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·Milli Miidafaa Vekili istifa. etti 
•• 

General Kiz1m Ozalp, istif as1n1nsebe-
bini bugiin Parti ~upunda anlatacak 
Milli Miidafaa Vekaletl i~in zikredilen namzedler 

arasinda en kuooetlisi General Naci Trnazdrr 

1939 Avrupas1 

Bu asrm ta.rihini yazmaya utrafan· 
lann vazJfesi, bu yillarda Avrupa ha
r1tasm1 cizmege ~l1§8hlann gayretl 
kadar gu~tur. 1938 ba§lang1cmda uy
kuya dalan bir diplomat 1939 ytl~ 
§mda gozlerini R!;saych, bir sene degil, 
asulard1r uyuduguna inamrch. 1938 
Avrupasile 1939 Avrupasi, siyasi te
~ekkul ve kuvvetler mtivazenesi bakl· 
nundan, bubirinden o kadar farkll· 
d1r. 

1939 Avrupas1, f1rtma ortasmda bo
calayan, dumeni kink bir gemiye 
benziyo1. Dalgalann onu nereye sii· 
rukl1yeceg'i belli deglldir. ~n ytl, 
bi.iyuk harpten dogan styast nizamm 
tam t;okimtiisiinti kaydetti. Bu ytlnl
ma, Frans1z polittkaamm hodbin kud· 
rctile beraber, miifterek emniyet ide
ah n i de ma.s ettirdi. Almanyayi yerin
den kuruldatmamak i~ln ahnm.11 ter
tipler, bir anda ytlaldl, ~iinkii Alman. 
ya, bu tertibat1 can noktasmdan vur
du. Qcko lovakya Frans1z siyasett 
mihvetinin kalesi olma.ktan ~ 
bir Atman istihkAnu halini ahnca Av
rupa muvazenesi yerini de~1'tirdi. AY· 
rupa §arkma kadar niifuz eden ve ft. 
tifaklanm uzatan Fransa birdenbire 
kendi s1rurlan i~ine ~ekildi, Orta ve 
~ki A vrupay1, kuvvetleruni§ bir Al· 
manyanm i§tihasma terkettt. 

Ankara 16 (Telefonla.) - Mllll 
miida.faa Vekill general Kimn Or.alp· 
istifa e~tir. Kuvvetle s0yendigme 
gore general K.izlm Omlp, yann 
(bugiin) tqpianacak olan Meclis Par· 
ti grupunda istlfasmm sebebinl an
latacakt1r. 

·Milli Miidafaa Vekiletine getiril~ 

cekleri soylenenler arasmda general
lerd.en maada sivil bazi mebuslann 
da isimleri varchr. Faka.t bunlar a.ra.
smda en kuvvetli namzed general 
Naci Tmazdlr. 

Ankara 16 (Telefonla) ':""-1 Mllll 
:Mtidafaa Vekili general Klzun ()zal. 
pm istifa ettigi yann (bugiin) res
men teblig edllecek ve bu arada Ve
kAlete kjmin getirilecegt de bilcllrll~ 
cektir. 

Parti grupu bugiin oileclen 
aonra toplanacak 

Ankara 16 -(Telefonla) --. Ogren
digime gore, Meclis Partl grupu ya
nn (bugiin) ogleden sonra toplanJL.. 
cakttr. General Kazim Ozalpm Milll 
Mild.afaa Vekilliginden iStifam sebebl 
haklanda Parti grupunda beyanatta 
'bulu.nacagma dair olan haberler te
yid edilmektedi.r. 

Tayyare ka~~1bti 

Frans1z - ltalyan 
gerginllti art1yor 

P ariste talebe, ltalgan isimli 
so'/cak lafJhalarrni soktii 

ltalyan gazeteleri cFrama lspanyaya yardlDl& b lbna 
it fe~ olurit diyorlar. Dii er taraftan da 8 . Muuolini 
lapanya arazisinde gozii olmad1ima dair lngiliz Bqvekili 

8. Cballlberlaine teminat veriyor 

ingiliz Namtanmn Romayi ziyarett: K.ont Ciano, tn,nls Num ve B. M'lllMl!wl 

Paris 16 (A.A.) - Yiik.sek tahsll ~yan ~ afifler koym.Uf)anbr. 
talebesi evvelki gece Roma, Torino ve Tanzifat servl.sl, bu atiflerl kaldlr-
MilAn gibl ttalyan ~hirlerlnin isml- Imftir. 
ni tapyan sokak llvhalamu aokerek 
bunlann yerine Caporetto l.sminl ta- (Devama 13 ilncil. sahffede) 

.Almanycl ile 150 milyon 
markbk kredi imzaland1 1939 Avrupasi, ~en yila nisbetle, 

tersine donmii§ bir miivazene ile sanl
maktadlr. Btlttin kehanetler, bu ytl 
Almanyanm ne yapac&gi noktasmda 
toplaruyor. 

ingiltere ile uzlqan italya, Fran
sanm btltim dikkatini, biittin kuvve
tin.i Akdenlze ~ekmeye u~yor. ttal
yanlann, Tunusu, Korslkayi, Cil>utiyl 
isteriz diye, ho§ yere hayklrdiklanna 
hukmetmek safdllllk: olur. Fra.ns1zla. 
nn bir karl§ toprak vermiyecekleri 
muhakkakt1r. Fakat, aynt zamanda, 
bu kadar g(iriiltilden sonra, ttalyanm 
eli ho§ ~Ikmas1 fqiat rejlme ve Mus
solinin kudretine ne fena bir darbe 
otacagim da unutmamahdlr. Pariste
ki son ~ya ratmen Almanya, 
Fransadan tamamen emln degtldir. 

Ankcira C. Miiddeiumu
misi beyanatta bulundu ikj dost mamlakat arastnda mevcud s1k1 ekonomtk 

lfadelerine muracaat edilen muhar- . mUnasebatlar daha zJyade inkisaf edecekHr 
rirler .tahki~ati ten!ir edebile~ek bir W:.~' <A.A.> - n. N. u. •

1
- :Ayda 200 lira 

deli/ ve lpucu gosterememi~'er 4 kinunusarudenbert burada a 
r'~ Numan Menemencioglunun riyase-

8. Liitfi K1rdann aular 
idareaine teberriiii 

(Devami 13 i.incil aahifede) 
• 

*** 
.. :l.k k a•Ier1 

Kltap flkaral101 

.Kit!Jp aergmni geunlerde iki 2ld 
~ir ha8ll oluyor. B~: cBeyoglu 
Halkevi iyi bir IJQ.Zjje g0rr1111.i.f!• diJ!e 
bu mi.iessesemiz hakkmda duyulan 
takd.irdir. lkinci8i de: Ne~atimi
ziri faknndan dola1J1 tees81i.f. 

4nkara 16 (A.A.) - Tayyare ~
¢11 hldiseslne dalr bazi tstanbul ga
zeteterinde in~ eden son yazllar 
mjinasebetile Ankara c. muddeiumu
mlsl B. Bah& Antan, kendisini ziytr 
ret eden Anadolu ajarun muhabtnne. 
fUDlan .sOylemiftir: 

cHadisenin mab.iyetini saym Adil· 
ye Vekili Parti l~timamda izah etmif 
idi. HAcUse bakkmda, bunclan b&fka 
.sOyllyecek bir ~ylm yoktur. Tahki-

katm ziiptesi, saym Vekillmin beya
natmda, iamamlle miindemiftlr. 

Muhterem Bafvekil B. CelAl Bayar, 
yine ayru grup l~t.imamda matbuatta 
intt,ac eden yaZ11ara lfaret ederek: 

cllu JUIY1 yazanlann mdtaleuma 
miiracaat edllmemni ve bir muhbir 
'8klinde isticvab edilmelerini .. > emir 
buyurduklanru beyan eyle~erdi. 

(Devami 13 unci.l sahifede) 

Talebe spor yurdlan 
talimatnamesi haz1rland1 . 
Ankara, Istanbul, Izmir gibi bUyUk 1ahirlarda 

kUmeler vucUde gelirilecekfir. 
T alebelerden hari~teki kuliiplere ve miiaabakalara 
giren bulunursa bu gibilere birio~i defas1nda muvak 
kat, tekerriirii halinde de kati ihra~ cezas1 verilecek-

Btr odada fly. bef masa uzmne di
zileTi ekserisi ha/if roman kabUinden 
kitaplil.r ... Ciddileri de bir kiiltur mer
divenmin muntazam silsilesi halind8 
degil d.e, geli$l guzel basamaklar va
Ziyet.Jnde. . Muhakkak ki bir bllgi ka.
tina vukselte k tertipte ve saglam-

l ta deg l r Ankara 16 (Telefonla) - Mekte~ talebe spor yurdu kurulacaktir. iki 
Lis lerde , 71ilksek mekteplerden lerde talebe spor yurdlari kurulaca- veya daha ziyade spor yurdu bulu-

m zun olan b ler e ve eski harfleri gm1 bildirm.l~tim. Maarif Vekaleti bu nan yerlerd.e bu yurdlardan bir ku-
b lmiy bi ler e ve binlerce milnev- hususta bir talimatnarne haz1rlam1~ m~ t~kil olunacaktir. Ankara, is-

tindeki Tiirk heyetile Alman hilld).~ 

tneti arasmda bir kredi anl8fmu1 
milzakere edilmekte ldi. Bu kred1 
h•Jdnnda 6 te¢nlevvel 1938 tarihin
• Alman Ekonomi N8Z11'1 B. Funkun 
Ankarayi zlyaretl esnasmda bir l>ren
aip anJe,pna:u yapilmlftl. 

Dostane bir hava i~de cereyan 
eden bu miizakereler, bir ~ giin 
i~inde miisait bir netice vermif 
ve bugiln kredi anla.pnas1 imzalan
Ullftir. Alman hillWmeti bu anl&flll& 
lle Tiirk hi.iktllnetine 150 milyon 

(Devam1 13 uncii sahifede) 

Belediye sular idaresi, . BeledlJe 
rei.sligme merbut olmakJa betaber 
hususi bir kanun 1le blr meclia tara
fmdan idare edilmektedlr. Bu idare 
meclislnin reisi Vall ve Beledlye rel
sidir. 

idare meclisi hattada Udfer defa 
toplanmaktachr. Vall ve Belediye ret-
81. Dr. B. Liitti Kirdar, Belediye reili
nin fimdiye kadar ayda alchiJ. 1ki }'tis 
1irahk riyuet ucretinl Belediye su1ar 
idaresine terketmiftir. 

- --=-•11111•11-=-•111-1111nn1111111 ..... _a_WIRllRtMllHWl ______ l ___ , __ ,_llllll ___ I -·--11-llllliiillt-••aw..._ 
Son mod& ppkaltlar: 

venmzzzn kultuni bu kitaplara istt- tir. Bu talimatnarneye gore, iiniver- tanbul ve izmir gibi btiyiik ~hirler-
_ _ .........._ __ .... na.d...._..Let .... t .._zn_ze_m .... e ..... E._n __ ac_il_da.......;vi..ala~n-_.miz ..... - -l-sil:i:hte"'°vi...ed..yu:w··:akswe:11::kiilmLdea..k..i:tewp.uile~rlillen-nliiesekJieterin,n.._j__.:d~e~,;_h..:.:e~r ~se~m. tte ayn ayn kume vii-

·J.a......:.""*""------........:...:-..1-



Sahife 2 l'1 KAn.unusani 1939 

I Diin Geceki ve Ba Sabahki Daberler J ' Frankocular Barselon'a 
doiJru ilerliyorlar 

Hiikiimet~iler Estramadure cephesinde 
yeniden taarruza ge~tiklerini ve baz1 

mevzileri ele ge~irdiklerini bildiriyorlar 

Aragon kolordusu Cervera $ehrine gf rdi 

Barselon 16 (A.A.) - Milli rni.ida
faa nezareti teblig ediyor: Yilksek 
kumanda heyetince verilen emirler 
mucibince Ci.imhuriyet kuvvetleri 
Tarragone - Valls hattmm ~arkmda 
evvelce kararla~tmlan mevzilere ~e
kilmektedirler. 

Lerida 16 (A.A.) - General Mos
cardonun kurnandasmdaki Aragon 
kolordusu, bu sabah, Cervera §ehrine 
girmi§tir. Cervera §ehri, Lerida • Bar
.selona dogru yolundad1r. Frankistler 
§ehre, ogleden biraz evvel girrni§ler
dir. 

Cephenin bu rnmtakasmda, kar§l 
taraf, halft. daimi bir rnukavemet gos-
termektedir. · 

Eatramaduredeki taarruz 
Madrid 16 (A.A.) - Ci.imhuriyet 

Jutalan Estramadure cephesinde son 
giinlerde sis ytizilnden durmu~ olan 
lleri hareketlerine devam ederek 
Fuente - Ovejuna'mn 20 kilometre 
garbinde kain Azuaga'ya kadar gel
mi~lerdir. 

Talevera cephesinde Ctimhuriyet~-

Arazi vergisinin aff 1 
hakk1ndaki 18yiha 

Bu huausta haz1rlanan 18.yiha 
Biiy\ik Millet Mecliaine geldi 

Ankara 16 (Telefonla) - 1935 mali 
yll1 sonuna kadar olan arazi vergisi
nin munzam kesir ve cezalarile bir
likte affma dair olan kanun ldyihas1 
bugiin Meclise verilmi~tir. Layihamn 
affma dair olan maddesi aynen ~oy
ledir: 

d340 mall yili ba~mdan 1935 mali 
ylll sonuna kadarki senelere aid olarak 
tahakkuk ettirilmi~ ve bu kanunun 
meriyeti tarihine kadar tahsil edil
me~ olan arazi vergisi bakayasmm 
munzam kesirleri ve cezalan terkin 
olunur. 

Yukanki flkra hilkmil mezkUr se
nelere aid olup ta 2566 say11I kanu
nun alhnc1 maddesi htikmi.ine gore 
taksite baglanmami-? ve hem1z tah
sil edilrnemi~ olan (taksit hulal et
mi~ olsun olmasm) arazi vergisi ba
kayas1 ile munzam kesir ve cezalan
na ~mlldir. 

Bu kanunun meriyete girdigi ta
rihten sonra mezkur senelere aid ol
mak ilzere yeniGen arazi vergisi ta
hakkuk ettirilmez.> 

Projede arazi vergisinin idarei hu
susiylere devrindeki esbab1 mucibe 
ve zaruretler goz onundc tutularak 
bu terkinden dolayi idarei hususiye
Jcr butcelerinde husule gelmesi muh
temel sarsmtilar! onleyecek baz1 rnali 
hiiktlmler de mevcuttur. 

lstatistik umum miidiirliigu 
Ankara 16 (A.A.) - B. Celal Atay

burm Ziraat Vekfileti mtiste$arhgma 
tayini dalay1sile as;1k bulunan ista
tistik umurn miidiirltigilne umum 
mi.i.dur muavini B. Sabit Aykut veka
leten taiin olurunu~tur. 

Hatay mebualar1 timendifer
lerimizde paraa1z aeyahat 

edecekler 
Ankara 16 - Hatay mebuslanrun 

Ttirk demiryollannda i.icretsiz seyahat 
etmeleri ii;in haz1rlanan kanun Ja.yi
has1 meclise verilmi~tir. 

B. Rii§tii Aras cumartesi gi.inii 
Ankaradan ayr1hyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Yeni Lon
dra bliyuk el~imiz B. Tevflk R~ttl 
Arasm ontimilzdeki cumartesi gtinii 
yeni vazifesine b~larnak iizere ~eh
rimizden aynlmas1 muhtemeldlr. 

ler TalaYera de Lareina'nm ~arkm

dan ve garbinden aym zamanda taar
ruz ederek Tage ~ehrini ba~tan ba~a 
katettikten sonra Castillo Villaalba 
onilndeki Frankist mevzilcrini ~gal 

etmi~lerdir. 

1talyan gazetelerinin 
makaleleri 

Roma 16 (A.A.) - italyan gazete
ri, Tarragone'un i~gali keyfiyetinin, 
Cil.mhuriyet~ilerin ~imdiye kadar g05-
termekte olduklan mukavemetin ~0-
kecegine alamet oldugunu yazmak
ta.dlr. 

Gazeteler, italyan askerlerinin is
panyadaki muharebelere i~tirak et
m.i~ olduklariru ehemmiyetle kaydey
lemektedir. Bu gazeteler, Tarragone'
un sukut etmeslnin Frankistlere sev
killcey~ ve tabiye ba.kmundan mut
lak bir fa.ikiyet temin etmi~ oldugunu 
yazmaktadlr. 

Denize a~llan btitiln Ebre vadisi, 
Frankistlerin elinde oldugunu ve bu 
vaziyetin onlann yakmda Barselona'
Yl ihata etmelerine medar olacagm1 
Piccolo gazetesi yazmaktad.Ir. 

TUrkiye - Amerika 
ticaret anlasmas1 

A lakadar makamlardan 
ald1iim1z yeni malumab 

yaz1yoruz 

Ankara 16 (Telefonla) - Yeni 
Ttirkiye - Amerika ticaret anlasmas1 
hakkmda gazetelerde {!Ikan haberler 
salahiyetli makamlarca tavziha rnuh
t~ gori.ilmektedir: 

1 - Anla~malar yaztldlg1 gibi he
niiz imza edilrni~ olmay1p iki taraf 
hiikfunetlerinin tasYibine talikan pa
raf e edilrni~tir. 

Alakadar makamlara gelen malu
mata gore anla-?malarm metni halen 
Ame1ika hiikfunetinde tedkik olun
maktadlr. Amerika hiikfuneti metni 
tasvib ettigi takdirde anla~mamn 
imzas1 i~in buradaki el~isine telgraf
Ia saiahiyet verecektir. 

3 - Yeni anla-?mamn diindan iti
baren meriyete girdigi yolundaki ha
berler yanlI~tir. Parafe edilen metne 
gore anla~ma 15 ~ubat tarihinden iti
baren muvakkaten meriyete girecek
tir. iki taraf meclisleri muahedeyi 
tasdik ederek keyfiyeti biribirlerine 
resmen teblig ettil~ten sonra da kati 
olarak meriyete girecektir. 

latiklal madalyas1 verilecek 
alay sancaklar1 

Ankara 16 (Telefonla) - istiklal 
harbinin ba~langic1 olan 15 may1s 
1335 tarihincen izmirin jgtirdadl. 
olan 9 eylUl 338 tarihine kadar ordu
da vazife alan alay sancaklarma da 
istiklfil madalyas1 verilmesi kararlas· 
mi~. bu hususta haz1rlanan layih~ 
Meclise verllmistir . . 

B. Bonnet ile Lord Halifaks 
Cenevreden ayrild1lar 

Cenevre 17 - Frans1z Hariciye Na
zm B. Bonnet ile ingiliz Hariciye 
Naz111 Lord Halifaks, ispanyada ec
nebi gonillHiler meselesinin mtizake
resinde haz1r bulunduktan sonra diin 
ak~am Cenevreden Paris ve Londra
ya hareket etmi~lerdir. 

B. Hitler Macariatan Hariciye 
N az1r1n1 kabul etti 

Berlin 16 (A.A.) - B. Hitler, Ma
caristan Hariciye Naziri kont Czaky'yi 
kabul etmi~tir. Bu go~meye Harici
ye Nazm B. fon Ribbentrop da i~ti
rak eylemi~tir. 

