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Fransız ve İngiliz 
gazeteleri şiddetli 

makaleler yazıyorlar AKŞAM 
[ Devlet Nüshası 

Almanya, Bohemya 
ve Moravyanın idare 

şeklini ilân etti 
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Ukraynalılar çete harbî yapıyorlar 
Köprüler atıldı, yollar 

bozuldu, çarpışmalar oldu 
Bütün bu müşkilâta ve kar fırtınasına rağmen ilk 
Macar kuvvetleri Polonya hududuna vasıl olmuştur 

Romanya Karpatlar Ukraynası ile 
olan hududunu tahkim ediyor 

Budapeşte 16 — Macar kıtaatı ileri 
hareketine devam ediyor. İleri hareketi 
bir taraftan müdhiş kar fırtınası, 
diğer taraftan Polonyadan gizlice ge
len Sitch Ukrayna teşkilâtı mensup
larının köprüleri atmasmdan ve 
yollan bozmasından küçlükle yapıl
maktadır. Maamafih kıtaat dün Po
lonya hududuna yaklaşmıştı. 

Sitch teşkllâtma mensub çeteler 
her tarafta hafif mukavemet göster
mektedir. 

Varşova 16 (A.A.) — Gazeteler, 
Macar kıtaatmm ilk karakoUannın 
öğleye doğru Polonya hududuna gel
miş olduklarını haber vermekte ve 
müthiş kar fırtınaları ile arazi ânza< 
larının ileri hareketini ciddi surette 

Devamı 8 inci sahifede) Karpatlaraltı Ukraynasında dağlık arazi ve coşkun bir n ^ i r 

B« Köse Ivanof dün akşam 
Ankaraya hareket etti 
Muhterem misafirimiz diyorki: 

nKomşu ve dost Türkiyede bulunmaktan ve pek az bir za
man sonra Cumhuriyetin zimamdarları ile temasa girece-
ğimden ve Bulgaristan da hepimizin Millî Şefiniz ekselans 
İsmet tnönüne ve Türk milletine karşı beslemekte olduğu
muz derin tekrim hislerinin ifadesini iblâğ edeceğimden 

dolayı bilhassa bahtiyarım,» 

ıftl£ls««l< 
Alman tezgâhlarının 

ticari İtibarı 
Etrüsk vapurunda şu kusurlar bu

lunmuş: 
1 — Umumî loyd şartlarına uygun 

değilmiş, 
2 — tnsan selâmeti baktnundan 

noksanları varmış, 
3 — Geminin selâmeti bakımından 

kusurları mevcutmuş. 
Artık bu kadan da, yalnız bizim 

tesellüm heyetinin ihmal ve teseyyü-
. bü olmaktan çıkıyor; ve yalnız Tür-
kiyenin kötü bir gemi almış olduğu-
nu ifade etmekle kalmıyor. Bu gemi
yi yapan Alman firmanın, hattâ 
umumiyetle Alman sanayiinin bey
nelmilel ticari haysiyeti şeklini alı
yor. 

Her şey bertaraf, Alman gemi tez
gâhlan yalnız bu noktadan bizi tat
min mecburiyetindedirler. 

Otobüs ve Asrî 
mezarlık davası 

Dün Ankarada > yapılan muhakeme
nin tafsilâtı 7 nci sahifemizdedir. 

1 Nisan 939 
dan itibaren 

Yeni müsabakamız 
30 arkadaş 
300,000 lira 

kazandı 

Yukanda muhterem misafirimi* selâm kıtası kumandammn elini sıkıyor. 
«§asıda B. Köscivanof, refikaları (en önde tebessüm eden) üvey kerimeleri 
(a< ık rcnir. mantulu) istikbal tdenlerle bulikte Sirkeci istasyonundan çıkarken 

(Yazısı 8 inci sahifemlzde)^ 

Karaca oğlan 
Yazan: Refik Halld 

Yarınki nüshamızda 
okuyunuz. 

Geceki müthiş yangın 
Hasan ecza deposile yedi 
mağaza 5 saatte kül oldu 
Yangın, gece bekçisi Alinin depoyu kasden 

ateşlemesi yüzünden çıktı. Depo sahibi 
B. Hasanın ifadesi alındı, bekçi Ali ve 
akrabası Mustafa nezaret altına alındılar 

Tangm başladıktan Ur saat sonraki manzara 
Bahçekapıda dün gece de büyük 

bir yangm çıktı. Hasan ecza deposu 
başta olmak üzere, iki terzihane, bir 
tuhafiye mağazası, bir radyo acenta-
sı, bir berber salonu üe gömlekçi ve 
kolacı dükkânları olmak üzere sekiz 
ticaret evi beş saat içinde kül olup 

gitti... Bu binalarm yarımda bulunan 
börekçi fınmnm da üst katı kısmen 
yandı. 

Karşıda Tokath lokantası ve Za
man ecza deposu Ue diğ̂ er ticaretha
neleri, bir yandan Agobyan, Dördün-

(Devamı 8 nci sahifede) 

Müntehibi sani seçimi dün 
de hararetle devam etti 
Birinci gün reylerini kullanan vatandaş

ların sayısı altmış binden fazladır 
Dün sandık başlan ilk güne nazaran 
daha çok kalabalıktı. İntihabat bugün 

ve yarın da devam edecek 
amiMMiHiuııııiHiııııııınmıı 

(Yazısı 7 nci sahifemizde) 
«IHMHinimnMIIUUllIllllUlllıüM 

ihJLİ KÜTÖPHMK I 
ANKARAJ 

Kadın şapkacısı — Mevsim şapkalan için bir ilham menhaı lâzun!. 
Acaba müzeye mi gitsem, tımarhaneyi 
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f Dün Greceki ve Bu Sabahki Haberler 
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Son dakika 
Sabık Çekoslovak Cümhurreisinin 

Çek milletine beyannamesi 
20 senedenberi sureti tesviye zannettiğimiz şey, millî 

hayatımrzm muvakkat hadisesinden başka birşey değildi 
Bu vaziyeti vakarla l<abul etmeliyizTarih ve coğrafî 
vaziyetimiz icabı, Alman birliği içinde yaşamalıyız 

Prag 17 — Sabık Çekoslovakya 
cümhurreisi B. Hacha Çek milletine 
hitaben bir beyanname neşretmiş ve 
tugünkü vaziyetin sebeplerini izah et
miştir. B. Hacha bu beyannamesinde 
diyor ki: 

«— Yirmi sene süren müstakil bir 
hayattan sonra bir sureti tesviye zan
nettiğimiz şey, millî hayatımızın bir 
hâdisesinden başka birşey değildi. 
Bugünkü vaziyetten hepimiz mesulüz. 

Hali, vakar ile kabul etmek lâzımdır.» 
B. Hacha Berline gittiği zaman bir 

devlet şefine has merasim ile karşı
landığım ve Kabine azası ile bilitilâf 
B. Bitlerle yaptığı mülakat ve Çek mil
letinin mukadderatını E. Mitlerin el
lerine nasıl tevdi ettiğini anlattıktan 
sonra devamla diyor ki: 

«— E. Hitler, Çek milletine şahsi 
varlığım ve muhtar inkişafını teinin 

edeceğini vadetti. B. Hitler, bugün 
Çekyanm sureti idaresi hakkında neş
rettiği emirname ile bu vadim yerine 
getirdi. Bu idare mucibince milli bir 
varlığımız mevcud olacaktır. Hariçte 
Almanya bizi temsil edecektir. Dahili 
emniyetimizi biz kendi teşkilâtımızla 
temin edeceğiz. İktisadî hayatımız Al
manya ile bir olacaktır. Tarih ve coğ
rafî vaziyetimiz Alman vahdeti içinde 
yaşamamızı icap ettiriyor.» 

Slovakya da Alman 
himayesi altına girdi 

Slovakyanın müstakbel rejimi henüz 
tesbit edilmedi, fakat Çekagdan 

farklı ve imtiyazlı bir idaresi olecak 
Berlin 16 (A.A.) — Slovakya, AI-

manyanm himayesini taleb etmiştir. 
B. Hitler, Almanyanm himayesini 
Slovkayaya bahşetmeği kabul eyle
miştir. 

Berlin 17 — Slovakyanın müstak
bel rejimi henüz katî surette tesbit 
edihnemiştir. Bu hususta B. Hitler 
Ue Slovakya Başvekili B. TisSo arasın
da vukubulacak mülakatta Slovak-

yanm rejimi tesbit edilecektir. 
Maamafih Alman mahafilinde be

yan edildiğine göre Slovakyanın idar 
re şekli, Çekaydan farklı ve daha im
tiyazlı olacaktır. 

Almanya ile Slovakya arasında 
gümrük ve para ittihadı olacaktır. 
Fakat Slovakyanın, Berlin hükümeti
nin kontrolü altında hariçte bir tem
sil salâhiyeit bulunacaktır. 

Almanya Çekaym idare 
şeklini kararlaştırdı 

Buradaki Almanlar Alman, Çekler 
Alman himaye tebaası olacaklar 
Prag 16 — Alman Hariciye Nazın 

von Ribbentrop bugün B. Hitîerln bir 
beyannamesini okumuştur. Beyanna
mede şu noktalar vardır: 

1 — Çekay (Bohemya ve Moravya) bü
yük Almanyanm himayesi altma konmuş
tur. 

2 — Bohemya ve Moravyadaki Alman
lar Alman tebaası olmuşlardır. Bunların 
arasmdaki Yahudiler hakkında Almanya-
daki Yahudilere karşı tatbik edilen ah
kâm mer'i olacaktır. 

3 — Bohemya ve Moravyadaki Çekler 
Alman himaye tebaası olacaktır. 

4 — Bohemya ve Moravyadan mürekkep 
Çekay, kendi kendini muhtariyetle idare 
edecektir. 

5 — Almanya burada bir mümessil bu
lunduracaktır. 

6 — Haricî işleri Almanya idare ede
cektir. 

7 — Çekaym Berlinde mümessili bulu
nacaktır. 

8 — Almanya ile Çekay arasında güm
rük birliği olacak, Çekayda kuron ve 
rayhşmark tedavül edecektir. 

İyi malûmat alan mahfillere göre 
Bohemya, ve Moravya, Avusturya gi
bi, umumî bir vilâyet şeldinde idare 
edilecektir. 

B. Hitler, Hradschin sarayında Bo
hemya ve Moravya üzerinde Alman
yanm himayesini - protectorat - tesis 
eden bir kararname imzalamıştır. 

P r a g d a h a y a t 
Prag 16 — Pragda l?-yat normal

dir. Alman askerleri Brnoda büyük 
bir geçid resmi yapacaktır. Pragda 
idareyi Çek faşistleri reisi General 
Gajda ele alacaktır. General muhte
lif fırkalara mensup Çeklere bütün 
Almanlarla iyi geçinmeyi tavsiye 

etmiştir. 
Dün akşam verilen emir üzerine 

bütün caddeler tenvir edümişti. Yal
nız tiyatro, kahve, gazinolar kapalı 
idi. Ahali evlerinden dışarı çıkma
mıştır. Saat yirmi birden sabah altı
ya kadar ışık yakmak ve sokağa çık
mak yasaktır. 

Pragta normal hayat avdet etmiş
tir. Fakat yol başlarında yüzlerce as
kerî kamyon durmakta, bütün köp
rüler de mitralyözlü müfrezeler tara-
fmdan muhafaza edilmektedir. 
B. Hitler Pragdan ayrılıyor 

Prag 17 — B. Hitler Pragdan ay al
mıştır. Slovakyaya gitmekte olduğu 
zaraıedilmektedJr. 
Budapeşte ve Bükreşteki Çek 

sefarethaneleri 
Berlin 17 — Budapeşte ve Bükreş

teki Çekoslovakya sefarethaneleri. 
Alman sefarethaneleri tarafmdan iş
gal edilmiştir. İtalya, Pragtaki sefaret
hanesini lâğvetmiştir. 

Atatürk köşesi 
Antakya 16 — Askerlerimizin otur

duğu Yenicamide Atatürk köşesi par
lak merasimle açılmış, albay B. Şükrü 
Kanatlı bir nutuk söylemiştir. 

Atatürk köşesi bayraklarla ve Ata-
türkün İstiklâl mücadelesini tebarüz 
ettiren harita ve vecizelerle süslen
miştir. 

Adana 16 — Adanalılar Atatürk 
gününü merasimle kutlamışlardır. 

Mebusluk için 
4500 müracaat 
Ankara 16 — Mebus olmak için 

fırkaya müracaat edenlerin adedi 
4,500 ü bulmuştur. Müracaat müd
deti bugün bitmiştir. Katî surette 
malûm olmamakla beraber, meclise 
girecek yeni mebusların adedi 130 
kadar olacağı söylenmektedir. 

Burada dolaşan bazı rivayetlere 
göre Ankara, İzmir ve İstanbul gibi 
büyük şehirlerde fırkaca iki misli 
nanızed gösterilecek, ikinci münte-
hibler de bu namzedlerden istedilde-
rini serbesçe seçeceklerdir. 

Bu şayiamn ne dereceye kadar 
doğru olduğu belli değildir. 

Kurbağalıderede 
bir cinayet 

Dün gece yansına doğru Kadı-
köyde Kurbağahderede bir cinayet 
işlenmiştir. Kurbağahdere civannda 
berberlik eden Tevfik ile gene o ci
varda oturan Feridunun ötedenberi 
aralarmda kadm meselesi yüzünden 
düşmanlık vardır. 

Feridun, intikam almağa karar 
vermiş ve dün gece Tevfiğin yolunu 
beklemiştir. 

Feridun, saklandığı karanlık yer
den birdenbire fırlıyarak Tevfiği ye
re yatırmış, elindeki usturayı bir kaç 
defa boğazına ve yüzüne sapladık
tan sonra zavallı berberi kanlar için
de bırakarak kaçmağa koyulmuştur. 

Polis, az sonra Peridunu yakala
mış, yaraları ağır olan Tevfik Hay-
darpEişa hastanesme yatırümışsa da 
biraz sonra ölmüştür. 

Arab harflerile tedrisat 
yapanların tecziyesi 

Ankara 16 (Telefonla) — Bazı yer
lerde Arap harflerile çocuklara Türk
çe okutanlar hakkmda ceza kanunu
nun (526) ncı maddesine göre taki
bat yapılmakta olduğu Adliye Vekâ
letine vaki müracaatlardan anlaşıl
maktadır. 

Bu münasebetle Vekâlet tarafm
dan Cümhm'iyet müddeiumumiklik-
lerine gönderilen bir tamimde denili
yor ki: 

«Kanun ve nizamlara aykırı ola
rak açılan mekteplerde yapılan 
Türkçe tedrisatta eski harfler kulla
nıldığı takdirde failleri hakkında c©. 
za kanununım 261 ve 526 ncı madde
leri mucibince takibat icrası lâzım
dır. 

Çünkü bu takdirde kanun ve ni
zamlara aykın olarak mektep açmak 
müstakü bir suç teşkil ettiği gibi bu 
mekteplerde Türkçe tedrisatın Arap 
harflerüe yapılmış olması.da ayn ve 
müstakil bir suç teşkil eder.» 

Fransız Başvekili 
Londraya davet edildi 

İngiliz ricali, son hadiseleri Fransız 
Başvekilile tedkik edecekler 

ingiliz gazeteleri, Almanyaya karşı misli 
görülmemiş şiddetli bir lisan kullanıyorlar 

Londra 17 (Akşam) — İngiUz mat
buatı Çekoslovakya hâdiselerini ted-
kike devam ederek muhafazakâr 
olsun, liberal veya amele partisine 
mensup bulunsun bütün İngiliz gaze
teleri Almanyaya karşı, şimdiye kadar 
misli gömlmemiş derecede şiddetli bir 
lisan kullanıyorlar, ve Münih konfe

ransı zihniyetinin Öldüğünü yazıyor
lar. 

Daily Mail gazetesine göre, İngilte
re hükümeti, Fransız Başvekili B. 
Daladler'yi Orta Avrupa meselesini 
görüşmek ve müşterek bir hattı hare
ket tesbit etmek üzere Londraya da
vet etmiştir. 

Ingilterede millî bir 
Kabine kurulacak mı? 

Lord Halifaksın millî bir Kabine 
teşkiline çalıştığı söyleniyor 

Ingilterede mecburî askerliğin ihdası 
İçin kuvvetli bir cereyan var 

Londra 17 — Parlâmento mahafi
linde beyan edUdiğine göre Hariciye 
Nazın Lor Halifaks, mUlî bir kabi
nenin teşkUi için sarfedilen gayret
lere önayak olmaktadır. Muhafaza
kâr mebuslardan büyük bir kısmı, 
Lord Halifaksm bu gayretlerine yar
dım etmektedir. 

Ingilterede mecburî askerliğin ih
dası hakkmda kuvvetli bir cereyan 
vardır. 

Muhalif mahafil ise, bu sureti tes
viyeye karşı pek muhteriz görünmek
te ve kendi siyasetleriıü tatbik için 
iş başına geçmeği ümid etmektedir. 

Inylllz filosu her kombinezona karşı 
koyacak vaziyettedir 

Tahtelbahir harbi de Ingilz filosunu korku-
tamazy ingiliz filosu, hiç bir zaman 
bugünkü kadar kuvvetli olmamıştır 

Londra 16 — Dün Avam kamara
sında İngüterenin müdafaa teslihatı 
müzakere edilü-ken, Bahriye Nezareti 
parlâmento müsteşarı İngiliz filosu
nun bugünkü vaziyeti ve İngüterenin 
harp gemisi inşaatı hakkmda çok mü
him beyanatta bulunmuştur. 

Müsteşar, İngüterenin elyevm inşa 
etmekte bulunduğu harp gemileri hak
kmda izahat verdikten sonra bu sene 
içinde 200 harp gemisinin inşasma 
başlanacağmı ve İngUiz bahriye tez-
gâhlaruun sulh zamanlannda bugünkü 
kadar müthiş bir faaliyet ve gayret 
sarfetmemiş olduğunu kaydettikten 

sonra sözüne devam ile demiştir ki: 
— İngiliz donanması, bugün tek 

başına bile, herhangi kombinezona 
karşı koyacak kudret ve vaziyettedir. 
Donanmaya yazılmak için vuku bulan 
müracaatlar, ihtiyacın yedi sekiz mis-
lindedir. Askerî esrarı ifşa etmeden şu
nu da söyliyebilirim ki, tahtelbahir 
harbi, bizi korkutamaz. Bu bakımdan 
İngiliz donanması, 1914 senesine nis-
betle çok daha emin ve üstün bir va
ziyettedir.» 

İngüterenin 1939-1940 bahriye büt
çesi 149 milyon sterlin olarak kabul 
edilmiştir. 

Karpat Ukraynası Başve
kilinin JRumenlere^ teklifi 
1000 muhacir ve bir Çek:alayı Romanyaya iltica 

etti, mültecilerin sllâiıiarı alındı 
Bükreş 17 — Bütün Kabine azasile 

beraber Romanyaya Utica eden Kar
pat Ukraynası Başvekili Volesin, Ro
manyaya bütün Karpat Ukraynasım 
ilhak etmeği teklif etmiştir. 

Karpat Ukraynasmdan Romanyaya 
muhaceret akım devam etmektedir. 
Dün ekserisi kadm ve çocuk o l n ^ 
üzere 1000 mülteci Romanyaya gel-
miştü:. Karpat Ukraynasmda kahmş 
olan bir Çek alayı da hududu geçerek 
Rumenlere teslim olmuştur. Rumen 
hudud makamatı, Çek askerlerüıin si
lâhlarını almışlardır. 

Macarlar Chust şehrini 
işgal ettiler 

Budapeşte 17 — Macar erkânı har-

biyesüıin tebliğine göre Macar kı
taatı dün akşam Karpat Ukraynası-
nm merkezi olan Chust şairini işgal 
etmişler ve üç noktadan Leh hududu
na vamuşlaıdır. 

Mareşal Petain İspanyada 
Paris 16 (AA.) — Fransanm İs

panyadaki sefiri mareşal Petain, dün 
akşam Saint - Sdbastiene hareket et
miştir. 

Kar yağıyor 
Birkaç gündenberi devam eden fe

na havalar, sabaha karşı sulu kara çe
virmiştir. Boğaziçinde yüksek tepeler 
üe Çamhca tarafları, karla örtülmüş
tür. Bu sabah hararet derecesi zaid 2 
derece idi. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Salahiyetler ve cezalar 
Bir Çin hikâyesi okumuştum. O 

acaib memleketin âdetlerini anlatı
yordu: 

Lâalettayin bir vatandaş en büyük 
cürmü işliyor. Kendisini sefapanm 
altma getiriyor, asıyorlar. Fakat, 
yüksek tabakadan, vazife başuıdaki 
bir âmir, idama mahkûm edilince öy
le alelade idam yok. Gayet muğlâk 
işkencelerle, derisini yavaş yavaş yü
zerek, vücudunu hafif ateşte kızar
tarak canmı alıyorlar. 

Anane, bunu «asaletin şerefi» diye 
izah etmekte... Bir prens köpek gibi 
gebertilemez ya... Sanma muvafık 
merasim lâzım... Ve işte yapıyorlar... 

Böylelikle iki gaye gözetiliyor her 
halde: Biri, asU smıfm itibarını - ve
lev âzasından biri müthiş bir cürüm 
işlese - gene de muhafaza etmek... 
Öbürü de, yüksek mevkidekilere göz
dağı vermek! «Salâhiyetiniz gibi ce
zanız de büyük!» demek... 

Çin imparatorlukları, bu usul üze
re, bin seneler idare olunmuş... 

Arkadaşımız Burhan Cahidin ge
çenlerde Son Posta'da bir teklifi 
vardı: 

— Yalmz para çalmanın şekli de
ğil, çalınan paranın miktarı da ce-
zanm üzerinde müessir olsun! - di
yordu. 

Bunu kendi hesabıma pek haklı 
buldum. 

Yedi, sekiz sene evvel bir neşriyat 
davası yüzünden tevkif edilmiş; - çok 
şükür - sonra bcraet etmiştim. Tev
kifhanedeyken bir sahtekârla tanış
tım. Bilmem hangi müessesenin mü-
dürlerindenmiş. On binlerce Urayı 
zimmetine geçirmiş. Tevkifhane ha
yatı gayet gariptir. Günah çıkaran 
papazın karşısındaki hristiyanlar gi
bi, bütün mücrimler biribirlerine iç
lerini dökerler. Bu itiraflardan da 
kendilerine bir zarar gelmez. Zira ora
daki şehadet muteber olmuyor. 

Sahtekâr diyordu ki: 
— Defterlerde tahrifat yapmadım... 

