generasyon veren bu 
tırtıllar, haşereler, pek çabuk çoğalırlar. 
Binaenaleyh, bunlan hemen toplayıp şim
di yakmanızı tekrar tekrar ve ehemmi
yetle tavsiye etmek isteriz. Eğer bir müd
det daha ağaçlar üzerinde kalacak olui'-
larsa çoğahr ve ağaçlan baştanbaşa istilâ 
ederier. 

Bu pek muzır olan haşereler lıakkında, 
bir müddet sonra mufassal bir yazımız 
intişar edecektir, bunlan okumanızı ehem
miyetle tavsiye ederiz. 

Meyva ağaçtan budaması 
Üsküdar, bay Hayri Toptaş: Meyrâ 

ağaçlanna yapılacak budamanın şelıli. 
tarzı ağaçlarnı cinslerine göre değişir. 
Hangi ağaçlan budamak istiyorsanız (»la 
bize bildiriniz ki ona göre izahat verelim. 

Meys'a ağaçlan budamamı hakkında ev
velce intişar etmiş yazılarımız vardır. 
Maatnaüh pek yakmda tekrar yazacağız. 

Budamada kullamlacak âlât ve edevat 
hakkında da, yeni intişar etmiş olan (Halk 
Ziraatı) nam kitabımızda, resimlerile be
raber güzel izahat vardır. Kitap İstaı-jJ^ul, 
Babıâlide - Anicara caddesinde - Hilmi 
Kitapevlnde satılmaktadır. 

Çok kıymetli olan bu kitabm hemen her 
evde toulundnnıiıııası şayanı tavsiyedir. 
Zira her şey hakkında, içinde ansiklope
dik malûrçat vardır. 

Begonya ve ateş çiçekleri hakkuıda 
Kırklareli, yüzbaşı bay Ş. Aykat: I — 

Gönderdiğiniz begonya yaprağı kurumuş 
ve yolda zedelenmiş olduğundan teşhise 
medar olacak vaziyetini, maalesef tama
mile kaybetmiştir. Maahaza, bunun man-
taı-i bir hastalık tesirile olması İhtimali 
çoktur. 

Size bu bapta tavsiyemiz: Begonya sak
sısının toprağını değiştiriniz. Kısmen çü-
riimüş gübre veya yaprak çürüntnsü biraz 
funda toprağını, kı.-̂ men de ince kum ve 
bahçe toprağından yapılmış toprak mah
lutunu, diğer bir yeni saksıya doldurduk
tan sonra begonyayı buraya naklederek 
dikiniz ve bolca sulayınız. Saksıyı sıcak 
bir odaya, gene pencere kenarına koyunuz. 

Yapraklarının dökülmesinde korkacak 
bir hal yoktur. Bir, ilci ay sonra, bilhas
sa yaza doğru tekrar yaı»raklanır. 

Yapraklanacak olan begonyayı yüzde 
1 - 1.5 nisbetinde yapılmış Bordo bulama
cı ile ilaçlamanız lâzımdır. Bu meseleyi 
yaza doğru bize, tekrar sorunuz. 

II — İri yaprak l)egDnyasmın yaprak-
lanndan çelik yapmak bittabi kabildir. 
Çelikleme ilkbahardan itibaren sonbaha
ra kadar her vakit yapılabilir. 

Yaprak begonyalarmdan çelik nasü ya
pılacağını ayrıca izah ederiz. 

Bordo bulamacmın nasıl yapıldığı hak
kında da, yeni intişar eden ve İstanbul-
da Ankara caddesinde Hilmi Kitapevinde 
bir lira mukabilinde satılmakta olan 
(Halk Ziraati! nam eserimizde mufassal 
malûmat vardır. Bunu da buradan oku
yunuz. 

!!i—JJ 

AKŞAM 'in tefrikası Tefrika No. 49 

ASKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Maazallah! İşte o zaman mahvol-
duğu g;ûndü! 

, Hem Fahrinin damad oluşu her su
retle işine yanyacaktı. Kimbilir günün 
Iririnde Perihan merhamete gelir de 
lıtı işten vaz geçerse, hakikati ortaya 
dikerse hali nice olacaktı? Kullaml-
mış iğrenç l»r paçavra parçası gibi onu 
ahılanndan ftrtatıp atacaklardı. O za
man gene sefalete düşecekti. Halbuki 
Tendu, cürüm arkadaşile-evlenirse ve 
l)tt i$ biran evvel olup biterse biç bir 
zjHnan mevkH rarsılmıyacaktı... Eli
ne de fazla para geçecekti. Tam da sı
rası! 

Nadirenin zengin dostu artık Suri-
yeye dönmeğe mccbor. Genç kadın 
yalmz kalacak. Refet onun hayatını, 
sarfiyatını temin ederse bütün mâna-
sile sevgilisine sahip olacak. Ortaklı 
îşten kurtulacak. Fakat banker p«k 
yakmda gidiyor. Hemen parayı nere
den bulacak? 

Refet düşündü. Perihanı zorlıyacak; 
toptan bir para alacak ve bu suretle 
bazı işler yaparak sermayesiııi arttı-

Nakleden: (Vâ-Nu) 
racak. Fahrinin işi olduktan sonra de
likanlıdan para koparmak için de şim
diden ondan bir sened alacak. 

Böylece karanm verdikten scsnra bir 
gün Perihanm odasına girerek: 

— Hemşirenizi evlendirmek istedi
ğinizi söylemiştiniz. Muvafık birini 
buldum galiba! 

— Ne çabuk! Kim?.. 
— Acele etmek lâzım. Ziı-a Tendu 

bütün manilere rağmen hâlâ Batip 
beyle muhavere edip görüşüyor. Bir-
kaç güne kadar da Lütfîye hanımefen
di konağına inecekmiş. Tabiî Tendu-
yu da beraber götürecek. 

— Tabiî, amma ne çıkar! 
— Ne olacak, gözümüzün altında 

o)ma3nnca Katiple daha ralıat bulu
şup konuşur... Nihayette bu izdiraca 
mâni olmak pek güç olur. 

— Doğru». İhmal etmemeli biran 
evrel onu evlendirmeli. 

— Yeni tanıdığım bir delikanlı Tar. 
Akıllı İ3ri bir genç, bence pek münasip. 

Perihan rahatlanmış bir eda ile: 
— Eski serserilik dostlarınızdan ol

madığına memnun oldum. 
— Yok, yok... Merak etmeyin... Meş

hur bankacı (tF...» beyin evinde ras 
geldim O da oraya yemeğ'e davetli imiş. 
Ahbap olduk. Tenduyu görmüş, pek 
beğendiğini söyledi. Fırsattan istifa
de etmek aklıma geldi. Tabiî kendisi
ne birşey söylemedim. Fakat derhal 
tedkikatta bulundum. 

— E... 
— Çok iyi... Zeki, çalışkan... Na

muslu bir ailenin çocuğu genç yaşın-
da öksüz kalmış Mazisinde hiç bir le-
kea yok. Bir kusuru var o da zengin 
olmaması. 

— Bunun hiç bir ehemmiyeti yok. 
Zeki ve çalışkansa yavaş yavaş ilerler. 
E T geçindirmek kaygusu başında ol
madıktan sonra kendini rahat rahat 
işine verebilir. 

— Biz de kendisini teşvik eder, ta
nıdıklara tavsiyelerde bulunuruz. 

— Hay hay... Lâkin nasıl teklif edi-
lecdc? 

— ^ s i t ! Müşterek ahbapamız olan 
bankacıya meseleyi açanm. O da deli
kanlıya çıtlatır. Anladığıma göre de
likanlı hemşirenize meftun, derhal 
kabul edecektir. İşte o zaman onu lar 
gün buraya davet ederiz. Sekiz gün 
içinde bu iş oiup biteri 

Genç kadın helecan içtnde: 
— Pekâlâ... Bildiğiniz |;ibi yapın!., 

dedi. 

Ertesi gün paşa arkadaşım müjde
ledi. Ve istikbaldeki paralar için de se
net istedi- Fahri tereddüdsüz: 

— Ben sözümün eriyim. İstediğin 
şekilde sana imza veririm! - diyerek 
şerikinin arzusuna göre yazıp verdi. 

Kurnaz Refet için ahbabı olan ban
kacıyı kandırmak Fahriji tanıtıp o 
vasıta ile teklifi yaptırmak pek kolay 
oldu. Safdil adam iki şerikin kendisi
ne oynatmak istedikleri rolü farket-
meden bütün hüsüniyetle oynadı. 

Sekiz gün scmra bir akşam Kadri 
Memduh paşa kızlarma; ahbapların
dan bir delikanhnm öğle yemeğine ge
leceğini haber Verdi. 

Perihan, Fahriden hiç haz etmedi. 
İlk bakışta onun güzelliğine rağmen 
ne bozuk mahiyette Wr adam olduğu
nu sezmişti. TecıübeH, artist gözleri 
insanlann yüzündeki ifadeyi gayet ça
buk okurdu. Hemşiresinin, daha dün 
tanm:ıadığı bu adamla, tatlı tatlı ko
nuştuğunu görünce hayretlere düştü. 
Paşa ise, küçük kızının bu halinden 
son derece memnundu. 

Bir aralık genç kadın Tendunun 
kulağına eğüerek: 

— Neşeli ve mesud bir halin var şe
kerim. Delikanlıyı pek mi beğendin? 

— Kimi? Fahri beyi mi? 
— Öyle ya! Onunla,civil civil konu-

şuyorstm! 
Kızcağız gülerek: 

— Sus... Sonra sana sevincimin se
bebini anlatırım, dedi. 

Misafirler gittikten sonra iki kız yal
nız kalınca Tendu ablasının boynuna 
sarılarak: 

— Bugün çok mesudum... Amma 
zannettiğin sebepten değil! 

— Ya ne? 
— Mühim lwr sır!... Senden gizüye-

cek değilim a... Katipten mektup al
dım. 

— Nasü? 
— Büiyorsun ya, babam her nasıl

sa bahçe meselesini duymuştu. Artık 
o suretle mulıaveve edemiyorduk. Bir
kaç gündür hiç haber alamıyordum. 
Halbuki şimdi bunun da çaresini bul
duk. 

— Ya? 
— Evet. Rahat rahat mektuplaşabi-

liyoruz. Hani sabahları babamla a t 
gezmesi yaptığmuz zaman daima uğ
radığımız bir mandra var. İşte oradaki 
kadım Ratip elde etmiş onun vasıtasi-
le bana mektup yollamış. Bu sabah 
gizlice kadın bana zarfı verince sevinç* 
ten deli olacaktım. Tabiî ayni şekilde 
cevabun ytdhyacağım. 

— Neler yazıyor bakahm! 
— Ümidler veren bîr mektup... Ay-

rüığımızm gayet kısa süreceğirü kati
yetle söylüyor. 
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Bir sergi mûnasebetile.. 
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Resim ve heykel sergileri halk 
tarafından nasıl rağbet görür? 
Müstakil ressam ve heykeltraşların 

sergisinde güzel bir yenilik 

Bizde şimdiye kadar açılan resim rt heykel serfilerinden manzaralar, altta müstakillerin sergisinde kalabalık köşe 

Güzel sanatler akademisi etrafında 
toplanan ressamlardan, lıeykeltraşlar-
dan, bunların faaliyetinden, açtıklan 
sergilerden çok bahsedilmiştir. Resim 
ve heykelde tamamile bir yenilik mey
dana getirdikleri iddi olunan «D» gru-
pu artistleri, bunların çalışma tarda-
n, açtıkları sergiler hakkında da bir
çok şeyler yazılmıştır. Fakat bvmla-
nn haricinde kuvvetli ve kalabahk Mr 
sanat teşekkülü daha vardır: «Müsta
kil ressamlar ve heykeltraşlar birli
ği»... 

Bu birlik memlekette resim, hey
kel ve tezyini sanatler sahasında aşa
ğı yukarı en kalabalık bir sanat teşek
külüdür. 

Ressam, heykeltraş, tezyini sanatler 
artisti olarak müstakil ressamlar ve 
heykeltraşlar birliği tamam 25 sanat
kârdan mürekkeptir. Bu yirmi beş sa
natkârın aşağı yukarı hepsi güzel sa
natler akademisini bitirdikten ve uzun 
seneler Avrupada tahsillerini ikmal et
tikten sonra memlekete dönmüş genç
lerdir. 

Müstakil ressamlar ve heykeltraşla
rın Taksimde dağcılık klübünde bir 
«ergi açtıklannı gazetelerde okumuş 
tum. Evvelki gün kalktım, gittim. İti
raf ederim ki, şimdiye kadar hiç bir 
resim sergisini bu kadar kalabalık gör
memiştim. Bu sergide halkın ayağım 
güzel sanatlar sergilerine alıştırmak 
bakmundan bir çok şeyler düşünül
müştü. 

Sergiye girmek için ne duhuliye ve
riyorsunuz. Ne gardırop parası... 

İçeride masanın üzerinde duran hem 
de arkasına pul yapıştmlmış, birçok 
masraflarla tabedilmiş katalogu para-
faz aUyorsunuz. 

îcabmda sergide bulunan birlik sa
natkârları ziyaretçilere rehberlik edi
yorlar, izahat veriyorlar. Yani bir ser
ginin rağbet görmesi için burada her-
gey var. 

Bütün bunlardan başka müstakil 
ressam ve heykeltraşlar çok güzel bir 
yenilik daha düşünmüşler: Sergide 
teşhir edilen eserler hakkında halkm 
«evkine müracaat etmek... 

Bunun için birlik âdeta bir anket 
yapıyor. Masalardan birinin üzerinde 
biri açık, öteki kapalı iki kutu duru
yor. Açık kutunun içinde birçok, nu
maralı san kâğıdlar duruyor. Ziyaret-
çiler sergiye girerken bu sarı kâğıdlar-
dan birer tane alıyorlar. Gördükleri 
eserlerden en beğendiklerinin numa
rasını bu kâğıdlara kaydediyorlar, 
icap ederse sergi hakkında düşündük
lerini yazıyorlar. Çıkarken bu kâğıd-

lan kapalı kutuya atıyorlar. Bu su
retle sergiyi açan 25 artistin içinde 
bulunduğu birlik, bir sene içinde çı
kardıkları eserler hakkmda halkın dü
şüncelerini öğrenmiş oluyor, halkm ne 
giW eserleri beğendiğini anlıyor. Müs
takil ressam ve heykeltraşlann bu an
keti halk arasında pek rağbet görü
yor. 

Sergiyi gezen tramvay vatmanın
dan, üniversite profesörüne kadar her
kes beğendiği eserlerin numarasım 
sergi hakkındaki düşüncelerini san 
kâğıdlara yazıp kutuya atıyorlar. 

Ben sergiyi tertip eden sanatkârlar
dan bazıları ile görüşürken İstanbul 
tarafmdan gelmiş iki kadm sergi hak
kındaki düşüncelerini kâğıda yazıp ka
palı kutuya atıyorlardı. 

Sergi hakkında yazılan düşünceler 
arasında pek dikkate değerleri var. 
Meselâ bir ziyaretçi şunları yazıyor: 
«Aferin sanatkârlar... Serginizden pa
ra almayarak, ziyaretçUere icap eden 
kolaylıkları göstererek halkta bir ser
gi gezmek zevki uyandırdımz. Eserle
rinizde insanı yadırgatmıyacak tarz
da yeni... Hakikî yeni sanat da işte 
budur.» 

Başka bir ziyaretçi de şunları yaz
mış: 

(Sergideki bu talebe ve çocuk kala-
balığı şaşılacak şeydir. Burası sergi 
mi? Mektep mi?» 

Lâkin bu meçhul ziyaretçinin şu sa
tırları sergiyi bir medh olarak da ka
bul edilebilir. Zira bir serginin bir mek
tep manzarasını arzetmesi herhalde 
memnun olunacak bir hâdisedir. 

Sergi tertip heyetinden bir sanat
kâra: 

— Doğrusu bu kadar kalabalık top
lamak bir sergi için iyi bir nottur... 
dedim. 

Bana cevap verdi: 
— Geçen pazar o derece kalabahktı 

ki hattâ arkadaşları bir aralık kapıla-
n kapamak mecburiyetinde kalmış
lar... 

Şimdiye kadar bizde sergilerin ten
halığından bahsedilip duruluyor. LA-
kin işte çalışılınca salonları ağzına 
kadar dolu resim sergileri de açmak 
kabilmiş... 

Müstakil ressamlar halkta sergi gez-
mek zevkini uyandırmak için çok ça
lışıyorlar. Bu şimdiye kadar açtıkları 
22 inci sergidir. Bunların dördü Is-
tanbulda, ötekiler vilâyetlerde açılmış
tır. Rusya, Romanya, Yugoslavya, Yu-
nanistanda da eserler teşhir etmişler
dir. 

îstanbulda daimî bir sergi binası o-

lursa ve burada kira f il&n vermeden 
eser teşhir edilebilirse açılacak bü
tün sergiler dühuliyesiz olabilir. İs
tanbul için herhalde daimî bir sergi 
binasına lüzum vardır. Çünkü müsta
kil ressam ve heykeltraşlarm son sergi
lerinin gördüğü rağbet de halkta bir 
«sergi gezmek merakı» başladığma kü
çük bir deUldir. 

Yazımı bitirmeden evvel müstakil 
ressamlar hakkında birkaç satırUk iza
hat vereyim. 

Müstakil ressamlar birliği bir sanat 
ekolu değildir. Bir teşekküldür. Sana-
tinde kuvvetli olan bir ressam, bir hey
keltraş, bir tezyini sanat artisti hangi 
ekole, hangi tarza moısup olursa ol̂  
sun birliğe girebilir. Bunun için müs
takil ressamlar heykeltraşlar sergisin
de Irirçok tarzda ve birçok ayn ayn 
üslûptaki eserler yanyana duruyor. 

~ • • • 
İzmirde kendisine polis süsü 

veren biri yakalandı 
izmir (Akşam) — Bursalı Ahmed 

admda biri, kendisine sivil polis sü
sü vererek îsmetpaşa bulvannda B. 
Ahmedin kahvesinde oturan Zehra 
admda bir kadını kahveden kaldır
mış, götürmek istemiştir. Yakalanan 
Ahmedin polislikle hiç bir alâkası 
bulunmadığı anlaşılmış, suçlu adUye-
ye sevkedilmiştir. 

İ z m i r ş e h i r m e c l i s i t o p l a n ı y o r 
izmir (Akşam) — İzmir şelîlr mec

lisi 3 nisan pazartesi günü taplantı-
larma başlıyacakUr. Bu devrede be
lediyenin 939 senesi bütçesi hazırla
nacaktır. Belediye reisi B. doktor 
Behçet Uzun aldığı bazı tedbirlerle 
İzmir belediyesinin varidatı son yıl
larda arttığmdan bu seneki bütçenin 
geçen yıllar bütçelerine nazaran da
ha yüksek olacağı anlaşümaktadır. 

2 0 0 0 z i y n e t a l t ı n ı ç a l a n b i r 
k a d m y a k a l a n d ı 

Acıpayam (Akşam) — Kazanın 
ICızdhisar nahdyesi halkından Mür 
minoğlu B. Hamzanın evinden İki 
bin altın liralık zinet altını çalmmı^ 
tir. Zabıta, derhal faaliyete geçmiş, 
dört saat gibi kısa bir zamanda hır
sızı meydana çıkarmıştır. Paralan ça-
lanm Necmiye adında biri olduğu tes-
bit edilmiş, paralar sahibine teslim 
olunmuştur. Suçlu, adliyeye verilmiş
tir. 

(AKŞAM)m yeni müsat| 
1 N i s a n d a başleye» 

30 arkadaş 
300000 lira kazana.. 

Bir müessesede çalıdan 30 arkadaş bir olup bir 
piyango bileti aldılar. Biletlerine (300,000) lira çıktı. 
Ve her biri (10,000) lira hisse aldı. 

«Zenginin malı züğürdün çene:<âıü yorarnsa da bu otuz zenginin akibet-
leri herhalde merak edilmeğe değer!» Biz de bu merakla bu otuz zenginin 
hayatlsuını takip ettik ve otuzunun da parasını ayn işe jratırdığmı öğrendik. 

Öğrendiklerimizi, birer resim halinde 1 Nisan 19J9 tarihinden itibaren 
neşredeceğiz. Hangisinin parasım daha iyi bir işe harcadığını biz bilmiyona. 

Bu noktayı karjlenmizin takdirine bırakacağız. 
Müsabakaya iştirak etmek isteyenler bu resimleri takip edecekler ve re

simlerle beraber neşredilecek olan numaralı kuponları kesip saklıyacaklar-
dır. Otuzuncu resim çıktıktan sonra, paralarını ayrı maksadlara harcıyan 
otuz zengin arasında hangisinin daha iyi hareket ettiğini tfeyin eı^np 'A\t. 
ponlarla beraljer bize göndereceklerdir. 

