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Çeklerle Slovaklar bir 
uzlaşma zemini buldular 

Slovak hükümetini tekrar eski 
Başvekil B. Tlsso kuracak 

Londra mahafili, Çeklerin azimkârane hareketini 
tasvib ediyor, son hâdiseleri de Almanyamn şarka 
doğru genişleme siyasetinin kuvvetine atfediyorlar 

Diğer taraftan da iki Çek fırkasının Bratislava üzerine ylirüdliOli bildiriiiyor 
Berlin 11 (A.A.) — Havas: B. Rib-

bentrop ve B. Hitler, Çekoslovakya 
meselesi hakkında görüşmüşlerdir. 
Emin bir kaynaktan bildirildiğine gö
re, B. Hitler müşavirlerini yarm bir 
konferansa davet etmiştir. PragdaM 
Alman elçüiğinden mühim bir rapor 
gelmiştir. 

Siyasî mahfiller, Almanyamn yeni 
Slovak hükümetini tanımıyacağmı 
ve Tisso hükümetini yegâne meşru 
mümessil olarak telâkki edeceğini bil
diriyorlar. Bu mahafiller, buhranın şu 
veya bu tarzda her halde çabuk halle
dileceği kanaatindedirler. 

Nihayet Almanyanm şiddetli bir 
müdahalesi de gayri varid değildir. 

Bratislava 11 (A.A.) — Tisso hükü
metinin azlinden sonra yeni Slovak 
hükümetini teşkile memur edilen 
Svak İtalya hükümetine yaptığı res
mî bir tebliğde bugünkü vaziyet do-
Jayısile Slovakya hükümeti reisliğini 
kabul etmemiş olduğunu bildirmiştir. 

Berlin 11 (A.A.) — «Havas»: tyi ma
lûmat alan mahafilden öğrenildiğine 
göre yeni Slovak hükümeti, iki gün 
evvel azledilen Tisso'nun tekrar riya-
isetinde teşekkül edecektiı*. Alman res
mî mahafUi seyirci vaziyetinde bulun
maktadır. Tisso'nun notasma Alman
ya tarafından henüz hiç bir cevap ve^ , 

Solda son isyan hareketinde parmağı bulıuıduto cihetle, Praf hûkâmetl tarafmdaa 
azledilen Slovakya Başvekili B. Tisso, Macar - Slovak hududonu tahdid için sabık 

Macar Hariciye Nazu^ B. De Kanya ile förüşörken 

rilmediği katî olarak beyan edilmek
tedir. 
. Çekoslovakya hududunda Almanya

mn askerî tedbirler aldığı tekzib edi
liyor. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

BarOy B, Hasan Hayrinin 
istifasını kabul etmedi 

Dünkü toplantıda, inzibat meclisine iki 
yedek âza intihabı yapıldı 

Denizbanktan aldığı altı bin lira 
vekâlet ücreti etrafında yapüan 
dedikodu üzerine B. Hasan Hay-
rinin baro reisliğinden istifasmı gö
rüşmek üzere İstanbul barosuna men
sup avukatlar dün öğleden sonra 
ağırceza mahkemesi koridorunda bir 
toplantı yapmışlardır. İçtimaıa yüz 
kadar avukat iştirak etmiştir. 
. Celse açılınca yeni Avukatlar ka
nununun baro reisi ve idare meclisi 
azalıklan hakkındaki maddeleri, rei-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

16 
ahife 

Tajryare piyangosun
dan kazanan numaralar 
onuncu sahifemizdedir. 

Madenî çelenk ve 
çiçekçilik 

iyi ve fena gürderirmzde çiçek vs 
çelenk göndermek millî âdetlerimiz 
arasına girmiştir. Fakat bir de ma-
derd çelenk usulü zuhur etti. Zengin 
şahıslar, bankalar ve emsali yüksek 
müesseseler tarafından bu sahada 
sarf edilen paralan tedkik ederseniz, 
meselâ bir tek çelenge beş cUtı yüz 
lira verildiğini görürsünüz. 

Bu yolla harice para çıkıyor. Halbu
ki teşvike, terfihe muhtaç bir miUt 
çiçekçiliğimiz var ki, yalnız ziraat ve 
ticaret değü, güzeUik baJanundan da 
onu korumağa mecburuz. 

Madenin istimal yeri başkadır. 
Madenî çelengi bahçıvanlığın inkişaft 
namına menedelim. 

ikinci müntehip seçimine 
çarşamba günü başlanıyor 
Bütün vatandaşların intihaba iştirak 
etmeleri vatana büyük bir hizmettir 

intihabat münasebetile Beyazıdda, Taksimde 
ve Şehremininde birer konferans verildi 

B. Fahreddin Kerlııı Bejaad meydanında hali* konferans v«cirkea 
Şehrimizde hıüntehibi sani intiha-

batı başlamak üzeredir. 15 martta 
başlanacak olan ikinci müntehib inti-
habatı 20 martta bitecektir. Bu mü

nasebetle Cumhuriyet Halk Partisi 
îstanbul merkezinin vatandaşlara 
hitaben neşrettiği beyannameyi 3râ  
zıyoruz: (Devamı 4 ümü sabifede) 

Çıngıryanın bağı meselesi 
tahkike başlanıyor 

Su tarifesi, yapılan tesisat masrafları, Üsküdar 
tramvay muamelâtırfa tedkik edilecek 

Belediyenin on senelik muamelâ-
tmı tedkik etmeğe başlayan mülki
ye müfettişleri dün de Belediyeye ge
lerek meşgul olmuşlardır. Mülkiye 
müfettişleri Belediyeye aid bütün ic-
raatm netice itibarile muhasebeyi 
alâkadar ettiğim göz önüne alarak 
evvelâ muhasebeye aid hesab ve 
muameleleri teftişe başlamışlardır. 

Belediye muhasebe müdürlüğü, on 
senelik muamelâta aid bütün mua
mele hesab ve dosyalanm müfettiş
lere vermiştir. Müfettişler, bu mua
melât üzerinde yapacakları araştır
malar neticesinde diğer Belediye şu
belerine tealluk eden tedkike değer 
meselelere tesadüf ederlerse o şube

lerin de muamelelerini tedkik ede
cekler ve mesuliyeti görülenler varsa 
onlar hakkında kanuni takibat ya
pacaklardır. 

Diğer taraftan mülkiye müfettiş
lerinin temas ettikleri meseleler üze
rinde vilâyet idare heyeti kararile 
haklannda lüzum veya men'i înuhar 
keme karan verilecek olan memur-

(Devarm 12 nci sahifede) 

Pek yakında 
C E M A L N A D İ R'in 

¥eni karikatür serisi: 

Lâ Fonten'in asrî 
hikâyeleri I 

Meseleler dünyası!.., (14) 

înkisan hayal meselesi!. Sektei kalb meselesi! Cankmtaran meselesi!... 

•hi- î KÖTÖPHAHC 
ANKARA 

Mezarlık meselesi!. Mektepten çıkarken hesap meselesinden 
kurtulduğuna sevinen vatandasın karşı
laştığı meseleler elbet bu kadarcık de-
;il!.... Fakat ötekileri saymak da zaman 
,neselesl!.- (Son) 

Ji' 
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Dün Geceki ve Bu Sabakki Haberler 
Avrupada 5 kişi parlak 
bîr devir yaratabilirler 

Sir Samuel Hoare bir harp çıkarsa nihaî bir 
zaferin demokrasilere aid olacağını söylüyor 

Londra 11 (A.A.) — Chemsea mu
hafazakârlar cemiyetinde bir nutuk 
Böyliyen Sir Samuel Hoare, ezcümle de
miştir ki: 

«Avrupada siyasî emniyetin avdet 
ettiğini farzediniz ve öyle tasavvur edi
niz ki şimdiye kadar tanzim edilen 
bütün beş senelik plânlardan daha 
büyük beş senelik bir plân vücude ge
tiriliyor. Bu müddet zarfmda ortalık
ta ne harp, ne de harp şayiası var. Ge
ne farzediniz ki, müşterek emniyet sa
yesinde Avrupa milletleri silâhlanma
nın ezici yükünden kurtulmağa mu
vaffak olmuşlardır. O zaman altın gi
bi parlak bir devrin fecri doğmuş ola
caktır. Bu mesud devri vücude getir
mek dünya liderleri için ne güzel bir 
i§ olacaktır, Avrupada beş kişi, yanı 
üç diktatörle İngiltere ve Fransa Baş-
vekilleri müşterek bu hedefe doğru 
yürüyebilseler, dünya tarihini inanıl-
mıyacak kadar az bir zaman zarfında 

(değiştirmeğe muvaffak olurlar. 
Amerika Reisicumhurunun yardımi-

le Avrupada müştereken çalışacak olan 
bu beş adam, beşeriyetin bütün kalbi 
ve bütün ruhu ile böyle bir maksad 
uğrunda çalışmağa azmetmiş olduğu
nu göstermiştir. 

Diğer Avrupa liderlerinin de onu 
taklid etmekten imtina etmiyecekle-
rinl zannediyorum.» 

Hatip, bundan sonra Amerikadan 
bahsederek demiştir ki: 

«Amerikan demokrasisinin halledil
mesi icap eden kendine mahsus mese
leleri olduğu için ecnebi memleketler
de teahhüd altına girerek bu mesele
lerin hallini tehlikeye düşürmek iste
miyor. Bununla beraber demokratik 
kuvvetin her üç demokraside de yeni
den doğduğunu ve bu devletlerin ha
yatlarına ve hürriyetlerine karşı ya
pılacak tecavüzlere muvaffakiyetle 
mukavemet etmek azminde bulunduk^ 
larını da tebarüz ettirmek icap eder, 
kısa veya uzun sürecek bir harpte de
mokrasilerin nihaî zaferi istihsal ede
ceklerine şüphem yoktur.» 

Yangınlara karşı alınması 
teklif edilen tedbirler 

i - Ticarethanelerde tutuşturucu maddeler bulun-
mıyacak, 2 - Tutuşturucu maddeler bulunan yerler 

itfaiyeye bildirilecek, 3 - Elektrik kabloları 
üzerinden terkos suyu geçirilecek 

Bahçekapıdaki son yangın, şehri
mizde ticarethanelerin ve bu arada 
fehrin ticaret mıntakalarmm korun
ması için yeni tedbirler alınması lü-
«umımu göstermiştir 

İtfaiye müdürlüğü, şehri yangın 
tehhkesinden kurtarmak üzere yeni 
bazı tedbirlerin alınması için Beledi
ye riyaseti makamına bir rapor ver
miştir. Bu rapora göre ticarethane 
ittihaz edilecek hanlarda benzin, pet
rol vesaire gibi tutuşturucu maddeler 
bulunmıyacaktır. Bu ticarethaneler 
arasında sanatı itibarile müştail 
maddeler kullanmak mecburiyetinde 
bulunan müesseselerin de muhafaza 
edecekleri tutuşturucu maddelerin 
muhafaza edildikleri yerleri ve mik
tarlarını gösteren bir liste hazırlıyarak 
bunları itfaiyeye vermeleri mecburî 
olacaktır. Bu suretle itfaiye yangın 
sırasında bu maddeleri kolayca bula
cak ve bunlann ateşin genişlemesine 
imkân verilmeksizin çıkanlması te
min edilecektir. 

' Bundan başka büyük müesseseler
de de bazı yangın koruma tedbirleri 

i alınacaktır. Büyük ve kagir binalar
da yangınlar, ekseriyetle elektrik 

kontaktlarmdan ileri geliyor. 
İtfaiye müdürlüğünün raporuna 

göre, kontakt neticesinde yangm çı-
kmca kırk derece hararette elektrik 
kablolarmın eridikleri de muhakkak 
olduğvına göre kontakt yangınlanna 
mani olmak üzere elektrik kablolan-
nm üzerlerine delikli terkos boruları 
konulacak ve yangm çıkar çıkmaz 
hararetten ısmacak su borularının 
deliklerinden sızacak terkos sulan 
yangını söndürecektir. 

İtfaiye müdürlüğü bu yangmdan 
korunma tertibatının ayni zamanda 
müesseseler için de faydalı olduğuna 
kanidir. Çünkü bu tedbirleri alan Av-
rupadaki ticarî müesseselerin bu ter
tibatı ihtiva etmiyen müesseselere 
nazaran yüzde yetmiş beş daha ucuza 
sigorta primi verdikleri de bir misal 
olarak gösterilmektedir. 

Bununla beraber bu gibi müessese
lerde konacak elektrikli zillerin yan
gm vukuunda bekçilerin itfaiyeyi ha
berdar edebilmeleri de ayrıca tavsiye 
edilmektedir. 

İtfaiye müdürlüğünün bu raporu 
Belediye reishği tarafmdan ehemmi
yetle tedkik edilmektedir. 

Ceyhan taştı 
Ovaları sular bastı. Sandal
lar sayesinde köylerle irtibat 

temin edildi 
A6iana. 11 (Telefonla) — Son şid

detli yağmurlar üzerine Ceyhan neh
ri taşmıştır. Bir kısım ovayı su istilâ 

j etmiştir. Su basan yerlerdeki yollar 
da kapandığı için bazı köylerle irtibat 
kesilmiş ye bugün sandallar çıkarı
larak bu köylerle irtibat temin edile
bilmiştir. 

f Etraftan gelen malûmata nazaran 
t Ceyhanm taşmasmdan zarar yoktur. 

Birinci memnu mıntaka 
Ankara 11 (Telefonla) — Çanak-

kalede müstahkem mevki içinde bu
lunan Nara ve Umurbeyde askerî te-

I sislerin bulunduğu sahalarm birinci 
, memnu mmtaka olaraJc ilâm hak-
'; kmdaki kararname bugünkü Resmî 
İOazete ile neşredilmiştir. 

Meverayl Erdiin Emirinin 
biivlik oûlu 

Muhafız alayının süvari tabu
runda staj görmeğe geliyor 

Ankara 11 (Telefonla) — Maverayi 
Erdün Emiri Abdullahm büyük oğul
ları staj yapmak üzere yakmda mem
leketimize gelecektir. Veliahd, binba
şı rütbesindedir. Misafirimiz Muhafız 
alaymm süvari taburunda staj göre
cektir. 

Öğrendiğime göre Mavjerayi Eru 
dün Emirinin oğuUanmn memleke
timizde staj görmek arzusunu izhar 
etmeleri Reisicumhur înönünün 
memnuniyetlerini celbetmiş ve Riya-
seticümhur fahrî yaverliğine alınma-
sım terviç buyurmuşlardır. 
İspanyanın Paris büyük elçisi 

Burgos 11 (A~A.) — Jose Feliz de 
Lequerica Ispanyanm Paris büyük 
elçiliğine tayin olunmuştur. 

Bulgar Başvekili 
B. Köseivanofun mihmandarı 

tayin edildi 
Ankara 11 (Telefonla) — Bulgar 

Başvekili B. Köseivanofvm mihman
darlığına Hariciye Vekâleti ticaret ve 
iktisad dairesi memurlarından B. Fik
ret tayin edildi. B. Fikret dost ve kom
şu memleket Başvekilini hududumuz
da karşılıyacaktır. 

Ekselans Köseivanof, Ankarayı zi-
yai'etlerinin ilk günü Etnografya mü
zesine giderek Atatürkün tabutları 
önünde eğilecektir. 

Davalar bir cel' 
sede bitirilecek 
Bu suretle vatandaşların 

işlerinden kalmamaları 
temin edilecek 

Ankara 11 (Telefonla) —Vatandaş
ların uzun vadelerle talika uğrıyan 
duruşmalar üzerinden işlerinden güç
lerinden olduklarım göz önüne alan 
Adliye Vekâletimiz bu hale mani ol
mak için tedbirler düşünmekte, sık 
sık tamimler yapmaktadır. Bu hu
susta teşkilâta son yapılan bir teb
liğle gene bu meseleye temas edilmiş
tir. 

Ceza mahkemeleri usulü kanunu
na göre ceza davalarında taraflarla 
birlikte şahitlerin de ilk duruşmaya 
çağrılmaları ve davanm esas olarak 
bir celsede bitirümesi hakkmda hü
küm varken, bazı mahkemelerin ilk 
duruşmaya yalnız tarafları çağırdık-
lan ve bu ilk celsede, şahitlerin de 
çağnlıp dinlenmesi için bir talik ka
ran verildiği görülmüştür. 

Vekâlet cumhuriyet müddeiumu
miliklerine bu halin kanuna uygun 
bulurunadığmı, bütün delillerin bir 
celsede irat ve münakaşa edilerek 
işin aym celsede sona erdirilmesinin 
iktiza ettiğini bir dahat bildirmiştir. 

IstifaliF 
Şeker fabrikaları anonim 

şirketi umumî heyeti 27 
martta toplanacak 

Ankara 11 (Telefonla) — Serma
yesinin yansmdan fazlası Devlet ta
rafmdan ödenen iktisadî müessesele
rin murakabesi hakkındaki kanunun 
tatbikatı neticesi olarak şeker fabri
kaları anonim şirketi idare mecüsi 
azasmdan B. NuruUah Esad, Osman 
Nuri, Ziraat bankası idare meclisi re
isi Sabit, banka umum müdürü Nus-
ret, İş bankası umum müdürü Mu
ammer Eriş ve İş bankasmdan Fazıl 
istifa etmişlerdir. Şirketin ekseriyet 
olamamasmdan dolayı tehir edilen 
umumî heyet içtimai 27 martta ya-
püacaktır. 

İspanya konsoloshanesi 
Dün milli hükümet mümes
silleri tarafından tesellüm 

edildi 
Hükümetimiz tarafmdan İspanya

da Franco hükümetinin yegâne hü
kümet olarak tanınması üzerine eski 
İspanya hükümeti mümessüleri mem
leketimizi terke hazırlamyorlar. Dün. 
İstanbul knsoloshanesi millî hükü
mete geçmiştir. Konsoloshaneye mil
lî hükümetin bayrağı çekilmiştir. 
Bımdan sonra Haliçte demirli Macel-
lanos vapuruna gidilmiş, bu vapura 
da millî hükümetin bayrağı çekil
miştir. 

İspanya elçisi Ankarayı 
terke hazırlanıyor 

Ankara 11 (Telefonla) — Franco 
hükümetini tanımamız üzerine Cum
huriyetçi İspanyanın buradaki elçisi 
Ankarayı terke hazırlanmaktadır. 
Franconun İstanbuldaki ajanı, elçi
lik binasını tesellüm etmek üzere bu 
hafta içinde buraya gelecektir. 

Bulgaristanm İstanbul baş 
konsolosu 

Sofya 11 (A.A.) — Orta elçilik müs-
teşan Bisserof Bulgaristanm İstanbul 
baş konsolosluğuna tayin edilmiştir. 

Madridde çarpışıhrken 
Franco da hücum etti 
Fakat şiddetli bir muharebeden sonra 

hücum durdu, vaziyet değişmedi 
Madrid 11 (A.A. )— Havas ajansı 

muhabirinden: 
Madrid civarında komünistlerle Cüm-

huriyetç kıtaları arasında müsademe
ler devam ederken; general Franco 
kıtaatı bu sabah 7,30 dan 9 a kadar 
hükümet merkezine en yakın olan si
perlere şiddetli hücum etmişlerdir. 
Cumhuriyet bataryaları Frankistlere 
mukabele etmiş ve muharebe saat İ l e 
kadar devam etmiştir. Vaziyette bir 
değişiklik olmadığı öğrenilmektedir. 
Mitralyöz sesleri, el bombalannın in
filâkı ve tankların gürültüsü şehrin 
merkez mahallelerinden işitUmekte 
idi. Sonteşrin 1936 da Franko tarafm
dan Madrid üzerine yapılan taarruz-
danberi bu kadar şiddetli bir çarpış

ma ^^^kubulmam^ştı. 
Bir kaç kadının bağırarak sokaklar

dan geçtiği görülmüş ise de şehir hal
kı evlerinden dışarı çıkmamışlardır. 

Komünistler hâlâ mukavemet 
gösteriyorlar 

Madrid 11 (A.A.) — Cumhuriyet 
kıtaları dün akşam geç vakta kadar 
komünistlerin mukavemet merkezle
rini zaptetmeğe çalışmışlar ve komü
nistleri peyderpey Madridin haricine 
atmışlardır. Çarpışmalar devam et
mekte idi. 

Şehir dahilinde komünistler Ventaa 
ve Salamanka mahallelerine çekile
rek buralarda siperler vücude getir
mişlerdir. 

B. Stalin, herkes kendi ba
şına siyasetini tenkid etti 

Sovyet lıaricî siyasetinden 
bahseden Stalin diyoriti: 

«<< 'Sovyet topraklarını ihlâl etmek istiyen harp kundakçı
larının indirecekleri her darbeye bir misli fazlasile muka

bele edecek vaziyetteyiz», 
Moskova 11 (A.A.) — Komünist parti

sinin 18 İnci kongresinin ilk celsesinde 
Stalin raporunu okumuştur. Stalin bu 
raporunda merkezî icra komitesinin ic
raatını anlatmakta ve aynı zamanda ha
ricî siyasete de temas eylemektedir. 

Stalin, Sovyet birliğinin harici siyase-
tmi şöyle tavsif etmektedir: Karşılıklı 
olmak şartile herkesle sulh siyaseti, mem
leketin askerlik kuvvetini mütemadiyen 
arttırmakla tahrikâta sükûnetle mukabe
le eylemek. 

Stalin demiştir ki: 
«Bütün komşularımızla sıkı iyi komşu

luk münasebetleri idame etmek arzusun
dayız. Yeter ki onlar Sovyet hududlannm 
tamamlılığma ve Sovyet menfaatlerine 
dokunmak teşebbüsünde bulunmasmlar. 
Tecavüze uğnyan ve memleketlerinin is
tiklâli için çarpışan milletlerin yardım-
cısıyız. Mütecavizin tehditlerinden korku-, 
muz yoktur. Sovyet topraklannı ihlâl et
mek isteyen harp kundakçılarmm indi
recekleri her darbeye bir misli fazlasile 
mukabele edecek vaziyetteyiz.» 

Stalin, dünyanın yeni bir taksime tabi 
tutulması için emperyalistlerin ikinci 
harbi açmış oldukları noktasmda israr 

ederek Almanya, İtalya ve Japonyanın 
hakikî maksadlarmı gizlemek için ileri 
sürdükleri bahaneler ve bilhassa antiko-
mintem perdesi her ne olursa olsun İn
giltere, Fransa ve Amerikaya karşı mü
cadeleye girişmiş olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

«Bunu gizlemeğe imkân yoktur. Japon
yanın Çinin büyük bir kısmını, İtalyanın 
Habeşistanı, Almanyanm Avusturya ve 
Südetleri zaptetmiş olduklarını ve Alman
ya ile İtalyanın birlikte de İspanyayı ele 
geçirdiklerini hiç bir bahane gizUyemez.» 

Stalin, koUektif emniyetin terkedilmiş 
olmasını ve garp devletlerinde esas hali
c i alan «Herkes kendi basma» düsturunu 
şiddetle tenkid eylemiş, Alman tehlikesi
ni Sovyetlere ve Ukraynaya karşı çevir-
m£k için İngiltere ve Fransanm yapmak
ta olduldan manevrtılarla alay etmiş ve 
bu oyunlannda kati akamete uğnyabile-
ceklertni bu devletlere ihtar eylemiştir. 

Stalin Karpat Ukraynasmm 700 bin ve 
halbuki Sovyet Ukraynasmm 30 milyon 
nüfusu olduğunu ve 700 bin kişiyi ele 
alarak 30 milyonu yutmağa imkân ola-
mıyacağım beyan etmiştir. 

Üsküdar bir yangın 
tehlikesi atlattı 

İtfaiye bir ev yandıktan sonra 
ateşi söndürdü 

Üsküdar; gece sabaha karşı olduk
ça ehemmiyetli bir 3rangın tehlikesi 
atlatmıştır. Pazarbaşmda Karaman-
lıoğlu sokağımn sık ve kamilen ah
şap evleri arasında İbrahim ismnide 
birine aid olan iki kath bir ev vardır. 
İki kiracmm işgali altmda olan bu 
evin üst katmda oturan bayan Nazi-
fe, dün gece misafirliğe gitmiş ve eve 
gelmemiştir. 

Sabahleyin saat beş buçuğa doğ
ru; bu kadının oturduğu katın pen
cerelerinden birdenbire dışarıya alev
ler fırlamağa başlamış, bunu gören 
mahalle bekçileri derhal itfaiyeyi ha
berdar etmişlerdir. 

Zaten bir kav halinde bulunan ev 
kısa bir zaman içinde kül haline gel
miş ve yangın etraf için ehemmiyetli 
bir tehlike teşkü eylemiştir. Az sonra 
yetişen itfaiye, büyük bir gayret sar-
federek ateşin, civar evleri sarması
na mâni olmuş ve yangın, bu ev ta
mamen yandıktan sonra söndürül
müştür. 

Yalmz; geec evinde bulunmıyan 
bayan Nazifenin katından ateşin ne 
şeküde çıktığı henüz anlaşılamamış
tır. Zabıta; tahkikata devam etmek
tedir. 

Amerikada büyük 
bir rezalet 

Senede 100 bin çocuk düşür» 
ten büyük bir teşekkül 

keşfedildi 

Adliye Nazır muavini de ba 
teşekküle dahilmiş!,, 

Nevyork 12 (A.A.) — Broklyn'dQ 
bir kaç senedir çocuk düşürmek işî-
le uğraşan ve 100 kadar doktorlai 
Adliye nazır muavini Ulman'ı ihtivai 
eden bir teşkilât meydana çıkarıl
mıştır. , 

Adliye nazır muavini, aleyhinde 
mahkemeye yapılan bir şikâyet üze
rine istifa etmiştir. Mahkeme yaptı
ğı tedkikat neticesinde, bu teşküâ-
tm her sene vasatî olarak 100 bia 
çocuk düşürttüğünü ve gene her sen€| 
yedi buçuk milyon dolar kazandığın! 
tesbit eylemiştir. 

Kürddağmda aşiretler bir 
jandarma müfrezesini 

esir aldılar 
Adana 11 ( Telefonla ) — Suriye 

elan anarşi içindedir. Pransanm An
kara sefirinin bu sebeble bugünlerde 
Beyruta gideceği bildiriliyor. 

Kürddağmda isyan hareketi den 
vam ediyor. Aşiret çeteleri bir jan--
darma müfrezesini esir almıştır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Biz ikinci sınıf bir millet 
değiliz! 

Ali Çetinkaya ecnebi şirketleri sa
tın aldı. Bu hayırlı başansııu vatan
daşlar daima memnuniyetle amy<H:-
1ar. Kendisinden bir himmet daha 
isteyenlerin pek çok olduğunu ben 
şahsen biliyorum: 

Türkiyede işleyen yataklı vagon
ları da bir hale yola sokmak... 

Vagon - Li şirketinin hududlan< 
mız içinde zarar ettiği iddia edile-
mez. Hele bir, Ankara - İstanbul yo
lunda yatak arayjraz. Ekser katar
larda bulamazsınız bile! Geri kalan
lar da tıklım tıklım dolu! 

Buna mukabil şirket bu kârh yol
da işlettiği arabalara bari azıcık ih
timam etse, itina gösterse... Ne ge-
ser?!... Belki de dünyamn en amel-
mande, en tıngır vagonları bizim 
hatlardadır. Bir gıcırtı, bir sahntı... 
Dar mı dar; eski mi eski! Bu model 
arabalar dünyanın hiç bir yerinde 
kalmadı desek mübalâğa etmiş sa
yılmayız... 

Semplon ve Ankara hattma niçin 
bir kaç iyi vagon getirilemesin? 

Şirketin: 
— Adam sen de... İstemiyorlar 

ki... - diye bizi ihmal ettiği zannı ha
sıl olmaktadır. 

Halbuki istiyoruz. 
Hattâ gündüz trenleri hakkında 

da bir dUeğimiz var: Ankara hattma 
dört beş tane Pulman vagonu geti
rilemez mi? 

Memleketimizde işlemediklerinden 
halkımızın çoğu bunların ne olduğu
nu bUe bilmez: Kompartinıan kom
partıman bölünmemiş olan bu ara
baların her birinde büfe bulunur. 
Beher masanın etrafmda dört müte
harrik ve rahat, ferahfeza koltuk... 
İstersen yan yanya yatar gibi otu-
ıfcır; alçak, geniş pencereden man-
nrayı sejredersin. Yay tertil)atı ona 
göre olduğu için kendin de sallan-
mazsuı, fincanın da dümedüz du
rur. 

GarU Avrupanm «Ok» denen sürat 
fcatarlarmda gündüz işinde ekseriya 
böyle arabalar işliyor: «cFleche d'or» 
Parisin yolculannı transatlantiklere 
bunlarla taşıyor. 

İtirazlar olacak, biliyorum: 
— Memleketimiz için bu lükse ne 

flıtiyaç var? Her şey bitti de bu mu 
kaldı? 

Cevabımız şudur: 
— Biz ikinci smıf bir mUlet d ^ -

Utl Medeniyetin her mazhariyetine, 
her yeni icadma kendimizi lâylk gö
rüyoruz. 

Bir de demokratik temenni! 
Nafia Vekâletinden bir rica daha: 
Tramvay arabalarımız vatmanla-

n adam yerine katmıyacak şekilde 
açık yapılmıştır. Soğukta, karda, 
yağmurda, biçare vatmanm sıhhati 
daimi tehdid alhndadır. Şirket za-
mamnda bundan birçok defalar bah
settik; dikkate ahnmadı. Fakat şim
di tekrarlarsak eminiz ki dileğimiz 
hasıraltı edilmez. O uydurmasyon ve 
açılıp kapanması bozulmuş demir 
kapılar yerine, içeriye doğru sürgülü 
yeni kapılar yapılabilir; tedkik edi-
Urse mümkün olduğu görülecektir. 
Bu tadilâttan vatmanlar gibi ayak
ta giden yolcular da istifade eder. 
Vatmanlann bana yazdıkları bir 
mektuptaki bu temenniyi de Nafia-
ya bildiriyorum. 

*** 
Böyldikle, yukarıdaki fıkramı pek 

lüks bulanlann da tralddini, bu de
mokratik dileğimle yatıştınnmll 

(Vâ - Nû) 
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Gizli fuhuşla mücadele 
Emniyet müdürlüğü ahlak zabıta-

« memurlan geçen ay zarfında şeh-
d n muhtelif yerlerinde on dört gisU 
fuhuş evi meydana çıkanzuşlar, ylx^ 
Qü yedi kadım emrazı zühreviye mu
ayenesine sevketmişler, ayrıca emra
zı zühreviye nizamnamesine riayet et-
miyen dört umum! evi de kapatarak 
işletenleri mahkemeye vermişlerdir. 

A l t ı n s u y u n a b a t ı r ı l m ı ş 
b r o n z çe j r r ek l e r 

Şerif ve Ömer isimlerinde iki kişi; 
eski bronz çeyrekleri altm suyuna 
batırarak Tahtakalede bazı safdillere 
satmakta iken polisçe yakalanmış, 
mahkemeye verilmişlerdir. 

D 
Düşkünlerevinde 
dayak atıldı mı? 
Belediye bir ihtiyarm dövül

düğü iddiasını tahkik 
ettiriyor 

Dün bir refikimiz, Düşkünlerevinde 
(Darülaceze) düşkün bir ihtiyara 
dürüst muamele yapıldığını, ayni za
manda dayak da atüdığmı bir oku
yucunun mektubuna atfen yazıyor
du. Bu neşriyat üzerine Belediyenin 
salâhiyettar makamlarına müracaat 
ettik. Bize verilen cevap şudur: 

— Düşkünlerevi müdürlüğünde üç 
buçuk ay evvel bir tebeddül vukubul-
duğunu biliyorsunuz. Değerli bir dok
tor olan yeni müdürün Evde temizliği 
ve hüsnü muameleyi en başta gelen 
esaslı bir prensip olarak telâkki etti
ğini ve mesaisini bu prensipe istinad 
ettirerek iyi neticeler aldığını biliyo
ruz. Düşkünlerevindeki hastaların ço
ğu matuh ve asabî hastalardır. Bu 
itibarla aı-alarında her hangi bir ha
disenin geçmiş olması mümkündür. 
Riyaset makamı derhal bir müfettiş 
göndererek yapılan neşriyatın sıhhat 
derecesini tahkik ettirecektir. Tahki
kat neticesinden ayrıca malûmat ve
receğiz. 

