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Karpat Ukraynasına mütemadiyen 
Çek kıtaatı ve tank sevkolunuyor 

Alman gazeteleri Çeklere karşı çok 
şiddetli lisan kullanıyorlar 

Tuna geçidi kapandı - Zû nazırları arasında ihtiiâf çılttı 
Silâhlan azaltmak 

mümkün olacak mı? 
Devlet adamları, sonradan zorla 

kabule mecbur kaldıkları feci vaziyet
lerin, yansından azını daha önce ken
diliklerinden bağışlamak dirayetini 
gösterselerdi Avrupa bugünkü hâle 
düşmezdi. 

Meselâ, dünya harbini en fena şe
kilde tasfiye eden Versay muahedesi
nin bir insan ömrü kadar bile sürmi-
yeceğini herkes biliyordu. Eğer bu ve
sikada Almanya lehine daha evvel ba
zı değişiklikler yapılsaydı, ne Versay 
şündiki gibi baştan baışa paçavraya 
döner, ne de muahedelere bağlılık his
si, bugünkü kadar iptizale düşerdi. 

Bunun daha büyük misalini silâh
ların azaltılması bahsinde gördük. 

Harpten sonra Almanya, silâhlarm-
dan mahniin bırakıldı. Buna muka^ 
bil, Milletler Cemiyeti misakınm se
kizinci maddesi galib devletleri de si
lâhlarım azaltmaya mecbur ediyordu. 
1932 yıhnda, Cenevrede, tarihin en 
büyük konferansı sayılan «silâhların 
tahdidi ve azaltılması konferansı» 
toplandı. Ne yazık ki en asil, insanî 
bir gaye için büyük ümidlerle topla
nan bu konferans, tamamen aksi ne
ticeler verdi: Hem beynelmilel kon
feransların işe yaramadığı fikrini 
uyandırdı, hem de silâhlanma yancı
nın ilk sebebi oldu. 

Garip bir konferanstı: Yetmiş dev
let bir araya toplanmıştı. Hukukçular, 
tam bir medrese zihniyetile, tavuk 
mu yumurtadan, yoksa yumurta mı 
tavuktan çıkar? sualine cevap arar 
gibi, aylarca münakaşa ettiler: Müş
terek emniyet mi terki teslihatı do
ğurur, silâhlan azaltmak mı emniyeti 
tesis eder? 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 11 nci sahifede) 

Kim haber verdi ? 
Belediyede tahkik edilmesi lâzım 
gelen dikkate şayan bir mesele 

Nlşantaşında Vali konağından denize 
kadar uzanan bostaniann lıikâyesi 

Burada inşaata izin verilecek sakayt büyük bir zengin na$d 
haber aldı? Bu i§ten Emlâk Bcmkastnm zaran 

Vali konağından denize kadar uzanan bostanlardan bir gorfinüş 

İstanbulun en güzel yerlerinden 

Çekler tarafından büyük nümayişler yapddığı bildirilen Bmo 
şefajrinin umumi görünüşü 

Biratislava 13 (AA.) — Başvekil Ka* 
rol Sidor sükûnetin avdetim temin 
etmek üzere bazı tedbirler almıştır. 
Bu cümleden olarak hükümetçe ah-
nan askeri tedbirleri Icaldırmış ve 
sivil Çek memurlarile Çek jandarma-
lannm vazifelerine nihayet verilmiş
tir. 

Çek jandarmaları 24 saat içinde 
memleketi terkedecelderdir. Başvekü 
Moravya ve Bohemyaya sevkedil«ı 
mahpuslarla tevkif edUen papas, me
bus ve Hlinka muhafızları şeflerinin 
serbes bırakümasım emretmiştir. 

Başvekil demiştir ki: «Hlinka mu
hafızları hükümete yardım etmek üze

re ihdas edilmişlerdir, 
etmektir.» 

Vazifeleri itaat 

Meclis içtimaa davet edildi 
Prag 13 (A.A.) — Çek - Slovakya 

Reisicumhuru Karpat Ukraynaa 
mebusan meclisini 21 martta Cahus-
ta içtimaa davet etmiştir. 

(Devamı 11 nci sahifede) 

Pek yakında 
C E M A L N A D İ R'in 

Teni karikatür serisi: 

Lâ Fonten'in asrî 
hikâyeleri! 

biri de Harbiyede Valikonağı cadde
sinden denize kadar uzanan bostan
iann bulunduğu sahadır. Bu saha, 
asarlardanberi üzerinde bina yapıl
masına müsaade edilmediğinden, 

şehrin ortasmda bir park gibi kalmış
tır. Bostanların büyük bir kısmı Em
lâk bankasmın malıdu:. Banka seMı 
on sene evvel bostanlan ifraz ettire
rek bir haritasını yaptırmış ve bunlan 

(Devamdı 11 inci sahifede) 

Esmede fırtınanın tahribatı 

Denizde bir çok l(ayıl( 
parçaian ve yelitenii 

difeltieri bulunuyof 
İzmir, Çanakkale, Bartm 

vapurları fırtınaya tutuldular 
Karadeniz vapurundan 

haber yok 
(Tazısı 9 uncu sahifede) 

(AKŞAM)myeni 
müsabakası: 

30 arkadaş 
300000 lira 

kazandı! 

Tafsilâtı bugün 5 nci 
sahifede 

MİR J i k k » 

Çanh çöp kamyonları 
İstaabul şehrinde çöp tenekeleri eski

den kapdaruı önüne bırakıiırdt. Müstek-
reh bir manzara, mide bnlandıncı bir 
taaffün hasü olurda. Buna mâni olundu. 

• Şimdi de çöp kamyonu geliyor, geçiyor; 
hele kalabalık mahallelerde kimsenin ha
beri olmuyor. Buna dair şikâyetler alıyo
ruz. Çöpçüler de: 

— Bütün kapdan teker teker çahp bdc-
liyemeyiz ya... Zaten ekser binalann da
hili teskilâtmı bilmiyoruz... Muntazam da 
deliller! - -diyorlarmış. 

Onlar da haklı, 
.\tinada tatbik edilen bir usul vardur 

ki bizde de pek âlâ taklid edilebilir: Çöp 
kamyonlarmm kendilerine mahsus bir 
çant olur. Her sokafm muayyen bir ye
rinde durunca çalarlar; izbe mutfatmda 
çalışanlar bile bun ît duyar ve çöpünü gö
türür. Belediyecilere de, vatandaşlara da 
kolaylık. (Uyku saatlerinde çanı çalma
mak şart!>. 

«£/ intizâr, eşeddü minfinnâr!» 
•İUÎKÜTÖPHAIIE 

ANKARA 

(Bazı muharrlriertn de mebusluğa 
aetUk koydukları aöytenlyor.) 

— Oazotelerdea — 
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Salüf e 2 A K Ş A M 14 Mart 1939 

I P î i n €recelci v e B n Sa,l>a>lılgi Hatoerlei' | 
S o n dakilga 

Slovakyanın istiklâli Almanyanın 
himayesinde hugBn ilân edilecek 

200,000 kişilik bir Alman ordusu 
harekete geçmek için Çek hudud-

larında tahşid edildi 
Mareşal Goering müstacelen Romadan Berline 

döndü. Slovakyada yeniden vahim lıâdiseier oldu 
Bratislava 14 — B. Hitler ile gö

rüşmek için tayyare ile Berline git
miş olan sabık Slovak Başvekili B. 
Tissonun Şerlinden dönmesi beklen
mektedir. Siyasi mahafilde dolaşan 
rivayetlere göre Slovak Diyet mec
lisi, bugün toplanarak Almanyanın 
himayesi altında Slovakyanm istik
lâlini ilân edecektir. Yeni devlet to
taliter olacaktır. Prag hükümetinin 
Slovakyada kurduğu Sidor kabinesi 
tamamile âciz bir vaziyettedir. Bu 
kabineye bir ültimatom verilmiştir. 

200,000 Alman askerî 
harekete hazır bir vaziyette 

Londra 14 — Şerlinden buraya ge
len ve henüz resmen teeyyüd etmiyen 
haberlere göre dün akşam Şerlinde 
verilen kararlara göre Çekoslovak-
yaya karşı hai'ekete geçmek üzere 
200,000 kişilik bir Alman ordusu 
Çekoslovakya hududunun üç nokta
sında tahşid edilmiştir. Münihteki 
Röyter muhabiri 1913 smıfınm silâh 
altma çağınldığmı büdiriyor. Münih-
ten Viyanaya askerî sevkıyat yapıl
maktadır. Hususî kamyonlara vazı-
yed edilmiştir. 

Alman mahafili ne diyor? 
Berlin 14 — Salâhiyettar Alman ma

hafili, Alman askeri kıtaatmm Çekos
lovakya hududundaki faaliyeti hak-
kmda sorulan suallere cevaben, bu 
hazırlıklann S. Hitlerin şerefine yapı
lacak büyük askerî geçid resmi ile alâ
kadar bulunduğımu beyan ediyorlar. 

Slovakyaya külliyetli silâh 
gönderildi 

Prag 14 — Mevsuk bir membadan 
öğrenildiğine göre pazartesi gecesi Tu-
nadaki Alman sahillerinden Slovakya 
sahillerine külliyetli miktarda silâh 
gönderilmiştir. Bu silâhlan Alman fır
kası nakletmiştir. 

Almanya, Prag hükümetine 
ültimatom mu verdi? 

Berlin 14 — Alman resmî mahafili, 
B. Hitlerin dün gece sabık Slovakya 
Başvekili S. Tisso ile mülakatından 
sonra Prag hükümetine bir ültimatom 
gönderilmiş olduğundan malûmatlan 
olmadığını söylüyorlar. 

Almanyamn talebleri 
Londra 14 — Pragtan bildirildiğine 

göre Çek Kabinesi dün akşam geç vak
te kadar toplanarak Almanyamn ta
leplerini tedkik ve müzakere etmiştir. 
Alman talebleri şunlardır: 

1 — MiUî müdafaa nazırı general 
Sirosi ile beraber diğer üç nazınn teb
dili, 2 — Çek askerlerinin Slovakya-
dan uzaklaştırılması, 3 — Slovaklara 
tam bir muhtariyet verilmesi, 4 — Mo-
ravya ve Bohemyada yaşıyan ekalli
yetlerin haklarma riayet edileceğine 
dair katî teminat verilmesi. 

Kabine sabaha kadar toplandığı 
halde bir karar verememiştir. Prag 
hükümeti Slovakyada karşısında Al-
manlan bulmaktadır. 

Mareşal Göering döndü 
Londra 14 — Berlinden gelen ha

berlere göre üç hafta istirahat etmek 
İçin İtalyaya gitmiş olan mareşal Goe
ring hususî trenle Berline dönmüştür. 
Mareşahn avdeti, Çekoslovakya hâdl-
seleriîe alâkadardır. 

Macarlar da askerî tedbirler 
aldılar 

Budapeşte 14 — B. Pelcki, Slovak-
yadaki son hadiselerden dolayı ve 
Slovaklann kitle halinde Macarista-
na girmelerini menetmek için Slo
vakya hududımda askerî tedbirler 
alındığım bildirmektedir. 
Bratislavada vaziyet vahim 

Bratislava 14 — Slovakyanm pay-
tahtmda vaziyet tehdidkâr bir şekil 
almaktadır. Çek askerleri, artık za-
vahiri terk etmişlerdir. Sidonm va
ziyete hâkim olmadığı anlaşıhyor. 
Çek kıtaatı, mühim noktalan işgal 
ediyorlar. Tunamn karşısmda kâin 

millî müzeye mitralyözler yerleştiril
miştir. Mühim bir nokta teşkil eden 
üniversite de askerî bir müfreze ta-
rafmdan işgal edilmiş ve içine mit
ralyözler konulmuştur. 

Stefanik ve Hurban kışlalarma 
da elli tank yerleştirilmiştir. 

5 0 Alman yaralandı 
Viyana 14 — İghaur'dan büdiril-

diğine göre, Çek jandarmaları tara
fından yapılan hücumlar esnasında 
onu ağır olmak üzere 50 Alman ya-
ralanımşfcır. 

B. Hitlerin seyahati 
Berlin 13 (A.A.) — Resmen bildiril

diğine göre Hitler, 15 martta Avustur-
yaya gidecektir. 

Alman - ingiliz 
müzakeresi 

Görüşme Almanyanın 
niyetlerini aydmlatacak 
Paris 13 — Figaro gazetesi yazıyor: 

Almanya ile İngütere arasında ce
reyan edecek olan müzakereler, Al
manyanın niyetlerini aydınlatacak
tır. Eğer bir anlaşma mümkün ise, 
mübadelelerin daha iyi bir surette 
tevzi ve taksimi esasma dayanmak 
lâzımgeür. Bundan ilk istifade ede
cek olan Almanyadır. Fakat Alman
yamn iktisadî genişleme için besle
diği emeller ve rejiminin hususiyeti, 
buna manidir. 

Her ne olursa olsım, Berlin müza
kereleri, Almanyamn siyasî emelle
rini göstermek bakımmdan en dik
kate şayan bir işaret olacak, belki de 
müstemleke meselesine daha yakın
dan temas etmek imkânım vere
cektir.» 

Londra 13 (A.A.) — İngiltere ile Al
manya arasındaki iktisadî münasebet
leri inkişaf ettirmek üzere Alman en
düstrileri murahhaslarile müzakereye 
girişecek olan İngiliz endüstrilerinin 
mümessilleri bu sabah Berline hare
ket edeceklerdir. 

"Atatürkün adı ebedî 
olarak tarihe oepti,. 

Alman donanma kumandanı 
ordu günü münasebetile 

bir nutuk irad etti 
Berlin 13 ( A. A.) — Do

nanma kumandam amiral Rae-
der dün ordu günü münesebetile söy
lediği nutukta, büyük harbin tanın
mış Alman generallerini yadettikten 
sonra* Almanyamn yanmda çarpış
mış olan milletlerin büyük askerleri
ni de hürmetle anmış ve bilhassa Ke
mal Atatürkde tevakkuf ederek demiş
tir ki: 

Atatürk, mümtaz şahsiyetinde hem 
büyük bir sevkulceyşciliği parlak bir 
silâh arkadaşhğım, kahraman bir 
Millî Şefliği ve Devlet kuruculuğunu 
toplaımş olan bir dâhi idi. Onun adı 
ebedî olarak tarihe geçmiştir. 

Eski müttefiklerimiz bizde minnet-
tarUk hisleri uyandınyorlar. Bize kar
şı mertçe harbedlp kendi kanlarile va-
tanlanna karşı olan vazifelerini öde
miş olan milletleri de unutmak İste
meyiz. 

Halk Partisinin 
mebus namzetleri 
Namzedleri seçmek için fırka 
umumî divanının yann ve 
yahud öbür gün toplanması 

muhtemel 
Ankara 13 — Cümhurreisi İsmet 

İnönü, bugün öğleden sonra Millet 
meclisine giderek Meclis reisi Abdül-
halik Renda, Başvekil S. Refik Say
dam, Hariciye Vekili B. Şükrü Saraç
oğlu ile görüşmüşlerdir. Bu görüşme
nin yeni mebus seçimi ile alâkadar 
olduğu söylenmektedir. 

Reisicumhur İsmet İnönü namzed-
1er üzerinde azamî hassasiyet gösteri
yorlar ve bu işle bizzat meşgul oluyor
lar. Parti namzedlerini intihap ve tes-
bit etmek üzere parti umumî divam-
mn yarm ve yahut öbür gün toplan
ması muhtemeldir. Şimdiye kadar fır
kaya namzedliklerinin vazı için 3500 
zat müracaat etmiştir. Bu müracaat-
lann mühim bir kısmını mütekaid ge
neraller ve subaylar teşkil ediyorlar. 

B. Raufun namzedliği 
Ankara 13 (Telefonla) — Eski Baş

vekil B. Rauf'im Halk Partisi namma 
mebus namzedi gösterileceği baklan
daki haberler burada teyid edilmek
tedir. Birkaç gün evvel buraya gelen 
B. Rauf bugün Millet Meclisine gel
miş ve Meclis Reisi B. Abdülhalik 
Rendayı ziyaret etmiştir. 

* 40 Yıl Evvelkiler' 
İstanbulun Meşrutiyetten ev

velki zamanlanna dair birçok ya
zılarım neşrettiğimiz Sermed Muh
tar Alus Akşam için yeni bir yazı 
silsilesi hazırlamıştır. 

Yukandaki başlıkla çıkacak olan 
bu seride muharrir 30-40 yıl evve
lin tip haline gelmiş bazı meşhvu* 
simalanm hoş ve tatlı üslûbile an
latacaktır. 

İlk yazı bugün onuncu sahi-
femizdedir. 

¥ « « 

MEŞRUTİYETTE 
SARAY ve BABIÂLİ 
B. Sülejrman Kani İrtemin 
yeni tefrikasım bugün 10 
ncu sahifemizde okuyunuz 

Millî Şefin faaliyeti 
Volkischer Beobachter gazetesi 

mühim bir makale neşretti 
Almanyanın en büyük gazetesi Vol

kischer Beobachter, İstanbul muha
birinin 9 mart tarihile gönderdiği 
uzun bir telgrafı «İsmet İnönü iş ba-
şmda» ve «Ankaradan taze bir hava 
esiyor» serlevhaları altında neşretmiş-
tir. 

Milli Şefin halkl ile temasmdan ve 
Türkiyenin haricî ve dahilî siyasetin
den büyük takdir ve sitayişle bahse
den uzun yazmm en mühim noktala-
nm naklediyoruz: 

«Türkiyenin müceddidi Atatürkün 
ufulündenberi geçen birkaç ay içinde 
mühim hâdiseler biribirini takip et
miştir. Hükümetteki değişiklik bir he
yecan uyandırmamıştı. Çünkü Tür
kiyenin mukadderatmı eline alan ye
ni Şefin Teşkilâtı esasiye kanımundan 
aynlmıyacağı malûm idi. Fakat İs
met İnönünün işe başlama tarzı hay
li yeni birşey ve gayri mutad bir hare
ket olduğımdan bu cihet büyük alâka 
uyandırmıştır. 

İsmet İnönü halka gidiyor. Cüm
hurreisi intihap edilmesini müteakip 
tedkike çıkmıştı. Bu seyahati takip 
eden icraat da hayli dikkati celbetmiş-
tir. 

Türkiyenin ve ahiren Türkiye ka-
nunlanm aynen kabul eden genç Ha
tay cumhuriyetinin icraatı Arap âle
minde büyük memnımiyet uyandu*-
mıştır. 

Bugün Halepte Fransız mandasının 
atılarak tekrar Türk idaresi altına gir
mek için gösterilen arzu yalmz İsken
derun limanının Hatayda kalmasın
dan neşet eden iktisadî zorluktan doğ
muş değildir. Türkiyede kanunların 
ciddiyetle tatbik edilmesinin malûm 
bulunması da büyük bir âmil olmuş
tur. 

İsmet İnönü son günlerde İstanbu-
lu ziyaret etti. Burası Türkiyenin en 

büjmk ve ayni zamanda en ziyade ih
mal edilmiş beldesidir. Dolmabahçe 
sarayı üzerinde tekrar Cümhurreisi 
sancağı dalgalamyor. Millî Şef her 
sınıfa mensup halk ile temas ediyor. 
Son zamanlarda bütün şikâyetler dev
let idaresi ile halk arasmdaki irtibat 
ve temasm fikdamndan ileri gelmiş
ti. Atatürk her tarafa yetişemezdi. 
Anlaşüan mebuslardan birçoğu da 
bu boşluğlı anlamamıştır. Büyük Mil
let meclisinin niçin feshedilip yeni irt* 
tihabatm ilân edilmesinin mânası şim
di anlaşılıyor. 

Meclisin feshinde Türkiyenin hari
ci vaziyetinin de mühim bir rol oyna
mış olduğu şüphesizdir. Akdenizin ah
vali hazırı açık ve katî kararlar veril
mesini icap ediyor. Eski-meclis pek 
bımu yapamazdı. Türkiye İngiltere ile 
Sovyet Ruşyası ve Balkanlar ile Arap 
âlemi arasında bulunan bir devlettir. 

İsmet İnönü bütün varhğı ve ruhu 
ile bir askerdir. Türkiyenin coğrafî 
mevkii kuvvetli bir orduya ihtiyaç 
göstermektedir. Yeni bütçe eskisine na
zaran 11 milyon lira fazladır. Yeni 
bütçenin üçte birinden fazlası ordu
ya tahsis edilmiştir. Türkiyenin hu-
dudları uzun olup bunların arasında 
hususî bir teyakkuz ile muhafazaya 
muhtaç olanlan vardır. 

Alkol derecesinin indirilmesi sure-
tile içki iptilâsma karşı mücadele baş
lamıştır. Istanbuldaki zabıta vukuatı 
hep içki tesiri eseridir. Hiç bir devlet 
idaresi bunu ihmal edemez. Bu suretle 
yeni Millî Şef her türlü ahlâksızlığa 
karşı mücadele ilân etmişt'r. Bu su
retle az zaman içinde popüler olmuş
tur. Şüphe yoktur ki, haricî politikada 
sağlam bir mevki tutmak için dahilî 
ahval ve şeraitin sağlam olması zaru
rîdir.» 

Filistin konferansı 
perşembe günü bitiyor 
Londra 13 (A.A.) — S. Makdonald 

ile B. Butler ve Lord Dufferin, dün 
akşam, Filistin konferansmdaki Ya
hudi murahhaslarile görüşmüşlerdir. 