Gelen cevaplar tasnif edilecek, hangi zengin çok rey kazanırsa ona rc} 
verenler arasında bir seçim yapılarak (50) kişiye sıra ile şu hediyele. 
rerilecektir: 

Hediyelerin 11 
1 inciye 
2 » ' 

Gayet zarif bir yazı makinesi. 
Şk bir bisiklet. 

3 kişiye — Birer bomuz. 
1 » — Bir ekmek kızartma malünesi. 
3 » — «-Bay Amca^mn resimlerile süslü birer masa lâmbaaS-
5 » — (•Akşam)-m üçer aylık abonesi. 
3 ı> — Birer duvar saati. 
2 » — Hazım'ın gişesinden ikişer t€me -devamsıa- pnyango bil' 
5 » — Birer kilo kestane şekeri. 
6 » — Pirer tane -devamsız- piyango bileti. 
5 >» — Birer fotoğraf albümü. 
5 » — Birer istilo. 

10 » — Cemal Nadir'in yeni karikatür albümünden birer nü. 
-İmzalı olarak-

Yalmzbu güzel hediyeleri kazanmak için ^ 
böyle eğlenceli ve meraklı bir müsabakaya iştirak 
mek zevkim kaçırmayınız!... 

Birinci resim 1 Nisanda intişar edecektir. I 

B. Köseivanof Edirneden geçerlıeii 

Edime (Akşam) — Bulgar Başvekili B. Köseivanof Edimede mer»! 
teşyi edilmiştir. Muhterem misafirimiz garda kaldığı 20 dakika zarfında ' 
mî Müfettiş general Kâzım IMrik, Edime vaUsi Te Türk Bulgar seflrlerile 
tığı konuşmalar esnasmda iki memleket arasmdaki samimi münasebef 
günden güne kuvvetlenmekte olduğunu söylemiştir. 

Gönderdiğim resim ekselans Köseivanofu general Kâzım IMrik, wr 
çimiz Şevki Betkerle bir arada gösteriye. 

İzmirde toprak bayramı 

İzmir (Akşam) — Toprak bayramı, Bornova Ziraat mektebinds tĞ 
kutlanmıştır. Törende Vali B. FazU Güleç, vilâyet daimî encümen azsdan 
raat Vekâleti teşkUâtı müdür ve memurları. Bornova Ziraat mektebi 
dür ve muallimleri, civardaki köylerde oturan çifçiler hazır bulunmuş 
Yukanda merasimde bulımanlardan bir kısmı gömnüy». 
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ismet İnönü partinin mebus 
namzedlerini ilân etti 

(Teni mebus 
B. Sadri Ertem, B. Ali Kâmi Akyüa, 

(B«jp t&tüji î İnci sahifede) 
m me^s lan ) , Hamza Erkan (top-
ık manisileri ofisi umum müdürü). 
Bir muAakiI mebusluk açık bıra-

amıştır.''< 
Ağn — Dr. Hüsameddin Kural, 
alid Bayak. İhsan Tav (eski Be-
ızıd metusları). 
Amasya— Esad Uras. Nafiz Aktın, 
mail Mu"- ' (eski Amasv^ mebus-
n ) . 
' uuu-a — îsmet İnönü, Mümtaz. 
.nen, Yahya Galip Kargı, Arif 
rtm, Falih Rıfkı Atay, Rifat Araz. 
ammer Eriş, Aka Gündüz, Ahmed 
ıs, Şakir Kmacı, Eşref Demirel, 

\ ti Ankara mebuslan) Fevzi Dal-
(İsparta valisi), Belkis Baykan. 
•ıra kız lisesi tabuye muallimi) 

rtiüstakil mebusluk açık bırakü-
tır. 
>-'ılya — Cezmi Ercin, Numan 

Dr. Cemal Tunca. Tayfur 
1, Rasih Kaplan, Türkân Örs, 
ntalya mebuslan) Dr. Münir 
, (Antalya sıtma mücadele

sinde emeJfli albay). 
Aydm — Dr. Hulusi Alataş, (eski 

Aydm mebusu. Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekili) Adnan Menderes, Nu
ri Göktepe, Nazmi Topçuoğlu, Dr. 

lazhar Germen (eski Aydm mebus-
ın) . Mümtaz Kaynak, (emekli tuğ

bay), Dr. Şakir Şener (Sökede dok
tor). 

Balıkesir — Hacim Çarıklı, Hay-
' rettin Karan, İsmail Hakkı Uzunçar-

şıh, Kâzım Özalp, Mehmed Cavid 
i ' imir, Rahmi Selçuk, Osman Niyazi 

u, (eski Balıkesir mebusları) 
ettin Tiritoğlu (eski mebus), 
i Sözener (Balıkesir Halkevi baş-
.), Hilmi Şeremetli (Balıkesir C. 
". ilçeyönkurul başkanı), Muzaf-

Icpınar \ı.»ski mebus, eczacı), 
i Sezai Uzay (Eskişehir valisi). 
tik — Salih Bozok, Dr. Besim 

Jm (eski Bilecik mebusla-
lis Suner (Balıkesir sıh-

vni) . ^ 

f̂ ngöl — Feridun Fikri (eski me-
, avukat), Necmeddin Sahir (Sü-
bank idare meclisi azası). 
\tlis — Tevfik Temelli (Malatya 
^iye reisi), Örge Evren (eski Ba-

.ebusu). 
Fethi Okyar, (eski Bolu 

msu, eski Başvekil), Hasan Cemil 
ıbel. Dr. Emin Cemal Suda (eski 
i mebusları). Dr. Zihni Ülgen 
lat Vekâleti müsteşar muavini), 

^dlör€»'(Halkevi başkanı), Emin 
ıJKaya (daimî encümen azası), 
îiil Özçağlar (Gazi terbiye dasti-
jünde muallim). 
Burdur — İbrahim Necmi Dilmen 
ski Burdur mebusu), Dr. Ahmed 
ahi Yeşilyurd (Burdurda serbes 
)ktor), Mehmed Sanlı <Burdur u-

lî meclis azası). 
Bur!»a — General Naci Tınaz (eski 

iursa mebusu, Millî Müdafaa Vekili), 
W e t Canıtei; Dr. Galip Kahraman, 
)r. Refik Güran, Atıf Akgüç, Musta-
a Fehmi Gerçeker, Dr. Sadi Konuk, 
i'atin Güven(^iren, (eski Bursa me-
mslr-i), Muhiddin Baha Pars (Eski 

>ı mebusu), Fazlı Güleç (İmir va-
^, Nevzad Ayaş (Haydarpaşa lise-
•v ozofi ve sosyoloji muallimi) . 
*®tıakkale — Hilmi Ergeneli, Ziya 
'her Etili (eski Çanakkale mebus-

, Atıf Kamçıl (İstanbul meclisin-
oki Çanakkale mebusu), Reşad 

i Güntekin (Maarif Vekâleti umu-

namzedlerinden): 
B. Alâeddin Gövsa, B. A. Şükrü Esmer 

mî müfettişi), Avni Yukarıuç (Maarif 
,Vekâleti orta tedrisat umum müdü
rü) , Rusuhi BolayırU (divanı muha
sebat murakibi). 

Çankı r ı— Mustafa AbdüUı&liı&^ 
Rşnda (eski Ç e l . aebusu, T. Bü
yük M, M. Reisi), Hüseyin Cahid 
Yalçın, Pazıl Nazmi Örkün, Ziya E-
sen, (eski Çankırı mebusları), Dr. 
Akif Arttan (Jandarma umum komu
tanlığı baş hekimliğinden müstafi). 

Çoruh — Asım Us,̂  Atıf Tüzün, (es
ki Çoruh mebusları), Mazhar Müfid 
Kansu (eski Denizli mebusu), Ali Ri-
za Eren (devlet demiryolları umum 
müdürü). 

Çorum — Dr. Mustafa Cantekin, 
Eyüp Sabri Akgöl, İsmail Kemal Alp-
sar, İsmet Eker, Münir Çağlı (eski 
Çorum mebusları), Şakir Baran (tem
yiz mahkemesi raportörü), Süley
man Köstekçioğlu (Çorum C. H. P. 
ilyönkurul üyesi), Nuri Kayaalp 
(Devlet şûrası azası). 

Denizli — Hamdi Berkman, Necip 
Ali Küçüka, Kâzim Samanlı. Emin 
Aslan Tokat, Yusuf Başkaya (eski 
Denizli mebusları), Fahri Akçakoca 
Akça, Tahir Berkay (Denizli parti 
ilyönkurul azalan). 

Diyarbakır — Dr. İbrahim Tali 
Öngören, Gr. Kâzım Sevüktekin, 
Rüştü Bekit, Zeki Mesud Alsan, Zül
fü Tiğrel (eski Diyarbakır mebusla
rı), Cahid Çubukçu (Diyarbakır Hal
kevi başkanı), Veli Necdet Sungütay 
(Ziraat bankası merkez müdürü). 

Edime — Dr. Fatma Memik, Faik 
Kaltakkıran, Şeref Aykut (eski Edir
ne mebusları), Osman Şahinbaş (Ma
nisa valisi), Fuad Balkan (Beden ter
biyesi genel direktörlüğü eskrim şu
besi müdürü). 

Elâzığ — Fuad Ağralı (eski Elâzığ 
mebusu, Maliye Vekili), Fazıl Ahmed 
Aykaç, Fuad Ziya Çiyiltepe, Fethi 
Altay (eski Elâzığ mebusları). Sabit 
Sağıroğlu (Ziraat bankası idare mec
lisi reisi). 

Erzincan — Abdülhak Fırat, Aziz 
Sami İlter, Saffet Arıkan (eski Er
zincan mebusları), Salih Başotaç (S. 
i. M. Vekâleti merkez hıfzıssıhha mü
essesesinde eczacı ve muhasip), İs
kender Artun (C. H. P. genel sekre
terlik bürosu muhasebecisi). 

Erzurum — Dr. Fikri Tuzer (eski 
Erzurum mebusu, C. H. P. genel sek
reteri), Aziz Akyürek, Gr. Pertev De-
mirhan, Nafiz Dumlu, Nakiye Elgün, 
Şükrü Koçak, Gr. Zeki Soydemir (es
ki Erzurum mebuslan), Münir Hüs-
rev Göle (İnhisarlar umum müdür 
muavini). Salim Altuğ (eski belediye 
reisi). 

Eskişehir — Emin Sazak, Osman 
Işın, Yusuf Ziya Özer (eski Eskişehir 
mebusları), İzzet Arukan (D. Demir
yolları inşaat dairesi eski reisi). 

Bir müstakil mebusluk için boş bı
rakılmıştır. 

Gaziantep — Bekir Kaleli, Dr. 
Mehmed Ali Ağ'akay, Mehmed Şahin, 
Ömer Asım Aksoy (eski Gaziantep 
mebusları), Ahmed Aksu (Pazarcık 
C. H. P. Başkanı), Nuri Pazarbaşı 
(Gaziantep umumî meclis azası), Dr. 
Abdurrahman Melek. 

Giresun — Gr. İhsan Sökmen, İs
mail Sabuncu, Münir Akkaya, Talât 
Onay (eski Giresun mebusları), Na-
fi Atuf Kansu (eski Erzurum mebu
su) , Dr. Hasan Vasıf Somyürek (eski 
Balıkesir mebusu), Fikret Ath (emek^ 
li süvari önyüzbaşısı, çiftçi). 

Gümüşhane — Durak Sakarya, 

istanbul müntehi-
bisanüerine 

İstanbul İntihabı mebusan 
teftiş heyetinden: 

26/3/939 Pazar günü mebus 
intihabı yapılacaktır. O gün saat 
tam dokuzda rey alınmıya başla
nacak ve on ikide bitecektir. 

Müntehibi sanilerin intihap 
mazbatalan Üniversite konferans 
salonunda dağıtılacağından saat 
dokuzdan evvel salonda buluna
rak mazbatalarını almaları rica 
olunur. 

Edip Servet Tör, Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan (eski Gümüşhaıne 
mebusları), Yusuf Ziya Zarbun (emek 
II albay). 

Hakkân — İzzet Ulvi Aykurt (es
ki Afyon mebusu). 

İçel — Emin İnankur, Ferid 
Celâl (eski İçel mebusları), Gr. Ce
mal Mersinli (emekli general), 
Turhan Cemal Beriker (Adana eski 
belediye reisi). Dr. Muhtar Berker 
(İçel C. H. P. ilyönkurul üyesi), Ah
med Ovacık (İçel umumî meclis üye
si). ; 

İsparta — Kemal Ünal, Müker-
rem Unsal, İbrahim Demir alay. Hüs
nü Özdamar (eski İsparta mebusla-
n ) . 

İstanbul — Dr. Refik Saydam 
(eski İstanbul mebusu, Başvekü), 
Ali Rana Tarhan (Gümrük ve İnhi
sarlar Vekili, Gr. Kâzım Karabekü*, 
Gr. Refet Bele, Selâh Cimcoz, Dr. 
Tuğamiral H. Şinasi Erel, Ahmed 
Hamdi Denizmen, Atıf Bayındır, Sa
dettin Uraz, Şükrü AU Ögel, Ziya 
Karamursal, Fakihe Öymen (eski İs
tanbul mebuslan), Ali Kâmi Alcyüz 
(Darüşşefaka müdürü), Abidin Da-
ver (İstanbulda muharrir), Galip 
Bahtiyar Göker (İstanbul C. H. P. 
ilyönkurul üyesi), A. Şükrü Esmer 
(profesör ve muallim), İbrahim Alâ-
ettin Gövsa (eski mebus, muharrir). 

İzmir — Hasan Âli Yücel (eski İz
mir mebusu, Maarif VekiU), Şükrü 
Saraçoğlu (Hariciye Vekili), Mah-
mud Esad Bozkurd, Halil Menteşe, 
Rahmi Köken, Reşad Mimaroğlu, Ce
lâl Bayar, Kâmil Dursun, Sadettin 
Epikmen, Benal Anman (eski İzmir 
mebusları), Mustafa Bengisu (eski 
Çanakkale mebusu), Şehime Yunus 
(İzmir lisesi muallimi ve Halkevi baş
kanı), Mehmed Aldemir (İzmir C. H. 
P. üyesi), Nazmi İlker (İsmir erkek 
lisesi riyaziye muallimi). 

Kars — Esad Oğuz, Gr. Muhittin 
Akyüz, Hüsrev Kızıldoğan, Ömer 
Küntay, Fuat Köptülü (eski Kars 
mebusları), Kahraman Arıklı (Kars-
ta tüccar), Zihni Orhun (Kars C. H. 
P. İlyönkurul üyesi), Şerafettin Ka
racan (P. T. T. umum müdürü). 

Kastamonu — Tevfik Arslan, Tah
sin Coşkan, Nuri Tamaç (Eski Kas
tamonu mebuslan), Hilmi Çoruk (Es
ki Mardin mebusu), Hüsnü Açıksöz 
(Kastamonu gazetesi sahibi), Mu
harrem Celâl Bayar (Kastamonu do-
kuva evi sahibi), Hacer Dicle (Kasta
monu umumî meclis âzası), Abidin 
Binkaya (Anko.rada adliye müfetti
şi) , M. Rıza Saltuğ (Kastamonuda ec
zacı, ticaret vo sanayi odası başkanı). 

Kayseri — Faik Baysal, Reşit Öz-
soy, Sadeddin S^rim, Ahmed Hilmi 
Kalaç, Salih Turgay (Eski Kayseri 
mebuslan), Nazmi Toker (Sivas va
lisi) , Suat Hayri Ürgüblü (İstanbulda 
avukat), Ömer Taşçıoğlu (Kayseri C. 
H. Partisi ilyönkurul üyesi). 

Kırklareli — Dr. Fuat Umay, Şev
ket Ödül, Zühtü Akın (Eski Kırklar
eli mebuslan), Burhaneddin Denker 
(Emekli tümgeneral), Hamdi Kuleli 
(Kırklareli umumî meclis âzası). 

Kırşehir — Mehmed Seyfeli, Ha
zım Börekçi (Eski Kırşehir mebusla
rı), İzzet Özkan (Kırşehir Halkevi 
başi-anı), Yusuf Ziya Somer (İstan
bulda Da)ülâcezc ser tabibi). 

(Yeni mebus 
B. Necmeddin Sahir, B. Hüsnü Yaman, 

Kocaeli — Orgeneral Ali Sait Ak-
baytuğan,- İbrahim Süreyya Yeğit, 
Ali Dikmen, Selâh Yargı, Ragıp Ak
ça, İbrahim Diblan, Kemaleddin Ol-
pak (Eski Kocaeli mebusları), İbra-
rahim Tolga (Eski mebus), Dr. Fuat 
Sorağman (sıhhat ve teftiş heyeti 
reisi). 

Konya — Tevfik Fikret Sılay, Ah
med Hamdi Dikmen, Naim Hazım 
Onat, Ali muzaffer Göker, Gr. Ali 
Fuad Cebesoy, Kâzım Gürel, Dr. Os
man Şevki Uludağ, Ali Riza Türel, 
Kâzım Okay, Mustafa Ulusan (Eski 
Konya mebusları), Fuat Gökbudak 
(Esiri Urfa mebusu), Vehbi İlgin. 
(Temyiz baş müddeiumumi muavi
ni) , Şevki Ergun (Konya Halkevi baş
kanı), Galib Gültekin (İstanbulda 
hukuk doçenti), İzzet Erdal (Konya-
da tüccar, eski ilyönkurul üyesi), 

Kütahya — Muhlis Erkmen (Eski 
Kütahya mebusu. Ziraat Vekili), 
Vedid Özgören, Besim Atalay, Receb 
Peker, Hüseyin Rahmi Gürpınar 
(Eski Kütahya mebusları), Alâeddin 
Tiritoğlu (Eski Maraş mebusu), Sad
ri Ertem (Matbuat umum müdürlü
ğü müşaviri), Mustafa Bacak (Kü
tahya umumî meclis âzası), Ali Süha 
Delilbaşı (Dahiliye Vekâleti doktoru, 
Adliye Vekâleti mütercimi). 

Malatya — EmruUah Barkan, Gr. 
Osman Koptagel, Mahmnd Nedim 
Zabcı, Osman Taner, Muttalip Öker, 
Mihri Bektaş, Dr. Hilmi Oytaç, Vasıf 

Çınay (Eski Malatya mebuslan), Nasu-
hi Baydar (Ulus gazetesi muharrirle
rinden), Ahmed Şevket Özpazarbaşı 
(Malatya ticaret odası başkanı). 

Manisa — Hikmet Bayur, Refik 
İnce, Faik Kurdoğlu, Kenan Örer, 
Yaşar Özey, Kani Karaosman, Osman 
Ercin, Kâzım Nami Duru, Dr. Saim 
Uzeî (Eski Manisa mebusları), Rıd
van Nafiz Edgüer (Maarif Vekâleti 
müsteşarı), Hüsnü Yaman (Orman 
umum müdürü), Asım Tümer (Tem
yiz icra dairesi reisi). 

Maraş — Hasan .Reşit Tankut, 
Mehmed Erten (Eski Maraş mebus
lan) , Mansur Bozdoğan (Mersin 
Halkevi başkanı), Ziya Kayran (Ma
raş umumi meclisi âzası). Dr. Abdül-
kadir Kemali Beyazıt (Antalya sıtma 
mücadele doktoı-u). 

Mardin — Dr. Riza Levent, Edip 
Ergin, İrfan Ferit Alpaya, Riza Er
ten (Eski Mardin mebusları), Gr. 
Seyfi Düzgören (Emekli tümgeneral), 
Muhiddin Birgen (Muharrir, gaze
teci), Hasan Menemencioğlu (Adliye 
Vekâleti müsteşarı). 

Muğla — Dr. Hüseyin Avni Ercan, 
Hüsnü Kitr.pçı, Yunus Nadi, Sadul-
lah Güney (Eski Muğla mebusları), • 
Cemal Karamuğla (C. H. P. ilyönku
rul üyesi). 

Muş —. Hakkı Kılıçoğlu, Şükrü 
Ataman (Eski Muş mebusları). 

Niğde — Cavid Oral, Dr. Rasim Fe
rit Kalay, Faik Soylu, Halid Mengi 
(Eski Niğde mebuslan), Naim Eren 
(Niğde Halkevi başkanı). Hazım Te-
peyaran (Eski mebus). 

Bir müstakil mebusluk için boş 
bırakılmıştır. 

Ordu —• Ahmed İhsan Tokgöz, Ali 
Canib Yöntem-, Hamdi, Y^alman, İs
mail Çamaş, Selim SıiTi Tarcan (Es
ki Ordu mebusları), Hüseyin Ekşi 
(Ordu daimî encümen âzası), Ham
di Şarlan (Orduda avukat), Dr. Veh
bi Demir (D. D. yollara baş hekimi). 

namzedlerinden): 
B. Galip Bahtiyar, B. Ali Riza Eren 

Rize — Ali Zırh, Hasan Cavid (Es
ki Rize mebuslan), Rifat Dinç (Eski 
Zonguldak mebusu). Dr. Saim Dil-
emre (Eski Erzunım mebusu), Fuat 
Silmen (Eski Erzurum mebusu), Ke
maleddin Kâmi (Anadolu ajansı yazı 
işleri müdürü). 