Kanun maddeleri üzerinde iyice ted-
kikatta .bulumnuştum; işimi ona gö
re uydurdum. Pek kısa bir mahkû
miyetle atlatacağım... Çaldüdanmı 
sarietmiş gibi gösterdim... Halbuki 
emin yerdedir. Tutsunlar kelin per
çeminden!... Artık ömrümün sonuna 
kadar safayı hatırla gel keyfim gel... 
Şayet tahrifat yapsaydım, beş sene 
yiyecektim; ustaca hareket ettiğim 
için hüküm ancak birkaç aylıktır. 

Gayet sinik bir eda ile: 
— Milyonla çalan mevkU ikbalde 

şerefraz! - Birkaç kuruşu müi"tekibin 
çayı kürektir! - diye beyit okuyordu. 

Sonra, iki liralık tahrifat için beş 
sene yatacak bir gence istihza ile dö
nüyordu: 

— Ya!... Böyle işte avanak!... İşini 
bilenle biimiyenin arasmdaki farkı 
gördün mü? 

Şu tayyare sahtekârlığının evra
kını geçenlerde gazeteler neşretti. 
Her halde dikkat etmişsinizdir ki, ev
rak pek «acemice» tertip edilmiş. T. 
C. işareti resmî dairelerde kullamlan-
lardan bambaşka. Keza, ayla yıldız, 
öylo... Cumhuriyet kelimesi «Comhu-
riyet» yazıhmş. 

Bu aacemiUğin» hakikî sebebi bir 
kurnazlıktır: Zira kanun maddesi 
var. Şayet bu gibi sahtekârhklarda 
taklid tam olursa ceza şiddetlidir, 
tam olmazsa hafiftir. 

Burhan Cahidin vâzu kanunu para 

Dolmabahçe -
Bebek yolu 

U ç s e n e zar f ında t a m a m e n 
a ç ı l a c a k 

Bebek - İstinye sahil yolundan son
ra Dolmabahçe ile Bebek arasmdaki 
yolun da açılması için Nafia Vekâle
tince belediyeye evvelce tebligat ya
pılmıştı. Yolun projesi tanzim edil
miştir. Yakında Nafia Vekâletine 
gönderilecektir. 

Yirmi beş metre genişliğinde açı
lacak olan bu yolun gerek inşaat, ge
rek istimlâk bakımından senelere tak
simi muvafık görülmüş ve buna göre 
de bir program hazırlanmıştır. Bu 
plâna göre Bebel^ - Dolmabahçe yolu 
üç sene zarfında tamamile açılmış o-
lacaktır. 

Birinci sene Ortaköy ile Kuruçeş
me arasında ve bu yolun en dar ve 
binalar itibarile en kesif kısmını teş
kil eden sahadaki binaların istimlâki 
ile Bebek ile Ortaköy arasındaki yo
lun inşasına başlanacaktır. [ Bu iti
barla Kuruçeşmeye doğru uzanan kı
sımdaki binalar istimlâk edileceği gi
bi buradaki yüksek duvarlar da yık-
tınlacaktır. 

D o l m a b a h ç e m e y d a n ı n ı n 
aç ı lmas ı 

Bundan başka Dolmabahçe stad
yumunun inşasına bu sene başlana
cağından stadyom sahası olacak ıs-
tablıâmire binaları yıktırıldıktan son
ra Dolmabahçe meydanının da açıl
masına başlanacaktır. Meydanın tan
zimi için de B. Prost bir proje hazır
lamıştır. Stadyomun haricine taal
luk eden bu projeye göre Dolmabah
çe camiinin duvarları, Dolmabahçe 
sarayının tramvay caddesi üzerindeki 
duvarlarının dibinde bulunan ağaç
lar kaldırılacak, yalnız cadde ile yaya 
kaldırım arasındaki ağaçlar muhafa
za edilecektir. 

Bundan başka caddenin diğer tara
fında duvar üstündeki bahçelerde de 
bazı tadilât yapılmak suretile bah
çe tanzim edilecektir. 

Diğer senelerin programı ayrıca tes-
bit edilecektir. 

B . Lûtfi K ırdar iy i leşt i 
Vali ve Belediye Reisi B. Lûtfi Kır-

darm iyileşmeğe yüz tuttuğunu dün 
yazmıştık. 

Memnuniyetle haber aldığumza gö
re, B. Lûtfi Kırdar tamamile iyileş
miştir. Ancak müdavi hekimler ken
disine birkaç gün istirahat tavsiye et
mişlerdir. Valinin pazartesiye kadar 
evinde kalarak pazartesi günü vazife 
başına geleceği tahmin ediliyor. 
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miktarı hususunda ikazım haldi bul
makla beraber, o ikaza başka bir te
menni Uâve ediyorum: Mesuliyet, sa
lâhiyet makamında bulunup, bahset
tiğim müdür ve şu tayyare kaçakçı
ları nevindıen «âlimane» sahtekâr
lıklar yapmak iktidarını gösterenle-
re, bu marifetlerinden dolaja hafif-
leştirilmiş ceza değil, katmerli ceza 
vermeli. 

Tabiî Çin usulü ince işkence ile de
risini soymak değil amma, üç beş ku
ruşun cahil ve ahmak mürtekibi üç 
beş sene hapis yerken bu gibi allâme 
vurguncuların, sözde «acemilikleri» 
yüzünden ucuz kurtulmaları âmme 
vicdanını tatmin etmiyor. 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Kumkapının derdi 

Gazetemize gelen ve Kumkapı sa
hil evlerinde oturan bir kaç kişi Vali 
B. Lûtfi Kırdardan umumi sıhhat na
mına şu ricada bulundular: 

«Kumkapıda Küçükdeniz caddesi 
denilen yerde, deniz kıyısında büyük 
bir lâğım vardır. Bu lâğım koku.su ya-
zm çekilmez bir haldedir. Şimdiye 
kadar vukubulan bir çok müracaat
larımız bir semere vermedi, o civarm 
liman olmak üzere yapılan hazırlık
ları da deniz kenarını durgunlaştır-
dıgı için yakında başlıyacak taaffün 
geçen senelere nisbetle daha feci ola
caktır. Küçük bir himmetin bu iji 
halledeceğine kaniiz.» 

*** 

Belediyenin bir izahı 
Belediyeden şu mektubu aldık: 
Gazetenizin 10/3/939 T. li nüshası

nın (Karilerimizin mektupları) sütu
nunda bahsi geçen apartıman hak
kında yapılan tedkikat aşağıya yazıl
mıştır. 

Bu inşaat Cumhuriyet ve Lamartin 
caddeleri kösesindedir. Cumhuriyet 
caddesinde yapılan binalarm altı kat
lı olması hakkında Vekiller heyeti ka
ran mevcuttur. Bu karara istinaden 
ve mevzuat ahkâmına göre altıncı 
katın inşasma izin verilmiş ve yedin
ci kat hakkında bir muamele cereyan 
etmemiştir. 

Keyfiyetin izah edildiği veçhile sa
yın gazetenizde neşrini dilerim. 

İkinci V a l i muavini vazi 
fes ine baş lad ı 

İstanbul ikinci Vali muavinliğine 
tayin edUen Dahiliye Vekâleti Nüfus 
umum müdür muavini B. Muzaffer 
Akalın dün Vilâyete gelmiş ve yeni 
vazifesine başlamıştır. B. Muzaffer 
Akalın, 1338 senesinde Mülkiyeden 
mezun olmuştur. Birçok kaza kayma
kamlıklarında, İzmir Hukuk işleri mü
dürlüğünde bulunmuş, güzide idare 
memurlanmızdandır. 

La Fontaine^in 
Asrî hikâyeleri hakkında: 

— Bu da nerden akhna geldi?., 
diye sorouk, Cemal Nadir şunları 
söyledi: 

( — Geçen gün elimde kalem bir gaze
tenin resimleri üstünde oynuyordum. 
Bir de baktım, Hitler'in sakalları çıkmış, 
bay Mussolini'nin başında lüle lüle saç
lar... Hoşuma gitti ve aklıma başka bir 
şey geldi: Bu oyunu tarihî simalarda 
yapmak. Ansiklopedinin gelişi güzel bir 
sahifesini açtım, tesadüf karşıma La 
Fontalne'in dalga dalga saçlı, erkekten 
ziyade ihtiyar bir kadın başına benziyen 
resmini çıkardı. 

La Fontaine'e evvelâ bağa bir gözlük 
takdim, sonra saçlarını tıraş ettim, bur

nunun altma bıyık koydum, boynuna da 
kravat takmca asrî bir adam oldu!.. 

Bu modem surat karşısında beni bir 
düşüncedir aldı: La Pontaine şimdi ya
şasaydı meşhur hikâyeleri acaba nasıl 
olurdu?... 

Çok düşünmeğe lüzum kalmadan bu 
hikâyelerin nasıl olacağını buldum, bul
dum değil de La Fontaine'in asri kıya
feti bunları bana ilham etti...» 

Bu karikatür serisinin ilki. 

Etrüsk ile Anafarta vapuru 
Hikâyesi yarmki sayımızdadır. 

Atatürk köprüsü" 
nün iki başı 

T o p r a k sev iyes in in yükse l 
m e s i n e l ü z u m görüldü ^ 

Atatürk köprüsünün seviyesi, köprü 
nün her iki başına nazaran daha yük-
sek bulunduğundan, bu kısımların 
toprak seviyesinin yükseltilmesine ih
tiyaç görülmüştür. Ancak her iki bar 
şa yapılacak yükseltme, on iki metre 
irtifamda bir köprü halinde olacak ve 
köprünün altından nakliye vasıtaları 
serbesçe geçebilecektir. 

Eminönü ile Eyüp arasında ileride 
tesis edilecek tramvay veya otobüs
ler de bu köprünün altından geçecek
lerdir. Bunun için bir proje hazırlan- , 
mıştır. 

Terliiyevîfiljniler 
Bunları tetkik için iki komis

y o n teşki l ed i ld i 
Resimsiz ithali icap eden terbiye-

vî filimlerin muafiyetten istifade edip 
edemiyeceğini tetkik ve tayin edecek 
olan komisyonlar seçilmiş ve keyfiyet 
gümrüğe bildirilmiştir. 

Ankara ve îstanbulda olmak üzere 
iki komisyon seçilmiştir. Ankaradaki 
komisyon: Genel kurmaydan B. İr
fan, emniyet umum müdürlüğünden 
B. Nejad, Türkofisten B. Mazlum, zi
raat işleri umum müdürlüğünden B. 
Servet, klütttr kunüundan B. Kad-
riden mürekkeptir. İstanbuldaki ko
misyon da şu zatlardan müteşekkil
dir: Kurmay yüzbaşı B. Canib, emni
yet müdürlüğünden B. Mehmed Ali. 
Türkofisten B. Cemal Ziya, vilâyet 
ziraat müdürü B. Tahsin, maariften 
müfettiş B. Reşad Nuri Güntekin. 

Sahipsiz hurmalar 
Fakir ha lka d a ğ ı t ı l m a k ü z e r e 

H a l k e v l e r i n e veri ld i 

Hatay menşei ile gümrüğe gelen 
hurmalann kanun! müddet zarfmda 
sahipleri çıkmadığmdan, bunlar güm
rük idaresi tarafından fakir talebeye 
ve halka tevzi edilmek üzere Halkev
lerine gönderilmiştir. 

Bu hurmalardan bin iki yüz kilo 
Fatih, Eyüp, Üsküdar, Beşiktaş, Emi
nönü, bin kilo Beyoğlu, altı yüzer kilo 
da Şehremini, Kadıköy, Şile, Şişli, Ba
kırköy Halkevlerine verilmiştir. Hal
kevleri bunlan fakir talebeye dağıta
caklardır. 

Ajmi zamanda mekteplerdeki fakir 
çocuklar için de Maarif müdürlüğüne 
15 bin ton hurma verilmiştir. 

Basın Kurumu ba losu 
18 martta verilecek olan Basm ku

rumu balsou, hazırlıklarını ikmal için 
25 mart cumartesi akşamına bırakıl
mıştır. 

Balo, o gece yine Maksim salonla
rında verilecek ve her yılkinden daha 
çok muvaffak olacaktır. 

Bir bisikletl i bir ç o c u ğ u 
y a r a l a d ı 

Kadıköyde Karabet adında biri bi
sikletle Muvakkithane caddesinden 
geçmekte iken yedi yaşlarında Türk
men isminde bir çocuğa çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralanmasına 
sebeb olmuştur. Karebet yakalanmış, 
çocuk tedavi altma alınmıştu:. 

İSTANBUL HAYATI 

Meçhul dost 
Kendisile tanışmazsınız, bir yerden 

göz aşinahğuuz da yoktur. Fakat o si
zi hiç yadırgamaz. Bir arkadaşınızla ıni 
konuşuyorsunuz, derhal o da lâfa ka» 
nşır, eski bir dost yakınhğüe aranıza 
sokulur. Hele, nezaketen kendisine 
biraz yüz verirseniz vay halinize! Soh
bet mevzuu artık onun elinde renkli 
bir ç<Hiıp söküğü gibi uzar ve değişir. 
Bundan sonra hep siz ona tâbi olursu
nuz. 

Geçen gün bu acaip tiplerden biri ds 
bana rasladı: Bir arkadaşla havanın 
sık sık değişmesinden, hastalıktan 
bahsediyorduk. Sağ omuzumdan siga-
ra dumanlan savurarak bir baş uzan
dı. Titrek bir ses: 

— Sorma bayım. Aylardanberi nez
leden, gripten göz açamıyoruz. 

Başımı çevirmeğe vakit kalmadan 
bir adım daha yaklaşıp aramıza girdi: 

— Siz de benim gibi havadan şikâ
yetçisiniz. Nasıl şikâyet etmiyelim 
a bayım?... Evde refika rahatsız, ço-
cuklaıın ikisi mütemadiyen öksürü-
yorlar. Büyük kız da iki gün evvel ya<-
taktan kalktı. Doktor parası, Uâç pa
rası vermekten bıktım usandım artak. 

Mütemadiyen anlatıyordu. Can sı-
kıntısUe dudak büken arkadaşım mev
zuu değiştirdi. Sinemadan bahis aç
tık. Biribirimize hitap ediyorduk. Ar
kadaşım biraz da iskemlesini öte tara
fa çevirdi. Sen misin çeviren? öteki 
hemen ylrinden kalkıp iskemlesini Ud
inizin arasına yerleştirdi ve yeai mev
zuu ele aldı: 

— Sinemaya merakh olduğunuz an-
laşıhyor. Bu işlerde benim de âcizane 
biraz bUgim vardır. Burada hangi fi
lim çevrilse stüdyoya gider seyrederim. 
Size samimi bir dost sıfatile tavsiye 
ederim; sinemaya ayda bir defa gidi
niz, fakat iyisine gidiniz. Lezzetsis 
f Uimlerle beyhude yere gözünüzü yor-
maymız. Bütün sinemacılar da beni 
tanırlar ha. Eğer arzu buyurursanıs 
size bir puslacık vereyim. Istediğinis 
sünemaya parasız girebilirsiniz. Hraı 
en önde oturturlar sizi. Perdeyi ya
landan, ralıat rahat seyredersiniz. 

Cebinden kâğıt kalem çıkarmağa davb 
randı. Arkadaşım hiddetle kaşlarım 
çatarken ben işi tathya bağlamak is
tedim, meçhul ahbaba: 

— Teşekkür ederim. Lüzum görür
sek rica ederiz, dedim. 

Telâşla boynunu uzattı: 
— Ne ehemmiyeti var efendim? Ben 

İyilik yapmayı çok severim. 
Zorlukla kalemi, kâğıdı cebine koy

durdum. Gittikçe asabileşen arkada^nı 
tabakasından bir sigara çıkardı. Meç
hul ahbap telâşla atıldı: 

— Eyvah... Bu sigaradan mı içiyor
sunuz? Çok fena... Ben eskiden Yaka 
sigarası içerdim.. Pek hoşuma gitmedi. 
Yeniceye çevirdim. Ondan zevk alma
dım, Enâlâya başladım. Velhasıl bü
tün sigaraları kullandım, hiç biri ho
şuma gitmedi. Şimdi sekiz buçukluk 
içiyorum. En iyi sigara budur. Size de 
tavsiye ederim. Başka sigara içersem 
hemen öksürürüm. İnanmazsanız tec
rübe edelim. 

Arkadaşımın elinden tabakayı çe
kip aldı, bu- sigara yaktı. İkinci nefes
te suratımıza salyalar saçarak boğula 
boğula öksürmeğe başladı. Hiddetle 
renkten renge giren arkadaşımı kaldır* 
dım, meçhul dostu öksürük tecrübe
sinde yalnız bırakıp savuştuk. 

Cemal Refik 
İstanbul öğre tmen ler i y a r d ı m 

cemiye t i kongres i 
Yann saat 14,5 ta Üniversite konfe

rans salonunda İstanbul öğretmenleri 
Yardım cemiyeti kongresi, İstanbul
daki bütün muallimlerin iştirakile ya
pılacaktır. 

Bay Amcaya göre I.. 

— Bu oğlan 
Amca... 

yaman oğlan bay f ... Her çocuk «Büyüyünce sabit... ... Doktor, yahud avukat olacağım» 
<ler... 

... Bizimki «Milyoner olacağım!» 
diyor... 

B. A. — Anlaşüan (ocuğun göstt 
meyvacıhktal.. 

http://koku.su
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BUGÜN İ P E K Sinemasında Büyük bir FRANSIZ FiLIMi 
SAHRA BEKÇİLERİ 
JEAN PİERRE AUMONT - CHARLES VANEL - MARTA LABAR 

Blijttk muralfakiyetlerle gösteriliyor. 

UMER 
ve 

AKSİM 
sinemalarında 

YAŞASIN AŞK ABDÜLVAHAB 
LEYLÂ MURAD 

Görülmemiş bir muvaffakiyetle devann ediyor 
Bu filmin bir kopyası büyük fedakârlıklarla İ Z M İ R D t < : T A Y Y A R E 

^^^^gg^gm^m Sinemasında ayni zamanda gösteriliyor. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ | 

Ankara Borsası 
16/3/939 Perşembe 

Esham re Tahvilât 
Sivas - Erzurum I 19.375 
Sivas - Erzurum II 19.375 
Sivas - Erzurum III 19.375 

PARA T* ÇEKLER (Kapanif flatleri) 
Lordra 1 Sterlin 5.93 
New-York 100 Dolar 126.5925 
Paris 100 Frank 3.3550 
MUfino 100 Liret 6.6575 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 28.7875 
Amstcrdam lOO Florin 67.2050 
Berlin loo Rayhşmark 50.7925 
Brüksel loo Belga 21.3025 
Atina 100 Drahmi 1.0825 
Sofya 100 Leva 1.56 
Prag 100 Çekoslovak Kr. 4.3275 
Madrid 100 Pezeta 5.93 
Varıova 100 Zlotl 23.8450 
Budapeşte 100 Pengo 24.9675 
Bfikreı 100 Ley 0.9050 
Belgrad 100 Dinar 2.83 
Yokohama 100 Ten 34.62 
Stokholm 100 tsveç Kr. 30.5375 
Mo^ova 100 Ruble 23.8725 

15/3/939 Çarıamba cünü 
İstanbul Halinds toptan satıkua yaf 

Mcyra ve «cba* fiatlerl: 
En En 

Cinai 
Bakla 
Anüut 
Bezelye 
Lahana 
Pırasa 
İONUiak 
Havuç 
Şalgam 
Ter elması 
Domates 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Marul 
Tesil salata 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
Kırmızı turp 
Taze soğan 
Elma Amasya 

> Perifc 
» Gümüjhane 
» İnebolu 
> İngiliz (Taraklı) 

Kestnae 
Ayva 
Ceviz 
Muz yeril 
Poplen 
Yerli limon 
Ecnebi limon 
Portakal: 

> Dörtyol 

asağı yukan 
KUo 22 — 28 — 

22 — 25 — 
25 — 30 — 

4 — 6 — 
2 — 
4 — 
4 — 
2 50 
5 — 

3 50 
6 — 
t — 
3 50 
e — 

140 — 150 — 
4 — 5 — 

Demet 3 — 4 — 
Aded 5 — 11 — 

» 5 — 22 — 
> 2 50 3 50 

lOG > 25 — 80 ~ 
Demet 4 — 5 — 

, — 50 — 75 
» _ 50 — 75 
» 1 25 1 50 
» 1 50 1 75 

Kilo 10 — 30 — 
» 7 50 11 — 
, 15 _ 
» 9 _ 
» 7 — 
» 7 — 
» 11 — 17 — 
» 23 — 
» 50 — 110 — 

80 Aded 600 — 
100 » 200 — 300 — 
100 » 160 — 187 — 

36 Paket 250 287 — 
> » 64 
> > 80 
> » 100 
> D (çürüklü) 150 
» Alanya 43 
> » 64 
» » — 100 
» Rize M 
» » 80 
> » 100 
» Mersin Y.sı 120 
» » 160 
» » 200 

275 — 350 — 
237 — 300 — 
210 — 280 — 
150 — 260 — 
375 — 400 — 
400 — 450 — 
300 — 350 — 
350 — 
275 — 280 — 
200 — 230 — 
800 — 900 — 
850 — 900 — 
900 — 

V E F A T 
Tcdikulede eski Kazhçeşme dergâhı 

fcyhi Abdullah Baba dün rahmeti rahma-
ma kavuşmuştur. Cenazesi bngün 
Kachçefme dergâhından kaldırılacaktır. 
Kendisini sevenlerin cenaze merasimine 
teşrifleri rica olunur. 

YÜZ Karası! n 
I Komedi 4 perde 
I Y a z a n : C e m a l Nad ir Güler 
I 18 Maı-t 939 cumartesi akşa-
I mmdan itibaren Şehir tiyatrosu 
I Kon Komedi kısmında 

İstanbul ikinci ifiâs 
memurluğundan: 

Selanik Bankasına merhun 77 balyada 
M80 kilo muhtelif cinste yapak ve 98 bal
yada 6687 kilo yün 20 Mart 1939 Pazartesi 
günü saat on birde İstanbul Zahire bor-
sasmda pazarlık suretile satılacaktır. Al
mak istiyenlerln mezkûr günde mahallin
de hazır bulunmaları Hân olunur. 

(16054) 

S T A D İ L A H L A R I 
(1936 Berlin olimpiyatlannm tam, hakiki ve yegâne fUnü) 

Bütün dünya sinemalarında geçmiş ve geçmektedir. Hiçbir filim bu 
kadar muvaffak olmamıştır. 

23 marttan itibaren SAKARYA sinemasmda 

"~l 
)U filim • 

da J 
TURAN TİYATROSU 
Bu akşam: Ertuğrul 
Sadi Tek ve İsmail 

Dümbüllü birlikte. 
Okuyucu Burhan ve 
okuyucu Semiha, Misel 
varyetesi. (Se) Atilâ re
vüsü: Büyük bale. Miçe 

Pençe varyetesi, iki oyun birden 
(Adana Faciası) 1 P. (Kâtipler) komesi 2 P. 

