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B. Goering italya ile Fransa B"Igar Başvekili 16 
arasında tavassut edecek "«rtta Istanbula gelecek 

Ekselans Koseivanof ayni günde 
i talyan ricalinden birile biriiicte >̂"«"«< trenie Ankaragagidecek 

Parise gelmesi muiı temel 
Bir Fransız gazetesine göre B. Hitler yakında yeni 

isteklerini ilân edecek, garb devletlerini derhal 
teslim olmağa sevketmek için Hollanda ve 

Isviçreye taarruzda bulunacakmış 

Hollanda hududları tahkim ediyor 
Londra 9 (A.A.) — Havas ajansın

dan: B. Goering'in İtalyayı ziyaretini 
müteakip beraberinde İtalyan ricalin
den biri olduğu halde Fransayı ziya
ret edeceğine dair ortada bir şayia do
laşmaktadır. Söylendiğine göre B. Goe
ring'in İtalyan isteklerini ileri sür
mek için İtalya ile Fransa arasında 
tavaıssutta bulunması muhtemeldir. 

Roma ve Berlindeki İngiliz ajanla
rından alınan son haberlere göre İtal
ya hükümeti, araziye müteallik istek
lerinden vaz geçmiştir. Şimdiki müta-
lebatı şu maddelere münhasırdır: 

1 — Tunustaki İtalyanlar için 1896 
statüsünün iadesi. Bu suretle İtalyan 
^alliyeti, Tunus devleti dahilinde bir 
nevi muhtariyete sahip olacaktır. 

2 — Cibutide İtalyaya Hamburgta 
Çekoslovakyaya aid serbes nuntalıaya 
benzer bir mıntaka ihdası, 

3 — Cibuti - Adisababa demiryolu
nun Fransız arazisinde Fransa ile İtal< 
ya tarahndan müştereken idaresi, 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

AvJcara 9 (Telefonla) — Bulgar 
Başvekili Ekselans Köselvanof'un 
memleketimize yapacağı ziyarete hu
susî bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Bu ziyaret iki dost ve komşu memle
ket arasındaki dostluğun yeni bir te
zahürü olacaktır. 

Öğrendiğime göre, Başvekil, B. Ko
seivanof 15 Martta Bulgaristandan 
hareket edecek ve 16 Martta îstanbu-
la muvasalat edecektir. Ekselans 
Koseivanof ayni gün îstanbuldan hu
susî trenle Ankaraya hareket edecek
tir. Kendilerine bu seyahatlerinde re
fikası, kerimesi, hususî kalem müdü
rü, siyasî işler müdürü demlryoUar 
umum müdürü, protokol şefi ve mat- ' 
buat müdürünün riyaseti altmda s©-
kiz gazeteci iştirak edecektir. Sofya 
elçimiz de refikası ve kerimeleri ile 
birlikte geleceklerdir. 

(Devana 10 uncu sahifede) Bulgar BoşvekOi B. Koseivanof 

B. Croeıing, mareşal Balbo fle yanyana 

Reisicumhurun emirlerini 
yerine getirmek için 

Dahiliye Veiıâleti vilâyetlere bir tamim gönderdi. 
Bütün Vekâletlerde hummalı faaliyet göze çarpıyor 

Bir harp olursa ingiltere 
bütün kuvvetile Fransaya 

yardım edecek 
ingiliz Harbiye Nazırı Avam kamara
sında çok mühim beyanatta bulundu 

Bir Alman gazetesi: **Bu beyanat Almanyanın 
katî bir vaziyet almasını icab ettirir,, diyor 

Londra 9 — Harbiye Nazın B. 
Hore Belisha dün akşam Avam Ka
marasında bir nutuk söylemiş ve Av-
rupada bir harp çıkarsa İngiliz kara 
ordusunun bu harbe ne suretle iştirak 
edeceğini anlatmıştır. Nazır demiştir 
ki: 

«Başvekil B. Chamberlain Fransız -
ingiliz menfaatlerinin biribirine bağ-
h olduğunu söylemişti. Filhaldka va
ziyet böyledir. Bu menfaat birliği bize, 
icabında hemen harekete geçecek bir 
kara ordusu lıazırlamak vazifesini ve
riyor. Bir harbe girersek bunu istemi-
ye istemiye yapacak değiliz ve yar
dımımız mahdud olmıyacaktır. 

Fransız - İngiliz erkâm harbiyelerl 
arasındaki görüşme tecavüzî değil, 
fakat daima müdafaa plânlanna gö-
»•e yapılmıştır. Avrupa kıtasında çıka
cak bir harbe azamî gayretle iştirak 
edeceğiz. Bunun için nakledilecek ki-
taatı taşımak üzere ne kadar gemiye 
Üıtiyaç olduğunu hesap ettik. Diğer 
taraftan sulh zamanında ihtiyat is-
tihsalâtımız, harp esnasında bütün 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Filistin meselesi 
İngiltere manda esasma 

daima bağlı kalacak 
Londra 9 (A.A.) — Müstemlekât 

Nazın B. Makdonald dün Avam Ka
marasında sorulan bir suale cevab 
vermiştir. Nazır 27 Şubat tarihli be-
yanatma hiçbir şey ilâve edemiyece-
ğini söylemiştir. 

B. Mander, B. Makdonald'm konfe-
ransm esasmı İngiliz mandasınm teş
kil etmekte olduğu hakkmda teminat 
verebUip veremiyeceğini sormuştur. 
Nazır, hükümetin uhdesindeki man
da ile daima bağlı olduğunu, fakat 
şimdiki halde fazla birşey söyliyemi-
yeceğini beyan etmiştir. 

Ankara 9 (Telefonla) — Reisicum
hur ismet İnönü'nün memlekette 
yaptıklan seyahatlerden sonra alâ-
kah Vekâlet ve müesseselere verilen 
direktiflerm tahakkuk ettirilmesi 
için bütün vekâletlerde hummalı bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. 

Ankara 9 (Telefonla) — İsmet 
İnönü bugün öğleden sonra maden 
tedkik ve arama enstitüsünü ziyaret 

ederek bir saatten fazla enstitüde 
meşgul oldular. Reisicumhur, ensti
tüyü ziyaret ve avdetlerinde Başve
kil, İktisad Vekili ve enstitü erkâm 
tarafmdan karşılanmışlar ve uğurlan-
mışlardır. 

Ankara 9 (Telefonla) — Dahiüye 
Vekâleti vilâyetlere gönderdiği bir ta
mimde, köylülerin giydikleri elbisele-

(Devana 2 nci sahifede) —•' \A^ravv,ııı* c 7u;ı suaiTeaej 

İngiliz Harbiye Nazın B. Hore Belisha 

Karanlık meydan 
Bir imar hareketinde dikkat edile

cek ne incelikler var. Meselâ itina ile 
yapdrmş, milyonlar sarfedümiş bir 
meydan bitince mühim bir kusuru 
olduğu ardaşılır ve iş işten geçmiş 
bulunur. 

Paristeki Konkord meydam brnıun 
klâsik nümunesidir. Etrafmda rek
lâm tenviratı yapan binalar oimadtğı 
için, aydınlatılması sade fenerlere in
hisar ediyor. Geceleyin kasvetli olu
yor. 

Eminönü meydanının da gece hali 
şimdilik öyledir. İki yandaki binalara 
başlarken behemehal bunUmn nevi
ni düşünmek mecburiyeti vardtrı 
Reklâm ışığına pek fazla ihtiyaç do
yacak müesseseleri ihtiva etmelidir
ler ki, cephenin, yani cami ktsmsrun 
zaruri loşluğu telâfi edüsin. 

*"•' KOTÜPHAie 
_^A^>KARA (I ^^- ''**nco kimseye bir kan? toprak ver-
T- rv,,~*^;rriir 4.-J • ^ mlyecejlz, dedi.) - Oazetelerdea 
lA Fontame'l tekııp eden asri karga!... 
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I>nı& Greceki v e B u S a b a h k i H a b e r l e r 
Sarayburnu önünde 

meçhul bir kayık battı 
İki kişi boğuldu, üçüncü adam 

da boğulurken kurtarıldı 
Bu sabah yediye doğru Sarayburnu 

Ünlerinde denizde bir facia olmuştur. 
I Sabahın saat altısında, deniz yolla
ma idaresine aid Seyyit römorkörü, 
Saydarpaçaya bazı malzeme geçirmiş, 
mrada yükünü boşalttıktan sonra tek-
far Sirkeciye dönmek üzere yola ko
nulmuştur. 
I Römorkör kaptanı, Sarayburnu 
|^;ıklanna geldiği sırada, bir balıkçı 
Jtayığınm kapaklanmış bir vaziyette 
JÛalgalar üzerinde yuvarlandığını gör
müş, az sonra etrafa göz gezdirince; 
Eenç bir adamm suya bata çıka kay-

olduğunu, bunu takiben diğer biri-
fün de çırpma çırpma dalgalara gö
müldüğünü farketmiş, bundan başka 
jfiçüncü bir adamın da dalgalarla bo
ğuşmakta devam ettiğini görmüştür. 

Römorkör kaptam derhal bu adamın 
üzerine doğru yol vermiş, ona yaklaş
tığı zaman kendisini tamamUe kay
betmiş bir halde bularak römorköre 
almıştır. Bu adam fazla su jruttuğHı 
için hiç bir söz söylemeğe muvaffak 
olamamış, yalmz elile yaptığı işaret
te üç kişi olduklarını gösterebilmiştir. 
Römorkör, deniz üzerinde tekrar araş
tırma yapmışsa da boğulanların ce-
sedlerini bulamamıştır. 

Kurtarıldığı halde sıhhî vaziyeti 
tehlikeli olan adam derhal hastaneye 
yatınimış, hâdiseden zabıta haberdar 
edilmiştir. 

Kayığın hangi iskeleye aid olduğu, 
boğulanlarm hüviyeti hakkında lâzım 
gelen tahkikat yapılmaktadır. 

Amerikada bîtaraflık 
kanunu değiştiriliyor 
Bondan maksad Amerikanın İngiltere ve 

Fransaya yardım etmesini temin eylemektir 
TaşİDgton 9 — Demokrat ayandan 

B. Lewis bitaraflık kanımile bu ka
tlıma müzeyyel maddelerin lâğvine 
dair bir kanun projesi teklif etmiş-
Kr. Proje mucibince Amerika Cüm-
hurreisi bitaraflık hükümlerini idarî 
Irir takım emirnamelerle tatbik ede-
İMlecektir. 

Projenin mukaddemesinde bu ka-
jıunl teklifin hedefi «Bltaı-afUğm 
memleketin müdafaasile mükellef 
Icraî makaımn neşredeceği emirna
melerle tatbik edileceğine dair olan 
'Amerika siyasi ananesinin ihyasına» 
matuf bulımduğu kaydedilmektedir. 
I Vaşington 9 — Bitaraflık kanu-
lıunda tadilât yapılması günün me
selesi olmuştu. Kanunda yapılması 
laklif edilen tadil Amerikanın açık
lan açığa demokı-asiler lehine vaziyet 
almasını istiyen B. Stimsonun arzu
luna tamamile uymaktadır. Maama-
fih icra makamının diktatörlüklerle 
İttir harp vuku takdirinde Fransa 
Me İngUtereye fiilî yardımda bulun
mak hususımdaki arzusu tamamile 
tatmin edUecektir. 

Denizlerin hâkimiyeti iki demok
rasinin elinde bulunacağı cihetle bu 
devletler Amerikadan istediklerini ele 
geçireceklerdir. Bitaraflık kanunu
nun meriyet müdeit 1 mayısta bite
ceğine göre Amerika Hariciye neza-
retüe Beyaz saray mahafUi, bu hu
susta kongrede cereyan edecek olan 
münakaşaları müsaid surette karşı
layacaklardır. B. Roosevelt gazeteci
lerin suallerine karşı bitaraflık ka
nununun sulh davasma hizmet et
mediğini söylemişti. Bunu bir çok 
beyanat takib etmiştir. Birelşik Ame
rika hükümetinin yalnız Amerikanın 
emniyetini değil, fakat cihan sulhu
nu da koruması lâzım geldiğini söy-
liyen B. Barkleyin beyanatı muha

lefet mahafilinde çok iyi karşılanmıştır. 
Silâhlanma projesinin büyük bir 

ekseriyetle kabul edilmesi, ekser ayan 
azasının Amerikanın müsbet bir si
yaset takib etmesi lâzım geldiği hak
kındaki arzulannı da göstermekte
dir. Bu müsbet siaysetin takibi ise 
bitarafhk kanununım tadilini icab 
ettirir. 

Yugoslavganın 
dış politikası 

Eski dostlukları muhafaza, 
yeni dostluklar aramak 

Belgrad 9 (A.A.) — Havas ajansın
dan: 1939 senesi hariciye bütçesinin 
müzakeresi münasebetile nazır B. 
Markovich, mebusan meclisinde bir 
nutuk söylemiş ve dört buçuk sene-
denberi Yugoslavyanm haricî siyase
tinin değişmemiş olduğımu beyan 
etmiştir. Nazir demiştir ki: 

«Bu haricî siyaset, eski dostlukla
rın muhafazasından ve sulhu temin 
maksadile yeni dostluklar taharrisin
den ibarettir. 

Fransa ile olan münasebata gelin
ce, en esaslı emellerimizden biri, bu 
eski ve mücerreb dostluğu muhafaza 
etmektir.» 
' Hatib, büyük Britanya ile olan dos
tane münasebetlerin bundan böyle 
«Yugoslavyanm hayatmda bir kanım» 
teşkil edeceğini söylemiştir. Hatlb, 
sözüne şöyle devam etmiştir: 
' «Almanya ile dostane ve geniş mü
nasebetlerde bulunmak bizim haricî 
siyasetimizin en mühim tasavvurla-
rmdan biridir. Yugoslavyanm diğer 
bir gayesi de halihazırda İtalya ile 
mevcud olan tam itimada müstenid 
münasebetlerin muhafazasıdır.» 

Hatib, netice olarak, Yugoslavya
nm sulhu arzu etmekte, başkalanna 

y 

Trablustaki 
italyan kuvveti 

Yeniden 3 0 bin kişi gönderil
diği tahakkuk ediyor 

Londra 9 (A.A.) — Avam kamara-
smda bir mebus Tarablustaki İtalyan 
askerleri mikdannm arttırılması hak-
kmda hükümete bir sual sormuştur. 
Hariciye müsteşan B. Butler, demiş
tir ki: «Hariciye Nazırının aldığı ma
lûmata göre İtalya, Tarablusa yeni
den 30 bin asker göndermek karan-
nı tatbik mevküne koymaktadır. 
Tarablustaki İtalyan kuvveti, bu 30 
bin kişi ile İngiliz - İtalyan itUâfının 
imzasmdan evvelki mikdarı bulmak
tadır. 

4 0 lira için adam öldürmüş! 
İzmir (Akşam) — Ödemişte Şey-

tanlı Karaağaç mevkiinde müthiş 
bir cinayet olmuştur. Amele Kadri, 
Abdüş oğullanndan Ali oğlu Yusufu 
40 lira parasına tama ederek iple 
boğmak suretile öldürmüştür. Suçlu 
vakadan sonra Ödemişte tutulmuş, 
üzerinde 18 lira buulnmuştur. 

Katil tevkif edilmiş, suçunu itiraf 
etmşitir. 

•MUUnillHIIIUIIIIIIIIIIIIIMUllUlliniUIIIIHIIinMlilllllllUUMUllUllIlM 

aid hiç bir şeyi istememekte olduğu
nu yalmz devletin tamamiyetini ve 
Yugoslav miletinin hayatî menfaat
lerini müdafaaya azmetmiş bulun
duğunu söylemiştir. 

Talebe sayısının 
artması karşısında 

Maarif Vekâleti ihtiyacı kar
şılayacak yeni bir kanun 

lâyihası hazırladı 

Ankara 9 (Telefonla) — Maarif 
Vekâleti, mektep kadrolan hakkm-
daki kanuna bağlı bir numaralı ced-
velln değiştirilmesi hakkında yeni 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu 
projenin esbabı mucibesinde, Vekâ
lete bağlı lise ve i^retmen okuUarile 
orta okullannm talebe sayısmm her 
yü asgarî 1200 azamî 1800 nisbetin-
de artmakta olduğundan bahsedil
mekte ve önümüzdelü beş sene içinde 
talebe sayısının bugünkü mevcuda 
göre asgarî 75000 artacağı zikredil-
metedir. 

Vekâlet, bu talebe artışmı karşıla
mak için önümüzdeki ders yılı içinde 
dershane sayılarının 1500 kadar art-
tınlmasma ve aynca orta mektepler 
açılmasına lüzum göstermektedir. Bu
nun tabiî neticesi olarak mektepleri
mizin idare ve talim unsurları da 
arttırılmak icab etmektedir. Mevzuu 
bahis kadro ile maarif müdürleri sa
yısmm dokuz fazlasile 70 e maarif 
müdür muavinleri, muallim ve sita-
jiyerler sayısının 1907 fazlasile 6275 e 
dahiliye şefi, sekreter ve memur sayı-
lannm da 350 fazlasile 750 ye çıkanl-
ması teklif edilmektedir. 

İktısad Vekili dün Sümer-
bankta meşgul oldu 

Ankara 9 (Telefonla) — İktısad 
Vekili B. Hüsnü Çakır bugün öğle
den evvel Sümerbankı ziyaret etmif 
ve bir müddet bankada meşgul ol
muştur. 

Atlı müsabakalar 
Zabitlerimiz Nis müsabaka

larına bu sene de iştirak 
edecekler 

Her sene olduğu gibi bu sene ûe 
Nişte büyük binicilik müsabakalan 
yapılacaktır. Müsabakalara iştirak 
edecek zabitlerimiz aynlmışlardır. 
Bunlar yakmda yola çıkacaklardır. 
Geçen sene binicilerimiz gerek Nişte, 
gerek Mussolini Altuı kupasını ka
zanmak suretile, Romada büyük mu
vaffakiyetler kazanmışlardı. Bu sene 
de mühim muvaffakiyetler kazana
cakları kuvvetle ümid ediliyor. 

Nis binicilik müsabakalanna işti
rak edecek zabitlerimiz için 19 mart 
pazar günü saat 14 te Sipahi ocağı 
alanmda ath müsabakalar tertib edil
miştir. Aynı gün siviller için de bir 
müsabaka tertib edilmiştir. Halkımı
zın bu müsabakalara çok rağbet ede
ceği şüphesizdir. Seyircüerin istira-
hatlerini temin için yeniden tribün
ler yapılmıştır. 

İngiltere tayyare imalâtına 
hız verdi 

Londra 9 (A.A.) — Hava Nazın 
Kingsley Wood, bugiuı Avam kama-
rasma 1939 hava bütçesini tevdi et
miştir. 

Bu münat;ebetle söylediği nutukta 
bütçenin 250 müyon sterlin gibi mü
him tir yekûna vardığım ve bugüne 
kadar Hava Nezaretinin böyle yüksek 
bir bütçeyi asla parlâmentoya tevdi 
etmemiş olduğunu kaydeylemiştir. 

Nazır, beyanatta bulunarak, tayya
re imalâtma hız verildiğini, şimdiki 
halde tayyaıe im-alâtı için her gün 
250 bin sterlin sarfedildiğini söyle
miştir. ___^^__^^_^____ 

Reisicumhur 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

rin bizat kendileri tarafmdan yapıl
masını temin ve kolaylaştırmak için 
tedbirler aJmmasmı istemiştir. Vekâ
let tamiminde mahallî ihtiyaçlara 
uygun gelecek elbisenin tesbitini ve 
bunlann yapılacağı el tezgâhlarının 
taayyün ve taammümüne çalışılması 
hususunda daha fazla itina gösteril
mesi için direktiflerde bulunmaktar 
dn. 

S o n dalcilca, 
ispanyol sahilinin abluka
sında Ingilterenin vaziyeti 

Lordlialitaks ablukanın karasuları haricine 
teşmili Inpiliz filosunun derhal müdahalesini 

intaç edeceğini beyan etti 
Londra 10 — İngiliz Hariciye Na

zın Lord Halifaks, İspanyanın Akde
niz sahillerinde Franko tarafmdan 
ilân edilen abluka hakkında Avam 
Kamarasmda sorulan bir suale cevap 
vererek demiştir ki: 

— Bu ablukanın ilân edilen mmtakaya 
İnhiMur edeceğini ve kara sulan haricine 
teşmil edilmiyeceğini ümid ediyoruz. Ab
luka, kara sulan haricine teşmil edilirse 
derhal İngiliz filosunun müdahalesini in
taç edecektir. Ksasen İngiltere, İspanyol 
kara sulan dahilinde bile bir İngiliz va
purunun tahribini ciddi bir hadise ola
rak telâkki edecektir. İngiliz harb gemi
leri, zorluğa uğnyacak her İngiliz gemi
sine yardım İçin emir almışlardır. 

Müteakiben Lord Halifaks, îspan-
yol topraklarmm tamamiyet ve istiklâ
li muhafaza edileceğine dair general 
Franko tarafından yapılan beyanata 

nakli kelâm ederek demiştir ki: 
— İspanyollann ananevî gururu 

bu hususta en iyi bir teminat teşkil 
eder. 

Lord Halifaks, İspanyol komünist
lerinin İngiliz harp gemilerile kaçın-
lacağı şaylalartnı tekzip etmiştir. 

Burgosun noktai nazarı 
Burgos 10 — Nasyonalist mahafil, 

Lord Halifaksın beyanatım tefsir eder
ken Franco hükümetinin hukukan ta-
nınmasım, bizzarure kendisine muha
riplik hakkını da bahşettiğini beyan 
ediyor ve diyorlar ki: 

— Nasyonalist İspanya, ablukajn 
ilân etmekle başka memleketlerin' ve 
bilhassa İngllterenin bu gibi ahvalde 
baş vurduklan bir tedbiri tatbikten 
başka birşey yapmamıştır. 

Komünistler madridden 
Valansiyaya yürüyorlar 

Komlinistierin Madriddeki karargâhı teslim oldu, 
fakat bazı yerlerde mukavemet devam ediyor 

Paris 10 — Valânsiyadan gelen ha
berlere göre Madrid ile VaJânsiya 
arasmda münakalât kesilmiştir. Mad
ridden gelen kuvvetli bir komünist 
kolu Valânsiya üzerine yürümekte
dir. Şehrin civan askerler ve tanklar 
tarafından muhafaza edilmektedir. 
Valansiyada general Miaja aleyhtarı 
19 komünist şefi kurşuna dizilmiştir. 

Komünist karargâhı 
teslim oldu 

Madrid 10 — Dün sabah komünist
ler ile millî müdafaa hükümeti kuv
vetleri arasında muharebeler devam 
etmiştir. Taşradan celbedilen kuv
vetler, komünistleri ihata etmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Saat on dörtte 
komünist umumî karargâhı teslim 
olmuştur. Bütün komünist şefleri tev
kif edilmişlerdir. Maamafih şehrin 
bazı noktalarında komünistler hâlâ 
mukavemet ediyorlar. 

İspanyol mültecileri Pariste 
oturamıyacaklar 

Paris 10 — Fransa hükümeti, İs
panyadaki beynelmilel gönüllü fırka
sı kumandanı miralay Lister Ue İs
panyol komünistlerinin anası telâkki 
edilen Passionariaya Pariste oturma-
lannm memnu olduğunu tebliğ et
miştir. 

Paris ve civarında İspanyol mülte
cisi oturamıyacaktır. Hâlâ Pariste 
oturmakta olan sabık Başvekil B. 
Negrin üe B. Delvayo hakkında da 
bugün bir karar verilecektir. 

Başka yerlerde de isyan 
çıkmış 

Burgos 9 — Reuter ajansı 
muhabirinden: Madriddeki komünist 
isyanını müteakip Murice, Guadala-
jara ve Ameria'da da Miaja - Casa-
do- Besterio askeri komitesi aleyhin
de isyanlar zuhur etmiştir. Halk, 
MaAidden kaçmaktadır. 

Şimalî Afrika 
Fransız Cümhurreisi hir 

nutuk söyledi 
Paris 9 — Dün akşam Reisicümur 

B. Lebrun Şimalî Afrika komitesi ta
rafmdan verUen ziyafette söz almış, 
imparatorluğun bu kısmma vaktile 
yapmış olduğu seyahatleri hatırlat-
mış ve bugünkü ahval ve şeraitin Rei
sicumhurun ananevî seyahatini yap-
masma müsaade etmemiş olmasm-
dan dolayı müteessir olduğunu söy
lemiş, Fransanm Cezayir, Tunus ve 
Fas için yaptıklarmı zikretmiştir. 
B. Lebrun Başvekilin Tunustaki son 
seyahatini de hatırlattıktan sonra 
demiştir ki: 

«Kendi kendisine ve Fransaya bu 
derece kuvvetle bağlı olan bu memle
kete karşı her hangi bir harekete gi
rişilmesi boş bir şey olacağmm anla-
lılması, hariçte derin bir intiba uyan
dırmıştır.» 

Faşist milislerinin 20 nci 
yıldönümü merasimi 

Roma 10 (A.A.) — Faşist milis kuv
vetlerinin teşkilinin 20 nci yıldönümü 
münasebetUe 22 martta yapıhnası 
mukarrer merasimi Mussolini 26 mar
ta burakmiştır. J 

Slovaklar Prag hukû-
metinden ayrılıyor mu? 

Slovak hükümeti siyasî ve 
askerî muhtariyet istiyor 

Prag 10 (A.A.) — Çelder ile Slovak
lar arasmda Pragda yapılmakta olan 
müzakereleri mevzuu bahseden «Slo-
venski Pravdan gazetesi diyor ki: 

«Slovakya hükümeti, 6 ükteşrin 1938 
beyannamesile ve hükümetin progra-
mile tesbit edilmiş olan noktai naza
rım Prag hükümetine izah etmiştir. 

Slovakya hükümeti, bu noktai naza
ra, tamamile sadıktır ve Slovak mil
letinin muhtariyetini ve hürriyetini 
temin için sonuna kadar gitmeye az-
metnüş bulunuyor. Mevzuu bahis olan 
malî meseleler değil, siyaâ ve askerî 
meselelerdir.» 

Ankarada dünkü fırtına ı 
Ankara 9 — Bugün Ankarada fırtı

na olmuş, rüzgâr saniyede 20 metre 
hızla esmiştir. Fırtma esnasmda bazı 
evlerin kiremidleri, dükkân tabelâlan 
ve Adana valisi B. Tevfik Hadiye aid 
evin bacası uçmuştur. Ali nammda 
biri bacmn enkazı altmda kalarak öl
müştür. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Beynelmilel temaslan 

azaltnıamalı, çoğaltmahl 
Gazeteci arkadaşlanmıadan biri

nin iksri nirdü|ü bir iddia, matbuali' 
mızda muhtelif akisler uyandırdı: 

«— Afananyayaj, Rusyaya, Ameri-
fcaya tahsil için giden talebe şahal-
jretlerini kaybediyorlar» mış. 

Bu hususta bir anketçi fikrimi sor* 
muftu. Boyle bir içtiınıd tehlikeyt 
maruz hulıuuuadıgımızı kendisfaM 
söjledim. 

Vaidile, taldbemisin çoğunu • ha» 
men bepnai - Fransaya göoderiııdilc 
O saman da «Eyvah!» diyenler, « G A » 
derUirse maneviyatumza zarardır!» 
diye düşünenler zuhur etti. 

AlMüUıamid rejiminin takyida^ 
mümanaatleri bir tarafa bıraküsm; 
Ahmed Hüonet'in «Yeğenim» mo
nologu, o zamanki zihniyetin komfk-
leştirilmiş bir nümunesidir! 

Hangi istihsal fire vermez ki ma
nevîler bundan masun kalsm? Nite
kim, Paristen bir miktar beli kınk 
züppe avdet etti; fakat umumiyet 
itibarile Fnmsada tahsil eden bânJer-
ce ve binlerce münvverimizden bu 
millet pek çok istifadelere nail oldu. 
Aksini kim iddia edebUir? 