Belediye riyaset makamı, bu neş
riyat üzerine böyle bir hadisenin vu
ku bulup bulmadığını henüz ne teyid, 
ne de tekzib etmiştir. Bu meselenin 
teftişine Belediye müfettişlerinden B. 
Cemal memur edilmiştir. 
Darülaceze müdürü doktor B. Bekir 

Zafir nazik, vazifeşinası bir memur 
olduğundan idaresi altındaki bir mü
essesede böyle bir muamelenin cere
yan ettiğine inanmak istemiyoruz. 

Yüklü bir kayık batarken 
kurtarıldı 

Dün Beşiktaş önlerinde demir 
yüklü bir kayık, hamulesinin fazla-
hğı yüzünden batarken liman rö
morkörleri tarafmdan kurtarılmış, 
sahile çekümiştir. Zayiat yoktur. 

T a m i r e d i l e c e k po l i s 
k a r a k o l l a r ı 

Üsküdar, Kanlıca, Rumelikavağı 
ve Cibali polis karakollanmn bu ay 
içinde tamiratma başlanması karar-
laşmıştır. 

Esaslı tamire muhtaç olan bu ka
rakolların işi bittikten sonra talî de
recede tamire muhtaç olanları seçi
lecektir. 

Karilerimizin 
mektupları 

Bu irtifaa ne hacet? 
Belediyenin bina ve daha bir ki-

«im vergilerini alan tahsU şubesi, Ka-
dıköyünde Hâl binasının üst katın-
dadır. Buraya 30 ayaktan fazla, yük
sek demin basamaklı, aşması pek 
güç demir merdivenlerle çıkılır. 

Geçen gün benim de bir i^im düş
tü. Buraya tırmanmak mecburiye
tinde kaldım. İşimi bitirip aşağıya 
inerken gördüğüm içler acısı bic 
manzaradan pek müteessir oldum v» 
bu satırları yazmaklığıını vicdanım 
bana emretti. 

60 - 70 yaşlarında ihtiyar bir ka
dıncağız yan yolda merdivenin de
mir pervazlarına sarılmış, basamak
lara yığılmış bir halde yukanya çı
kabilmek için nefes nefese mücade
le ediyordu. 

Mümkün olsa da bir kere gelseniz 
şu merdivenleri bir görseniz. Müba
lâğa etmediğimi, belki de az bile yaz
dığımı tasdik edersiniz. Ben eski bir 
sporcu olduğum halde, bu merdiven
leri güç belâ kesilerek çıkabildim. 

Belediye, tahsil şubesini daha düz 
ayak bir yere naklederse, ihtiyar, 
yorgun ve„ hasta bir kısım halkın, 
duasını alır, tahsUâtmı da, daha ko
lay yapmış olur zannmdayım. 

Diş tabibi Bedri 

Teşekkür 
«Bir istidaya ne kadar zamanda 

cevap verilir?» bajlıkU bir şikâye
timde, İstanbul Maarif müdürlüğüıae 
verdiğim bir istidaya 6 aydır cevap 
alamadığımı yazmış ve siz de nazarı 
dikkati celbetmiştiniz. Dört beş gün 
sonra derhal istidama cevap verdiler. 
Gazetenize teşekkür ederim. 

Kızıltoprakta Fenerbahçe Stadı 
karşısı No. 46 muallimlikten müstafi 

Macid Gürsoy 

G ü m r ü k l e r b a ş m ü d ü r ü 
A n k a r a y a g i t t i 

Gümrükler baş müdürü B. Methi 
dün akşamki ekspresle Ankaraya ha
reket etmiştir. B. Methi muhtelif 
gümrük işleri üzerinde Vekâletle te
maslarda bulunacak ve bu hafta 
içinde şehrimize dönecektir. 

Denizbank umum müdürü 
yarın dönüyor 

Denizbank umum müdürü B. Yu
suf Ziya Erzinin yarm Ankaradan 
şehrimize dönmesi muhtemeldir. 
Umum müdürün Vekâletle temasla
rını dün bitirdiği haber ahnmıstır. 

Milletler Cemiyeti içtimâi yardım 
şubesi miidiirö şehrimizde 

B. Osrald Ştayn Sirkedda trenden inMicen 

Memlaketimisda kurulmadı mOkar* 
rer içtimai sigcvU teşkilâtı igln ted-
kikleıde bulunmak üzere dün sabah 
şehrimize gelen Milletler Cemiyeti 
içtima! yardım şubesi müdürü B. 
Osvald Ştayn dün öğleden evvel i? 
dairesi üçüncü mmtaka âmirüğüıe 
gelerek âmir B. Halûku ziyaret et
miş ve İçtimaî sigorta mevzuu üze
rinde görüşmüştür. 

B. Osvald Ştayn, B. Halûkla Wr-
likte dün öğleden sonra müzeleri ve 
camileri gezmiştir. îş dairesi üçüncü 
mmtaka âmiri dün akşam Tokatll-
yan otelinde misafir şerefine bir zi

yafet Termiştir. İçtimai yardım şu
besi mUdürü bu akşam Ankaraya gi-
d e c ^ yann İktisad V^ddli B. Hüantt 
Çaku* taraiSaıdan kabul edilecektir. 

İşçi sigortasımn kurulmaaı iş ka
nunu hükümlenndendh-. Fakat bu 
teşkUât için ayn bh: kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. B. Osvalt Ştayn bu 
kanun lâyihası üzerinde tedklkat ve 
icap ederse tadilât yaptıracaktır. Pro
je esas şeklini aldıktan sonra yeni 
meclisin ilk devre içtimamda müza
kere edilecektir. 

Milletler Ceızüyeti içtimai yardım 
şubesi müdüıünün tedkikatı bir a j 
kadar sürecektir. 

Bahçekapı 
gangını tahkikatı 
Yangimn elektrik ütülerinden 
çıktığı kanaati kuvvetleniyor 

Müddeiumumihk dün da Bahçe* 
kapı yangmı etrafmdaki tahMkaüa ' 
meşgul olmuştur. Şimdiye kadar 
yapılan tahkikat, yangınm elek
trik ütülerinden çıktığı kanaatim 
kuvvetlendirmektedir. 

İki gün evvel Atabek hanmdaJîir 
ehli vukuf heyeti tarafından yapılan 
keşif ve tedkikat neticesinde, yangm 
çıkan trikotaj imalâthanesinin enltazi 
arasmda bir kaç elekrik ütüsü bulun
muş, bunlar tedkik edilmek üzere 
elektrik idaresi mütehassıslanna gön
derilmişti. 

Tahkikat genişletilince burada da
ha büyük bir ütünün kullanıldığı an
laşılmıştır. Yangına daha ziyade bu 
ütünün sebebiyet vermiş olması ilıti-
mali kuvvetli olduğundan şimdi bu 
ütünün bulunması icab etmektedir. 
Trikotaj imalâthanesindeki enkaz ta-
mamile temizlendikten sonra bu ütü 
de meydana çıkacaktır. 

Yangın yerinde ehli vukuf keşifle
ri henüz ikmal edUememiştir. Heye
tin burada esaslı bir keşif daha yapa
rak elektrik tesisatım tedlcik etmesi
ne karar verilmiştir. 

Yarm veya sah günü enkazm ta-
mamile temizlenmesi ve keşfin yapıl
ması muhtemeldir. 

Garip bir lıakaret 
davasının rliyeti 

Bir Musevi, oğlunu tabkir 
ettiği iddiasile bir ttalyan 

aleyhine dava açtı 
Dün asliye birinci ceza mahkeme

sinde garip bir hakaret davasına ba-
kıhmştır. Davacı, Sami admda bir mu-
sevi, maznun da kürk tüccarı Jorj 
Mandel adında bir İtalyandır. Mah
kemede davacı Sami hadiseyi şöyle 
anlatnuştır: 

— Benim oğlum Kemal bu adamın 
mağazasında çalışıyordu. İtalyada mu-
sevi aleydarlığı başlayınca maznun 
Jorj Mandel oğluma hakaret etmiş, 
«Bm-ası İtalyan ms^azasıdır, Yahu
diler burada çalışamaz» diye ağır söz
lerle küfrederek mağazadan kovmuş
tur. Hakarete uğrıyan oğlum namma 
bu adam aleyhine hakaret davası aç
tım. Kendisinin cezalandırılmasmı is
tiyorum. 

Maznun Jorj Mandel iddiayı red
dederek: 

— Ben kimseye hakarette bulun
madım. Bunun oğlu Kemal mağa
zamda çalışıyordu. Bir hırsızlık yap
tı, kendisini mahkemeye verdim ve 
suçu sabit görüldüğünden hapse 
mahkûm oldu. Böyle bir adamı tek
rar mağazamda çalıştıramayacağım 
için kendisine yol verdim. Bu İşte ya-
hudüik meselesi ve hakaret yoktur. 
Mağazamdan çıkarmamdan hiddet
lenerek benden intikam almak için 
iftira ediyorlar. 

Dedi. Mahkeme, Kemalin hırsızlık 
suçundan Beyoğlu ceza mahkemesin
de yapılan muhakemenin neticesini 
sormağa karar vererek muhakemeyi 
başka güne buraktL 

Belediye memurları taavün 
sandığı 

Belediye memurlan taavün sandığı 
dttn senelik kongresini yı^pmıştır. 
Kongrede senelik rapor okunmuş vi 
yeni idare heyeti seçilmiştir. 

Belediye muhasebesinde 
çalışma saatleri 

Belediye muhasebesi muamelâtınm 
intizamım temin etmek ve biriken i^ 
leri çıkarmak üzere muhasebe teşkilâ-
tma dahil bütün memurlann a^am-
lan saat yedi buçuğa kadar vazife gör
meleri kararlaştırılmıştı. 

Bu karar pazartesi gününden iti
baren kaldırılacak ve muhasebe me
murlan da diğer memurlar gibi ak
şamlan saat beşte vazifeleri babından 
aynlacaklardu:. 

İSTANBUL HAYATI 
Paris operasmdayızl 
Salon epeyce kalabalıktı. Bir müd

det sohbetten sonra ev sahibi saat* 
bakarak ayağa kalktı: 

— Vakit yaklaştı. Bu akşam rad* 
yoda Paris Operasından «Kamun» I 
dinliyec«ğiz. 

tskemlder radyoya yaklaştınldv 
Ses kesildi. Evin büyük bayı da ©rta 
yerdeki k<rftuğa yerleşti. Bir kaç kon 
kin ıslık, boğuk homurtudan sonni 
radyoda Paris Operasımn gürültüler 
ri aksetmeğe başladı. 

Bay baba koltuğuna biraz dahü 
yerleşerek nurüdandı: 

— Opera çok kalabalık amma, be> 
reket versin önümdkei seyirciler ara» 
sında şapkah bayanlar yok. Rahat 
rahat seyredebüeceğim. 

Hajrretle yüzüne baktığımızı gft-
rünce izah etti: 

— Bu akşam bizim evde değil, P». 
ris Operasmdayız. Gürültüyü kese
lim de etraftaki seyircUer rahatsıa 
olmasınlar. 

Ses pürüzsüz geliyor, zevkle 
dinliyorduk. Bir aralık, bay babaya 
gözattun: Koltuğa iyice uzanmış, 
başını arkaya yaslamış, tath bir şe
kerlemeye dalmış... 

Perdenin sonuna kadar rahat ra
hat uyudu. Radyo sesi kesilince onun 
da gözleri açıldı, telâşla sordu: 

— Kaçıncı perdedeyiz. Karmen 
çiçek attı mı? En zevkli yer, çiçek 
atma faslıdır. 

Henüz birinci perdenin bittiğini 
öğrenince ferahladı ve çiçek atma 
fash yaklaşırken kendisinin uyandı-
nhnasım sıkı sıkı tembih eder^ tdc-
rar gözlerini kapadı. 

Fakat bu defa içi rahat Emiyor, 
arada bir gözlerini açıp telâşla so
ruyor: 

— Karmen çiçek attı mı?.. 
Ve: 
— Hayır. 
Cevabmı alınca gene şekerlemeye 

dalıyordu. 
Nihayet, çiçek atma faslı geUH, 

bay balta uyandmldı. Cîözlerini oğuş-
tura oğuştura dinledi. 

Vakit çok Uerilemiş, gözler mah-
murlaşmış, esnemeler başlamıştı. 
Misafirlerden biri gitmek üzere mü
saade istedi. Bay baba telâşla döndü:: 

— Nasıl olur bayım?.. Henüz per
de kapanmadı. Şimdi siz ayağa kal
karsanız arkada oturan seyircUer ra
hatsız oluriar. Tiyatroda bulunduğu
muzu unutuyorsunuz galiba. 

Biraz sonra radyo sustu. Bu defa 
hepimiz birden kalkmak istedik. Bay 
baba buna da razı olmadı: 

— Acele etmeyiniz efendim. Biraz 
durunuz, etraftaki kalabalık çekil
sin, yol açılsm da öyle kalkalım. 

Misafirlerden biri gülerek cevab 
verdi: 

— Şimdiye kadar bizi de, Karmen 
çiçek atarken uyandıracak biri bu
lunsaydı Operadan artistlerin çık-
masım da beklerdik. 

Cemal Refik 
••HimUHMİHUllHlHlHUllIlHUHaUHnuUHUMlIlMHUinılllIMMUlUlHa 

D e n i z b a n k t a k i t a h k i k a t 
Denizbankm bazı işleri üzerinde 

tedkikata devam edümektedir. Yu-
nanistandan satın alınan mavnalar 
için bir rapor hazırlanmakta olduğu 
duyulmuştur. Liman işletmesi ayn 
bir teşekkül iken pazarlığı yapılan 
bu motörlerin Denizbank kurulduk
tan sonra tesellüm edildiği bildhü-
mektedir. 

İstinyedeki tamir havuzlannda ya<-
puan bazı vapurlardaJd tamiratm 
iyi netice vermemesi üzerine baıdft» 
nan tahkikat to bithihnif fiUıUr. 

Bu tahkücatoı açılmasına sebeb olaraH 
cumhuriyet vapurunua birçok kı-
sunlannda yeni baştan tamirata ih
tiyaç görCOmOş olduğu söylenmdc-
tedhr. 

t k i g e c e h ı r s ı z ı y a k a l a n d ı 
Emniyet direktörlüğü iMdcl şubesi 

hırsızlık kısmı memurlan, evvdü 
gün yeniden iki gece hırsızı daha yar 
kalamışlardır. Abdullah ve Osman 
isimlerindeki bu hırsızlar hakkmdakf 
tahkikat genişletümekte ve soymuf 
olduklan ev ve dükkânlarla, çaldık- ; 
lan eşyayı sattıklan yerler tesbit edil* 
mektedir. 
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Almanyanın Siovakyada müdahale
sinden korkuluyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Berlin 11 (A.A.) — Alman kıtaatı
nın Tunayı geçerek Bratislava köprü 
başını işgal etmiş olduğuna dair ecne
bi memleketlerde çıkan haberler ka
ti olarak tekzib olunmaktadır. 

Budapeşte 11 (A.A.) — Bratislava'-
dan gelen haberlere bakılırsa. Çek
ler ile Slovaklar bir uzlaşma zemini 
bulmuşlardır. Eski Başvekil Tisso, 
Prag'a karşı daha ziyade sedakat 
göstermek şartile Slovakya hüküme
tinin başında bırakılacakftır. 

Budapeştenin resmî mahafili da
ha ziyade Slovakya lehinde bir bita
raflık muhafaza etmektedir. 

P r a g hükümet i S lovaklara 
her türlü tav i zde bulunacak 

Prag 11 (A.A.) — Çek mahafilin
de beyan olunduğuna göre, Çekoslo-
vakyanın federal birliği anayasa mu
cibince muhafaza edilmek şartile 
Prag hükümeti Slovaklara her türlü 
tavizde bulunm.ağa karar vermiştir. 
Bu tavizat merkezî hükümet âzası 
arasında tadilât yapılmasım icabet-
tirse de verilecektir. 

B . Mitlerin müşavere ler i 
Londra 11 — Berlinden gelen ha

berlere göre B. Hitler dün gece mü
şavirlerini davet ederek Slovakyadaki 
son hadiseleri görüşmüştür. 

Brat i s lavada kanl ı 
m ü s a d e m e l e r 

Bratislava 11 (A.A.) — Slovak hü
kümetinin dağıldığmm ilân edilmesi 
üzerine Siovakyada nümayişler yapıl
mıştır. 

Bratislava'da «Hlinka'nm muha
fızları» «Helinka evi» ne kapanmış
lardır. 

Çek jandarmaları binayı zaptet
meğe uğraşmıslarsa da muvaffak ola
mamışlardır. İki taraf birbirine ateş 
etm ştir. Üç «muhafız» ve dört jan
darma yaralanmıştır. Bu müddet zar
fında nümayişçiler Bratislava sokak
larından geçmeğe teşebbüs etmişlerse 
de askerî kıtalar tarafından dağıtıl
mışlardır. 

Alman propaganda şefi Faustknecht, 
şehrin meydanında toplanan 300 nü
mayişçi Slovakın karşısında bir nu
tuk söyliyerek Çekleri şiddetle tenkid 
etmiştir. 

Priestany'de örfî idare ilân edilmiş
tir. Pragdan gelen Sidor'u karşılamak 
için 15,000 kişi şehrin istasyonunda 
toplanmıştır. 

Adliye Nazırı Vanko'nun organı 
olan Narodni Novini gazetesi Hlinka-
nm muhafızlarından Tuka ve Maç'ın 
Slovakyanm Macaristana ilhakını te
min etmek üzere bir ihtilâl hazırla-
dıklannı yazmaktadır. İhtüâl, pazar
tesi günü başlıyacaktı. Fakat o gün 
pek az miktarda taraftar topIanabU-
diği için ihtilâlden vaz geçilmiştir. 

İki Çek fırkası Brat i s lava 
üzer ine yürüyor 

Berlin 11 (A.A.) — Alman - Slovak . 
hududundan gelen malûmata göre, 
mühim Çek kuvvetleri Siovakyada 
tehaşşüt etmektedir. Dün gece March 
vadisinde Alman hududundan sekiz 
kilometre ötede piyade, topçu ve tank. 
kuvvetlerinin tahşit edilmekte oldu
ğu haber alınmıştır. İki Çek fırkası 
da Bratislava üzerine yürümektedir. 

Bratislava 11 (A.A.) — Bugün 
Slovakyaya Çek takviye kıtaatı gel
mekte devam etmiştir. Ancak Teb-
lanskinin talebi üzerine Çek kıtaatı 
kumandanı askerleri kışlalarda tut- • 
mayı kabul etmiştir. Bundan mak-
sad Prag hükümetinin Siovakyada 
askerî diktatörlük kurmak istediği 
fikrini halkta uyandırmamaktadır. 

Slovakya matbuat idaresi neşret
tiği bir tebliğde örfî idarenin ilân 
edilmediğini, çünkü buna lüzum ol-
madığmı ve bazı yerlerde yanlışlıkla 
tevessül edilen fevkalâde tedbirlerin 
geri alındığım bildirmektedir. 

Çekler a l eyh inde nümayiş l er 
Bratislava U (A.A.) — Bugün 

öğleden sonra burada Çekler aleyhin
de yemden büyük nümayişler yapıl
mıştır. Binlerce nasyonalist Slovak 
sokaklar! dolaşarak muhtariyet di
ye bağırmışlardır. Dünkü hadiseler 
üzerine Siovakyada nasyonalistlik 
yeni bir hız almıştır. 

Londraya göre S lovak hâdi
se ler inde A l m a n parmağı var 

Londra 11- (A.A.) — Slovakyadaki 
vaziyet Londrada endişeyi mucib ol
maktadır. Çünkü Almanyanm «Şar
ka doğru genişleme» siyasetinin dina
mizminden hiç bir şey kaybetmedi
ğini göstermektedir. 

Almanyanm, hiç olmazsa iftirakçı 
hareketi teşvik etmek suretile, Slo
vak isyanını kolaylaştırmağa çalışa
cağından şüphe edilmemektedir. 

Azledilen nazırlardan ikisinin son 
günlerde Berlini ziyareti ve bu mese
le hakkmda Viyana radyosu tarafın
dan yapılan neşriyat, resmî tekzip
lere rağmen Almanyamn nüfuzunu 
göstermesi itibarile pek manidar ad
dedilmektedir. Viyana radyosunun 
kendi fikirlerini neşrettiğine dair ile
ri sürülen iddianın hiçbir kıymeti ol
madığı söylenmektedir. 

Çek hükümetinin azimkârane t a r a 
hareketi Londrada tasvib edilmekte
dir. 

Fransız mahaf i l i e n d i ş e d e 
Paris 11 (A.A.) — Çekoslovîikya 

buhranı, salâhiyettar Fransız mah
fillerinde büyük bir endişe tevlid et
mektedir. Bu mahfiller, Almanya, Po
lonya ve Macaristan gibi muhtelif se
beplerle Çeklere karşı Slovaklan mü
dafaa eden komşu devletlerin müda
halesinden korkmaktadırlar. 

Yeni buhrandan istifade ederek 
Almanyanm Şarka doğru yeniden 
genişlemesinden korkulhnaktadır. 

Yeni Slovak hükümetini tanıma
mak ve yalnız Tisso'yu tanımakta ıs
rar etmek hususunda dün Almanya 
hükümeti tarafından verilen karar, 
bu meseleyi şimdiden beynelmilel bir 
sahaya vazetmiştir. Münih itilâfmdan 
sonra Siovakyada 134,300 Alman, 66 
bin Macar kalmıştır. Macarlar, Al
manlara bu ekalliyeti ve Bratislava 
gibi mühim şehirleri kendilerinden 
uzaklaştırmakla itham etmektedir
ler. 

Polonyalüar da Çeklere karşı Slo
vaklan müdafaa etmekte, çünkü Çe
koslovakya inkıraz bulduğu takdirde 
Macaristanla müşterek bir hudud ih
dası hülyasmm hakikat sahasına in
tikal edeceğine inanmaktadırlar. 

Nihayet Almanlar, Prağdan ziyade 
Bratislavada nüfuz sahibi oldukları 
için Slovaklara müzaheret etmekte
dirler. Halbuki Slovak liderleri arar 
smda da ihtilâf vardır. Bunlann bir 
kısmı Alman, bir kısmı Polonyalı, bir 
kısmı da Macar taraftandır. 

Leh matbuat ı ne d iyor? 
Varşova 11 (A.A.) — Slovakya ha

diseleri dolayısile bazı gazeteler dün 
hususî nüshalar çıkarmışlardır. Bu 
gazetelere göre şimdiki buhran geçen 
eylüldeki buhrandan daha ciddîdir. 

İ5d haber alan mahfUlerde söylen
diğine göre, Çekoslovakya buhranı 
I Münih ve Viyana itilâflarile bitme-
I mistir. Çünkü Çelder, Slovaklar ve 
Rütenler arasındaki ihtilâf zsıil olma
mıştır. 

A l m a n gaze te ler i S lovak lara 
sempat i göster iyorlar 

Berlin 11 (A.A.) — Resmî Alman 
mahfilleri «istiklâlleri için çarpışan» 
Slovaklara karşı sempati göstermek
tedirler. Alman istihbarat bürosunun 
Slovak Başvekili Tisso'nun beyanatta 
bulunduğunu ve bımun da Berlin hü
kümetinin Praga karşı Slovaklan hi
maye ettiğini, salâhiyettar mahfiller 
kaydetmektedirler. 

Ayni mahfiller, hahhazırdaki hadi
selerin Slovakyanm hemen tamamüe 
muhtariyete kavuşmasile neticelene
ceğini söylemekte ve Bratislava hadi< 
selerini henüz Çekoslovakyanm hu-
dudlanm garanti etmiyen Berlin ile 
Roma arasında bir istişareyi intaç ede
ceğini ilâve etmektedirler. 
V a z i y e t bugün a y d ı n l a n a c a k 

Britaslav 11 (A.A.) — Karel Sidor, 
dün akşam bir Cizvit manastırmda 
oturan Josef Tisso'yu sonra da Slovak 
meclisinin reisi Sokon'u ziyaret etmiş
tir. Mumaileyh bundan sonra radyo
da bir nutuk söyliyerek Prag hükü
meti ile yaptığı müzakerelerin netice
sini bildirmiş ve demiştir ki: 

«Siyasî vaziyet nihayet yarın ak
şam aydınlanacaktır. Slovakya hükü
meti, en salâhiyettar meşrutî organ 
tarafindan yani Slovak meclisi riyaset 

ikinci mlintelıip seçimine 
çarşamlıaglinii başlanıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Yurddaş; 
15/mart/çarşamba günü mebus 

seçmine başlamyor. Evvelâ müntehi-
bisaniler seçilecek ve bu seçim 20/ 
mart / pazartesi günü akşamı bitmiş 
olacaktır. 

Bundan sonra da müntehibisaniler 
mebus seçimine davet olunacakta-. 

Yurddaş; 
ATATÜRK'ün bayrağı altmda top

lanan Türfc milletinin istiklâl ve taâli 
uğrundaki azminin timsali olan Bü
yük Millet Meclisi Türkiye Cumhuri
yetinin en yüksek eseridir. Türk Mil
letinin yüreğinden doğmuş öz eseri
dir. 

Her Türk'ün mebus seçimile alâ
kadar obnası Millî Şef İNÖNÜ'nün 
yüksek işaretleri iktizasındandır. 

Yurddaş; 
ATATÜRK'ün eserinin meydana 

çıkması, Cumhuriyet rejiminin kök
leşmesi, Türkiyenin yükselmesi uğrun
da gece gündüz çalışan Cumhuriyet 
Halk Partisi memleketin en güzide 
ve muktedir evlâtlarından mürekkep 
olmak üzere bir namzet listesi hazır
lamış, sayın halkımıza takdim edecek
tir. Bu listede adlan görülecek olan 
muhterem zevat Partiye, Rejime bağ-
hlıklan ile, memlekete hizmetlerile, 
irfan ve karakterleri ile temayüz et
miş Yurddaşlardır. Bu yurddaşlann 
halkımızm da arzusuna uygun oldu
ğundan eminiz. 

Yurddaş; 
Çarşamba günü başlıyacak olan 

seçime iştirak et. Bu seçim devresinin 
Millî Bayramlardan olduğunu hatır
la ve Vatana karşı büyük hizmet ifa 
edeceğine kani olarak reyini mınta-
kandaki sandığa atmağı unutma. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul Merkezi 

D ü n ver i len konferans lar 
İntihabatm devamı müddetince 

faaliyette bulunmak üzere şehrimizde 
bir propaganda komitesinin teşkil 
edildiğini yazmıştık. Bu komite, şeh
rimizin muhtehf semtlerinde halka . 
mahsus intihap propaganda konfe
ransları tertip etmiştir. Dün ilk kon
feransı profesör B. Fahreddin Kerim 
tarafmdan Beyazıd meydanında veril
miştir. B. Fahreddin kerim, Türkiye-
de mebus intihabının ehemmiyetin
den, vatandaşlann en büyük hakkı 
ve vazifesi olan intihaba iştiraki lü
zumundan bahsetmiş ve Parti umde
lerini izah etmiştir. 

B. Fahreddin Kerimden başka Tak
simde de Beyoğlu Halkevi reisi B. Ek
rem Tur güzel bir konferans vermiş
tir. Havanın yağmurlu olmasına rağ
men binlerce halk hazır bulunmuş
tur. Aynca Şehremininde de bir kon
ferans verilmiştir. 

On beş teşrinisanide müntehibisani 
intihabatma başlanacağı için Parti 
ilyönkurulu tarafından tesbit edilen 
müntehibisani namzedlerinin listele
ri hazırlanmış ve bunlar bastırılmak 
üzere matbaaya verilmiştir. 

H E R K E S 

Ankara Borsası 
11/3/939 

Esham ve Tahvilât 
Esham ve tahvilât üzerine muamele ol

mamıştır. 
PAKA Te ÇEKLER (Kapanı) flatlerl) 

Londra 1 Sterlin 5.93 
New-York 100 Dolar 126.3825 
Parla 100 Frank 3.3525 
MUtlno 100 Liret 6.65 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 28.745 
Amsterdaın 100 Florin 67.13 
Berlin 100 Rayhşmark 50.7225 
Brfiksel 100 Belga 21.27 
Atina 100 Drahmi 1.0825 
Sofya 100 Leva 1.56 
Prag 100 Çekoslovak Kr. 4.3275 
Madrid 100 Pezeta 5.93 
Vargova 100 Zlotl 23.845 
Budapeşte 100 Pengo 24.9075 
Bfikre« 100 Ley 0.9050 
Belgrad 100 Dinar 2.8375 
Yokohama 100 Yen 34.62 
Stokholm 100 tsveç Kr. 30.5325 
Moskova 100 Ruble 23.8525 

makamı tarafından teşkil edilecektir. 
Yeni hükümet kuvvetli olacak ve her
kese hayatını, istikbalini ve malları
nın emniyetini temin edecektir.» 

Hatib, bundan sonra şefi bulunduğu 
Hlinka muhafızlarını itimada davet 
etmiş ve Çek ordusile muhafızlar ara
sında vukua gelen hadiseleri anlaşa-
mamazhğa atfetmiştir. 

Bratislavada bu sabah sükûn hü
küm sürmekte idi. 

M I L L I VI 
A L E M D A R'da: 

Pıogranun Filim isimleri her sözü üstündedir. 

I - Sekizinci 
ERNEST LUKİCH'in GARRY COOPER 

ve CLODETTE COLBERTE Çevirttiği Şah vodvU 

II - Ateş Çenberi 
MADDELEIN CAROL 
Saat 11 den itibaren devamlı seanslar 

^ ^ • • • • ' • • • ' • • ^ ^ Polonyalı büyük Piyano Üstadı • • • • • • • • • • • I 

I G N A T Z F R i E D M A N 
nm yegâne resitali, 15 Mart Çarşamba akşamı 

SARAY sinemasında 
Verilecek ve mevsLnin en büyük musiki hâdisesi olacaktır. Bütün şehir halkı, 
zamanımızın en büyük ve dehakâr piyano üstadım alkışlamıya hazırlan
maktadır. Biletler şimdiden satılmaktadır. 

Kadıköy: H A L E ' de 
HALKIN UMUMÎ ÎSTEĞÎ ÜZERİNE 

Yazan: 
C E L Â L 

MUSAİIİPOĞLU BİR KAUK 
DEVRİLDİ 

Temdid edildi. 
TÜRK SANATİ — TÜRK MUSİKİSİ 

TÜRK SAN'.^TK.ÎRI — ASIL YURDDAN DEKOR 

Dünya Edebiyatınm en büyük Dâhilerinden 

GÖTE* nin ölmez aşk macerası 
VERTERln BügükAşh 

isim ve şöhretine lâyık bir güzellikte filme alınnuştır. 

Baş rollerde: 
A N N I E V E R N A Y 

Ve 
PİERRE RİCHARD Wİl>I 

Önümüzdeki 
Çarşamba 

Akşamı 
MELEK 

Sinemasında 

r ''-epÂc îr" FRANSESKATi 
2 1 Mart Sal ı günü Frans ız T iya trosunda 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Yalnız bir konser verecektir. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 
YENİ NEŞRİYAT: 

Türkiyede Zirai Kredi Etüdleri 
ZİRAAT BANKASI (1888 - 1939) 

Ziraat bankası umumî müdürlüğü ti
carî krediler müdür muavini bay Yusuf 
Saim Atasağun tarafmdan hazırlanmak
ta olan »Türkiyede Ziraî Kredi» etüdle-
rinin birinci cildi «Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası - 1888 - 1939» ismi altında 
intişar etmiştir. 

