
l I 

l.tlJ~ 

llqtl er Cam iyeti 
ko1 eyi Cenevrede 
bugUn toplan1yor 

l 

lspanya hUkomet 
merkezl tekrar Va

lansiyaya nakledlliyor 

~ene 21 - No. 7275 - Fiati her yente 5 k~ PAZARTESt 16 Kanunusani 1939 Telefon: ~uharrir: 20565" - Yan i§lerl: 20765 - 1dare: 20681 - MQdQr: 2049'1 

General Franko'nun kuvvetleri 
T aragon ,ehrini i'gal ettiler 

14 kOy, 2240 esir ve HiikUmet~ilere 
aid yiiklii gemiler ele ge~irildi, 
taarruz gittikr;e inki§af ediyor 

Tazyiki hafifletmek i~in hukumet kuvvetleri Mad
rid'de taarruza ge~tiler, fakat taarruz ilerliyemedi 

Diinyay1 taksim 
• • pr0Jes1 

ingiliz gazetelerinden blri Almanya 
ile italy• arasmdald gizli ittifakm 
metnini ne~retti. iki total.iter devletin 
bu andla~as1 on madde kadar tutu
yor. Bu muhim vesikayi. ele ge~rmek 
marifetmi gosteren gazeteye bak1hrsa, 
muahedenin b1r~ok maddeleri hemen 
heme11 butun devletler arasmda il:J:,. 
zala.nJ.Il dostluk, bitarafhk anl~ma
JarmA benziyor. Fakat bir madde var 
ki mti.thi~! 

Eger iki devletten blri - italya veya 
Alman}a cam ister, gonlil diler de, 
giinun birmds eraz.islni genl~letmek 
a'rzusunu duyarsa, oteki, bu arzunun 
tahakkukuna yard1m edecek. fiju ~rt 

I , 

ile kl, z n g h , berlki bir yeri al- Namlann terketmege haarlandiklan Barselona §ehrinde Cataluna n1eydam 

n~~~ istcr.s ~~e~er :e bu,ona mua- Bilbao 15 (A.A.) - Katalonya cep- ta sahile vannl§lar ve Gaya nehrini 
Daliasi va1: Bui.Ju;.:. ·~,. rlili'er bliyiik J1!•sinden bildirlldigtne gore general Tamarit civarmda g~mi§Ierdir. 
devletle1 m iltihak \e imzas1na ~Iktlr # \ ~&.~ i.umandasmdaki ordu Reus so- Ciimhuriyet~i gemileri ele 
Her istiyen - buyti.k dcvlet - bu htlvr ~~\ it9.1t'\: • ih,&ir~tlr. ~ehlr i~inde mu- ge~irildi 
yagma zumresine gircbll_ir. · ))..._ }'s.te~'t\e<o-~ e ~~1r. Diger taraf. . Bilbao 15 (l\.A.) - Nadar f1rkaSI-
Du~iinm h bu kere: Ingiltere, Al- taii.re;-n ... ~ ·n.. ~ -{'>.\~e .. r.l'-··,.1a.'v.t i§- riu v sen }iiJilXj~ti ve Tara-

manya, Italya, Fransa bir olmu~lar, gal etni);i zaran I hane a~tik. Liitn: ., ·~ §gall neticesJ 0 • rn :ankist 
~i~giln b1rJnin c.nru filan ye~ alma.le zoza'ya gin :~rlerinizden hirer i;:s:~f'{art ~P1Ah.!..in ganaim ........ 
1st1yor d1ger u~u PckAla! 11 d1yecekler, Saragossa 15 (A.A.) _ Genera1 ~n- J.Uhtelif hamulelerle dolu 
buyurunuz, bu parca sizin ha~ruz- §ez kumandasmdaki Nadar firkasi o~a;ak Umana~ ?ckliyen Ciimhuriyet-
d1r• ve ona ynrd1rn cdecekler. B1rka~ T i§gal etm~tir. Diger aske 1 ~1 Ispanyol gem1l!er1 tamamile ele ge-
a.y sonra a hlnlardan bir digeri, falan karll~oTnu on'dan lO kilometre ~ark · 

· d"k ek · s b . o at arag ¥ r - (Devam1 7 nci sahirooe1 1 yere goz t ec .c 1ra emm! > cliye-
cek. Otekiler · Hay hay, bu lokma da 
sizin!> cevnbm1 verecekler, r;apulda 
~Ibirligi olacaklar. Ve bu boylece de
vam edecek, dtinyay1 kencli aralarmda 
talcslm edinc1yc kadar .. . 

Bu gich~in mantiki var1~1, dart dev
letin, dilnyayi payl~tlktan sonra, ni
hayet gene b}nbirlerlne d~meleri, 
kemik par1;a1arm1 biribirlerinin pen
~esinden kupmaya ugi·~malar1chr. 

oortler an1~mas1 bile - gorfiliiyor 
ki - dunya ulhuna yarar bir sekil 
degildir. • 

Ingiliz ga elesinin ne~rettigi bu ve
sika dogru mudur? 

B!;yle bir ~eye inanmak gii~. Kur
nazta her politika muharriri elini ~
kagina dayaymca, hayalhanesinden 
bir ttalya - Almanya anl~mas1 metni 
yaz1.bilir. onun i~in, ne~redilen vesi
kanin Uydurma olmas1 ihtimali da
ha fOktur. Uydurma, fakat zemin ve 
zar1ana uygun: ~en eyhllde Al
mr/tya, <;ekoslovakyay1 istedi, italya 
bhjey istemed1, sadece Almanyaya yar
dif etti. ~imdi Italya bir ~eyler isti
yir, Alnianya sesinl ~1kanmyor, ital
ya.ya mUzahir. Sonra s1ra gene Al-
,fua.nyaya gelecek... *** 

Bilgi ad1na 
umumi harp -

Bilgi adamlar1 aras1nda 
diinyan1n kor d<>iiitiine 
kar§t umumi bir isyan 

koptu 

1'a7.an: AH UD F..1\1fN YALl\IAN 

Belediye tahakkuk ve 
tahsil i§leri 1slah ediliyor 
Subelerde her miikellefe aid bir dosya 
bulunacak, vergi verildigi halde kayd1 

kapatm1yanlar mesul tutulacaklar 
Belediyenin 

yeni muhasebe r 
miidilrii B. Muh· 

tar bir haf ta- / , 
danberi i§e bll§-
larm§tir. Muha-
sebe mildilrii 
bu bir hafta 
i~inde yapbg1 
tetkikler neti
cesinde te§kilA.
tm esash suret-
te islaha muh· 
ta~ oldugunu 
gormii§ ve ona Belediye muhase-
gore tedbirler becisi B. Muhtar 

.. :l.k:ka Sie.ra 

Kurumuf ~efmeler 
ve hayrat lllirl 

Bir taraf tan ekmek ucuzlatzlirken, 
ote yandan da Belediye, SU hakkin· 
daki temennileri yerine getirmege ~a
li~yor. i~te hamamcllan.n dilekleH 
tahakkuk etti: Onlar i~in terkos yifa
de elli derecesinde ehvenlqiyor. Biz 
de lnma kar~ltk: «Hamamcllar yedi 
katlt. bahN tarzmi kaldirsmlar!• di
ye israr edigorumz. 

Bol., ucuz, 'lnenfei emin, tcmiz ~e
cek ve kuUanacak su siyasetinl a.dim 
adim tatbik ederken unutulmama.n 
icab eden $U nokta da vardir: 

Arilplar Londra 
kof!.f erans1na girecekler 
Arap mahfillerince muzakeresi 
istenecek plan1n esas1 ~udur: 

1 - Suriye, Filistin ve Erdiin'ii ihtiva eden biiyiik bir 
federal Arap devleti ihdas1. 2 - Filistin mandas1n1n 
10 sene miiddetle lngiltereye birakilmas1. 3 - Liibnan 

Ciimhuriyetinin Frans1z mandas1 altinda kalmas1. 
4 - Tiirkiyenin eski Halep vilayetinde tatmin edimesi 

Berut 15 (A.A.) - Yiiksek komite, 
Araplann Yuvarlak masa konferansi 
go~elerine ~tirakine karar ver
mi{;tir. 

Londra 15 (A.A.) - Reuter ajan
s1 bildlriyor: 

Arab mahfilleri Filistin konferan
smda ll§ag1daki esaslara milstenid blr 
plan milzakeresini derp~ etmektedlr
ler:. 

1 - Suriye, Filistin ve Erdilnu 
ihtiva eden ve merkezi Emir Abdill
lahm idaresinde ~amda bulunacak 
olan bilyiik bir federal Arab devleti 
ihdas edilmesi. 

2 - Filistin mandasmm on sene 
milddetle ingiltereye b1rakllmas1. Bu 
milddet zarfmda Filistinin cenubun
daki Necid'de bir yahudi memleketi 
tesisine ~al1~acaktir. Bununla bera
ber, yahudi muhaceretl Filistinin di
ger bOlgelerindeki nilfusun yiizde otuz 
be~ nisbetine indlrilecektir. 

· 3 - Frans1z - ·surlye muahedesile 

tesis edilm~ olan Lilbnan ciimhuriye
tinin Frans1z mandas1 altmda kalmasL 

4 - Turkiynin esld Haleb vilaye
tinde tatmin edilmesi. 

MlSir milmesslllerinin konferansta 
ingilizlerle Arablar arasmdaki mese
lelerde milhlm blr rol oyruyacaklan 
zannedilmektedir. 

Konferansm toplanmas1 Arab nas
yonalistlerinin Londraya gelmeden on-• 
ce Kahfrede elde edecekleri neticelere 
bagh bulunmaktad1r. 

lrak Batvekili ~amda 
~am 15 (A.A.) - lra.k Ba..<;vekili 

Nuri p~ Said saat 16 da tayyare 
ile Amman'dan buraya gelmi~tir. 
Mumaileyh Suriye ltiikumetinin mi
safiri olacakhr. 

Maveray1 Erdiin delegeleri 
Londrada 

Londra 15 (A.A.) - Maverayi Er
diln delegelen, Filistin konferansma IJ
tfrak etmek iizere dun Londraya gel· 
mi§lerdlr. 

Kont Ciano yak1nda 
Londraya · gidecek 

ltalgan Naz1r1 Roma gorii~melerinin 
ok ta[le o~~ugunu so"qlif;or 

lng!llz mahafll' vaziyet hakk1nda 
eskls1ne na«ran daha az bedblndf r 

J 

...... 111111111111111 (Y8Zlst 7 nci sahifede) 
.......................................................................... 

(Bir gene kansuu, kaynanasm1 oldiircll. 
kenc;Ji de oldCi... Bir adam nl§llriluamn 

almag1 muvaflk bulmll§tur. :;;tmdlye 
kadar belecliye merkez muhasebesin· 
de tahsil ve tahakkuk miidiirleri ol
<lugu halde, bu mtidtirltiklerln tahsil 
ve tahakkuk §Ubelerile irtibat ve mii
nasebetleri pek nazari idi. Halbukl 
vilayet ve belediye vergi ve resimlerl
nin tamamile tahsll edilebllmesi i~in 
belediye tahsil ve tahakkUk §Ubeleri
nin birbirlerile irtibat halinde bulw1-
mas1 ve tahsil §Ubelerinin tahsil, ta
hakkuk §Ubelerinin de tahakkuk mil-

(Devanu 4 iinr.ii sabifede) 

Bu!/ilnkil gilnde kupkuru ve mus
lugu kopuk, hazin bir manza.ra ar
ze.den ecdad yadigdn biitiln o bagn 
yanzlc ~e$1nel.eri ihya etmeliyiz. lsta~ 
bulun maddeten, manen en gilzel hu .. 
susiyeUerlnden biri de bu ~ermezer 
oldugu umumile$m'i$ kanaatler ar(l.a t 
srndadir. Onlan yeniden canlandu'· · 1 
mak, hayirperoerlik fikrini de diril-
tecektir: «Dem.ek hayratin kiymetl - Kuzum bayi.m, ~ tebrik 
biliniyormufl• fikrini cloguracaktir. tiayatta. iken ellerine g~I .. 

anasm1 vurdu ... ) - Gazetelerden -
telgrafuu ~abuk ~ekiverin de yeni eviller 

.... 



So:a. dakika 
lfalyada bedbinlik te, nikbinlik te 

mevsimsiz addediliyor 
Mussolini ye gore, Ital ya ile F ransa aras1ndakl 

z1ddiyet lspanya mes~lesinden ileri geliyor 
I~ndra 16 - Ramadan blldirildi- kaydedcrek Ispanya harbine bir nl-

ginc gore Italsa huklimet rnnhaf1lin- hayet vermek i~in tavassutta bulu-
de, bedbinlik de, nikbinlik de rnevsim- nulmasm1 reddetmi~tir. 
siz ternkki edilmektedir. Romada ce- Bonnet • Halif aks miilakati 
reyan etmi§ olan konu§lllalardan san-
sasyonel hi~ blr netice beklcnmedigi 
ve kon~mnlann en btiyuk k1sm1 in
giliz - Italyan rnunasebab etrnfmda 
cereyan ettigi hatJrlatllmaktad1r. 

Frnnsa - Italya ihtilMma gelince 
B. Mussolini lngiliz Ba~vek1line, Fran
sa.y1 Italyamn kar~sma diken yegane 
rneselc, Ispanya meselesi oldugunu ve 
sh11 harp biter bitmez bu vaziyetin 
derhal dcg1~ecegmi .sOylcmi~, Ispan
ya meselesi halledilmedik~e tavassut
tan ve itilaftan bahsedilcmiyecegini 

Cenevre 16 - Frans1z Harlciye Na
zm B. Bonnet, dtin Ingiliz Hariciye 
Nazm Lor Halifaks ile uzun rniid
det goru~mu~tur. B. Bonnet, Fran
s1z - Italyan ihtiltlfmm Roma rnti-
lakati esnasmda gorii~ulmcmi~ ol
rnasmdan mernnuniyetini beyan et· 
mi~, Barselon sehrin1n Frankocularm 
eline muhtemH suk"lltundan dolay1 
ingilte1c ve Fransa i~in dogacak ya. 
ziyeti Lord Halifaks'la birlikte ted
kilt etrni~tir. 

lmanya miistemleke i§i-
1 kurcalamaga ba§lam1~ 
itler-Beck mulakat1nda bilhassa 

bu mesele gorii$iilmli~ 

Reisiciimhurun ii et e Cemiyeti 
diinkii. zigaretleri k . b .. J 

Para iit kulesinde yap1lan ODSeyI UgUD top aDJ -or 
tecriibe talimlerini alaka l . . ~ • • 1'1 l 

ile takib ettiler ngilzz ve rrans1z Har1c1ge J.~QZlrt arz 
Ankara 15 (Telefonla) - Reisi- d •• C -' •• •• f ••t 

ciimhur ismet Inonu bugiin ogleye un enevreue goru~ u er 
dogru stadyoma gelmi~ler ve orada 
par~ilt kulesinde yap1Imakta olan 
tecrtibe talimlerlni blr c;eyrek saat 
kadar alaka ile takib etmi~lerdir. 

Resici.Jmhur doni.i~te Istanbul me
busu mutekaid general Kaznn Kara· 
bekirin Kaz1mozalp caddesindeki cvi
ne ugnyarak blr mtiddet kaldlktan 
sonra ko§klerii:: avdet buyurmu~Iard1r. 

Tesviki sanayi kanunun
da deQisiklik 

Sanayicilere gosterilen k o
layhklar daha geni§le tilecek 

Ankara 15 (Telefonla) - Iktisad 
Vekaleti te~vfki sanayi kanununda 
esash ve gcni§ rnikyasta degi§iklikler 
yapmnga karar verm1§, bu lmsusta 
haz1rhkla1 a ba~lanmi§tir. 

Ogrendigirne gore bu degi§iklikle 
sanayicile1imize, son rnuarnele vergi
si kanunu iotidai m~ddeler muafiyetl ' . 
ve tenzilatll listelerile ternin edilen 
rnenfaatler ve kolayllklar daha geni~ 
letilecektir. 

Cenevre 15 - Milletler Cemiyeti 
konseyi yarm (bugiin) toplan1yor. 
Toplanhda bulunmak ilzere bir ~ok 
Hariciye Naz1rlan Cenevreye gelmek
teclir. ingiliz Hariciye Nazm lord 
Halifa.~ dtin ak~ gelmi~tir. Diger 
ingiliz heyeti azas1, miiste~ar B. But
tler'in reislfgi altmda olarak dun sa
bah Cenevreye vas1l olmu~tur. 

Frans1z Hariciye :Nazm B. Bonnet 
bu sabah Cenevreye gelmi~tir. B. Bon
net lord Halifax ile uzun miiddet go
r~mil~tiir. Bu gorii~me esnasmda 
ingiliz Hariciye Nazm, Roma miila
kati hakkmda maliirnat vermi~tir. 

ingiliz ve Frans1z Hariciye Nazirlan 

konseyin ilk celsesinde bulunacaklar 
ve ~am uzeri Cenevreden aynla· 
caklardir. 

Sovyet Rusya Ha1iciye Nazm B. 
Litvinof da bugtin Cenevreye gele
cektir. 

Yai·m sabah lspanyadaki gonilllii
ler hakkmda askeri komis) onun ra. 
porunu tedkik edecck encumen top
lanacakt1r. EnCUlllen lngiliz, F1 an
s1z, iran delegelerinden murckkep-
tir. Yinc yarm Danzig va'Ziyetmi ted
kik eden Ingiliz, Frans1z ve Jsve<; 
rnurahhaslanndan rntirekkeb komi
te toplanacakt1r. 

Daladier'nin radikal partlsi kongresinde 
sOylediOi m_Uhim nutuk 

Fransanzn hi~ bir ~egi feda elmek 
istemedigini tekrarladz 

800 .. azin ·1k·1 sah1'l1' Paris 15 - Saat 15 de Mutualite I Evvelce de soyledighn gibl, sa'yin 
_ . sarnymda radikal partlsinin kilt;tik gonullti bir ~ekilde gayretleri olma-

Oskiidar • Beykoz yolu 20, kongresi a~llm1§hr. B. Daladier kon- l rnasi beynelmilel politika terazisinde 
Londra 15 (A.A.} - Salahlyettar teklifi Polonyay1 mu~kil bir vaziyette S greye alkt§lar arasmda gelmi§ ve der- ag1r bir tazyik husule getirmistir. Bu-

halt Hjtl ii P bll·nkm1~t11·. Alman'-·an1n Ukrayna Bebek - Dolmabah~e 2 t ·· t 1.. d' 
1

A

1 mahf1ller ge1;en a er e o- .,. .J hal soz alm1§ 1r. gun e'"·ar e 1yomm, son ey u o.ym-
lonya Hariciye Na.zm Beck arasmda hakkmdaki plam Polonyay1 korkut- metre genifliginde olacak Ba§vekil, kendisine muzaherettcn ge- da memleketi hm be siiriiklemck ci-
3•ap1lan rnillakata dair verilen tafsi- maktadir. Bebekle Dolmnbah~e arasmdaki ii kalmam1§ olan biltiln partiye te- nai bir delilik olacakt1. 
lata buyuk bir ehemrnlyet atfetmek· Iki cihetten bu devlet Ingiltere yolun biran evvel in~s1m Nafia Ve- §ekkur cttiktcn sonra bundan on ay B. Daladier bundan sonra sev.at1ati 
tedir. Verilen haberlere gore bu mu- aleyhinde b1r siyaset tnkip etmek te kaleti Beledlyeye bildinni~ti Vekalct- once <Bu vazifeyi kabule ~ok isteklin hakkmda izahat venni~ ,. e danili ka-
lakat esnasmda hemen mtinhas1ran istememekteclir. Polonya bir milstem- ten gelen bu teblig uzerine ~ehircillk bulunmad1g1 bir zamanda hi.ikiimeti n~1kl1klarla harici zorluklarm nyni 
Hitlerin mustemleke projelerinden lcke devleti olmak istemekte ise de mutehassis1 B. Prost Bebek ile Dol- ~I ettigini ve o zaman ciimhuriyeti.' zamanlara tesadilf ettigine i-$3.ret et-
bahseclilmi~tir. Sunday Dispatch ga· deniz ~m yerlcrde arazi sahlbi ol- rnabah~e arasmdaki projenin esasm1 demokrasiyi ve yurdu hilriyet usulle- rni~tir. 
zetesine gore Hitler buyi.lk bir k1srm mns1 ancak uzak bir istikbalde mi.lrn- hazirlrum~tJr. Bu proje bugtinlcrde rine gore kurtarmaga amade olan On aydanbcri hilkiimct iki cephe-
Ing1lterenin zaranna olarak rni.lstem· kimdur. Halbuki ~arki Avttlpa rnese- tasdik edilmek Uzere Nafia Vekilleti- biltiln insanlara rnilracaat ettigini de mucadeleye mecbur ka1rn1~tlr. An-
lekelenn yeniden taksimi ii;in bir lesi dell menfaatlerlnl tehdid etmek- ne gonderilecektir. hatlrlatm1§tir. Iayi~1zhk, fena niw:,! ... :~" ulnru s ~0~~1 '"" 
plan hazirlamaktad1r. Sbylendigine tedir. Bu yol, Istinye • Bcbek yolunun B. Dalaciler yaptlgmdan pi§i~arJ;oJ. FranSR!J • • , -rn;paratorlugun butun-
go1 e «Daha buyilk bir Ukrayna> ih- Diger cihetten Almanyanm bir ve- bir temdidi olacak ve 25 metre geni~- mnwtrr' n~~;. "~~ v~fiok §la.n. 

1
"" ;,.... ~.mn ve milletin hayati mcn~aat-

dasm1 da 1htha eden Alrnnnyanm ya iJ? seneden evve~ mtistemlek~ m7- liginde bulunacakbr. Sahili takib rr~'\~~, ~~llJJlJ.s. .IJielJ • ./<>.r;i '.l.t.t'>.u eiinin her tilrlii ic; poUtika e~d_u~ele-
.'}a1ki A•1upaya dogru genl~leme pro- selesmden bahs tnuyeceglne dair Hit- cdecck olan bu yolun Kuru~e§me +a- ~ea~~ / lfi:: '1e1f:>Jre IJ.s;;: a~~ ,, • ~inln Ustunde tutulmasm1 istilzam 
jesine itiraz etmemek ~artile Polan- ler tarafmdan B. Chamberlaine ve-- ra!ln.n ~ "Bura.dnki. · alar ~'i· ~~ _ edecek derecede zorluklarla ~olud~r. 

·1n veni rnilstemleke taksirninde iilmi~ olan soz henilz mutebcrdir. -rr--~I .ci; ~r depo1Xf ·.rnll~ . --.... ~~11~·orum ~ Hi.ik" ·"'met politikast hem bu· bai1~ • 
.J "k. ~ "'".IJJ % "Ji - V' ~· o- § ._..,. 'r sa yi- u itik dlr 

••
11ku olacaktJr. Bu gazete .... _• \. '<::l "7~ ~~8le». lli.. t~"'tlo sll fl N. r£"::;:::;.·:.:.•:i.::...:..•-·----~-- k 11 ·< .,.c h de milli mildafaa pol asi · 

hh~:l:.'lJ'll cdiyor cltal- mektruiir . ..1'1V A\\ '/A,..., ·1,1e1- J )),,.., ~· tl' S >:::: •1 ~ seve u n ·-· •• unu kaydet- e~1.. t h'" bir sergiiz~t pe~inde 
---u=----~-----:::-, k 11:-f~ ,,, ... ~ ... ~.IC/. !'.. s c• ,... ~ J lht..l· _.. I • hvale uy· Hukume l~ fed et 

. ......,-- w u'e ... U.;" J'.J>.~ U-t edinii: .. 'lrePIJJr- liJ- ,'! J) , I'~ - , .... ~"- cP"'Q-. mi~ 4U &dat kanununun a deglldir Fakat hie; bir ~eyi a . -
ya11.. v:. Mavalar sog "'D ..-.n'Ka '\. f. r du~lmas1 ve bunun istihsa~e kar~l mek istemlyor. 0, Frans1z kam ~~~n 
bir hut- lJ., .. .. 1. lft f k hissedince her--/ i 'Se a* l tk. iizerinde Ku· b"1r silfih olarak kullan1lmasi icaambeettt-i· hn.,.;stir, fakat Fransa menfaatlermm .-1.ete ~o:pt: ""' ..... - • · • "' se~' .:~ I ~~ a/~ to. ~" yerlerinde bi- tte dev ...,. 