Hattâ diyebiliriz ki, «Garp» deyin
ce, bir zamanlar «Fransa» anlamağs 
başladık. Dört yaşmda nuydım, beş 
yaşında mıydun, iyice hatırbyaraı-
yorum, bir gün babama: 

— Avrupa mı büyük, Paris mi? -
diye sordum. 

Muhitimin ne derece Fransız kül
türü tesirinde olduğunu vann, tayin 
edin!... 

Fakat bu yalnız benim değil, bütfln 
Türidyenan intibaıydı. On sekizinci 
w on dokuzuncu, hattâ yirminci 
asırların bütün medenî metaını Fratt-
sız kültür komisyonculannm vasıta-
süe afayorduk. Neticede, bütün ıstt> 
lahlanmn - Doktor Kemal Cenakt 
pek haklı ^arak kızdnan şekilde -
beynelmilel imlâya göre değil de, 
Fransız tc^âffuauna göre, kulaktan 
dofana tekarriir ^^ti. 

Bununla beraber, Fransız kültü
rünün bütün emsaH arasmda p ^ iyi, 
pek bitaraf, pek insanî olduğunu in
kâr edenlerden değilim, Başka mem-
balan da yoklamam mümkün oldu
ğu halde, hayatta en fazla ondan is^ 
tifade ediyorum. O cihetler ayn. 

Fakat bugünkü günde gençleri-
ttiiztn başka başka mamleketlere da
ğılarak tahsillerini tamamlamaları 
niçin pek muvafık olmasm? Evet, ma
lûm: Şu v^ra bu memleketin mek
tepleri mücerred Sim esasına göro 
değil de fırka propag^andalan bakı
mından kurulmuş. Amma, mücerred 
denilen İlmin de muayyen gayelere 
âlet olduğu meydana çıkmış bir ha
kikat değil midir? 

Hem şurası muhakkak ki, çocuk 
demlen mahlûk, kendine her verilen 
telkini aynile kabul etmez. Onun da 
muhakemesi vardır. Muvafığı, ma
kulü tefrik kabüiyetindedir. Öğrene-
neoek; neticede, kendi vicdanmdan 
gelen hükmü verip memleketine dö
necektir, ffînd miin har^etini idare 
edenlerin Kembriçten mezun olduk
larım unutmamah. Bu da, genç ruh
larda ne aksülâmeller olduğunu gösh 
teren gvassi bir delildir. Körükörüne 
yabancı ve kötü tesirde kalanların 
niabeti, «Yeğenim» l^ûı miktannt 
aşamaz! (telan da cemiyetimiz zaten 
benimsemiyecektir. 

Bu sebeple, «Cinde bile ilim talel» 

Sahife S 

]| 

Seçim hazırlığı 
Sandık yerleri 
14 martta ilân 

edilecek 
istanbul şehir hududu dahilinde 

1311 müntehibisaninin çıkacağını 
yazmıştık. İstanbul mülhakatmdaki 
müntehibisanilerin adedi de tesbit 
edilmiş ve mdbusan intihap teftiş he
yetine büdirilmiştir. 

Silivri 62, Yalova 36, Kartal 34, 
Çatalca 94, Şile 33, müntehibisani 
seçecektir. 

Şehir hududu dahilindeki münte-
hibisaniler de dahil olduğu halde bü
tün İstanbul vilâyeti 1570 müntehibi 
sani çıkaracaktır. 

Alman tedbirlere göre müntehibi
sani intihabatına 15 martta başlana
cak ve her mahalleye konacak san
dıkların yerleri 14 martta belediye 
tarafından ilân edilecektir. Müntehi
bisani intihabatmm kaç gün devam 
edeceği henüz belli değüdir. 

Fırtınadan sonra 
D ü n s a b a h I s t a n b u l a b i r 

m i k t a r k a r y a ğ d ı 

Evvelki gün îstanbulda oldukça 
sert bir lodos rüzgân esmiş, termo
metre 12 dereceye kadar çıkmıştL Ge
ce yarısından sonra lodos şiddetini 
artırmış ve müthiş bir fırtına tıalini 
almıştır. Fırtına sabaha kadar sür
müştür, i 

Sabah hava birdenbire poyraza çe
virmiş ve kar yağmağa başlamıştır. 
Kar bir saat kadar yağmış, fakat tut
mamıştır. Öğleye doğru rüzgâr hafif
lemiş, yağış durmuştur., Maamafih 
akşama kadar hava bulutlu geçmiştir. 
Termometre 6 dere İdi. 

Şüpheli bir ölüm 
Bir adam dün odasında ölü olarak 

bulunmuştur. Vaka adliyeye bildiril
miş, tahkikata başlanmıştır. 

Şabanın odasmda bir mangalda 
kömür bulunmasına nazaran kendl-
süıin kömürden zehirlenerek ölmesi 
ihtimali varsa da adliye doktoru B. 
Enver Karan tarafından yapılan mu
ayenede cesedin morga kaldırılması
na lüzum görülmüştür. Otopsi neti
cesinde Şabamn ölümünün hakiki 
sebebi anlaşüacaktır. 

Ö m e r l i k ö y ü n ü n i ç y o l l a n 
p a r k e o l a r a k y a p ı l a c a k 

Beykozun Ömerli köyünün iç yol-
larınm parke olarak inşası 15 bin li
raya bir müteahhide ihale edilmiştir. 
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et!» düsturunu mahzurlu görmemek
te devam etmeh! Beynelmilel temas
lan azaltmağı değil, çoğaltmağı dü
şünmeli! thinyamn her parçasnu 
kendi yurdlan giM bilen binlerce 
münevverimiz olmah!... 

*** 

Daha» da var: Talebe göndermek, 
artist getirmek, seyyah mübadele t^ 
VOKSS^^. HiUâsa her şekUdeki beynel
milel temaslan arttmnak için her ça
reye başvurmah... Kabusuna çeidll-
miş, şuna buna küsmüş milletler mu
hakkak ki iyi netice alamıyorlar... Biz 
onlardan olamayız. 

(Vâ - Nû) 

Karilerimizin 
mektupları 

Ebnîye kanunu ve 
belediye mühendisleri 

nerede ? 
Ebniye kanunu ve taliınatnamari 

ve belediyece soa almau kararlarda 
aokak genî Ugi ne olursa olsun bi&a-
lann İrtifaı bê  kat olarak tesbit edil
diği halde. Taksimde Stadyom kapıu 
karşısında yapılmakta olan apartı-
mamn yanındaki Lamartin caddesi 
hep bir seviyede iken bunların irtifa-
udan fazla olarak bir kat daiıa yük
sek yapılmakta olduğu gibi, bunun 
üzerine bir kat daha ilâvesi suretile 
yedi kat yapılmak üzere tertibat aim-
mıştır. Dikkati celbederim. 

Taksimde Lamartin caddesinde 
mütasamfan sakia 

Ali Mahir Kntlu 
* 

AÇIK MUHABERE: 

B. Dikel'e: İstanbul Belediyesi de, 
bahsettiğiniz şekilde otobüs işletecek
tir. Teşebbüse girişmiştir. Temenni 
olunacak gey, bu teşebbüsün çabuk 
neticelenmesinden ibarettir. 

B. S. Endürüs: Şilcâyetlerinizde 
haklısınız. Fakat «Bir istidaya ne ka
dar zamanda cevap verilir?» tarzın
da bir yazı gazetemizde intişar et 
mistir. 

Esnafı teftiş 
K a b a k â ğ ı t k u l l a n a n k a s a p l a r 

c e z a l a n d ı r ı l d ı 

Belediye müfetUşlerinin yaptığı es
naf teftişi neticesinde Tatunis çarşı
sı civannda bir fıruun ekmeklerinden 
altmışınm noksan tartılı olduğu an
laşılmıştır. Bunlar müsadfre edilerek 
Darülacezeye gönderilmiştir. 

Bahçekapıda bir sütçünün çok pis 
olduğu görülmüştür. Bu sütçünün 
kaplarım yıkayacak yerde çoraplan-
m yıkadığı görülmüştür. ^Sirkecide 
maruf bir lokantanm da pisliği tes
bit edilmiş ve buna ceza verilmiştir. 
Şehzadebaşmda bir sinemamn izdiha 
ma sebebiyet verecek derecede fazla 
müşteri aldığı görülmüş ve sinemaya 
da ceza verilmiştir. 

Bazı kasab dükkânlarmm kiloda 
yüz gram farkedecek derecede etin 
altma teraziye kaba kâğıd koydukla-
n görülmüştür. Bunlar da cezalan-
dınlmıştır. 

A t a R e f i k h a n ı n ı n d u v a r l a r ı 
y ı k t ı r ı l a c a k 

Bahçekapıda geçenlerde yanan Ata 
Refik ham duvarlanmn çatladığı 
Belediye fen heyeti tarafmdan tes
bit edilmiştir. Belediye, han sahibine 
tebligat yapmış ve bir tehlikeye mey
dan verilmemek için duvarlann der
hal yıktınlmasmı bildirmiştir. Han 
sahibi bu tebligata riayet etmezse 
Belediye duvarlan yıkacak ve para-
smı mal sahibinden tahsil edecektir. 

H a r i c i y e V e k i l i i l e a i l e s i 
e r k â n ı n ı n t e ş e k k ü r l e r i 

Şükrü Saraçoğlu ve refikası Saadet 
Saraçoğlu ve çocuklan. Rüştü Sara
çoğlu ve refikası tJlfet Saraçoğlu, 
Hamid Saraçoğlu ve refikası Nermin 
Caracoğlu ve çocuklan, analarmın 
ölümünden doğan acüarma h » şe
kilde iştirak edenlere te^kkürlerini 
edaya gazetemizi tevsit etmişlerdir. 

Eminöniinde 
Daha 73 parça 
emlâk istimlâk 

edilecek 
Eminönü İstimlâk sahasında yıktı

rılan Valde ham aısası arkasmdald 
13 parça emlâkin istimlâkine başlan
mış, emlâk sahiblerine istimlâk kara-
n dün tebliğ edilmiştir. 

Bu emlâkin kıymeti 110 bin lira 
olarak tesbit edilmiştir. Belediyenin 
elinde istimlâk tahsisatmdan 130 . 
bin lira kadar bir para kaldığmdan j 
bu para ile ancak bu binalar istim
lâk edüecektir. Bu arada bir de mes-
cid binası vardu*. Bundan başka Ye-
nicami kemerine bitişik olan Kâzım 
eczanesUe yanmdaki dükkânlarm ia-
timlâk karan da mahkemeden çık-
ımştır. 

Eminönü hanınm arkasmdaki dört 
binanm bugünlerde yıktırümasma 
başlanacaktır. 

Diplomasız dişçi 
J l T a k t ı ğ ı a l t ı n k a p l a m a l a r 

t u t m a m ı ş 
I j 

Sirkeci civarmda bir garajda çalış- | 
tığını söyliyen Cebbare admda biri 

müddeiumumiliğ'e müracaatla diploma* 
sız dişçüik yapan Fatma adında bir 
kadma on lira mukabilinde dişlerini 
tedavi ettirdiğini fakat takılan altın 
kaplamaların tutmadığım ve tedavi
nin tam olmadığım, bu yüzden mad
dî ve manevî zarara uğradığmı iddia 
Ue Fatma hakkmda takibat yapüzna-
smı istemiştir. 

Adliye doktoru B. Enver Karan 
kendisini muayene etmiş ve iddiası-
mn yerinde olup olmadıgmın tesA}iti 
için Cebbarenin bir defa da dişçi 
mektebinde mütehassıslar tarafmdan 
muayene edilmesine lüzum görmüş
tür. 

Cebbare dişçi mektebinde muayene 
edilecek ve iddiası doğru çıkarsa müd
deiumumilik kanuni takibata girişe
cektir. 

İ k i M e h m e d i d e y a r a l a d ı 
Çemberlitaşta bir kahvede oyun 

oymyan Cemal, Mehmed, diğer bir 
Mehmed kavgaya tutuşmuşlar. Ce
mal, diğer iki Mehmedi bir demir par-
çasUe başlarmdan yaralamıştır. Po
lis, yaralıları tedavi altma aldırmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

Yans^ın baş langr ıc ı 
Dün saat 11,5 de Mahmudpaşada 

Kürkçü hamnda kürkçü Beykonım 
dükkâmnda sobamn üzerinde bu
lunan elektrik kabl(^an sobanın 
hararetle tutuşmuş, dükkân için
deki bölme i le bir kaç parça kürk 
yandıktan sonra ateş itfaiye tarafto-
dan söndürülmüştür. 

B i r k a ç ş i ş e b i r a d o l a n d ı r ı r k e n 
y a k a l a n d ı 

Sabıkah dolandıncüardan Âltmdış 
Mehmed isminde biri, Fatihte Çar
şamba pazarmda bazı dükkânlara 
giderek paralarım vereceğini söyle
mek suretUe birkaç şişe bira dolaa* 
dırdığmdan polisçe yakalanmış va 

I mahkemeye verilmiştir. 

Yeni lâkaplar 
Yeni resim, yeni şiir, yeni mimari 

tarzı, jeaai musiki ile bo-aber ortaya 
yeni bir şey daha çıktı: Yeni lâkap
lar... Gazetede küçük bir polis hab»« 
Tİ okudum. Emniyet müdürlüğü Sul-
tanahmed ve Aksaray civannda bifw 
çok hırsızhklar yapan Çarliston Ah< 
med adında birini yakalamış... 

Çarliston Ahmed!... Bu isim beni 
Âdeta düşündürdü. Eski lâkaplar g;9-
zümün önüne geldi. Altındiş Mehmed* 
lo-, Çamm: Kadrfler, Kel Recepler gö
zümün önünde geçid resmi yaptı... fÜt* 
de şimdi şu asri I&kaba baktım. Ara
da az teraldd yok... 

TaKii Çarliston Ahmedlerden soııra 
«Rumba Mehmed »1er de çıkacaktu*. 
Ve nihayet Kübik Şevki, Fotörist Han&< 
dilere kadar iş dayanacaktır sanırım... 
Ne yaparsınız? Her yerde yenilik... Sa-
natte yeni cereyan, hayatta gene ye. 
ni cereyan... Her tarafta yenilik... 

B e d a v a m ü z e 
Geçen hafta İstanbulda iki müzeyi 

gezdim. Bunlardan birinde benden 
başka bir tek ziyaretçi, ötekinde, de 
kimse yoktu. 

Ne zaman müzeleri gezecek olsam 
bu hal daima dikkatime çarpar. He
le her kısmını gezmek için bir Ura gi
bi mülıim bir para ahnan Topkapı sa
rayını gezerken koca salonlarda, ka-
ranhk dehlizlerde kasvetli harem dai
resinde t4^ başıma dolaşıp durduğu
mu hatırlarım. 

Dün gazetelerde bir havadis gördüm. 
Kasımpaşada bedava bir hamam ya-
pdacaknuş. Parasn vatandaşlar bu
rada beılava yıkanabUeceklermiş. 

Parası olnuyan vatandaşm hama-
ma girip yıkanmasım temin edebUiyo< 
ruz. Vatandaşın para vermeden birer 
kültür nıütiwawi addedilen müceleı* 
elini kolunu salhya salhya girmesini 
niçin temin etmiyelim?. 

Müze insanın merakım tatmin et
tiği kadar ziyaretçiye bir değil, birçok 
şeyler öğreten bir yredir. Âdeta mek

tep mahiyetindedir. Bunun için vataa* 
daşı buraya çekmek âdeta bir maarif 
meselesidir. 

Şikagodaki büyük oGüz^ sanatlar 
müzesi, «Tabiî ilimler müzesi», «Aku-
aryum» ve saire hergün binlerce ziya
retçi üe dolup taşar. Çünkü bu mü
zeler parasızdır. 

Genç ve çok çalışkan Maarif Vridli-
miziri herhalde buna bir çare düşüne-
ceğini umuyoruz. 

Hikmet Feridun Es 

Bay Amea komşuda I. 

t k i k i ş i b i r d e n b i r e d ü ş ü p ö l d ü 
Aksarayda oturan Mustafa ismin

de biri, Pazar yerinde bir kahvede 
çay içmekte iken bhdenbire düşerek 
fenalaşmış, zabıta tarafından derhal 
Cerrahpaşa hastanesine jratınlmışsa 
da az osnra ölmüştür. 

Yapılan muayenesinde ölümün bir 
nüzul neticesi olduğu tesbit edil
miştir. 

Beyoğlımda Yazıcı sokağmda otu
ran Yuvanidis, İstiklâl caddesinden 
geçerken düşüp ölmüştür. Yapılan 
muayenesinde kalb sektesinden öl
düğü anlaşümış, gömülmesine izin 
verilmiştir. 

C e b i n d e n h e r o i n ç ı k t ı 
Balatta oturan Nihad isminde bir 

gencin üzerinde yapılan aramada ca* 
binde bir mikdar heroin bulunarak 
müsadere edilmiş, Nihad asliye beşio* 
ci ceza mahkemesine verilmiştir. 

•>- îşte böyle kan - koca, Edi İla 
Büdjl gibi oturuyoruz bay Amca... 

... Sanki iktidar nsevkündea dü^ 
müşüzl... 

... Senden başka ne arayaa var no 
sorani... 

... Aylar geçiyor, kapmua çalan 
bulunmuyc»!... 

B. A. — Buna bir çare bulmalısın 
dostum!... 

— Nasıl çare?.., 
B. A. — Meselâ, mebusluğa nam-
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Belediyede muhasebeden 
sonra diğer şubeler mua
melâtı da teftiş edilecek 

iki mülkiye müfettişi dünden itibaren 
sular idaresinde teftişe başladı 

Belediyenin on senelik muamelâtı
nı teftiş etmek üzere mülkiye mü
fettişlerinden B. Hikmet, B. Âbidin, 
B. Cavid ve B. İhs^ım Dahiliye Ve
kâletinden gönderildiklerini ve işe 
başladıklarmı yazmıştık. 

B. Hikmet ve B. Âbidin - dün de 
yazdığımız gibi . kendilerine tahsis 
edilen odada çalışıyorlar. Müfettişler 
şimdilik belediye muhasebesinin mu-
melelerini baltan başa teftiş edecek
ler, muhasebe muamelâtı bittikten 
sonra belediyenin diğer şubelerine aid 
muamelelerle meşgul olmağa başlıya-
cakladır. 

Riyaset makamına, yani belediye 
reisi ile muavinlerine aid muamelât 
ve icraatın teftişi doğrudan doğruya 
Dahiliye Vekâleti teftiş heyetine aid-
dir. Diğer belediye memurlarınm me
muriyetlerine aid muamelelerin tefti
şi belediye müfettişleri tarafından yar 
pılmaktadır. 

Kadıköyünde hususî bazı zevata 

tahsis edilen otomobil meselesine ge
lince: Bu mesele İle riyaset makamın
dan evvel belediye müfettişlerinin alâ
kadar olması lâzımdır. Bu sebile 
belediye teftiş heyeti, bu hususta tah
kikata başlıyacak ve riyaset makamı
nı alâkadar eden noktaya temas st-
tikleri zaman keyfiyeti mülkiye mü
fettişlerine tevdi edeceklerdir. 

Bundan başka Dahiliye Vekâleti, 
belediye sular idaresi muamelâtmm 
da teftişine lüzum gördüğünden mü
fettişlerden B. Hikmet ve B. Âbidin 
belediyede, B. Cavid ve B. îhsan da 
sular idaresinde teftişlere başlamış
lardır. 

Sular idaresi muamelâtı, idarenin 
kurulduğu tarihtenberi hiç bir tefti
şe tabi olmadığmdan,, ve bu arada 
şehrin su ihtiyacım karşılamak üzere 
birçok tesisat vücuda getirildiğinden 
Vekâlet sular idaresinin bütün umu
mî muamelâtının teftiş ve tedkikine 
ihtiyaç görmüştür. 

Satılık renkli matbaa mürekkepleri 
Ingilterenin MVinstone ve Almanyamn Lövinsohn fab

rikaları nıamulâtıncîan muhtelif renk ve kalitede matbaa 
mürekkepleri ehven fiatle satılıktır. Ak$am matbaası ida
re müdürlüğüne müracaat. Telefon: 20681 

İstanbul Defterdarlığından: 
Beyoğlunda, Bedrettin mahallesinin Yeniyol Evliyaçelebi caddesindeki 

arsa üzerine yeniden yapılacak olan ve keşif bedeli (81533) lira (5) kuruştan 
ibaret bulunan maliye şubesi binasının inşaat ve tesisatı işleri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri 
genel, özel ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferriğ di
ğer evrak 4 lira 8 kuruş mukabilinde Millî Emlâk müdürlüğünden verüecektir. 
İsteklilerin (5327) liralık teminat mektuplarile teklif namelerini ve bu işe 
benzer en az (60000) liralık iş yaptıklarına dair eksiltme tarihinden sekiz gün 
evvel vilâyetten alacakları, müteahhitlik ve ticaret odası vesikalaırnı 14/3/ 
939 salı günü saat 14,30 za kadar İstanbul Mülî Emlâk müdürlüğünde topla
nan komisyon başkanlığına vermeleri ve ayni günde saat 15,30 da zarflar açı
lırken komisyonda hazır bulunmaları. (M) (1084) 

Dahiliye vekâletinden: 
Bîğa kasabası halihazır haritası ahım işine ait eksiltme 

Biga Kasabasının 150 hektarlık kısmının hali hazır haritalarile bunu mu
hat 30 hektarlık kısmı ile İdC hektara varan sahamn yalmz 1/2000 İlk münha-
nili haritasının yeniden alımı işi kapalı zarf usulile eksütmeye çıkarılmıştır. İşin 
maktu bedeU 2500,— Uradır. Muvakkat teminatı 187.5 liradır. 

Eksiltme 27, Mart/1939 pazartesi günü saat 11 de Biğada belediye daire
sinde toplanacak belediye eksiltme komsiyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
bilâbedel, Ankara belediyeler iınar heyeti fen şefliğinden veya Biga belediyesin
den almabilir. Teklifleıin tayin edilen günde saat ona kadar Biga belediyesine 
gönderilmesi veya bu saata kadar gönderilmiş olması lâzımdır. (739) (1413) 

Askerlik ilânı 
Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 
1 — Şubemizde kayıth yedek su

baylardan muhabere sınıfma men
sup ve asteğmen (Yarsubay) rütbe
sinde olanlarm lO/Mart/939 sabahı 
ve topçu smıfma mensup asteğmen 
(Yarsubay) lann da 15/Mart/939 
sabahı (45) günlük staja sevkedibnek 
üzere derhal şubemize müracaatlan. 

2 — İhtiyat erattan yoklamasmı 
henüz yapttrmıyanlann 15/Mart/939 
akşamma kadar şubeye gelmeleri. 

3 — Şubemizde kayıth malûl su
bay ve erat ile şehit yetimlerinden 
senelik y«klama&ım yaptırmamış 
olanlarm 20/Mart/939 aksanıma ka
dar şubeye müracaatlan. 

4 — Beyoğlunda ,ycrli halkın asker
lik işlerine bakan (Beyoğlu Askerlik 

{ubesi) ndan başka, yabana halkm as-

HAlK OP£K£ Bu akşam 9 da 

Oç yıldız 
Operet 3 perde 

Pazarden itibaren: 
ZOZO DALMAS 

Halk operetine başlıyor. 
TURAN TİYATROSU 

Bu akşam; Mısırdan ge
len Zekiye Handan ve 

saz arkadaşları birlikte 
Aşkın Göz Yaşlaı şarkı
sını söyllyecektir. 
Ertuğrul Sadi Tek ve 

Heyeti 
DEHRİ EFENDİ ToâvU 3 P. 

(Se) Atilla Revüsü - Miçe Pençef varyetesi 

V 
keriik işlerine bakan (Beyoğlu ya
bancı askerlik şubesi) de vardır. Mü
racaat ve muhabere işleıinin buna 
göre yapılması ilân olunur. 

Güreşçiler arasında 
birinci' resmî seçme 

Federasyon bu hususta bir 
tebliğ neşretti 

Ankara 9 (A.A.) — Avrupa birinciliği 
kampında çalışan millî takım güreşçile
ri ve hariçte kalan kabiliyetleri tecrübe 
edilmiş güreşçiler arasmda birinci resmi 
seçme müsabakası 11 mart 1939 cumar
tesi günü saat 16 da Halkevinde yapıla
caktır. Bitmezse 12 mart pazar öfleden 
evvel müsabakalar devam edecektir. Mü
sabakalar için federasyonun resmi tebli
ğini neşrediyoruz: 

1 — Milli takım seçme müsabakaları 11 
mart Ö6:leden sonra saat 16 da Halkevin
de yapılacaktır. Tartılar saat 11 de yapıla
caktır. 

2 — Tolerans bir kilodur. 
3 — Müsabıklar kendi sıkletlerindeki 

bütün rakiplerle karşılaşacak ve yenilmek 
esasına göre cereyan edecektir. Müsabaka 
müddeti 15 dakikadır. 

4 — Hakemler: Tayyar Yalaz, Şefik Ye-
ğiner, Selman Kaptanoglu, Necip Tulunay, 
Sedad Şahin, Necdet Ulutan, Onni Pelli-
nen, Necati Tokbudak. 

5 — Güreşçiler: 56 kiloda Kenan Olcay, 
Mustafa Beton, Ali Tomruk, Halil Kaya, 
Hüseyin Erkmen. 

61 kiloda: Ahmed Işık, Suad Savaş, Ni
yazi Yıldız, Yaşar Erkan. 

66 kiloda: Yaşar Dofeu, Nurettin Özşen, 
Doğan Erdinç, Besler Kışmbay, Yusuf Ars-
lan, Yahya, Feridun Akunal. 

72 kiloda: Saim Arikan, Hüseyin Erçe-
tin. Celâl Atik, Vahid Ceyişakar. 

79 kiloda: Ahmed Mersin, Adnan Yur-
duer, Adil Tonpar. 

87 kiloda: Mustafa Çakmak, İsmail 
Yılmaz. 

Ağır: Çoban Mehmed, Murad Merd, 
Seyid Ahmed. 

Nevyork sergisi 
Müze müdürü birçok kıymetli 

eşya ile hareket etti 
New - York sergisindeki Türk pa-

viyonunu hazırlamak için faaliyetle 
çalışılmaktadır. Sergiye müzeden ba
zı kıymetli eşyanm gönderileceğini 
yazmıştık. Bu eşya, Amerikan 
Ekspor Layn vapuruna yükletilmiş 
ve yola çıkanlmıştır. Ajmi vapurla 
müze müdürü B. Aziz de Amerikaya 
hareket etmiştir. 

Sergide tütün inhisar idaresi na
mına bulunacak memurlar evvelki 
akşam ekspresle ve Paris yoluyla 
hareket etmişlerdir. Bunlar Straz-
burgdan Queen Mary vapuruna bi
neceklerdir. 
Yugoslavyadan Nevyork ser-

Srisine grönderilecek eşya 
Belgrad 9 (AA.) — Beynelmilel 

New - York sergisindeki Yugoslav 
paviyonuna aid eşya altı vagona yük
lenmiş tr. 

Bu malzeme, Triyestede Vulcania 
vapunma yükletilecektir. Bu vapur, 
bu ayın 17 sinde Triyesteden ayrıla
caktır. Yugoslav pavıyonımda muh
telif vazifeler ifa edecek olan memur
lar, ayni vapurla New - Yorka gide
ceklerdir. 

Letoanya Bükreşte bir elçilik 
ihdas ediyor 

Riga 9 (A.A.) — Hükümet maha-
füi, Pragdaki Leton sefaretinin ilga
sı ve ayni zamanda Bükreşte bir el
çilik ihdasım derpiş etmektedirler. 

İrtihal 
Memleketimizin çok eski tanmmış ecza-

cılarmdan Guraba hastanesi sabık baş ec
zacısı ve eski Ekrem Necip ecza deposu 
müessislerlnden, Tepeüstü eczanesi sahi
bi Necdet Olcayın babası, Jale mensucat 
fabrikası sahiplerinden Zeki Sirmanm 
kaym babası 

MUSTAFA EKREM OLCAY 
ÜÇ aydanberi tutulduğu rahatsızlıktan 
kurtulamıyarak rahmeti rahmana kavuş
muştur. 