Memleketin iktisadî hayatında mühim 
rol oynasan Ziraat bankası etrafmda ya
pılan bu ciddi tedkiklerin böyle mükem
mel büyük bir eser halinde neşri millî 
kütüphanemiz için kıymetli bir kazanç
tır. Müellifini tebrik eder, diğer cildlerin 
de bir an evvel ikmal ve neşrini temenni 
eyleriz. Eser üç lira fiatle satılmaktadır. 

Beşiktaş Halkevinde meccanen 
muayene 

Beşiktaş Halkevinden: 
Bölgemiz yoksullarından kadın ve ço

cukların diç, göz, boğaz, burun, kulak ve 
aynca kadın hastalıkları mütehassıs dok
torlar tarafmdan Evimiz delâletile para
sız olarak muayene ve tedavi edilecektir. 
Bölgemizde kadın ve çocuk yoksul has-
talann her gün öğleden sonra Evimiz 
işyarUgma inüracaat ederek tedavi vesi
kalarını almaları lâzımdır. 

' PARK OTEL'NDE ^ 
Amerika Salvador'un Tipik 

Marimba Atlacatl 
Orijinal orkestrası ve meşhur 

sevimli Enternational cazı saıitörü 

LYBIA DİMAS^ 
dinleyiniz. Bugün 17,30 da matine 

Tepebaşı Dram kısmı 
Gündüz saat 15,30 da 

Akşam saat 20,30 da 
A N N A K A R E N İ N 

7 tablo 
İstiklâl cad. Komedi kısmı 
Gündüz saat 15,30 da 
Akşam saat 20,30 da 

B İ R M U H A S İ P 
A B A N I Y O R 

4 Perde 

Halk ziraatı 
Meyva, çiçek, bağ, sebze kümes 

ve kuşlara dair faydalı malû
mat - Aylık mevsim ziraat bilgileri. 

Yazan: KAkşamy» ziraat muharriri 

Profesör Şükrü Aker 
Bahçe meraklılarına ve alelu-

mmn ziraat işleıüe uğraşanlara 
çok lüzumlu bir eserdir. Güzel 
resimlerle süslenmiş ve nefis bir 
şekilde basılmıştır. Piati (100) 
kuruş. Tevzi yeri: Hilnü Kitapevi. 

TURAN TİYATROSU 
Gece 20,30 da umuma. 
Ertuğrul Sadi Tek ve 
arkadaşları. Gündüz: 
D İ R E Y F Ü S 3 P . 
Gece BİR AVUÇ ATEŞ 

3 P. 
(Se) Atilâ revüsü. Miçe Pençet varyetesi. 

W 



POLİTİKA 
Leh - Rumen iktisadî elbirliği 

Romanya Hariciye ffiazın B. Gafencunun Varşova seyahati politika sa
hasında aradaki eski suitefehhümlerin bertaraf edibnesi gibi faydalar t ^ 
nün etmiş ise de Avnıpamn şarkmda yeni bir blok yahud bitaraflar zümre, 
si giİH bir teşekkül doğurmamışür. Mahaza iki taraf arasmda da hakiki bir 
samimiyet ve işbirliği tesis edilmiştir. 

Bu işbirliğinin muvasala yollan ve iktisadiyat sahsuıda şimdidot 
müsbet neticeleri kendisini meydana vurdu. Gerek Lehistan gerek Romanya 
Avrupamn en mühim iktisadi variıklarmdan oldukları halde Uri Karade* 
nize ve diğeri Baltık denizine kapanmış olup, her biri hariçle iktisadi müna< 
sebet ve muvasalasuu tek bir yoldan temin etmektedir. 

Biri şimale diğeri cenuba doğru uzanmış ve yapılmış olduğundan bu m«n« 
leketlerin Karadenizden ve Baltık denizinden çok uzakta olan zengin ve ge
niş yerleri için bu yegâne mahreçler kâfi gelmemektedir. 

Bunun için Varşova mülâkatmda Lehistaıun Karadenizde ve Romanya-
mn da Haltı k denizinde yeni mahreçler bulmaları kararlaştırılmıştır. İlk 
umumi tedbir olarak Karadenize yakln olan Tunanm mühim limam (Kalas) 
da lehistana bir serbest liman mmtakası verilmiştir. 

Lehistanı baştan başa sulayan Vistül nehrini ve bunun Baltık denizin
deki ağzım; aşağı mecrası ve bahusus deltası Romanya arazisinden geç
mekte olan 'j'unanın Karadenize olan ağzım uzun bir kanal ile birbirine 
bdğlamağa karaı vermişlerdir. 

Kanalın hafrine gerek Romanya gerek Lehistan tarafmdan hemen baş
lanmıştır. Bu kanal Tunanm Karadenizdeki ağzından ve buraya dökülen 
Prut nehrinden ve daha şamalde hem Lehistan hem de Romanya arazisinden 
geçen ve aonta Romanya ile Sovyet Birliği arasmdaki hududu teşkil eden 
Dinyester nehrinden ve cenubî Lehistanda Vistülün bir ayağı olan (San) neh> 
rinden ve nihayet bunların birleştiği mıntakadan Baltık denizine kadar 
Vistülün mecrasından istifade olunacaktır. 

Bu büyük kanal yüz milyonlarca İngiliz lirasına malolacaktır. Bir Lehli 
heyet bu teşebbüse garbî Avrupada sermaye bulabilmek için Paris ve Lon
dra şelürlerini ziyaret için hareket etmiştir. İngiliz ve Fransız sermayedar
larının bu teşebbüse iştirak edip etmemelerinden bu Ud garbh büyük dev
letin şarkî Avrupa ile şimdi nederecede alâkadar oldukları anlaşılacaktır. 

AKŞAM 
•IIIIIIMUlilimillUIIIUIIIIIIIIIHIIHIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIimiinnilllllHllllinilllllinillllMIIIIIIIIIIIIHlliNlIlllllllillll" 

Karadeniz fuarı 
S a m s u n d a a ç ı l a n A t a p a r k m 
i l e r i d e b i r f u a r h a l i n e ge t i 

r i l m e s i d ü ş ü n ü l ü y o r 

Samsun (Akşam) — Şehrimizde 
epey zamamdanberi imarına hızla de
vam olunan Atapark günden güne 
güzelleşmektedir. Atapark için Brük
sel, Berlin ve Londradan sefaretleri
miz vasıtasile muhtelif nevide nadi
de çiçek tohum ve soğanları getiril
diği gibi Trakya umum müfettişi ge
neral Kâzım Dirik tarafından mec-
canen 200 top akasya gönderilmiş ve 
İstanbuldan da birçok çiçek ve ağaç
lar mubayaa olunmuştur. 

Bu parkı tam üç sene zarfında 
Zağnos köprüsünden Kavak meyda
nında inşa olunan hastane ve lise 
lîinalarınm önüne kadar uzatmak 
suretile şehrin en güzel yerinde ve 
denize bakan bir mevkide, İzmirde 
olduğu gibi bugün için bir pana3nr, 
yarm için bir Fuar haline getirmek 
asü hedef ve maksadı teşkil etmekte
dir. Trabzon için en verimli bir gelir 
kaynağı olacak olan bu iş için yüz bin 
lira kadar bir paranın sarfına lüzum 
ve ihtiyaç vardır. Bu hususta İktisad 
Vekâleti ile temas edilmiştir. 

Bu fuar ve panajara Karadeniz 
Fuarı adı verilecektir. Komşu dost 
Sovyet cumhuriyetinin, Sovyet Er
menistan, Gürcüstan, birlikleri ile 
komşu kaı-deş İran hükümeti hattâ 
Afganistan kardeş milleti ve Kara
deniz etrafındaki Bulgaristan ve Ro
manya hükümetlerinin de bu pana-
jnra iştirak edecekleri tahmin edil
mektedir. 

Bu yıl içinde birinci kademe olarak 
Atapark jandarma komutanhğı bi
nası önüne kadar uzatılacak, gelecek 

Taksimdeki 
altı katlı bina 
Y a p ı l a n ş i k â y e t e k a r ş ı 

B e l e d i y e m a h a f i l i n e d i y o r ? 

Binalar kanununa ve talimatname
sine mugayir olarak Taksimde bir a-
partımanm fazla irtifada yapıldığm-
dan bir kariimiz şikâyet ediyordu. 
Bu şikâyet. Belediyenin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Bize ve
rilen izahata göre, yapı ve yollar ka
nunu ve bunun tatbikma aid talimat
nameye göre, bir sokağın irtifaı ne 
olursa olsım beş kattan fazla yüksek
likte bina yapılması kabil değüdir. 

Şehir meclisinde kabul edilen son 
talimatnameye göre de bir binada 
her katın irtifaı kati olarak gösteril
miştir. Bu esasa göre İstanbulda beş 
kattan fazla bina yapılmasına imkân 
yoktur. Fakat Taksimde tramvay cad
desindeki binaların, altı kat olmasa 
hakkında Heyeti Vekile karan oldu
ğundan bu karara göre, bahsedilen 
apartımanm irtifamm artınlmasma 
müsaade edilmiştir. Talimatnameye 
göre her kat üçer metreden ve çata 
kısmı da seksen santimden iba
ret olacağına göre Taksimdeki apartı
manm irtifaı -, bina beş kat olacağına 
göre - yirmi metre seksen santimetre
den ibaret olacaktır. 

gtMtaaHUmtâkâktmâltktmâtkmmiiâUiiUtttâmtt, 

sene de Kavak meydanma kadar açıl
mak suretile ikmal olunacaktır. 

Bir taraftan Atapark genişletilir-
ken diğer taraftan da panayır ve ser
giye aid binalann projelerile uğraşıl
maktadır. Bu projelerin hazırlanma
sı işile bizzat Trabzon mebusu mü
hendis B. Mithat Aydın meşgul ol
maktadır. 

Gocuk Esirgeme Kurumunun faaliyeti 

Çocuk esirgeme kurumu Galata kolu taratmdan gtjdiıflea ilkokul talebeleri 
Çocuk esirgeme kurumu Galata nahiyesi kolu 1989 yılımn İlk iki ayı 

içinde, iki doğuma ebe, ilâç ve giyim, ûç hasta çocuğa İlâç, on beş yoksul 
yavruya yiyecek yardımı yapmış ve otuz İlkokul talebeshıe de göğüslük ve 

ayakkabı vermiştir. 

Gandi yetmiş yaşından sonra 
yeniden niçin açlık 

grevi yaptı ? 
Hindistamn istiklâl davasım ileri 

sürerek bir zamanlar, yani 1919 se
nesinde mecusi ve müslüman bütün 
Hindlüeri bayrağı altına toplayan ve 
sonra yalnız mecusUerin lideri olan 
Gandi tekrar bütün dühyaıun dikka
tini üzerine çekmiştir. 

SUâhsız mücadele ve boykot Ue is< 
tiklâl ve hürriyet gayelerüıi elde et
meğe çahşan Gandinin en kuvvetli 
sUâhı açhk grevidir. Davası karşısm-
da İngiliz hâkimiyeti gibi muazzam 
engeller dikildiği zaman hemen açUk 
grevine başlar. Şimdiye kadar üç d^ 
fa bu greve germiş ve hayatını tehli
keye koymuştu. 

Şimdi de zahirde ehemmiyetsiz ve 
hakikatte çok büyük bir dava uğrun
da dördüncü defa açlık grevi yap
mıştır. Lâkin bu defaki orucu sıhhati 
ve hayatı için çok tehlikelidir. Yaşı 
yetmişi geçmiş olduğundan eski zin-
degi ve mukavemetini kaybetmiştir. 
İhtimal son siyasî savaşı olan bu 
mücadeleden sağlam ve berhayat çık-
mıyacaktı. 

Lâkin son dakikada Hind umumi 
valisi müdahale ederek dört günlük 
bir oruçtan sonra Gandiyi mezarın 
kenannda kurtarmıştır. 

Gandinin açlık grevi zahirde ehem
miyetsiz bir şey ise de hakikatte çok 
müessir bir kuvvettir. Çünkü Gandi
nin hayatı 400,000,000 insanm üze
rinde titrediği bir varlıktır. 

Bu silâhı ilk kullanan Gandi de
ğildir. Açlık grevi, Hindu mistisizmi
nin çok derinlere kök salmış bir 
ananesidir. 

Gandinin iki türlü şahsiyeti var
dır: Biri mistik, sofu, zahid olarak 
yüz milyonlarca inşam kendisine 
bağlamış olmasıdır. Diğeri cin fi
kirli bir politikacı, devlet adamı ve 
büyük plânlar düşünen bir dünya 
adamı bulunmasıdır. Gandi tam otuz 
sene çalışarak her iki şahsiyetini 
birleştirmiş ve bugünkü muazzam 
Hind milliyetperverliğiıü yaratmıştır» 

Şimdiye kadar Gandi Hindistamn 
üçte ikisini doğrudan doğruya kendi 
idaresinde bulunduran İngiltere devleti 
ile mücadele ediyordu. Her biri kırk 
elli mliyon nüfuslu birer imparator
luk olan Hindi İngilizinin on bir eya-

t 

Gandi ve Rajkot mahracesi Tlıakore 

letini geniş muhtariyete eriştirmeğe 
ve bunlan federasyon halinde bir 
devlet halinde birleştirmeğe muvaf
fak olmuştur.' 

Lâkin Hindistamn kalan üçte biri
ni elinde bulunduran yerli hükü
metlere şahsî ve idarî hürriyet esas
larını ve demokrasiyi kabıü ettire-
memişti. Bu noktada Gandi İngilt©-
reyi sıkıştıramıyordu. Çünkü İngü-
tere kendisUe muahedeleri bulunan 
bu yerli hükûmetierin dahili işleime 
karışmak salâhiyetini kendisinde 
görmüyordu. 

İşte Gandi bu yerli hükümetleri de 
yola getirmek için Bombay eyaleti 
dahilinde Gecerat yanroadasındaki 
Rajkot hükümetini ele alarak son 
siyasî mücadeleyi yapmıştır. 

Bu küçücük hükümetin ehalisine 
hüriyet ve demokrasi verilmesi için 
çoktanberi Hind kongre partisi uğ
raşıyordu. Bu partinin teşviki ve hi
mayesi Ue ehali dahi bir kaç defa 
hükümetin ve bunun başmda bvdu-
nan mahrace Thakore Sahibe karşı 
isyan etmşiti. 

Her tarafta jrapılan tazyikler üze
rine nihayet mahrace demokrasi ahr 
kâmına uygun bir kanunu asasî ve
receğini vadetmiştL Fakat sonradan 
mahrace vadinden vazgeçmiş ve es
kisi gibi istibdad ile memleketi ida
reye devam etmek istemiştir. 

Gandi mahraceyi yola getirme 
için zevcesini Rajkot'un merkezine 
göndermiştir. Burada Gandinin zer-
cesi bir nümajrişe iştirak ettiğinden 
dolayı tevkif edilmiştir. Bunım üzeri
ne Gandi son silâhı olan oruca bağ
lamıştır. 

Bütün Hindistan ehalisi Hind valtt 
umumîsini, Gandinin hayatını kup< 
tarmak için zorladıklarmdaa nlhayoi 
Lord Lesithgow müdahale ederde 
mahraceyi kanunu esasiyi vermeğt 
mecbur etmiştir. 

Rajgot, mesahası 282 mü ma« 
rabbaı ve nüfusu 75,540 kişi olaa 
küçük bir hükümettir. Ukin bur»< 
sımn Gandi için büyük ehemmİTett 
vardır. Çünkü kendisinin pederi Ut 
ceddi bu hükümette mühim nem» 
retlerde bulunmuşlardL 

Gandinin kanunu esasiyi bu kü-* 
çük hükümete kabul ettirdikten son
ra bunu ö m ^ göstererek büyükle' 
rine de kabul ettirmek için mücadele 
edeceği bekleniyor. — F. 

Crünîlıı Ansiklopedisi 
Türklyeye döneceği bildirilen 

R I Z A T E V F I K 
D oktor ve filozof Riza Tevfik, 

150 İlklerin affmdan istifade 
ederek yakında Türkiyeye dönecek-
miş. 

1868 de Mustafapaşaköprüsünde 
doğan Riza Tevfik'in babası kaza 
kaymakamlıklannda bulunmuş Hoca 
Mehmed Tevfik efendidir. 

Riza Tevfik, Yahudi, Ermeni mek
teplerinde ve Galatasaray lisesinde 
okudu. Muhtelif mektepler değiştir
dikten sonra Tıbbiyeye girmiş, her 
mektepten olduğu gibi oradan da 
haşanlığmdan dolayı bir kaç kere çı-
karümışsa da nihayet şahadetname
sini almıştır. Gümrükte hekimlik 
yaptı ve Cemiyeti tıbbiyede azalık 
etti. Meşrutiyet inküâbı esnasmda şi-
irlerile, tenkid makalelerile, nutukla-
rile dikkati celbetti. Edebiyatı Cedide-
nin erkâm araşma karıştı. 

Riza Tevfik Edime mebusu oldu. 
Evvelâ tttihad ve Terakki taraflısı iken 

scHira muhalefete geçti. Halbuki meş
rebi siyasete müsaid değUdi. Daha 
ziyade ilme, sanata kendisiıü vermesi 
icab ederdi. Yedi sekiz lisan biliyor
du. Edebiyat kabUiyeti pek kuvvet
liydi. 

Harbi umumîde İnas darülfünunu
na felsefe hocası ve karantinaya aza 
oldu. Mütarekeden sonra darülfünun 
metafizik profesörlüğüne, birinci Tev
fik paşa Kabinesinde Maarif nazırlı-
ğma getirildi. Damat Feridln İkinci 
Kabinesinde Şûrayl devlet reisi oldu. 
Sonra Sevr muahedesini imzalayan 
heyeti murahhasa azası meyanına 

girmiştir. MUlî zaferden sonra, hudud 
haricine çıkmış, kara listeye girmiş
tir. Son gurbet hayatmın büyük bir 
kısmını Arap memleketlerinde geçir
miştir. 

«Felsefe dersleri» isimli bir eseri, 
Ömer Hayyam tercümesi, Abdülhak 

Hâmidin eserleri hakkmdaki bir etüdü 
ve «Serabı ömrüm» semameU bir ki
tabı vardu- ki, bu sonuncu Kıbnst» 
basılmıştur. 

Riza Tevfik, halk usulü şUr yazm». 
siyle ve hoşsohbet oUnasile de meş
hurdur. 

Slovak muhtariyetinin lideri 
Andre Hlinka 
Slovakyada Helinka taraftarla-

nmn ihtilâl çtkardıklan bUdi-
riliyor. 

Andre Hlinka, 1865 senesinde Ro-
zemberk civannda Çemof'ta doğmuf 
bir papas, ayni zamanda siyaset adar 
mıdır. Slovak halk fırkası lideridir. 
Bu fırka katolik ve muhtariyet pren
siplerini umde ittihaz etmiştir. Hlinka 
Çek ve Slovak birleşmesinin aleyhin
deydi. 

1919 eylülımda sulh konferansına 
verdiği bir muhtırayla Slokavjrada bir 
reyiâm yapılmasım istemiştir, Mo 
çavyada tevkif ve hapsolundu, 

1920 de mebusana seçilmesi üzeri
ne serbes bıraküdı. Memleketinin 
halkçı katolikleriıü etrafına toplada 
1926 den itibaren eski sistematik mu-' 
halefetinden vazgeçti; bımuıüa 
beraber muhtariyetçi programınm 
ana hatlanndan sarfmazar etmiş de-, 
ğUdi. 

Hlinka, Çekoslovakyanın SMI par-
çalanışmdan bir müddet evvel vefal 
etmiştir. BUnka 
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Sadrl Ertem ve 
yeni kitabı 

Bn hafta değerli muharrir Sadri Erte
min yeni bir kitabı intişar etti: Fikir ve 
Sanat (*). Bana da bir nüsha göndermek 
lâtfunda bulunmuş. 

Bir arkadaş olarak tauıdığun Sadri Er
tem çalışmasma »e eser verme kabiliye
tine hayran olduğum mnharrirlerimiz-
dendir. Kendisi kıymetli bir tarih TC sos
yoloji muallimi, işlerinin görülmesi yoru
cu bir mesai istiyen bir büronun da şefi
dir. Vazifelerinin icab ettirdiği çalışma 
Te okuma faaliyeti arasında gazetesine 
her gün bir fıkra yetiştirir, hikâyeler yazar 
•e her sene muhakkak bir iki kitap neş
reder. Seyahatlerinden de daima küçük 
bir cildle dönmüştür. 

Ankarada bulunduğum sıralarda dost
larının bütün dinlenme saatlerine iştirak 
ettiğini gördüğüm Sadri Ertemi ekseriya, 
eserleri meydanda olan bu şaşırtıcı faali
yeti hangi zaman aralığına sığdırabildi-
ğini kestirememekten gelen bir hayretle 
seyretmişimdir. Çok kimselerin işlerini 
ertesi güne bırakıp sohbet için toplandık
ları masaya Sadri Ertem mektepte tale
besine dersini takrir etmiş, bürosundaki 
mesailini bitirmiş, günlük hadiselerden 
biri üzerindeki görüşünü tesbit eden fık
rasını postaya vermiş, hikâyesini tamam
lamış ve belki de yazmağa başladığı ro
mana daha üç. dört sahife ilâve etmiş 
olarak gelirdi. 

İşte son kitabı önümde duruyor. Sadri 
Ertemin dikkatle okunmağa lâyık eserle
rinden biri olan «Fikir ve Sanat» ne bir 
hikâye külliyatı, ne de bir seyahatname
dir. Bu kitapta muharrir, zamanımızda 
münakaşa edilen veya bizzat sezdiği muh
telif sanat meseleleri etrafındaki düşünce
lerini bir araya toplamış, onların karşı
sında kendisinin vaziyetini tesbit etmiş 
bulunuyor. 

Bana öyle geliyor ki her sanatkârın 
şahsiyetini tamamlamak için yapmağa 
•secbur olduğu işlerden biri de budur. 
Romancı, hikayeci veya sairin güzellik 
ve mükemmeliyet endişesile yoğurduğu 
eserinde temas etmeğe imkân bulamıya-
cağı mevzulara girmesi, sanatmm inşa 
tarzı üzerinde fikir yorması ve içinde bu
lunduğu âlemin bütün meseleleri hakkın
daki düşüncesini söyliyerek kendisininki-
ne uymayan fikirleri açıkça reddetmesi 
lâzımdır. 

Bizde sanatkârın bn cinsine pek tesa
düf edilmez. Beş altı cild şiir kitabı neş
retmiş oldukları halde, değil içinde bu
lundukları âlemin meseleleri, kendi şiir 
telâkkileri hakkında iki çift söz söyleme
miş, daha doğrusu söyliyememiş şairleri
miz çoktur. Dedikodu huddulaımdan öte
de bir münakaşayı asla kabul etmiyen ve 
kendilerini sadece Allahm hikmetinden 
öten bir bülbül sayan bu sanatkârlar onun 
İçin kolayca yıkılabilirler. 

Sadri Ertem «Fikir ve Sanat» ta buna 
cesaretle yapıyor. Roman, hikâye, tiyatro 
ve şiirin sayısız meselelerine dokunarak 
onları kendi noktai nazarma göre müna
kaşa ve hallediyor. Kitap bilhassa ba 
bakımdan dikkate şayandır. 

Onun temas ettiği muhtelif sanat ba
hisleri etrafındaki düşüncelerini okurken 
bende bazılarına itiraz arzuları uyandı. 
Münakaşa ve hallettiği meselelerden bir 
kaçmı gene halledilmemiş saydığım oldu. 
Bu belki de muharririn, eline aldığı me
seleyi iki uç sahifede neticelendirmek ve 
kitabını kolayca okutmak arzusundan ge
len bir şeydir. Fakat bu, eserin zevk ve alâ
ka ile takip edilmesine mâni olmuyor. 

Sadri Ertemin kitapları ehemmiyetleri
ne göre bir sıraya dizilecek olursa «Fikir 
Te Sanat» m bu sırada başta bir yer ala-

(*) Semih Lûtfi Kitapevi 1939. 

çağma kaniim. Çünkü muharrir böyle 
bir kitap neşretmekle nefsine karşı sana
tmm muhasebesini yapmış, karileri kar-
şısmdaki şahsiyetini de tamalamış bulu
nuyor. 

Şevket Hıfzı 
• 

Türk kemankeşleri 
Akşamda (Saray ve Babıâlinin İçyüzü) nü 

yazan bay Süleyman Kani İrtem, Türk 
sporuna yeni bir veçhe verilmesi düşünül
düğü şu sıralarda eski milli bir sporumu
zu yeniden uyandırmağa hizmet edecel: 
bir eseri (Türk Kemankeşlerini) neşretti. 

Şimdiye kadar kemankeşlige dair ba
sılmış tek bir kitap vardı: İkinci Mahmu-
dun kahvecibaşısı Mustafa Kani beyin 
(Telhisi resaililrümat) eseri. 

Ancak yüz sene evvel basılmış olan bu 
kitabı şimdi elde edebilmek bir talih işi
dir. Bulunsa bile eski hafrlerile, eski ifa-
desile gençlerimizin bundan istifade et
mesine imkân yoktur. 

Müellif bu yeni eserinde bize İstanbu-
1un fethinden itibaren dört asır içinde 
yay ve okun asker silâhı olmaktan spor 
âleti olmağa nasıl istihale ettiğini safha, 
safha bildiriyor. 

Türk yay ve okları meğer ne kadar iti
nalarla hazırlanırmış. (İstanbul işi) ve 
(Edime işi) yaylarımızı yapanlar arasın
da mükemmeliyet ve faikıyet noktasın
da ne heyecanlı iddialar olmuş. 

Bay İrtem, İstanbul kütüphanelerinde-
ki yazma eserlerde yaptığı tedkikler ne
ticesinde eski meşhur yaycı ve okçu us
talarımızı, iki yüz elliden fazla namlı ok 
atıcılarımızı tesbit ve zikrediyor. Bunla-
nn bulabildiği kadar tercümei hallerin
den, cenklerde hizmetlerinden ve yanş-
larda muvaffakiyetlerinden bahsederek 
bu eski Türk sporcularını yenilere tanı
tıyor. 

Kitapta okuduğumuz tafsilâtan, Ok-
meydanmda eski zamanın bir spor klü-
bünden başka bir şey olmıyan Atıcılar 
tekkesinin nasıl imar edildiğini, sonra 
nasıl harab olduğunu, ok sporunun nasıl 
parlayıp, sonra nasıl rağbetten düştüğünü 
tekip etmek te mümkündür. 

İki sene evvel İstanbulda bir ok spor 
kurumu tesis edilmiştir. Bu kurumun 
gençlerimizden ok sporuna hevesli yüz 
kadar âzası vardır; Bergamada da bu 
yolda bir teşekkül vücude getirilmiş. Şe
hir mütehassısı bay Prostun projesinde 
Okmeydanınm büyük bir spor sahası ola
rak ayrıldığı da söyleniyor. 

«Türk Kemankeşleri» canlanmak üzere 
olan bu eski millî spora heves edecek 
gençlerimizin tarihte isim bırakmış nam-
dar şampiyonları tanımak için müracaat 
edecekleri bir eserdir. 

İstanbul kütüpha
nelerinin bugünkü 

vaziyetleri 
Süleymaniye kütüphanesi memurlarm-

dan B. Muzaffer Gökman «İstanbul kü
tüphaneleri ve bugünkü vaziyetleri» ismi 
altmda kıymetli bir broşür neşretmiştir. 
Bu eser isminden de anlaşılacağı gibi her 
biri emsalsiz bir hazine olan kütüpha-
nelerimizdeki kitaplar üzerinde yapılmış 
bir etüddür. İçinde kitap sevenler için çok 
dikkate değer malûmat vardır. Aşağıda 
bugün İstanbul kütüphanelerinde kimle
rin kitapları bulunduğunu gösteren par
çayı bu broşürden alıyoruz: 

1 — Beyazıt umumî kütüphanesi: (Be
yazıt camii; Sahaflar kapısı). 

Haşim paşa, Üryani zade Esat efendi, 
Bezmi âlem sultanisi. Hekimoğlu Ali pa
şadan bir kısım, Vidinden gelen kitaplaU 
(Muhafız İdris Paşa) Mevlevi Esat Dede, 

Galatadan Veliyeddln Mehmed, Mısır 
fevkalâde komiseri Arif bey, Seretibba 
Ömer ağa. Hoca Sadeddin Ef., Şeyhislâm 
Ömer Lûtfi efendilerin kitap ve kütüp
haneleri. 

2 — Süleymaniye kütüphanesi: Süley
maniye camii karşısı Tiryaki çarşısı). 

Aşir efendi, Bağdadlı Vehbi efendi, Be-
şir ağa, Çorlulu Ali paşa. Çelebi Abdullalı, 
Damad İbrahim paşa, Esat efendi, Fevzi 
paşa (doktor), Gülnüş valde (Lâleli), Ha-
fid efendi (Aşir), Hafız Ahmed paşa, Ha
let efendi, İzmirli İsmail Hakkı bey, Ka
dı zade Mehmed efendi, Kasideci sade, 
Kara Çelebi zade. Kılıç Ali paşa, Mus
tafa efendi reisülkitap, Molla Çelebi, Lâ
leli, Hafız paşa, Süleyman Sim efendi 
(Aşir), Serez, Süleymaniye, Şehid Ali pa
şa, Yenicami, Turhan valde. Zühdü bey 
kitap ve kütüphaneleri, İlâveten. 

— Muhtelit kütüphane (tekkelerin ki
tapları), Unkapanı - Şeyh Murad - Şeyh 
Hasib tekkeleri ve Servili - Ayaklı kurşun 
medrese kitaplan. 

3 — Millet kütüphanesi: (Fatih tram
vay durağı). ' 

Hekimoğlu Ali paşa, Feyzullah efendi, 
Feyzlye tekkesi, Veliyeddln Carullah med
resesi, Pertev paşanm, Ali Emiri Ef. kü-
tüpiıane ve kitaplan. 

4 — Murad Molla kütüphanesi: (Çar
şamba). 

Darülmesnevi, Esat efendi medresesi, 
Hamidlye, Kasap başı Mustafa ağa, Ke
mal paşa (Düğümlü baba türbesi), Lala 
İsmail efendi (Hamidiye), Mehmed ağa 
camii, Mehmed Murad efendi (esas), 
Mahmud paşa medresesi, Mehmed Murad 
(Çarşamba), Mustafa efendi Bursevî ka
zasker, Rüstem paşa, Saliha hanım, Şeyh 
Murad efendi kütüphane ve kitapları. 

5— Eyüp kütüphanesi: (Eyüp Bostan 
iskelesi). 

Hüsrev paşa, Şehid Mehmed paşa. Sul
tan Mehmed ve Mihrişah Sultan, Nişancı 
Murad tekkesi. 

6 — Veliyeddin efendi kütüphanesi: 
(Beyazıd camii). 

Veliyeddin efendi, Beyazıd, camii kitap
ları. 

7 — Köprülü kütüphanesi: (Divanyolu) 
Köprülü Mehmed ve Fazıl Ahmed paşa, 

Valde mektebi kitapları. 
8 — Ragıb paşa kütüphanesi: (Koska) 
Ragıb paşa, Tevfik Yahya medresesi, 

Musalla medresesi. Yeni medrese kitap
ları. 

9 — Nuruosmaniye kütüphanesi: (Nu-
ruosmaniye cami avlusu). Üçüncü Sultan 
Osman ve Bayram paşa kitapları. 
10 — Selimağa kütüphanesi: (Üsküdar 
Atlama taşı). 