Samusun — Hüsnü Çakır (Eski 
İzmir mebusu, İktısad Vekili), Meh
med Ali Yürüker, Meliha Ulaş, Ami
ral Fahri Engin, Ruşen Barkın, Züh
tü Durukan (Eski Samsun mebusla
rı), Süleyman Necmi Selmen (Eski 
Canik mebusu), Naşit Firat (Sam
sun Halkevi başkanı). 

Seyhan — Ali Münif Yeğena, Da
mar Ankoğlu, Gr. Naci Aldeniz, Hil
mi Uran, İbrahim Mete, Tevfik Tar-
man (Eski Seyhan mebuslan), İsma
il Safa Özler (Eski mebus), Sinan 
Tekelioğlu (İktisad Vekâleti ölçüler 
müfettişi), Şemsa İşcan (Seyhan u-
mumî meclis âzası). 

Siirt — Hulki Aydın, Naki Belemen 
(Eski Siirt mebuslan), Ali Rıza Esen 
(Eski Kırşehir mebusu). Şefik Özde-
mir (Gaziantep müdafaası milis ku
mandanlarından) . 

Sinop — Cevdet Kerim İncedayı, 
Hulusi Gruçoğlu, Yusuf Kemal Ten-
girşenk (eski Sinop mebusları), Ce
mil Atay (Kastamonu ağır ceza aza
sı). Cemal Aliş (Bartın belediye re
isi). 

Sivas — İsmail Mehmed Uğur, Gr. 
Akif Öztekin Erdemgil, Mitat Şükrü 
Bleda, Necmeddin Sadak, Remzi Çi-
ner, Şemsettin Günaltay, Ziya Basa
ra (eski Sivas mebusları), Hikmet 
Işık (eski Erzincan mebusu), Abdur
rahman Naci Demirağ (mühendis 
müteahhit), Mergube Gürleyük (Si-
vash), Atıf Esenbel (yarış ıslâh en
cümeni umumî kâtibi). 

Tekirdağ — Faik Öztrak (eski Te
kirdağ mebusu, Dahiliye Vekili), Cemil 
Uybadm, Rahmi Apak, Yahya Kemal 
Beyatlı (eski Tekirdağ mebusları), 
Nazmi Trak (Malkara ilçeyönkurul 
başkanı). 

Tokat — Galip Pekel, (Gr. Sıtkı 
Üke, Nâzım Peroy, Resai Erişken (es
ki Tokat mebusları), Muammer De
veli (Tokat ortaokul tabiiye mualli
mi) , Cevat Kovalı (Tokat C. H. P. il
çe merkez başkanı), Sıtkı Ataç (To
kat tütün tüccarı), Hasip Ahmed Ay-
tuna (Gazi terbiye enstitüsünde mu
allim). 

Trabzon — Daniş Eyüpoğlu, Halil 
Nihat Boztepe, Hamdi Ülküven, Ha
san Saka, Mitat Aydm, Raif Karade
niz, Sırrı Day, Süleyman S im Gedik 
(eski Trabzon mebuslan). Faik Ah
med Barutçu (Trabzon barosu baş
kanı), Salise Abanozoğlu (Trabzon
lu). 

Tunceli — Haydar Rüştü Öktem, 
(eski Denizli mebusu), Abdurrah
man Sami Erkmen (eski Kastamonu 
mebusu), Mitat Yenel (İnhisarlar 
umum müdüıü). 

Urfa — Ali Saip Ursavaş, Gr. Ah
med Yazgan, Mehmed Emin Yurda
kul, Refet Ülgen (eski Urfa mebus
ları), Şeref Uluğ (Diyarbakır beledi
ye reisi), Sami İşbay (Paris Türk ti
caret ataşesi). 

Van — Hakkı Ungan, İbrahim Ar-
vas, Münip Boya (eski Van mebus
ları) . 

Yozgad — Celâl Arat, Ekrem Pe
kel, Sırrı İçöz, Sungur (eski Yozgad 
mebuslan). Velet İzbudak (eski K a » 
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Fransız ve ingilizlere göre 
sulhu tehdid eden 
tehlikeler zail oldu 

Beyanname neşri veya konferans 
toplanması projelerinden vazgeçildi 

Paris 24 (A.A.) — Londradan bildi
riliyor: Selâhiyettar bir menbadan bil
dirildiğine göre İngiliz Başvekili B. 
Chamberlain, Hariciye Nazırı Halifax 
ve Fransa Hariciye Nazırı Bonnet ara
sında yapılan görüşmelerden sonra 
tecavüzlere karşı beynelmilel bir kon
ferans toplanması veya müşterek bir 
beyanname tanzimi projelerinden vaz
geçilmiştir. Bununla beraber bütün 
alâkadar devletlerle ve bilhassa Polon
ya, Romanya ve Sovyetler birliği ile 
diplomasi yolile yapılan fikir teatile
rine devam edilecektir. 

Öğrenildiğine göre İngiliz ve Fran
sız devlet adamları Almanya ile Ro
manya arasmda iktisadî bir muahede 
akdedilmesi üzerine İngiliz ve Fransıa 
devlet adamları sulhu tehdid eden teh
likenin şimdiki halde zail olduğu ka
naatine varmışlardır. 

Söylendiğine göre dün öğleden son
ra Avam kamarasında Chamberlainin 

daha mülayim bir nutuk söylemesi
nin sebebleri şunlardır: 

1 — Alman propagandasının Al-
manyanın abluka altına alınacağım 
iddia etmesine mâni olmak için İn
giliz siyasetinin Almanyanın abluka 
altma alınmasını istihdaf etmediği
nin ve Alman milletinin meşru faa
liyetlerine mâni olmak niyetinde bu-
lunmadığmın açıkça ilân edilmesini 
İngilterenin Berlin maslahatgüzarı 
Forbes, bir telgrafla istemiştir. 

2 — İngilterenin Roma sefiri lord 
Perth, bir telgraf göndererek dikta
törlüklere karşı ideolojik bir cephe 
kurmak tasavvuru mevcud olmadığı 
ilân edildiği takdirde İngiliz diplo
masisi tarafından sarfedilen gayret
lerin geniş mikyasta kolaylaşacağını 
bildirmiştir. 

P o l o n y a sarih taahhüt ler 
istedi 

Varşova 24 (A.A.) — Emin bir men
badan öğrenildiğine göre Polonya, 
yakında imzası düşünülen Fransız -
İngiliz - Sovyet beyannamesine işti
rak etmiyecektir. 

İngiltere sefiri sir Kenuard Harici
ye Nazırı Beck'e Fransız - İngiliz tek
liflerini bildirmiş ise de bu teklifler 
gayrikâfi addedilmiş ve söylendiğine 
göre Beck, daha sarih siyasî ve bil
hassa askerî teahhütlerde bulunul-
masmı istemiştir. 

Varşova 24 (A.A.) — Hükümet or
ganı olan Express Poranny, bugün, 
İngiliz plânlarından sarih surette 
uzaklaşmaktadır. 

Gazete, Polonyanm teklif edilen 
deklarasyon nevinden deklarasyon 
lara çok itimadı olmadığını, bloklara 
sürüklenmiyeceği gibi her hangi bir 

cepheye de iştirak etmiyeceğini bil
dirmektedir. Polonya kendi yolunu 
takib edecektir. 

İ ta lya kral ının nutkunun 
akisleri 

Berlin 24 (A.A.) — Matbuat, İtal
ya kiralının nutkuna geniş bir yer 
ayırmakla beraber Hitlerin Memele 
girişini ilk plânda tebarüz ettirmek
tedir. 

Bütün gazeteler, kıral tarafından 
söylenen nutkun Roma - Berlin mih
verinin sağlamlığmı teyid ettiğini 
kaydeylemektedirier. Frankfurter 
Zeitung, bu hususta şöyle yazmakta
dır: 

«İtalyanın hayatî taleblerile Al
manyanın hayatî taleblerini ayni 
seviyede tutuyoruz. Çünkü bu iki 
millet, beraber yaramak, beraber ça
lışmak ve beraber yükselmek istiyor. 
Bu takdirde beraber mücadele de 
edeceklerdir. 

Biz de İtalya gibi sulh istiyoruz. 
Fakat harb çıkacak olursa daha ilk 
saatte İtalyanın yanında bulunaca
ğız.» 

Paris 24 (A.A.) — İtalya kiralının 
nutkundan bahseden selâhiyettar 
Fransız mahfilleri, 1935 senesi itilâf-
larile tesbit edilmiş olan Tunustaki 
İtalyanlara mahsus statüde değişik
lik yapılmaması şartile Fransız hü
kümetinin İtalya ile müzakereye gi
rişmeğe her zaman hazır olduğunu 
beyan etmektedir. 

Ayni mahfiller, İtalyan imparator
luğunun ihdası dolajısile Cibuti me
seleleri bakımından vaziyetin değiş
miş olduğunu kabul etmektedir. 

Giornale d 'I ta l ianm bir 
makales i 

Roma 24 — Gicrnale d'İtalia ga
zetesi, İtalya kiralının nutkunu tef
sir ederken hükümdarın İtalyanın 
imparatoriuğımu kıymetlendirmek 
için uzun bir sulhe muhtaç olduğu 
hakkındaki sözlerini tebarüz ettiri
yor ve diyor ki: 

«Maamaih İtalyanm bu hakikî ve 
namuskârane arzusu ne anlaşılmış 
ve ne de takdir edilmiştir. Demokra
siler tarafından ortaya çıkarüan ideo
loji harbi, İtalyanın hayat sahasına 
karşı sermayedar impiryalizmler ta
rafından yapılan tazyik ve Avrupada 
nizam ve adalet siyasetinin inkişafı
na karşı gösterilen mukavemet, is
tikbalin meçhullerini vahimleştirmiş 
ve karartmıştır. İtalya, kendi vazife
sinden, hakkından, manevî kudre
tinden ve çarpışmağa hazır ordusun
dan emindir.» 

Garbî T r a k y a umumî valisi 
Edirheyi z iyarete dave t 

edildi 
Atina 24 — Trakya umumî müfet

tişi general Kâzım Dirik, Bulgar Baş
vekilini Yunan hududuna kadar teşyi 
ettikten sonra dönerken Karaağaca 
gelmiş ve kendisini ziyaret etmiş olan 
garbî Trakya umumî valisi B. Kav-
dasi Türkiye hükümeti namına Edir-
neyi ziyarete davet etmiştir. B. Kav-
das, yakında Edimeyi ziyaret edecek
tir. 

Dr. Schacht yeniden Alman 
Devlet bankası müdürü oldu 

Londra 24 (A.A.) — Emin bir mem
badan öğrenildiğine göre Dr. Schact, 
yeniden devlet bankası müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. Mumaileyh Devlet 
nazırlığı mevkiini muhafaza etmekte
dir. 

F r a n s a d a işten ç ıkarı lan 
ame le l er in vaz iyet i 

Paris 24 (A.A.) — Başvekil B. Da-
ladier, dün akşam gazetecilere yaptığı 
bir beyanatta, bütün patronları, 30 
teşrinisani grevi dolayısile işlerinden 
çıkanlan ameleleri, enternasyonal va
ziyet dolayısile yeniden işlerine alma
ya davet etmiştir. 

Ingi l terede bir askerî mek
tepte y a n g ı n çıktı 

Londra 24 (A.A.) — Londranın ce
nubu şarkisindeki mahallelerde otu
ranlar sabaha karşı saat 2 de infilâk 
seslerile uyanmışlardır. Bu infilâklar 
Woolwich askerî mektebinde çıkan 
bir yangın neticesinde oksijen üstü
vanelerinin patlamasile hasıl olmuş
tur. 

A l m a n y a i le J a p o n y a arasın
d a askerî i t t i fak yap ı lmıyor 

Berlin 24 (A.A.) — Selâhiyettar 
mahfiller, Ahnanya ile Japonya ara
sında askerî bir ittifak akdedüeceğine 
dair dolaşan şayiaları tekzib etmek
tedirler. 

Bir A l m a n şirketi I z l a n d a d a 
hava üssü tesisini istiyor 

Reykjavik (izlanda) 24 (A.A.) — 
Izlandada hava üsleri tesisi meselesini 
görüşmek üzere pazartesi günü bura
ya gelmiş olan Alman Lufthansa ida
resinin murahhas heyeti, müzakerele
rin akim kalması üzerine dün bura
dan gitmiştir. 

izlanda hükümeti, bir beyanname 
neşrederek hangisi olursa olsun hiçbir 
ecnebi devletine bu şekilde haklar ver
mek istemdeiğini bildirmiştir. 

A . ^ A M, ; 

ismet inönü partinin 
mebus namzedierini 

ilân etti 
(Baş tarafı 8 inci sahifede) 

tamonu mebusu), Ziya Arkant (C. 
H. P. Genel sekreterlik bürosu başsek-
reteri), Salim Korkmaz. 

Zonguldak — Halil Türkmen, Hasan 
Karabacak, Rifat Vardar (eski Zon
guldak mebuslan), Hüsameddin O-
kan (eski Sinop mebusu), Yusuf Zi
ya Özenci (eski mebus), İbrahim E-
tem Bozkurd (C. H. P. ilyönkurui 
üyesi), Mustafa Bozma (Zonguldak 
amele çavuşu), Şinasi Devrin (Adli
ye Vekâleti hukuk işleri müdürü). 
Eski mebus lardan n a m z e d 

gös ter i lmiyenler 
Parti tarafından bu defa namzet

likleri konulmıyan eski mebuslar şun
lardır: 

Hatı Çırpan (Ankara), Müşfik 
Ayaşh (Ankara), Tevfik Arıcan (An
talya), Tahsin San (Aydın), Cemal 
Bsener (Balıkesir), Enver Adakan 
(Bahkesir), Sabiha Gökçül (Balıke

sir), İbrahim Çolak (Bilecik), Cevad 
Abbas Gür er (Bolu),. İsmail Hakkı 
Uzmay (Bolu), Mithat Dağdemir 
(Bolu), Şükrü Gülez (Bolu), Halid 
Onaran < Burdur), Hasan Rıza Soy ak 
(Burdur), Asaf Doraz (Bursa), Sa
dettin Ferid Talay (Bursa), Şekibe 
İnsel (Bursa), Ahmed Cevat Emre 
(Çanakkale), Şükrü Yaşın (Çanak
kale), Hatice Özgener (Çankırı), 
Akif Akyüz (Çoruh), Fuat Bulca (Ço
ruh), İhsan Kurtkan (Çoruh) İl-
yas Sami Mtuş (Çoruh), Ali Rıza 
Özenç (Çorum), Nabi Rıza Yüdınm ' 
(Çorum), General Şefik Tursan (De
nizli), Huriye Öniz (Diyarbakır), Tev
fik Bilge (Diyarbakır), Mecdi Boysan 
(Edirne), Tahsin Berk (Elâzığ), Ah
med Özdemir (Eskişehir), Küıç Ali 
(Gaziantep), Remzi Güreş {Gazian

tep), Hakkı Tarık Us (Giresun),-Mu
zaffer Küıç (Giresun), Sadri Maksu-
di Arsal (Giresun), Ali Şevket ön-
dersev (Gümüşhane), Fikri Mutlu 
(İçel), Hakkı Saydam (İçel), Hamid 
Ongun (İçel), Ali Barlas (İstanbul), 
Doktor Neşet Ömer İrdelp (İstanbul), 
Hamdi Gürsoy (İstanbul), Hayrul-
lah Ergin (İstanbul), Yaşar Yazıcı 
(İstanbul), Hamdi Aksoy (İzmir), 
Baha Öngören (Kars), Mehmed Na
zif Sirel (Kars), Doktor Şükrü Şeno-
zan (Kastamonu), İbrahim Grantay 
(Kastamonu), Sıtkı Şerif Eken (Kas
tamonu), Şerif İlden (Kastamonu), 
Fer ruh Gupgüp (Kayseri), Hasan 
Ferid Perker (Kayseri), Nahid Ker-
ven (Kayseri), Lûtfi Müfit Özdeş 
(Kırşehir), Hasan Hayri Tan (Ko
caeli), Bediz Morova (Konya), Ce
mal Tekin (Konya), Mustafa Eken 
(Konya), Mustafa HaUt Üner (Kon
ya), Ressam Şevket Dağ (Konya), 
Doktor Şakir Ahmed Ediz (Kütah
ya), Mehmed Somer (Kütahya), 
Naşid Uluğ (Kütahya), Ömer Dinç 
(Kütahya), Tahir Hitit (Manisa), 
Turgut Türkoğlu (Manisa), Kemal 
Kusun (Maraş), Nuri Ural (Maraş), 
Abdürrazak Satana (Mardin), Osman 
Dinçer (Mardin), Şükrü Kaya (Muğ
la), Naki Yücekök (Muş), Şevki Çil-
oğlu (Muş), Kâmil İrdelp (Niğde), 
Ahmed Vefik Uluçay (Niğde), Dok
tor Ziya Naki Yaltınm (Ordu), Ali 
Tunalı (Samsun), Mehmed Güneş-
doğdu (Samsun), Esma Nayman 
(Seyhan), Ömer Biçer (Seyhan), 
Mehmed Ali Kurtoğlu (Siird), Şevki 
Süsoy (Siird), İsmail Hakkı Veral 
(Sinop), Rasim Basara (Sivas), Sa
biha Görkey (Sivas), Vasfi Raşid 
Sevig (Sivas), Şakir Kesebir (Tekir
dağ), Hürrem Ergün (Tokat), Hüs
nü Konya (Tokat), Süreyya Genca 
(Tokat), Seniha Hızal (Trabzon), 
Behçet Günay (Urfa), Muhiddin 
Dinçsoy (Urfa), Ömer Evci (Yozgat), 
Emin Draman (Yozgat), Esat Çak-
makkaya (2k)nguldak), Necati Gü
neri (Zonguldak), Ragıp Özdemiroğ-
lu (Zonguldak), Recep Zühtü (Zon
guldak) . 

istanbul umumî meclisi 
toplanıyor 

istanbul umumî meclisi 3 nisan 
pazartesi günü toplanacağından ruz-
name tesbit edilmiştir. Bu ruzname-
ye göre o gün 939 bütçesi meclise ve
rilecek, Atatürke yapılacak anıt için 
İstanbul toprağının da bulunması 
için yazılan tezkereye Dahiliye Ve
kâletinden gelen cevap okunacaktır. 

Macar kıtala 
Slovakyadan çekili> 

Sloval( asiterleri de dönüyor, bu suret 
hadiseye kapanmış nazariie bal(fiıyor 

Bratislava 24 (A.A.) — Macar kıta
larının dün saat 14 ten itibaren Slovak 
arazisinden çekilmeğe başladıkları Slo
vak askerî makamları tarafından bil
dirilmektedir. 

Ayni membadan tasrih edildiğine 
göre Macar kıtalan Slovak hududunu 
ilk defa olarak çarşamba gününü 
perşembeye bağlıyan gece zarfında 
geçmişler ve üç muhtelif istikamette 
ilerliyerek Sobrace, Kalna Zoztoka ve 
Fekisovce'yi işgal etmişlerdir. 

Perşembe akşamı birkaç Macar müf
rezesi henüz Slovak topraklarında bu
lunmakta idi. Fakat Slovak makam
ları Presov'dan hareket eden Slovak 
takviye kıtalarına, hareket üslerine av
det etmek emrini vermişlerdir. Bu 
emir, hâdisenin kapanmış olduğunu 
göstermektedir. 

Berlin 24 (A.A.) — Bratislavadan 
bildirildiğ'ine göre Macarlar, şarkî Slo-
vakyanm birkaç şehrini işgal etmiş
lerdir. Henüz teeyyüd etmiyen bir ha
bere göre Slovakya, Almanyadan yar-
dım istemiştir. «Hlinka muhafızlan» 
mukavemete hazırlanmaktadırlar. 

Başvekil Tisso, Macarların taarru
zu ile hasıl olan vaziyeti tedkik etmek 
üzere mesai arkadaşlanm içtimaa da
vet etmiştir. 
Slovakya Almanyadan yar

dım istememiş 
Bratislava 24 (A.A.) — Macarların 

taarruzu üzerine Slovakyanm Alman
yadan yardım istediğine dair dolaşan 
haberleri hükümet mahfilleri tekzip et
mektedirler. 

Diğer cihetten Macarlann Fekisovce 
ve Michalovce mevkilerini işgal ettik
leri de tekzip olunmakta, fakat Kalna 
Zoztoka'da vaziyetin kanşık olduğu 
itiraf edilmektedir. 

Kalma Zoztoka'da cereyan ettiği 
bildirilen muharebeler hakkında ma
lûmat almamamıştır. 