Cenazesi Şişlide Âbidei Hürriyet cadde
si Harzemşah sokağı, Akdeniz apartıma-
nmdan bugün saat on beşte son merasimi 
ifa edileceğinden dostlarmın iştirakini 
rica ederiz. 

ımmiHt 

Tepebaşı Dram kısnu 
Akşam saat 20,30 da 

A N N A K A R E N İ N 
7 tablo 

İstiklâl cad. Komedi kısmı 
Akşam saat 20,30 da 

B İ R M U H A S İ P 
A R A N I Y O R 

4 Perde 

Senenin en büyük sinema muvaffakiyeti T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 

SARA Yve îPEK sinemalarında başladı. 
. Bu filmin Fransızca r?rı«sh?>«ı Yalnı? M E L E K' te gösteriliyor 

Karısını ve kaynanasını öldüren 
hamalın muhakemesine başlandı 

Katil:'* Karımın aleyhine zina davası 
açmıştım. Kendisile kavga ettik. 
Ne yaptığımı bilmiyorum,, diyor 

Bir müddet evvel Beylerbeyinde 
Arabm bağı denilen yerde kıskançlık 
yüzünden karısı Sadiyeyi bıçakla on 
sekiz yerinden, kaynanası Semihayı 
da on dört yerinden yaralayarak öl
düren îsanm muhakemesine dün ağır 
ceza mahkemesinde başlandı. 

Son tahkikatın açılmasına dair ev
rakta maznun îsanm, karısı Sadiye
yi, İsmail Hakkı ile münasebette bu
lunmasından hiddetlenerek Arabm 
bağı denilen yerde bıçakla öldürdüğü 
ve orada kaynanası Semihayı da öl
dürdüğü anlaşıldığından biri karısı 
diğeri kaynanası olan iki kişiyi öl
dürmek suçundan dolayı Türk ceza 
kanımunun 450 nci maddesinin be
şinci bendine tevfikan idam cezası
na mahkûm edilmesi isteniliyordu. 
Evrak okunduktan sonra sorguya çe
kilen İsa vakajT şöyle anlattı: 

— Karım Sadiye, İsmail Hakkı 
adında birile münasebet peyda etmiş
ti. Bir defa da evden kaçarak onun 
evinde altı gün kaldı. Bu yüzden ben 
kendisinden ayrıldım ve aleyhine zi
na davası açtım. 

Vaka g:ünü hamallık yaptığım yer
de işimi bitirip çıkınca Üsküdar po
lis kaı-akoluna giderek dava evrakı
nın ne olduğunu sordum ve karımla 
İsmail Hakkıyı bir arada cürmü meş
hut halinde yakalatmak üzere bana 
yardımcı polis vermelerini söyledim. 
«Akşam üzeri gel.» dediler. Oradan 
aynldıktan sonra arkadaşım Niyazi-
ye rastladım. Niyazi bana, kanm 
Sadiyeyi yabancı erkeklerle gezerken 
gördüğünü söyledi. 

Niyaziden de ayrılarak Cevizliğe 
doğru giderken Arabınbağı denilen yer
den geçtiğim sırada biraz öteden; oisa 
geliyor!» diye bir ses duydum. Köşeyi 
dönünce ağacın altında karım Sadi-
yenin yerde oturduğunu, İsmail Hak-
kmm da ayakta durduğımu gördüm. 
Yanlarına yaklaşırken İsmail Hakkı 
elini tabancasına götürerek bana: 

«İsa yanıma sokulma. Sen beni öl
dürmek istiyorsun fakat ben daha ev
vel seni vururum.» dedi. Ben bıçağı
mı çekince İsmail Hakkı kaçıp gitti. 
Bu sırada kaynanam Semiha da bir 
az geride oturuyordu. Ben kanma 
yaklaşarak bı̂  adamla niçin gezdiği
ni sordum. Sadiye; «Sen benim aley
hime zina davası açtın. Artık benim 
arkamda ne dolaşıyorsun; muhake

mede üç ay hapse mahkûm olacağım. 
Fakat hapisaneden çıktıktan sonra 
yine istediğim adamlarla eğlenece
ğim.» diye küfretti. Kaynanam da 
yanımıza gelerek bizi karakola götür-
meğte kalkıştı. Karım Sadiye ile ağız 
kavgası yaparken suratına bir yum
ruk vurdum. O esnada kaynanam ar
kadan gelip saçlarımdan tuttu ve 
çekmeğe başladı. Elimde bıçak vardı. 
Bundan sonra kendimi kaybettim. 
Ne yaptığımı bilmiyorum. Karımla 
kaynanamın kanlar içinde yere yu-
varlandıklannı görünce koşup polis 
karakoluna teslim oldum. 

Şahit olarak dinlenen Nimet şun
ları söyledi: 

— Sadiye komşumdur. Tütün de
posunda çalışıyorduk. Vaka günü ak
şam üzeri işten çıkıp elbiselerimizi 
değiştirdikten sonra Sadiye bana gel
di ve Beylerbeyi gazinosuna gitme
mizi teklif etti. Biz gazinoda oturur
ken annesi Semiha da geldi ve; «İsa 
geliyor.» dedi. Hep beraber kalktık. 
Biraz ileride İsa bize rastladı ve ba
na; «Sen benim karımı baştan çıka
rıyorsun.» diye küfretti. Bu esnada 
annem geldi ve beni alıp sinemaya 
götürdü. Bir müddet sonra sinemada 
gişenin açılmasını beklerken birkaç 
çocuk; «Arabın bağında kadmlan 
öldürmüşler.» dediler. Derhal koştuk 
ve Sadiye ile annesi Semihanm ölü
lerini gördük. Ben Sadiyenin İsmail 
Hakkı ile münasebette bulunduğunu 
görmedim ve işitmedim. 

Diğer şahitler de vakayı görmedik
lerini, sonradan haber aldıklannı 
söylediler, Gtelmiyen şahitlerin çağ
rılması için muhakeme başka güne 
bırakıldı. , ..^. 

Eczacılar birliği kongresi 
Türkiye Eczacılar birliğinden: 
Birliğimizin yıllık umumî kongresi 11 

nisan 1939 tarihli salı günü saat 14 do 
Cagaloğlunda Etibba odası salonuda ya
pılacaktır. Bütün meslektaşların gelmele
rini dileriz. 

Muhteşem bir balo 
Bütün Sanat okullanndan mezun olan

ların cemiyeti tarafından Taksimde Cen
net köşkünde mükemmel bir balo verile
cektir. (11 Mart) Cumartesi akşamı saba
ha kadar devam edecektir. Divanyolunda-
ki cemiyet merkezinde, tJmid gişesinde ve 
Cennet köşkünde pek ucuz olarak satılan 
biletler bitmek üzeredir. 

Dahiliye Vekâletinden: 
Tosya kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi: 
Tosya kasabası içme suyu tesisatma ait Etüd ve projelerin tanzimi işi 

kapalı zarf usulUe eksiltmeye çıkanlmıştır. 
1 — İifin muhamîTıen bedeli 3000 liradır. 

2 — İstekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı bilâbedel Ankarada 
Dahüiye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden veya Tosya belediye
sinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27, Mart/939 tarUıine raslıyan pazartesi günü saat on birde 
Tosya belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aym gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 Ve 17 inci maddelerine uygun 225 liralık mu
vakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanvmun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadıpna dair imzalı bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olmalan şart olduğundan isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalarmı teklif zarflarfle beraber venneleri lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda 

fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Tosya belediyesine müracaat etmeleri. (755) (1453) 

Dahiliye vekâletinden: 
Eskişehir Halihazır haritası ahmı işi eksiltmesi 

Eskişehir kasabasının 1/500 ve 1/2500 mikyasU halihazır haritalan üze
rinde yapılacak tashihat ile gayri meskûn sahadan 120 hektarlık bir kısmının 
yeniden haritalarının alınması işi ile 1100 hektara varan l/'5000 takeometrelik 
uzun haritasının alımı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

İşin bedeli 7250.— liradır. 
Eksütme 27/Mart/939 pazartesi günü saat 11 de Eskişehir Belediyesinde 

toplanacak beledije eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
545 liradır. Şartnameler bilâbedel Ankarada belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden ve Eskişehir belediyesinden alınabilir. Tekliflerin tayin edüen günde 
saat 10 a kadar Eskişehir belediyesine verilmesi veya bu saate kadar posta ile 

, o'n'̂ '''-'Himiş olmpsı lâzımdır. (737). (14''''^ 

y 
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POLİTİKA 
ispanyada son vaziyet 

İspanya meselesinin sonu gelmeli üzet«dir. Bıum bütün dünya yakm 
bir alâka ile bekliyor. Çünkü İtalya Akdenisde f miş mikyasta yeni bir si
yasi ve askeri faaliyete başlamak için general Franconım bütün İspanyada 
taraamile ve mutlak surette hâkim «rfmasmı bekliyor. Söylendiğine g&n 
şimdiye kadar yalnız İtalyan matbuatı ve mebusları tarafmdan gayri resmi 
olarak İleri sürülen İtalyanm kati taleplerini resmi a ^ ile bütün dünyaya 
ilân etmek için B. Mussolini de İaıpanya meselesinin sonımu beklemekte 
imiş, 

7aten B. Mussolini JngUiz BaşvekUi Chamberlaine her şeyden evvrf 
İspanya meselesinin sonunu beklediğini ve ancak bundan sonra Fransa-
dan istiyereklerini tayin edeceğini beyan etmişti. İspanya meselesinin sonu 
da kendisini pek bekletmiyecek görünüyor. Çünkü Katalonyanm merkesri 
Barselonun sukutundan sonra cumhuriyet taraftarları arasmda peyda 
olan tefrika günden güne büyümüştü. Evvelâ Cümhurreisi Azana Ue 
Başvekil Negrin arasmda ihtilâf çıkmıştı. Cümhurreisi İspanyol cumhuri
yetinin davası artık tamamile kaybedUdiğini ve mukavemete devam etmek 
beyhude olduğunu Fransa hududıma girer girmez söylemiş ve nihayet 
istifa etmişti. 

Fransa ile İngiltere general Frankonun teşkilâtım İspanyanm yegâne 
meşru hükümeti olduğunu tanıdıktan sonra Negrin ve arkadaşları muvak
kat Cünıhurrei<d seçilen Kortes reisi B<MTİo'yu Madride gitmek için zorlamış
lardı. Buna muvaffak olamayınca kendUeri Madride gitmişler ve idare ve 
askerî işlerin daha ziyade komünistlerin elinde bulunmasmdan istifade 
ederek burada bir hükümet kurmuşlardır. 

Bu defa cephedeki kumandanlar vaktile Katalonyada olduğu gibi şimdi 
de Orta İspanyada komünistlerin hâkimiyeti tamamüe ellerine almak iste
melerine karşı ayaklanmışlar vp münhasıran komünist anasırdan teşekkül 
eden hükümeti Iskat edip kaçmağa mecbur ettikten sonra millî müdafaa 
komitesi namile yeni bir hükümet kurmıışl;n*dır. Komünistler hariçte bıra
kıldığı için bu askeri hükümete karşı da komünist alayları isyan etmişlerdir. 

Bu suretle merkezî İspanyadaki eski İspanyol hükümeti ordusunun 
cephesi önden ve arkadan iki ateş arasında klmıştır. Komünist alaylannm 
tenkili ile İspanyada üç senedenberi Halk cephesi namı altmda İspanyol hü
kümetini elinde bulunduran komünistlerin hâkimiyeti tamamile bertaraf 
olacaktır. , 

Malûmdur ki İtalya ile Almanya; İspanyadaki cumhuriyet hükümeti
ni hakikatte Moskovanın emrine tabi bir komünist idaresi sayarak mU-
liyetçi davasında bulunan Frankoya yardım etmişlerdi. İspaıiyada komü
nistlerin uzaklaştırılması ile haricin müdahalesi davasma da yer kalmamış 
olacaktır. AKŞAM 

Fransa Yunanistan dostiuğu 
L'İntransigeant gazetesi yazıyor: 
Bay Lobrön Ue Yunan kralı yeni 

bir anlaşmayı resmen imza ettiler. 
On üç maddeden ibaret olan bu 

anlaşmamn bazı maddelerini neşre
diyoruz: 

— Yunanistan ve Fransa yüksek 
tahsil müesseseleri profesörleri ara
sında becayişler yapılacak. 

— Fransa bakaloryalarında Yu
nanca kabul edilecek. 

— Fransada lise tahsUini bitirmiş 

olanlar Yunanistan üniversitelerine 
kabul edilecek. 

— Yunanistanda tahsilini bitiren 
Fransızlarla, Fransada tahsillerini bi
tiren Yunanlılarm diplomaları tah-
sülerini kendi memleketlerinde bitir
mişler gibi kabul olunacak. 

— İki memleketin radyo istasyon
ları Ud memleketin tarihi, sanatı 
hakkmda sık sık konferanslar yapa-
çaktır. 

— İki memleketin neşriyatı vergi
den muaf tutulacaktır. 

Belçikanm Mönen şehri pipo tir 
yakileıi ile meşhurdur. Her sene pi
po tiıyakileri arasında mukavemet 
müsabakaları yapılır. Bu sene iki 
gram tütünü en uzun zamanda iç
mek için bir müsabaka yapıldı. 

Bay Leon Betin, iki gram tütün do-

Pipo müsabakası 
lu piposunu bir saat, sekiz dakika, 
otuz üç saniyede bitirdi. İkinciliği B. 
H. Haurbez kazandı, elli beş dakika
da bitirdi. En acele eden de on ikin
ci müsabıktı, o iki gram tütünü yir
mi üç dalcikada kül etmişti. 

Kullan sonra, geri ver!.. 
Son zamanlarda Hollivutta da yeni 

bir oyun çıktı; ancak bunu sinema 
artistleri oynamıyor. Oyunun adı 
uKuüan, sonra geri ver» dir. 

Yeni bir filim çevirecek olan artist
lerden birine, filimde iyice görünme
si şartile bir şey gönderiyorsunuz, me
selâ bir mendil, bir eşarp, bir çanta... 
Artist gönderdiğiniz eşyayı filimde 

siz de salonunuzdaki bir camekânda 
bu eşyayi üstüne etiket yapıştırıp 
teşhir ediyorsunuz. 

Şöyle ki: 
«Klark Gablin piposu... Con Krav-

fordun çantası... Röber Taylorun ka
lemi... Mima Lorun takunyası...? 

Bu oyun Hollivutta da çok rağbet 
gördü. Şimdi dükkânlarda filimler-

kuUanıyor sonra size iade ediyor, ) de yanyacak eşyalar satılıyor 
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K a p ı t o k m a k l a r ı n ı ç a l ı p h u r 
d a c ı y a s a t a n i k i ç o c u k 

y a k a l a n d ı 
Polis, dün, biri on iki, diğeri on yaş-

lannda iki çocuğu yakalayıp mahke
meye vermiştir. On iki yaşındaki 
Pilâton ismindeki Rum çocuğu ile 
on yaşlarındaki Hayrullah, Şişlide 
Hanımoğlu soka|;ındaki bazı evlerin 
kapı tokmaklarını koparıp aşırarak 
bir hurdacıya satmışlardır. 

Polis, bu iki hırsız çocuğu cürmü-
meşhud halinde yakalamağa muvaf
fak olmuştur. Her ikisi hakkındaki 
tahkikat derinleştirilmektedir. 

P a r a y ü z ü n d e n k a v g a 
Kumkapıda motorcu Remzi ile ba-

hkçı Mustafa bir paıu meselesinden 
kavga etmişler, Renud sürahi ile 
Mustafamn başım yarmıştu-. Polis, 
yaralıyı tedavi altına almış oltq>, 
yaı-alayan ai'annıaktadu". 
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A r a b a h ı r s ı z ı y a k a l a n d ı 
Faik isminde biri, Taksimde Uta

rit sokağmda otumn Sabrinin üç te
kerlekli bir arabasını aşırıp kaçarken 
yakalanmış, polis tarafaından mah
kemeye verilmiştir. 

İ z m i r d e y e n i y o l l a r y a p ı l ı y o r 
izmir (Akşam) _ Valimiz B. FazU 

Güleç, son hafta içinde Bergama ve 
Dikili kazalannda muhtelif teftiş ve 
tedkiklerde bulunmuştur. Bergamada 
inşa edilmekte olan yollan, Kozak 
yaylasında inşa edilmekte olan Say
fiye otelirü. Dikilide Hükümet kona
ğı inşaatını gözden geçirmiştir. 

Dikili kazasımn Çandarlı nahiye
sinde geçenlerde zelzeleden yıkılmış 
olan evlerin yeniden inşası için ted-
İdlder yapılmıştır. Vilâyet bütçesin
den a3mlan 5000 lira Ue İnşaata der
hal başlaımıası için lâzım gelen ted
birler alınmıştır. 

Amerilcanm Avrupaya 
görûnmiyen siması 

Bir tek şehrin muhitinde halkın yardımıyle 
kurulan ve yaşayan 17 üniversite ve Kollec 

/ Yazan: Ahmed Emin Yalman J 
New - York Mart 

Bir iki hafta evvel Nevyorkta bir 
kaç ecnebi gazeteci üe Amerikadan 
bahsediyorduk. Amerikaya gelen hesr 
ecnebinin Uk işi kusur aramaktır. 
Hazır bulunanlardan her biri, gözü
ne çarpan kusurlan saydı, döktiL 
Tenkitlerden çoğu şunlardı: Ameri-
kamn maddi alâkalar üzerine kurul
ması, burada çok acele yaşanması, 
fikir ve sanat kıymetlerine vakit ayır
mağa imkân olmaması... 

Bu konuşmadan bir, iki gün sonra 
Nevyorktan aynldım. 

Kıymetli Türk dostu Dr. Ellisin ge
çen mektubumda bahsettiğim daveti 
üzerine Filâdelfiyaya gittim. Kendi
mi derhal bambaşka bir muhitte bul
dum. Nevyorkun baş döndürücü ha
yatından sonra sakin bir limana ka
vuşmuş gibi bir his duydum. Bir iş 
muhiti daima gözü şaşırtıyor, insanı 
sathî kanaatlere saptırıyor. Filâdel-
fiya civarından görünen Amerika ha-
yatmın hiç de Nevyorktan göründüğü 
gibi maddî ve acele bir manzarası 
yoktu. 

Dr. Ellisin, Filâdelfiyadan yanm 
saat uzakta fikir adamlannm haşha
şa yaşadığı bir muhitte bir evi var. 
Swarthmore adındaki bu muhit ay
nı isimdeki canlı bir kollecin etrafm-
da kurulmuştur. Bahçeli evler içinde 
oturan bütün bu profesörler, muhar
rirler, doktorlar, gazeteciler birbirle
rini yakından tanıyorlar. Hayatları 
müşterek bir şekilde geçiyor. Fikir 
hayatmm başka muhitlerde kolay 
kolay bulunamıyan olgun ve dolgun 
bir şeklinden hiç mahrum kalmıyor
lar. Bazan buralarda zengin, gösteriş 
meraklısı, maddî ruhlu bir adam ev 
alıyor. Fakat fikir adanılarmm ha^ 

yatmı bir kale kapısı gibi sımsıkı ka
palı buluyor. Muhit yalnız kendi süz
geçlerinden geçenleri benimsiyor ve 
bunlar arasmda bizim eski zaman
larda alıştığımız sıkı komşuluk mü
nasebetleri tarzında münasebetler 
kuruyor. 

Dr. EUis beni komşularile tanıştır
dı. Mahalleye bir misafir gelmesi bir 
hadise tesirini yapıyordu. Herkes bu 
misafiri mahallenin misafiri sayıyor, 
«Hoşgeldin» diye kapıdan başmı uza
tıyordu. Sabah kahvaltı zamanmda 
bütün yakın komşularla tanışmış, 
hayatları, çalışmaları hakkmda bir 
çok hoş şeyler öğrenmiştim. 

Dr. Ellise Amerikamn maddî ha
yatı, dar alâkalan hakkında Nev-
yorktaki ecnebî gazetecUerinden işit
tiğim sözleri tekrar ettim. Dedi ki: 

— Türklerle Amerikalılarm birbir
lerini bu kadar iyi anlamalarına se-
beb var: Her iki mUlet, dünya tara
fından bir türlü anlaşılamamıştır. 
Türkler ne yapsalar bunları ayn bir 
ölçü ile ölçmeğe çalışan adamlar ek
sik olmuyor. Amerikanın simasmı da 
tamamile yanlış taraftan görmekte 
Avrupada umumî bir İsrar verdir. 
Meselâ bütün alâkalanmızm maddî | 
sahada kaldığını söylüyorlar. Bera
berce Filâdelfiyanm yüz mil muhi-
tindeki üniversite ve koUeçleri bir sa
yalım da bakınız ne neticeye varaca
ğız. 

Pensilvanya üniversitesinden, Eins-
teine kapılanm açan ve kürsü veren 
Prinstenden, John Hopkins'den 
Temple üniversitesinden başhyarak 
saydık. İlk hamlede sırf hafızadan 
on yedi adedine vardık. Bunlar için
de yalnız bir tanesi PensUvanya hü
kümetinin bütçesinden para ahyor. 

Diğerleri ve en büyükleri Amerika 
zenginlerinin vakfettiği paralarla ku
rulmuştur. Varlıklanna gene zengin
lerin yardımile devam ediyorlar. Bu 
üniversitelerden bir çoğunda bilgi 
için cidden orijinal çalışmalar ve ya
ratmalar vardır. Üniversite tahsili 
görenlerin bolluğu ve hayatta yer 
bulmanm zorluğu gittikçe sıkı bir 
mücadeleye yol açıyor. Üste çıkmak 
için çalışmak, düşünmek, yaratmak 
ihtiyacı gittikçe artıyor. 

Hatırımıza ilk hamlede gelen on 
yedi yüksek mektebüe Filâdelfiya ci
van Amerikamn belli başh bir bilgi 
merkezi sayılmaz. Nevyork, Boston, 
Şikago, San Fransisko etrafmdakl 
bilgi zenginliği Filâdelfiyayı geride 
bırakacak şekildedir. Bundan başka 
hemen her yerin kendine mahsus 
büyük, küçük bir üniversitesi veya 
koUeci vardır. Bunlardan hükümet 
parasile açılanlar daima ikinci dere
cede kalmıştır. Sırf bilgi adma tam 
istiklâl içinde çalışanlar kat kat üs
tün bir hale gelmenin yolımu bul
muşlardır. 

Amerikada çekirdekten yetişmiş 
bir takım iş adanüan para kazana
yım diye durup dinlenmeden çalışır
lar. Sonra ortada para, kütüphane, 
sanat kolleksiyonu gibi kıjrmetler 
toplanmca ilk düşünceleri bunlan 
bilgi müesseseleri veya içtimaî yar
dım teşküâtı şeklinde umuma ter-
ketmektir. Çocuklanna bol para bı
rakmağı gaye bilen Amerikalı baba 
azdır. Hazır parayı çocuklan için ha
yatta bir yardım değil, bir engel sar-
yarlar. Her Amerikalı zenginin vasi
yetnamesi, tenbel evlâtlar için acı 
haberlerle doludur. 

(Devamı 10 uncu sahlfeâe) 

V lE N D C A MI il 
Ennlnönü nneydanına bütün şaşaasile zinet veren bu 

eser k imler tarafından ve nasıl yapıldı? 
Karilerimizden B. Ferid Çark, ga- susî daire halmde olan Hünkâr mah-

zetemize yolladığı bir mektupta, gü- fUindeki çiniler, çinicilik sanatimizin 
nün mevzuu olan Yeni Cami'nin ta- İkinci pariak devrini temsil eder. Bu 
rihçesini anlatmamızı istiyor. (İstit-
raden söyliyelim ki, B. Çark'm endi
şesi yersizdir; zira Yeni Cami tamir 
ediüyor.) 

*** 
Üçüncü Muradın zevcesi ve üçün

cü Mehmedin validesi olan Safiye 
sultan 1597 senesi ağustosunda (Hic
ri 1006 senesi muhaıreminde) bu 
caminin temelini attırmıştır. Mimar 
Davud tarafından işe başlanmıştır. 

Mimann ertesi sene vefatı üzerine 
başmimarlıkta halefi olan Dalgıç Ah
med Çavuş 1012 (Milâdî 1603) yılına 
kadar vazifeye devam etmiştir. Fakat 
o sene üçüncü Mehmed vefat ettiğin
den, inşaat geri kaldı. Pencerelerine 
kadar yükselen yapı, öylece bekletü-
di. 1071 (Milâdî 1660) ta, dördüncü 
Mehmedin annesi Hatice Turhan sul
tan, mimar Mustafa ağayı inşaata 
devam için memur etti. 1663 te mabe
din küşad resmi icra edildi. 

Yeni Cami'nin asıl ismi cValide 
Camisi» dir. Başlangıçta tam sahUde 
bulunan bu yapımn önünü zamanla 
deniz dolduı-muş, dolan yerde de 
- şimdi yıktınlmakta olan - o çirkin 
yapılar peyderpey yükselmiş, lâtif 
manzarayı kapamıştır. 

Selâtîn camileri arasında gerek mi
mari mükemmelliği, gerek haricî ve 
dahilî tefen-üatımn zarafetUe, Yeni 
Cami tefen-üd eder. Üçer şerefeli mi
nareleri gaj'ct mevzundur. Orta kub-
İjenin dört yanında birer yanm kub
be vardır. Şadırvan avlusile birlUcte, 
büyük küçük takriben 68 kubbesi 
mevcuddur. 

Gerek caminin içindeki, gerek hu-

mahfile çıkmak için gayet mükemmel 
bir kapı ve merdiven vardır. Meydan 
tarafındaki rampamn sonradan ilâve 
edildiği zannedilmektedir. 

Camiye bitişik olan ve «yıkılsın im, 
jrıkılmasın mı?» diye münakaşası ya
pılan kemerli kısım hakkmda, hey-
keltraş bay Nijad Sirel demişti ki: 

— O kısım, eski sivil mimarimizin 
misalsiz bir nümunesidir. Tarihî ve
sika olması noktasından, kıymeti Ye
ni Camininkinden de mühim olan bu 
binamn yıkılması mevzuubahis ola
maz! 

» > * * 

S a f i y e S u l t a n 
Yukanda veı-diğimiz tafsilâttan an

laşıldığına göre. Yeni Cami'yi Safiye 
sultan inşaya başlatmıştır. 1560 ta 
doğup 1618 de vefat eden bu meşhur 
kadın, aslen Venediklidir; kızhk ismi 
Baffo'dur. Pederi, Korfo vahşiydi. 
Genç kız on beş yaşındayken Türk 
korsanlan tarafmdan esir edilerek 
saraya getirilmiş, safiyetinden dola
yı Safiye ismini almışsa da, gözüne 
girdiği padişah üçüncü Sultan Mu-
rad üzerinde ve ondan doğan oğlu 
üçüncü Mehmed üzerinde büyük bir 
nüfuz temin etmiştir. Fakat torunu 
büijnci Ahmed, onu - şimdi Üniver
sitenin bulunduğu yerdeki - Eski sa
raya hapsetti; böylece nüfuzundan 
kurtuldu. 

**« 

B i r y a n l ı ş 
Halü Etem bejdin «Camilerimiz» 

isimli bir kitabı vardır. Bunda Yeni 
Camiden bahsederken şöyle yazıyor: 

«Üçüncü Mehmedin 1012 (MUâdî 

1603) senesi içinde ve validesinin de 
iki sene son'-a vefatlarUe caminin in
şası MUâdî 1660 senesine kadar tatU 
edilmiştir.» 

Safiye sultajun oğlımdan iki jrü 
sonra öldüğü doğru değUdir; 1618 de 
vefat ettiği, Türk ve garp asarında 
tesbit edilmiştir. 