Bu g.. .. Ie:keler -yerilecektir. w• A '.a" ~ --.,.J • gini soyliyerek ~u sure bek~sidir. va~a cill must.em i teah bik c ' ..... ~ - 5 -1· me dan buiunacaktir. Yolun m-
Bul'lunla ber_aber ~ c~ :~ ~:Se1cni~ leyh yin "Q • :i utU.· I . as.I i i~ Nafia Vekaleti yardlm ede- mi*tir: I I • Ko mun i stl er . 
~:a~!~~ ~==~1~da yeni bi~ mu- :i~S:es~~1:a:u~1eb1erde._btii~nacak· ~ekth~ !ehircPi~i~11:~~~:1~~m! MU\t8C\\8f8 yardlffi rekoslovakya hepsini s.ovy. et 
lakat esnasmda mevzuubahsed11me· Prost Bo&azm rn. ~ 
sine karar verilmi~tir. Almanyanm trr.» h bu yolun arka k1sm1m aynca p na ingiliz fa§iatleri bir hadise Ruayaya gondermek iaby~r 

C 
\ 

F ransiz av_~ ko~:~~~:· ue Beykoz a~m~aki. b:~ ~1kard1lar Prag 15 (A.A.) - <;ek:~?\'~a: 
Kont ianonun k t 'err ''k sahil yolu evvelce Uskudrud 15 (A.A.) - Millt-ecilere yasi mahafilinden bildirll gme "'k" 

h t . uvve LI yu lm1c:t1 BU l.ondra . erma· Prag hu-kumeti. Moskova hu u-
Belgrad S•ya Q l Pa~alimaruna kndar yap1 v .nd h. edilmi§ olan ~·Baldvmi} s ran, SovyeUer 

~ ·h· .,. B Prost taraf1 an ta sis t ve smema- metine muracaat ede'ek, . . era· 
938 Senesl. zarf1nda mu im volun projesi · ;.,_ · enfaaUne tiya ro k i.mistlenm ne ~ 

b. v .Jtas"ib edilmi~ir. Yol, 20 metre gen...,- yes1 ~ to lanmas1m protesto et- birllginin Qek om . gi 
ltalya Haric.iy~ Naztrl irka bir arb§ var i1x.·1.nde olacakt1r. Yolun bir klsmt larda iane k:nma «.Pikadillyn de bir it altmcla Rusyaya kabul edeb1lece -

t k edece Guy & 1· d ger mek i.izere a ~ . tur partisine l' ira Paris 15 (A.A.) - Rava Nazm c: .. e lerbeyi saraymm tune m en '$- u numayi§ yapml§'tn . ni sormu~ . . ta bir ka-
) l·y·1 malumat atbuat mu- B y 1 dar oldur...•ndan fac:is.t grup·§c;ile1· halk1n tiyatrodan Sovyet hi.ikumeh, bu bap :1 Belgrad 15 'A.A. - .. Lachamb"C ... dun' ak~am m il trisi- mektodii:·. Bu t\ine . e;... '!'.I b hi koJlll.l· ' d guna go- • "' v - "' h ir NUmayi k'l d rek . k uzere mevzuu a 5 

l mahafilde beyan olun u ·11enn· e FranSiz hava end s . b1"raz geni~letnecektir. Pro1.~ az - ¥ aatte bir alay te§ i e e rnla1stvlec11·1innernufassal bi"· listesini iste-a an Kont c 1·ano mess1 kin' t ve YTI- v 1 k uzere ya- r1kt1g1 s 
1 