Slovakyanm protestosu 
Budapeşte 24 (A.A.) — Slovak Ha^ 

riciye Nazın Macar kıtalarının Slo
vak arazisine giderek askeri hareket
lerde bulunmalannı protesto etmiştir. 
Protesto telgrafı Macar Hariciye Ne
zaretine gelmiştir. Slovak Hariciye Na
zırının bir telgrafım Macaristana gön

derdiği cevapta derhal tahkikatta bu-
lımacağım vadetmiş, fakat Slovakya
nm şark hududunun henüz tahdid 
edilmediğini ve bunun için bu mınta-
kada bulunan Slovak ve Macar aske* 
rî şefleri arasmda güçlükler çıkabil©. 
ceğini kaydeylemiştir. Csaki, cevabın
da Macar kıtalanmn Almanyanm mu 
vafakatile askeri harekâtta bulunduk
larım tekzip etmiştir. 

Macar i s tan ın mihvere 
bağl ı l ığ ı 

Budapeşte 24 (A.A.) — Başvekil 
Kont Teleki, dün akşam hükümet par 
tisinde bir nutuk söylemiştir. Muma
ileyh Macaristanın bütün muvafiaki-
yetlerini mihver devletlerine karşı sa
dakatine borçlu bulunduğunu söyle-
miş ve Macaristanın Avrupada mü
him bir &mil mevkiine geçti^ni ilâv» 
etmiştir. 

M a c a r resmî tebliği 
Budapeşte 24 (A.A.) — Resmen 

tebliğ edilmiştir: Rutenyadaki Macar 
kıtaatı, Uı^j; vadisindeki demiryolu
nun emniyetini temin için, Ung şe' 
rinin batısında müteaddid nokta^ 
işgal etmişlerdir. 

Malûmdur la, Slovakya ile 1 
ya arasında hudud hiç bir zam 
bit edilmemiş ve bu hal geçmiş 
hi daimi ihtilâflara yol a9 
Bununla beraber gelecekte h' 
İÜ münakaşalara mâni olma 
muhtelif bir Macar - Slovak 
yonu katı hatt ı tesbit edecekt 
na binaen, Macar hükümeti 
hükûmetile temas tesisine ç ahsır 
tadır. 

Bratislava 24 (A.A.) — Resmî n 
fillerde söylendiğine göre, Alr.:,r 
nın Slovakyaya askerî garantisin* 
verdiğine dair tanzim edilen AUnan-
Slovak itilâfmm neşrini müteakib 
Budapeşte radyosu bir mesaj neşre
derek Slovak hükümetinden özür di
lemiş ve Macar kıtalarının 24 saat 
zarfında Slovakyadan çekileceğini '<» 
detmiştir. ^ 

Ajai mahfillerde tahliye ameliye, 
sinin bu sabah başladığı ilâve olun 
maktadır. Slovak kıtaları Sobranc 
ye Kalva - Roztok'u şimdiden tekrı 
işgal etmişlerdir. 

Gaziatej) ağaçtandı rılıyor 
Hlka 43 bin fıstık fidanı 

tevzi edildi 
Gaziantep (Akşam) — Ziraat Ve

kâletince fıstıklanmızın ıslahı İçin 
iki sene evvel şehrimizde açüan fıs
tık istasyonu bu sene ilk mahsulünü 
vermiştir. İstasyon iki yaşmda ara
lanmış 43 bin fidanı vUâyet emrine 
vermiştir. Bu fidanlar vilâyet ziraat 
müdürlüğünce halka parasız tevzi 
olunmuştur. Bu sene faaliyeti aşı iş
leri üzerinde teksif edilerek ve fıstık 
nevileri üzerinde çalışılacaktır. înşaatı 
ilerleyen istasyon binaları yakında 
tamamlanacaktır. 

Belediyemiz bu sene de şehri geniş 
mikyasta ağaçlandırma faaliyetine 
başlamıştır. Şehrin bütün ana cad-
delerile Yansen plânına göre cenup 
tepelerinin teşçiri yapılmaktadır. 
Şehrin ağaçlandırılması için gereken 
fidanlar Belediyece iki sene evvel te
sis edilen şehir fidanlığından temin 
olunmaktadır. Blediye fidanlığı bu 
sene 20 bin kadar süs ağacı fidanı 
vermiştir. 

Tavukçular hakkında kabul 
edilen talimatname tatbik 

mevkiine kondu 
Tavukçular hakkında Şehir mecli

sinde kabul edilen talimatname tat
bik mevkiine konulmuştur. 

Cenubî A m e r i k a hükümet i 
Francoyu tanıdı 

Burgos 24 (A.A.) — Hariciye ne
zareti, cenubî Afrika birliğinin Fran-
co htikûmetini resmen ve hukukan 
tanıdığını büdinnektedir. 

Zeytinciliği ısla 
Bornova istasyonunda bil 

kurs açılıyor 
izmir (Akşam) — Zi 

nln Bornova zeytincilik 
1 nisanda bir kurs aç 
kursta yetiştirilecek zey 
murları mmtakaya tevL 
seytincilik işlerimizin ıs 
sesrtln bakımı usullerin 
sında jrayüması vazifesi 
nacaklardır. 

Zeytincilik istasyonunüı 
ten yanm milyon fidan yi 
tir. Bunların gelecek yüda 
halka tevziine başlanacak! 
dan getirilmiş olan salam 
yağlık zeytin fidanları, : 
İstasyonunda dikilmiştir 

rn^r' 

Mareşa l Pe ta in Bur^^ 
Burgos 24 (A.A.) — Mareşal . 

dün saat 15 te buraya gelm 
Mareşal Hariciye Nazırı Yordan 
görüşerek İtimadnamesinin bir su 
ni vermiştir. 

L o n d r a d a inf i lâklar 
Londra 24 (A.A.) — WooUch' 

Ciovmon Sothestr civanndaki maJ 
lelerde gece bir çok şiddetli infüâ 
olmuştur. Gece nöbetçileıinin s 
diklerine göre, yanm saat içind 
infilâk vukubulmuştur. 

B. Hi t ler Berl ine dö: 
Sıvinemünde 24 (A.A.) — E 

bu sabah Deutschland zırhlu 
melden buraya gelmiştir. 

Mumaileyh, hususî trenle 
hareket etmiştir. 
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Kümedeki ihtilâflar halloldu 

i. Saray ve F. Bahçe 
çî:ira iştirak edecekler 

AnkaragDcD bugün Fenerbahçe ile karşılaşıyor 

B o g ^ Ankaracttcfl tafcnm Irarfinnilii gereceğimle Fenetli futbolcular 

\ 

Beden terl^yetd umum müdûrlür 
| ü taratından tertip edilen milU kCk-
menin Uk karşılaşma maçlarmda b»* 
a hâdiseler karşısmda kaldık. Bu 
'^açlarda tatbiki için hazırlanan tar 

atr>amenin para taksimi kısmma 
• imiz itiraz ettiler, İlân edilMi 

m birisi yapılmadı, diğeri ida
dinin kararina aykırı hareket 
^bolcüler tarafmdan icra edil-
,ün bu hareketler spor işlerimi-
V bullak etti. 
jf.Ttadanberi gazetelerin spor 
^nı bütün bu havadisler dol-

^ tadır. Türk sporunda temdidir 
etmediğimiz bu karışıklık ni-

^ aiıiumi direktörlüğün kati har 
t i karşif-Jjnda halledilmiş bulım-
.tadır. Fenerbahçe idare heyeti-
îu*bol şubesinin lağvı yolundaki 

^ .̂  umuna müdürlük tarafmdan 
tauımmanuş ve Fenerli futbolcüle-
jtdn maçlara devam etmesi ve bugün 
Ankaragücü ile karşılaşması için İs
tanbul mmtakasma emir gelmiştir. 
Dün akşam geç vakit öğrendiğimiz bu 
—ıziyetten sonra bugün Kadıköy sta-

mda Ankaragücü ile Fenftrbahçenin 
arsılaşması kat! surette tahakkuk ' 
tmiş demektir. 

Ayrıca maç yapmak üzere şehrimi-
gelen Ankaragücü idarecileri Be-

1 terbiyesi umum müdürlüğünden 
rbahçe ile karşılaşma için katî 

:• aldıklarım söylemektedirler. 
ttğer taraftan Galatasarajnn da 
dan sonraki millî küme maçlan-
i^tirâke karar verdiği anlaşılmış-
Haber aldığımıza göre, Galatasa- i 
klübü idare / yeti Beden terbi-
«••r" üdürlüğüne müracaat 

Merinin katiyen teşki-
ek gibi bir manada ol-

ücak takım çıkarama-
dayı Beşiktaş maçma iş
lilerini bildirmiş ve bunr 
liUi küme karşılaşmala-
;in müsaade talep et-

.ylüarm bu müracaatı 
*. ^'ük nezdinde memnu-
"^^Ânmış ve kendilerine 

•̂  ^k için müsaade veril-
•̂ -̂ etmiştir. 
xeh.'^ millî küme maçlan-
seytyrine tekrar avdet ede-
•'' sporculuğuna yakışmı-

•̂in tamamen ortadan 
•»^^ anlaşılmış olduğundan 

ha bugün ve yarın ilân edilen 
irda yapılacağı tahakkuk etmlş-

lerbahçenin son kararı 
jnerUahçe Spor klübü idare heyetinden: 
lübümüz birinci takım oyuncularının 
ikatımız neticesinde Anadolu ajansı 
ubul merkezindeki içtlmalannda tan-
edip gazetelere gönderdikleri beyan-
îyi mütalea ve tedkik eden heyetimiz 
X madde madde hülâsa ettiğimiz 
"^-le maçlara devam etmekte bin 
e görmemektedir. Şöyle ki: 

Fııtbolcularuıuz gazetelere gönder-
leyannamelerile bundan sonrfi 
! ve ücretsiz amatörler gibi sırf 
i*n şerefini ilâ için çalıştıklannı 
! jjarını efkân umumiyeye ve 
' irlüğe karşı teahhüd etmiş 

ene! direktörlüğe milli küme maç-
latımn tanzimi hakkmda evvelce 
7! dileklerimize cevab gelinciye 
ıçlara iştirak etmemek hususun-
armuzm yegâne saiki klüb büt-

«esinlıı en bâyük maBrafını teşkil eden 
fatbol şabemiztn tohsisstmı karşdıyabil-
mek içindir. 

3 — Klflbün bütçesinde aiır bir yekân 
tntan futbolca ücreti ve masraflannm 
bundan sonra Italkacatmı ve oyuncuları
mızın San - Lâciyerdin şeref ve itilâsı 
uğrunda gayretlerini hiç eltsUtmiyerek 
bilâ menfaat çalışacaklarmı anlatan mez
kûr aleni teahhüdden sonra sırf oyunca 
masraf ve ücretlerini karşılıyabilmek mak-
sadile lüzumlu gördüğümüz muvakkat 
tatil faaliyetine lüzum ve maçlara de
vamda bir mahzur kalmadığı hakkmdald 
bu kararunızı eflıârı umumiyeye saygıla
rımızla bUdiririz. 

Bu karanmız Pazar günü içtima edecek 
olan müessisleı: heyetinin tasvibine de 
arzedilecektir. 

Ankaragücü dün akşam geldi 
Bugün Fenerbahçe yann Vefa il« 

karşılaşacak olan Ankara ikincisi 
Ankaragücü taîdmı dün akşam on 
altı kişilik bir kafile halinde şehrimi
ze gelmiş ve istasyonda kalabalık 
bir sporcu kitlesi tarafından karşı
lanmıştır. Kendilerile görüştüğümüz 
Ankaralı sporcular bu maçlar için 
hazırlıklı olduklarını ve iyi netice İle 
Ankaraya dönmeğe gayret edecekle
rini söylemişlerdir. 

Güre$ seçme müsabakaları 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

güreş ajanlığından: 2 nisan 1939 gü
nü Ankarada yapılacak olan güreş 
millî takım seçme müsabakalarma 
56 kiloda Hüsejrin Erkmen, 61 kUo-
da Kasımpaşadan Mehmed Oktav, 
66 kiloda Ysıhya Kalkan güreş fede-
rasyonunca çağrılmaktadırlar. 

Ona göre hazırlıklı bulunmalan 
tebliğ olunur^ 

Bugünkü maçm hakemi 
Bugün Fenerbahçe stadmda yapı

lacak olan Ankaragücü - Fenerbah
çe maçına futbol federasyonu tara
fmdan hakem olarak intihap edilen 
Refik Osman Top rahatsız olduğun
dan bu maçm idaresine birinci sınıf 
hakemlerimizden Halid Oalib tayin 
edilmiştir. 

Bisiklet yarışları 
1 — Dört haftadanberl devam et

mekte olan seri bisiklet yanşlannm 
beşincisi 26/3/939 pazar günü saba
hı yapılacaktır. 

2 — Yarışa ss^ıt tam 9 da başlana
caktır. 

3 — Yarış yolu: Mecidiyeköy - Ta-
rabya - Kefeliköy - Yeniköy - Tarab-
ya - Mecidiyeköy arasmda iki defa 
gidip gelme olmak üzere 75 kilomet
redir. 

4 — Yanşçılarm hazırlanmış olduk-
lan halde yarış saatinden evvel Likör 
fabrikası önünde hazır bulunmalan 
ve adlannı hakem heyetine yazdırma-
lan lâzımdır. 
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Izmirde kanlı 
bir kavga 

Hüseyin isminde bir genç bir 
başka genci yaraladı, mecruh 

bir müddet sonra öldü 
izmir (Akşam)^ 

^ Tepecikte Al-
mankulesl mev
kiinde İkinci so
kakta kadm 3rü-
zünden bir cina
yet vukubuldu-
ğunu yazmıştık. 
Cinayetin tafsi
lâtı şudur: 

Said admda bi
ri, 35 yaşlarında 
Ahmed Hamdl 
kızı Naimeyi ev
lenmek vaadiyle 
İğfal ederek ken- Katü Hüseyin 
di akrabalarma göstermek istediğini 
söylemiş, tamdıklarmdan Sıdkmm 
evine götürmüştür. Said, beraberinde 
götürdüğü rakı şişesini çıkanp Sıdkı 
ile içmeğe başlamış, Naimeye de içki 
teklif etmiştir: 

— Ben içki içmem. Sen beni akra
balarma göstermek için bu eve getir
miştin, şimdi içki içirtmek istiyorsun. 
Akraban nerede ise görüşelim, ben 
evime gideceğim, demiştir. 

Said, birbiri ardısıra yuvarladığı 
kadehlerin tesirile sarhoş olduğundan 
kadma fena bir teklifte bulunmuş, 
o sırada eve daha üç erkek gelmiştir. 

Naime, bu yabancı erkeklerin ga
rip tavır ve bakışları altında ne ya-
pacağmı şaşırmış, evden çıkıp gitmek 
istemiştir. Fakat Hasan mâni olmuş, 
kadın ağlamağa, yalvarmağa başlar 
mıştır. Bir aralık eve Hüseyin adında 
biri gelmiş, kadmm ağladığmı görün
ce sebebini sormuş, kadm, eve Said 
tarafmdan nasıl getirildiğini ve içki 
içiriJnîek istendiğini anlatmış: 

— Sen merd bir adamsm, beni 
buradan al, evime götür, demiştir. 

25 yaşlannda olan Hüseyin kadını 
ahp evine götüreceğini oradakilere 
söyleyince Said bir sopa ile Hüseyinin 
üzerine hücum etmiş, dövüşmeğe baş
lamışlardır. Said sarhoş bir halde ol
duğu için dayak yemiş ve kaçmış, o 
sırada Naime de kapıdan dışan fırla
yarak evine gitmiştir. İddiaya göre 
bu sırada Sıdkı: 

— Al şu bıçağı, vur! diyerek Hüse-
yine bir bıçak veımiş, onu Saidin ar-
kasmdan sokağa göndermiştir. 

Hüseyin evden çıkınca, bir müddet 
koşmuş, biraz ileride Saide raslamış, 
bıçağı sol bacağma saplamış, tekrar 
Sıdkmın evine dönmüştür. Yaralı 
Said, yüz adım. kadar yürüdükten 
sonra fazla kan kaybettiği için yere 
düşmüş, ölmüştür. Hüseyin eve va-
rmca Sıdkı: 

— Vurdun mu? diye sormuş, Hüse
yin de: 

— Bıçağı savurdum, galiba vurul
du, cevabmı vermiş. Sonra Hüseyi
nin kankardeşi Rubeyde admdaki ka
dm gramofona bir plâk koymuş, bir 
şarkı çalmıştır. Şarkı esnasmda Sıdkı 
dansetmeğe başlamıştır. Hüseyin, bu 
manzara karşısında da kızmış, yum
rukla plâğı parçalamıştır. O sırada 
polisler gelmiş, suçlu Hüseyin ve 
Sıdkıyı yakalamışlardır. 

Meşhud cürümler kanununa göre 
İzmir ağırceza mahkemesine verilen 
suçlularm muhakemeleri süratle gö
rülmüş, Hüseyinin katil kasdile değil, 
yaralamak maksadile hareket ettiği 
anlaşılmış, hareketinde cezayı hafif
letici sebeb de kabul edilerek 3 sene, 
10 ay, 20 gün hapsin, Sıdkımn da bı
çak verdiğine dair ortada delil bulun-
madığma, yalmz kavgaya karışmak 
suçundan dört gün hapsine karar 
verilmiştir. 

Naimenin, hakikaten namuslu bir 
kadm olduğu da şahitlerin ifadele-
rUe sabit olmuştur. 
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NEVROZİN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevral j i , kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser, 
îcabında günde 3 kaşe almabilir. 

MEŞRUTİYETTE SARAY ve BABIALİ 
Yazan: S€LETMAN BLÂNt İRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur. 

Tefrika No. 7 

Meşrutiyetin ilk padişahı mizacen 
zayıf, vücutça hastalıklı idi 

SuKan Reşadm lalıç alayı 

..' -f-s,. 

Reşad efendi (31 Mtırt) günlerini 
heyecan ile geçirdi; Hareket ordusu-
nun ilerlemesini ümidle takip etti. 

Nihayet o kadar saburane, mütevek-
kilâne beklediği taç ve tahta nail ol
du. 

Politika gazetesinde neşredilen (Son 
Osmanü padişahları) tefrikasında Mil
lî meclis tarafından Abdülhamidin 
hal'ine karar verilince İttihad ve Te
rakki cemiyetince doktor Nazımm 
dahU bulunduğu üç kişilik bir heye
tin Dolmabahçeye gönderildiği, bun
ların Heşûd edendi hakkmda uzun se-
nelerdenberi kökleşmiş isnadlann ma
hiyetini anlamak istiyerek hal ve sıh
hati hakkında hasıl olmuş tereddüd-
lerin izalesi için bir kere tıbben mua
yenesine müsaade etmesini istirhîmı 
ettikleri, sultan Reşadm yamnda bu
lunup üzerinde nüfuzu olan bir zatın 
-ismi zikredilmiyor amma esvabcıbaşı 
Sabit bey olmak gerek! - teşcii ve de
lâleti ile yarı beline kadar soyunmağa 
riza gösterdiği ve ince bir muayeneden 
geçirildiği yazılmaktadır. (Politika, 
mart 1931) 

Biz böyle tıbbî bir muayenenin vu-
kuu hakkında bundan başka bir kay-
de tesadüf edemediğimiz gibi sultan 
Reşadm mülâki olabildiğimiz mukar-
riplerinden de böyle bir şeyin vukuu 
hakkında bir söz işitmedik; buna ihti
mal dahi veremiyoruz. 

Sultan Reşad 65 yaşının hemen otu
zunu kendisini hakikatte bir mahpus
tan farklı bırakmıyan sıkı bir taras-
sud ve tazyik altında geçirmişti. Bu 
yaşayışın insamn tabiatine tesiri ol

maması, uzun zaman faaliyetten mah
rumiyetin dimağ kuvvetini, enerjisini 
biraz zaafa uğratmaması elbette kabil 
olamazdı. 

Sultan Reşadm mizacı keskin ve 
sert, hareketi tetik ve azimli değildi. 
Tabiî idi ki o «Daima at üstünde» 
hükümdarlardan biri olamıyacaktı. O 
hareketten ziyade tahayyüle, istiraha
ta maildi. Sıhhati da sağlam değildi. 

Vakıa o bir inkılâp üzerine saltana
ta geçmişti. Fakat ne bir Büyük Pet-
ro, ne de bir ikinci Mahmud olabile
cekti. Ne Ruzvelt gibi halk tabakala
rını harekete getirecek bir kabiliyet 
sahibi idi; ne Almanya imparatoru 
ikinci Vilhelm gibi bir «müteşebbis», 
ne İngiltere kralı yedinci Edvar gibi 
siyasî bir centilmen idi! 

Ne zekâsile, ne de enerjisi ve fikri
nin, muhakemesinin kuvveti ile ehem
miyet kazanabilecek bir adam! 