Her güzelliğe aşık 
«Tezad» ve «Sermed» muharrir 

İzzet Mel ih' in 
en yeni, en cazib yazılan 
Satış yeri; «İkbal» ve «Haset» 

Gülhane müsamereleri 
Gülhanenin mutad olan senelik müsa-

merelerinin 5 incisi 17 mart cuma günü 
saat 17^0 da Gülhane konferans salo
nunda yapılacaktır. Arzu eden meslektaş-
larm teşrifleri rica olunur. 

Beşiktaş Halkevinden: 

Beşiktaş Halkevi taralından tertip edi
len seri konferanslardan beşinci 18/3/939 
cumartesi alcşamı Maliye irad ve servet 
direktörü bay Mümtaz tai'afmdan verile
cektir Konferansı Temsil kolunun alâkalı 
bir gösteritl takib edecektir. 

M^ XM. JLt JC# 
SİNEMA G Ö S T E R M E MAKİNA-
LARI, T E K Â M Ü L Ü N E N SON 
MERHALESİ . . . SİNEMA SANA

YİİNİN E N YENİ 
N Ü M U N E S İ D İ R 

Tepebaşı Dram kısmı 
Akşam saat 20,30 da 

A N N A K A R E N İ N 
7 tablo 

İstiklâl cad. Komedi kısmı 
Akşam saat 20,30 da 

B İ R M U H A S İ P 
A R A N I Y O R 

4 Perde 

İIMİİİIIİIİIIİ 

HALK OPCK£, Bu akşam 9 da 

Zozo Dalmasın 
iştirakiie 

Büyük şark opereti 

HALİME 
Macar baleti 

istanbul Harici askerî kıtaat ilânları 
Zenci derede gedikli erba? okul pa-

viyonlannm iç ve dış elektrik tesisa
tı kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. 
Tahmin edilen keşif bedeli 22905 lira 
92 kuruş ilk teminatı 1718 liradır. 
Eksiltmesi 27/3/939 pazartesi günü 
saat 16 da Kayseride askeri satmal-
ma komisyonunda yapılacaktır. İs
tekliler şartname ve plânlan İstan
bul, Ankara, levazım amirliği ve Kay
seride satmalma Ko. da görebilirler. 

Ekşitmeye girebilmek için bu tesi
satı yapacak müteahhidin Nafia Ve
kâletinden verilmiş birinci sınıf ehli
yetnamesi haiz olması veyahut ayni 
şeraiti haiz bir mühendis tesisatın 
başından sonuna kadar istihdam ede
ceğine dair noterlikten tasdikli bir 
teahhütname ile ticaret odasından 
alınacak vesikayi ibraz etmesi lâzım
dır. İstekliler tanzim edecekleri tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde Ko. 
Rs. ne vereceklerdir. Posta ile gönde
rilecek mektupların muayyen olan 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması şarttır. (871) (1504) 

• 
Kırklareli Tümen Birhkleri için Te

kirdağ Tümen anbaımda bulunan 
626,872 kilo buğdayın öğütülmesi ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. İlk teminatı 940 lira 33 ku
ruş, öğütme muhammen bedeli iki 
kuruştan 12537 lira 44 kuruştur. İha
le günü 20 mart 939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Şartnameyi her gün 
Tekirdağ Satmalma Ko. da görebi
lirler. Kanunun istediği vesikalarile 
birlikte belli gün ve saatte Ko. na 
müracaat etmeleri ve kapalı zarfları 
belli saatten bir saat önce Ko. na ver
meleri. «852» «1299» 

• 
Mareşal Çakmak hastanesinde ye

niden yapılacak olan iki katlı pavyon 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 48099 lira 6 kuruş
tur. İlk teminatı 3607 lira 43 kuruş
tur. Eksiltmesi 3/4/939 pazartesi gü
nü saat 11 de Erzurumda askerî sa
tmalma Ko. da yapılacaktır. Şartna
me keşif ve plânı Erzurumda Ko. da 
görülür. (890) (1766) 

Bodrumda iki pavyon, bir tavla ve 
bir çatı altmda da nıutbak, hamam, 
çamaşırhane yaptırılacaktır. İhalesi 
4/4/939 salı günü saat 15 te Muğla 
da tuğ. satmalma Ko. da kapalı zarf
la yapılacaktır. Keşif bedeli 100075 li
ra ilk teminatı 7506 liradır. İstekliler 
bu işe aid keşif, plânlarını ve şartna
mesini tuğ. satmalma Ko. da üç lira 
bedeli mukabilinde aldırabilirler. İs
teyenlere gönderilir. Teklif mektup
ları ihale saatinden bir saat evvel Ko. 
na verilmelidirler. İsteklilerin bu işi 
yapabileceklerine dair kanunî vesa
iki hamil olmaları ve bu vesikalann 
ihaleden 3 gün evvel Muğlada komu
tanlık satmalma Ko. na vermeleri. 

(888) (1764) 
• 

Küllükte iki pavyon bir tavla ve bir 
çatı altında da mutbak, çamaşırhane, 
hamam yaptınlacaktır. İhalesi 4 /4 / 
939 salı günü saat 15 te Muğlada tuğ. 
satmalma Ko. da kapalı zai'fla yapıla
caktır. Keşif bedeli 100923 lira ilk te
minatı 7570 liradır. İstekliler bu işe ait 
keşif plânlannı ve şartnamelerini tuğ. 
satmalma Ko. da üç lira bedel muka
bilinde aldırabilirler. İsteyenlere gön
derilir. Teklif mektupları ihale saa
tinden bir saat evvel Ko. na verilmeli
dir. İsteklilerin bu işi yapabilecekleri
ne dair kanunî vesaiki hamil olma
ları ve bu v€sikalann ihaleden 3 gün 
evvel Muğlada Komutanlık satmalma 
Ko. na göndermeleri. (887) (1763) 

• 
442700 İdlo un kapalı zarf usulile 

satın alınacaktır. Hepsinin tu tan 
48697 liradır. Şartnamesi parasız ola
rak Ko. dan alınabilir. İhalesi 7/ni-
san/939 cuma günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 3653 liradır. Eksiltmeye gi
recekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki belgelerle ilgili ticaret 
odası vesikalarile birlikte eksiltme gü
nü eksiltme saatinden bir saat evveli
ne kadar teminat ve teklif mektup
larını Manisa satmalma komisyonu
na vermeleri. (886) (1762) 

• 
Tüm birlikleri için 32 ton kuru fa

sulye 22/'3,939 da pazarlıkla satın alı
nacaktır. Taliplerin Vizede Tüm sa
tmalma komisyonuna müracaatları. 

(891) (1767) 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeli Verem sanatoryomu asansör inşaatı igl 
Keşif bedeli:6CC0 lira 
Muvakkat garanti: 450 lira. 
Heybeli Verem sanatoryomu asansör inşaatı işi açık eksiltmeye konulmuşr 

tur. > 
Eksiltme 18/3/939' Cumartesi günü saat 11 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç-

timaî muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. Keşif 
bedeli, muvakkat garanti miktarı yukarıda yazılıdır. İstekliler şartname ve 
keşif evrakım 30 kuruş mukabilinde komisyondan alabiUirler. 

İstekliler carî seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sajoü kanunda yazıh 
belgeler -/e bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte bu işe benzer 5000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tarihinden sekiz 
gün evvel İstanbul vilâyetinden almış oldukları ehliyet vesikalarile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1399) . 

I inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Cibali Tütün fabrikası için şartnamesi mucibince'3 adet yüksek randı

manlı sigara makinası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştm'. 
II — Muhammen bedeli sif (24000) lira, muvakkat teminatı 1800 liradır. 
III — Eksiltme 2/5/Ü39 tarihine raslayan Salı günü saat 15 te Kabataşta 

kâin Levazım şubesindeki Alım komisj'onunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden almabilir. 
V — Mubayaa olunacak makinalar Molins Standart, MüUer, Skoda fabri-

kalan mamulâtmdan olacaktır. 
VI — Eksiltmeye iştirak edenler fiatsıa tekliflerini yüzde 7,5 güvenme pa-

rası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarflann eksiltme 
için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 t 
kadar) ınezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâ
zımdır. (1713) 

* 
TASHİH İLÂNI: Gazetemizin 8 - 1 2 Mart 1939 tarihli nüshalarında înhi-

şarlar idaresinin Malatya Tütün Fabrikasında yaptıracağı Trottuvar, Asan
sör tesisatı, Bahçe toprak tasfiyesi, Drenaj Bahçe dahili yolları ve ihata du
varları işlerinin ihalesi sehven 23 Mart 1939 olarak gösterilmişti, İhalenin 
27 Mart 939 pazartesi günü yapılacağı tavzihan ilân olunur. 

I — idaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak iki adet Dizel lokomotif ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli Sif İzmir (5400) lira % 7,5 muvakkat teminatı (405) 
liradır. 

II — Eksiltme 3/4/939 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15,30 da Ka-
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

III — Şartnameler paıasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız tekliflerini ve 

Detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tuz Feiı şubesine berai tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü muta-
zammm vesika almaları lâzımdır. 

V — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka mektubunu ve münakaşaya iştirak vesikasmı ihtiva ede
cek olan kapalı zarflann ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar yani nihayet saat 14,30 za kadar mezkûr komsiyon başkanhğına makbua 
mukabilinde vermeleri lâzımdır. (1035) 

• 
I — İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikalarında halen mevcut olanlar

la Mayıs 933 gayesine kadar (160.000) kilo birikeceği tahmin edilen tahta par
çası evvelki ihale fesh edilerek yeniden pazarhkla arttırmaya konmuştm-. 

II — Muhammen bedeli beher kilosu (50) santim hesabile (800) ve % 15 
teminatı (120) liradır. 

III — Arttırma 18/3/939 tarihine rashyan cumartesi günü saat 10 da Ka-
bataşda levazım ve mübayaat şubesi müdüriyetindeki satış komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV — Tahta ümuneleri Cibali ve kutu fabrikalarında görülebilir. (1674) 

Askerî Fabrikalar umum müdürlüğü 
Ticaret Ş u b e s i m ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

Aşağıda miktar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacaktır. İstekliklerin; 
numuneleri ve orijinal resimlerile beraber sif İstanbul teslim şartile fiath 
teklifleı ini lO/Nisan/939 pazartesi günü akşamına kadar Ticaret şubesine 
vermeleri. 

Bu malzemenin şartnamesi her gün saat 13,30 dan 15,30 za kadar umum 
müdürlükte Ticaret şubesinden veya İstanbul - Fındıklıda Askerî Fabrikalar 
Yollama Müdürlüğünden almabilir. (925) (1758) 

Siyah kovanlara mahsus adî kapsül 
I.üks » )•• kapalı » • 

12 Çap. 14 m / m yağU esmer tapa 
16 
20 
32 
16 
20 

» 
» 
» 
» 
;> 

14 
14 
12 
12 
12 

» 
» 
)) 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

12 Çap 3 m/m 6 m/m 7 m/m 9 nv'm adî kâat tapa 
16 Çap 3 m/m 6 m/m 7 m/m 9 m/m adî kâat tapa — 
2.*) Çap 3 m/m 6 m/m 7 m/m 9 m/m adî kâat tapa — 

3.500.000 adet 
1.500.000 » 

250.000 » 
150.000 » 
40.000 » 

850.000 » 
450.000 » 
200.000 » 

beherinden 
500.000 ner 
500.000 » 
500.000 » 

I Deniz Levazım Satmalma komisyonu ilânları 
1 _ Tahmin edilen bedeli (300,000) lira olan (5000) ton mazotun 23/ 

Mart/ 939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de kapah zarfla eksiltme
si yapılacaktır. 

2 _ Muvakkat teminatı (35,750) lira olup şartnamesi her gün komisyon
dan (15) lira bedel mukabilinde ahnabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayıh kanım tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanhğma vermeleri. (1424) 

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

çük boy müvezzi çantasının alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
5/4/939 çarşamba saat 14,30 da B. Postahane binasında alt katta müfettişlik 
odasında toplanacak alım satım komisyonvmda yapılacaktır. Hurçlann be
her çifti 50 lira, büyük çantaların be '^ri 700, ortaların 550, küçüklerin 425 
kuruş, hepsinin muhammen bedeli 31' 2,50 lira muvakkat teminat 232 lira 
69 kuruştur. İsteklilerin idarî ve fenr: şartnamelerile tipe esas nümımeleri 
görmek ve muvakkat teminatlannı y. frmak üzere çalışma günlerinde mez
kûr müdüriük idarî kalem levazım kt una, eksiltme gün ve saatinde do ye
ni sene i(:in muteber ticaret odası vesü-ası ve muvakkat teminat makbuzu ile' 
komisyona müıacaatlan. (1749) 



POLİTİKA 
Büyük Okyanusta vaziyet 

Avrupanın işleri son derecede kanştığı bir sırada Büyük Okyanusta 
da vaziyet fenalaşnuştL Son günlerde iki hâdise Büyük Okyanustaki ahva
lin veharaete değil salâha doğru gittiğini isbat etmiştir. Bunlardan biri 
Amerika bahriye umumi erkânıharbiyesinin şiddetli ısran ve zoru karşı-
smda Japonyanın yanı başmdaki Amerikaya ait Guam adasının tahkimi
ne ne ayan, ne de mebusan meclisinin razı olmamasıdır. 

Hattâ Amerika Hariciye Nezareti bu adanu civarmda Japonyanın 
mandası altındaki adalarm tahkim edilmemiş olduğunu parlâmentoya bU-
dirmek suretile askerlerin iddiasmı cerhetmiştir. 

İkinci hâdise de Japonya Hariciye Nazın Aritanın merkezi Moskovada 
bulunan komünist entemasyonaluun faaliyetine karşı birlikte mücadele 
için Japonya, Almanya ve ttalya arasmdaki misakm askeri bir ittifaka 
tahvil edileceğine dair çıkan haberleri kati olarak tekzip etmesidir. 

B. Arita Japonyanm Uzak Şarkta kurmak istediği yeni nizam ve in
tizama ve bütün dünyada Jap<Miyaya mümtaz bir mevki temin etmeğe 
bu misakın kâfi olmadığını ve bu misaka Japonyanın demokrasi devletlere 
karşı cephe aldığı manası verilemiyeceğini ve Antikonmintem devletlerin 
ideoloji menfaat ve alâkalan uğrunda Japonyanın İngiltere, Amerika ve 
Fransa ile olan iyi münasebatmı feda edemiyeceğini ehemmiyetle kaydet
miştir. 

Japonyanm bütün düşündüğü Uzak Şarkta birkaç devletin hücumun
dan emin olmak ve taamız edUemiyecek bir mevki temin etmektir. Bu 
maksadla hazırladığı yeni plân ile gerek bahri kuvvetler gerek hava kuv
vetleri cihetinden hiçbir zaman İngilterenin ve Amerikanın dununda kal
mamağı tastnim etmiştir. 

Yine üç senelik ymi bir plân ile iktisadi cihetten kuvvetli bir hal al
mağı yani bütün dünya devletleri toplamp birlikte iktisadi cihetten ala
caktan zecri tedbirlerin Japonyayı müteessir etmemesini temin etmeği 
karariaşlarmıştır. Bu plân ile 1942 sotesinde Jap(mya hariçten gerek harp 
sanayü ge r^ umumi sanayU için malzeme ve ham madde celbine muhtaç 
kalmayacaktır. O tarihe kadar çelik istihsali yüzde 100 ve sunî petrol is
tihsali yüzde 2900 çoğalacaktır. AKŞAM 

Chamberlain yetmiş yaşında 
Yarm İngiltere Başvekili bay Cham

berlain yetmiş y ^ m bitiriyor. İngil
tere Başvekilleri arasmda yetmiş ya
şında mevkiini muhafaza eden ilk 
başvekildir. Lord Baldvin çekildiği za
man yetmiş yaşım bitirmesine üç ay 
kalmıştı. 

Tesadüfe bakınız ki, İngiltere baş
vekili senei devriyesini evinde oturup, 
ailesi erkâm, çoluğu çocuğu arasmda 
kutlayamuyacak, Birmingamda, itti

hatçılar birliğinin toplantısmda bu
lunmağa mecburdur. 

Birmingam şehri, Başvekilin yetmi. 
şinci yılım kutlamağa hazırlanıyor. 
Şehir otelinde büyük bir ziyafet vere
cek, eğlenceler tertip edecektir. 

Ancak Birmingam belediyesi müş
kül bir mevkie düştü. Birmingam şehif 
oteU iki bin kişi istiap ediyor. Ziyafete 
ve eğlencelere gelmek isteyenlerin sa
yısı on bin kişiden fazladır. 

Bay Löbrön şerefine 
Londra Fransa Cürahurreisini istik

bale hazırlanıyor. Bu münasebetle 
Londrada muhtelif eğlenceler ve ziya
fetler tertip edilecektir. Gazetelerin 
yazdığına göre en büyük eğlence Lon
dra operasının temsili olacaktır. 

Londra operası 1908 denberi Fransa 
Öevlet reisi önünde temsil vermemiş

ti. 
Londra kralı ile kraliçesi Fransa 

sefaretinde yemek yedikten sonra ope
raya önce gelecekler ve kapıda bay 
Löbrön ile eşini karşıhyacaklardır. 

O geceki temsilde loca f iatleri bizim 
paramızla 150 lira, birinci mevki kol-
tuklar da 40 liradır. 

İsviçre gemici İstiyor 
Olmaz olmaz dememeli... 
İsviçre gazetelerinde şöyle bir ilân 

çıktı: 
€25 - 35 yaş arasında, 1 metre 65 

boyunda, gemicilikten ariUyan İdm^ 
seier isteniyor...» 

Garib şey değil mi?... İsviçrede flre-
mici!.. 

Yakında İsviçre millî sergisi oçtZt-
yor. Bu sergi müddetince Zürih gö
lünün iki arasını birbirine bağlamak 
üzere, gölün üstünde havaî elektrik 
tdi ile işleyecek bir tekne seyrüsefer 
edecek. İşte gemicileri bu nakil vasu 
tasım kullanmak için istiyorlar. 

Gediz taştı 
Ova deniz halini aldı, nüfusça 

zayiat yok 

Manisa 16 (Akşam) — Son günler
de yağan yağmurlardan Gediz nehri 
taşmış, ova deniz halini almıştır. Nü
fusça zayiat yoktur. 

Oyun oynarken beş lirasını 
aşırdılar 

Hasan isminde biri Eyüpte bir kah
vede ojrun oynamakta İken yanma 
Bokulan Bilâl isminde bir arkadaşı. 
Basanın yan cebindeki beş lirayı sışı-
Hp savuşurken yakalanmıştır 

[Tekirdağ hapishanesine dün 
d e 2 5 mahkûm gönderildi 

Bımdan dört gün evvel, umumi 
hapishanede bulunan ağır cezalı 
mahkûmlardan yirmi beşi Tekirdağ 
hapishanesine gönderilmişti. Dün ge
ne yirmi beş kişiden mürekkeb olmak 
Üzere ikinci bir kafile daha Tekirda-
ğma yollanmıştır. 

Bu şekilde İstanbul hapishanesin-
ifte uzun ve ağır cezah mahkûm kal
mamış bulunmaktadır. 

Sivaslı iki ibrahim 
Ortaklama aldıkları bir bile

te, 50 bin lira düştü 

Hancı İbrahim Marangroz İbrahim 

Sivas (Akşam) — Tayyare piyan-
kosu son keşidesinin en bü3rük ikra
miyesi olan 50 bin lira şehrimizde bi
ri Hancüık, diğeri marangozluk eden 
İbrahim isimlerinde iki arkadaşa isa
bet etmiştir. 

İbrahimler bir bileti ortaklama al
mışlardır. Şimdi büyük bir sevinç 
içindedirler. 

Weidman mahkemede 
" her şeyi ben yaptım,, diyor 
Suç ortaklarından Colette ise bu cinayette 

Icomşusunun alâî ası olduğunu iddia etti 
Paris civannda altı kişiyi öldürmüş 

olan haydud Weidman üe arkadaşla^ 
nnm Versay ağırceza mahkemesinde 
muhakemelerine devam edilmektedir. 
Muhakeme esnasında, haydudun ken
disini müdafaa hususımda gösterdiği 
lâkayıdı ve avukatlanmn mesuliyeti
ni hafifletmek için ileri sürmek iste
dikleri delillere omuz silkmesi hayre
ti mucip olmaktadır, Weidmanın dört 
avukatından biri, Fransanm en büyük 
avukatı Moro-Glafferidir. Moro-Giaf 
feri ile arkadaşları, kendisini otm'du-
ğu villâda tevkife giden iki polis mü
fettişine kurşun sıkması onları öldür
mek maksadile değü, fakat köşkte bu
lunan bir suç ortağını polislerin gel
diğinden haberdar etmek ve kaçması-
m kolaylaştırmak maksadile olduğu
nu ileri sürmüşler, fakat mesleki esra-
n ifşa etmemek mecburiyeti 3mzünden 
bunun kim olduğunu söyliyemiyecek-
lerini ilâve etmişlerdir. Avukatların 
bu mücerred sözü, jüri heyeti arasm
da şüphe ve tereddüdü uyandırmamış, 
Weidman reisin bu husustaki sualle
rine mütereddidane baş sallamakla ik
tifa etmiştir. 

Weidman, emlâk simsarı Lesobru ve 
arkadaşı Frommeri bizzat öldürdüğü
nü ve bu iki cinayette cürüm ortağı olı 
madiğim katiyetle söylemiştir. Halbu
ki, bu iki cinayet için katilin suç or-
taklarından Cîollette ehemmiyetle kar
şılanan bir ifade vermiş ve demiştir 
ki: 

— Weidman oturduğu Vulji villâsı-
nm yanmdald köşkte Moully nammda 
biri oturmaktadır. Bu adam Weidma-
mn dostudur. Weidmamn oturduğu 
villâya sık sık gidip gelirdL Lesobre'un 
ve Frommerin katillerinde medhal. 
dar olduğundan şüphe edilen meçhul 
adamın Mouly'nin eşkâline benziyor. 
Mouly'nin mevcudiyetinden şüphe 

Weidmanm öldürdüğü dansös 
de Koven 

edilen meçhul suç ortağı gibi kısa bı
yıklan vardı. Mouly bu bıyığı traş et
tirmiştir. Muhakeme esnasmda bah< 
sedüen otomobil, Mouly'nin otomobi
line benziyor. 

18 teşrinievvelde yani Lesobre'ım 
katlinden iki gün sonra idi Moully'nin 
villâsına yemekten evvel içki içmeğe 
davet edilmiştik. İşte o gün, Moully'
nin evinde bu iki maktulden birine 
aid olması lâzım gelen broderiler, bir 
şemsiye ve daha bazı eşya gördüm. 