Hacı Selim ağa kütüphanesi, Üsküdar 
Atik Valde, Cedid Valde camileri, Hudayi 
efendi, Hüseyin Kâzım efendi, Haşim pa-
şa, İhsan Mahvî efendi kitapları. 

11 — Ayasofya kütüphanesi: (Ayasofya 
camii). 

Sultan Mahmudun kitapları. 
12 — Fatih kütüphanesi: (Fatih camii 

yanında). 
Fatih Mehmedin kitaplan ve hafız ku

tup İbrahim Ef. 
13 —Atıf efendi kütüphanesi: (Vefa 

caddesi). 
Atıf efendi kitapları. 

Türklük 
Türk âlimleri ve ecnebi Türkologlarınm 

yazılarile memleketimizde ilk defa olarak 
beynelmilel kıymeti haiz «Türklük» isminde 
aylık bir kültür mecmuasının pek yakında 
intişara başhyacağım memnuniyetle ha
ber aldık. 

Mersin mektupları 

Evkaf idaresi Mersine 
yeni binalar kazandırıyor 
Sağlam bir rıhtım yapıldı, bir halk baheesl iki 
apartıman yapılacak, dükkânlar yenileştırileceli 
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Mersinde vakıflar idaresi tarafından yaptırılan nht ım ve yeni Halk gazinosu 

Mersin (Akşam) — Bundan bir müd
det evvel Vakıflar umum müdüm B. 
Fahri Kiper, yanında İnşaat müdürü 
B. Adil ve Emlâk müdürü B. Ziya ol
duğu halde, Vakıflar idaresince yapıl
mış ve yapılması tasavvur edilen 
imar işlerini yakından tedkik etmek 
üzere Mersine gelmişti. 

Bu münasebetle tamir ve tadil ne
ticesinde modern bir şekle ifrağ edilen 
ve Liman inhisarı şirketinin kiraladı
ğı bina ile bu binanın alt tarafındaki 
asri kıraathaneyi, Sahil camisini, yeni 
yapılan rıhtımı gözden geçirmiş ve 
senelerdenberi kira ile depo olarak 
kullanılırken, şimdi lokanta şekline 
konan binayı görmüştü. 

İmar işlerinden pek memnun kaldı
ğını bUdiren umum müdür, Mersinde 
Vakıflar idaresine ait deniz kenarmda 
bulunan ve şimdi İdman yurdu nîimi-
le maruf olan yerin bahçe haline so-
kulmasmı, istasyon civarındaki Aile 
bahçesi denilen mahallin ambar ve 
mağazalar yapümak suretile doldu-
rulmasmı, ev buhranmı önlemek üze
re, iki apartıman kurulmasını, Yo-
ğurtpazarı çai'şısmda mevcud vakıf 
dükkânların asrîleştirilmesini bildir
mişti. 

Bu işlerin o zaman yakm bir âtîdo 
neticelendirilebilmesi için, bizzat çalı
şacağını vadeden B. Fahri Kiperin 
emirleri tahakkuk etmiş gibidir. 

Haber aldığmıa göre, imar işleri 
hakkında tanzim edilen rapor ve plân
lar Vakıflar idaresinden umum mü
dürlüğe gönderilmiştir. Yakın bir za
manda inşaata başlanması için emir 
beklenmektedir. 

Vakıflar idaresinin şimdiye kadar bu 
memlekete büyük faydası dokunmuş
tur. Buna inzimam eden yeni imar fa
aliyeti, Mersinliler için şayanı şük
randır. 

Bu imar işlerüe Vali ve Parti baş-
kanırmz B. Rükneddin Nasuhioğlu da 
yakmdan alâkadar olmaktadır. Mer

sinin bir an evvel diğer şehirlerimiz 
gibi imar edilmesi için lâzımgelen ytr-
dımlaıı yapmaktan çekinmemekte
dir. 

İki sene evveline kadar mebani, ta-» 
mirsizlik ve bakımsızlık yüzünden harap 

olmuş, bilhassa esash bir gelir kayna
ğı olan dükkân ve evler istifade edil-
miyecek bir hale gelmişti. Bugün Va
kıflar idaresinin bu güzel ve yerinde 
tedbirleri almış olduğunu görmekle 
iftihar edebiliriz. 

Sinop umumî meclisi müza
kerelerini bitirdi 

Sinop (Akşam) — Umumî meclis 
toplantılarmı 6/3/939 pazartesi günü 
sona erdirdi. Bu seneki bütçe bir çok 
kısımlardan yapılan tasamaflarla va
ridat ve sarfyat mütevazin bir şekilde 
416,500 hra olarak bağlandı. 

Yeni bir hastane ile bir Halkevi in
şaatı için tahsisat ayrılacağını yaz
mıştım. Bütçe darlığı dolayısile has
tane inşaatı önümüzdeki sene progra
mına bırakılmıştır. Halkevi inşaatı 
için yirmi bin lira tahsisat konmuştur. 
Bütçe tasdik edildikten sonra yeni 
Halkevinin inşasına derhal başlana
caktır. 

Hastanemizin büyük ihtiyaçların
dan birisi olan röntgen ve mütehassıs 
için kâfi tahsisat kabul edilmiştir. Bu 
hayırlı haber bütün Sinopluları çok 
sevindirmiştir. Zira şimdiye kadar 
röntgen teşhisi için birçok hastalar 
civar vilâyetlere gitmekte ve bu suret
le birçok para sarfetmekte idiler. Fa
kirler şüphesiz tedavisiz kalıyorlardı. 

Yeni bütçe Nafıa işlerine geniş bir 
yer vermiştir. Fevkalâde olarak yol 
ve köprüler için yüz bin liralık bir tah
sisat konmuştur. Senelerdenberi üze
rinde çalışıldığı ve çok ehemiyeti haiz 
olan Sinop - Ayancık yolu bu sene mu
hakkak ikmal edilecektir. Spor işleri
ne ve Halkevine dokuz bin, kültür iş
lerine yüz küsur bin lira verilmiştir. 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 36 

ASKIN KURBANI 
— Büy 

Portföyü para ile dolu. Üstünde bar 
sit fakat temiz bir kostüm, Refet, Pe-
rihanm tavsiyesi üzerine Erenköy ta
raflarındaki baba bucağım görmeğe, 
gene o civarlarda fakat bir kirada bu
lunan Lütfiye hammefendinin köşkü
nü dolaşmağa gitmişti. Oynıyacağı ro
lü tamamen ifa etmesi için oralarını 
iyice bUmesi lâzımdı. 

Telefonla randevulaşıp birleştikleri 
zaman genç kadın ona bir çok izahat 
vermiştL Direktife göre hareket ede
cekti. Bir kahveye girdi. Köşkleri do
laşmak istediğmden bahsederek tellâl 
aradı. Kahveci böyle işlerle uğraşan 
geveze bir herifti. 

Hemen: 
— Kira için mi istiyorsunz yoksa 

satm mı alacaksınız? 
— Bakalım... 
— Ne gibi birşey istiyorsunuz? 
— Deniz kenannda gayet büyük 

bahçeli. Çok odah bir yer. 
— Deniz kenannda öyle satüık bir-

çey yok. Ben burada bütün köşkleri bi
lirim, mal sahiplerini de tamnm. 

ük macera romanı — 
Nakleden: (Vâ-Nû) 

— Amma bana köşkten bahsettiler. 
Pek büyük bahçesi varmış. Bir paşa-
mn köşkü... Kadri mi... Ne! 

— A... Kadri Memduh paşanmki ol
masını] 

— Evet evet... 
— Amma deniz kenan değil ki... 

Evet ev satıhk olabilir, şimdiki sahibi 
lüpten kondu. Vaktile paşaya borç pa
ra vermiş, adamcağız ödiyememiş, he
rif de camm köşke sahip olmuş, olmuş 
amma ona da yaramamış... E, ne ol
sa haram para... Faizcilikten kim ha
yır görmüş ki... Bir zaman saltanat 
sürdüler.^At, araba, otomobil, davet... 
Lâkin bu son senelerde metelik kal
mamış diyorlar. Artıjc o koskoca evi 
idare edemiyorlarmış... Elbet alıcı bu
lurlarsa satarlar. 

— Acaba görebUir miyim? 
— Bir kere müracaat edelim. İster-

seniz ben gideyim, konuşayım size ha
ber getireyim. 

— Hay hay. 
Refet kahvesini aheste aheste İçerek 

adamcağızın avdetini bekliyordu. Ni

hayet herif göründü: 
— Haydi beyim. Gidelim. Evi gezdi

riyorlar. 
Birlikte yürürlerken geveze kah

vecinin çenesi durmuyordu. 
Refet de bımdan istifade ederek 

herifi konuşturuyor bu suretle umma
dığı birçok şeyler öğreniyordu. Canh 
tarih gibi bir adamdı bu! 

— İşte! - diyordu. - Bu Kadri Mem
duh paşa vaktile pek zengindi. Fakat 
miras yedi bir adammış. Paranın na
sıl kazanıldığını bilmiyordu, har vur
du harman savurdu. Şayed açık göz 
olsaydı, yüksek siyasî bir mevki tut
mak için, elinde de en iyi fırsatlardan 
biri varmış. 

— Ne gibi? 
— Kadri Memduh paşanın babası 

meşhur hürriyetperverlerden Memduh 
paşanm. Jön Türklerle çalıştığı mey
dana çıkınca o zamanki nazırlardan 
biri jurnal edip Fizana sürülmesine ve 
orada öldürülmesine sebep olmuş. Sul
tan Hamidin pohtikası malûm. O za
man genç zabit olan oğlunu yaver 
alarak paşa yapmış... Meşrutiyet in-
küâbmda yirmi beşinde paşalar vardı 
ya, işte Kadri Memduh da onlardan
dır... Zayıf ahlâklı olmasaydı padişa-
hm bu İltifatım kabul etmez, babası
nın yolunda yürüyerek bugün iyi bir 
mevki tutmuş olurdu. 

Bu hâdiseden Perihamn hiç bahset
mediğine bakılırsa genç kadımn bun

lardan herhalde haberi yoktu. 
Köşke varmışlardı. Mal sahipleri 

müşteri bulduklarından memnun, kö
şe bucak her tarafı gezdirdiler. Refet 
teşekkür ederek çıktığı zaman komis
yon ümidile sabırsızlanan kahveciye: 

— Güzel amma bizim işimize yara
maz! - dedi. 

Sonra ayni şeküde Lütfiye hanım-
efendininkini de dolaştı, satılık olup 
olmadığını bilmiyen kiracılar müşkü
lât göstermediler. 

Refet, akşam üstü, küçük apartıma-
mna döndüğü vakit aynamn karşısı
na geçti. Cebinden bir şişe çıkardı, 
beyazlar arasında siyah kalan saçla-
n n m rengini açmağla başladı. Karşı-
smda Kadri Memduh paşanm son 
yolladığı resim duruyordu. Ona ba
karak mümkün mertebe yüzünü ben
zetmeğe çahştı. Kaşlarım inceleştir-
di, bıyıklarını o şekilde kesti. Bin bir 
macera geçirmiş olan paşayı on iki se
ne sonra görenler kendisi olduğuna as
la şüphe edemezlerdi. 

Doğrusu Refet mükemmel bir ak
tördü. Serserilik hayatına atılacağma 
vaktile tiyatroya sülük etseydi muhak
kak ki şimdi tanılmış simalardan olur
du. 

Ertesi sabah, yüzünün benzerliğini 
ikmal ettikten sonra iki bavulun İçine 
eşyalarmı koydu, bir otomobile atladı. 
Beyoğlunun birinci smıf, lâkin göze 
çarpmıyan otellerinin birine indi. Oda 

tuttu ve derhal Perihana telefon etti, 
Genç kadın salondan içeri girince 

hayretle geriledi. Karşısında duran 
adamın Refet olduğunu bildiği halde 
babasını görüyormuş gibi oldu. Sanki 
resim canlanmıştı. En garibi şu ki pa
şayı tanımadığı halde tahmin ve tarif 
üzerine halini etvarmı da benzetmiş
ti. 

Gülerek sordu: 
— Nasıl muvaffak olmuş mıyım? 
— Mükemmel... Âdeta fena oldum. 
— Köşkleri de dolaştım. Her tara-

fmı aklımda hakkettim. Anlattıkları
nızla beraber artık maziye aid herşeyi 
biliyorum. Sizi temin ederim ki kimse 
hüviyetim hakkında şüphe edemez. 
Şimdi birazdan Lütfiye hanımefendiyi 
avdetimden haberdar edeceğim. 

Perihan kekeledi: 
— Nasıl? Hemen şimdi mi? 
— Öyle ya! Aile bucağıma, evlâd-

lanma biran evvel kavuşmak istemea 
miyim? 

Refet komik bir eda ile bu sözleri 
söyledikten sonra ciddiyetle ilâve et
ti: 

— Aramızda verdiğimiz karar üze
re hareket edeceğim. Siz bana maddî 
suhuleti temin edeceksiniz değil mi? 
Yani umduğum derecede zengin de-
ğUsem bile kimseye muhtaç olmadan 
yaşıyacak bir servete malik olduğu
mu söyliyeceğim. 

(Arkası var) 
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Lodos havalarda sahili 
karıştıranlar ne ararlar? 

Deniz arayıcılığı mühim bir sanattır. 
Istanbulda 150 kişi bununla geçiniyor 

Denizden madenî parçalar, yüzükler, taşlar ve sair 
bir çok eşya çıkar, Bunlann alıcıları vardır 

Bahflde anıştırma ve Bulunan parçalar 

Bilmem, dikkat ettiniz mi? Kışın lo-
îios havalarda deniz kenarlarmda ba-
eı adfirnlar görünür. Bunlar dalgala» 
rın sahilleri her yalayışında kumluk
larda birşeyler ararlar ve buldukları
nı yanlarından eksik etmedikleri bir 
Ifcorbaya doldururlar. 

Acaba bu adamlar denizden neler 
topluyorlar ve bulduklarım ne yapar
lar? 

Kumkapı ve Çatladıkapı sahillerin-
ide kısa bir dolaşma, bu geçim yolu
nun iç yüzünü meydana çıkarmağa kân 
^ gelir. Bunlara «Deniz arayıcılan» 
derler. Yalmz kış mevsiminde ve lodos 
Jıavalarda çalışırlar. 

Deniz arayıcılanmn en eskisi Musa 
öayıdır. Kendisini sırtına gelişi güzel 
attığı bahkçı muşambasımn altında 
İki büklüm, kumlukları eşelerken bul
dum. Ne aradığını sorduğum zaman 
acaip acaip yüzüme baktı ve bir müd
det düşündükten sonra, içi bir takım 
taşlar ve madenî süprüntüler dolu 
avucunu bana doğru uzattı: 

— İşte bunları arıyorum... Ne ya
palım geçim dünyası. Kilosunu on beş 
Kuruştan hurdacılara satıp ekmek pa-
j-asım çıkarmağa çalışıyoruz. 
' — Yalnız bu işle mi meşgulsün? 

— Yok beyim! Bu iş senede ancak 
birkaç ay devam eder. Kışm lodosu ip
le çekeriz. Çünkü lodos havalarda de-
jaiz bizim aradıklarımızı sahile atar. 

— Neler buluyorsımuz? 
— Çöp olarak denize atılan madenî 

Büprüntüler, jmzükler, taşlar ve sai
re... Eskiden işlerimiz daha iyi idi. Be
lediye çöpleri denize sahilden dökü
yordu. Kolay ve bol hurda buluyor-
Buk. Şimdi çöpler denizin açığına dö
küldüğü için bu işde öldü. 

— Sattığmız hurdalan ne yapıyor
lar? 

— Tekrar eritip kuUamyorlar. Eski
lden biz de memnımduk. hurdacılar 
iöa. Günde 100 kuruş kazandığımız 
olurdu. Şimdi otuz kuruşluk süprün-
lii çıkarabiUrsek takkemizi havaya 
ptıyoruz. 

Musa dayıdan sonra birkaç arayıcı 
ile daha görüştüm. Bunlardan öğren
diğime göre Istanbulda bu işle meş
gul olanlar 150 kişi kadardır. Bunla-
rm alüden fazlası kadm, 25 kadarı ço
cuktur. Deniz arayıcıları en fazla 
Kumkapı, Çatladıkapı, Davudpaşa ve 
yed kule sahillerinde çalışıyorlar. 
Çünkü çöpler müteferrik olarak en çok 
bu sahillere dökülmektedir. Deniz ara-
yır lüğı bazen tehlikeli bir iş olur. Sa
hillerin arkasında bulunan toprak yı
ğınlarının çökmesile ölümle neticele-
r 311 kazalar olduğu da vakidir. 

Deniz arayıcılığmın 150 senelik tali
hi vardır. Bu geçim yolu keşfedildik
ten bir müddet sonra inhisar altına 

^^^^^^HİK^ 

Deniz arayıcılannm en eskisi 
Musa dayı 

ahnmış ve bu işle uğraşanlar ferman
larla tahdid edilmiştir. 

Deniz arayıcılan bazen çok kıymet
li eşya bulurlar. Denizden çıkarıldık
tan sonra 150-200 liraya satılan dört 
beş yüz lira kıymetinde pantantifler, 
jrüzükler ve sair mücevherat bulundu
ğu vakidir. Bunlar denizde boğulup 
cesedleri uzun müddet bulunamıyan-
ların parmaklarından düşen yüzükler 
ve yahud da banyo esnasında kaybe
dilen mücevherlerdir. Daha başka ih
timaller de akla gelebilir. 

Evvelce bu iş bir hayli esaslı imiş, 
deniz kenarında büyük tekneler yapı-
hr, molozlar bunun içine atılır ve iyice 
yıkandıktan sonra işe 3ranyanlan se-
çilirmiş. Bilâhare deniz süprüntüleri 
azalınca arayıcüarm âleti yalnız bir 
«tırmık))a inhisar etmiştir. Hattâ bir 
çokları onu da tedarik edemiyerek par-
maklarile araştırmaktadırlar. 

Bir deniz arayıcısı diyor ki: 
— Deniz eğe tozunu bile bırakır. 

Bir zamanlar teknelerle çalışırken bir 
çok madenî tozlan mika tıkırlarla 
ayıklardık. 

Deniz arayıcılığmda bazen tuhaf 
vakalara raslamr. Bunlardan birini 
bana şöyle anlattılar: 

— İki gün uğraştığım halde on pa
ralık bile hurda çıkaramamıştım. İş
ler pek aksi gidiyordu. Nihayet üçün
cü gün molozlar arasında birkaç iğne 

topuzu büyüklüğünde altın parçası 
buldum. Hemen kuyumcuya gittim. 
Evirdi, çevirdi ve nihayet ne dese be
ğenirsiniz? 

— Bu altm bana aittir. Üzerindeki i^ 
leme tarzından anladım. Bir pantan-
tif kesmiştim. Başka yere kullanacak
tım; fakat ma§anm arasmdan kaydı. 
Her tarafı aradım, bulamadım. 

Kujoımcımım bana para vermek is
temediği için böyle bir yalan uydur-
duğlunu zannederek kendisine itira
za hazırlanırken o tezgâhmm çekme
sinden bana tahminimden çok para 
verdi. O zaman anladım ki, kuyumcu 
kaybettiği altmı bulamamış, çırak ak
şam üzeri dükkânı süpürerek moloz
ları çöp tenekesine doldurmuş ve için
de bir altın parçası bulunan bu çöp 
yığmı çöp arabasmda da uzunca 
bir seyahatten sonra denize dökülmüş. 
Ne yapahm? Kısmet bizimmiş! 

Deniz arayıcılannm yanmdan ay-
nlırken Musa dayı kolumdan tuttu: 

— Sana bir diyeceğim var, efendi, 
dedi. Fabrikalardan birçok molozlar 
atılıyor. Yazıktır bunlara. Büyük bü: 
havuz yapılsa, fabrikaların çöpleri 
kendilerine mahsus havuzlara atılsa 
daha âlâ olur. Çünkü molozlar bu ha
vuzda yıkanır ve işe yarıyanlan ayır
mak kolaylaşır. Biz bu işi idareye ha-
zınz. Çöpleri bize versinler, yıkayalım, 
işe 3rarıyanlan onlann murakabesin
de gene biz satalım, kazandığımız pa
ranın da üçte ildsini onlara verelim... 

En eski deniz arayıcısı sözünü he
nüz bitirmemişti ki, gözleri, hareket 
halinde olan balıkçı kayıklarına ilişti 
ve oraya doğru giderken: 

— Bırak bu işi, diye söylendi, asıl 
ekmek şu kayıklarda... Gırgırlar ha
zırlanmış... Galiba Maltepeye kadar 
yolculuk var. Allah büyüktür. İnşallah 
gene çocuklarm yüzü gülecek. — N. E. 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

BEHELİK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kunif 2700 kunif 
750 » 1450 » 
400 . 800 » 
150 . _ , 

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

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 
Adres tebdili için jrirmi beş kuruşluk pul 

göndermek lâzımdır. 

Muharrem 20 — Kasmı 125 
S. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 10,29 12,06 6,13 9,31 12,00 1,31 
Va. 4,40 6,16 12,42 15,42 18,12 19,43 

İdarehane: Babıâli clvsın Acımusluk 
sokak No. 13 

Memleketimizde kürk 
endüstrisi kurulamaz mı? 
Satılan kürklerden bir kısmı buradan 
Avrupaya gönderilen ve orada işlendik

ten sonra satılan mallardır 
1 m—TTTT^ r T • r r ^ ^ ^ ^ M n ^ ı 

Bizde en çok hangi deriler vardır? 
istihsalât nasıl arttırılabilir? 

Bir İM haftadanberi av derileri 
üzerine işler artmıştır. İngiltere, 
Amerika ve Kanadadan av derUeri 
üezrine siparişler yapılmaktadır. 

932 senesine kadar av deri piyasa-
sımn merkezi Leipzigdi. Türldye av 
derisi ve kürk tacirleri, her sene bu 
piyasaya binlerce kürk sattıklan gi
bi, en lüks kürkleri buradan satm 
alırlardı. Fakat Almanyada nazi po 
litikası üzerine, Leipzigin kürk tica
retine hâkim musevi tacirleri, birer 
birer buradan aynldılar. Kürk tacir
leri, Cenevresd beynelmilel piyasa 
merkezi yapmak istemişlerdi. Fakat 
Cenevre, bir türlü kürk ticaretinin 
merkezi olamadı, şimdi kürk ticare
tinin beynelmüel merkezi Londradır. 
N e kadar av derisi satıyoruz 

Av derileri yüzünden memleketi
mize 500 bin lira kadar bir para gi
rer. Evvelce, av derileri ihracatı iki 
üç milyon lira kadar bir gelir temin 
ederdi. FaJcat iktisadî buhran, her 
yerde halkı tasarrufa sevk ettiği için, 
nerkes kürk ve av derisi kullanmağa 
imkân bulamamıştır. 

Maamafih av derileri, en ziyade 
kadm eşyası olduğu için buhrandan 
pek fazla müteessir olmamıştır. En 
buhranh senelerde bile, gene mo
da mecmualarında falan kürkün 
moda olduğuna dair yazılara tesa
düf ediliyordu. Gene kürk manto, gi
yenler çoktu. Belki orta tabakaya 
mensub aileler, pahalı kürkleri satın 
alamıyordu. 

HasıU sebeb ne olursa olsun, av 
derisi ihracatımız son senelerde ya
rım milyon liraya kadar düşmüştür. 
Bu mikdan arttırmak, mümkün ol
duğu kadar fazla av derisi tedarik 
etmek lâzımdır. Bunun imkânlanm 
araştırmahyız. 

Bizde av derileri 
Türkiyede tedarik edilen en kıymetli 

av derisi zerdevadır. Senelik istihsalâ-
tımız üç bini geçmez. Beher çift zerdeva 

50 - 60 liradır. Bundan sonra sansar 
derileri gelir ki, borsada beher çifti 
26 lirayla 55 lira arasında muamele 
görmektedir. Tilki derisi istihsalâtı 
fazladır. Her sene 80 bin ve 100 bin 
arasındadır. Fakat bizdeki tilki de
rileri, Rusyamn ve Amerikamn ma
vi ve kırmızı tilkileri derecesinde pa
halı değildir. 

Maamafih ai'asıra Kafkas dağla-
nndan, hududumuzu geçerek Erzu
rum ve Artvin dağlarına mavi tüki 
geçtiği vakidir. Fakat mikdan da 
pek azdır. 

Tilki derileri, buradan Londraya, 
ve diğer Avrupa ve Amerika memle
ketlerine sevk edilir. Orada boyanır, 
tekrar pahalı olarak Türkiyeye satı
lır, kadınlann boyunlannda gördü
ğümüz tilki derileri, ekseriyetle bura
dan Avrupaya gönderilen tilki deri
leridir. 

Diğer av derileri şunlardır: Vaşak, 
kunduz, kokarca, kurt, çakal, yaban 
kedisi, porsuk, tavşan. Bunlarm için
de en bol tutulan tavşandır. Senede 
bil milyondan fazla tavşan derisi te
darik edilir, fiati 15 - 17 kuruş ara
sındadır. 

Av derisi ticaretini arttıralım 
Son senelere kadar derisinden ve 

tüylerinden istifade edilen bu hay
vanlar zehirle telef edüiyordu. Hal
buki zehirle telef edilen hajrvamn 
tüyleri, pek az zaman sonra dökül
mektedir. Belki de av derileri ihra-
catmm azalmasındaki sebebi erden 
biri de budur. Zehirin mahzurlann-
dan biri de, hayvan yavrulanmn da 
ölmesidir. Bereket versin ki, son çı
kan bir kanunla zehirle hayvan öl
dürmek yasak edUmiştir. 

Av derisi ticaretile uğraşanlann 
fikrine göre, köylüyü bu işe teşvik 
etmek lâızmdır. Bunun için köylüye 

Astrakan bir manto 

ucuz silâh, fişek vermek icab eder. 
Halbuki av maddelerini satan İnhi
sarlar idaresi, bu gibi maddeleri ucuz-
latmamıştır. Pek tabiîdir ki, avcı-
hkta atılan kurşunlardan büyük bir 
kısmı boşa gidecektir. 

Bu kurşunlar, ne kadar ucuz olur
sa, o kadar hayvan telef edilir. Hal
buki avcılıkla meşgul olan köylüler, 
silâhtan ziyade zehire ehemmiyet 
veriyorlar. Bunu meneden kanunun 
daha kolay tatbüd için av maddele
rini ucuzlatmak lâzımdır. 

Deri ithalâtı 
Türkiye, dışarıya ucuz ve işlenme

miş deri sattığı halde, gene dışarıdan 
pahaü deri ve kürk almaktadır. Çün
kü modaya hâkim olan Avrupa deri
leridir. Maamafih bizde dışarıdan 
kürk almak yeni bir şey değildir. Ta
rihlerimizde, samur kürk iptilâsı yü
zünden Rusyaya pek çok para verdi
ğimiz yazıhdır. 

Dişarıdan gelen pahalı derilerin 
başmde Astrakan bulunmaktadır. 
En iyi Astrakanlar da, Sovyet Buha-
rasmdan gelmektedir. Bundan ba^ 
ka siyah Hind kuzularından tedarik 
edilen Hind Astrakanlan da vardır. 
Irak Astrakanlan üçüncü derece
dedir. 

Tay derisi, Romanya Besarabyasm-
dan, Avusturyadan, Sovyet Rusya-
dan gelmektedir. Bir de lütr denilen 
Avustralya tavşanları makbuldür. 

Arjantinde yetişen tilki de, kürk 
modası takib edenler için malûmdur. 
Bu tilkinin hususiyetlerinden biri, 
baş tarafmın siyah, kuyruğa doğru 
da açık bir renk almasındadır. 

Hasıh bugünkü modaya hâkim 
olan Astarakan, mavi tilki, tay deri
şidir. Bunlarm hepsi de pahaU pa
haü şeylerdir. Meselâ en ucuz bir 
Astrakan kürk 200 liradan aşağı de-
ğUdir. 

Kürk endüstrisi kurabilir 
miyiz? 

Kürk satan mağazalann yitrinle-
rindeki kürklerin bir kismı, burada 
yetişiyor. O halde bu kürkleri Ws 
burada işlesek, boyasak daha iyi ol
maz mı? Bizde de tilki derileni işli-
yecek bir endüstri teessüs edemes 
mi? Çünkü buradan Avrupaya gön
derilen bir tUkiyi 15 - 20 liraya satı-
yonız. Orada işlenip buraya geldiği 
zaman, 80 - 90 liraya satıUyor. 

Kürk endüstrisi, bu parayı mem
leketimizde bırakamaz mı? Mütehas-
sıslanmızm bu fikri tedkik etmeleri 
lâzımdır. — Hüseyin Avni 
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Polonyanın kuvveti 
Polonya bir harpte derhal 700 bin 

asker seferber edebilir 
Lehistanda harb endüstrisi italyan, Çekoslovak 

harb endüstrilerine muvaffakiyetle rekabet edebilir 
Avrupada bir harp çıktığı takdirde 

Polonya mühim bir rol oynıyacaktır. 
Bunun için gerek totaliter devletler, 
gerek demokrat devletler Lehistanla 
dostluğa fazla ehemmiyet veriyorlar. 
İtalya Hariciye Nazırı Kont Cianonun 
son Varşova seyahati, Şarkî Avrupada 
Polonyanın haiz olduğu ehemmiyeti 
göstermeğe kâfidir. Bu münasebet
le Polonyanın bugünkü vaziyeti hak
kında okuyucularımıza bazı malûmat 
vermek isteriz. 

Büyük harpten sonra Polonyanın 
dirilmesi, harp sonu siyasî hâdiseleri
nin en mühimi addedilmek icap eder. 
Polonya coğrafî vaziyeti itibarile Şar
kî ve Garbî Avrupa arasında bir hat t ı 
fasıl teşkil eder. 

Lehliler, 35 milyon nüfuslu memle
ketlerinin Avrupa siyasî muvazenesi 
bakımından haiz olduğu ehemmiyeti 
takdir etmişler ve ilk zamanlarda uğ
radı! lan siyasî, malî ve iktisadî zor-
luklaıdau yılmıyarak her bakımdan 
kalkınmasına ve kuvvetlenmesine dört 
elle sarılmışlardır. Bu yorulmak bil
mez çalışma sayesinde, memleketin 
malî ve iktisadî zaafına rağmen birin
ci sınıf bir askerî kuvvet yaratmağa 
muvaffak olmuşlardır. Bugün Polon
ya, Avrupanm altıncı askerî devleti 
addedilmektedir. 

Lehliler, bu kalkınma programında 
en büyük ehemmiyeti askerliğe ve 
harp sanayiinin tesisine vermişlerdir. 
Sulh zamanında Leh ordusunun kuv
veti 30 piyade fırkasile bir süvari fır
kası ve müstakil 12 süvari livasından, 
10 tabur hücum arabasından mürek
keptir. Bu kuvvet, 18,000 zabit ve 
300,000 neferden mürekekp 10 kolor
du teşkil eder. Bu kuvvete hududlarm 
muhafazasına memur 350,000 kişilik 
bir kuvveti ilâve etmek icap eder. Bu 
ordu, Fransız zabitler tarafından mü-
kemmelen talim ve terbiye edilmiştir. 

Leh ordusunun makineleştirilmesi 
memleketin nakliyat ve coğrafî vaziye
ti ile mütenasip bir surette ilerilemek-
tedir. 

Polonya süvari kuvvetlerinin teşek
kül tarzı dikkate şayandır. Leh ordu
sunun atlı kuvvetleri, yukarıda yazdı
ğımız gibi bir süvari tümeni ile 12 
müstakil süvari livasından mürekkep
tir. Her livasının 3-5 alayı vardır. Her 
süvari alayında bir makineli tüfek bö
lüğü, bir otomobilli bölük, bir zırhlı 
otomobil bölüğü, tanklara karşı bir 
bölük, iki hafif süvari topçu bölüğü 
ve bir tabur motosikletçi mevcuttur. 