Yeni İngiliz plânını Yahudilere 
izah ve teşrih eden B. Makdonald, İn
giliz hükümetinin bundan 15 gün ev
vel tevdi edilmiş olan teklifleri üze
rinde fevkalâde ısrar etmiştir. Bu 
resmî tekliflerin İngüiz mandası ye
rine müstakil bir Filistin devleti ih
dasını derpiş etmekte olduğu söylen
mektedir. Bu devlet, bir intikal dev
resinden sonra, manda yerine kaim 
olacak ve devre esnasında Araplar ve 
Yahudiler istişarî ve idarî meclisle
re iştirak edeceklerdh'. 

Yahudiler, bu hal suretini, ileride 
yapılabilecek müzakereler için hiç 

bir esas arzetmemekte olduğunu ile
ri sürerek reddetmişlerdir. O zaman-
danberi Yahudiler yeni bir itilâf esa
sı araştırmaktadırlar. 

İyi malûmat alan mahafile naza
ran Yahudiler dün akşam İngiltere 
hükümetinin yeni plânmm millî 
Yahudi yurdunun müstakbel inkişa
fım himaye edeceği hakkmda temi
nat istemişlerdir. B. Makdonald da 
kendilerine bu baptaki endişelere 
mahal olmadığım söylemiştir. 

tngiliz Kabinesi plânı 
tasdik etti 

Londra 13 — Nazırlann bir kısmı-
mn iştirakile bugün toplanan komi
tede Filistin hakkmdakl İngiliz plânı 
tasdik edilmiştir. 

işçi sağlığı ve 
sigortaları 

B. Osvald Ştayn hazırlıyacağı 
raporu Vekâlete verecek 
Ankara 13 (Telefonla) — İşçi sağ-

hğım koruma ve iş emniyeti nizam
namesi bugünlerde Devlet şûrasına 
verilecektir. 

İşçilerle iş verenler arasmdaki Ih-
tilâflan uzlaştırma ve tahkim nizam
namesi Devlet şûrasmca tetkik edil
miş ve Vekiller Heyetine verilmiştr. 

Ankara 13 (Telefonla) — Bu sa
bahki ekspresle Istanbuldan buraya 
gelen Milletler Cemiyeti içtimaî mu-
avenet şubesi müdürü B. Osvald Ştayn 
bugün öğleden sonra İktısad Vekili 
B. Hüsnü Çakır tarafmdan kabul edil
di. S. Osvald Ştayn burada bir ay 
kadar kalacak ve i§ kanunu mucibin
ce kurulacak olan işçi sigortalan hak
kmda hazırlayacağı raporu İktısad 
Vekâletine verecektir. 

Donanmamız 
TaymiSf tngiltereye dört tah

telbahir, 2 muhrip sipariş 
edildiğini yazıyor 

Son posta ile gelen Taymis yazıyor: 
Vickers-Armstrong firması Türkiye hü
kümetinden dört tahtelbahir inşası 
için sipariş almıştır. Bu denizaltı ge
mileri Barrow-in-Furness'de inşa edi
lecektir. Türkiye hükümeti daha ev
vel İki muhrip sipariş etmiştir. 

Sürp Agop mezarlığı 
Ankara 13 — Devlet Şûrası heyeti 

umumiyesi, Surp Agop mezarhğı me
selesinden B. Muhiddin Üstündağ hak» 
kmda mülkiye dairesince verilmiş olan 
lüzumu muhakeme karanm tasdik 
etmiştir. Muhakemenin rtiyeti için ey-
rak bugünlerde Temyiz dördüncü ce
za mahkemesine gönderilecektir. 

Burdurda üç zelzele oldu 
Şehrimize gelen haberlere göre dün 

sabah Burdurda üç zelzele olmuştur. 
Nüfusça zayiat ve maddi haşarat yok
tur. 

ı 

^ 
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Seyyar satıcılar 
Bunların kalkmasını 
isteyen arkadaşımız 

hata ediyor 

CıunhuTİyet refikimizde M. B. inv 
zasUe uzun bir makale çıktı; ş^ırimia-
den seyyar satıcılık usulünün kaldı* 
nlması isteniyor. 

Zira bv, «yalnız intizamsız ve mu-
hafazakâr Fransada kalmif geri bir 
usul»muş. Avrupanm bazı yerlerinde 
ancak «umulmadık birşeyi iımanm kut-
şısma çıkardığı için pahalı mal satan» 
bir gezginci «»«nafiık şekli varmış. Biz
de ise, seyyar satıcılar belki alışveriş 
yapmak için sokağa çıkmak istemiyen 
tembel kadınlara yanyorlarmış am
ma, başka hiç bir faydalan yokmuş, 
bilâkis zararları varmış. 

M. B. bu mülâhazalara istinaden 
fetvayı çıkarıyor: 

— İlgası vaciptir! 

Hamallığm da ânzalı şekilleri var
dı. Bunlar düzeltilecek yerde hamal
lık topyekûn kaldınlmak istendi. Fa
kat hakikatte daha ânzah bir usul 
onun yerine gelmiş bulunuyor. Türlü
sünü hergün görüyoruz, bazılarını da 
gazetelere yazıyoruz: Meselâ, adamın 
biri Balıkpazanndan aldığı öteberiyi 
evine naklettirmek istemiş. Eşyayı 
yüklettiği el arabasının köprüden geç
mesi memnu olduğunu görünce, ara
ba ile birlikte sandala binmişler. Ha
lici öylece geçmişler. Bozuk kaldmm-
h yokuşlarda hamalm gücü yetmediği 
için arabayı bnaber sürmüşler. Hele 
merdivenli yokuşta hantal tekerlek
ler katiyen dönmeyince, çuvalları, fi
zikteki merkezi sıklet kaidesine mey
dan okurcasına, -sırtta değil- kucakta 
taşımışlar... İşte modernlzmü 

Bekçi sopasmdan düdüğe intikal 
da bu kabil ıslahattır. Sopanın yere 
vurmasmdan geceleyin sükûn verici, 
tok bir ses çıkıyordu. Düdük ise, kedi 
tırmığı gibi asabı bozan ve insanı ya
tağından fırlatan bir çığlık! Polisle-
re matrak verilmişken, mutedil bir şid
det vasıtası olan sopayı bekçiden niçin 
almalıydı? Şayed eskiden düdük usu
lü cari olsaydı daha makul ve Venedik-
te kullanılıyor diye sopayı ihdas lâ-
zımdı. 

Şimdi de seyyar satıcdığa ters tara-
fmdan selli seyf!... İlga taraflısı mes
lektaşımız diyor ki: 

— Evet, gerçi daha ucuza satan gez
ginciler var amma, bunlar olmasa dük-
kâncüann ticareti artacağı için fiati 
dıvenleştirecekler. 

Buna inanılır mı? Bahçesinde bes
lediği tavuklarm jTimurtasmı sepetle 
satışa çıkaran dul kadın... Yetiştirdi
ği yemişleri, sebzeleri gezdiren bahçı
van... Fabrikada iş arayıp da bulun
caya kadar açlıktan ölecek yerde ma
halle arasmda karpuz dolaştıran ve Al-
lahm izbe mahallesinde oturanları 
hamaliyeden müstağni kılan işsiz de-
lilcanh... Altmışını geçtiği için işe alın-
mıyan ve kapımıza titrek bacaklarile 
gelen portakalca... 

Bunlann yerine kendinizi koyımuz, 
bay M. B. !... Seyyar satıcılık, aiçtimai 
tetkikler» serlevhah makalenizde yazdı
ğınız gibi, sırf bir tembellU^ intizam
sızlık âmili değildir. Hele dağınık bir 
saha üzerinde bulunan, iktisadî ter
zi cihazı noksan, pazar yerleri çamur 
içinde olan İstanbul şehri için gezgin
ci esnaf sistemi zarurettir. 

(Vâ-Nû) 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

I 
On senelik Be/e-
dige muameleleri 
Alb müfettiş tedkiklerine 

devam ediyor 
Belediyenin on senelik muamelâta-

m teftiş etmeğe memur olan mülkiye 
müfett^erinden B. Abidin. B. Hik
met, B. Cavid ve B. İhsan belediyedeki 
vazifelerine devam etmektedirler. Be
lediyede tedkik ve tahkike muhtaç 
olan işler çok olduğundan mülkiye 
müfettişlerinden B. Ali Seyfi ve B. 
Hıfzı da belediyedeki işlerin tahkikine 
memur edilmişlerdir. 

B. Ali Seyfi, Dolmabahçe izdiham 
hâdisesinde Devlet Şûrasmca noksan 
görülen bazı noktalar etraf mda talıki-
katını ilonal için, alâkadarlardan bir 
kısmınm tekrar malûmatına müra
caat etmiştir. B. Ali Seyfi bu işi bitir
diğinden dünden itibaren B. Hıfzı ile 
birlikte belediyede çalışmalarına baş
lamıştır. 

Mülkiye müfettişleri için evvelce 
tahsis edilen odalar kâfi gelmemiş, 
daha iki oda tahsis edilmiştir. Müfet
tişlerin isteği üzerine muhasebenin bü
tün dosyalan, sarf evrakı tamamile 
müfettişlere verilmiştir. Müfettişler, 
şimdiUk evrak üzerinde tahkike muh
taç gördükleri noktaları tesbit etmek
le meşguldürler. Bugüne kadar alâ
kadarlardan hiç kimsenin malûmatla-
nna müracat edilmek üzere beledi3re 
müfettişlerce çağrılmış değildir. 

Satye binası 
İhtiyatî haciz kaldırılarak 
Nafıa Vekâleti namma ferağ 

muamelesi yapılacak 

Satye şirketi tarafmdan Fmdıklı-
daki elektrik sergisi binasının Deniz-
banka usulsüz olarak satılması yü
zünden Denizbank idaresi asliye bi
rinci ticaret mahkemesine müracaat-
le bu satışın feshini istemiş ve teminat 
olarak da Satye şirketinin Ayaspaşa/-
daki atelyesile Beyazıddaki elektrik 
sergisi binasma ihtiyatî haciz koydur
muştu. Birinci ticaret mahkemesin
de bu dava kanunî yolunu takip eder
ken diğter taraftan Nafıa Vekâleti de 
mahkemeye müracaatla Satye şirke
tinin iki binası üzerine konulan ihti
yatî haciz kararmm kaldırümasmi 
istemiş ve dün mahkeme bu müracaa
tı tedkik etmiştir. 

Nafia Vekâleti, Satye şirketinin bu 
iki binasını satın almış ve bedeli olan 
146,100 lirayı da Ziraat bankasına 
yatırmıştır. Fakat binaların üzerinde 
hacız kararı bulunduğundan ferağ 
muamelesi yapılamamaktadır. 

Dünkü celsede Nafıa Vekâletinin ve
kili bu vaziyeti izah ederek haczi ihti
yatî kararmm binalar üzerinden kal-
dınlıp bankadaki 146,100 liranın ha
ciz altına alınmasmı istemiştir. Sat
ye şirketi ve Denizbank idaresi bu ta
lebe itiraz etmemişlerdir. Mahkeme, 
Nafıa Vekâleti tarafmdan bina bede
li olarak Ziraat bankasma yatırıldığı 
bildirilen bu para Cumhuriyet Mer
kez bankasına nakledildiği takdirde bi
nalar üzerindeki ihtiyatî haciz karan 
kaldırılarak paranın haczedilmesine 
karar vermiştir. 

Karilerimizin 
mektupları 

Mektep dışında çocuk
larımızın harekâtı 

Maarif Vekâleti, muallimlere, 
talebenin mektep atomdaki hare' 
kâtım kontrol etmeği tavsiye edi
yor. Keşke senelerdenberi ihmal 
edilmeseydi; jnaamafih geç kal-
makla beraber yerinde bir tavsiye. 
Fakat, bııgüTİkü muallim yekûnu
nun, hayat kargaşalığı içinde, ta
lebeyi kontrole kifayet etmiyece-
ği aşikârdır. 

Mademki çocuk bir cemiyetin 
istikbalidir. Onun kontrolü de ce
miyetin aslî vazifelerinden biri 
sayılır. 

Bu işi yalnız muallimlerin omu-
zuna yüklemiyelim, Jıepimiz seve 
seve, bir vatan borcu gibi ilstU-
müze alalım. 

•Bir aUe babası 

iki gece hırsızının 
marifeti 

tstanbulun her semtinden bir 
kaç eve uğrayarak hırsızlık 

etmişler 
Azılı gece hırsızlarından Recep ile 

arkadaşı Haydarm, Bursa adliyesin
ce haklarmda verüen tevkif karan 
dolayısüe emniyet müdürlüğü ikinci 
şube memurlarmca yakalandıklarım 
birkaç gün evvel yazmıştık. 

Bunlann bir müddettenberi polis
te devam eden sorgulan İstanbulua 
muhtelif yerlerinde işlemiş olduklan 
yeni bir takım hırsızlık suçlarım 
meydana çıkarmıştır. 

Tahkikata göre yaptıklan hırsız-
lıMar şunlardır: Nişan taşında Meş
rutiyet mahallesinde Ayazma soka-
ğmda bayan Maidenin evinden bir 
gramofon, plâklar, dört yüzük, Eyüp 
münzevi kışla caddesinde B. Hadinin 
evinden birçok çamaşır ve eşya.. Be-
şiktaşta Dikilitaşta bayan Dürdane 
ve Hamdinin evinden eşya ve çama
şır, Mecidiyeköyd«( oturan üçüncü 
komiser Mevlûdun ve Kuruçeşmede 
mühendis Emilin evlerinden bazı eş
ya. Ramide bayan Fatmanm evin
den kadm çamaarian, Nişantaşmda 
B. Ağaoğlu Ahmedin evinden 600 ü-
ralık eşya, Ramide Uluyolda B. Meh-
medin evinden bir miktar para, 
Ramide Palabıyık sokağında üç ev
den bazı eşya, Mecidiyeköyde polis 
İsmailin evinden çamaşırlar, Beşik-
taşta Mecidiye motöründen bir çift 
çizme, Beşiktaşta Balmumucu dere
sinde B. Şükrünün evinden pijama 
gömlek vesaire... 

V a l i n i n r a h a t s ı z l ı ğ ı d e v a m 
e d i y o r 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lûtfi 
Kırdann râhatsızhğı devam etmek
tedir. Vali, şehrimizdeki mütehassıs 
hekimler tarafmdan tedavi ediliyor, 
B. Lûtfi Kırdann vazifesi başına ne 
zaman geleceği henüz belli değildir. 
Vilâyet muamelâtı muavin B. Hüdai 
Karataban tarafmdan idare edilmek
tedir. 

B. Hüdai Karataban, dün Parti
ye gelerek parti idare heyetinin top
lantısına riyaset etmiştir. 

Unkapanı - Aksa-
Tay yolu 

Açılacak caddenin 45 metre 
genişliğinde olması 

kararlaştırıldı 

Gazi köprüsünün iki başından açı
lacak yollar için belediyenin hazırlık
lar yaptığım dün yazmıştık. Unkapa
nı ile Yenikapı arasındaki Gazi bulva-
n Aksarayda Valide camisi yamndaki 
Pertevniyal üsesinin bulunduğu nok
tadan Yenikapıya kadar otuz metre 
genişliğinde açılmıştı, fakat Unka-
pam ile Şehzadebaşı arasındaki bina-
lann istimlâk muameleleri ikmal edi
lememişti. 

Pertevniyal lisesile Unkapanı ara
sındaki yolun plâm Nafıa Vekâletince 
tasdik edilmiş, yolun Pertevniyal lise
sile Unkapam arasmdaki kısımmn 
kırk beş metre genişlikte olması ka-
rarlaştınlmıştır. Bu cadde, tstanbu
lun en geniş caddesi olacaktır. 

I s t a n b u l u i k i n c i v a l i m u a v i n i 
İstanbul vilâyetinde ihdas edilen 

ikinci vali muavinliğine tajrin edilen 
B. Muzaffer A kalının tayini emri 
dün vilâyete tebüğ edümiştir. B. Mu
zaffer bugünlerde şehrimize gelenek 
yeni vazifesine başlayacaktır. 

Yalan şahitlik 
M a h k e m e b i r ş a h i d i n d e r h a l 

t e v k i f i n e k a r a r v e r d i 

Çemberlitaşta Vezir hanmda. bera
ber jraşadığı Şefika admdaki kadım 
bıçakla yaralamaktan maznun Süley
man dün Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesinde muhakeme edil
miştir. 

Mahkemede Şefika, Süle3rmanm 
kendisini yaraladığmı, fakat kendi
sinin davasmdan vazgeçtiğini söyle
miştir. 

Ancak ortada yaralama vakası ol
duğundan hukuku âmme namına da
vaya devam edilmiştir. Maznun Sü
leyman suçunu inkâr ederek Ayşeyi 
yaralamadığım söylemiştir. Dinlenen 
şahitler Süleymamn Ayşeyi yarala
dığını gördüklerini söylemişler, yal
nız Marko adında bir şahit: 

— Süleyman yaralamadı. Ayşe kst-
zaen bir tenekeye çarparak düştü ve 
bu suretle yaralandı. Süleymamn ka
bahati yoktur. 

Demiştir. Neticede Markonun ya
lan şahitlik yaptığı sabit olduğun
dan bu suçtan dolayı tevkifine ve 
hakkmda kanunî takibat yapılmak 
üzere evrakm müddeiumumüiğe tev-
dine karar verilmiş, diğer şahitlerin 
çağnlması için muhakeme başka gü
ne bırakılmıştır. 

B e l e d i y e m u h a s e b e s i n e 8 0 
t a h s i l d a r i l â v e s i t a l e b i k a b u l 

e d i l m d i 
Belediye muhasebe müdürlüğü, be

lediye varidatmın tamamile ve nok
sansız olarak tahsili için mevcut 
kadroya seksen memurun daha ilâ
ve edilmesini ve 939 senesi bütçesine 
ona göre tahsisat konmasını bir mü
zekkere ile Belediye reisliğinden is
temiştir. 

Fakat memur kadrosımda tasar
ruf esasım takip eden reislik maka
mı bu teklifi kabul etmemiştir. 

İSTANBUL HAYATI 

Ben de mestoldum 
Musiki mrrakhsı bir ahbap bal« 

landıra ballandıra medhetti: 
— İncesaz amma, senin bildiğin 

sazlardan değU. İnsan dinlerken 
mest oluyor. Hele o güzel sesli bayan
ların okudukları şarkılar yok muT 
Emin ol, bir defa dinlesen bir daha 
ayrılamazsın. 

Pek gecikmedik amma, şatonda 
Ürer iskemle buluncaya kadar akla 
karayı seçtik. Sax heyeti heniü 
aknrdla meşgul: Kemancı gözlerini 
süzerek yay çekiyor. Kanuncu yerin
de aplaya nplaya telleri tırmalıyor. 
Çifte gerdaıdı utçu ötekilerin gü
rültüleri arasında kendi t^erinin se
sini duyamıyor, hiddetli hiddetli et
rafa bakıyor, homurdana homurda-
na nuzrab çarpıyor. En önde oturan 
okuyucu bayanlar çöp gibi boyunla
rını uzata uzata öksürüyorlar. Miiş* 
teriler arasında sabırsızlananlar gar
sonlara çatıyorian 

— Sadece içki taşıyorsunuz. Sas 
niçin başlamıyor?... 

Yanımızdaki masada oturan şiş
man zat sigara ağızhğım masaya vu
rarak garsona seslenirken sahnede 
kızılca kıyamet koptu. ZiUi defin 
şangırtısı öteki çalgıları bastınyor. 
Birer kanş açüan ağızlarm savurdu
ğu feryadlar çm çm çınhyor. Masa
lardan arasıra yükselen «yaşa» ses
i m saz heyetini büsbütün coştu
ruyor. 

Bir arahk arkadaşım kulağıma 
eğUdi: 

— Nasd? İncesaz güzel değil mi? Asıl 
şevki biraz sonra çıkacak. 

Birinci fasıl sürekli alkışlar ara
smda bitti. Kısa bir dinlenmeden 
sonra yeşU entarili bayan ayağa 
kalktı. Şiddetli bir alkış şakırtısı or
talığı çınlattı. Bayan bir müddet 
parmağmdaki yüzükleri, boynunda
ki kolyeyi, şakaklarından sarkan saç 
buklelerini düzeltmekle vakit geçirdi. 
Meğer pek nazlı söylermiş. İkinci al
kış gürültüsünden sonra bir adım 
daha ilerliyerek hafif bir baş işaretUe 
sözüm ona dinleyicileri selâmladı ve 
şarkıya başladı. Altın dişlerini par-
İBASL parlata alabildiğine haykınr-
ken çöp gibi boynunun damarian şi
şiyor, şakak kemikleri sivriliyor, vü
cudu iki kat oluyor. Bu cırlak ses 
etraftakfleri coşturuyor. Bardaklar, 
kadehler üstüste dolup boşahyor. 
Sağdan soldan ahlar, oflar yükseli
yor. Garsonlar masalar arasında me
kik dokuyorlar: 

— Oğlum. Bize iki şişe daha getir. 
Amma çabuk oL 

— Garson. Hani bizim biralar? 
Şarkı boşa gidiyor. Çabuk getir. 

Bayan susar susmaz gene alkış şa
kırtısı başladı. Eller mütemadiyen 
çarpıhyor, sesler yükseliyor: 

— Bir daha... Bir daha isteriz... 
Fakat bayan kuru patırdıya pa-

puç bırakan takınundan değiL Bü
tün gürültülere rağmen hafif bir baş 
İşaretUe gülümsiyerek yerine oturdu. 
Her nedense beni de ağır IHT uyku 
bastırdı, öteki kırmızı entarili bayam 
dinlemeden çıktım. VLet halde saz be
ni mest etti! 

Cemal Refik 
Mmı ımiHi ıiNiHHnfiMHniMi 11 nMtnfttıma 

Vatandaş! 
Cumhuriyet Halk Parti

sinin idealleri vatan ve mil
let hizmetinde toplanır. 

—- 49 Mn litre ben^ bu bay Amca, 
nasıl sarf edilir?... 