CoUete'in bu ifadesi üzerine avukat 
Moro-Giafferi Weidmana dönerek sor
du: 

— Rica ederim, yalvannm Lesobre'u 

öldüren Movdly midir, söyle... 
Weidman ayakta şu cevabı verdi: 
— Hayır tistad! 
Bunun üzerine mahkeme reisi şa-

hid sıf atUe davet edUen Moullynin çağ^ 
nlmasım mübaşire söyledi. Mübaşir, 
çağırdıktan ve aradıktan sonra cevap 
verdL 

— Burada yok efendim. 
Dosya kanştınldı, Moully'ye celb-

namenin tebliğ edildiği fakat gelme-
diği anlaşıldı, reisin teklifi üzerine 

maznun CoUette tarafından yapüan bu 
ifşaatm muahhiren tedkikine karar 
verilerek Amerikah dansöz de Keve
nin katli meselesine geçildi. Dün de 
tafsilâtile yazdığımız veçhile, 'Weid-
man, bir barda rasladığı dansözü köş
küne davet etmiş, kanapede otururlar
ken, ansızın üzerine atılarak ellerile 
boğmuş, sonra cesedini bodrumda 
gömmüştü. 

Weidman, bu cinayeti de katiyen in« 
kâr etmedi: 

— Cinayetimi itiraf ederim dedL 
Reis haydudu izahat vermeğe davet 

etti. Weidman: 
— Maneviyatım bu hususta izahat 

vermeğe müsaid değildir demekle ik
tifa etti. 

Bu cinayette Weidraanın suç ortağı 
olan MUlion ile metresi CoUette sorgu
ya çekilecekleri sırada reise biraz evvel 
çağrılmış olan şahid Moullynin geldiği 
haber verildi. Şahid içeri almdı ve re
isin suallerine şu cevabı verdi: 

— Bu cinayetlerden katiyen habe
rim yoktur. Weidman, bana itiraflarda 
bulunmamıştır. Oturduğu villâya yal-
nız bir defa gittim. Cinayetleri gazete
lerden öğrendim. 

Reis bu şahidin Leblondun katli, 
tedkik edüirken arız ve amik isticvap 
edileceğini söyledi. Ve celseyi tatil et
ti. Muhakeme devam ediyor. 

I İktisadî meseleler I 
Çekoslovakyanm parçalan
masının ticarî neticeleri 

Çekoslovakyanm yeniden taksime uğra
ması piyasada bu memleketle olan ticari 
münasebetlerin kesilmesine sebebiyet ver
miştir. Esasen Südet mmtakasmm Çe-
koslovakyadan ayrılması üzerine ba mem
leketle olan ticari münasebetlerimiz azal
mıştı. Çekler, bizden aldıkları maUarm 
miktannı tahdid etmişlerdi. Meselâ her 
sme Türkiyeden 1 milyon 250 bin kilo 
tütün alan Çek rejisi, ba sene 660 bin 
kflo tütün almıştL 

Çekoslovakyanm parçalanması dış ti
caretimizde de bir tahavvül yapmaktadır. 
Çünkü Çekoslovakya Merkezî Avrupa 
memleketleri arasmda bizimle en çok ti
caret yapan bir memleketti. 936 senesin
de ihracatım» 2 milyon küsurdu. Bu 
miktar 938 senesinin dokuz ayı içinde 4 
milyon 558 bin liraya kadar yûkselmiştL 
Her iki memlelıet arasmdaki kliring an
laşması üzerine Çekoslovakyadan yaptığı
mız ithalât miktarı 4 milyon 902 bin li
raydı. Türkiye - Çekoslovakya arasındaki 
ticarî münasebetler de gittikçe artıyordu. 
Geçen sene çavdarlanmızm çofunu bu 
memlekete satmıştık. Kuzu derisi, tiftilt, 
yapağı, kuru meyvalanmızm da en iyi alı
cısı mevkiindeydL Almanyadan sonra ham 
maddelerimizin ikinci derecede müşteri
si Çekoslovakya olduğu için, mallanmu 
Almanya ile bu memleket arasmda reka
bete mevzu olarak daha yüksek fiatle sa
tılmakta idi 

Avusturyanm Almanya tarafmdan il
hakı, Çekoslovakyanm parçalanması üze
rine, Türkiye - Almanya arasmdaki mü
nasebetler de kendiliğinden artmaktadır. 

Çekoslovakya malları, piyasamızda bü
yük bir rağbet görmektedir. Südet mm-
takası Çeklerin dindeyken, piyasamıza 
daha fazla miktarda Çek kumaşları geli
yordu. Çek kumaşları umumi harpten 
sonra İngiliz mallarından sonra büyük 
bir mevki tutmuştu. Çek pamuklu doku
maları, yünlü kumaşları, diğer pazarlar
dan gelen kumaşlara rekabet ediyordu. 
928 senesinde Ticaret odası tarafmdan 
hazırlanan bir raporda, piyasadaki ku
maşların en ziyade Çek malı olduğu tas
rih edilmişti. 

Hasılı Çekoslovakyanm parçalanması, 
ihracat bakımından üzerinde durulacak 
bir meseledir. 

Hüseyin Avnl 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
Çekoslovakyadan kopup istiklâlini ilân eden 

flovakvaniDin taırihıçesB 

Sivasta bol yağmurlar 
Sivas (Akşam) — Günlerdenberi 

şehrimi» ve çevresinde bol yağmur
lar yağmaya başlanuştır. 

G ünün mevzularından biri par
çalanan Çekoslovakyanm bir 

kısmı olan Slovakyadır. 
Yeni bir nazariyeye göre, Slovak

lar, cenup Slâvlarmm bir kısmıdır. 
Fakat diğer bir nazariyeye göre de -
ki, daha ziyade teammüm etmiş bir 
noktai nazardır - bu kavim. Öder ve 
Vistülden gelerek bilâhare Macaris
tan olan ülkenin şimali garbisine yer
leşti. Aym devrede de akraba kavim
ler Moravya ve Bohemya'ya yayıldı
lar. Bazı âlimler de sekizinci ve do
kuzuncu asırlarda bunların şimdi 
bulunduklan sahaya geldiklerini id
dia ederler. 

Dokuzımcu asırda, Slovakya, Bü
yük Moravya devletinin bir parçası-
m teşkil ediyordu. Bu teşekkülün Ma
carlar tarafından 906 da imhasını 
müteakib Polonyalılarla Çekler ara
smda ihtilâf mevzuu teşkil etti ve ni
hayet on birinci asırda Macarlann bo
yunduruğuna girdi. Bu tabüyet her 
ne kadar medeniyetleri durdurdiyse 
de şahsiyetlerini imha edemedi. 

On dokuzuncu asırda Macarlar, 
- müüyetçilik cereyanlan neticesi -
lâtince yerine knedi ana dillerini kul
lanmağa başlayınca vaziyet değişti. 
Slovaklar, sistematik Macar müliyet-
ciliğile çarpışmak mecburiyetinde kal-
düar; 1863 te bir halk maarifi cemi-
yeti kurdular. Fakat bu «Matica Slo-
venka» 1875 te dağıtıldı. 

1914 te iki milyon Slovak, Buda
peşte pşTİâmentosunda ancak iki 
mebusla temsü ediliyordu. Bir tek 
orta ve jrüksek mektepleri bile yoktu. 
Memurlarm çoğu Macardı. Millî bir 
siyasetin her hangi bir tezahürü ka
bil olamıyordu. 

Umumt harb esnasmda Slovaklar, 
Çekler gibi, itüâf devletleri tarafına 

meyletti. 30 mayıs 1918 de Slovak 
mümessülerile Çeklerinki bir Çekos
lovak devletinin tesisine dair itilâfı 
Amrikada imzaladılar. 

Bu memleketin halkı, yukarıki taf
silâttan da anlaşılacağı üzere, maa
rifçe az iloglemişlerdir. Ekseriyetleri 
katoliktir, çifçidir, papazlann tesi-
rindedirler. Uzun zamandanberi kom
şuları olan, seviyesi pek yüksek Çek
lerden millî karakterce hayü aynlır-
1ar. Vahim anlaşmazlıklar da bu yüz
den zuhur etmiştir. Hlinka isimli 
papas liderin fırkası mütemadiyen 
ayrılık telkin etmiştir. 1928 de, Slo-
VBikya hususî idareli ve meclisli, ve 
Çekoslovakyaca seçilmiş bir reisli 
muhtariyet sahibi oldu. Şimdi Çek
lerden tamamile ayrılarak kendisini 
müstakil bir hükümet ilân etti. 

Slovak lisanı Çeklerinkine pek ya
kın akrabadır. Bu iki Lehçe, garb 
Slâvcasmı teşkü eder. Müttehid bir 
Çekoslovak Usam ilmen mevcud de-
ğUdir. Slovakçanm ayrüığı, bunun 
Slovakyada tedrisi 1926 dan itibaren 
resmen kabul edilmiştir. 

Tarihte de bu iki dil kolunun bir* 
leşmesi ve aynlması hususunda mü
cadeleler olmuştur; fakat nihayet 
aynlık zarurî görülmüştür. 

Edebî Slovakçamn grameri, şairi». 
ri, naşirleri, bilhassa kuvvetli halk 
edebiyatı vardır. 1882 - 1907 arasm
da «Slovenske spevy» mecmuasmda 
bin sekiz yüz halk şarkısı toplanmış» 
tır. 

*** 
Slovakyanm mesahası 48,933 laxu 

murabbaıdır. Nüfusu üç milyondaoi 
biraz fazladır. Merkezi Braüslavadur. 
Burasma Almanlar Presburg derlen 
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16 Mart ihtifali 
Dün Eyüpte bir merasim yapılarak 
şehidlerimizin ruhları taziz edildi 

Dünkü merasimde havaya silâh atılırken \e nutuk söylenirken 
Dün 16 mart şehitleri için Eyüpte 

ihtifal yapılmıştır. Program mucibin
ce saat 13,30 da Köprünün Haliç iske
lesinden kalkan bir vapur askerî kıta
ları ve davetlileri Eyübe götürmüştür. 
Saat tam 15 te askeri bando tarafm-
dan çalman matem havasile merasi
me başlanmıştır. Matem havasından 
sonra Umumî meclis namına Meliha 
Avni, Halkevleri namma Eyüp Hal
kevi reisi Hulusi Ertuğrul ve gençlik 

namma da bir Üniversite talebesi ta
rafından nutuklar söylenmiştir. 

Bunu müteakip bir manga asker ha
vaya üç el silâh atmış, duruş sırasile 
askerî kıtalar, kız ve erkek mektep ta
lebeleri geçid yapmışlardır. Kolordu, 
Belediye, Parti ve teşekküller namma 
çelenkler de konduktan sonra merasi
me nihayet verilmiştir. 

Kesif bir kalabalığın iştirak ettiği 
merasim bir saat devam etmiştir. 

B. Şemsettin Zincirkıran 
iş bankası Trabzon şubesi müdürü 

B. Şemseddin Zincirkıran Beyoğlu 
şubesi müdürlüğüne tayin edilmiş
tir. B. Şemseddin Zincirkıran Trab-
zondan gelerek yeni vazifesine başla
mıştır. 

Talebe ve âdabı muaşeret 
kaideleri 

Maarif Vekâleti talebe arasında mu
aşeret âdabının teessüsünü temin et
mek ve gençliği tenvir eylemek üzere 
Maarif müdürlüklerine tebligatta bu
lunmuştu. Bu tebligat üzerine bugün 
Maarif müdürlüğünde bütün mektep 
müdürlerinin iştirakile bir toplantı 
yapılacak ve bu husus hakkmda bir 
iş birliği tesis edilecektir. 

Bir çamaşır hırsızı yakalandı 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube 

sirkat kısmı memurları Ahmed is
minde sabıkalı bir hırsızı yakalamış
lardır. Ahmde; muhtelif zamanlar
da, muhtelif evlerin bahçelerine ası
lan çamaşırları çalmaktan suçludur. 
Ahmedin bu şekilde aşırıp sattığı çsr 
maşırlar meydana çıkarümış, kendi
si de dün adliyeye teslim edilmiştir. 

Tıbbiye - Yüksek ticaret 
mektebi maçı 

Geçen hafta karşılaşmaları tehir 
dilen Tıbbiye ile Yüksek ticaret mek
tebi maçı bu hafta cumartesi günü 
saat 14-15 de Pera - Şişli maçından 
evvel Taksim stadyomunda yapıla
caktır. 

İhtilastan maznun bir 
memur yakalandı 

Otele yanlış hüviyet verdiği 
ve tabanca taşıdığı için iki 

gün hapsine karar verildi 
Resülayn postahanesi müdür ve-

küliğinde bulunduğu sırada posta-
hane kasasından üç bin lira ihtilas 
ettiği iddiasile Fahri adında biri hak
kmda tahkikata girişilmiş, fakat 
kendisi orada bulunamamıştır. 

Mahallî adliyesi, bu adamm aran
ması ve yakalanması için, vilâyetler 
adliyelerine müracaat etmiştir. Bu 
arada İstanbul zabıtası da Fahriyi 
araştınrken evvelki gece Sirkeci otel-
lermden birinin sahibi zabıtaya mü-
racaatle, otele yanlış hüviyet veren 
bir müşteri geldiğini bildirmiştir. Za
bıta memurları bu adamı yakalamış
lar ve tahkikat derinleştirilince, ken
disinin Resülayn'de aranmakta olan 
Posta müdür vekili Fahri olduğu an
laşılmıştır. Fahrinin üzerinde bir de 
tabanca bulunmuştur. 

Fahri hakkında ruhsatsız tabanca 
taşımak, yanlış hüviyet vermek ve 
ihtilas suçlarından evrak tanzim olu
narak Adliyeye teslim edilmiştü'. 

Dün Sultanahmed birinci sulh ce
za mahkemesinde Fahrinin muhake
mesi yapılmıştır. Maznun şu ifadeyi 
venniştir: 

— Ben Posta müdür vekili iken fazla 
rakı içerdim. İçkinin müptelâsı oldum. 
Dairede vazife başmda da rakı içip sızı
yordum. Bu sırada kasadaki paralarm da 
günden güne eksilmekte olduğunu gör
düm. Ben sarhoş olup sızdıktan sonra bel
ki de başkaları kasayı açıp paralan al
mışlardır. Velhasıl paraların ne olduğu
nu bir türlü anhyamadım. 

Nihayet günün birinde kasadaki açık 
üç bin lirayı geçti. Bu vaziyet karşısında 
ben de on beş günlük bir tren bileti alıp 
seyahate çıktım. Ankara, Bandırma ve 
Samsunu dolaştıktan sonra İstanbula gel
dim. Burada otelci hüviyetimi sordu. Sar
hoş olduğum için ne cevap verdiğimi bil
miyorum. Sonradan öğrendiğime göre, 
otelciye, Ankara Maliye memuru olduğu
mu ve adımın Mehmed Kemal olduğunu 
söylemişim. Bundan da haberim yoktur. 

Mahkeme, ruhsatsız tabanca taşı
mak ve yanhş hüviyet veiTnek suçla
rından dolayı Fahrinin iki gün hapsi
ne, iki lira para cezası ödemesine ka
rar vermiş ve kendisi tevkif edilmiş
tir. Fahri bu mahkûmiyetini ikmal 
ettikten sonra, ihtilas suçundan da 
hakkmda kanunî takibat yapılmak 
üzere Resülayn'e gönderilecektir. 

Memleketimiz Büyük 
Millet Meclisinin yeni seçi
minin başında göz kamaş
tırıcı bir vaziyette bulunu
yor. Türk milleti beynelmi
lel siyasetin yarın için bek
lenmedik hâdiseler hazır
laması ihtimali karşısında 
her türlü nifaktan masun 
ve müteneffir bir halde 
kendine güvenir vaziyette
dir, tsmet inönü 

Denizbank umum müdürü 
dün Ankaradan geldi 

Vekâletle temasları, Etrüsk tedklkatı ve limanın 
tevsii İşleri etratında İzahat verdi 

Denizbank umum müdürü dün sa
bah Ankaradan şehrimize gelmiş, 
kendisile görüşen bir muharririmi
ze İktısad Vekâletile temaslan ve 
muhtelif meseleler hakkında §u be
yanatta bulunmuştur: 

— Bankaya ait muhetlif işler üze
rinde Vekâletle temaslar yaptım; lâ-
zımgelen izahatı verdim. Etrüsk me
selesi henüz tetkik safhasından çık
mamıştır. Vapurda tetklkata devam 
edilmektedir. Prudon Kapus kazanla
rı, bildiğiniz gibi, Fransız kazanları 
dır. Etrüsk vapuruna konulmuş ve 
üzerinde tetkikat yapılmış olan ka
zanlar da Prudon Kapus kazanlarıdır. 
Bunun haricinde verilen haberlerin 
aslı yoktur. 

Almanyadan gelen heyetlerle mü
zakerelere İstanbulda devam edil
mektedir. 

Müzakere mevzuu, bildiğiniz gibi, 
Kmpa verilen bazı raporların vazi
yeti üzerinde görüşüp bir netice elde 
etmekten ibarettir. Her iki taraf için 
de faydalı olması temenni edilen bu 
neticeye kısa zamanda varılabilecek
tir.» 

istanbul limanının tevsii 
Denizbank ortada yokken İstanbul 

limanının tevsi ve tanzimi için faali
yete geçilmiş, projeler hazırlanmasına 
başlanmış ve nihayet bu iş İngiliz Gibs 
müessesesine havale edilmişti. 

Bu müessesenin mühendisleri esas
lı tetkikler sonunda bir proje hazır
lamışlardı. Denizbankm teşekkülün
den sonra Gibs müessesesi şehrimize 
iki mühendis göndermiş ve burada 
bir büro tesis edilmiş, mühendisler 
faaliyete geçmişlerdir. Denizbanktaki 
son büyük değişikliği müteakip ise 
mühendislerin faaliyeti kısmen sekte
ye uğramış, bu suretle İstanbul lima
nının ve kömür mıntakasınm tanzi-

-mi senelerdenberi uzayıp gitmiştir. 
Denizbank umum müdürü dün bu 
hususta ve Haliçte kurulacak tersane 
meselesi hakkında muharririmize de
miştir ki: 

•— Gibs müessesesi mühendisleri-
nin çalışmaları durmamıştır. Limanın 
tevsi ve tanzimi hakkmdaki esaslı 
proje de henüz hazırlanmış değildir. 
Mühendislerin çalışmalan hazırlan
mış olan bir projenin tatbikini değil, 
bir proje hazırlanması gayesini istih
daf etmektedir. Proje hazırlandıktan 
sonra tetkik ve tatbikine geçilecektir. 
Limanın kömür mıntakası bu proje. 
de yer alacaktır. 

Tersane meselesine gelince: Bu hu
sustaki çalışmalar henüz ikmal edil
memiştir. Limanda olduğu gibi, tersa
nede yapılan tetkikler de bir proje 
hazırlamak içindir. Tersanenin kuru

lacağı saha da bu projede gösteril©* 
çektir.» 

ingiliz tezgâhlarına ihale 
edilen vapurlar 

ingiliz Suvan Hunter tezgâhlarına 
ihale edilen 11 vapur meselesi ehem» 
miyetli bir tetkik mevzuu olarak elf 
ahnmış ve bu hususta müzakereler* 
geçilmişti. Son zamanlarda durdu
ğu haber verilen bu müzakere ve tet-
kikatm yeniden başladığı duyulmuş
tur. 

Denizbank umum müdürü dün bu 
hususta kendisile görüşen bir muhar
ririmize demiştir ki: > 

— Bu mesele tetkik edilmektedir. 
Alâkadarlarla müzakerelere devam 
olunmaktadır.» 

Dün Etrüsk vapuru bir 
tecrübe seferi yaptı 

Etrüsk vapurunda tetkikata de
vam olunmaktadır. Görülen lüzum 
üzerine dün vapur tahrik edilerek bir 
tecrübe seferi daha yapılmıştır. Bu 
tecrübede Denizbank umum müdür 
muavinlerinden B. Harun da bulun
muştur. İki Alman mühendisi raporu 
yakında hazırlayacaklardır. 

Denizbank idare meclisi 
toplandı 

Denizbank idare meclisi dün öğle
den sonra B. Hâmidin riyasetinde ilk 
toplantısım yapmıştır. Bu toplantıda 
meclis azasından B. Yusuf Ziya 
ile umum müdür Yusuf Ziya 
Erzin ve bankanın yeni umum mü
dür muavini B. Suphi bulunmuşlar
dır. İdare meclisinin şimdilik B. Yu
suf Ziyadan başka azası yoktur. 

Umum müdür ile yalnız yeni mua
vinin iştirak ettiği dünkü toplantıda 
Denizbankm muhtelif işleri üzerinde 
mühim görüşmeler yapıldığı kuv
vetle tahmin edilmektedir. 

Edirnede Halkevi balosu 
güzel oldu 

Edrine (Akşam) — Halkevi sosyal 
yardım komitesi menfaatına, memle
ketin münevver bayanlarından mü
teşekkil bir komite tarafından hazır
lanan balo. Halkevi salonunda yapıl
mış ve parlak bir şekilde sabaha ka
dar devam etmiştir. 

Baloda başmüşavirimiz B. Sabri 
Öneyle valimiz Niyazi Mergen ve şeh-
rimizdeki konsoloslarla birçok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 
, Dans müsabakalan, piyango vesair 

eğlenceli n u m a r a l a r te r t ip edilmiş ve 
gelenler neşe içersinde eğlenerek iyi 
bir gece yaşamışlardır. 

Heykel sergisi açılıyor 
Yann saat 15 te Dağcılık klübünde 

bir Heykeltraşlar sergisi açılacaktır. 

A K Ş A M ' m tefrikası Tefrika No. 41 

AŞKIN KURBANI 
I — Büyük macera romanı — 

Artık uyuşmuşlardı. Refet metresi
nin yanından ayrıldıktan sonra ne 
yaptığını bilmiyen bir sarhoş gibiydi. 

Lütfiye hanımefendinin beraber 
oturmak teklifine rağmen Kadri Mem-
duh paşa kimseyi rahatsız etmek iste
mediğinden bahisle vaktile tutmuş ol
duğu küçük apartımanına yerleşti. 
Pakat hergün kızlarını görmeğe gidi
yordu. Her akşam da birlikte kâh Pe-
rihanda kâh konakta yemek yiyorlar
dı. Pek hoş vakit geçiriyordu. 

Lütfiye hammefendi, paşaya seya
hatin son derece yaramış olduğunu, 
bin kat daha iyileşmiş olduğunu söy
lüyordu. Zaten pek az tanışıriardı. Es
ki zaman usulüne tâbi oldukları için 
yüzyüze konuşmamışlardı. 

İlk tereddüdden sonra artık Tendu 
da günden günç babasına daha ziyâde 
alışıyor ve onu sevmeğe başlıyordu. 
Yalnız genç kızı üzen birşey vardı, o 
da ne zaman izdivaç bahsi açılsa paşa 
âdeta savsaklıyor: 

— İlerde bu işle meşgul olurum! -

Nakleden: (Vâ-Nû) 
diye cevap veriyordu. 