Leh ordusıınım talim görmüş kuv
veti 2,5 milyon nefer tahmin edilmek
tedir. İhtiyat kuvvetin teçhizatı kâfi, 
fakat oldukça eskidir. Polonya bir 
harpte derhal 70 fırka, yani 700 bin 
kişi seferber hale koyabilir. Bu kuv 

Polonya Cümhurreisi B. Mosiski bir müfrezeyi tefti; «derken 

vet, ilk aylarda umumî harpte Gran-
duk Nikolanın emri altında bulunmuş 
olan Çarlık ordulanndan daha mü
him bir rol oynıyabilir. 

Leh hava kuvvetleri, ordusuna nis-
betle daha zayıftır. Leh ordusunun ilk 
hattaki hava kuvvetleri 800 tayyareyi 
geçemez. Bununla beraber, gerek bu 
tayyareler ve gerek pilotları mükem
meldir. 

Polonyanın şose şebekesi zengin ad
dedilemez. 60,000 kilometrelik şosesi, 
20,000 kilometrelik demiryolu, 5,500 
lokomotifi ve 167,000 vagonu ve 1937 
senesinde 6000 i kamyon olmak üzere 
29,000 aded otomobili mevcuttur. Oto
mobil ve kamyon azlığım Leh hükü
meti, icabı halinde şimendifer şebeke-
sile telâfi etmeğe çalışacaktır. Leh şi
mendifer şebekesinin bir meziyeti de 
sevkülceyş gayelerini tatmin edecek 
bir şekilde inşa edilmiş olmasıdır. Le-
histanm endüstri kabiliyeti de mü-
himdri. Varşova hükümeti, umumî 
harp esnasında tamamile tahrip edil
miş olan fabrikalarmı tamire, tevsie 
ve yenilerini yapmağa ve zengin bir 
harp endüstrisnin temellerini atmağa 
muvaffak olmuştur. 

Leh harp endüstrisi, bugün Çekoslo
vak ve İtalyan harp endüstrilerile mu
vaffakiyetle rekabet etmesi, memleke
tin endüstri kabiliyetini göstermeğe 
kâfidir. Lehistan, muhtemel hava hü
cumlarından korumak için endüstri 
merkezlerini bilhassa memleketin or
tasında teksif etmektedir. Endüstri 
merkezleri etrafında hava hücumlan-

Polonya ordusu başkumandanı general Smigli Ridz ile Harbiye Nazın ge
neral Kasprzuski bir teftişte 

na karşı mükemmel müdafaa tertiba
tı alınmıştır. 

Bütün bu noktalar nazarı itibare 
alınırsa, Lehistan muhtemel bir harpte 
çok mühim bir rol oynamağa nam-
zeddir. Polonyamn coğrafî vaziyeti 
bu rolün ehemmiyetini bir kat daha 
arttırıyor. 

Polonya müdafaa bakımından zayıf 
bazı noktaaln ihtiva etmekle 
beraber Şarkî Avrupada çıka
bilecek bir ihtilâfın neticesi üze
rine çok ağır basabilir. Lehis- ' 
tan, bir harpte bitaraf kalırsa Sovyet 
Rusyanm müttefiklerinin yardımına 
koşmasına mâni olabilecek, garp dev-
letlerile beraber hareket ettiği takdir, 
de Almanya için esaslı bir tehlike ola
caktır. 

Y e d e k subay takımı f a z l a 
kuvvet i y ü z ü n d e n m a ç 

bu lamıyor 
Yedek subay okulunun çok kuv

vetli bir futbol takımına malik ol
duğundan evvelce bahsetmiştik. Mek
tebin bu devresindeki talebeler ara
sında şehrimizin tanınrmş futbolcü-
lerinden Beşiktaştan Hakkı, Rifat, 
Sabri, Konyalı Ali, Güneşten Salâ-
haddin, Rıza, Ankara Gençlerbirli-
ğinden sağaçık Salâhaddin, Ankara-
dan Kemal Şefik, Celâl Şefik bulun
maktadır. 

Son zamanlarda mekteb direktör
lüğü tarafından verilen bir emirle ça
lışmalara başlıyan bu sporcular ken
di aralarında tertib ettikleri takırmn 
kuvveti hakkında bir kanaat edin
mek istemişlerse de buna imkân bu
lamamışlardır. Takım kadrosundaki 
oyunculann isimlerini işiten klüpler 
bir türlü Yedek subay ile maç yap
mak istememekte ve bu yüzden çok 
kuvvetli bir kadroya malik bulunan 
Yedek subay takımı fazla kuvveti 
yüzünden maç yapamamaktadır. 

G ü n e ş klübünün kongres i 
tehir edildi 

Dün yapılacağı evvelce ilân edilen 
Güneş klübü kongresi ekseriyet ol
madığından yapılamamış ve kongre 
on beş gün sonraya tehir edilmiştir. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADI : 
Kurtuluş - Bozkurd Saat 10 
Şişli - Amavudköy •» 11.30 
Galatasaı-ay - Galataspor » 13 
Vefa - Kasımpaşa » 14.30 
Süleymaniye-Karagümrük •» 16 

FENERBAHÇE STADI : 
Beykoz - Hilâl Saat 14 
Fenerbahçe- Beylerbeyi » 15.45 

Millî küme maçları 
Hasılatın 28 klüp arasında 

taksimi doğru mudur? 

İtDIIl kÛRie lakımlanndan Ankara şampiyonu Denıirspor 

Millî küme maçları bu sene de oy
nanıyor. Futbol faaliyetimiz için çok 
hayırlı olan bu organizasyonun tek
rar edilmesi futbol muhitimizde alâ
ka ve sevinçle karşılanmıştır. Üç bü
yük şehrimizin futbol heveskârlarını 
faaliyete getirecek olan millî küme, 
memleketimizdeki futbol seviyesinin 
yükselmesine yardım etmektedir. 

Millî kümenin en iyi şekli, hiç şüp
hesiz, iki senedir tatbik edilen, iki 
devreli lig tarzıdır. Bundan bir müd
det evvel maçların turnuva şeklinde 
icrası mevzuubahis olmuş, millî küme
den beklenen maksadı teminden uzak 
olan bu tarz, pek haklı ve isabetli 
olarak kabul edilmemiştir. 

Yalnız, bu deia tatbik edilecek olan 
millî küme talimatnamesinde hası
latın taksim şekli değiştirilmiştir. Ev
velce maçların hasılatı şu suretle 
paylaşılmakta idi: 

«Deplasman hasılatını federasyon, 
dahilî karşılaşmalarmkini Idüpler alı
yordu. Seyahat masraflarını da fede
rasyon ödüyordu.» 

Halbuki, son talimatnamede bu va
ziyet tamamile değiştirilmiştir. Mad
de aynen şudur: 

«Gerek millî küme ve gerekse bun
lar haricinde yeniden ihdas edilen di
ğer küme maçlarının bütün hasılatı 
her üç bölgede de bölge başkaniıkla-
rınm en ciddî nezaret ve mesuliyetle
ri altında tamamen tesbit edilecek ve 
hakem ücretleri ile nizamî aidat çı
karıldıktan sonra bu para vadesiz 
olarak federasyon emrine derhal İş 
bankasma yatınlacaktır. Her üç böl
gede bu suretle toplanacak olan para 
genel direktörlükçe bu maçlara işti
rak eden klüpler arasında mütesavi-
yen taksim edilecektir.» 

Diğer bir maddeden anlaşıldığma 

göre deplasman masrafları genel di
rektörlük tarafından ödenecektir. 

Bu vaziyet üzerine İstanbulun milli 
küme klüpleri, beden terbiyesi umum 
müdüi'lüğüne müracaate karar ver
mişlerdir. 

Çünkü, hasılatın bu şekilde taksi
mi, İstanbulun millî küme klüplerini -
zarardide edecektir. Bu şekle nazaran 
millî kümede oynayacak bir klüple, 
henüz ikinci kümede bulunan bir -
takım ayni miktarda menfaatlan-
maktadır. İki klüp arasındaki teşkilât 
ve ihtiyaç farklarını nazarı itibare 
alacak olursak bu taksim .şeklinin 
millî küme klüplerinin aleyhinde '^-
duğu meydana çıkar. 

Ayni zamanda mmtakalar arasında 
da hiç bir fark gözetilmediği görül
mektedir. Beden terbiyesi umum mü
dürlüğünün İstanbul klüplerinin bu 
müracaatmı hüsnü niyetle telâkki 
edeceğini umuyoruz. 

Bundan başka, beden terbiyesi ku
pası maçlarının finali için İstanbul 
ve İzmir şampiyonları ve Ankara bi
rinci ve ikincisinin alınacağı talimat
namede zikredilmektedir. Burada, İs
tanbul ve İzmirin ikincilerinin de 
alınması müsabakayı daha enteresan 
bir vaziyete sokabilir. 

Üçüncü bir nokta olarak, federe 
olmıyan takımların vaziyeti nazan 
dikkatimizi celbetmistir. Bu takım- . -., . 
larm bazı oyuncuları, federe klüple- ^;'^f 
rimizin de faal azası bulunmaktadır. 
Bu vaziyette bulunan futbolcular 
acaba hangi takımlarda oynatılacak
tır? Ayni zamanda bu takımların 
içinde ecnebi futbolcular da vardır. 
Bu oyuncuların oynatüıp oynatılmı-
yacağı da merakla beklenmektedir. 

12 

i 

4,8 di 

Galatasaravlıların murakabe heyeti toplantısı L 
Loı 

a 

Galatasaray klübü yüksek mura
kabe heyeti mutad içtimaını dün 
klüp merkezinde yapmıştır. İdare 
heyeti raporu, teknik ve malî rapor-
laıın okunması ve heyetin ibrasın
dan sonra yerü idare heyetinin seçü-. 
meşine geçilmiş ve Galatasaraylıla-
rm yeni idare heyeti şu zevattan te
şekkül etmiştir: 

Reis: Sedad Kantoğlu, ikinci reis; 
İstanbul mebusu Yaşar, Kâtib: Bed
ri, Veznedar: Naci İpekçi, Muhase
beci: Adnan, Azalar da: Tevfik Ali, 
Selman ve İhsan. 

Yukarıdaki resimde sarı kırmızı-
lılaıın dünkü içtimamdan bir koşa 
görülmektedir. 

Fraıu 
meşhı 

leri 
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Haftanın vakaları 

Son eüulerde bir çok çarpışmalara sahne olan Madridden bir görünüş 

4,8 dakikada 11 bin ayak yükselen 
yeni İngiliz tayyareleri 

Londraya giden Komedi Fransez 
artistlemiden trene Brilliant 

ve Lise Dlamere 
Cebelüttank açıklımda manevra yapan İngiliz gemilerinden bir kısmı 

Fransada kartuiNuî münasebetile 
mc^ur Fransız siyasîlerinin maske

leri satıbyor. Yukarıda bunlardan 
bir kaçı görünüyoı* 

Edirne mektupları 
Meriçten sonra Ergene 

sahilinde de sed yapılıyor 
Bu suretle su baskınlarının sebeb 
olduğu zararın önüne geçilecek 

Fransanm Burgos sefirliğine tayin ettiği mareşal Fetain'e 926 da İspanya 
kralı tarafmdan İspanyanın en büyük nişanı verilirken 

Edirne (Akşam) — Trakyanm en 
münbit ve mahsuldar topraklarını teş
kil eden Meriç sahilinin, nehir sahili
nin dolması yüzünden her sene su 
baskınına uğnyarak Bosna köyü bü-
jrük tehlikelere duçar olurdu. Bunu 
göz önünde bulunduran Nafia Vekâ
leti geçen yıl verdiği 1800 metrelik bir 
sedle iki tane mahmuz inşa ettirmişti. 

Yeniden gelen para ile bu sedin 
takviyesine başlandığı gibi, Ergene 
nehrinin Merice karıştığı EsMköy 
mevkiinde sekiz küsur bin lira ile bir 
sed ve mahmuz inşasma başlanmıştır. 
Bu yıl bitirilecek olan bu işe, seneye 
İpsalanm Sarıcaali mevkiinde de sed 
yapmak suretile devam edilecektir. 

Bosna köyünde yapılan sed, bu yıl 
köyü tamamen su baskmmdan kur
tarmıştır. Nehir sahilinde yapılması
na devam edilen bu inşaat sayesinde 
Trakyanm en mahsuldar ovalan tuğ
yan haşaratından kurtarılmış olacak
tır. 

Mebus seçimi 
Mebus seçimi için yapılmakta olan 

hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. 15 
martta müntehibisani seçimine baş-
nacaktır. 

Bu intihap devresinde Edirne vilâ
yeti 477 müntehibisani çıkaracaktır. 
Bunlardan 209 merkez kazasının, 108 
Uzunköprü, 87 Keşan, 37 Meriç ve 36 
da İpsala müntehibisani çıkaracaktır. 
AIpullu köy eğitmen kursu 

Bu yıl AlpuUuda açılacak lan köy 
eğitmenlerini yetiştirme kursunun 
üçüncü devre tedrisatı nisan iptida-
smda açılacaktır. Kurs için Edimeden 
Alpulludaki okul binasma nakledilen 
Trakya köy okulunda hazırlık yapıl
maktadır. 

Bu devreye her vilâyetten istenen 
şartları haiz 40 eğitmen namzedi alı
nacaktır. 

Fidanlıklar 
Trakyayı ağaçlandırma işleri keli

menin tam manasile seferberlik halin

dedir. Geçen ve evvelki senelerde ol
duğu gibi bu sene de şehir, kasaba ve 
köy fidanlıklarında yetiştirilen mcy-
valı, meyvasız milyonca fidan halka 
dağtıtılmakta ve ve büyük dava böy
lece tahakkuk ettirilmektedir. 

Bu seneki fidanlıklar biraz daha ge
nişletilecek ve gelecek seneki ağaç eki
mi ve tevzi işi arttınlacaktır. 

Bu arada bölge vilâyetlerinin en 
büyük servet kaynaklarından birini 
teşkil edecek olan kavaklıklar da böl
ge fidanlıklarında ve köylerin manevi 
şahsiyeti adma yıldan yıla genişle
mektedir. Yalnız bu sene bir milyon-
dan fazla kavak çeliği yetiştirilmiş 
ve dağıtılmıştır. 1939 yılı için de her 
vilâyet en az 500 er bin olmak üzere 2 
milyon kavak çeliği hazırlamıştır. 
Bu ameliye bitmek üzeredir. İdare 
âmirlerinin ve ziraat müdür ve mual
limlerinin en kuvvetli çalışmaları bu 
nokta üzerindedir. 

Yoncalıklar 
937 yümda 920. 938 yılmda 1000 ve 

bu sene de 1200 kilo Kayseri tohum 
ıslah istasyonundan selekte edilmiş 
yonca tohumu getirilerek Trakyanm 
her tarafında yoncahklar tesis edil
miştir. 

Hayvanların en mühim besleyici 
maddelerinden biri olan yonca ziraa-
tinden köylü çok memnundur ve bu 
yeni ziraate dört elle sarılmıştır. Yan-
calıkların ehemmiyetli bir şekilde ço-
ğaltümasma devaım edilmektedir. Ba 
sene ayrıca Ziraat Vekâleti Tohum ıs
lah istasyonu tarafından Devlet Zira-
rat işletmeleri kurumu çifliklerinde 
üretilen kır yoncalı tohumu getiril
mekte ve ekilmektedir. Bunlar susuz 
ve yağmursuz yetiştiği için pek kıy
metli bir hayvan gıdasıdır. 

Şeker pancarmm çok iyi yetiştiği 
Trakya topraklarında hayvan gıdaia-
nndan biri olan Hayvan pancarı zira-
atine de başlanmıştır. Bunun için Ka
racabey harasından tohum getiril
mekte ve ekilmektedir. 

Demirdag madeni memleketin en 
miHıim servet |(aynal(larından biridir 
Beş ay zarfında 67,000 ton 

saf demir elde edildi 

Demirdag madeninde faaliyet 1 

Fransaya iltica eden ve İspanyaya dönecek olan bir losım milislerle eşyaları 

Sivas (Akşam) — Divrik havalisin
de sıralanan tunç renkli Denüirdağ sil
silesinde yıllardanl>eri el değmeden 
yatan zengin demir madeni cevher
lerinin beş aydanberi işletilmesine de-
vam edilmektedir. Tahmin edildiğine 
göre buradan elde edüecek saf demir 
memleket pazarlanmn ihtiyacma ce
vap vereceği gibi dış pazarlara da ihra
cat yapmağa müsaiddir. 

Maden tedkik arama enstitüsü De-
mirdağda 20 milyon ton saf demir 
mevcud olduğunu tesbit etmiştir. Si
vas - Erzurum demiryolunun madene 
700 metre mesafeden geçmesi nakil 
hususunda mühim bir kolaylık temin 
ediyor, Karabük fabrikaları senede 
400 bin ton demir işliyeceğine göre De 

mirdağdaki ham madde bu ihtiyaç» 
40-50 yü karşılıyabilir. 

Yapılan tedkikler ve elde edilen 
mahsul buradan çıkanlan demir cev
herinin kalite itibarile de çok yüksek 
olduğunu göstermiştir. 

Verilen malûmata göre bu zengin 
demir yataklarından beş ayda 67,000 
ton ham madde çıkarılmıştır. Bu müd» 
det zarfında ocakta çalışan amelenin 
miktarı 30 binden fazladır. 

Kış münasebetüe ocaklarda faaliyet 
kısmen tatil edilmişse de bugünler-
de yeniden çahşmalara başlanacak
tır. Memleket için büyük bir servet 
kaynağı olan Demirdag madeninin iş-
letilmiye başlanması Divriğin de umu. 
mî hayatında bir canlılık yaratmıştı» 
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ay Ta>m laiste ^m 
Tayyare piyangosu çekildi 
Bugünkü çekilişte kazanan numaraları dercediyoruz 

50000 
Lira kazanan numara 

18682 
Bu numaramn son iki rakanu ile 

nihayet bulan bütün biletler 20 lira, 
yani 1/10 bUeUer Z lira amorti İca-
Eanmıştu:. 

12000 
Ura kazanan numara 

32232 
10000 

Lira kazanan numara 

397 
3000 

Lira kazananlar 

2 3 2 6 8 
1000 

Lira kazananlar 
13955 2 4 4 7 9 500 

Lira Icazananlar 
35467 9720 4355 30834 16021: 
2774 19529 2339 32627 19112 
1485 21576 22122 21472 9749 
10629 28574 

8446 
32543 
10600 
23496 

71 
6319 
14604 
8948 

29717 
2089 
9960 

32262 
39531 
6628 

38142 
20313 
29721 

8821 
15894 
33243 
26176 
31742 
28525 
34671 
2204 
13632 
19177 
15221 
8462 
23021 
2453 
22085 
17782 
9450 

9347 
7405 
7149 
12461 
25213 
37813 
7446 
1897 
11691 
4607 
33276 
19586 
6651 
24483 
32376 
2908 
26599 

376 
12172 
18856 
24388 
17582 
1404 
20533 
12913 
19179 
26307 
94008 
38026 
7555 
4343 
34947 
26106 

11657 

13900 
36186 
4920 
34348 
11571 
7217 
18153 
30160 
4657 
21663 
31516 
376G 
32600 
3983 
5207 
2081 

21319 

200 Lira kazananlar 
20300 25802 15279 15361 
21350 25919 31721 27214 
16677 7493 16770 35313 
11531 18878 12081 ' 18362 
13116 29665 47433 

100 Lira kazananlar 
11705 35670 32507 27972 21776 
25982 537 15969 16253 22423 
29056 1612 1653 22760 22811 
24461 7687 19977 32615 15202 
8912 27527 16319 25622 23845 
1472'? 20249 39943 10i4P 3613 
32779 16458 23293 8311 20016 
9772 10119 32655 34385 15893 
30913 7938 35142 22714 17944 
27576 27372 20161 27206 33041 
4446 

50 Lira kazananlar 
26491 1548 35551 34203 5055 
1807 968 16297 3903 17473 
14021 32738 19640 32578 20750 
37000 33224 30822 911 7693 
12798 24942 34158 18110 25831 
37270 12054 27675 10443 28538 
32180 30197 20798 28331 14416 
23790 19992 17757 916 32730 

63 23614 30502 64 11283 
18939 11659 2882 5447 4153 
34560 14714 26554 37773 
4889 38155 19450 25245 2037 
11422 5403 29277 17679 23158 
29714 20499 20449 24408 8440 
8913 14196 8010 30663 1946 
817 30017 1752 3303 38352 

»767 34160 27074 13339 35732 
S583 28066 23106 22564 24232 
34366 31744 30142 24848 1534 
18337 27048 25318 788 12886 
36870 18224 19313 9090 3900 
12059 34459 23141 20237 19655 

30 Lira kazananlar 
36501 9223 28370 35530 39910 
21624 19378 13219 39101 19370 
35057 1633 25625 17307 7622 
15281 39839 39352 25085 12884 
29164 3604 8611 17414 34152 
39410 34864 11304 25079 
2181 12366 26343 33124 2811 
37564 34095 13922 282 
31990 15394 11855 15104 21743 
20200 11772 22457 27827 25341 
11062 2331 31106 19405 24791 
36671 13787 2007 33922 19951 
23198 33390 39729 32224 18642 
39182 33123̂  21519 2918 20633 
7427 18473 17155 13157 16781 
15156 8433 16692 23205 23472 
30856 12476 32181 16415 39131 
31965 21718 13461 13465 2469.İ 
14804 1662 17952 28042 27612 
16031 14157 35249 23563 327Ö 
608 39699 4624 14717 2213 
7903 38287 6390 36684 14837 
33435 8607 36925 13969 25501 
1533 31614 32586 9551 21941 
7598 14378 12861 34595 4911 
13886 713 20770 1889 31608 
27089 36090 35895 18648 34121 
5064 28459 27852 26761 1334 

26678 7154 1656 26542 
18757 32587 2465 4582 1048 
12630 22962 27012 5165 16166 

3963 34881 35717 13391 28556 37835 
24569 7501 14014 15293 39581 
13678 10308 19666 4942 28333 

22252 38460 20781 31521 25714 37441 
15364 24293 4290 6336 11656 
33306 27996 10091 13866 24879 
29504 14630 3070 6209 10202 
8903- 18663 5144 34136 8038 
30573 9291 
35703 20276 3474 38610 3741 
12926 28411 21625 31398 30863 
4175 4502 14700 33208 12122 
33703 4414 34194 26128 33469 
26166 32714 5873 20653 31642 

21 21081 19494 1864 7820 
24680 8426 22657 13835 22622 
5967 1568 1243 2148 18090 
8713 32935 1026 2047 8758 
33560 34893 28173 12457 37334 
37439 31811 38587 3958 20821 

39953 
2337 

En son çekUen ve lark Idşi ara-
smda talısim edUen 20 bin liralık mü
kâfatı aşağıdald 40 numara ioızan-
mıştu*. 
6812 29749 16085 11614 33831 
27064 38521 24574 12766 35332 
10230 14242 11054 28149 19083 
8861 23281 26767 17691 30972 
26631 13414 35756 21224 24322 
2508 26192 2536 36064 33947 
38882 2630 16327 ,f 18341 
2314 34563 16212 16428 26991 

10000 Liralık 
mükâfat 

Türkiye Radyodifflzyon Postalan 
DALGA UZUNLUĞU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m, 15196 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Pazar 12/3/939 

TÜRKİYE SAATÎLB 

12,30: Program, 12,35: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1-Künneke-
Raksan süitinden Blö Andante, 2 - Kal
man - Çardaş prensesi operetinden pot
puri, 13: Memleket saat ayan, ajans, me
teoroloji haberleri, 13,15: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef; Necip Aşkın) 3 - Sorge -
Kaj evinde ışıklar Vals. 4 - Munkel -
Barbele polka, 5 - Frels - Lejyoner asker 
Vals, 6 - Frick - Ren kıyılarmda ben 
evimdeyim. Melodi, 7 - Trapp - Fuji - Sa-
nm etrafmda müzik sesleri - Fantezi, 
13,50: Türk müziği: Çalanlar: Vecihe. 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Nec-
ml Rıza, 1 - Osman bey - Nihavend peş
revi, 2 - Arif bey - Ben buyi vefa bekler 
iken. 3 - Nuri HalU - Bir goneai terdir. 
4 - Arif bey - Saçlarma baglarvalı, 5 -
Arif bey - Şarab iç gülfeminde, 6 - Yusuf 
paşa - Saz semaisi, 14,20 - 14,30: Müzik 
(Neşeli plâklar). 

17,30: Program, 17,35: Müzik (Pazar ça
yı), 18,15: Konuşma (Çocuk saati), 18,45: 
Müzik (Pazar çayı devamı), 19,15: Türk 
müziği (Fasıl heyeti) Safiye Tokay ve 
Tahsin Karakuşun iştirâkile, 20: Ajans, 
meteoroloji haberleri, 20,15: Türk müzi
ği: Çalanlar; Refik Fersan, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar: Semahat Öz-
denses, Mahmud Karmdaş. 1 - Peşrev. 
2 - Faiz Kapancı - Hüzzam şarkı - Bük
lüm büklüm, 3 - Arif bey - Kürdili şar
kı - Düşer mi şanıaa, 4 - Civan Usta -
Her kimde vardır aşk iptilâsı, 5 - Refik 
Fersan - Bir neşe yarat, 6 - Güllzar şar
kı - Gözlerimden gitmiyor, 7 - Hüseyni 
şarkı - Mehtab dalgm, 8 - S. Pmar -
Kürdili şarkı - Ellerine kimler yaktı kı-
najn, 9 - Rakım - Kürdili şarkı - Deme
dim ona hiç kimsin, 10 - Saz semaisi, 
21: Memleket saat ayan, 21 r Neşeli plâk
lar - R., 21,10: Müzik (Riyaseticümhur 
bandosu - Şef: İhsan Künçer) 1 - Brun -
Küçük geçit resmi (Marş), 2 - Par6s -
Menuet - Caprice, 3 - Betehoven - Eğ-
mont (Uvertür), 4 - Louis Aubert - Kısa 
süit: a) Menuet, b) Ninni, e) Bale müzi
ği, 5 - Rimsky - Korsakow - Antar (Sen
fonik parça), 3 üncü kısmı, 22: Anadolu 
ajansı (Spor servisi^ 22,10: Müzik (Caz-
band - Pi.), 22,45 - 23: Son ajans habec-
leri ve yarmki program. 

Avrupa istasyonları: 
Saat 20 de 

Berlin 20,30 Salon orkestrsısı — Ham
burg 20 Oda musilusi — Münih (20 -
20,40) Askeri muzika — Stuttagart 20 
Plâk neşriyatı — Bari (20.40 - 21,15) Ka
rışık musiki — Budapeşte 20,30 Orkestra 
konseri - Bükreş 20,15 Akşam konseri — 
Droitwich (20,50 - 21,05) J. Strausstan 
parçalar — Florans 20 - 20,25 Plâkla 
operet musikisi — Londra (Reg.) 20^5 
Oda musikisi — Prag 20,45 Salon orkes
trası — Sofya 20 Halk musikisi ve 20,30 
Trio konseri — Stockholm 20,30 Stokholm 
konservatuanndan naklen konser — Var
şova 20,20 ye kadar şen musiki ve 2030 
Plâk neşriyatı. 

Saat 21 de 
Berlin 21,10 Senfonik konser — Bres-

lâv 21,10 Klâsik konser — Kolonya sen
fonik konser — Köninsberg 21,10 Orkes
tra ve keman konseri — Lâypzig ve Mü
nih 21,10 (Wagner) in eserlerinden par
çalar — Viyana 21,10 Akşam konseri — 
Bari 21,15 Yunanca neşriyat — Budapeş
te II 21,20 Plâk neşriyatı — Milano 21,15 
Şen musiki — P. T. T. Paris 21,30 Viyo
lonsel konseri — Prag II 21,40 Plâk neş
riyatı — Sofya 21 Şarkı ve 21,55 Operet 
parçalan — Varşova 21,15 e kadar plâk 
neşriyatı. 

Saat 22 de 
Berlin: Senfonik konsere devam — 

Breslâv: Klâsik konsere devam — Ko
lonya: Senfonik konsere devam — Kö-
nisgsberg: Orkestra ve keman konserine 
devam — Lâypzig ve Münih: Wagnerin 
eserlerine devam — Viyana: Akşam kon
serine devam — Hamburg 22,15 Askeri 
muzika — Stuttgart 22,10 Beethovenin 
üçüncü senfonisi — Athlone 22,45 Hafif 
musiki — Bordeaux 22,30 Plâk neşriyatı — 
Bükreş 22,15 Plâk neşriyatı — Milano 
(22 - 22,50) Oda musikisi — Nis (22,30 -
24,30) Konser — Paris P. T. T. (Le Marc-
hand d'Estampes) isimli tiyatro — Prag 
22,10 Senfonik konser — Sofya: Operet 
musikisine devam ve (2230 - 24) Karışık 
musiki ve dans musikisi — Varşova 22,25 
Hafif musiki. Lille (22,45 - 135) Travia-
ta operası. 

Saat 23 de 
Berlin ve Kolonya 2330 Gece musikisi — 

Frankfurt, Lâypzig ve Münih 2330 Karı
şık konser — Viyana (2330 - 1) Gece 
musikisi — Athlone (23,30 - 1) Gece mu
sikisi — Budapeşte 23 - 23,40 Çingene or
kestrası — Bükreş 23.15 Plâk neşriyatı — 
Kopenhag 23,20 Plâk neşriyatı — Lille: 
(Traviata) operasma devam — Milano 
23 Konser — Paris P. T. T.: Tiyatroya 
devam — Prag (2335 - 2430) Plâkla dans 
musikisi — Roma 23,40 Plâkla kanşık 
musiki — Sofya: Dans musikisine de
vam — Stockholm (2330 - 24) Plâkla 
askeri muzika -^ Varşova 2330 Hafif mu-
slkL 

M U I 

30 Arkadaş 300,000 lira kazandı!... 
AKSA M'in yeni ve büyük bir müsabakası 

Buna dair tafsilâtı pel( yaltında neşredeceğiz. 

Ka,ııuıı Bilg^ileri 
CEZALARDN TECBII 

Bir suçlu hakkında hükmedilen 
cezanın infazını muayyen bir zaman 
için tehir etmeğe cezamn tecili der-
1er. Suçlu eğer kanunen muayyen 
olan bu zaman içinde tekrar bir suç 
işlerse her iki suça aid cezalar tatbik 
oltmur. Hem de yeni suçun cezası 
tekerrürden dolayı arttırılarak. Eğer 
kanunda muayyen bu zaman zarfın^ 
da yeni bir suç işlemezse o zaman te
cil olunan ceza sakıt olur, yani o 
adam hiç suç işlememiş gibi olvu*. 

Cezanm tecUine karar vermek 
hakkı hâkimindir. Kanım bu husvıs-
ta kendisine hakkı takdir vermiş
tir. 89 cu maddede yazılı şerait mev
cut olduğu takdirde cezayı istersen 
tecil edebilirsin demiştir ki, bu şe
rait de şunlardan ibarettir: 

1 — Suçlunun evvelce adliye 
mahkemeleri tarafından mahkûm 
olmamış olması ve eğer bir mahkû
miyeti varsa bunun yalnız para ce-
zasmdan ibaret bulunmuş olması lâ
zımdır. Binaenaleyh meselâ bir kim
se evvelce divam harpten mahkûm 

olmuş olsa bu mahkûmiyet tescile 
mâni değildir ve tebiî ecnebi mah
kemelerince hükmolıman mahkû
miyetler de tescile mâni değildir. 