... Bir otomobilin günde bir litre 
benzin yaktığım farzetsek... 

... Bu kadar benzini tam 132 sme-
de sarf eder t.M 

... Mübarek yanmaktan başka bit 
işe de yaramaz!... 

B. A. — Leke de çıkarır bayıml. 
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T A R I N A K Ş A M 

M E L E K 
Smemasmda 

CHRALOTTE 
Rolünde 

DÜNYA EDEBİYATININ Şaheserinden 
ve 

Dâhi GrÖTE'nin büyük bîr nesli saran 
AŞK MACERASI 

J 'in 
BÜYÜK 
A Ş K I 

(Fransızca sözlü) 
VERTER 
Rolünde 

Yarın Gece tçin Localar Satılnuştır — Koltuklar bugünden aldırılabilir 

V E R T E R 
ANNIE VERNAY, PIERRE RİCHARD \VILM 

Tel: 40868 

S A H R A B E K Ç İ L E R İ 
Fransızca sözlü bir sinema harikası 

JEAN PIERRE AUMONT - ŞARL VANEL - MARTA LABAR 
önümüzdeki Perşembe akşamı Q ^ S ? j ^ ^ u^k Sinemasında 

I AKŞAMDAN AKŞAMA 

Seyyar satıcılar 
Bunların kalkmasını 
isteyen arkadaşımız 

hata ediyor 
(Baştarafı 3 ncü sahifede) 

Fakir ve orta tabakaya mensup Av-
rupah kadm, lâstik tekerlekli el ara
basını, apartımanın alt katından alır; 
asfalt üzerinden inerek iki yüz metre 
ötedeki mahalle hâl'ine gider; lâhana-
sua, domatesini, elmasmı, ilh... ala
rak gene yağ gibi döner asansörüne bi
ner; katına çıkar!.. Biz de ise bir er
keğin başına gelenleri yukarda tasvir 
ettim. Halden anlayınız... Yetim ev-
lâdma yemek hazırhyan âliI büyük 
anneleri, çok çocuklu anneleri, inmeli 
babasına bakan kızları düşününüz... 

— Ebediyen böyle mi kalacağız? - di
ye kaşlanmzı da çatmayın. 

Hayır! En modem tesisat, teşkilât, 
ümran hayatımızın her sahasında 
olacak inşallah... Fakat her işte şu 
prensibi takip etmeli: 

«Evvelâ yenisini, modemini yap
mak... Ve bu yeninin eskiye artık ih
tiyaç hissettirmemesi.» 

Şehirler arası nakliyatında yaylı 
arabayı hiç kimse yasak etmedi. Şi
mendiferin, otobüsün, kaptıkaçtımn 
işlediği yerlerde bunlar kendiliklerin
den vazifelerini modem vesaite dev
rettiler. 

— Temizliğe riayet etmiyorlar. Ye
re düşen bir salkımı müşteriye satıyor
lar. Akşam karanhğında, Rize porta-
kahnı Dörtyol diye sürüyorlar... 

M. B. nin gezginci esnaf aleyhin
deki ithamnamesinde bunlar da var. 
Fakat akhselim buna da itiraz edi
yor: 

— Ya dükkâncılar? Bu fena cihet
ler onlarda da yok mu? 

Bir iktisadî teamülü bir «içtimai ted-
kik»e kurban etmiyelim! 

Hele şu İstanbul modem bir şehir 
•larak kurulsun, modem tesisat ku-
runuvustai âdetlerin fenalarını kaldı
racak, yahud ıslah edecektir. İyUeri 
ise gene kalacaktır: Adanın arabaları, 
eşekleri gibi... Eskiler hattâ ihya bile 
edilir belki: Bekçilerin sopası gibi... 

(Vâ-Nû) 

Belediye turizm şubesi arapça 
broşürler bastırdı 

Belediye turizm şubesi Fransızca, 
İngilizce, Almanca ve îtalyancadan 
başka komşu Arap memleketlerini 
alâkadar etmek üzere Arapça bro
şürler bastınmştır. 

Elim bir ziya 
Eski Konya valisi ve Belediye iktı-

Bad müşavirler heyeti reisi bay Hüs
nü Zadil elîm bir kaza neticesi vefat 
etmiştir. Cenazesinin kaldanlacağı 
gün ve saat yann aynca ilân oluna
caktır. Zadil ailesi 

Halk operetinde Zozo Dalmas 
Kıymetli operet sanatkârlarından Zo

zo Dalmas her sene olduğu gibi bu sene 
de gene Halk Operetinin davetini büyük bir 
nezaketle kabul ederek temsillere İştirak 
etmek üzere önümüzdeki çarşamba günü 
gelecek ve ayni akşam Beyoglunda Halk 
Operet tiyatrosunda başlayacaktır. İlk 
operet olarak Halimeyl oynıyacaktır. 
TURAN TİYATROSU 
Bu akşam Halk Gecesi 

Ertuğrul Sadi Tek ve 
arkadaşları iki oyun bir
den: Seyhan Taştı dram 
1 P. Kâtipler 2 P. (Se) 
atila revüsü, Miçe Pan-
çef varyetisi. ) 
Localar 100, Heryer 20, Paradi 10 kuruş. 

İfi Mart akşamı Hamiyet Yüceses ve 
arkadaştan. 

T 

Bu perşembe akşamı . ^ / • A y ZI V Sinemasında 

FLORENCE RİCE — JAMES STEVVARD 
3 arkadaş filminin emsalsiz kahramanı 

ROBERT Y0UN6 ve LiONEL BARRYMORE 
Deniz Namzetleri 

Fransızca sözlü büyük Kahramanbk filminin yıldızlarıdır. Bu Film: Ameri' 
kan Bahriye mektebinin çerçevesi içinde çevrilmiş ve gençlik, kahramanlık 

ve Maceralarla dolu mevzuu ile herkesin hoşuna gidecek mükemmel bir eserdir 

0^im BUGÜN 
I ist 

I o 
\ B ^ ^ m _ Filn 

SAKARYA Sinemasında 
Istanbulda İLK DEFA R O N A L D C O L M 

Muazzam temsili: Fransızca Sözlü 

A t P U F U K L A 
Fümini mutlaka görünüz. Fiatlarda zam yoktur 

asında —^ 
I A \ 'm I 

» I 
Yarın akşam saat 21 de 

O A R A 1 sinemasında 
Polonyalı büyük piyano üstadı 

•GNATz F R l E D M A N ' ı n 
Vereceği yegâne konserin 

Programı cidden emsalsiz ve gayet zengindir 
Bu büyük musiki hâdisesi için biletler evvelden satılmaktadır. 

14 Mart 939 Salı Akşamı saat 21 de 
İstiklâl caddesi Şehir Tiyatrosunda 

T. H. K. TAKSİM ŞUBESİ GALA MÜSAMERESi 
1 — Bayan K ARAK AŞ, Bay DEMARKÎ tarafından ve 
Piyanist Bay KAPOÇELLÎ refakatile alafranga konser 
2 - DAMA ÇIKMIŞ BİR GÜZEL, Komedisi 

Şehir Tiyatrosu Sanatkârları tarafından 
3 — Bay KEAN SARİER tarafından ŞEN PARÇALAR 
4 — Alaturka Konser 

Ankara Borsası 

Ergani 
FARA T* 

Lordra 
New-York 
Parts 
Mllfino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrtd 
Varşova 
Budapegte 
Bükreı 
Belgrad 
Tokohama 
Btokholm 
Moskova 

13 — 3 — 939 
Esham ve Tahvilât 

ÇEKLER (Kapaaif 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhşmaık 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çekoslovak 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ten 
100 tsveç Kr. 
100 Ruble 

19^5 
tUtlcrl) 

5,93 
120,40 

3,35,25 
6,65 

28,74,75 
67,14,25 
50,71,75 
21,275 
1,08,25 
1 ^ 

Kr. 433,25 
5,93 

23,845 
24,96,75 
0,90,50 
2,83,75 

34,62 
30,53,25 
24,85,25 

Tepebaşı Dram kısmı 
Akşam saat 20,30 da 

ANNA K A R E N İ N 
7 tablo 

HAIK OP£ieE Bu akşam 9 da 

Kırkgılda 
bir 

3 perde 1 taplo 

Son temsil 

Yarından itibaren 

Y O L D I 
Sinemasında 

bu mevsimin en güzel filmi 

İlk Bahar | 
Gecelen \ 

LALE 
Ses makineleri, sinema tekniğinin 

en son icadı 1939 ModeU 
WESTERN ELEKTRİK dir. 

T S 
1 
N 
E 
M 
A 
S 
I 

Yann matinelerden itibaren 
emsalsiz program 

FREDERİC MARCHIN en 
güzel filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
KARA KORSAN 

ve 
RENKLİ MİKİ MAVS 

Foks Jurnal diinya haber
leri. İlâveten 4,30 matine
sinde. Kaptan İskarpiyas 

Muhtıra Defterlerinize... Not Defterlerinize: 

S O M E R 
ve 

T A K S İ M 

Yarın akşam 
15 

MART 
Çarşamba 

T A K S İ M 
ve 

SOMER 
Günü akşamım lütfen işaret etmeği unutmayınız. 

YAŞASIN 
Şark Diyarının ses kralı «ABDtLYTHAB.ın LEYLÂ MURAD ile en son çevir

dikleri Şark Sinemacılık âleminin en son Şaheseri 

Türkçe 8ÖZİÜ - Arapça şarkılı 
Bugüne kadar görüp işittiğiniz bütün Türkçeleştirilmiş şark filimlerinf'< 

gölgede bırakan bir san'at abidesi 

SÜMER-TAKSİM 
'Dm^ınnıs 

Yarın akşamki — İlk şeref galası için bütün localar tutulmuştur. Filim ga
yet uzun olduğundan her iki sinemada suvareler tam 8,45 de başlar. 

Bu film aynı zamanda 17 Mart Cumadan itibaren İzmir Tayyare 
sinemasında gösterilecektir. 

Yarın Ak§am T U R A N Tiyatrosunda 
Ses kraliçesi HAMİYET YÜCESES ve arkadaşlan, 

ERTUĞRUL SADİ TEK ve hey'eti temsiliyesi 

SEVDA MACUNU 
Vodvil 3 perde fiatlarda zam yoktur. Tel: 22127 

Belediye Sular İdaresinden: 
Üsküdarda İmrahor caddesine konulması icabeden büyük vananın takıla-

bilmesi için Elmalı sulanmn 16/3, 939 perşembe günü akşamı saat 18 den er-
tesi sabah 6 ya kadar kesilmek mecbuılyeti hasıl olacağı sayın halka bildiri
lir. (1680) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Yerli baskül 
Baskül 
Şişe etiketi 
7 cins 

Mikdarı Muhammen % 7,5 te-
bedeli minatı 

Lira Krş. Lira Krş. 
2 adet 446 30 33 47 

1 aded sif 2100 — 157 50 
373000 » 3055 75 229 18 
takım 

Eksiltme şekli saati 

Açık eksiltme 14 
Açık eksiltme 14,30 
Açık eksiltme 15 

I — Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayn eksiltmeye 
konmuştur. 

II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarmda gösteril
miştir. 

III — Eksiltme, 20,'3/'939 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında 
yazüı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve listeler her gün sözü geçen şulseden parasız olarak ah-
nabileceği gibi etiket numuneleri de görülebilir.. 

V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven
me paralarile mezkûr komisyona gelmeleri ilân olunur. 1398 

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

la Mayıs 939 gayesine kadar (160.000) kilo birikeceği tahmin edilen tahta par
çası evvelki ihale fesh edilerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

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

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

I V — Tahta ümuneleri Cibali ve kutu fabrikalarında görülebilir. (1674) 
1 istanbul Harici askerî kıtaat İlânları 

Cinsi Miktarı M. bedeli 
kilo Lira Kr. 

Tüvenan kömürü 300000 8010,00 

Arpa 145000 5945,00 

Kuru ot 150000 4500,00 
Sa man 175000 2187,50 

İlk teminatı 
Lira Kr. 
600 75 

445 88 

337 50 
164 10 

i 

İhale şekli ve tarihi 

27/3/939 saat 11 kapalı 
rarf 

» » 15 0 » 
eksiltme 

28/3/939 » 11 açık 
» » 15 » » 

Edime tümen birliklerinin ihtiyacı için yukarda yazıldığı gibi kapah 
zarf ve açık eksiltme usulile mukaveleye bağlanacaktır. Şartnamelerini 
görmek istiyenler Edirnede tümen satın alma komisyonuna müracat ede
bilirler. İsteklilerin belli gün ve saatte kanunî vesaik ve teminatlarıle birlik-
te komisyona müracaatları kapalı zarflar için belli saatte bir saat evvel 
teklif mektuplannı komisyona vermeleri. (1432) (861) 

Eskişehirde bir beton uçuş pisti ya-
püacaktır. Muhammen bedeli 262800 
lira olup ilk teminatı 14390 liradır. 
Eksiltmesi 16/3/939 perşembe günü 
saat 11 de Vekâlet satmaJma komis
yonunda yapüacaktır. Fennî şartna
mesi 13 lira 14 kuruş mukabilinde 
almabilir. İsteklilerin belli saatte ük 
teminatları mektup veya makbuzla-
rile Ankarada M. M. Vekâleti satm-
alma komisvonuna gelmeleri. (881) 

(1059) 

Tümene ait 8 adet kamyon tamir et« 
tirileceğinden muhammen bedeli 
6450 lira 35 kuruş olup ilk teminatı 
483 hra 80 kuruştur. Hususî şartna-
me ile kamyonım ait olduğa tamirat 
keşif cetvelleri her gün koalisyonda 
görülebilir. Eksiltmeye talip olanla
rın 17/3/939 cuma günü saat 16 da 
Kırklarelinde Tümen satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (882) (1675) 

file:///VILM


POLİTİKA 
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Belçika vahim bir 
buhran geçiriyor 

ATnıpamn karışık tarafları yalnız Akdeniz havzası ile Orta ve Şarki Av
rupa değildir. Garbi Avrupada da mühim hâdiseler cereyan etmektedir. 
Almanyamn Garbi Avrupada harp yapmak istediği takdirde ilk işi Hollan
da ve tsviçreyi işgal ederek İngiltere ile Fransaya karşı elinde birer rehine 
olarak bulunduracağı hakkında şayialar çıkmıştır. 

Şimdi Hollanda her ihtimale karşı bütün hududlanm fevkalâde tahkim 
etmekte ve silahlanmaktadır. Çünkü herhangi münasebette, hatta İngiliz
lerle Fransızların bile transit olarak geçmeleri için kendi topraklarının as
keri harekât sahası olmasına müsaade etmemeğe karar vermiştir. 

Belçika hakkında Almanyaya şu veya bu emel ve tasavvur atfedilmiyor. 
Fakat bu memlekette milliyet gayreti gayet vahim bir vaziyet doğurmuş ve 
bu yedi mUyonluk devleti ikiye parçalanmak tehlikesine maruz bırakmıştır. 
Belçika ahalisinin yansından ziyade Almancaya yakm bir Cermen dili kulla
nan Flâmanlardan ve kalam fransızca konuşan Valonlardan müteşekkil
dir. Flamanlar Almanlar hakkmda teveccüh ve ırki alâka besledikleri gibi 
Valonlar dahi Fransızlan kardeş sa3nnaktadırlar. 

Eskiden resmî dil ve ordu kumanda lisanı fransızca olduğu halde Fla
manların yaşadıkları kıtada şimdi resmi dili Flâmancadır. Ordu da iki lisam 
kabul etmiştir. Flamanlar ile Valonlar ayn ayn latalarda askeri vazifelerini 
ifa ediyorlar. 

Lâkin bu müsaadeler iki tarafı da tatmin etmemekte ve aradaki zıddiyet 
uçurumu günden güne derinleşmektedir. Alman ordusımun işgali zamamn-
da Almanlatla beraber çahşan Flâmanlı doktor Martens'm affedüip Belçi-
kaya döndükten sonra Tıp akademisine âza seçilmiş olması iki unsurun ara
sındaki zıddiyeti o kadar arttırmıştır ki, iki tarafı memnun edecek bir çare 
bulanuyan Spaak Kabinesi istifaya mecbur kaldığı gibi bunun y rine gelen 
Fierlot Kabinesi de parlâmentoda ekalliyette kalmış ve nihayet kral yüksek 
salâhiyetini kullanarak parlâmentoyu feshetmiştir. İntihap mücadelesi ırkî 
munaferetin bir kat daha artmasma sebep ohnaktadır. Belçikanm mevcudi
yeti bu intüıabm sonıma bağh bulımuyor. 

AKŞAM 

DûmiY® dönüyor B D O 

Bir asra yakm zaman evvel Galile: 
«Dünya dönüyor...» demişti. 

Evet rünya dönüyor; hem de Ga-
lilenin zannettiğinden çok daha hız
lı dönüyor. Son yüz sene zarfında dün-
yamızm hızı çok artmış, öyle çok art
mış ki, bir senenin bir saniyesi eksil
miş... 

Omuz silkiyor, dudak büküyorsunuz: 

Bir saniyenin eksilmesinden ne çıkar? 
Çok şey çıkar. Elinize kalemi kâğıdı 

ahp hesap ediniz, çok şey çıktığım gö
rürsünüz... Eğer dünyanın dönme hı
zı böyle devam ederse iki mliyon se
ne sonra bir sene 363 gün olacak; ve 
böyle döne döne iki milyon sene sonra 
küremiz yuvarlakhğmdan da çok kay-
bedecek. 

Dilimize 
Serlevhayı görünce, gene yanlış bir 

tabelâdan bahsedeceğimizi sanacaksı
nız. Filvaki yanlış yazılmış bir tabla
dan bahsedeceğiz amma, bize atd ol-
mıyan bir tabelâdan. Fransız gazete
lerinden biri yozıyor: 

«Tabelâ, reklâm ve afişlerin ne kö
tü bir fransızca ile yazıldığı malûm
dur. Ancak büyük müesseseler Fran-

hürmet!.. 
sız diline suikasd yapmaz, yapmama
ğa gayret eder samrdık. Aldanmışız. 
Büyük bir müessesenin kapısında iri 
harflerle şu cümle yazılı: «Araba oto
mobiller, kapıcı ile konuşunuz!» 

Acaba araba otomobiller kapıcı ile ne 
konuşabilirler ve kapıcı araba otomo
billere hangi lehçe ile cevap verir?.. 

Gene 
Gene diye söze başlıyoruz, çünkü 

geçen gün gene şemsiyeden 'bahset
miştik. Bugün bahsedeceğimiz şem
siye gene Chanberlain'in şemsiyesidir. 

Fransada şemsiyenin adı Çamber-
layn kalıyor. Büyük bir şemsiyed 
dükkânı, camekânına koyduğu bir 
şemsiyenin üstüne şöyle bir yafta 
yapıştırmış: 

şemsiye 
Küçük Çamberlany - büyük mode-

li Halifaks... 
Bu hal böyle devam ederse şemsi' 

yeye Çamberlayn demek, Fransadan 
başka memleketlere de sirayet ede
cek ve beş on sene sonra yeni yapı
lacak lûgatlardan şemsiye kelimesi 
kalkıp yerine Çamberlayn yazılacak.. 

(AKŞAI\/I)ın yeni müsabal<asi 
30 arkadaş 

300000 lira kazandı! 
Bir müessesede çalışan 30 arkadaş bir olup bir 

piyango bileti aldılar. Talih bu ya, biletlerine (300,000) 
lira çıktı. Ve her biri (10,000) lira hisse aldı. 

t 

«Zenginin malı züğürdün çenesini yorar»sa da bu otuz zenginin akıbet
leri herhalde merak edilmeğe değer!.. Biz de bu merakla bu otuz zenginin 
hayatlarmı takip ettUc ve otuzunım da parasım ayn işe yatırdığmı öğrendik. 

öğ'rendiklerimizi, birer resim halinde 1 Nisan 1939 tarihinden itibaren 
neşredeceğiz. Hangisinin parasım daha iyi bir işe harcadığını biz bilmiyorvız. 
Bu noktayı karilerimizin takdirine bırakacağız. 

Müsabakaya iştirak etmek isteyenler bu resimleri takip edecekler ve re
simlerle beraber neşredilecek olan numaralı kuponları kesip sakhyacaklar-
dır. Otuzuncu resim çıktıktan sonra, paralarmı ayn maksadlara harcıyan 
otuz zengin arasında hangisiıün daha iyi hareket ettiğini tayin edip ku
ponlarla beraber bize göndereceklerdir. 

Gelen cevaplar tasnif edüecek, hangi zengin çok rey kazanırsa ona rey 
verenler arasmda bir seçim yapılarak (50) kişiye muhtelif ve değerli hedi
yeler verilecektir. 

Baştanbaşa sürpriz olan hediyeler ayrıca ilân edilecektir. 

Kırk milyon kişilik bir 
toplantıda bulundum 

Radyo, demokrasîle el ele verince 
her köşe birdenbire aydınlanıyor 

[ Yazan: Ahmed Emin Yalman J 
Nevyork: Mart 

Sahne üzerinde bir adam geziyor. 
Elinde bir çmgrak var. Sallıyor ve se
si olduğu kadar bağırıyor: 

— Bu gece şehir topamtısı var, bu 
gece şehir toplantısı var. 

Bu manzaranın tam keyfine var
mak için gözlerimi kapıyorum, haya
limi kamçılıyorum. Nevyorkun göbe
ğinden uzaklaşıyorum. 

Amerikada topuna birden Yeni İn
giltere denilen Şark hükümetlerinden 
birinde, birkaç yüz evli bir şehirde ka
rar kılıyorum. Buna köy ve kasaba 
demek lâzım, fakat Amerikada buna 
benzer tabirler yok, her Amerikalı ya
şadığı yere şehir adını veriyor. 