Yapmacıklı ve gösterişli tavırlardan 
uzak, mütevazi halile ne büyük ve par
lak meziyetleri, ne de ihtiraslan ve fa-
zihatları olmıyan birisi! 

Mizacen zayıf, vücudce hastalıklı 
bir ihtiyar! 

İşte Meşrutiyetin ilk padişahı ol
makla müftehir beşinci sultan Meh
med Reşadın hüviyeti! 

Böyle bir hükümdarın kendisini 
tahta çıkaranlar ve devrinde hükümet 
başına geçenler elinde oyuncak olma
ması pek güç idi! 

Abdülhamid devrinde gösterdiği ta
hammül sultan Reşadda tahta geçtik
ten sonra iktidar ve hükümet mevkiini 
işgal edenlere karşı başka suretle te
celli ettniş^ü gevşelt ve fiiraz lâkayıd 

hükümdar Kabinelerin sarayda ken
di maiyetinde kullanılmasına lüzum 
gördükleri adamlan -şahıslarından, 
hali ve mizaclarmdan hoşlanmasa bi
le- kabul ve istihdam eylemiştir. 

Sultan Reşad kısaya yakın orta boy
lu, şişman, karınlı idi; bacakları biraz 
paytaktı; gözleri açık tirşe renginde 
fersizdi; kalın sesile ağır, ağır ve ba-
ğırmıyarak söz söylerdi. Müdevver sa-
kaUm Abdülhamidinki gibi çirkin gö-
rünmiyecek, kırlaşmış gösterecek su
rette hafifçe boyardı. Açık kırmızımsı 
renkte fes giyerdi. Gidişlerde ekseriya 
beyaz, bazen koyu renkte eldiven ta
kardı. Saray bahçesinde az gezer, ba
zı defa baston kullanırdı. 

Hal ve tavrı hürriyete alışmamış bir 
mahpusun evzaını andırırdı. İfadesi 
rekik ve müteredditti; Kısa cümlelerle ., 
konuşurdu. İlk görüştüğü birisi kar-"\ 
şısmda söz mevzuunu idare etmek hu
susunda sıkılırdı, zahmet çekerdi. An
cak söylenmesini evvelce tasmim etti
ği resmî beyanat ağzından nisbeten 
daha düzgünce çıkardı. Şahsı ve ha
linden intizar edilmiyen bir zekâ le-
masile muhatabını pek yerinde, âdeta 
şaşırtıcı sözler ve cevaplar karşısında 
bıraktığı da olurdu; fakat nadiren. 

Harekât ve sekenatmda bati idi; sü
kûn ve inziva}^ severdi. 

Halce, vücutce düşkünlüğüne bak
maz, kendisini dinç, tüvana satmak 
isterdi; yaşını göstermediğini iddia 
ederdi! 

Hizmetine alıştığı adamların değiş
mesinden hoşlanmazdı. Oturduğu oda
nın, köşenin, koltuğun bile değişme
sini istemezdi. 

Bir defa yaverlerinden bir topçu za
bitinin orduya almmasma Harbiye 
Nezaretince lüzum görülmüş ve ken
disine arzolunmuştu. Cevap vermedi. 
Harbiye Nazın huzura çıktığında ar
zını tekrar ederek orduda topçu za
bitlerinin azlığından, bu yaverin iade
si orduya bir hizmet olacağmdan bah
sedecek olmuştu da padişahtan: 

— Paşa! Eğter topçumuz bu genç za
bite kaldıysa vay halimize! 

Mukabelesini işitmişti. 
Hizmetinde bulunan gençlerin na

mazda, niyazda mübalâtsızhklanm gjö* 
recek olursa bunu «gençlik cehaletine» 
atfeder, kuru sofuluk satmaz ve bu gi
bileri de teveccühünden mahrum et
mezdi. 

Eski hatıralar sultan Reşadın zih
ninde menkuş gibi idi. Kırk, kırk beş 
senelik maziye aid vukuatı mükâleme 
esnasmda en küçük teferruatına ka
dar naklederdi. 

Bir gün Istablı âmire müdürü Şe
ref bey dahi hazır olduğu halde ser- . 
yaver Hurşid paşaya Aynalıkavak köş
künün inşasında tavanında yazılmış 
olup eskiden bellediği be3ritleri ezber
den okumuştu. 

Baş mabeyincisi Lûtfi Simavi b&-
yin hatıratında anlattığına göre: 

Bir gün mefruşat idaresi deposunda 
paslar içinde bulunan bir altın kafesi 
temizlenip kendisine takdim edilince 
biraz muayeneden sonra: 

A 

I 

•j^^^*mMk^ 



fi 

# • 

Müthiş bir katil 1 
msm 

AylardanJberi oturduğum köyden he
men hemaa ayni trenle İstanbula ini
yordum. Akşamlan öa her aanıanki 
trenle gene köye dönüyordum. 

Gerek akşam ve gerek. "t̂ >a>ı treni
nin gedikli yolcuları vardı. Hergün 
trende karşılıklı oturup yolculuk et
tiğim bu insanların haystını âdeta me
rak ediyordum. 

Hele şişman, saçsız bir adam pdt 
ziyade merşkkına ııyaııdınyo»du. Trta-
de ekserya ayni vagonda karşılıklı o-
turmduk. Bu zat dalgm dalgın, cebin
den bir küçük defter çıkarır, düşünür, 
düşünür, birşeyler not eder. 

Acaba böyle uzun uzun, mühim IHT 
tavnia neler not ediyordu? 

Şîşman adamın elindeki mari kap> 
lı, küçük not defterinin csnun ne idi? 
Bütün bunları son derecede merak 
ediyordum. 

Bâr ak;am gene bu zata treiKİe ras* 
ladmı. O akşam da ayni vagonda, tam 
karşımda oturuyordu. Hn- zamanki gi
bi cetûnden küçük, mavi ka{^ defteri
ni çıkarttı. Gene bû-şeyler not etmeğe 
başladı. Bugün her vakitkinden daha 
dalgındı. 

Bir aralık defterini oturduğa koltu
ğun kenarına btraktu Bir müddet va-
gc»ıım penceresinden dışarıyı seyret
ti. Bu sırada tren durdu. Şişman zat 
hergün bu istasyonda inerdi. 

Tren durunca jcrinden kalktL Va
gondan çıktı. Biraz sonra yeniden tren 
kalkınca gözüm karşıdaki kanapeye 
İlişti. Baktım mavi kaplı küçük not 
defteri orada duruyordu. Demek şiş
man zat onu unutmuştu.,Hemen ye
rimden fırladım. Defteri aldım. Pen
cereye koştum. Çünkü tren ağır ağır 
gidiy(»:du. Belki defterin sahibi henüz 
İstasyonda idi. Ona pencereden defte
rini atabilirdim. Lâkin baktım, şişman 
zat gOTünür de yoktu. Defter elimde 
kaldı. Şimdi ne yapmak lâzmndı? Ken
di kendime: «Onu hergün trende görü
yorum. İlk ras geldiğim zaman defte
rini k«ıdisine veririrm» dedim. 

İşte ne zamandanberi fena halde 
merak ettiğim küçük defter elimde idi. 
Maamafih onu açıp içini okumağı doğ
ru bulmuyordum. Meraktan da çıldı-
racağmı. Bu esnada elimdeki defter 
yere düştü. Yapraklan açıldı. Defteri 
tekrar yerden ahrkeu açılan sahifeler-
den birinin üzerine kui'şun kalemle 
yazılmış şu kelimeleri okudum: Cina
yet gecesi... 11 mart... 

Tüylerim ürpenniş, gözlerim faltaşı 
giliH açılmıştı. 

Defterin sahifelerini âdeta yırtar-
casma açıyordum. Baktım: 

«Cinayet gecesi» kelimelerinin al
tında müthiş bir cümle: 

Ben bir katUim! 
Aman yarabbi... Meğer ben hergün 

bir katille karşılıklı, ayni trende seya
hat ediyormuşum ha... Tevekkeli şiş-

man atîam o kadar dalgın dalgm dm:-
muyordu. Bak hele... Meğer o ne işler 
yapmış? 

Defteri oktmıağa başladnn: 
Kartmı nasıl öldürdüm? 
Neeeee? Demek adam kansmı öldür

müştü ha!.. Dehşetli heyecana düş
müştüm- Göerkrim bu cümlenin altı
na ilişti. Bu sefer şu kelimeleri oku
dum: İkinci kanmı öldürmemin sebe
bi nedir?..-

Vay, vay, vayf... Bu adam meğer 
Landru imiş de benim haberim yok-

O günü eve geldiğim zaman hep bu 
işi düşünüymdum. Kendi kendime: 
«Yahu... Dünyada ne adamlar varmış! 
Şu aylardanberi karşı karşıya oturdu
ğum adanrun mahiyetini öğrenememi
şim ha... Yazıklar olsujı bana„» ûiyor-
dum. 

O gfce rüyamda hep şişman Landru 
ile m e ^ u l oldum. Sabahleyin kanter 
içinde uyandım. 

O günden sonra şişman adamla tren
de ayni ragonda bulunmamağa son 
derece ga)rret ediyordum. 

Lâkin şişman adam küçük defterini 
kaybettikten sonra büsbütün dalgın-
laşmıştı. Hem de fena halde cam sı-
kıktı. Kendi kendime: «Tabii diyorum. 
Nasıl canı sıkılmaz? Nasıl dalgınlığı 
fazlalaşmaz? Bütün cinayet dalavere
lerine aid en mühim vesikayı kaybetti. 
Amma adam da pek budala imiş ha
ni... İnsan cinayetlerini böyle munta
zaman bir deftere kaydeder mi?» 

Bazen trende ahbaplanma ras geli--
yordum. Onları fia. bu katilin şerrin
den kurtarmak için yavaşça kendUe-
rine fısıldıyordum: 

— Aman şu adamı görüyor musu
nuz? Kendinizi bundan kollayımz. 
Müthiş bir katUdir bu... İki kansım 
birden öldürmüş... Landru bu herif!... 

Kendisine böyle söylediğim ahpab-
lanm da: 

— Vay, vay, vay... Aman iyi ki söy
ledin. Hakikaten korunulacak bir 
adam bu... 

Aradan iki hafta kadar geçti. Bir 
akşam gene trende idim. Baktım, bi
zim Landru, yanında bir ahpabile be
raber oturuyor. Bir aralık şişman adam 
yanındakine: 

— Birader, dedi, bir roman yazacak
tım. Bü' cinayet romanı mevzu şu: 
İki karısını birden öldüren bir adara>. 
Buna dair çok düşündüm. Düşüncele
rimi küçük defterime not ettim. Lâkin 
gelgelelim defterimi kaybettim. Şim
di romanı yazacağım. Bütün notlarım 
kayboldu... Şimdi ne yapacağım bil
mem?... 

Ben bunu işitince derin bir nefes 
aldım. Hemen yerimden kalktım, ce
bimden küçük not defterini çıkararak: 

— Buyrunuz... dedim, defterinizi ben 
bulmuştum!... Hikmet Feridun Es 

Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
almanıza kâfi gelecektir! 

Bugün ilk iş 
olarak bir 

RADYOLiN 
alınız ve bitinciye kadar 
her yemekten sonra kul
lanınız. Bu müddet so
nunda dişlerinizin evvel
kinden çok daha parlak, 
çok daha beyaz ve çok 
daha temiz olduğunu gö
receksiniz. 

HADYOLİN'in belli başU iki hususiyeti vardır. Evvelâ dişlerdeki kir tabaka
s ı n söker, yemek içki ve sigara dumanının husule getirdiği lekeleri çıkarır, 

sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikroplan % 100 öldürür. 
Sabah, öğle ve akşam, her yemekten sonra günde 3 defa 

RADYOLİN 
I>İŞ MACl'NİLK DİŞLERİNİZİ MUNTAZAMAN FIRÇALAYINIZ. 

''^<^:c:/:yk^ 
TüAlye Radyodifüzyon Postalsn 

DALGA UZUNLUĞU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 1519S Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Cumartesi 25/3/939 

TtJRKIYE SAATÎLE 
13,30: Program, 13,35: Müzik (Operet

ler - PI.), 14: Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji habcrLefi, 14,10: Türk mü-
zi|â (Halk musikisi) Sivaslı saz şairleri 
Aşık Veysd ve İbrahim. Takdim eden: Sa
di Yaver Ataman, 14,40 - 15,3a: Müzik 
(Uvertürler ve ope«a aryaları). 

17,30: Program, 17,35: Müzik (Dans 
saati - Pî.), 18,15: Türk müziği (Fasıl 
heyeti) Safiye Tokay ve Tahsin Kara
kuşim iştiraktte, 1»: Konuşma (Thş politi
ka hadiseleri), 19,15: Törk müziti: Beş 
BimaUı sazla pe^rer ve semalljer. İki 
tanbur, kanun, santur, ud. Mesud Cemil, 
Refik Fersan, Vecihe, Zühtü Bardakoğlu, 
Cevöet Kozan, 19,3&: Türk mûzifi: Ça
lanlar: Vecihe, Kuşen Kant, Cevdet Ka
zan. Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 - Kö
mürcü Hafız Post - Hüzzam beste - Al
dım hayali perçemin, 2 - Sadeddin Kay
nak - Hüzzam şarkı - Bin hüzün ç ik t i , 
3 - Hacı Arif bey - Hüzzam şariu - Bahar 
Beldi beyim evde durulmaz, 4 - Tanburi 
Faize - Uşşak şarkı - Niçin nalendesin 
böyle, 5 - Asım beyin - Uşak şarkı - Ca»a 
rakUti handan e^rsin, S - Bedriye -
Karcılar şarkı - Güneş doğdu damlara, 
20: Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (ftat>, 2»,I5: Temsil (Meraki) 
Yaaan: MoBere. Adapte edeu: Meriıum 
Vefik pa-şa. istanbul Şehir tiyatrosu sa
natkârlarından Behzad Butak'm iştira-
kile, 21,15: Memleket saat ayarı, 21,15: 
Esham, tahvilât, kambiyo - nukud bor
sası (fiat), 21,25: NeşeU piâklaı- - R., 
21,30: Folklor (Köroğlu hakkında) (Do
çent Pertev Bora tav, 21,45: Müzik (Halil 
Bedl Yönetken), 22: Haftalık posta ku
tusu, 22,30: Möaik (Küçük orkestra - Şef: 
Necip Aşkın) 1 - Joharnı Strauss - Bm 
bir gece (Vals endigo), 2 - Golwyn -
Cambazlar (Fokstrot), 3 - Komzak - Vi
yana aşkı (Potpuriler), 4 - Lincke - Dans 
melodisi. 23: Müzik (Caaband - PJ.), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki 
program 
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1 
S«Man n | a ; 
1 — Hariciye Vekilimiz. 
2 — Otomobilin büyüğü - Birdenbire. 
3 — Tamamlamak. 
4 — Habcşistanda bir şehir - Esmekten 

emir. 
5 — Yok etme - Arka mukabili. 
6 — Yakacak ağaç - Üye. 
7 — Kümes hayvanlarmdan - Yardım. 
8 — Türk usulünce. 
9 — Çinin eski merkezi - Orta Asyada 

bir göi. 
10 — Köpek - Yarah. 
Yakandan aşafı: 
1 — Evi ısıtmak için içinde odun kö

mür yakılır - Nesli tükenen bir 
hayvan. 

2 — Gelecek zaman - Hakkaniyet. 
3 — Geminin takib ettiği yol - Yakm 

değil. 
4 — Bir erkek ismi - Ok. 
5 — Çürüntü - Avrupanın en büyük 

nehirerinden. 
6 — Bir erkek ismi - Erkek. 
7 — Cereyan eden. 
8 — Bir nevi mobialye boyası - Serseri. 
9 — Hububat tozu - Lâkırdısı - Kırmızı. 

10 — Eser - Mentalı. 
Geçen knhnacamızııı halli 

Soldan sa^a: 
1 — iade - İrak, 2 — Asmakabağı, 3 — 

Kâin, İrkâp, 4 — İlk, Otakçı, 5 — De, An, 
Ha, 6 — B. S., Simid, 7 — Şamram, Da, 
8 — Devair, Şam, 9 ^- Ahu, Kitara, 10 — 
Lâle, Kepek. 

Takandan aşa^ı: 
1 — Akide, Dal, 2 — İsale, Şeha, 3 — 

Amik, Bavul, 4 — Dan, Asma, 5 — Ek, 
On, Rik, 6 — Ait, Sarik, 7 — İbrahim, Te, 
8 — Rakkam, Şap, 9 — Ağaç, İdare, 10 — 
Kıpırdamak. 

AKŞAM 
Abone ûcretîeri 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
6 AYLIK 
3 AYLİK 
I AYLIK 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 » 1450 » 
400 » 800 > 
150 > — > 

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

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. .. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul 
göndermek lâzımdır. 

Sefer 4 — Kasım 138 
S. İmsak Güneş Öğle ikindi Akşam Yatsı 
E. 9,49 11,30 5.54 9,23 12.00 1.32 
Va. 4,15 5,56 12,20 15,49 18,27 19.58 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

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

Tazan: İSKENDER F. SERT ELLİ Tefrika No. 91-

Mogollar harb zamanında gök gürlemesinden çek 
korkarlardı, Samo, Ni - Sung şahrine girmek istiyordu 

—r Hendeklerin şehir cihetine ras-
l ^ a n cepheleri yüksektir. Bui'adan 
şehre hücum edemezler. Fakat, sizin 
varacağtmz kısımlar alçaktır. H»y-
Tanlar, buradan size saldırmak üzere 
sıra üe bütün hendeklere yerleştiril
miştir. Her gün hepsinin yiyecekleri 
Te sulan prensin adamları tarafından 
gönderiliyor. Vahşî hayvanlarla çar
pışmaktan korkmuyorsanız, yolunuz 
açık t^sun, gidiniz. Fakat, bana so
rarsanız, dönmekten başka kurtuluş 
yolu (^madığmı söyliyeİKİirim. 

SUDO birâenbire elindeki kamçıyı 
kaldırıp köylünün sırtmda^ şaklattı: 

— Sen ût prensin adamısın demek? 
Bizi böyle masallarla yıldınp geri çc-
viıınek istiyorsun, değü mi? Şrtıir 
vahşî hayvanlarla sanlmışsa, senin 
gibi yolcular hangi yoldan işliyorlar? 
Haydi, çabuk bize o yolu tarif eti 
Yoksa canım alınm şimdi... 

Köylü sersemliyerek yere yuvarlan
mıştı. Yavaşça başını kaldırdı: 

— Beni prensin cellâdlanndan ko
rursanız, size şehre giren gizli yolu 
gösteririm! dedi. 

Atsn köylünün kalundan tu tup 
kaldırdı. 

— Bizi aldatırsan, etini lokma lok
ma parçalarım, anlıyor musun? 

— Sizi aUiatırsam, elime ne geçe
cek?! Size ufak bir hizmetim doku-
nursa, umaıım ki beni s£vindirisiniz! 

Samo cebinden bir kese Sung para
sı çıkardı: 

— Bize gizli yolu gösterirsen, sana 
bu keseyi vereceğim, zengin olacak
sın! 

Köylü sevindi. Fakat, Atsu, köylü
nün bu sevincini samimî bulmamıştı. 
Köylü muhafaza altında gidiyordu. O 
gün şehre beş mil mesafede bir dağ^ 
eteğinde konaklamağa mecbur ol
muşlardı. Güneş batıyordu. Vahşî hay
van hikâyesini duyduktan sonra, ge
ce baskmmdan vezgeçmişlerdi. Şehre 
gündüz göziyle gireceklerdi. 

Samonun içine bir şü{^e girmişti. 
Köylünün dedikleri gerçekse, vahşî 
hayvanlarla karşılaşmamak için esash 
tedbirler almak gerekti. Cesaret ve 
atüganlıklan bütün dünyaya yayılan 
Moğol akmcüan fîl, aslan, yılan gi
bi vahşi hayvanai"dan çok korkarlar
dı. Cengiz hanm ilk (Kin) seferinde 
bü3rük ordusunu dağıtan, (Kin) im
paratorluğunun yirmi filden ibaret 
olan kuvveti değil miydi? Fillerir; 
cepheden yürüyüşünü gören Moğol
lar çilyavrusu gibi dağılarak ters yü
züne kaçışmağa başlamışlardı. Ken
disinin de şahit olduğu yakın mazide 
geçen bu vakayı hatırladıkça Samo
nun tüyleri ürperiyordu. 

S u n g k ö y l ü s ü , M o ğ o I I a r ı 
a l d a t t ı m ı ? ! 

O geceyi (Ni - Sung) şehrine yakın 
bir dağın eteğinde geçirdiler. Samo, 
yolda yakaladığı köylüyü yanından 
a3nrmıyordu. Köylü, Moğollara, şehre 
giren gizli ve emin yolu gösterecekti. 
Samo buna inanmıştı. Atsuya gelin
ce o, Sung köylüsünün, Moğol ordu
sunu bir tuzağa düşürmesinden kor
kuyordu. Atsu, Sungların sözüne 
inanmazdı. O: 

— Bütün Sunglar, Moğollan aldat
mağa and içmişlerdir. 