Halk radyosu 
Bet la mbab radyolar otuz, 

otuz bet li:r:a araa1nda 
sat1lacak 

Ankara 16 (Telefonla) - Halk tipi 
radyoyu tesbit i~in bir miltehassIS 
heyet tarafmdan istanbulda tedkikat 
yaptld1g1 yaztlmi-?b. Bu tedkiklerin 
neticesi hakkmda malumat almak 
iizere kendilerine rnuracaat ettigim 
posta ve telgraf umum mi.idtirii B. 
~rafettin bana dedi ki: 

-1 Her 1?eyden evvel radyo ithal ve 
sat1~1Illn inhisar altma almmasmm 
mevzuubahis olmadlg1m soylemek is
terim. Mevzuubahis olan ~ey, ucuz 
fiatle radyo tedarikini temin etmek
tir. Bunun it;in bir halk tipi radyo 
tesbit edilecektir. Bu tip radyolar 
gumriik ve diger resimlerden muaf 
olarak memlekete ithal edilecek ve 
gayet ucuz fiatle satihga ~1kanlacak
tll'. Bu tip radyolar haricinde kalan 
radyolar bugtin oldugu gibi serbesi;e 
ithal olunarak sahlacaktir. 

Halk tipi radyolamun ne suretle 
satilacag1 henilz tespit edilmemi!?tir. 
Sat1~m posta, telgraf ve telefon 
idaresince yap1lrnas1 veya bilvas1ta 
yaptmlmas1 gibi iki ~ekil dii!?nti.1-
mektedir. 

B. ~erafettin, halk tipi radyolan
nm ka~a satilabilecegi hakkmdaki 
sualime de ~u cevab1 vermi~tir. 

- Bu cihet miltchass1s heyet ta
rafmdan verilen raporun tedkiki bit
tikten sonro. anl~1lrru!? olacakt1r. 
Mtitehass1s heyetin raporunda mi.ite
addid tiple1· gosterilmektedir. Bunlar 
asgali 10 ve azami 30-35 liraya sa-
tilacakbr. 

Ogrendigime gore 30 - 35 lira ara
smda satilacak rady_olar be1? lambalI 
radyolardlr. 

Oevlet memurlan baremi 
Maliye, S1hhiye, lktiaad, 
Maarif, Giimriik ve lnhiaarlar 
Vekilleri diin enciimende 

izahat verdiler. 

Ankara 16 (Telefonla) Bti.t'1e 
enciimeni bugi.in ogleden evvel ve 
sonra iki i~tima akdetmi~ ve Devlet 
memurlar1 baremi hakkmdaki ka
nun projesinin tedkikine devam et
mistir. 

Bugiinkli mi.izakerelerde Maliye, 
Slhhiye, iktisad, Maarif, Gilmrtik ve 
inhisarlar vekilleri hazir bulunmu~
lar ve izahat vermi1?Ierdir. Enci.imen 
yann tekrar toplanarak projenin 
milzakeresine devam edecektir. 

Diger taraftan askeri memurlar i~in 
ayn Barem projesi hazirlanarak 
Meclise verilecegi yazilm1~ti. Ogren
digime gore biit~e encilmeni asked 
barem projcsinin Devlet memurlari 
barem projesine mtitenazir bir suret
te tanzim edilecegini nazan itibare 
alarak bunun igin hilkumetc;e ayn 
bir proje gonderilmesine li.izum ol
mad1g1 reyinde bulunmu~ ve encii
menin bu noktai nru?:an kabul olun
mu~tur. 

Tahviller 
Miibadele i~in tayin edilen 
.miiddet 26 §ubatta bitiyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Dahill 
ve harici devlet bori;larma aid tah
villeri rnilbayaa ve bunlann piyasa
s1m tanzim eylemek maksadile te~

kil edilen amortisman sand1gma ~m
diye kadar hiikurnet~e verilmil? olan 
avansm mikdar1 4 buguk milyon Ii~ 

raya balig olm~tur. 
~irketin senedatmm Sivas - Erzu

rum veya Ergani tahvilleri ile miiba
delesi ic;in tayin edilrnil? olan kanuni 
milddet 26 ~ubat tarihinde bitmi-? ola
caktir. 

Gerek mevzuubal1is senedatm ve 
gerek Ttirk borcu tahvillerinin mti
badelesi i~in sand1ga iki milyon lira
hk avans verilmesi kararlastmlm1s . . 
ve bu hususta hilkt1met~e hazirlanan 
kanun layihas1 buglin Bilytik Millet 
Meclisine verllmi~tir. 

Sou dakika 
Suriyede kar1~1kbk ve hii
kilmete muhalef et arbyor 
Suriye Hariciye Naz1n Fransa ile ittifaka taraftar, 
fakaf isfikl81imiz i ~in de dUOUsmege haz1rrz diyor 
~am 17 - Maliye Nazm. istifasm1 

geri alrm~tir. Suriye Hariciye Naz1n 
mecliste beyanatta bulunurken Su· , 
riyenin mukadderatma dogru yi.irii
diigiinil ve kendi taleblerini mi.ida
faa edecegini soylemi~ ve demi~tir ki: 

- Fransa ile bir ittifak akdine 
taraftanm. Fakat Suriyenin istiklali 
igin de dogil~mege hazmz. 

~amda niimayi~ler 
~am 17 - Memlekette kan~1khk, 

muhalif partilerin hiikumete kar§1 
tazyikleri gi.inden gi.ine artmaktad1r. 
Diln 1500 talebe bir nilmayi§ yapnn§· 
lar ve diikkAnlan ve magazalan ka
patmaga icbar etmi§lerdir. Polis bir
~ok defalar miidahale etmege mecbur 

kalm1§hr. iki taraftan da yarah var
dlr. 

Arap murahhaslar1n1n Ka
hirede i~tima1 

Kahire 17 - Muhtelif Arab mem
leketleri murahhaslarmm Filistin 
meselesi ic;in Londrada toplanacak 
olan konferansa gitmezdeon evvel bu
rada akdedecekleri ic;timaa biiyiik 
bir ehemmiyet verilmektedlr. 

Londra konferansmm mukadde
rat1 bu konferansta verilecek kara
ra baglld1r. Arab murahhaslan, Lon
dra konferansmda milttehid bir 
cephe te~kll etmek i~in bir itilafa va
racaklardir. 

<;in kuvvetleri T seng~inge 
girmege muvaff ak oldular 
Kantonun 50 kilometre §imalinde <;inlilerle 
Japonlar aras1nda §iddetli muharebeler oluyor 

~unking 16 (A.A.) - <;in ajans1 
bildhiyor: 

Cenub Qininde askeri vaziyette 
miihim bir inki¢ beklenmektedir. 
Bu inki¢ Qinlilerin Kantonun ~ar
kmda Kanton - Kovloon yolu boyunca 
yapacaklan bir ileri hareketi ile ba~
llyacaktir. Filhakika Japonlar bura
daki kuvvetlerini tedricen i;ok ru?:alt
mi~lardir. 

Kantonun 50 kilometre ~imalinde 

bulunan Tsw1ghuainm cenubunda 
mil.him muharebeler cereyan etmi~ 
ve Qinliler Tseng~inge girmege mu
vaffak olmu~lard1r. 

Halen Qin kltaati dogu bolgeleri ile 
Kanton - Kovloon demiryolu arasmda 
irtibati tesis etmi~ bulunuyorlar. 

Mecliste diinku 
miizakereler 

Y eni Antalya, Elaz1g ve 
Siirt mebualar1 and i~tiler 
Ankara 16 (A.A.) - Btiyiik Millet 

Meclisi bugiin B. Faik Oztrak'm ri
yasetinde toplannu~tir. Celsenin ~il
masm1 miiteakib Antalya mebuslu
guna se~ilen Cezmi Er~in, Elaz1g rne
busluguna se~ilen Fethi Altay, Siirt 
mebusluguna sec;ilen Naki Ekmenin 
rnazbatalan tasvib edilmi~, Fethi Al
tay ile Naki Ekmen and i~mi~lerdir. 

Ruzna.mede bulunan maddelerden 
adli evrakm posta, telgraf ve telefon 
idaresi vas1tasile tebligine aid kanun 
layihasile Ti.irkiye - Hollanda ve Tiir
kiye - Yugoslavya ticaret muahede
lerine merbut protokollarda yap1lan 
tadillerin tasvibine mtitedair kanun 
layihalar1 ikinci mtizakereleri yap1-
larak kabul edillni~tir. 

Buyti.k Millet Mecllsi muteakib i~
timaim <tar~amba gilnil aktedecektir. 

Batvekil lktiaad Vekaletinde 
Ankara 16 (Telefonla) - Ba§vekil 

B. Celal Bayar bugi.in ogleden sonra 
iktisad Vekaletine gelerek bir bm;:uk 
saat kadar yeni vekil B. Husnti Qak1r
Ia gorii§mti§ttir. - - - - -

Muamele vergiainden 
muafiyet 

Ankara 16 (Telefonla) - Mtinha
s1ran el tezgahlarmda dokunan yiin
lii ve pamuklu kumB.-?lan iitiileyip 
katlayan mi.iesseselerle ku~·k ve av 
derileri sepici ve boyac1lannm da 
muamele vergisinden muafiyeti Ve
killer Heyetince kararl~mi~tir. Bu 
muafiyet 16/ 7/ 1938 tarihinden itiba-
--- --- ...., .. ,.~ _,."I - - - 1 _..t I'' 

iieri hareketi Kantona dogru ce
n ub istikametinde devam etmektedir. 
Qin k1taatmm imtiyazh vaziyeti dii1J
manm ya.kmda maglub olacaguu 
timid ettirmektedir. 

~unldng 16 (A.A.) - Askeri konse
yin ba§kan muavini s1fatile talim ve 
terbiye gormekte olan k1taati tcfti~ 

eden general Feng - Yuo~iang, bu kt
taatm §imdiye kadar Japonlarla kar
§Ila§m1~ olan kitaata ~ok faik olduk
lanm ve pek yakmda cepheye gonde
rileceklerini bildirmi§tir. 

General, <;inin ntifus~a olain memba 
kudretini Japonyanmki ile mukayese 
ederek: <t<;in bek1iyebilir, Japonya ise 
bekliyemez.n demi§tir. 

Koyluye mujde 
Poatalar1n aylarca posta
nelerde kalma11n1n ontine 

ge~iliyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Koyltiye 
aid mektuplarla gazetelerin koylere 
gidlp gelmesi i~nin baz1 viliyet ve 
kazalarda heni.iz tanzim edilmedigi 
ve bu ytizden koy postalanrun aylar
ca postanclerde kaldlg1 vaki ~ikayet
lerden anl~1lmaktadir. 

Posta ve telgraf idaresi bu i~leri 
tanzim maksadile vilayet ve umumi 
mi.ifetti~liklere bir tamim gondermi~
tir. Tamimdc koylilye aid mektup ve 
gazetelerin koylere gonderilmesi hu
susuna fevkaladc ehemmiyet veril
mesi zikredilmektedir. 

Bundan ba~ka koyltilerin bir ~ok 
zahmet ve masraflara katlanarak ~e
hir ve kasabalara gitmeden mektup
lanm paras1z olarak koy katiplerine 
yazd1rmalan ve koy idarelerinde pos
ta pulu bulundurabilmelerinin temt .. 
!l1i ve haftada laakal bir defa posta,... 
lann koye ugramasmm temini is· 
tenmektedir. 

Koy postalarmm te~ ve idare 
tarzlan hakkmdaki talimatname de 
bu tamime baglldlr. 

Eaki ve yeni tekaiid kanunlari 
arasmdaki nisbetaizlik 

Ankara 16 (Telefonla) - izmir me
busu Halil Mente§ meclis reisligine 
verdigi bir sual takririnde, eski ve ye
ni tekaiid kanunlan arasmdaki nis
betsizligi tebartiz ettirmekte ve bu
nun izalesi i<;in hi.ikfunetin ne dil§tin
dtiklerini sormaktadlr. B. Halli Men
te§ Maliye vekilinin bu hususta iza-
'h<>+ u- •",.,; +.,.,.,. ..... -L- ---~ ~:-
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AK~AMDAN AK$AMA 

Memurun inisyatifi 
Y eni harem kanunile 
sak1n baltalanmas1n! 

Devlet sennayesile alfikadar mil• 
essese.lerde tatbik edllecegi bildirilen 
barem bakkmda alakadar memurla,. 
nn bir ~ok miltalaalan vamUf. Al
dliun mektuplardaki dii~iinceleri 
hillisa ediyonun. 

Barem.in tenkide menu olan ana· 
hatlanndan bir ka~ ~'l 

l - Memuriyete ba~amak, 60 • 80, 
au tahsil gorenler ise 80 • 90 lira ile 
olacak. 

- Ali tahsili.n.i yapm~, yiiksek ih· 
tisas sahibi olmu~ bir f erdi, hatta 
ba~langi~ta bile bu ~it i~inde ~a· 
l~tinnak miirnkiln degildir. • diyor· 
Jar. - Bu e\o-saftakilerin en iyileri ar· 
t1k memur otmak istemiyecekler, 
saga sola dag.1acaklard1r. c;a11~cak
Jar ya ~k idealist insanlardrr, yahut 
ta kendisinden istenilen randunam 
verem.iyecek olanlanbr. Elbette i,m 
idealistlere istinad etmek hesabt rea· 
Jiteye uygun degildir. 

2 - Dort senede bir terfi hak.kl 
olacak. Usan bilcnlede all tahsili 
olanlar la.demden kazanacaklar. 

- Dort senede bir tefi hakkl, ,,alaa 
memuru zah.iren istikbalinden daha 
emin. daha ol~iilii ibir yoldan yilrii· 
yor gibi giiste:nnekted.ir. Fakat bu 
usul aym zamanda da ~ kabili· 
yetlerin meydana ~kmasma mini 
olmayacak m1? Bu ~ckil, dar bir ~er
~eve gibidir. Enerjik hamleleri kJra. 
cak. Mcmur, muntazaman ~e ge
lip usul dairesinde evrala sevketmek
ten ha.pa bir yorgunlugu liizumsus 
gorecdrtir. Tefiin miinhasuan :za. 
mania mukayye4 obnasa cevvaJ seki 
ve istidadlann haldan olan seri in
k~fa manidir. 

3 - Memurun bugiin aldtgl. maq, 
baremdeki hangi dereceye tekabill 
ediyorsa o adam, o dereceli memur 
snyilacak. 

- Halbuki memuruu derecesi bu
giin aJwg, para ile degil, gordiigu 
i!Jle mukayyed olmahd1r. Aksini kabul 
etmek mahzurludur. Herkes bilir Id, 
biitiin milesseselerde, ~ok para at1p 
art1k faaliyetini tavsatan bir ziimre 
ynrunda az para alan, camm ~ine 
takan, miihim ~eri b~n, buna 
mukabil de «Elbette kadrim anlana· 
cak. ~imdiki iimirimin ba~ka bir yere 
~onderilip beni 011w1 yerine getinne
leri muhakkakbr. ~iinkii bilfiil her. 
'eyi hen yap1yorum!» diyen bir faa1 
ziimre vardu. Onlann giizel ve - ya!· 
ntz kendileri i~in degil, miiessese ipn 
de • faydah timid ve pyretleri tav
sayacak. 

Bu miilfthazalann hepsi de hirer 
birer tedkik edilecek ~ylerdir. ((ahuk 
hiikiim verme:mell. l\lemurluk bayatt, 
mahiyeti itfbuile, atm inunlann 
~bbiis, irm~if kabiliyetlerini 
torpiiler; nizanllar, buna mini ola· 
cak mahiyette teessiis etmelldir; bDi
kis bunu ¥4 edecek ~kilde degiL 

Her gen~ manurU.: 
- ~ayed istidadtnu, iktidarum is

l»at eder, buyiik faydalar temin eda-· 
sem, basamaJdan birer Wrer- c1ejil, 
ii~r ~ s1~ seneleri belde
meden en yiiksek den:celere, Jnaaf· 
Iara ula,...ak miimkiln olacaldu! 
• ii.midi ve kanaati olmahdlr. 

Bu, heqeyden kiymetli bir ciyi 
memur dmini» dir. Ba.pa evsafm 

- Sen blzim biiyilk vo.purlann 
gdrunfu?une bakma bay Amca ..• 

Alt(IAM 

!;EDiR DABERLERi 
Ucuz ekmek 

meselesi 
M11ir unile ekmek tetkilC 

ediliyor 
Belediyede toplanan iktisad komJ.s.. 

yonu yen! tip ikinci nevi ekmek me
selesini bugUn yann halledecektir. 
KISillen nus1r unundan yapllan ve 
kamisyon d.zalan tarafmdan pek 
lezzetli bulunan bu yeni ekmegin 
fakir halk i~in faydall olacag1 bildi
rllmektedit. Aym zamanda mugaddl 
oldugu soylenen yenl nus1r ekmegl 
piyasaya ~1kar1llrsa halkm senede 
3,5 milyon lira tasarruf edecegi tah
min olunmaktachr. Fakir aileler ara
smda gilnde dort kilo ekmek istihlak 
edenler vard1r. Bu vaziyete gore giin· 
de dort kilo ekrnek alan bir aile ayda 
240 k~ tasarruf etmi~ olacaktlr. 

Vall ve Belediye reisi birinci nevi 
elanegi de suretl katiyede ucuzlat
mak kararmdad1r. Temin edilen 10 
para ucuzluk pek az gorilldilgiinden 
Belediye firmctlarla temasa ge~i~: 
tir. imaliye iicretinin 190 kuru~ta.n 
125 kuru~a indirilmesine galt~mak
tad1r. Bir ~uval undan 94 ekmek ya
plldlgma gore 190 ku~ imaliye ilc-
1·eti fa.zla goriiltiyor. imaliye iicreti 
125 kuru~ indirilirse birinci nevi 
ekmek 20 para daha ucuzl1yacaktir. 

lktisad komisyonu yag ve siit 
itlerile de me§gul olacak 

Belediyede toplanan iktlsad komis· 
yonu ekmek meseleslni hallettikten 
sonra ~ehrin yag ve siit derdlerile de 
m~ul olacaktir. Yag meselesinde 
evveIA. tag~i~ keyfiyeti ele a.lmacak 
ve bu derdin halli l~in almmas1 icab 
eden tedbirler tesbit edilecektir. Ka
~ y~lann halkm slhhatinl teh
did ettigi kanaati has1l olmu~tur. 

Cuval buhran1 
Bu yoldaki rivayetin aah 

nedir? 
Son zarnanlarda plyasada ~uval 

buhram b~ gosterdigi soylenmekte
clir. Bu rivayetin asl1 ~ur: Quva.l
lara, undan bugday1 koruma vergisi 
tahsil olunduguna dair damgalar vu
rulup agizlan milhiirlenmektedir. 
Son zamanlarda baz1 kimselerin ~u
vallan diplerinden ve diki~ yerlerin
den delip unu bo~althktan sonra ~u- · 
vallar1 tekrar lrulland1klan, bu suret
le vergi ~ak~111gi yaplld1g1 duyul
m~tur. 

Bunun onilne ge~mek ilzere tedbir 
olarak degirmencilere bundan sonra 
daima yeni ~uval kullanmalan bil· 
dirilmi~tir. Degirmenciler beher yeni 
~uval i~n eski i;uvallardan on lruru~ 
daha fazla para verilecegini ve bu 
masrafm ekmek fiatlerine tesir etme
sl IAzun gelecegini iddia etmi~erdir. 
Bu lmsusta tedkikler yap1lmaktachr. •• •11•11•11--·u.__ .. _. ____ u-.un1111=...,·==--•111N1111n11m•••-

vikayesi i~in, S1~ramU, sivrilmek he
vesi ve imkinlan minialara ~tma· 
maluhr. 