Köyün bir şehir dairesi var. Şehre 
ait bir mesele çıkınca ortaya elinde 
bir çmgrak, bir tellâl çıkarılıyor. So
kak, sokak dolaştırılıyor. Bir düzüys 
bağırıyor: 

— Bu gece şehir toplantısı var, bu 
gece şehir toplantısı var... 

Bunun manasune? dlyeceksini. Ma
nası şu: i 

Yeni İngiltere sahillerinde ilk yer
leşen muhacirler yüzde yüz demokrasi 
taraftarı imişler, pundan da maksad-
ları, halkın işlerine, seçilmiş vekiller 
ve mümessiller tarafından karar ve
rilecek yerde, doğrudan doğruya hal
kın kararlar vermesi ve bunlan yap
ması... Cemaat hayatına ait bir me
sele olunca tellâl çıkıyor, halkı bir 
araya topluyor. Herkes düşündüğünü 
söylüyor. Neticede eller kalkıyor, çok
luğa göre kararlar veriliyor ve her şey 
herkesin gönül rizasile yapılıyor. 

Ortada birkaç yüz evlik bir cemaat 
olvmca yüzde yü? demoki'astye diye
cek yok. Fakat iş binlere, yüz binle
re, milyonlara çıkınca, gelin de bütün 
halkı bir araya toplayın, şehir toplan-
tılan yapın... 

Demokrat ruhlu birkaç Amerikalı 
zenginin aklına yıllrca evvel esmiş. 
«Haydi Nevyork ortasında Yeni İngil
tere halk ruhunu canlandıralım» de
mişler. En göbekte, Tayms meydanı
na yakın bir yer bulmuşlar. Burada 
(Şehir dairesi) adı altında bir toplan
tı yeri yapmışlar. Bundan maksadla-
n, günün meselelerini halkın bera-
berliğile münakaşa etmek... 

Bu düşünce gerçekleştirildiği za
man radyo yokmuş. Toplantüara es
ki usul şehir toplantısı adı verilmek
le beraber, münakaşa nihayet iki, üç 
bin kişi arasında kalıyormuş. Arka
dan radyo gelmiş, yetişmiş. Şimdi ne 
oluyor, bilir misiniz? Bütün Amerika 
radyo istasyonları Nevyork şehir top
lantısını aksettiriyorlar. Amerikada 
herkesin radyosu var. Çünkü bunu bi
zim para ile 7, 8 hradan başlıyarak 
elde etmek mümkün; bu kadar para
nız da yoksa, haftada ancak 20, 25 ku
ruş vererek taksitle radyo sahibi ola
bilirsiniz. Böylece, istasyonlann neş-' 
riyatını Amerikanın hiç olmazsa üçte 
bir halkı ayni saniyede dinliyor. 

Eli çıngraklı adam, Nevyorkta (Bu 
gece şehir toplantısı var) deyince, kırk 
milyondan fazla Amerikalı bunu ay
ni saniyede işitiyor ve kulağile, kafa-
sile toplantıya karışıyor. Bu kadarla 
da kalmıyor. Amerikanm hemen her 
şehrinde ayni şekilde bir halk evi ku
rulmuş. Orada da ayni saniyede top
lantılar var. toplananlar Nevyorkta 
büyük çapta hatipler tarafmdan ida
re edilen münakaşalan dinliyorlar, 
ayni mesleyi onlar da kendi arjûann-
da münakaşa ediyorlar ve hangi dü
şünceni üstün olduğu hakkmda neti
celere vanyorlar. 

Dahası var: Kaliforniyada Stanford 
üniversitesinde toplanan insanlarm 
Nevyork münakaşalanna kanşmalan 
için tertibat almmış, Nevyorkta söy
lenen sözleri Kalifomlyalüar dinliyor
lar, itirazlaruu söylüyorlar, Nevyork-
takl hatipler Kalifomiyadan sorulan 
suallere birer birer cevap veriyorlar. 
Sonra tekrar Kaliforniya dile geli
yor... 

İnsan kendini cidden kırk milyon
luk bir kütle içinde farzedebiliyor; va
ziyetin azameti içinde benliğinizin eri
diğini duyuyorsunuz. İşte insan zekâsı 
zamanı, mekânı hazfetmiş; milyonla
rın ayni saniyede kafa kafaya verme
sine, bir köy meydanmda birkaç yüz 
kişi toplamr gibi milyonların bir arar 
ya toplanmasma, demokrasinin te
meli olan aydınlığın her köşeye bir
den sokulmasına aklı durduracak 
imkânlar hazırlanmış. 

Bir Amerikalı arkadaşım her per
şembe tekrar ediyordu: «Haydi bu ak
şam Şehir dairesindeki münakaşaya 
gidelim.» Gözüm önüne gelen man
zara, birkaç hatibin kürsüye çıkarak 
eski Amerika usuUerile bir meseleyi 
münakaşa etmelerinden ibaretti. İşin 
pek te üstüne düşmüyordum. Bir de 
toplantıya giderek tam manasmı an
layınca, kendimi geniş, güzel bir âle
min içinde buldum, tam yarının âle
mi... 

Münakaşa mevzuu şu idi: Japon 
harbi karşısında Amerikanm vaziyeti 
ne olmalı? 

İlk önce reis, halka söz verdi. Üç 
dakikalık bir hudud içinde mevzudan 
ayrılmamak şartile, her istediklerini 
söyliyebileceklerdi. 

İki katlı amfiteatrda üç bin kişi 
vardı. Bunlar arasmdaki münakaşa 
intizamını görmenizi isterdim. İçti
maî terbiye sayesinde ne güzel disip
lin kurulmuş... Herkesin içi ateş do
lu, söyliyeceği kanaatler var. Toplan
tıda komünistler, faşistler Amerika 
nasyonalistleri, liberaller, Japonlar, 
Çinliler eksik değU... Biribirine aykın 
sözler söyleniyor, lâf lâfı açıyor. Fa
kat iki sesin birden jrükseldiğini duy
muyorsunuz. Kimse kimsenin sözünü 
kesmiyor. Reis: «Bahsin harici, veya 
üç dakika geçti» deyince herkes hak-
kma razı oluyor, saniyesinde sözünü 
kesiyor. Yalnız bir sabırsız çıktı. Bir 
Japon taraftarı söz söylerken dayana-
mıyarak: 

— Yalan! diye bağırdı. 
Beis, derhal kendisini dışan çıkardı 

ve izahat verdi: 
«— Burada fikir münakaşası için 

toplandık. Bir şeye «yalan!» demek, 
ortaya bir fikir koymak sayılmaz. 
Söylenilen şeyin ne tarafınm yanlış 
olduğunu müsbet surette göstermek 
için söz istiyeydiniz size seve seve söz 
verirdim.» 

Halkın, tanmmış hatiplerin müna
kaşası başlamadan, fikirlerini ortaya 
koymalarına sebep, onlann tesiri al-

tmda kalmamaları ve her türlü oriji
nal halk düşüncelerinin ortaya çık
ması ... 

Yalnız şurası var: Bu münakaşa^ 
ların istifadeli olabilmesi için mevzu 
haftalarca evvel hazırlanıyor. Düşü
nülmesi icab eden noktalar Üeri sü
rülüyor, tedkik için sahifeler dolusu 
kitap ve kaynak gösteriliyor. Münar 
kaşa yerine gelmek Istiyen adamlar, 
bunlan parasız biletlerile beraber ip
tidadan tedarik ediyorlar. Böylece 
halkın münakaşa yerine gelmeden ki
tap karıştırmasına ve hazırlıkh gel
mesine imkân veriliyor. 

Halk münakaşasmdan sonra üç ha
tip sırasile söz aldı: Biri Çin, biri Jar 
pon, biri Amerikan zaviyesinden va
ziyete bakacaktı. Çin tezini müdafaa 
eden kafa pehlivanı, oraya birkaç s&-
ne evvel misyoner diye giden Dr. Judd 
adında genç bir doktordu. Bu genç hiç 
şüphesiz yarırun büĵ ük bir adamıdır. 
Kafası isabetle, muvazene ile işliyor. 
İçi ideal ateşile tutuşuyor. Her vazi
yeti derhal kavrıyor, hiç vakit kaybet
meden en münasip sözü buluyor va 
söylüyor. Biri Japon tezini, diğeri Ame
rika hesabma ihtiyat tezini müdafaa 
eden hatipler, çok kuvvetli ve tecrübeli 
adamlardı, rakamlarla filânlarla iyi
ce haızırlıklı gelmişlerdi. Fakat tama-
mUe nakavt oldular. Genç doktor ba
ğırdı.' 

— İhtiyat, evet, ihtiyat... Bilini» 
ki her ameliyatta yüzde şu kadar na
zarî risk vardır. Fakat yüzde iki, üç 
riskten korkup kaçmak, yüzde 97, 98 
iyilik ihtimalini feda etmek, hastahk-
ları müzmin hale koymak, ölümü gö
ze almak, yarım karanlık, istikrarsıa 
bırakmak demektir. 

G^nç doktor, Nevyorktaki dinliyen-
lere görüşünü kabul ettirdiği gibi, 
Kaliforniya da kendisini alkışladı. 

Hatiplerden sonra halka sual fırsa
tı verildi. Halk iyi hazırlanmıştı. Ha
tipleri türlü türlü suallerle epeyce sı-
kıştırdüar. 

Ben vaktile kafa sporu diye birçok 
yazı yazdun. Fikir münakaşasmı bir 
spor haline koymak suretile elde edi
lecek neticeleri ve kıymetleri anlat
maca çalıştım. Nevyork şehir toplan
tısında gördüm ki, davamn binde 
birini bUe ifade edememişim. Muay
yen şekiUrede fikir münakaşasının 
Amerikanın siyasi, iktisadi sahala
rında ve terbiye âleminde ojmadığı 
rol bitmez, tükenmez bir mevzudur. 
Bu mevzua tekrar döneceğim. 

Ahmed Emin Yalman 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
>alhıgneahı Ro^a PehıBevl 

iran şahinşahı Rıza PehlCTİnin yarın 
dofum yıl dönümüdür. 1878 de doi:an 
Alâbazreti Hümayun Abbas Ali han isim
li bir zatm oğludur. Mazanderan vilâyeti
nin kasabalanndan birinde dünyaya gel
di. ¥inni iki ya^mdayken Kazak alayına 
askerlikle girdL 

Daha genç zabit bulundujh* sırada yur
duna karşı yüksek sevsisile temayüz etti. 
Mensup olduğu Kazak fırkasındaki Çar
lık kumandan ve zabitlerine kar^ı daima 
İranm ve İran milletinin hakkını muha
fazaya çalunuştır. 

Umumî harpte İran Kazak kıtalan T« 
zabitleri Rus kumandanlığınm emri al-
tmda Türklere karşı sevkedildiği zaman 
tabur kumandanı olan Rıza Han meTkiI-
ni terkederek Tahrana çekilmiştir ve bir 
İran davası olmıyan bu harpte sonuna 
kadar münzevi kalmağı tercih etmiştir. 

Harp sonu devrinde memleket ecne
bi işgali altmda ve her taraftan anarşi 
içinde bulunduğu sıralarda müstakbel 
Şahinşah yurdun müdafaasına koşmuş, 
düşmanı memleketinden atmış ve İranm 
kolunu bağhyan meşhur Vüsuküddevle 
muahedesini iptal etmiştir. 

1921 de ordu kumandanı ve Harbiye 
Nazın olan Rıza Han, müteakiben de 
Başvekil oldn, Kaçar sülâlesinin son mfi-
mesj^ Ahmed Şahm sukutundan sonra 
da Pehlevi ünvanUe Devlet Reisliğine gtH-
di: 

1925 te İran Millet Meclisi tarafmiaat 

tacı veraset yoUle evlâdlanna da reçmdc 
üzere Şah ilân edilmiş, 1926 da taç giy
miştir. 

Cumhuriyet devrinde TûrUyenin geçir
diği bütün tekâmülâta muvazi ıslâhatı 
İrana tatbik etmek muvaffakiyetini gös
teren Şahinşah Rıza Pehlevi, büyük bir 
Türk dostu olduğunu her hareketile ispat 
etmiştir. 1934 de memleketimizi siyarsl 
hatırasmı unutamayız. 

Oğlu ve veliahdı prens Şapur'nn MHV 
prensesile evlenmesi iki mühim aileyi bir
leştiriyor. 

İrana, Rna Pehlevi idaresinde daha 
usun seneler, saadet temenni ederis. 

Bu yıl İngilterey fazla üzüm 
satılacak 

izmir (Akşam) — İzmirdeki ihra
catçılara gelen malûmata göre Avus
tralya üzünüeri, son zamanda yağan 
şiddetli ve devamh yağmurlardan m(U 
him zararlara uğramıştır. Malûmdur 
ki iklim sebebile Avustralya üzümleri 
mart atlannda kemale erer ve sergfUo. 
re konur, kurutulur. Yağmurdan ısla. 
nan üzümlerin nefaseti, kıymeti dtU 
şer. Bu itibarle tngütere piyasasmda 
bu yıl fazla miktarda Türk üzümü sa> 
tılacagl kuvvetle tahmin ediliyor. 

\^ 



Gündüz giyilen elbiseler epeyce 
kısaldı, gece elbiseleri ise âdeta uzun 
etekli oldu. Bu yüzden birçok kadmla-
nn yürüyüşü garipleşmiştir. 

Kısa elbiselerle erkek yürüyüşünü 
taklit eden kadınlar, uzun eteklerle es
ki zaman kadınlannın nazlı, edalı yü
rüyüşlerine avdet etmeğe mecbur olu
yorlar. 

Yürürken uzun eteğine basmamak, 
dansederken eteğini zarif bir surette 
toplayabUmek her kadmm yekten ya
pacağı bir i§ değildir. Bu hareketleri 
zarifane yapmak için ayna karşısmda 
prova etmek icap eder. 

Kadınlann çoğunun yürüyüşü çir
kindir. Buna sebep sokakta acele yü
rümeleri ve yüksek ökçe giymeleridir. 
Sık sık adımlar atarak vücudun yu
karısı öne meyletmiş bir halde muva
zenesini bulmağa çalışarak acele gi
denler ekseriyeti teşkil ederler. Halbu
ki sokakta güzel jöirüyüş, omuzlar 
arkaya atılmış, baş yüksekte, geniş fa
kat mevzun adımlarla yürümektir. Bu 
da ancak her kadının ayağının numa-
rasmda ayakkabı giymesile kabildir. 

Ayağı küçük göstermek için dar, kü
çük numaralı ayakkabı giyen bir ka
dının muztarip yürüyüşü kadar acına
cak bir hal yoktur. 

Pariste bir dans akademisi açan ve 
bir çok talebe yetiştiren dansöz (trene 
Popard) kadınlara güzel yürüyebilme
leri için şu hareketleri tavsiye et
mektedir: 

Gece yatarken ve sabah kalkınca 
beşer dakika bacaklara, ayaklardan 
başhyark diz kapaklarına kadar aşa
ğıdan yukarıya doğru masaj yapmak. 

Sonra beş dakika ip atlamak niha
yet içinde meyva olan bir sepeti yahut 
bir kaç kitabı baş üzerine koyarak ye
re düşürmeden 3rürümeğe alışmak. 

Bunlar gayet ahenktar bir yürüyüş 
temin edermiş. 

Saatin tıkırtısını duymamak 
için ne yapmalı 

Uyurken saat gürültüsünden rahat
sız olanlar için saati görmek ve tıkır-
tısmı işitmemek mümkündür. 

Saatin boyuna göre üzerine baş aşa
ğı bir su bardağı yahut bir reçel kava
nozu kapamah. Cam arkasından saat 
kolayca görülür, fakat hiç bir ses işi-
tilemez. 

Bütün şapkalara tül konuyor 

Süpürgelerin fazla dayanma
sı için ne yapmalı? 

Yeni alman süpürgelerin dayamklı 
olması için dört bardak su içine bir ka
şık toz halinde şap atarak eritmeli. 
Suyu leğen içine dökmeli, süpürgeyi 
bir iki saat bu suda bırakmalı, sonra 
rüzgârlı bir yere asarak kurulmalıdır. 

Tülsüz, vualetsiz şapka yok gibidir. 
Küçük, bü3mk, sivri, yassı her ne mo
del olursa olsun, kendine mahsus şe
kilde konulmuş bir vualeti vardır: 

1 — Kanotye biçimi şapka: Tül 
yüzü örterek, arkada bağlanmıştır. 
Yalnız gözler açıktır. 

2 — Tepesi yüksek olan bu şapka-
nm etrafına sanlan tül arkadan sark
maktadır. 

3 — Küçük şapka üzerine konulan 

bu vualet boldur ve yüzü tamamlle 
örtmektedir. Şapka üzerine uçlan bü
zülerek iliştirilmiştir. Diğer tarafı bir 
kurdele üzerine iliştirilmiştir, ve bu 
kurdele boğaza bağlanmca tülün bol
luğu çehre etrafma dağümaktadır. 

4 — Küçük şapka üzerine konulan 
bu vualet gayet boldur. 

5 — Bu vualet çehreyi örterek ora
da sıkıca bağlanımştır. 

6 — Önden açık olan bu şapka 

kurdele İle çene altmdan bağlanıyor. 
Tepeden enseye doğru dantelden uzun 
bir vualet sarkmaktadır. 

7 — Şapka üzerinden geçerek çene 
altmda bağlanan vualet yüzü açık 
bırakmaktadır. 

8 — Yalnız bir kuştan yapılan bu 
şapka ile yüzün etrafmda bol duran 
bir vualet takılmaktadır. 

9 — Bu şapka ile takılan vualet 
yalnız gözleri örtniektedir. 

Soğanın faydası 
Bir müddettenberi cilde taravet ver

mek, vücuttaki fazla yağlan eritmek 
İçin yeni bir üâç kullanılmağa baş
lanılmıştır: Soğan... 

Soğanın vücuda pek çok faydası ol
duğu anlaşıldığından, bol bol yenme
si tavsiye ediliyor. Pişmiş soğanın hiç 
faydası yoktur. Tesirli olması için so
ğan çiğ yenmelidir. 

Soğanı çiğ yiyemiyenler için şu ter
tip tavsiye ediliyor: Bir iki iri soğanı 
makineden geçirmeli, yahut ince ren
deden çekmeli ve bir tülbentten sü
zerek suyunu içmeli. Bu suretle içilen 
soğan suyu fevkalâde müdrirmiş. 
Böbrekleri yormadan yıkadığı için 
vücuttaki toksinler azalır, şişmanlık 
yavaş yavaş azalır, cild berrak olur
muş. 

Ucuz kek 
50 gram tereyağ, bir çay fincanı süt 

(250 gram), bir çay fincanı toz şe
ker (225 gram), iki çay fincanı un 
(230 gram), bir yumurta, bir kahve 
kaşığı vanilya tozu veya rendelenmiş 
limon kabuğu, üç kahve kaşığı baking 
almalı. 

Tereyağını elle ezerek kabartmalı, 
azar azar şekeri ve güzelce köpürtül
müş yumurtayı ve limon kabuğunu 
ilâve etmeli. 

Önceden elekten geçirilerek hazır
lanmış olan bakingli unu azar azar 
kanştırmalı. Kâh un, kâh süt ilâve 
ederek telle vurmakta devam etmeli. 
Bir çeyrek saat iyice vurduktan son
ra yağlanmış kalıba dökerek orta sı
caklıkta fırında pişirmelidir. 

Evde yapılan güzel bir 
kolonya 

Yüz yıkanırken su içerisine bu ko
lonyadan kanştınlırsa cild yvmıuşar 
ve güzelleşir: 

Evde yapılabilen bu kolonyanm ter
tibi şudur: Bir litre 45 derecelik ispir
to içerisine 40 gram biberiye, 10 gram 
lavanta çiçeği, 10 gram kekik ve 10 
gram merzengüş koyarak on beş gün 
ağzı kapalı bırakmalı. Bu müddetten 
sonra süzüp filtre etmeli. Bu kolonya
nm kokusu pek hoştur. 

Tütün kokusuna ve gıcığa 
karşı bir ilâç 

Fazla sigara içenlerin ağızlarmdaki 
tütün kokusuna ve dumanın verdiği 
gıcıktan olan boğaz öksürüğüne kar
şı günde üç dört defa şekerli su ile 
gargara yapmak kâfidir. Bu gargara
nın çok faydası görülür. 

Moda haberleri 
T*r Şapka vualetleri renJdi da' 

rak kullanılıyor. Siyah, lâcivert ve 
heyazdan maada kırrmzı, pembe, 
mavi, yeşil, san vualetler rağ' 
bettedir. 

^ R^kli ince linandaa eldi
ven bu yaz çok giyilecektir. Em-
prime elbisenin kumaştndan yapı
lan kısoi veya usun eldivenler 
beğenilmektedir. 

-k Tığ veya şişle örülen eldiven
ler ancak sabahlan veya spor için 
^giyilecektir. 

-k Muslinden yapılan bluzlar 
valânsiyen danteli ile süsleniyor. 

•k Açık pembeden kırmızıya ve 
maviden lâciverde kadar dan 
renkler yazın çok giyilecektir. 

•A Yeni modellerin hemen hep
sinin etekleri plisedir. 

•k Beyaz pikeden garnitür gene 
kullanılmağa başlanmıştır. 

if İpekli çiçekli emprime elbise
lerle, çiçeklerin renginde yünlü 
kumaştan manto giyilecektir. 

MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Kâfurulu ispirto, huplar nasıl temizlenir? 
Ayaspaşa, A. tjlkü: 1 — Kâfurulu is

pirto yapmak için 90 âerecelilc 100 gram 
ispirto içerisine 2 gram kâfuru konulur. 