Derdi. Atsu, köylünün anlattığı 
<(vah§i hajrvanlar ordusuuna da inan
mıyordu. 

— Bımlar, bizi korkutmak için dü
şünülmüş, uydurulmuş birer tuzak-
tu-, diyordu, Sung prensi, bizim şeh
re bir baskın yapacağımızı ve onlan 
kovalıyacağımızı da düşünmiyecek 
kadar budala bir adam değildir. 

O geceyi uykusuz geçirdiler. 
Ertesi sabah ortalık aydınlanırken 

kalktüar. Köylünün göstereceği yola 
doğru ilerlemeğe başladılar. 

İlk önden yürüyen kolun başında 
Samo, arkadan gelen fırkanın başm-
da da Atsu bulunuyordu. 

Moğollar, orduyu burada ikiye ayır
mışlardı. 

O sabah Moğollar mûdhiş bir gök 
gorlemesile uyaudüar. Harpte gök gü
rültüsünü uğur saymıyan Moğollar 
(Ni - Sung) ötınnöe İB«r Mâketl« kar» 
şılaşacaklarına inanmışlardr. 

Samo bu inanışın mânasra olduğu
nu ileri sürerek: 

— IHu Tanrı bizimle beraberdir. 
Demiş ve akıncıları teselliye çalış

mışsa da Moğolların kafasuıdan bu 
itikadı silip atmağa imkân yoktu. 

Çmgiz han (Kan - Ton) kaleskû 
muhasara ettiği zaman da, ordu 
- tıpkı o gün oidu^u gib^ müthiş bir 
gök gürlemesile kaışıIaşmıştL Hattâ 
Cengiz han: 

« — Kaleyi teckedriim.. başka bir ye
re akm yapattm.» 

Demekten biJe çekinmemiş, ordu 
muhasara hattından gfpri çekfimeğe 
mecbur kalmıştı. O zaman bu sava.ş-
ta baş komutan Sobotay buIunuytK-
du. Sobotay, Ceı^pae: 

<? — Muhasaradan raz geçersek, 
düşman korkup kaçtığımıza hükme
der. Çbk fena vaziyete düşeriz.» diye
rek, ordunun hücuma deram etme
sinde ısrar göstermiş. Cengiz ise, bu 
ısrar kaı-şısmda tekrar hücum emri 
vermeğe mecbur olmuştu. Gerçek, 
gök gürlemeleri devam ederken, ikin
ci (Kan - Ton) hücumu başlamışıma 
da, Cengizin burada birdenbire has
talanması, bütün bu hücumlan neti
cesiz bırakmıştı. 

Zabitlerden biri. Cengiz hana; 
— Hemen dönelim. Yoksa Imrad 

telef olacaksmız! Ulu Tann, gök gi-
rültüsile bize bir felâket haberi ver. 
yor. Kulaklanmızı bu sese karşı nasıl 
tıkayalMİiriz? 

Deyince, Cengiz, Sobotayı Kan-Tcn 
kalesi önünde bırakıp çekilmişti. 

Cengiz han. Kan - Ton muhasara
sından on beş gün sonra (San - Ru) 
kıyısma indi., orada iyileşti. Fakat, 
Sobotay bahadir, Kan - Ton önlerin
den çekilmedi ve altı ay süren muha-
sai'adan sonra, şehri zaptetti 

Şimdi de ayni vaziyetle ve aynı 
inanışın yarattığı bir tehlike ile kar-
şüaşıyorlardı. Moğollar (Ni - Sung) 
şehrine hücum etmekte tereddüd edi
yorlardı. 

Bui"ada acaba kim hastalanacak 
veyahut kim ölecekti? 

Ordunun bu temayülü karçısmda 
Samonun da maneviyatı kırılmıştı. 
O zaten, yolda gelirken kaybettiği 
Sinvur gibi bir kahramanın yokl 
ğundan duyduğu acıyı unutmuyor,' 
daima onu dü.'^ünüyordu. 

Şimdi o ne olacakt?? Gök gürledi 
diye orduyu geriye mi (çevirecekti? 

Buna imkân yoktu. Kt^ndisi ölmeğe 
vej-ahut hastalanmağa raL>;ıydı. Fakat 
geriye dönemezdi. Artık iş i'..sten geç
miş, ok yaydan fırlamıştı. 65u'-^ 
prensi hiç şüphe yok ki, Moğolların 
geldiğini ve şehir etrafında konakla-
ladığını duymuştu. Bu kadar zeki ve 
uzağı görür bir adamın yollara göz
cü koymamasına imkân mı vardı? 

Samo yanındaki zabitlere: 
— İşte, şehir görünüyor. Şüj>he 

yok ki, onlar da bizi uzaktan görü
yorlar. 

Diyor ve ileri emrini vermekte te
reddüd ctmijrordu. 

Moğollar istemiyerek, Sung köylü
sünün gösterdiği yoldan gidiyorlardı. 

Şehrin batı kapısına yaklaşmışlar
dı. Bu yolun iki tarafında bir çoit 
hendekler ve uçurumlar görünüyordu. 

Samo: 
— Biz yalnız gelseydik, bu uçurura-

laıa yuvarlamp telef olacaktık, di-
yoı-du. İyi ki bu kılavuzu yakaladık. 

Sung köylüsü gerçek, Moğollan 
düz yollardan götürüyordu. Orta'ık 
iyice aydınlanmıştı. Sung dağlanma 
tepelerinde penbe bulutlar dolaşıyor
du. Güneş dağın arakasından yük
selirken, gök gürültüsü birden din-
mişti. 

(Arkası var) 

':fVı 
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• P Bahrinin incisini kim çaldı 

i* 

•••••••• ı iMiınmıi ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 
Gazeteciler haykınyordu: Bond 

Strid cinayetini yazıyor... İkinci 
tabı!... 

İkinci tabıda verilen-haber şuydu: 
«Bond Strid'de, Şart Stıitikaları sa

tan Lazar Rozantal'iıi. mağazasında 
esrarengiz bir cinayet işlendi. Bu sar 
bah mağazanın bodrumuna inmek 
istiyen Rozantal, demirkapıyı ardm& 
kadar açık buldu. En kıymetli anti
kalar bu bodrumda dururdu. Ampul
ler yanıyordu. Rozantal indi ve yerde 
upuzun yatan bir cesed gördü. Bu 
bir hafta evvel işine nihayet verdiği 
memurlarından Horas Minin cesedi 
idi. Adamın beyni parçalanmıştı. 
Rozantal etrafına baktı. Yerli demir 
kasası açılmış ve en kıymetli mücev
herleri, bu arada bilhassa değerina 
payan olmıyan «Bahrinin incisi» 
ııamile maruf inci çalınmıştı. Bu inci 
bay Kurtis Briyana aiddi. Satümak 
üzere Rozantala vermişti. Her halde 
Min bu elması çalmak üzere şeriki 
cürmiyle gelmiş, onunla kavga etmiş 
ve şeriki cürmü tarafından katledil
miştir. 

Blak mırıldandı: 
— Bahrinin siyah incisi!... 
Bu sırada telefon çaldı. Bay Blakı, 

umumî birlik sigorta şirketi müdürü 
davet etti. Ricası gayet basitti. Siyah 
'""•' sigortalıydı, bay Blaktan inciyi 

nasmı istiyordu. 
.y Blak derhal antikacının mağaza-
> gitti ve evvelâ dükkânın kavşı-
iaki tütüncüden bir Havana sigar 

x6i aldı. Tütüncü anlattı; 
— Bu sabah tüylerim ürperdi. Do

kuzu çeyrek geçe, Rozantali mağaza-
jına girerken gördüm... 

Bay Blak havanasmı aldı, antikaot 
mağazasına doğru yürüdü. Nöbet bek-
liyen zabıta memurlan onun girms-
sine mâni olamadılar. 

İçerde iki kişi ateşli ateşli müna
kaşa ediyorlardı. Zabıta memurların
dan biri: 

— Bay Kurtis ile Rozantal dedi. 
İncinin çalınmasından ikisinin de za
rarı yok, çünkü inci sigortalıydı. 

— Biliyorum. 
— Size bodrumu göstereyim mi? 
— Lütfen. 
Aşağı indiler. Zabıta memuru: 
— Beş dakika sonra gelseydiniz ce

sedi yerinde bulamıyacaktınız, dedi. 
Sabahleyin dokuz buçukta bay Ro
zantal ne gördü ise, siz de onu göre
ceksiniz. 

— 53at dokuz buçukta mı? 
— Evet. Dokuz buçukta bodruma 

inmiş. 
Yerde kafası .ezilmiş bir cesed ya

tıyordu. Duva^'da büyük bir kasa, 

H e n d e s e 

Büyük bir müselles içinde dokuz 
küçük müselles... Bımlar kâğıddan ka
lem hiç kaldırılmadan çizildi. 

1 — Kalem iki kere a3nıi yerden geç-
miyecek. 

2 — Çizgi diğer bir çizgiyi kesmiye-
cek. 

kasanın üstünde bir Hlnd mabudu 
vardı. 

Blak başını salladı: 
— Darbe müthiş bir datbe imişı 

Her halde Min ayakta iken kafasına 
çok şiddetle vurmuşlar. 

Sonra Hind mabudımun heykeline 
baktı: 

— Korkunç şey ...Hindlilerln ölüm 
mabudu Kola. 

— Öyle mi?... Neyse bay Blak ben 
gidiyorum. 

4 mü 3 mü? 

Sungurla Tekin anlaşamıyorlar. 
Sımgur sekizin yansı 4, Tekin ise 3 
dür diyor. 

Bahse girişiyorlar. Tekin sekizin ya^ 
rısmm 3 olduğımu isbat ediyor. 

Bu bilmecenin resmi ile alâkası yok
tur. 

m 

I 

I M I M I M I I N I I N N I I 
Yalnız kalmca metre ile ölünün 

yarasmı ölçtü. Bu işi bitirince zabıta 
memurlan sediye ile geldiler, cesedi 
götürdüler. 

Blak gene yalnız kaldı ve bir müd
det cesedle kaldığı yerdıe durup ma
buda baktı. 

Yirmi dakika sonra ayak sesleri 
duydu. Bay Rozantaldı. 

— Birşeyler buldımuz mu? dedi. 
— Bir alay toz toprak bıüdum. El

lerimi yıkayacak yer var mı? 
Bir küçük helada ellerini yıkadı ve 

sabundan küçük bir parça kesip ce
bine attı, sonra Rozantala döndü: 

— Bugünlük işim kalmadı, gene 
gelirim. 

Bay Blak müzeye gitti, müdürle 
görüştü. Uzım bir kâğıda yazümış bir 
cümleyi gösterdi: 

— Bunu bana tercüme edebilir mi
siniz? 

Müdür tercüme etti: «Mabedin ha
zinesi kalbimdedir. Sakm açmağa 
kalkmaymız ölürüm.» 

Blak teşekkür etti, çiktı. Bir yerden 
telefon edip antikacmm mağazasma 
gitti. Rozantal, Blakı görünce pek 
şaştı. Blak: 

— Bodruma inmek istiyorum, ba-
kajrun katil âleti bir yerde kalmış ol-
masm. 

Uzım bir müddet bodrumda, anti
kaları incelediler. Nihayet mağazaya 
bir müşteri geldi. Rozantal yukan 
çıktı. Gelen müşteri Blakın asistanı 
Sekstondu. Telefonla emir alıp gel
mişti. Blak yalnız kalınca kasanın 
üstüne çıktı. Sağ elile heykelin sol 
elini kaldınp göğsünü yoklamağa baş
ladı: Madenî bir halakya eli ilişti. Bir 
ip bağladı ve ipin ucunu tutarak ye
re atladı, 3rürüdü. 

— Kafam sağlamdır amma dedi, 
gene tecrübe etmeyeyim! 

Bunu söyledi, ipi çekti. Mabudun 
göğsü yarüdı ve sağ eli şiddetle uza-
mp boşluğa indi. 

Blak kasaya sıçradı. Mabudun göğ
sünden siyah inciyi aldı, cebine koy
du, jmkan çıktı. 

— Bugünlük işimi bitirdim, dedi 
Ve doğru emniyet müdürlüğüne 

gitti. İzahat verdi: 
— Sabahleyin Rozantal mağazaya 

gelince eski memuru Mini ölü boldu. 
Adam inciyi çalmak isterken mabu
dun yayma dokunmuş, kafasma şid
detli bir darbe yiyip ölmüştü. Bay 
Rozantal bunu siyah inciyi çalmak 
için fırsat telâkki etmiş, inciyi kasa-
smdan çıyarıp mabudun göğsüne sak
lamış, kan lekelerini silmiş, sonra 
cinayeti zabıtaya ihbar etmişti. 

Rozantali tevkif ettUer. 

Hesap 

'6-

8 
Bu dört köşeleri dört 2, dört 4, üç 6 

üç 8 Ue o suretle doldurunuz ki, amu-
dî, ufkî ve iki zaviyeteynde yekûn 20 
olsun. 

isim 
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içkili, çalgıh 3 harfli bir gece eğlence yerinin sonuna 2 harfli beyazı koyunuz ve en nihayete 1 harf şaşma 
nidası ekleyiniz, 6 harfli kulübe olsun. 

* 
Bilmecemizi doğru hallederüerden 1 inciye (10) lira, 2 nciye (5) lira, S üncü, 4 üncü, 5 inciye birer dolma 

mürekkpeli klemle kurşun kalem, aynca 75 karilmize muhtelif hediyeler verilecektir. 
* 

1 Şubat bilmecemizde hediye kazanaıüann isimlerini 27 mart pazartesi nüshamızda neşredeceği». 

Dünyayı dolaşalım! 
Hindicini: Harbe hazırlık 

h 
X , 

Fransamn Asya müstemlekesi Hindiçinide harbe hazırlıklar başlamıştır. 
Resmimizde yerlilerden müteşekkil bir kıtanın Framoz subayı idaresinde atış 
talimi yaptıklaı-mı görüyorsunuz. 

Almanya: Sinema dekoru 

Sinema sanayü bilhassa dekor bakmundan çok masraf isteyen bir sana
yidir. Resimde gördüğünüz şehir «Kongre eğleniyor» filmi için hazırlanmi| 
olan dekordur. O devirde Viyananm bugün yok olan bir mahallesi aynen vü-
cude getirilmiştir. Bu dekor yapılırken Viyananm esM plânlan gözden geçi
rilmiştir. 

Nijer: Yerli mimarî 
IF^'lSiffliS'Piüf?!^""' 

Resimde gördüğünüz şekU, büyük bir kök sanmajanız. Bu kurumuş top
raktan yapılmış bir evin çatışıdır. Bu çatı kapanacak ve yerlüer altmda otu
racaklar. 

Fransa: Çocuk emanetçisi 

•, V 

Bir iki dükkâna girip alışveriş yapacaksınız. Küçük çocuğunuzu da evde 
emanet edeceğiniz kimse yok. Ne yaparsmız? Fransa bırnu düşünmüş, Pariste 
bir «Çocuk emanetçisi» açüdı. Anneler kısa bir müddet için çocuklarım bu 
emanetçiye bırakıp işlermi görmeğe gidiyorlar. 
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A s k e r l i k i ş l e r i 
FatihaskerUk şubesinden: 
1 — 316 - 333 (Dahil) doğumlular

dan ve bunlarla muameleye tabi yok
lama kaçağı, bakaya ve saklılarla hiç 
askerlik etmemiş olan islâm, piyade, 
topçu, istihkâm, muhabere, nakliye 
ve muzika smıflan, 

2 — 334 doğumlulardan yalnız top
çu sınıfına mensup olanlar askere 
sevkedileceklerdir. 

3 — Şubede toplanma günü SOMart 
939 perşembe günü sabahıdır. 

4 — Bu doğ\ımlulann naktî bedelle
ri 29 Mart/939 akşamına kadar kabul 
edilir, 

5 — Birinci teşrin ve birinci kânun 
celplerinde bedel verenler de bu sefer 
talim için sevkedileceklerdir. 

6 — Gelmiyenler hakkında kanunî 
takibat yapılacağı ilân olunur. 

* • • 
Selimiye Tümen askerlik dairesinden: 

1 — Evvelki celplerde olduğu gibi 
939 nisan celbindede 316 - 329 doğum
lulardan bakiye kalanlarla, 330, 331, 
S32, 333 doğumluların piyade, topçu, 
nakliye, istihkâm, muhabere, muzika 
sınıfına mensup ve askerliğini yapma-
tnış olanları kamilen ve 334 doğumlu
ların yalnız topçuları silâh altına çağ-
iilacaklaıdır. 

2 — Şubelerde toplanma günü 30/ 
Mart, 939 günüdür. Bedeli nakdî 29/ 
Mart 939 akşamına kadar alınacaktır. 
Alâkadarların şubelerine müracaatla
rı ilân olunur. 

* * * 
Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: 

r 1 — 316 -333 (dahil) doğumlular-
•dan henüz askerliğini yapmamış olan 
•piyade, topçu, istihkâm, muhabere, 
nakliye ve muzika sınıflarına mensup 
islâm erat ile 334 doğumlu yalnn 
topçu islâm erat derhal askere sevke-
dileceklerinden 30/Mart, 939 sabahı 
saat 8 de şubede bulunmaları. 

2 — Bunlardan nakit beçjel vennek 
îlstiyenlerin bedelleri 29, Mart/939 ak
şamına kadar babul edilecektir. 

3 — Evvelki celplerde bedel vermiş 
olan islâm erat dahi 30 Mart/939 da 
sevkedileceklerinden bunların da ay
ni gün ve saatte şubede bulunmaları 
ilân (rfımur. 

' • -M-: : • • , - - » • » • -

Beşiktaş askerlik $ûbesinden: 
Henüz askere çağırılmamış veya 

emsali askere çağınldığı halde ken
dilerine sıra gelmediğinden artık ola
rak kalmış veya her hangi kanunî 
bir mazeretle geri bırakılmış veya 
askere çağınldığı halde gelmiyerek 
bakayada kalmış veya saklı ve muha
cir ve mülteci olarak sonradan nü
fusa kaydedünüş veya yoklama ka
çaklığından ele geçerek sonradan 
muayeneleri yaptırılmış ve sınıfları 
ayrılmış 316 doğumımdan 333 dahU 
doğumlu piyade, sağlam islâm top
çu, istihkâm, muhabere, nakliye, mu
zika smıflanna ayrılmış eratm 29 
mart 939 günü şevklerine başlana
cağından çağırılan günde şube mer
kezinde bulunmaları ve gelmiyenler 
askerî mahkemelere verilerek ceza
landırılacaklardır ve bedel verecek 
olanların içtima günü olan 29 mart 
939 çarşamba günü akşamına kadar 
bedellerini vermeleri ve bu günden 
sonra bedel vermek istiyenlerin be
dellerinin almmıyacağı ilân olunur. 

• 
Beşiktaş askerlik şubesinin 794 si-

rasmda kayıtlı muhabere asteğmen 
Hakkı oğlu Necdet 18659 şubeye 
doğı-u adres vermediğinden hemen 

. şubeye müracaatı ilân olunur. 
• 

Kadıköy yabancı askerlik şubesinden: 
1 — 939 nisan celbi için 316 doğumlu

dan 333 doğumlu (dahil erlerden askerlik 
etmemiş olanlarm piyade, topçu, nakliye, 
istihkâm, muhabere ve muzika erleri sevk 
edilecektir. 334 doğumluların topçu erleri 
de gidecektir. 

2 — Toplanma günü 30 Mart 939 saat 
9 dur. 

3 — Bedeli nakti 29 Mart 939 akşamına 
kadar ahnır. 

4 — Yabancı şubesinde kayıtlı bulunan 
erlerin toplanma günü mezkûr saatte şu
bede bulunmaları ilân olunur. 

|— Dr. HORHORUN! 
• hastalarını akşama kad?r 
• Sirkeci Viyana Oteli yanındaki mu-
[ ayenehanesinde tedavi eder. •̂  
W ^ — — Telefon: 24131' 

B« !î r> Dr. naıız uemal -
Lokmanbeklm 

Dahiliye mütehassısı 
Divahyoln 104 

Miuy«ne saatleri Paz«r bari« her gûa 
2,5-6 Salı, Cumartesi 9,5-12 fukaraya 

T. 2239S * 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

Altıncı Keşide: l l /Nİ8an/939 dadır. 
Büyük ikramiye 2 0 0 a w w 0 L.iradır... 

Bundan ba§ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 h'rahk ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralıl 
iki adet mükâfat vardır. 

D ) K K 4 T : 
Bilet alan herkes 7/Nisan/939 günü akşamına kadar biletini değiş

tirmiş bulımmalıdır. 

POKER 
t traş bıçakları en sert sakal ı 

bi le yener v e ci ldi yumuşat ır 

Her yerde P O K E R traş bıçaklannı 
ısrarla istejriniz. 