*** 
B i r g a r a b e t 

Sultanahmed Cami'sini yaptıran 
birinci Ahmed, tahta çıktığı vakit. 
Yeni Cami, pencerelerine kadar inşa 
edilmiş bulunuyordu. Padişah, bü
yük annesini hapsettirdikten sonra, 
bu yapıyı böylece bütün saltanatı 
müddetince bıraktı. Bu müddet zar
fında ise, 1609 da inşasına başlanan 
Sultanahmed Caml'si 1616 da, yani 
Safiye sultanın vefatından İki yıl ev
vel nihayet bulmuştur. Demek olu
yor ki. Yeni Cami yandayken başla
nan Sultanahmed başlamış, bitmiş, 
neden sonra Yeni Cami tamamlan^ 
nııştır, 

Hatice Turhan Sultan 
AsU Rus olup on İki yaşlarmdayken 

Kınm Tatarlarmm eline düşen ve s»* 
raya cariye diye getirUertek, sonra
dan Hatice Turhan adım alan tari
hin bu meşhur kadmı 1627 de dog^ 
muş, 1682 de vefat etmiştir. 

Deli tbrahimin annesi Kösem sul
tan, onu oğlvma odahk olarak verdL 
Hatice Turhan dördüncü Mehmedi 
doğurdu. Saray entrikalan netice
sinde Turhan, kayınvalidesi Kösemi 
öldürttü ve otuz sene müddetle der^' 
let işlerine hâkim oldu. Köprülü MeS» 
med paşayı iktidar mevkiine getir
mekle faydah bir İş gördü. Yeni Ca^ 
mi'yi de bitirttl. Türbesi bu camüıla 
avlusımdadır. (V.) 

laaııı ıtıaıu ı̂>>^ u> 



hife 6 A K Ş 10 Mart 1939 

İstanbul muallimlerinin Maarif Şûrasın
da flörüşülmesini isledikleri meseleler 

Yetmiş sahife tutan bir rapor hazırlanarak 
Maarif Vekâletine gönderildi 

önümüzdeki yaz mevsiminde An-
karada toplanacak Maarif şûrası için 
liselerle ortamektep müdür ve mual
limlerinin iştirakile yapılan toplantı
larda karar altına alınan dilekler İs
tanbul Maarif müdürlüğü tarafından 
bir rapor halinde Maarif Vekâletine 
gönderilmiştir. 

İstanbul muallimleri şûrada görü
şülmesi lâzım gelen birçok mühim 
meselelere temas etmişlerdir. Yetmiş 
büjrük sahife tutan raporda liselere 
taalluk eden noktalar bilhassa şun
lardır: 

Yeni bir mektep açılacağı zaman 
laboratuar malzemesi, ders âletleri 
vesair bütün müştemilâtı ihtiva eder 
bir halde bulunmalıdır. Bundan baş
ka liselerde eksik olan ders malzeme
si de tamamlanmalıdır. 

Ders âlet ve levazımının kullanıl-
masını öğretmek üzere muallimlere 
mahsus kurslar açılmalıdır. Talebe
nin umumi seviyesini yükseltmek için 
liselerdeki kütüphanelerin zenginleş
tirilmesi icap eder. 

Lise muallimliğine, ehliyet ve mu
vaffakiyeti görülmiyenlerin tayin 
edilmemesi, muallimliğin cazip bir 
meslek haline getirilebilmesi için lise 
muallimi olacaklann Baremde şim
dikinden bir yüksek dereceye alınma
ları, İstanbuldaki yüksek muallim 
mektebi kadrosunun genişletilmesi, 
lise muallimi ihtiyacını karşılamak 
üzere Ankaradaki dil, tarih, coğraf-
suretile de Ankarada da bir yüksek 
muallim mektebi tesis edilmesi icap 
eder. 

Raporda lise imtihanlarına temas 
edilmekte ve tahrirî imtihanların 
gayri muayyen günlerde yapılması ve 
bu imtihanlarda talebeye verilecek 
notların muallimlerin kanaat notile 
birleştirilerek verilmesi istenmektedir. 

Bundan başka lise olgunluk imti
hanına girecek talebe için evvelâ bir 
(eleme imtihanı) yapılması ve bu im
tihanda muvaffak olacakların olgun
luk imtihanına girmeleri tavsiye edil
mektedir. 

Askerî kampların da esaslı ve cezrî 
surette ıslâhı bu kampların mektep
lerde değil, ayrı bir yerde yapılması 
da teklif edilmiştir. 

Liselerde haftada verilen 26 saat
lik derslerin 24 saate indirilmesi ve 
derslerin öğleden evvel nazarî olarak 
okutulması, öğleden sonraki zamanla
rın tatbikata inhisar ettirilmesi fay-
dah görülüyor. Raporda liselerdeki 
izdihamın önüne geçmek üzere ilk 
mektebi bitirenler için meslek mek
tepleri açılması da isteniyor. 

Ortamektepler 
Raporun ortamektep kısmına gelin

ce; ortamektep muallimleri, ortamek
tep bünyelerinin tayini ve faaliyet 
şekillerinin tesbitini ancak memle
kette yapılacak umumî teşkilât İle 
mümkün görüyorlar. Ortamektep ta
limatnamesinin birinci maddesinde 
ortamekteplerin hayata ve bir mesle
ğe hazırlayıcı mahiyette ve liselere 
mahreç olmaları lâzım geldiği tesbit 
edildiği halde tatbikatta buna riayet 
edilmediği ve ortamekteplerin yalnıa 
liselere mahreç oldukları ehemmiyet
le kaydedilmektedir. 

Bundan ba§ka rapor ortamekteple-
re girme yaşını da tashihe muhtaç 
görüyor. 

Talimatnamenin şimdiki hüküm
lerine göre bir çocuk, 12 ile 17 yaş 
arasında ortamektebe kaydedilebilir. 
Rapor, bu 17 yaşını çok görmektedir. 
Bir talebenin sınıfta döndüğü de far-
zedildiğine göre böyle bir çocuğun 21 
yaşında ortamektebi bitirmesi lâzım
dır. Halbuki bu ya§ da askerlik çağı
dır. Rapor çocuğun 12 ile 15 yaş ara-
smda mektebe kabul edilebileceğini 
ve 15 yaşında ortamektebi bitirmesi 
lüzumunu müdafaa etmektedir. 

Raporda, ortamektep talimatnamesi
nin yeni ihtiyaçları karşılayacak şe
kilde tadili, müdür muavinlerirün yal
nız idare işlerile büroya bağlı bir şe
kilde çalışmamaları, disiplin işlerile 
de meşgul olmaları istenilmektedir. 

Ortamektep müdürlüğüne tayin 
edileceklerin müdür muavinlerinden 
seçilmeleri, ortaokullardaki terbiye-
vî teşekküllere ait anayasanın tesbi-
ti de isteniyor. 

imtihan meselesi ve mual
limlerin kıyafeti 

Şimdiki talimatnemeye göre bir ta
lebe imtihana girmeden rapor vesaire 
suretile bir sınıfta üç sene okuyabil
mektedir. Bunun mahzurunu gören 
rapor, talebenin her sene imtihana 
girmesini mecburî tutmaktadır. Ra
porda ortamektep muallimlerinin, 
vazife esnasında, hakimlerde olduğu 
gibi hususî bir kıyafetleri olması, ve 
talebe ile muallim arasındaki mua
şeret usullerine riayet edilmesi için 
daha bazı temennilerde bulunulmak
tadır. 

İzmir Çocuk yuvası 

Fıstık toplarken ağaçtan 
düşerek öldü 

îzmir (Akşam) — Bergama kaza
sının Kozak nahiyesinde Aşağıcuma 
köyünde Mehmed oğlu B. Kâzım, 
Kiye ile fıstık ağaçlarmda dolaşarak 
çam fıstığı toplarken yere düşmüş 
ve ölmüştür. 

Çocuk yuvasında açık havada 
oynıyan çocuklar 

İzmir (Akşam) — İzmir belediyesi
nin mühim müesseselerinden biri de 
Karşıyakadaki çocuk yuvasıdır. Yu-
vamn kadrosu 60 kişiliktir. Şimdi yu
vada 58 çocuk vardır. Belediye, bu şef
kat müessesini genişletmek kararını 
vermiştir. Önümüzdeki sene içinde el
li yatakh yeni bir paviyon inşa edile
cek, müessesenin kadrosu (110) a çı-
kanlacaktır. Belediye reisi B. doktor 
Behçet Uz, müesseseyi sık sık ziyaret 
ederek çocuklarm bakım usulleri ve 
sıhhatleri üzerinde ehemmiytle meş
gul olmaktadır. Yuvanın müdürü Dr. 
bayan Sabiha Sayındır. Bu mütehas
sıs elinde yuvada bakılan ve büyü
tülen çocuklar arasında vefiyat nisbeti 
gayet azdır. 

Yuvada bir yaşma kadar çocuklar, 
1-3 yaşındaki çocuklar ve daha büyük 
yaştaki çocuklar için ayrı ayrı salon
lar ve yataklar vardır. Meme çocuk
ları için müteaddid sütanneler var
dır. Çocukların emzikleri, boksları hep 
ayrı ayrı ve fennî şekilde temin edil
miş, yaptırılmıştır. 

Yuvaya fakirlikleri dolayısile kim
sesiz kadınların çocukları alınmakta

dır. Maamafih sokaklara, şuraya .bura
ya vicdansız anneler tarafından ter-
kedilen çocuklar da burada bakılmak
ta ve büyütülmektedir. 

Çocuklar, dört beş yaşma gelince iyi 
ailelere evlâdlık verilirler. Bu aileler 
hakkında tahkikat yapılmadıkça ço
cukların verildiği vaki değildir. 7-8 ya
şma gelen çocuklar Maarif Vekâletinin 
yatılı mekteplerine verilmektedir. Bü-
jmk yaştaki bu çocuklar için yuvanın 
ayn bir binasında bir de mektep vü-
cude getirilmiştir. 20 kadar büyük yaş
taki çocuk bu mektepte hergün ders 
görmektedir. Çocuk yuvasının geniş 
bahçesinin bir kısmı belediyenin fi
danlığıdır. Burada her sene binlerce 
fidan yetiştirilerek şehrin ağaçlandır
ma işlerinde kullanılmaktadır. Yuva-

Sofya mektupları 

Inönilnün Amerilcaya hitabesi 
Bulgaristanda da alâlca ile dinlendi 

Bulgar gazeteleri yeni radyo istasyonlarımız 
hakkında sitayişkâr yazılar yazıyorlar 

Sofya (Akşam) — Türkiye Reisi
cumhuru İsmet İnönünün radyoda 
Amerikaya hitabı Bulgaristanda da 
büyük alâka ile dinlenmiş ve samimi
yetle karşılanmıştır. Ankara radyosu, 
diğer Balkan memleketlerinde oldu
ğu gibi Bulgaristanda da gittikçe bü
yük alâka uyandırıyor ve muntaza
man takip olunur. Yeni Türkiye rad
yosunun büyüklüğü, kuvveti ve prog
ramı hakkında matbuatta sık sık yazı
lar yazılmaktadır. 

Sofyada çıkan resmî Dnes gazetesi, 
«Yeni Türk radyo istasyonu» başlıği-
le şu yazıyı neşretmiştir: 

«Ankarada birkaç ay evvel kurulan 
radyo istasyonu belki de Yakın Şarkın 
en kuvvetli istasyonudur. Böyle bir 
radyo istasyonuna Türkiyede birkaç 
yıldanberi ihtiyaç hissediliyordu. Na
fıa Vekili Ali Çetinkaya «lYeni Türki
ye sesi))nin dünyanın her tarafında du
yulması için yorulmadan çalışmış bir 
devlet adamıdır. 

Birkaç aydanberi faaliyete geçen 
yeni Ankara radyo istasyonu, kısa bir 
zamanda dünyanın her tarafından bin
lerce mektup almıştır. Bunlann çoğu, 
bütün kıtalara yayılan Türklerdendir 
ve kendilerine vatanlarının sesini du
yuran Türk hükümetine teşekkür et
mektedirler. 

Ankara istasyonunun açılışındanbe-
ri alman bu neticeler, dış memleketler
de Türklerin arzularını tatmin edil
mesi için radyo idaresine, Ankara is
tasyonunda bir muhaberat bürosunun 
açılmasım tekarrür ettirmiştir. 

Ankara radyo istasyonu, yabancı 
memleketlerde yaşıyan Türklerden ma
ada, Türkiye halkı arasında da alâ
ka uyandırmaktadır. Radyo makinele
ri 1935 de 6,175 iken şimdi 44,000 i bul
muştur. Yalnız Ankarada abonman
lar 6766 dır. 
Üç sene evvele kadar Türkiyede ekse

ri vilâyetlerde radyo hemen tanınmı
yordu, halbuki şimdi radyo memleke
tin en kuytu köşelerine kadar girmiş
tir. İstatistiklere göre Türkiyede 366 
kişiye bir radyo isabet etmektedir. 

Nafıa Vekâleti Türkij'ede radyo işi
ne çok ehemmiyet veriyor. Yakında 
halk için ucuz radyolar satılığa çıka-

nm bahçesinde tavuk yetiştirmeğe 
mahsus bir de geniş kümes vardır. Bu
radan elde edilen yumurtalar yuva
daki çocuklara yedirilmektedir. 

İzmir belediye reisi, çocuk hastalık
ları mütehassısıdır. Bu itibarle yuva
daki çocukların sıhhatleri üzerinde 
pek çok çahşmaktadır. 

nlacaktır. Böyle ucuz nevinden 60,000 
parça radyo makinesi ısmarlanacak V€! 

bu aded ileride 100,000 i bulacaktır. 
O zaman Türkiyede 17 kişiye bir ratl-
yo düşecek demektir. Ve böylelikle 
Türk halkı, kendisinin kültür inkişafı 
ehemmiyetini haiz insanhğm terakki-
sile daimî temasta bulunacaktır.» 

Bulfirar radyo istasyonları 
Bulgaristanda Sofyada, Varna ve 

Eski Zağrada olmak üzere üç radyo 
merkezi vardır. Bunların en kuvvet
lisi Sofyaya yakın Vekarel köyünde 
yeni yapılan istasyondur. 

Bulgaristanda bu yeni istasyon ku
rulduktan sonra radyo abonamanları 
birkaç misli artmıştır. Çünkü radya 
makineleri Bulgaristanda çok ucuza 
satılmaktadır. 4 lâmbalı radyo maki
neleri bizim paramızla 20 lira kadar
dır. Köylerde, halka dinlettirmek için 
belediyeler de birer radyo makinesi 
almışlardır. Her mektepde radyo var
dır. 

Bulgar radyoları, sabah erkenden 
dinleyicilerine musiki ile jimnastik 
yaptırtmakla başlıyarak günde üç dört 
defa neşriyat yaparlar. Radyo prog
ramlan ıslah edilmiştir. Yapılan neş
riyatta en ziyade garp musikisine, mil
lî propagandalara ehemmiyet veril
mektedir. 

Bir ölü mezarından çıkarıla
rak cesedinden ölümünü inta^ 

eden mermi çıkartıldı 
izmir (Akşam) — Bayındırın Fı-

nnlı köyünde Ali isminde birisi bir 
gece, evli bir kadın olan, Ayşenin evi
ne taarruz etmiş, tabancasile kadını 
tehdid ederek arzusuna rametmek 
istediği sırada Ayşe, tabancayı kapa
rak Ali Şeni sırtından yaralamış, ya
ralı İzmir Memleket hastanesine ge
tirilmiş, fakat orada ölçmüştü. Ali 
ölmeden evvel verdiği ifadede: 

— Beni vuran Ayşe değildir, biz 
Ayşe ile odada oturuyorduk. Dışarı
dan başka biri tabancasım ateş etti. 
Beni vurdu, Ayşenin suçu yoktur, de
miştir. 

1 

Bayındır sorgu hâkimliği, ölümü 
intaç eden ve Alinin vücudünde ka
lan kurşunun bulunmasını İzmir 
ikinci sorgu hâkimliğinden istemiş 
ve îzmir sorgu hâkimi, 24 şubatta 
ölmüş ve gömülmüş olan Ali Şenin 
mezarmı açarak cesedini çıkartmış, 
ölümü intaç eden mermiyi buldun> 
muştur. Tahkikata Bayındır sorgu 
hâkimliğince devam edilecektir. 

AKŞAlVl' ın tefrikası Tefrika No. 34 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Balkon penceresini kapatan kalın 
kadife perdenin arkasında, halının üs
tünde iki erkek ayağı görünüyordu. 
Çamurlu, biçimi bozulmuş, hareketsiz 
duran iki iskarpin... 

Paralarını, mücevherlerini çalmak 
için genç kızın uyumasını bekliyen bir 
hırsız orada gizliydi. 

Muhakkak ki buraya kadar girmek 
isteyen adamın niyeti bozuktu. İca
bında cinayetten bile korkmıyacak-
tı. 

Perihan put gibi yerinde durdu. 
Biran tereddüd etti. 
Zile basıp adamlarını çağırsa, onlar 

gelinceye kadar herif onu öldürürdü. 
Muhakkak ki perdenin bir kenarın
dan hareketlerini gözetliyordu. 

Kararını verdi: 
Sanki hiç birşey farketmemiş gibi 

odanın ortasına doğru yürüdü. 
Birdenbire tabancayı doğrultarak 

perdeyi açtı. 
— Kımıldama... Ateş ederim. 
Herif, kıpırdamadı. 
Elektriğin bol ışığı altında, gözle-

Nakleden: (Vâ:Nû) 
rini kırpıştırdı. 

Korktuğu belliydi. 
Yalvarmağa başladı: 
— Affedin... Merhamet edin... 
Perihan karşısındaki adamın hakikî 

bir cani olmadığını farketti. Bilâkis 
kibar bir hali vardı. Kır saçları mım-
tazam taranmış, yüzü gözü temiz; traş 
olmuş... 

Elbiseleri pek eski olmasma rağmen, 
belli ki iyi bir terzi elinden çıkmış... 

Hırsız sapsarı kesilmiş, titriyordu. 
Perihan tabancasile onu tehdid ede
rek, yavaş yavaş zile doğru yürüdü. 

Adam yalvardı: 
— AUahaşkına... Beni mahvetme

yin... Beni ele vermeyin... 
— Buraya nasıl girdin? 
— Söyliyeyim efendim...Size bütün 

hakikati söyliyeceğim... Bu evde yal
nız oturduğvmuzu biliyordum. Zengin 
olduğunuzu da işitmiştim. Geçenlerde 
gayet güzel elmaslar aldığınızı duy
dum. Fırsat bekledim. Fırsatı bulun
ca da içeri girdim. 

— Fırsatı bu akşam mı buldun? 

— Evet... Kaç gündür gözetliyor
dum. Bu akşam siz gittiniz. Arkanız 
sıra, adamlarınızdan biri kapıyr ara
lık bırakıp birşey almağa çıktı. Hava 
kararmıştı. Etrafta kimse yoktu. He
men eve girdim. Tesadüfen bu odaya 
daldım. Yatak odanız olduğunu anla
yınca perdenin arkasına saklandım. 

— Bu kadar cüret gösterdikten son
ra, şimdi de korkudan ağlıyorsun, yal-
varıyorsun. 

— Evet, korkuyorum... Hapiste sü
rüklenmekten ödüm patlıyor... Fakat 
sanmayın ki şahsım için... Allah aş-
kma beni ele vermeyin... Bu vaziyete 
düşmenin beni mazur gösterecek ne 
sebepleri vardır. 

— Mazur mu? 
— Öyle ya, baksanız a yüzüme, kı

yafetime... Nasıl bir sefalete yuvarlan
dım... 

— Çahşın... Çalışmak insanı mezel
letten kurtarır. 

— Hangi işe gireyim!.. Ne bir dos
tum, ne bir ahbabım var... Bana mü
zaheret edecek hiçbir tanıdığım yok. 

— Hırsızlık mı yapmak lâzım? 
— Emin olun hanımefendiciğim... 

Size yemin ederim ki ilk defadır... Hem 
ben iş bulmuş olsam bile para kazar-
mak uzun sürer... Halbuki bana bire -n 
çok para lâzım. 

Genç kadın hayretle: 
— Ne demek istiyorsunuz? 

Erkek, ağzından fazla lâf kaçırdığı-
m düşünerek: 

— Hiç efendiciğim, hiç! - dedi. 
Genç kadın muhatabını süzdü: 
— Beni hayrete düşüren güzel ko-

nuşmanızdır... Belli ki daima bu iğ
renç meslekte değilmişsiniz. 

— Öyle efendim... Vallahi billahi... 
Ah anlatsam, ah size söyliyebilsem ba
şımdan geçenleri... Fakat delülerime 
rağmen bana inanmazsınız ki... 

— Kimbüir.. Siz anlatın... Samimî 
bir itiraf daima yalandan tefrik edi
lir ve merhameti celbeder. 

Hırsız bir an tereddüd eder gibi ol
du. Sonra: 

— İşte, efendim... Beni bu iğrenç 
vaziyette görmenize rağmen ben ga
yet kibar bir ailedenim... İçtimaî mev
ki sahibi bir şahsiyetim. 

— Siz mi? 
— Evet efendim. 
— İsminiz ne? 
Herif başını önüne eğerek mırıldan

dı: 
— Bana Kadri Memduh paşa derler. 
Perihan, dehşetle bağırdı: 
— Siz?... Kadri Memduh paşa mı?... 

Haydi canım. Yalan söylüyorsunuz. 
— Hayır efendim... Yalan değfil... 

Suriyeden yeni geldim. 
Genç kadın, şaşkın şaşkın: 
— Suriyeden ha? 
— Talih bana yar olmadı... İşte bu 

perişan hale girdim. 
— Yeter... Bu kadar yalan söyleme

yin... Siz mi Kadri Memduh paşası
nız?... Asla.. Yalan söylediğiniz ben
ce muhakkak. 

— înanmıyacağınızı size söylememi^ 
miydim?... Fakat işte, sözlerimin doğ
ruluğuna dair elimde vesikalar var... 
Buyıun, bakın. 

Evrakla dolu olan torbayı Perihana 
uzattı. 

Genç kadın nüfus kâğıdma göz at
tı. Evet, diyecek yoktu... Evrak yolun»» 
da! 

— Bu torbayı çalmışsınız... Eminim 
ki, bunu elde etmek için Kadri Mem
duh paşayı da öldürdünüz... Artık te
reddüd etmiyorum... Sizi şimdi poU-
se vereceğim... 

Genç kadın tabancayla adamı teh
did ederek, gene zile doğru yürüdü. 

Evet, artık hiç şüphe yoktu. Bu mon4 
hus herif, babasının katiliydi. 

Kadri Memduh paşayı öldürmekle 
Tendunun izdivacma mâni olacak y:--
gâne kuvveti de yok etmişti. Demin 
intihar etmek isteyişi de bu herifin yü-» 
zündendi. 

Hattâ uzun uzun polisi çağırmağa 
ne hacet?... Şimdi tabancayı çekip ontl 
köpek gibi gebertmek en doğrusu. 

Tam tetiğe basacağa sırada tered
düd etti. 

(Arkası var). 
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6uam adası 
Amerika Bahriye nezaretinin 

tahkim etmek istediği 
bu ada nasıl bir yerdir? 

Meşhur denizci Macellân 1521 de bu 
âda sayesinde ölümden kurtulmuştu 

^ 
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Amerika Bahriye Nezaretinin Guam 
adasını tahkim etmek istediği, fakat 
mebusan meclisinin adamn Japonya-
ya yakınlığı hasebile, Tokyo hükü
meti tarafından fena tefsir edilmemek 
için adada yiyecek ve içecek bulmuş 
milyon doları kabul etmediği malûm-
Öur. Bu münasebetle Guam adasının 
vaziyeti, tarihçesi, ahalisi hakkında 
okuyucularımıza bazı msdûmat ver
mek isteriz: 

Meşhur denizci Maceîlan 1521 se
nesinde yelkenli gemisile ilk devriâlem 
seyahatini yaptığı zaman 3 ay 20 gün 
çalkandıktan sonra ufukta bir kara 
parçası görmüşler. Bu kara parçası, 
kendileri için bir halâs ve selâmet 
teşkil edecekti. Zira Macellân ile ar
kadaşları, bu uzun seyahat esnasında 
aç kalmışlar, gemide bulunan derileri 
ve ambarda yakalıyabildikleri gemi 
farelerini açüktan ölmemek için ye-
jueğe mecbui' kalmışlardı. 

Skorpit hastahğı da gemicileri kınp 
geçirmişti. 

Macellân ufukta gördüğü bu kara 
parçasına derhal dümen kırdı ve sa
hilde bulduğu münasip bir koyda de-
inirledL Bu kara parçası Guam adası 
idi. Macellân üe arkadaşları, bu ada
da uzun müddet kalmışlar, uzun se
yahatten mütevellid yorgunluklarım 
tiinlendii'mişler, denize tekrar açılmak 
İçin adad yiyecek ve içecek bulmuş
lardı. Macellân Guam adasımn hal
kından hiç memnun kalmamış, gemi
sinden bir sandal çaldıkları cihetle, 
onları çok ağır bir şeküde cezalandır-
ımştı. 
A d a Ispanyollardan Ame

rikalılara geçiyor 
Guam, yavaş yavaş İspanyollar ta

rafından feth ve zaptedildi, ahalisi 
misyonerler tarafmdan hıristiyanlaş-
tın di. Ada 1898 senesine kadar İspan
yol hâkimiyeti altında bulunduktan 
sonra ansızın bir gün Amerikalılar ta
rafmdan işgal edildi. 

Guam, Bahrimuhitikebirde bulunan 
Maryan adaları grupuna mensup ada-
cıklann en büyüğüdür. AmerikaUlar, 
Guam adasının askerî ve bahrî ehem
miyetini derhal kavramışlar, oradan 
Kalifomiyayı Fihpin adalanna bağh-
yan dört telgıaf kablosunu geçirmiş
ler adayı da bahrî ve havaî bir üsse 

Chumı adaamda bir s^ımp 
çevirmişlerdir. Kaüforniya ile Filipin 
arasmda işl.eyen tayyareler, Havay 
adalarına uğradıktan soru-a Filipin 
adalanna varmazdan evvel Guamda 
tevakkuf ederier, oradan benzin ve 
saire ahrlar, Filipin adalarından son
ra da son merhale olarak Hung-Kung 
limanına uğrarlar. Bu uzun s e ^ a t 
mseafesi 3745 deniz milidir. Fakat Gu
am adası, Amerika - Asya arasmdaki 
hava seferleri için zarurî bir üs teşkil 
etmekle kalmıyor. KaUforniyadan Fi
lipin adalanna ve Çin sahillerine gi
den Amerikan harp ve ticaret gemileri 
için de zaruri bir durak vazifesini gö
rüyor. 

Melez bir medeniyet 
Guam edasında beyazların medenl-

yetile yerli halkın âdetleri biribirine 
kanşmış, melez bir medeniyet hasıl 
olmuştur. Adanın manzarası çok şi
rindir. Toprakları fevkalâde verimli-
du-. Sıcak memleketlere mahsus, fev
kalâde yeşirme ve filizlenme kabiliye
ti, bu adada mevcuttur. 

Yerli halkın, Amerikadan gönderi
len filimlere gösterdiği rağbet, çok bü
yüktür. Sinema kapılarımn önünde 
daima büyük bir kalabalık göze çarp
maktadır. Yerli kadınlar, çocuklanm 
küçük sinema yıldızı Shirley Temple 
benzetmeğe çalışırlar. 

Adanın merkezi Ağana şehridir. Ada
daki halkın yarısından fazlası bu şe
hirde yaşıyor. 

Okumuş, gözleri açılmış yerli erkek
ler, ya ticarete atılırlar ve yahud da 
memur olmağa uğraşırlar. Yerlilerden 
birçoklan, Amerika üniversitelerinde 
okumuşlardır. Yerli kadınlar, Ameri
kan kadın tuvalet modasım adım adım 
takip ederler. Yerliler, melezdirler. 
Yerlilerin kanlan, İspanyol, İskoçyalı, 
Alman ve Amerikan kanile kanşmış-
tır. Melez olmıyan bazı yerliler, bu
nunla iftihar ederler ve asalet taslar-
1ar. 