2 — İnce tüyden pudra buplannı te-
miziemek için benzin içine batınp salla
yınız. Kuruduktan sonra kolonya içinde 
bir müddet durduktan sonra kurutımuz. 

3 — Likör yapılacağı zaman kullanılan 
ispirto 35 ile 50 derece arasındaki ispirto
lardır. Umumiyetle 50 derecelik ispirto
lar tercih edilir. 90 derecelik ispirtoyu 
50 derecelik yapmak için temiz bir kap 
içerisinde su kaynatmalı, üstünü örterek 
bırakmalı. 

Ağzı açık bir kavanoz içerisine yarım 
kilo 90 derecelik ispirto koymalı üzerine 
evvelce kaynayıp soğuyan sudan 400 gram 
kanştırmalıdır. 

Elde edilen bu 50 derece ispirto ile ga
yet nefis likörler yapabilirsiniz. 

Benzinle yıkanan ipekliler 
Bursa, Feride Akal: 1 — Benzinle yı

kanan ipeklilerin rengi bozulmaz. 
2 — Çağla rengi tafta bir tuvalete en 

iyi yaraşan pembe çiçektir. Beline ı>eftl 
veya çiçeğin renginde pembe kuşak ko
yabilirsiniz. 

3 — Lâmenin cinsine ve desenine göre 
fiati değişir. 

4 — Sorduğunuz ruju hangi ilânde oku-
rauşsanız fiatini oradan sorunuz. Pudra 
için tecrübe ederek cildinize hangisi iyi 
gelirse onu kullanınız. 

5 — Saçları çok açık san yapmak için 
hazır bir çok boyalar vardır. Yalnız 
bunlann içinde fazla mikdar oksijen ve 
amonyak olduğu için saçları kurutup 
yakmak ihtimali vardır. İtimad ettiğiniz 
bir berbere müracaat ederek saçlarınızı 
boyatınız. 

6 — Fazla meyva ve sebze yiyiniz. 
Mümkünse doktorunuza sorunuz. 
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AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı 

— Hayır bilâkis... Bir saadet!... 
Hem büyük bir saadet! Bak kızım, 
farzet ki baban ölmemiş te İstan-
bula gelmiş olsa, ai'amıza katılsa 
büyük bir sevinç duymaz mıydm? 
Onun muhabbeti! göğsüne sokulmak 
istemez miydin? 

— İstemez olur mıyım hiç?... Fakat 
kabil mi? ölen dirilmez ki! 

— Ne yanlış haberler alınır... Neler 
olur. 

— Yoksa birşey mi duydunuz? Ah! 
Babam sağ olsa, bana bütün yaptıkla
rım affeder, onu sonsuz bir muhabbet
le karşılardım!... 

— Öyle ise yavrum, al şu mektubu 
oku! Amma metanetini muhafaza et. 

Perihan satırlara göz gezdirirken 
Refetin meharetine hayran oluyordu, 
«Böyle bir şerikle hiç korkulmaz» diye 
düşündü. 

Genç kadm, ne fazla bir sevinç, ne 
de müthiş bir heyecan alâimi göster
di. Babasımn avdeti karşısında soğuk-
kanlılığım muhafaza etti. 

Sonra ciddî ciddî: 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
— Babamla karşılaşmak için hazır

lanmam lâzım. Ne de olsa senelerden-
beri kalbimde yer etmiş bir kin var... 
Silinmiş sanıyordum amma şimdi hâ
lâ izi kaldığını hissediyorum. Biraz 
düşüneyim, kendime geleyim... Evet 
mazi unutulmalı artık hep birden ra
hat rahat yaşamalıyız!... Halacığım? 
Bana müsaade edin. Ben babama yal
nız gitmek istiyorum, siz lütfen ken
disine geleceğimi haber verin. 

İhtiyar kadın çok ince ve hassas bir 
ruh sahibiydi. Perihanm babasını yal-
mz görmek isteyişini pek tabiî buldu. 

— Pekâlâ. Ben şimdi hemen gidece
ğim. Senin de sonra geleceğini söyle
rim. Zavallıcık kimbilir ne iştiyakla 
seni bekliyecektir... Acaba Tendu'nun 
nişanlandığından bahsetsem mi? 

— Ne diye gizliyeceksiniz? Her hal
de sevinir ve size teşekkür edecektir. 

— Tenduya nasıl haber verelim? Bir
likte söylesek fena olmaz! 

— Olur. Ben gider, babamı görür, 
sonra size gelirim ve kardeşime bu bü
yük saadeti müjdeleriz. 

Perihan yalnız kalınca alevler için
de yanan başını avuçları içine aldı. 
Yaptığı işten utanıyor, korkuyor; ay
ni zamanda da Katiple Tendu'nun iz
divacına mâni olacak diye de ümid 
içinde seviniyordu. 

Uzun müddet Öyle dalgın oturdu. 
'Yemekte bir iki lokma zorla yuttu, 
sonra hazırlanıp çıktı. 

Otelde Refet onu neşe ile karşıladı: 
— Halanız geldi. Her şey mükem

mel cereyan etti. Biran bile hakikî şah
siyetimden şüphe etmedi. İki saat ka
dar konuştuk. Maziyi hatırladık. Köşk
lerimizden bahsettik. Geleceğinizi ha
ber verdi. Fakat artık sizi kısaca Peri
han diye çağırmam lâzım. Zira bugün
den itibaren resmen babanızım. 

— Tendu hakkında ne görüştünüz? 
— Bu akşam Lütfiye hanımefendi

ye gideceğim. O zamana kadar siz kar
deşinizi hazırlamış olacaksınız. 

— Nişandan bahsetti mi? 
— Söyledi. Çocuğumla böyle meşgul 

olmasma teşekkür ettim. Amma Kati
bin ailesinden bahsedince yüzümün bo
zulduğunu gördü. Sebebini sordu, «son
ra görüşürüz!» diye muhaverejri değiş
tirdim. Fakat bende fena bir tesir bı
raktığımı iyice hissetti. 

— Siz o meseleyi anladınız mı? 
— Evet, anladım. Bütün evrakı bul

dum. Tam umduğum gibi! Ratip be
yin büyük babası dedenizin felâketine 
sebep olmuş. 

— O halde bu izdivacın olmasına 
imkân yok. 

— Elbette! Fakat bana kalırsa te
lâş etmiyelim. Nikâh için zorladıkları 
vakit işi meydana vuralım. 

— Olur. Zaten uzun sürmiyecektir. 
Perihan gene maziye aid birçok ders

ler verdikten sonra lütfiye hanıma git
mek üzere ayağa kalktı. 

Refet genç kadının alnından öpe
rek: 

— Güle güle evlâdım. Akşam görü
şürüz! - dedi. 

Sonra müstehzi bir sesle: 
— E! rolüme alışmahyım! - dedi. 
Otomobile bindiği vakit bu yapt^ı 

hareketin hicabile Perihamn ya
nakları kızardı. Gözleri yaşlarla dol
du. Fakat asabiyetle hislerini yenerek: 

— Başka çarem yoktu ki!... - dij'e 
mırıldandı. 

Büyük bir sevincin Tendu'yu fazla 
sarsmasından korkarak, Lütfiye ha-
mmefendi, yavaş yavaş vereceği müj
de için zemin hazırhyordu; birçok lâf
lar açıyor, dolambaçh hikâyeler söy
lüyor, fakat işin içinden çıkamıyordu. 
Halasının kendisine bir havadis ver
mek istediğini kızcağız anlıyor ve İs
rar ediyordu: 

— Peki anneciğim, madem ki iyi 
birşeydir. Demek izdivacıma aid, ne 
oldu? 

— Yavrum, ondan başka seni sevin
direcek birşey olmaz mı? 

— Ne gibi? 
G«ne kadın uzun uzım tafsilâta gi

rişiyor. Bir türlü neticeye varamıyor, 
dört gözle Perihamn gelmesini bekli
yordu. 

Kadri Memduh paşamn büyük kızı 
eşikte belirince Tendu koşup boynuna 
sarıldı ve gülerek: 

— Bak abla... Sabahtanberi halam 
bana birşey söylemek istiyor, bir türlü 
anlatamıyor. İyi bir habermiş ne ola
bilir? Sen biliyor musun? 

— İşte ben de onun için geldim. İki
miz için büyük bir saadet! 

— İkimiz için mi? 
— Öyle yal... 
Lütfiye hammefendi gözlerini Peri-

handan ayırmıyordu. Genç kaduun 
mütebessim ve sakin bir hali vardı. 
Devam etti: 

— Meselâ babamız sağ olsaydı da 
birdenbire gelseydi, onu aramızda gör
mek hepimiz için büyük bir bahtiyar-
hk olmaz mıydı? 

Tendu'nun saf ve neşeli yüzünü bir 
an için hüzün kapladı: 

— Kaybettiğim annemin yerine Ce-
nabıhak bana halamı verdi. Amma ne 
de olsa insan hayattan silinen insan-
lann acısını unutamıyor. Zavallı ba
bacığım! Beni sıkıntıda yaşatmamak 
için memleketi terketti, para kazan
mak için kendini mahvetti. 

(Arkası var) 
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14 Mart 1939 

Kim haber verdi? 
Sah fe 11 

> 

(Baş taraü 1 inci sahifede) 
arsa halinde satılığa çıkarmıştır. 
Manzarasının ve mevkiinin güzelliği 
hasebile, arsalan almak için birçok 
talipler çıkmıştır. Fakat Belediye bu
rada inşaata izin vermediğinden, ta
lipler arsalan satın almaktan vazgeç
mişler, hattâ alan bazı kimseler de 
mahkemeye giderek satışı feshettir
mişler, paralarım geri almışlardır. 

Belediyenin bu sahada inşaata izin 
vermemesinin iki sebebi vardır: Bi
rinci sebep şehrin ortasındaki bu ye
şil sahamn, ileride bir park haline 
konulmak üzere, olduğu gibi muha-
fazasmı temin etmek, ikinci sebep te 
çok büyük ve lüzumsuz bir masraf al-
tma giı-mekten çekinmektir. Yeni 
Yollar ve Yapılar kanunile hükmü 
baki tutulan Ebniye kanımunun 
16 ncı maddesi mucibince tarla halin
de bulunan bir saha ifraz edilerek 
arsa haline getirildiği zaman, inşaa
ta izin verilmesi için evvelâ bütün 
yoUarm ve kanalizasyonun yapılma
sı lâzımdır. Bunları yapmak, arsala-
rm sahiplerine düşen bir vazifedir. 

Belediye, arsa sahipleri bımu yap
madan inşaata izin verirse o zaman 
bu masrafı da kendisi göze almak 
mecburiyetindedir. Bahsettiğimiz sa
hada ne yol, ne de kanalizasyon var
dır. Bu sebeple belediye inşaata izin 
•ermemiştir. 

Emlâk bankası bu suretle satışm 
durduğunu görünce yollarm ve ka
nalizasyon tesisatınm kaça mal ola
cağını tetkik ettirmiştir. Tetkik ner 
ticesinde, arazinin çok arızalı olma
sı yüzünden, yol ve lâğım inşaatma 
sarfedilecek paranm, arsalann satı-
şile elde edUecek paradan fazla ol
duğu anlaşılımş, bunun üzerine ban-
ka satıştan vazgeçmiştir. 

B. Prost îstanbulun imar plânmı 
tanzim etmeğe başladığı zaman bu 
sahanm güzelliğine hayran ohnuş 
ve aynen bahçe ve park halinde mu
hafazasını düşünmüştür. 

Fakat Emlâk bankasının büsbütün 
İstifadeden mahrum kalmaması için 
esas plânında yalmz kenardaki bir 
kısım arsalann inşaat sahası olabi
leceğini göstermiştir. 

Bu sırada belediye Dolmabahçede 
bir stadyom yaptırmağı düşünmüş 
ve buna ait bir plân hazırlanmasına 
başlanmıştır. Şehrin esas plânı he
nüz tasdik edilmediğine göre yapıla
cak plânm yalmz biran evvel inşası
na lüzum görülen stadyom sahasına 
hasrı lâzımgelirken belediye imar 
müdürlüğü bunu Vali Konağına ka
dar uzanan bütün sahaya teşmil et
miş ve bu sahada inşaata müsaade 
edilecek kısmı plânda göstermiştir. 

îşin en şayanı dikkat noktası bu
rasıdır, îmar plânlannın, arazi spe-
külâsyonıma meydan vermemek üze- i 

re, ilânma kadar tamamen gizli tu
tulması lâzım gelirken bay Hayri na-
mmda zengin bir zat plândan gizlice 
haberdar edilmiş ve üzerinde inşaat 
yapılmasına müsade edilecek arsala
rı satın almak üzere Emlâk bankası
na müracaat etmiştir. Banka bu zata 
şu cevabı vermiştir: 

«Biz bu arsalan birkaç defa mü
zayedeye çıkardık. İptidaları satın 
alanlar, üzerinde inşaata izin beril-

i mediğinden, arsaları iadeı ettiler. 
I Sonraları talip çıkmamağa başladı. 
; Bunun için beyhude masraftan çeki

nerek vazgeçtik.» 
B. Hayri buna şu suretle mukabele 

etmiştir: 
«Biz bu arsalan, iade etmemek 

üzere almağa talibiz. Siz satılığa 
çıkarın.» 

Banka keyfiyeti merkeze bildirmiş, 
oradan da arsalann, üzerinde inşaa
ta izin verilmese bile, iade edilemiye-
ceğine dair senet alınmak suretile 
müzayedeye konması bildirUmiştir. 
Bunun üzerine arsalar tekrar satılı
ğa çıkanlmıştır. 

Fakat burada inşaata izin verilece
ğinden kimse haberdar olmadığı için 
müzayedeye giren olmamış neticede, 
birkaçı müstesna olmak üzere, inşaat 
sahasma dahil bütün arsalar B. Hay
ri tarafından ucuz bedelle satm alm-
mıştır. 

Şurası da dikkate şayandır ki ban
ka bostanlar sahasındaki bütün ar
saları müzayedeye çıkardığı halde 
B. Hayri ancak üzerinde inşaata izin 
verileceklere talip olmuş, ye-şil saha 
halinde kalacak aı-salardan bir karış 
yer bile satm almamıştır. Bu da. plân
dan tamamen haberdar olduğunu te-
yid etmektedir. 

Emlâk bankası, bir kısım arsaları-
m olsun sattığından memnun görü
nürken haıkikatte bu işte büyük para 
kaybetmiştir. Çünkü plân kendisine 
tebliğ ve ilân edilmiş olsaydı pek çok 
talip çıkacağmdan arsalan birkaç 
misli fazlasına satmak kabil olacak
tı. 

Şimdi şu sual akla geliyor: B. Hay
ri, gizli tutulması lâzımgelen, bu 
plândan ne suretle haberdar olmuş
tur? 

Belediye imar müdürlüğünden isti
fa eden B. Ziyamn, arazi alım satı-
mile meşgul olmak üzere B. Hayri ta-
rafmdan kurulan şirketin müdürlü
ğünü deruhte ettiği geçende yazü-
mıştı. Bu tetkik edilecek bir nokta
dır. Belediyede müfettişler eski ve 
karışık işlerle meşgul oldukları bir 
şurada bunu da esaslı bir surette 
tetkik etmelidirler. 

Buradaki arsalara ait dikkate şa
yan daha bazı noktalar vardır. İle
ride bunlardan da bahsedeceğiz. 

Amerikada büyük 
kar fırtınası 

Nevyorkta ve civarında mü
him zararlara sebep oldu 
New-York 13 (A.A.) — Bir kar fırtı

nası ve onu takib eden rüzgâr ve 
yağmur, üç gündenberi New - York 
ve civarında tahribat yapmaktadır. 

Fırtına beş kişinin ölümüne bir 
çok kimsenin yaralanmasına ve bir 
çok otomobil kazasına sebebiyet ver
miştir. 

En mühim hasarlar, parldarda ve 
varoşlarda vukuagelmiştir. Buralar
da beş binden fazla ağaç harap ol
muştur. 

Eriyen kaı-lar, münakalâtı ağırlaş-
tırmış ve havaî metro ı-aylann buz 
tutmaması için bütün gece işlemiştir. 

Irak kralının doğum 
yıldönümü 

Irak kralı birinci Gazi hazretleri
nin doğum yıldönümü münasebetUe 
martın yirmi birinci günü akşam» 
Irak Jeneral konsolosu tarafmdan 
TeşAnklye palasta bir suvare verile
cektir. 
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Çin harbi 
Hohgkong 13 (A.A.) — Yunglung 

- Ho istikametinde ilerliyen Çin kuv
vetleri Yangkiasinangı zabdetmişler 
ve Vamiatsi istikametinde ileriye yü-
rüyüşleıJne devam etmekte bulun
muşlardır. 

Silâhları azaltmak 
mümkün olacak mı? 

(Baş taran 1 inci sahifede) 
Fransız politikasmm maksadı, si

lâhları azaltmadan evvel, zaten silâh
sız olan Almanyayı müşterek emniyet 
ağı içine düşürmekti. 

Bu iki işin de birlikte yürümesi lâ
zım geldiğine karar verildikten sonra, 
askerî mütehassıslar, aylarca hangi 
silâhların sırf müdafaa âleti oldu
ğunu ve hangilerinin sadece taarru
za yaradığmı münakaşaya koyuldu
lar. En basit aklı selim bir yumrukla 
bir bastonun bile bazen müdafaaya, 
bazen taarruza hizmet edebileceği ha
kikatini ortaya koyuncaya kadar Al
manya konferanstan, sonra da Millet
ler Cemiyetinden çekildi gitti. 

O zaman Ahnanyanm istediği, sUâh 
bahsinde diğer devletlerle «hukukî 
müsavat» idi. Fransa bunu bir türlü 
kabul etmedi. Bir iki sene sonra Al-
manyanın dilediği gibi silâhlanması
na bir şey diyemiyen Fransa, vaktile 
«hukukî müsavatı) prensibini kabul 
etseydi -silâhlar ortadan kalkmış ol
masaydı bile- herhalde bugünkü si
lâh yarışı olmaz, Avrupa politikasmm 
şekli değişirdi. İngiliz - Fransız siyase
tinin son yıllarda Avrupadaki hezi
meti, Almanyanın bugün âleme mey
dan okuyarak, zorla yerine getirdiği 
dileklerin küçük bir kısmını olsun, 
vaktile kendiliklerinden kabul etme
miş olmalanndan ileri gelmiştir. 

Silâhlarm tahdidinden tekrar sık 
sık bahsediliyor. Böyle bir imkân var 
mıdır? 

Silâhlanma, Almanya için yalmz 
askerî değil, aynı zamanda iktisadî bir 
zarurettir. Almanya geceli gündüzlü 
silâh yaparak fabrikalarını işletiyor, 
işçilerini çalıştırıyor, ve bu silâh ve 
mühimmatı satarak kendine -altın 
pau-a ile satm alamayacağı iptidaî 
maddeleri, bilhassa yiyecek alıyor. 
Avrupada harp korkusunun devamı 
Ahnanyanın lehinedir. Hastalık ha
lini alan bu korku ortadan kalkar, 
silâhlar azaltılırsa binlerce fabrika 
kapanacak, yüz binlerce amele iş
siz kalacak, ham madde ve yiyecek sa
tm almak için dışarı bir şey satamı-
yacaktır. Almanya, silâhları azaltma
ya razı olmak için evvelâ kendisine 
ham madde ve yiyecek temin edüme-
sini, yani müstemleke meselesinin is
tediği şekilde hallolunmasını, sonra 
da iktısaden ve paraca yardım edil
mesini istiyecektir. İngütere de işe 
esasen buradan başlamıştır. Berline 
iktisadî heyetler göndererek bu mese
leleri konuşuyor. 

Bir devletin silâhtan vazgeçmesi 
için ya taarruza uğramaktan kork
maması, yahut silâh kuvvetile elde 
etmek istediği gayeleri olmaması lâ
zımdır. Böyle bir vaziyetten çok uzak
tayız. Avrupada, günün birinde ta
arruza uğramaktan korkan devletler 
var, zira maksadlarmı silâh kuvveti
le yerine getirmek istiyen hâlâ tat
min olunmamış devletler eksik de
ğil-

Bu hâl karşısmda silâhların tahdi-
inden bahsetmek hayaldir. Bu, ancak, 
umumî bir tasfiye ile beraber olabile-
:ektir. 

Necmeddin Sadak 

Tramvay çarptı 
- Beyoğlunda Hava sokağında otu
ran Lâtif isminde biri, dün İstiklâl 
caddesinden geçmekte iken vatman 
Mehmedin idaresindeki tramvay ara-
basınm sadmesine uğramış, tedavi 
edilmek üzere hastaneye yatınlımş-
tır. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda NargUeciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellasuda, Galata: Ka-
raköyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Vasıf, Hasköy: Hahcıoğlımda Bar
but, Fatih: Veenecllerde Üniversite, 
Karagümrük: Arif, Bakırköy: Terzi-
yan, Sarıyer: Asaf, Aksaray: Ziya 
Nuri, Beşiktaş: Vidin, Fener: Emill-
yadi, Kumkapı: Lâlelide Haydar, 
Küçükpazar: Necati, Samatya: Ko-
camustafa paşada Rıdvan, Alemdar: 
Ali Riza, Şehremini: Ahmed Hamdi, 
t)sküdar: Selimiye, Heybeliada: 
Halk: Büyükada: Halk. 

Her gece nöbetçi eczane!or: Orta-
köy, Amavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
oabahçe, Anadoluhisan, Tarabya, 
Yeniköy, £mirg&n ve Rumelihlsann-
dakl eczaneler her gece nöbetçidir. 