ve • ital a Ha1iciye Nazm .. , i tcnsiki ve askeri ma. is r ctw Tasdik edi me 'S' d birkac; kere dola§ffil§ ar 
~~~ av ~artisinde bulunmak u u~~[yee n n ti tirilmesi hakkmda dik- ~~:~Na.fia Vekaletine gonderilecek- mveeinag~~erede zaruret ve i§slzl~kd.:~r: mi~tir. -:-bugu .. n yeni 

1 ktir Italya nan lotlarm ye ~ ai·mat venni~Ur. bilere n1'rln para venl 1&1m Bu'· tre enciimen1 . 
Belje'ye ge ece . Bel- kate ~aya~ m u ·an seri halinde tir ken ecne "t B' ~ok "3' • • • tedkik edeeek 
Nazll'l iki gun avland1ktan sonra Bu malumata naza1 • A "C • Ta\ebe futbolc"u' ler rlsaleler dag1tmi§lard1r. 1r harem pro1es1n1 BUt"e kti , modem alat • soran kml§ oradan g""cnlerden AnkaT" 15 (Telefonla) - i ,...~ grada gidece . r . tle Stoyadino- in~aat ic;in Iazim o1an arbedeler ~1 . --s: . t kif "" .. ) umum ,.e-

Kont Ciano, bu sure_ ' igt hu- d at fabrlkalarmm tesisine dalr mu- l lann11ctlr Sek1z kl§l ev ;;.,....cn1· yarm (bugun 
t e ev i· ... l 1938 1 d ynama a· biri yara Y • enc..u.. toplanatak vir'1n geren .,az Vened1k e yap el 15 h-~'randan 15 ey u Tema·1lA1 mar ar a o . dan sonra 

-: " ' k i de ka.vel er ~ B ~ I k edilml§tir. yet ic;Umam µ.. 
su t ziyareti. gene hususi olara • a tarihine kadar tanzlm edil~~tir. a1~e r1na miisaade ed1 ece . N 1 Devlct memurlarma aid B.arem 
etmic olacaklir. Yeni bir anl87mda ~.el· • . alat ve edevatm loymeb, ta.yy T 1 fonla) - Beden Macar Haric1ye az~r . lnin muzakeresme de\iom 

"' hcde akdl mevzuubah1s eg1 - ~em_ m11lil~tirllmesinden Am..-ara 15 ( e e .. Berline hareket etb . . nunu pro1es 
~a mua .fabnkalannm . d bir mllyar terbiyesi umum rnudiirltig~ bazi m~- e te 15 (A.A.) - Hanc1ye edilecekti~-. .. u~melerde n evlet hit-
dlr. b' devlet adamlan· iUkibaren .. loklrkrkmilalty1~'lyanon franga r1k- racaa.tler uzerine temsih rna~lar ·aa BudaP ~ aky b Un og"leden sonra Yarmk1 gor 1 tan daini\ 

Diger baz1 ecne 1 . z .... .,. el . ·n de talomlBl Naztn B. Cs ug t lerinde ucretle kul am 
"'n da B. e10"!·ad1 zlyaret edecekle~~le se z yu mektep taleb enm "1 kanaa- i ziyaret ic;in Bcrlinc hareke me '"ktesep haklarma. aid 
~.. ei· d ;.;.ru degi • ~ir. ti umu almmasmm muvaf1k olacag i·esm memurlann mu kti Bu 
dair dola-$3.n rivayctler 01:. Bundan sonra fabrlka heye - t' i edind'1¥ginden mektepli sporcula· etmi~tirr A a me- dd ~ r de mi.iznkere edilece r. 

1 esl e Ve Yeni c:pro- m ti kleri B Csa·~y Be1·11·ne, orla vrup ma e e V k1'llnn encUmene d. - i ·mn ii::leti m n msil" mu··sabakalara i~ ra - .. t Maliye e ir. • m yes1 v b~~t1r. l'ln te l . ya- . . son zarnaniarda husus a 1 Imaktadlr. 
Diin Kir ehirde y1ne totipler aranmasma rl ne mUsaade edilmeSl hususunu . seleleii vc b1lhassa "nasebetlerinl ka- izahat vcrecegi de ~ • • 

Zelzele Oldu 1938 senesi zarfmda harp tayyarele rlf Vek~letlne arzedecekt1r. M ar Alman mu "l . 1 b1r 
.,,.,...,~tir Tay- k nda Man .,. ac - olan Ukrayna meselesi hak- lktisad Veka eh yen , 

) Bugun Snat · c:l\Att da 41 den 80 e ~~,..... · 
1 
Bu mt··isaade yaln1z mmtakalann n~t1rm1c kt i h I yacak 

5 (A A m...- isbetinde v Lv h I'talyan ,.e inmliz no a m1 az1r 1 K1r eh ir 1 . . - eden 1 . c1nsi yu·zde ytlz n "iu mu"sabakalanna hasrolunacak , ... da. e • "'" ra\1cma progra 1kt·sad e 1k1 saniye devam yare enn .. ..t di r;1kan- t m~ .iun ' en vaklf buluna- "3' '!' l5 (Telefonla) - 1 
18 zd1 5.~;eg~elen orta derece kuvvette islah edilmi~tir. QUnlm 'l'm di e talebelerln mUsabakalara i~tirak- nazarlarma tamarn Ankni11 miidiirlilkle-
' c ip.. . t• Hasar yok· l n butiln tayyareler son sistem r. vleerl c::.. eklt' bir lalimatnemeye ba~lana- rak hareket etmektedlr. Vekaleti Vekalet ub~\111m muesseselere 
blr z lzele kn)dediln1I§ ir. aD1·x.er cil1etten 1937 de 380 par~a- ., VekMete a& 

& ni B. Chamberlain Londraya rlne ve . ·undi e kadar ya-
tur. an ibaret olan talim tayyareleri n caktir. do··ndu·· verdigi bir emirle § y a baglan· 

Diink ii h ava :dedi 1939 da 1000 e ~1kanlmi~tir. Suriyenin hududuh~ud~a yak1n p1lan ve yap11mas1 program ltimat 
Du·n tstanbulda iaur bir ilkbahar N . b1·r koyu .. nde a 11e d 15 (A A ) - Ba§vekil B. . 1 r hakkmda etraflt ma 

. d1 QfTle vakb termomelre M111r Harbiye. azir1 Jlal b 15 (A.A.) -Tilrkiye h_u_ d .. udu c~:~b;lain bu. a~am Ramadan bu- m~ l~ ~ir Bu malumat topland1ktan 
ha'' Sl HU . "' • ti Havamn • t"f tb be koyunde .. .. tiir pazar olmasma rag- is nu§ •. bir rnll§ma programt ha• 
14 llercceye lmdo.r r;1knu~ . ka- 15 1 a e bi Nazin .... ~inindeki Hori Berkam r h~d· raya dorunbul§k b·1·r halk kutlesi kendi- sonra yem .,...... 

. ll' .. yuzunden her taraf ~ok . 16 Misir Har ye ;rm•. • ekabet )'iizilnden bir .,. ise men kala a 1 znlanacaktir. 
gui.c l~ i;; .. c;ok kimseler f?i~liden ~:;:a, a;cr maa§lar1 mesele:in- ~k1 bh r ~ k i§i 01milgt\ir. Birka~ slni garda. se1am1am1§br. ~iiiiiiliillll 
llnl~d~~~~~~~~· ~~~~~~m~!~~~~~m~:~v~:~~~d~rr~·---------~•ll-~~~~~~~~~~ eu 9 ec 5 dcrecc- etm'"ttr .J .. Tc•m :neti e alqiam • g e sinde istifa ~ • 
l 1 I inm1~tir. 
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AKSAMDAN AKSAMA 

Kitab hirs1z1 
§a§tlacak bavadis: 
Bir kitaxmm kilidini klnm§lar, 

kepengini a~DUJlar, baz1 kitaplarile 
niecmualanru q1rm1§lar. Ve lurS1z 
yakalamp tevkifhaneye gonderilmif. 

Aman, §una az ceza verilsin ... Zira 
kitabm, mecnmamn bir Joymet oldu
funa !kanaat getirmi~ ender kadi11i· 
naslardannn~ dogrusu! Bunlan mal 
diye ~alm1~. 

Balon hele, bu ugurda zindana bile 
girmegi goze abn~ ... Pek hayrete '8-
yan, iJim ii§1khs1, adeta miibarek bir 
h1rs1z! .... 

Anket~ilerimiz hemen etrafmt al
mahdarlar: 

- Bir kuyumcu diikkfmma bura
sma terclh ettiginize nazaran fikir ,,.e 
his cevherlerini hakiki inciden iistiin 
degerde bulmu, olacaksm1z... ilmine 
susad1gm1z allmlerimiz, san.atile ba~1-
n1Z1 dondiiren pirlerimiz kimlerdir? .. 
diye sorsunlar ... 

Ve aman, saktn miiellifleri inkisara 
uj"ratm.asalar... Zira belki de, kitap 
htrs1zi: 

- Haydi oradan be ... Kese kig1t
f1ya okka~ la atacakhm ... • ceubuu 
verir ... 

Fakat boyle haysiyet kmc1 bir ihti
mali §hndilik akla getirmiyelim ... ina
nahm. kanahm. aldanahm, avuna
Jam ... Mahrum bir i§lim mahpus bir 
ma~ukaya .sokulmas1 kabilinden, pa
ras1z bir miitetebbiin diikkandaki ki
taba dayamlmaz bir incizap duydu
gunu fanedelim ... 

••• 
Bu h1rs1z. kitab1 mal saymakla pek 

~oklanna ders vermi~ oluyor. Boyle 
bir derse rle cidden ihtiya~ var. ts
terseniz kiitiiphane merakltlanna so
runuz neler ektiklerini ... 
Hi~ kims~ bir tamd1gmm ~ama~r 

dolabma g0z diki}) de: 
- Kuzum, yatak ~al'§afnu \•er, bir 

ka~ gece serip yatay1m... (Yahut:) 
havlunu \er, hirka~ ogiin kullana
y1m... - demez. 

Likin elinizde, kiitiiphanenizde, 
masamzm ii tiinde, bir eser goriir· 
ler; hemen: <1 0kuyay1m, ver §UUU ... » 
H1k m1k eder iniz. Adam sen de! Ah
babmm kmuaga degmez... Kemali 
bir iki lirahk bir mald1r; reddedemez, 
verirsiniz. l\lisafiriniz. iade edecegine 
dair siz sormadan Sik1 teminatta bu
lunur. Fakat gitti gider, dahi gider ... 
Velev kolleksiyon halindeki bir serinin 
yedinci cildi olsa bile... Hi~bir dort 
ayakh fare. hi~bir kilere, bu iki ayak
hlarm kiitiiphanelere verdigi zaran 
veremez ... 

' Bu gibiler, ~u harsazm orneginden 
ibret alsalar: 

nKitap mald1r ... l\lel'mua da mal
d1r! ... 11 

Oyle memleketler vard1r ki, bir ba
ba ve iki oglun birlikte oturdugu bir 
eve, !her gtin ti~ «1'imes• gazetesi bir
den girer. llerbirine ayri bir tane ... 
Bakir; tertcmiz olarak okumag1 arzu 
ederler ... Zevkleri oyle ica1> ettirir ... 

c - Bu kadan da ziiJ>pelik: )J deme
yink. 

Eskidcn sofralarda bir tek ma~ra
ba bulunumm~; su ayan doldurur, 
ya~'lna, k.irine bakmadan Jak lak i~er
m~. ~imdi hcrkesin a)rt bardaga \•ar. 
Belki eskiler bizim litizligimizi fuzuli 
ziippelik sa~ arlard1, amma biz saynu
yoruz. Baba ile iki oghm gazetc oku. 
ma telakki i de oylece bizimkinden 
ayn ... 

••• 
J11rs1z, ikincl dersi de, miielliflere 

1u tarzda mektup .yaunlara vermi~: 

- Bir ingiliz filnn, M1s1rda Fira.-
vun illalesmden b1rinm mezan.m 
a~Dllf bay Amca .. 

Aptesaneler 
Taksim ve Har

big11de ger altinda 
gap1lam1gor 

Taksimde abide mahallinde ve Har
blye tramvay duragmdaki aptsanele
rin kaldinlacagm1, Taksimde §imdiki 
~e§me arasmdaki sokakta yeni bir 
aptesane yap1lacagm1 yazmt§tlk. 

Yap1lan tetkiklere gore Taksim ve 
Harbiyedeki mecralar i;ok derinde ol
mad1g~ndan Sultanahmedde oldugu 
gibi buralarda yeralt1 aptesaneler ya
p1lmas1 kabil olamayacakt1r. 

Aptesaneler caddelerde s1ra diik· 
kanlan arasmda, zarif blr §ekilde ya
p1!acaktir. Buraya ki.i<;i.ik bir antre ile 
girilecek, i!;(eride ayakkab1 boyamak 
i~in yerler de bulunacaktll'. 

Bu tuvalet yerlerinin diger dilk· 
kanlardan tefriki i~n cepheleri mu
ayyen bir boya ile boyanacakt1r. 

Muayeneden kacanlar 
- . 

S1hhi muayeneaini yapbrma
yan 200 eanaf a ceza keaildi 

Kaymakambklar tarafmdan bi.itiin 
nahiye mmtakalarma vc zab1taya ya
p1lan bir tebligde1 butiln esnafm da
imi bir s1hhi kontrol altmda bulundu
rulmas1, sik s1k muayene cl.izdanlan. 
nm gozden ge~irilmesi, her ti~ ayda 
bir muayyen s1hhi muayenesini yap
tirmam~ olanlarm, ceza zapti kesile
rek para cezasile cezalandmlmas1 bil
dirilmi~tir. 

Son bir hafta zarfmda muhtelif 
mmtakalarda vaktindc s1hhi muaye
nesini yaptmmyan iki ytizden fazla 
esnaf para cezasma !:(arptmlm1~tir. 

lki laz evden ka~mtf 
Edimekap1da oturan iki ki~i zab1· 

taya miiracaat ederck k1zlan Fitnat 
vc Nezihenin evden ka~t1kla11m bil
dirmi~lerdir. 

Zab1ta, bu ihbar ve iddia iizerine 
tahkikata glri~mi~ olup her iki klzm 
ne olduklanru ara~tirmaktadir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
uEfendtm. filinca semtte bir Jdittip. 

bane a~tik. Lutfen, hamiyeten biitiin 
eserlerinizden hirer niisha yollaY1-
n1z.,. 

TekUfi ka~ tarafmdan tenkid eder
sin: Evvela eser tabie satalm1~t1r. Mil· 
ellif kendi i~in bile laz1m olsa bedeli 
mukabilinde ahr. Bizzat muharririn 
malt olsayd1 dahi, istenilen hediye 
§U kadar lira eder. Zavalh muharrir, 
kimseden bir kuru~ yardJm gorer. in
san degildir. Sekiz on pa1.eli k1vmnak 
i~in ka~ kere dokuz dogurur ... 0 tarz. 
daki kiitiiphanelerde bir kitab1 yiiz 
ki§i okuduklan mali'tm. ~ayet beher 
kitap i~in yirmil}er J>aray1 gozden ~
karanuyorlarsa vay geldi zavalb mat
buatm, ba~ma... Nasll yapmab da 
§unlara fikir mahsulilniln, milrekke
bin, kag.dm, miirettip, makinist yev
miyesinin birer k1ymet oldugunu an
latmah? ... 

i§te hmnz, onlara da bir h.areketile 
\'aziyeti ogretmif oluyor: Kitap mat. 
du! ilan ediyor ... Bu i~timai hizmeti 
esbabi muhaffife say:dsa bari! ... 

(Va-Nu) 

AKfjAM 

Karilerimizin 
mektuplar1 

Bogazi~inde ii~ arka
da~1n ba~1na gelenler 

Bu aym 1c;inde bir pazar gUnU uc; 
arkad~ Yenlkoyc blr dostumuzun 
evlne gltlk. 23,30 da YenlmahaUPClen 
bir otobusun kalkaca~1 durak yerin
de yaZll1yd1. Ona gore davramp av
det lc;ln, beklemege ba!jladlk. Saat 
gei;ti. Otobils gelmedl. Karakola b~
vurduk. 10,20 de son otobiisiin istan
bula glttig-mi soyledller. Meter durak 
yerlndeki tarlfe yaza nldml.i. Det\oti
rip yenlslnl asmak kulfetini ihtlyar 
etmeml~IP.rl 

ic;lmlzden blr arknda§m behemehal 
donmesi ll\z1mgel1yordu. Umuml tele
ton yoktu. Yenlkoy karagoluna. bl4-
vurup vesait temtn etmek istedik. 
Fakat karakolda §ehir telefonu mev
cut de~il. Polls memurlan cistlnye 
lttaiyeslndc vard1ra dediler. Oraya 
gittlk. Nobetc;lsl, tele!onla Bebe~e 
s0yledi; !nknt otomobll temin edeme
dlk. «NC yapahm ?" dlye sorduk. Ka
ra kola muracaat etmemlzl s0yledller. 
•Yu r1 dogru blr otobiis gec;ecektl. 
Ona blnlniz. Buyukderede mut
lakn otomobll bulursunuz!» Yanm 
saat durduk. Soyled1klcri otobii.s gec;
medl. Istmyeden Yenlkoye yuriime~e 
b3.§lad1k Yoldn da beyhude yere polls
lertn muavenetlnl temtn lc;in u~o
t1k. Nlhayct otobi.is sokun ettl. Biz de 
Bii) ukdereye vard1k. Orada cldden 
bir otomobil va1d1. Fakat bu havada 
gldemezml§. @Ba~ka yerden tedarik 
edllemez ml?i> dlye ylne karakola 
bal}vurduk. Fakat ne ettlkse avdet 
vas1tns1 bulamnd1k. 

Bari evden merak etmemelerl i~ln, 
karakoln adrcslml vcrdlm, lutfen al
leme lhbar i§mi uzcrlerlne a.ldllar. 
I.Akin ertesl gun 16.30 da, yanl benim 
avd~timden hayll zaman sonra eve 
haber geld!. 

Artik bu hlkaycden herkes kendlne 
teretttib eden hlsseyi c1karsm. Hadlse 
Patagonyada de~ll. Istanbul hudud
lan ic;lnde, o IAtlf ve twist oksesl 
Botn 1c;lmizde oluyor. Vann k1yas edln! 

CAdresler blzde mahtuzdur) 
l ) 

Sanatkar Na~id 
hast a 

Tanaiyonu yiikseldi, olduk~a 
miihim bir ir1za ge~irdi 

Klymetli sanatkar Na$d, olduk~a 
mil.him bir hastallk ge~irmiftir. 
Tansiyonu yirmi ikiye ~1knuf, bu yiiz· 
den bir goz damar1 ~atlaI1114t1r. Bu da.. 
mar ~atlamas1 sevimli artistin sol g~ 
zilnde bir anza yapm1~t1r. Bu goz, 
gonne hassas1m olduk~a kaybetml~ 
tir. 

Profesor Akil Muhtar, Salih Said, 
Dr. Muzaffer artistin tedavisile me~ 
gul olmaktadirlar. Dcgerli sanatkar 
bundan bir mi.iddet evvel bir kriz ge
c;inni~tir. O gece sahneye ~lkamadl.g1 
i~n ~ok iizi.ilm~, dalgm halde milte
madlyen oymyacagi piyesi sayikla
rm~tir. 

Bu k1ymctli sanatk1\ra cge~mi~ ol
sun derken, bir an evvel iyil~esini 
ve ~ok sevdigi seyircilerinin onilnde 
kendisini gostermesini dileriz. 

Y ang1n ba§langic1 
Dolmabah~e havagaz1 fabrikasm

da amelenin giyinme ve yikanma dai.
resindc oksijen kaynag1 yaptlmakta 
iken vukua gelen j~tial ile yangm 
~1km1~. binamn ~atis1 yandlgi halde 
itfaiye tarafmdan sondti.riilmii.,tilr. 

Ba:r- Amca sokakta r •• 

... ~ar a!.. Her Alim diinyarun 
b&¥M radyo gibi, zehirli gaz gibl tt
ler ~maz al-

... Bu da bir Fil'avun mezan acnu., 
i~tel .. Mesele bu degil ... 

5ehir biit~esl 
Umumi meclis 

nisanda 
miizakere edecek 

Belediye ve vJiayetin 939 senesi varl
dat but~esi hazirlanmJ§br. Bti~e, 

§imdiye kadar umumi vilayet meclisi
nin §Ubat toplantlsmda milzakere 

edilmekte idi. Fakat Vali ve Belediye 
reisi doktor Lutfi Kirdar, yeni bi.lt!;(e 

etrafmda daha esash tetkikler yap
mak istediginden bu defa bi.it~e an-
cak nisan toplantismda mi.izakere edi
lecektir. 

Umumi vilayet meclisi §ubat top
lanbsmda hcsab1 kati raporu, beledi-
ye zab1tas1 talimatnamesi gibi i§lerle 
mc§gul olacakt1r. 

Yollar1 tamir 
~itlideki pazar yeri ~abuk 

tamir edilecek 
istanbulun harap sokaklaruu ta

mir ic;in aynlan tahsisat i.izeline mti
nakasaya konulacak yollarm ke§ifleri 
haz1rlanm1§ttr. Pazarhkla yap1Iacak 
olanlann in§aatma hemen ba§lana
caktir. 

Bu yollar arasmda §~li pazar ma
hallinin yap1lacagm1 yazm1§t1k. Bu 
pazar mahalli, ~i~lide Osman beyden 
Ferikoyijne sapan ve mezarll.klar ara
smdaki sokakta, LA.tin mezar11gi ar
kasmdadrr. Burasmin kaldmm1 ~ok 
bozuk oldugundan, sokak parke ola
rak i~ edilecektir. 

Bu pazar yerinden r;1kan ta§larla 
da $i§li ile Ferikoy arasmdaki tram
vay caddesine miivazi olan cadde ya
p1lacaktir. 

~i§lide bostanlara akan mecralann 
kapattlacagm1 yazm1§t1k. Bu mecra
lar ~i§Ude Htirriyeti Ebediye tepesine 
giden yolun ilzertndedir. 

Mecralann ac;Ikta akmas1, ~i§linln 
bu k1smmdaki havayi bozuyordu. Bll
hassa Iodos havalarda koku taham
mtil edilmez blr §ekll all.yordu. 

Beyoglunda yap1lacak yollardan 
Kumbarac1 yokUfU da parke olarak 
hemen in§a edilecektir. 

Kadehle i~ki 1atan diikkin 
aahiplerinin bir miiracaab 
Kadehle ic;ki satan ve ayni zaman

da da saz c;aldiran diikkA.n sahiplerl 
alAkadar makamlara bir mil.racatte 
bulunmu~lard1r. Bunlar milracaatle
rinde, dlikk.8.nlarma bazan seyyar ola
rak saz heyetlerinin ugrad1klanru, fa
kat bunlann c;aldlgm1 goren zab1ta 
memurlan tarafmdan ceza zab1tlan 
tanzlm edildigini, bunu miiteakip te 
seyyar saz heyetinin gittiginl bu ~ 
ldlde para cezasma carp1ld1klanm 
beyan etmektedirler. 

Bundan bQ9ka, ayda yinni iki bu
~uk lira Belediye resml ile, yerli saz 
~oyduklan halde, bazi mmtakalarda 
bu saz arasmda kadm hanendelerin 
bulunmasma mi.isaade cdilirken bazi 
yerlerde de kadm hanendeye rnilsaade 
edilmemi~ oldugu da ileri silri.ilmek
tedlr. Bu miiracaatlar tedklk edilerek 
bir karar verilecektir. 

... ttstad, mezann ic;inde, hentiz 
denizden ~1kanlnu:; gibl taptaze blr 
bahk bulmUf I.. Bir konservecllik ha.
rikasal .. 

Keramet 1emsiyede mi? -Yeryfulinde bir §emsiye, 3§3ga yu. 
kan iskenderin Jihd1, Napolyonun 
§apkaSI kadar m~hur oldu: Cham
berlainin elinden hi~ eksik etmedigi 
§emsi}esi ... Hatta italyada a\:dacak 
bir 1emsiye sergisi i~in tngiliz Ba~ve
.kilinden, t~hir edilmek iizere, §Cm· 
siyesini istediler. Chamberlain k1y
metli §em iyesinden aynlmaga bi.r 
tiirlii gonlii razi olmam1§ olacak Id: 

- Yooo ••• dedi, §Cmsiyemi gondere-
1ne1n ... 

Ve Chamberlainin temsiyesi yalmz 
olarak italyaya gonderilmedi. 

Son zamanlarda apga yukan bii
tiin diinyaca tarulan bu 1em.siye Av
rupa sulhunun en karanl1k giinlerin
de sahibinin elinde bi~k yerJeri do
la§h. Chamberlaln arastm bulmak 
istedigi devletlere alt konferanslara 
gidcrken bu laymetli arkada~1111 hi9 
yann dan ayinruyordu. 

Bu sefer de italya sergisi i~in ken
disinden istenildigi halde §emsiyesinl 
Ycrmedigine nazaran acaba Cham. 
berlain bunu bir ugur mu addediyor? 
Bugiin Avrupada, hele Amerikada bir 
~ok m~hurlann ugur telakki ettikle
ri bir talum CJY&lan vard1r. 

Acaba bu ~msiye de Chamberla
inin bir sulb uguru mu? Avrupa sulh 
semasmda bir ~ok kara bulutlar do
l~t1g1 i~in Chamberlainin 1emsiyeye 
pek ~ok ihtiya~ m1 var? 

Eger keramet §Cmsiyede ise bundan 
sonra dargm karl kocalan ban§br
mak i~in ell bof gitmemeli... Hi~ ol
mazsa koltugunun altma bir 1emsiye 
s1kqtumab. 

Bir~ok kimseler Chamberlaine ya~h 
bqh bir sulh perisi nazarile baktyor. 
Halbuki fimdiye .kadar sulh perisl 
gen~ bir kadm balinde tasvir edilinli. 
Bir ellnde de defne dab ... Bundan son
ra sulh perislnin bir eline defne dab, 
oteki eline de bir §emsiye vermeli .. 

Herhalde §Cmsiye sulh ufuklan ka
ranp yagmW" bqlacbit zaman a~Jla. 
cak ve altma siguulaeak ... Eger Av
rupa sulhu bir §emsiyeye kald1 ise i§i· 
miz iJtir. 

Hikmet Feridun Es . ............................................ .. 
Emniyet miidiiriiniin 

bir tamimi 
Emniyet miidfuii B. Sadreddin Aka, 

Polis fUabatI ve merkezlerine yapti.gi 
yenl bir tamimde, biltiln memurlann 
mesa! saatleri vaktinde vazifelerl ba
flllda bulunrnalanm, aksine hareket 
edeceklerin ~ddetle tecziye olunaca
gllll, kendilerine mtiracaat edecek es
hab1 mesallhe lzami siihulet gosterll
mesini, her hangi bir SU!;flunun mua.
melesinin zamanmda ikmal edilerek 
Adliyeye teslim olunmasm1 bildirm~ 
tir. 

lki h1r11z yakaland1 
Emin isminde biri, bir dept>ya a:Id 

ampulleri 'nakletmekte ikcn kirk 

ampul ~irrm~. i~in :tarkma varan ~ir
ket rnemurlannm zab1taya mUraca-
atI uzerine yakalanarak hakkmda 
tahkikata giri~lmi~tir. 

Samatyada oturan Kazun ism.lnde 
blri de Aksarayda Hiisniinun manl
fatura magazasma gelerek el ~abuk
lugiyle bir gomlek ~np ka!;(arkeo 
polisler tarafmdan yakalanrm~tir. 

Her iki SU!;(lu mahkemeye verilmif
lerdir. 

B. A. - HlzlI s0yle de blzim bah1&: 
konaervecileri duysunlarl .. 

- Neden? .. 
B. A. - Munrhlardan dab& male 

devirlercle bulunduklan anlq1byor• 



AKEJAM 

Iktisadi ve mali hafta Belediye tahakkuk ve I fahsil isleri 1slah ediliyor "'_ .... ________________________ ~ (Baf taraf1 1 incl sahilede) 

lngiliz liras1 mevkiini bir hayli saglamlast1rd1 -
Memleketimizde esham ve tahvilat vaziyeti 
Girdigfmiz ycnf sene zarfmda bey

nelmilel siyasetin alacag1 istikameti 
anlamak, milli varhklanm korumakla 
mtikellef olan dcvletlerin oldugu ka
dar, 1kbsadiyab ya§atan i§ ve te,eb
bus sahlplerfnin, ve hatta sermaye 
sah1bi olmasa da, her ferdin hakkldlr. 

Fakat bu istikameti evvelden ke§if 
ve tayin etmek g\i~ bir §eydir. O isti
ltameti tayine medar olabilecek ban 
unsurlar elde edilirse o da bir kar sa
J1lmahd1r. 

Bu itibarla ingiltere BR§vekili B. 
Chamberlainin son Roma seyahatini, 
halihaZJrda bu unsurlardan en miihi
minl teiakki etmekte kendimizi hakh 
zannediyomz. Butiin dunya bu seya
hati bi.iyiik blr alaka, hatta endi§e ile 
takip etti. 

B. Chamberlainin konu§malarm1 
burada mevzubahs edecek deglliz. Q. 

kuyuculanm1z, gazetemizin diger si.i
tunlannda buna dalr gunti glintine 
venlen havadisle1i bittabi okumu§lar
d1r. Yalmz §unu sbylemekle iktifa ede
lim ki bu konu§malar, umidin hilaf1-
na olarak menfi bir netlce vermi§tir. 
Ve i§te biz de, bu unsura istinaden 
umumi vaziyeti bir ikbsad~1 gozile 
tetkik ederek, 939 senesl zarfmda bey
nelmilel siyasetin ald1g1 istikametin, 
c;1kmazlarla dolu oldugunu iddiada 
tereddut etmemekle beraber tahmfnf
mizde aldanm1~ olmamm samimiyet
Je temenni ediyoruz. 

S1yasi vaziyetin karars1zhgma rag
rnen, hafta zarfmda, Ingiliz lirasmm 

dolara ka1lJ pozisyonunu bir hayh sag
Jaml~brd1gim gordilk. Sterlin 4.62 den 

4,61 ye yukseldi. Bunun sebebi, ingil
tere bankasmm, spekulatorleri te~i 
etmemeleri hakkmda hususi bankala
ra yapt1g1 tavsfyedir. ingillere ban
kas1 §imdiye kadar ecnebi kambiyo 
ve altm allm satmuna katiyen mi.lda
hale etmiyor ve her talebi fends d'ega
llsabon denilen te§Ckkul vas1tasile 
kar§IlJyordu; fakat son zamanlarda 
piyasada hakiki bir ticari maksada 
tekabtll etmiyen al1§ veri§lerde vuku 
buldugu anla§Ild1gmdan dovizi hi~ 
olmazsa bunlarm tesirinden kurtar
mak istenildi. Dikkate §3.ynn olan ci
het §Udur ki ingiltere hukumeti bu 
hususta bir kanun ne~rine lilzum 