Binaenaleyh, alda JU geliyor: im.
tibarilar, mn•uam bir ~ iimid edll· 
mlyen bir muvaffakayetle baprma· 
lar ve komisyonlann takdirleri, me. 
murlarm senesi gelmeden t.er.fUaine 
ve ren~en biiyiik vuifelerin .... na 
~melerine imkin vennelidir. 

(Va - Nu) 

Karilerimizin 
mektuplar1 

E1ref ef en di sokaga 
sakinlerinfn validen 

dilekleri 

Ferikoy Ergenekon caddesine amud 
olarak s1ra ile Dolapderc, E§refefen
dl, Bllezlk:c;i, B:iysungur, Tiirkbeyl 
sotaklar1 vardlr. Bu sokaklardan en 
mamuru hemen hem.en Etrefefendl
dlr. Maatteessii! dlg'er sokaklarda 
elektrtk ve kaldmm olduiu halde bu 
giine kadar bu soka.k kaldmm yiiz(i 
gormemi§tlr. Anadan babadan oksiiz 
kalm1§ olnn bu sokak, bu mevsim l(a
mur deryas1d1r. Hasta.lar1m1z ii;ln her 
ne pahasma olursa olsun otomobll 
bu soka~a girememekte ve bu sebeb
Ie evlerlmlze doktor getlrcmemekte
ytz. Ev ve apart1manlanm1z kaldmm
mz11k yiiziinden nylarcn b~ kalmakta· 
dlr. 
Soko.~1mizdan i;nmur sebeblnden sa

tlcllar gec;memektc, iyi su almak icin 
satay1 giinlerce beklemekteyiz. Ka
ranbkta evlertmlze gltmek li;ln biiyiik 
mii§kiilnta katlanmakla bernbcr bir 
taraftan dl~er tnrafa gec;mek ti;in 
~tnn gec;lt yeri veya kalaslarla kop
:rii yapmaktnyiz. Her gun saatlerce 
Istanbul halkm111 derdlerlnl dinliyen 
muhterem Vallmizden cadde ve so· 
ka.klnr ic;in tahsls etml.§ oldugu meb
lAtdan blr lasnum da bu sok~a has
retmeslnden biiyilk blr hayir f§leye
ceRint sokak saklnlerl namma. muh
terem gazetenizle rlca etmenlzl derln 
sa.yg1lannuzla dllerlz. 
Mezkur sokakta: 128, 126, 124, 123, 121, 

119, 117, 115, 111, 120, 118, 116 numa
rall ev ve apartlman sahlblerl nanuna 

1!8 sakini C. ~akar 

Vergi tadil 
komisgonlari 

Bugiinkii teklin degif tirilmesi 
diitiiniiliiyor 

Bina vergi.si icin te~kll edllen tadil 
ve istinaf komisyonlari Vall namma 
vllayet veya Belediye erkamndan bir 
zatm reisligi altmda umumi vilAyet 
meclisinden, ticaret odasmdan miln· 
tahap aza ile vergi tahakkuk b~ me
murlanndan mtirekkeptir. 

Bu komisyonlar !fimdiye kadar pek 
az i~ ~1karnn~larcilr. Komisyon azas1-
mn ~ogu ihtisaslar1 halicinde - olan 
bir ~le me~gul olduklarmdan verilen 
kararlar ekseriyetle isabetsiz olmak
tadlr. 

Vali ve Belediye reisi Dr. B. Lutfl 
Klrdar, vergi 1~1erini tanzim etmek 
ve halkm da hakslzllga maruz kal
mamas1 i~in bu usulii degi~tirmege 
karar verrni9tir. Vergi tadll ve istinaf 
komisyonlan vergi tahakkuk memur

lan harii; olarak meclisi umurni aza
smdan gayri muvau.al zevattan mil
rekkeb olarak tc§kll edilecektir. Bu
nun i~in kanunda tadilata liizum gO
riilmektedir. Bu kanun projesl yakm· 
da hazirlanarak hiikumete takdim 
cdilecektir. 

T ekzip edilen bir haber 
Diin bir gazete fi)irketi Hayriye ve 

Hali~ idarelerinin Denizbank tara
fmdali satin almmas1 i~in temasa 
~dlguu yazm~t1. Bu haber her 
u~ milessese tarafmdan tekzib ed.il
mektedir. 

Ba:r_••oa ~anda L. 

. . . Flklrdak tazeler gibl hafif bir 
dalgada yerlerinde duramaz, yalpa
larlar, amma ... 

... G~en giln bir hesap yaptllll 
- Trak, Etriisk gibi yeni yeti~eler 

milstesna - otekilerin en genci elll 
altm19 y~da ~lktll .• 

Sokakta su 
dokmii1 

Umumi heli olmad1gindan 
hakim cezanm iptaline karar 

verdi 

FaUh sulh ceza mahkemesinde gs.
rib bir davaya bakll~tir. Ahmed 
achnda yetmi~ y~mda bir adam. tram· 
vayla Topkap1ya giderken yolda f az
la s1la~ ve Topkap1 ile <;apa ara
smda tramvaydan inerek yol tizerine 
su dokm~tilr. O srrada yoldan gegen 
Belediye memurlan ihtiyar Ahmed.in 
bu halini gortince kendisine ~ lira 
para cezas1 kesmi~erdir. 

Ahmed bu cezaya itiraz ettigi i~in 
evrak Fatih sulh ceza mahkemesine 
verilmi9 ve dun muhakeme yap~
tir. Ahmed mahkemede, yolda gider
ken f ena halde SJk1§t1gm1 ve tramvay 
dan inince etrafta hela bulamad1g1 
i~in mecburen yolun kenanna bu 191 
yaphg1m soylemi9tir. 

Mahkeme, Belediye idaresi ~ehrin 

her tarafma iunmenin ihtiyacma te· 
kabill edecek kadar umumi helalar 
yapmak mecburiyetinde bulundugu 
cihetle, Topkap1 civannda umumi 
hela bulamadJii i~in mecburen bu 
i~l yapan Ahmed hakkmdaki be~ ll· 
ra cezanm iptaline karar v~tir. 

Otomobil ~arpma11 
Askeri doktorluktan miitekaid B. 

Behi~ dun Taksimden ge~erken ken
disine bir otomobil ~arpm~t1r. Bu 
i;a.rprna neticesinde B. Behicin sol 
ayagmm kemikleri ~atl~t.I.r. Ad
liye doktoru B. Enver Karan diin B. 
Behici muayene etmi~, miiddelumu
mtlik tahkikata ba~lam1~t1r. 

Yaman doland1nc1 
o~ kitiyi doland1ran biri. 

yakaland1 
Mehmed admda bir sablkal1, mua

yene edilmek tizere Gfilhane hasta· 
ncsine giden Bahi;ekoylii Ziya adm
da birinin yanma sokularak: 

- Oradaki doktorlan ben tanmm. 
Kendilerine soylersem seni iyi teda
vi ederler. 

Diye kandmp b~ lirasm1 doland1r
~tir. 

Mehmed, kopriiniln Yalova iskele
sinde bilet almak isteyen Hasan adm
da 72 Yaflnda bir adam1 da: 

- Ben memurlan tan1yorum. Sa
na ucuz bilet alayun. 

Diye kancilr.IDI~ ve ii~ bllet alip ilst 
tarafml iade etmek ilzere adamcagi
zm b~ llras1m alarak ~m~tir. Top
kap1 civannda Osman admda birinin 
de be~ lirasm1 doland1ran Mehmed. 
nihayet yakayi ele venn4; ve dun ad
liyeye teslim edilml~tir. Sultanahmed 
blrinci sulh ceza mahkemeslnde yap1-
Ian sorgusunda Mehmed, Bahi;ekoy
lil Ztyarun paras1m dolandlrd.Ignu in
kflr ve diger iki ciirmiinii itlraf et
mi~ir. HAkim kendisinl tevkif ede
rek tevkifhaneye gondermi~tir. 

V ali ve Belediye Reisi imar 
plimn1 tetkik etti 

Vall ve Belediye relsi Dr. B. Liitfi 
Kitdar, diin gene ~ehrin imar plft.m 
etrafmda tetkikler yapml§, bazi iza. 
hat alml§ttr. 

••• Bu hesap vapurlannuzm eski
ligine delfilet ederse de bir bak.una 
uslu, akJ.111, f elegin !temberinden g~· 
mi~, tecrilbeli olduklaruu da. ~t>ste-

.-8ahife 3 

ISTANBUL HAY ATI 

l~in kolay1n1 
ogretm~! 

Elindeki kese kiii.dmt havaya kaJ. 
4umq, kaJabahgt yanp on sahanhga 
dogru ilerllemege ugr~yor ve milto
madiyen bag.nyor: 

- Varda ... Elimdeki kaiJda dokun· 
maym ha ... .f~inde tehlikeli §ey var ... 

On kanapede oturan kendi gibi ko.. 
ca g()bekli, ~ember :sakalh adamm ya
runa kadar ilcriledi, elile omuzuna 
vurdu: 

- M~llah, nereden tqrif 001• 
le? ... 

Ka!'§lllkh uzun bir hatu sonnadan 
sonra: 

- Ah, dedi. Benim halimi sonna. 
~apkaculan geliyorum. ~pkaca de-
yince biitiin sinirlerim ayaga kalkl
yor. Nedir o kadm §8pkalanmn hali! 
Kimi ~n kulesine benz.iyor, kimisi, 
tepesindeki kocaman tavuk tiiyile yel· 
ken as;m1§ sandallan andmyor. Hele 
diin bir gen~ k1zm ba~mda gordii· 
gum §apkn biisbiitiin asab1m1 bozdu: 
Komilr salapuryasmdan hi~ farla 
yok ... Bizim klz da: «hli yeni moda 
§apka isterim.,> diye tuttum1az m1? 
Eh, gen~ Jazd1r, ister ya! PckiiHi, am
ma, bi~imini hen intihap edecegim 
dedim. iki giin iki gece d~diim. 
llani, §Oyle biraz uygunca olsun diyol'o 
dum. Nihayet nkl1mdan bir bi~im uy
durdum, ~apkaciya tarif edip yapbr· 
dim. Bakalnn sen de begenecek mi
sin? 

Kese kilii.duu itina ile a~ti, i~inde.n 
acaip bir ~y ~1kanh: Siyah, deginnl 
bir k~n kenarlan di§ tarafa ktvnl
m1§, ortasi kubbelenmi§. tepesine 1or. 
m1u ~uhadan horoz ibigi bi~bninde 
bir piiskiil yerl.irilm~. Bir kenann
da da kmnm boyah. kocaman bir hin· 
di tiiyii •.. 

- Nas1l! Pek hO§ degil mi? Tiiyiine 
varmcaya kadar hepsi tamam. 

Oteki g-iiliimsedi: 
- Bizim begenmemiz ka~ para eder? 

ASll mesele kil~iik bayanm begenme
sidir. Bizim kaz pek titizdir. BOyle ~ey· 
Jere beni hi~ kan~irmaz. M•llah 
sizinki uysala benziyor. 
~apka sahibi, ahbab1run kulagma 

dogru cgildi: 
- Bizimki de titizdir amma, ben 

ona ~in kolayam ogrettim. Aknlba· 
dan birinin oglu ge~en sene Anupaya 
tabsile gitti. §imdi bizim luz ne alsa, 
ahbaplanna: «Avrupadan getirttik. 
En son moda i~.n diyor. Herkcs be
geniyor ve derhat taklide baJltyorlar. 
'l'abii bu apka da Avrupadan gelmiJ 
olacak ve hemen taklid edecekler. Bd
ki sizin k\i~ii.k bayan bile bundan yap
tuacakbr. Mah'.lmya, kadm tm11letle
rinde moda taklidl, zaraf ete de, ya1u
~ga da hikimdir. 

Cemal Refik 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lki h1r11z ~ocuk mahkiun 
oldu 

Rasim ve Mustafa adlarmda on se
kiz y~armda iki ~ocuk ~hzad.eba,. 
~mda bir tiyatro gi~esinden bllet al
mak istiyen Rifat admda birinin ya· 
nma sokularak pantalon cebinden 
on yedi liras1m ~a.lnu~ardlr. Fakat 
Rif at i~in farklna v~ ve derhal 
polise haber vererek ~ocuklan yaka
la tm1ftlr. ~dlktan sonra aralarmda. 
taksim ettikleri paralar da meydana 
~nlnlli;, i1d ~cuk mahkemeye ve
ril~tir. 

Di.in Sultanahmed il~ilncii sulh 
ceza mahkemesinde yap1lan muhake
me neticesin<1e Rasimle Mustafanm 
birer bu!tuk ay hapislerine karar ve
ri~tir. 

B. A. - Zannetmem, oyle olsa bir 
f irtmada on tanesi bird en karaya 
otunnazcil!.. 
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Otomobil hendeOe yuvarlanm1s da 
s o f ti r fa rk rn d a d e O II 

Polis/er sabaha 
sigon iistiinde 

kar~z ~oforii direk
ugurken buldular 

Diin sabaha kar§l ~i§Ii - Biiyiikde
re yolu tizerlnde Ayasaga civannda 
dol8§all devriye memurlan orada hen
degin iitine yuvarlanmt§ bir taksi oto
mobill. gormil§lerdir. 

Hendekte klsmen hasara ugraml§ 
vaziyette ve yana yuvarlanmt§ bir 
halde gorillen taksinin 2128 plaka 
numaras1 ta§1d1gi goriilmi.i§ti.ir. 

Bir~ok kazalarile me§hur olan bu 
yolda devrilml§ bir otomobil goren 
memurlar yeni bir kanlt hadise ihti
malile hendege imni§ler, otomobilin 
i~ine goz atbklan zaman direksiyon 
:fizerinde bir adamm yatmakta oldu
gunu farketmi§lerdir. 

Memurlar kap1y1 a~arak canSlz de-

Almanya ve 
bitarafllk 

Nazilige hiicum edilmesine 
miisaade eden memleketler 

bitaraf sayilm1yacaklar 
Berlin 16 (A.A.) - Havas ajans1 

muhabil inden: Nasyonal sosyalizmin 
kii~ilk bitaraf devletlerden istemekte 
oldugu ccTotallter bitarafllk» meselesi, 
B. Alfred Rosenberg tarafmdan bas1l
makta olan N. S. Monatsherte admda-' 
ki ayllk mecmuada bir makalenin 
mevzuunu te§kil etmi§tir. 

Makale muharririnin tezi, §Udur: 
«Bir devletin bitarafl1g1, milleti her
hangi bir millete kar§l hisslyatm1 di
ledigi gibi izhar etmek hususunda 
serbes b1rakmak suretile, ilan edile
mez. Yani Almanya, kilr;ilk devleUe
rin mesela Nazi rejimine hilcum edil
mesine miisaade etti.kleri takdirde bu 
devletlerin bitarafhga riayet etmi§ ol
malanm kabul edcmez.» 

Bu tezin tevsii halinde tevelliid ede
cek netayicin sonu gelmiyeccktir. 

Ziraat kongresi 
Daily Herald gazeteainin bir 

resmi ve bir yaz111 

Londrada 1t1kan Daily Herald ga
zetesi Ankarada toplanan ziraat 
kongresine aid bir resim ne~retm~ ve 
resrnln altma ~an yazm1~tlr: 

«Sag tararta gordugilni.iz iki Tiirk 
koylilsil Ankarada blr zirai mesele 
milnak~a edilirken Millet Meclisinde 
oturuyorlar. KoyHilerin oraya davet 
edilmeleri ve fikirlerini beyan etmek 
ir;in kendilerine ehemmiyet verilmesi 
tarihte ilk defa vaki oluyor. Koyliller 
all~mad1klan o muhitte dertlerini 
dokmek cesaretini gostermii;;ler ve 
tarlada itah~n ameleye vc !akir koy
liilere yardrm etmeleri igin ellerinden 
geldigi kadar r;ah§malarmi mebus
lardan rica etrni~lerdir.> 

M1s1nn teslihat1 
H arbiye Naz1r1 bir ihtilaf 

yiiziinden istifa e tti 

Kahire 16 (A.A.) - Harbiye Nazm 
Hasan Sabri pa§R, Milli Mildafaa prog-• 
rammm tatbiki i~in verilecek tahsisat 
dolayislle Kabine ile arasmda ~ikan 

bir noktai nazar ihtilaf1 yiiztinden is
ti!a etmi§tir. 

ihtllA.f, bilhassa Maliye Nazmmn, 
Sabri pa§amn arzusuna ragmen me
murlar kadrosunda tenslkat yaprnak 
istemesinden ~1km1§br. 

Ogrenildigine gore, Sabri pa§anm 
istifasi Kabinede yap1lacak degi§lklik
ten ba§ka bir teslr husule getirmfye
cektir. 

OLOM 
Kaptam derya A~ Meh med pa~ 

mahdumu babriye miralayhgmdan 
m iitekaid Mehm ed Galip A~, diin 
irtihal eylem~tir. Cenazesi bugiinkii 
uh giinU saat 14 de Erenkoyiln de 
llamam sokagmda 94 numarah ko~k
lerinden kalchnlarak istasyonda Zihni 
pa~ carnisinde namaz1 kdmd1ktan 
10nra Karacaahmeddeki aile kabrine 

necek bir halde bulunan adaml bir 
hayli dilrt~ledlkten sonra kencllne 
getirebilmi§lerdir. 

Bir uykudan uyamr gibi olan bu 
ac:Jamm hilviyeti tetkik eclllince, tak
sinin fQfOril Tevfik oldugu anl~tl
m~tlr. 

Tevfik evvela, S1kJ bir muayeneden 
ge~irllmi§, bir tarafmdan ehemmiyetll 
bfr yarasi olmadlg1 goriilmii§ti.ir. Tev
fik, sorguya ~ek.llince, o ak§am son 
derecc sarho§ oldugunu, b3.§ma gelen
leri bflmedigini saylemi§ ve, bu sar
hO§luk da tesbit edilmi~tir. 

Emniyet mildi.irlilgi.ince §o!oriln eh
liyetnamesi mi.isadere edilmi§tir. icap 
eden kanunt takibat yap1lmaktadir. 

Filistinde geni 
~arpi~malar 

3 Arap, 1 Y ahudi polis 
memuru oldiiriildii 

Kudiis 16 (A.A.) - Dun gene bir~ok 
hacliseler vukua gelmi§tir. Bir tenkil 
harekcti esnasmda ilit Arap oldilri.il
mi.i§tilr. Suriye hududu civannda bir 
Yahudi polis memuru asiler tarafm
dan katledilmi§tir. 

Kudiis 16 (A.A.) - Mutedil Arap 
mahfillerf, yuvarlak masa konf eran
smda Araplar1 temsil etmek iizere 
milnhaSiran milfrit elemanlan inti
hap edilmesini endi§e ile kar§tlamak
tadlrlar. 

Davar gazetcsi, mi.inhas1ran bilyi.ik 
mi.iftiye taraftar olan kimselerin kon
feransa davet cdilmesi ncticesinde bah 
km nazan itibare almrmyarak 1ngil
tere hiikumeti ile milfritler arasmda 
bit uzl3.§ma husule gelmcsinden endi
§e etmektedir. 