Kadri Memduh paşanın avdetini, 
Ratib de büyük bir sevinçle karşıla
mıştı, lâkin Perihanla Tendu'nun gün
den güne artan samimiyeti delikanlıyı 
düşündürüyordu. Üstelik daha dinç 
olarak İstanbula dönen paşanın bir
çok kişilerle temas edip görüşmek ih-
timali vardı. Tabiîdir ki bu suretle gü
nün birinde, büyük kızmm Katiple 
geçmiş münasebeti duyacaktı. İşte o 
zaman vaziyet pek fenalaşacak! İyisi 
mi biran evvel bu nikâh meselesini 
halletmeli, 

Tendu ile mutabık kaldılar. Genç 
kız, babasile nişanhsınm bir müddet 
yalnız kalmalarını temin edecek ve de* 
likanlı müracaatını yapacaktı. 

O akşam, iki erkek başbaşa kalmca 
delikanlı helecanü bir sesle: 

— Etendim - dedi. - Gerek Lütfiye 
hanımefendinin, gerek Perihan ham-

. mm müsaadesile nişanlandığımızı bi
liyorsunuz... Şimdi nikâh için emrinizi 
bekliyoruz. Acaba ne zaman lütuf buy-
rulacak? 

Paşa biran sükût etti. Mühim dü
şüncelerin tesiri altında imiş gibi bir 
hali vardı: 

— Pekâlâ! Görüşelim. Fakat müsa
ade edin de Lütfiye hanımefendiyi ça
ğırtayım. O da benim kadar bu mesele 
ile alâkadardır. 

Kalktı bir zile bastı, gelen hizmetçi
ye emir verdi. 

İhtiyar kadın, mütebessim, odadan 
içeri girdi. 

— Beni istemişsmiz! 
— Evet hemşireciğim. Ratip bey ni

kâh için telâş ediyordu da! 
— Hakkı da var! Artık çocukları bek

letmekte mâna yok! 
Kadın şefkatle Katibe bakıyordu. 
Kadri Memduh paşa, bu hali farket-

memiş gibi ağır ağ^r: 
— Çok üzülüyorum. Ratip beyin tek

lifine teşekkür etmekle beraber maat
teessüf reddetmek mecburiyetinde ka
lıyorum. 

Ratip teessür ve hayretle bağırdı: 
— Red mi? 
Lütfiye hammefendi meyusiyetle: 
— Neden?, diye sordu. 
— Bence pek mühim bir sebeptir... 

Hem o kadar mühim ki kararımdan 
caymamm imkâm yok. 

Delikanlı isyanla sordu: 
— Ne demek istiyorsunuz efendim! 
Heyecanla kendine bakan ihtiyar ka

dınla delikanlıya;' 

— İşte! - dedi. - Bir siyasî mesele. 
Büyük Pederiniz (S) paşa değil mi? 

— Evet!... 
— Benim pederim de malûm, meş

hur hürriyetperverlerdendi. 
— Öyle amma bizim nikâhla bu iş

lerin münasebeti ne? 
— Ratip loey, bunlar, filhakika geç

miş şeylerdir. Lâkin benim için pek 
mühim... ve zannederim ki, smlattık-
tan sonra siz de, hemşire de bana hak 
vereceksiniz. 

O zamanki politika hakkında uzun 
uzun izahat verdikten sonra delikan
lıyı incitmeden sürgün ve ölüm hâdi
sesini anlattı. 

— İşe oğlum, bu iki ailenin birleş
mesine imkân yoktur. 

— Fakat biz biribirimizi seviyoruz 
paşa efendi. 

— İsrar etmejrin oğlum... Fikrimden 
kimse beni caydıramaz. Bu katî ve sar
sılmaz bir hüküm! 

Paşamn vaziyetinde ümid verici bir 
hal olmadığmı anüyan Hatibin gözle
ri karardı. Fakat bütün metanetini 
toplıyarak son bir ricada bulımdu: 

— Bari nişanhma veda etmek mü
saadesini verir misiniz? 

— Tabiî oğlum... Kendisile konuşun, 
lâkin fazla uzatmaym ki, yavrucak 
üzülmesin! 

Katip Tendu'nun oturduğu odaya 
dc^ru yürüdü. Delikanlı çıkarken Lüt

fiye hammefendi hüzünle: 
— Zavallı çocuk! Onu evlâd gibi se

verdim. Pek yazık! Ah! O aileden ol
masaydı ne iyi olurdu. - dedi. 

Kardeşile oturan Perihan delikaı-Jı-
yı görünce sevinçle irkildi. Oh! Belli ki 
paşa red cevabım vermiş! Fakat Ha
tibin kızarmış gözlerine, perişan hali
ne baktıkça kalbi sızladı. Tendu me
seleyi öğrenince kim bilir ne hale gire
cekti! Bu düşünce genç kadında vic
dan azabı uyandırdı. Hayır! İki kişi
nin saadetile bu derece oynamağa haJcı 
ki yoktu. Şimdi kalkacak, bütün haki- ' 
kati itiraf edecek... Sonra... Sonra in
tihar edecekti. 

— Ne oldunuz evlâdım?... 
Bu suali kapıdan giren Kadri Memn 

duh paşa sormuştu. O, Perihanm gö» 
lerinden geçirdiği ruhî mücadeleyi an^ 
lamış, faciayı önlemek istiyordu. ( 

Genç kadın şaşkın şaşkın baktı. Co. 
şan iyi hisleri biran içinde kayboldu 
ve ses çıkarmadan yerinde kaldı. Izti* 
rap ve hicap izleri yüzünde görülüyor
du. 

Tendu ise, nişanhsım görünce, ni
kâhın hangi güne tesbit edildiğini ne
şeyle sormuştu. Fakat sevgilisinin lae* 
bahtlık ifade eden çehresi karşısmda 
müthiş bir korku benliğini kapladı. 

Delikanh kıza yaklaştı ve artık göa 
yaşlarım zaptedemiyerek: 

(Arkası var) 
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Müntehibi sanî seçimi dün 
de hararetle devam etti 
Birinci gûn reylerini kullanan vatandaş

ların sayısı altmış binden fazladır 
Dün sandık başları İlk güne nazaran 
daha çok kalabalıktı. İntihabat bugün 

ve yarın da devann edecek 

Ankarada sandık başında reyler VMilirken 
Müntehibi sani intihabatı dün de 

bütün hararetile devam etnüştir. Ev
velki akşam polis karakollannda mu
hafaza edilen semt sandıklanna dün 
sabah saat 9 dan itibaren rey atılma
ğa başlanmıştır. Dün, evvelki güne 
nazaran sandık başlan daha çok ka
labalıktı. 

Sandık başlarında bulunan teftiş 
heyeti azaları ve Halk partisi mümes
silleri intihabata iştirak edenlerin 
isimlerini tesbit etmişlerdir. 

Evvelki günkü intihapta rey atan
lar mikdarı şudur: 10,665 Beyoğlu, 
5245 Kadıköy, 3577 Eminönü, 4053 
Beşiktaş, 3666 Üsküdar, 1414 Bakır
köy, 912 Adalar, 1341 Eyüp, 8974 Fa
tih, 3548 Sarıyer, 2205 Şile, 4825 Ya
lova. Diğer kazalarda verilen reylerin 
mikdanna dair henüz malûmat gel
memiştir. 

Dün de intihabat münasebetile şeh
rin muhtelif semtlerinde bazı tezahü
rat yapılmış, bir çok hatipler söz söy
lemişlerdir. Partinin oparlörlü kam
yonu da şehrin muhtelif mmtakala-
nnda dolaşarak propaganda yapmış
tır. 

Dünkü nüshamızda kaydettiğimiz 
gibi şehrin muhtelif semtlerinde mü-
samereler verilmektedir. Yarın ak
şam da Kadıköyünde Hâle sinema-
smda bir temsil ile bir güreş yapılar 
rak n u t u k l a r söylenecek, Kız:ltoprak-
ta da bir müsamere verilerek B. Beh
çet Yazar tarafından bir nutuk irad 
edilecek, Erenköyünde Sosyal sinema
sında temsil ve konser verilecek, bun
dan başka Osmanağada, Rasimpaşa-
da da müsamereler verüip nutuklar 
söylenecektir. 

Ayni zamanda Sütlücede, Kasım-
paşada, Bakırköy Halkevinde nutuk
lar söylenecektir. 

Saat 20 de Eminönü Halkevinde 
doktor Osman Şerafeddin bir nutuk 
verecektir. Sarıyer de saat 11 de bir 
hitabe yapılacak, Üsküdarda, Bey-
kozda da nutuklar söylenecektir. 

Partinin oparlörlü kamyonu saat 
12 ile, 16 arasmda Beykozdan itiba
ren boğazm Anadolu sahUini dolaşar 
çaktır. Dün akşam da Üniversitede 
saat 17 de medenî hukuk doçenti B. 
Hıfzı Veldet «Altmcı Büyük Millet 
Meclisi intihabı münasebetile gençliği 
tenvir» mevzulu bir konferans vermiş
tir. 

Bugün de doçent B. Abadan ayni 
mevzu etrafmda bir konferans vere
cektir. Yann saat 11 de hukuk fakül
tesi dekanı B. Ali Fuad, hukuk fakül
tesinde bütün üniversite gençliğine 
hitaben intihab etrafmdan bir kon
ferans verecek ve bu konferansa tale
benin iştirakini temin için fakültede 
bu saatte ders yapümıyacaktır. 

t z m i r d e m ü s t a k i l m e b u s l u ğ a 
n a m z e d l i k l e r i n i k o y a n l a r 
izmir (Akşam) — İzmirde dok

tor B. Faik Muhiddin ile avukat B. 
Reşad Ağaoğlu ve B. Mehmed Talât 
Tannoğlu isimlerinde üç kişi,, me
bus seçimi teftiş heyeti reisliğine isti
da vererek İzmirden müstakil me
busluk için namzedliklerini koymuş
lardır. 

B u r s a d a 
Bursa 16 (Telefonla) — Vilâyeti

mizde ikinci müntehip seçimi bir 
günde bitirilmiştir. Bilhassa dağ köy
lüleri, müthiş kar tipilerine rağmen 
sandıkların bulunduğu köylere ka-
dar gitmişlerdir. Bu köylüler tıpkı 
birer k u t u p seyyahı gibi döndüler . 
İştirak miktannın yüzde 35 nisbetin-
de olduğu öğrenilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi mil
letin menfaa t ve idealleri
ni hak ika ten temsil eden bir 
millet hülâsası vaziyet ve 
i t iyadında bulunacakt ı r . 

ismet İnönü 

ıv ı r k o ş u s u 1 u r k ı y e b i r inc i l iğ i 
Önümüzdeki pazar günü Ankara-

da yapılacak olan Türkiye kır koşu
su birinciliğine iştirak edecek İstan
bul takımı tesbit edilmiştir. 

Güneşten Rıza Maksud, Demirspor-
dan Hüseyin, Beşiktaştan Artin, Ga-
latasaraydan İbrahim İstanbul nar 
mma bu müsabakaya iştirak edecek
ler ve kafileye atletizm ajanı ve mo
nitörü Nailî riyaset edecektir. 

Türklyede teşkilâta dahil bütürf" 
mmtakaların iştirak edeceği kır ko
şusu birincüiği müsabakaları Anka
ra 1 9Majas stadında başlayıp bitmek 
üzere 6000 metre arızalı arazide ko
şulacaktır. Müsabakanın gerek ferd 
ve gerek takım birincisine umum mü
dürlük tarafından kupa verilecektir. 

P e r a k l ü b ü h a k k ı n d a t a h k i k a t 
y a p ı l ı y o r 

Geçen hafta cumartesi ve pazar 
günleri Ankarada iki maç yapan Pe
ra (Beyoğluspor) klübünün bu mü
sabakalar esnasında umum müdür
lük tarafından evvelce bir ay müsa
baka boykotu ile tecziye edilen Hris-
toyu oynattığı haber almdığından bu 
husus hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Bu oyuncunun oynadığı tahakkuk 
ederse klüb idare heyeti ile, cezalı 
olduğunu bildiği halde müsabakaya 
iştirak eden mezkûr oyuncuya ceza 
verilecektir. 

Geçenlerde aynı şekilde hareketten 
dolayı Fener Yılmaz klübünün idare 
heyeti azalarına birer ihtar, ilk defa 
olmak üzere klübe de 25 lira para ce
zası verilmişti. Pera klübüne de para 
cezası ile ihtar verileceği tahmin edil
mektedir. 

Bisiklet müsabakaları 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Bisik

let Ajanlığından: 
1 — Seri bisiklet yarışlarının dördüncü

sü 19/5/939 tarihine müsadif Pazar günü 
sabahı yapılacaktır. 

2 — Yanşa tam saat 9 da başlanacak
tır. 

3 — Yanş yolu: Mecidiyeköy - Hacıos-
man tepesi - Kefeliköy - Tarabya - Meci
diyeköy arasında iki defa gidip gelme ol
mak üzere 60 kilometredir. 

4 — Ayni gün ve saatte ikinci smıf bisik
letçiler arasmda tertip edilip geçen hafta 
mııhalefeti hava dolayısile yapılamıyan 
Teşvik müsabakası da yapılacaktır. 

5 — Evvelce ilân olunduğu gibi bu yarı
şa 1937 ve 1938 senelerinde tertib edilen 
bisiklet koşularma iştirak etmemiş olan 
her bisikletçi girebilecektir. 

6 — Yarış yolu: Mecidiyeköy - Hacıos-
man tepesi - Kefeliköy - Tarabya - Meci
diyeköy olmak üzere 28 kilometredir. 

7 — Bu yarışta derece alan birinci, ikin
ci ve üçüncüye birer madalya verilecek
tir. 

8 — Her iki yanşa da girecek olan koşu
cuların yanş saatinden evvel hazırlanmış 
oldukları halde Likör fabrikası önünde 
hazır bulunmaları ve isimlerini hakem 
heyetine kaydettirmeleri I&zımdır. 

G. H. P. ocak kongreleri 
Dün Antakyada binlerce halk 

tezahürat yaptı 
Antakya 16 (A.A.) — Anadolu 

ajansmın hususî muhabiri bildiriyor: 
Cumhuriyet Halk Partisi ocak kon

grelerine devam edilmektedir. Antak-
yaya bağh Harbiye nahiyesinin Har
biye, Duver, Bağdadiye, Dersuniye 
kongreleriıü yapmışlardır. Dört semt 
ocağımn idare heyetleri ve kongre 
mümessilleri seçildikten sonra ocak 
üyeleri birleşerek üç bin kişiden fazla 
bir kalabaUk yollarda millî oyımlar 
oynayarak devlet reisi Tayfur Sökme
nin ikametgâhı önünde heyecanlı te
zahürat yapmışlar, Partinin göster
diği adalet ve kardeşlik hislerinden 
dolayı Mülî Şef înönüye sevgi ve şük-
ranlarınm arzedilmesini temenni ede
rek sevinç içinde köjierine dağılmış
lardır. 

Otobüs yolsuzluğu ve 
asrî mezarlık davası 

Dün Ankarada cereyan eden muhakenıeda mOd-
deiumumî altmış şahidin dinlenmesini İstedi 

Asrî mezarlık davasından dolayı, B. Muhiddin Ostün-
dağ, Şerafeddin, Avni Yağız, İhsan Namık hakkındaki 

bozma kararma ittiba edildi. Mahkeme, B. Hâmid 
Oskay hakkındaki beraet kararında ısrar ediyor 

Ankara 16 (Telefonla) — Otobüs yolsuz
luğu davasına bugün Temyiz dördüncü 

ceza mahkemesinde devam edildi. Muhake
mede, suçlu sanılanlardan İstanbul eski va
lisi B. Muhiddin Üstündağ ile Belediye Re

is muavini B. Ekrem Sevencan hazır bu
lunuyorlardı. Celsenin açılmasını mütea
kip reis B. Mecdi Bektaş, iddia makamını 
işgal eden Temyiz başmüddeiumumî mu

avini B. Arif Cankayayı, iddianamesini oku
mağa davet etti. B. Arif Çankaya, geçen 
celsede ikame eyliyeceginden bahsettiği 
şahidlerin listesini takdim edeceğini ve 
evvelki beyanatına iki nokta ilâve edece
ğini söyledi. Bu husustaki talepnamesi . 
okundu. 

İkamesi istenilen şahidler şunlardı: Sir
kecide Boyabadlı Mustafa oğlu Dursun 
Yolagelmez, Galatada Şerif oğlu Musta
fa, Balatta Baki oğlu MusUfa, Şişlide 
Nazmi oğlu Ali Riza, Balatta Ferid oğlu 
Ali, Hasan oğlu Ali, Üsküdarda İsmet oğ
lu Ahmed, Hasan Kadıoglu, Eyüpten Kâ-

. mil oğlu İbrahim, Said oğlu Abdullah, Os
man oğlu Kemal, Mürteza oğlu Melek, Be-

" yazıtta İsmail oğlu Razi, Üsküdarda Meh
med oğlu Mecid, Boğaziçinde Hüseyin Hüs
nü oğlu Avni, Beyazıtta Mehmed Yusuf, 
Kadıköyde mütekaid yüzbaşı Halid, Ziya 
oğlu Şefiğ, Fatihte Mustafa oğlu Said, Sui-
tanahmedde Hüseyin oğlu Bahaeddin, 
Üsküdarda Hüseyin oğlu Musa, Taksimde 
Rifat Kantarcıoğlu, Kurtuluşta Mehmed 
Sadık oğlu Şahin, İstanbul Emniyet al
tıncı şube müdür muavinlerinden Halil, 
Beyoğlunda Said, Boyacıköyde Süleyman 
oğlu Nuri, Kadıköyde Süleyman oğlu Ke
mal, Vefada Ali oğlu Hilmi, Süleymaniye-
de Derviş oğlu Ali Riza, Üsküdarda Ah
med oğlu İsmail, Taksimde Halil oğlu 
Atıf, Aksarayda Şükrü oğlu Refik, Koca-
mustafapaşada Riza oğlu Halld, Kalyon-
cukullukta Mehmed oğlu Kemal, Kızta-
gmda Zekeriya oğlu Baki, Kalamışta Ha
san oğlu Niyazi, Demirkapıda İsmail oğlu 
Nusret, Kuzguncuk tepesinde Mehmed oğ
lu Fahri, Büyükçekmecede Hasan oğlu 
Hakkı, Kadıköyde Manuk oğlu Dikran, Fe
nerde Hakkı oğlu Ahmed Kalkavan, Eğri-
kapıda Mehmed oğlu şoför Mürteza, Eyüp7 
te Kadri oğlu Ali Hüseyin, Ayasapaşada 
Hakol, Balıkpazannda Yordan oğlu Petro 
Karaeftimoğlu, Balıkapazaruıda gazcı Ka-
raeftimoğlu, Bakırköyde Zekeriya Cingöz, 
Emniyet altmcı şube memurlarından Re-
fet, Beyoğlunda Sabur Sami, eski Tan 
gazetesi sahip ve başmuharriri Ahmed 
Emin Yalman, İzmirde Bucada Etem Kan
tarcıoğlu, İzmirde Mustafabey caddesinde 
Bahaeddin Behçet Uz. 

Müddeiumuminin iddianamesine ilâve 
edeceğinden bahsettiği iki noktadan bi
rincisi, B. Muhiddin Üstündağm ihmalden 
lüzumu muhakemesini mucib olan Bele
diye talimatn» meşine ek olarak hazırla
nan Otobüs talimatnamesinin Şehir mec
lisine tasdik ettirilmemesine dairdi. 

Müddeiumumi, talepnamesinde B. Üs
tündağm bunu neden takip ve intaç etme
diğini soruyor ve eğer takip ve İntaç et
miş ise, hangi tarihlerde Şehir meclisine 
tevdi edildiğinin ve şimdiye kadar mec
listen çıkarılmaması sebeplerinin izahını 
ist iyordu. 

Talepnamede temas edilen ikinci nok
ta da, B. Üstündağa atfolunan yolsuzluk
lardan bir kısmının, berayı tedavi Avrupa-
da bulunduğu bir zamana tesadüf ettiği, 
müdafaa yolunda beyan olunduğuna gö
re, bu cihetin dahi salahiyetli makamlar
dan sorulmasma mütedairdi. 

B. Muhiddin Üstündağm vekili B. Ke
nan Ömer, makamı iddianın ikame etmek 
istediği şahidlerin altnuşı geçtiğini, ifa
deleri tahkikat fezlekesinde mazbut bulu
nan bu zevatın yeniden neye şehadet ede
ceklerini kesüremediğini ve dinlenmele
rine lüzumu kanunî olmadığmı beyan et-
tt. B. Muhiddin Üstündağ ve B. Ekrem Se
vencan da ayni talpte bulımdular. Hâkim
ler yirmi dakika süren bir müzakereden 
sonra talepnameye uygun olarak, şahidle
rin istönabe suretile dinlenmesine ve zik-
zvdllen iki noktanm sorulmanna karar 
verdi ve muhakemeyi 37 nisan saat 10 a 
talik etU. 

Atrî mezarlık davası 
Temyiz dördüncü ceza mahkemesi bun

dan sonr» Asri mezarlık davaanm nakam 

niyetine başladı. B. Muhiddin Üstündağ Ik 
Şehir meclisi âzasmdan B. İhsan Namık 
duruşmada hazır bulunuyorlardı. Geçen 
celsede duruşmada bulunmuş olan İstan
bul Belediye meclisi âzasından B. Şera
feddin, hastalığından bahsederek rapor 
göndermişti. Bu raporun okunarak kabu-
lündan sonra müddeiumumi B. Arif Çan
kaya iddianamesini serdetti. Bunda, ge
çen duruşmada g«rek suçlu sanılanların 
ve gerek vekili müdafiin eski kararda ıs
rar taleplerine esas ittihaz etmek istedik
leri Büyük Millet Meclisinin 6, 12 926 ta
rihli kararile Ceza umumi heyetinin boz
ma kararında zikrettiği 7 2'937 tarihli 
tefsir kararı tahlil ve her iki kararın da 
Belediyeye menafü umumiye karan ile 
birlikte Takdiri kıymet heyetlerinden ka
rar almak mecburiyetini tahmil eftîğl 
zikredilerek, nakza ittiba olunması istenil-
ni( kte idi. 

B. Muhiddin Üstündağ, B. Hâmid Os
kay, ve B. Şerafeddin vekillleri B. Kenan 
Ömer, makamı iddiaya cevap vererek, 
müddeiumuminin, temyizin nakzı hari
cinde söz söylediğini, buna kanunen salâ
hiyeti olmadığını, bozma kararının B. Hâ
mid Osk^ya şümulü olmadığını söyledi. 