. y V Silivri Malmüdürİüğûnden 

GAYRİ MÜBADİLLER CEMİYETİNDEN: 
Gayri mübadiller cemiyeti kongresi 4 Nisan 1939 Salı günü saat 14 de ; 

Cağalolğunda İstanbul Halkevinde akdedileceğinden gayri mübadillerin mez- i 
kür gün ve saatte kongreye gelmeleri rica olunur. • 
RUZNAME: İdare heyeti raporu - 2 - Nizamname mucibince idare heyeti intihabı 

İstanbul Harici askerî kıtaat İlânları 
Eskişehirde iki adet taj^are han

garı yaptırılacaktır. İlk keşif bedeli 
110896 lira 52 kuruş ilk teminatı 
6794 lira 83 kuruştur. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 28/3 939 salı günü saat 
15 de Vekâlet satmalma Ko. da yapı
lacaktır. Preje ve şartnamesi 5 lira 
55 kuruş mukabilinde almabilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazüı vesaik ile 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satınalma komisyonuna vermeleri 
fatura Hava müsteşarlığına tanzim 
edilecektir. (877) (1580) 

• 
Muhtelif malfellerde 11 adet ben

zin tankı yaptırılacaktır. Keşif bede
li 116665 lira ük teminatı 7085 lira
dır. Kapalı zarfla ihalesi 29/3/939 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
Vekâlet satmalma komisyonunda ya-: 
pılacaktır. Şartname keşif ve resimle
ri 5 lira 85 kuruş mukabUinde alma
bilir. İsteklUerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde yazılı vesaik
le birlikte ilk teminat ve teklif mek-
tuplarmı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. V. sa
tmalma Ko. na vermeleri faturası 
Hava müsteşarlığına tanzim edilecek
tir. (1575) (872) 

* 
İzmirde bir tayyare hangarı yaptı-

rılacktır. Keşif bedeli 125135 lira 
42 kuruş olup ilk teminatı 7057 lira
dır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28/3/939 
salı günü saat 16 da Ankarada M. M. 
V. satmalma Ko. da yapüacaktır. Ke
şif proje ve şartnamesi 6 lira 26 ku
ruş mukabilinde almabilir. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad
delerinde yauılı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplanni ihale 
saatinden bir saat evveline kadar An
karada M. M. V. satmalma komisyo
nuna vermeleri faturası Hava müs
teşarlığına tanzim edilecektir. 

(874) (1577) 

Eskişehirde üç hangar yaptırılacak
tır. Keşif bedeli 253390 lira 13 kuruş
tur. İlk teminatı 15107 liradır. Ka
palı zarfla ihalesi 29/3/939 çarşamba 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satmalma komisyonunda yapılacak
tır. Keşif proje ve şartnamesi 12 lira 
70 kuruş mukabiltade almabilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarım i-
hale saatinden bir saat evveline ka
kar Ankarada M. M. V. satmalma ko
misyonuna venneleri faturası Hava 
müsteşarlığına tanzim edilecektir, 

(873) (1576) 
• 

Vize tümene bağlı birlikler için 59 
ton pirinç kapalı zarfla' tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
13, 4/939 günü saat 16 da yapılacak
tır. Tahmin bedeli 15930 lira ilk te
minatı 1195 liradır. İsteklilerin tek
lif mektuplarmı saat 15 e kadar Vi
ze'de Ko. na vermeleri. «896» (1841 

İzmir tayyare alayı komutanhğı-
nın göstereceği yerde beheri 5371 lira 
60 kuruş kıymetinde hepsinin tutarı 
21486 lira 40 kuruş bedeli keşifli dört 
adet bina inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10/ 
Nisau/ 939 pazartesi günü saat 16 da 
kışlada İzmir levazım amirliği satm
alma Ko. da yapılacaktır. Teminatı 
muvakkatesi 1611 lira 48 kuruştur. 
Şartname, keşifname ve projesi lıer 
gün Ko. da görülebilir. İstekliler bu 
işi yapabileceklerine dair ihaleden lâ-
akal bir hafta evvel İzmir Nafia fen 
heyetinden alacakları vesikaları ve 
Ticai"et odasmda kayıtlı olduklarına 
dair ^e vesika göstennek mecburiye
tindedir. Ekisltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele
rinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larile teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ko. na vemüş bulunacaklardır. 

(908) (1984) 

1 

Çorluda F. Tipi bir hangar yaptırı
lacaktır. K'̂ şif bedeli 172009 lira 32 
kuiTiş, ilk teminatı 9855 liradır. Ka
palı zarfla eksiltmesi 4/4/939 Salı 
günü saat 15 te Ankarada M. M. V. 
Satmalına Ko. da yapılacaktır. Şart
name, proje ve resimleri 865 lira mu
kabilinde almabilir. İsteklilerin ka
nunim 2-3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ük teminat ve teklif 
mektuplaı-mı ihale saatinden bir sa
at evveline kr^dar Ankarada Ko. na 
venneleri. (883) (1707) 

LOKANTAMIZ: BU AKŞAM 
SABAHA KADAR AÇIKTIR. 

Koşunuz — Grörünüz 

6 BEYAZ AYI 
Şehrimizde ilk defa olarak 

HER AKŞAM: 
Beyoğlunda Karlman karşısında 

§ F N varyeten 
™ •• Lokantasında 

^Taramont), Revüsünün 
Iştirakile 19 artist taralından 
BÜYÜK VARYETE PROGRAMI 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 
17 de. Tekmil varyete programile 

ÇAYLI - DANSLI MATİNE 

DOYÇEORIENTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 
Merkeı i : Berl in 

TOrkİyede Şfibeleri: 
İstanbul (6alata ve İstanbul) 

Depoc TOtUn GOmrak 
İzmir 

Her türia banka muamelâh 

Cinsi Takdir edilen laymet 
Lira 

Harap hükümet binası Ahşap 500 
Ceza evi Kagir 100 

Silivride yeniden inşa edilecek olan hükümet konağı sahasma isabet et« 
liginden dolayı enkazlannm satılmasma satış kon^syonunca karar verilea 
eski ve harap hükümet konağı enkazile ceza evi enkazı 17/3/939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin muham« 
men bedelin yüzde yedi buçuk pey akçesile yevmi ihale olan 3/4/939 gününe 
müsadif pazartesi günü saat 14 de Süivri malmüdürlüğünde müteşekkil sa
tış komisyonuna müracaatları ilân olunur. (1892) 

Açık arttırma ile 
Fevkalâde satış 

1939 Martu 26 ncı Pazar tünü sabah Miat 10 da Bebekte, Bebek yolunda (S*n 
İstasyondan errelki istasyon) No. 388 Değirmenciyan TUlsusı namı ile mamf ye 
Fran Valeri Pfafferotti aid emsalsiz eşyalar, tablolar, heykeller ve saire acık art
tırma ile satılacaktır. 16 parçadan mürekkep ve hakiki Alman mamolâtı masif 
meşeden mamul muhteşem bir yemek oda takımı; yine Alman mamnlâtt Te İt 
parçadan mttreiıkep yefâne bir lâke yatak oda takmıı; Alman mamul&tı ve ga
yet zarif kitaphane; ministr yazıhane ve saireyi havi eşi bulunmıyan bir yan ye 
çabşma odası; Som gümüşten mamul ve hususi kutu içinde nadide Amıpa bir 
çatal bıçak takunı; meşhur heykeltraşların imzalan ile Bronz orijinal beykdUer; 
Tohannes WoUf, Ruso, Rottenhammer ve »ait imzalı bayii yağlı boya tablolar; 
Hakilü Avrupa marokeninden mamul hayli kanape >e koltuklar, takım ve Uk, 
Kristallar arjanteri ve saire; haidld Alman mamulâtı dolaplar Te şifoniyer; 
OnikB Te mermer kolonlar; Mari - Terez deyrinde yapılmış eski bahu; möble n o -
ranten oymalı resimler ile İşlenmiş; hakikî ipekten mamul esld Çin mandarm 

kostüm; eski kamalar; Te saire hayli er eşyaları. 

Sultanahmed bölge sanat okulu 
satmalma komisyonundan 

Nevi Mikdan M. B. Eksiltme "^.'t?. S. ilk teminat şekil 
L. K. L. K. 

Ceket ve pantalon 150 A. 16 85 10/4/939 pazartesi 189 56 açık 
saat 14 

İstanbul bölge sanat okulu parasız yatılı talebeöl İçin hariçte giymek 
üzere pantalon ve ceketten ibaret elbise yaptırılacaktır. Mikdar ve tahmin 
bedeli 3mkarda gösterilmiştir. Eksiltme Cağaloğlunda yüksek mektepler mu-
hasebecüiği binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gire-
celder 2490 numaralı kanunun istediği şartlan haiz olmaları ve ticaret odası
nın belgesini taşımaları lâzundır. İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen mu
hasebecilikte bulunmaları ve ticarethane namına girecekler vekâletnameyi 
ibraz etmeleri gereklidir. Şartnameyi görmek isteyenler mektebe başvurma
ları ilân olımur. (1980) 

Şoför ve Makinist aranıyor 
Müessesesimizin Maden civarındaki Guleman merkezinde çalışmak 

üzere otomobil motörlerinden hakkile anlayan ve her türlü tamiri yapa
bilen tecrübeli bir makinist ile iki şoföre ihtiyaç vaıdır. Dizel motörün-
dcn de anlayanlar tercih olunur. Oda, tenvir ve teshin tarafımızdan te
min edilecektir. Taliplerin ETlBANK ŞARK KROMLARI İŞLETMESİ 
MADEN adresine, istedikleri azamî ücretle birlikte tercümeihallerini bil
dirmeleri ve varsa Donservis suretleri ile bir de fotoğraf göndermeleri 
lâzımdır. 

Cihaz için yatak takımları, ipekli çamaşırla-
nıuzla havlu ve burnazların her çeşitlerini, 
hastane ve mekteplerin ihtiyaçlan olan batta
niye ve çarşaflarım. 

Bursa pazari! Hasan Hüsnü'niin 
istanbul Sultanhamam No. 4 ve Beyoğlu İstiklâl 
caddesi No. 376 mağazalarında arayınız. 

KİMYAGER aranıyor 
EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ 

Genel Direktörlüğünden: 
Körnür numunelerini bizzat almak ve kömüre müteallik bilûmum 

tahlilleri yapmak üzere bir kimyager ahnacaktır. Taliplerin muhtasar 
tercümei hallerile ve talep ettikleri ücret zikredilmek suretile Tophane-
de posta kutusu Ko. 8 adresine mektupla müracaat eylemeleri. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı üân edilmiş 

olan buhar kazanının münakaşa müddeti görülen lüzum üzerine temdit edü-
miştir. 

II — Eksiltme şerait sabıka dahiHnde 4/4/939 tarihme rastlayan salı gü
nü saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi müdüriyeti ahm komis
yonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar (saat 14 e) kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
ve eksiltmeye girmek istiyenlerin fiatsız teklif mektuplarmı ihale tarihinden 
bir hafta evveline kadar müskirat fabrikalar şubesine vererek münakaşaya 
iştirak vesikası almaları lâzımdır. (1714) 

İstanbul üçüncü icra memurluğudan 
937/2800 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir • 

adet incüi yüzük ve bir adet çift incili küpenin ikinci açık arttırması 29/3/93t 
çarşamba günü saat 14 den itibaren Sandal Bedesteninde yapüacağı İlân 
olunur. (2004) ı 

Devlet Demlryollan ve Limanlan İşletme I 
Umum İdaresi ll&nlan I 

Muhammen bedeli 5986 lira olan muhtelif miktar cins ve e*'safta çelik 
20/4/939 perşembe günü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binasındaki 
satmalma komisyonu tarafından kapah zarf usulü ile satm almacaktır. 

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

Bu ige ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyoa taıafın-
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1903) 
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8 gün zarfında nasıl bu 
kadar değişebildim? 

•» 

Bayan Anjeî; 8 gün zarfında gayet câzîb bir tarz
da güzelleşti. Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her 
kadının da onun gibi yapabileceğini izah _ eden 
aşağıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 - 1 0 gün kadar evvel çektirdi
ğim iki fotoğrafıma baktıkça ade
tâ gözlerime inanmıyorum. Almra-
da ve gözlerle ağzımın etrafında 

" buruşukluklarım vardı. Tenim es
mer ve sertti. Bugün ise. cildim 
kadife gibi yumuşak, beyaz ve bü
tün dostlarımın gıpta nazarile bak-
tıklan buruşuksvız ve nermindir. 
Hepsine, gece için cildin unsuru 
olan pembe renkteki ve gündüz 
için beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanmalarını tavsiye ettim. 
Onlardan birçokları bana gülüyor
lardı. Fakat onlar da tecrübe ede
rek memnuniyetbahş semeresini 
gördükçe hak verdiler ve cidden 
hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi-
xün terkibinde Viyana üniversite
sinin meşhur bir profesörü tarar 

fından keşif ve «Biocel» tabir edi
len cazib ve kıymetli gençlik cev
heri vardır. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

kremini kuUanmız. 
Siz, uyurken basleyici ve güzel

leştirici tesirini yapan, cild buru-
şuksuz ve nermin bir hal kesbeder. 
Gündüzleri de beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Cildini
zi beyazlaştırıp tazeleştirir. Siysüı 
benleri giderir ve açık mesameleri 
sıkıştınr. 

Paranın iadesi teminatı 
Bu basit usulü bilen her kadm 

«günde 3 dakika» bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübeıün 
memnuniyetbahş semereleri size 
bir teminat olabilir. Hemen bu
gün her iki kremden birer vazo 
veya birer tüp satın alınız. Onlan 
on gün zarfında tarif edildiği şe
kilde kullanmış. . semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde 
vazo veya tüpleri yanm da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 

ı:#.u^Mi]:< 
Karaciğer, böbrek, taş ve k\ımlann-
dan mütevellid sancüanzuz, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi 
ü B t N A L ile geçiriniz. 

URiNAl 
VÜcudde toplanan asid ürik ve oksalat | 
gibi maddeler: eritir, kam temizler, 
lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemek
lerden sonra yanm bardak su içerisin-1 
de aUıur. 

İNGlLİZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

İstanbul P. T. T. müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı İçin 47 çift hurç, 50 adet büyük, 50 adet orta, 30 adet kü

çük boy müvezzi çantasının alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
6/4/939 çarşamba saat 14,30 da B. Postahane binasmda alt katta müfettişlik 
<)dasmda toplanacak alım satım komisyonımda yapılacaktır. Hurçlann be
her çifti 50 lira, büyük çantalann beheri 700, ortaların 550, küçüklerin 425 
kuruş, hepsinin muhammen bedeli 3102,50 lira muvakkat teminat 232 lira 
69 kuruştur. İsteklilerin idarî ve fenıü şartnamelerile tipe esas numuneleri 
görmek ve muvakkat teminatlarım yatırmak üzere çalışma günlerinde mez
kûr müdürlük idarî kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de ye-
ni sene için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ile 
komisyona müracaatları. (1749) 

ıl>r. 

P. T. T, unnum müdürlüğünden 
Halk tipi olarak memleketimizde kullamlmak üzere idarece tesbit edil

miş olan evsafta radyo ahizesi imal edecek fabrikaların İstanbul ve Ankara 
P. T. T. Müdürlüklerinden alacakları izahnameye göre nihayet 6/4/939 ta

rihine kadar tekiu; 7$ nünume vermeleri UAn çlunur. X^974^ 

ilf. Mahir Mergen 
Muayenehanesini Teşvikiye - Kâ^t-
hane caddesinde 23 numarah yere 
nakletmlştir; hastalannı her gvm. saat 

9 dan 18 e kadar kabul eder. 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Miktarı 
875 aded atlet donu 
875 > » fanilftsı 
169 » Boks mayosu 
158 » Futbol fanilâsı 
158 » > bilekliâl 

İZ » Kaıecı tanııası 24 » » donu 
24 » » dizliği 
20 takım Japon güreş ceket ve 

pantalonu 
9 aded yün uzun pantalonu 

158 » Futbol donu 
94 » Güreş mayosu 

169 çift Boks eldiveni 
158 » Futbol çorabı 
220 aded Deniz mayosu 
220 » Eşofman 
120 * Deniz bomuzu 

8 » Jimnastik minderi 
6 takım güreş minderi ve tefer

ruatı. 
1100 çift lâstik ayakkabı 

94 » Güreş fotini 
204 » Futbol fotini 
206 » Hendbol fotini 
100 » Çivili koşu ayakakbısı 
169 » Boks ayakkabısı 
Askerî Okullar içüı yukarıda mik

tarı yazüı 25 kalem spor eşyası alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/Mart 
/939 salı günü saat 15,30 da Topha^ 
nede amirlik satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Numune ve şartna
meleri komisyonda görülebilir. İşbu 
25 kalem spor eşyası yukanda ayrü-
dığı üzere ayn ayn da ihale edilebi
lir. İsteklilerin kati teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

«583» «1935» 
• 

Deniz Levazım Yollama Md. em
rinde bulunan Cüret römorkörünün 
tekne ve makinesi tamir ettirilecek
tir. Pazarlıkla eksiltmesi 31 mart 
939 cuma günü saat 14,30 ve 14,45 de 
Tophanede amirlik satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Teknenin 
keşif bedeli 498 buçuk lira, teminatı 
74 lira 77 kuruştur. Makinenin keşif 
bedeli 247 lira, teminatı 37 lira 5 ku
ruştur. Şartnanıesi ve* keşfi komis
yonda görülebilir. İsteklilerinin ka
nunî vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. «578» «1933» 

• 
1000 küo kalay, 100 kilo nisadır, 

100 kilo pamuk 28 3 '939 salı günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 2988 lira, katî 
teminatı 448 lira 20 kuruştur. Şart
name ve numuneleri komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanunî vesikala
rile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. «577 » «1932» 

• 
1550 adet bez su kovası alınacaktır. 

Pazarlıkla eksUtmesi 28/3/939 salı 
günü saat 15 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1860 lira 
katî teminatı 279 liradır. Şartname ve 
numunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanımî vesikalarile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri 

(580) (1960X 
• 

1100 çift kadar er kundurası alma-
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/3/939 
salı günü saat 15,30 da Tophanede İs-
tanbıü Levazım amirliği satmalma 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5000 lira katî teminatı 750 liradır. Nu
munesi Ko. da görülebilir. İsteklile
rin kanunî vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (582) (1962) 

HB ^ * ^* Atim Onur 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park İçinde, İLonforu mükemmel, 
bakımı İyi, kadm re erkek her tttrlO 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm amellyatlarlle fı
tık, apandisit, banıl ve diğer amellye-
lel için cok ucns hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Nael oad. 

• 111 . 116. Telefon: 42291. 

iktisad Vekâletinden 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsili 

için Avrupaya gönderilecek sanat okulu 
mezunları müsabaka imtihanı şartları 

1 — Avrupaya tahsile gönderilecek sanat okulu mezunları müsabaka im
tihanı şartları hakkında evvelce yapılan ilân aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

2 — Avrupa dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteple
rinde tahsil ettirilmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebe
lerin (10) u dericilik, (10) u yünlü mensucat ve (10) u da pamuklu mensucat 
tahsili yapacaktır. 

3 — İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmaları lâzımdır. 
A — Türk olmak, 
B — Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa müsait 

olmak, 
C — En çok 25 yaşında olmak ve ve askerliğini yapmış veya hastalıktan 

başka bir sebeple tecil edilmiş bulunmak, 
D — Maarif Vekâleti bölge sanat okullan tesviyecilik, demircilik veya 

elektrikçilik şubelerinden mezun bulunmak, 
4 — İmtihanlar; bölge sanat okullan müfredat programlarına göre aşa

ğıdaki derslerden olmak üzere 2/5/939 tarihinde Ankara, İstanbul, Bursa ve 
İzmir bölge sanat okullarında yapılacaktır. 

Matematik, 
Mekanik, 
Makine ve motor. 
Meslek teknolojisi ve malzeme, 
Lisan (Almanca veya Fransızca), 

5 — Kabul edilen asgarî vo vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaf
fak olanlardan muvaffkiyet sırasile (30) namzed ayrılacaktır. Ayni derecede 
muvaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan daha 
iyi not alanlar tercih edilecektir. Bu namzedler üç grupa tefrik edüerek mes
leklerine göre 3I/10/P39 tarihine kadar Sümerbankm Beykoz, Feshane, He-
reke ve Kayseri fabrikalarında staj görerek ve meslekî fabrika kurslarına de
vam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira verilecektir. 

6 — Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanlann-
da ve umumî çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahlâkan mazbut ol
duklarına kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imti-
hnlarda muvaf.fak olamayanJar serbest kalırlar ve hiçbir hak talebinde bulu
namazlar. 

İmtihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe Sümerban
km idare ve nezareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan 
kurslarına devam edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde meslek tahsUine 
başlayacaktır. 