Karpat Ukraynasına mütemadiyen 
Çek kıtaatı ve tank sevkolunuyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Budapeşte 13 (A.A.) — Slovakyadan 

gelen haberlere göre, mütemadiyen 
Karpat Ukraynasma Çek kıtaatı sev-
kolunmaktadır. 
Bratislavada halkın sokağa 

çıkması yasak edildi 
Bratislava 13 — Kabine dün akşam 

toplanmış ve vaziyeti tedkik ederek 
icab eden kararlan vermiştir. Şehir 
sükûnet içindedir. Fakat sokaklar 
bomboştur. Halkm, mühim bir sebeb 
olmadıkça evlerinden çıkması yasak 
edildiğinden herkes evinde otur
maktadır. Tramvaylar ve otobüsler 
boş olarak sefer ediyor. 

Alman parmağı 
Paris 13 (A.A.) — Fransız matbua

tı Çek - Slovakya gelinliğinde Al
manyanın parmağını görmektedir. 

Jour gazetesi, Slovakyanm esas iti-
barile Macaristana iltihakı lâzım gel
diği mütaleasım ileri sürüyor. 
BrnoMa Çekler «Yaşasın 

Benes» diye bağırmışlar 
Berlin 13 (A.A.) — Gazeteler Çek

lerin kabacasma Almanlara taarruz 
etmek suretile Slovakyada büyük bir 
tethiş hareketi yapmakta olduklanm 
yazıyorlar. Völkischer Beobahter di
yor ki: 

«Bmo'daki Çek polisinin Almanlan 
halkm taarruzlarma karşı himaye 
etmedikten başka Çeklerin taarruzuna 
uğrayan Almanları tevkif etmesi şa
yanı dikkattir. Bu hal pek az zaman 
evvel vukua gelmiş olan ve tekerrürü 
Çeklerin hiç bir şey öğrenmemiş ol
duğunu gösteren hadiseleri hatırlat
maktadır.» 

Gazeteler dün «Kahramanlar gü
nü» nü tesid etmiş olan Çekoslovak
ya Almanlannm hasmane nidalan 
hücuma maruz kaldıklannı, bu nida-
lann Hitler ve Almanya aleyhine tev
cih edilmiş olduğunu. Gamalı Haçla 
bayraklara karşı bilhassa Bmo'da 
ateş edilmiş olduğunu da yazmakta
dırlar. 

Alman istihbarat bürosunun Bmo*-
dan aldığı bir telgrafa nazaran dün 
Çekleir nümajriş yaparak «Yaşasm 
Kızıl cephe, yaşasın Stalin, yaşasın 
Benes» diye bağırmışlar ve sokaklan 
dolaşmışlaıthr. 

Tuna sfcçidi kapandı 
Engerau 13 (A.A.) — Çek kıtaatı 

bura civanndaki Tuna geçidini kapar 
mışlardır. Bu tedbire rağmen ve Slo
vakyadan kaçıp buraya gelen mültcf-
cüer Bratisiavaya ve Blumaneuye mü
temadiyen Çek takviye kıtaatı ve 
tankları geldiğini bUdiriyorlar. 

Amerikadaki Slovaklann 
kararı 

Prag 13 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre, Amerikada yaşamakta olan ve 
geçen eylül buhranı esnasında Slo-
vakyayı ziyaret etmiş bulunan Slo
vak lideri Dr. Heltke, Bratislava ve 
Prağa birer tdgraf göndererek Ame
rikada yaşıyan Slovaklann müttefi-
kan Çekoslovak federasyonu tarafta
rı olduklarmı ve iki miUetin yekdi-
ğerinden ayrılmasını istihdaf eden 
her türlü harekete muhalefet etmeğe 
karar verdiklerlıü bildirmiştir. 

Eski Başvekil Berlinde 
prağ 13 (A.A.) — Hitler eski Slo

vakya Başvekili Tisso'yu Berline da
vet etmiştir. 

Berlin 13 (A.A.) — D. N. B. ajansı-
nm bir tebliğinde, bugün hususî bir 
tayyare ile Bratislavadan Berline ge
len esld Slovakya Başvekili Tisso ile 
eski Slovakya nazırı Durcanskinin Al
manya Hariciye Nazın von Ribben-

trop da hazır olduğu halde Hitler ta
rafmdan kabul edildiği bildirilmekte
dir. 
Çeklerin Alman gençlerine 

tecavüzü 
Olmutz 13 (A.A.) — D. N. B.: Dün 

akşam, Masaryk meydanında Çekler 
bir genç Ahnan grupuna tecavüz ede
rek dövmüşlerdir. Çek polisi işe karış
mış ve tıpkı Benes rejiminde olduğu 
gibi taarruza ugnyanlan tevkif et
miştir. 

Prostnitzde komünistler Almanya 
ve onun rüesası aleyhinde ağır itti-
hamlan havi beyannameler dağıtmış
lar ve halkı Almanlar aleyhine tahrik 
etmişlerdir. 

Bratislavada meçhul kimseler Al-
manların yaptıkları büyük tezahür 
esnasında bir bomba atmışlardır. Bu 
nümayişe iştirak eden Almanlardan 
bir kısmı Cumhuriyet meydanından 
geçerken de yine bir bomba patlamış
tır. Timau istasyonu civarmdaki fab
rikada da bir bomba patlamış ve mü
him hasar yapmıştır. 

Alman bayrağı yerine 
Çek bayrağı 

İglau 13 (A.A.) — Kahramanlar gü
nünü kutlamak için burada Almanlar 
dün Gamalı Haç taşıyan bayraklar 
çektiğinden Çek polisi ev ev dolaşarak 
bu Almanlan mezkûr bayrağı indirip 
Çekoslovak bayrağım çekmeğe mecbur 
etmiştir. Sokaklarda kollannda ga
malı işaret taşıyanlar Çekler tarafın
dan dövülmüştür. Alman jimnastik 
evinin bütün camları kırılmıştır. İglau 
Almanlanmn şefi, Slacek üe diğer iki 
Alman Çekoslovak bayrağı çekmek is
temedikleri için tevkif olunmuşlardır. 
Alman gazetelerinin lisanı 

gittikçe şiddetleniyor 
Berlin 13 (AA.) — Alman matbua

tı Prağa karşı gittikçe şiddetlenen bir 
lisan kullanmaktadır. Völkischer Beo
bahter gazetesi büyük harflerle şu 
başhklan koymuştur: «Çekler Slovak
yada şiddetli bir terrör tesis ettiler, 
galeyan gittikçe artıyor. Çeklerin Al
manya aleyhinde taşkmlıklan.j 

Bu gazete Alman ekalliyetinin iş-
lerile meşgul olan nazır Karmosin'in 
hariç bırakılmasından şikâyet etmek
te ve şöyle yazmaktadır: 

«Memlekette yabancı bir takım cel
lâtların mevcudiyetine rağmen halk 
boyun eğmiyor. Meşru Tisso hükü
meti ve Slovakyanm hürriyete kavuş
ması lehinde tezahüratta bulımuyor. 
Halk bu suretle Slovaklara yapılan 
haksızlıkları dünyaya ilân ediyor. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
Alman ekalliyetine mensup 70 kişi 
ile Alman tebaasından dört kişi tev
kif edilmiştir. Mevkuflar arasmda bu
lunan profesör Belâ Tuka'run hapis
haneye nakledilirken öldürülmesin
den korkulmaktadır.» 
Çek nazırları arasında ihtilâf 

Prag 13 (A.A.) — D. N. B. Nazırlar 
Meclisi daimî içtima halindedir: 

Haber alındığına göre, Nazırlar 
arasmda darin ihtUâflar başgöster-
miştir. Hariciye Nazın Chvalkovski 
Kabine toplantısında Çeklerin Slo
vakya ve Ukraynadaki hareketlerini 
şiddetle protesto etmiş, ötedenberi 
Almanya ile kayıtsız ve şartsız olarak 
teşriki mesai siyaseti istediğini hatır
latmış ve Slovakya hâdiselerinden bu 
hâdiselerin vukuundan sonra haber
dar edildiğini beyan ederek arkadaş-
larımn tahtiye eylemiştir. 

Çek - Slovakya Reisicumhuru ak
çam üzeri Hariciye Nanrım kabul et
miştir. 

Bir Keışe 

NEOKALMiNA 
BU BAŞ AĞRISINDAN KURTULAYIM!. 
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i Yeni taşındığım apartıman pek hoşu-
: ma gitmişti. Yalnız bir tek mahzuru 
, vardı. Yukan katta konuşulan herşey 
aşağıdan işitiliyordu. Muhakkak ki 

I yı^kan kat kiracıları da bizim konuş-
i,,tuklarımızı duyuyorlardı. 
P; Üst katımızda tamdığım bir zat o-
I tunıyordu. Sami Servet... Kendisile 
bjjfkaç aydanberi tanışırdık. Sami 
Şdffvet muhtelif lisanlardan romanlar, 
tiyatrolar hikâyeler tercüme ederdi. 

Bir gün apartımammın balkonun
da otıu-muştum. Kitap okuyordum. 
Birdnbire yukarı kattaki komşumun 
kaıısma seslendiğini işittim: 
,̂  — Kuzum karıcığım... Şu Şekspiri 
âs da yanıma gel... 

': t Dehşetle ürperdim. Şekspiri asmak 
I ha?.. Meşhur İngiliz aktör ve tiyatro 
i muharriri hayatta değildi ki asılsın... 
: Biraz sonra komşumun karısının ince 
• sesini duydum: 
1 — Bernard Şovu da, Şekspiri de as-
I tim!... Sana fena bir havadis vereyim 
Al—... Pirandello'yu parçaladım... 

Dehşetim büsbütün artmıştı. Ber
nard Şov hayatta idi. Yukan kattaki 
komşum onu astığından bahsediyor
du. 

i Hele Sami Servetin karısının: «Pi-
! randello'yu parçaladım!..» demesi çok 
j tuhaftı. Genç kadın meşhur İtalyan 

muharririni nasıl parçalamıştı. 
O günü merak içinde geçirdim. 

^ Ertesi günü gene evimin balkonun
da oturmuştum. Bu sefer k^mşumım 
sesi kulağlma kadar geldi: 

— Karıcığım Romeo ile Jülieti yıka
dın mı? 

— Romeo'yu yıkadım amma Jülieti 
yıkamadım!.. 

Allah Allah!.. Meraktan çıldıracak
tım. Romeo Jüliet meşhur bir dünya 
şaheseri idi. Komşumun karısı Romeo 
ile Jülieti nasıl jıkardı? 

Aradan bir saat daha geçti. Bu se
fer Sami Servetin hizmetçisine bağır
dığını işittim: 

— Kız İkbal... Götür şu Kleopatrayı 
adamakılU bir boyat... ^ 

Artık merakım son haddim bulmuş
tu. Ne olursa olsun bir gün kendimi 
Sami Servetin evine davet ettirmeği 
aklıma koydum. 

Bunun için de çok fazla beklemek 
lâzım gelmedi. Birkaç gün sonra Sa
mi Servet beni evine davet etti. 

Sami Servet beni misafir salonuna 
aldı. Karşılıklı oturmuş, ötedenberi-
den, edebiyattan, namzedler listesin
den ve saireden bahsediyorduk. Bir
denbire dışarıda bir gürültü oldu. 

Dostum kulak kabarttı. Dışarıdaki 
gürültünün ne olduğunu anlamağa 
çalışıyordu. Bu esnada hizmetçi içeri 
girdi, Sami Servet ona sordu: 

— Deminki gürültü ne idi ? 

— Marinetti yere düştü efendim... 
Ben gene şaşırmıştım. Marinetti!... 

Meşhur İtalyan fütürist muharriri!... 
Sami Servet hizmteçiye sordu: 
— Bari birşey oldu mu Marinettiye? 
— Bir ayağı kırıldı efendim... 
— Vah vah vah... 
Artık dayanamadım, dostuma sor

dum: 
— Marinettinin mi ayağı kırılmış... 
O gayet tabiî bir tavırla cevap ver

di: 
— Evet Marinettinin... 
— Affedersiniz Marinetti burada mı? 
Sami Servet bir kahkaha kopardı: 
— Evet burada... Hepsi bizim evde 

Şekspir, Aleksandr Duma, Duma Fis, 
Bernard Şov, Pirandello, Marinetti 
hepsi hepsi burada... 

Gözlerimin hayretle açıldığını gö
rünce saflığıma güldü. Sonra da hiz
metçiye emretti: 

— Getir şu Marinettiyi de bir mua
yene edelim... Hizmetçi dışarı çıktı. 
Biraz sonra küçük bir sigara masasile 
beraber içeri girdi. 

Sigara masasınm bir ayağı kırıktı. 
Sami Servet masayı muayene eder
ken: 

— Vah vah vah... Zavallı Marinetti 
diyordu. 

Sordum: 
— Marinetti bu masanın ismi mi? 
— Evet dostum... Ne yapayım? Her

kesin bir mesleği vardır. Ben de böyle 
dünya muharrirlerinden tercümeler 
yaparak hayatımı temin ediyorum. 
Meselâ Şekspirden tercüme ettiğim 
bir eserden kazandığım para ile karı-
ma bir pardesü yaptırdım. 

— Tevekkelli değil... Geçen gün 
«Şekspiri as...» diye bir ses işittim. 
Peki Bernard Şov nedir? 

— Bernard Şov mu? O da benim 
paltomun ismi... Bu muharrirden yap
tığım tercümelerle paltomu yaptırdım. 

— Ya geçenlerde tesadüfen kulağı
ma çalınan bir söz vardı. «Pirandello-
yu parçaladım!» diye birşey işittim. O 
nedir? 

— O da karımın eşarpı... Pirandello-
dan bir hikâye tercüme etmiştim. 
Onunla kanma bir eşarp almıştım. Bu 
eşarpm adını da Pirandello koymuş
tuk. Amma eskiydi, parçalandı. Bizim 
evde sonradan alman her eşya dünya
ca meşhur muharrirlerin kendi ve ya-
hud eserlerinin adını taşır. 

Komşum yerinden kalktı. Beni gar
dırobun önüne götürdü: 

— Şu gardirobu görüyor musun? 
Burası bir edebiyat akademisi halin
dedir. Dünyaca meşhur bütün edebi
yatçılar buradadır. 

Molyerler, Rasinler, Korneyler, Lord 
Bayronlar, Göteler, Alfonslar hepsi 
hepsi burada... Hikmet Feridun Es 

DİŞ Doktoru Diyor İti: 
Kısa bir müddet «RADYOLİN kul-

|landıktan sonra dişleriniz inci gibi par-
ladıktan başka mikropların kamilen 
mahvolduğunu; zararlı salya ve ifra-
zatm kesildiğini, diş etlerindeki ilti
hapların durduğunu ve nihayet ağ
zında lâtif bir rayiha başladığını du-
yacaksmız. 

Gayet temiz 
Gayet sıhhî 
Gayet ucuz 

Her gün sabah, öğle ve akşam ye
meklerinden sonra günde 3 defa 

dişlerinizi 

- ^ • . 

^ • 

R A D Y O L İ N ile fırçalayınız 

NEVROZİN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağnlarînızî derhal keser. 
İcabında günde 3 kaje alınabilir. 

Türkiye RadyodUûzyon Postalan 
DALGA UZUNLUĞU 

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

ANKARA RADTOSÜ 
TÜRKÎYE SAATÎLB 

Sah 14/3/939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği-PL, 

13: Memleket saat ayan, ajans, meteoro
loji haberleri, 13,15: Müzik (Dans müzi
ği - PL), 13,45 - 14: Konuşma (Kadm 
saati). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Senfonik 
plâklar), 19: Konuşma (Türkiye postası), 
19,15: Türk müziği (Halk musikisi - Tan-
buracı Osman Pehlivan), 19,35: Türk mü
ziği (Karışık program - Hakkı Derman 
ve arkadaşları), 20: Ajans, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (fiat), 20,15: 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Reşad 
Erer, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey-
hun. Okuyanlar: Sadi Hoşses, Melek 
Tokgöz. 1 - Osman bey - Saba peşrevi, 
2 - Dede - Saba şarkı - Gûşeyle gel bül
bülleri, 3 - Hüsnü efendi - Bestenigâr 
şarkı - Çok sürmedi, 4 - Tanburi Musta
fa - Bir esmere gönül verdim, 5 - Reşad 
Erer - Taksim, 6 - S. Kaynak - Şevkefza 
şarkı - Durup ta bir bakışın, 7 - Said 
Dede - Şevkefza saz semaiû, 8 - Kâzım 
Uz - Kanî değil, 9 - Ralımi bey - Bir 
sihri tarab, 10 - Muhlis Sabahaddin -
Bahar geldi, 11 - Saz semaisi, 21: Mem
leket saat ayan, 21: Konuşma (Hukuk 
ilmi yayma kurumu), 21,15: Esham, tah
vilât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 
21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik 
(Radyo orkestrası - Şef: Praetorius) 1 -
Gretry - Mottl: Balet süiti: a) Tambou-
rin, b) Menuetto, c) Gigue, 2 -Antonlo 
Vivaldi: Concerto grosso sol minör, op. 3. 
No. 2. Adagio e spiccato - Allegro -
Larghetto - Allegro, 3 - J. Haydn: Sen
foni do minör. Nr. 95. a) Allegro mo
derato, b) Andante, c) Menuetto - Trio, 
ç) Final, Vivace, 4 - G. P. Malipiero: Dört 
invansyon (4 İnvanzioni), a) Allegro 
grazioso, leggiero, b) Allegro grazioso, 
c) Andante, ç) Allegro festoso, 5 - Marcel 
Poot: «Ouverture joyeuse» (Şen uvertür), 
22,30: Müzik (Operetler) PL, 23: Müzik 
(Cazband - PL), 23,45 - 24: Son ajans ha
berleri ve yarınki program. 

Avrupa istasyonları: 

Saat 20 de 
Berlin (20 - 20,45) Fransız bestekârla

rının eserlerinden mürekkep konser — 
Breslav 20,15 karışık konser — Danzig 
(20,30 - 20,50) plâk neşriyatı — Königs-
*erg 20 (Wagnerl in (Tannhauser) ope
rası — Münih 20,15 marşlar — Bari (20,40 
- 21,15) opera parçalan — Budapeşte 20,30 
bir opera — Bükreş 20,15 konser — 
Droitwich (20,25 - 20,40) Chopin konser — 
Florans 20,20 opera parçalan — Paris P. 
T. T. 20,30 şen musiki — Sofya 20,30 or
kestra konseri — Stratzburg 20,30 şen mu
siki — Varşova 20 şen musiki. 

Saat 21 de 
Berlin 21,10 bando muzikası — Breslav 

karışık konsere devam — Danzig ve Ham
burg (Karüzo) nun plâklarile şarkı — 
Kolonya (21,30 - 1) büyük dans akşamı — 
Bari 21,15 Yunanca neşriyat ve Yunan 
musikisi — Beromünster 21,15 keman kon
seri ve senfonik konser — Budapeşte ope
raya devam — Budapeşte II 21,20 plâk 
neşriyatı — Bükreş 21 senfonik konser — 
Florans 21,30 keman konseri — Milano 
21,15 İtalyan şarkıları — Varşova 21 
(Thomas) in (Minyon) operası — Sofya 
21 Bulgar kuarteti ve Rus havalan — 
Stockholm 21,35 senfonik konser. • 

Saat 22 de 
Berlin 22,00 salon orkestrası tarafından 

filim musikisi — Breslav 22,15 piyano kon
seri — Hamburg 22 halk musikisi — Ko
lonya büyük dans akşamına devam — 
Königsberg (Wagner) in operasına devam 
— Viyana 22,20 nefes sazlarile oda musi
kisi — Athlone 22,50 kuartet — Bordeaux 
ve Paris (Eyfel) (22,30 - 24 ,30) konser — 
Budapeşte operaya devam — Bükreş 22,30 
piyano konseri — Kopenhag 22,40 Flüt 
solosu — Lyon 22,30 (Massenet) nin 
(Griseldis) operası — Paris P. T. T. (22,30 
- 24,30) şen akşam musikisi — Rennes 
(22,30 - 24,30) (Les 28 Jours de Clairette) 
isimli operet — Roma (Madonna Oretta) 
isimli gülünçlü opera — Sofya Rus hava-
larma devam ve 22,25 karışık musilü — 
Strazburg 22,30 (R. Korssakow) im ope
rası — Varşova Minyon operasma devam. 

Saat 23 de 
Berlin, Hamburg ve Viyana (23,30 - 1) 

karışık musiki ve dans — Münih (23,30 -
1) gece musikisi — Königsber 23,35 dans 
— Stuttgart 23,30 kanşık musiki — 
Athlon (2330 - 24,30) şen saat — Buda
peşte (23,30 - 24,30) Çingene orkestrası — 
Bükreş (23,15 - 23,45) Gazinodan naklen 
konser — Florans plâk neşriyatı — Ko
penhag 23,30 Danimarka bestekârlannm 
eserlerüe oda musikisi — Paris P. T. T. 
gen akşam musikisine devam — Bordeauz 
ve Paris (Eyfel) konsere devam — (Lyon) 
,Massenet) nin operasma devam — Ren
nes operete devam — Roma gülünçlü o-
peraya devam — Sofya (23,00 - 23,30) 
dans musikisi — Varşova (Minyon) ope
rasma devam. 

Saat 24 den aonra 
Alman istasyonlan saat 23 deki prog-

ramlanna devam — Droitvich 24 Bach 
konseri ve 24,20 Romadan naklen operanii 
S Öncü perdesi ve (24,35 - 1,30) dans — 
Lyon operasma devam — Pranfurt, Kö
nigsberg ( 1 - 4 ) kanşık musiki — Stuttgaı 
( 1 - 8 ) gece konseri. 