B. Kenan Ömerle müddeiumumi B. Arif 
Çankaya arasında şiddetli münakaşalar 
oldu. B. Kenan Ömer, bir aralık Satye 
meselesinden bahsederek dedi ki: 

— İstimlâk bedeli 106 bin lira olan Sat
ye binasını 2S0 bin liraya satın almış O U B -
ların muhakemesi, mevzuatı kanuniyer» 
uycun olarak hukuk mahkemesinde gö
rülüyor. Ayni mahiyette bir hâdiüeden 
dolayı ise, müekkiUerim hakkında cezai 
takibat yapılıyor. Bunda isabet nasıl ta
savvur olunabilir. Eski kararda ısrar edil
mesini isterim.» 

Mahkeme bu hususta bir karar ittihaa 
için celseyi öğleden sonraya talik etti. Öğ
leden sonra saat 16 da başlıyan ikinci 
celsede heyeti hâkime buna dair olan ka
rarını tefhim etti. Bunda B. Muhiddin 
Üstündağ. İhsan Namık. Şerafeddin ve 
Avni Yağız hakkındaki bozma kararına it
tiba, Hâmid Oskay hakkında beraet kara
rında ısrar olunduğu bildiriliyordu. 

Bu kararı müteakip, reis, B. Muhidciin 
Üstündağa ve B. Şerafeddine bazı sualler 
sordu ve neticede aşağıdaki karan tefhim 
etti. 

K a r a r 
«icabı düşünüldü. Heyetçe görülen lü

zuma binaen, mülga 339 tarihli İstimlâk 
kanununun muaddel ikinci m a d d e s i n i 
yazılı Tahmin heyetinin kimlerden ibaret 
olduğunun ve bu heyetin hangi tarihten 
hangi tarihe kadar ne suretle intihap edil
diğinin ve 12 3 934 tarihli ve 17 sayıh 
mazbatayı tanzim eden Ali Haydar, Yu
suf Ziya ve Hulûsinin bu tarihte Tahmin 
heyetini teşkil edip etmediklerinin ve bun
ların istimlâk yolu ile ve gerek pazarlık 
yolu ile rerryaıı eden muamele lerde hu «.»-
tatla İstihdam edilip edilmediklerinin tc-
allük ettiği dairelerden tahkikile netice
sinin bildirilmesi için. Cumhuriyet b a v 
müddeiumumîliğine tezkere yazıbnaMna 
ve bu husustaki tedkikatı kolaylaştırmak 
için 29 6,932 tarihli ve 2385 numaralı en
cümen kararı suretile, zikri geçen mazba
tanın tasdikli örneğinin istenmesine ve 
duruşmanın 27 nisan perşembe günü saat 
15 e bırakılmasma karar verildi." 

Eldivenler eline uymayınca... 
Sabıkalı hırsızlardan Avni adında 

biri elinde bir çift eldivenle dolaşır
ken polisler şüphe ederek yakalamış
lardır. Avni evvelâ bu eldivenlerin 
kendisine ait olduğunu söylemiş, fâ  
kat eldivenler eline uymamıştır. Bu
nun üzerine Avni ifadesini değiştire
rek «bunlan Bahçekapıda buldum, 
demiştir. 

Adliyeye teslim edilen Avni dün 
de muhakeme edilmiş ve eldivenlert 
çaldığı anlaşıldığmdan iki gün hap. 
sine karar verilmiştir. 

Romanya büyük elçisinin Ctimlıurreiri tsmet İnSnfln© itinıa«!namfBdnl Uik-
dlm ettiğini yazmıştık. Yukarıda büyük dçi lümadnamesini vermek üzere 

girerken pülll marglan dbüediil şusui» cOsrttnüyor. ^ 

I 

Eski Val! B. Muhiddin Üstündağ ve arkadaştan mahkemede 
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Geceki müthişyangın 

Tangm başladıktan ftl aaat sonraki manzaım 

(Baf taraiı 1 iaci sahifede) 
eü Vakıf hanlannı diğer taraftan da 
Taşham tehdit eden bu muazzam 
yangm maalesef bir kasd eseridir. 

Yangm saat 21,45 de Hasan ecza 
deposundan çıkmıştu-. On dakika 
içinde deponun her tarafmdan alev
ler yükselmeğe başlamış ve tam vak
tinde yetişmesine rağmen itfaiye bu 
büyük ateşin Önüne geçmek imkâm-
nı bulamamıştır. 

Polis müdürü B. Sadrettin Aka, 
müddeiumumi B. Reşat derhal yangm 
yerine gelerek tetkiklerde bulunmuş
lardır. 

K a ç a n b e k ç i 
Yangm çıkmazdan birkaç daki

ka evvel Hasan ecza deposundan 
bir çocuk çıkmış ve elinde paralar 
olduğu halde tramvay caddesine doğ
ru hızU hızU adeta koşarcasına iler
lemece başlamıştır. O civarda devri
ye gezen polis Hajfdar bu çocuğun 
Ta«iyetinden şüphelenmiş, bu arar 
da Hasan ecza deposunun kepenk ara-
lıklarmdan da duman çıktığını gör
müştür. Polis memuru kasdî bir yan
gın hâdisesi karşısında olduğvmu an^ 
layarak derhal çocuğu yakalamış, 
bir taraftan da itfaiyeye malûmat ver
miştir. 

Bu çocuk Hasan ecza deposunda 
yatan gece bekçisi Rizeli Alidir. Pa^ 
raları da açabüdiği çekmecelerden al
mıştır. 
P o l i s e b ı ç a k ç e k t i ve i t i r a f e t t i 

Rizeli Ali 15-16 yaşlannda bir ço
cuktur. Polis kendisini yakalamak is
tediği sırada hemen bıçağım çekmiş 
ve polise saplamak istemiş ise de po
lis Haydar bileklerinden sıkı sıkı tut
tuğu için buna meydan vermemiştir. 
Ali depoyu kasden yaktığını itiraf et
miş ve polise: 

— Beni teşvik eden amcazadem 
Mustafadır... demiştir. 

Ali emniyet müdürlüğüne götürü
lürken ağlıyor ve: 

— Bir cahilliktir yaptım... diyordu. 
Alinin söylediğine göre, Hasan ec-

la deposımun sahibi B. Hasan üç 
gün evvel Alinin amcazadesi Musta-
famn vazifesine nihayet vermiş. Mus
tafa dün akşam depoya gelerek işin
den çıkarıldığından dolayı çok mü
teessir oiduğtmu söylemiş ve Aliye: 

— Ali, demiş, bu depoyu yak.. Beni 
işten çıkaran adamdan başka türlü 
nasıl intikam alacağız... 

İkisi kafa kafaya vererek bir müd
det düşünmüşler, Ali depoyu nasıl 
ateşliyeceğini bir türlü bilemediğini 
aöylemiş ise de Mustafa: 

— Şuradaki kâğıtlan kibritle tutuş
tur ve savuş... 

Demiştir, Ali öğrendiğini yapmak 
üzere Mustafa ile mutabık kalmış ve 
az sonra kararın tatbikine geçilmiş
tir. 

D e p o s a h i b i g e l i y o r ' 
Alevler yandaki ve üst kattaki ma-

ğazalan sarmıştı. Saat 22 yi 20 geçi
yordu. Kalabalık arasmdan ateşe 
doğru üerliyen biri görüldü. Bu, depo 
sahibi bay Hasan idi. 

P o l i s m ü d ü r ü n e d i y o r ? 
Polis müdürü B. Sadreddin Aka bir 

taraftan etrafım saran gazetecilere 
izahat veriyor, diğer taraftan da po
lis memurlan ile merkeze haber göıı-
dCTiyordu: 

— Hemen d^x) sahibi Hasanın ve 
bekçi Alinin ifadeleri alınsm... Mus-
tafayı da derhal bulsunlar. 

B. Sadreddin Aka yangmm ne su
retle çıktığını yukanda yazılan şekil
de anlatırken yangmda kasd olduğu

nu ve suçluların tahkikat neticesinde 
meydana çıkacağım sözlerine ilâve edi. 
yordu. 

Y a n g m b ü y ü y o r 
Yalnız İstanbul itfaiye grupunun 

ateşi bastıramıyacağı görülünce Ba
kırköy grupu da çağırıldı. İki grup 
bütün gayretile çalışıyor.. Fakat hem 
insan kudreti hem de su bu muazzam 
tteş karşısında âciz kalıyordu. Ateş 
Hasan ecza deposundan sonra yanda
ki Asım Kaymak Birlik pazan tuha
fiye mağazasına geçmiş az zaman 
sonra da üst katlardaki mağazaları 
tutuşturmuştur. Yeni Şark berber şa

blonu tutuştuğu zaman ateşin yandaki 
börekçi fırınma da sirayet edeceği gö
rülmüş ve derhal icab eden tedbirler 
almrmştır. 

Ateşin bir türlü söndürülememesi-
ne sebeb hava gazı borulannm patla
ması ve musluklar kapanamadığm-
dan mütemadi alev neşretmesi idi. 
Bütün tedbirlere rağmen alevler bir 
müddet sonra börekçi fırınmın üst ka-
tmı da sarmıştır. Burası da kısmen 
yandıktan sonra ateşin önüne geçile
bilmiştir. 

Y a n a n b i n a l a r 
Hasan ecza deposu, İsmail Ahmede 

aid Yeni Şark berber salonu, Tevfik 
Şıpkaya aid Trak terzihanesi. Asım 
Kaymak Birlik pazan tuhafiye ma
ğazası, Abdürrahman İmreye aid Mi-
nerva radyolanmn acentesi, ve ayni 
yerde bulunan Vangele aid terzihane 
ile bir gömlekçi ve bir kolacı atelyesi 
tamamen börekçi fırınının da üst katı 
kısmen yanmıştır. 

Bu yanan mağazalarm bulunduğu 
binanın Sergis Kmacıyanlara aid 
olduğu öğrenilmiştir. Hasan ecza de
posunun 100,000 liraya sigortalı ol
duğu, diğer yanan mağazalardan ba-'j 
zılarmm da muhtelif sigorta acente
lerine sigortalı bulunduğu söylen
mektedir. 

M u s t a f a d a y a k a l a n d ı 
Hasan ecza deposunu kasden yak

tığını itiraf eden gece bekçisi Alinin 
amcazadesi Mustafa gece geç vakit 
Kasımpaşada evinde yakalanmıştır. 
Tahkikatı müddeiumumi B. Reşat ida« 
re etmektedir. Depo sahibi B. Hasa-
nm, Ah ve Mustafanm ifadel«i alm-
paakta ve tahkikata devam edilmek
tedir. 

Dün mağazaların kapanma saati 
olan 19 a kadar süslü vitrinleri 09 
caddeyi süsüyen bu mağazalarm yeri 
bugün harabeden başka birşey değil
dir. Cemaleddin Bildik r mzAR 

Münderecatumzın çokluğu do-
layısile (TURAKİINA) tefri-
kamız bugün dercedllmedl. Oku-
yucttlanmızdan ioür dileriz. 

Mahkûmlara bıçak ve rakı 
götüren gardiyan 

istanbul hapishanesinde gardi
yanlık yapan Ali adında biri geçen-
leıu^ hapisanede bulunan mahkûm
lara bıçak ve rakı götürmek istemiş, 
fakat içeriye girerken diğer gardi
yanlar kendisinden şüphelenerek ya
kalamışlardır. 

Gardiyan Ali derhal işinden çıkarıl
mış ve mahkemeye verilmiştir. Dün 
Sultanahmed sulh ceza mahkanesin-
de Alinin muhakemesine başlanmış, 
fakat kandisi bulunmadığmdan za
bıta vasıtasile arattırılıp mahkemeye 
getirilmesine karar verilerek muhar 
keme başka güne burakılmıştır. 

B. Köseivanof dün 
akşam Ankaraya 

hareket etti 
Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazı-

n Dr. Köseivanof. refikaları ve üvey 
kerimeleri bayan Peef ile birlikte dün-
sabah saat onda hususî trenle İstan-
bula gelmiş, akşam gene hususî tren
le Ankaraya hareket etmiştir. Muh
terem misafirimize gerek Sirkeci, ge
rek Haydarpaşa garlarmda parlak 
merasim yapılmıştır. İki gar da bu 
münasebetle Türk ve Bulgar bayrak-
larile donatümı?tı. 

Sirkeci garmda istikbal edenler 
arasmda vali muavüıi, İstanbul ku
mandanı general Halis Bıyıktay, 
Bulgar, Rumen, Yugosalav, Yu
nan baş konsöloslan, Bulgar ko-
lonesi Bulunuyordu. Madam Kö
seivanof ile kerimelerine birçok 
buketler verilmiştir. Halk muhterem 
misafirimizi şiddetle alkışlamıştır. 

Bulgar Başvekili ihtiram kıtasmm 
önünden geçerken askerin hatırım 
sormuş ve «Sağol» cevabmı almıştır. 
B. Köseivanof lakun kumandanının 
elini sıkmıştır. 

Bulgar Başvekiline hususî kalem 
müdürü B. Peef, hariciye siyasî işler 
direktörü B. Altınof, demiryoUar 
umumî müdürü Kolçef, protokol şe
fi Belinof, matbuat müdürü Sarafİ-
mof, elçiUk miisteşan Çopof, Utro 
gazetesi baş mıdıarriri B. Tanef, 
Mir gazetesi sahibi Birzizof, Dnes ga^ 
zetesi yazı işleri müdürü Protiç, mat
buat erkâmndan Dimitrof ve iki foto 
muhabiri refakat etmektedir. 

Aynı trende Sofya elçimiz B. Şevki 
Berker ve refikası vekerimesi ile Bul-
garistanm Ankara elçisi Dr. Kjistof 
da gelmişlerdir. 

Başvekil, refikaları ve beraberle
rindeki zatlar dün öğle yemeğini Pe-
rapalas otelinde hususî surette ye
mişler, öğleden sonra otomobilleı şe
hirde küçük bir gezintiyi müteakib 
akşama doğru tekrar otele avdet et
mişlerdir. 

Misafirimiz ve refakatindeki zevat 
akşam saat tam altıda Perapalas ote
linden otomobillerle hareket ederek 
Tophane nhttmma gelmişler ve bu
radan hususî vapurla Haydarpaşaya 
geçmişlerdir. Vali muavini B. Hüdai 
Karataban, İstanbul kumandanı ve 
kalabalık bir halk kütlesi misafiri
mizi Haydarpaşa rıhtımında karşıla
mıştır. B. Köseivanof Haydarpaşa 
garma girdikten SMira bir müfreze 
polis tarafmdan selâmlamnıştır. Mi
safirimizle arkada-şlarmı hâmU olan 
hususî tren saat tam 19,40 da Anka
raya hareket etmiştir, 
B u l g a r B a ş v e k i l i n i n b e y a n a t ı 

Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazı-
n B. Köseivanof, îstanbulda gazete-
cUere aşağıdaki beyanatta bulun
muştur, 

«Komşu ve dost Türkiyede bulun
maktan ve pek az bir zaman sonra 
Cumhuriyetin zimamdarlan ile te
masa gireceğimden ve Bulgaristanda 
hepimizin millî şefiniz ekselans İsmet 
İnönüne ve Türk milletine karşı bes-
l«nekte olduğumuz derin tekrim his
lerinin ifadesiıü iblâğ edeceğimden 
dola]^ bilhassa bahtiyarım. 

Türk toprağına girdiğimiz andan 
itibaren hakkunızda gösterilen dik
kat, bizi derin bir surette mütehas
sis etmiştir ve hükümet maltamatı 
tajafmdan hakkımızda ibzal olunan 
nazikâne ihtimamlardan ve İstanbul-
da bize yapılan hararetli kabuldaı 
dolayı şimdiden derin ve dostane 
minnet ve şükranımı beyan etmek 
isterim. 

Bu akşam Ankaraya gidiyoruz ve 
yanndan itibaren son 15 sene içinde 
Atatürkün Türkiyejri ihya etmiş ve 
onu Avrupa medeniyeti için bir piş
dar karakolu haline getirmiş olan 
muazzam teşebbüslerinin fışkırmış 
olduğu bu efsanevî bddede buluna
cağımızdan dolayı sevinç içindeyiz.» 

B u l g a r g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Sofya 16 — Bütün" gazeteler B. Kö-
seivanofun Türkiye seyahatine aid 
haberlere büyük bir yer ayırmakta 
ve bu hususta müteaddid makaleler 
neşretmektedirler. Yan resmî Dness 
gazetesi başmakalesinde Bulgar mil
letinin Atatürkün ve onun mesai ar-
kadaşlannm zafer re eserlerini nasıl 
bir sempati ile takib etmiş olduğu
nu tebarüz ettirmektedir. 

Ukraynalılar çete 
harbi yapıyorlar 

(Baş tarafı 1 ind sahifede) 
tehir ettiğini ilâve eylemektedirler. 
Macar ordusile çarpışmalar 

Varşova 16 — Dilo adındaki Ukray
nalı gazete, Karpatlaraltı Ukraynası 
ahalisinin müttefîkan Macarlara kar
şı mücadele etmekte olduklarım ha
ber vermektedir. Bu gazete, General 
Prchla'mn Romanyaya kaçmasmdan-
beri Ukraynalı ve Çek kuvvetlerine 
Çek generallerinden Svatek'in ku
manda ettiğini üâve ediyor. 

Varşovada Polonyalı kıtaatm hu-
dudda kalmış ve Macar ordusuna 
mülâki olmak üzere hududu tecavüz 
etmemiş olduğu beyan olunmaktadır. 

B«-lin 16 (A.A.) — Ukrayna matbu
at bürosu tebliğ ediyor: Millî Ukray
na cephesinin Chust - îrschawa - Cian-
dlowo hattına 8 küometre mesafede 
ve Perestchyn'nln iki kilometre önün
de olduğunu büdirmektedir. Muhare
be, devam ediyor. 
M a c a r B a ş v e k i l i n i n b e y a n a t ı 

Budapeşte 16 (A.A.) — Başvekil B. 
Teleki, bu sabah mebusan meclisin
de, aşağıdaki beyanatta bulunmuştur; 

«Macar ordusu, bütün Karpatlar
altı Ukraynasını işgal edecektir. Kan 
dökülmesine mani olmak suretile kı
sa bir müddet içinde bütün araziyi 
işgal etmiş olan ordularımıza muka
vemet etmek imkâm yoktur. Diğer 
memleketlerin arazisi, askerî harekâ
tımız yüzündn tehlikeye maruz kal-
ımyacak ve Rüten milleti muhtariye
tini elde edecektir. 

R o m a n y a h u d u d u t a h k i m 
ediyor 

Budapeşte 16 (AA.) — Salâlıiyet-
tar bir menbadan bildirildiğine göre, 
Romanyanm Budapeşte elçisi, dün 
Hariciye Nezaretine giderek Karpat-
lar Ulcraynasmm Macaristan tarafm
dan işgaline karşı, Romanyanm men
faatlerine dokunulmadıkça, Roıman-
yanın hiçbir diyeceği olmadığmdan 
Macar hükümetini dostane lıir suret-
tİB hebardar eylemiştir. 

(Romanya, Karpatlar Ulcraynası ile 
olan hududunu halen takviye etoıek-
tedir. Fakat bu tedbirin hiçbir teca-
Tüzskâr mahiyeti yoktur. Romanya 
burada hududa hürmet eyliyecektir. 

R o m a n y a y a i l t i ca e d e n l e r 
Bükreş 16 (AA) —ı Rador ajansı 

bildiriyor: 
Karpat Rusyasmdan Romanya top-

rağma ütica edeıüerin adedi gittikçe 
artmaktadır. Romanya hükümeti, 
bunların Singhet mmtakası köylerin
de misafir edümesini tasavvur etmek
tedir. 

Polonyaya iltica edenler 
Yarşomı 16 (A.A.) — Resmen bil-

dirUdiğine göre birçok Çek cüzütamlan 
dün gece Macarlar tarafmdan püs
kürtüldükten sonra, Pcdonya hududu
nu geçmişlerdir. Polonya memurlan 
Çek askerlerinin silâhlarım almışlar
dır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre 
, mebzul olarak yağan kar, Macar kıtar 
atınm üeri hareketini geciktirmekte
dir. 
V a r ş o v a m a h a f i l i h a j r r e t t e 

Varşova 16 (AA.) — Havas ajan-
smdan: B. Beck, dün Alman sefiri B. 
Hans i(m Moltke Ue İtalya, Roman
ya, Macaristan sefirlerini kabul et
miştir. 

Yan resmî mahafil, Polonya ile Mar 
caristan arasmda müşterek bir hu-
dud teessüs etmiş olmasından dolayı 
memnuıüyet izhar ve bunu pek me-. 
sut bir hâdise diye tavsif etmektedir. 

Diğer taraftan bu mahafü, Çek
lerin bir el silâh bile atmadan teslim 
ölmalanm çok mühim tarihî bir 
hadise addetmektedirler. 

U k r a y n a h ü k ü m e t i e r k â m 
R o m a n y a d a 

Varşova 16 (AA.) — Gazeteler, 
monsenyör Volosin'in Romanyaya il
tica etmiş olduğunu haber vermekte
dirler. 
Bükreş 16 (A,A.) — Monsenyör Vole

si, Sighet piskoposluğıma giderken 
Ukraynah bir zabit vekili, mumaUey-
hin üzerine atılmış ise de tevkif edil
miştir. 

Bükreş 16 (A.A.) — Karpat - Uk-
na hükümeti erkânmm kâfffesl, Ro
manyaya iltica etmişlerdir. 

M a c a r i s t a n l a m ü z a k e r e 
Budapeşte 16 (A.A.) — Macar hü

kümeti üe müzakerelerde bulunmak 
üzere monsenyör Volosin tarafmdan 
gönderilmiş olan üç azadan mürek
kep bir heyetin bugün buraya gelme
si beklenilmektedir. 

D i k k a t e ş a y a n g ö r ü l e n 
b i r n o k t a 

Berlin 16 (A.A.) — Havas ajansm-
dan: Bütün mahafüde 15 Mart gü
nünün ük saatlerinde icra edileceği 
haber verilmiş olan Alman kıtaatmm 
Çekoslovakyayı istilâ etmesine 14 
mart tarihinde ve öğleden sonra Po
lonyaya muttasıl olan Moravska -
Ostrava arazisinin işgalinin takad
düm etmiş olması dikkate şayan gö
rülmektedir. 

Polonyalılar, bu araziyi 1938 de kıs
men işgal etmiş oldukları Olza ara-
zisinin eczasından addetmekte idi
ler. Zannolunduğıma göre Alman kı
taatı. Polonyalüarm bu araziye karşı 
herhangi bir harekette bulunmalan-
na mani olmak istemişlerdir. 