Dil, evlenme şekli 
Malaya dil grupuna mensup Ha-

moro lisanı, yerli halkm dilidir. Ma-
amafih mekteplerde tedrisat, yerli mu
allimler tarafmdan ingilizce yapü-
maktadır. Guamda, evlenme ananesi, 
adamn halkı gibi melezdir. Yerliler, 
evlenme âdetlerini, beyaz kanlarm ev^ 
lenme âdetlerile karıştırmışlardır. 

Düğün masrafları güveğiye aittir. 
Düğün ziyafetine davet edileceklerin 
miktarım g ü v ^ ile gelinin ana ve 
babası tayin ederler. Ev mobilyesini 
de güveği temin eder. Düğün zİ3rafeti-
nin ihtişamı, güveğinin serveti ve iç
timai mevkiile mütenasip olmak lâ
zımdır. Ziyafette evvelâ çorba içilir, 
sonunda da dondurma yenUir. Maa-
mafih, ziyafet yemeklerinden gece 
kuşlanm canlı canü pişirmek sur©-
tile yapılan .bir nevi yemek de eksik de, 
ğildir. Ziyafeti musiki ve dans takip 
eder. Güveği yerli âdete riayet etmek 
isterse, yerli bir çalgıcı çağınr, çalgı
cı yüzü k05run yere yatar, eline tek tel
li uzım bir saz aür, ve hazin hazin nağ
meli: çalmağa başlar. 

Guamda düğünler, cuma günleri ya» 
pılır. Düğün yapıldıktan sonra gelin 
ile güveği gelinin elbiseleri ile şelıirde 
tanıdık aileleri birer birer ziyarete 
mecburdurlar. 

İptidaî âdetler 
Adanın ücra köylerinde halk iptidaî 

âdetlerini muhafaz etmiş, değiştirme
miştir. Yerli kadınlar sayam hayret 
bir sürat ve meharetle en yüksek hur
ma ağaçlarma tınnanırlar, kuruttuk
ları otlarla güzel sepetler, hasırlar, 
imal ederler ve bunları beyaz halka sa
tarlar. Adanın uzak yerlerinde bütün 
işler kadmlara yükletilir. Çalışan, di
dinen kadınlardır, kadmlar, çalışırlar
ken erkekler tenhel tenbel vakit geçi-
rirler, horoz dövüştürürler ve kuşlar 
üzerinde bahis tutarlar, yerliler talih 
03runlanna çok tutgundurlar. En fakir 
yerimin bile, talih oyunlanna mahsus, 
bir kesesi vardur. 

Avrupalılann medeniyetten nasi-
bedar olmamış yerlilerin kadınlan, 
çocuklan hastalansalar bile erkekler, 
bunlan tedavi ettirmek üzere, horoz 
dövüşleri için ayırdıkları paralara ka
tiyen dokunmazlar. 

Adada, muz, portakal, hindistance
vizi velhasıl sıcak memleketlere mah
sus mahsuller ve nebatlar, yetişir. Sa-
hUlerde mütenevvi ve lezzetli balıklar 
yaşarlar, Maamafih yerli bir Guanüp-
ya verilecek en kıymetli hediye, bir ku
tu sardalyedir. 

Yerlilerin evleri ahşaptır ve kazık
lar üzerine kurulmuştur. Ev eşyası pek 
sadedir ve en âcil ihtiyaçlarını tat-
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Izmirdeki cinayette 
tahrik var mı ? 

Katil Ali Osmana bıçağı 
Neşet adında biri yermiş 

Neşet isticvabından sonra suç 
ortağı sıfatile tevkif edildi 

İzmir (Akşam) — 
Tepecik mahalle-
smde Lâle soka
ğında bir kadmın 
öiümü ve dört ka-
dınm yaralanmasl-
le neticelenen cinar 
yet tahkikatı es-
rarh bazı meseleleri 
meydıana çıkarmış
tı. Cinayetin üze
rinden iki gün geç
tikten sonra Meh-
Ksed Ali adında bi
ri, telefonla zabıta-
3'a müracaat et
miş, Katil Ali Os-
maıun cinayet için 
Inıllandığı demiri, 
14 santimetre uzun
luğundaki sustalı 
büyük Alman bıça
ğım ona Neşet adın
da birinin verdiğini 
bildirmiştir. Meh-
med Ali, karakola 
davet edilmiş, istic-
vabmda: 

— Vaka günü, 
Ali Osmanla Neşet, 
Gazi bulvarmda 
Tevfiğin kahvesinde 
buluştular, görüştü
ler. Ne konuştukla-
ruu duymadım, fakat kahveden çıkâ -
caklan sırada Neşet büyük bir bıçak 
çıkaııp Ali Osmana vei"di, demi^ıtir. 

Mehmed Aliye cinayete aid bıçak 
gösterilmiş, o da: 

—» Evet, Neşetin verdiği bıçak bu
dur. 

Demiştir. Hattâ Mehmed Ali, cina
yetten sonra Neşetin kendisim göre
rek, Ali Osmana bıçak verdiğini, zar 
bıtaya haber vermemesini tenbih et
tiğini ve: 

— Eğer haber verirsen, kendini öl
müş bil. 

Diye tehdid ettiğini de söylemi^tif. 
Neşet müddeumumîliğe sevkedilmiş, 
isticvabmdan sonra hakkında cina
yetin suç ortağı sıfatüe tevkif karan 
verilmiştir. 

Katil Ali Osman, üç yerinden ya
ralıdır, cinayetten sonra evin bahçe
sinde koşarken düşerek elindeki bı
çaktan yaralanmıştır. Hastanede 
mevkuflara mahsus koğuşta yatan 
katilin yaralan hafifdir. Tahkikata 
göre Ali Osman, öldürdüğü Ayşe Mü
nevveri, evvelce hastanede tedavi 
edildiği sıralarda öldürmeği düşün
müş ise de hastaneye girememiş, 
bir gün de İhsan Zebranın umumî 
evinde bulunan Türkân admda bir 
kadımn bindiği otomobili çevirmiş, 
içine bakmış: 

— Türkân sen misin? Ben Ayşe 
Münevver sanmıştım. 

Demiş ve şoföre de (çek) emrini 
vermiştir. Ali Osmanm, bu vakalar
dan eski sevgilisi Ayşe Münevveri öl
dürmek için mütemadiyen fırsat kol
ladığı anlaşümaktadır. 

Hadise şahitlerinden tezılan, bu 
cinayette tahrik ve teşvik bulundu
ğunu iddia etmekte iseler de delU 
gösterememektedirler. Yalmz kati
lin İhsan Zebranın evindeki bütün 
kadınlan öldürmeğe kalkışması 

Soldan sağa doğru Hidayet, Necmiye, Şükriye, Aysel, 
katil Ali Osman ve maktul Ayşe Münevver 

birini öldürüp, dördünü de yarala
ması buna delil gösteriliyor. Ayni 
evde bulunan diğer dört kadın, ken
dilerim sokağa atmak suretile bıçak
tan kurtulmuşlardır. 

Vakadan sonra Neşetin kardeşleri 
Durbaba ile Bozağa da rüşvet teklifi 
suçımdan takibata tâbi tutulmuşlar
dır. Bu iki kişi, vakadan Şam'a Bas-
mane civannda B. SaUhin berber 
dükkânmda rasladıkları Mehmed 
Aliye: 

— Bıçak meselesini polise haber 
verme, şu 25 ürayı al, bunu sükût 
hakkı olarak veriyoruz. 

Demişler, fakat Mehmed Ali: 
— Ben para kabul etmem. Vicda

nımın sesine itaat ederek gidip gör
düklerimi polise haber vereceğim. 
Bıçağı Ali Osmana veren Neşettir. 

Demiş ve dediği gibi de yapmıştır. 
Hastanede bulunan yarahlardan 27 
yaşında Fatma Aysel üe 25 yaşmda 
Necmiyenin yaralan çok ağırdır. Ha
yatları tehlikede görülüyor. Doktor
lar kimse ile görüşmesine müsaade 
etmemektedirler. Kendilerine ameli
yat yapümıştır. 

İzmirde büyük bir dedikodu yarar 
tan bu hadisede yaralanan Hidayet 
üe Şükriyenin yaralan hafiftir. Şük
riye, hastanede kendisUe görüşenlere 
henüz 17 yaşında olduğunu, fakat 
yaşımn 23 olarak büyütüldüğünü, 
bir senedenberi bu hayata küstüğü
nü söylemiş ve demiştir ki: 

— Bu hadisede teşvik ve tahrik 
aramak lâzımdır. Çünkü Ayşe Mü
nevver, bizim eve başka bir evdea 
gelmişti. Evimize giren Ali Osmanın 
bütün ev halkım öldürmek ve yara
lamak istemesi bu tahrike bir delildir. 
Evdeki diğer dört kız, vaka esnasında 
sokağa kaçıp kurtulmasalardı, bizim 
gibi yaralanmış, belki de öldürülmüş 

ve 
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mine mahsustur. Evdeki eşyayı her 
sabah kadınlar, hindistancevizinin 
kabuğile ovar ve pml pml parlatırlar. 
Her evde ufak bir mabed vardır. Yerli 
kadırüar, bu küçücük mabedi, ell»-
rme geçen en garip şeylerle süslerler. 
Adada, sıcak memleketlerde olduğu 
gibi dizanteri, verem ve cüzzam has-
talıklan mevcuttur. Maamafih Ame
rika sıhhiyesinin aldığı esash tedbir
ler sayesinde afetlerle mücadele edU-
mektedir. AmCTikahlar, adada büyük 
bir bahriye hastanesi ve birçok dispan
serler açmışlardır. Yerliler, bu müesse, 
selerde bedava tedavi edilmektedir. 
Cüzzam afetinin önüne geçllmlçtir. 

olacaklardı. 
Yaralılardan Hidayet de, vaka gü

nü Ali Osmanm eve girince evvelA 
kendisini yaraladığmı, kendisinin bu 
işlerde tecrübesi olduğunu, karşı-
smda İnçağı görünce hemen yere ya
tıp yalmz hafifçe kamından ve me
mesinden yaralanmak suretile kur-
tulduğımu, AU Osmamn gidip Ayşe 
Münevveri sonra da diğer kadınlan 
öldürmek kasdiyle yaraladığım söy
lemiştir. 

Müddeiumumîlik, talebnamesinde 
suçlu hakkmda Türk ceza kanunu
nun idama temas eden maddesi mu
cibince, tahkikat yapılmasmı istiy&-
rek tahkikat evrakım İzmir ikind 
sorgu hâkimliğine tevdi etnüştirp. 
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Millî küme maçları 
19 martta başlıyor 

Müsabakaların fiksiûr ve talimat
nameleri mıntakalara tebliğ edildi 

Millî küme haricinde kalan klüplerle federe 
olmıyan teşekküller arasında da maçlar yapılacak 

Geçen seneki mili! küme karşılaşmalarmda Güneş - Harbiye 
maçmdan bir enstantane 

Yapıldı, yapılacak, tehir edildi, 
vazgeçildi gibi hakkında bir çok de
dikodular dönen ve günün mevzuu 
haline gelen millî küme maçları niha
yet önümüzdeki pazar gününden iti
baren başlıyor. 

939 yılı millî küme maçlanna 19 
mart pazar gününden İtibaren An
kara, İzmir ve İstanbul olmak üzere 
üç mmtakada birden başlanması An-
karada takarrür etmiş ve maçlara 
aid fikstür ve talimatnameler alâka
dar mıntakalara dün resmen bildiril
miştir. 

Maçlar eskiden olduğu gibi dört İs
tanbul, ikişer Ankara ve İzmir ol
mak üzere 8 klüb arasmda iki devre 
yapılacak ve müsabakalar üç buçuk 
ay devam edecektir. 

Müsabakalara iştirak edecek klüb-
1er şunlardır: 

İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, 
Galatasaray, Vefa, Ankaradan: De-
mirspor, Ankaragücü. İzmirden: 
Ateşspor, Doğanspor. 

Evvelce yapılan millî küme maçla
rından alman neticelere göre bu se
neki karşılaşmalarda yegâne yapılan 
değişiklik klüblere seyahat parası o-
larak tesbit edilen mıkdar üzerinde 
olmuştur. 

Millî kümenin ilk senesinde İstan-
buldan Ankaraya veya Ankaradan İs-
tanbula maç mapmağa gidecek ta^ 
kıma 800 lira deplasman parası veri
lirken bu para geçen sene 700 liraya 
İndirilmişti. 

Bu sene Ankara İstanbul seyahati 
için klüplere 500 lira verilecektir. 

Müsabakalann ilk senesinde İz
mir - İstanbul, İzmir - Ankara için 
takımlara 800 lira kabul edilmiş iken 
bu para geçen sene yedi yüze indiril
miş bu sene ise 600 olarak takarrür 
etmiştir. 

Müsabakaları idare edecek olan 
hakemler eskiden olduğu gibi futbol 
federasyonu tarafından intihap edi
lecek yan hakemlerini orta hakemi 
bizzat seçecektir. 

Karşılaşmalar her klübün kendi 
sahasında yapılacaktır. Sahası olmı
yan klüblerin yapacakları maçların 
hangi sahada yapılacağını alâkadar 
klübün muvafakatini de alarak bölge 
başkanlığı tayin edecektir. 

Verilen kararlar arasında en mü
him olarak millî küme dışında kalan 
klüblere üç buçuk ay zarfında muat
tal kalmamaları için maçlar ihdas 
edilmesi gösterilebilir. 

Memnuniyetle haber aldığımıza, gö
re, millî küme maçları esnasında bu 
klüblerin de faaliyet göstenneleri dü-
çtinüldüğünden gayri federe klüble
rin iştirakile iki devreli lig usulü 
'"3çlar yapılacaktır. Yaytığımız tah

kikata göre bu karşüaşmalar şu şe
kilde olacaktır: 

Millî küme dışında kalan klüblerin 
eskiden gajrri federe namile anılan 
fakat yeni kanımdan sonra teşkilât 
içine alınan klübler arasmda kuvvet 
esası gözönünde tutularak bir seçme 
yapılacaktır. Bölge başkanlığı tarafın
dan yapüacak bu seçmeyi müteakip 
ayrılan klübler arasında iki devreli 
lig usulü maçlar ihdas edilecektir. 

İzmir, Ankara ve îstanbulda fede
re ve gayri federe klübler arasmda ter
tip edilecek bu müsabakaları müte
akip İzmir ve İstanbul birincileri An
karaya gidecek ve Ankaranm birinci 
ve ikincisini de içine alarak dört klüb 
arasmda (Beden terbiyesi kupası) na
mı altında eliminasyon usulü ile tur-
nua maçları yapılacaktır. Bu tumu-
anm galibi kupayı alacaktır. Bölge 
tarafından tesbit edilecek takımlann 
yapacağı iki devrelik maçlar millî gü
me müsabakalarınm yapılacağı ayni 
stadda millî küme maçından evvel 
olacaktır. Bu suretle şehrimizde ya
pılacak olan millî küme karşılaşma
ları diğer şehirlere nazaran daha faz
la alâkalı olacaktır. Çünkü gayri fe
derelerden Şişli ile Peranm karşılaş
ması başlı başına bir spor hadisesidir. 

Millî kümenin şehrimizdeki ilk 
deplasman maçı 25 martta olacak ve 
Ankaradan gelecek olan Ankaragü
cü 25 martta Fenerbahçe ile 26 mart
ta Vefa ile karşılaşacaktır. 

Şehrimizden ilk seyahate çıkacak 
takım Beşiktaştır. İstanbul şampiyo
nu Beşiktaş İzmire giderek 25 mart
ta Doğanspor, 26 martta Ateşspor ile 
karşılaşacaktır. 

Şehrimizden seyahate çıkacak ikin
ci takım Galatasaraydır. San kırmı-
zılüar Ankaraya giderek 1 nisanda 
Ahkaragücü, 2 nisanda Demirspor 
ile karşılaşacaklardır. 

Üçüncü seyahati Vefa takımı yapa
caktır. İzmire gidecek olan Yeşil be
yazlılar 28 nisanda Doğanspor, 29 ni
sanda Ateşspor ile karşılaşacaklardır. 
Fenerbahçelilerin ilk seyahati mayıs
ta İzmire olacaktır. Sarı lâciverdlller 
13 mayısda Ateşspor, 14 mayısda Do
ğanspor ile karşılaşacaklardır. 

Akşam - Millî küme maçlannda 
bütün takımlarımıza muvaffakiyet 
temenni eder. 

KÜÇÜK İLÂN 
okuyucularımız arasında 

EN SERÎ, 
EN EMÎN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım satım, kira işlerin
de iş ve işçi bulmak için istifade 
ediniz! 

EdlrneıİB kır koşusu 
Koşular muvaffakiyetli oldu^ 

derece alanlara mükâfat 
verilecek 

Edime (Akşam) — Beden terbiye
sinin genel direktörlüğünün tertip 
ettiği (kırkoşulan) mn beşüıci ve 
sonuncusu da pazar günü yapüdı. 

Bu koşunun ayni zamanda bölge 
birinciliği addedilmesi yarışm ehem
miyetini bir kat daha artırmış ve ko
şu alanma yüzlerce meraklının top
lanmasına vesile olmuşta;. 

Saat 9 da (2000) metrelik küçük
ler arasmdaki yanşa başlandı. Lise, 
ortaokul, erkek öğretmen ekiplerin
den 20 kişinin girdiği bu yanşa lise
den Nihad birinci, ayni okuldan İlhan 
İkinci, ortaokuldan Halil de üçüncü 
olarak bitirdiler. Rekor 6,54 dür. Ta
kım tasnifinde lise 7 puanla birinci 
muallim okulu ekiib de ikinci oldular. 

Sıra büyükler arasmdaki büyük ve mü-
birinci, ayni okuldan İlhan ikinci, 
orta okuldan Halil de üçüncü olarak 
bitirdiler. Rekor 6,541 dir. Takım tas
nifinde lise 7 puanla birinci muallim 
okulu ekibi de ikinci oldular. Sıra 
büyükler arasındaki büyük ve mü
him koşuya gelmişti. Bu yarışa lise, 
erkek öğretmen ve sanat okuUannın 
otuza yakın atleti iştirak ediyordu. 
Müsabaka-(4000) metre. 

Yanş başlar, başlamaz liseden Tah
sin bütün rakiplerini arkada bırak
mak suretile öncülüğü aldı. Kendisi
ni takip eden büyük.grup hemen he
men bir arada ilk turu bitirdiler. Ni
hayet ikinci turun ortasından son
ra atletler bir kaç grupa ayrümak 
mecburiyetinde kaldüar. Bilhassa bi
tişte bu vaziyet epi aralıklı idi. 

Çok heyecanlı geçen müsabakanın 
birinciliğini liseden Tahsin 16 dald-
ka 20 saniye ile kazandı. İkinciliği 
sanatlardan Hasan, üçüncülüğü de 
gene liseden Nazım kazandılar. 

Takım tasnifinde lise 9 puanla bi
rinci, sanatlar ikinci, erkek muallim 
ekibi de üçüncü oldular. 

Derece alan takım ve atletlere mü
kâfatları Halkevinde dağıtılacaktır. 

Pera takımı bugün Ankaraya 
gidiyor 

Federe olmıyan klübler arasında 
teknik futbol oynamakla iştihar eden 
Pera klübünün iki maç yapmak üze
re Ankaraya gitmesi tekarrür etmiş
tir. Takım bu akşam Ankaraya hare
ket edecek ve yarın ük maçım Anka
ragücü ile yapacaktır. Pazar günü 
Ankara şampiyonu Demirspor ile ikin
ci müsabakasını yapacak olan Ferah
lar ayni akşam. İstanbula hareket e-
deceklerdir. 

Şild maçları programı 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 

futbol ajanlığından: 
12/3/1939 pazar günü yapüacak 

maçlar: 
• Taksim stadı: Vefa - Kasımpaşa 

A takımlan şUd maçı, saat 14,30, 
hakem İzzet M. Apak, Süleymaniye -
Karagümrük A takımları şild maçı, 
saat 16, hakem Halid Galib Ezgü. 

Fenerbahçe stadı: Beykoz - Hilâl 
A takımları şild maçı, saat 14, hakem 
Şahap Şişmanoğlu, Fenerbahçe - Bey
lerbeyi A takımlan şild maçı, saat 15, 
45, hakem Eşref Mutlu. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından: 

1 — Millî küme ve stad işlerini gö
rüşmek üzere Galatasaray, BeşUctaş, 
Fenerbahçe ve Vefa klüplerinin sala
hiyetli bir murahhaslarını 10/3/1939 
tarihine müsadif Cuma günü akşamı 
saat 17,30 da Bölge merkezine gön
dermeleri tebliğ olımur. 

2 — Yeni tertip olunacak bir mü
sabaka hakkmda görüşmek üzere, 
Hüâl, Süleymaniye, Topkapı, Beykoz, 
Kasımpaşa, İstanbulspor, Beyoğlus-
por. Şişli, Kurtıüuş, Arnavutköy, Ga-
lataspor ve Taksim - Yeni Yüdız -
Eurtuluş klüplerinin tam salahiyet
li birer murahhaslannı 13/3/939 Pa
zartesi günü akşamı tam saat 17,30 
da Bölge merkezine göndenneleri 

I lüzumu tebliğ olunur. 

Kuleli Askerî lisesi 
boks şampiyonu oldu 
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Yukarda askeri lisder arasında boKs şampiyonluğımu kazanan Kuleli 
boksörleri, aşağıda bofcs müsabakalarına iştirak eden sporcular 

57 loloda: Bilinci Kuleliden Şefflt Deniz Harp okulu ve lisesi ile Ku
leli, Maltepe ve Bursa askeri liseleri
nin boks takımlan arasmda yapılan 
müsabakalar dün Maltepede netice
lendi. 
Kulelililer yedi sıkletin altısmda bi

rinci, birinde ikinci olmak üzere 20 
puanla askerî liseler boks şampiyon
luğunu kazandı. 

Bursahlar 13 puanla ikinci, Malte
pe 5 puanla üçüncü. Denizliler 4 pu
anla dördüncü oldulaı-. 

Bu son müsabakalan Kuleli müdü
rü albay Bedri ile yarbay Rasim ve 
tedrisat müdürleri Arif Hikmet alâka 
ve dikkatle takip ettüer. 

Muallim Muhsin, boksör Selâmi, 
Feyyaz ve Hafızdan teşekkül eden 
hakem heyeti bu müsabakalan bü
yük bir bilgi ve intizamla idare et
miştir. 

Teknik neticeler: 
51 kUoda: Birinci Kuleliden Nihad 

Erkaslan, ikinci Bursadan Ahmed 
Çevik, üçüncü Maltepeden Nureddin. 

53 kiloda: Birinci Bursadan Bur
han, ikinci Kuleliden İhsan Duygulu, 
üçüncü Maltepeden Sedad Demirto-
puz. 

Tetik, İkinci Bursadan Kenan Yar-
gan, üçüncü Denizden Sadi Pınar. 

61 kiloda: Birinci Kuleliden Şaban 
Dağdeviren, ikinci Bursadan Nadir, 
üçüncü Maltepeden Kemal. 

66 kiloda: Bilinci Kuleliden Reşad, 
ikinci Denizden Efdal Gürman, üçün
cü Bursadan İhsan. 

79 kUoda: birinci Kuleliden Mazaf-
fer Tmmaz, ikinci Maltepeden Hay
dar, üçüncü Bursadan Nihad. 

79 kiloda: Birinci Kuleliden Hayri 
Angün, il inci Bursadan Ahmed, 
üçüncü Denizden Nedim. 

Müsabakplarc'r.n sonra Maltepeli-
1er, boksörle)' şerefine bir çay ziyafeti 
verdiler. Maltepe müdürü kurmay al
bay Adil, tcks sponmun memleket 
müdafaasına gençliği yetiştirmekte
ki terbiyevî kıymeti çok güzel anlat
tı. Sporculan ve değerli hocalanm 
takdir etti ve müsabakaları idare 
eden hakem heyetine teşekkür etti. 
Çay tam bir samimiyet ve kardeşlik 
havası içinde nihayet buldu. Boks 
şampiyonluğunu da kazanan Kuleli-
lileıi tebrik ederiz. 

Bisiklet müsabakaları 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi bi-

sildet ajanlığmdan: 
1 — Seri bisiklet yarışlarmın üçün

cüsü 12/3/1939 pazar günü yapüa-
caktır. 

2 — Yarışlara tam saat 9 da başla
nacaktır. 

3 — Yarış yolu: Mecidiyeköy - Ha-
cıosman tepesi - Kefeliköy - Tarabya 
- Mecidiyeköy - Hacıosman tepesi •• 
Mecidiyeköy olmak üzere 52 kilomet
redir. 

4 — Müsabakaya iştirak edecek olan 
bisikletçilerin yarış saatinden evvel 
hazırlanmış olduklan halde li
kör fabrikası önünde hazır bulunma
ları lâzımdır. 

5 — Ayni gün ve saatte ikinci sı
nıf bisikletçiler arasmda bisiklet teş
vik yarışı tertip edilmiştir. 

6 — Bu koşuya 1937 ve 1938 sene
lerinde bisiklet müsabakalarına gir
memiş olan her bisikletçi girebilecek
tir. 

7 — Yarış yolu: Mecidiyeköy - Ha
cıosman tepesi - Kefeliköy - Tarabya 
- Mecidiyeköy olmak üzere 26 kilo
metredir, 

8 — Bu müsabakaya da tam saat 
9 da başlanacaktır. 

9 — Bu teşvik yarışma iştirak et
mek istiyenlerin de yarış saatinden 
evel likör fabrikası önünde bulım-
malan ve isimlerini hakem heyetine 
bildirmeleri lâzımdır. 

Askerî tıbbiye ile Yüksek 
iktısad arasmda iddialı bir 

futbol maçı yapılacak 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü

nün her memlekette spor klüblerinin 
teşkili hakkında verdiği karardan 
sonra faaliyete geçen liseler arasında 
yüksek iktisad ve tica»-et mektebile 
askerî tıbbiye de bulunmaktadır. 

Bu iki güzide mektebimizin spor
cuları arasında eskidenberi samimî 
bir spor üstünlüğü iddiası bulımmak-
tadır. Bunun için bu iki mektebin 
futbol takunlan yarm saat 15,30 da 
Taksim stadında iddialı bir maç ya
pacaklardır. Ticaret mektebi takı
mında Galatasaraylı oyunculaı-dan 
Danyal, Celâl, Hızır, Fenerli Ne^'let, 
Beşiktaşlı Faruk oynıyacaktır. 

Buna mukabü askerî tıbbiye takı
mının da çok kuvvetli olduğu söylen
mektedir. 

Galatasaray murakabe heye
tinin toplantısı 

Galatasaı-ay spor klübü idare heye
ti başkanlığından: 

4/3/939 tarihinde, ekseriyet olma
dığından, toplanamayan yüksek mu
rakabe heyetimizin içtimai 11 mart 
939 cumai'tesi günü saat 14,30 da 
klüb merkezinde aktedilecektir. 

İşbu içtimada ekseriyete bakılmı-
yarak, kararlar mevcud azalarla alı
nacağından, sayın azanın mezkûr 
gün ve saatte klüb merkezimize be
hemehal teşrifleri rica olunur. 
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HAFTANIN VAKALARI 

Amerika hükümeti Panama kanalım genifletnıeğe karar Termlçtir. Bn mrette kanaldan en büyük vapurlar da ge-
çebüecektir. Yukanda kanaldan hOjük bir transatlantik geçerken görünüyor. Karaya oturmuş gibi gonmen vapur 

hakikatte kanah katetmektedir 

Madrid önündeki Franco kuvveleri karargâhında dürbinlı̂  tarassud 

İngilterede bir çocuk küçük bir oyun
cak tayyareyi yutmuştur. Röntgenle 
bakılarak tayyarenin yeri bulanmaf 

ve tayyare çıkanlmıştır. 