gbrmeden yalmz ingiltere bankas1 
vas1tasile alakadarlara bir tavsiyede 
bulunmakla iktifa etti ve bu tavsiye 
gerek halk gerek hususi bankalar ta
rafmdan btiyuk bir samimiyetle ye
rine getlrlldi. 

Ingillz llrasmm daha y\iksek fiatte 
ve daha rni.istakar olmas1 bilt\in dtin
yada iktisadi cmnlyet ve huzurun te
essusii demektir. 

Son gelen Avrupa mali gazetelerin
den bgrendigimize gore, Almanyada 
yeni ikl Up mark mevkii tedaville 1;1· 
kanlm1~br; bunlardan biri (Vorzu
gsperrmark), dige1i de (Handelsperr
mark) br. Bu yeni rnarklann eskile
re ilaveten degil, eskileri bel'etmek 
uzere ilua~ edlldigi s0yleniyor. ilga 
edilecek olan marklar ~unlard1r: Kre
ditsperrrnarks (hususi alacaklardan 
miltevellid bloke marklar; Tilgungs
penmarks (bloke sermayelerin faiz
leri) Effektensperrrnarks (esham ve 

yorlard1; rni.izakeratm menfi netice 
vermesi, ~Uphesizdir ki daha fena te
sir icra etmi~tir; fakat cumartesi gil
ntinun vaziyeli hakkmda henilz ma
JUmat alamad1k. 

Memleketimizde eaham ve 
tahvilit vaziyeti 

Ankara borsasi hafta zar!mda bil
yi.ik blr faaliyet g0sterememi~tir. 
Maamafih fiatler gene saglam ka
panmi$t1r. Ge~en hafta 19,27 lirada 
b1raktigim1z yilzde yedi bu~uk faizli 
Tiirk borcu tahvilleri 19,35 lirada 
kald1lar. 

Dahili istikraz kag1dlanm1z da, 
ileri hamlelerindc devam cdiyorlar. 
Son fiatler ~unlard1r: 

ikramiyeli Ergani 19,72 lira 
S1vas. Erzurum bh1nci 19,10 > 

Dlger tertibler 19,15 > 
Anadolu grupunda da tezayud var: 
His.5eler 23,65 lira 
Tahviller 40,25 » 
Mumessiller 37,25 > 

Bu aym onundan tibaren hissele-
re 195 kuru~ kupon bedeli tevzi edil
di. 23,65 lira esk1 kupon fiattir. 

Merkcz bankas1 yar1m lira kaybc
derck 110,50 lirada kald1. 

Endtistriyel kag1dlar1m1zdan Asian 
Qimento zay1ftir. Son muamelc 8,45 
lira uzcrinden ) ap1ld1. Diger kag1d
lar iizerinc h1men hemcn muamele 
yap1lmad1. Nominal fiatler ~unlardir: 

Tl'Rmvay 11,75 lira; Umum Sigor
ta 13 lira; itt1had1 Milli 22,50 lira; 
Terkos 6,30 lira; Bomonti 8,05 lira; 
ittihad Degirmencilik 12,30 Jira; ~ark 
Degirmencilik 0,82 lira; Telefon 9 li
ra; Omnium 0,83 lira; ~ark Ecza 
Deposu 2,65 lira; ~irkeUhayrlye 19 
lira. 

Tillk alhm 1025 kuru~ ve gayri 
mubadil bonolan 9,12 kuru~ta fiat
lerlni muhafaza cdiyorlar. 

M1s1r KredI Fonslyeleri az1c1k yilk
selmi~tir. 

1903 tertibi 111,50 lira 
1911 te1tibi 104,50 lira ediyor. 

(:ocuk Eairgeme Kurumunun 
annelere ogiidii 

c;ocuk F..sirceme kurumundan: 
<;ocukun Ilk dogdu~u giinden blr ya§mn 

kadar ~ocu~ua nasal bakllacag1m 12 kl
tapta ve aynca mamalann nelerden ve 
nasil lhznr edlleccf;lnl ~ocugun besleme 
usullerlnl Qtreten (Annelerc otiit) adh 
kltaplar yeniden bastinlm1~t1r. 

Gilrbilz evlld yet11tirmek l1;in bfitiin 
allelerl llgilendlren, §lmdlye kadar on 
blnlerce tevzl edilen kltaplar meccanen 
da~tllmaktad1r. 

Ankarada cocuk Esirgeme kurumu ge
nel merkezl ba,kanhgmdan mektupla is
tcylniz. 

AK SAM 
Tilrklye Ecnebt 

SENEl.JK 1400 turu1 2700 kuruf 
t AYLIK '160 :t 1460 :t 

3 AYLIK 400 • IOO :t 

1 AYLIK 150 :t :t 

tahvilattan mute·:ellid alacaklar); Posta ltUhadma dahll C11miyan ecnebl 
memleketler: Smelltt 3800, alb ayhtJ 

Altguthaben (1931 de dogmu~ alacak- lDOO, il~ ayhti 1000 kun'tur. 
Jar); Aktienspenmarks (aksiyonlarm 1-----""'."'."'.'~----------1 
mukabili marklar). Adrea tebdlll l~ln ytrml bq kW'Ufluk pul 

s&idermek llzlmchr. 
Bankalardaki hesaplar, ve sureti is- Zilkade 

25 
_ Kasam 

70 
timalleri nokta1 nazarmdan alb yedi s. inuat Gilnq ~Ile ilrtndl Aktam Yatai 
cins daha mark varsa da, okuyucula- E. 12,34 2,19 7,18 9,46 12,00 1,37 
nm1zm zihinlerini fazla yo1mamak Va. 5,38 7,23 12,23 14,51 17,05 1841 
i~in bunlan saymaktan sarfmazar edi· tdarehane: Bab1~ll clvan Ac1m113Juk 
yoruz. Autarcic'nln Almanyadan b~- sokalt No. 13 
ka bu kadar ka11~1khga sebeblyet ver
d.igi hi~bir memleket yoktur. 

Almanyada ahi1en ne~rolunan bir 
kararnamede gemi ile seyahat edecek 
olanla11n her iskelecie sai fedecekleri 
:rruktann haddi azamisi 5 mark olarak 
ta.yin edilmi~tir; yani bir seyyah va
puru Istanbula ugnyacak olsa, adam 
ba~ma bizim parnm1za iki bu~uk li
radan fazla para sarfolunam1yacak 
demektlr. 

Pi:yasalar: Ingiliz 1icalinin Romanya 
seyahatinden buyuk umidler beslemi
yen borsalar zaten zaaf alaimi g0steri-

Istikl!il caddesi komedl 
t1sn11. 

Gece saat 20,30 da 

Oglumuz 
5 perde * 

TUKAN TiYATROSU 
Bu aqam balk recesi 

Cemal Sahlr ve 
arkada§lan 

HABiBE MOLLA 3 P. 
J.oular lot. Her yer H. 

l'anUU H IL * 

dilrlerinin idare ve mesuliyeti altm
da daimi surette kontrol cdilmeleri 
Jaz1md1r. 

Almacak yeni tedbirlerle bilhassa 
bu cihet temin edilecektir. 

Tahakkuk ve tahsil i§lerinde baz1 
yanl1§11klar yap1ld1gi gibi vergi ve re
simleri vaktinde vermiyen miikellef
lerin takip edllmedikleri meydana ~k
mI§llr. Nitekim mali senenin sekizlnci 
ayi girdigi halde btit~ede muhammen 
olan varfdatm §imdiye kadar ancak: 
yi.izde kirkmm tahsil edildigi tahak
kuk etmi§tir. Halbukl §imdiye kadar 
muhammen varidatm yiizde yetml§i
nin tahsil edilmesi laZJm gelmekte 
idi. 

Bu itibarla varidatm tahsilini te
min etmek Uzere rniikelleflerin slla 
surettc takibine tevessi.il edilecektir. 
Bunun icin her §eyden evvel tahak
kuk i§lerindc kanuni mevzuata ayk1-
11 olan yanl1§hklara nihayet verile
cektir. Bu maksatla tahsil ve tahak
kuk §Ubelerinde her mtikellefe ait bi
rer dosya bulunacaktJr. 

Bu dosya~a her miikelle!in vergi 
tahakkuk ve tahsiline miiracaat ve 
itirazlanna, borcuna vesalreye ait bii
tiln muameleli evrak konacakt1r. 

Bundan bR§ka belediye va1idatnun 
neticeleri anla§1lmak tlzere ayhk gra
fikler yap1lacakbr. Bu grafikler, bir 
ay evvelki tahsilat yekOnuna nisbetle 
o ay i~indeki tahsilatJ gosterecektir. 

Halkm vcrgi §Ubelerinden ba§llca 
§ikayctlerinden biri verilen vergl ka

pat1lm1yarak mtikelleften yeniden vergl 
istenmesidir. BelecUye tahakkuk ve 
tahsil §Ubelerine bu hususta miiessir 
tebligat yap1lacakt1r. Hesaplari ka

patmadan amirin makbuzu 1mza et
rnemesi ve kapanmayan hesaba ko
nacak makbuz imzasmdan dolayi 
amhin mesul tutulacag1 bildhilmi§
tir. 

Bundan ba§ka milkelleflerden blr 
kism1, kanunen vermege mecbur ol
duklar1 vergi ve resimlerin nisbetleri 
hakkmda sarih rnalumata malik ol
mamaktad1rlar. Bu yilzden mtikelle
fin veya belediyenin aleyhinde yan
ll§hklar olmaktad1r. Buna meydan 
vermemek icin muhtelif vergi ve re
simlerin hangi esasa gore tahakkuk 
ettirilcligini, nisbet derecesini g0ste-
1·en bilytik afi§ler yap1larak tahsU ve 
tahakkuk ~ubelerinc aSJlacakbr. Bu 
suretle mesela bir bina miikellefi bi
nasmm mesken veya akar olduguna 
gore ne nisbette ve ka~ lira vergi ve
recegini bu afi§lerle anlayabllecektir. 
Aynl zamanda her miikellefe -istedigi 
takdlrde- vergisinin tahakkuk ve tah
sil mi.lddetini gostcren birer ciiidan 
verllecektir. 

Muhasebe m\idurli.igu, belediye ve 
vIUiyet varidatmm teehhi.irsilz ve nok
s&IlSIZ tahsili i~in takip i§lerine bilytlk 
ehemmiyet vermektedir. Bunlar bil
hassa kendilcrine tcvdi edilen tahsil 
i~lerini glinii guntine ta.kip edecek
lerdir. 

Muhasebe mildi.irii B. Muhtar, bele
diye muhasebe 1slahatma ait bir ra
por hazirlam1§br. Bu rapor bugiln 
Vali ve Belediye reisi doktor Lutfi 
Kirdara verilecektir. 

Muhasebe l§lerini yoluna koymak 
i~ln merkez muhascbe ~kilatile be
lediye t.ahakkuk ve tahsil §Ubelerinin 
ak.§amlan saat on dokuza kadar ~
h§malar1 kararla§llnbru§t1r. 

Pazar ligi 
Federe olm1yan kli.ipler arasmda ter

tib edilen pazar ligi rniisabaklarma 
dun Taksim stadmda devam edilmi§ 
vc Pera, Bozkurda 4-0, ~i§li . Galata
spora 4 - 1 galib gelmi~lerdir. 

lkinci kiime ma~lar1 
lkinci ktime lig ma~lanna diln ~e-

1·ef stadlnda devam edilmi~ ve Bogazi
~ispor Ortakoye 4-1, Davutpa§a Fener 
Y1lmaza 2-1. Eytlp Galatagen~lere 3-2 
galib gelml§lerdir. 

IWWl'WW.._~lr'2"r.:r: Bu akpm saat (9) da 

Bliyuk aperet 

u~ y1ld1z 
ek yakmda senenln en 

n~eli operetl. 

l\IODERN KIZLAR 
Ynzan : Mahmud Yesarl 

* 

Bir tramvay bir kad1na ~arpt1 

Bir Edirnekap1 tramvayi diln saat 
16 niddelerinde fJehzadeba§mda blr 
kadma ~rpm1§, kadm da yere dil§e
rek agzmdan, burnundan kan gelmi§
tir. Kadm o civarda bir ezcaneye nak-

OIUm 
tzmirli Siikkeri Zade merhum 

Tevfik (pa~) oglu bay Safi Silk
ker bir miiddettenberi miipteli ol
dugu hastabktan kurtulam1yarak 
14/1/939 cumartesi ogleden sonra 
vefat e~tir. Cenazesi bugiin saat 
12 de l\la~ka Emlalc caddesi Halil 
Kamil aparllmarundan kaldm1arak 
Ma~ka Tqvikiye camiinde ogle na
maz1 1ohnd1ktan sonra defnedile
cektir. 

ANNABELLA 
WILLIAM POWELL 

ledilerek tedavi altma almm1t§lr. Yu

kandaki resimde kadma ~arpan araba 

ve yaral1 kadln eczaneye nakledilir

ken gortiniiyor. 

OLOM 
§ehrimiz tuccarlarmdan l\lurathan kar
d~ler Biirhan Muratbanofla, S1dlu Mu
ratbanojlu ve Ragib l\luratbanollunun 
babalar1 Trabzon ~ralmclan bay Hay
rettin l\lurathanoilu velat etm~tir, 
Cenazesi buciinkii pazartesi giinii saat 
1 de Kadakoy Bahariye <'addesi Siireyya 
11lnemas1 ka11asmda 62 numarah banesin
den kaldmlarak istimpotla Sirkeciye re· 
tirilecek, cenaze namaz1 ikindide Beyaz1t 
camiinde k1hnd1ktan sonra Edir11ekap1-
daki aile makberesine defnedileceldir. 
l\levli rabmet eyliye. 

senenin en ince ve en 
zevkli Filminde 

Barones ve 'U1fai°1 
(Fransizca Sozlil) 

Carsamba aksam1 M E L E K ' te 
' numarall biletler bugilnden aldinlabllir. 

Yann ak~am 21 de: FRANSIZ TIYATROSUNDA 

BUyi.ik 
Viyolonist HUBERMAl'1n KONSERi 

FERNAN DEL 

A~K MAHKOMU 
rilmjnde ... Bir Kahkaha Tufam ..• 

Herkesin agzmda dolR§an bir islm 

LIDA BAAROVA 
Gayet hissi, rniiesslr ve heyecanh 

ASKTAN DAHA KUVVETLI 
Fran51zca sazlil Filminde. Bu Per§embe Ak§am1 

S A K A R Y A Sinemas1n1n 
ikinci biiyi.ik muvaffakiyeti olacaktir. Bu Per§ernbe Ak§anu 

KAOIKOY SOREYY A 
A~k1n GOz Y a~lar1 

~imdiye kadar go1i.ilmemi§ bir muvaffakiyetle devam ediyor 

d_~~·------------------------------------~---------~--~---------------------.-..............,--------------------------------------~------------------------------------------------------~--BC a~.c. 
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POLiTiK'A ___ _ 
Sovyet - Japon ihtilaf1 

Diinya sulhwiu tehdit eden biiyiik meselelerden biri de Sovretler bir
liginin §arki Asyadaki sahillerinde ve nehirlerinde bahk tutmak i~in 
1906 da Amerikada Portsmouth'da akdolunan Rus • Japon sulh muahede
si ile Japonlara verllmi§ olan haldardlr. Gc~en senenin son giinlerindo 
bu mesele yilziinden Japonya ile Sovyetler blrllgtnin arasmda ~ddetli bir 
gerginlik Jleyda olm~u. i1d tarafm sefirlerini ve konsoloslanru geri ~e
kerek diplomasi mlinasebetlerinl kesmclerlne raniak kalm.l§tL. Lftkin son 
dakfkada yenl senede miizakerenJn devamt l~in a~Jk kap1 bl.J'aktldlgmdan 
tehllke ve harp ihtimall geciktirilm§iti. 

Son gelen haberlere gore Sovyet hiikfunetinin Jitponlann ballk av
landJklan sabalann miizayedeye konulacaguu llln etmesi, hl9 beklenml
yen yenl bir \-azlyet dogurnu.l§tur. QUnJdl muahedenin akdindenberi bu 
yerler miiuyedeye konulmayip esld mukavelelerin tahdidi ile fktlfa edil· 
mekte ldl. 

Muahede Ue o zaman Japonyaya maglup olan ~arhk Sibiryanm Ja
pon, · Ohotiski ve Bering denizlerlnde 12,000 mil u.zunlugurulaki savahi
linde Japonlara ebedi olarak baIIk avlamak haklam vermqti. Bu suretle 
biitiin Slblrya sahlllerinde ballk tutmak lnhisan Japonlann eline ge~miJi
ti. Bural1a Ruslar az babk tutuyorlardl. ~arh.k: zamamnda blitiin Rusya
da tutulan bahklann yiizde onunu blle Sibirya sahilleri hasllat1 te~kll 

etmlyordu.. 

Li.kin Bo~ inJalibmdan sonra Ruslar da ~ki Sibiryada bab.k 

aVUta ehemmiyet venni§lenlir. Buranm hasilati 1936 senesinde umumi 

Rusya bahk hasdatmm yiisde otuz yedisini tef1dl etm.iftir. Son senelerde 
Sovyetler blrlili §ark! Slbirya sahillerlnde genii mikyasta tahkimat vii
cuda getirdiginden Japonlann burada ser~e ballk avlamalarim asker
llk cihetinden mahzurlu bulm~tur. Bunun i~in Japonlann bahk avlaya
caklan sahalan azaltmaga ~t1gmdan malOm gerginlik hastl olm~tur. 

-QiinkU bu sularda babk~1bk Japonya i~in hyati ehemmiyeti halzdir. 

Dlinyamn en biiyiik bahk~ memleketi Japonyadl.J'. Biitiin diinya bahk 

haSJlatmm yi.izde yinni ii~iinii Japonya temin etmcktedir. Her Japon aile
sinin sofrasmdaki esas yemek bahktir. Asyanm sulhii bu meselenin alacagi 

tekle bagltdar. AK~A~I 

Evnenme cezasa: D<dlan-n ! 
fnsanlann ~k ate§ile yanarlarken 

sevdikleri, kadmla evlendikleri her 
memlekette ekseriyetle \'11.kua gelen 

hadiselerdendir. Fakat ge~en giin 
kafasi kesilen Cin generali Nang 
Kao Namn Wdbetine balnlacak olursa 
her ycrde bunun boyle olmad1g. anla
fthyor. 

~in orduswmn talimatnamesine go
re bir asker yalmz sililnm sever. ~a
yet vakti olursa sevgilisile de m~gul 
olabilir. Fa.kat bunun i~in ~ vakti 
bulunmak mutlak elzemdir. ~ayet ~in 
aske.ri bu a~ ~ini evlenmege kadar 
vardmrsa bu hal o zaman sevgilisinl 

daha ~ok, silalum ise daha az sevdl
flne delilet eder. Onun i~in harp za. 
marunda bulunuyorsa bu kilstahlafl 

hayatile Odcmege mecburdur. ~iinkii 
arbk bo~anmak da para etmeiz. Evle
nen bir nef erse ark.a kaf asma bir kur
§UD Sllnlarak obiir dilnyaya yollamr. 

Bir cephe generali ve Nangpo mev· 
kii kumandaru olan Nang Kao Nanda 
sevdigi kadmla evlendigi J~in yiiksek 
mevkiine ragmen kellesini lrurtarama
d1. Yiiksek zabit oldugu i~in onun da 
kafasma bir diigiin hediyesi olarak 
bir kul'§un stlolmadi, cellad tarafm
dan kafasJ. kesilmek suretile idam 
edildi. Onun yerine §imdi kal'lSI ~in 
ordusunda hizmet ediyor. Yakmda 
bir kadm taburile cepheye hareket 
edecektir. Kadm pyet bir daha ev• 
lenmege k~cak olursa o za.man, 
§imdi asker oldugu i~in, kelleyi kaJ.· 
betmek Sll'&Sl ona gelesektir. 

Kravat abonesl 
Nevyorklu iki ya§h kadm senelik 

abonemanla kravat tevzi eden bir fir .. 
ma kunnU§lardlr. Bu firmaya abone 
olan erkekler senede otuz dolar ver
rnek mukabilinde bir senelik kravat 
fhtiyacm1 temln edlyorlar. Aboneler 
evvel~ bir sual varakasi dolduruyorlar 
~e bunda hangi gomleklere ve hang! 
elbiselere uygun kravat i§ledilderini, 
ktavatlann renklerini, ~izgili mi, yok· 
sa noktall m1, olmas1 lazun geldigini 
blldiliyorlar. Ondan sonra flrma ken• 

dilerine her ay ba§mda bir krava' 
gonderiyor. 

Talep vukuunda se~Umek uzere blr 
ka~ kra_yat birden de yolland.Ig\ va. 
kidir. 

Bu ikl ihtiyar Nevyorklu kad1n bu 
kurduklar1 kravat milessesesi sayesin .. 
de ~ok para kazanmaga b~lanu§lar
dlr. Kadmlar evvelA kocalannm tam
dlklanna tahsis etmek iizere i§e girl~ 
mek sonra ragbet gorwice te§ebbiisle
rini geni§letmi§lerdir. 

Yunanistandaguzelllk krali<;esl se<;ilecek 
Yunanistanda, 1939 senesi Yunan 

gilzellik kralicesini secmek i~in ha
mrll~a b~~tir. Bir k~ seneden
berl Yunanistanda trek ~ olan 
bu giizellik milsabakasirun tertibini 
Atina gazetelerinden blri iizerine al· 
nu~tir. 

Miisabakaya girecek genQ klz ve 
kadmlar 15 ile 30 y~ arasmda olmak 
lft.zundll'. Bunlar 1 mayis 1939 tarl-

tibiyeye gondereceklerdir. 
Heyeti tertlbiye, bu fotograflan, 

miisabakarun tertibini fuerlne alan 
gazetede ne~rettirmekle beraber, jilri 
heyetine de gosterecektir. Jiirl he
yeti, f otogmf gonderen klzla.rdan 
onunu SCQerek Atlnaya davet edecek 
ve bunlar arasmda jiiri heyeti huzu· 
runda nihai bir milsabaka yapacak 
ve s~ilecek gilzel, 1939 senesi Yuna,. 
nistan gilzellik krali~esi ilA.n edlle-

hine kadar f otografianw he yeti ter- cektir. 

Tavuklara dudak boyas1 
t Tro<;yada ~ bir ziraat mecnw

asi tavukla.rla dudak boyasma dab' 
g11.wJT, blr ftkra. yaZlyor. 

«Ald.zgmuz habere gore, tavuklar 
ka4inlann kulla.ndiklan dudak boya
larlle makyaj yapmaktadir. Bu boya 
~ guzelle$en tavuJdann silriimu ~old . 
oluyar. 

•Bir ~ok tavukfular, tavuk'lann 

ibiklerini d1ulak boyasile boyamakta
dtr. Bilhassa iip?r.:ekl,e ¢rniiYan du
dak boyalan ,ok ku.Uaniligor. 
«Tavu~u on ya$lannda kart bfl' 

tavu§1in ibigi.ni pembe renge boyayip 
mii$teriye on gilnliik pilly tUge ko
layca satmaktadw.• 
A~i yulcan .1uw 11erde ~ aA

laki boM/. 

Amerikada bir rahip 
evlenmege hevesli kizlarla 

erkekler ifin bir mektep aftl 
Amerikada ~e~it Qe~t mektepler 

vard.Ir. Bir mektebe giden yemek pi
~irmestnl, diger bir mektep otomobil 
idaresinl, il~iincii blr mektepte bira 
lmalini, dordiincii bir mektepte astro· 
nomi, nlhayet be~inci blr mektept~ 
tahta kurulanmn nasll imha. edilece
ginl ve daha blr~k ~eyleri ogrenebi
llrsiniz. Amerikahlann mektebe gide
rek ogrenmiyecekleri hemen hi<; bir §ey 
kalmanu~br, denilebllir. Yalmz bekftr
hktan evlilik hayatma atlamayi ogre
ten blr mektep yoktu. Amerikalllar bu 
hususta ders almadan ad1m atmaga 
mecbur oluyorlardt. 

Amerikanm Dreksel Park §ehrinde 
Kresbitoriyon kllisesl rahibi doktor 
Klint.on Koksun bu noksaru telft.fi et;. 
mek i~ln t~bbiise girl~tiginl haber 
a.llyoruz. Doktor Koks evlillkle alAka
dar bir<;ok klmselerln iicas1 ve te~ikl. 
ilzerine kllisesinde bir izdiv~ mekte
bi ~~tir. Evlenmege hevesll olan 
klzlar ve erkekler ~imdi bu mektebe 
devam ederek en iyi ve en dogru izdiva~ 
metodlan hakkmda rahipten ders 
gormektedirler. 

Mektep miidavimlerinin adedi pet 
i;;oktur. Doktor Koks vcrdigi derslerin 
herbir saatini, ktzlarla erkeklerin ta.
m~alarmdan itibaren rahibin oniin
de diz i;;okerek nikahlanm klydinnca
ya kadar katettikleri ~ok purilzlii 
yolun muhtellf safhalanna tahsls et
mektedir. 

Doktor Koles yiizlerce dinleyicinin 
huzurunda verdigi ilk dersinde sOzle
rini biiyiik blr alaka ve dikak:tle takip 
eden gent;; klzlara ve erkeklere demit' 
tir ki: 

«BU evlenme mektebini kurmamdald 
maksad, evlenmeyi bir tesadiif masa.-

Amerikada bekarhktan 
evlilik hayabna atlamayi 
oireten mektep yoktu. 
Rahip doktor Koka bu 
noksaru telafi etmittir. 
Mektebe devam edenler 
pek ~oktur. Rahip dok
torun ilk dersi biiyiik ala
ka uyand1rm11br. 

smdan c;ikararak ak1l ve mantlk nu
runa kaVU§turmak, hakikaten uygun 
bir hale getirmek ve gizli maksadlara 
~.let olmaktan kurtarmakt1r.u 

Ondan sonra rahip Koks klzlarla, 
erkeklerin en iyi bir surette nas1l ta
m~abileceklerini izaha b~ayarak bu 
hususta ~oyle bir metod tavsiye etmi~
tir: 

cBir erkek bir ktzla veya bir ktz bir 
erkekle t.ruu~mak istedigi zaman boy
le bir miinasebet tesis etmek i~in en 
dogru bir yeri aramay1 unutmamall
dlr. insan bir p1rlantay1 ~irkef arasm .. 
da anyabillr mi? Tabii, bir gen~ diger 
bir gen~le bir dans salonunda ve ya
hut bir barda ve lokantada tam~abi
lir. Ancak muarefe peyda ettigi bu 
kimselerin ne cins insanlardan oldu· 
gunu goz oniinde bulundwmas1 la· 
zungellr. 

Tesadiif bagh olan flbrtler de dog
ru bir hareket degildir. Qiinkii insan 
tesadilfen kar~tl~tlg1 bir kimseden 
~abuk vazg~er, miinasebet ~ok devam 
etmez. izdiva~ tellfillar1 da evlenmege 
hevesli olanlar i9in itimada ~ayan blr 
saadet kaynag1 degildirler. Bu gibi 
mutavass1tlann kullandlklan desise-

ler ~oktur ve tehlikelldir.> 
Doktor Koks bunlan soyledikten 

sonm gen~ klzlara ve erkeklere birl· 
birlerile tam¥Ilak i~in en miina.sip 
yerlerin kiliseler tara!mdan verilen 
miisamereler, spor kliipleri ve nihaye' 
her giin !;Rl~1lan mesai dairelcri ol-
dugunu anlat.nu~trr. I 

Izdivaca namzed olan klzlarla er
keklerin evleninciye kadar ge~irecek· 
leri hayat, doktor Koks'a nazaran, biti 
tak1m muamelelere baghdir. iki taraf 
arasmda almacak tavru hareket hu
susunda Amerika11 rahip pek liberal 
dil~iinuyor ve diyr ki: 

cf;layet ni~anWar ayrr ayn yerlerde 
oturuyorlar ve her gi.in birlbirlerini 
goremiyorlarsa, gen~ kizm gen~ er
kege b~ka klzlarla, gen~ erkegin. da 
gen~ k1za ba§ku erkeklerle konll§mak 
Icin miisaade etmesi lAzungelir. Anca~ 
bunun icin iki tarafm biribirlerine 
kar~1 tam itimadl olmas1 gerektir. 

Ni~anl11lk hayatmm pek uzun silr· 
mesine ve bu esnada fazla samimlyet 
g0sterllmesine ~ok muterizim. Bir 
kavga ve yahut bir oliim hfidisesi uze
rine klz a.Qlkta kalir ve tahrip edilmif 
bir metadan b~ka bir ~ey degtldir.> 

Rahip Koks, gelecek dersini evlen
mek kasdile bidbirlerile t~an er
keklerin ve k:lzlann miitekabil bare
ktlerine tahsis edecektir. Bu mesele
ye dair neler anlatacaguu rahip §iID· 
diden ilan e~tir: ( <;ok ogi.inen bit 
ki1nse samimi ve namuslu sayilamaz. 
Birisi, hayat arkada~1 olarak intihap 
ettigi blr kimsenin huzurunda ogiln .. 
mege kalkl~1rsa bu hareketi gayri ~ 
biilige ve hayal inkisanna mfincer 
olur.> 

1:::urn" ::ii~f ":v:n~r 1
[ G 0 N 0 N A N s i K L 0 p E D i s i] 
lspanya ciimhuriyet~ilerinin ellnden ~1kmak iizere olan 

I ""IBarseRonu $8hri 
J:

1 B arselonun tehdid altmda oldugu l olan Barselon ctfuerOS>> denen imtiya~ 
~on 1spanyol muharebeleri vazi· Ianni da klsmen kaybetmi~tir. 

yetinden an1~1llyor. Katalonyanm Frans1zlar ~ehri 1808 le 1813 ar~ 

:&Us Elaine Vi.lb 

Bir ~ giin evvelki niishamu.da 
1939 senesinln en gtim1 Te en zengin 
n~lhs1 olan, ingllterenln gayet zen.. 
gin bir tiltiincu ailesine mensup m1a 
Elaine April Vills'in Fra.nsia kontu 
Maurice Retout du Trevou Ue evlene
c~inl yaznuftlk. 

Evlenme me1·asimi Ununusaninln 
b~cl gilnu Londrarun Assemption 
kilisesinde yap~b.r. Mis Vills 17 
ve kont da 29 ya~mdadlr. Nikfilllan· 
ru Joyan inglllz papazi Vaterkeyu y&
ni evllleri tebrik ederken evvelA ge
line ingili~e ve soma da kocasma 
fmns1zca hit.ab etmek mecburiyetin-