Almanya mUstemleke 
isfiyor 

Hitlerin murahass1 gelecek 
hafta Londraya gidecek 

Lond..ra 16 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesinln bildirdigine gore, Hitlerin 
fevkalflde murahhasi yiiz~ Fritz 
Wiedemann, gelecek h afta ii;;inde 
Londraya gidecektir. Bu zat ingllte
re bilktimetile temasa gec;erek Alman 
miistemlekelerinin iadesi meselesini 
goril§ecektir. Yiizba§1 Wiedemann, 
Hitlere Almanyamn ~arid Avrupada 
yapmas1 muhtemel yeni bir talebine 
kar~ ingilterenin hissiyatim bilcllren 
bir rapor da gonderecektir. 

Bu gazete, Von Ribbentrop, 26 son
kanunda Polonyada Beck ile gorii~e
cegi zaman Polonyarun milstemleke 
isteyeceginin ~ilphesiz oldugunu yaz
makta ve bu taleblerin ~ubatta Kont 
Ciano Var~vaya geldigl zaman ted
kik edilecegini ilave eylemektedir. 

Netice olarak Dally Herald, Polon
yanm Almanya tarafmdan kendisine 
yapJlan teklificri kabul ettigini, fa
kat Alrnanyanm tazyikine ragmen 
komintern aleyhindeki pakta iltihak 
etmek istemedigini kaydetmektedir. 

Polonyan1n her tiirlii taarru
zu redde haz1r bulunmaa1 

isteniyor 
Var~va 16 (A.A.) - Diln Var~va

da toplanan Popiilist partisinin mii
d ilrler meclisi, kabul ettikleri bir ka. 
rar sureti ile sulha bagllhgm1 ilan 
etmekle beraber beynelmilel milnase
betlerin gerginligi kar~1smda Polon
yanm hari~den tamamiyetine kalll 
yap1Iacak her tiirlil tecaviizleli red
detmcge hazir bulunmasi Iazim gel
diginl mii~ade etmektedir. 

Cebeliittarikta manevralar 
Cebeliittank 16 (A.A.) - Resrnen 

bildirildigine gore anavatan filosu ile 
Cebeliittank miistahkem mevkil gar
nizonu bu aym 22 si ile 24 ii arasmda 
Cebeli.ittank mi.idafaa sistemini dene
mek ii;;in mil~terek talimler yapacak-

I Ankara Borsan) j 
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Esbam ve Tah-rilit 

Turk borcu I pe§in 19.375 
Erganl 1 19.75 
S1vas - Erzurum III 19.20 
Izmir Esnaf ve Ehall banknsi 5.70 

PAllA ve CUI.ER (Kapanq fla tlerl) 

LoDC:lra 1 Sterlin 5.91 
New-York 100 Dolar 126.40 
Paris 100 Frank 3.3325 
Mlllno 100 IJrd 6.65 
Cenene 100 int~re Fr. 28.5575 
Amsterdam 100 Florin 68.69 
Berlin 100 Rayhfmark 50.74 
Brilk.ael 100 Belga 21.3675 
Atina 100 Drahm.l 1.0775 
Sotya 100 Len 1.555 
Prar 100 Qekoslonk Kr. 4.335 
Madrid 100 Pezeta 5.91 
Va.rt0va 100 ZloU 23.9475 
Budape1te 100 Pengo 25.02 
Blitref 100 Ley 0.9025 
Belerad 100 Dinar 2.8275 
Yokohama JOO Yen 34.5025 
Btokholm JOO isve~ Kr. 30.4275 
Moskova 100 Ruble 23.87 

16/11939 Paitartesi r\inii 

istanbul Rilinde toptan sabJan yq 
meyva H sebz" flat lan : 

En ~ En yutset 
tiatl tlta1 

K1r domatesl Kilo 15 - 20 ...... 
Cah fasulycsi JI 40- 45-
Bakla JI 60- 65-
Bezel ye JI 20 - 30 -
Uhana > 1 50 2 50 
Plra.sn JI 2- 3-
Ispanak l> 2 50 s 50 
Ycrelmas1 JI 4 50 5-
~gam JI 2- 3-
Ha vu<; l> 2- 3-
Kerevlz kok , 6- 7-

J) yapmk Demet 2 50 3 50 
Enginar Adet 15 - 20 -
Karnabahar J> 6- 25 -
Ye§il salata 100 I) 30- 70-
Pan car Dcmet 2 - 3-
Maydanoz ]) - 50 - 75 
Kmruzi turp J> - 50 - 75 
Bayir turpu JI 1 25 l 50 
Tnze so~an I) 1- 1 50 
Elma Amasya Kilo 16- 45 -

J) Ferik J) 9- 21 -
JI incbolu JI 7- 9-
JI Gumil§hane JI 11- 15 -
JI Lftz J> 7- 8-
J) Jnglllz {Tai:'akl1) ,. 9- 21 -

Armud lnebolu l> 6- 9-
» Ankara. .D 30- 40-

Ayva 11 7- 16 -
Kestane » 7- 9-

Muz yerll > 90- 100 -
I> ecnebt JI 110- 120 -

Balkabafµ > 3- 5-
Kestane kabat1 JI 2- 4-
A~<; kavunu Adet 3- 8-
Yer Ji Jim on 100 I) 200- 250 -
Ecnebl llmon 100 > 175 - 200-
Portakal: 
I>Ortyol 36 lik Paket 275 - 300 -

JI 84 liik > 300 - 325-
JI 80 ll1t > 225 - 250 -
J 100 liik JI 180 - 200 -
JI 150 lilc • 180 - 200-

Alanya 84 1\ilc > 280 - 320 -
JI lb lit > 260 - soo -
• 100 ltik • 200 - 230 -

Rlze 84 liik > 275 - 300 -

• 80 Uk > 220 - 240 -
Mersln Yafa.Sl 120 Uk > 850 - 950 -,. 100 bk ,. 750 - 800 -

JI 200 lilk 11 700- 750-
Alan ya 100 ltlk Adet 150 - 200 -
Mandallna: 
Rlze 100 Hile JI 50- 90-
Fenlke 100 liik. JI 180 - 220 -
Bod rum 100 liik • 150- 350-
Mersin lOO Hik , 180 - 300-

Tepebqi Dram lusmt 

Bu gece saat 20,30 da. 

HAYOUTLAR 
5 perde. * 

I 

Kans1n1 yaralad1 
Manisa istaayonunda kanh 

bir vaka 

izmir (Ak§am) - Manisa istasyo
nunda bir vaka olmu§tur. Menemenli 
Hilseyin OJgiln, kendisinden ayn ya
§Iyan kans1 bayan ismeti istasyonda 
gormii§, bi~agm1 c;ekerek ilzerine atil
rni§hr. Bayan ismet, aldlg1 bir b1r;ak 
darbesi yi.izilnden feryada ba§lam1~. 

i.stasyonda bulunan nokta polis me
muru B. Vehbi Ozd.emir yeti§erek ikin
ci b1~ak darbesine ve kadlnm oldiiri.il
mesine mani olmu~, suc;Juyu yakala
ml§br. Menemenli Hiiseyin ifadesin
de: 

- Kamm c;ok seviyorum, onun ben
den ayn ya§amasma tahammiil ede
miyorum. Kendisini sag birakrn1yaca
gim, ne zaman olsa Oldiirecegim. 

Demi§ ve adliyece tevkif edilmi§tir. 

lzmirde bir i§~i denize d ii,tii, 
1 talebe taraf1ndan kurtar1ld1 

izmir (Ak§am) - Alsancakta bir 
fabrikada ~ah§an Fatma admda bir 
~~i kadm, sabahleyin Birinci kordon
dan yiiriiyerek fabrikaya giderken 
ayagi kayarak denize dii§mii§Ulr. O 

s1rada liseye gitmekte olan Use taJe
besinden B. Refik, derhal soyunmu§, 
havanm ~ok soguk olmasma ragrnen 
denize atilmi§, bogulmak iizere bulu
nan kadlm kurtarmi§br. ideal Tiirk 
talebesi, bu suretJe bir hayat kurtar
rnI§ oldu. Kendisini takdir ederiz. 

1zmirde iki kaza 
izmir (Ak§am) - izmirde l?ekercf

ler c;ar§ismda B. Ali Galibfn §eker fab-
rikasmda bir kaza olm~tur. i§c;i Kos
ti oglu Ti.irk tebaasmdan Yorgi, fab-
rikada bir kazan ic;lnde kaymyan §e
kerli mayii, seyyar elektrik lambasile 
kontrol ederken lambadan viicudilne 
elektrik cercyam g~mi§ ve kaymyan 
§ekerli rnayiin i~ine dii§mii§tilr. Et
r aftan yetl§en arkad~lan, yalmz iki 
kol ve eli yand1g1 halde kendisin1 kur
tarml§lardJr. Yarah hastaneye kald1-
nlrm§tir. 

Halkapmarda iplik fabrikasmda Ca
fer klZl 42 ya§lannda i§c;l Fatina, te
niizllk yaparken bq1m blr maltine ka.. 
Yl§ma ~arptirm1~, aiJrca yaralanmi§
t1r. 

17 K:lnunusani 1939 

Amerikada havac1llk 
T a yyareciligin balk aras1nda 

tamimine ~ahi1lacak 

Saint-1 .. ouis, (Missouri) 16 (A.A.) -
Tayyare cemiyetinin senelik toplan. 
tis1 munasebetile Amerikan havac1h. 
gmm yilzlerce ileri gclenleri dun ak
§Rm toplanarak Ame1ika tayyarecili
ginin balk arasmda tamimi meselesi
ni goi·u~rnii§lerdir. 

Tayyarecflikle dogrudan dogruya ., 
veya dolay1sile alakadar olan Ameri
kan vatanda§lan adedinin baz1 Avru
pa mernleketlerine ve bilhassa Alman
ya 'ya nisbetle pek dii§ilk oldugunu 
tesbit eden mukayeseler yap11m1~tir. 

Sandal devrildi, denize 
dokiildiiler 

Tophancde oturan Ahmed ve Meh
med isimlerinde iki arkad~, evvelki 
gece bahk tutmak tizere sandalla de
nize a~1lm1~ar ve <;iragan sarayi on
leline kadar gelmi~lerdir. 

Burada sulann tesirile bir aralik 
sandal dev1ilmi~, iki arkad~ denize 
dokiilmii~tiir. Ahmedle Mehmed yilz.
mek bilmedlklelinden olilmle pen~e
l~mekte olduklan bi.r s1rada izze:t 
kaptanm idaresindeki Emaneti Hilda 
rnotori.i imdadlanna ko~m~ ve kap
tan her iki genci muhakkak bir oliim
den kurtarrm~br. - - -

Halde seyyar sabc1hg1n 
ihyas1 isteniyor 

Meyva ve sehze kabz1mallan Bele· 
diyeye milracaat ederek haldeki uc
retierden, hamal azl1gmdan ve bu ara
da halde scyyar sahc1hgm kaldml
masmdan ~ikayette bulunrn~lard1r. 
Kabz1mallar halde seyyar sahc1hk ya
sak cdilcHgindenberi tevziatm IayJki
le yap1lamad1gm1 ve bu yilzden mey
va ve sebzele1in elde kahp i;ilrildilgi.i
nil ile1i silrerek seyyar saticll1gm tek
rar ihyasm1 istemi~lerdir. Belediye bu 
talebi tedkik etmektedir. 

TURAN T i YATROSU 
Bu ak~am Ismail Dfim
bfillii, Cemal Sahlr blrllkte 
C E Y U A N L I 3 P. 
Yent varyete numo.ralan 
18 Kanunusani ~al'§llmba 

,_.._..,..,'" 1 aqam1 Ramiyet Yuceses 
ve arkada§lart. * 

Takslmde {Bu gece> 
{ KI SMET) 

V odvll 3 t>ttd• 
Pek yakmda: 

iNSAN MABUT 

* 
Yar1n ak~am S 0 MER sinemasi 

Sinemanm tn bilyiik n dehakar yi1dizlari 

JEAN PIERRE AUMONT 
ve M E G L E M 0 N N I E R'i 

taratmdan f evkaJade bir tanda yarat llan 

T Ali YILDIZI 
Parlak bir vodvn •.. Gen~li& ve A~k ile dolu bq dondiiriicii filminde takdim 

ed.ecektir. :ilaveten : EKLER JURNAL Son diinya haberleri 

LORETTA 'IOUN'G GEORGES SANDERS 

Bu persembe aksam1 IP EK sinemas1nda 

Yar1n ak1am 

MELEK 
1inemas1nda 

INCE - ZEVKLI - GOZEL BIR MEVZU 
NEFIS MACAR MUSIKISI 

HERKESIN BEYENECE~I BiR FILM 

BARON ES ve U$AGI 
Ba1 rollerde: A N N A B E L L A 

VILIAM POVEL 
NumarC!h kc!~uklar1n bugunden ald1r1lmas1 rica olunur. Tel: 40868 



POLiTiKA ___ _ 
ltalya emellerini tahakkuk 
ettirmek i~in ne yapacak? 

Romada dort giln devam c·Clen gorii~meler ~ilphesiz ingiltere - italyan 
miinasebatim kuvveUentlim1i~tir. italya ingilterenin aleyhlne bir askeri 
haztr bulurunad.Igma lngiltereyi ikna it;in son tahkimab n askeri tah.§i
dah hakkmda ilk defa resmi mahlmat verdi. ingiltere de bii.tiin Akdeniz
de son ald1gi askeri t~dbideri ve nerelerde tahkimat yaptigmt ve ne gibi 
toplar koydugunu italya hii.kumetine bildirecektir. 

isitanyadaki goniilliilerin <;ekilmesi i.l;i Frankonw1 Barselonu ve bil
tiin K~talonyay1 ahnak i\'in gilismi§ ve ~ok ilcrlet~ oldugu biiyiik taar
ruzun sonw1a b1ralubn1§hr. Her jki taraf ayni sulh yolunda ytirildtiklerini 
tesbit etmi,lerdir. Fukat Roma goril§melc1inin neticesi italya ile Fransa 
arasmdaki gerginlik uzerinde hi~bir tesir yapmam1lftlt. 

Latin irkma mensup bu iki devlet birbirine kar!jf1 derin itimadsizhk 
hissi besliyor. FranSlz Ba~veltilinin ~imali Afrikaya yapt1gi siyasi seyahat
ten sonra lfimdi de umumi el'kamharbiye reisi general Gamelin ile bahriye 
erkamharbiJesi rtisi umiral Dadan Cezayire hareket etmi~lerdir. Bunlar 
ttalyanlar ile Almanlann i) ice yerl~mi§ olduklart ~imali Fasm ya m ba
§mdaki yeni biiyiik rran<.:1z ussii bahrisi l\Iersaillkebirdeki istihkamatt ve 
huduttaki tahkimah tefti~ ede<'ekler ve tetkik seyahatine devam ederek 
aym sonunda Kabablangaya ~decektir. 

F'ransarun Akdeniz ve 1\ tJas Okyanus donanmalari aym on sekizinde 
Avcu11adaki ussiilharekelerindcn aynlarak yine Knablanka iissii bahrisin
de hit'l~ecekler n birlikte harp falimleri yapacaklardir. 

t,ransamn bu a keri hazirhk ve niimayi~lerine italya da mukabelede 
bulunacakttr. ~imali Fastaki goni.illii nanundaki kunetlerini ve Trablus
g-:u·pteki kolonlularm1 bir kat daha arttiracakt1r. 

italyamn ~imali Afrikadaki 1"rans1z himayesinde bulunan yerlere ait 
iddialan H. :\lussolini tarafmcian ingiliz Ba~vekiline a<:1k ola1·ak bildililmi~
tir. ~imdi italyamn buruar1 tahakkuk ettirmek iizere ne harekette buluua
cagt biitiin diinya tnra!mdan clel'in bir endi§e ile bekleniyor. AK~Al\I 

Ragbet gormiyen icadlar 
1928 de gazetelerde ~oyle bir ha

ber inti~r etti: Sa~lan dokiilenlere 
m tijde! ... Yeni b ir ~apka icad edildi, 
bu ~pkayi giyenlerin dokillen sa~
lan yeniden yerine geliyor. 

Bu ~pkanm bavas1 pnomatik hir 
mak.ine ile bo~tibp ~ ge~irili
yordu. Havasiz k:alan ba!?ta tiiyler 
peyda oluyordu. Daha dogrusu rnu
cidinin iddias1 ooyleydi. Fakat tee· 
riibelei· feua netice verdi. Bu icad 
tutmad.I. 

1875 de bir Frans1z yeni bir nakil 
vasatasmm ihtira beratim aid.I. Bu 
il~ tekerlekli bir araba idi. iki ya
runda yandan ~arkh vapurlann ~ark 
yerlerine benziyen iki bo~luk , ·ardt. 
Bu bo~luga iki kopek sokuluyor, ko
pekler yiiriidiik~e araba da bittabi 
yliriiyordu. Bu icad da begenilmedi. 

I 1885 de bir Amerikalt motorsiiz 
havalanan bir baton icad etti. Balo
nu sekiz on kartalla agaca baghyor 
ve oylec·e havalara yiikselmek isti-
yonlu. Fakat bu icadu u tecriibeye 
kalkmca kenili de begenmedi, ~iinki.i 
halon ye1·den bir kan~ bile bavala
namad1. 

Elektrigin icadmdan sonra biri 
meydana ~1kt1: Benim dedi aydm
Ian.mak i~in eJektrige ihtiyac1m yok. 
Mum, petrol, havagaz1 da istemem. 
Am1m1lerin i~ine a~oocekJeri dol
duru1> odanu 1~1kland1r1yorum . Bu
nu herkes yapabilir ve bedavadan 
151klann11~ olur! ... 

Bir oday1 aydm.latabilmek i1;in kaq 
tane a~oocegi laznngeldigini he
~abh~ anlar elcktrigi tercih ettiler. 

Sah te imza lar1n tedkiki 
Her memlekette sahle vesika. sah

te pasaport, sahte dip~oma yap1p sa
tan ve gi.in\.in birinde muhakkak ya
kayt eleveren sahtekar bulunur. 

Rcsme istidad1 olanlar i~in imza 
taklid etmek pek gi.i~ bir i~ degildir. 
~oylece bak1lmca da imzanm sahte 
olup olmnd1g1 kola.yhkla anla~1lmaz. 

Ancak mi.itehass1smm eline gcgince 
sahte imza, hakikt imzadan dcrhal 
ayird edilir. 

Bil" kere hakiki imzanm gizgiler i I 

dupdiizdiir, sahte imzanm ise gizgi 
kenarlan muhakkak dantelalldtr. 
Bunu farketmek i~in de hususi mik
roskoplar vardir. 

Insanm imza atarken kcndine go
re bk kalem bas1\i1 vard1r. imzanm 
gizgi gcni1jligi kalcme bas1~ma go
redir. Sahtekar bunu farkedemez. 
Fakat, miltehass1slar hususi mikros
kopla da ~izgi geni~liklerini Ol~erler. 

Kimya laboratuvarlannda mtirek
kebin cinsi, kac; scnelik oldugu da 
tayin ediliyor. 

M 1s1rda 5000 senelik bir mezar bulund u 
Misi.rda miladdan 2800 - 3000 sene 

evveline aid bir mezar ke~fedilmi~tir. 

Bir asilzadeye aid olan bu mczar in
giliz arkeoloji rniltehass1Sl mister 
Emery tarafmdan meydana ~1kar11-

~ttr. Ah~ab lahidin enkaz1 ile 
IA.hidin yanmda duran ve oliiniin ru
huna. tahsis cdilen yemek sofras1 be., 
bin senedeoberi oldugu gibi kalm1~t1r. 