Sahife « 

Gelibolu mektupları 

Çanakkalenln ea şirin icazalarından 
biri de Geliboludur 

Ahalisinin çalışkanlığı sayesinde Gelibolu 
gûn geçtikçe tokişaf ediyor 

Gelibolu iskelesinden bir görünüş 

Gelibolu (Akşam) — Çanakkale 
vilâyetine bağlı olan Gelibolu şirin 
bir kasabadır. Verimli toprağı saye
sinde her sene ekin ve üzüm mah
sulünü arttırmakta ahalisi ve köyle
rinin kısmı âzami göçmen olduklan 
için hükümet tarafmdan verilen ara
ziyi bir kat daha verimli bir hale sok
maktadırlar. 

Kazamız kültür İşleri çok ilerlemiş
tir. Dört ilkokul ve bir de orta o kul 
vardır. İlkmektep talebelerinin mev
cudu 500 den fazladır. Orta mevcudu 
200 kadardır. Orta okul her sene 40 -
45 mezun verir. Çanakkale vilâyetine 
bağlı bulvman Lapseki Çardak kaza 
ve köylerinden Gelibolu orta okulu
na talebe gelir. İkokullarm 2 si 3 ve 
ikisi 5 smıflıdırlar. 

İmar faaliyeti 
Gelibolu harp zamanmda düşmar 

nm Boğazlardan geçememesi üzerine 
Saroz (Mariz) körfezinden aşırtma 
suretile yapılan bombardıman neti
cesinde harap olmuş idi. O zaman-
danberi Belediye Reisimizin göster
diği alâka ile gene mamur bir şekil 
almıştır. 

Kahraman askerlerimizin bu hara-
biyede gelmiş olmalaıı Geliboluya da
ha canlılık ve samimiyet getirmiştir. 
Geçen sene başlanmış olan yeni Hal
kevi binası önümüzdeki Cumhuriyet 
bayrammda açılacaktır. İç yoUan-
mız gayet muntazamdır. motörlerin 
fırtmadan sığmablimeleri için iM 
havuz vardır. Her gün muntazaman 
deniz ve kara postalan seferi yapılır. 
İstanbulla Geliboluyu bağlayan mun
tazam bir şose de vardır. Belediyemi
zin çalışması sayesinde güzel bir eh
li hayvan bahçesile güzel bir fidanlık 
vücuda getirilmiştir. 

Köylerimiz 
Kazamızın 25 den fazla köyü var

dır. Bımlann kısmı âzami yeni gelen 
Rumen ve Bulgar göçmenlerine tah
sis edilmiştir. En güzel köyümüz Ev-
reşe nahiyesidir. 500 hane kadardır. 
Bundan başka Bulayır köyü Saroz 

körfezi yanmda tarihî ve güzel bir 
köydür. Namık Kemalin türbesi bu 
köyün içindedir. Bundan başka Ga
zi Süleyman paşanm türbesi bu köyü 
süslemiştir. Namık Kemalin ruhunu 
yadetmek için binlerce halk Bulayır-
da bir Namık Kemal günü yaparlar. 

Gelibolu bir balıkçı memleketidir. 
Her gün motor ve kayıklarla İstan-
bula balık sevkıyatı yapıhr. Gelibo-
luda bir çok balık ve konserve fabri-
kalan vardır. Fabrikaların balık imar 
li de her zaman hükümet doktoru 
tarafından kontrol edilmektedir. BU-
hassa ecnebilere satılmakta olan bu 
konseı-veler dünyaca meşhurdur. 
Memleketin elektrikle tenvir edilişi 
herkesi sevindirmiştir. 

Kazamız sıhhî işlerile meşgul olan 
çok kıymetli hükümet ve Belediye 
doktoru B. Saffet Ravakın verimli 
çalışması sayesinde başarılmıştır. 

Kazamızda hâlen 3 doktor bulun
maktadır. 8000 nüfusu olan kazada 
doktor fazlalığı sayesinde sıhhî işleri 
bir kat daha arttırmıştır. 

Trakyada kavun karpuz satif 
kooperatifinin hazırlığı 
Edirne 8 (A.A.) — Kavun, karpuz 

satış kooperatifi bahar hazırlıkları
na başlamış ve ortak sayısını 400 den 
12000 e çıkarmıştır. Kooperatifin Al-
manyaya satacağı kavunlar için Na-
fia Vekâleti tarafından soğuk hava 
vagonları temin edilmiştir. Koopera
tif bu sene domates işini de yapma
yı kararlaştırmış ve bu maksadla İs-
tanbulda kurulan birlik ile temasa 
geçmiştir. 

İzmir vilâyeti, Emlâk banka
sından 200 bin lira istikraz 

ediyor 
izmir (Akşam) — Vilâyette yapı

lacak muhtelif inşaat için Emlâk 
bankasından istikraz edilecek 200,000 
lira hakkmda anlaşma husule gel
miştir. İstikraz mukavelesi, bugün
lerde İmza edilecektir. 

Londra konferansında Temen IMtfeta 
Emir Seyfülislâm Hüseyin 

Franeo taraltarian ftrüfcsdde İspanyol konsoloshanesini bu suretle işagl 
ederek Franconun bayrağım çekmişlerdir. 

Fransız tayyarecisi Farmanın Man.? denizini aşmasuun 30 uncu jıldönümü kutlanmıştır. Yukarıda 30 sene tv^el 
tayyarenin uçuşu ve Farman görünüyor 

İzmir (Akşam) — Izmirin istirdadında şehrin kapısı sayılan Halkapmar-
da şehid düşen Mehmedcikler adına dikilmiş olan (Şehidler abidesi), bu mev-
simde ağaçlandırılmıştır. Abidenin etrafı tem.zifnn.iş, yeni elektrik tesisatı ya-
pılmıştır. Milletimiz, ebedi yaşıyan ulularına bu suretle şükran borcunu eda et
miştir. Yukarıdaki resimde abidenin son zamandaki şekli görünüyor. 

laım nıaıumu oinm~ u/;ere uan uiı-ıuı. o - - - . A — ' ; 



sanife 10 A K Ş A M ÎO M^rt 1939 

0. Goering İtalya ile Fransa arasında 
tavassut edecek 

(Baş tarafı 1 ind saUfede) 
1 •— İtalyamn Süveyş kanalınuı idA-

resine iştiraki ve kanaldan ĝ eçme res-
mmm indirilmesi. 

B . H i t l e r i n y e n i i s t e k l e r i 
Paris 9 — Journal des Debots, B. 

Hitlerin yeni isteklnini yakında b£U 
dirocegfnl, bu münasebetle Holland»-
ya ve hattA İsvlçreye karşı âni bir 
taarruzda bulunmağı düçündügünâ 
yazıyor. Bu gazete diyor M: 

<B. Hitler 939 senesine aid plAnmt 
hiEizlamıştır. Bunun tatUkine mart^ 
ta bağlanacaktı. Fakat bu Upn Ur 
müddet geri bırakılması muhtem^ 
dir. B. Hitlerin plânmda, garp d»-
jnokraailerini zaafa düşürmek içtaı 
Halnan adasmm işgali ve İtalyanlar 
tarafmdan Fransa aleyhinde prĉ Hu-
ganda ve hücumlar yapüman gibi 
muhtelif istikamette bir takım ha
zırlık hareketleri vardır. 

Plânda, bundan başka Libyadaki 
İtalyan garnizonunun takviyesi, İtal
ya tarafmdan Fransız Somalisi hu
dudu üzerinde bir tazyik yapılması, 
Filistin ve Suriyede tahrikat icrası 
v« nihayet ttalyanm seferberliği var
dır. Katî hareketin, îspanycd harbt-
Din hitammı müteakib îtalyanlarm 

mütalebatmı resmen bildirmelerin
den sonra 3rapılması mutasavverdir. 
O zaman B. Hitler, İtalyamn İstekle
rine müzaheret etmek için bir nutuk 
irad edecek ve bizzat kendi istekleri
ni de ültimatom şeklinde Ueri süre
cektir. Müteakiben'» garp devletleri
nin dearhal teslimiyetlerini Aût etmek 
için ânî olarak Hcdlandaya ve hatt& 
belki de İsviçreye karşı bir taarruz ya-
püacaktır. 

B. Hitler, bu iki memleketin ancak 
muvakkaten işgal edUmiş cdduğunu 
ve katiyen bu memleketleri teshir 
ve fethetmek niyetinde olmadığım 
beyan edecektir. Eğer o zaman garp 
devletleri müzakerelere girişecek olur
larsa B. Hitler, bundan bilistifade 
yeni talebler dermeyan edecektir. 

H o l l a n d a h u d u t l a r m ı 
t a h k i m e d i y o r 

La Haye 9 (A.A.) — Hoflanda Tel
graf ajansı, HoUandanın hudutları 
boyunca yeni istihkâmlar inşa ede
ceğini haber vermektedir. Yakında 
hudutlarda ve sahilde 250 kazemat 
inşa edilecektir. 

Diğer taraftan, Brabant'taM Til-
bury silâh fabrikaları tevsi edDecek 
ve yeni bir silâh fabrikası daha inşa 
olunacaktır. 

Bir harp olursa 
(Baş tarafı 1 inci sahifede> 

ailâhh kuvvetlerimizi teçhiz etmeğe 
kâfi gelmelidir.» 

B. Hore Belisha, bundan başka, İıı> 
gillz hükümetinin anavatanda 29 fuv 
kadan mürekkep bir kara anavatan 
ordusu vücude getirmek ve anavate» 
um hava hücumlarma karşı müdar 
faa kuvvetlerini de beş fırkadan yedi 
fırkaya çıkarmak niyetinde olduğunu 
da bildirmiştir. 

İhtiyat ordımun Avrupa kıtasmda 
muhtemel bir harbe iştirak edebilmek 
üzere hazırlanacağmı söyliyen Haı> 
biye Nazın demiştir ki: 

— Hattâ bugün dahi çıksa, İngllr 
terenin Avrupa kıtasmda vukua ge
lecek muhtemel bir harbe iştirak ktu 
büiyeti, umumî harptekinden çok da
ha müessir olacaktır. 

B. Hore - Bdisha, 1914 de bir tar 
burda iki makineli tüfek varken bu
gün her İngiliz tabunmda 52 maki
neli tüfek bulunduğunu da kaydet
miştir. 

B. Hore - Belisha'nm nutkunu mü
teakib, bir müddet bu bahis üzerinde 
müzakere yapılmış ve nihayet Avam 
Kamarası işçi partisinin askerî kre
dilerin o da sembolik bir tarzda azal
tılması hakkındaki takririni 66 reye 
karşı 141 reyle reddederek celseye 
son vermiştir. 

A l m a n m a h a f i l i n e d i y o r ? 
Berlin 9 (A.A.) —. Yan resmi bir 

membadan büdiıiliyor: 
Berlin siyasî mahfilleri, İngiltere 

Harbiye Nazın B. Hore Bellisha'nm 
Avam kamaj-asındpid nutkuna büyük 
bir alâka göstermişlerdir. Yalmz ay
rıca tebarüz ettirildiğine göre, bura
da en evvel nazınn İngiliz süâhlan-
ması hakkında bu nutku üe mildir-
dlği maddî tezayûdlerden ziyade biz
zat bu nutku ilham ettiği görülen zih -
niyettir. Bu nutukla şu cihet müşa-
I:ede olunmaktadır ki, birkaç zaman-
•Janberi Reisicumhur Roosevelt'in 
otoriter devletlere karşı gösterdiği 
tecavüzkârhk, umumiyetle, siyasi re
jim muhalefetine rağmen, bu ot<xi-
tar devletlerle dostluk zihniyeti için
de iş birliği yapmak istediklerini söy-
Uyen devletler üzerinde dahi tesirini 
hissettirmekten hâli kalmamıştır. 

Almanyaıun garpte aldığı müdafaa 
tedbirlerinden sonra, Ahnanya üzeri
ne bu gibi beyanat ile tesir icra edU 
lebUeceğlni zannedenler çok yanıt 
maktadır. 

Bundan başka Berlin'in fikri şudur 
ki, demokrat itlâk olunan devletler, 
bir taraftan silâhlanarak, diğer taraf
tan da otoriter hükümetli milletlerin 
hakh taleplerini ve hayatî menfaat-
leiini anlamaktan imtina ederek sul-
laa müsbet bir yardımda bulunmak-
tan ba şçevirirler ise, Avruparan suUw 
perver ve salim bü: inkişafma ciddî 
aırette sed çekmiş olacaklardır. 

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

Berim 9 (A.A.) — İngiltere Har
biye Nazın Hore - Belisha'nm dün 
Avam Kamarasmdaki beyanatını 
mevzuu bahis eden Hamburger Fren-
demblatt diyor ki: 

«Hore - Belisha'nm beyunatı Al-
manyanm katî bir vaziyet almasını 
icab ettirir. İngUteraıin kayıtsız ve 
şartsız olarak Fransaya yardım etmek 
karan asabiyet ve blöfle kanşık bir 
tecavüzden başka bir şey değildir. 
Alman efkân umumiyesi bu vaziyeti 
bir türlü izah edemiyor. Çünkü Al
manya, demokratik devletlerin kendi
lerine karşı Almanya tarafmdan tar 
arrus hazırlandığım ileri sürerek 
dünyayı telâşa vermelerini ve bir ta
kım tedbirleri almalan muhik göste
recek ne beyanatta bulunmuş ve ne 
de bu gibi tedbirlere tevessül eyl&-
miştir. 

B e y a n a t b ü y ü k a k i s l e r y a p t ı 
Londra 9 (A.A.) — Havas ajansm-

dan: B. Hore Belishamn icabında ber-
rî Avrupaya gönderilecek İngiliz kuv
vetlerinin ehemmiyeti hakkmdaki if
şaatı siyasî mahafilde büyük bir heye
can tevlid etmiştir. Salâhiyettar ma-
hafil, hiçbir zaman İngiltere hüküme
tinin bu kadar katî ve resmî beyanat
ta bulunmadığına ehemmiyetle işaret 
etmekte ve muvazzaf ordu ile ihtijrat 
ordusunım müştereken berri Avrupa^ 
da harekât icra etmesinin bir plâmn 
mevcudiyetine alâmet olan katî bir 
tehdid teşkil etmekte olduğlmu beyan 
eylemektedir. 

Teknisyenler, İngiliz fırkalarımn 
Fransaya şevkinin kıtaatın talimine 
ve teslihine göre atideki şekilde yapı
lacağım tahmin etmektedirler: Derhal 
motorlu dört fırka gönderilecek ve ih
tiyat ordusu fırkalan da talimleri ik
mal edildikçe sevkolunacaktır. 

Teknisyenler, bunun muhasemat 
haUnde talimlere derhal başlanılaca
ğı manasım tazammun etmekte oldu
ğunu ilâve eylemektedirler. 

Bu mühim plânın ilân edilmesi, harp 
levazımı fabrikaları imalâtımn mfU 
him surette tesri edilmesi sayesirRie 
mümkün olmuştur. Bu fabrikalar, blk 
tün fırkalan son derecede asrt harp 
malzemesi ile teçhiz etmişlerdir. 

Siyasi mahfiller parlâmentonun bu 
plâm iyi karşılamasmı çok mühim 
görmektedir. Hattâ hükümetin 8İlâlw 
lanma plânım tenkid etmeği düşünen 
B. Duff Cooper, nazınn izahatım dlı>-
ledikten sonra söc almaktan vaz ge> 
mistir. 

Diplomasi mahfiller bu plânın, Pfr> 
ris. Roma ve Berlin'de büyük akisler 
yapacağı kanaatindeir. Zira bu plân 
îngilterenin icabında harbi kabul et
mek azminin, sulhu muhafaza huso-
sundaki arzusu derecesinde olduğuna 
göstermektediı^ 

Bulgar Başvekili | 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Ekselans Köseivanof, İstanbulda 
Perapalas otelinde, burada da Ankara 
palasta misafir edileceklerdir. Kendi
leri Ankarada 3 gün kalacaklar ve pa
zar akşamı hususî trenle İstanbula 
döneceklerdir. 

Muhterem misafirimizin Ankara-
dan avdetlerinde İstanbulda kaç gün 
kalacakları kati surette tesbit edil
memiştir. 

Komşu memleket Başvekili burada 
mutad ziyaretlerdaı evvel Çankaya 
köşküne giderek defteri mahsusu im-
zaUyacaklardır. Ayni gün şereflerine 
Ankara palasta BaşvekU B. Refik 
Saydam tarafmdan bir suvare verile
cek ve bu suvareyi bir resmi kabıü 
takib edecektir. 

B. Köseivanof Ankarayı ziyaretleri
nin ikinci günü öğleden evvel Reisi
cumhur İsmet İnönü tarafından ka
bul (dunacaklardır. Kendilerinin Rei
sicumhur tarafmdan öğle yemeğine 
alıkonmalan kuvvetle muhtemeldir. 
Gece şereflerine Bulgar sefarethane
sinde bir suvare tertib edilecektir. 

Amerikanın Avrupaya 
fliJriinmiyBn siması 

(Baş tarafı 5 inci sahifede) 
Dün mUyarder diye tanınan bir 

çok ailelerin çocuklan bugün orta 
halli bir çalışma hayatı içinde ömür 
sürüyorlar, fakat ailelerinin adım ta
şıyan müesseseler, Amerikanm umum 
halkma bUgi, yardım, iyüik dağıtı
yor. Rokfeller ve Kamegi müessese
lerinde olduğu gibi bazan bu ijdlik 
Amerilsan hududlanndan taşıyor, 
bütün dünya bunlardan az, çok isti
fade imkânı buluyor. 

Filâdelfiyada bulunduğum sırada 
Temple üniversitesi, kış sömestrine 
aid toplantıyı yapacak ve dostum 
Dr. EUis'e edebiyat doktoru diye fah
rî bir ımvan verecekti. Bu üniversite, 
iki nesil evvel bir hususî muallimin 
yedi talebesUe başlamıştır. Bugün 
talebe yekûnu sekiz bindir. 

Dr. Ellis kürsüye çıktı. Bir volkan 
ateşUe konuştu. Nutkım mevzuu. 
Amerikanın idealist simasiydi. Belki 
de Avrupanm itiyadma ve nazari 
mantık ölçülerine uymıyan yollardan 
Amerikanın sırf münakaşa serbesti
si, bilgi hasreti ve iyilik yapmak zev
ki sayesinde insaıüık için ne gibi gü
zel yollar açtığmı ve kendi hesabma 
da manevi bazlarla ne kadar dolu 
bir hayat geçirdiğini anlattı. 

Toplantıdan sonra beş yüz kişilik 
bir yemek yenecekti. Yemek için 
hazırlanan geniş toplantı yerine çı
karken, gözümün önime şöyle bir şey
ler geliyordu: Uzun, beyaz örtülü ma
salar, hizmete hazır bekliyen takım 
takım garsonlar, ziyafet yemeklerUe 
dolu bir yemek listesi, sofrada nutuk
lar... 

Gördüğüm manzara şu oldu: Her
kes bir kaç masa etrafına dağılarak 
oradan tabak, çatal ve istediği kadar 
tereyağlı ekmek alıyordu. Sonra ka-
dm, erkek herkes üç noktadan tabur 
halinde ilerliyordu. Sırası gelip tevzi 
masası basma yaklaşanlarm tabağma 
garsonlar kemikleri ayıklanmış sal-
çah tavukla iki türlü sebze koyuyor
du. Sonra herkes dostlarile beraber 
küme haline gelerek, bir tarafı küçük 
masa gibi genişçe yapılmış tahta kol
tuklardan birer tane çekiyorlar. Mun
tazam ve güle söyliye yemeklerini yi
yorlardı. Tavuk bitince herkes gene 
tabur oluyor, dondurma, kek ile kah
ve veya çayım tevzi yerlerinden teda
rik ediyordu. 

Kurulmuş bir hayatm sadeliğini, 
intizamım ve herkesin hakkına ve 
sıraama raaı olmağı öğrendiğini gös
teren bu manzara cidden güzeldi. 
Yemek için büfdere yapüan bazı hü
cumlar gözümün önüne geldi Şu 
kanaatim kuvveti^ıdi ki bUet almak, 
bir yere girmek, en aç bir dakikada 
bile yemeğe kavuşmak için burada 
tabu ve umumî bir şekU alan sıralan
mak ve hakkına razı olmak itiyadı, 
içtimaî terbiyenin en göze görünen, 
en faydah ve kıymetli tarafıdır. 

Bir Amerikah fiMr adamınm yir
mi dört saatlik ahenkli, dolgun ha
yatım beraberce geçirdikten sonra 
şu kanaatim kuvvetlendi: Bütün bir 
memleketin hakikî siması hakkmda 
bir iş şehrinin sokaMarmı gördükten 
aoDia, acele hükümler verenler aldan
mağa mahkûmdurlar. Amerika ha-

î. 

Pirinç 
Merc imek 
Bezeiya 
Yulaf 
Pirinç nişastası 
Kornfiör 

(Mısır lıülâsası) 

Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve saire 
hububat unları 

Bu mükemmel ve eşsiz mûstahzerat tabiî 
ihtiyacmızm hakikî karşılığıdır 

Tarihi tesisi: 1915 M , N U R İ Ç A P A Beşiktaş 

Çektiği ıstırapların 
mes'ulû kendisidir. 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı ona 
cehennem hayatı yaşatım bu muannit 

başağnsmdan eser kalımyacaktt. 

GRİPİN 
Bütün ıstıraplan dindirir, baş ve 
diş ağnsile üşütmekten mütevellit 
ağn, sızı ve sancılara karşı bilhassa 

müessirdir. 

GRİPİN 
Mideyi bozmaz, Kalbi ve 

böbrekleri yormaz. 
Aldanmayınız. Rağbet güren her şeyin 
taklidi ve benzeri vardır. GRİPİN 

yerine başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddedinia. 

Dökülen saçlarm ea iyi Ufta 

saç suyudur. 

Emval! Gayri men
kule ve ikrazat 

BANKASI 
Türk anonim şirketinden 

30 İUncikânan 1939 tarihli Cümhuriyel^ 
Akşam, Tan ye Sicilli Ticaret gazetelerin
de neşir ve ilân edilen daTctname muci
bince 8 Mart 1939 tarihine müsadif Çar
şamba tünü Galatada Doyçe Oryant Bank 
Dresdner Bank sobesi binası dahilindeki 
daire! mahsosanuzda yaki alel'âde heyeti 
mnumiyemiz toplantısmda nisabı ekseriye! 
hasıl olmadığı cihetle Bankamız dahili ni
zamnamesi ahkâmma tevfikan, yine ayni 
mznamei mözakerat hakkında mnlıarre-
rat ittihaz edilmek üzere, Uünci toplantı-
nm 11 Nisan 1939 tarihine müsadif Salı 
rünü saat 11 e talik edildiği ilân ye his-
sedarlarm o gün hazır balonmalan rica 
olunur. 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Tûı^ya Ecnebi 

yata, bütün Avrupa için keşfedilme
ğe muhtaçtır. Haricî olcularla man
tıksızlıklar ve hatalarla dolu bir âle
min (»ifasında fikıl bakımdan çok 
zoıgln ve hazh bir varlık İnkişaf edip 
gitmektedlı;, 

Ahmed Emin Yalman 

SENELİK 
8 AYUK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuruş 
750 > 
400 > 
150 • 

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

ISOO, üç aylığı 1000 kuruştur. 
Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul 

göndermek lâzımdır. 

Muharrem 18 — Kasım 123 
S. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 

E. 10,34 12,10 6,16 0,32 12,00 1,31 
Va. 4,43 6,19 12,25 15,41 18,10 19,41 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

^ 
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Birahaneden içeri girdikleri za
man köşedeki sahada oturan Cevadı 
gördüler. Cevadin önünde küçük ta
bakla içinde mezeler, bir de yansına 
kadar içilmiş bir şişe vardı. 

Arkadaşlan onun etrafını sardüar:; 
— Vay habis vay... Demek böyle 

baber vermeden neler yapıyor muş-
•un? 

Cevad masum bir tavırla boynunu 
büktü: 

— Ah, ah derdimi Sbrmayınız. Şu 
di^m yok mu? Şu dişim!.. Hep onun 
belâsmı çekiyorum. 

Bir kadeh daha yuvarladıktan son
ra anlatmağa başladı: 

— Efendim. Bu sabah dairede otu
rurken birdenbire şu kök dişlerimden 
biri dehşetli surette ağrımağa başla
dı. Düşündüm. Kalkıp dişçiye gitmek, 
dişimi muayene ettirmek uzım iş... 
Belki de dişçi ağrıyan dişimi çekme
ğe kalkışacaktı. Halbuki ben diş çek
tirmekten fena halde korkarım. 

Arkadaşlarımdan biri: 
— Canım, dedi. Akşama işten çık

tıktan sonra bir yere otur, iki kadeh 
«tıver... Alkol diş ağrısmı geçirir... 

Zaten ben de böyle düşünüyordum. 
İnsanlığm hüneri mihneti kendisine 
«evk etmede değil midir? İşte ben de 
hem kendimi tedavi, hem de zevk 
edecektim. Daireden çıkar çıkmaz bir 
birahaneye oturdum. Bir kadeh, bir 
daha, bir daha derken şişe bitti. Şim
di ikinci şişeyi yanladım. Ah şu di
şim, ah... Hep onun yüzünden içiyo
rum. 

Bırnu söylerken, bir kadeh daha 
dolduruyordu. Nihayet ikinci şişe de 
bitmişti. Cevad kelimeler sanki sakız-
Uuumş da dişlerine yapışıvermiş gibi 
bir sarhoş konuşmasile: 

— Diş... Diş... Dişim... Geç... Geç., 
geçtil.. diyordu. 

Dediği doğru olabilirdi. Çünkü sız- I 
mak üzereydi. Diş ağrısını hissedeck ' 
halde değildi. Arkadaşları onun kol-
lanna girdiler. Dışan çıkardılar. Ce-
Yadı bir otomobile bindirdiler. Oto-
uotilde Cevad mütemadiyen: 

— Vallahi billahi kabahat bende 
değil... Hep bu kör olasıca dişimde... 
Dişim ağnmasaydı ağzıma rakmm 
damlasmı koymazdım... Ah bu dişim!.., 

Cevad eve geldiği zaman kızılca bir 
kıyamettir koptu. Karısı küplere bin
mişti: 

— Utanmıyor musun sen? Gece 
yanları zil zuma sarhoş eve gelinir 
mi? diye avaz avaz bağırıyordu. Lâ
kin Cevad yaptığı işlerde gayet haklı 
Wr adam tavrile: 

— Kancığım, diyordu, ben key
fimden içmedim M... 

— Ya neden içtin bakalım? 
— Iztırabundan kancığım, ıztıra-

bımdan... Dişimin ağrısına tahammül 
edemiyordum. Ne yapayun? Ağnyı 
biraz dindirir ümidile gittim, bir kaç 
kadeh içtim. Artık bundan sonra haf
tada bir iki defa Cevadm diş ağrılan 
tutmağa başlamıştı. Akşam üzerleri 
kerahat vakti yakalştığı zaman Ce
vad: 

— Of... Of... Körolasıca gene tut
tu!... 

Diye oflamağa başUyordu. O böyle 
söylenirken arkadaşlan yanma yak
laşır: 

— Dişin ha... Gene o kök dişin de-
ğü mi? Haydi bari Beyoğluna çıka-
hm, bir birahaneye oturalım da dişi
nin icabma baktdım olur mu? 

Cevad hep aynı masum tavırla: 
— Gidelim kardeşim giddlm... Ah 

bu dişim... Ah bu dişim!... Bımdan 
«onra Beyoğluna çıkılıyor, bir biraha
neye oturuluyor, diş tedavisine baş
lanılıyordu. 

Bu diş tedavileri yüzünden Cevadın 
bfltçesi fena halde sarsılmağa başla» 
miftı. Ara san. arkadaşlanndan biri 
Oerad çalışu-ken onun masasma yak-
inpyor: 

— Cevatcığım... diyordu, Beyoğ-
lunda yeni bir birahane açılmış. Ga
yet bol ve nefis mezeler getiriyorlar. 
Hele sıcak mezeleri pek güzel... Na-
sd bu akşam dişin ağrıyor mu? 

Cevad bu sözü söyleyen arkadaşı-
nm yüzüne bakarak: 

— Şimdi dişimde bir şey yok am
ma... Akşam üzeri olunca muhak
kak gene tutar... Nasıl o söylediği
niz yerde çalgı da var mı? 