de ~tJ.r. Qiinkii kont genQ kan· 
smdan ingilizce ders almakta lse de 
amda g~en. iki haftallk ni~anl1ltk 
devrl esnasm.da derslerinl IA.yikile 
taldbe f1rsat bulama.rnr~. 

Bu dugiin biitiln Lond.rayi alika
dar e~ttr • . 

merkezl olan bu ~ehrin, hayli ehem- smda (Napolyon Bonapart zamanm .. 
miyetli mazisi vardlr. Tarihi, ~gi da) i~gal ettiler. -
yukan Katalonyanmkine baghdll'. 

Tahmlne nazaran Kartacell Alimcar 
Barca tara.fmdan kurulan ~ehir, onun 
lsmlle Barcino diye arulmaga b~la.
~b.r. (~imdi !spanyollar Barcelona 
ya.zarlar.) 

Ogiist, burasiru bir Roma miistem· 
lekes! hallne getirdi. Vizigotlar Ba.r-
eelonu zaptedip 415 ile 431 arasmda 
merkeZleri yaptllar. '?ehir, sekizincl 
as1rda, Magnbilerin eline d~tii. 801 
senesinde, Louis le Debonnaire Mi.i.&-
liimanlan piiskiirti.ip Barselon kont
lugunu kurdu. Bu te~ekkill 874 de 
milstakil oldu. 

Barselon on lkinci asirda Aragon'a 
iltihak ederek Akdenizin en miihim 
bahrl sitesi haline geldi. 

LA.kin !sabelle ve Ferdinand dev
linde Aragon'la Ka.stil'in birle~mesl 

ve on be~inci asmiaki k~fiyat, ~eh
rln cografi ve iktisa.dt ehemmiyetlne 
balta vurdu. Bi~ok isyanlara sahne 

Barselonun ya.km tarihl ka.n1J ls
yanlarla doludur. Son asll' zarfmda 

memleket iktisaden miireffeh bir ha.
le geldiyse de, daima siyaseten tehll-
keli blr yer, fitili tu~~ blr dt~a-o 
mit sayJl~t1r. 

Burasi, ~ehir olarak pek milkem• 
meldi. Ya.run milyondan fa.Zla. nilfu .. 
su vardlr. ttniversitesile, bahriye mek• 
tebile, katolik seminesile, muhtellf 
lditiiphanelerile bilhassa Aragon ar
~ivile (hazlnei evrakile} m~hurdur.i 

Bil·~ok kara ve deniz yollarmm il(ti• 
rnagah1dlr. Yunlu ve ipekll kum~lar, 
deri, tentene yapar. Qok ~a.rap ihrao 
eder. ~ehir, bir rus1f dalre halinde 
tath meyilli bir dagdan sahile iner. 
Bilyi.ik Rambla caddesi iizerinde Krf.tir 
tof Kolombun beykeli pek giizeldir. 

Bu son dahili harp esnasmda hava 
hiicumlan yiiziinceen hayli ha.rap olad 
Barselon, Ciimhuriyet~i mukaveme
tin ruhu mesabesindedir. 

vnona Madama 
I ngillz B~vekili ile Hariciye Na.- · 

zin Romada kaldlklan milddet, 
ikametlerine tab.sis edilen Villa Ma.
damada. otunn~archr. Villa Mad&
ma sonra yedinci Clement namile 
Papa olan Ka.rdinal Jules de Medi· 
cls i~in ~ edilml~. 

Binarun planlanru Raphael hazll'o 
I~. i~1 Giulio Romanoya tevdl 
edil~. Buraya Villa Madama. adl · 
verilmesi Charles Qulnt'ln kfz1 ve 

Alexandre de Medici&nin bitlnci boo 
ns1 ){Qrguerlte d!Autriche1in (1536 

senesinde) burada oturmasmdan lie-. 
ri gellyor. 

Villada uzw1 milddet Napoli Bour• 
bonlan oturm~tur. Buras1 bir kao 
senedenberi Romaya gelen ecneb: rru
safirlerln ziyareti i~in hazirl~ 
tir. 

ingiliz Ba~vekili ile Hariciye Nazi.• 
n ikincl katta oturm~ardlr. Vill&
run giizel bir tara~as1 ve taracanm 
~ok gilzel rnanzaras1 vardlr. VIDA bl1! 
onnarun kenarmdadll'. Mussolini 
forumu bu civarda ~ edilmistir. 
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Bilgi ad1na umumi harp Ye~ilay ~en~lerbirli~inin 
D k t I k I . b .1 .1. d senehk kongres1 · 

emo ra mem e et er1n I g1 I a am- Reis profesOr Fahreddin Kerim GOkay bira VO 

lar1 arasinda diinyanin kOr dOgii~iine kanyak prop•gandasmdan 1ikayet etti 

k "' b. · k AtatUrkUn hat1ras1na hUrmeten bir dakika 
ar~1 umum1 1r _ 1syan opmu~tur sUkOt edildi, BUyUklere teluraflar vekildi 

Hede~: Jnsanklzga mahsus umumi ve mii#erek ·t! 
men1aatleri orugacak 1~1k dolu bir cephe (! 

Nevyork: ikincikanun 
Dtinyada sayISiz mi.i.cadele cepheleli 

var. Yer yer, i;e~id <;~id menfaatler 
~arp~1yor, tlirlti tilrlti kuvvetler boy 
ol<;ii~iiyor. Karan11ga dogru bir kor 
dogti~fildtir gidiyor. 

Bir tarafta da bu miicadelelerden 
uzak bir bilgi alemi var. Kitaplar ara
smda ugra~1yor, yeni 1~1klar anyor, 
yeni yollar buluyor, yeni ufuklar kel?
fediyor. Bu ugra~malarda hep iyi ni
yetler var: Bilgi adamlannm gayesi 
akh hakim ktlmak, gorill? ufuklanm 
geni~etmek, insanlarm hayatm1 da
ha rahat, daha iistun bir hale koy
mak ... 

bu bilgi miiessesesi de te~kilat halin
deki bir milyon azas1 vas1tasile Ame
rikanm her tarafmda sesini duyura
cak bir mevkidedir. ~uras1 var ki bu 
bir milyon ~za hep sec;me, muhitlerin
de ni.ifuzlu adamlard1r. 

Ri9mond toplantis1, Ameikaya 
mahsus bir fikir parlamentosu vaziye
tinde kalmanu~tir. Toplantmm 15 en
cilmeni ve enctimenlerin 54 ~ubesi va
s1tasile tedkik edilen 1800 raporun <;<r 
gu, dtinya yilztinde bilgi alemini ha
rekete getirmege ve insanlik bakunm
dan umumi menfaatleri k6rumaga ug
ra~acak bir merkez kurmaga aittir. 

c;ok sevdirecek, el birligi ile gah~mak 
imkanlanm artt1raca.kti. 

Hayvan adam, araya girmi~, tayyar 
reyi ylkacak, yak:acak, milletleri biri
birinden ayiracak bir vas1ta haline 
getirmenin kolay1m bulmu~tur. Eski 
tarihler, di.inya yiizil.nde terakkinin; 
tesamtihiln sirnm, insanlar arasmda 
gittikc;e listiin nakliye vas1talarmm 
yard1mile temaslann artmasmda ve 
insanlarm biribirlerini yakmdan ta
mmalarmda gortirler. Bu Ol~ii ba.lo.
mmdan tayyare. insanhg1 menfaat ve 
goril~ noktasmdan bir killc;e haline ge
tirecek bir vas1ta olmall idi. Halbuki 
tama.mile ters yola dogru gidilmi9tir. 

Fakat dtinyada h1rs1z kuvvetler var. 
Ri9mond'da okunan nutuklar goz

den gei;irilecek olursa, ~u kanaate var
mamak imkam yoktur: Bilgi alemi 
seferber hale girmi~tir. Diinya yiiztin
de kor dogti~e kar;;1 umumi bir harp 
ilan edilmi;;tir. 

Ya radyo? insan dimagmm bu ya
man mucizesi,insanlarm mekan ve 
zamam tamamile hazfetmelerine ve 
biribirlerine seslerini duyurmalanna 
imkan hazirlam11$tir. Fakat hayvan 
adam buna raz1 olur mu? Radyoyu 
derhal nefret uyandrracak, insanlan 
biribirine dii~man edecek bir vas1ta 
haline koymanm yolunu bulmu~tur. 

Diinlrii toplanttdan bir goriinii1 
Bunlar, bilgi adan1lannm fikiderinl 
ve bul~lanm i;allyorlar. insanllgm 
mukadderatm1 bu sayede daha derin 
karanhklara dogru stiriiklilyodar. 

Bugiine kadar bilgi adamlan bu gi
di~i olagan buluyorlard1. Dtinyada 
olup bitene gozlerini yumuyorlar, ku
laklarm1 tik1yorlard1. Kendi kendi
Jerini bir kiitilphaneye, bir 13.boratu
ara hapsedip: c:Diinyamn politikac1-
lannm, diplomatlarmm ne halleri 
varsa gorsilnler! • diyorlarch. 

Son ?:amanlarda i~ degi~mi~tir. Di.in
yanm bilgi adamlan arasmda ~ddet
li bir isyan kopmu~tur. Birer birer ki
taplarmdan b~larm1 kalchrmaga, ha
ri~te olup bitene kulak kabartmaga 
ba~lam1~lard1r. Son bir, iki senede bu 
cephede beliren hareketlerin delin 
manalan vardlr. Hele bizim gibi ak
lm tam hakimiyetini hedef diye kabul 
eden, bunu klsmen geri;ekle~tirmeyi 
ve hayatma sokmayi ba.{iaran bir mil
Ietin bu gidi~e yabanc1 kalmas1 caiz 
olamaz. 

Birkai; giindlir Amerikada cRi9-
mond• ~ehri bu yolda bir harekete 
merkez olmu~tur. Euna ait haberler 
gtinlerce Amerika gazetelerinin ilk sa
hif ele1inde b~ yeri tutmu~, harp, 
nefret, tazyik, cinayet haberlerinl 
unutturmu~tur. 

(Bilginin ilerlemesile me~gul Ame-
1ikan cemiyeti) Ri~mond'da senelik 
toplant1sm1 yap~tir. Bu cenuyet 
dunyanm en biiyUk bilgi kurumudur. 
Dogrudan dogruya 20,000 azas1 var
chr. Te~kiiatma mensup 166 bilgi ce
miyeti ile beraber, azasmm yektlnu 
bir milyonu bulur. Yani bir siyast 
f1rkamn nas1l yuz binlerc" azas1 varsa 

( Ak§am)in edebi romant 

Ri9mond muhitinde kullamlan lisa
na bakm1z. $oyle diyorlar: 

Diinyada iki nevi insan var. Bunlar 
ezeldenberi ~arp1~1yorlar. Birisi in
sanhg1 yilkseltmek i~in bi1gl ve bulu~ 
anyan i.i.stiin tiptir. Digeri de tistiin 
adamm bulu~lanm <;alan ve bunlar1, 
klrmak, y1kmak, ezmek, b~kalanm 
kOle haline getirmek ve en adi h1rsla
ra ve menf aatlere varmak i9in kulla
nan hayvan adamdir. Bilgi adam1 bu 
gilnlere kadar bu hirs1zhga ses 91kar
mam1;;, iyi niyetlerle ve bi.iyiik zah
metlerle vard1g1 bilgi ve bulu~larm 
ylkmak ii;in kullamlmasmdan dolay1 
vicdan azab1 da duyma1m~tir. 

Fakat dtinyada cehalet, h1rs, ap
talhk o kadar yol alm1~ ve cihan har
binden sonra o kadar delilikler yap1l
nu~tir ki, nihayet bilgi adamlanwn 
akl1 ve vicdaru uyanrm~br. Bunlar bir 
kuvvet haline gelecekler, te~kilatlana
caklar, dillenecekler, h1rs1zlara ve fe
na gidil?lere kar~1 seslerini ve tesirle
rini duyuracaklardir. 

iki misal: Tayyare ve radyo ... Ku~ 
gibi u~mak hevesi insan nesli kadar 
eskidir. insanlar bunu once 1·uyalann
da ve masallarmda yapm1~lard1r. Ni
hayret bilgi adam1 katre katre i;areler 
aram1~, aralarmdan ytizlerceleri bu 
ugurda can vermi;;, tayyare gibi in
san dimagmm .en bilyilk zaterine ka
vu~ulmu9tur. Bu vas1ta, zaman ve me
kan gibi insanllgm iki dti~manma ga
lebe edecekti. i:nsanlan biribirine yak
la9tiracak, daha iyi tamtacak, daha 

Tefirka No. 31 

TA.PRAK 
BURHAN 

A§k ve §iir ii;indeyiz. 
Montreux o kadar ho§wnuza gitti 

ki tekrar daga. c;lkmak istemiyoruz. 
Buras1 bir §iir ve ~k yuvas1. 

Necmi bey bi.itiin sevgisile bana dii§
til. Onun Paris c;1lgml1klanm affettim 
artI.k ... Benim yudum yudum tatmak 
istediglm a§kl o kana kana veriyor. .. ... 

Bu aydmhk gecede sandalla goliin 
enginlerine ac;1ldik. Kilrekleri b1rak
t1. Yamma geldi. Dizlerime biraktigi 
ba.~m1 sevgiden ic;im titreye titreye 
6evdim. Hayatm bu kadar tatlI ve 
hayattan almacak bu kadar leziz 
zevkler olduguna inand1m. Onun bir 
timsah gibi sokulu~undan tirkme
den kendimi kollarma b1raktim. 
GOiden a~k ~aynad1 ve kokten ~k 
dokilldil. Sevgiye kand1m artik. 4:;11-
gm gibiyim. ... ... 

Bugiln sabah gezintisinde onu 
yalruz bll'aktim. Israr etti. Fakat bir 
~ok bahaneler bulup onu gonderdim. 
Buna ihtlyac1m vard1. 

Yorgundum. Onun gozlerinden 

CAHID 

saklamak istedigim i~lerim de vai·dl. 
Aras1ra kili;iik el aynamm yarchnn 
ile b~1mda giltik<;e s1kl~an beyaz 
telleri topluyorum. Bunlar eskiden 
say1labilirdi. :?imdi bir kii<;tik demet 
olacak. kadar c;ogalchlar. ' 

BR{'nm bu milzi<; misafirlerden 
kurtarmak i<;in c;al11?1rken gozlerim 
daha korkun<; haberler verdi. Alrum
daki c;izgiler ve goz kapaklanm1 c;e
viren halkalar... Bunlarm rnfmasuu 
anhyorum. Fak:at o kadai· mesudum 
ki beni tehdid eden bu ~aretlerden 
korkmuyorum. Parmaklanm yoru
luncaya kadar c;ah~tim. Ogleyln ge
zintisinden dondilgu zaman deli gi
bi beni kucaklad1: 

- Bugiln harikuladesin! 
B~1m1 omuzlanna. • !raktun. 
i<;ime tath bir sukftnet yayildJ. 

Onun ho~una gitmek i~in her ~eyi 
yapacag1m. , .. ... 

Bu seyahat viicudiimiin giizel bir 
kadln i~in lilzumsuz yaglaruu eritti. 
Oen~ klzhgundaki ince ve dilzgtln . 
halime dondiiJ!.1. GOzlerir_ e&1d 

J 

Gidi~ o ~ekildedir ki bilgi, bM,1Ill 
kaldirmazsa ve kahramanca bir mii
cadele cephesi kurmazsa y1klc1 kuv
vetler insanlarm mukadderatim bin
lerce sene gerilere atabilirler. insan 
dimagmm 5,000 senelik ara~tirmalar 
neticesinde vard1g1 parlak neticelerin 
birkac; ay ic;inde cehalet ve tahakkti.m 
gibi batakllklarda heder olmas1 iljten 
bile degildir. 

Bilgi adamlar1 tam bir hareket pla
m hazirlamru1, insan dimagmm bilgi 
ve bulu~1anm fena maksadlar igin c;a
lanlann foyasm1 meydana koymah, 
asil ve necip bir mahluk s1fatile in
sanlarm varmI!? oldugu ytiksek mev
kii, bozgundan kurtarmalld1r. Bilgi 
adamlannm temsil ettigi realiteler 
alerni, btitiln dar goril~ ve gidi9lere 
kar~I oyle bir iistilnlUk kurmahchr ki, 
muhtelif memleketlerde ferd ve grup 
menfaatlerinden tistiin bir umumt 
menfaati korumak, nas1l devletlerin 
ilk vazifesi ise, insanllgm m~terek 

ve devaml1 menfaatleri kar~1smda da 
muhtelif memleketlerin muvakkat ve 
hususi menfaatleri oylece huki.imden 
dii~er bir hale gelsin. 

Ri<;mond'daki miinaka~alar kar~1-

smda ben de co~tum. Bilgi adamlan
nm hedef diye gosterdikle1i bu yolu 

Ahmed Emin Yalman 
(Devann 10 un cu sahifede) 

ifade kudretini verebilmck ii;in ken
dimi zorluyorum. Yiiziimi.in ve b~1-
mm sevimsiz i~aretleriyle nas1l olsa 
miicadele etmek imkam var. otelin 
kuvafori.inu sl.k s1k ziyaret ediyo1um. 
Ba91m her zaman muntazam ve yii
ziim daima dilz ve ta.ze. 

Yirrni il9 yllhk ilk evlilik hayahm
da kendimle hig me9gul olmadlln. 
Euna ne lilzum vardl. ilk zamanlar 
genc;ligin gw11ru vardl. Son zaman
lar da isteksizligin tesiri oldu. 

Paris beni mhan i;ok harab et
mekle beraber kadmhg1 ogretti. Dai
ma sevimli kalmarun sirlanm bul
dum. Ve gori.iyorum ki bu yeni gO
rilnti9tim onun bakJ.~larm1 maglub 
ediyor. 

. Btitiln kuvetimi bu miicadeleye 
baglamaktan b~ka ne yapabllirdim. 
Onu zaptedebilmek ic;in kendimi 
zorlamak: lAz1m. .•. 

.. " 
Yeni bix gezinti program1 yaptlk. 

~imdi ogle yemekleri ic;in goliln uzak 
klyilanndald kti~iik lokantalara ka
dar uzamyoruz. Bu mtihim bir de
~llgi oldu. Her gtin yeni renkler, 

--yen! rnanzaralar kar~smdayiz. Bu 
gezintileri ben buldum. otele gelen 
bir ingiliz ailesi sinirime dokunmu~
tu. 
~r~unt ye~il gozlil, soguk muz 

gibl bir klzlan var. Gwdtigti zaman 

Ye¢lay gen~ler birliginin .senelik 
kongresi diin saat dokuz bu~ukta 
Eminonu Halkevinde ya.p1lch. Yil.z
lerce ic;ki aleyhdar1 gen~ kongre sa
lonunu hmcalun~ doldurmu~tu. Hat
t~ salondan t~an kalaballk merdi
ven agizlanru bile t1kanu~ti. 

Kongreyi Ye~ilay cem,i.yeti reisi 
profesor Fahreddin Kerim GOk~y ~ok 
gtizel bir nutukla ~ti. Profesor ev
vela Ataurkiln olti.m'tine il$aret et
mi;;, ayakta bir dakika htirmet sii
kutundan sonra, istikrnI mar~ soy
Ienmi~tir. 

Bundan sonra doktor Fahreddin 
Kerim, Ye~ilaym faaliyetini izah 
ederken demi~tir ki: 

«- Size Ye~ilay geni;lik te~kilatm
dan bahsedl'!cegim. Gern;lik bir mil
Ietin funidini te~kil eder. Onlan da
ha hayata atilmadan evvel bir ta
kllll zehirlere kar~1 c;elikten bir mu
kavemete hazirlamak rn.zimdir. i~te 
bu geni;lik te~kilat1 da buna cevab 
veriyor. 

Atattirk milletin istiklalini gern;li
ge emanet etti. Bu bilytik emaneti 
korumak ic;in saglam irade, saglam 
seciye Ia.znnd1r. Bunlan mahveden 
zehirlere kar~1 da durmak lazrmdll'.> 

Profesor Fahreddin Kerim Gokay 
bir miiddettenberi devam eden i<;ki 
propagandalarmdan bahisle ~u soz
leri soylemil$til': 

c- Bir miiddet evvel radyoda Ulu
daga 91kacak geni;lere Kanyak tav
siye olunuyordu. ~imdi de memle
kette bi.iyi.ik bir bira propagandast 
b~ladI. Afi~ler goriililyor."' Bir bar
dak bira bilmem ne kadar silte, bil-

di1$leri gorilniiyot•. <;ok sevimsiz. 
Fakat kll'nuz1ya yak1n .. Hile Hile 

san sac;lan galiba Necmi -beyin ho
~una gitti. Aram1zda bir. ka~ masa 
oldugu halde b~1mn' · onu gormek 
i<;in uzand1gm1 hissettim. Bu altm. 
kafalI ingilizler nereye gitsem kar- · 
~1nuza c;lk1yqrlar. Hie; olmazsa ogle 
yemeklerinde onlardan uzak kalmak 
18.zrm. 

• 
• * 

Bugiln kuva.fore indigim zaman 
kararuru vermi~tim. Bu, :Necmi beye 
blr slirp1iz olacakti. Yanin saat ic;in
de kumral ba?1rill bir demet san 
gill halinde aynada gordum. Arbk 
beni izru; eden beyaz tellerin tehdi
dinden de kwtulmu~tum. 
S~laruru yapan k1z: 
- c;ok gtizel oldu madam. Dedi. 

Ytizi.ini.izti i;ok ~ti. Ben de farkm
dayun. Sincabi serpintiler, mavi be
nekler, kestane gozlerim bu a1tm 
~er~ive igin hit; te yabanc1 bakma
dllar. 

A~llt nefti elbisemin i.izerinde bu 
san ve muntazam b~ eskisinden da
ha magrur ve daha ernniyetli. 

Terasta beni bekliyen Necmi be
yin yawna geldigim zaman deli gi
bi yerinden s1~rach. Dudakla.i'l derin 
bir hayranllkla ~Inu~ti: 

- Milkemmel, dedl Hariku1ade ... 
GOzler'.a.'lin siyah 1~1kla11 uzerime bi-

c 

mem ka~ gram tereyagma ve saire
ye muad~. 

Madem ki bOyle, si.iti;u diikkanla
rm1 kapatalnn. Yagc1lann kepenkle
rni indirelim. inekleri sagm1yalrm. 
Hepimiz bira f1<;1lanrun altma ya
tallm. Mad.em ki g1da bw1da.. oyle 
degil mi? 

Bira propagandasma nihayet ver
mek ic;in te~ebbi.i.slere b~lachk. Bize 
verilen cevab: cDaha koyu, daha kuv
vetli ictkilerin yerine hafif alkollil 
olan biray1 tavsiye ediyornz» diyor
lai'. Yani 9er ve ehveni ~er meselesi... 
Bizim i<;in ~errin ehveni, ehven ol
rmyam yoktur. :;;er vard1r.-, 

Profesor Fahreddin Kerimin nut
kundan soma Ye~ilay gern;lik birli
gini.n bir senelik i;all~ma faliyet ra
poru, vezne raporu okundu. 

Murakibler, Ye~ilay gen~ler birli
ginin bir senelik raporunu ~ayan1 

takdir buldul:.:i,r. 
Bundan sonra idare heyeti ser;il

di. Sei;im neticesinde idare heyeti
ne: Ba~kan Prof. Dr. Fahreddin Ke
rim Gokaydan sonra yiiksek milhen
disten Suphi ve Orhan, hukuktan Me
liha, hukuk mezunlarmdan Fehmi, 
eczac1dan Abdullah, t1bbiyeden En
ver ve Kemal, kimyadan Mustafa ve 
liselerden Tank, Mahmud, Gavsi. 

Miirakiblige: Yiiksek iktisad ve ti
caret mezurJ~nndan Milldp, mali
yeden Necmi, Merkez bankasmdan 
ihsan sec;ildiler. 

Mtiteakiben bilyiiklerimize tazim 
ve ~ilkran tclgraflan r;ekilmesine al
k1~larla karar verile1:ek kongre niha
yet btildu. 

rikmi~ti. Ona ho? goriinmenin ver
digi zevkle hen de neselenrnistim. ' . . 

Dayanamadl. Ellerimi . tuttu: 
- Zeki ve mi.ikemmel bir k~dln-

sm! 
:__ Begendin mi? 

-<;ok! 
i~ime derin bir emn.iyet geldi. Onu 

soguk muzlu altm kafalari gorebil
mek i9in zahmete girmekten kurtar
d1m art1k. 

Gazetelerde Major golti lizerinde-
ki bir otelin ilamm gorduk. «BalayJ 
seyaha tine ~1kanlann saadet yuvas1• 
diye reklam yapillyor. Her halde gil• 
zel bir yer olacak. 

Necmi beye dedim ki: 
- i:talyaya gei;sek. Bu otel bana 

cazib gBriindil. Manzara degi~tirmi' 
oluruz. 

Artlk bana o kadar yakm ki, ar
zulanm1 beraber duymakta ge
cikmiyor. Sabahm erken saatinde 
Montreux'den gec;en eksprese yetii;
tik. ... . .. 

On sekiz, yirmi dakika siiren 
Semplonun obill' ucunda tekrar ai;J.k 
havaya kavu~ugumuz zaman ital
ya topragma girmi~tik. Ve biraz son
ra Stresa istasyonunda indik. 

(Arkas1 var) 

' 



Bir bo§anma, bir 
a~k macerasz 

Frans1z filim alemini §U sirada me§· 
gul eden iki hAdise vard1r. Bunlardan 
birincisi me§hUr piyes muharrirl ve 
artist Sacha Guitry ile kans1 Jacque
line Deluba arasindaki bO§anma da
vasid1r. 

Sacha Guitry birka~ sene evvel 50 
ya§mda iken Jacquelin ile evlenmi§ti. 
KanSI o zaman 25 ya§mda idl. Bun
dan evvel daha iki defa evlenmi§ ve 
ve bO§anm1§ olan Sacha bu defa art1k 
aynlmag1 aklma bile getirmedigini 
soylilyordu. Halbuki aradan birka~ 
sene ge~er gei;mez Sacha Guitry yeni 
kansmdan da aynlmaga kalkl§Illl§· 
t.ir. 

Sacha iptida sahnede birllkte oyna
d1g1 kansma hitaben Sik sue ({Sana 
serbestligi iade ediyorum» kabilinden 
cinaslI sozler soyleml§. bundan sonra 
evinl b1rakarak Parlsteki Amerikan 
hasta.nesinde blr oda tutmU§, burada 
yatip kalkmaga b~Iam1§br. 

Jacquelin bir miiddet sabretmi§, fa. 
kat sonunda mahkemeye miiracaatla 
bo§anma davas1 a9maga mecbur ol
mu§tur. Davada kocasm1 evini terk
elmekle itham ediyor. Hakim bugi.in
lerde iki taraf1 ~agiracak ara bulma 
i~in ~ah§acaktir. Fakat bu mesainin 
bir netice vermiyecegi Sachanm ti~iln
cti defa olarak bo§anacagi anla§Ilmak
tadlr. 

ikinci hadiseye gelince, bu da Tino 
Rossi ile sinema yildlzlanndan Mire
ille Balinin Fransadan M1Sira hare
ketleridir. iki artist s1rf gezmek i~in 
MISlra gidiyor. 

Tino Rossi ile Mireille Balin iki sc
nedcn beri sevi§iyarlard1. Mirellle fi. 
lim <;evirmek i~in Holivuda gittigi 
halde Tinodan uzak kalrnaga taham
miil edemcdiginden mukavelesini bo
zarak geri donmil§tii. ikisi de birbir
lerini sevdiklerini a~1k~a soylcmekte
dirler. Maamafih §imdilik evlcnmegt 
dG§iinmediklerini ilave ediyorlar. 

Franciska Gaal Amerikada 
Macar artist kendisine kuvvetli bir 

mevki yapmaga muvaff ak oldu 

~-

Franciska Gaal'ln Holll \'Utta ~eldlen bir resin! 

Son senelerde Avrupadan Amerika- maktadir. 
ya bir~ok artist gitmi~tir. Fakat bun- Franciska Gaal, Macadir. Bir~ok 
lardan ~ogu Amerikada tutunama- filimlerini Viyana ve Berlinde ~evir-
m1~, tekrar Avrupaya donmu~tiir. Hal- mi~tir. 910 senesinde dogduguna gO
livutta kalan vc kendisine mevki ya- re henilz 29 y~ma girmi~ demektir. 
pan. artistler arasmda Franciska Gaal Kumral sa~h, elA gozlil olan bu artist 
de vardU". Avrupada ~evirdigl Papri· pek gilzel olmamakla beraber ~ok se-
ka, Veronika, Budape~tede Skandal, vimlidir. 
ilkbahar Resmige~idi gibi filimlcrile Artist ~imdi Metro Goldwin Mayer 
kendislnl ~ok sevdirmi~ ve herkesi ~ok hesabma ve Hollivutun tanmm1~ ar-
gilldi.irmii~ olan bu artist Amerikada tistlerinden Franchot Tone ile birlik-
yalmz komedl degil, facia da oyna- te bir filim !;evirmektcdir. 

Y eni bir Greta Garbo Ceki Kogan 
be§ parasiz 

Margaret Sullavan oerek sanat bak1nm1ndan, 
uerek hususi hayat1nda Gretaya ~ok benziyor 

~ 

Margaret Sullavan 

Holivudun ~~ yildlzlanndan Mar
garet Sullavan son zamanlarda ~ok 
parlBllll§tir. Bu artistten ne zaman 
bahsedllse: «Yeni bir Greta Garbo » 
deniliyor. 
Gen~ artist ~cvirdigi !ilimlerde Gre

ta Garbo glbi bily\ik bir sanat kudre
ti g&termektedir. Fakat benzeyi~ 

yalmz bwidan ibaret degUdir. Marga
ret'de Greta Garbo gibl ~ok sakin ve 
miinzevi ya§alllakta, husust hayatma 
kimseyi kan§t1rmamaktadlr. Marga
ret de gihii1tiiden1 ismi etrafmda mii
naka§alardan, millakatlardan1 dedi
kodudan ~ok korkar. 

En buyiik zevki okumakt.ir. 

Amcas1mn yan1na s1g1nd1. 
KarJS1 da annesinin yan1na 

gitti 

Bir zamanlar bilyilk bir ~ohret ve 
bir hayli para kazanm1~ olan Ceki 
Kogan son zamanlarda be§ paras1z 
kalm1§t1r. 

Ceki iki sene evvel gen~ ylld1zlar
dan Betty Grable ile evlenmi§ti. ~im
diye kadar clinde avucunda ne varsa 
sarfetmi§tir. ~imdi be§ paraSiz kalm
ca kansmm parasile ya§amaga mcc
bur olmamak ic;in amcasimn evine s1-
ginm1§t1r. Kans1 da kendi anneslnin 