At'adan ge~en as1rlara ragmen 
Olli yeme~in gilvercin,. bahk, Stgtr 

eti, scbze, meyva, yuvarlak kurabiye 
ve ekmek dilimlerinden ibaret oldu
gu anla$1labilmi~lir. Yemek kablan
nm $ekline bak1hrsa o yemeklerin 
bazI1ar1 s1cak olarak yenllmekte idi. 
Mismn Sakkara mevkii civannda 
ke$f edilen bu mezard.a bir \';Ok kase
ler, vazolar ve labaklar da bulun
mu~tm·. 

Lahidin i~inde yatan asilzadenin 
iskele ti de iyi muhafaza edilmi~ti. 

V apurda y1lan c;1karsa ... 
Brezilyadan biiyiik bi r vapur hare

ket etti ... Hava giizel, vapurda her 
turlu konfor ve eglence m.evcud, yol
culuk gayet gu cl gcqiyor... Derken 
g imlerd bzr g n olcular arasmda 
t el. li b r l a o terdi. H ayzr, 

b r yzlan gzkmi$t i . 
at bahc;esine gbn
n, kapkara bir yt

m surilm su1"iine· 

bucagim ara$ttrdilar, n ihayet kor
kun~ 11iXllt lUku buldu lar. Ilayvan ka
l or ifer bornlanna yapl$7nl$l i. 

iyi amma, yokular arasmda yzlana 
$erbetli kimse yoktu. Ytlam tutup 
sandzgma k~yma.ga kimsc yana$mz
yordu. 

Nilzayet vapurun siiiarisi akzl etti. 
Uzun bo1 ularla yilana buz gibi hava 
.::zT ... .:J !l.-.- n-.!!!-. Y- 1- --~--· - _ , ___ , _ - " -----·-- ·· 

Ilk yazi makinesi bir 
a1kin tesiri altinda 

icad 
Hususi mektub

lann, .hele ~k 

mektublanmn ya
ZI makinesile ya-

r---------------------------------- Pellegrino, lozm 
bu hareketinden 

z1lmas1 ekseriya 
his noksanhgma 

atfedilir. . Kalbi 

Y az1 ma kinesini icad eden T urr i ad1nd a bir 1talyan gen· 

cid ir. Kor olan sevgilisinin kendisine mektup yazabilme· 

si i~in ~ok ugratara k tahtadan bir makine yapmithr. Bu 

ilk yaz1 makinesi f imdi Reggio m i.izesinde tethir ediliyor 

cesaret alarak ona 
a~k mektublan 

yazmaga b~ladl. 
Arada sirada ~1-

kane manzumeler 
de yazip sevgillslne hissiyatla ta~an 

bir insan o hislerini makine takird1-
siyle kag1d i.izerine dokmemelidir» 
diyen ~k mekiublan miltehass1slan 
pek ~oktur. Bilhassa kadmlar derler 
ki : «Makineden kag1d iizerine dokil
Ien harfler bana hie; bir mana ifade 
etmez. 0 harflcr gozlerimin oniinde 
birer olli kclime te~kil eder. Halbuki 
sevilen mahlukun el yaz1siylc yaz1l· 
nu~ mektublar onu kalbime daha zi
yade yakl~tmr.> 

Fakat, insan neden hislerini yaz1 
makinesi vas1tasile izhar cdemcsin? 
Bundan yirmi scne cvvcl el yazisile 
makine yaz1s1 arasmdaki miicadele 
el yaz1sma taraftar olanlann lehine 
devam ediyordu. Bugim ise bu hu
suslaki fikit'l cr birbirinden aynlmak
tad1r. 

Her halde aradan bir iki senc da
ha gec;ers£' bu mticadele yaz1 maki
nesinin galibiyeti ile neticelenccek
tir. Zaman her ~eyi halletmenin c;a
resini buluyor . . . 

Bir taraftan bu mticadele devam 
ederken, diger taraftan ilk yaz1 ma
kinesinin bundan 130 sene evvel bir 
a~k yiiziinden. hem ebedi ve sonmez 
bir ~k yilziindcn icad edildigini ve 
bu ilk yaz1 makinesinin giizel bir 
kaduun narin parmaklanna tahsis 
olundugunu haber ahyoruz. Bu ha
ber a~k mektublannm makine ile 
yaz1lam1yacag1 iddiasile adeta istih
za cdiyor. ingiliz ve Amerikan fabri
katOrleri bugiin bile yaz1 makinesi
nin icad hakkm1 heniiz payl~a
m1!?lard1r. B1rakm1z, onlar bu hakkl 
payla~mak ic;in <;eki$edursunlar. O 
hak ne birinin, ne de digerinindir. 

· Yaz1 makinesi denilen o mucize ese-

ri bir kazanc; zihniyetile vticude gel
memi~tir. italyamn Reggio $ehrinde 
y~1yan ve ismi Pellegrino Tuni 
olan bir gen~ c;ok sevdigi Florans'll 
bir klz i~in ilk yazi makinesini icad 
etmi~tir. 

Bu Pelegrino'ya llem$erilerinden 
hie birisi iiibar clmezdi. <;ilnkti bil
tiin giln y1k1k doki.ik bir barakada 
oturur ve vaktini ufaktefck ltizum
suz $eyler imal elmekle ge~irirdi. 

~liibcsinin ontinden gec;en insanlar 
ona bir deliye bakar gibi bakarla1 
ve onun ~eytani i~lerle m~gul oldu
gunu zannederlerdi. Soka.k c;ocuklan 
ise Pellegrino ile alay ederler, arka
smdan bagmrlar ve agza ahnm1ya
cak sozler sarfederlerdi. Bu garib ta
biatli gen<( kultibesindeki imalatla 
me$g·uJ olmad1g1 zamanlarda :;;ehrin 
kibarlara mahsus mahalleleri.nc gider 
ve orada baglar, bah~ele1· ve k~okler 
arasmda dola~1rd1. 

Pellegrino bir gi.in gene boylece ge. 
zerken gayet itina ile tarhedilmi~ 

bir bahc;ede o zamana kadar gozle
rinin gormedigi gtizel bir k1za tesa
duf etti. 

Gene; adam kendi kendine: i~te 
bu benim Bentris'im! dedi. Bi.iti.in 
akh. fikri o gtizel k1za sapland1. Klz 
hakkmda tahkikat yapt1 ve isminin 
Gracia ve zen gin bir Florans'h ta
cirin k1z1 oldugunu ogrendi. 

Pellegrino artik h er giin o bahce
nin etrafmda dola~1yo1-, Gracia'sm1 
gormege <;ah~1yor ve gorilnce de se
l~mlayip ge~iyordu . Gracia onu gor
milyormu~ gibi harekel eimekle be
raber arada sirada sesini i;;iltikc;e gi.i
liimsiycrek mukabele ediyordu. 

J 
gonderiyordu. Fakat ne bu mektub
lara, ne de o ~iirlere cevab gelmiyor
du. Gen<; aclam k1zdan mukabels 
gormeyince <;Ok meyus oldu ve nihar 
yet dogrudan dogruya sevgilisine 
miiracaat eimege karar verdl. Bir 
gi.in gene bah<;enin onilnden ge<;er
ken sevgilisini orada goriince hemen 
bah<;e kap1sm1 ac1p i<;eriye girdi. 

Pellegrino heyccamndan kalbl 
<;arparak klza dogru yihiirken Gracia 
elerini ona dogru uzatarak miitered
did bir ta v1rla gene adami kaqaladl. 
Gracia ba~m kaldmnca Pellerino 
olti gozle kar~1la{)h. Giizel klz kordii. 

Pelleg1ino sevgilisine ac1makla be
raber meyus olmadi. Kuliibesine don
dii ve . orada gece, gilndilz ug~ 
rak ve tahtadan hurufat kullanarak 
bir ya.z1 makinesi icad etti. Gozlerl 
gormiyen Gracia bu makineyi kul
lanarak Pellegrino'ya cevab yaz~ 
caktl. Hakikaten makine i~e yaradl 
ve onunla delikanhya mektublar yu
ch. Fakat Pellegrino'nun a~k1ru tat
min etmege ra:M olmad1. Ona daima: 
«Ben koriin1, sonra sen bedbaht olur
sun!> dedi ... 

Bu ilk yaz1 makinesi uzun mild· 
det Gracia'nm ailesinde kaldi. Bu
giin Reggio mi.izesinde t~hir edllen 
o makineyi hrrkes gorebilir. insan 
onu goriince, iizerine sorunez bir ~ 
km ilhamile oriilm~ ince bir tW. 
orttilil oldugunu zannediyor. ~k 
Pellegrinonun bu a~k maceras1m oJ.cu.. 
yanlann bundan boyle ~k mektub
lanru yazi makinesile yazmakta te-
1·eddiid etmiyccekleri tahmin olunar 
bilir. 

I 1ktlsadt meseleler 11[ G 0 N (j N A N S i K L O p E D i S i] 
Y eni ticaret anla§malan ------------------------""'~ 

Ankarada 1.'iirkiye - is't'e~ arasmda yc
ni bir ticaret a11la~mas1 yapmak iiii:ere 
miiukerelere devam edilmektedir. Yalun 
senelere kadar Tiirkiyeden isve~e ba~k• 
memlekeller vas1tasile ibracat yapLbnakta 
idi. 1925 st'nesinde yaptlan bir ticaret an
la1mas1 iizcrine, isve~le dotrudan dolru
ya ticari miinasebetler tesisine imkin ba
sil olmu'itur. l>emiryoIJarmm in'fasmda 
isvei; demiryolu malzemesi, vag-on ve to
komotifler itbalat C!?Y&mlz arasmda bii
yiik bir mevki tutuyordu. isnc;lilerden al
d1g1m1z e."jya arasmda matbaa kit1d1, 
selliiloz, her nevi demirler de bulun01ak
t.ad1r. 

Biitiin bunlara mukabil, isvec;e birinci 
derecede tiitiin sabyoruz. Kuru meyvalar, 
diler barn maddelerimiz ihracat e~yatn1z 
arasmda pek ufak hir miktarL gostermek
t.edir. ihracatc;1lar1m1zm dii4iineelerine 
gore, isnc;e daba c;ok ihracat yapmak ka
bildir. isve-: limanlarile h-tanbul limam 
arasmda vapur seferlerinden soura ibra
cat.a artirmak imkanlar1 da. artm1!fhr. 

isve~liler bizden taze meyva htemekte
dir. Fakat taxe meyva ihracatm i idare 
edecek biiyiik sermayeli te4ekkiillere ihti
yac; vard1r. Alakadarlann yaptati besaba 
gore, inc~ portakallar1mLZ ic;in buyiik bir 
rnahrec;tir. Halbuki isvec;liler, Turk por
takallarmL Hamburg vasLtasile sa.tm ah
yorlar. 

iklnei bir ticaret anla~mast da yeni ya
pdan Tiirkiye - Yunan anla!?mas1d1r. Bu 
anla,ma bir ka~ g-iindenberl tatbik edil
mektedir. Yunanistan i1da maddelerimi
zin en biiyiik mu terl<iidir. Butday, ..,avdar 
gibi maddelerimize birinci derecede abc1 
olmakt.ad1r. Perakende olarak gonderilen 
mallarm arasmda taze batik, kuzu eti, 
kurn sebzeler de hulunmaktadar. Fakat 
Yunanistana ihracat yapmak i~in, Yuna
nistandan da mal almak Joiz1md1r. l\lt'seli 
p enoere cam1, boyalar, pamuklu dokuma
lar gihi ... mz bu maddeleri zaten d ujardan 
satm ahyoruz. Yunanl tana ihracatrnuz1 
artmnak i~in , bu mnddeler i de ithaliit 
tacirlerimizin satm almas1 lanmdu-. 

Yeni tatblk cdilen ticaret a nln!jmaM da 
Tiirkiye - ita lyan ticaret anlasmas1d1r. 
Yeni anla~anm tntbiki iizerine, italya 
"nn nvltlr ti1•llrl't ~s's nis hPllPr indl' VI' d1!11 

Bizim memlekel te mevcudu olmayan bir hayvan: 

KAPLAN 
G azetelcrin Anadolu muhabirleri 

«Kasabam1zda bir avc1 kaplan 
avlad1> tarzmda habcrleri s1k s1k 
matbuata yollarlar. Bunlardan biri, 
son gilnlerde fotografile birlikte inti
~ar etti. Bununla beraber, Anadoluda 
kaplan yoktur. Bilyilk yaban kedile-
1i, leoparlar, parslar, panterler kap
Ianla kan~tmllyor; halk arasmda 
bunlardan her hangi birinin irisine 
klsaca kaplan deniyor. 

Kaplanm postu sirtmdan karnma 
dogru ~ubuk ~ubuk siyah hatlarla 
kaphdir. Bu hayvan yalmz Asya kl
tasma mahsustur; kedi kabilesinin 
en canavan, en ihti~amhs1d1r. Hay
vanlarm tahtmda aslamn hakiki ra
kibi olan bir prenstir. 

Asian bir tek mahir avc1 tarafm
dan vurulabilirse de kaplan daha hi
Iek!rd1r. Ya~achg1 sazhk, ka.ml~ 

yerlerde saklanarak postundaki ~u
buklar sayesinde gorilnmez. Onun 
ic;in avc11Ig1 te~kilatlanm1~ bir ~ok 
insanlar tarafmdan mi.i~tereken ya
p1hr. Kaplanlarm en me~huru Hin
distandaki «~ahane kaplan~ denilen 
cinstir. Bunun postu daha ag1r, da
ha kalmd1r. Hindistandakinden daha 
biiyi.ik fakat daha az kan doken cin
si Sibiryada yasar . En bi.iyi.ik kaplan 
250 kilo agll'llgmda ve ba~mdan kuy-

I 
rugunun sonuna kadar 3,5 metre 
uzunlugundad1r. iskeleti aslanmkina 
pek benzer. 

Kaplan agaca t1rmarur, suda gayel 
iyi yti.zer. Gccelcyin avlarur, giindilz
leti de pusuda yatar. D~i ve erkek 
ayn ayn dol~u·; tek y~rlar ... 

Kaplanlar, ''ah~i hayvanlardan 
maada ehlilere de musallat olurlar. 
Beheri be~ giinde bir okilz yer. Faka 
kaplan yedek gidasi varken taze aY 

pe11inde dol~1p b~ma bela a<;mama
g1 tercih eder. Tehllke vukuunda fil
lere de saldmrlar. Yaban mandasila 
ve ay1 lie kavgaya tut~amagi ek
seriya daha muvaf1k bulur. 

Rivayete nazaran, kaplan insan etl 
lezzetini al1rsa bizleri b~ka ~arlara 
tercih edermi~. Bir senede 127 insan 
paral1yan bir kaplan Hindistand& 
gorillrn~. Yine o memlekette bu hay
vanlar yilda bin insarun karuna girer
ler. 
Gen~ kaplanlar y~ltlardan daha 

hunhar olurlar. 
Di~i kaplan bir seferde 2 ila 5 yav

ru dilnyaya getirir. Evlfl.dlarile erkek 
alakadar olmaz. Miniminilere ann~ 
leri av dersi verlr. Postlan bariz sl
yah ~ubuklar olan kaplanlar Bingalo 
cinsidlr. 
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Bir tramvay yoldan ~1kb 
~i~li - Beyaz1d h attmda ~al 1~an vat

man Mehmcdin idaresindeki tramvay 
arabas1, Eminoni.i m akasmda yoldan 

lsim levhalar1 di.itmi.it sokak. 
Iara yenileri talalacak 

Baz1 sokak ve caddelerde sokakla
rm isimlerini gosteren Iavhalar bu· 
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Aga~ kavunu 
re~eli 

Ci~ek ~ok kullan1hyor 
Bu mevsim her tarafta sahlan ag~ 

kavunu, yahut frapa denilen meyva
dan gayet leziz r~el yapmak miim
kiindi.ir. 

intihap edilen ag~ kavunlan san 
ve c;i.irilksilz elmahd.lr. Bunlan allp, 
limon rendeler gibi iistiindeki san ka
bugu rendelemeli. Gilzelce y1kadlktan 
sonra ortadan yuzunluguna ikiye ayi
rarak kesmell. 

i~ini c;1kard1ktan sonra kalan yal
ruz kabugu istenilen buyiikli.ikte ve 
.fekilde kesmeli. En milnasibi iki par
mak eninde uzun par~alara kestik
ten sonra bunlan da dort ko~e kiic;ilk 
pan:;alara dogramaktir. 

Bunlar1 su He ate~e koymab, iyice 
yumu~aymc1ya kadar ha~lamal1. Bu 
suyu silzerek soguk su ic;ine atmah. 
Sabah, ak9am suyu degi~tirmeli. 

Acis1 tamamile c;1kmca agac; kavu
nunun boyuna gore ~eker almall. 
(Agac; kavunu orta bilyilklilkte ise 
lkisi igin bir kilo, btiyiik ise ikisi ic;in 
bir kilo ki yiiz elli gram, hatta bir bu
~uk kilo.) Bu ~ekeri az su ile ate~e 
koyarak koyu kestirmeli. i~ine vanil
ya atip yanm da limon s1kmayi unut
mamall. 

Suda durmu~ olan agac; kavunu 
parc;alanru birer birer ahp hafifc;e s1-
karak suyunu c;1ka.rdlk.tan soma ates
te kaymyan ~ekelin ic;ine atmah. · 

Agag kavunlan ~effaf olup, i¢ne 
Jjekerini tamamile almc1ya kadar kay
natmall. Bu rec;el bazan soguyunca, 
biraz sularur. O zaman tekrar bir da
ha eski klvamma gelinciye kadar kay
natmalI. Kavanoza yerle~tirip tizeri
ne ~ekerini dokmeli. 

Fazla kaynay1p ~ekerini i<;ine alan 
agag kavunu re~eli tipkl ~ekerleme 
gibi olur ve uzu.n milddet dayamr. 

Odalar1n giizel kokmaa1 i~in 
Kaloriferli, yahut kok sobah evl ve 

apartirnanlarda fazla kuruyan havayi 
riitubetlendirmek ic;in radyator ve so
ba i.izerine ic;inde su bulunan porselen 
veya emaye kiic;lik kaplar koymak 
Adet olmu.5tur. 

Son zamanlarda bu sudan istifade 
ffierek odalan gilzel kokutmak i~in . 
f.areler d~iinUlmii~tiir. Su doldwlllan 
bu kilc;ilk kaplarm ic;erisine otuz, kirk 
damla giizel kokulu bir losyondan, ko
lonyadan damlatarak radyator ve so
ba ilzerine koymah. Hararetle yava~ 
yav~ isman su ile beraber losyon ve
ya kolonya da tebahhur ederek oda
ya gayet latif bir gi<;ek kokusu yay
maktachr. 

\ ( Ak§am)in edebi roman1 

Bir vakitler c;ic;ek, halo elbiselerine 
mtinhas1rdl. Sonralan manto yakas1-
na, tayor reverine ili?tililirdi. Fakat 
~imdi c;ic;ek pek modadir. Elbiseye, 
~apkaya ve sa~a pek ~ok taluhyor. 
Birk~ model dercediyoruz: 

1 - Men~eden yap~ kii<;tik 
~apka. A_yni mene~eden bir buket 
mantonun yakasma ili~tirilmi~tir. 

2 - Kahve rengi kadifeden elbise. 