— Var ya... Hem de mükemmel 
saz... 

— Hay körolasıca bak... Gene ha
fiften hafife dişim zonklamağa baş
ladı. Muhakkak gene tutacak... Ay 
tuttu, tuttu bile... 

Ne diş bu yahu... Ne diş!... 
Evet ne diş, ne dişti o!... Masa ba

şına oturduklan zaman öyle ağnsı 
kolay kolay da geçmiyordu. Bir ka
deh, bir kadeh daha, bir kadeh daha 
bu dişe vız geliyordu. Dünyada ağn
sı durmıyordu. 

Hattâ bazan bir birahaneden çıkı
yorlar, başka bir birahaneye, bazan 
de bir bara gitmeğe mecbur oluyor
lardı. Son zamanlarda artık Cevadm 
diş ağnsı her güne bindirmişti. Her 
akşam muntazamen saat altıya d(^-
ru kök dişi ağrımağa başlıyordu. Ta
biî bunun üzerine soluk birahanede 
almıyordu. 

Cevad yanayakıla: 
— Birader bu dişim âdeta rakıya 

alıştı. Sanki ben içmiyorum o içiyor. 
Ağzımda bir ayyaş taşıyorum, diyor
du. Etraftan bazı arkadaşlan: 

— Birader şu dişi çektir de kurtul 
bari... diyorlardı. 

Fakat Cevad katiyen bu tekliflere 
yanaşmıyor: 

— Yoo, dünyada olmaz... Ben diş 
çektirmekten son derece korkarım... 

Cevabını veriyordu. Nihayet bir 
gün bir havadis işittik. Karısı Ceva
dı zorla dişçiye götürmüş. Aile bütçe
sinin selâmeti, kocasmm sıhhati na-
mma o dişi kökünden çektirmiş. 

Artık Cevad derd içinde idi. Akşam 
üstleri bilhassa derdi daha fazlalaşı-
yordu. Bir akşam kös kös eve gider
ken Cevad bir arkadaşına içini dökü
yordu: 

— Ah ah... Neye yîuuyorum bili
yor musun? Çektirdiğim dişe... 

Arkadaşı Cevada sordu: 
— Sebeb? İnsan ağrıyan dişinden 

kurtulduğıma yanar mı hiç? 
— Birader dişim ağrunıyordu ki... 

Sapasağlamdı. Bu dişi bahane ederek 
gezip eğleniyordum. Karım beni zor
la dişçiye götürdü. Bu dişin üzerinde 
bir kapak vardı. Dişçi evvelâ bu dişi 
çekmek istemedi. Fakat karım: 

— Bu diş kocamı rahat bırakım-
yor, mutlaka çekmelisiniz... deyive
rince dişçi de bu sapasağlam dişimi 
çekmeğe mecbur oldu. Ah ah... Han
gisine yanayım? Eğlenceden mah
rum olduğuma mı? Yoksa sağlam di
şime mi? Hikmet Feridun Es 
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Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

ŞI5II: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Flruzagada Ertuğrul, Kalyoncukulluk-
ta Zaflropulos, Beyoğlu: İstiklâl cad
desinde Galatasaray: Tünelde Mat-
kovlç. Galata: Okçumusa cadesinde 
Ooğruyol, Fındıklıda Musatafa Nail, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, rat ih: Hamdi, Kara-
gümrûk, Arif, Bakırköy: Merkez, Sa
rıyer: Nvırl. Aksaray: Ziya Nuri, Be-
(İkta4 Hallt, Fener: Hayım Beıic, 
Kumkapı: Lâlelide Haydar, Küçük-
pazar: Yorgi, Samatya: Yedlkulede 
TeofUos, Alemdar: Pivanyolunda 
Ksad, Şehremini: Ahmed Hamdi: t^s-
küdar: tskeleba$mda Merkez, Hey-
bellada: Halk, Büyükada: Şinasi Rlza. 

Her gece nöbetçi eczaneler: Orta-
köy, Amavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
labahçe, Anadoluhisan, Tarabya, 
Teniköy, Emlrg&n ve Rumelihisarm-
dakl ecaaneler her gece nöbetçidir. 

RADYOLİN 
Üe SABAH, ÖĞLE ve AKŞAM 

Her yönekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınu. 

<?:•. .̂'̂  
Türkiye RadyodUüzyon Postalan 

DALGA UZUNLUĞU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Cuma 10/3/939 

TtJRKİYE SAATtLE 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayan, ajans, meteoro
loji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Hafif 
müzik - Pl.). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Kabare 
ve müzik hol - Pl.), 19: Konuşma (Tay
yareci konuşuyor), 19,15: Türk müziği 
(İncesaz faslı) Tahsin Karakuş ve Safi
ye Tokaym iştirâkUe, 20: Ajans, meteo
roloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 20,15: 
Türk müziği (Halk musikisi - Sadi Ya
ver Ataman) Bozuk ve curada halk ha
valan, 20,30: Türk müziği: Çalanlar: Fa-
hire Fersan, Refik Fersan, Cevdet Çağ
la. Okuyan: Halûk Recal. 1 - Osman 
beyin - Hlcazkâr peşrevi, 2 - Faik beyin -
Hicazkâr ağır semai - Benim seryü hıra-
manım, 3 - Hicazkâr şarkı - Sevdiğim 
flzadei hicranım, 4 - Kemence taksimi -
Fahlre Fersan tarafmdan, 5 - Mahur 
şarkı - Telif edebilsem feleği, 6 - Mahur 
şarkı - Dün yine günümüz geçti beraber, 
7 - Refik Fersan - Saz semaisi, 21: Mem
leket saat ayarı, 21: Konuşma, 21,15: Es
ham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası 
(fiat), 21,25: Neşeli plâklar, 21,30: Müzik 
(Riyaseticümhur Flârmonik orkestrası) 
Şef: Praetorius. 1 - Ant. Dvorak: Viyo
lonsel içm konçerto si minör, op. 104, 
a) Allegro, b) Adagio ma non troppo, c ) ' 
Final, allegro moderato. Solist: David 
Zirkln, 2 - Ant. Dvorak: 5 inci senfoni 
«yeni dünyada» (Aus der neuen Welt) 
mi minör, op. 95, a) Adagio - allegro 

molto, b) L argo, c) Scher70, molto vivace, 
ç) Allegro con fuoco, 22,30: Müzik (Sine
ma sesi ve cazband), 23,45 - 24: Son 
ajans haberleri ve yarmki program. 

Avrupa istasyonları: 
Saat 20 de 

Berlin 20: Askeri muzika — Breslav 
20,15: Şen musiki — Danzig 20 - 20,50: 
Plâk neşriyatı — Bari 20,40 - 21,15: Yugos
lavya saati ve oda musikisi — Budapeş
te Ui 20,30: Piyano — Bükreş 20,15: Ro
manya şarkıları ve 20,35: Saksofon — Flo
ran 20: Konser ve 20,20: Kuvartet — Lon
dra (Reg.) 20,20: Klarnet ve piyano — 
Milano 20,20 - 20,40: Plâk neşriyatı — Nis 
ve Strazburg 20,30: R. ştrauss'ın Salome 
operasından parçalar — Sofya 29: Keman 
konseri ve 20,30 - 23,30: Puccini'nin Tu-
randot operası — Varşova 20: Şen 
musiki. 

Saat 21 de 
Deutschlands. ve Viyana 21,10: Senfo

nik konser — Frankfurt 21,15: Konser — 
Hamburg 21,10: Salon orkestrası — Lâyp-
zig 21,10: Kanşık musiki — Münih 21,10: 
Karışık musiki — Bari 21,15: Yunanca 
neşriyat — Bordeaux 21,45: Plâk neşriya
tı — Budapeşte 21,1Q: Senfonik konser — 
Budapeşte II'ı 21,20: Plâk neşriyatı — 
Droitwich 21,45 - 22,30: Şen saat — Mila
no 21,15: Donizetti'ntn Don Pasquale ope
rası — Marsilya 21 - 21,30: Plâk neşriya
tı — Prag 21,25: Dvorjak'm eserleri — 
Sofya: Puccini'iıin operasma devam — 
Sottens 21,35: Orkestra tarafından mün-
tehap parçalar — Varşova 21,35 e kadar 
Şen musikiye devam — Beromünster 21: 
Verdi'nin Rigoletto operası — Bükreş 21: 
Haydn'm Oratorium'u — Florans 21,30: 
Wagner'in Tristan ve Yzold operası. 

Saat 22 de 
Berlin 22,10: Kanşık musiki — Hamburg 

22,15: Muhtelif opera parçalan — Kolon
ya 22: (Bağdad berberi) isimli gülünç 
opera — Stuttgart 22: Senfonik konser— 
Beromünster: Rigoletto operasına de
vam — Bordeaux 22,30: Şen musiki — 
Budapeşte: Konsere devam — Budapeş
te II 22: Çingene orkestrası — Bükreş: 
Haydn'm Oratorium'una devam — Flo
rans: Wagner'in operasına devam — 
Lüle 22,30 - 24,30: Konser — Lyon 22,30 -
24,30: Konser — Nis 22,30 - 24,30: Kon
ser Prag 22,10: Senfonik konser — Ro
ma 22 - 24: Senfonik konser — Sofya: 
Puccini'nin operasına devam — Stock
holm 22,30: Orkestra konseri — Varşova 
22: Koro ve 22,30: Şen şarkılar. 

Saat 23 de 
Berlin, Danzig, Hamburg, Breslav 23,30: 

Lâypzigden naklen kanşık musiki (Harp, 
Balalayka ve saire) — Frankfurt 23,20: 
Oda musikisi — Stuttgart 23,30: Kanşık 
musiki ve dans musikisi — Viyana 23,30: 
Karışık musiki — Athlone 23,30 - 24,30: 
Şen saat — Beromünster: Rigoletto ope
rasma devam — Budapeşte 2330 - 23,45: 
Çingene orkestrası — Bükreş 23,20 - 23,45: 
Plâk neşriyatı — Florans: Operaya de-
yfja Lllle: Konsere devam — Nis: Kon
sere devam — Paris (Eyfel) 23: Oda 
musikisi — Prag 23,20 - 24: Plâk neşriya
ta Prag II 23,30: Şen musiki — Pertz-

burg 23,25: Dvorjak'm eserleri — Roma: 
Senfonik konsere devam — Sofya: Pucci
ni'nin operasına devam — Sottens 23,45 -
24: Plâk neşriyatı — Strazburg 23,30: Kon^ 
ser — Varşova 23,45: Plâk neşriyatı. 

Saat 24 den sonra 
Alman istasyonları: Programlarına de

vam — Budapeşte 24,30: Otelden naklen 
cazband — Florans: Operaya devam — 
Kopenhag 24 - 1,30: Dans musikisi — 
Lüksemburg 24,35: Oda musikisi — Paris 
P. T. T. 24,45: Dans — Prag 11/ 2 4 - 1 : 
Şen program — Hambuı^ ve Münih 1 - 4 : 
Gece musikisi (Oda musikisi, iki piyano 
eserleri ve li:anşık musiki) — Stuttgart 
1 - 3 : Gece konseri: (Orkestra, keman 
konsertosu ve senfoniK 

İZMİR 
ve mülhakatı için AKŞAM gaze
tesinin tevzi yeri münhasıran îz-
mirde İkinci Beyler sokak 52 nu
marada Hamdi Bekir Oürsoylar 
mağazasıdır. 

% uf 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 78 

Samo, Çin seferinde istediği arkadaşı bulmuştu. Sin 
nişancılıkta, koşuda, dövüşte mahir bir yiğitti vur 

Derhal meşaleleı- yanarak, haydud-
lann baskmma mukabele etmek üze
re bütün ordu erleri palalarına sa
rılmışlardı. Tac}gotlaıxi^n biri bu 
sırada yerde sürüne sürüne Cengizin 
çadınna kada-,.* yaklaşmıştı. Samo, 
yerde bir hışırtı duyarak şüphelen
miş, karanhkta yürüyen gölgenin 
bir düşman gölgesi olduğunu anlıya-
rak, tam çadıra gireceği sırada, elin
deki kargıyı uzatıp karnına sapla-
mıştı. Cengiz uyandığı zaman kapı-
smm önünde kanlar içinde yatan 
bir cesed görünce: «Bunu kim ge
bertti?» diye sordu. Nöbetçiler kork
tular. Samoyu gösterdiler: «İşte bu 
öldürdü.» dediler. Ölen adam, vak-
tile, bir seferde susuz kalan Cengize 
kendi suyunu veımişti. Cengiz yerde 
yatan adamı tanıdı: 

— Bu herifin buraya niçin geldi
ğini biliyor musunuz? - diye sordu. 
Samo: «Ağzında bir hançer vardı.. 
sizi öldünneğe gelmişti!» dedi. Cengiz: 
- Kendisine bir fenahk yapmadığım 
bu adamın bana elini uzatacağını 
ummazdım. Eğer ağzmda hançerle 
gelmemiş olsaydı, onun yerine seni 
öldüıürdüm! Şimdi, camım kurtar
dığın için, gel seni alnından öpeyim!» 
dedi. 

İşte Samo o günden sonra orduda 
tanınmış ve yıllar geçince meşhur bir 
kahraman olmuştu. 

Samo çadınnda bu eski hatırayı 
düşünerek: 

.— Cengiz han ölecek bir adam de
ğildi, diyor, ben onun yüzlerce yıl ya-
şayacağma inanmıştım. Hiç bir ana-
nm, dünyaya böyle bir çocuk getire
ceğine inanmazdım. Bütün Moğol
lar - onu doğuran anayı tamdıklan 
halde - Cengiz hanın bir mucize gi
bi, gökten indiğine ve bir daha yer 
yüzüne eşi gelmiyeceğine inanmıştı. 
O, nasıl öldü? Kemiklerini saran et
leri çarçabuk nasıl çürüdü? Bir ba-
kışıyle, insanları yere geçü-en gözleri 
biranda nasıl söndü? Bunu düşünen 
insanın kafatası içinde binbir volka-
mn ateşleri tutuşuyor ve göklerin bü
tün şimşekleri, yüdınmları çarpışı
yor... Onun ölümüne ve demirleri 
eriten büeklerinin çürüdüğüne inan
mak istemiyor, Cengiz öldükten son
ra, göklerin yere çökmediğine ve 
kürenin müthiş uçurumlar içine çö
küp kaybolmadığına şaşıyoınım. 

Samo, kendi kendine konuşarak, 
kocuğunun içinde büzülüp uyumuştu, 

• 
Ertesi sabah (Karataşlık) tan ayn-

larak yola düzüleceklerdi. 
Samo, Karakm-umdan aynlırken 

yoluna saçlannı atan kadının koca-
sım görmek istedi. Erlerden onu ta
nıyan adama: 

— Haydi, bana, dünkü kadının 
kocasını getir... 

Dedi. 
Biraz sonra iıi boylu', yakışıklı bir 

askeri Samonun yanma getirdüer. 
Samoya bu adam için korkak de

mişlerdi. Samo, askerin yüzüne baktı, 
duruşuna, kılığına baktı. Kendi 
kendine: 

— Beni aldatmışlar, dedi, bu adam 
korkak olamaz. 

Ve gülerek sordu: 
— Adın ne senin? 
— Sinvur... 
— Bu, senin öz adm mı? 
— Hayır, Yirmi beş yaşıma kadar 

başka adla yaşamıştım. Bu adı bana 
Çin seferinde Cengiz han verdi. 

— Bunun mânası «Çini vur» de
mek olsa gerek. Bu adı Cengiz han 
sana neden verdi? 

—. Kendisile dokuz savaşa girdim. 
Hepsinde de üstün gelerek, ölmeden 
döndüm. Bir gün beni çağırdı. Al
nımdan öptü ve bana Sinvur diye hi
tap etti. O günden sonra bu adı al
dım. 

.— Bu hikâyenin doğru olduğıma 
nasıl inanayım? Yalan söylemediğini 
kim bilir? 

— Burada beni tanıyan yoktur. 
Fakat, denemesi güç değil... 

— Neyi denemesi?... 
— Cesaretimi, atılganlığımı ve dö

vüşteki maharetimi... 
Samo, gözlerinin kendisini aldat

madığından emindi. 
— Seni kıskananlar vai", Sinvur! 

— dedi. Seni bara korkak bir adam 
diye tanıttılar. Halbuki sen ve senin 
karın, çok meri, yurdsever insanlara 
benziyorsunuz! 

— Beni dener ve nasıl bir adam ol
duğumu kolayca anlarsmız, fakat, 
kanm da benim gibi yurdsever bir in
sandır amma, onun faziletlerini ben 
şimdi size anlatamam. Anlatsam da 
inanmazsınız! 

— Senin cesaretini görmedim. Fa
kat karının mertliğine ve yurdsever-
liğine şahit oldum. Karakummdan 
çıkarken, bir kadın, evinin taraça-
smdan saçlannı kesip atımm önüne 
attı ve «Kocam savaştan dönünceye 
kadar, arkasından göz yaşı dökece
ğim. Onun muzaffer olmasma dua 
e(ieceğim,» dedi. Bu, ancak senin gi
bi bir kaJıı-amanm karısı olabilirdi. 
İşte, serü bunun için çağırttım. Tanı
mak istedim. 

Sin vurun gözleri yaşardı: 
— Bizim kadınlarımızda, erkekleri 

harbe giderken, saçlarını kesmek 
âdeti eskidir. Lâkin bırnu her kadın 
yapmaz. Ben ne zaman sefere gitsem, 
kanm saçlarını keser., çirkinleşir.. 
ona bu halile hiç bir erkek bakmaz. 
Kocası da huzuru kalble sefere gider, 
arkada kalan karısının namus ve if
feti hakkında en ufak bir şüpheye 
bUe düşmeden, arkasında kalanlan 
düşünmeden, düşmanla çarpışır. 

— Güzel bir âdet. 
Samo yerinden kalktı. Bu heybetli 

ve yakışıklı askerin omuzımu okşadı: 
— Yann bu kayalann dibinde se

nin cesaretini deneyeceğim. 
Dedi. Sinvuru bölüğüne gönderdi. 
Samo bu adamdan - Çin seferinde •» 

çok istifade edeceğini umuyordu. 
Fakat, onu Samoya neden korkak 
bir adam diye tanıtmışlardı? 

* * * 

E r t e s i s a b a h , a s l a n l a r 
y a n ş a b a ş l a y ı n c a . . . 

(Kaıataşlık) ta fazla kalmadılar. 
Ertesi sabah ordu erkenden kalktı, 
yola çıkacaktı. 

O gece Samonun zihnini kurcala
yan Sinvur meselesi ordu içinde her
kesin kulağına gitmişti. 

Orduda Sinvuru tanıyanlar yok 
değildi. Fakat bu tanıyanların hiç 
birisi onu sevmezdi. Onu çekemezler
di. 

Ordu içinde Cengiz hanın Çin se
ferinde bulunmuş bir çok akıncıları 
vardı. Bunlar da susuyor, Samoya 
birşey söylemek istemiyordu. 

Samo çadınndan çıktı. Atma bindi. 
Ve Sinvuru çağırttı. 

Yaylarım ortasında at koşturan 
yiğitler arasında çok tanınmış dö
vüşçüler dolaşıyordu. 

Samo bunlara seslendi: 
— Şu yiğitin cesaretini denemek 

istiyonım. Yaylanmzı geriniz. 
Dövüşçüler derhal, atlarımn üs

tünde, yaylarını gerdiler ve Samo
nun gösterdiği adama baktılar. 

Bunlann hiç birisi Çin seferinde 
bulunmamıştı. Ve Sinvuru tanımı
yordu. 

Sinvur da yayını germişti. 
İlk önce nişancılık denemesi yapı

lacaktı. 
Samo yerden bir taş aldı. Bu taşı 

büyük bir kırmızı bez parçasınm içi
ne koyarak havaya fırlattı: 

— Haydi bakalım., kim vuracak 
bunu,... 

Dövüşçüler birer blı-er yaylarını 
boşalttılar., atılan oklar beze çaı-p-
madan yere düşüyordu. 

Dövüşçülerin canı sıkılmıştı. 
Samo bezi tekrar aldı., içine bir 

taş daha koydu., yine havaya fırlattı. 
— Bu sefer nişan sırası Sinvura 

geldi. Haydi, göster kendini. 
Diye bağırdı. 

(Arkası var) 
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AKŞAM NEŞRİYATI 
^KŞAM okuyuculan bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 
Kuruş Kuruş 

Nereden geliyoruz? 40 

Çocuklara coğrafya kıraat
leri 50 

Coğrafyada ilk adım 50 

Yeryüzü Gökjrüzü 150 
Bir Türk kızuıın Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde Gülliver'ln seyahat
leri 75 

En tanınmış muharrirlerin 
güzel romanları 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
Deli 
Yalı çapkını 
Bu perdenin arkasında 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahlı hanım 
Bir kadın geçti 
Devler kaldırımı 
Aşk fırtınası 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
İki cinayet gecesi 
Karacaahmedin esran 
Kardeş katili 

VA - NÜ 
Sermed Muhtar 
Selâmi İzzet 
Burhan Cahid 
Z. i 
Burhan Cahld 
İskender Fahreddin 
İskender Fahreddin 
Sermed Muhtar 
Selâmi İzzet 
Halıd Fahri 
Muazzez Tahsin 
Vâ - Nû 

Hikmet Feridun 
Vâ - Nû 

Kim»? 
75 
75 
30 
30 
40 
100 
125 
80 
70 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

Meşhur ARŞEN LÜPEN serisi 
Seri tamamlanmıştır. Resimli 6 büyük cild-

Her cildin fiati: 80 kuruş 

MIİIIMIVI 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebî hatıralar 
Fazıl Ahmed 

Sinema yıldızlan 
îttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
İtalyadan Amerikaya nasıl 
uçtular? 
Kadın asker olursa 
Tarih öğreniyorum 

Hüseyin Cahid 
[Kıymetli edibm muhtelif 
eserleri] 80 
[Albüm gibi resimli 1 100 
M. Ragıp 150 

M. Saffet 35 

Necdet Rüştü 50 
Ahmed Refik 30 

% 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip cAKŞAM 
matbaası kitap servisine» getirir 
,veya gönderirseniz bu listedeki 
fiatler üzerinden size yüzde 20 
iskonto yapılacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tevzi yerleri 

«AKŞAM» matbaası - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde pos

ta pulu kabul edüir. 

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

na lüzum görülmiış olan miktarı aşağıda yazılı on iki kalem alât ve edevatı 
fenniye kapalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 — Bu hususa ait idarî ve fennî şartname orman umum müdürlüğfün-
den ve İstanbul çcA'irge müdürlüğünden alınabilir. 

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

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

Ade 
200 
200 

100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
500 
200 
50 

TÜRK HAVA KURUMU 
26 NCI TERTİP 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Besinci ke«ide: 1 l/Mart/1939 dadır. Büyük 

[ikramiye: 50,000 liradır... Bundan l>a«kat |5.000» 
12,000,10,000, liralık ikramiyelerle (20.000 
10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak eianeyi ihmal etmeyinis. 

de piyangonun ınes'ud ve bahtiyarlan arasına girmiş o h m u n m . 
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Devlet demiryolları ve limanları İşletme umum idaresi ilânları I 
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Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif ve fiatı: i 
Ameliyenin Nevi Maden kömürü 

krom ve emsali 
dökme cevher 

ton 

Beher 
tonu 

Ku. 

Kok kömürü 
Briket 

ton 

Beher 
tonu 

Ku. 

Muhtelif malzeme 
eşya ve emtia 

ton 

Bebat 
tona 

Ku. 

1 — Ambar dahilinde supalana ha
zırlamak ve vapur dahUinde vinçle 
supaian yapmak bu ameliyede rıh
tım veya silo iskelesine veya vapur 
güvertesine vermek ve bırakmakta 
dahildir. 46407 10 — 23 28 

2 — Supalandan açık vagona tah-
mü ve mütekabilende vagondan su
paian ve idare vinci ile vagondan de
nize vermek veya mütekabilen deniz
den almak 26189 4,5 4992 9 

3 — Vinç iştiraki olmaksızın rıh
tım veya silo iskelesine veya güverte
den alarak vagona tahmil etmek ve
ya mütekabilen. 

4 - •Japalandan alımp açık arazi
ye nakil ve istif etmek ve mütekabi
len . 

44593 

12325 

17 

23 

5526 22 

23 

11776 

975 

14 

18 

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

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

7 — Vagondan idare vincile açık 
araziye tahliye istif ve mütekabilen 

25140 2103 24 8904 23 

475 14 
8 — Vinçsiz merakibi bahriyeden 

küfelerle veya arkalık ile ve el Ue çı
karılarak vagona tahmil açık arazi
ye mağazalara nakil ve istif etmek 
ve mütekabilen. 269 20 195 24 277 18 

9 — Vagondan olukla tahliye 
10 — Saatle müteahhitten alına

cak amele 
11 — Yevmiye ile alınacak amele. 

20411 

268 
18 

5 

18 
120 

— 

__ 

— 

7 

—_ 

— 

— 

_^ 

— 

9 

« M » 

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

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

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

öksürenlere KATRAN HAKKİ EKREM 
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10 Mart 1939 A K Ş A M 

Dahiliye Vekâletinden: 
iskilip kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi. 

İskilip kasabası içme suyu tesisatı etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin muhammen bedeli 1500 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair^vrakı bilâbedel Ankarada 

Dahiliye Vekâleti Eelediyler İmar Heyeti Fen Şefliğinden veya İskilip Beledi
yesinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/P39 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on birde 
İskilip Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve-
saiki ay ili gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 112 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun t«yin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olmaları şart olduğundan isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhüdlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında 

fazla izahat alii^ak isteyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
İskilip Belediyesine müracaat etmeleri. (746) (1444) 

Dahilîye Vekâletinden: 
Mardin kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi 

Mardin kasabası içme suyu tesisatı etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

1 — İşin muhammen bedeli 6000 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı bilâbedel Ankarada 

Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden veya Mardin Beledi
yesinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Mardin Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 450 liralık mu
vakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manü 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olmaları şart olduğlından isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reislisine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarını iadeli teahhütlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında 

fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Mardin Belediyesine müracaat etmeleri. (753) (1451), 

Dahiliye Vekâletinden: 
Kırşehir kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi: 
Kırşehir kasabası içme suyu tesisatı etüt ve projeleri tanzimi işi kapah 

zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştu*. 
1 — İşin muhammen bedeli 2700 liradır. 

2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı bilâbedel Ankarada 
Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden veya Kırşehir Beledi
yesinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/'939 tarihinç^raslayan pazartesi günü saat on birde 
Kırşehir belediyesinrJe toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmece girebilmek için isteklilerin a§ağ:ıda yazılı teminat ve ve-
saiki aynı gün taat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş ohnaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 202 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığına dftir imzalı bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olma lan şart olduğundan isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

5 — Ttklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve niha
yet bu saate kac'ar komisj'ona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında 
fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Kırşehir belediyesine müracaat etmeleri. (750) (1448) 

Galatasaray Lisesi Alım Satrm 
Komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen M. 
kilo 
600 
250 
250 
500 
500 

50 

T. Fiyatı 
Kuruş 

75 
110 
40 
95 
25 

105 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

Ceviz içi 
Çam fıstığı 
Kuş üzümü 

146 25 Fındık içi 
Kuru incir (sandık malı) 
Badem içi 

Galatasaray lisesinin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan kuru yemiş
leri açık eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmış
tır. 

Eksiltme 13/3, 939 pazartesi saat 14,30 da Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 
343 da Liseler alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve yeni yıl ticaret odası vesikasile birlikte 
belli gün ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. 