yanma gitmi~tir. Cekl ve Betty gaze
tecilere §U sozleri soylemi§lerdir: 

«- Birbilimizden aynlm1yoruz. 
~imdilik bu suretle ya§B.yacag1z. Ya
kmda i§lerimiz dtizelince tekrar bir
likte oturacagiz.n 

Cekinin vaktile kazand1g1 para bir 
ka~ milyon dolard1. ~imdi annesi bu. 
nu babahgi ile birlikte sarf etmekte
dir. Ceki annesi aleyhinde dava a~
nu§tlr. Bu davanm neticelcnmesini 
beklemektedir. 

Sinema haberlerl 
* Duglas Fayr Banks yeni bir iilim 

~irketi kurmu~tur. ~irket her sene bir
ka~ btiyilk filim yapacaktir. Duglas 
yap1Jacak filimlere bizzat nezaret ede
cektir. * Marlene, Amerikaya vasil olmu~
tw·. Yakmda ~all~aga ba~.hyacaktir. 
Bu fillm bittlkten sonra Avrupaya 
donmesi ve Fransada yerl~mesi muh
temeldir. * Ge~en hafta Pariste sinemalar, 
yeni resimler yiiziinden protesto ma
kanunda kapannu~tir. Sinemalar bir
~ giin kapah kalm1~, neticede bir 
anl~ma olmu¥ur. * Greta Garbo, Hollivutta yeni bir 
filim cevirmege ba{llam1~hr. Filmin 
adL Ninotschka'd1r. Filmin rejisor\i 
m~hur Lubitsch'tir. 

1:5an11 

Kont Ciano yak1nda 
Londraya gidlyor 

Lomira 15 (A.A.) - italya llariclye 
Nazm Kont Ciano, «Daily Malla in 
hususi muhabirine yapbiJ. beyanat
ta yakmda Londraya gitmek iimdin-
de bulundugunu soylemi~ ve levkal
ide dostane diye tavsll ettJgt Roma 
miilakatlanndan dolayi menmuniyet 
beyan eylemi~tir. 

Ayni hususi muhabirin diger ta
raftan yazchgma gOeJ', 1\tussollnl, 
ttaJyan . tngiliz an~asmm zih
niyetiue katiyen riayet etmek fikrin
de olduguna dair namusu iizerlne s0z 
venni~tir. 

ltalyan mahafilindeki 
sukutuhayal 

Roma 15 (A.A.) - Havas: ingtliz 
tavassutunu timid eden itaiyan ma
hafili, sukutu hayale ugram1Jitir. ital
yan mahafilinden edinilen intiba bu
dur. 

Buna mukabil !ngiliz mahafili, 
evvelki gilne nazaran daha az bedbin
dir. Akdcniz vaziyetinin mi.i.stakbel 
inki~f1 hususunda mi.i.said funitler 
beslenmektedir. Mussolininin kullan
dlg1 sulh dili , ingiliz devlet adamla-

n uzerinde iyl bir tesir biraknu~tir. 
Bilhassa italya ve ingilterenin milJi
terek sulh siyaseti takib etmek azim
lerini beyan eden resmt tebligin son 
f1kras1 ~ok manal1 gorill ilyor. 

Berlin 15 - Sala.hiyettar Alman 
maha!ili, Roma mil1akatlar1 netice
sinde ne~redilen resmi teblig hak
Jonda ihtiyatkAr bir vaziyet alni~tlr. 

Sabah gazeteleri de, resml tebllgi 
neJiretmekle iktifa ecllyor ve bu hu
susta hi~ bir miitala.a yilriitmilyor. 

lspanya iti 
Londra 15 - Ba~ekil Romaya gi

derken bilhassa ispanya i¢nln gorii
~illecegi tahmin edilmi~ti. Halbuki 
bu hususta hi~ bir muzakere olma
rm~tir. itaiya, general Frankonun 
katl bir taarruza girl~tigi s1rada mii
zakereye yanw;mam1Jitlr. Bu sebeple 
!taiyamn niyetleri hakkmda bir fi· 
kir edinmek kab1l olamrurui;;tir. 

Siiveyf kanah meselesi 
Paris 15 - Silvey~ kanah idare 

mcclisl toplamm~1r. ikinci reis Ed· 
gar Bone italyanlar kanal haklan
daki isteklerlnl blldirmi~tir. Bu :is
tekler heyecan uyandJ.nm~tir. 

General Franko'nun kuvvetleri 
(Ba~ taraf1 1 incl sahilede) 

~irilmi§lerdir. ~elue giren Frankistler 
ahali tarafmdan btiyilk meserretle ka
bul edilmi~lerdir. 

Taragon, ehemmiyet itibarilc Kata
lonyanm ikinci §ehridir. Ahalisi 350 
bin ki§i kadar tahmin olunmaktad1r. 

Frankocular 14 koyii i1gal 
ettiler 

Salamanka 15 (A.A.) - Milliyetper
ver umumi karargahmm tebligi: 

Katalonya cephesinde, Savalla Del 
Condado, Las Filas, Sarreal, Ollea, 
Vellbert, Hospitalet, Bradcll Villalla 
Alka, Torroja, Poboleda, Llaveria, 
Unauriudona, Castello, Vandellos ve 
Masbalanti koylerini i§gal ettik. 2240 
eslr ald1k. 

Franko hiikUmetinin tebligleri 
Bilbao 15 (A.A.) - Askeli mahfil

ler, Taragon'un ve Reus'Un bu kadar 
silratle sukutu kar~smda hayret gas
tennemektedirler. Bu suretle ~arki 
~imali cephesinin en biiyiik klsnn y1-
k1lm1\> oluyor. 

Reus Taragon'dan kil~iik olmakla 
beraber biltiln harp sanayii merkezi 
oldugu i~in i§gali digeri derecesinde 
ehemmiyetli addedilmektedir. 

Saragossa 15 (A.A.) - Milliyetper
verler Lerida . Baruelon yolu tepeleri 
ile Akdeniz arasmda Gayda nehrine 
vannIJilardlr. Bundan Reusun cenub 
bolgesi hari9tir. Burada da dil§man 
mti~kil bfr vaziyette bulunmaktachr. 

Katalonyanm cenub bolgesindc, 
dil~man, milliyetperverlerin oni.inde 
Akdenize dogru yiirfuneleri esnasm
daki gibi, karmaka11§1k bir haldc ~e
kilmektedir. 

Hukumet V alanaiyaya 
nakledilecek 

Paris 15 (A.A.) - !spanyada barb 
sahasmdan gelen haberlerde, hilkU
me~i ispanya imvvetlerinin Tortoza 
ile Tarragone arasindaki biltiln cep
hede i;cat etmekte oldugu bildiril
mektedir. 

Katalonya hilkumetl, biltiln i§leri 
merkezi hilkumete devretm~tir. Ba§· 
vekil Negrin ve Hariciye Nazm Del
vayo mi.istesna olrnak i.izere hiikflmct 
Valansiyaya gitmege hazirlamyor. 
Ba§vekil ile Hariciye Nazm Franko 
kuvyetlerine kar§I miidafaayi idame 
ettirmek Uzerc Barselonada kalacak
lard1r. 

. Barselona 65 kilometre 
Saragos 15 (~.A. ) - Frankistler 

diin Katalonya cephesinin heyeti u
mumiyesinde vasati on kilometre ka
de.r ilerliyerek Coloma civannda 
krun Ba1·selona takriben 65 kilomet
relik bir mesafede bulunmaktad1rlar. 
Frankistler bundan evvel Barselon 
ayaletinin hududunda bulunan Co
don tepesini i§gal ettikleri i~in Colo
ma §imdl toplanmn ate§i altmda bu· 
lunmaktadu. 

Cenub rmntakasmda Frankistler, 
Montblanch • Reus yolu i.izerinde vc 
Reuse on kilometre mesaf ede kain 

Valls ve Alcover §ehirle1inin nakliyat 
merkezini i§gal etmi§lerdir. 

Barselonda mukavemet 
h~zirhg1 

Barselon 15 (A.A.) - Frankistlerin 
ileli hareketi §ehrin ~chresini degi§· 
tirmi§tir. Silah altma ahnanlann so
kaklardan g~mesi vaziyetln vaha
metinl hatirlatmaktadlr. Kadmlar ve 
~ocuklar kl§la kap1lannda toplanarak 
silall altma almanlara veda etmekte
dirJer. Caddelere gerilen geni§ kurde
leler halk1 mukavemete davet etmek· 
tedir. Duvarlar afi§lcrle doludur. 

Hiikumet~i generahn azin1kar 
beyanah 

Londra 15 (A.A.) - Sunday 
Chronicle gazetesi. son nushasmda 
general Mijanm §U beyanat1m ne§
rcdiyor: 

Adamlarnmzm haleti ruhiyelcri, 
mahrumiyetlerinin derecesi ne olur
sa olsun, ve Frankonun yabanc1 kl
taatmm indlrdigi darbelere ragmen, 
hi~ bir zaman bugfulkunden daha 
iyi olmam1~hr. Hi~ blr zaman teslim 
olm1yacag1z. Frankoya taze kuvvet
ler verildi. Bizim adamlanmiz ise ikl 
senedir harb bolgelerindedirler. Bu
giln kendilerinden ycniden taarruz 
etmelerini istedim. Milracaatnna asil 
surette mukabele ettiler. Bu hal, as
kerlerimin haleti ruhiyesini goster
m,ektedir. 

Hilkumet ordusu, modern techizat, 
tank, tayyare ve bilytik toplar temi
ni i~n Franko kadar kolayllkl~ra 

nail olsaydl, harb ~mdiye kadar bit
mi~ olurdu. Fakat bu kaynaklardan 
mahrum olru·ak da ve her ~eye rag
men zaferi elde edcccgiz. dii~man son 
kozunu oynuyor. Muvaffak olamnz
sa, maneviyatl ne olacaktir, buna mu
kabil davasmm hakkmdan emin Olru\ 
k1taatmuz sonuna kadar dayanacak
lard1r. 

Katalonyada ilerlemcsine milsaade 
ettik. Zira burada mukavemete tevcs
sill etmekle be§ yere bir ~ok telefat ve
recektik. Fakat dil~amm1zm burada 
i~gal ettigi her kilometre murabbama 
mukabil Estramadure ve Mad1id cep
helerinde arazi i~gal ettik. Askerleri
miz amator degildir. Gen~Ier bile mu
harebe yillannm verdigi tecrilbe ile 
sertle~mi~ bir barb veteran1 haline 
gelrni~eridir. Olgun y~ta insanlar 
maglOb edilemez. Silft.h ve milhimmat 
istihsaIAtmuz organize edilml~ ve 
muntazam bir tarzda cereyan etmak
tedir. Bu hususta yabanc1 kaynaklara 
bagll degtllz. Sakin ve nihal zafere 
kani bulunuyoruz. Biikfunet ordusu 
magh1p olmam1Jitlr ve olnuyacaktlr. 

Amerikada i1sizlere yard1m 
taluisati 

Va~ington 15 (A.A.) - Mebusan 
Meclisi, i§sizler i~in 725 milyon dolar
llk bir tahsisat kabul etmi~tir. Bu tah
sisat Rcisiciirnhur Roozeveltin iste
digi m1kdardan 150 mlyon dolar azd1r. 
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Oniver1ite ve yiik1ek 
mektepliler tekrar kliip. 

I ere girebilecek mi? 
Spor kliiplerine ginnekten me

nedilen iiniversite ve yiiksek mek
tepler mensuplamun bu kaflttan 
hari~ bnak:tlmast i~in beden ter
biyeid umum miidiirliigu nezdin
de tefebbiislere girifildifl ve bu 
tefebbiisiin um.am mikliirUik ta
rafmdan miisaid bir JeJdlde br
pland1p haber ahnmJJtu. 

Bu haber tehrimiz spor m.aha
filinde sevin~le kaqdanmpttr. 

FENERBAHCE STADI: 

~ bled oniin4e beyecanh bir an 
F enerbah~e, I. Sporu 
8 - 1; Beykoz, Top
kap1y1 7-0 yendiler 

Vefa • Betlktaf 1UomcJan 4iger bir enstantane 

~EREF STADI: TAKStM STADI: 

Be~ikta~, Vef ay1 4-0 yen di 
ilk devre golsUz olarak berabere nihayetlendi, 
Siyahbeyazlllar 6 dakika ieinde 3 not yapt1lar 

Fenerbah~e stadlnda yapllan ild 
lig m~1 da bfi.yiik sayi farklarile 
netcelendi. ilk mai;1 Beykozla Topka· 
p1 yaptllar, Hakem B. Adnan Akmm 
idaresinde yapllan bu mtisabaka da- · 
ha ilk dakikadan itiabren Beykoz 
hakimiyeti altma girdi. Zayif bir 
kadro ile sahaya ~lkmak mecburiye-

Haftan1n siirprizi 

~eref stadmda giiniin en rniihim iizerlnde hakim bir vaziyete gei;tiler. tinde kalan Topkaptltlar Beykozun 
ma~1 Vefa ile Be~ikta~ arasmda ya- Sagh sollu yapt1klan hucumlarla Ve- bu ilstiinliigii kar~1smda fazla daya-
p1ld1. ~ampiyonluk yolunda avantaj1 fa kalesini tehdid ediyorlardI. Heran namadi. r{k golii penaltidan yapan 

Galatasarf!.y - Hllli.l lie 
1 -1 berabere kald1 

Ma~1n golleri ilk devrede yaplld1 
bulunan siyah beyazlllann bu mtisa- beklenen go! nihayet dordilncii daki- Beykoz, devre ortalanna dogru ~ehab Taksim stadinda giintin yegane lig 
bakayi galibiyetle bitirmeleri ~ampi- kada yap1ld1. ve Said vas1tasile ~ gol daha glkara· m~1 Galatasaray ile Hilal arasmda 
yonluklanru garanti vaziyete soka- B~ikt~ birinci golil rak devreyi 4 - O bitirdi. yap1Id1 ve biltiln tahminlerin hilafma 
cak. Diga· taraftan VefaWann gale- Hayatinin avut ~izgisine kadar gO- ikinci devrede yine hilkimiyeti id.a- bir surpriz denecek §ekilde 1-1 berabe-
besi puan vaziyetine nazaran Fener tiirerek ortaladigi topu kale oniinde me ettiren Beykozlular 15 inci daki- re nihayetlendi. ~azi Tezcarun hakem-
ve Galatasaray kliiblerinin ~piyon· demarke vaziyette yakalayan Bedll kada be¥tci ve rniiteakiben de eyehab . ligi altmda sahaya ~1kan tak1mlar §U 

luk yohmda ilmitlerini lruvvetlendi- Vefa mi.fdafileiinin durgunlugundan vas1tasile iki gol daha yaparak sayi §ekilde dizildiler. 
reoek mahiyette !idL Bu yiizden mil- istifade ederek plase bir vu~la ta- adedJerini yediye ~1kardtlar ve miisa- Galatasaray: Osman - Lutfi, Adnan-
sabakaya bilyiik bir kala.ba.hk top- klmmm ilk golunu ~ikardi. Bu sayi baka bu ~ekil degi!?llleden 7 - 0 Bey- Musa, Bedii, Ekrem - Necdet, Siiley-
la.nnn~tt. Sa.at 15,20 de Siileyma.niyeli Vefalllar i.izerlnde bir tesir icra et- kozun galebesile nihayetlindi. man, Cemil, Buduri, Mehmed. 
Tarlkm !hakemligi. altmda sahaya medi. Canla bRl?la ~all~arak kalelerini Fenerbah~e. i. Spor Hilal: Murad .. Akif. Muammer • 
glkan ta.klmlar ~u ~ekilde dizildiler: miidaf aa ediyor ve Be=?ikta..5 tazyiki Giiniin ikinci kar~la~as1 Fen er- Mustafa, Zeynel, Miisalim • Lutfi, 

Be~ikt~: Mehmed A1i - Taci, Hus- kar~ISmda ezilmeden oynayarak ara,. bah~e ile istanbulspor arasmda yaptl• Hakk1, Riisteni, Haltlk, ibra.hm. 
nil - Btilend, Feyzi, ~vket - Hayati, da sirada hucum yapmak imkanuu di. Talebelerin kl'ilblerde oynatilma- Galatasaray taklmmda. izmirden ge-
Rld.van, Bedii, ~ref, E~erf. da buluyorlardi. Oyun bu siralarda masmdan en.fazla mtiteessir olan is- len Cemil merkez muhacim oynuyor-

Vefa: Azat. Saim, Vahid - Sefer, sertle~mek istidadi g0sterdi. Her iki tanbulsporlula1· bu maga tekaiid du. Senelerdenberi mildafi oymyan 
Lfttfi, Nam1k - Ad.nan, Abdu~, $ilk- takun birbirine favul yapmaga b~- oyunculardan miirekkeb bir taklmla bu oyuncunun taklmm en miihim 
ri.i, Mehmed, Garo. ladilar. c;1kti. mevkiine getirilmesi dunk.ii netice 

Oyuna Vefanm merkezden yaptigi B~ilcta~ ikinci golii B. Ahmed Ademin idare ettigi mac;- ilzerinde biiyilk bir amil olm~tur. 
bir hiicumla ba~land1. ~ikta~ mu- 23 tincii dakikada merkezden inki- ta taklmlar ~u kadrolarla oynadilar. Oyuna Galatasaray ba~lach ve der. 
dafaasmda kesilen bu akrm Vefa sag- Fenerbah~e: Hiisameddin • Faztl, hal kaleyi bulan bu hiicum Cemilin 

~af eden bir 'Be$ikta~ hlicumunda ~e- k tarafmdan tekrarlandJ.. Kale yaln· Lebib - M. Re~ad, Aytan, Ali Riza - acelesi yiizilnden heba oldu. San ir-
refin ani olarak Hayatiye gec;irdigi · 

runda miisaid vaziyette topu yaka- Fikret, Esad, Y~ar, ~aban, Semih. mlZllilarm ani hiicumunu tehli.k:esiz 
topu Hayati kalecinln miidahalesine · · Iavan Abdus. giiniin ilk slla qfltiinil I. Spor: Ali - Ali, Ismail - Nejad., atlatan Hilalliler derhal mukabele et-

'J y- ragmen aglara taktl. 
~ekti. Dakikalar ilerled.ik,..e 11~1 be· Orban, Tank - Bii.rhan, Samih, Sa- tiler ve bu akm korner ile neticelendi. 

• :s- 'J ~r Bu say1 yel?il beyazhlann oyunu · 
yazlllann biitful enerjil· erini kullana,. lahaddin, Hasan, lhsan. Sagdan c;ekilen korneri Hilal mer-

tizerinde bilyi.ik bir tesir yapti. Biltiln 
rak oyun iizerinde ufak bir Ustiin· hatlarmda birden bozulma alaimi Oyuna b~ar bB.?lamaz Fenerliler kez muhacimi Ha.kkI gilzel bit· kaf& 
Iilk temin e~e muvaffak oldukla- derl1al bu miitekaid tak1m kar~mda. vurll§ile ti~tincti. dakikada gole tahvil 

"'Ln-& gorilltiyordu. nm g5riiyoruz. hakimiyeti ele aldilar ve 'kalecinin etti. ilk dakikalarda yed.ikleri golii 
~ik~ ii~iincii golii • ~ ·· · d d est Be~ar fedakir bir ,....i,.;lde ,.a,. acemiligi yuzti.n en Fikret vas1tasile milteakib klsa bir §8.§lo.nltk evr 

'i""'"""' ll' Beo!likt~m s1kl tazyiki al tmda de· 
l1'malda ancak Vefa hiicumlanmn iistiiste ii~ gol ~1kardilar. Son dakika· g~iren Galatasaraylllar timid veren 

vam eden oyunun 27 nci dakikasmda .... netice almasma mani oluyorlardt. larda bir sayi daha yaparak devreyi ~ hiicumlarla derhal oyun Ur.erinde 11.&• 
mi.idafilerln yanh~ 1'ir kafa vurmalart 

Fa.kat ~ beyaz tazyiki gittikge faz- 4 - O bitirdJer. kim bir vaziyete g~tiler. 
lala~yordu. yiizilnden kale oniinde topla ka.r~ iknci devrede yine Fenerbahce has- Sanklmnzi hakimiyeti.ne giren oyun 

kar{!Iya 1talan ~eref slla blr vuru~la · .. Vefmua 1r ........... o.. ---1tt m1m c;enber i~ine alarak hAkim bir her dakika beraberllk S&J1&1Dl ipre .. 
~ ... ""'"$. r-u takun.uun u~ilncii golilnil yapt1. -&.w. kan 

20 nci .claldka oyun bil.tiin ~iddetlle ~ekilde oynadi. Fikret, ~aban, Esad eden bir §ekil aJmuma A'"'IY"'en .. 
..,. B~ikt~m dordiincii ~olU takl I 1 di k k .,, ............. v. zt~ette oymyan mu devam ediyor. Vefamn sagdan yap- .. m annm sayi arim ye ye ~1 ar-. §1 ve ~"""'ilA a ., .. 

ti.gt bir hi.icumda ortaya get;en topu Bu golden iki dakika sonra ~ere- makta mil~kilat ~ekmediler. Oyunun hacimler bir tii.rlii netice a.b\mtyor-
~krii kaleye <19irn havalandirdl. lin avut i;izgisine kadar gotiirerek 35 inci dakikasmda Fenerbahi;e gol.. lard!. Tak:J.mda ilk defa merkez muha-
Tacl topun keruilslni ~mt hisse- geriye ortaiadlg1 topu R1dvn yeti~e- le1ini sekize g1karm1J? oluyordu ki is.. cim oyruyan Cemil phsi oyunu yiizil.n., 
dince elile cevird.i. Penal ti... rek dordiincti de fa olarak Vefa agla- tanbulspor muhacimleri son bir gay- den i.istUste firsatlar k~yor ve di-

Vefalilar bu penaltJ.yi c;oktanberi rma takti. ret sarfederek sol a~1klan vas1tasile ger muhacimler de isteksiz oyunlarile 
sahada gormedigimiz Nannka ~ktir- Alt1 dakika icinde Irolayhkla yap1.. ilk ve son sayilanru yaparak bugunii birbirini bozmakta Yarl§ ediyorlardl. 
mek gibi bir hataya dli~tiiler. Ta.bis.· lan bu uc gol ye~ beyazlllarm mane- de 8 - 1 gibi biiyiik bir farkla mag- Tahmin etmedikleri bir anda yap. 
tile fiitbola olan al~kanhgnu kaybet- viyat1m bozdugundan artik ge~ gii- IUb bitirdiler. tiklar1 gol ile maneviyatlan yi.ikselen 
~ olan. bu oyuncu topu d1'an at- zel ve ne yaphklarm1 bilmez bir ~ k Hilalliler de arada sirada §8.hsi hii-
makta gecik:medi. kilde oynamaga ba.?ladilar. K1r OfUSU cumlar yap1yorlardl. Bir aralJk giiniin 

Oyunun son dakika.la.n ~etin bir istanbul atletizm MonitOrliigil ta.- en muvaffak oyuncusu merkez muha-"' 
~ penaltidan :sonra ye~ beya.z- .;eki~e halinde devam etti ve mii· rafmdan tertib edilen Klr k~ulan cimleri HakkJ. kaleci ile kar§l kar~1ya 
l~ bozulacag1 tahmin edilir.ken sabaka bu vaziyet degi~eden 4 - 0 milsabakalanna diln ~~lide devam kaldl~ halde acelesi yilziinden topu 
b1l~ ~ld1klan gorilldii. Sol ta.rat- edilmi§tir. Alti bin metre iizerinde ya- dic::an atti. Ikin. • cl bir h:icumu O·'""'an tlld B~kt~m galebesile nihayetlendi. 'It u Q&&A 

tan yap an hiicurnlarla heran Be- ptlan bu miisabakada Galatasaraydan fedakar bir blonjonla Onledi. Her an 
~k~ kalesini tehlikeye sokuyorlar- Nasti oynacblar? ibrahim 20,51 dakika ile birinci, De- kolayllkla hiicum fll'SBtl bulan Gala-
dl. Buna mukabll B~ikt8"Wa11n da Oyunun ilk devresi i;ok giizel ce- mirspordan Hiiseyin ikinci, Be§ikt~- tasaraylllar biitiin hatlarile HiW. ka-
~ E~ref kombinezonuyle yaptigi. reyan etti. Her iki takun zaman za- tan Artin il~U.ncii olm~lardlr. Bu at- lesine yiiklendiler. Fakat biitiin di· 
icl.'1er Vefahla.ra tehlike yarattyorsa man birbirine hak.im vaziyete g~ti- letler izmirde istanbul taklmrm te§kil dinmeler kontrolsiiz bir ,ekllde oldu-
da Lutfi, Vahid mUdafaasi ~ok: ye- ler. Y~il beyazl11arm miiessiriyeti da.. edeceklerdir. gundan netice vermiyordu. 
rind.e miidahalelerle bu hiicumlan ha fazla idi. K~rrdJ.klan penaltl ma.g.. , Nihayet devrenin 44 uncii dakika-

anla§1lm1§ buna mukabil Galatasaray. 
hlar yanll§ bir tabiye ile oldugu gibl 
Hilal kalesine yiikleruni§lerdir. 

Kale oniine yig1lan on bir HilB.l o~ 
cusu arasmdan topu gei;innek Gala .. 
tasaray oyunculan igin bi.iyiik bir te .. 
sadill olabilirdi. Bunu idrak ederek 
Hilal tak1mma kale oniinden aqilma 
imkanlanm vermeleri icab ederken 
bunu yapmadilar. Ve bu yanh§ hare
ketleri mai;m beraberlikle nihayetlen
mesine sebeb oldu. 

Biltiin hatlarile beraber Hilal kale· 
slne yiiklenen Galatasaraylllar daki
kalar ilerledikge netice alamad1kla11-
m en nihayet takdir ettiler ve Cemil 
mtidafaaya Adnan ve Musayi muha
cim hattma Lutfiyi haf hattma g~ir
diler. Taklmda yap1lan bu son tadilat 
hiicum hattma biraz can vermi§ ise 
de bu tabiye son dakikalarda yap1ldlgt 
i~in mtiessir olamadl. 

Tamamile miidafaaya ~ekilen Hilil 
oyuncwan kalelerini canla ba§la mii
dafaa ederek Galatasaray hiicumlan
na kar§I koyuyorlardI. 
Muhacim hattma ge~en Adnan ken

disinden evvel muhacim oyruyan ar
kadaflanm laskandrracak 1>ir §ekilde 
OJDlyarak sqll .sollu muteaddid fiit
lerle HiW kalesini tehdicl ediyordu. 
F.akat berUerlfii bozmamak i~ bU.
tiin var1J.iuu ortaya koyan llilll ka.l.&
cisi Murad fedakir plonjonla.rla bu 
§Utlere mini oluyordu. 

Oyun Hilil kalecisi ile Galatasaray 
muhacimleri arasmda .sW bir ~ekif
me halinde devam ederken ve vaziye• 
degipneden gtiniin siirprizi '.halinde 
1-1 berabe.rlikle neticelendi. 

Nasal oynadilar? 
Galatasaray na.sll olsa yeneriz zih· 

niyetile sahaya ~ikmamn hata&llll be
raberlikle Odedi. Takunda 'ba§ta Liitft 
olmak iizere bii.ttin miidafaa hatb. 
muvaffak oldu. 'Muhacim hattmda 
oymyanlar ~m bu siirprizli .feldlde 
nihayetlenmesine sebeb oldular. . 

HiW takum §ampiyonada rol oy .. 
ruyan bir klil.ple berabere kalmakla 
biiyiik bir muvaffak.lyet gOstenniftir. 
Ba§ta kalecileri Murad olmak iizere 
Kkif, Miislim, Zeynel, HakJa. bu parlaM 
neticede i.mll olmUflanhr. Bu muvaf
falayeUerinden dolayi kendilerini tebc 
rik ederiz. 

akim btra.klyt>rlardt. IUbiyetlerinde bilyiik rol oynach. Lt'g marlar1 puan cetve11· smda H1W miidafiinin topu elile ('_b 

Son d.akikada Hayatl vasitasile ya.- ikinci devre B~ iistiinlugil T virmesi Galatasarayltlara beraberllJc Galata1arayh Nibadm 
pJlan bir Befi,k~ biicumnnda Vefa- altmda get;ti. Bu devrede bazi oyun- 0. G. B. M. A. Y. P. imkamm verdi. Ve Necdetin attigi oglu oldii 
lllar topu kornerle durdurdular. c;e- culann yaptlklan prkinlikler oyunun 13 10 3 - 53 13 36 penalti ile sanklrrruZihlar yegane sa- Eski sporculardan Galatasarayll ~ 
lrilen komeri mil.dafiler ~evirdiler ve zevkinl ~di. Vefada b~ta emek- -13 10 2 1 52 10 35 yilarmi yapblar. Ve devre 1-1 berabere\ had ve e§i Mualla Pekdi~in ogullall 
devre bu ~ekll degi~meden golsliz ola· tar Saim olmak tizere Sefer, Abd~ ve 13 9 3 1 36 13 34: nihayetlendi. As1m Pekdik difteri ha.stahgmdan Ja. 
ra.k berabete neUcelendi. Lfrtfi muvaffak oldular. ~ilkrii ve 13 6 3 4 41 25 28 ikinci devre sa bir zamanda diln vefat etmiftir. 

ikincl devre Mehmed fazla ~ yapmak hevesi 13 6 3 4 2S 23 28 ikJ.nci devreye beraberllkten kurtul. Cenazesi bugiln saat on dOrtte Me. 
ikinci devr~ye ~~m sagdan ytiziinden bir ~ok firsatlann Jtacma· 13 3 2 8 20 42 21 mak ~in bilyiik bir uimle b8fb.yan cidiye koyilndeki hanesinden kaJdm.o 

yaptigi seri bir hilcµmlaJb~landl. Be- sma sebeb oldular. Be~ik184 talwnm.- 2 3 8 12 35 20 Gala.tasaraylllar derhal Ustfinlugti te- larak Asri mezarhktaki medf eni mah• 
raber'lJtin fampiyonlugu tehlikeye d.a Mehmed Ali, Hiisnu, Feyzi, .Rld- 2 2 9 l9 40 19 min ederek HiW mm.f 88h 881na yerlef- susuna d.efnedilecektir. Mev!Adall 
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[ 
Bu sene beraber ada vapuruna bln

dilr. Mevsim yaz, hava olduk~a s1cak