Hablar1n aolmamaa1 1~1n 
kolay bir tedbir 

Hahlarm yeni kalmas1 ic;in her haf
ta silinirken su ic;erisine biraz amon
yak kar1~tirmal1dir. Bu usul halllann 
renginin solmasma rnani oldugu gibi 
haWarr • gi.ive yenmesinden de muha
faza eder. 

Elma salataai 
Elmamn ne kadar faydall b.il.· mey

va oldugu herkesc;e malfundur. Elma 
yalmz meyva ve ta.th gibi degil, sala
ta gibi de yenilebilir. 

Her ne salatas1 olursa olsun, (pata
tes, havuc;;, kuru fasulye, Rus salata
s1, lahana salatas1) ic;erisine rendelen
mi~ elma ilave edilirse lezzeti gilzel ve 
vilcude c;ok faydah bir salata yen
mi{; olur. 

Tefrika No. 32 

Y APRAB. A$1SI 
BURHAN C A HID 

Bir otomobil bizi derhal kasabadan 
~1kard1. Gole dogru gtizel bir asfalt 
iizerinde gidiyoruz. Tenha, sakin ve 
temiz yer1erden ge<;iyoruz. Buralan 
daha romantik. Daha tabii. Ve ni
hayet Majorun kly1lanndayiz. Sular 
bir mavi ayna kadar parlak. Ve gok 
boyanm1~ hissini verecek kadar diiz 
mavi. 

Ye~il parterler i~inde bir kac; tur 
yapan otomobil yeni ve ~k bir otelin 
antresinde durdu. 

ilk giri~ ~ok iyi tesir etmi~ti. 
Yere indigimiz zaman ikimiz de: 
- Oooh! diye ic;imizi c;ektik. 
Yeni tarzda yap1Im1§ dag ve gol 

otelleri ~ok ferah ve sevimli. Palazzo 
:Venezia diyebilirim ki Fransanm ce
nup sahillerinde gordtigtim yeni oteJ. 
lerden daha ~k. 

Pencereleri gole ac;1lan geni§ bir 
odaya yerle§tik. 

001 o kadar rakid ki etraf1 c;eviren 
sivri tepeli yilksek daglarm ,gOlgeleri
ni emer gibi ic;ine c;ekmi§. Tam kar§I· 
m1zda kil<;iik bir ada var. Agac;hk 
i~inde, r-iikiinet o kadar derin ki hava-

YI titretecek bir ku§ bile u~muyor. 

Koca otel adeta bO§ hissini veriyor. 
Ses yok. Hareket yok, burada hayat 
da gol gibi rakid. 

Koridorlarda garsonlarm dola§tlk
lan bile i§itilmiyor. Bast1g1m1z zilin 
dligmesi ses vermiyor. Fakat bir sani
ye gec;meden kap1ya dokunan par
maklar garsonun geldigini haber veri
yor. Servisteki meharetlerini Pariste 
birkar; lokantada goriip takdir etti
gim italyan garsonlar konu§urken bi
le bir hasta yanmda imi§ gibi hareket 
ediyorlar. 

Sabah pek erken kalkmamiza ve iic; 
dort saatlik tren yolculuguna ragmen 
hie; yorgunluk hissetmedik. Manza
ra ve siikunet adeta insam vecde geti
riyor. 

Yemeg'e inip inmiyecegimizi soran 
garsona Necmi beyden evvel ben ce
vap verdim: 

- inecegiz! 
Necmi bey hay retie yiiztime bakti: 
- Yorgun degil misin? 
- Buras1 o kadar ho§uma gitti kl 

her§eyi unuttwn. 

Yakasma san fulyalar konmustur. . 
3 - Lacivert krep maroken elbise. 

iki pembe ~ekayikle bluzu stislenmi~
tir. 

4 - Gece tuvaleti ile sac;;a Latin 
c;ic;ekleri takllm1~tir. 

5 - Ac;;1k mavi muslinden elbise. 
Etegine pembe ortancalar ili~tirilmi~
tir. Kollari birer btiytik ortanca ~ic;;e-

~ikolatalz kek 
250 gram <;ikolata, 125 gram ic; ba

dem, 125 gram taze tcreyagt, 4 yumur
ta, 250 gram pudra ~ekeri, tic; c;orba 
k~1g1 un almal1. 

<;ikolatay1 pek az su ile hafif ate~
te eritmeli, ic;erisine makineden gec;
mi~ bademi, tereyagm1, ~ekeri, unu 
ve yumurtalarm yalmz sansllll ilave 
ederek telle vurmali. 
I Bir c;;eyrek saat mutemadiyen c;1rp
tiktan soma ( ayn bir kapta telle kO
piirtiilen) yumurta aklanm ilave et
meli, hafifc;e kan~tmnall, yaglanmi~ 
tepsiye dokerek gayet hafif fmnda 
bir, bir buc;;uk saat pi~irmeli. 

Bu keki fmndan c;1ktlg1 zaman ag1r 
c;ekmeli ve kesilince ic;inde ne goz, ne 

Ve ba§1m1 omuzuna b1raklp mavi bir 
atlas gibi oniimuze serilen golii gos
terdim: 

- Ne gi.izel! 
ikimizde de1in haz ic;inde mor ufuk

larla c;evrilmi§ gollin rengine daldlk. 
:(.:(.J(. 

Otelin goliln tizerine ac;llm~ yelpa
ze §eklindeki terac;esinde yemek yiyo
ruz. O kadar sessiz gortinen otelin bu 
kadar kalabahk olacagma ihtimal ver
memi§tik. Hemen hemen bo§ masa 
kalmam1§ gibi. ic;cride c;;ok giizel bir 
mtizik var. Donizetti'nin operalann
dan birini c;ahyor. 

italyan musikisi bana agir Alman 
musikisinden daha gilzel geliyor. Ote
lin misafirleri daha ziyade ecnebi. Al
manca c;ok konu§uluyor. Etraf1mizda
ki masalarda iri Alman kadmlan go
riiyorum. San ba.§lar burada da kar
§lrna c;1kh. Fakat bunlarm altm kafa
h ingiliz misleri kadar tehlikeli olma
d1klarma eminim. 

Necmi bey yeni alemden memnun. 
Ak§ama dogru gOlde bir gezinti yap
mam1z1 teklif ediyor. Gollin ortasm
daki aga~larla ortiilii adayi merak edi· 
yorum. ilk gezinti herhalde oraya ola
cak. 

Hava ve muhit degi§tirmemizin te
sn·i olacak. Lezzetli italyan yemekle
rine biiyilk bir i§tiha ile hi.icum ettik. 
Necmi bey ttalyan mutfagmm ~ok 

ginden yapillm~tir. 
6 - Ucivert kadife etekle, ma.vi 

muslin bluz. Gogstine mavi ve pembe 
silmbiiller ilt?tirilmi~tir. 

7 - Siyah tafta elbise. Klrmiz1 gill
lerle stislenmi~tir. Ayni gilller sac;a ili~
tirilmi~tir. 

8 - Siyah kadif e ~apka. Pembe sa
ten kurdele ve pembc karanfillerle 
siislenmi~tir. 

Rimel varken gozdeki ya§i 
nas1l almah? 

Gozde rimel varken, her ne sebeple 
olursa olsun, goz y~annca rimel akar, 
goz kanlanir ve yanar. Buna mani ol
mak ic;in gozlerin ya~archgi hissedilin
ce, her hangi bir parc;a kag1d1 alma
b, iki goz kapag1 arasma s1k:l~tirmah 

ve gozleri kapamal1. Bir iki saniye du
runca kag1t, gozdeki y~1 ir,;er, kapak
lar al;llmca goz kurur, rimel akma.mis 
olur. Gil~ goriinen bu kag1t koymas1' 
gayet basittir ve cidden faydahdir. 

1••············································ 
bo~uk bulunmamahchr. Pi~tiginin er
tesi giinii yenmelidir. 

Kek, hafif ve biskili gibi kuru olur
sa, fmn fazla s1cak gelmi~ ve c;abuk 
pi~mi{l oldugu anla~llmahdlr. Her lid 
ttirliisiiniin yenmesi gtizeldil·. 

kuvvetli ve nefis oldugunu soylilyor. 
Hakh. 

:£.¥¥ 

Nihayet adaday1z. 
Uzaktan merak ettigim bu kiic;iik 

adada giizel bir gazino da var. Fakat 
daha ziyade goltin ballkc;1lan oturu
yor. Ne mesud insanlar. Agnc;Iar ara
smda ktic;iik, temiz evleri var. Biitiin 
c;all§malan giini.in bir iki saatine bag. 
11 ... Ak~ama dogru tuttuklan bahk
lan golil c;eviren otellere ve koylere 
sabyorlar ... S1hhatli, ne§eli kadmla
nm kiskand1m. 

Kiic;ilk bahc;eleri c;ic;ek dolu ... Hemen 
hepsi yemek masalanm bahgelere yer
le§tirmi§ler. Qoluk c;ocuk bu kilcuk 
adada cennet hayati gec;iriyorlar. i§
te mesud inziva ... 

¥¥Jf. 

Burada omriim oldukc;a unutulup 
gitmek isterdim. Fakat Necmi beyin 
yava§ yava§ s1kllmaga ba§lad1gm1 his
sediyorum. 

Di.in ak§am yemege inerken: 
- Makine gibi hareket ediyoruz. 

dedi. Uyku, gezme, yemek. Ayni ~eh-
reler, ayni renkler. • 

Sesinde Iatifeden ziyade §ikayet 
var. 

- Venedige gidelirn, dedim. Egle· 
nirsin! 

- Qok sicaktir. 
- Parise dt>nelim. 

I 

Moda haberleri 
Bluzda, elbisede, hatta gece el

biselerinde bile ilik ve dii.gme bu
lunan modeller ~ok begeniUyor. 

* GOi}se takzllzn bro#a zii.mrut, 
yakut veya firuze varsa cebe taki
lan mendil ye$il, kzrmtzi veya ma
vi olmalui2r. 

* Siyah elbise ile takzlan m'ii.
cevheratin renginde $apka giy
mek teammiim etmektedir. 

* Suta$la, aplikasiyonia, eli$i 
anavata ile, her tilrlii i$lerle elbi
seler sii.sle11mektedir. 

* Gece elbiselerinin etekleri f ev
kalade geni$ yapiliyor. 

* Gundii.z elbiselerinin etekleri 
kzsa ve hafif klo$tttr. 

* Sabahlzklann boyu uzami$
tir. Bunla.r hemen 1/erle bzr 
olarak giyilmektedir. 

-MU,KULLERE CEVAP 

Evela kim el uzatacak ? 
I 

Beyoglu, Ahmed C. 19. : l - Kadmla
rm size once el uzatmalarm1 beklemelisi
nlz. Ellerini opmek i~in bile olsa slz ipti
da el uza.tama.zsmiz. 

2 - Bir salona girince ev sabiblerinl 
selamlad1ktan sonra dlger tamd1klarn11-
zm yamna gltmellsinlz. 

3 - Ay111 apart1man dahilinde de olsa 
bir daireden digerine pijama ile gidile
mez. Size geldikleri zaman bile pijama 
lle onlan kabul etmeyiniz. 

Ceketin yakasmdaki kiri nastl 
temizlemeli ? 

Kumkap1, Agavnl: Elbise yakalannda 
terin bll'akt1g1 kirlelin, kuma§ bozulma
dan temizlenmesi blraz mii§kiildi.ir. 

Kolayca temlzliyebilmek il;ln yakada 
daha ter lekcsi pek hafif iken s1k s1k sll
mek laz1md1r. Temizlemenin en iyi usu
lii §Udur: 

Ceketi bir masa lizerine yayarak yaka
smm altma yumtt§ak bir havlu koymah. 
El dayanabilecek s1cakhkta suyu bir le
ten lc;l.ne koymah, sabunla kopiirtmeli. 
Bu c;ok kopi.ikli.i suya <eter elbiseni.n ku
ma§mdan bir par~a varsa daha iyi olur) 
temiz yiinlii bir kuma§ par<;as1 bat1rarak 
bastlra bastua yakay1 sllmell. Klrler S\l

yun tesirile kabanr. ince blr c;akl, yahut 
m di§i bir kag1d keseceglle usulca bu 
kirleri kaz1mall. Sonra temiz s1cak suva 
ba§ka bir bez bat1rarak yakay1 bol bol 
s!lmeli ve kurumaga b1rakmahdlf. 

Yaka kurudugu zaman iizeri kU!h.ice 
gibi durur. Bu defa da benzinle iyice sil
dlkten sonra kurutma.11 ve i.izerlnc ya§ bez 
koyarak iitiilemelldir. 

Eger hafif lekeli iken bu ameliyeyi ya
parsamz yakamz yeni gibi temizlenir. 

Ka~lan c1mbizla almak 
Eski§ehir, Leman: 1 - Ka§larllllZ1 c1m

bizla almak l~in vazelin veya gllserin sii
riin\.iz, la.llar yumu~ar, i;ekerken ac1 his
setmezsiniz. Zaten ilk defa ka§larnuza 
bir ~ekil verlrkcn c;ekilen ktllar ac1r, son
ralari c1D1b1zla ahnan kiic;iik lnllar o ka
dar hissedilmez. Her ka§ all§llll.Zda mut
Jaka kolonya veya ispirto siirerek ~ekilen 
ktik yerlerini dezenfekte ediniz. 

2 - Sai;larm kendlnden k1vuc1k olma
st ancak dogu§tan olablllr. 

- Mevsim gec;ti. 
- Peki neresini istersen soyle. 
- ~imdi tam Deauville'in mevsimi. 
- Gidelim. 
- istanbula donmezden evvel ora-

sm1 da gormek, hem de rnevsiminde 
gormek hie; fena ohnaz. 

- Peki, yann hareket ediyoruz. 
:(.:(.Jf. 

Biltiin ne§emi kaybettim. Onun ne
§esini kazand1rmak ic;in en giizel yer
lerden ve en mesud giinlerimden ken
dimi mahrum ediyorum. F~kat onu 
ne~esiz gormiye de tahammilliim yok. 
tsvi~re ve italyamn iki cennet ko§e
sinden gozlerimin ya§ml i~ime aklta
rak ayrll1yorum. 

Uzun bir tren yolculugu. Fransayt 
tekrar bir ucundan obilr ucuna a§tlk 
ve engin denize kavll§tuk. 

Civcivli bir plaj. Bizim Kilyos kum
sall gibi goz alabildigine devam eden 
dalgall bir sahil. An kovaru gibi kay. 
myor: En goz ahc1 renklerde plaj 
§emsiyeleri, deniz kosttimleri ve di.in
yamn her tarafmdan silzuliip akm11 
yigm yigm c;1plak kadmlar. Oteller
de, gazinolarda, lokantalarda, maga
zalarda her §eyde gt>z alan renkler. 

Eflenmek i~in degll ~llgmllklar yap.. 
mak i~in toplamru§ insanlar. OOrmell 
i~iil degil go1iinmek i~in ge~ kadm
lar •.• Qlplak bir insan bollugu. 

(Arkasi var) 



Bir tarlilfiln ·tiatora 

Korsikanin milli kahramani 
T urguddan yardim gOrmU1tii 

Sampiero Korso'nun Cenevizlilere karf1 oyle bir kini vard1 ki, 
kans1 1efaat dilemek iizere diifmanlanna miiracaat 

edince kendi elile kad1nm kafasm1 kesti 
Korlika adaaanm italJBDlar t&ra

lmdao utenmesl, Ye Fransa1&nD bu
~ vermege katiyen nlyetli olma
analan, gQniiJ1 meMlesinl ~ edl· 
ror. Bu mfinaaebetle, bir Franm mec
lnU&Sl Kondkanm bQJ{lk blr mW1 
bhramaru sayilan n on altmcl utr• 
Ila Ceneviz hlkimlyetine k8l'f1 sene
lerce meydan okuyan Sampiero d'Or· 
nano'dan uzun uzadlya bah.sediyor. 

Ukabt Corao (Korso) olan bU 
· '11illt miicahid, m~ur 'I'Urk bahriye. 
llsi Turgud Reisin muavenetile Kor
Sikaya getirilmi§, vataru u~runda da.. 
gil§mii§tiir. Frarunz mecmu.ast bu ha. 
tirayi da kaydetmegi unutmuyor. 

••• 
Sampiero d'Ornano, 1497 seneslndl!ll 

Bastellka 'da asil bir alleden dogmll§• 
tur. 
Oen~ ya§lndayken Romaya g0nde· 

rilmi§, Kardinal Hippolit do :Medisl· 
nin saraymda buytimu§tii. ilk asked 
tecriibesini de Milftno Dilkil Med.isl'· 
lerln ordusunda yapm~tir. Mliharip 
ve §ef kabiliyetini daha oradayken 
gostermi§ bulunuyordu. 

Sonra 1533 de Fransaya. kral blrin· 
cl Fransuarun hizmetine g~tL 

Kendislne, Korsikalllardan miirek .. 
kep bir kuvvetin bqma ~ek va
zlfesi verlldi. 

Daha o zaman, me§hur blr kuman .. 
dan: 

- Muharebe gunil, bu Sampiero on 
bin asker bedelinde oldugunu isba\ 
edecektir! - demi§tir. 

Bu s1ralarda gcnft Korsikall, vata... 
nmm istiklru.e kaVU§masiru dil§ilnil· 
yordu; bunun i~in de Fransizlarla blr-1 
llk ohnagi en mUsait bir §ekil say1yor. 
du. 

1544 de Korsikaya, akrabasmdan 
Vannina Ornano lslmli bir lozla ev. 
lenmek iizere gittigi zaman, Cenevlili· 
lerin valisi, gen~ askeri yakalatarak 
hapse attmll. 

FranSiz el!risinin mildahalesile ser
best brrakJ.Idlgi zaman artlk Ceneviz.. 
lilerln amansiz bir d~m kesllmif 
buluauyordu. Cenevizlilerln miittefild 
~arl Ken'Je Fransa arasmda a~llan 

muharebe esnasmda Korsikay1 kur· 
tarmak lstedi. 

1553 senesinde ~al Termes'in 
ve amiral Paulinin kumandasmda 
bir FranslZ donanmasI, • TurgUd Rel· 
sin ananmasmm yardunlle - Rastia 
yakmlannda Sampieroyu bir avu9 
vatanperver arkad~ile birllkte kara· 
ya ~lkardl. 

Bast~ halkl, bunlara derhal kapl· 
Ian ~t1. BuUin ada isyan etti. Sam· 
piero Corte ve Ajaccioyu ald1. Her yer. 
de halAstin allofllyorlardl. C<Jk g* 
meden Cenevizlilerin elinde yalnlZ 
Cal vi kaldl. 

O zamanlar artlk doksanlllc' olan 
:Anderya Doria kumandaslllda bir is. 
panyol ve Ceneviz donanmas1 sukut 
eden Korsi.ka kalelerini yeniden al· 
mak uzere geldi. 

Sampiero, mukavemetin ruhunu 
~kil ederek, bet sene miiddetle, da· 
ima muza!teran.e, daglarda mukave
met gOsterdi. Llkin dii§manlan mu. 
temadiyen takvlye kttaati allyorlardL 
tkinci Banri de, bir muahedeyle, ada
da i§gali altmda bulunan yerleri ter· 
ke mecbur olmU§tu. 

Buna ragmen asi dayandt. Ona 
kaf§I Cenevizliler, biitun silfilllari kul· 
lanilll§lardl: Zehlr, han~er, entrika. •• 
Hulftsa ROnesans politikasuun biltiin 
'a talan... Fa:kat hl~biri tayda ver. 
inedi. 