Teminatlar okul idaresinden alacakları müzekkere ile Liseler muhasebe
ciliğine yatırılacaktır. Ve şartnameyi görmek için de okul idaresine 
maları. (1188) 

başvur-

Vakıf menba suları işletme müdürlüğünden: 
Taşdelen menba suyu İstanbul bayii ile olan mukavele bozulmuş oldu-

fundan Üsküdar Galata Mehmed Ali paça hanı ile İstanbulda Bahçekapıda-
ki depolarımızdan toptan ve perakende su satışına başlamlmıştır. Alâkadar-
laı-ın malûmu olmak üzere ilân olunur. (1513) 

Dahiliye Vekâletinden: 
Sahife 13 

Bafra kasabası su projesi tanzimi isi eksiltmeırf 
Bafra kasabası içme suyu tesisatına aid etüt ve projelerin tanzimi işi ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 — İşin muhammen bedeli «3600» liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı bilâbedel Ankarada 

Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden veya Bafra Belediye
sinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on birde 
Bafra Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sajnh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 270 liralık mu
vakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığına dair imzah bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olmaları şart olduğtmdan isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve niha
yet bu saate kadr;r komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında 

fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Bafra Belediyesine müracaat etmeleri. (754) (1452) 

inhisarlar U* Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesi mucibince 26 1/2 m,'m lik verje cinsinden 120,000 bobin 

sigara kâğıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II — Muhammen bedeli beher milimi sif (2) kuruş hasebile (63,600) lira 

muvakkat teminatı (47Y0) liradır. 
III — Eksiltme 10/4/939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka-

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
• IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden İzmir ve Ankara başmü
dürlüklerinden 318 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V — Mühürlü teklif mektubunun kanımî vesaik ile % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflar ek-
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar mezkûr komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (1183) 

Cinsi miktarı Muhammen B. 
Lira Kr. 

31700 Adet 400 — 
2900 Adet 8700 — 
4000 Kg. 2800 — 

150000 Adet 1500 — 

% 7,5 muv. Te. 
Lira Kuruş 

Eksiltme 
Şekli 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

Saati 
14 
14,30 
15 
15,30 

«6» 

16 
16,15 

kalem 

Pirinç etiket 31700 Adet 400 —• 30 
İçki satış kasası 2900 Adet 8700 — 435 — 
Filit 4000 Kg. 2800 — 210 — 
Sinek kâğıdı iyi 150000 Adet 1500 — 112 50 
cins 
Fiüt tulumbası 146 Adet 146 — 10 95 
Yapışkan macunu 175 Kg. 245 — 18 37 

I — Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 
malzeme hizalann^a gösterilen usullerle satm alınacaktır. 

II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösteril
miştir. 

III — EksUtme 15/3/939 tarihine raslıyan çarşamba günü hizalarmda 
yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesmdeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. Sinek kâğıdı için bir hafta evvel numune verilmek lâzım-
dır. 

IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak almabüir. 
V — Açık eksiltmeye iştiı-ak etmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralarile 

birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapa
lı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerinde mühürlü teklif mektubunu 

kanımî vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapah zarfları eksiltme günü en geç saat 13,30 za ka
dar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olu
nur. (1102) 

-k 
I — İdaremizin Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçıhğı 7 / 3 / 

939 tarihinde ihale edilemediğinden eksiltme 10 gün müddetle tehir edilmiştir. 
II — Eksiltme .şeraiti sabıka dairesinde 20/3/939 pazartesi günü saat 

15,30 da Kabataşta levazım müdüriyeti binası alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 300 liralık 
depozitolarile birlUcte mezkûr komisyona gelmeleri ilân olunur. (1582) 

Dahiliye Vekâletinden: 
Adıyaman kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi 

Adıyaman kasabası içme suyu etüd ve projelerinin, tanzimi işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konuhnuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 2700 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı bilâbedel Ankarada 

Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden veya Adıyaman bele
diyesinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/ 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat onbirde 
Adıyaman Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebihnek için isteklilerin aşağıda yazıh teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 202 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanımun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manü 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olmaları şart olduğumdan isteklilerin bu hususu tev
sik edan vesikalarım teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

5 • - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta Ue gönderilecek teklif mektuplarını iadeli teahhütlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında 

fazla izahat almak istiyenlerin Belediye 1er İmar heyeti fen şefliğine ve 
Adıyaman Belediyesine müracaat etmeleri. (752) (1450) 

Tesviyeci ve Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı almacaktır. İstekli
lerin Ankarada bulunanların silâh fabrikasına, îstanbuldakilerin Zeytln-
bui'nu fabrikasına, İzmirdekilerin de İzmirdeki silâh fabrikasına bu yerler 
hai'icinde olanların da istida ile umum müdürlüğe müracaatları, (1423) 

ırMüiıendisveMimar-
I ARANIYOR 
• 1) Asgarî iki yüz bin liralık is yap-
• tıgma dair vesikası olan inşaat, yahut 
• su mühendisi şerik olarak çalışmak 
• üzere. 
• 2) Anadoludaki işimize nezaret ede-
• cek bir mimar maaşla çalışmak üzere 
I lâzımdır. Müracaat: Pasta kutusu 

403. İstanbul. 

İstanbul Harici 
Kıtaat ilânları 

Bezi Vekâletçe verilmek ara bezi ve 
diğer bütün teferruatı müteahhide 
aid olmak üzere 80,000 adet çanta 
toptan veya iki partide pazarlıkla 
diktirilecektir. İsteklUerin teklif ede
cekleri fiatin % 15 teminatı ile bir
likte 11/3/939 cumartesi günü saat 
10 da Ankarada M, M. V. satmalma 
komisyonuna müracaatları (866) 

(1499) • 
• 

Tüm birlikleri ihtiyacı için Zebhiye 
alâti olarak 40 adet bıçak 16/3/939 
perşembe günü saat 15,30 da Vizede 
tüm satın alma komisyonunda pazaP» 
lıkla satın almacaktır. Taliplerin bel
li gün ve saatte Vizede Ko. na müra
caatları (875) (1578) 

Pmarhisar P. A. için 15000 kilo Pı-
narhisar Top. A. için 10000 kilo bul
gur 16 3/939 perşembe günü saat 19 
de Vizede tüm satınalma komisyo
nunda pazai'lıkla satın almacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatte Vizede 
Ko. na müracaatlan. (876) (1579) 

• 
Muhtelif mahallerde 11 adet ben

zin tankı yaptırılacaktır. Keşif bede
li 116665 lira ük teminatı 7085 lira
dır. Kapalı zarfla ihalesi 29/3/939 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
Vekâlet satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Şai'tname keşif ve resimİ3-
ri 5 lira 85 kuruş mukabiUnde alma
büir. İsteklüerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde yazılı Tesaik-
le birlikte ilk teminat ve teklif mek-
tuplarmı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. V. sa
tmalma Ko. na vermeleri faturası 
Hava müsteşarlığına tanzim edUecek-
tir. (1575) (872) 

• 
Eskişehirde üç hangar yaptırüacalt» 

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

(873) (1576) 
• 

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

(874) (1577) 
• 

Eskişehirde iki adet tayyare han
gan yaptu:üacaktır. İlk keşif bedeli 
110896 lira 52 kuruş ilk teminatı 
6794 lira 83 kuruştur. Kapalı zarfla 
eksütmesi 28/3/939 salı günü saat 
15 de Vekâlet satmalma Ko. da yapı
lacaktır. Preje ve şartnamesi 5 lira 
55 kuruş mukabilinde almabüir. İs
teklüerin 2490 sayüı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesaik ile 
birlikte ilk tenünat ve teklif mektup-
lanm ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. satmalma komisyonıma vermeleri 
fatura Hava müsteşarlığmâ tanzim 
edilecektir. (877) (1580) 

Dokumacı makine ustası 
ve İŞÇİSİ aranıyor 

Bonservislerile beraber Yedikule 
Kazlıçeşme mensucat Santral fabri
kasına müraraat. 



Sahife 14 A K Ş A M 

Dahiliye Vekâletinden: 
Zile kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi 

Zile kasabası içme suyu tesisatına ait etüd ve projelerin tanzimi işi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 2000 liradır. 
2 — İstekliler bu işe alt şartname, proje ve sair evrakı bilâbedel Ankara-

üla Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden veya Zile Beledi
yesinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on birde 
Zile belediyesinde; toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aymffin .̂aat ona k^dar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 150 liralık mu
vakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

|)ulunmadığma dair imzaU bir mdb:tup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksdc 

mühendis vesra mühendis olma lan şart olduğlından isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalarım tekJîf zarflarlle beraber vermeleri lâzımdır. 

5 — l'eklif mektupları ihale günü saat çna kadar makbuz mukabüinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarımn iadeli taahhütlü olması ve niha

yet bn saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda 
fozla i w ^ t almak isteyenlerin Belediyeler İmar he3reti fen şefliğine ve 
Zile Belediyesine müracaat etmeleri. (749) (1447) 

Dahiliye Vekâletinden: 
Develi kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi 

Develi kasabası içme su tesisatı etüd ve projeleri tanzimi kapah zarf usu
lile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin muhamrrien bedeli 2800 liradır. 
• 2 — istekliler bu işe aid şartname proje ve sair evrakı bilâbedel Ankarada 

Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden veya Develi belediye
sinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/l 939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on bir
de Develi Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 210 lira muvak
kat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya mühendis olmalan şart olduğundan isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek tddif mektujdanmn iadeli taahhütlü olması ve niha

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda 
fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Develi belediyesine müracaat etmeleri (748) (1446) 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 1O0.000.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve fîcorî her nevî banka muameleleri 

Dahiliye Veitâletinden: 
Sürd kasabası içme suyu tesisatı işi eksiltmesi 

Siirte takriben 4 kilometre mesafeden terfi İle su isalesi pompaj, filitre su 
deposu şehir şebekesi vesair müteferri işlerine yapılması kapah zarf usulile 
(eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin muhammen bedeli 120000 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 600 kuruş mukabi

linde Ankarada Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden veya 
Siirt belediyesinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 17./Nisan/'939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on birde 
Siirt Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazıh teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş obuaları lâzımdır. 

A ~ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 7250 liralık mu-
yakkat teminat, 

B — Kanunim tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunim 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığına üıir imzalı bir nrektup. 
D — Münakaşaya iştirak edecek müteahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 

olduklanna dair \'esikaîannı teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarımn iadeli taahhütlü olması ve niha

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda 
fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Sürt Belediyesine mürasaat etmeleri (759) (1454) 

Dahiliye Vekâletinden: 

^ 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbarsu tasarruf hesablannda en as 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 

çddlecek kur'a İle aşağufaüd plâna göre ikramiye dağıtılacaktu:; 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
» 
<• 
» 
» 

'». 

». 

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

0 İ K K A T : Hesaplarmdakl paralar bir sthe İçinde 50 liradan aşağı 
dirde % 20 fazlasile verilecektir. 

düşmeyenlere İkramiye çıkdığı tak-

Kıır'alar senede 4 defa, 1 EylûI, 1 Birinci kânun, 1 Mart ve 1 Haalraa tarihlerinde çekilecektir. 

Bayburt kasabaü su projesi tanzimi ^ i eksiltmesi 
Bayburt kasabası içme .suyu tesisatı etüd ve projeleri tanzimi işi kapalı 

zarf usulüe eksiltmeye çıkanlmıştur. 
1 — İşin muhammen bedeli 2500 liradır. 

2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı bilâbedel Ankarada 
DahiUye Vekâleti Belediyeler traar Heyeti Fen şefliğînden veya Bayburt Bele
diyesinden alabilirler. 

, 3 — Eksiltme 27/Mart/939 tarihine rastUyan pazartesi günü saat on birde 
Bayburt Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonımda yapılacaktır. 

4 — Sa&siltmeye girebilmek İçin isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve-
laiki aym gün saat ona kadar komisyan reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2400 sayıU kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 187 lira 50 ku-
fnş muvakİEBt teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
\ C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 
bulunmadığma dair imzah bir mektup. 
< D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi İhtisas yüksek 
mülıendis veya mühendis olmalan şart olduğlından isteklilerin bu hususu tev-
sik eden veslkalanm teklif zarflarile beraber vermeleri lâzundır. 

5 — Teklif mektuplan üıale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderüecek teklif mektupl arırun iadeli taahhütlü olması ve niha-
yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında 
fgv-in izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Bayburt Belediyesine müracaat etmeleri. (751) (1449^ 

TflRK TİCARET BANKASI A. §, 
Merkezi: A ISI K A 

Kambiyo işleri 
- ve sair 

Banlıa muameiâtı 

Ankara 
Adapazarı 
Bandı rma 
Bartın 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gemlik 

istanbul 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdağ Y 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : T Ü H K B J L N K — Şubeler : TİOARBT 

Bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI. , 
Çok mOsaid şartlarla sayın nfiOşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak Özere gişelerimize müracaat olunması 

> ^ 
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Meşhur A lman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W I N T E R 

tarafından 
formülü yapılan Venüs KRE İH I 
terirfp, tesir ve güzelliği bakunmdan dünyada mevcut kremlerin muhaUak ki «a iyisidir. Mübalâğalı reklâmlara lıacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayase 

^ kâfidir. Deposu: Nureddioı EvUya zade müessesesi İstanbul 

KESKİN KAŞELERİ; Kırıklık, Nezle, Grip^ Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir. îstanbul 
Bahçekaja SALİH NECATİ 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

2600 çift kundura, 29 çift çizme 
15/3/939 çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satınalma komisyonunda pazar
lıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 266 
lira, teminatı 40 liradır. Eski kundu
ra ve çizmeler Maltepe Piyade Atış 
okulunda görülebilir. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

«552» «1467» 
• 

189 çift eldiven ahnacaktır. Pazar-
hğı 14/3/939 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Nümvmcsi komisyonda görü
lür. İsteklilerin katı teminatlarile 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(550) (1465) 
* 

10 ton yataklık pamuk alınacak
tır. Açık eksütmesi 16/3/939 Perşem
be günü saat 14 te Tophanede İstan
bul Levazım amirliği Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 4500 lira, ilk teminatı 337 lira 
50 kuruştui'. Şartname ve nümımesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanu
nî vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (545) 1334) 

• 
50 adet kapaklı büyük bakır ten

cere alınacaktır. Açık eksiltmesi 
14/3. 939 Sah günü saat 14 te Topha
nede İstanbul Levazım amirliği Sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 380 lira, ilk teminatı 
28 lira 50 kuruştur. Şartname ve nu
munesi Ko. da göı-ülür. İsteklilerin 
kanunî vesikalarile beı-aber belli sa
atte Ko. na gelmeleri. (1216) 

• 
45 adet yangın söndüiTne makina-

sı almacaktu'. PazarUkla eksütmesi 
15/3, 939 çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul levazım amir
liği satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Numunesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin katî teminatlarile belli 
saatte Ko. na gelmeleri (555) (1506) 

• 
10 ton kadar kuru fasulye alına

caktır. Pazaı-lıkla eksiltmesi 11/3/939 
cumartesi saat 11 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapüacaktır. Numune 
ve evsafı Ko. da görülebilir. İsteklile
rin kati teminatlarüe beraber belli 
saattd Ko. na gelmeleri. (554) 1505) 

NEZLEMİN 
(3 A M 1J <^ i ^ 

NEZLE den korur ve kurtarır. 
Rahat nefes aldırır. 
Eczanelerde 25 kr. it 

Öksürük 
içtn 

en müessir ilâQ 
Pektorin 
Komprimeleri 

K u t u s u 3 5 Kuruş 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 

s i r k e c i i s t a n b u l 

Dr. Suphi Şenses ^ 
tdrmr yollan hastolıkUn mûtehamsı • 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lekler I 

mpartmuuı. Fakirlere param. • 
TM. 43924 

Dolmabahçe Hava gazi 

Kok kömürünü 
İercih ediniz 

Maliye Vekâlet inden: 
1 — 2020 /1000/510 milimetre ebadmda ve muhammen bedeli kara saç 

«Tomas» olduğuna gere Seheri 65 lira ve simens martin Double decape oldu
ğuna göre de beheri 75 lira olan 120 adet saç dosya dolabı kapalı, zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 27/3/939 Pazartesi günü saat on beşte Maliye Vekâleti Le
vazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapüacaktır. 

3 — Şartname«ıi Levazım müdürlüğünden ve Istanbulda Dolmabahçe Ma
liye Evrakı matbua anbarı memurIuğ^mdan parasız alınır. 

4 — İstekliler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve kara saç (Tomat) a taMp olduğuna göre 585 ve Simens Martin 
double decape'ya talip olduğuna göre de 675 liralık teminat makbuzu veya 
banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamesindeki 
şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarım 
havi kapalı zarflarım İhale saatinden bir saat evvel komisyona vermelerL 

(801) (1539) 

I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 
93 60 Kamerhatun mahallesinin Gaz sokağmda eski ve yeni 12 No.lı 

barakamn tamamı. 
115 20 Feriköy mahallesinin Ayazmada Akasya sokağmda 14 No. U 

barakamn tamamı. 
257 60 Sütlücede Mahmutağa Pilibos sokağında 41 - 43 - 45 numaralı 

üç bab barakalarının tamamu 
107 50 OrtakÖyde eski Değirmen yeni Saatçi sokağında eski 15 yeni 

4 numaralı arsanm yansı. 
Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 1/3/939 tari

hinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 15/3/939 günü saat 15 de komisyonda yapılacağından taliple

rinin yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat, Mahlûlât kalemine müraca
attan (1386) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Açık pazariık ilâm 

İdaremiz ihtiyacı için (800) kilo halis külçe kalay açık pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

\ Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden 
parasız olarak almabilir. 

2 Taliplerin şartnamede gösterüen teminat akçelerini idaremize yatı
rarak makbuzlarile ihale günü olan 15 Mart Çarşamba günü Taksimdeki mü
düriyete müracaatları. (İ587) 

İktisat Vekâleti iç ticaret 
u m u m müdürlüğünden: 

Esas mukavelenamesi mahallî kannnlarma göre tanzim ve tescil edilmiş olan 30 İkin-
citeşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi eshama mönkasim Şirketler kanu-
nonon hükümlerine tevfikan tescili istenen ve merkezi Holanda'da Amsterdam şeh-
rkıde Spnistrat 210 nnmarada bnlnnan 50.0M Holanda Florini sermayeli ««İntematio-
nale Bedaux Mij N. V.» unvanlı Şirketin Vekâlete verilen evrakı teâkik edUerek muva
fık görülmüştür. Bu evrak arasmdaki vekâletnameye göre, Şirketin Türkiye vekilliği
ne. Şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dav» 
eden, edilen ve üçincn şahıs sıfatlarile hazır bnlnnmata salâbiyettar olmak özere, İs
tanbul - Taksim, Çınar apartımanı No. 8 de mukim «Marcel A. Grollean» tayin edilmiş
tir. 

Keyfiyet tedkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki kalem 
makine 24/4/939 pazartesi günü saat 15 de ayn ayn kapalı zarf usulü İle 
Ankarada idare binasmda satm alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunim tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisline vermeleri lft?an|1ır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (1493) 
No. Malzemenin cinsi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira Lira 
I Bir adet susta muayene tezgâhı 12000 900 

H Beş adet motorlu hava kom-
21000 1575 presoru. 

Tabib alınacaktır 
Askerî Fabrikalar Umum MiidiirliiSlinden! 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgatta istüıdam edilmek üzere üç tabip 
almacaktu-. İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere şifahen veya istida İle Umum 
Müdürlüğe müracaatları. (1280) ^ 

Dahiliye vekâletinden: 
Bünyan Kasabası hali hanr haritan alımı işi eksiltaıesi 

Bünyan kasabasımn 60 hektarlık kısmmın hali hazır haritalarile bunu 
muhat 90 hektarlık kısmı ile 150 hektara varan sahanın yahuz 1/2000 İlk mün-
hnili haritasmın yeniden alımı içi kapalı zarf uaulüe eksUtmeye çıkanlmıçtor. 

Işüı maktu bedeli 2500.— liradır. Muvakkat teminat 187.5 Uradır. Eksilt
me 27/Mart/1939 pazaıtcsi günü saat 11 de Bünyan Belediyesinde toplanacak 
Belediye Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Şartnamleer bUâbedel Ankara
da Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden veya Bünyan belediyesinden alına-
bilinir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat ona kadar Bünyan Belediyesine veril
mesi v«9« bu saate kadar posta II0 gOnderilmlg olması lâsmdır. (739) (1414), 

BLUMUM İTHALÂT TACİRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

îstanbul limanında mevcut antrepolardan yalnız halı antreposu ile 
Emüıönü antreposu, antrepo namı altmda muhafaza ve ipka olunarak bu 
iki mahalden gayri antrepoların kâffesi kısa bir zaman için 1 4/939 tari-
hinden itibaren ANBAR'a kalb ve tahvil edilmiştir. Bu itibarla: 

1 — Şimdiye kadar antrepo namile yadedilen mahallere 31/3/939 so
nuna kadar ithal edilmiş olan eşya, dört senelik antrepo müddetinden is
tifade edecek ise de, 1/4/939 tarihinden itibaren bu mahallere dahü olan 
eşya, ancak iki sene müddetle buralarda sahibi emrine mahfuz tutulacak 
ve badehu satılacaktır. 

2 — Eminönü antreposu ile hah antreposuna girecek eşya eskisi gibi 
antrepo müddetine (yani dört senelik müddete) tabi tutulacaktır. 

Dahiliye Vekâletinden: 
Niğde kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi 

Niğde kasabası içme su tesisatı etüd projeleri tanzimi işi kapalı zarf usulile 
eksUtmeye çıkanlmıştm 

1 — İşin muhammen bedeli 2350 liradır. 
2 — İsteklil ;r bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı bilâbedel Ankarada 

Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden veya Niğde belediye
sinden alabilirler. 

3 — Eksiltme 27/Mart/939 tarüıine raslayan pazartesi günü saat on birde 
Niğde belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapüacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş ohnalan lâzımdır. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 176 lira 25 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanumm 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığma dair imzaü bir mektup. 
D — Münakaşaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

mühendis veya müiıendıs oimalan şart olduğ\ından isteklilerin bu hususu tev
sik eden vesikalannı teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kad^r makbuz rnukabilinde 
komisyon reisliğine verileasektir. 

Posta Ue gönderilecek teklif mektuplarmm iadeli taahhütlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında 

fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar heyeti fen şefliğine ve 
Niğde belediyesine müracaat etmeleri. (747) (1445) 
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•t^d- J ^ 1 \yGripden sonra 
''I Sıimamn en son nöbetleri de~ — 
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\-tamamen defolacaktır. 
Sıtma, İlâca karjı mukavemet' 
• d c m n . O U İ N İ U M L A B A R . -
R A Q U E ' iB terkibinde mevetıt 
kfaÜB aûktan di fcr Kıaa kısa 
•ahh ıUt ıaa aasaran matlûp v« 
mieaı i f oiabetde oldo^uadaB ( a -
yet IniYvetli v« aoa dereca şifa-

|balt9 bir kuvvet ilâcıdır. Bir ka( 
gÖB sarfıada iatimali üa Sıtma 
OMflûp ve müadefi ehır. Taairi 
mücerrep va Paria Tıp Akademin 
taraiıada* tavaiya adilaa 

Şarmbı gmytt 
' tyt bir mukavoidir^ ^ 

OepMu: Galau, GümrOk sok. Ito. 36 
Har Eeıaaede Satılır. 

UINIUM 

Devren satılık Lokanta 
Ankara Bankalar 

caddesindeki ÇİFTLİK Lokantası 
Demirbaşile beraber talibine devredUecektir. 

Alâkadarlarm 20 Mart 1939 tarihine kadaı şartnameyi görmek ve faz-
la isahat almak üzere aşağıdaki adreslere mürcaatlan rica olunur. 

Devlet Ziraat İşletmeleri kurumu umum müdürlüğü Yenişehir - Ba
kanlar karşısı • Ankara. 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu Orman çiftliği - Ankara. 
Devlet Ziraat işletmeleri kuruma İstanbul bürosu. İstanbul > Bahçe-

kapı Kutlu han 2 ind kat. 

B«lubi: Nvcmeddla Sad&k SaııaBİ neşriyat mâdnrü: grrİMt 
AkfABt autbaaaa 

file:///yGripden
file:///-tamamen
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Terkibinde 
i Y o D 
T A N E N 
GLİSERO 

FOSFAT 
vardır 

K U V V E T ŞURUBU 
Zafı umumî, kansız
lık, romatizma, Siraca 

kemik, sinir 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürüme
yen, diş ç ıkaramayan çocuklar, der
mansız İhtiyarlar, solgun kızlar, vere
m e istidadı olanlar H A S A K K U V V E T 
ŞURUBU'ndan içmelldir. Kanı arttınr, 
iştiha verir, şifaî tesirleri çoktur. Fennî 
surette Innal edilmiş, içilmesi kolay ve 

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

Yağmurdan, Rüzgârdan, Gripten 
Nezleden, Pervası Yok. En fena 

havalarda bile : 

COK 
NEŞELİ 
CÜNKİ 

\ l I M O i l i l*^ StîKtJNÜZ. 

Mikrobun ya§anu« ^^^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Tek kaşe 6, Altılık kutusu 30 kuruştur. 

ÇOCUKLARIMIZIN 
SAĞLIĞI İÇİN 

BOtOn mOnevver anneler FOSFATIN! bilirler 
' O S F A T I N ' ^osfath, VitaminU bir gıdadır. 

' ' O S F A T I N • ÇocuMan 3 aylıktan itibaren tagaddilerini karşılar. 

S F A T î N 
S F A T ! N 
S F A T I N 
S F A T î N 
S F A T I N 

En kuvvetli çocuk gıdasıdır. 

Renksiz yanakları pcmbeleştirir. 

Canlı, Kanlı, kuvvetli yavrular yetiştirir. 

Fransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 

FALYER Markasile isteviıüa. 

Bütün Eczane ve büyük bakkallarda vardır. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Sirop Pectorai» « 

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

göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 
sayam tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu İstanbul 

Almancaya vakıf Türk bir bay veya bayan 

Daktilo Aranıyor 
1147 Ko. lu posta kutusu adresine yazılması' 

Bayanların nazarı dikkatine: 
Par i s t e uzun senelerdenber i yap ı lmak ta o lan maki -

ya j te tkikler i net icesinde gelişi güzel k r e m ve pudra 
la r la makiye o lan k a d m l a r ı n c i ld ler inde z a m a n l a bir 
çok buruşukluklar ın ve çirkin lekeler in husule geldiği 
anlaşı lmışt ı r . 

Gerek formülleri ve gerek ist ihzar usul ler inde sıhhî 
ka ide le r in hâk im olmadığı anlaş ı lan birçok kremler in 
bund en mühim âmil o lduğu tesbit ed i lerek çal ışama-
l a r a d e v a m edilmişt ir . 

Pa r i s t e kâ in ve bü tün d ü n y a c a t amnmış Doktor 
Deba t l abo ra tua r l a r ında mütehassıs k imyager le r in 
yap t ık la r ı c iddî te tebbüler sayesinde bu mahzu run ta
m a m e n o r t a d a n kaldı r ı lması m ü m k ü n olmuştur . 

Ar t ı k her kad ın b i lâ t e r e d d ü t m a k i y a j yapabi l i r ; ye ter ki a k ş a m y a t m a d a n evvel 
yüzünü l N N O X A S Ü T Ü ile güzelce temizlemiş bulunsun. 

l N N O X A S Ü T Ü cild mesamat ın ı aça r , der inl ik lere k a d a r nüfuz ede rek te
mizler , beşerejri besler , is t i rahat ini t emin ede rek teneffüs e tmesine ya rd ım eder , cildi 
y u m u ş a t a r a k taze le r . 

A k ş a m y a t a r k e n ve sabahleyin ka lk ınca l N N O X A S Ü T Ü ile güzelce silinen yüzde 
çiller ve lekeler t a m a m e n zail olur, buruşuklukla r ka lmaz , cild mesamat ı açılır ve 
t a z e bir çocuk teni ha l ine inkılâp eder , bu suret le temin edi lecek cazibe herhangi bir 
3rüksek m a k i y a j d a n d a h a üstün ve fevkalâdedi r . 

Doktor Debat laboratuarları bu hakikati muhterem bayanlann nazan dikkatlerine arzetmekle şeref duyar. 
İ N N O X A S Ü T Ü bütün tanınmış Parfümörlerle büyük Eczanelerde normal fiatlarla satılmaktadır. 
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