7 — Avrupaya gönderilecek talebe Sümerbank fabrikalarındaki staj ve 
Avrupadaki staj ve tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile İktisad Vekâleti
nin göstereceği işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacaklar
dır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe 
bir taahhütname verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

8 — Talipler en geç 15/4/939 tarihine kadar dördüncü maddede yazıU 
bölge sanat okullanndan hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bir isti
da ile aşağıdaki vesikaları İktisad Vekâleti Sanayi Umum Müdürlüğüne gön
dereceklerdir. 

A — Nüfus hüviyet cüzdanı. ^ . . 
B — Askerlik vazifesinin yapılmış veya tecil edilmiş bulunduğunu göste

ren vesika. ' 
C — Mektep şehadetnamesi, 
D — Hüsnühal varakası, 
E — Çalışacağı sanata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tas

di kedilmig sıhhat vesikası. 
P — Altı adet vesikalüç fotoğraf, 
9 — Fazla izahat almak istiyenler İktisad Vekâleti Sanayi Umum Mü

dürlüğüne müracaat etmelidirler. (913) (1743) 

Nafoa Vekafletöndenı: 
Eksiltmeye konulan iş 

1 — Balıkesir vilâyeti dahilinde bulunan Kocaçay ıslâh ve sulama işlerlle 
Mürüvvetler deresi ıslâh ameliyatı inşaatı keşif bedeli (433,639) lira j[61) 
kurugtur. 

2 — Eksiltme 14/4/939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Nafıa 
Vekâleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 — İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi, baymdırlık işleri 
genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri (21) lira (69) kuruş mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (21,095) lira (60) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekâlete mü* 
racaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikajtı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar lular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (939) (1793) 

DalhSDIlve vek£l@tiod@n: 
Kırklarelinde açılacak artezyen kujıısuna ait eksiltme ilânı 

Kırklarelinde tahtelzemin su araştırmalan için bir artezyen sondaj kuyu
su açılması işi 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. İşin keşif bedeli 13186 liradır. Muvakkat teminatı 989 
liradır. İhale 6/Nisan,''1939 tarihine raslayan perşembe günü saat onbirde Kırk
lareli belediyesinde toplanacak eksütme komisyonımda yapılacaktır. Müne. 
kasaya iştirak edeceklerin buna muadil sondaj işi yaptıklarma dair Nafıa Ve
kâleti vesikasuıı teklif zarflarile beraber vermeleri lâzmıdır. Şartnameler bilâ-
bedel Ankarada belediyeler imar heyeti fen şefliğinden ve Kırklareli belediye
sinden ahnabilir. Bu hususta fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Kırklareli belediyesüıe müracaatlan ve kapaU teklif 
zarflarının muayyen günde saat ona kadar Kırklareli belediyesine verilmiş ve
ya posta ile bu saate kadar gönderilmiş olması lâzımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edihnez. (887) (1670) 

ADEMİ İKTİDAR 
BELGEVŞEKLtĞlNE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayuuz. 

j[Po9t« kutusu 1855 Horm«bia) Galata, İstanbul 
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6RİPSIZ, NEZLESIZ, ÖKSÜRÜKSÜZ £ VALDA PS^S' 

Hakik î V A L D A İsmi üzer inde ısrar ediniz. Her m ü h i m e c z a n e d e bu lunur . 

KESKİN K A Ş L L E R İ I Kınklık, Nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir. İstanbul 
Bahçekapı SALİH NECATİ 

Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata T&hlr han 3 Anet kat 
Tel: 44891 - I - t 

BTentka Orient Llnlen CtetbenbuTf 
Oothenburtr, Stoktaolm, Oüo, Dtatılc, 

Ddynla Copenhag Abo Reral ve bfttttn 
Baltık limanlan lark T« K&radenlı bMb-
M limanlan arasında İt gflnd» bil Mİm'I 
V« ardet Icüı muntacam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg T« Oito-
tfan bekJenea vapurlar. 

Gunborg vapuru 27 Marta doğru. 
Borel&nd vapuru t nisana doğru. 
İsa vapuru 10 nisana doğru. 
Takında tstanbuldan Hamburg Rotot-

ûun - Kopenhag, OMjnla Oothtnb«ı, 
Duıtalf - etokhohn, T« Odo limanlan 
ICln hareket edecek vapurlar. 

Gunborg vapuru 27 Marta doğru. 
Boreland vapuru 2 Nisana doi^u. 
îsa vapuru 12 nisana doğru. 
razU tafsuat İçin Oalata'da Tahlt haa 

I ttncO katta kâin aeentalıfı&a nfiracaal 
T«l: 44M1 - t - • 

mm mum.' 
K)lAYfllMAM6TIR 
İçûi sağucun iit 

^dueıJuouzpajKmuL 

\mm\. BANI4 
ÜNİN.V 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa bastannl 

bakteriyologu 
Son, fdror, iKügam, nuvadt gai-

U tahtauri V (İDRAR VASITA* 
SİLE GEBELtĞtN İLK GONLERİN. 
DE KAT! TEŞHİSİ) yajnltr. 
fi«70İİu i Takilnıa tidetken M«««Iik 
•oka4ı F«nJı «partananı T«L 40534 

Dr. thsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksürük ve nefes dartıiı, boinaca 
ve kızamık öksürükleri ifin pek tesirli 

ilâçtır. 
Herkes kullanabilir. 

Gayrimenkul satış İlânı 
İstanbul Emniyet sandığı direktörlüğünden 
Bay Niyazi ve bayan Fatma Behieenin 10777 hesap No. sile sandığımızdan 

aldılclan (3000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu 
ödemediklerinden haklannda yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 
46 01 maddesinin matufu 40 mcı maddesi mucibince satılması icap eden 
Beşikta^ta Cihannuma mahallesinde Bostanba§ı ve Muhtanevvel sokağında 
eski 17 yeni 2, 3 numarah kârgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Arttır
maya girmek istiyen 375 lira pey akçesi verecektir. Millî bankalarımızdan bi
rinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmiş bütün vergileıle belediye ve dellâliye rüsumu borçluya aittir. 
Arttu-ma şartnamesi 25/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere 
sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 
girmiş olanJav, bımlan tetkik ederek satıüğa çıkarüan gayri menkul hakkın
da her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bilinci arttırma 11/5/939 tarihine 
müsadif perşembe günü Cağaloğlunda kâin sandığımızda saat 14 den 16 ya 
kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icap eden gayri menkul mükellefiyeti ile sandık alacağmı tamamen geçmiş 
olmadı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
29/5/939 pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla-
caktu". Bu arttıımada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Hakları tapu sicülerile sabit ohnayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair iddialarmı ilân tarihinden 
itibai"en 3drrai gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
lâzımd/r. Bu suretle haklanm bildirmemiş olanlarla haklan tapu siciUerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malûmat almak Istiyenlerin 938/11/92 dosj'a numarasile sandığımız hukuk 
ifleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

* 
DİKKAT 

Emniyet sandığı; Sandıktan alman gayri menkulü ipotek etmek isti
yenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıjmetin msfmı tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göster
mektedir. (1991) 

YALOVA KAPLİCALARİ 
Yalova kaphcaları çamaşırhanesi için çamaşır yıkama makinesi, 

buz makinesi, bulaşık yıkama makinaları ahnacaktır. Alâkadarların her 
gün sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar Galatada Denizbankta 4 üncü 
katta Yalova kaplıdan müdüriyetine müracaat edilmesi. 

Kastamonu Nafia müdürlüğünden 
i — Kastamonu vilâyet merkez kasabasında projesi mucibince yeniden in-

fa edilecek adliye binasının mayıs 939 sonuna kadar bitecek olan betonarme 
temel inşaatım müteakip kagir duvar ve çatı aksamına ait tanzim edilen 
26193 lira 26 kuıuşluk evrakı keşfiyesine göre inşası kapalı zarf usulile eksüt-
meye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin bu işe ait bütün evrak? keşfiyesinin Ankara, İstanbul ve 
Kastamonu Nafia müdürlüklerinde görebilirler. 

3 — İhale 17/nisan/939 pazartesi günü saat 16 da Kastamonu Nafia daire
sinde toplanacak eksiltme komisj'onu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için % 7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk verilecek te
minatın 2490 sayılı kanunun 16, 17 inci maddelerine göre eksiltme komisyo
nu nam.ına Kastamonu Nafia müdürlğü adresine her hangi bir Ziraat bankası 
veznesine yatırılarak makbuzımun komisyona gönderilmesi ve Nafia Vekâle
tince evvelce kendilerine verilmiş müteahhitlik'vesikası Ue ihale gününden bir 
hafta evveline kadar bulundukları vilâyete resmen müracaat ederek bu inşaa
tı yapabileceklerine dair alacakları ehliyet vesikasının ve 939 yılı T. C. odasın
ca tescil edilmiş vesikaJann ihale gün ve saatinden lâakal bir saat önce Kas
tamonu Nafia dairesinde toplanacak komisyona gelmiş bulunması şarttır. 

5 — Posta ile gönderilecek teklif mektuplarile istenilen vesika ve makbuz
lar iadeli ve teabhütlü gönderilmesi ve ihale saatina kadar komisyona gelmiş 
bulunması lâzımdır. 

6 — Postaların gecikmesinden dolayı zamanında gelmeyen teklif mektup-
lan ve evrakı müsbiteler nazarı itibare almmıyarak sahibine ret olunur. Bu 
inşaata dair fazla tafsilât isteyenler bir mektupla Kastamonu Nafia müdür
lüğünden sorabüecekleri ilân olunur. (1045) (1955) 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye kcaıulan iş: 1 Şişli Çocuk hastanesüıde yapılacak *• 
asfalt yol inşaatı. 

Keşif bedeli I 942 lira 94 kuruş. 
Muvalckat garanti t 71 Uradır. 

Şişli Çocuk hastanesinde yapılacak asfalt yol inşaatı işi için istekli cay
madığından eksiltmesi 3/4/939 pazartesi günü saat 14 de bırılulmıştır. Eksilt
me Cağaloğlunda sihhat ve içtimai muavenet müdüi'lüğü binasında kurulu 
komisyonda yapüacaktu*. İstekliler şartname ve keşif hülâsası ve buna bağlı 
diğer evrakı her gün komisyonda görebüirler. İstekliler cari seneye ait tica
ret odası vesikasile 2490 sayılı kanımda yazıh belgeler ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbua veya banka mektubu İle birlikte bu İşe benzer 500 liralık 
İş yaptığına dair eksiltme tarihinden en az 8 gün evvel İstanbul vilâyetinden 
almış olduklan ehliyet veslkalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gel- \ 
meleri. (2013) 

istanbul telefon müdürlüğünden 
işçilerimize 86 çift vidala potin paaarlıkla satm alınacaktır. Muhammen 

bedel 498,80 ilk teminatı 37,50 liradır. Şartnamesi her gün levazım dairesinde 
görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve kanunî vesaikle 3/4/939 pazar
tesi günü saat 14 de müdürlük binasuıdaki komisyona hıüracaatlan. hX2X) 

K İ Z İ L A Y 
Genel Merkezinden: 

Kızılay umumî meclisi 1939 senesi Nisamnın 17 inci pazartesi günü sa
at 10 da Ankara Yenişehirde cemiyetin umumî merkez binasmda alelade 
içtimaim yapacağından murahhaslarm yukarda yazılı gün ve saatte Kızü-
ay umumî merkezini teşrifleri rica olunm*. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 
1 — Reis ve ikinci reislerle kâtiplerin seçilmesi, 
2 — Umumî meclis tetkik komisyonu ve umumî merkez raporlarının 

tetkiki ile kabulü halinde umumî merkez zimmetinin ibrası. 
3 — 1939 -1940 bütçesinin tasdiki, 
4 — Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 — Tetkik komisyonu azasının yeniden seçilmesi. 
6 — Umumî merkez teklifleri. 

Gayrinnenkul satış ilânı 
İstanbul Emniyet sandığı direktörlüğünden 
Bay Ahmod Hüsameddin ve Hüsej-in Sabahattin namlarına velâyeten ve 

kendi namına esaleten bayan Meziyet 13674 hesap numarasile sandığımızdan 
aldücları 30C0 liraya lıarşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borçlarım 
vermediklerinden haklarında yapılan takip üzerine 3202 numarah kanunun 
4'î cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Beşiktaşta 
Kaptan İbrahim ağa mahallesinin Köprübaşı sokağında eski 8, 8 Mü. 8 Mü. 8 
Mü. yeni 26, 28, 30 32 kapı numaralı alt kat beden duvarlan kârgir diğer kı-
sımlan ahşap altmda iki dükkânı olan iki evin tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakta-
«lir. Arttırmaya girm.ek istiyen 553 lira pey akçesi verecektir. Millî bankaları
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmiş bütün vergilerle belediye ve dellâliye rüsumu borçluya aittir. 
Arttmna şartnamesi 25/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere 
sandık hukuk işleri servisinde açık bulımdurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttumaya 
girmiş olanlar, bunlaı-ı tetkik ederek satıhğa çıkarılan gayri menkul baklan
da her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 11/5, 939 perşembe 
günü Cağaloğlunda kâin sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icap eden gayri menkul mükellefiyeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıramn taahhüdü baki kalmak şartile 
29/5 939 pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gajri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Haklan tapu sicilleılle sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak halckı sahipleri
nin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair iddialarmı ilân tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bikiinneleıi 
lâzımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicülerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından haıiç kalırlar. Daha fazla 
malûmat almak istiyenlerin 938/1458 dosya numaıasile sandığımız hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olımur. 

DİKKAT 
Emniyet'sandığı; Sandıktan alman gayri menkulü ipotek göstermek isti

yenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfım tecavüs ^ime-
mek üzere, ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretUe kolaylık gtSter-
mektedir. (1992) 

Kalorifer tesisatı yaptırılacaktır 
Kastamonu Nafia müdürlüğünden 

1 — Kastamonu vilâyeti merkez kasabasında emanet suretile ve komisyonu* 
mahsus marifetile yeniden inşa ettirilmekte olan kırk yataklı hastane binası-
mn sıcak sulu kalorifer tesisatı için Nafia Vekâletince tanzim edilen umumi ve 
fennî şartnamesine göre yapılan (16296) lira < 35» kuruşluk evrakı keşfiyesine , 
göre yapılması kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — îstelüüer bu işe ait evrakı keyfiye ve umumu, fennî şaılnamesini ve 
mukavele suretile eksiltjne şartnamesiı J Ankara, İstanbul ve Kastamonu Na
fia müdürlüklerinde görebilirîer. 

3 — İhale 17 Nisan 939 pazartesi günü saat 15 de Kastamonuda Nafia mü
dürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye gi.'ebilmek için % 7,5 teminatı olan 1222 lira 23 kuruş-
hık verilecek teminatm 2490 saylı kanunun 16 ve 17 inci maddesine göre 
Kastamonu Nafıası namma herhangi Ziraat bankasına yatırarak makbuzun « 
komisyona gönderilmesi ve bu işi yapabUeceğine dair ihale gününden bir haf
ta evvel bulımduklan vilâyete müracaat ederek alacakları ehliyet vesikası ile 
939 sicilli ticarette kayıtlı olduğuna tlair vesikanın ihale gün ve saatinden 
İftakal bir saat evvel Kastamonu Nafia dairesinde toplanacak komisyona « 
gönderilmiş bulunması şarttır. 

5 — Posta üe gönderilecek teklif mektuplarile vesikalar iadeli taahhütlü 
olması ve ihale saatine kadar komisyona gelmiş bulunması şarttır. Postaların 
gecikmesinden dolayı zamanmda gelmiyen teklif mektupları nazan itibara 
aünmaz. Bu hususa dair fazla tafsilât istiyenler bir mektupla Kastamonu 
Nafia müdürlüğünden sorabilecekleri ilân olunur. (1044) (1954) 

Koiinos'ia Dişleriniz pırıanca gib: parla". 
IMfleriniz çürümez, savlam kalır, çirkin, 
fanmtırak jlekelerl İzale eder. DI«lerIn 
çürümesine sebep olan mikropların tohum
larını imha ederek dijleri beyazlatır ve 
fOzellestirir. 

KOLtNOS'LA GÜLÜŞÜNÜZÜN 
PARLAKLIĞINI YÜKSELTİNİZ. 

Macun teksif edU-
ml9 olmakla bir tQp 
ihtlyacınıaı usun 
müddet temin eder. 
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Hasan Deposile alâkadar olanlar Sirkeci Liman hanı altındaki mağazaya müracaat 
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Dikkaüe bakınısl 
Unutmayınız! 

TıOnu 

Prezervatifleri 
sizi memnun ed«r. 
Çünkü R E X sağ-
lamdu: ve gayet ince 

ipekU lâstikten 
yapılmıştır. 

Eczacınızdan isteyiniz 

n^ddyo^u 
: Düny«nın II?çUJ i/ini 
:T«ıLü >-eyîyU J'mleyin.: 
TURKIYC VEKİLİ : n.LRSES 
İ5T.GALATAZÜLFARÜS S. SESLİ HAN 
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İHTİYARLIĞA VEDA: GENÇLİK ve DİNÇLİK 

VIRILINETS 
Umumî Beden zafiyeti 
DERMANSIZLIK 
ADEMİ İKTİDAR 
Dimağ Yorgunluğu 
Damar Gevşekliği 
Asabi Buhranlar 

Viriliuets 
Komprimelerinin 

istimali 
Ue 

kabildir. 

Cevval Bir Vücut 
ÇELİK SİNİRLER 
Kuvvetli Bir İrade 
Tabii kan Cevelâm 
Kuvvetli bir iştah 
RAHAT UYKULAR 

Her eesaneden arayınız. Doktorunuza sorunuz. 

Mikroplar üzerine öldürücü 
tesiri haiz 

2 - 3 günde geçirecektir, bir defa 
tecrübe ediniz ve yüzünüzdeki 
Sivilcelerden kurtulumuz. 

^ > 1 

U:^ 
•-* .dtti 

ir 

viRozn 
VİROZA, bir güzellik kremi değildir, mütehassıs kimyagerler tarafmdan 

fennî ve sıhhî bir surette imal edilen bir merhemdir. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

Sahibi: Necmeddia Sadak Umaml neşriyat müdürâ: Şerket Rad« 

Karaköy-
deki 

Dikkat!.. Dikkat!.. 

ALTINTOP 
Kundura, 

Pek yakında Sultanhamam Yenicaml caddesi Ipeklş 
karşısında 18 No. ya nakledecektir. 

Bu münasebetle Karaköydeki mağazada fevkalâde tenzilâth satış yapılmaktadır. Saym müşterilerimiıin bu 
kaçırdmaz fırsattan istifade etmelerini tavsiye ederiz. 

NfOKÜRiN 

Hem gribe, nezleye tutulmalttan l(orur, iıem de gribi, nezleyi ve biitiln 
ağrıları en kısa bir zamanda geçirir. Bir defa 
N E O K ü R i N alanlar ondan ayrılamazlar 

Tek kaşe O , altılık kutu 3 0 kuruştur 
Hakild 

D A t M O N 
Markah Cep - Pil - Fener 

ve ampullere 
DİKKAT 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dildea Utap, gaıete, 

mecmua ve kırtasiyeyi acıu olarak 
AKBA müesseselerinde bulabilirsinls. 
Her dilde kitap, mecmua siparişi ka
bul edilir. İstanbul rasetelerl ifin llfta 
kabul, abone kaydedilir. Undervodd 
yan ve hesab maklnrterinin Ankara 
acentesi, Parker dolma kalemlerinin 
Anitarada »atn yeridir. Telefe»; UTT. 

BİÇKİ ve DİKİŞ YURDU 
Tesis tarihi 1923 — Mndnrû — NOEMİ ASADORTAN 

En son ve kolay bir usulle dildş bilen bayanlara üç ayda hiç bilmiyen bayan
lara altı ayda Fransız lülcs metodile tayyör, tualet, rağlân, rop \t beyaz çamafir 
teferrüatile biçip dilanesi az zaman zarfmda öi;retilir. Yüksek Kültür Baluınlıtuı-
dan tasdikli şahadetname verilir. Müessesem senelerdenberi yüzlerce, talebe, san'at 
hayatma yetiştirmiş ve bir çok bayanlar kendi başlanna mektep açmağa ve ma-
kasdar ve terzi olmai:a muvaffak olmuşlardır. Derslere 30/mart/939 da başlanıyor. 
Pazartesi, sah, çarşamba, perşembe günleri talebe kaydedilmektedir. İstanbul Oedlk-

paşa, Baiipaşa Yokuşu Vahram Asadoryan eczanesi üstünde No. 1. 

Bir motor memuru aranıyor 
Çorlu hastanesinin münhal bulunan röntgen motor memurluğuna 

«Tercihan Sanayi okulundan meztm» bir motor memuru almacaktır. Ücret 
mikdan mahiye «125» liradır. Talipleri a Çorluda m. Kor. komutan^ğma 
müracaatları. (2005). i 