Muc d n b ma bir !elAket daha 
g ld1. M y da Fransaya emanet 
ett l k n , Cenevizlilerin casuslan 
ta1afmdan ~ vrlldi. Bunlar, gen~ ka· 
d 1, Ceno a ~uklarile birllkte 
g d rek, koca i~ §efaat istemege 
ikna ettile1. 

Cezayirdeyken bu haberi almca, 
Samp1ero Marsilyaya derhal sadl.k 

Biltiin omriince adasmtn istiklill i~in ~arptpp nihayet, arkadan 
han~enen Sampiero Kono 

aostu Antoni do San Frlenze'yl yol· Fakat daglara ~ekilen 8ampieroyu 
ladl. Bu adam, evl ho§ buldu. Bir.ka~ ele ge!rirmek bir turlii kabil olam1yor. 
Korsikah ile birllkte, Cenevlz gemlsi- du. 
ne yeti§mek iizere yola dii§tii. Vanni- OmrilnU Floransanm ve Parlsin • 
nayi alarak Fransaya dondil. Sampf. yani o zamanki cihamn • en miikem· 
ero da onlara Eks (Afx) de iltihak, mel saraylannda ge~1ren Samplero, 
ederek, dil§mandan kendisi icin §efa. ~imdi artlk en adi bir ~an gtbl ya. 
at i.Stemek :Uzere giden .kadJ.m elile Ol• §IyOr, kaba saba yiinliiler giyiyor, 
diird.U. Kini o derece milthi§ti. toprak :ilstunde yat1yor, Korslkahlara 

Fakat zevcesinl biiyilk bir ihti§amla has vah~i bir cesaretle muharebe 
gomdilrdii. edlp duruyordu. 

1564 senesinde, mticahid, iki geml Giiniln birinde, Cenevizliler, bir tu. 
dolusu fedai arkadB§ile birlikte yine zaklarmda muvaffak oldular. Sampi· 
Korsikaya indL ero adadaki halk f 1rkasmm §efiydi. 

Kirk k~ilik maiyeti Ile istria §ato- Aleyhinde olanlar da vardl. Bunlar 
sunu zaptet.tikten sonra Corte ilzeri· klSillen menfaatleri Cenevizlilere bag. 
11e salchrdl. ~t1gi deh§et o derece- 11 olan asilzadeler, klsmen de Vanni-
deyd.i ki, o gbroniir goriinmez, Cene. namn kan davas1m giiden akrabala· 
vizll askerler en yavrusu gibi dagtll· nyd1. 
yorlardt. Mukavemet eden bir §ef ol
duysa da o da tutulup Oldilrtildu. 

Cenevizliler Kor .. ···aya Stefano Do
ria isimli en me§hw· kumandanlanru 
yollamak mecburiyetinde kaldtlar. 

istiklftl mucadelesi, bir avuc mil· 
cab.id.in adaya yaptig1 ruhla devam 
edip duruyordu. 

Cenovanm miittetiki ispanyollar da 

Bu iki muhallf unsur, Cenevizli ge
neralle anlB§t.L Bir geptte, Sampiero
yu bastird1lar. 

Milcahid kendini var kuvvetlle mil· 
dafaa etti. Ancak muhalifleri tarafm· 
dan .satm ahnan bir hain arkada§l 
kendisini arkadan vurdugu zaman, 
son nefesi teslim etti. (1567) 

bir donanma ile iicretli Alman asker· BR§I kesildl. Ceneviz kumandanma 
leri ve 15000 ispanyol gonderdiler. goturiildu. Y. ~-

Bir tramvay otobiiae ~arpb 
~~ - Fa.tih hattmda ~a.ll.p.n ~for 

Suadm idaresindeki otoblis, ZminO
niine geldigt s1rada ark:asllldan ge
len vatman Ahinedin idttresindeki 
179 numaral1 tramvay, otobils'iin ar
kasmdan ~arpnu~. bu ~arpma netice. 
sinde otobils bilet~isi Halid ba~ndan 
yaralan~. otobils'iin arka kap1s1 
ve camlarile tramvaym on klsnu ha
sara ugram1~tir. 

Tahkikata el koyan zab1ta, yaral1 
bile~iyi Cerrah~a hastanesine ;ya
tirtm1~. vatman yakalanarak hakkm~ 
da kanuni takibata giri~ilmi~tir. 

lki h1rs1z yakaland1 
Emniyet miidiirlilgii ikincl ~ube 

sirkat memurlan, Arnavudkoy clva
nnda blr k~ ev soyan ihsan ismin
de birile, muhtelif h1rs1z1Ik su~lann
dan aranmakta olan Y~ar isminde 
bir sab1kahyi yakalanu~lardlr. Her 
ild hmnz hakkmdaki ta.hkika.t genlt
letllmektedlr. 

Bir heyet Anadoluda ve Ha
tayda arkeolojik tetkikler 

yapacak 
Cenubi Anadoluda ve Hatayda ar· 

keolojik t.etkiklerde bulunmak ti.zere 
ilniversite arkeoloji profesorlerinden 
Boserinin reisligi altmda asistan B. 
Bahadir ve bayan Milnireden mil
rekkeb bir heyet dlin ~hrimize ha· 
reket etmi~tir. 

Hatay men1eli mallar 
haklanda tahkikat 

derinlettiriliyor 
Hatay men{leli mallara yiizde dok

san dokuz gtimtilk resmi tenzilatt 
yap1ldlgt i~in Hataya civar yerlere 
6.id mallann da Hatay men~eli olara.k 
Tiirkiyeye gonderildlgi haberi iirerl
ne gilmrilk idareslnce ~anan tah~ 
kikatm derinle§tlrilmesine liizum. gO
rillmU~tilr. Gilmrilk idaresi hari~te 
de tahkikat yaptmnaktadlr. 

Suriyede vaziyet 
Temps muhabiri soruyor : Bu ~1k

maz1n i~inden nas1I ~1k1lacak ? 
Mohabir " Herne olursa olsun Turk-Fransiz 

dostlugu azalm1yacakhr ,, diyor 
Temps gazete- ~imdi bu ~1kmazm i~lnden na:ul ~1°' 

sinin Ankara mu- lacak? Maziye donmek gil~tiir. Qi1Jild 
hab1ri B. Loula i~er, sanki Surlye muahedesl tud1k 
Reville cSuriye edilmi~ ve tatblkatma normal blr f&-
meselesl ve Fran· kilde bql~ gtbi cereyan etm1¥U. 
au; - Tiirk dost- Fakat ~yet Suriye, topragmda ya.p-
luiu> serllvh&- yan muhtellf mllliyetler, miifrlt blr 
slle ga.zetesine anl8.flllamazhk gastererek layam ha-
uzun blr mektup reketlert vuku bulursa, muahede hil-
gondermlftlr. ldimlert mucibince Suriye mllllyetper-

Fransiz gazete- verliginin miiddealan yfizilnden teh-
cisi, Atatiirltiin likeye d~n memleketin tamamlyeti-
cenaze merasi- nl temln etmek vazifesi Frans1z aske-

mine Fransiz bah- rine du~er. 
riyelllerinin ~ti- . ingillz - Irak muahedesinin kOtil 
aki T - ki · Fransanm yem Su· bir taklidi olan Fransiz - SurJye mu&· r , ur yerun . k . . 

8 kalblnl kazandt- nye om.men · hedesi mucibince, hlcbir ~Yi baslt ol-
Gabriel Puaux m1yan bir memleketin mukadderatl· guu, Ankarada 

Fransiz bahrlyelilerine ananevi Tilrk 
misafirpeverliginin eserlerl g0steril
dJgini kaydettikten sonra Silleyman 
Kanunl zamanmdanberi b~llyan 
8Sll'dlde Tiirk - Frans1z dostlu~dan 
ba.hsediyor ve bir arabk TUrkiye ile 
Fransa arasmda tehaddils etmi~ olan 
Hatay ihtil8.f1 meselesinin nas1l hal
ledildigini anlatJyor ve diyor ki: 

«Maamafih butt.in Suriye meselesl 
muallA.kta kalnu~ti. Fransnda iki sene 
iclnde kabineler biribirlerlnl istihlaf 
etmif, zihniyetler degi~mi~ ve Suri ye -
Fransiz muahedesinln tasdiki mual
la.kta kalm~ti. Ba.zi makaleler ve ahi
ren ne,redilen bazi kitaplar, efk8.r1 
umumiyenln bu nazik tasdlk mesele
slne dlkkatlni celbederken, Suriye 
B~ekili B. Cemil Mardanun Parise 
seya.hatlerl s1k1Wirtill1tlr. 

Bazi Fransiz ,edib ve muharrirlerl, 
Suriye meselesini 20 te~rinievvel 1921 
truihinde imzal~ olan Ankara itl
Iaf1 f erdasmda t.ahliye ettigimiz ve 
Tiirkiyeye lade ettigimiz Adana rnm
takasma milnasebetsiz bir ~kilde ben
zetirlerken, Alevller, Araplar, Diirzil
Ier, fall hay:ir telakki etmedikleri Su
riyenin hakimiyetinl istemlyerek 
ayaklan1yorlard1. Liibnanltlar, kendl 
hesaplanna intihaplanm yapm1~lar 

ve Liibnan parlamentosunun fttifala 
A.rasile mukadderatlanm Fransamn
kine oogla.mcy.a.rdtr. 

lki miitecaviz bir k1z1 b1~kla 
yaralad1 

Samatyada oturan Vaso isminde 
bir Rum km, Kocamustafap~ada 

Kaz1m isminde birinin ev:ine misafir 
giderek bir milddet beraber oturmul?
lar, g~ vakit, KAznn, Vasoyu evine 
btralanak iizere ~an ~1karn11~tir. 

Bu s1rada, yine o civarda oturan 
Enver ve Saim isimlerinde iki ki~ 
karanllk sokakta bunlarm onilne ~lk
m1~lar, kiza kendilerile beraber gel
mesini teklif etmi~lerdir. Vaso bu tek:
lifi kabul etmeyine klzi b1cakla muh
tellf yerle1inden yaralay1p kacm* 
lard1r. 

Zalnta, az sonra her ikisini de ya
kalallllil, Vasoyu da hastaneye yatlr
:nu~tir. 

Sab1kah bir lura1z 10 ay hapse 
mahkUm oldu 

Arnavudkoyiinde Yanlnin evinden 
~a ~alarken ciirmiim~hud halinde 
ya.kalanan Ihsan admda -bir sab1ka· 
ll diin asliye dordiincu ceza mahke
mesinde rnuhakeme edilm~r. Ihsa
nm sucu sablt oldugundan, sab1kasl 
da goz oniinde tutularak on ay hap. 
sine karar verilmi~ ve kendisi mahke
mede tevkif edilerek tevkifhaneye gon
delilmi~r. ---- -

~iipheli bir oliim 
Mevlftnakap1da Kalei~i denllen yer. 

de oturan Nazire aclmd.a elli ~ y~
lannda bir ka.dm dful evinde olil ola
rak bulunm~tur. Vaka adliyeye bll
dlr~ adliye doktoru B. Enver Ka· 
ran cesedl muayene e~tir. Bu mua
yenede bacaklarmda ~ilpheli yara 
iZleri goriildiigunden oliimiln sebebi· 
ni tesbit icin cesed morga kaldml
nu¥-1r. Miiddeiumumt muavinlerln· 
den B. Orhan Konl tahkikata bqla
m1~tir. 

m basit bir zihniyetle halletmege kal· 
kl~m~br. 

Fransiz Hariciye Nezareti taratm
dan tanzim e~ olan yenl projenln 
varid olup olmadlguu takdir etme.k te 
Frans1z parlAmentosuna alttir. 

Suriye ~alkamr, Fransiz gazeteleri 
de miitalaa beyan ederken, Turldye 
'biraz merakla, Frans1z meclisinln ka
ranru beklemektedir. Vefatt, Turkly&
yi ac1 bir teessiir ve mateme garket
m~ olan Atat'iirk, Turk - Frans1z mu· 
nasebatmm vahim bir anmda soyle
digi nutukta, cHatay meselesinin, 
Turk • Fran.s1z dostlugunun mihek 
~m1 ~kil ettiglnl> soylemi~ti. 4 tem
muz 1938 tarihindenberi, mesele ka 
surette halledilmi~ ve iki memleketm 
dostlugu eski kuvvet ve kudrettnl blll
m~tur. 

Hakiki dostlar, f elaket zamanmda 
belli olurlar. Gen~ Turk Cilmhuriyetf 
ve milleti, ugradtgt son ac1 ziya esna
smda Frans1z milletinin yeni Tl.irki· 
yenin biiyiik kurucusunu D'l.~adar 

sevdigini ve takdir ettigini anlamlf" 
t1r. 

SOzler u~ar, ya.zi1anlar da ebedl d 
gildir. Fakat bizde bir defa dostlulr 
verildi mi, geri a.Immaz. Tiirk - Fran
s1z dostlugu, her ne olurs'! 1..-... n, 
miyacaktir.> 

1stimli.k kanununda tadilat 
pro jesi tetkik ediliyor 

istimlak ka11ununun tadile luzum 
gorillen noktalarllllll Belediye tara
fmdan tesbit edildigtni y~bk. 
Belediye fen heyeti tarafmdan ihzar 
ve hukuk i~leri miidiirlilgu tarafm
dan tedkik edilen bu projenin bir 
kere de vilayet mektu~usu B. Os
man Nun, Belediye mektuwusu B. 
Necati, emlfik ~ubesi mtidilru B. Muh
sin tarafmdan tedkiki 19.zun gelmif
tir. Bu komisyon tedkiklerlni suratle 
bitirecek ve ha.zirlanan proje Dahili-
ye Vekfiletine gonderilecekt.ir. ' 

Yumurta fiatlar1 10 para 
yijkseldi 

Yumurta piyasas1 hafif!re yukseI .. 
mi~tir. Yeni mahsw az geldlginden 
ancak dahili istihl~ki kar~I11yabl~ 

mektedir. Biiyiik sand1k yumurtalar 
31 - 32 lira arasmda satI11yor. Son 
giinlerdeki yi.ikselme nlsbeti sandlk 
b~ma 2 - 3 lira kadardlr. 

Top tan fiat f arkl perakende satlf
lara da tesir etmi~, yumurta f1ati 
10 para kadar f1rl~. 

ltalya ile (:ekoalovakya 
bizden ~·:~· 9 l• or 

Bir~ gilndenberi italya ve 
lovakyaya Samsun ve Baodmna ~ 
lanndan m1srr ihracma ba¥anm.Lftu'· 
Italya nusmn 100 kilosuna 73 • '14: 
liret, <;ekoslovakya d.a tonuna. 53-54: 
Tiirk liras1 vermektedir. Son b1r hat· 
ta zarfmda piyasaya 289 ton lDlllJI 

gelmi~tir. 

italya ve Almanyaya arpa ~ 
• 1nL 

ti devam ediyor. Hollanda ve In(' b n u 
re de ku~eml almaktadlr. Bu lmi~ 
denln piyasas1 c;ok saglam ve 1 
yukselmek t.~dadm1 gootermel 
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Blzde nufus ba$1na senede 
230 gram alkol dli$Uyor ... 

lstanbulda i~ki di.i$manl1g1 nasll ba$lad1? 
"Tovbekarlar cemiyeti,, nas1I kapand1? 

Ak~mc1lar, ~ilingir sofras1 ~m
da kadeh toku~ttlradursunlar; i~ld 
d~anlan da ho:; durmuyor. Toplan
ttlar yap1yorlar, birr;ok te~ebbil.slerda 

buJunuyorlar, kararlar verlyorlar. 
Istanbuldakl i~ki dii~manlari evvel

ki giln bilyilk bir kongre akdettiler. 
Acaba bizde ne kadar tr;ki i~llyor? I~
ki du~manlari ne yap1yorlar? Gayele
ri nedir? Bizde i!;ki aleyhtarhg1 nastl 
bapad1? Blitiin dunyaya nazaran biz
de i~k1 sarfiyati ne kadarchr? 

Akhma daha bunun gibi bir siiril 
sual geldi. Bizde ir;ki meselelerl hak
kmda en ziyade me~gul olanlardan bi
n de hii; ~uphesiz t':fki dil~manlan ce
rniyeti reisi profesor Fahreddin Ke
nmdir. Doktor Fahreddln Kerimle 
k8Jl1 ka~1ya otururken aklnna ilk 
gelen sual ~u olou. Acaba bfzde ne 
kadar ii;ki i':flliyor? ... Sordum~ 

- Bizde ir;ki sarfiyati ne kadard1r? 
-T~ekkilr olunw· ki diger memle-

ketlere nazaran bizd:e i':fki sarfiyat1 
pek azd!r. Yaptigmuz hesaplara naza• 
ran bizde senede adam b~ma vasati 
olarak nilfus b~ma 230 gram alkol 
dQimektedir lei bu da diger mernle
ketlerle nisbet edilirse, memnun olu
nacak bir hadiscdir. Halbuki Avrupa 
memleketlerinde, mesela Fransada 
senede nilfus ba~ma 7-8 kilo alkol 
du~mektedir. ' 

En ~ok alkol sarfedilen memleket-' 
ler su a ile Fransa, italya, !ngiltere 
ve Almanyachr. Bilyilk harpte ve harp
ten sonra dilnyanm her tarafmda i~
ki sarf1yah azalm1~ti. Fakat yav~ ya
vas gene bir~ok yerlerde ii;ki sarfiyati 
cski kabarik rakamm1 bulmaktadir. 

- Acaba bizde eskisine nazaran 
daha m1 r;ok ic;iliyor? Daha m1 az? 

- Muhakkak ki bizde a~mc1hk 
denilen I ak1 ii;me usulil gi.inden gtine 
azalrnaktad1r. Eskisine nisbetle ak
~Cilar r;ok eksilmi~tir. Bunun se
beplerinden biri de art1k eskisi gibi 
~ ve uzun vakitlerimiz olmamas1d1r. 
saatlerce, hatta eskiden oldugu gibl, 
glinlerce bir sofra b~ma oturup ka
deh toku~turacak vaktimiz yok. Ak
faillClhk TSUlilntin ooyle ragbetten 
du~mesi ':fOk iyi bir ~ydir. Qilnkil i~ld 
i~enin en zararh ~killerinden blrl 
de ~amc11Ikbr. A~c11Ik alkoli.in 
arbk itiyad ha.line girmesidir. itlyad
lardan da vazg~mek epey zorcachr. 

Nerede? ... Eskiden oldugu gibi, oyle 
sofra b~ma oturup etrafma 20 - 30 
~~d mezeleri dizip sabahlara kadar 
l~en ak~amcllar pek azalnu~t1r. 

- Acaba bizde ni~ln i~iyorlar? 
- Neden i~miyorlar ki? ... N~elen-

mek i~in i~erler, gamlanru defetmek 
maksadile i~erler. Evin 1~nde huzur 
mu yok? i~ki! ... Kazan<; azahp mad
dl siklnb bqladl m1? i~k1 ... Kazan~ 
fazlal~1p refah yiizil gorilldu mil? 
t~kl ... }ften yorgun mu donilldil? 1r;
.J ... Uzun bir istlrahat devrl mi ge
~di? Bunun ne~esinf ~1karmak mak
aadile gene i~ki ... HattA hastalaruhk
lan zamanlar bile i~kiden ~ifa uman
lar vanhr. 

t~kiye atfedilen bir ta1wn a.sh olnu
yan hususiyetler, mezlyetJer bu ipti
llyi kam~ll~tll'. 