2 — Tecil olunacak ceza ancak 
suçlu hakkında hükmolunmuş ağır 
cezajT naktî veya muvakkat sürgün 
yahut altı ay veya daha az hapis ve
ya hafif hapis cezalan olabilir. Baş
ka cezamn tecili caiz değildir. 

3 — Suçlunım geçmişteki hâli ile 
ahlâkî tema3rüllerine göre cezanın 
tecili ilerde cürüm işlemekten ken
disinin çekinmesine sebep olacağına 
mahkeme kanaat getirmelidir. 

Kanun ilâveten 18 yaşım doldur
mamış çocuklarla yetmişine varmış 
ihtiyarlar hakkında hususî bir hü
küm kabul etmiştir. Bunlar bir se
neye kadar hapis cezasına mahkûm 
olsalar dahi cezaları tecil edilebilir. 

Tazminat kabilinden olan para ce
zası ve zapt ve müsaderesi kanunen 
mecbuıî olan eşya ile mahkeme mas
rafları tecil olunamaz. 

Avukat: Emcet Ağış 

>e^v> 

m. 

Zâfı umumî, kansız
lık, romatizma, Siraca 

kemik, sinir 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürüml-
yen, diş çıkaramayan çocuklar, der
mansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vere
m e İstidadı olanlar H A S A N K U V V E T 
ŞURUBU'ndan Içmelldir. Kanı arttınr, 
iştiha verir, şlfaî tesirler! çoktur. Fennî 
surette imal edilmiş, İçilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçük, büyük 
her yaşta istimal edilebilir. 

«MinıiNiıuıuıııııııııınuuıuıııuıııımuııııııı IIHHIIinilUiltlIllllllllUlIHHIIM 

GRİPİN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
İcabında günde 3 ka§e alınabilir. 
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MACERA NUVELI 

Şebekenin pençesi aitında... 
Bu macera uydurma demdir. Ya-

şşfnmış^ haküd ve acıkh bir hâdise
dir. J^JEâyenin muharriri vaka kah-
Iramanmı şahsen tammış; ve onun, 
TBktik pençesine düştüğü febeke^ 
den knıiufanak için ne kadar çaba-
ladığma sahid olmuştıu-. 

— Bunlar nedir? . diye sordımı. 
Tanımadığım genç kız, yüzünü ba

na çevirdi. Çehresi muntazam hutut-
luydu. Kumral kirpiklerinin altmda, 
İri yeşil gözleri parlıyordu. 

— Hüsnühal varakaları... Çahşmak 
için yer arıyorum! - dedi. 

Bir hizmetçi idarehanesinde bulumı* 
yorduk. Anneme adam lâzım oldukça 
ben sık sık buraya müracaat ederdim. 
Ekserya Alzaslı yahud Alman îsviç-
resinden köylü kadmlar bulurdum. 
Daima da memnun kalırdık. 

İşte bugün de müdireyi beklerken 
iyi bir terzi elinden çıkmış lâciverd tay
yör giyen bu genç kızla karşılaşmış
tım. Başındaki şapkada pahalı maldı. 
Hattâ elinde de eldivenler vardı. 

İlk önce kendisini, hizmetçi arama
ğa gelen bir aile kızı sanmıştım. Bil
mem hangi hissin tesirile konuşmağa 
giriştim. 

Şimdi içini çekiyor, el çantasından 
çıkarttığı kâğıdları okutmağa çalışı
yordu. 

Mahcup bir sesle: 
— Ben de adam arıyorum. Belki an-

laşırız! - dedim. 
Sonra, sanki irademin fevkinde bir 

kuvvetin tesirile hareket ettim. Adre
simi verdim. Kendisini öğleden sonra 
bekliyeceğimi de söyledim. 

Eve dönüşümde hâdiseyi olduğu gi
bi anneme anlattım. 

— Mükemmel hüsnühal varakaları 
var. İki ay kadar bir ecnebi sefiresi
nin yanında bulunmuş. Sonra da bir 
barona hizmet etmiş. 

Ve nihayet ağzımdan şu sözler dö
küldü: 

— Ne yapalım?.. Gözlerinde öyle bir 
rica ediş vardı ki, dayanamadım... Âde
ta boğulacak bir insanın bakışı gibi 
birşey.... 

Köşkümüzün etrafını saran bahçe
de, beşe doğru ayak sesleri işitildi. 
Meçhul kız, kibar edasile kendini tak
dim etti. Yamnda lâciverd deriden gü
müş markalı iki çantası vardı. Annem 
kendisinden izahat isteyince, kızara-
rak: 

— Ben Berlindeki büyük bir tâbi'in 
kBiyım. - dedi. - Üvey annemle geçi-
nemediğim için evden kaçtım. Sonra 
aıkmtıya düştüm. Çalışmak için yer 
aradım. Ecnebi olduğumdan umumî 
müesseselerde iş bulamıyorum. 

Bu sözler gayet tabiî idi. Fakat her 
nedense bana yalanmış intibaım ver
di. Dikkatle yüzüne baktım. Hariku
lade gözlerini benden kaçırmadı. Lâ
kin açık ve doğru bakışlarma rağmen 
sözlerinin yalan olduğıma artık kati
yen kani idim. 

O andan itibaren, âdeta çocuk de
necek kadar genç olan bu kızın, müt
hiş bir sırrı sakladığım anladım. 

Annem: 
— Kaç yaşındasın? . diye sordu. 
— On sekiz. 
— Vah zavalh! - diyerek, annem, 

bana doğru döndü. - Git odasım gös-
tett -dedi. 

Ve sonra, ismini sordu: 
— Tea Bolsing. 

««« 
Günler geçti. 
Tea ev işlerini yapmağı günden gü-

&e daha iyi öğreniyordu. Hüsnühal va
rakalarında «İyi iş bilir» diye yazılı 
olmasına rağmen nazik ellerine şim
diye kadar bir süpürge almadığı der
hal meydana çıkmıştı. Hattâ sebze 
ayıklamasmı dahi beceremiyordu. Fa
kat gitgide bize alışıyor, hüsüniyet gösr 
teriyordu. 

Gayet iyi tahsil gördüğü belliydi. 
Gerek fransızcayı, gerek ingUizceyl 
kendi lisanı gibi telâffuz ediyordu, 
hassas ve akıllı bir kızdı. İşinde yap
tığı beceriksizlikleri bize karşı göster
diği itinalarla ödemeğe çalışıyordu. 

Bazen de birdenbire gözlerinde bir 
gam beliriyor, bütün yüzünü hüzün 
kapılıyordu. Belli ki acı bir hatıranm 
dehşeti altmda idi. 

Bir akşam Tea odasına çekildikten 
aonra, annem, bana: 

— Bu çocuk hayatta çok ıztuap çek
miş olacak! - dedi. İşi bittikten sonra 
kütûphanemziden kitap ahp okumak 
üzere bizden müsaade istemişti. Seçtir 
ği eserler bizi hayrete düşürdü. Haki
ki ve derin bir tahsili okluğu belliyw 
di. 

O gün Tea'mn düşünceli bir hah 
vardı. Mahcubiyetle amıone yaklaşa
rak, ayhğına mukabil yüz frank İste
di. 

Parayı alınca teşelckür etti; ve: 
— Kabilse, bir saat kadar da bana 

müsaade verin! Saati rehinden kurtar
mak için gideceğim. Annemin yegâne 
hatırasıydı. Çaresizlikten terhine mec-» 
bur oldum. - dedi. 

— Demek hiç paranız kalmamıştı. 
— Hiç... Size raslamasaydım halim 

fena idi. 
Sonra gülümsiyerek: 
— Şimdi artık herşey düzeldi! - de

di. 
Onun bu kısa gaybubeti esnasında 

postacı matmazel von Bolsing'e hita
ben yazılmış taahhüdlü bir mektup ge-; 
tirdi. 

Kızı bulamayınca zarfı bırakmadı. 
Ertesi sabah geleceğini söyledi. 

Saatini kurtarmış olduğundan ne
şeyle avdet eden Tea kendisine mek
tup geldiğini haber alınca dudaklan-
na kadar sarardı. Ve sonsuz bir dehşe
tin testrüe tekrar sordu: 

— Bana mı?... Mektup mu?... 

si bize tesir etmişti. Haline acıyorduk. 
Ortamızda yabancı, milliyeti itlbarlle 
ayn bir İnsan olmasına rağmen onu 
pek sevmiştik. 

Aradan iki gün geçti. 
Gene postacı geldi. Bu sefer bir ta

ahhüdlü mektupla bir ihbarname ge
tirdi. 

— Namınıza bin frank var! dedi. 
Tea, başmı önüne eğmiş, kâğıdı al 

mak cesaretini bir türlü gösteremiyor
du. 

Adam; neşeyle: 
— İmza edin! - dedi. 
Kızm elleri öyle titriyordu ki, ismini 

zorla yazabildi. 
Annem: 
— İşte şimdi epey paranız var! - de

di. 
Tea, hazin hazin: 
— Bu paraya asla elimi sürmiyece-

ğiırt! - diye cevap verdi. 
Mektubu aldı. Okumadan ateşe at

tı. Gözlerinden hüzün ve öfke parh-
yordu. 

Ertesi günler sıra ile gelen üç mek
tubu ve iki telgrafı da gene okuma
dan yaktı. Artık iradesini toplamış, 
belki katî bir karar vermişti. İki üç 
kere istikbalinden de bahsetti. 

— Baharda bu bahçe ne güzel ola
caktır. Ben, ağaçları, çiçekleri ve kö
yü pek severim. Plaja gitmem için haf
tada bir iki kere izin verir misiniz? 

Demek niyeti bizde kalmaktı. 
Halbuki biz onu fırtınadan korun-

«Zavalh Tat, telefonda bu âmirane sesi işitince ne yapacağmı şaşuıyordu.» 

Ertesi sabah zarfı aldı. Açmadan, 
mutfaktaki masanm üzerinde, uzım 
müddet bıraktı. Adresi, azimkar bir 
erkek hattile: 

Mile T. Bolsing 
Diye yazılmıştı. 
öğle vakti, annemin, açılmamış zarf

la alâkadar olduğımu görünce izahat 
verdi: 

— İsviçrede bulunan bir arkadaşım
dan! 

Gene yalan söylediğine kani idim. 
Annem sordu: 
— Adresinizi biliyor mıydı? 
Meçhul kızm yüzünü endişe kapladı. 

Ve boğuk bir sesle: 
— Hayır... İyi gizlendiğimi sanıyor

dum... Fakat »Onlar» herşeyi her za
man öğreniyorlar. 

Sonra birdenbire ağlıyarak bağırdı: 
Söylediğim bu sözlere ehemmi

yet vermeyin... Ben deliyim... Ne dedi
ğimi bilmiyorum. 

Ertesi sabah, kızarmış gözleri, peri-
şan hali, bizi son derece müteessir et
ti. Fakat bu kızın öyle çekingen, öyle 
açılmak istemiyen bir hali vardı ki, 
birşey sormağa cesaret edemedik. Yei-

mak için bir müddet çatımızın altma 
sığman geçici bir kuş sanmıştık. 

Aradan bir müddet geçti. Artık mek-
tuplann, telgrafların da arkası kesil
mişti. 

Bir gece ona doğru telefon çalmdı. 
Annemle Tea çoktan yatmışlardı. Hay-
retle yerimden fırladım. Böyle geç sa
atte hiç kimse bizi aramazdı. 

— Allo!... - dedim. 
Telefoncu İnz^ 
— İsviçre sizinle konuşacak! dedi. 
Sonra, kalın bir erkek sesi: 
— Allo!... Matmazel Tea Bolsing'le 

konuşabiUr miyim? - diye sordu. 
— Bakayım. 
Ses âdeta emreder gibi: 
— Gidin!... Onu bana çağırın.? 
O kadar âmirane bir konuşuştu ki, 

gayri ihtiyari söyleneni yaptım. 
— Tea!... Sizi telefondan çağırıyor

lar! - dedim. 
—Lüksü daima bizi hayretlere düşü 

ren siyah ipekli pijaması üzerine bir 
robdöşambr atarak odasının kapısını 
açtı. 

Telefon sofada olduğu için tabiatUe 
muhavereyi işitiyordum. 

Tea evvelce Fransızca: 
— Evet, aldım... YoUadığmız kâfi... 

Fakat derhal olamaz... - dedi. 
Herifin suallerine boyıma menfi 

cevı^lar veriyordu. Sonra birdenbire 
yalvarmağa başladı. 

— Yapmaym... Allah rızası İçin 
yapmaymız... Bımu 3rapamazsmız... 

Şimdi artık uzun uzım Almanca 
konuşmağa başladı. Ben bu lisam 
pek iyi bilmem. Fakat bazı kelimeler 
kulağıma çarjuyordu. Adam «şef» di
ye hitap ediyor; ve fukara, fakat kor
kusuz bir hayat sürmek istediğini söy
lüyordu. Sonra: 

— Artık maiyetinizde çalışmak is
temiyorum... Yaşamak istiyorum... 
Yaşamak... - diyordu. 

Bir an sükût oldu. Sonra gene Tea-
mn sesi, sakin olarak, analisanmda 
yükseldi. 

— Öyle ise, pek alâ... Ölürüm.... 
Gene sükût oldu. Sonra telefonu 

kapattı. 
— Size telefon eden arkadaşınız 

mı? - diye sormaktan kendimi mene-
demedim. 

Şaşkın nazarlarla bana baktı. 
— Benim oralarda hiç arkadaşım 

yok! - diye itiraf etti. 
Sonra birdenbire elimi tuttu, öptü 

ve odasına kaçtı. 
Ertesi gün, sakin bir hali vardı. Saç

larım ipek bir örtüye sarıp: 
— Mutbağı temizliyeceğiz! - dedi. 
Akşama kadar sildi, oğdu, temizle

di. 
Telefon muhaveresinden anneme 

hiç bahsetmemiştim. Endişeye düşe
cek diye çekiniyordum. Ben bile he
lecan içindeydim. Ve ben, ertesi ak
şam ayni saatte zil çalınca, ayni adam 
tarafmdan olduğunu anladım. 

Tea bana: 
— Bir daha beni ararlarsa «gitti» 

diyiniz! - diye rica etmişti. 
Ben de: 
— Matmazel Bolsing gitti! - dedim. 
Âmirane ses, büsbütün şiddetleşti: 
— Doğru değil... Yalanımz size pa-

hahya malolur... Hemen çağırınız! 
i— Hayır. 
— Hemen çağırınız... Yoksa hepi

nizin hayatı tehlikededir. 
Sesi o kadar sert ve öyle katîdi ki, 

korktum. Tea'ya haber verirken söyle
nen sözleri de tekrarladım. 

Elızcağız, bana uzun uzun baktı. 
Ve: 

— Evet... - dedi. - Herşeyi yapar. 
Bu sefer vaziyeti tamamen değiş

mişti Yorgun, kırık bir hali vardı. 
Karşısmdakinin sözlerini dinledikten 
sonra: 

— Pek alâ! . dedi ve kapadı. 
Ben yamnda duruyordum. Karşım

da hürmetle eğildi. Adeta benden af 
düer gibi 

— Yann gideceğim... Buradan çok 
uzak bir yere... 

— Size hiç bir yardımım da doku
namaz mı? 

— Teşekkür ederim... Hayır... Artık 
kürdim pençesinden kurtulamıyaca-
ğımı anladım. 

Ertesi sabah hayatm fırtınası için
de kendini şaşırmış bir yavru gibi çı
kıp gitti. Bahçenin kapısmdan döndü. 
Bir kere daha döndü bize baktı. Du
dakları «mersi!» derken, meyus göz-
leri de «ebediyen Allaha ısmarladık!» 
diyordu. 

Aradan epey seneler geçti. 
Gazeteler, müdhiş bir casus teşki-

lâtmda bulunan bir kadından bah
sediyorlardı. Bu meşum kız, bir çok 
erkeklerin ölümüne sebep olmuştu. 
On sekiz yaşındayken beynelmilel ca
susluklara iştirak etmiş, onun yüzün
den parlak bir genç Alman zabiti ken
disini vurmuş. O zaman bir müddet 
ortahktan eserini kaybetmiş. Fakat 
şimdi yakalandıktan sonra bütün hı
yanetlerini kendi ağzile söylemiş. 

Bu havadisi gazete katliyken oku
yordum. Sonra sahifeyi açtım. Birden
bire karşımda Tea'mn acıklı yüzü be
lirdi. Derhal Parise gitmek, onun bu 
menhus işden kurtulmak için nasıl 
çurpmdığmı anlamak istiyordum. 

Tren saatlerini sordum. Zamamn 
geçmesine rağmen ona karşı kalbim-

BULMACAMIZ 
> a s 4 5 « ? s 9 10 

Boldan • * ( • : 

1 — Halk eden - Her gün içtiğimiz şey. 
2 — Hayır bereket - Yazı âleti. 
S — İstirahat yapan. 
4 — Uyandırma - Batmaktan emir. 
5 — Kara - Kalburdan geçirir. 
6 — Tersi eski zaman rütbelerinden-

dlr - Gözden çıkarma. 
7 — Vyuyan kukla. 
8 — Güzel sanat - Yemekten emir -

Tersi Afıikada bir nehirdir. 
9 ~ Eski bir çalgı - Sonuna «E» gelirse 

kraliçe olur. 
10 — Sonuna «S» gelirse bir tdp oyunu 

olur - Yalvarma. 

Tokandan a^ağı: 
1 — Yurduna saygısı olan. 
2 — Köylü zengin - İma. 
3 — Psikoloji - Bebeğin başı, 
4 — Aralık tıkayan. 
5 — Tersi çizgidir - Peygamber. 
6 — Tersi açık zihin olur. 
7 — Sonuna «İ» gelirse bir erkek ismi 

olur - Zeybek ağalan. 
8 — Leblebi satan. 
9 — Medheden. 

10 — Ümid et - Denizbankın bir vapuru. 
Geçen bulmacamızın halli 

Boldan sa^a: 
1 — Kuşbeyinli, 2 — Üme, Duru, 3 — 

Lubkam, Ren, Ümit, Ra, La, 5 — Sih, 
Cuma, 6 — Kakavan, 7 — töstün, Duka, 
8 — Re, Er, 9 — Madun, Tul, 10 — Ma
zeret. Tl. 

Takandan aşağı: 
1 — Külüstür, 2 — Umumi, Sema, 3 — 

Şebih, Az, 4 — K. T., Kimde, 5 — Eda, 
CSan, Ur, 6 — Yumruk, Ne, 7 — İr, Amade, 
8 — Nur, Avurt, 9 — El, Ak, Ut, 10 — 
İkna, Namlı. 

Kulağmıza küpe olsun 
Daima RADYOLİN; çünkü: 

Diş doktorunuzun bütün hastalan-
na söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalımyarak onlan mikroplar
dan, muzır salyalardan ve hamız
lardan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegâne iksirdir. 

H e r s a b a h , ö ğ l e ve a k ş a m 
h e r y e m e k t e n s o n r a sründe 

3 d e f a d i ş l e r i n i z i 

RADYOLİN 
Diş macunile muntazaman 

fırçalayımz. 

de derin bir muhabbet vardı. Söyliyc-
ceğim sözler belki cezasını hafifletebi-
hrdi. 

Ben bu kadının fena bir insan ol
madığına ciddiyetle kanidim. Karak
terinin zafiyetinden istifade edilmiş
ti. Muhakkak ki müdhiş bir talihsiz
lik kurbamydı. 

İstasyona koştum treni beklerken, 
bir müvezziin: 

— Son havadis... Casus Tea Bolsing 
müebbed küreğe mahkûm oldu! - di
ye bağırdığını işittim. 

Yetişememiştim, kurtaramamış-
tım-. Kader, sonuna kadar biçare kızı 
ezecek, mahvedecekti. 

Tercüme eden: (Vâ - Nû) 



Salılfe 12 AKÇAM ti um 1030 

<L 

SARAY ve BABIÂLİNİN İÇ YÛZO 
Yazan: SÜI.EYMAN KANÎ Î R T E M —Ttflrcüıne, İktibas ha3da mahfuzdur 
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I 

Ortaçağ Alman şövalyeslle Arab 
şeyhini birleştiren garip bir kıyafet 

Fransa eskidenberi işgal ettiğfi mev
kie son zamanlarda lâyıkile nezaret 
edemiyordu. Almanya imparatoru da 
tamamen değilse de büyük nisbette o 
mevkii tutmak istiyoröU^/ 

Bunun için Kudüsü ziyaretine bü
yük bir alâyiş ve nümayiş şeklini ver-
dirmişti. 

Almanya imparatoru Kudüste yerü 
yapılan protestan kilisesinin küşad 
resmini bu ziyaret esnasında kendisi 
yapacaktı. 1898 teşrinievvelinin otuz-
birinci günü Kudüs şelırlnin tezyin e-
dilmiş sokaklan hiç bir vakit görülme
miş bir surette parlak Alman kıyafet
lerinin meşheri olmuştu. 

Alman ordusunun bütün üniforma
larından hiç olmazsa birer numune 
görülüyordu; göğüslerde Osmanlı ve 
Alman nişanları parıldıyardu. Yafa
da bulunan Alman kruvazörlerinden 
250 müsellâh bahriyeli celbedilmişti. 
Bahriyelilerin ve süvarilerin beyaz 
hüsarlann mavi üniformaları, kadm-
lann açık renkli libasları imparato-
run davetine icabet eden birkaç yüz 
rahibin siyah cübbelerfle tezad teşkil 
ediyordu. 

İmparator bugün yalmz bir ma
bedin değil, kendisinin seçtiği bir kı
yafetin de küşad resmini yapacaktı! 

O bu törende ortaçağlar kıyafetinde 
görünmeği münasip bulmuştu. Bu kı
yafetin ön kısmmda başta bir miğfer, 
göğüste Lohengrin zırhı görülüyordu; 
arka kısmı ise boyundan ayaklara ka
dar altın lâme som beyaz ipekten bir 
manto ile örtülmüştü. İmparator o 
gün daha ziyade bir tiyatro sahnesine 
yakışacak bir şekilde bir ortaçağlar 
Alman şövalyesile bir Arap şeyhini 
nefsinde cem ve temsil eylemişti! İkin
ci Vilhelm gene o gün haç şeklinde bi
rer hatıra madalyesini Alman bahri
yelilerinin göğüslerine kendi elile tak
mıştı. 

Bu dinî ve askeri nümayişle Şark 
katolikliğS âleminde bir protestan ve 
Alman muvaffakiyeti teşhir ediliyor, 
dul O kadar ki, bu Alman muvaffaki
yeti diğer protestanlardan bile kısk». 
nılıyordu. 

Protestan kilisesinde Alman impa
rator ve imparatoriçesi namına ve şe
reflerine yapılacak ilk âyine sırf pro
testan Almanların kabulü tensip edil
mişti. Protestan meclisi reisi Barkhau 
seti mabedin basamaklannjda dura
rak içeriye gireceklerin yalnız protes
tan Almanlar olmasına bizzat nezaret 
eylemiş ve bu suretle katoliklerden 
kimse içeriye kabul olunmamıştı. 

Âyinde İngiliz veliahdını temsil ede
cek protestan heyetine bile kapılar 
pek geç açılmıştı! Bu da sırf İngiltere 
ile siyasî bir ihtilâfa meydan bırak
mamak için! 

İmparator ikinci Vilhölm kilise mih. 
râbmda bir papas gibi dua etmiş, âyi
ne bununla başlanmıştı! 

Yapacağı tesirlerde tenevvüü seven 
ikinci Vilhelm bir protestan prensi gi-

- bi girdiği arzı mukaddeste Fransa ta
rafından iddia edilen himayeye rağ
men katolikliğin de hâmisi rolünü ih
mal eylememeği, bir «Katolik siyaseti» 
takip etmeği düşünmüştü. 

Buna mebde olmak üzere Abdülha-
midden hazreti İsamn havariyunile 
yemek yediği mahal, ki hazreti Davu-
dun merkadini de ihtiva eder, mülki
yetini istemişti. Abdülhamid müslü-
manlarca da tanınmış Wr peygambe

rin merkadi ni vermekten çekinmiş, inı-
paratora karşı itizar eylemişti. 

Bu red karşısında başka bir tedbir© 
tevessül zarurî görülmüştü: 

Bu mahallin yanında (Davudi) ai
lesine aid dört bin arşınlık bir lahana 
tarlası vardı. 

((Bâlâdan» gelen emir üzerine Ku
düs mutasarnfı bu tarlanın sahibini 
çağırdı; hünkâr namına bu yeri Al
manya imparatoruna satmasuu tek
lif ve tebliğ etti. Adam evvelâ biraa 
nazlandı; sonra tarlayı hakikî değeri-
nin pek çok misline, beş bin altma 
vermeğe razı oldu! 

Doyç bankın Kudüste şubesi olan 
Alman Filistin bankası Almanya im
paratoru tarafından bu parayı öde
mek emrini aldı. 

Muamele bittnci ikinci Vilhelm bu-

rasmm Alman katoliklere bir hediye 
oldıiğımu papaya telgrafla bildirdi. 
Papa bir protestan hükümdarm kato-
likliğe böyle bir takdimesine karşı ubu-
set göstermedi! 

İkinci Vilhelm bizzat bu lahana tar
lasına giderek bu yeri bir Lâzarist ve 
üç Kapüsen Almana teslim etti. 

Lahana tarlası bu suretle Alman 
katoliklerin malı oldu! Burada vücu-
de getirilecek bir Alman katolik ma
bedi tabiî Fransız himayesi haricinde 
kalacaktı! 

Alman - Türk dostluğunun Osmanh 
ülkesinde Almanyaya temin ettiği 
maddî ve iktisadî menfaatlere gelin
ce: 

Avusturyah mühendis Pressel 1875 
de neşrettiği bir eserde Anadoluda de-
nüryoUarı açmak, kadastro yapmak. 
Alman kolonileri tesis etmek üzere bir 
şirket teşküi plânım teşrih etmişti. Bu 
zat az zaman sonra demiryolu imti
yazları meselesinde büyük bir şöhret 
kazanmıştı. Presselin tavsiyesi veçhi
le bir şirket teşkili fikri Berline mü
layim gelmişti. 

1880 de elli milyon mark sermaye 
ile bir (Ticarî ve sınaî şirket) tesis edil. 
miş, bu şirket 1881 de bir «Tedkik se
feri» hazırlamıştı. Bu sefere iştirak 
edenler arasında şirketin reisi Bonn 
üniversitesi ekonomi politik profesörü 
doktor Loehnis, garbî Prusyada (Ren) 
havalisi demiryolları şebekesi umum 
müdürü Heimann ile birçok tüccar, 
fabrikatör, birkaç liman, maden, or
man mühendisi bir doktor vardı. Bu 
misyon yaptığı tedkikleri Almanyada 
büyük ehemmiyet verilen bir eserle 
meydana koymuştu. Ekonomistlerin 
hülyaları artık müsbet projelere ta^ 
havvül ediyordu. 

Alman hükümeti iyi tamnmamıç 
memleketlere muhaceret cereyanım 
sevketmeden evvel mevkii tedkik ve 
mütalâa eylemek lüzumunu iyice tak
dir eylemişti. 

İptidaen yapılması lâzım gelen bu 
iş için Osmanlı padişahımn hayırhah-
lığma güvemlebilirdi. 

Bu sayede idi ki, coğrafyacı Kiepert 
Ege denizinden Basra körfezine ve 
Karadenize kadar hiç bir suretle iz'aç 
edilmeden ve Osmanlı hükümetinin 
yardımlarım görerek dolaşabilmiş, 
Anadolu haritasmı vücude getirmişti. 

Artık Almanlar işe girişebilirlerdi. 
Demriyolu imtiyazlan istediler ve al
dılar. 

Ankara hattmı yaptıkları sırada 
Anadoluda «sırf Almanlardan mürek
kep büyük bir ziraat kolonisi» tesis 
edilebileceği düşünülmeğe başlanmış
tı. Fonder Golç bUe: 

(Şüpheli teşebbüslerde talihlerini 
denemek üzere büyük denizler aşan 
Almanlar oldukça kalabalık olarak ge
lirler ve teşkilât yapmayı bilirler, ara
larında ittihad ve inzibatı temin eyler-
lerse Anadoluda büyük ticarî yollar 
kenarmda kendilerine mümbit ve ge
niş arazi bulurlar) diyordu. 

Bir sendikanın Boğaziçinden Fırat 
membalarma kadar umumî bir istik
şafa memur ettiği coğrafyacı Nau-
mann da: 

(Amerikadaki Alman kolonları es!d 
vatanlarına tamamen yabancı kal
maktan başka şey yapamadıkları hal
de Şarka gelecek olanlann ana va
tanla rabıtalarım muhafaza edebile
ceklerini, faal bir ticarî mübadeleye 
vasıta olabileceklerini) beyan eylemiş
ti. 

Diğter muharrirler daha katî proje
ler ortaya koymakta idiler. Bunlar 
arasında doktor Kari Krüger muha
ceret işinin kuvvetli sermayeli bir şir
kete tevdiini tavsiye eylemişti. 

DemiryoUar agronomu Hermann 
verdiği bir konferansta kütle halinde 
muhaceret kabul edUemiyeceği için 
Alman muhacirlerinin altıdan seki
ze kadar kişilik gruplarla hareket et
meleri lüzumunu, fakat bundan evvel 
Osmanlı hükümetinden bu muhacir
lerin mallan için katî bir zaman ve 
tahhüd alınması İcap eylediğini ileri 
sürmüştü. 

Alman demiryolu kumpanyası 1893 
de demiryolu etrafmda büyük arazi
nin kendisine terkini, bu yerleri işgal 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halâskârgazi caddesinde Halk, 
Taksim: Nizameddin, Tarlabaşında 
NUıad Abdullah, Beyoğlu: Kanzuk, 
Dairede Güneş, Galata: Topçular cad
desinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut, Fatih: 
İsmail Hakkı, Karagümrük: Fuad, 
Bakırköy: Hilâl, Sanyer: Osman, Ak
saray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş: 
Süleyman Receb, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Kumkapı: Cemil, Küçük-
pazar: Hasan Hulusi, Samatya: Ero-
filos Çula, Alemdar: Sim Rasim, Şeh
remini: Ahmed Hamdi, fjsküdar: İtti
had, Heybeliada: Tanaş, Büyükada: 
Halk. 

Her gece nöbetçi eczaneler: Orta-
köy, Amavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
şabahçe, Anadoluhisan, Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân ve Rumelihisann-
daki eczaneler her gece nöbetçidir. 
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T U R A K İ N A 
T A R İ H Î R O M A N 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 80 

mülhakatı için AKŞAM gaze
tesinin tevzi yeri münhasıran tz-
mirde İkinci Beyler sokak 52 nu
marada Hamdı Bekir Oürsoylar 
mağazasıdır. 

edecek olanlarm vergilerden muafi
yetlerini istedi. 

Bu talebin arkasında kendisinin hü-
kümranhk haklarına vurulacak dar-
beyi, devletin ve hazinenin uğnyaca-
ğı zararlan hesaba katmıyan Abdül
hamid Almanlara karşı sempatisini 
göstermek üzere bunu da kabul ede
cekti. Fakat bu suretle Anadoluda bir 
küçük Almanya kurulacağı hakkında 
kendisine takdim olunan bir muhtıra 
işi bozdu; arazi imtiyazı verilmedi. 
Hat boytmda Alman kolonlan teşkili 
için kurulan projeler suya düştü. Bu
nunla beraber demiryolu kumpanyası 
hat boyunca Alman mektepleri açarak 
Anadoluda Alman dilinin neşr ve ta
mimini temin eylemeği ihmal etmi
yordu. 

Şarka gelen Almanlann miktan ay
dan aya artıyordu. Bu Almaıüar kü
çük ticarete de sülük ediyorlardı. He
le demiryolunun Konyaya bir kol u-
zattığı Eskişehir mühim bir Alman 
merkezi halini alıyordu. 