Varşova 16 (A.A.) — Resmî maha
fü, Polonyalüarm Slovakyada kâin 
Linbowna kasabasmı işgal ettiklerini-
ni büdiren haberleri tekzib etmekte
dir. Pat ajansımn bir tebliğinde Po
lonya ile Slovakyanm yekdiğerine 
ananevi bir dosutlukla bağlı olduklan 
hatırlatılmaktadır. 
A l m a n y a n e k a d a r b ü y ü d ü ? 

Berlin 16 (A.A) — Havas ajansm-
dan: Bohemya ve Moravyanın büyük 
Almanyaya ilhakı, ile Almanya takri
ben 6 nülyon 800,000 nüfus ve 49,000 
küometre murabbaı arazi kazanmış
tır, Sevkulceyşi hududu takriben 500 
kilometre kısılmaktadır. 

Alman gazeteleri bu iki yeni vilâ
yetin servet menbalarına ehemmi
yetle işaret etmektedirler. Hemen bü
tün Çek sanayünin ihracat için ça
lışmakta olduklan ve iktisadî Alman 
mahafüinin Almanyanm ihracatım 
artırması lâzım geldiğini gizleme-
mekte bulundukları kayde şayandır. 
Diğer taraftan bu yeni arazinin Al
manyaya ühakı, Almanyamn ibtidaî 
maddelerle gıda maddeleri itibarile 
olan açığmı büyütmektedir. 

İyi malûmat alan mahafil, Alman
yanm muhtaç olduğunu şimdi daha 
ziyade hissedeceği ibtidaî maddelerle 
gıda maddelerinin tedariki için ihra-
catmı takviye etmesi lâzım olduğunu 
beyan etmektedir. 
B e r l i n d e n P r a g a d ö n e n l e r 

Prag 16 (A.A.) — Eski Cümhurre-
isi B. Hacha Ue Hariciye Nazın B. 
Chvalkovski. dün akşam hususi tren
le Berlinden dönmüşlerdir. Kendüe-
rini istosycoıda Çek hükümeti erkânı, 
Alman maslahatgüzan B. Andre 
Hencke, İtalya elçisi B. Fransom ve 
Prag'm askerî valisi General Van 
Ooblenz de dahil olmak üzere Alman 
generalleri istikbal etmişlerdir. 

T e v k i f e d i l e n g a z e t e c i l e r 
Prag 16 (A.A.) — Bohemyamn iş

gali süratle ilerlemektedir. Pragda 
ilk işgal edilen bina Polis müdürlüğü 
olmuştur. Derhal tevkifat başlamış
tır. İlk tevkif edüenler arasm
da gazeteciler vardır. Benesin eski 
Matbuat direktörü Hajek iki polis 
memuru tarafmdan tevkif edümiştİR 
Reuter ajansuun Çek tabüyetinde 
olan Prag muhabiri de tevkif edilmiş 
ve tevkifindenberi kendisinden malû
mat almamamıştır. 

Alman pohs müdürü Praga muva
salat edince, on bin kişmin tevkif edi
leceğini söylediği bildirilmektedir. 

Yabancı gazete muhabirlerine, ve
recekleri haberleri Alman komiserin
den almaları tembih edilmiştir. 

Beyotln Halkevinden: 
Evimizin Sosyal yardım şubesindeki kıy

metli arkadaşlarunızdan teşkil olunan 
mütehassıs bir heyet tavsiye edecegimla 
fakir hastaları parasız muayene ye tedavi 
etmek hizmetini kabul buyurmuşlardır. 
Muayene günleri aşağıda gösterilmiştir: 

Dahili hastalıklar: Pazartesi, çarşaimba, 
perşembe cumartesi. 

Kadın hastalıkları ve doğum: Çarşamba» 
perşembe cumartesi. 

Ç(x:uk hastalıkları: PazartesL 
Ruhii ve asabi hastalıklar: Perşembe, 
Sari bastalıUmr: PKfembe. 
Cerrahi hastalıklar: Perşembe. 
Diş bMitallUan: PecfBiaİM, cumarteaL 
Zührevi hastalıklar: Pazartesi, cuma. 
Fakir ve tedaviye muhtaç vstandaşl»-



17 Mart 1933 A K Ş A M Sai 

HER AKŞAM 
BİR HİKÂYE [Bir evlenmek hikâyesi 1 

Salonun bir köşesinde bir kaç ka
dın otmmuş konuşuyorlardı. Erkek
lerden bahsediyorlardı. İçlerinden 
biri: 

— Bence erkeğin güzel olması hiç 
bir şey ifade etmez. Meşhur bir sine
ma artistinin dediği gibi erkekte gü
zellik kıravat iğnesine benzer. Olsa 
da olur, olmasa da... Hattâ bana so
rarsanız: «Erkeğin güzel olması ev
lilik hayatında daha esaslı bir saadt t 
uyandım-» derim. Çünkü güzel er
kek ekseriya mağrurdur. Eğer bir 
gün yeniden evlenmeği düşünecek 
olursam mutlaka güsel olmıyan bir 
erkekle hayatımı birleştiririm. Bence 
erkek güzel değil, iyi ahlâklı, son de
rece çalışkan olmalıdır. Katiyen ser
serilik etmemeli, çapkınlık nedir bil
memeli, alkolün damlasını ağzına 
koymamalı, iskambil denilen kâğıd-
ları almamalı... Akşam saat altı oldu 
mu? Evine gelmeli. Baloya gitmek, 
dans etmek gibi eğlencelere katiyen 
yanaşmamalı... 

Bunu söyleyen kadına baktım. Nec-
miye idi. Necmij'e duldu. Hatırı sa
yılacak derecede çirkindi. Necmiye 
sözüne devam ediyordu: 

— Eğer karşıma serseri ruhlu, ten-
bel fakat son derece güzel bir erkek 
çıksa, benimle evlenmek için can at
sa dünyada böyle bir adamla hayatı
mı birleştirmem. Dünyada... Taş çat-' 
lasa... 

Bu esnada yanıma Rahmi yaklaş
mıştı. Necmiyenin sözlerini ona an
lattım. Rahmi Necmiyenin âdeta ha
fif bir nefretle bahsettiği erkekler
dendi. Son derece serseri ruhlu idi. 
Çapkındı. Dansı, baloyu pek severdi. 
Hazan sabahlara kadar içerdi. Üste
lik dehşetli tenbeldi. Fakat bütün 
bunlai'a mukabil fevkalâde güzel ve 
yakışıklı bir gençti. O günü Rahmi
nin muzipliği üstündeydi. Bir aralık 
bana: 

— Şu Necmiyeye ben talib olayım 
mı? dedi. 

Ben de: 
— Mükemmel bir fikir... dedim, sen 

Necmiyenin «katiyen istemem» diye 
tarif ettiği erkeklerdensin., kendisine 
talib ol bakalım. Ne yapacak?.. 

Rahmi o günden sonra Necmiyeye 
karşı iltifatı arttırdı. Nihayet Rahmi 
bu çirkin kadma evlenmek teklifinde 
bulundu. Rahmi her halde reddedi
leceğinden emindi. Lâkin kendisine 
evlenmek teklifi yapümca Necmiye 
bunu son derece ciddî telâkki etmiş 
Rahmiye dört elle sarılmıştı. Artık 
o günden sonra Necmiye Rahminin 
peşinden ayrılmaz olmuştu. Mütema
diyen izdivaç programlan yapıyor, 
«avallı Rahmiyi: 

— Ne zaman evleneceğiz? diye sı
kıştırıp duruyordu. 

Artık Rahmi bu şakanın fazla ile
ri gittiğini anlamıştı. Necmiyeyi bu 
işten vazgeçirmek için tedbirler al
mağa başlamıştı. 

Tedbirleri de gayet basitti. Kendi
sini olduğu gibi Necmiyeye gösteri
yordu. Evvelâ tenbelliğinden başla
mıştı. Necmiyeye mütemadiyen: 

— Necmiye... Sen benimle evlen
mek tasavvurundasm... Fakat böyle 
bir şey olursa çok bedbaht olacak-
cm... Çünkü itiraf ederim ki ben ha-
t»n sayılır tenbellerdenim. İşim gü
cüm de yok... Evlenirsek ne yapa
rız... 

Necmiye: 
— Bu da bir erkek için kabahat 

mi? Ne olur? Ben çalışınm. Ben ka
zanırım. Aramızda ayrı gayri mi var? 
Elbette bir gün senin de canın çalış
mak ister, iş bulursun. Çalışırsın. 

Rahmi tenbelliğile kendisini Nec-
miyeden s<^tamıyacağını anlayınca 
bu sefer fazla içki kullandığını ileri 
sürmeğe başladı: 

— Necmiye kızım... diyordu, iyi, 
hoş... Haydi seninle evlenelim... Fa
kat dünyanın en bedbaht kadını sen 
olacaksm.. itiraf ederim ki ben içki
ye çok düşkünüm. Bir türlü bu hu
yumu tashih etmenin imkânı olma
dı. Fazla içki iptilâsı âdeta bende 
hastalık halindedir. Böyle bir adamla 
geçinilir mi hiç? 

Necmiye bu sözlere de: 
— Adaaaam sen de... Kusursuz 

kul olmaz. Tabiî erkeksin... Yeşilay 
cemiyeti reisi değilsin ya... Arkadaş 
kmnla bir sofraya oturub içmifsln 
ne yapalım? Vakıa bu bir kabahat
tir, bir kusurdur amma insanlar bir-

birlerile geçinmek için biraz müsa
mahalı hareket temelidir. Ben de se
nin bu kusurunu affederim, olur bi
ter... 

Rahmi keder içindeydi: 
— Birader, diyordu, bu kadmm 

elinden bir türlü yakayı sıyıramıya-
cağım. Sarhoşluğu da bir kabahat 
telâkki etmedi. Gene benimle evlen
mek niyetinde... Bari bu sefer de çap' 
kmlığımı ileri süreyim. Her halde bu 
huyumu affedemez, benimle evlen
mekten vazgeçer sanırım. 

Aradan bir iki hafta geçmişti. Rah
miye rasgelir gelmez sordum: 

— Nasıl? Necmiye seninle evlen
mekten vazgeçti mi? 

— Ne gezer birader? Ne gezer... 
«Ne zaman evleneceğiz?» diye sorup 
duruyor... 
— Çapkınlığını ileri sürecektin ya... 
— Sürdüm birader... Fakat kim 

dinler? Necmiyeyi geçen hafta kar
şıma aldım: 

— Necmiye, kızım... dedim, ma
dem ki benimle evlenmeğe katî su
rette karar verdin. Sana benim müt
hiş bir kusurumdan bahsedeyim. Ben 
çaplan bir erklim, benimle evlene
cek kadın muhakkak dünyanın en 
bedbaht kadını olacaktır. Zannede
rim ki benim bu kötü huyumu öğren
dikten sonra artık benimle evlenmek 
istemezsin değil mi? 

Ben bunu söyledikten sonra Nec
miyenin: 

— Doğru... Bu huyda bir adamla 
ben evlenmem!.. Diyeceğini sanıyor
dum. Lâkin bana ne cevab verse be
ğenirsin: 

— Çapkınlığının o kadar büyük bir 
mahzuru yok... Tabiî erkeksin, bir 
takım maceralann olacak, rahib ha
yatı yaşıyacak değilsin ya... Hem be-
kârlığmda çaplan olan erkekler aile 
kadınlarının, zevcelerinin, kıymetini 
daha iyi bilirler. Onlar daha iyi koca 
oluriar. Halbuki hiç çapkınlık yap-
mıyanlar evlendikten sonra, kırkın
dan sonra azarlar... 

Necmiye bunu söyledikten sonra 
işveli işveli güldü: 

— Hem bazı kadmlar çapkın er
keklerden hoşlanırlar. Dikkat ediniz. 
Çapkın erkekler ekseriya zekî olur
lar... demez mi? 

Artık bu kabahatim de Necmiyeyi 
benden soğutmağa kâfi gelmeyince 
bu sefer: 

— İyi amma ben dansı, baloyu çok 
severim. Gece eğlencesine çok düş-
künümdür. Hazan eve sabaha karşı 
gelirim. Böyle bir erkekle hangi ka
dın geçinebilir? dedim. 

Necmiye: 
Söylediğin söze bak... dedi, ev

lenmek hapishane hayatı yaşamak 
demek değildir ki... Tabiî baloya da 
gideceksin, dans da edeceksin... Gece
leri eğleneceksin de... Hem bu eğlen-

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
DALGA traUNLUĞU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Cuma 17/3/939 

TtJRKİYE SAATILE 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 
13: Memleket saat ayan, ajans, meteoro
loji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Hafif 
senfonik plâklar). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Dans mü
ziği - Pl.), 19: Konuşma, 19,15: Türk mü
ziği (Fasıl heyeti) Celâl Toksesin iştirâ-
kile, 20: Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (fiat), 20,15: Türk müziği: 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, Kemal 
Niyazi Seyhun. Refik Fersan. Okuyanlar: 
Radife, Halûk Recai. 1 - Peşrev, 2 - Refik 
Fersan - Muhayyer şarkı - Her güzelin 
bağında, 3 - Ali efendi - Nihavend şarkı -
Sevdim yine, 4 - S. Kaynak - Bin gül 
dağlarında, 5 - Muhtelif şarkılar, 21; 
Memleket saat ayarı, 21: Konuşma (Haf-
tahk spor servisi), 21,15: Esham, tahvi
lât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik (RJyase-
ticümhur Plarmonik orkestrası - Şef: 
Praetorisu): 1 - W. A. Mozart: Klarinet 
için konçerto La majör, op. 622 a) Al
legro, b) Adagio, c) Rondo, Allegro, Solist: 
Hayrullah Duygun, 2 - A. Glazounow: 
8 inci senfoni mi bemol majör, op. 83. 
a) Allgro moderato, b) Mesto, c) Allegro, 
d) Moderato sostenuto - Allegro mode
rato, 22,45: Müzik (Opera seleksyonlan, 
Uvertürleri ve saire), 23: Müzik (Caz-
band - PL), 23,45-24: Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, Fi-

ruzağada Ertuğrul, KalyoncukuUukta 
Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl cadde
sinde Galatasaray, Tünelde Matkoviç, 
Galata: Okçumusa caddesinde Doğ-
ruyol, Fındıklıda Mustafa Nail, Ka
sımpaşa: Müeyyed: Hasköy: Sadık 
Akduman, Fatih: İsmail Hakkı, Ka-
ragümrük: Suad, Bakırköy: Terziyan, 
Sarıyer: Asaf, Aksaray: Etem Pertev, 
Beşiktaş: Vidin, Fener: Emilyadi, 
Kumkapı: Belkis, Küçükpazar: Hasan 
Hulusi, Samatya: Kocamustafapa#a-
da Rıdvan, Almedar: Çenberlitaşta 
Sırn Rasim, Şehremini: Nazım, tJs-
küdar: İttihad, Büyükada: Halk, 
Heybeliada: Tanaş. 

Her gece nöbetçi eczaneler: Orta-
köy, Arnavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
Sabahçe, Anadoluhisan, Tarabya, 
Teniköy, Emirgân ve Rumelihisann-
dakl eczaneler her gece nöbetçidir. 

çeleri beraber yapacağız...» 
Rahmi sözlerinin burasma gelince 

derdli derdli başmı salladı: 
— Görüyorsun ya birader, dedi, 

ne söyledimse para etmedi. Kadın 
mutlaka benimle evlenmek istiyor. 

Aradan bir ay geçti. Necmiyenin 
gayet bıçkm, celalli bir erkek karde
şi vardı. O da Rahmiyi: 

— Vay sen benim kızkardeşimi bu 
kadar oyaladın. Şimdi de evlenmek 
istemiyorsun ha... diye tehdide baş
lamıştı. 

Nihayet Rahmi Necmiye İle evlendi. 
Hikmet Feridun Es 
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N E D E N 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

^, RADYOL/N 
rV I diş macunu tavsiye ediyorlar? Çünkü 

' RADYOLİH 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirir. Dişlerin çü
rümesine mâni olur. Ağız 

kokularını defeder. 
Sabah, öğle ve akşam her ye

mekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi fırçalayınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma 24 

altın madalya 
kazanmıştır. 

NEVROZIN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
İcabında sründe 3 kaşe alınabilir. 

İstanbul dördüncü İcra memurluğundan: 
937—3027 
Emlâk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derecede ve sı-

rada ipotekli olup tamamına ehli vuktıf marifetile (2650) lira kıymet takdir 
edilen Beşiktaşta Şenlik Dede mahallesinin eski Ihlamur Çukur Çeşme yeni 
Aziziye ve Çukur Çeşme sokağında eski 49,2,4,6 mükerrer yeni 119^ sayılı 
sağ tarafı Çukur Çeşme sokağı sol tarafı Dere sokağı ve arka tarafı Timur 
Ali'nin menzil bahçesi ve bazan Mehmet Nuri ve Fatma haneleri diğer tarafı 
yol ile mahdut evvelce arsa halen dükkânı müştemil bir bap hanenin tamamı 
açık arttırmaya konmuştur. Umumî evsafı: Gayrimenkul kârgir ve dükkânı 
müştemil maabahçe hane olup bahçesinde meyvalı meyvasız ağaçlarla bir kü
mes bir kuyu ve içinde elektrik ve terkos tesisatı vardır. 2 No. lu hane ve al
tında 119 No. lu dükkân olup dükkâmn zemini renkli çini döşeli ve önü istor 
kepenklidir. Camekânlar kiracıya ait dükkânın arkasında ufak bir oda var-
dır. Evin zemin kat: Zemini renkli çini bir antre ve zemini renkli çini mozayik 
çamaşır tekneli ve maltız ocaklıdır. Gerek matbahtan gerek hariçten kapısı 
olan matbalun ayrıca bahçeye kapısı vardır. Birinci kat: Bir küçük sofa üze-
rine üç oda bir hela mevcuttur. 63 m2 üzerine inşa edilen 75 m2 bahçeyi ihti
va eden ve heyeti umumiyesi 138 m2 olan bina ve dükkânın halihazır aylık ki
ra iradı 25 liradır. Bina yeni yapılmıştır. 

1 — İşbu gayrimenkulun arttırma şartnamesi 9.'3, 939 tarihinden 937/ 
3027 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen numarasmda her
kesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazıh olanlardan fazla malûmat almak 
istiyenler işbu şartnameye ve 937/3027 dosya numarasile Memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı, kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde 
pey veya Millî bir Bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlann ve irtifak hakkı sa
hiplerin rı gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarım işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi-
telerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malûmat ahnış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 — Satış Emlâk ve Eytam Bankasuun 844 No. lu kanun hükümlerine tâ
bi olduğundan mezkûr kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttır
ma yapılmaksızın gayrimenkul 18/4/1939 tarihinde sah günü saat 14 ten 16 
ya kadar İstanbul Dördüncü İcra dairesinde yapılacak arttırma neticesinde 
üç defa bağırıldıktan sonra satışa lüçbanı olan diğer alacaklıların bu gayri
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazla olmak şartile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 
talebi düşer. 

6 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yük-
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüa-
de 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 — Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ" haremi yir
mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarım vermeğe mecbmdur. 
Müterrıkim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden mütevellit Be
lediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelin
den tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarda gösterilen tarihte İstanbul dör
düncü İcra memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde salılacağı ilân olunur. (1760) 

Emlâk ye Eytam bankasından: 
İşbu gayrimenkulu satın alanlar arzu ederlerse 

Bankaca takdir edilecek kıymetin o/o 50 si kadar 
kendilerine ikrazatta bulunabilir. 

R A D Y O L İ N ! 
dftiKift kullanmış. 

Gayrimenkul satış ilânı 
istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan İvananın 15020 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 2500 liraya 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkmda 
yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunuun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 
maddesine göre satılması icabeden Üsküdarda Kısıklıda Büyükçamhca soka
ğında eski 20 yeni 14/11 en yeni 20 No. lu (Büyük çamhcaya çıkan yokuşun 
başmda) maabahçe bağ kagir bir köşkün tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır
maya giı-mek isteyen 554 lira pey akçası verecektir. MUIî bankalarımızdan bi
rinin tenünat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri, vakıf icaresi, taviz tutarı, tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttır-
ma şartnamesi 10/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık 
hukuk işleri servisinde açık bulımdurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzum
lu izalıatta şartnamede ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bunları tetkik edeıek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 8/5/939 pazartesi günü Cağalc^lun-

da kâin sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapa-
labilmesi teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mü
kellefiyeti ile sandık alacağmı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi t^dh-de 
son arttuamn taahhüdü bakı kalmak şartile 25/5/939 tarihine müsadif per-
şembe günü aym mahalde ve aym sfAtte son arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada gayri menkul en çok artturanın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu 
sicülerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususUe faiz ve masarife dair iddialannı ilân tarüıinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suret
le haklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu siciUerile sabit cdmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasmdan hariç kahrlar. Daha fazla malûmat almak is-
teyenlerin 938/1494 dosya numarsile sandtğımız hukuk işleri servisine mü
racaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

D İ K K A T 
Emniyet sandığı; sandıktan ahneja gayrimenkulu ipotek etmek isteyenle

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin msfını tecavüz etmemek 
üzere llıale bedelinin yansına kadar bra-ç vermek suretile kolaylık göstermek
tedir. ,(1710) 
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K E S K İ N KAŞELERİj l Kmklık, Nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir. istanbul 
Bahçekapı SALİH NECATI 

TÖRK TİCARET BANKASİ A. Ş. 
Merkezi: A JbS^ İ T^ â^\ 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Batılca muamelâtı 

Anl<ara 
Adapazarı 
Band ı rma 
Bartın 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gemlik 

İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte mnhahirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : T Ü R K B A N K — Şubeler : T Î C A R B T 

Bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI , , 
Çok mûsaid şartlarla sayın mOşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır, 

izahat alınmak Özere gişelerimize müracaat olunması 

S V 
Sellüloz 

E R , B A N K 
il Müessesinden 

'^ w KAĞIT ve KARTON SATIŞI 
Müessesemiz 1939 Haziranının sonuna kadar teslim edilmek üzere sipariş kabul etmektedir. 
Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara ait fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. 

sonraki devreye ait olarak kabul edilecek siparişler için ayrıca ilân verilecektir. 

Srenz kâğıtları (Bakkal kâğıdı) 
Hazirandan 

M2 Sıkleti 
M2 

70 ve 110 Gr. beher tonu T. L. 231 
130 ve 140 Gr. » » T. L. 221 

M2 » 170 Gr. » » T. L. 216 

Srenz sergi kâğıtları 
M2 Sıkleti 110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu T. L. 206 
M2 » 140 Gr. 220 Sm. » » » T . L. 201 
M2 » 170 Gr. 220 Sm. » » » T. L. 197 

Kartonlar 
Gri karton 50-140 numara beher tonu T. L. 226 
Beyaz mukavva (Kaba) 45- 140 numara beher tonu T. L. 246 

1 — Mezkûr fiatlar beher 1000 kilo malm Fob İzmit veya Franko Vagon, İzmit, (fabrika) teslimi için mute 
berdir. 