tl. Arkada§Imla beraber bir ko§eye 
oturduk. Yusuf, kelimenin tam ma
nasilc giizel c;ocuktu. Uzun boylu, ge
~ omuzlu, atlet vilcutlu idi. Zeki 
gl>zlerinln ic;i 1§11 1§11 yanard1. Bakl§· 
Jan keskin ve ta th idi. Bir~ok kadm
Jar onu sinema artistlerine benzetir
lerdi. <;ok ne§eli, hatta biraz da mu
sip bir delikanl1 idi. 

O giinii vapurda etraf1m1 seyredi
yordum. Bence blr gezlntide en bii
ytik zevklerden biri de budur. Kalaba
llk bir trende, kalaballk bir vapurda, 
kalabahk bir tramvayda bilyiik bir 
zevkle seyredilecek o kadar ~ok §CY 

varda· ki ... 
Bir arallk ta ilelide oturan gene; 

bir kadmla bir adam gozilme ili§ti. 
Kadm olduk~a giizeldi. Kendisini da
ima goriirilm. Olduk~a hafif ruhlu, 
macera arayan blr kadmdl. Erkek 
tam onun k&f§1sma oturmu§tU. Eli 
yiizii diizgiin bir dellkanll idi. Gozle
rini kar§1smdaki gene; kadma dih-mi§ 
ona hayran hayran baklyordu. 

Kadm bir arahk ~antasmdan §lk 

bir sigara tabakaSI c;1kard1. ic;inden 
ahp dudaklan arasma yerl~tirdlgi 
sigarayi yaktI. Dumanlarm1 kar§ISID· 
daki gene; adama dogru iifliyerek si
garaSim ii;mege ba§lad1. 

Herhalde kadlrun kar§ISindaki deli
kanh toy bir c;ocuk olacakb. <;unkil 
kendisinden biiyuk olan bu hoppa ka
dma uzaktan oyle mcftun, ijylc can
dan bak1yordu ki. .. 

Yava§ca Yusufun kulagma cgil· 
dim: 

- ~u ta ilerimizdeki a§k sahnesini 
gomyor musun? diye sordum. 

O evveia gormedi: 
- Hangi a~k sahnesi? Nerede? diye 

sord u. Gozlerimle eti afa hissettirme
den ona ilerideki kadmla delikanhyt 
l§aret ettim. 

Yusuf keklik yakalam1§ bir avc1 gi
bi: 

- Aman, dedi, bana cglence c;1ktt .. 
Gidiyorum. 

- Nereye gicliyorsun? diye sorma
ga kalmad1. Yusuf yerinden f1rlad1. 
Bana da: 

- Ytiril! ... dedi. 
Kalktlm. Nereyc gidiyorduk? Yusuf 

ilerledi. Benim ona gosterdigim gene; 
kadmm tam kar§ISinda, delikanhrun 
hemen yanmda iki ki~inin oturabile
cegi kadar bir ycr vard1. Yusuf bura
ya yerle§ti. Beni de ~·aruna oturttu. 

Yarum1zdaki delikanll suratm1 as
mi§tI. <;ilnki.i Yusuf hemen gozlerini 
kar§Idaki gene; kadma dikmi§ti. San
ki birdenbire a tk olmU§, olmti§, bit. 
mi§ gibi bir vdziyet alm1§t1. 

Hoppa gene; kadm da §imdi gozleri
ni oteki delikanhdan Yusufa dikmi§· 
tt. Qtinkii Yusuf fevkalade yakl§Ikll 
idl. Vak1a obiir delikanh dn ~irkin de· 
gildi amma Yusufun yanmda sonilk 
kahyordu. 

Yusuf kadlnm kar§1sma oturma
dan evvel tammad1C'Jmiz delikanll 
genc;Ugi, elinin yiiziiniln dilzgi.inliigi.i 
lle kurulup duruyordu. Fakat Yusuf 
yanma oturunca onun yanmda sllik 
bir insan oluvermi ti. Zaten macera 
arayan gen~ kadm §imdi Yusufa dik 
dik bak1yordu. SigaraSirun dumanJa. 
nru ona dogru tiflemege b8§lnm1§tl. 

Oteki bic;are c;ocuk bu manzara 
'kar§lsmda sinirlendl. Kalktl, gitti. 

Bu esnada vapurumuz Adaya gel
mifti. Hep bfrden indlk. Gene; kadm 
Yusufu, davet eden bakt§larla, silzdil 
ve gtildti. dteki delikanlI ortadan kay-
bolmu§tU. -

Yusuf gene; kadmm bak1§larma ar
t1k aldm§ etmiyordu. Kadm ba§ka bir 
yola sapti, arkasma doniip bir kere 
daha Yusufa baktl. Halbuki biz obilr 
.sokaga saptik. 

Yusuf a danld1m: 
- Neden bOyle hareket ettin? Za

valb gene; adam ne kadar sinirlendi. 
Bu senin yapt1gm, tabir caizse <<A§k 
bozuculugu .. > 

Yusuf gi.lldii: 
- Bu benim en biiyiik zevkimdir. 

dedl, hie; erkekle1 e dikkat et tin mi 
Ho§lanna giden blr kadma :uzaktan 
baka1ken ne kadar kurulurlar, ne ka
dar deg irlerl Hele genc;ler adeta ha
reketlenne b1rer artist hali verirler. 
Tavirla1 b~kala§U'. Sonra kar§ism
daki kadm biraz kendilerlne umid ve
rlci bir bak1 la bakh m1? 0 zaman da 

uzelhkl line ernin olurlar. On Iara 

biraz begenerek bakan kadmlann kar
~1smda arhk kendilerinden daha gU
zel bir erkek bulunmayacagma ka
nidirler. ~k ba§langi~lan zaten ko
miktir. Fakat erkeklerin halleri onu 
bilsbiitun komikle§tirir. Ben boyle 
bir kadmm kar§1smda gtizellig~nin te
sirinden emin, kmhp duki.ilen bir er
kek gordiim mii? Hemen harekete 
gec;erim. Ne yapay1m? Bu da benim 
zevkim .•• Boyle insanlan bozmaga, 
bir argo tabirile ek§itmege bay1lmm. 

- Gadp bir zevk! ... 
Bundan sonra Yusufu daima ayni 

halde gordilm. 
<;ocugun biitiln zevki a§k bozucu

lugu etmekti. Herkeste bir c;e§it mu
ziplik vardir. Bunun muzipligi de i§
te boyle idi. 

Kendisine birkac; kere nasihat et
tim. Her goril§t.e: 

- Camm bOyle §eylerle ugra§ma .• 
iki ki§i birbirlerile me§gul olurken 
sen nic;in araya giriyorsun? diyordum. 
Fakat dinliyen kim? 

- Tasavvur edemezsin. diyordu, 
bu ne biiyiik zevktir. Boyle ~k ba§
langic;Iarmda bir baygm ·ve manah 
bakl§larile ka1'§1smdaki erkegl siizcr
ken araya girmek ... Ve kadmm bak1~
la11m oteki erkekten kendi ilzerine 
c;evirtmek ... Bu siirekli ve hakiki bir 
a~ktan da claha tatl1d1r. 

Gec;enlerde trenle bir Avrupa scya
hatine c;1km1§tlm. istasyonda Yusufa 
rastlad1m. O da seyahate c;1k1yorclu. 
Bu tesadiif e pek memnun oldu. Ban a: 

- Azizim, diyordu, ben deh§etli 
talihli bir adam1m. 

istanbulda c;ok ho~uma giden bir 
ecnebi kadm vard1. Galiba bir artist .• 
Adeta ona uzaktan tutgundum. Fa
kat §imdiye kadar bir f1rsatim bulup 
ahbapligi ilerletemerni§tim. 9Imdi ne 
goreyim? Bu kadm bizim trenle Avru
paya gitmiyor mu? Flrsati dii§iln bir 
kere ... 

0 boyle soylerken hakikaten c;ok gii
zcl, §Ik bir kadm oniimilzden ge~ti. 

Yusuf ya va§ca: 
- i§te! .. diye f1s1lclad1. Kadm trcne 

girmi§ti. Yusuf da beni siiriikledi. 
Gen<; kadmla ayni kompartimana bin
dik. 

Yusuf kadmm etrafmda pervaneler 
gibi doniiyordu. Gene; kadm da ona 
pek ahc1 g6zle bak1yordu. Yusuf ba
na yava§ca: 

- l§ler \Ok yolunda gidiyor! .. de
di. 

Fakat bu esnada bizim kompa1t1-
mana genr; bir adam girdi. Yeni yol
cu erkek gilzellig:nin bir §&heseri idi. 
Ona dtinyamn en guzel erkeklerin
den biri denilebilirdi. 0 kadar ki Yu· 
suf bile onun yanmda gOlgede kal
llll~h. 

Yeni yolcu yerine yerle§tlkten son
ra komparbmandakl gen<; kadm pek 
ahc1 gozle, pek candan bakmaga ba§
lam1§t1. Kadm da artik gozlerlni Yu
suftan ona dikmi§ti. Biraz soma ara
lannda milthi§ bir ahbaphk ba§laya
cag1 anla§thyordu. 

Yusuf fena sinirlendi: 
- tstersen ba§ka bir komparhma

na gidelim I... dedi. 
E§yamm b~ka bir kompart1mana 

ta§Irken Yusuf: 
- SaygiSiz herif! ... diye soyleniyor

du. 
Ben dondtim: 
- Ne kmyorsun camm? .. A§k ba§

Iangi~lannda bir kadm baygm ve 
manall baki§larile kar§tsmdaki erke
gi silzerken araya girmek ve kadmm 
bakI§larim oteki erkekten kendi \ize
rine c;evirtmek •.• Bu hakiki bir &§ktan 
da tatbdlr ... Oyle degil mi? 

Bu Yusufa bir ders oldu ve eski 
adetinden vazger;ti ..• 

Hikmet Feridun Es 

-

T. A. Q. 
T. A. P. 

AXKARA JtADYOSU 
Pazartesi 16/1 939 

TURKiYE SAATlLE 

12,30: Muzlk 1odn miizlgi - Pl), 13: Saat: 
ajans, mcteorolojl hnberlerl, 13,10: MU
zlk (gtlzel sesler - Pll, 13,30 - 14: Turk 
mtizigl (-PI>, 18,30: Program, 18,35: Turk 
miizlgl (lncesaz - Bestenig5.r, seba fash1 
Okuyan - Tahs1n Karaku§, c;alanlar - H. 
Derman, E. Kadri, H. Gur, B. 'Oner, H. 
Tokay, 19,20: Konu§ma (doktorun saatiJ, 
19,35: Tiirk mtl1Jgi (Kliisik program): 1 -
Rauf Yekta - Mahur pe§revl, 2 - Bekir 
aga - Mahur beste. Bir afetl meh peyker 
Ile nilktelerim var, 3 - Itri - Pen!tegA.r 
beste - Hem sohbcti dildar, 4 - Itri - Se
gall ag1r semai, 5 - Dede - Mahur yU
riik semai, 6 - B. 'Oner - Ney takslml, 
7 - Mustafa Izzet - SegAh §ark1 - Doldur 
getir ey saki, 8 - Dede - Mahur §ark1 -
Ooniil adh biilbiililm, 9 - Sadullah a~a -
Hicazkar §ark1 - Hiram et gtil§ene, 10 -
Qorlulu - Hicazkflr §aria - AldI benl iki, 
11 - §evki - Hlcazkar §ark1 - Goynumii 
du~r eden, 12 - Vecihe - Kantm taks1mi, 
13 - Tuna sesi - Uzun kavak yc§illendi, 
14 - Mustafa ~aVUIJ - Hiiseynl §ark1 - Bir 
dilberdfr bcni, Okuyanlnr - Kihne oku
yuculan, Calanlar: Vecihe, R. Erer, F. 
Fersan, R. Fersan, K. N. Seyhun, C. Ko
zan, B. U!ler, R. Kam, 20,35: Sant, ajans, 
meteorolojl habcrlcrl zlaat borsas1 (flat), 
20 45: Mtlzik <Oda milzlgi): Plyano: Ce
mnl Re§ld, Kernan: Orban Bornr, Viyo
lonscl: Envcr Kak1c1, 1 Van Beethoven -
Trio <Do minorl, 21,05: Konu§ma, 21,20: 
Milzik (kli~tik orkestra - §ef: Necip A§
km), l - Fritz Recktenweld - Orinzlng 
de -potpuri, 2 - Pepi Millier - Kur;ilk se
renad, 3 - Paul Holzer - Saksunya koylil 
danslan, 4 - Bucalossi - Pestalozzaimn 
blr §ark1s1 - Cirlblribln, 5 - Anton Ru
binstein - Kostiimlii balo - sultinden <;o
banlar, 6 - De Michell - §en screnad, 
7 - Niemann - Zenci dans1, 8 - Heuber
ger - :;;arkda islmli silltden - Ce!Jmede -
parc:as1, 9 - Niemann - Vals Boston, 22,20: 
Sant ajans, tahvilat, kamblyo - nukud 
borsas1 (fiat), 22,35: Miizlk (Bir solist -
ve dans plaklanl, 23,45 - 24: Son ajans 
haberlerl ve yarmkl program. 

BULMACAMIZ 
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Soldan sap: 
l - N1sif ms1fa. 
2 - Aslllik - Mahrcm. 
3 - Felaket - Nota. 
4 - Vadolunmu§ §eY - Toltat. 
5 - Kasabm sntt1~ - F1listlnle MISlr 

am.smda blr da~. 
6 - Sm1r - iskambil birllsi. 
7 _ Giizel sanatlarda blr Simf - Tcrsi 

bcyazd1r. 
8 - Raketle oynanan top oyunu -

S1ra. 
9 _ Bll§ma «L gellrse bir ne\i mobi

ya boyas1 olur - Yakacak a~ar;. 
10 - Not.a - Tersl yuva olur - Sahib. 

Yukarulan a~t1: 
1 - Ek - Attarlye satnn. 
z _ Rahat - Klr izl. 
3 _ Mcteoroloji binas1. 
4 _ Az s1cak - Kanuna ka111 gelen. 
5 _ Tersi blr 1invand1r - Ampul mu-

cidl. 
6 _ Yanm1§ komUr - Tersi isim olur. 
7 - Galle - E§Siz kalnu' Jnsan. 
s _ Sahib - Becerlksiz tembel. 
9 _ Yerde silrlinen zehirli hayvan -

<;ok de~l. 
10 _ !]ark hududumuzda bit da~ - Bir 

say1. 

Ge~en bulmacamwn halli 

Soldan sata: 

1 _ Oilndogu~u . 2- ~z. Anele, 3 - Re§t.en, 
Nu§, • - Jrnc, Ba, Ok, 5 - Blakboton, 
6 _ Sim, Ita, Da, 7 - .Eken, Teel, 8 -
De, zumret 9 - Elem, Irl, 10 - Kanai, 
Kl. 

Yukar1da11 a,ai1: 

1 - Garibsemek, 2 - Uzerllk, La, 3 -
Taameden, 4 - Do§ek, Nema, 5 - Bi, 
6 - Ganbot, ZI, 7 - Un, Atatilrk, 8 -
§en, tml, 9 - Uluonder, 10 - E§k, Alenl. 

RADYOLiN 
ile SABAH, OGLE ve AKSAM 

her yemekten sonra muntazaman di1lerinizi nr~alay1n1z 

URAKiNA l TARiHJ ROMAN 
Yazan: iSKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 29 - .J 

Petro, Mogol prensinin gozdesine tutulmu1tu: "Kolumu 
~ozdiiler ama ~imdi de kalbimi baglad1lar ! ,, diyordu 

Kcyilk gozdesini ald1. Nobctc;ilerle 
bfrlikte karargaha dondti. Ve o ak
~mdan itibaren harem gadlnrun et
rafmdaki nboetgilerin sayis1m art
tird1. Ayinm ~i gelmcsin diye avCI
Jara siddetli emirlcr verdi, bir kac; 
giin ~onra bu hayvamn de e~ini bu
lup Oldilrdillcr. . 

* * 
lmil klyilar1nda klz 

ka~1ranlar 
O gece imil c;obanlanndan biri Mo

gol prensine ~u merakh hikayeyi an
lattJ: 

«- imil ayilar1, gen~ vc gtizel ka
dmlan c;ok sevcrler. Biz kadmlanmi
m kulubelerden d1~a11ya yalmz r;1-
karmay1z. Ay1lann kap1p gottirdiigi.i 
kadmlann say1s1 ~oktur. Bir gi.in 
Oguz han da ordusile burada ko
naklami~ti. Oguz hamn degerli ko
mutanlanndan Goktaym kizi burada 
babasile bir ~ad1rda yatiyormu~. Bu 
hikayeyi bana dedcm soyledi. Oguz 
han o gecc a vdan ge~ donnni§ .. 
GOktay da hamn yanmda imi~. Gok
taym klZl <;ad1rda yalmzm1~. Baba
s1 gecikince k1zcagIZ ~admn onilne 
c;1~.. babas1m gozlilyormu~. Bir
denbire t1pk1 Sunguya oldugu gibi, 
bir ay1 kendisine yakla~arak belin
den kucaklayip ka~irmaga ba~lanu~. 
0, Sungu gibi cesur degilmi~.. der
hal korkudan bayilm1~, fazla bag1-
ramami~. ilkonce bir ac1 ses i~ten 
nobeti;iler irmak boyuna ko~u~lar 
amma, bir ~ey gorememi~ler. Ses te 
kesilmi~. 

Ay1, Goktaym giizel klzm1 epeyce 
uzaklara gotti1mti~ ve inine soktuk
tan sonra geni~ bir nefes alll1l~ ... 
Klzm almna kar siirerek ay1ltmu~. 

Goktay avdan doniincc klzm1 c;adir
da bulamami~.. merak etmi~.. arn
m1~, 1arami~. Oguz han da tela~a 

dii~ii~. O zamana kadar buradaki 
ay1la11n gene; kaclmlara c;;ari;abuk 
a~Ik olduklanm bilmiyorlarmi~. Gok
tayin k1zim giinlerce arami~lar .. bu
l~mam1~ar. 

Bir gtin Oguz han Mogollann es
ki sihirbazlanndan birini bulmu~ ve 
bu sihirbazm yard1miyle k1zm bir 
ay1 ininde ya~achgm1 ogrenmi~. Ye
di giin sonra klz1 inde yalmz bul
mu~ar.. ayi yiyecek teda1ikine git
mi~ imi~. K1z1 karargaha gctirdik
ten sonra, ayiya da pusular kurul
mu~ .. yoluna ok~ular dizilmi~··· Fa
kat, ayi bunlara goriinmeden inine 
gitmi~.. sevgilisinin kac;tigm1 an1a
m1~. 

Hayvan bu amma; onun da yiire
gine insan klzmm ate~I ghmi~. inin
de yalmz y~1yamiyacagm1 anlam1~. 
Tekrar yola c;1krm~. K.enarda kak1l
m1~ ucu s1vr1 bir kaz1k gormii~. 
Kendini bu kaz1ga saphyarak bar
saklarm1 d1~nya dokiip intihar et
mi~. Bu, masal degil, bir haklkattir. 
imil ~ocuklan bu ayilardan ~ok kor
karlar ve bilyiiyiip evlenince kanla
nnm izini ayilardan korumaga ve 
saklamaga ~ah~rlar. Buralardaki 
ay1lar gen~ ve glizel kadmlan erkek
lerden ~k severler, ogul! Kanlanru 
iyi sakla. Yaz gelinceye kadar onla-
11 hirer hirer ayilara kaptmr ve gii
ntin bhindc kadms1z kahrsm!> 

Keyiik c;obandan bu hikiyeyi din
leyince, Sunguyu ve diger k"admlan 
<;adirdan d1~an c;1karmad1. 

• .. 
Y 1ld1zlarla konu§an kad1n 
imil kiy1lannda ki~layan Mogol 

ordusu burada yiyecek tedarikinde 
biiyiik zorluklar c;ekiyordu. Yaban 
avlan yap1lmachg1 gi.inler ac;hk teh
likesi ba~gosteriyordu. Ordunun av
cilar1 bereket versin ki, avdan hi<; 
bir ak~am bo~ donmiiyorlard1. 

Keyi.ik, yaz mevsimini dort gozle 
bekliyordu. 
Mo~ol prensi bir giin gozdesile ko

nu~urken sordu: 
- Seni ka~1ran ay1yi oldiirmesey

dik, acaba o da <;obamn anlattig1 gi
bi intihar nu edecekti? 

- Buradaki ay1lar ~ok duygulu .• 
e~ varken, insan ogluna gozdik.lyor. 
Onu vurmasaydlmz, kimbilir, belki 

de ~adnm ic;ine kadar gelecekti. 
Bu sirada uzaktan Rus~a ~arkl 

soyliyen bir adamm sesi duyuluyor
du. 

Kcyi.ik kulak kabarttl: 
- Buda kim .. ? 
Sungu giildii 
- Petro ... 
- ~u herifi ayi kapsa da kurtul-

sak ... 
- Buradaki ayilar agzmm tadlru 

biliyorlar .. meral:- ctmeyin .. ona bir 
~ey olmaz. 

- Prenses Olgadan hala. bir ccvab 
gelmedi. Prens Vasilofu Karakmu
ma gotiirenler geri dondiller. Rusya. 
ya giden athlar neden gelmedi aca
ba.? 

Sungu omine bakarak cevab ver
di: 

- Diln gecc c:Ak yi1d1z> la konu~
tum. Bana: cPetrodan saklmmz!:. 
dedi. Bunu size soylemek ic;in diin
denberi firsat anyordum. 

Keyiik birdenbire hiddctlendi: 
- Gene mi ~ad1rdan c;1ktm? 
- Hay1r. 0 gtindenbeli <;admmm 

tepesindc ac;t1C'Jm bir dclikten yJ.1. 
d1z1m1 ar1yor ve onunla bu surctle 
konu~yorum, merak etmeyin! 

- Demek «Ak y1ld1z> Petroclan sa
kmmam1z1 s0ylbyor, oyle mi? 

- Evet. Petro k~mak istiyormu~. 
Ahm bile haz1rlami~. i~ sizi klyma
ga kalm1~ ... 

Keyiik hiddetle yerinden f1rlad1: 
- Vay hain vay! Demek beni 01-

diirilp te kac;acak. Alacag1 olsun 
onun. Ben kamm1 kolay kolay onun 
ayagma dokmem. 

Sungu susmu~tu. 
Keyiik perde nobet~isine bag1l'd1: 
-Petroyu yakalay1p buraya geti-

riniz ... 
Keyiik, goz hapsi altmda :ya~yan 

Petronun kimin tarafmdan yard1m 
gorecegini anlamak istiyordu. 0, ka· 
~acak hayvamm haz1rlarm~sa, elbet
te ona gizlice yard1m eden bir el 
vard1. 

Keyiik bu gizli eli bulmak isti
yordu. 

* 
Ak~am... Ortahk hemiz kararma-

m1~b. 

Petroyu ~admndan yakalayip Mo
gol prensinin huzuruna gotiirdiiler. 

Petro c;ad1rda hftla kollan bagh 
yatiyordu. Rus generali bir kac; kere, 
Keyiike: 

cBeni ordunuza ahmz, size bir 
tutsak gibi hizmet edeyim. Vasilof be
ni igfal etti. Ben kotii ruhlu bir 
adam degilim. Belli affediniz.. sizin 
kulunuz olayim!> 

Diye haber gondermi~, fakat Ke
yiik bu sozlere kap1lmam1~b. 

Keyilk bu adama nas1l inanabilir
di ki, Petronun Rusyaya gonderdlgt 
mektuba henuz cevab gelmemi~ti. 
Keyiik - prenses Olga gelmeden -
Petronun sozlerine gi.ivcnip onu bir 
hayvan se;isi bile yapamazd1. 

i~te Petro. Keyiiki.in sozlerine ge
ne aym cevablan veriyor: 

- Beni Mogol ordusunda ~ah~ti-
11mz. Size f aydal1 olmazsam boynu
mu vurunuz! 

Diyordu. 
Keyiik sordu: 
__, Sen buradan kac;mak istiyor

mu~sun. Hayvamm bile hazirlrum{i
sm. Dogru mu? 

Petro yere diz ~oktii: 
- Ben akhmi oynatmad1m. Eli 

bagh bir insanm burada kiic;ilk bir 
tusa (kar sinegi) ne bile hiikmU 
ge~mez: Ben c;ad1rdan bir yere c;tk
tmyorum. Hayvan haz1rlamak ic;in 
bir sihirbaz olmahyim. 

Pctronun bu sozil de akla yakm
d1. Keyi.ik dil~iindii. Bu adam no
bctc;ilerin muhaf azas1 altmda bulu
nuyord u. Kollan bagh iken, hayvan 
de6r:il, bir tusa bile tutamazd1. 

Keyi.ik, o gi.in ilk defa Petronun 
gozlerinin i~ine dikkatle bakti. Bu 
adam ~ok merd bir Rus askerine ben
ziyordu. Acaba Mogol ordusuna alm
sa, Mogollara sad1k kalabilir miydi? 

(Arka!n var) 



Bilgi ad1na 
umumi harp 

(Sq ta.rah 6 met sahifede) 

gercege ~evrilen, on b~ senedir hep r&

allteler lleminde ilerlemesi sayesinde 
ban~1 biltiln etrafJ.nda hakim lolan, 
aklm tam hakimiyetini, tesamilltlil. 
laikligin en yiiksek ~eklini kuran mem
leketin bir gazetecisi s1fatile, toplant1 
reisligine uzun uzad1ya duygularum 
bildirdim ve ideal sayd1klan yoldald 
ilerlemelerimlzin delillerlni ortaya 
koydum. 

Tiirk:iye, kendi menfaatlerini in
sanllgm menfaatlerile bir goren bir 
yolun, bir memleket Slfatile, belki de 
ilk ve biricik yolcusudur. En m~kill 
.'?artlar kar~1smda demokrasi klymet
lerine sad1k kalm1~, ban~tan ilstiln 
gaye tarumad1gm1, fiilen defalarla 
gostermi~tir. 

Bilgi aleminde haz1rlanan yeni gi
di~lerle s1k1 ~ekilde ternaslan muhafa
za etmek, bizim ic;in, kendimize kar~ 
ve insanllga kar.'?1 da bir vazifedir. 
Memleketimizde bir ilirn akademisi 
kurulrnahdir. Muhtelif mernleketlerin 
akademileri ve ilim cemiyetleri ara
smda belirmekte olan yeni yeni agla
ra bizim de milli bir akaderni vas1ta
sile kar1~manuz laz1md1r. Mernleket
te hakiki bilgi ruhunu ilerletmek i~in 
de boyle bir akademiye ihtiyacirn1z 
vard1r. 

Bilgi adamlarmm harekete ge~rne
si dii~ilncesi bak1mmdan son Ri~mond 
toplantis1 ancak bir ileri adlmd1r. Ye
ni hareket burada kurulmu~ sayil
maz. Sorbon ilniversitesi Orta~ag ta-
1ihi profesorii Jilson'un 1936 senesin
da Harvard iiniversitesinin ti~ yil.zlin
ci.iyildoniimii vesilesile verdigi konfe
rans, karanhklarda yurilyen ve Orta
c;aga dogru giden bir cehalet lleml
ne kar~1 realiteler a.Iemini kurmak ve 
te~kiIAtlandirmak fikrini dogurm~ 
tur. 

Ingillz (Bilgiyi ilerletme cemlyeti) 
nin 1937 may1smdak:i toplantlSmda 
harekete gec;ilmls ve (Milletleraras1 
ilmi birlikler meclisi) kurulm~tur. 

Bu rneclls, ilmi cemiyetlertn ve aka
demilerin mi.i~terek bir kumlu s1fati
le faal bir rol oymyacak, aklm hlld
miyeti fikrini her tarafa yayarak ce
halet cereyanlarmm cini.ine g~emege 
imkan haz1rhyacakt1r. Bu suretle bu
ti.in dilnyaya ait l>ir Bilgi parlamento
suna, bu yolla da bir insanllk f ede
rasyon una dogru yi.ittimek ernellnl 
besliyenler de eksik degildir. 

Bu emeller ve idealler bugtin i¢n 
belki de bir ri.iya halindedir. Fakat 
dunya yi.izi.indeki her yenilik ilk once 
blr ruya diye ba~lam1~tir. 

Yeni b~gbsteren bilgi rnilcadelesinl 
yakmdan takip etmekte, memleketi
rnizin derin bir alaka duymamasma 
imkan olamaz. Akim hakimiyetini ger
c;ekle~tiren ve ba11l?a kucagm1 can
dan ac;an bir millet s1fatile bizim de 
bu sahada elbette soyliyeceklerimiz 
ve yapacaklanm1z ~oktur. 

Ahmed Emin Yalman 

ASKERLiK tLANI 
Beyoglu askerlik ~ubesinden: 
1 Beyo~lu yerll askerlik §Ubesfude 

kay1th ve muvazza!hk hizmetmi yapmat 
uzere henUz askere sevk edUmemil} Islam 
satlam plyade erattan 311 - 333 (dahll> 
do~umlu cezah eraua 316 - 330 (dahll) 
dotumlu olup normal vaziyette olan erat 
celp ve sevk edlleceklerdir. 2 - Bu era
tm 1ubede toplanma gunii 21 iklncik!
nun 939 cumartes1 saat (9) dad1r. 3 - Bu 
erattan nakdl bedel vereceklerln bedel
leri en gee; 20 1.kincllmnun 939 aqamma 
kadar kabul edUecettlr. 4 - Bu mllkel
lenertn cezaya oarpmamalan totn JUk&
nda yazlll ciin ve saatte hilvt;'et c:bd&n
larile fubeye milracaatlan llln olunur. 

Ev, Apart1man 
klralamak lcin 

cAlqam»m KUCOK 
lLANLARI En aiiratb ve 
en ucuz vaa1tacbr. * 

Dr. HORHORUNI I 
haata1ann1 aqama tadar 

Sirtecl Vl)'ana otell JUUDdatl mu
ayenehanealnde tedaYl ecler. * 

TeJefoa: HlSl 

SAGLIGINIZI KORUYUNUZ : 

ZUK 
MEYVATUZU 

En ho§ ve tabii meyva uaarelerinden yap1lmt1br. Tak
lid edilmesi kabil olmayan bir fen barikaa1d1r. 

tNGtI..tz KANZUK: ECZANF.81: 
BEYo0LU - iSTANBUL 

ln§aat miihendisi 
al1nacakt1r 

Askeri Fabrikahu Umum MikUirliiiiinden: 
Almacak i~aat. rouhendLc;in1n her ti.irlil statik hesaplarda betonarme ve 

mi.ma1.de matehaSSIS Olmasl tartt1r. isteklilerin §imdiye kadar ne gibi i§lerde 
~ilftlkJanm gtisterir vesikalanle Nafia Veklletinin ruhsatnamelelinl birer ls
tidaya baglayarak Umum Mildfu·mte mi.iracaatlan liizumu llln olunur. (173) 

Istanbul Telefon miidurlii.giinden: 
1 - idare ihtiyac1 i~ muhtellf ebatta 16 kalem kur1unlu kara kablo

su ile 1 kalem demzalt1 kablosu kapah zarfia eksiltmeye ¢taqlmlftll'. 
2 - Muhammen bedell (146794.20) muvakkat. temlnat (8590) lira olup 

eksiltmesi 6 2 ~3) pazartesi gdnii saat (15) de mudurlilk binasmdaki satm 
alma komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapah zarflanru o giin saat (14) de kadar mezkftr komis
yona vereceklerdir. 

4 - ~a1 i.namesi (367) kur~ mukabilinde her giin Levazl.m Amlrligimiz
den alma:bilir. t9253) 

Izmir Telefon mOdOrlugOnden: 
1 - !dare ihtiyaci l~in telefon hututunun in§asma ait muhtelif levazun 

a~tk eksiltmeye ~1kanlmlftir. 
2 - Muharnmen bedeli 769 yediyiiz altllll§ dokuz lirad.lr. 