Devlet Ahnanyaya harp gemileri ıs
marlıyordu. İlk tüfek siparişi tanesi 
360 kuruşa olmak üzere -altm para-
1887 de mavzer silâh fabrikasma ya
pılmıştı. Her bir silâhm fiatine ko
misyon ve bahşiş karşılığı olmak üze
re 75 kuruş kadar bir meblâğ ilâve 
edilmişti! Bundan sonra siparişler bi-
ribirmi takip etmişti. Bunlan getiren 
Alman gemileri nakliyatın bedelini al
madıkça silâhlan çıkarmıyordu! Bu se
beple İstanbul limamnda yirmi gün 
bekliyen gemiler olmuştu? 

Osmanlı ülkesinde ticarî rekabette 
Almanya tecavüzde idi. İngiltere teda
füi vaziyet almıştı; Fransa ise ricat 
ediyordu! 

Almanlar her teşebbüste mükemmel 
bir takip fikri ve inad derecesine va
ran bir sebat gösteriyorlardı. 

Amerika himaye sistemini kabul et
mişti. Bu hal de Almanyamn yayılma 
kuvvetlerinin Şarka şevkini intaç edi
yordu. 

Fransa Şarkm eski fabriksıcısı, taci
ri idi. Fakat o Şark halkınm Ihtiyaç-
lanna göre mal çıkarmağı değil, ken
di istihsalleri ne ise onlan satmağı, 
sürmeği düşünürdü. 

Almanyamn genç sanayii ise isteni
len herşeyi temin ediyordu. 

Alman sanayi erbabı Fransızlar ve 
İngilizler gibi müşterinin kendilerine 
gelmesini beklemiyor, ucuz ve göste
rişli eşya nümunelerile müşterinin 
ayaklarına gidiyorlardı. Şarkta ekse
riyetle Fransız ticareti Latinler, tngi-
Uz ticareti Ermenüer vasıtasüe icra 
ediliyor, arada mutavassıtlar kârdan 
kendilerine hisse ayırıyorlardı. Bu da 
eşya fiatiıü yükseltiyordu. 

Almanlar iptida Avusturyalı Ya
hudiler kullandüar. Bunlar yolu açm-
ca asıl Almanlar işleri ele aldılar; yer
li vasıtalan da ortadan kaldırarak ve 
istihlâk yerlerine giderek ucuzluğu te
min eylediler. 

Bu suretle Osmanlı ticaret piyasala-
nmn en mühim ımsUru oldular. Al
manyamn bütün gayretleri mahirane 
idare edilmiş bir siyasetle elde ettikleri 
Bağdad demiryolu imtiyazile tetevvüç 
etti! 

Almanlar bununla Drang nach Os-
ten siyasetüıde ilk büyük hedeflerine 
varmışlardı. Ancak bu hedef ıımnmt 
harp sonunda yıluldıl 

Tangut tahtına oturan (Li - Te) birgün Cengîze: 
''Ben Moğol değilim, gözünü açl„ demişti. 

Diye bağrıştılar... Ve Samo biraz 
daha düğüş yerine yaklaşmca, muha
fızının çehresinde, galib bir döğüşçü-
nün gururunu sezer gibi oldu. Ayni 
kan biraz sonra daha fazlasile dökül
dü. Fakat, Sinvur kolunu kurtararaı-
yordu. Kolu omuzundan kesilmiş miy
di? Yoksa elindeki hançerle canava
rın gırtlağım mı parçalamıştı? 

Birdenbire galip, mağlûp anlaşıla
madı.. 

İkisi birden yere yuvarlandılar. 
Samo canavann ağzından, çeşme gi

bi, kan aktığmı görünce dayanama
dı: 

— Sinvur... Yaşıyor musun? 
Diye bağırdı. 
Sinvur kısık fakat mağrur bir sesle 

cevap verdi; 
— Merak etmeyin, yaşıyorum. 
Ve birkaç saniye devam eden kor 

kunç bir sessizlikten sonra ilâve et
ti: 

— Canavarm ağzını açın,.. Kolumu 
kurtaracağım. 

Akıncılar kargılarım uzatarak hay-
vanm ağzına soktular... İki çenesini 
biribirnden ayırdılar... Canavar bir
denbire o kadar sakinlemiş, o derece 
kuzulaşmıştı ki... İlk homurtulardan 
sonra, hafif solumalardan başka bir-
şey duyulmuyordu. 

Sinvuru çekemiyenler bile o daki
kada heyecana kapılarak, canavarla 
boğuşan yiğite acıyorlardı. 

Samonvm adamları hayvanın ağ
zım kargılarla açtılar... Canavann 
uzun dili iki parça olarak yere düştü... 
Ve Sinvur kolunu güçlükle canavann 
ağzından kurtardı... Geniş bir nefes 
alarak yerden kalktı. Onu ilk önce 
Samo kolundan tutmuştu: 

— Yiğitliğini, cesaretini gösterdin, 
Sinvur! Tann seni korudu. 

Diyerek omuzunu okşadı. 
O sırada ortada duran güreşçi ya

vaşça bir kenara çekildi... Gözden 
uzaklaştı. 

Böyle müthiş bir canavarla boğu
şan 3riğitle kim güreşebilirdi? 

Moğol zabitleri: 
— Biz Cengiz han zamnamdakl 

«Ölümden yılmazlar» arasında bile 
bu kadar kuvvetli bir yiğit görmedik... 

Diye söyleniyorlardı. 
Yerde yatan canavar hâlâ ölmemiş-

ti. Fakat, Sinvur onu boğazından, can 
alacak yerinden yaralamış, yere dü
şürmüştü. O bir daha kalkamazdı. 

Moğol nişancıları kılıçlar, kargılar
la canavarı delik deşik ettiler... Öyle 
ya, yaralanmış bir mahlûku öldürmek
ten daha kolay ne vardı? 

Şimdi Sinvur içinden gülüyordu... 
Kolunım kemiği biraz zedelenmiş ol
makla beraber, o kadar neşelenmişti 
ki... Kendisile dudak bükerek alay 
edenleri araştınyor. artık alay sırası 
kendine geldiği için, başını sallıyarak 
gülüyordu. 

Sinvur bu işi ilk defa yapmış değU-
di. O, Cengiz hanla Kınm seferine gi
derken de - o zaman çok gençti - gene 
böyle karşısma müthiş bir canavar 
çıkmıştı. Sinvur onu da -ağzma han
çer sokarak, tıpkı bunun gibi öldür
müştü. Bu işi yapmak kolay değildi. 
Hançeri iyi kuUanamayıp canavara 
kolunu kaptırmak da vardı. 

Samo o gece, ilk defa kendi elile 
Sinvura bir kadeh kımız ikram etmiş-
tL 

Komutanların, maiyetindeki akın
cılara kımız ikram ettiği o güne kadar 
görülmemiş, işitilmemişti. 

Zabitler: 
— Samo bu adamı şımartıp tepemi-

ee çıkaracak. 
Diyerek, Skıvura diş bilemeğe baş

lamışlardı. 
O gece ordugâhta bir hayli dediko

du yaptüar: 
— Sinvur gerçekten bir kahraman

dır... 
— Yok canım... Bu bir gösteriştir. 

Cinnet halinde canavara saldırdı. Te
sadüfen hayvamn boğazım kesti. Akıl-
U adam bunu yapabilir mi?.. 

«— Deli de olsa bir kahramandır.. 
Siz ne derseniz deyin! Sinvurun istik
bali çok parlak olacak.» 

Çine yaklaşınca... 
Son canavar hâdisesinden sonra 

Sinvurmı ordudaki düşmanları o ka
dar çoğalmıştı ki... 

Bereket versin, Samo meselenin I9 
yüzünü biliyor ve Sinvur hakkında 
söylenen sözlere kulak vermiyordu. 

Çine yaklaşmışlardı. 
Cengiz hamn öldüğü (1) arazi içitt-

den geçiyorlardı. 
Samo, konakladıkları yerde yaşlı 

Moğollardan Cengiz hanm buralarda 
neler yaptığım öğrerüyordu. 

(Sarı çay) civarmda büyük mede
niyetler yıkılmış ve Cengiz hanm kus» 
duğlı yeni bir medeniyet başlamıştı. 

Çine varmadan, bu havalide Cengi-
zin neler yaptığım kısaca gözden ge
çirelim: 

Cengiz han, ilk Çin seferinde (1217)' 
Ho-Ay ırmağmm ötesüıe geçmeğe ve 
biraz sonra tahtım yıktığı Sımg top
raklarına girmeğe muvaffak olduk
tan sonra, bütün Sung şehirlerini zapt 
ve istilâya başlamıştı. 

Moğollar Çine girince, (Kin) impa
ratoru, Sung imparatoruna bir elçi 
göndererek Moğollara karşı birleşmek 
teklifinde bulunmuştu. Sung impara>-
toru kendi kuvvetine güvendiği için, 
(Kin) imparatorunun birleşme tekli
fini reddetti. Sung imparatoru (Nin-
Su) mağrur bir hükümdardı. Kin im
paratorunun emri altına girmek iste
miyordu. Moğollar bunu haber almca 
(1220) de Şansi ve Şanton üzerinden 
ilerliyordu. Kin imparatorunun etek
leri tutuşmuştu... Çünkü Moğollar Çi
ni can evinden vurmağa hazırlanmış
lardı. (Kin) imparatoru bu vaziyefc 
karşısında Cengiz hana şu haberi göıV' 
deriyor: «Sizi büyük birader gibi ta
nıyacağım. Uzlaşmak teklifimi kabul 
edeceğinizden eminim.» diyor. Kin im* 
paratoru hâlâ Cengizi kendi maiyetin
de görmek istiyordu. Cengiz şu cevabı 
veriyor: 

«Ben seni ancak daha küçük dere
cede tamyabilirim. Ve hiç kimsenin 
himayesine ihtiyacım yoktur!» 

Kin imparatoru bu habere omua 
silkiyor. Cengiz, değerli kumandanla-
rmdan (Mokoli)yi Sunglara gönderi
yor. Mokoli, Sımglan ve Çinlilerin bit 
kısmım (Sair çay) a dökerek hepsini 
mağlûp ediyor. 

1221 de (Sarı çay)ı geçerek Kiyat-
su eyaletine giriyor. Buradaki küçük 
(Kiya) kralhğım yıkıyor, kralm, kup 
mandanım ordusile esir alıp, kuman
dana atmın gemini tutturuyor. 

Mokoli Cengiz kadar meşhur bir 
komutandı. Cinde ve Sungta ondan da 
Cengiz kadar çekinirlerdi. Ne yazık 
ki, Mokoli, Cinde birçok akınlar, isti
lâlar yaptı... 1222 yılmm başmda Şan-
siye yakm (Pi-Yan-Fa) kalesini zap
tetti, fakat o yıhn sonbahannda bir
denbire hastalanarak elli dört yaşm-
da öldü. Gariptir ki, ajmi yû içinde 
(Kin) imparatoru (Otobo) da altmış 
bir yaşmda olduğu halde birdenbire 
hastalamp ölüyor. Kin imparatonmun 
yerine oğlu (Nin-Kiyasu) tahta oturu
yor. Yeni imparator, Sunglann yardı
mım dilemeğe hazırlanmışken, Sung 
imparatorunun da birdenbire ölmesi-
le yerine geçen beslemesi (Li-Ston) 
Kinlerle uzlaşmamıştı. 

(Mokoli) Sunglann temelini yıktı
ğı için, bu hükümdarlar çocuk oyım-
cağından farksız denecek kadar gü
lünç mevkide bulunuyorlardı. 

Cengiz han Çine yeni kumandanlar 
bırakıyor: «Aitık Çin ve Sung devlet
leri yeryüzünde tutunamaz. Ben diğer 
işlerime bakayım!» diyor, Çiıü yeni 
kumandanlara bırakarak, Tangut ilina 
doğtu hareket ediyor. 

O sırada Tangut tahtında -besleme 
Li-Ston-'un oğlu (Li-Te) Cengiz ha
nm iki düşmanını muhafaza ve hima
ye ettiği içm, Cengiz bunu duyunca: 

— Oğlunu benim yanıma rehine ola^ 
rak gönder. Yoksa yurduna gelir, se
nin de tahtını parçalarım! 

Diye haber göndermişti. Besleme 
kadımn oğlundan kral olunca, böyle 
br adamdan elbette müsbet bir cevap 
beklenemezsi, (Li-Te): (Arkası var) 

(1) Cengiz han 72 yaşmda hastalana
rak, 7 ağustos 1227 (624 H.) de ölmüştür. 
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Baro, 6. Hasan Hayrinin 
istifasını itabul etmedi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
sin istifası takdirinde heyeti umumi-
yenin vazife ve hareketi tarzına dair 
olan maddesi ve buna müteallik ad
liye encümeninin esbabı mucibe lâyi
hası okunarak reisin istifası etrafın
da azanın fikirleri soruldu. Avukat
lar sıra ile mütalâalarını anlattılar 
ve hararetli bir münakaşa başladı. 

Avukat B. Galip Bektaş şu mütalâ
ayı ileri sürdü: 

— Gazetelerdeki dedikodu üzerine 
B. Hasan Hayrinin, mesleğinde büyük 
bir hassasiyet göstererek istifası tak
dire şayandır. İstifanm kabulü veya 
ademi kabulü hakkında heyeti umu-
miyeye müracaatten evvel, yapılan 
dedikodunun mahiyet ve değeri hak
kında bir tahkik yapılıp neticesi he
yeti umumiyeye arzedilmedikçe biz
den mütalâa istemek yersiz olur. 

Bundan sonra söz alan avukat B. 
Vedad Ardahan şunları söyledi: 

— Baro reisi B. Hasan Hayri 55 ya
şını doldurmuştur. Bu istifasını bir 
itizar mahiyetinde kabul etmek zaru
ridir. Bunu başka türlü kabul etmek 
kanun hükümlerine ve kendisinin 
istifa tarzına göre mümkün değildir. 

Avukat B. Mustafa Hayri şu müta
lâada bulundu: 

— B. Hasan Hayrinin reislikten istifa 
etmek suretile gösterdiği hassasiyet 
şahsından fazla mesleğine karşı olan 
bağlılığıdır. Yapılan dedikodular mes
lek şerefini ihlâl etmek ve şüphe altın
da bırakmak gibi bir tehlike arzetti-
ğine göre bunu önlemek heyeti umu-
miyenin vazifesidir. İstifa talebenin 
reddi lâzımgelir. 

Buna karşı avukat B. Mahmud, ha
raretli münakaşaya sebebiyet veren 
mütalâasını anlatarak dedi ki: 

— Evvelâ, B. Hasan Hayri Deniz-
banktan aldığı ücretten bir kısmını 
iade etmiş midir? 

Etraftan gürültülü cevaplar: 
— Şimdi onu sormanın yeri değil

dir. 
— Fakat ben, dedikodunun mahi

yetini anlamak için bunu şahsan bil
mek isterdim. Şimdiye kadar yapılan 
bütün münakaşalarda bizim toplan
mamızdan ne istenildiğini anlıyabil-
mek imkânını bulamadım. Maksad, 
yapılan dedikoduyu yok etmekse İs
tifa etrafında vereceğimiz müsbet ve
ya menfî karar bunu önleyemez. Bi
lâkis istifanın reddi hakkında verece
ğimiz karar belki dedikoduyu kuvvet
lendirir. Benim kanaatun bu istifayı 
da bir emrivaki olarak kabul etmek 
ve bu hassasiyete hürmet etmek lâ
zımgelir. Ancak, bu dedikodunun asıl 
başı olarak gösterilen ve baro idare 
heyetinde aza bulunan zatın istifa et
memiş olmasına hayret etmekten ken
dimi alamadım. 

B. Saim Nuri — B. Hasan Hayrinin 
baro riyasetinden istifa etmek sureti
le gösterdiği hassasiyet yerinde ve 
şayanı takdirdir. Ben meslek namına 
istifanın reddi doğru olacağı kanaa
tindeyim. Söz almakla acele ettim. 
Çünkü evvelce hazırlanan takrirlerle' 
münakaşaya dahi imkân kalmıyaca-
ğmı tahmin ediyordum. İdare heye
tinizde aza bulunan zatın, B. Hasan 
Hayrinin bu hassasiyetine imtisalen 
istifasını vermemesini ve gecikmesini 
şimdi tamir etmesi temenniye şayan
dır. 

Dedi. Bu mütalâalar üzerine uzun 
ve gürültülü münakaşalar oldu. Ne
ticede, müzakerenin kifayetine dair 
verilen takrir üzerine münakaşaya 
hitam verildi. 

Bundan sonra reisin istifasının red
dine dair verilen takrir reye kondu 
ve işarî reyle B. Hasan Hayrinin isti-
fasmın reddine ekseriyetle karar ve
rildi. 

Heyeti umumiyenin bu kararı B. 
Hasan Hayriye tebliğ edilecektir. 

Y e d e k â z a i n t i h a b ı 
Bundan sonra baro inzibat meclisi 

yedek aza intihabına geçilmiştir. Ne
ticede, geçen intihapta müsavi rey 
alan aza namzedlerinden B. Ziya 
Fikretle B. Fethi Başaran 117 şer 
reyle inzibat meclisi yedek azalıkla-
rma seçilmişlerdir. 

haftaya kaldı 
Dün Taksim stadında yapılacak 

oJaö Yüksek İktisad - Askeri Tıbbiye 
tutbol maçı havanın muhalefetinden 
tfcArp tntüJiüzdeki hafta cumartesi 
günür.^ tehir edilmiştir, 

Gıngıryanın bağı meselesi 
talıiıilıe başlanıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
ların mesuliyetini mucib noktalara 
tesadüf edilirse bunlar hakkındaki 
tahkikat Belediye müfettişleri tara-
fmdan yapılacak ve bu suretle Bele
diye müfettişlerinin mesaisi mülki
ye müfettişlerinin tahkikatile müte
nazır olacaktır. 

Diğer taraftan aldığımız malûma
ta göre mülkiye müfettişleri, evvelce» 
yazdığımız gibi sabık valinin aldığı 
«hakkı huzur» ve bazı hususî zevat 
tarafından kullanılan otomobilin 
benzuı sarfiyatı hakkındaki mesele
lerden başka Belediye Reisliğini alâ
kadar eden diğer bazı meselelere de 
temas etmeğe başlamışlardır. Bu 
meselelerden biri de birkaç sene ev
vel, Fenerbahçede Çıngıryanm bağı 
namile maruf satın alınan bir arsa
nın toprak tesviyesi için Belediye 
vesaitinden istifade edilmesi ve bu
rada gene Belediye vesaiti kullanıla
rak bir nhtım yapüması ve nhtınun 
da doldurulması için Kadıköy ve ci
varındaki ağaçlardan dökülen yap
rakların nakledüerek buraya gömül
mesi gibi yolsuzluklara tealluk et
mektedir. O zaman Belediye Reislik 
makamına bir ihbar yapılmış ve bu 
ihbar üzerine Belediye müfettişleri 
tahkikata başladıklan halde hadise
nin riyaset makamına tealluk ettiği
ni gördükleri için daha ileri gideme
mişlerdir. Şimdi mülkiye müfettişle
ri bu mesele etrafında da tedkikat 
yapacaklardır. 

Sular idaresindeki tedkikata ge
lince: Belediye müfettişlerinden B. 
Cavid ve B. İhsan Belediye sular ida
resinde bir gün meşgul olduktan 
sonra Belediyedeki arkadaşlarına il
tihak etmişler ve burada çalışmağa 
başlamışlardır. Ancak sular idaresin
de su ücret tarifesini tedkik için 
Nafia Vekâleti tarafından gönderilen 
bir heyet de bir müddettenberi ça
lışmaktadır. Bu heyet, su şebekesi
nin ıslahı ve şehre verilen su mik-
dannm arttırılması için yapılan te
sisat ve ıslahat masraflarım tedkik 
etmekte ve bu arada halkm daha, 
ucuza su tedarik edebilmesi müm
kün olup olmadığını araştırmakta
dır. Mülkiye müfettişlerinin sular 
idaresinde yaptıklan tedkikler, Na
fia heyetinin yaptığı tedkikattan ha
ristir. Mülkiye müfettişleri, terkos 
su şebekesinin Terkos şirketinden Be
lediyeye devri tarihinden itibaren 
yaptığı işleri baştan başa tedkik ede
ceklerdir. 

Bundan başka mülkiye müfettişle
rinin yalnız Belediye Reislik makamı
nın ve Belediyenin doğrudan doğruya 
idaresinde bulunan muamelâttan baş
ka Belediyenin sermayesi veya işti-
rakile teşekkül eden müesseselerin 
faaliyetini de tedkik edeceklerdir. 
Bu arada Belediyenin kefaletile ha
riçten yaptığı istikraz ile Avrupadan 
araba getirten ve şebekesini tesis ve 
ıslah eden Üsküdar - Kadıköy tram
vay şirketi muamelâtımn da baştan 
başa tedkikine başlanacaktır. 

Belediye garaj müdürü iken ge
çenlerde istifa eden B. Tanğın mua
melâtını teftiş ve tedkik eden Bele
diye müfettişlerinden B. Kâzım ted-
kikatını bitirmiş ve raporunu Bele
diye Reisliğine vermiştir. 

B a k ı r k ö y d e t a h k i k a t 
Bakırköy Belediye tahakkuk şube

sinde Belediye mürakiplerinin yap
tıkları tedkiklerden bahsetmiştik. ^ 
Bakırköy tahakkuk şubesinin mua
melâtı ehemmiyetli bir safhada gö-
rüldüğündaı Belediye muhasebe 
müraklplerinden sekiz kişi şube 
muamelâtmı tedkik ediyorlar. Mü-
rakipler, tahakkuktan sonra tahsil 
şubesi muamelelerini de tedkike baş-
lamışlardır. 

B e y l e r b e y i k l ü b ü n ü n 
k o n t e s i 

ikinci küme klüpler arasmda bü
yük muvaffakiyetler gösteren Beyler
beyi klübü senelik âdî kongresini dün 
akşam yapmıştır. 

Eski İdare heyetinin bir sendik 
faaliyeti hakkında verdiği izah|attan 
sonra yeni idare heyeti intihabı ya
pılmış ve başkanlığa B. Ali Ruşen, 
sekreterliğe B. Fazıl, veznedarlığa B. 
Ali Rıza, kaptanlığa B. Mazhar, tah
sildarlığa B. Mehmed; âzalıklara B. 
Avni, B. Ömer seçihnişlerdir. 

IMT YUT 

KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan soıf 
tadilât üzerine Küçük tlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzilât 
yapılmıştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müracaat edilme
lidir. Tdlefon: 20681. 

1 - İŞ ARIYANLAR i 
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-
nm. Akşamda H. K. rumuzuna mektupla 
müracaat. — 8 

İŞ ARIYOR — Okur yazar, daktilo bi
lir bir genç iş arıyor. Müessese yazıhane 
gibi yerlerde ehven ücretle çalışır. Ak-
şam'da T. T. rumuzuna mektupla müra
caat. 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — Orta 
mektep mezunuyum, daktilo bilirim, her 
hangi bir işi kabul ederim. Akşamda 
M. O. rumuzuna mektupla müracaat. — 

İŞ ARIYORUM — Adlî ticarî işlerden 
anlarım, dışarı giderim. Akşamda 42 ru
muzuna mektupla müracaat. — 2 

BAKIM VE EY İŞLERİNDE ~ İhti-
sas sahibi orta yaşU bir Alman kaâmı, 
bir çocuk bakımı, doktor yanmda, ve ya
hut bekâr bir bayan veya biB bay yanm
da muavin sıfatile çalışmak üzere iş arı
yor. Dışan gider. Akşamda Kısmet 12 ru
muzuna mektupla müracaat. — 2 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
BİR BAYIN EV İŞLERİNİ — İdare et

mek üzere bir bayan aranıyor. Tafsilâtlı 
bir mektupla Akşam gazetesinde H. R. ad
resine müracaat edilmesi. — 2 
DAKTİLO BAYAN ARANIYOR — Mu-

hasib olanlar tercih olımur. Galata Billur 
sokakta Güneş han mühendis Asım Yola-
ça saat 18 den sonra müracaat, yahut 
Galata posta kutusu 1150 ye mektupla 
bildirilmesi. — 8 

3 ~ SATILIK EŞYA 
SATILIK OTOMOBİL — Son model 

kapah yeni lastikli 5 kişilik Amerikan oto
mobili ucuz îişüe satılıktır. Her gün saat 
12 de Galatada Karaköy balasta bay İs
mail Kemal'e müracaat. Telefon: 43661. 

KELEPİR PİYANO — Graua Stuttgart 
markalı yeni bir piyano içi çaprast ve de
mir olarak satılıktır. Taksim Yağhane »o-
kak 50 No. — 2 

OTOMOBİL ARANIYOR — Tafsilâtlı 
mektup ve fiatlerile Galata posta kutusu 
1150 ye yazılması. — 8 

U U J İ l I J J l i l l U 

Amerika - Brezilya 
maii aniaşması 

Amerikanın açacağı kredi 120 
milyon dolar olacak 

Rio - Janeiro 11 (A.A.) — Brezil
ya ile Birleşik Amreika devletleri ara
sında akdolunan anlaşmaları mat
buat büyük başlıklarla kaydetmek
tedir. Gazeteler, bu hususta fazla 
tafsilât vermemekle beraber Brezil
yaya açılacak kredinin 120 milyon 
dolan bulacağım tebarüz ettiriyor
lar. 

Batalha gazetesi, diğer bazı gaze
telerin bu anlaşma münasebetile 
Brezilya ile Almanya arasmda mev-
cud kliring anlaşması aleyhindeki 
yazılarım tenkid ederek bu kliring 
mukavelesinden Brezilyamn fevkalâ
de istifade etmiş olduğunu kaydedi
yor- ...-ü^ir*' ' -*;--'-

V a r ş o v a d a k a n l ı ç a r p ı ş m a l a r 
Varşova 11 (A.A.) — Bu gece Lwow-

da nasyonalist talebelerle bunların 
evlerinde araştırmalar yapmak isti-
yen polis kuvvetleri arasmda kanlı 
çarpışmalar olmuştur. Bir polis me
muru ağır surette yaralanmış ve 20 
kadar da talebe ve polis hafifçe ya
ralanmışlardır. 86 talebe tevkif edil--
mistir. 

E r z u r u m geces i 
Ankara 11 (A.A.) — Ankara Halk

evi yarın akşam için bir Erzurum 
folklor gecesi tertip etmiştir. Erzurum
lu gençler tarafından türküler söyle
necek, millî oyunlar oynanacaktır. 
Haber aldığımıza göre, gene pazar 
günü akşamı saat 19 la 20 arasında 
Ankara, rad^sunda Erzm'uma aid bir 
konuşmadan sonra milli türküler söy-
lenecekitr. 

BİR OTOMOBİL SATIN ALINACAK — 
Mark9|i, modeli, beygir kuvveti, şekli, kaç 
kilomeıre yaptığı ve fiatlnin akşamda 
(M. M.) rumuzuna yazılması. — 1 

LÂLELİDE — Lâleli cami Uerisind» 
YeşUtulumba sokağında köşebav dört 
daireli yeni No. 39 bir apartıman satılık, 
içindeklne müracaat. — 1 

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

KAMYON ARANIYR — Tafsilâttı mek
tup ve fiatlerile Galata posta kutusu 
1150 ye müracaat. _ 3 

4 - KİRALIK • SATILIK 
AYAZPAŞADA HEM YAZLK, HEM 

KIŞLIK KONFORLU KİRALIK EV — On 
bir oda kalorifeî sıcak su tertibatlı güzel 
bahçeli Marmaraya ve Boğaza harikulade 
manzaralı bir ev kiralıktır. Müracaat: 
Telefon: 40552. ^ 12 

SATILIK NISIF HİSSE APARTIMAN — 
Beyoğlu Kuloğlu mahallesinin Kocaağa 
sokagmda 4 numaralı Trak apartımanı 
5 daireli beşer odalıdır. Görmek için ka
pıcıya, görüşmek için Fatih Kırkçeşme İt
faiye caddesi 86 numaralı hanede Mustafa 
Uyar'a müracat.a 

SATILIK — Taksim Ayaspaşa Gümüş-
suyunda Bagodalan sokagmda denize 
halisiz manzaralı mücedded beş odalı ve 
her iki sokağa kapısı bulunan kagir mer
hum Ali beyin bahçeli evi önünde bulu
nan ayn 110 metrelik bahçesile birlikte 
maktuan 2600 liraya satılıktır. Arsada mu
kim bekçi Osman ustaya müracaat. _ 1 

YAZIHANE VE MUAYENEHANEYE — 
Elverişli kiralık, geniş salon ve odalar, 
kalorifer ve sairesi mevcuddur. Beyoğlu 
İstiklâl caddesi Emgen apartımanı birinci 
kat. Foto Kanzler üzeri. — 4 

KİRALIK VE SATILIK — Boğaziçinde 
Çubukluda iki daireli yah eşyah veya eş-
yasız kirahktır. Telefon, elektrik vardır. 
Telefon: 42686 ya müracaat. 

(7>M) LİRAYA SATILIK A. P. —. Ci
hangir Matara sokak No. 6 - her katta 
3 oda, 1 sofa, banyo, senevi 912 lira iradh • 
görmek için 3 cû kata müracaat. — 1 

BEYOĞLüNDA — İstiklâl caddeatode 
Pazar de Bebenin yanmda 423 No. h bü
yük mağaza kiralıktır. Pazar de Bebeye 
müracaat. 

S — MÜTEFERRIK 
ALMANCA DERSLERİ — Berlin ünivef-

sitesinden mezun bir Alman profesör tı^-
nıflndan en seri ve asri metodla verilir. 
Flatlar mutedildir. «Prof. H.» •*• *- 7 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubeK-
ri) - İngUiz Oxford ûnlversit. mezunu bir, 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en asri 
usul. - Ehven fiatler. - «İngil. Prof.» — • 

ORTAK ARANIYOR — Bir l«in tevsU 
İçin 3 bin lira sermayeli bir ortak aranj-
yor. Bu bir bayan da olabilir. Asmaalti 
caddesi 79 numarada 6 numarasra mûra»^ 
caat. ^ 1 

L 

BiKKTurLARiınn ALononı 
Oaıatemlı tduebaneeini MİIM ola-

Hk (fifrtermlf olan karllertmlaâm 
E M 3 — D D — Z S — A. — M.M 

M. G — t? — H. K — Plâsiye — Ta» 
namların» gtfen mektoplan İdanha-
nemlzden aldıımalan mereudur. 

SATILIK ECZANE — Ceyhan'da Vatan 
eczanesi sahibinin hastahğı dolayısile sa
tılıktır. Müracaat: Eczacı Ceyhanda Ali 
Rıza. >- 8 

HEYBELİADA — Çamlarda (KuleU 
Köşk) satılık, köşke müracaat. Fevkalâde 
nezaret, muntazam bahçe, bol su, elek
trik, 8 oda, 2 mutfak, ikiye kabili taksim. 

MALZEMESİLE SATILIK ARSA — Maç
ka İstasyonuna 100 metre mesafede ga
yet güzel bir mevkide ve caddede 170 nu-
marah haneye muttasıl İki apartımanlık 
arsa ve kısmen malzemesi vardır. Apartı
man yaptırmak arzusunda bulunan kim
seye bir apartımanlık arsa verilmek şar-
tile iki apartıman yaptırılacaktır. Şeraiti 
hususunda mezkûr haneye mürfacaat. 

— 1 

r Mühendis ve Mimar^ 
ARANIYOR 

1) Asgarî iki yüz bin liralık İ9 yap-
tığma dair vesikası olan inşaat, yahut 
su mühendisi şerik olarak çalışmak 
üzere. 