2 — Çift İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilâve olunur. 
3 — Her cinsten asgarî sipariş miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 ebattan fazla kabul edilmez. 
4 — Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malm ihzannı müteakip gönderilecek ihbarname 

üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen tediyesi lâzımdır. Malın şevki, bedelinin ödenmesine müte
vakkıftır. 

5 — Muayyen bir müddet hitamında teslim şartile kabul olunan siparişlerde mal bedelinin % 10 nu I 
peşinen ödenir. 

6 — İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfmda mal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden sonra geçecek j 
beher gün için T. L. 5 (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı aümr. Ancak bu müddet hiçbir suretle yeniden 15 
günü tecavüz edemez. Tfesbit olıman teslim tarihinden itibaren bir ay zarfmda mal bedeli ödenmediği tak
dirde sipariş feshedilir. Ve peşin olarak alman % 10 irat kaydolunur. 

7 — Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve imalât vaziyetimize j 
nazaran gerek siparişin kabul edilebilecek miktan ve gerekse teslim tarihleri, müşterinin arzusu kabil oldu
ğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz tarafmdan tesbit edilir. 

8 — Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarıda yazıU şerait tahtında kabul edüir. 
9 — Her türlü müracaatm îzmitte müessese müdüriyetine yapılması rica olunur. 

Tesviyeci ve Tornacı alınacal(tır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüriüi^imden: 

Kınlskalede çalı^tınlmak üzere tesviyeci VBI tomacı alınacaktır. Isteklfle-
rln Ankarada bulunanlann silâh ftıbriktısınA. tatanbuldakllerin Zeytinbtır-
nu fabrikasına, lımıridekilerln de tzmriddd silâh fabrikasına bu yerler har 
ticlnde olanların da istida ile umum müdürlüğe tnüracaatlaru (1423) 

f Dr. Suphi Şenaes 
idrar yollan hastalıkları mfitoluunai 
Beyoğlu Tüdu sineması kargısı Lekler 

apartuuan. Fakirlere t>arasu. 
TU. iSn4 ~ 1 

Sahibi: Necmeddla Sadak 
Umaml acfrfyat miMiri: gorkat Bai* 

Akşam Matbaan 

POKER 
traş bıçaklan en sert sakalı 
bile yener ve cildi yumuşatır. 

Her yerde P O K E R traş bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
«Sirop Pectoral» 

Eski ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronşları 
temizler, nezle ve gripten korur, 

göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 
şayanı tavsiyedir. 

İNGtLİZ KANZUK ECZANESt 

Beyoğlu İstanbul 

Her yaç İçin 
Kuvvet ilâcı 

En kansız düşmüş hastaların az laman 
zarfmda iktisabı kuvvet etmeleri ıçm 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 
OUlNlUM LABARRAOUE almaları 
kâfidir. En muannit sıtma nöbetlerine 
karşı dahi gayet müessirdir. Zayıf has-
talıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışma
dan yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerin, zahmetle 
inkişaf eden genç kızların Lohusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız

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

7 

uınıum 
Şarabınt içmelıdirler. 

Deposu: Galata, 
Gümrük sok. No. 36 

Her Eczanede utılır. 

Devren satılık Lokanta 
Ç İ F T L İ K Lokantası Ankara Bankalar 

caddesindeki 

Demirbaşile beraber talibine devredilecektir. 
Alâkadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek ve faz

la izahat almak üzere aşağıdaki adreslere mürcaatlan rica olunur. 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumu umum müdürlüğü Yenişehir - Ba

kanlar karşısı - Ankara. 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumu Orman çiftliği - Ankara. 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumu İstanbul bürosu. İstanbul - Bahçe

kapı Kutlu han 2 inci kat. 

> 

Rod UO£IJ 

- JDüny«nın ll/el#Ji/ini 
i -T^yiyle •inleyin.; 

TÜRKIYE VEKIUI : n.E-RSES 
İST.GALATA ZÜLFARÜ5 S. SESLİ HAN 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Oalata Tahlr han S ûncO kat 
Tel: 44991 - 2 - 1 

SvenstA Orlent Llnlen OothenbuTg 
Oothenburı;, Stokholm, Oslo, DantıiSı 

Odynla Copenhag Abo Reval te bûtfin 
Baltık limanlan gark ve Karadeniz baflı-
ea limanlan araomda U günde bil aBlmtt 
ya avdet i ^ muntazam postalar. 

Odjnla - Dantzig - Oothenbnrg T* O A H 
dan beklenen vapuıtar. 

Birkaland vapuru 16 Marta doğru 
Gunborg vapuru 27 marta doğru. 
Boreland vapuru 2 nisana dogrn. 
Yakmda tstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odanla Oothenberg, 
Dantxlg - Stokhtdm, ve Oslo limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Birkaland vapuru 16 Marta doğru 
Gunborg vapuru 27 marta doğru. 

Boreland vapuru 3 nisana doğru. 
Fazla Ufsilftt İçin Oalata'da Tahlr haa 

I flncü katta kâin aeentalığıca mflracaaL 
Tel: 44991 - % -% 

Yeni basılan 

RÎZA TEVFÎK 
Hayatı ve şiirleri 

RAMAZAN G. ARKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
İstanbulda Resöıuli Ay nıatbaaaı Türk 
Limited şirketinde 60 kuruf fiatla 
satılmaktadır. 

Öksürük 
ıC> n 

en müessir ilâç 

Rektör in 
Komprimeleri 

k u t u s u 3 5 K u r ü 9 

Beşir Kemal-MahmuçlCevad 
E C Z A N C^^İ. 

S i rkec i - i s t a n b u l 

Tasfiye halinde 
İstanbul 

Türk emlâk şirketi 
Hissedarlarına 

20 Martl939 Pazartesi günü saat 14 te 
toplanacak olan hisşedaraıı umumi heye
tinin görülen lüzum ve zaruret üzerine 
ayni ruzname ile 27 Mart 1939 Pazartesi 
gönü saat 14 te yapılacağı ilân olunur. 

Hali tasfiyede İstanbul Türk Emlâk 
firketinin Tasfiye heyeti 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânlan 

Bin kilo kalay, yüz kilo nisadır, 
yüz kilo pamuk 21 Mart 939 Salı gü
nü saatl4,30 da Tophanede amirlik 
satmalma Ko. da pazarlıkla alına
caktır. Hepsinin tahmin beldeli 2988 

.lira, katî teminatı 448 lira 20 kunış-
tur. Şartname ve numuneleri Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi-
kalarüe beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (576) (1710) 

tstanbul asliye altıncı bnkuk mahke
mesinden: 

938/1569 
İstanbul Yedikule Devlet DemiryoUan 

fabrikasmda borucu Trabzonlu Hamdi 
Karakesen tarafmdan mukaddema Trab-
zonda Akçaabad Polathane marangoz Os-
manın evinde ve ahiren İstanbul Büyük-
dere Mektep sokak 44 numarada oturduğu 
haber verilen Zehra aleyhine açılan ta
lâkın tetçill davasma aid arzuhal sureti, 

müddealej^ıln gösterilen mahallerde bulun
madığından bahisle iade kılınması üzerine 
mezkûr arzuhalin mahkeme divanhanesi
ne talikine ve keyfiyetm on gün zarfm-
da cevab vermek üzere on beş gün müd
detle ilânma karar verildiğinden adı ge
çen Zehranm mahkememizin 938/1569 
numanısında kayıdh işbu davaya müddeti 
mezkûre zarfmda cevab vermesi lüzumu 
tebliğ yerine geçmek üzere ilân olımur. 

(M. 1982) 
Fatih birinci sulh hukuk mahkeme

sinden: 
938/73 
Yahyanm Paşabahçede Şişe fabrikasın

da Kılıf Ekif şefi Ahme aleyhine açtığı 
alacak davası için gönderilen zaptı davaya 
gösterilen adreste bu namda bir kimse 
olmadığı mübaşir tarafmdan verilen meş
ruhattan anlaşılmış olduğundan ilânen 
icra kılınan tebligatta mahkemenin mu
ayyen bulunduğu günde gelmediğinden 
gıyabmda devam eden muhakemede mûd-
dei iddiasına ispattan iziıanacz ile yemin 
teklif etmiş, işbu yemin davetiyesi ilânen 
tebliğ edildiği halde muayyen günde gel
memiş olduğundan yemin edeceği husus-
lann kesbi katiyet etmiş sayılmasma ve 
bu kaıarm 337 nci maddeye göre 15 gün 
müddetle ilânen tebliğine ve 8 gün zar
fında tahriren itiraz etmesi, aksi takdir
de yemin edeceği hususun sabit olmuş 
addine ve mahkemenin 5/4/939 saat 10 a 
talikine karar verilmiş olduğundan yevm 
ve saati mezkûrda mahkemeye gelmediği 
ve itiraz etmediği takdirde yeminden kaç
mış addlle hüküm verileceği tebliğ maka-
mma kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur, M. 1983 

İstanbul ünçüncfi icra m e m u r l u ğ u n d a n : 
38/3809 . 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen ve halen Ga
lata iskelesinde mevcut bulunan 204 nu-
marah Şile isimli motor açık arttırma 
suretile satılacaktır. Evsaf: 

1 — 2 ton sıkletinde olup teknesi kıs
men eski ve açık yeçil boyalıdır. 

2 — 12 beygir kuvvetinde tek silindirli 
Volender marka makinesi olup karteri 
kırık ve başkaca bir noksanı yoktur. 

3 — Mahcuz motöre ehli vukuf tarafın
dan (300) lira kıymet takdir edilmiştir. 

İsteklilerin satış günü olan 23/3/939 
perşembe günü saat 12 den 14 de kadar 
mahallinde hazır bulunacak memura mü
racaatları lüzumu ilân olunur. M. 1984 

Donanma cemiyeti ikı̂ amiyeli tahvilâtı 
piyangosu 

15 Mart 1939 günü yapılan 69 uncu ke-' 
şidesinde ikramiye ve amorti isabet eden 
tahvil numaralarını gösterir cetveldir: 

Keşidede i t fa o lunan tert ip n u m a r a l a n 
34« 552 1213 3««9 3718 4235 

4549 6039 1443 9360 9605 
İkramiye İsabet eden numara lar : 

İkramiye T. L. Tertip No. Sıra No. 
1000 
löO 
100 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

552 
7443 
4235 
340 
9360 
1273 
552 

4235 
340 
5S2 
340 
3718 
9605 

52 
12 
7 
68 
64 
77 
92 
15 
3 
64 
19 
60 
30 

Balâdaki tertiplerin hizalarmda göste
rilen sıra numaralanndan mütebaki ayni 
tertiplerin diğer sıra numaralama ve 
3009, 4549, 6039 No. lu tertiplere kamilen 
amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 Mart 
1939 tarihinden itibaren tediye edilecek
tir. 

Amorti bedeli beher tahvil için bir Türk 
lirası yirmi kuruştur. 

MEMUR aranıyor 
Zonguldakta bir şirkette çalışmak üzere muhasebe usullerine vakıf 

Kontrolör, muhasebe memurlarlle 
levazım memurları 

alınacaktır. Tecrübeli ve yabancı dillere vakıf olanlar tercih edilir. İstekli
lerin hangi işe ve ne maaşla talip olduklarını bildirir kendi el yazılarile ya
zılmış talep mektuplanna: 

1 Tahsil dereceleri ve bu tarihe kadar bulundukları işlerle bu işlerden 
ayi'ilma sebeplerini ve referanslarını gösterir tercümei hal varakalarını, 

2 — Mektep şehadetnamelerUe bonservislerinin suretlerini 
3 Mahalleden alacakları hüsnühal varakası ve sıhhat raporlarını 

ekliyerek 22 Mart 1939 tarihine kadar üzerinde (memuriyet talebi) yazıü 
kapalı zarflarla aşağıdaki adrese taahhütlü olarak göndermeleri ve taleb-
rame gönderenlerin de 29 ve 30 Mart günleri saat 9 dan 18 e kadar bizzat 
müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

Müracaat adresi: Galata Perşembe pazarı eski tersane caddesi İşhan 
3 üncü kat. 

Bütün Cihan Münevverleri 

R E X 
marka 

Prezervatiflerinin 
tercih sebebini bilirler. 
Çünkü, R E X 

sağlamdır ve sfayet ince 
ipekli lâstflcten yapılmıştır. 
Bczacinlzdan İsrarla isteyiniz. 

r-MillıendisveMjar^ 
ARANIYOR 

1) Asgari iki yüz bin liraUk iş yap-
tığma dair vesikası <dan inşaat, yahut 
su mühendisi şerik olarak çalışmak 
âzere. 

2) Anadoludaki İşimize nezaret ede
cek bir Biimar maaşla çalışmak üzere 
lâzımdır. Müracaat: Pasta kutusu 

403. İstanbul. 

SOLUCAN 
^ Î S K U İ T İ 
K I Z I L A Y 
Genel Merkezinden: 

Kızılay umumî meclisi 1939 senesi Nisanınm 17 inci pazartesi günü sa
at 10 da Ankarada cemiyetin umumî merkez binasmda alelade içtimamı 
yapacağından murahhaslann yukarda jrazıh gün ve saatte Kızılay umumî 
merkezini teşrifleri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESÎ 
1 — Reis ve ikinci reislerle kâtiplerin seçilmesi, 
2 — Umumî meclis tetkik komisyonu ve umuçıü merkez raporlarının 

tetkiki ile kabulü halinde umumî merkez zimmetinin ibrası. 
3 — 1939 .1940 bütçesinin tasdüci, 
4 — Çıkacak azamn yerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 — Tetkik komisyonu azasımn yeniden seçilmesi. 
6 — Umumî merkez teklifleri. 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı zarfla münakaşa ilam: 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve ebatta bronz musluk ve 
teferruatı kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. 

1 — Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden 
parasız olarak aUnabilir ve numuneler idaremizde görülebilir. 

2 — Talipler şartnameye göre hazırlayacakları kapah zarflarım ihale 
günü olan 5 Kisan 939 çaı-şamba günü saat 16 ya kadar Taksimde idare mer
kezimizde müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra getirilecek zarf-
1ar kabul edilmez. (1716) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı zarfla münakaşa Uânı: 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve ebatta adî döküm aksamı ka-
palı zarfla münakaşaya konulmuştur. 

•^ Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden 
»arasız olarak satın alınabilir ve numuneler ayni serviste görülebilir. 

2 Talipler, şartnameye göre hazırlayacakları kapah zarflarım ihale 
«ünü olan 10 Nisan 939 pazartesi günü saat (15) e kadar Taksim idare mer
kezinde müdürlüğe vermelidirler. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1715) 

İ Ş T E 

Briyantin 
PERTEV 

ile alıştırılmış bir 
saç tuvaleti 

Eskişehir Hava okulları Direktörlüğünden: 
1 — Hava okullarma ahnacakları evvelce ilân edilen Dil öğretmenleri 

için ayhk ücretin 98:165 lira olmayıp 98:125 lira oduğu. 
2 _ Bu baptaki müracaat müddetinin 20/3/939 ve imtihanların 23/3/ 

939 tarihine kadar uzatılmış olduğu. (1765) 

Şevrole marka iki kamyon 
Beşiktaş Malîye Tahsil şefliğinden: 

Yukarda cins ve miktarı yazılı kamyonların satışında talip zuhur etme
miştir, ikinci satışa 23 '3/939 perşembe günü saat on dörtte yapılacağından 
satıma i^tiıak edeceklerin sekiz yüz elli İka üzerinden % de yedi buçuk pey 
akçelerini havi banka raektuplarile yevmi hal ve saatte Beşiktaş maliye tah
sil gubesi şefliğine gelmeleri ilân olunur. (1783) 

YENİ BİR TENİ 
GÜZELLİĞİNE 

doğru atılacak 

Bttmjuklar 
i u l c edilebilir 
V i y u M Oaiycniteı indrn bir Profr*ör -
Bloeel — Tabir ettikleri Gençlitio ca
zip bir «OMriMnı ke}f«tmi}br. Bu 
cavbcr halikaıırda penbe reokteki To-
kalOB Kremi tcrkibiade mevcuttur. 
Cildia ba yesânc uosMrunu akfacnlan 

yat iMidan evvel tatbik ediniz 
nz oyıırke*, o ; cildinizi 

bealar * • feaçleft inr 

CiMi ta
ze. Demin v* 
kadife gibi yumuşak ve siyah ookta-
iardaa kurtarmak içio ker sabah be

yaz Renkdeki Tokaloo 
Kremini aûrâcüz. 

Semeresi 
gajrct eoıİB ve 
memnuaiyet b a h ^ r . 
40 yadlarında jörûoemirler. Yaı^n 
izlerini jiidirerek bir Genç kızım gü
zel ciMini ikame eder. Cildin unsuru 
elan Tokalcn kreminin cemeresi sa
yanı hayrettir, kfemnun kalmayanlar 
parasını {eri alabilirler. 

•MUT"» 

ASİPİN 
KENAN 

Sıhhatinizi soğuktan ve bütün 
ağrılardan korur. 

İstanbul beşinci icra 
memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup para
ya çevrilmesine karar verilen Yemek sa
lonu takımları, yatak odası takımlan, kris
tal camlı elbise dolapları, tuvaletler, ay
nalı dolaplar, şezlonglar, karyolalar, kuş-
tüyü yatak ve yastıklar, halı ve seccade
ler ve buna mümasil kıymetli eşyalar 20/ 
4/1939 Perşembe günü saat 10 dan itiba
ren 14 e kadar 1 İnci açık arttırma sure
tile Boğaziçinde Tarabyada kâin Tokatlı-
y a n otel inde satı lacaktır. 

Satılığa çıkarılan eşyalara takdir edilen 
kıymet in yüzde 75 üıl buUpadıgı takdirde 

satış geri bırakılarak ikinci arttırmanın 
26/4/1939 Çarşamba gtlnü s a a t 10 d a n 14 • 
kadar yapılacağı ve bu ikinci arttırmada 
her ne kıymşti^ bulursa bulsun en çok art
tıranın üzerinde ihalesinin İcra edUecefi 
cihetle taliplerin mezkûr gün ve saatler
de mahallinde hazır bulunacak memuru
na müracaatlan ll&n olunur. (15947) 
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Mahlut Yağlardan Sakınınız! 
Sabunluk yağlan tasfiye ediyorlar, çiçek yağlarile karıştırıyorlar. 

Çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. 

Dünyanın en saf ve leziz yağıdır. Terkibinde zerre kadar rafine yağı yoktur, halistir, ve kafiyen karışık değildir, ye
meklerde, tatlılarda, pilâvlarda, salatalarda, balıklarda nefasetine payan olamaz. Tababette kum, böbrek, mesane, 
bilhassa safra ve karaciğer hastalıklarmda şerbet gibi bol böl içilir. Zâfı umumide hayat ve sıhhat verir. 

Ş İ Ş E L E R : 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 Kr. 
Tenekeler: 3 kiloluk 250 - 5 kiloluk 400 - 7 kiloluk 550 kuruş. 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
- Sayan bayan hangi 

kremi kullanıyorsunuz ? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler olduğu
nu kimyevî tahlillerle öğrenebilir misiniz? 

Elbette bayır. Çünkü bu çok üzücü 1$ yalnız memleketimizde değil, 
bütün dünya kadmlaıı arasında bir mesele olmuştur. Bu hususta Parisin 
en büyük devlet hastanelerinde vazifedar olan cilt mütehassısı Doktor 
DEBAT şöyle diyor: 

«Birçok genç kadınlaruı, bütün itinalarına rağmen yüzlerinde vak
tinden evıel BlIRUŞtJKLrKL.4R, ÇİLLER, LEKELER hasıl olduğunu gö-
rüyoruz. ScnclenUnberi kliniğimize müracaat eden ve aralannda Parisin 
yüksek tabakasma mensup kadınlar da bulunan hastalar üzerinde 

-' yaptığımız etüdler bize göstermiştir ki: Güzellik kremleri ekseriya 
bu hale sebep olmaktadır. Zira her güzellik kremi sıhhî evsafı haiz 
değildir.» 

Buna karşı lNNOXA SÜTÜ kullanınız 
İNNOXA SÜTÜ çilleri, lekeleri, buruşuklan, giderir. Geceleri yatmazdan tNNOXA SÜTÜ ile temizlenen cilt, 

makyajın bütün şartlarını kabul eder. Herhangi bir kremi kullanırsanız kullanınız, elverir ki gece yatarken İNNO-
XA SÜTÜ ile cildinizi siliniz. 

İNNOXA SÜTÜ Parisin en kibar mahfellerinde maruftur. Milyonlarca kibar kadm her akşam İNNOXA 
SÜTÜ ile ısıtılmış bir pamukla yüzünü siler ve istirahata sevkeder. 

I iNNOXA SÜTÜ bütün Parfümörlerde ve tamnmış eczanelerde ^ u l u n u r . m ı m ^ _ | ^ _ | ^ ^ ^ 

Nezle ve baş ağrısı 
Soğuk algmlığmm 

Bu ilk alâmetlerini 

GRIPiN 
İle bertaraf ediniz. 

GRIPİN 
Bütün ağrı, ve «ızı ve sancılari 
dindirir, grip, romatizma, diş 
sinir, adale ve bel ağrılarma 

müessirdir. 

Tecrübe Ediniz. 
Aldanmajrmız. Rağbet srören her şeyin taklidi ve ben
zeri vardır. GRÎPİN yerine başka bir marka verirlerse 

şiddetle reddediniz. 

ARKA R O M A T İ Z M A 

L U M B A a O 

S İ Y A T İ K 

ve bütün 
ağrılara 

karşı 

merhemi ile masaj yapmız 

SANCILARI DAİMÎ ve ÇABUK GEÇİRİR 

İkinci cildinin son sayısı çok zengin bir münderecatla 

Bugün Ç I K T I 
Bu sayısmda tayyareci aileleri için yapılmış renkli keten bir çay ta

kımı ile kabartma işli fevkalâde güzel bir salon yastığı vardır. 

STENO - DAKTİLO bir kâtip 
Mühim bir şirket, Almancaya ve Steno - Daktiloyu bihakkın bilen bir 

Türk kâtip bayan acele aranıyor. Tekliflerin 2276 numaralı posta kutusu 
• ^ • ' ^ • • • ^ • ' • • • • ' ' * adresine gönderilmesi. • •^•• i^BBl^M^Bi 

En tatlı zevk havasını 

Sipahi 

Sipahi 

Yalca 

Çeşit 

Tane 

25 

20 

20 

50 

Kuruş 

(Madeni kutu) 50 

35 

30 

72.5 

Tane Kuruş 
Samsun 25 (Madeni kutu 45 

Samsun 20 

Salon 20 

Çeşit 100 

30 

35 

145 

Bu yelpdze yaratır 
• j ^ . 