Muvakkat teminat1 57,68 elll yedi lira altDllj sekiz kuruf olup eksiltmesl 

18 kanunusar.i 1939 ~arpmba gii.nii saat 16 da izmirde Telefon mildi.irliigu 
binasi.ndak1 satm alma komisyonunda yapllacaktir. 

3 -- Taliplerin rnuvakkat teminat makbuz veya banka mektubiyle kanu
nt vesaikle rnezkur glin ve saatte komisyona milracaatlan. 

4 -- ~artnameler her gil.n izmtr telefon mildilrlittti ile istanbul telefon 
mudurlugti levazim 3.mirllginde gorillebWr. (8626) 

Izmir Telefon mOdQrlOiOnden: 
l - !dare ihtiy&Cl l~ muhtellf cins telefon kordonlarlle matine u. 

ml~ eksiltmeye ~lkanlmlftlr. 
2 - Muhammen bedell 739 (yedt ytiz otuz dokuz) llrachr. Muvakkat te. 

mlnab f>5,43 (elli bet kirk u~) kuruf olup eksiltmeai 18 klnunuaant 193D 
Caqapiba g\inu saat 14 te tzm1r Telefon mftdilrlttlil binumdald aatinalma 
tom.isyonunda yapllacakttt. 

3 - Taliplerin muvakkat tem1n&t makbuz veya bank& mektubu ile ta. 
nun! vesaikle mezk\lr giin ve saatte komiayona mtiracaatlan. 

4: - §artnarneler her g(in Izmir Telefon mildiirlilttl ile btanbul Telefon 
mudtlrlilgii Levaz1m Amlrlfltnde gorillebillr. (8627) 

Izmir Telefon mQdOrlOiOnden: 
1 - idare ihtiyac1 ~in muhtellf ebatta )'Uz adet tenkiyell ~ direk a~It 

ekailtmey~ ~IkanlIIllftlr. 
2 - Muhammen bed.ell 995 dokuz yilz doksan bel lirac:hr. 

Muvakkat temlnat 74,62 yetmlf dort lira altnuf ikl kW'Uf olup ekailtmeal 
18 klnunusanl 1939 ~ba g(lnil saat 10 da tzmlrde telefon mUdiirUifli 
btnasmdald satm alma kombyonunda yapllacaktir. 

3 - Taliplerln muvakkat teminat makbuzu veya bank& mektubiyle ta
nwll veaaikle mezkQr l(ln ve aaatte komiayona milracaatlan. 

4 - ~eler her cttn hmlr Telefon mudtlrlUld i1e istanbul telefon 
mC14ttrJUiU levalUD Amirlfl1Dde pwebtllr. (8621) 

TA Ri 
Sek $ A R A P L A R I DOmisek 

Ege bolgesinin emsali 
bulunm1yan ~ekirdek

siz taze uzumden 
yap1lm1,t1r. 

T ARIS SARABI 
• • • 
l~lDIZ. 

T ARIS SARABI 
s1hhat ve kudret verir. 

Sofran1zda daima 

T ARIS SARABI 
bulundurunuz. 

Sat1s MaQazas1: 

Akstrtr, aksmr, aksmrsm1z i 

ce~er gibi olurken yeniden geri gellr. 

• 
h;te • rip 

b6yle baffarl 

Vakit 1e~irmeden 1rip, soiukaf1mllg1 ve agnlare 

k&l'fl emniyetli ill~ A S P I R I N ahmzl 

lsrarla 

isteyiniz ! 
Aaplrln'ln tesirll ve hakiki oldutunu EB markas1 garanti eder. 

Sat1nallrken d1,inda ve tabletlerin ustunde 
EB markas1t11n bulunmasina dikkat ediniz. 

TURKiYE 

KIZILAY CEMiYETiNDEN 
Baatanelerlmtz i~in djktiriJecek hasta abalarmda kullarulmak tizere: 

5.500 metre kumae 
(Yerli veya ecnebl mah) satm ahnacakt1r. Taliplerin ni.imuneyi g0nnek 
ve tekl1fte bulunmak iizere 24/ 1/ 939 Sall giinil saat (15) e kadar Yenipos
tane kaqlamda Kmlay tstanbul deposu direktOrlilgune milracaatlan. 

Haydarpa1a Lisesi Sabnalma Kurumundan: 
Devlet hesabma okuyan yahll talebe icin 263 metre elbiselik lacivert ku

m.q satm almmak iizere a<;lk eksiltmeye konulm~tur. 
Ekslltme 23/1/939 pazartesi g\inil saat 15 de Beyoglu Karlman kar§lSlilda 

Liseler Alun Satmi Komisyonu b\nasi icinde Liseler muhasebeciliginde topla
nacak komtsyonda yapilacakt1r. 

Beher metre kuma§m tahmin bedeli 4 lira 50 kuru§ ve ilk teminati 89 
liradlr. 

f}artname ve kUmq niimunesi mektepte goriilebilir. 
tstekWerin belll giin ve saatte earl sene Ticaret odas1 vesikasmdan maada 

bu :cevl kumag yapar fabrika veya 1ma1Athane sahibi olduklarma dair lbraz e'-
mele mecbur bulunduklan vesik;A ile birlikte komisyona &elmeleri. (151) 
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Her sabah alacao1mibir tek KESKiN KA$E U3utme, orip, nezleye ve agnlara birebirdir. SALiH NECATi 
Bah~ekap1 

• 
DENIZBANK 

16 lkincikanundan 23 lkincikanuna kadar 
Kalkacak vapurlar1n iaimleri, kallo§ gun ve saatleri 

ve kalkacaklar1 r1htimlar1. 
Karadeniz hattma - Sall 12 de (Tan), Per§embe 12 de (Aksu), Pazar 

16 da (Ege). Galata nhtimmdan. 
Bartm hattma - <;ar§amba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Kon

ya). Sirkeci rlhtimmdan. 
izmit hattma - Pazar, Sal1 ve Per§embe 9,30 da (Ugur). Tophane 

i'lhtunmdan. 
Mudanya hattma - Her giin 9 da (Marakaz) vapuru sistemi vapurlar

dan biri, Cumartesi aynca 13,30 da (Trak). 
Tophane rlhtimmdan. 

Band1rma hattma - Pazartesi, c;ar§amba ve Cuma 8,15 de (Trak), ay
nca c;ar~amba ve Cumartesi 20 de (ttlgen). Top-
hane rihtimmdan. 

Karabiga hattma 
tmroz hattma 
A:yvahk hattma 

- Sall ve Cuma 19 da (Bursa)· Tophane riht1mmdan 
- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane r1ht1mmdan. 
- Qal'§amba 15 de (Mersin) , Cumartesi 15 de (Bar-

tm). Sirkeci nhtn:nmdan. 
izmir si.irat hattma - Pazar 11 de (izmir). Gala ta r1htimmdan. 
Mersin hattina - Sall 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (inonti). Sir-

keci nhtunmdan. 
J.\Ierkez - Denizbank binas1 

TelefonJar: 
Accnteler 

) Karakoy Kopriib~1 
) Sirkeci yolcu salonu 

Izmir Telefon MudOrlOgunden: 

42497 
42362 
22740 

9/ 1 939 tarihinde ihalesi yap1lamayan (1,618,-) lira muhammen bedel-
11 dort kalem manesman demir diregi 19/ 1/939 tarihine rastlayan per§cmbe 
giinu saat 15 de n~k ekslltme suretile ihale edilecektir. 

ilk teminat (121,35) llradlr. ~artnameler her giln izmir telefon mtidilr
liigil ile istanbul telefon mi.idilrlilgti levaz1m amirliginden verilecektir. istck
lilerin mezkur g\in ve saatte ilk teminat ve kanuni vesaikle komisyona mi.i
racaa tlari. (277) 

Izmir Telefon MOdurlOgunden: 
9/l/ 939 tarih1nde ihalesi yap1lamayan (3,009,-) lira muharnmen bedelli 

on kalcm muhtellf ~1plak ve kapah telefon telleri 19/1/939 tarihine rastla
yan per§ernbe g\inil saat 16 da a~lk eksiltme surctile ihale eclilecektir. ilk 
ten1inat (225,67) llradlr. §artnameler her giin izmir telefon mildilrH.igti ile 
istanbul telefon mildiirlilgu Ievaz1m dmirliginden verilecektir. isteklilerin 
mezkt1r giin ve saatte ilk teminat ve kanuni vesaikle komisyona miiracaat
Jan • . (278) 

lk Bahar mevsimine mahsus yeni gelecek 
mallar i~in yerlere ihtiyac1m1z oldugundan 

15 son Kanundan 15 $ubata kadar 
l>ir ay miiddetle stoklanmwn biiyiik bir lnsmmt her yerden miisait 
§al'tlar \'e mutedil fintlarJa eJaen ~1kanyoruz. Biitiin clairelerde mevsim 
sonunun f1rsatlanm bulacaksiniz. 

Beyoglunda BAKER Magazalar1nda 
llir mevshn sonu f1rsati: fstenen fiat i~in en miikemmel cinstir. 

T ornac1 al1nacakbr 
Askeri Fabriknlnr Umum lUiidilrlilfiinden: 

Kmkkaled~ istihdam edilmek iizere tornac1 almacaktir. Fabrikalarum
• girmek istiyenlerden Istanbuldakilerin Zeytinburnu fabrikasma, izmirde
kllerin izmir sllfill fabrikasma vesair yerdekilerln de Umum Mildilrlilge mU
racaatlan. (935•) 

Devlet Hava yollar1 umum mQdOrlOgOnden: 
iki otobus, iki traktor, ikl sillndir, iki bi~me makinesl ve tirm1k bir adet 

pulluk ahnacak. 
1 - A§a~da adet ve cinsleri ile muhammen bedelleri yaz1ll vas1ta ve 

levazim kapail zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Otobiltlerin eksiltmesi 28/ 1/ 939 cumartesi giinil saat 11 de digerle

rinin ekslltrnesi aynl gilnde ve saat 12 de umum mildilrltik binasmda yap1-
lacaktir. 

3 - Muvakkat teminat iki otobils i~in 863 lira digerleri i~in 1365 liradir. 
Nakden verilecek teminatm Ziraat bankasmdaki 3667 No. lu idare hesabma 
yatmlmaSI lazimdlr. 

4 -· Taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektuplanna ye 
§&rtnamede yazilt ''eslkalarile birlikte miiracaatlan Iazundlr. ~ostada olacak 
teahhilrler nnzan itibare almmaz. 
Adedi Cinsi Muhammen bedel 
2 adet Otobtis 11.500 Ura 
2 » 'l'raktOr 
2 1> Silinclir ) 
2 » Bicme makinesi ) 18,200 » 
2 )l Tlrnuk ) . 
J I> ?uiluk ) 

5 - istiyenler §artnameleli devlet hava yollar1 Ankara ve istanbul acen. 
telerinden alabJlirler. (246) (110) 

Sinir Miit. 

Dr. At1f Tin~ 
Kad1koy BaJ1ariye caddesi No. 25 
Muayene: Pazardan b~ka. her giin. 

t>i":leden sonrn. Tel. 60.152 * 
Istanbul Birinci Ticaret mahkerne

sinden: 

2/1/ 939 tnrlhinde zuhur eden firtmada 
Ere~U limanmda batan Millet vapurunun 
giivertc lostromosu Ahmed Aydin imza
slle mahkemeye verllen lstidada kanu
ncn leap eden rnporun almmas1 talcp 
cdilml§ vc mahkcmccc de 20/ 1/ 939 ccu
'.MA) gunii saat 14 de kazadan kurtulan 
gemi adamlannm dlnlenmesi tcnslp lu
lmnu§ oldu~undan geml veya yfikle ala
knh ' 'e knzndnn zararh herkesin deniz 
rnporunun ahnncai1'1 gun ve santtc mah
kemedc hnz1r bulunablleceklerl lilzumu 
deniz Ucaret kanununun 1065 incl mad-
desi muciblnce ilan olunur. (13968) 

Emsali arasmda en gilzcl ve ~1k 
Mobilyalar satnn 

(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Magazalan 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK ve ' 
YATAK ODASI tak1mlanmn zen· 1 
gin ~e~idlcri her yerden iyi ~rtlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

KiTABCILIK 
ipERiLERi 

lier ne.'i yam1a ve 
~laroken ucuz 
~1atla sahhr. 

istanbul - Galata 
K"arantlna sokak 

Hassan Han No. 1 

Dr. IRFAN KAVRA 
Rontgen m iltebas5lsa 

Tilrbe, Bozkt1rd lmaathanesl kal'fl
smda. eskl Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
Otleden sonra 3 ten 7 ye kadar * 

Or. Haf 1z Cerna I 
Lokmanbeklm 

Dahiliye miiteha111ai 
Dinnyola IN 

Muayene aaatleri Pazar baric her &iin 
2,5·6 Sall, Cuma rtesl 9,5-U fukaraya 

T. 22398 * 

AK$AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

reaimli ve renkli gazete 
ve mecmuala r1, baala ade
di yiikaek riaale, kitab ve 
her nevi matbualari en 
temiz 1ekilde en ehven 
1eraitle baaar. 

* Devamll i§ler icin husust §erait 
tesblt edillr . Fazla tafsilAt i~in 
matbaa idareslne mtiracaat. 

Telefon: 20497 

DOY~E ORIENTBANK 
Dresdner Bank lubasi -Merkesi: Berlba -Tllrklyede $tlbeleri: 

istanbul (Balata 11 Istanbul) 
Depoe Tllttln Gomrnk 

izmir 
Het turl\1 banka muameli b 

SUMER BANK 
Birletik Pamuk ipligi Dokuma Fabrikalara MOesseseslnden: 

Baklrkif Te Kayseri fabrikalanm1z kaput bederlnin satl§ fiatlnn a~g1da gi)q(erilmi~tir. 
Bu fiatlar fabrlkada teslim ve ~§In tedlye §artlle muteberdlr. 

Blr balyado.n eksik satl§larda. fiatlara % 2 znm olunur. 
KAYSERt FAB R liKASI l\IAMULATI 

Tip : 14 Anahtar marka. 75 santim bezln 36 metrellk topu 640 Krf. 
Tip : H Anahtar ma.rka 85 santlm bezln 36 metrellk topu 704 Krt. 

B A K I R K l) Y F A B R t K A S I MA ~I U LA T I 
'Jlp : 9 Kartal marka 85 sanUm bezln 36 metrelik topu 675 Krt. 

• llll••••••••mlipii:lll9111i1Klialirtaiiil m&rka. 90 santlm beiln 36 metrellk ..,toiipliulll71ii05illiKlii~lli.illll•••••••• .. 
Ambal~J ve nakllye \icreU mil§teriye aittir. • 

• 

___ JJ_n_h_is_a_r_la_r_U_. _M_u_ .. d_u_·· r ... l....:iig~"' u_·· n __ d_e_n_: _l
1 

I - ~a1·tnamesi muc1bince 1150 kilo bergamut esas1 tizerine pazarllk usu .. 
lilc satm almacakt1r. 

II - Eksiltme 19/ 1/ 939 tarihine rastlayan per§embe gi.inil saat 14 de 
Kabata§ta leva7Jln ve milbayaat §ubesindckl ahm komisyonunda yap1lacak
tir. 

llI -. l?artnameler parc.s1z olarak her gi.in sozil ge~en §ubeden almabilir. 
V - Isteklilerin pazarllk i~in tayin edilen giln ve saatte /o 7,5 gilvenme 

paralarile birlikte yukarda ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (46) 

. * I - Idaremizin P~bah~e fabrikasmda mevcud 3000 adet milstamel gal-
niz ve s~ bidon 500 adedi derhal ve miltebakisi de en k1sa bir zamanda kald1-
nlmak ~artiyle satilacagmdan kapall zarf usulile arttirmaya konmu~tur. 

II - Muhammen bedell beheli 2.50 lira hesabiylc 7500" lira ve ':O 15 tami
natt 1120 liradlr. 
III - Arttmna 20/ 1/ 939 tarihine rasthyan Cuma giinil saat 16 da Kabat~

ta Levaz1m ve Mtibayaat ~ubesinde mtite~ekkil Satii;; komisyonunda yap1la
caktir. 

IV.- Arttmna ~artnameleri parasiz olarak her giin sozil ge~en yerden 
almabilecegi gibi bidonlar P~abah~e fabrikasmda gortilcbilir. 

V - Milhiirlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile <"(, 15 gilnvenme pa.ras1 
makbuzu veya. banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapa.lJ zarfla
nn ihale gilnti en ge~ saat 15 e kadar yukanda ad1 gecen Sat1~ komisyonu 
ba~kanhgma makbuz nmkabilinde verilmesl Jaz1mdll'. (84) 

* 
Cinsi Miktan 

Basktil (kollu) 1 Adet 
» )) 1 » 
)) Otomatik 1 » 
1> (insan tartan) 1 » 

~alter (2000 amperlik 3 1 » ) 

Tart.ma 
kabiliy.eti 
300 Kg. llk 
500 )) )) 
300 » )) 

Muham. 
bedeli 

100 
110 
700 

50 

5~ 7,5 
teminat 

) 
) 
) 
) 

kutuplu ) 960 72 ) 

saat 

15 

Amper metre (2000 amperlik 3 » ) 500 37,50 16 
I - idarernizin izmir fabrikas1 i~in bir adet 300 ,kiloluk kollu bir adet 

500 kiloluk kollu bir adct 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan tartan baski.il 
ile Cibali fabrlkas1 i~ln 2000 amperlik 3 kutuplu §alter ve 2000 arnperlik 3 
adet amper metre §artname!eri mucibince ayn ayn a~1k eksiltme usulile sa
tm alinacaktir. 

II - Muhammen bedelJeri1e muvakkat teminatlan hizalannda gosteril
rni~tir. 

III - Eksiltme 23/ 1/ 939 tarihine rastlayan pazartesi giinii hizalarmda 
yazih saatlerde Kabatn§ta Jeva:nm ve rniibayaat §Ubesindeki ahm komisyo
nunda yapllacakt1r. 

VI - ~artnamcler paras1z olarak her giln s0zil ge~en §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z fenni tckHf ve katolok

lari ihale gi.iniinden bir hafta evveline kadar inh~sarlar tilttin fabrikalar §U

besine vermeleri ve tekl.if!erinin kabuliinil mutazammm vesika almalan rn.
zimdlr. .. 

VI - isteklller eksiltme i~in tayin edlien giin ve saatlerde re: 7,5 gilven. 
me parnlarile birliktc yukarda ad1 ge~en komisyona gelmelcli ilan olunm. 

(30) 

Devlet Demlryollart ve Limanlan l~letma I 
Umum ldaresl llAnlari __________ ......__, 

:Muhammen bedeli 181)00 lim oian 7100 metre muhtelif geni§likte lflstik 
dinamo kayi§I 28/2/ 939 Sall gilnii saat 15,30 da kapall zarf usulii ile Ankara
da idare binasmda satm almacakur. 

Bu i§e girmek istiyenlerin l 350 lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vcsiknlar1 ve tekliflerin1 ayni giin saat 14,30 a kadar komisyon 
Rcisligine vermeleri laz1mcirr. 

9artnanielcr paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Haydarpa. 
§ada Tesellilm ve Sevk :]efliginden dagitllacaktir. (239) 

Nafia Vekaleti istanbul elektrik 
umum mudOrlugunden: 

i ~leri 

1 - Muhammen bedeli 13400 lira tutan 200 ton mnzut kapal1 znrf usu. 
lilt:? satm almacaktll'. 

2 - Eksiltme 28/ 1/939 cumartesi giinii saat 10 da idarenin Ttinel ba
§mda metro han blnasuun altmc1 katmda toplanacak arttmna eksiltme ko
mi~onunda yapllacaktir. 

3 -- Bu i§e ait §artnarr.eler idarenin Ievazim mtidurlugtinden pam51z 
olarak tevzi <'dilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat 100:; liradll'. 
5 - Teklif mektuplarmm 2490 numarah kanun ahkamma uygun ola

rak ve eksiltmeden en az bir saat e'VVel komsiyon reisligine ve1ilmi§ bulun
maSI 1§.zimdlr. {253) 

. 
i&J'aD eden sa.9lar 

Ekseriya bulu n duk1nn yeri terketmek arzusunda 
olanlardlr. Binaenaleyh 

Sa~lar1n1z1 itaate ah~t1r1n1z 
Bunun tn iyi ~aresi 

PERTEV BRiYANTiNi 
kullanmaktir. 

Ankara va1nongnn<dlen: 
1 - Stadyom ve Dipodrom direktorltigtine muhammen bedeli (4000)' 

dort bin lira olan bir adet biiytik bifl adet kil~iik motOrlii ~im bi~er makine
sile yedek parc;alan a~ eksiltme ile almacakt.Ir. 

2 - ~artnamesi direktorlilgtimilz muhasebesinden parasiz olarak all-
nacaktir. 

3 - Ac;1k cksiltme Ankara vilayet dainll enciimeninde 6/ 2/ 939 pazartesl 
giinu saat 15 de 2490 sayill kanuna uygun olarak yapllacaktir . 

4 -- ?.fuvukkat teminat mlktan .(300) u~ ytiz llradll'. ,(145). (304), 
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.• ..Bu NUADE.LE 
1 /.1KANSIZ ulJRiiiiiit. 

/..IAJ.SUK[.~ .. - -

MARKONl'nin gayef mudekkik · 
ve mukemmel yap1h~1 dolay1sile - \ 

bu cihazrn t bir lambas1 diger 
Radiolarda iki lambadan-alinan - ... 
1neticeyi verir. 

MAD KO Ni A--
VERESiVE 
.fATt~" 

SAMiBiNiN SE Si 501i1r1i<iAt.<:A4. 
VEACENTELERiNDE ~EYOliLU I 

Say1n Bayanlar1m1za Bildiri~ 
GOsterilen bii,.Uk ragbet yiiziinden piya.sada mevcudu kalmayan 

FEM i L 
8 lik ve 12 li ambalajlarla FEMiL BAGLARI yeniden piyasaya ye~tiril

. mi§tir. Her eczane- ve biiyiik ticarethanelerde araymiz. Umwni Sati, De
posu: istanbul Bah~ekap1 :i§ Bankasi arkasi Rahvancllar sokak 5 No. 

CAN LABORATUVARI 

Sav bak1m1 
Giizelligin en birincl ~ 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve s~ dokillmesini 

tedavi eden tesiri miicerreb bir 
ilft~dlr. * 

Atletik hututunuzu muhafaza 
ediniz - • 

$1tif:•nhkll l!IGHdel• 'ilf? 
11lz we bunun H 111 OIPHI 
clan SHOllT LINIA Y• glyl. 
1111'. 0111111 lll1U)11t111 le•I• 
rile ya§h tab1kay1 gldarlr.' 
Huou1I elbtlkl blr trlke·I 
dan y1p1tm1f clan SHORT 
LINll 1dl blr kOlol glbl 

J "'2 • ... y1hn1'. 

fly1t1 1 10 ll•adan Utluru: 
Sah• yerl yaln1:r 1 

J. ROUSSEL 
f'1rla

1 
166 Bd. Hauaamann 

ISTANBUL, Beroiilu 
Tunat mayd1n1 12 No. lu. 

Ma§azamrz1 1lyual 1dlnl1 ,,.Y• 
t4 No.tu t1rllaml1I l.taylnl1. 

BANK~ KOMERCiYALE 
ITALYANA 

Sermaye 'Ve ihtiyat akc;esi 
847.596.198.95 1talyan liretidir. 

Merkezi ldare: Mil.ANO 
ltalyanm ... a~hca 1ehirlerinda 

~UBELERl 
lngiltere, levic;re, Avusturya, Maca· 
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bui· 
garistan, MISlr, Ameri~a Cemahiri 
Muttehidesi, Brezilya, ~iii. Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatcr ye 
Kolu.nbiyada 
Afilyaayoolar 

lST ANBUL ~UBE MERKEZl 
Galata Voyvoda caddesi Karakoy 

Palas (Telef. 44841 1213/ 4/ 5) 
~ehir dahilindeki acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan hanrnda 
Telef. 22900 / 3/ 1 l / 12/ 15 Beyog· 
lunda: 1stikla1 caddesi Telef. 41046 

1ZM1RDE $UBE 

T.C. ZiR&AT B&l\TKA.$:1 
Kurulu§ tarihi: 1888 

Sermayesl: 100.000.000 TUrk llras1 $ube ve Ajans adedl 282 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRIKTIRENLERE 28.800 LIRA IKRAMIYE VERECEK 
Ziraat Bankutnda kumbarah ve ihbarsiz tasarrul hesablannda en u 50 liraSl bulunanlara senede 4 defa 
~ kur'a Ile 8fafldald plAna gore ikramiye dagttllacaktll': 

4 Ad et 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 500 

,, 
2,000 lt » J> 

4 • 250 • 1,0~0 ,. 
40 • 100 • 4,000 » 

100 50 . . • • 5,000 ,. 
120 lt 40 • 4,800 • 
160 » 20 • 3,200 It 

DIKKA T: Hesaplarmd~ki paralar bir sene i~inde 50 liradan ~ 
dirde % 20 fazlasile verilecekttr. 

d~meyenlere ikramiye ~lkd.18'1 tak· 

Kur'ruar senede 4 defa, 1 Eyhll, 1 Birinci k 

16 Kanunus:itni 1939 _ 

Tercih edilmesindeki sebep 

GRiPiN 
Biitiin agrtlara, hastahk bat· 

lang1~lar1na kar1i tesiri 
yiizde yiiz olan ve hi~

zarars1z en kuvveti 
miisekkindir. 

GR • 
I p • 

I N 
Nezle, soguk algmbg1, grip rahatSIZbklannda ba.51 di~, mafsal, romatiz
ma, asap ve adale agnlarmda ieabmda giinde 3 ka~e ahnabilir. ismine 

dikkat, faldidlerinden sakm.m1z ve Gripin ye1·ine b~ka bir 
marka verirlerse §iddetle reddediniz. 

Ba~ka kim 

GE N.c; LE~ ME K 
i s.r.I Yo R? 

Bayan Marcilla, nas1I 10 ya$ daha 
gen<;le$tlgini anlattyor 

Bayan Marcilla'run yU.
zundeki ~yam hayret 
guzellik tebeddilliinti 
gosteren fotograflan 

Siz de boy le muvaff ak olabilirsiniz 
LUtfen bunlan okuyunuz 

Cild unsuru olan 
penbe renkteki 

. 60 - 70 ya.¥armdaki kadmlann bu
rusukluklan alt1 hafta zarfmda zail 
ol~~tur. i~te. hastanelerde recriibe
si yapllan ve bir Viyana Tlb mecmua
s1 taraf mdan ilan edilen ~ayaru hay
ret neticeler... Cildin BtOCEL cev
heri ile beslen~ olmas1chr. Bu kly
metli cevher, penbe renkteki Tokalon 
kreminin terkibinde vardir. 

i~te bu kremi kullanan ve yiiziin
deki ~ayaru hayret giizellik tebeddii
latlil.l yukandaki fotograflannda gO
rillen Pariste Bayan MARCiLLA'mn 
tecrubesini anlatan ~u mektubu oku
yunuz: 

«Bu benim i<;in bir harika oldu. 
Takriben iki ay oluyor; alrum.da ve 
gozlerimle agzlilllil etrafmda buru
~ukluklar varch. Bugiin ise biitiln ar
kad~anm Kadife gibi yum~k ve 
b~ukluklardan ft.ri olan yiiztime 
takdirle baklyorlar. Hepsine ne yap
t1gmu soyledim. 

Biocel'li Tokalon 
Kremini kullandlgum anlattun. Bir 
~oklan bana gilldiller, fakat bizzat 
tecriibe edip ~ayam hayret semeresi.ni · 
goriince, hepsi de hak verdiler ve 
memnwi kaldtlar. Geceleri yatma.z
dan evvel penbe renkdeki Biocelli To
kalon kremini kullarilillz. Siz uyur
ken cildinizi besler ve canlandmr. 

Her sabah biraz daha geni;leflllif 
kalacaks1ruz. Giindiizleri de beyaz 
renkdeki Tokalon kremini kullaruruz. 

Bu suretle cildiniz yun:i.u~~ ve be
yazl&.'il~ olur. Biitiin siyah noktala
n eritip a~lk mesameleri sikl9.'i1tmr. -Binlerce ahvalde gorillen tesiri kuv-
vetll bir garantidlr. Hemen bugiin- .... 
den itibaren her iki kremden birer 
vazo alarak tecriibe ediniz. Birkal; 
ha.fta zarfmda faydall .tesirini gor
mediginiz takdirde baytin.tze iade ede
rek parayi geri alabilirsiniz. 

• a 1n1z1 r ca e 
. -

Kendinime veya ~ocuklanruzda, halsizlik, kansizhk, hamns&zhk 
kann agnfar1, kann §i§meleri, burun ve makat k~mmas1, ishal, obur
luk, b~onmesi, salya akmasl, sar'aya benzer sinir halleri, g~e korku
lan nu hissediyorsunuz? Bu gayri tabii haller, vilcudunuzda solucan 
bulunduguna aliimettil'. Derhal (iSMET SOLUCAN BiSKtiviTi) ahmz. 

. iSMET SOLUCAN BiSKtJviTi barsaklarda kan emerek ya§ayan ve 

iireyen muzir haY'·anlarm en birinci devastdtr. Btiyilk ve kilc;iiklere iti
matla vcrilir. Kutularm ic;inde kullaD.1§ tarzt yazihdu, okuyunuz ve ~o
cuklarimza senede birkac; defa ihtiyaten veriniz. 

Her eczanede fiatl 20 kuru.~tur. iSMET iSMiNE DiKKAT: 