2) Anadoludaki işimize nezaret ede
cek bir mimar maaşla çalışmak tlzere 
lâzundır. Müracaat: Pasta kutusu 

403. İstanbul 

(Gayet kıymetli tablolar) 
Eyüp Sulh Hukuk Hâkûnliğinâen: J 

Cavidân terekesine aid olup satılmasmc 
karar verilen ûç adet ressam Giyme T# 
Lekonta aid resim tablolan İstanbul San*' 
dal Bedesteninde 16/3/939 perşembe gû« 
nû saat tam 13 buçukta satılacağıı v# 
beherinin muhammen kıymeti olan 600 es 
Uranm % 75 ini bulmadığı takâirâ# 
ikinci arttınna 23/3/939 perşembe gün^ 
ayni saatte ve ayni yerde satılacağı ilftol 
olunur. | (15916) | 

Zayi — 3451 sicil sayıh şoför ehUyetn»* | 
meml zayi ettim. Tenlini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı. Perid 

Zayi — 934 - 935 yümda Emirgân on«: 
okulundan aldığım şehadetnameyi kayy,' 
bettim. Yenisini alacağımdan esklslnliK 
değeri yoktur. V^sel Adıgfizel ır*rfnn) 

iHMMitıtıııHIIIIHillıniHmıııımııınımmııpınmnııqş|n»ımyh4in|^ 

Abluka meselesi 
Nasyonalist mahafil bu ted
biri nasıl tefsir ediyorlar?^ 
Burgos 11 (A.A.) — Havas: Resmi 

mahfiller, abluka meselesi hakkmda 
çıkan yabancı tefsirlerden hayrete 
düşmüşlerdir. Bu mahfiller, abluka-
nm muhariplik hakkı meselesile hiç 
bir alâkası olmadığım ve esasen bir 
tek muharip mevcud olduğuna göre 
böyle bir mesele de mevcud olmadı
ğım bildiriyorlar. Filhakika, Franco 
hemen bütün hükümetler tarafmdan 
tamnmıştır ve harbi biran önce bitir
mek arzusu ile hareket ederek «Asi» 
lere karşı faydalı tedbirleri kullan
maktadır. Bu dahilî bir icraattır ve 
Fransa ile İngiltere de Francoyu ta
nımışlardır. 

Şimdiye kadar Adra ile Portba ara
smda tatbik edilmekte olan abluka 
bundan böyle Adra ile Sagonte ara* 
smda tatbik edilecektir. 

y e n i d e n o r m a n i ş l e t m e l e r i 
k u r u l a c a k 

^ Ankara 11 (Telefonla) — Orman 
umum müdürlüğünün 1939 malî yı
lı bütçesi, varidat ve masrafı denk 
olarak 5,306,000 küsur lira tahmin 
edfflmiştir. Bu mikdar 1938 malî yıl 
bütçesinden 844,000 lira fasüadır. 
Umum müdürlüğün bütçesine konu
lan fazla tahsisatla önümüzdeki ma
lî sene içinde orman işletmelerinin 
daha fennî bir şekilde çalışmaları te< 
min edilecek ve yeniden bazı orman 
işletmeleri kurulacaktır. 

P e r a t a k ı ı m A n k a r a d a 
V ^ • m a ğ l û b o l d u 

Ankara 11 — İki maç yapmak üze
re şehrimize gelen İstanbulun Pera 
futbol ekibi Ankara B. muhteliti ile 
yaptığı ilk karşılaşmayı 2 -1 kaybetti. 

Amerikan - Japon 
bahrî rekabeti 

B. Vinsonun son beyanaüf 
resmî makamlarm fikrine 

tercüman değil 
' . t 

Vaşington 11 (A.A.) — Meclis ût^ 
niz komisyonu reisi B. Vinson'un 
cAmerikanın Japonya karşısmdakl 
faikıyetini muhafazaya amade ol
duğu» hakkmdaM beyanatı üzaine,^ 
resmî makamlar bımım hiç bir esa* | 
sa istinad etmediğini, zira Japonya-j 
nm deniz inşaatı hakkında malûmat 
mevcud olmadığını bildirmektedir
ler. . 

Bu makamlar, bütçenin daima et J. 
velki bütçeden 161 milyon fazlasil^ 
720 milyon 987 bin dolarlık ayni 
bütçe olduğunu ilâve ediyorlar. * 

K u n d u r a i m a l â t h a n e s i n d e k i 
y a n g ı n t a h k i k a t ı 

Çarşîkapıda Çîorlu medresesinde bijı' 
kundura imalâthanesinde geçen gft< 
ce çıkan yangm, medresedeki otuf 
kadar imalâthaneye dddî bir tehliUl 
atlatmıştı. , ̂  

Bir İmalâthanenin yanmasile ve iU | 
faiyenin gayretile söndürülen bu ysah 
gm hakkmda zabıtaca yapılan talv> 
kikat ikmal edilmiştir. ' 

Akşam paydostan sonra sobada! 
bn-akılan ateşin, soba etraimdakl' 
mukavvaları tutuşturduğu, bu şekilci 
de birdenbire bir parlama vukua ge«: 
lerek bütün bir imalâthaneyi yaktığı' 
ve bin liraya yakm bir zarar vukua ; 
geldiği tesbit ediUniştlr. Bu tahkikatsii 
aid evrak adliyeye verilecektir. 

L e h i s t a n d a b i r c a s u s u n i d a m i 
Varşova 11 (A.A.) — İhtiyat onba. 

şılanndan posta müvezzii 32 yaşmda 
Antonie Slonski, casusluk cürmündeıl 
dolayı kurşuna dizilmiştir. 

I-i 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi ilânları 

Cmsi 

yerli baskül 
Bajskül 
Şişe etiketi 
!İ cins 

Mikdan Muhammen 
bedeli 

l i ra Kış. 
446 30 

2100 — 
3055 75 

2 adet 
1 aded sif 
373000 » 
takmı 

% 7,5 te
minatı 

Lira Krş. 
33 47 

157 50 
229 18 

Eksiltme şekli saati 

Açık eksiltme 14 
Açık eksiltme 14,30 
Açık eksiltme 15 

I — Yukaıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme ayn ayn eksütmejre 
konmuştur. 

n — Mulıammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösteril
miştir. 

III — Eksiltme, 20/3,939 tarihine ra&Uayan pazartesi günü hizalarmda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve listeler her gıin sözü geçen şubeden parasız olarak ^ -
lıabileceğl gibi etiket numuneleri de görülebilir.. 

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

Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilânları I 
M. M. V. Deniz hevuzıra Satın Alma Komisyonundan: 
1 — Keşif bedeli 4656 lira rıi2 kuruş olan Aydın reis mesaha gemisinin ta

miratı açık eksiltmeye konulmuş olup ilk teminatı (349) lira <26) kuruştur. 
2 — Eksiltme 14/Mart/£39 talihine rastlayan sah günü saat 14 de Ka-

Simpaşada bulunan komisyonda yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün komisyonda görülüp ve almabilir. 
4 — İstekülerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarile belli gün ve saat

te komisyona müracaatları. (1228) 
• 

1 — Tahmin edilen bedeli (300,000) lira olan (5000) ton mazotun 23/ 
Mart/939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltme
si yapüacaktır. , 

2 — Muvakkat teminatı (15,750) lira olup şartnamesi her gün komisyon
dan (15) lira bedel mukabilinde almabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayıU kanun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarım en geç beili gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon ba^kanhğma vermeleri. (1424) 

Vakıf menba suian işletme müdürlüğünden: 
Taşdelen menba suyu İstanbul bayü ile olan mukavele bozulmuş oldu

ğundan Üsküdar Galata Mehmed Ali paşa ham ile İstanbulda Bahçekapıda-
ki depolarımızdan toptan ve perakende su satışına başlanılmıştır. Alâkadar-
larm malûmu olmak üzere ilân olımur. (1513) 

m . 1 

Gayrimenkul satış ilânı 
İstanbul emniyet sandığı direktörlüğünden: 
ölü Bay Vasılın 8042 hesap No. sile sağUğmda sandığımızdan aldığa 5000 

liraya karşı birınoi derecede ipotek edip vadesinde i)orcunu ödemediğinden do
layı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ma
tufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahal-
leşinin eski çıkmaz Ömerefendi yeni Kethüda sokağında eski 1,3 yeni 37,37 
kapı No, iu bahçeli zemin katı kagir diğer katlan ahşap bir köşkün tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Satış tapu sicili kaydma gö
re yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 610 lira pey akçası verecektir. 

Millî Bankalar?mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
miş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tella
liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 15/3/939 tarihinden itiba
ren tedklk etmek isteyenlete sandık hukuk isteri servisinde açık bulımdurula-
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartname ve takip dosyasın
da vardır. Arttırmaya gürmiş olanlar, bunları tetkik ederek s a t ı l ^ çıkarılan 
gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunüjr. Birinci arttırma 

i/5/'939 tarihine ;nüsadif çarşamba günü Cağaloğlunda kâin sandığımızda sa-
.̂t 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercilaan ahnması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık 
alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taah
hüdü baki kalmak şartile 22/5/939 tarihine müsadif pazartesi günü aym ma
halde ve aym saatta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Haklan Tapu sicülerile sabit ohm-
yan alâkadarlar ve iıtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve 
masarife dair iddianm üân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı-
müsbitelerile beraber dairemize büdirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarmı bil
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicülerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından haıiç kalırlar. Daha fazla malûmat almak isteyenlerin 937/927 
dosya numaraısile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilân olunur. 

««« 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulu ipo-

lek göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuf ol
duğu kıjrmetin nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedeli-
tıin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster
mektedir. (1649) 

Rotatif makineler inda resimli ve 
renkli gazete ve mecmualar ı , baskı 
adedi yüksek risale, kitab ve her 
nevi matbuaları en temiz şekiideen 
ehven şeraitle basar. 

ir 
Devamlı İşler İçin hususî şerait tesblt 

edilir. Fazla tafsilât İçin matbaa İdare' 
sine müracaat Telefon :20497 

Düze tme 
Dünkü nüshamızm 14 üncü sa-

hifesinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankasuun 31/12/938 tar 
rihinde biten yedinci hesab yılı 
büânçosunun pasif kısmında âdi, 
fevkalâde ve hususî ihtiyat akçesi 
yekûnu olan: 

Lira: 8,712,234,11 
rakamı yekûnlar hanesine sehven 
iki defa yazılmıştır. Birisinin fazla 
olduğunu ilân eyler ve bu suretle 
vaki hatayı tashih eyleriz. 

İs tanbul Har ic i 
Kıtaat i lânları 

islâhiye ve Maraştaki birliklerin 
hayvanatı ihtiyacı için 378500 küo 
yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Muvakkat teminatı 1646 li
ra 48 kuruştur. İhalesi 17/3/939 cu
ma günü saat 15 de Adanada tüm sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Adana, tüm, Ankara, İs
tanbul levazım amirliği satınalma 
komisyonunda görülür. Talipler tek
lifleri ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermiş olacaklardır. 

(800) (1370) 
• 

Beher metresine tahmin edilen fi
yatı 375 kuruş olan 15,000 metre el
biselik haki şayak kumaş kapalı zarf 
usulile münakaşaya konulmuştur 
İhalesi 24 Mart 939 Cuma günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 4062 lira 50 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 282 ku
ruş mukabilinde M. M. V. Satınalma 
Ko. dan almır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarmı ihale sa
atinden en az bir saat evvel Ankai'a-
da M. M. V. satınalma ko. na verme
leri. (1332) 

• 
Hepsine tahmin edilen fiatı 21500 

lira olan 23 kalem ecza ve malzeme 
kapalı zarfla eksiltemeye konulmuş
tur. EksUtmesi 14/3/939 salı günü 
saat 11 de yapılacaktır. İlk teminat 
1612 lira 50 kuruştur. Şartname ve lis
tesi Ankarada Ko. da görülebilir Ek
siltmeye girmek istiyenler kanunî te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 - 3 
üncü maddesinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplannı eksiltme sa
atinden behemehal bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. V. satmajma 
Ko. na vermeleri. (845) (1217) 

• 
Zenci derede gedikli erba^ okul pa-

viyonlarmm iç ve dış elektrik tesisa
tı kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. 
Tahmin edilen teşif bedeli 22905 lira 
92 kuruş ilk teminatı 1718 Uradır. 
Eksütmesi 27/3/939 pazartesi günü 
saat 16 da Kayseride askeri satınal
ma komisyonunda yapüacaktır. İs
tekliler şartname ve plânları İstan
bul, Ankara, levazun amirliği ve Kay
seride satınalma Ko. da görebüirler. 

Ekşitmeye girebilmek için bu tesi
satı yapacak müteahhidin Nafia Ve
kâletinden verilmiş birinci sınıf ehli-
yetaamesi haiz olması veyahut ayni 
şeraiti haiz bir mühendis tesisatm 
başından sonuna kadar istihdam ede
ceğine dair noterlikten tasdikli bir 
teahhütname ile ticaret odasından 
alınacak vesikayi ibraz etmesi lâzım
dır. İstekliler tanzim edecekleri tek
lif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde Ko. 
Rs. ne vereceklerdir. Posta ile g&ıde-
rilecek mektuplann muayyen (dan 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile isrice kapatıl
mış olması şarttur. (871) (1504) 

İstanbul Belediyesi 
Memurları 

Kooperatif 
Şirketinden: 

Kooperatifimiz umumi heyeti 28 Mart 
939 tarihine tesadüf eden sah günü saat 
14 de Tfiıtede Kooperatif salonunda âdi-
ym senelik toplantısmı yapacaktır. 

MÜZAKERAT RUZNAMESt 
1 — 938 senesi hesap devresine aid 

İdare meclisi ve mürakip rapoılannın 
okunması. 

2 — 938 senesi bilanço ve haalat faz
lası hesaplannm tetkik ve tasdiki ve ida-
Cs meclisi &zalarlle mOnıkiplerin ibrasL 

S — Münhal bulunan İdare meclisi ftm-
tıkUzma yenilsrla seçUoıesi. 

4 — Yeniden 2 mOrakip intihap Vft üc
retlerinin tayloL 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Saat Mikdan Muhammen B. % 7,5 muvak tem. Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. şekli 
Tuz küfesi 3000 âdet 900.— 67, 50 Açık eksiltme 16 
Yangm söndürme 17 kalem 2337.54 İ75. 31 » * 16.20 
levazımı 

I — Liste ve şartnameleri mucibince yukanda cins ve mikdan yazılı iki 
kalem malzeme ayri ayrı eksütmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalannda gösteril
miştir. 

III — Eksütme 17/3/939 tarihine raslayan cuma günü hizalarında gös
terilen saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapüacaktır. 

IV — Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri ilân olunur. (1311) 

• 
I — İdaremizin Paşabahçe m.üskirat fabrikası şişe yıkama atölye ve üzüm 

anbarı daireleri çatılarmm tamiri işi şartnamesi mucibince kapah zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 11337.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
lir — Eksiltme 17 Mart 939 tarihine raslıyan cuma günü saat 15,30 da 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapjlacaktır. 
IV — Keşif ve şartnameler 2£ kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva

zım ve mübayaat şubesinden alınabilir, 
V — Eksiltmeye iştu'^k etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi işler yap

mış olduklai'inı gösterir vesikayı ihale gününden sekiz gün evveline kadar 
Umum müdüi'lük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fennî ehliyet vesikası 
almalan lâzımdır. 

VI — Milhüriü teklif mektubunu kanunî vesaik üe beşinci maddede ya
zılı fennî ehliyet vesikası ',i. 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu üıtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14,30 za 
kadar mezkûr komisyon başkanliğma makbuz mukabilinde vermeleri lâzım
da:. (1278) 

• 
eksiltmenin:^ 
şekli ve sati'ı 

Açık arttırma 
«16» 

I — Mart 930 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar Cibali fabrikasında 
birikecek 1500 adet Boş bobin sandıklan yukarıda yazıh şekilde satılacaktır. 

II — Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
III — Arttırma 16/3/939 tarihine raslıyan perşembe günü hizasmda yazıü 

saatte Kabataşta levazım ve m.übayaat şubesindeki satış komisyonunda yapı-
lacaktu-. 

IV — Numuneler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. 
V — İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte % 15 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1158) 

Cinsi Mik. Muh. B. beheri 
Lûra Kr. 

Boş bobin sandığı 1500 A. — 65 

Tutarı 
Lr. K. 
975 — 

% 15 temin 
Lira Kr 
146 25 

Cinsi 

Muşamba 
Selefon 
kâğıdı 
Çuval ağlazı 

Mikdan Muhammer 

Lira Kr. 
27 ad. 378 .— 

15000 tabak 806 25 

1 ad. sif 490 .— 

ı B . % 7,5 Eksiltmenini 
muv. Te. şekli 
Lira Kr. 

28 25 Açık eksiltme 
60 47 » » 

96 75 » » 

saati 

14 
14,30 

15 
dikme makinesi izmir 

I — Cins ve mikdan tahmil bedeli ve teminatı yukanda yazıh üç kalem 
malzeme şartnameleri ve numuneleri mucibince ayrı ayn eksiltmeye kon
muştur. 

II — Eksiltme 16/3/939 perşembe günü hizalannda yazılı saatlerde Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartname ve numuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alma-
büir. 

IV — Dikiş makinası eksiltmesine iştirak etmek isteyenler fennî teklif
lerinin inlüsarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesine beş gün evvel berai tat- ' 
bik tevdi etmeleri ve tekl'lleri.'iin kabulünü mutazammın iştirak vesikası al
malan lâzımdır. Eksütmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme paralarile mü
nakaşa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona gel
meleri üân olunur. (1129) 

I — Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya tütün fabrika-
smda yaptmlacak Tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi Drenaj 
bahçe dahUi yolları ve ihata duvarlan işleri ve bımlara ait imalâtı smaiye 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeü 36,796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi (2,759) lira 
77 kuruştur. 

III — Eksiltme 23/3/939 perşembe günü saat 15 de Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

rv — Şartname keşifname ve projeler (184) kuruş mukabilinde levazım 
şubesinden ve Ankara ,İzmir, Malatya başmüdürlüklerinden ahnabüir. 

V — Bu işe girmek istiyenlerin Yüksek mimar veya yüksek mühendis 
olmalan vejrahut mukaveleyi birlikte imzalamak üzere bu evsafta bir mü
hendis veya bir mimarla iştirak etmiş bulunmalan ve şimdiye kadar bu kar 
bil (50,000) liralık bir işüı muvaffakiyetle yapmış ve bitirmiş ohnalan şart
tır. 

VI — Taliplerin eksütme gününden sekiz gün evveline karilar bizzat 
umum müdürlük inşaat şubesine müracaat ederde fennî ehliyet vesikası al
malan lâzımdır. 

Vn — İsteklilerin şartname ve projeler ve yukardaki maddede gösteri-
len ehliyet vesikası ve aynca kanunî vesika almalan teminat akçesi veya 
banka mektuplarını ve mühürlü flat teklif mektuplarım ihtiva eden kapalı 
zarflarım eksiltme gününden nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabühıd» 
mezkûr komisyon riyasetine vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak teah-
hürier kabul edümcz. (1489) ' 

İktisad Vekâletinden: 
Vekâletimiz iç ticaret umum müdürlüğü ihracat kontrolörlükleri için 

(Louis Schopper) Marka (9) adet hektolitre (3) adet kalbur makhıesi (6); 
adet etüv ve (3) adet hassas terazi satın almacaktır. 

1 — Bu âletlerin muhammen bedeli (3114) üç büı yüz on dört lira olup 
muvakkat taninat parası, (233) lira (55) kuruştur. 

2 — Eksütme 17/3/939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat onda Ve
kâlet satmalma komisyonunda yapüacaktır. 

3 — Taliplerin şartnameyi görmdc ve töninat paralanm yatırmak üzere 
Ankarada Vekâlet Levazun müdürlüğüne ve İstanbulda İktisad Vekâleti ihr-
racat kontrolörlüğüne müracaatlan ilftn olunur, .(1287) (680). 
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Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W İN T E R 

tarafından for
mülü yapılan VENÜS PUDRASI 

Terkibi altın krenıli 21 sant havalandınlnuş 12 cazip renkli fevkalâde ince ve hafif VENÜS pudrasile tuvalet gören bir cfld dünyanın en taravetli füzelliğfni 
ifade eder. Deposu: NUREDDİN EVLİYAZADE, İSTANBUL 

T. C. ZİRAAT BANBLASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri 

• u r -»— ' •î'̂  j '^î^^ç<r'?S7rî5i^ 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda 

(ekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
^00 
120 
160 

Adet 

» 

1.000 Liralık 
500 » 
250 » 
100 > 
50 » 
40 > 
20 » 

D İ K K A T : Hesaplarındaki paralar bir sene İçinde 50 liradan açağı 
dilde % 20 fazlasile verilecektir. 

en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 

4,000 Ura 
2,000 > 
1,000 » 
4,000 > 
5,000 » 
4,800 » 
^3,200 > 

düşmeyenlere ikramiye çıkdığı tak* 

Knr'alar senede 4 defa, 1 Eylûl, 1 Birinci kânun. 1 Mart ve 1 Hasinuı tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

170 ton yulaf alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 14/3, 939 salı günü 
saat 15 te Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği Satmalma Ko. da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 9520 lira, 
ilk teminatı 714 liradır. Şartname ve 
numunesi Ko. da görülür. İseklüerin 
kanunî vesikalarüe beraber teklif 
mektuplarmı ihale saatinden bir sa
at evvel Ko. na vermeleri. 

(541) (1272) 

747 lira, 17 kuruş tahsisatı dahilin
de Amerikan bezi almacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 14/3/939 perşembe 
günü saat 15,30 da Tophanede İstan
bul Levazım; amirliği satmalma ko
misyonunda yapüacaktır. Katî temi
natı 112 lira 7 kuruştur. Numunesi 
Ko. da görülebilir. îsteldüerin belli 
saatte kanunî vesikalarile beraber 
komisyona gelmeleri. (560) (1624) 

Dolmabahçe Hava gazi 

Kok kömürünü 
tercih ediniz 

Zayi — Fatih nüfus memurluğundan 
aldığım nüfus tezkeremi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur. 

Fatih Sanıüzel Hasan Hanife mahalle-
sinde No. 38 de 329 doğumlu Hüseyin 

oğlu Abdürrahman Yemişçiler 

Gayrimenkul satış ilânı 
İstanbul emniyet sandığı direktörlüğünden: 
Bay Ali Rizanm 6691 hesap No. sile sandığunızdan aldığı 5250 liraya kar-

şı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu veiTnediğinden dolayı hak-
kmda yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 
cı maddesine göre satıhnası icabeden Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinin 
eski Erenköy yeni kuyubaşı araüğı ve kayışdağı caddesinde eski 36 Mü. yeni 
1,82,84/1, 84/1. 84,100.22,30,48 No lu ahn ve fırmı ve fazla bahçesi olan bir 
katı kagir diğer katı ahşap iki evin tamam bir buçuk ay müddetle açık art
tırmaya konulmuştur. SaLı̂  tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girme kistiyen (410) lira pey akçesi verecektir. 

Milli Bankalaıımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
miş bütün vergilerle beledije resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tella
liye rüsumu borçiuya aittir. Arttu-ma şartnamesi 15/3/939 tarihinden itiba
ren tedkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurula
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartname ve takip dosyasın
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satıhğia çıkarılan 
gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birmci arttırma 
3/5/939 tarihine müsadif çarşamba günü Cağaloğlunda kâin sandığımızda sa
at 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık 
alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taah
hüdü bakı kalmak şartile 22/5/939 tarihine müsadif pazartesi günü aynı ma
halde ve aym saatta son arttınnası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları Tapu sicillerile sabit olmı-
yan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialarını Jiân tarihinden itibaren 3armi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklanm bil
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay-
laşmasmdan hariç kaürlar. Daha fazla malûmat almak isteyenlerin 938/923 
dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilân olunur. 

^ ' Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulu ipo
tek sföstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş ol
duğu kıymetin msfım tecavüz etmemek üzere ihale bedeli
nin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster
mektedir. (1647) 

Ademi iktidar 

•^^ Dermansızlık 
jO Vücut ve Dimağ 

^ Yorgunluklarına karşı 
en emin ve müessir iiâçdır 

Kutusu 2 0 0 Kuru« 

BEŞIR KEMAL - MAHMUD CEVAD 
r.-f-^ V i 

PASTİL ANTİSEPTİK 

'k •/". 
"/// 

/ / 

i 
Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarmda, ses 
kısıklığında pek faydahdır. 

I N G Î L Î Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
Beyoğlu - İstanbul 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı 
Trabzon - Iran Transit yolu Birinci 

Mıntaka Başmüdürlüğünden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Transit yolunun kilometre 1+000 — 63-300 

.arasında parke kaldırım, şose esash tamiratı ve dere tahkimatı. 
Bu işlerin keşif bedeli «233 068) lira 32 kuruştur. 
2 — Bu işe lüd şartname ve evrak şunlardır. 
A — Eksiltme çartnamesi 
B — Mukavtle projesi 
C— Baymdu-hk işleri genel şartnamesi 

D — Fennî ve hususi şartname 
E — Keşif, silsile! fiat ve metraj cetveli 
F — Proje 
İsteyenler bu evrakı Trabzon Nafıa Müdürlüğünden ve Gümüşanede Tran-

sit yolu Birinci Mıntaka Başmüdürlüğünden 12 lira bedel mukabilinde alabi-
lirler. 

3 — Eksütme 3/4/939 pazartesi günü saat 15 de Trabzonda Transit yolu 
Birinci Rîmtaka Başmüdürlüğü binasmda toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

4 — Eksütme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin «12 905» liralık muvakkat temi-

nat vermesi ve aşağıdaki vesikayı göstermesi lâzımdır. 
A — İsteklmin ihaleden 8 gün evvel Trabzon vilâyetine müracaatla Ko-

misyonu mahsus tarafından ehliyet vesikası alması şarttır. 
B — Bu işe gireceklerm bir defada yüz bin liralık iş yaptırmış olması 

şarttır. 
6 — Teklif mtktubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar yukanda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (1607) 

Belediye Sular İdaresinden : 
Açık pazarhk ilâm 

İdaremiz ihtiyacı için (SCO) kilo halis külçe kalay açık pazarhkla satm 
alınacaktır. 

1 — Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden 
parasız olarak almabilir. 

2 — Taliplerin şartnamede gösterilen teminat akçelerini idaremize yatı-
rarak makbuzlaıile ihale günü olan 15 Mart Çarşamba günü Taksimdeki mü
düriyete müracaatlan. (1587) 

I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları j 
Akarat 
Semti 
Göztepe 
Üsküdar 

Mahallesi 
Göztepe 
Selâmıali 
Arakiyeci 
Cafer 

Sokağı 
Mehmed Ef. 

Trabılos 
Körbakkal 

No. 

85 
15 
45 No 

taj/80 

Cinsi 

Dükkân 
Ev 
Ev 

Aylık kirası 
L. K. 

< 8 50 
7 50 
7 00 

Yukarda cinsi ve mevkileri yazılı gayri menkullerin 11/5/940 sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere açüc arttırmaya çıkanlmıştu:. İhaleleri 20/S/939 
pazartesi günü saat 14 dedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğünü 
gelmeleri. (1516^ 
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GRiP.NEZLE-KIRIKLIK-SOGUKALGINLlGl.R0MATiZMA-NEVRALJi.BA$-Di$ 
aldanmaymız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzen vardır. GRİPİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

KAN.KUVVET.I^TAH ŞURUBU 
Umum doktorlarm mütteflkan tak
dir ve milyonlarca vatandaşa iti-
madla tavsiye ettikleri en mükem
mel bir kuvvet şurubudur. Daima 

kam tazeleyip çoğaltır. Tatlı 
bir iştaha temin eder. Her 
zaman gençlik, dinçlik verir; 
zekâ ve hafıza kudretini yük

seltir. Sinirleri, adaleleri kuv
vetlendirerek, uykusuzluk, hal

sizlik, fena düşünceleri giderir; 
vücud makinesine lâzım olan bütün 
enerji ve kabiliyeti vererek daima 
azim, irade, neş'e sahibi eder. Mide, 
barsak tembelliğinden ileri gelen 

muannid inkıbazlarda, 
bel gevşekliği ve ade
mi iktidarda sayam 
hayret faydalar temin 
eder. 

FOSFARSOL'u; diğer bütün Kuvvet ilâçlarından ayıran başlıca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi te 
siri derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma, ve umum kansızlıkla neticelenen teh
likeli hastalıkların nekahat devrelerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat ve
kâletinin resmî müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

i Çocuğunuzu 
3 aylıktan itibaren mutlaka 

F O S F A T I N 
İ L E B E S L E Y İ N İ Z . 

FOSFATIN FALYER 
Bütün Eczane ve büyük 

bakkallarda bulunur. 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
HOFHERR . SCHRANTZ - CLAYTON SHUTTLEWOR'TH ANONİM ŞtRKETİ 

TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ: 

I S T A N B U L 
Yeni adres: Galata Necatibey caddesi No. 118.120 

Her türlü ziraat makine ve âletleri 

__ M. M. Vekâletinden 
Afyon dekovil tamirat deposuna 108 lira ücret ve imtihanla bir buharlı 

makine kazancı ustası alınacaktır. Bu ücret bilâhare vaziyet icabına ve ta
liplerin göstereceği liyakate göre 126 liraya kadar çıkanlabilecektir. Alınacak 
kazaacı usta.sında aranılacak şeraiti talipler İst. Merkez kumandanlığından ve 
Afyon dekovil depo müdürlüğünden ve M. M. V. Harbiye dairesi 6 cı şube
sinden alınabilir. Bu şeraiti haiz olanlar 27/3/939 pazartesi sabahı saat doku
za kadar Afyon dekovil tamirat depo müdürlüğüne müracaatları o gün yapıla
cak imtihanda bulımarak ibrazı ehliyet edeceklerdir. (867) (1500) 

f 
Dn Suphi Şenses 

idrar yollan hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lekler 

apartıman. Fakirlere parasız. 
TeL 43924 1 
Zayi — Edime erkek muallim mektebi 

9 uncu smıfından almış olduğum tasdik
nameyi kaybettim, yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Bekir Keskinel 

Havalar fena gidiyor. Gripe karşı sizi 
koruyacak yegâne ilâç: 

Kat'î Tesir 
GRİP - NEZLE - KIRIKLIK 

ve tekmil ağrılara karşı 
tesiri kafidir. 

Seri Şifa 
Bir kaşe S E F A L İ N , sili 

çabuk sıhhate 
kavuştumr. 

Her eczaneden araymız. 1 ve 12 lık ambalajlar içerisindedir. 

Güzellikler... 
Dünyada mevcud 

bütün şeylerden 

üstündür. 

Onu koruyunuz. 

Krem Pertev 
Sizin bu yoldaki müca
delenizde kendisine iti-

mad edilebilen en 
kuvvetli vasıtadır. 

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

Müracaat: Liman Han No. 61 

Yapı yaptıranların dikkat nazarına: 
Yaptıracağıma binamn sağlamhğım istiyorsanız Mutlaka 

SULTAN ÇtFLtÛÎ KUMU VE ÇAKILINI KULLANINIZ 
Zira temiz yıkanmış her türlü yabancı maddelerden aridir. Her kumcuda bu-

lımur. Fiatlar gayet ehvendir. Deposu Beşiktaş Yalı sokağı 8 No. da 
Tel: 49154 Osm.an Mehmet kardeşler 

ARKA 
B E L 

R O M A T İ Z M A 

L U M B A G O 

S İ Y A T İ K 

ve bütün 
ağrılara 

karşı 

SİLKO 
merhemi ile masaj yapmız 

SANCILARI DAİMÎ ve ÇABUK GEÇİRİR 
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Sahibi: Necmeddin Sadak 
I 

Umumi neşriyat müdürü: Şevket Rada 
Akşam matbaası 