K o n f ^ ^ n s 
Eminönü Halkevinden: 
15/3/939 çarşamba akşamı saat (20,30) 

da üniversite fen fakültesi prafesörierin-
den Kerim Erim Evimizin Cağ:aloglımdakl 
ffftTnmrnrtu (tlliyat prensibi) hakkmda mü 
Mm bir konferans verecektir. Davetiye 
yoktur. Bütün yurddaşlara açıktır. 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ Tefrika No. 82 

Samo, şu kitabeyi okudu : *̂  Harbde silâh, hilenin 
müessir olamıyacağı zaman kullanılmah 1 „ 

Oryangut kabilesinden bin kişi 
Cengizin mezar bekçiliğine tayin 
edilmişti. Bu sebeble bu kabile asker
likten muaf idi. Cengizin bütün to
runları bu kabileden bir tek asker 
almadılar. 

Mezarm yeınma kimse yaklaşamaz-
dı. Ziyareıt etmek istiyenler bile han
lardan müsaade almadan buraya 
gelemezlerdi. Cengizden sonra, onun 
oğullarından bir çoğu da bu ormana 
gömüldü. Hükümdarların mezarları 
üstüne resimleri asıldı... Bu resim
lerin önünde geceli gündüzlü öd 
ağacı ve sair güzel kokulu şeyler ya
kılarak her tarafı güzel dumanlar 
bürürdü. 

Samo ordusile beraber buradan ge
çerken, daha ormana varmadan - çok 
uzaktan - öd ağacı kokuları burnu
na gelmişti. Bu ormanda Cengizin 
söylediği kıymetli sözler ayn ayn bi
rer kitabe halinde dikilmişti. İlk gö
ze çarpan kitabenin üstünde şu söz
ler yazılı idi: 

«Ben bütün harpleri yalmz 
kuvvetimle ve azmimle kazan
madım. Bir çok yerlerde hile 
ve hudaya da müracaat ettim. 
Bazan ufak bir hile ile, bü
yük bir ordunım yapamıyaca-
ğı işler gördüm. Oğullanma 
da bunu tavsiye ederim. Silâh, 
hilenin müessir olamıyacağı 
zaman kullanılmalıdır.» 

Samo, bu taşm önünde uzun müd
det durmuştu. O da harpte boş yere 
kan dökmekten çekinirdi. 

Samo bir başka yerde şu kitabeyi 
de - yanındaki zabitlerle birlikte -
okudu: 

«Zabitini ve yahut reisini 
terk eden askeri hiç kimse, 
hattâ prensler bile yanına alma
malı, onu tekrar zabitinin ve
ya reisinin yanma iade etme
lidir. Bu suretle orduda ma-
fevka itaat rabıtası sağlam-
laştınlmış olur.» 

Cengizin askerî nizamlannın ba
şında da bu düsturlar birinci maddejri 
teşkil ederdi. 

Samo burada kendi kendine dü
şündü: 

— Sinvur yüzünden ordumda bir 
çok dedikodular çıktı. Onu zabitinin 
yanından ve bölüğünden almakla, bu 
nizama ilkönce ben aykın hareket 
etmiş olmadım mı? 

Samo bu düşüncesini Sinvur'a da 

varmışlardı. Samo, Cindeki ihtilâl sa* 
hasma ancak üç dört gün sonra ula
şacaktı. 

Samo, Cinde ilkönce Kubilâyı gör
meğe, ondan umumî vaziyet hak
kmda malûmat almağa karar ver-
misti. 

Kubilây, Çin ordusu başkumanda* 
m idi. (Şanton) civannda bir sayfi
yede karargâh kurup oturmuştu. 
Çinliler Kubilâydan çok yılmışlardı. 
Zaten isyan edenler de Çinli değil, 
Sunglara mensub kabilelerdi. Fakat, 
bu âsiler Çinlilerden de bir çok kim
seleri zorla yanlarına alarak büyük 
bir ihtilâl ordusu kurmuşlardı. 

Âsiler yirmi bin kişi kadar tahmin 
ediliyordu. Samo, Karakurumdan oH 
bin kişilik bir ordu ile gelmişti. Ara
da yarı yarıya fark vardı. Fakat, öte
kiler devşirme askerden, berikiler 
ise muntazam bir ordudan ibarettL 
Samo bu ordu ile kırk elli bin kişilik 
bir ihtilâl ordusuna karşı koyabi
lirdi. 

KubUâym askerleri tutundukları 
yerlerden aynlamıyorlardı. 

Samo bu köyün önünde konaklar 
diktan sonra, köyün beyine şöyle bir 
haber gönderdi: «Askerime yiyecek 
veriniz ve benimle görüşmeğe geli
niz.» 

Bu haberi götüren iki Moğol aske
ri, köyün beyine vannca, köy haUa 
birdenbire ayaıklandı: 

— Moğollar yurdumuzu basmışlar. 
Onlara haddini bildirelim. 

Diye bağrışmağa başladılar. 
Çinli köylüler, Samonun yeni bir 

ordu ile Karakm-umdan geldiğini 
bilmiyorlardı. Samonun köy beyine 
gönderdiği elçiler Karakurumdan 
geldiklerini söyledilerse de, köy beyi 
bu sözlere inanmamıştı. Çünkü o 
güne kadar Kubilâym adamlanndan 
bir çoğu köy baskmlan yaptığı za-
man, arkalarmdan büyük bir ordu 
geldiğini söylerler ve Çinlileri bu su
retle aldatırlardı. Köy beyi gene böy
le bir oyun sanarak, elçilerin - haka
ret olsun diye - sakallarını kestirip: 

— Haydi gidin, komutanınıza ha
ber verin, ben kimseden korkmam. 

Dedi ve MoğoUara bir dirhem yi
yecek vermeden iade etti. 

Samo, köy beyine gönderdiği elçi
lerin sakalsız ve eli boş olarak dön
düğünü görünce fena halde hiddet-
lenmişti. Öyle ya... Bu hakarete Sar 
mo gibi, ölümden ve ateşten yılmı-
yan bir kahraman nasıl tahammül 
edebilirdi? 

O gece sabahı bekledi. Fakat, köy 
beyi kaçmasın diye, askerle bütün 
köyü kuşattı. Sabahleyin ortalık ağa-
nnca Çinlüer köyün dört çevresinin 
Moğollarla sarıldığım ve ovayı baş
tanbaşa kara bulut gibi Moğol aske
rinin kapladığım gördüler. Şaşırdı
lar. 

Köy beyi yaptığı işin nereye va
racağım ve Moğol komutanından na
sıl ceza göreceğini biliyordu. Bu ha
karetin karşıhğı ancak ölüm olabi
lirdi. 

Samo, sabah olunca, köy beyini ça
ğırttı. Bir bölük Moğol atlısı, beyin 
evine gittUer. Büyük bir bahçenin 
ortasında güzel bir köşkte oturan 
köy beyi, kendisini almağa gelen at
lılara mis kokulu şerbetler ikram et
tikten ve onları bahçede bir müddet 

. oyaladıktan sonra, ihtiyar bir Çinli 
bahçeye çıktı. 

MoğoUara yaklaştı: 
-^ Beyimiz sizi arka bahçede bek

liyor. O tarafa dolammz! 
Dedi. Moğollar atlarım sürerek, 

köşkün arkasmdaki bahçeye gittilen 
İlkönce kimseyi göremediler... Aca
ba, köy beyi. Moğollann gözö önün
de - hile ile - kaçmışmıydı? Fakat, 
buradan kaçsa bile, köyün etrafım 
saran binlerce Moğol akmcısımn elin
den nasıl kurtulacaktı? 

Bahçede dolaman Moğol atlılan 
birdenbire, bir ağacm dallannda 
sallanan küçük boylu bir adam 
gördüler. Ağacm dibine yaklaştılar. 

Atlılardan biri yüksek sesle bağır-
dli: (Arkası var) 
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KüC 
KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga k a n u n u n d a yapılan son 
tadi lâ t üzerine Küçük İ lânlar 
tarifemizde o nisbette tenzilât 
yapılmıştır. Yeni tarife için i lân 
memur luğuna m ü r a c a a t edilme
lidir. Telefon: 20681. 

1 - IŞ ARIYANLAR 
i ş ARIYORUM — Lise tahsilim var

dır, askerlikle alâkam yoktur, evvelce ça
lıştığım yerden bonservisim vardır, dak
tilo bilirim, her ne iş olursa olsun yapa
rım. Akşamda H. K. rumuzuna mektupla 
müracaat. — 2 

İŞ ARIYORUM — Adlî ticarî işlerden 
anlanm, dışarı giderim. Akşamda 42 ru
muzuna mektupla müracaat. — 1 

BAKIM VE EV İŞLERİNDE — İhti
sas sahibi orta yaşlı bir Alman kadını, 
bir çocuk bakımı, doktor yanmda, ve ya
hut bekâr bir bayan veya bir bay yanın
da muavin sıfatile çalışmak üzere iş arı
yor. Dışarı gider. Akşamda Kısmet 12 ru
muzuna mektupla müracaat. — 1 

2 - ÎŞÇI ARIYANLAR 

BİR BAYIN EV İŞLERİNİ — İdare et
mek üzere bir bayan aranıyor. Tat'silâth 
bir mektupla Akşam gazetesinde H. R. ad
resine müracaat edilmesi. — 1 

DAKTİLO BAYAN ARANIYOR — Mu-
haslb olanlar tercih olunur. Galata BlUûr 
sokakta Güneş han mühendis Asım Yola-
ça saat 18 den sonra müracaat, yahut 
Galata posta kutusu 1150 ye mektupla 
bildirilmesi. — 2 

3 - - SATILIK EŞYA 
KELEPİR PİYANO — Graus Stuttgart 

markalı yeni bir piyano içi çaprast ve de
mir olarak satılıktır. Taksim Yağhane so
kak 50 No. _ 1 

OTOMOBİL ARANIYOR — Tafsilâtlı 
mektup ve fiatlerile Galata posta kutusu 
1150 ye yazılması. _ 2 

BİR OTOMOBİL SATIN ALINACAK — 
Markası, modeli, beygir kuvveti, şekli, kaç 
kilometre yaptığı ve fiatinin akşamda 
(M. M.) rumuzuna yazılması. 

PAPAĞAN ALINACAK — Türkçe konu
şan bir papağan satm alınacaktır. Anka
ra caddesinde 50 numarada (Öğretmen 
Sesi) idarehanesinde Salime müracaat. 
Telefon: 22244. 

KAMYON ARANIYR — Tafsilâtlı mek
tup ve fiatlerile Galata posta kutusu 
1150 ye müracaat. — 2 

SATILIK — Kelepir! Bir iyi piyano çok 
ucuz satıhktır. Beyoğlu, Ömerhayyam 
caddesi (eski Hamalbaşı sokak) No. 73. 
Zafer apart. No. J^_gtat 3 - 6 . — 2 

KLUÇKA VE ANA MAKİNESİ - Son 
sistem bir kuluçka ve ana makinesi te-
ferrüâtile maktuan (40) liraya satılıktır. 
Büyük Postahane arkası, Alyanak han bi
rinci kat 3 numarada. 2 

SATILIK PİYANO — Alman markaiv 
gayet yeni bir piyano içi demir çapn 
kordalı acele satılıktır. Müracaat: Beyo| 
Balıkpazan Duduodalar sokak No: .' 
dükkânda — 

SATILIK PİYANO — Meşhur Almarm 
kail az kullanılmış bir piyano büyük fc 
malı acele satılıktır. Müracaat: Beyog 
kalyoncu sokak Duygu ap. No. 21 3 
katta saat 9 dan 3 e kadar. — 

4 - KİRALIK • SATILIK 
AYAZPAŞADA HEM YAZLIK, HI 

KIŞLIK KONFORLU KİRALIK EV — 
bir oda kalorifer sıcak su tertibatlı gi; 
bahçeli Marmaraya ve Boğaza harikuli 
manzaralı bir ev kiralıktır. Müraca 
Telefon: 40552. __ 

SATILIK — Taksim Ayaspaşa Güm 
suyunda Bağodalan sokağında der 
halisiz manzaralı mücedded beş odalı 
her iki sokağa kapftı bulunan kagir m 
hum Ali beyin bahçeli evi önünde bu 
nan ayrı 110 metrelik bahçesile birli 
maktuan 25Ö0 liraya satılıktır. Arsada r 
kim bekçi Osman ustaya müracaat. 

YAZIHANE VE MUAYENEHANEYE 
Elverişli kiralık, geniş salon ve odal 
kalorifer ve sairesi mevcuddur. Beyoj 
İstiklâl caddesi Emgen apartımanı biriı 
kat. Foto Kanzler üzeri. — 

(780«) LİRAYA SATILIK A, P. — ( 
hangir Matara sokak No. 6 - her kaı 
3 oda, 1 sofa, banyo, senevi 912 Ura Irac 
göı-mek için 3 cü kata müracaat. 

SATILIK ECZANE — Ceyhan'da Vat 
fczanesi sahibinin hastalığı dolayısile ; 
taliktir. Müracaat: Eczacı Ceyhanda 
Rıza. _ 

ACALE SATILIK KELEPİR ARSA 
Bostancı Ali paşa caddesi, köşebaşı, : 
2m, 365 liraya,. Müracaat: Cerrahpt 
caddesi 104 Hulusi — 

İHALELİDE — Lâleli cami Uerisir 
y«;ntulumba sokağında köşebaşı d< 
daireli yeni No. 39 bir apartunan satıl 
içindekine müracaat. — 

ACELE SATILIK BAKKAL DÜKKÂNI — 
Fmdıklı Mebusan caddesi 61 numaralı 
içerisindeki malile beraber ve işlek bil) 
dükkân satılıktır. İçindekine müracaat. 

— 1 
ACELE SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂ

NI — Tarlabaşınm işlek bir yerinde, mü
racaat Tarlabaşı Çandarh sokak 7 numa
raya. — 1 

MALZEMESİLE SATILIK ARSA — Maç
ka istasyonuna 100 metre mesafede ga
yet güzel bir mevkide ve caddede 179 nu
maralı haneye muttasıl iki apartımanhk 
arsa ve kısmen malzemesi vardır. Apartı-
man yaptırmak arzusunda bulunan kim
seye bir apartımanlık arsa verümek şar-
tile iki apartıman yaptırılacaktır. Şeraiti 
hususunda mezkûr haneye mürfacaat. 

FENERYOLUNDA KİRALIK VE SATI
LIK KÖŞK — Feneryolu istasyonunda 
Yaverağa sokağında 11 odalı 37 numa
ralı köşk kiralık ve satılıktır. Görmek is-
tiyenler bahçeye bitişik köşke, satm al
mak istiyenlerin de öğleden evvel Beşik-
taşta Hayreddin iskelesinde Mahkeme so-
kagmda 13 numaraya müracaatları. — 9 

5 — MÜTEFERRİK 
ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver

sitesinden mezun bir Alman profesör ta
rafından en seri ve asri metodla verilir. 
Flatlar mutedildir. «Prof. H.» -Ar — 6 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele
ri) - İngiliz Oxford üniversit. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en asri 
usul. - Ehven fiatler. - «İngil. Prof.» — 8 

ORTAK ARANIYOR — Bir işin tevsU 
için 3 bin lira sermayeli bir ortak aranı
yor. Bu bir bayan da olabilir. Asmaaltı 
caddesi 79 numarada 6 numaraya müra
caat. 

MKKTUPLARDOZI AUDDtmU 
Oasetemla Idjıreh&netlnl adrefl oU-

Kk Kfist«ıml« olan karilerimizden 
E M 3 — D D — Z S — A. — T. T. 
M. G — İş — H. K — Plâsiye — Tap 
Kısmet 12 — H. R, 
namlanna gelen mektuplan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Sirkecide amirlik anbarında mev
cut altı aded dökme soba tamir ettiri
lecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 15/3/ 
939 çarşamba günü saat 14 de Top
hanede İstanbul levazım amirliği sa-
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin katî teminatlarile belli SRr 
atte Ko. na gelmeleri. (556) (1528) 

• 
45 adet yangın söndürme makina-

sı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
15/3/939 çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul levazım amir
liği satmalma komisyonımda yapıla
caktır. Numunesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin katî teminatlarile belli 
saatte Ko. na gelmeleri (555) (1506), 

• 
21 ton zeytin yağının kapalı zarfla 

eksiltmesi 29/3/939 çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10080 lira, ilk teminatı 756 liradır. 

Şartnatnesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanunî vesikalarile 
beraber teklif bektuplanm ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (563) (1676) 

18 ton nohut almacaktır. Açık ek
siltmesi 29/Mart/939 çarşamba gü
nü saat 14,30 da Tophanede amirlik 
satmalma komsiyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 1845 lira, ilk te
minatı 138 lira 38 kuruştur, Şartnar 
me ve numunesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanunî vesikalari
le beraber belli saatte knmi.<?vona. p-el-

YENİ NEŞRİYAT: 

S e r v e t i f ü n u n - U y a n ı ş 
Servetifünün - Uyanış mecmuasmın bu 

haftaki sayısı İrfan Eminin Sıvasa aid 
hatıralan ve bu arada Millî Şefin Sivas 
müzesinde bulunan tahsil hayatlarma aid 
künyelerinin lotogrfile intişar etti. Bu 
sayıda Ahmed İhsan Tokgöz; Halid Fah
ri Ozansoy, Halikarnas Balıkçısı, İlhami 
Bekir Gavsi Halid Ozansoy, İbrahim Hoyi, 
Nusret Safa Coşkun, On üç Keremoglu-
nun yazıları, röportajlar, Orhan Uralın 
karikatürü, Haftanm resimlleri v. s. bu
lunuyor. 

Yeni Gün 
Matbuat âlemine yeni karışan (Yeni 

Gün) refikimizin ilk sayısı, tanınmış mu-
muharririnin yazılarile ve resimli olarak 
intişar etmiştir. 

B e ş i k t a ş H a l k e v m d e k o n s e r 
Beşiktaş Halkevinde 14/mart/1939 salı 

günü akşamı saat 20 de Evin müzik heye
ti tarafmdan bir (Halk konseri) verilecek
tir. Halkevi başkanı Hükmü Arkök millî 
vazifelerimiz hakkmda bir hitabede bulu
nacaktır. Giriş kartları idare memurlu
ğundan alınacaktır^ 

İh t iya t yoklaması hakk ında 
Tümen askerlik dairesinden: 
15 Mart 939 gününe kadar ikmal 

edileceği evvelce ilân edümiş olan ih
tiyat yoklaması İstanbul vilâyeti şu
belerinde mart nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpafa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gai

ta tahliüeri ve (tDRAR VASrFA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoihı i Taksime giderken Meşelik 
•okağı Ferah epartımanı Tel. 40534 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkim
liğinden: 

939/7 
Kadıköyünde Modada Leylek soka-
ğmda 2 No. lu evde mukim iken 11 / 
1/939 tarihinde Haydarpaşa nu
mune hastanesinde ölen Ankara vi
lâyeti müıacaat bürosu "şefi Halid 
Tangözen kansı Üzeyre Tangözenin 
terekesine hâkimliğimizce el konul
muştur. Bilinmiyen mirasçılarmm K. 
M. 534 üncü maddesi mucibince işbu 
üân tarihinden itibaren üç ay içinde 
hâkimliğimize müracaat ederek sıfat-
lannı beyan etmeleri ilân olunur. 

(1683) 

» i — i TERZİ • — — 

İHSAN OSKAY 
Paris Biçki Aiıade-

misiaden mezun 
Bahçekapı Sadıkiye han 2 ncl 
kat 13 numaraya nakletti. 

DR. İHSAN SAMİ 

Gonokok aşısı 
Belsoğuklugu ve ihtilâtlanna karşı pek 
tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu Sultan 

• • M a h m u t türbesi No. 113. * • • 

.Dökülen saçların en iyi ilâcı 

Çilr Saç 
saç suyudur. 

Harp Malûlü Kardeşler 
Piyango Gişesi 

Her keşidede olduğu gibi 5 ci keşide büyük ikramiyesi olan 3 \ / t U \ / V 

lirayı müşterilerimden Bay Süleyman Gökkardeşe vermekle Bengin etmiş
tir. Talihinizi bir de bu gişeden deneyiniz. Sirkeci — Tel: 24049 

ÇOK U H i MI 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, mejrvalarm güzelce yıkanma-

masından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan 
dediğimiz barsak kurdlan en muzu* hayvanlardır. Bunlar ince barsağın 
iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuk
larda bulunur. 

Halsizlik, kansızhk, hazımsızlık, kann ağnian, kann şişmeleri, bu
run makat kaşnıması.. ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya 
benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede bozukluk hep bu 
kurdlann tesiridir. 

İSMET SOLUCAN BÎSKÜVİTÎ 
bu kurdlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimat
la verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklanmza senede birkaç defa ih
tiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız, 

DİKK.\T: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse 
çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Vekâletinin res
mî müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutulann içinde yazılıdır. 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. 
Büyükler: Gece yatarken iki kutu biskmit, çocuklar: 10-15 yaşına ka
dar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
çizgi bisküvit verilir, 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 

İstanbul deniz ticaret müdürlüğünden: 
Müdüriyet ve mülhakat Liman memurları ile müstahdemini için 62 ta

kım elbise makasket yaptmlması açık eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
998 lira fcO kuruş olup" % 7,5 teminatı muvakkate 74 lira 90 kuruştur. Talip
lerin teminatı muvakkateyi İstanbul muhasebe müdürlüğüne yatırdıklanna 
dair makbuz veya banka mektuplarile münakaşa günü olan 25 mart 939 cu
martesi saat 11 de Galatada Deniz Ticaret müdürlüğü satmalma komisyonu
na şartname]^! ve numuneyi görmek isteyenlerin müdüriyet idare şubesine 
müracaatları ilân olunur. (1531) 

Devlet Dennlryoilan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 5600 lira olan 20000 kilo üstüpü 24/3/39 cuma gü
nü saat 15 de (0.1 beş de) Haydarpaşada gar binasmdaki satmalma komis
yonu tarafından kapalı zarf usulile satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanım un tayin ettiği vesaik ile 420 liralık 
muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflarım eksiltme günü saat on 
dörde kadar komisyona vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara-
fmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1396) 

Samsun istasyonunda yapılacak istasyon bması inşaatı şartnamede lâzım-
gelen değişiklik yapılmak suretile yeniden kapalı zarf usuUle eksiltmeye kon-
muştuı*. Bu iş için evvelce eksiltme evrakı almış olanlar bizzat yol dairesine 
müracaat ederek veya posta ile şartnameleri göndererek tashihat yaptınlabi-
lirler? 

1 — Bu inşaatın muhammen bedeli 85,000 liradır. 
2 -— İsteklUer bu işe ait şartname vesair evrakı devlet demiryollarmm An

kara ve Sirkeci veznelerinden 425 kuruş mukabilinde alabilirleı. 
3 —Eksiltme 29,3/939 çarşamba günü saat 15 de Ankarada D. D. Yollan 

yol dairesinde toplanacak merkez I inci komisyonunca yapılacaktır. 
4— Eksiltmeye girebilmek için istekhlerin teklif mektuplan ile birlikte 

aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aym gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmiş olmalan lâzımdır. 

A— 2490 s&Yilı kanun ahkâmma uygun olarak 5500 liralık muvakkat te
minat. 

B — Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Nafıa vekâletinden musaddak ehliyet vesikası (Ehliyet vesikası için 

isteklilerin ihale gününden en az .sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa vekâletine 
müracaat etmeleri lâzımdır. (1671) 

15 Mart 1939 tarihinden itibaren: Münhasıran İskenderundan Halebe ve
ya Halebin cenubunda herhangi bir istasyona ve bilmukabele nakledilecek em
tia ve eşyadan; sınıf farkı olmaksızm Payas-Meydanıekbez mesafesi için ton 
basma maktuan perakende (276) en az beş ton ücreti verihnek şartUe (207) ve 
en az on ton ücreti verilmek şartile (172,5) kuruş ücret alınacaktır. Fazla taf-
silât için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1669) 

KİRALIK TÜTÜN DEPOSU: 
Ortaköyle Arnavutköy arasında, deniz üstünde tahminen ikibin metro 
murabbaı, Tütün deposuna elverişli bina kirahktır. Telefon: 22761, 

Müracaat: Liman Han No. 6f 

içkisiz S A 
KEMANİ SADİ idaresinde mükemmel Saz 
likte Bayan MVALLA 
Bu akşam ve Pazar gündüzleri 4 ncü Vakıf Han BORSA 
KIRAATHANESİNDE Klâsik yeni eserler ve Halk Türküleri, 
Aile gelebilir. 

Belediye Sular İdaresinden: 
Kapalı zarfla münakaşa ilânı: 
İdaremizce satm almacak muhtelif kuturda ceman (58250) kilo kurşun 

boru kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. 
1 — Bu husus için hazırlanan şartname idaremiz levazım servisinden pa

rasız olarak alınabilir. 
2 — Talipler, şartnameye göre hazırlayacakları kapah zarflarım ihale gü

nü olan 5/Nisan/939 çarşamba günü saat (15) e kadar Taksimde idare mer-
kezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirilecdt zarflar kabul 
olunmaz. (1681) 
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Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 1O0.00b.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Zirtâ ve ticarî her nevi banka muameleleri 4 
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PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Ranirafnn^n inunbaralı • • ihbaraız tasarruf hesablarmda n as 50 liraa bulunanlara senede 4 deift 

çekilecek kıır'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

D l K K A T : Hesaplarındaki paralar bir senejçinde 50 liradan aşağı 
dirde % 20 fazlasUe verilecektir. 

Km^alar senede 4 defa, 1 EylûI, 1 Birinci kânun, 1 Mart re 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
» 
» 
» 
» 

Liralık 
» 

4,000 Lira 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4300 
3,200 

». 
» 
». 

düşmeyenlere ikramiye (ikdığı tak-

I I Kadrköy Vakıflar Dlrektörlüğüilânları î T 
Cinsi 

Yanm kârgir ev 
ve ahır odalan mahalli 
Odanm tamamı 
Arsanın » 

Yukarda cinsi ve mevkileri gösterilen yerlerin mülkiyeti satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhale
leri 23/3/939 perşembe günü saat 14 dedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (1517) 

Kıymeti 
muhammenesi 

L. K. 
330 00 
40 50 

308 50 

Muvakkat 
teminatı 
L. K. 
24 75 

3 00 
23 14 

Semti 

Kadıköy 
» 

Üsküdar 

Mahallesi 

Zühtüpaşa 
» » 

Selimiye 

Sokağı 

Ömer Ef. çıkmazı 2 
» » 2/1 

Harem iskelesi 8 

N a sı 

No. taj 
17 
15 

Nafıa Vekâletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 — Tokat Kozovasmm sulanması için Yeşüırmak üzerinde Gömenek 

mevkiinde yapılacak regülâtörle açılacak sağ sahü sulama kanalı hafriyatı 
ve sınai imalâtı keşif bedeli (1;456,126) lira (53) kuruştur. 

2 — Eksiltme 24/3/939 tarihine rastlayan cuma günü saat (15) de Nafia 
Vekâleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasmda kapalı zarf 
usuUle yapılacaktır. 

3 — İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdılrhk işleri 
genel şartnamesi fennî şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 
' 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (57,433) lira (80) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksütmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulıman bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekâlete müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
İtmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talelnnde bulunmayanlar eksiltme-
ye iştirak edemezler. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazıh saatten bir sa-
at evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabüinde vermeleri 
lâzmıdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1051) 

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

Altıncı Keşide: 11/Nisan/939 dadır. 
BÜ3rük ikramiye 2 0 0 a 0 0 0 Liradır... 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık] 
iki adet mükâfat vardır. 

DtKIL^T: 
Bilet alan herkes 7/Nisaıı/939 günü akşamına kaAar büe&ıi değiş

tirmiş bulunmalıdır. 

^ Dr. Suphi Şenses ^ 
~ tdrar yollan hastabklan mütehassısı • 

Beyoğlu Yıldız sineması kargısı Lekler I 

« 

apartıman. Fakirlere IKLTSLSSZ. 
Tel. 43924 

A G A R A N 
S A Ç L A R A 

KUMRAL ve SÎ7AH 
renkte sıhhî saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

^^^^c^ff^^^. JVIMB 

Nafra Vekâletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 — Derme çayı üzerinde inşa edilmekte olan regülâtör kapaklannm ik

mal ve montaj işleri keşif bedeli (16000) liradır. 
2 — Eksiltme 3/'4/939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat (16) da 

Nafia Vekâleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasmda 
kapaU zarf usulüe yapılacaktır. 

3 — İsteklüer eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bajrındırlık işleri 
genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri (80) kuruş mukabilinde Su
lar umum müdürlüğünden alatnlirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin (1200) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel el
lerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekâlete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (445) (865) 

Orman Umum müdürlüğünden 
1 — Ormaa umum müdürlüğü teşkilâtına dağıtılmak üzere mubayaası

na lüzum görıilmüş olan miktarı aşağıda yazüı on iki kalem alât ve edevatı 
fenniye kapah zarf usulile ve 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Mezkûr âletlerin tahmini fiatı ceman 25,150 lira olup muvakkat 
teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

3 — Eksiltme 23/Mart/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
umum müdürlük binasında üçüncü şube müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 — Bu hususa ait idarî ve fennî şartname orman umum müdürlüğün
den ve İstanbul çemge müdürlüğünden almabilir. 

5 — Eksütmeye gireceklerin teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar mezkûr komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilân olunur. 

(760) (1455), 
Cinsi 
Pergel takımı 
Düblü tesimetre 
Mayii mesafeyi ufka tahvil 
cedveli 
Mikyası bendesi 
Çelik şerit 
Gönye 45 derecelik 
Gönye 60 » 
Minkale 
Mira 
Ormancı kompası 
Tecessümat burgusu 
Plânimetre 

Adel 
200 
200 

100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
500 
200 

50 

- ^»^x. , »durluğunden 
eksiltme ilânı 

ilâ 8+500 üncü kilometreleri ara-
« inşaatı eksiltmesine talip çık-
tmeye çıkanlmıştır. 

•ojesi ve keşif evrakı Edime Nafia 
ııruş bedel mukabilinde gönderilir, 
ü saat 15 de Edirne vUâyet maka-
3 yapılacaktır. 
' teminat vermek ve aşağıdaki vesi-

„Iart 939 tarihine kadar bu işe gir-
^cak fennî ehUyet vesikası. 
®:lif mektuplan 17 Mart 939 cuma 
°Umİş olması veya gönderümesi lâ-
'^dihnez. (1251) 
I i L^ 
t t icaret * 
îüdür lüğünden: 
re tanzim ve tescil edilmiş olan 30 İkin-
;sl eshama münkasim Şirketler fcana-

pıerİKezi Holanda'da Amsterdam şeh<* 
Solanda Florini sermaydi «İntematie-

verilen evrakı tedkik edilerek muTS« 
Şirketin Türkiye vekillitio ımeye göre, 

''davalarda bütün mahkemelerde dava 
'mmafa salâbiyettar olmak üzere, ts-
Sm «Marcel A. Grollean» tayin edilmif^ 

'uygun görülmüş olmalda ilân olmıur. 

nacaktır 
; MüdiirrıigOnden: 
istüıdam edilmek üzere üç tabip 
ızere şifahen veya istida ile Umum 

i 

r' 
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Meşhur A lman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W I N T E R 

tarafından 
formülü yapılan 

terkip, tesir ve güselliği bakımından 
Venüs KRE I 

dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübalâğah reklâmlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayase 
kâfidir. Deposu: Nureddin Evliya zade müessesesi İstanbul 

Çocuğun muhtaç olduğu 
VİTAMİN - FOSFOR 

FOSFATiN'-e 
vardır. 

FOSFATIN FALYER 
Bütün Eczane ve büyük Bakkallarda vardır. 

[ İDevİeİ demiryoiları ve limanları işletme umum idaresi ilânları j [^ 
Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiatı: 

Ameliyenin Nevi Maden kömürü 
krom ve emsali 
dökme cevher 

ton 

Beher 
tonu 

Ku. 

Kok kömürü 
Briket 

ton 

Beher 
tonu 

Ku. 

Muhtelif malzeme 
eşya ve emtia 

ton 

Beher 
tonu 

Ku. 

1 — Ambar dahilinde supalana ha
zırlamak ve vapur dahilinde vinçle 
supalan yapmak bu ameliyede rıh
tım veya silo iskelesine veya vapur 
güvertesine veıınek ve bırakmakta 
dahildir. 46407 10 — 23 23 

2 — Supalanöan açık vagMia tah
mil ve mütekabilende vagondan su
palan ve idaıe vinci ile vagondan de
nize vermek veya mütekabilen deniz
den almak 26189 4,5 4992 9 O 

3 Vinç iştiraki olmaksızın rıh
tım veya silo iskelesine veya güverte
den alarak vagona tahmil etmek ve
ya mütekabilen. 44593 17 5526 22 11776 14 

4 — Supalandan alınıp açık arazi
ye nakil ve istif etmek ve mütekabi
len . 12325 23 23 975 18 

5 — Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerleştirmek 16 

6 — Vinç iştiraki olmaksızın va
gondan tahliye ve açık araziye mağa-
zalara nakil ve istif ve mütekabilen 

7 — Vagondan idare vincUe açık 
araziye tahliye istif ve mütekabilen 

25140 2103 24 8904 23 

475 14 
8 — Vinçsiz merakibi bahîiyeden 

küfelerle veya arkahk ile ve el ile çı-
kanlarak vagona tahmil açık arazi
ye mağazalara nakil vt istif etmek 
ve mütekabilen. 

9 — Vagondan olukla tahliye 
10 — Saatle müteahhitten alına

cak amele 
11 — Yevmiye ile alınacak amele. 

269 
204U 

268 
18 

20 
- 5 

18 
120 

195 
— 

— „ 

— 

24 
7 

, 
— 

277 
— 

- 1 , 

— 

18 
9 

_ 

— 

Derince limanımn on bir ameliyeden ibaret olan ve 25595 lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan tahmil ve 
tahliye işi bir sene müddetle kapah zarf usulile münakaşaya konmuştur. Her ameliyenin altında gösterilen to
naj tahmini ve takribidir. Ayni zamanda bu ameliyelerin beher tonu kaçar kuruşa yapılabileceği de hizalarında 
gösterilmiştir. 

Münakaşa 20/3/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (11) de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işlet
me komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakkat teminat ile ayni gün saat (10) 
a kadar komisyon kalemine teklif mektuplarım vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler, Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğinde (parasız) olarak verilmektedir. (1461) 

I - I İstanbul belediyesi ilânları | - ] 
Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Zühreviye hastanelerile Zeynepkâmü Do

ğun; evine lüzumu olan ve hepsine 1468 lira 94 kuruş bedel tahmin edilen 
matbah levazımı vesaire açık eksiltmeye konulmuştur. Bu levazumn listesilte 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayüı kanunda 
yazılı vesika ve 110 lira 17 kuruşluk İlk teminat makbuz veya mektubile be
raber 27/3/939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimî Encümende bulunma-
lıdırlar. (B.) (1588) . 

NEOKURIN 
Grip ve nezleyi, baş, di; ve romatizma ağnlarmı derhal 

geçiren en iyi ilâçbr. 

/ Kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur, 

İzmir Vilâyeti Daimî Encümeninden: 
îzmir Turistik yollan inşaatına aid eksiltme ilânmda müteahhide 938 ma

lî yıh içinde 100 bin ve 939, 940, 941 yülan için de dörder yüz bin lira tediye 
olunacağı yazılmış ise de ancak 4 müteakip sene içinde yapılacak tediyat mik!-
tarmm inşaat bedelini aşmaması jpek tabiî olduğımdan sureti ilâna nazaran 941 
senesi içinde 400 bin lira tediye edilmeyip o sene içinde inşaatm yekûn bedeli-
ni itmam edecek kadar tediyatta, bulunulacağı vukuu melhuz iltibase binaen 
tasrihan ilân olunur. .(1667X 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkim
liğinden: 

938/33 
Kadıköyünde Yoğurtçu çeşme cad

desinde 43 No. da mukim ve Çakmak
çılar yokuşunda Büyükyeni lıanda 
44 No. da elbisecilik yapan ve bilâha
re ölen ve mirascılann talebile miras 
defterinin tanzimi- istenen ölü Var-
tazyamn K. M. nin 561, 562 inci mad
desine tevfikan alacak ve borçluları 
ilânen davet edilmiş ve muayyen müd
dette hitama ermiş olduğundan def
ter tutma muamelesine nihayet ve
rilmiştir. Tutulan defterin tetkiki 
için alâkadarlarm tarihi ilânadan iti
baren bir ay içinde hâkimliğimize 
müracaat etmeleri ilân olunur. 

(1684) 

Dolmabahçe Hava gazi 

Kok kömürünü 
tercih ediniz 

ERGANİ BAKIR 
Tirk İnonlıg Slrkttiııliii! 

£rganl Bakın Türk anonim şirketi esas mukavelenamesinin 24 üncü ve ticaret ka-
nunıınun 361 inci maddeleri hükümlerüıe tevfikan hissedarlar lıeyeti umumlyoBl 31 
mart 1939 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de alel&de toplanacaktır. Şirket hlsse-
darlannm bu içtimada hazır bulunmak özere o gün gösterilen saatte şirketin Ankara-
da Ulus Meydanında Koç hanmda k&ln idarehanesine gelmeleri, ve hisse senetlerini 
içtima gününden bir hafta evveline kadar EU Banka veya Türkiye İj bankaama yahut 
Şirketin veznesine tevdi eylemeleri rica olunur. 

İdare Meclisi 
Müzakerat Ruznamesi: 

1 — Şirketin 1938 senesine ait idare meclisi raporunun okunması. 
2 — Murakıplar tarafmdan verilen raporun okunmafeı. 
3 — 1938 senesi bilanço ve kârü zarar hesabmm teçdikl ile idare meclisinin 

ibrası. 
4 — istifa eden idare meclisi azalan yerine intihap öhman azanın tasdiki intihabı 

ve meclisi idare azalan hakkı huzurlarmm tesbiti. 
5 — 1939 senesi için murakipler tayini ile ücretlerinin tesbiti. 

Yeni çıkan Plâklar 
MEBRURE AVAS 

270273 No. Pembe göl mü yanağm 
Güaeldir yirük kızı 

SITKI B.*BA 
Sıtkı Baba evleniyor - Birinci kısım 
Sıtkı Baba evlendi - ikinci kısım 

MALATYAU FAHRİ KAYHAN 
FIRAT 
Boyu hoş endamı güzel 

Bu plâklan her gramofon mağazasmdan ısrarla isteyiniz. 

270278 No. 
MALA 

270276 No. 

Mahdud Mes'uHyetli 

İstanbul Uman Kooperatif Şirketi 
İdare Meclisi Reisiiğınden 

Şirketimiz hissedarlan umumî heyetjnin31/mart/939 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat cm altıda alelade ve on altı buçukth da fevkalâde olarak içtimaa daveti 
takarrür etmiş ve müzakere edilecek maddelere aid nıznameler aşağıya yazılmış oldu
ğundan zikri geçen gün ve saatte hissedarlanmızm, İstanbulda Sirkecide Yolcu Sa
lonu binasmın ikinci katında (65) numaralı odada yapılacak toplantıya gelemeleri 
İlân olunur. 

Alelade toplantmm ruznamesi 
1 — idare meclisi ve murakıp raporlarmm okımması. 
2 — 938 senesi bilânçosunvm, kâr ve zarar hesaplarmın tasdiki İle idare meclisi

nin ibrası. 
3 — 939 senesi bilançosunun tanzim ve umumi heyetten tasdiki tarihine kadar de

vam etmek üzere şirket murakıplannm intihabı ile tahsisat mıkdarmm tayini. 
4 — Yeni idare meclisi âzalarmm intihabı ve tahsisat mıkdannm tayini 

Fevkalâde toplantının ruznamesi 
1 — Denizbank koopertiaf şirketine iltihakı temin için şirketin feshile tasfiye.sh^ 

karar itası.. 
2 — Şirketin esas mukavelenamesinin (40) mcı maddesi mucibince en az üç or-

takdan mürekkep olmak üzere tasfiye heyetinin teşkil ve ücretlerinin tayini. 

İstanbul Nafia müdürlüğünden: 
22/3/939 çarşamba günü saat 14 de İstanhulda Nafıa Müdürlüğünde, 

Eksiltme komisyonu odasında (1879.88) lira keşif bedelli Bahçeköy Orman fa
kültesi muhavvile binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdırhk işleri genel, hususi ve fennî şartnameleri, 
proje keşif hülâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (141) liradır. 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin

den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilâyetinden eksiltme tarihin. 
den «8» gün evvel almmış, ehliyet ve 939 yılma ait Ticaret Odası veslkalarile 
gelmeleri. (1420) 

Devren satılık Lokanta 
"T̂ eSeT Ç İ F T L İ K Lokantası 
Demirbaşile beraber talibine devredüecektir. 

Alâkadarlann 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek ve fa*-
la izahat almak üzere aşağıdaki adreslere mürcaatlan rica olunur. 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu umum müdüritiğü 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. 

Bakırköy kazası Tapu memurluğundan: 
Bakırköy kazası Yeşilköy Fener mevkiinde Yeşilköy Feneri 3295 No. lu 

Denizbank kanımunun 6 ve 20 inci maddeleri mucibince I>enlzbanka tnükal 
ettiği ve tapu kaydı bulunmamasmdan senetsiz tasarrufata kıyasen tescili 
banka tarafmdan talep edilmiştir. 

Martın 17 nci cuma günü saat 13 de mahalli tetkikat yapüacağmdan bu 
hususta bir itiraz ve iddiası olanlann tahkikat gününden evvel daireye veya 
tahkikat günü mahallinde bulımacak memura İtirazım bildirmesi lüzumu 
ilân olunur. 

„ , — .•••"•••••" mmammmmm» ..•ı..ıw..ııwım»ıı»H.tH..mHMg«Mw«ytg»y. 
^ ^ ^ Sahibi: Necmeddin Sadak Fmıaai nepiymt muduru: Şevket Bado 
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New>York sergişIndekl^RCA PavIyonUt 

Trylon* w« per)spner«-New-York dünya s«rg)*ınln merk»«l 

bütün Dünyaya EĞLENCE, 
ire MIJHİM HABERLERİ 

New-York dünya sergisinde yapılan lekmil radyo, amplifikasyon televizyon îesisati için mevcut müteaddit mâiR 
kalar arasında RCA'mn intihap edilmiş olması, bu markanın radyo sahasındaki eşsiz teveffukunu bir defa da^ 
ha meydana çıkardı. Bütün dünyanın her tarafından gelen milyonlarca meraklinın ziyaret edeceği ve asrımızın 
muazzam bir nümayişi olan bu serginin icap ettirdiği bin bir tiırlü radyo tatbikatıjjçin^ bundan daha^makıU biij 

intihap yapılamazdı. 
RCA, kudretin, leveiiukun ve tecrübenin timsalidir. 
Dünyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzurı 10.000 den fazla 
heveskân, intihap edilecek en iyi radyonun, RCA olduğunu size 
söyleyebilirler. ı 
Siz ki radyo denilen bu asrımızın en mühim eğlence ve bilgi va
sıtasını yuvanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcut çeşit çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in
tihap ediniz. Bizden bunun tecrübe edilmesini jisteyiniz. Hiç dü< 
şünmeden salonunuza ve kesenize en uygun otahını derhal seç» 
miş olacaksınız. i 
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