- Hatmma J[elmlfken sorayim. t~ 
ti i~enler miitemadiyen susuzluktan 

Prof esor Fahreddin Kerim 

~ikAyet ederler ve ~ok su l':ferler. Bu
nun sebebi nedir? 

- Bu, fenni bir meseledir. Alkol su 
lle birle~en blr maddedir. G1rtlaktan 
gec;erken ~ay1 muhati'nin suyunu 
c;eker. Alkolun ne kadar su c;ektigini 
gormek i<;in blr tecrilbe yaprmz. Al
kol dolu bir kadehe blr pari;a ekmek 
koyunuz. Bir milddet durduktan son
ra ekmegi oradan c;1kanmz. Ekmegin 
sertle~tiginl goreceksiniz. <;ilnkil alkol 
ekmegin suyunu c;ekmi~tir. Kadeh 
kadeh alkol ic;enler bu vaziyet kar~1-
smda nasil susamasmlar? 

- Bizde i':fki aleyhtarhg1 nas1l ba
lam1~tir? 

- Me~rutiyet senesinde ic;ki aleyh
tarlan bir cemiyet kurmak 1stemi~ler
dir. Fakat ne yaz1k ki bu cemiyet ya
~arnarm~tir. ic;enler, bir aral1k bir 
<TovbekArlar cemiyeti:. yapt1lar. Bu 
da y~amad1. 

19 sene evvel Ye~lay cemiyeti ku
ruldu. O zarnan blzimle ne alaylar 
edilmedi? Ne alaylar? Adeta ':fOk kim
seler bize gillerek baklyorlarch. B1ze 
alay eden mektuplar yagd1. 

- Peki, bizdeki kurularm, ii;ki 
aleyhtarlarmm gayesi nedir? Acaba 
bir giin her tararta li;kinin hii; kulla
mlm1yacag1m m1 dil~ilnilyorlar? 

- Hay1r ... Biz realist adamlanz. 
ic;kinin yer ytizilnden kalkacag1ru 
dil~tinmek bir hayal olur. Muhakkak 
kl i<;ki kallrnuyacakbr. Fakat ir;enler 
bugtin - afyon kullananlar gibi - <;ok 
aza.labllir. 

- Peki amma l':fkinin bir de ticart 
iktisadi cephesi var. ic;ki i':fenler aza
hrsa ne olacak? 

- Bunun lc;in, alkoliin sanayide 
kullan1lmasrm temin etmek lazunchr. 

Bugiln Almanyada sanayide kullamlan 
alkol sarfiyat1 yilzde seksene kadar 
c;1km1~t1r. t<;ki sarfiyatmda kullan1lan 
blr~ok meyvalara gelince, dilnyanm 
en gilzel 1<;kilerlnden biri de meyva su
yudur. Avrupada, bilhassa Amerlkada 
meyva sularma en slhhi i~ki gOzile ba
kll1r. Gilzel meyvalarim1zm suyunu 
lc;ellm ... 

- Peki, toplantJ.larda, eglence-

·~kl ... blr grup 

lerde? 
- Eglencenin mutlaka ic;kili olma

s1 ~rt degildir. i':fkisiz eglenceleri ':fC>
galtmak Iaz1md1r. Biz bir zamanlar 
aram1zda cmeyva11 dans> lar, cmey
vah egleneceler:. yapard1k. Bunlann 
teammilm etmesi r;ok gi.izel blr ~eydlr. 

- Avrupada alkolu hafif i<;kiler 
lehinde bir cereyan oldugunu, mese
la deh~tll bir ~arap propagandas1 ya
p1ld1gm1 i~itiyoruz. 

- Bugtin dilnya ilzerinde alkoliln 
faydasmdan bahseden bir 3.lim yok
tur. Bundan birka':f sene evvel Lozan
da Beynelmilel f?arap sevenler cemi
yeti kongresi toplanm1~tir. isvic;reli 
doktorlar, ruh doktorlan bunu ~iddet
le protesto ettiler. 

Bu kongre daha ziyade ~arap tiic
carlarmm tertip ettikleri bir ~eydi. 

KDngrede ~arap i<;en milletlerin, M1-
s1rhlarm, Asurilerin, Yunanlllarm, 
Romaltlarm medeniyete hizmetlerin
den bahsedildi. Hatta Fransanm c~ 
nup ahalisinin ~a.rap sayesinde nuk
tedan insanlar oldugu bile soylendi. 
Tabii bunun ilmi hii;bir taraf1 yoktu. 
~imdiye kadar boyle i~ki medhiye

leri <;ok yap1lm1~tir. Mesela me~hur 

~air Gothe, ~arabm insan kalbinde 
f erahhk, dostluk hisleri uyanchrdlg1-
m soylemi~tir. Pastor, sarab1 s1hhi bir 
i~ki olarak gbstermi~tir. Fakat buna 
mukabil bir i;ok me~hurlar, i':fkinin 
insanhgm b~ma musallat bir felA.ket 
oldugunu soylemi~lerdir. Mesela ~a
ksplr, ~araba ciblis> ismini vermi~tir. 
Me~ur ingillz muharrirl Bernard 

Schow 75 y~mda oldugu halde, s1h
hatini ve zindeligini muhafaza etti
gini ve he1· hangi bira ic;en bir gen~
ten kuvvetli oldugunu soylemektedir. 
Sonra me~hur E. Herrlot da ir;ki aley
hinde kitaplar yazm1~tir. 

En velud rnuharririmiz Hiiseyin 
Rahmi, bu ya~ma kadar zindeliginl 
muhafaza etmesinin ve ~al1~abilmesi
nin sebebini ic;ki i~memesine medyun 
oldugunu soylemektedir. 

Hikmet Feridun Es 

Bulgariatan , 1ata nbul, Filiatin 
ara11nda para ka~ak~1hg1 

yapanlar 
Edirne (A~an1) - tstanbul, Fills

tin ve Bulgaristan arasmda kill~e al
tm, ingiliz liras1 ve Turk bankonotu 
ka~ak':f1llg1 yapan bir ~ebekenin Bul
garistan zab1tas1 tarafmdan bir mild
det evvel yakaland1gi malumdur. Bu 
arada bilinmez bir maksatla bu ~
bekeye dahil bulundugu yaztlan 1s
mail Sab1i admda bir Ti.irk gencin
den de bahsedilmi~ ve bu zatm bu 
gibi daha baz1 kan~1k i~lere ghi~tigt 
yazilm1~t1. 

Yaptlan incelemeler kar;ak':ftllgm 
varit oldugunu, !Akin Tilrk tabily&
tinde ismail Sabrinin bu ~ebeke lle 
katiyen alakadar olmadigrm g0s
termiftir. Bulgar zab1tas1 ks.¢ak':ftlan 
tesbit ederek rnahkemeye tevdi etmi~
tir. 

Samaun muallimler i S1va1ta 
Sivas (Ak~am) - Y1lb~ tatilini 

ge':f ilmek :iizere Samsun lisest direk
torii B. 6rner Beygonun lise ve orta 
okul muallim ve son sm1f talebelerln
den toplu bir killtiir kafilesl ~ehrtmt
ze gelini~tir. Sivas liseslnde m.Jsafir 
edilmi~erdir. Ogretmenler ve talebe
ler ~ehirde Sel~ukilerin biraktJ.klan 
eserlerl gezmi~lerdir. Halkevi tara
fmdan da ~ereflerine Orduevinde blr 
':fayh toplantl tertib ~r. Sam
sun muallimleri Slvas meslekdqlari
m da Kurban bayrammda Samsuna 
davet etmi~erdlr. -----
tzmir viliyetinde go~men 

evleri 
Izmir (Ak§am) - Romanya ve Bul

garistandan vllAyetimize getirilen g~
menlerln yeni evleri ~ edllm~, is
klnlanna tahsis olunmU§tur. Bazi se-
bepler yilzilnden ln§aat1 geclken 90 ev 
de nihayet ik1 ay zarfmda tamamla
nacak, g~menler tamamen yerle§ti
rilecektir. 

lnciralti plij1nda 
tesisat yap1hyor 
in$aat planlar1 haz1rland1 

plajda oteller de yap1lacak 

fzmlrde tnciraltt plimndan bir rorifotq 

Izmir (Aqanl) - Vlllyet<;e !zmir- yaptmnag1 muvaf1k bulmaktad1r. 
de yaptlacak muhtelif ~at i~in Em- BOyle bir sermayedar c;1kmazsa o va-
IAk ve Eytam bankasmdan 200,000 ki Vilaye~e in~as1 clhetine gidilecek-
lirallk bir istikraz akdedllmi~tir. Bu tir. 
lstikraz icin EmlAk ve Eytam bankas1 inciralti plaj1, yakm bir istikbalde 
idare meclisince ittihaz olunan karar, izmirin en gtizel bir eglence, istirahat 
bankanm izmir ~ubesine gelmi~tir. ve saghk kaynag1 olacakt1r. Qilnkii 

Vallmiz B. Faz11 Gillecin, turizm ci- Bal~ova koyii civarmdaki Agamem-
hetinden izmiri zenginle~tirmek mak- nun illca sularmm demir borularla 
sadlle istikraz ettigl bu paranm 70 bln 1nciralti mevkline ak1t1lmas1 l':fin ay-
liras1 inciralt1 plAjmda yap1lacak ga- rica miihim bir te~ebbtis vard1r. Bu 
zino ve banyo soyunma odalarlle her y1l icab eden tesisat ikmal edilerek 
nevi deniz oyun ve eglenceleri icin vii- suyun inciralh mevkiine ak1hlmas1 
cude getirilecek tesisata sa.rf edileck- milmktin olursa, mahfuz bir de ban-
tlr. Formalitesi ikmal edilerek para yo in~a ettirilecektir. Halk, ~ifasile 
bankadan almmca, i~aata derhal me~hur bu kaphca suyundan kolayca 
b~lanacak, gazino, soyunma odalan istifade edebilecektir. inciraltmda gU. .. 
ve sair tesisat onilmilzdeki yaz mevsi- zel bir banyo oteli in~as1 icin bir tasav• 
mine kadar yeti~ti1ilecektir. vur da varchr. 

Belediye de, Kar~1yakada Bostanh Agamemnun 1l1cas1 sularmm azh-
mevkiindeki plajda gazino ve soyun- gmdan ~ikflyet edilmckte idi. Vilayet-
ma odalan in~ ettirecektir. UZllll- ':fe miitehass1slar vas1tasile yaptmlan 
gelen plaruar haz1rlanmaktad1r. ar~tirmalarda kapllca sularma 200 

inciralt1 plajmda yaptlacak in~aa- adlm kadar uzakta, dere icinde tir; si

ta aid pllnlar, daha evvel Nafia. Veki- cak su kaynag1 daha bulmus, bu kay-
letine gonderilmi~ ve tasdik cdllmi~ti. maklar da illca suyuna ila ve edilmi~ 
Plajda modern tesisat vilcude getiril- tir. Kaphca si:1ar1, ~imdi ':fOk bollan-
dikten sonra konforlu oteller de in~ m1~tir. istikrz parasmm diger sar-
ettirilecektir. Fakat villyet, bu otelle- fedilecegi ~t henilz tamamen tes-
ri miite.!lebbis baz1 sermayedarlara bit edilmemi~tir. 

Hollivutta y1lba~1 

Bu sene Hollivutta yilba§I gecesi ~ok parlak surette kutlanm~t1r. Bu 
milnasebetle muhtelif sti.idyolarda bilytik eglenceler tertip edilmi§tir. Yukar
dald reslmlerde bu eglencelere ~tirak edenlerdcn bir klsm1 goriiniiyor. Yuka
rida sold:a Harld Loyd, sagda madam Warner ve Dolores del .Rio, ~ag1da 
Charles Boyer ve Hedy Lamarr gorilnu yor. 



Almanya~1n yeni harp gemileri 
Almanyada ayda bin Tayyare yap1ld101 iddia ediliyor 

Ge~en gtin Almanyamn harp lima- r 
m olan Vilhelmshaven'de yeni Alman 
harp zirhl1s1 cScharnhorst'un himieta 
almma merasimi yaplld1. 1936 da de
nize indirilen bu gemi Versay muahe.. 
desi Ylrttlahdanberi Alman donanma· 
.smm takviyesi igin iruia edilmekte olan 
harp gemilerinin birincisidir. Ayni tip
teki Gneisenau daha evvel hizmete 
almmi~ti. 

1 

Scharnhorst harp gemisi 26 bin ton
luktur; tulil 226 metre, arz1 33 metre 
Ve SU kesiminden ~agl derinligi 7 ,5 
metredir. Geminin sifrati saatte 27 
mil, zabit ve miirettebatl 1460 ki~i
dir. Scharnhorst un teslihah ikisl 
onde, biri arkada olmak iizere tiger 
toplu ui; kuleye yerle~tiril~ 9 ta
ne 28 santimiik, ~i!te topla b~ Irule
ye yerle~tiril~ on tane 15 santim
lik top ile, tayyare hilcumlarmm def
ine mahsus 14 tane de 10,5 santimlik 
ve 16 tane 3,7 santimlik tayyare to
pundan ibarettfr. Bundan b~ka ge

Scharnhorst arhhSJ 

mide dart tayyare vardlr. 
Geminin hizmete aimmas1 munase

betile, si.ivarisi Ciliax tarafmdan irad 
edilen bir nutu.kta Alman deniz kuv
vetinin tekrar yerine geldigi ve Al· 
manyarun denizlerde bir mevki sahibl 
oldugu noktalan kaydedilmi~tir. Ge
miye merasimle sancak ~ek:ildikten 

soma kumandan Cilia.x, o sancagm h19 
bir zaman Alman ~erefini ihlal edecek 
tarzda indhilmiyeceginden emin ol
dugun u soylemi~tir. Kumandan Ci
liax, Ispanya sulannda vu.Ima gelen 
hadiseler mtinasebetile, ismi silt s1k 
gec;mi~ olan bir Bahriye zabitidir. :is
panya sula11nda bulunan Alman fi
losunun kumandawydl ve Alman 
zirhlls1 Deutschland'a hii.kfunet<;iler 
tarafmdan yaptlan hticuma, mukabe
lebilmisil olmak i.izere, Admiral Sche
!'er z.thllsile Almeria'y1 topa tutmu~tu. 

Alman bahriyesi Scharnhorst ve 
Gneisenau harp gemi1e1ini hizmete 
almakla bilyilk deniz devletlerinin 
donanmalanndaki harp gemilerine 
muadil bir donanma vilcude getirmek 
i~in ilk ad1mm1 atnu~ oluyor. Bugiin
kil Alman donanmasmm b~kuman
dan1 olan amiraJ Raeder, nasyonal 
sosyalizm devrinden evvel de Alman 
bahi:iyesinin b~mda bulnmu~tu. Ye
ni Alman deniz kuvvetlerine bir ~ekll 
veren zat odur. 

Versay muahedesi, Almanyaya saf1 
harp gemileri igin 1 O bin, kruvazarler 
i~in 6 bin, torpidolar i<;in 800 ve 200 
tona kadar gemi in~asma mi.isaade ve 
tahtelbahi1~ in~as1m menettigi ic;in, 
Almanya bu tahdidat ic;inde nas1l de
niz kuvvetleri in~a edecegini dil~tini.ip 
duruyordu. Bu vaziyet kar~ISmda yal
mz kruvazorler in~a edebilirdi. Qiinku 
6 bin tonluk kruvazorlere si.irat ve 
harp kabiliyeti vermek mtimkiindii. 
Bu suretle Emden, Konigsberg, Karls
ruhe, KOJ.n ve Leipzig kruvazorleri 
meydana getirildi. On iki tane sekiz 
yi.izer tonluk torpido da ilL?a edilebi
lecekti. 200 tonluklarm in~as1 mtim
kiin gorillemiyordu. 

Safi harp gemilerine gelince bun
larm in.~ tarzi i<;in de bir tip bulun
mas1 kolay degildi. <;iinkil ya tesliha
tt agir, fakat stirati az ve yahut stirati 
fazla ve teslihati ve mukavemet kabi
liyeti az bir tip intihab1 laZlillgeli
yordu. Bu mesele hakkmda uzun uza
d1ya mi.izakerede bulunulduktan son
ra, Deutschland tipinde i.ic; zirhl1 in
~asma karar verildi. Sfu·atleli 26 mil 
ve teslihab 6 tane 28 santjmlik ve 
8 tane 15 santimlik toplardan ibaret 
olan ve dilnyaca cCep z.thlllaru nann 
altmda ~ohret kazanan bu gemiler 
bi.itiin miitehass1slarm fikrince 10 bin 
tonlu.k hacim hududu i~inde buluna
bilecek yegane ve en mtikemmel hal 
~resini te~kil ediyordu. Bu muvaffa
klyetl elde eden ve yeni Alman bah
riyesine bir istikamet veren zat ami
ral Raeder oldu. 

Hitler idaresi i~ ba~ma gec;tigi za
man, Alman bahriyesinde, gerek te!?
kilat ve gerek efrad ve zabitanm talim 
ft terbiyesi ve disiplini itibarile h er 
f8yi yolWl(fa buldu. Ondan sonra Al
roanvPnm t .... w..,at serbestisi yeniden 

Zirhhmn b~ taretleri 

ihraz edilince ve i:ngiltere ile deniz in
~aat programmda bir anl~aya van
lmca, Alman bahriyesi i~in mtisbet bir 
~aat progranu tanzi.mi milmkiin ola
bildi. Hitler 9 temmuz 1935 tarihin
de irad: ettigi bir nutkunda, iki harp 
gemisi, iki $ kruvazor, 16 btiytik 
torpido muhribi ve 26 tahtelbahir in
~a edilecegini haber verdi. iki harp 
gemisi 26 ~ar bin tonl uk Gneisenau ve 
Schamhorst gemileri, iki agrr kruva,. 
zar ise onar bin tonluk Blucher ve 
Admiral Hipper kruva.zOrleri idi. 

Bir taraftan bu in~aat ile me~gul 
olunurken, diger taraftan da amiraJ 
Raeder'in talimati dairesinde, bu in- · 
~aatm istilzam ettigi yeni bahri tet?
kilatla me~gul olundu. Bu hususta AI-· 
man bahriyesinin en ziyade dikkate 
aldlg1 nokta, yeni efradm bir an evvel 
yeti~irilmesi i~in gbsterilen isticalin 
talim ve terbiyeye, disipline ve bahri
ye meslegine intisabm verdigi ne~eye 
nakisa getirmemesi idi. Bu sahada alI
nan mtihim bir tedbir, torpidolarda 
oldugu gibi, dig~· gemilerde dahi ta
lim ve terbiye miiddetinin umumiyet
le Jki seneye taksimi hakkmdaki ta
limatname idi. Bahriye efradlnm is
tirahati, i~esi ve ibatesi biiyilk bir ih
timamla ba~anld1. 18 y~mda bahri
yeye intisab eden amiral Raeder bu 

I 

hizmetlerinden dolay1, Hitler tarafm-
dan 1936 da general amiralllga terfi 
ettirildi. . 

" . 
Bir tru.·aftan Alman deniz in~aati bu 

suretle ilerlerken, d:ige.r taraftan, in
giliz gazetelerinin iddialarma balola
cak olursa, Alman hava kuvvetleri de 
miithi~ bir surette gtinden gline art
maktadlr. Bu iddialara nazaran Mil
nih anla~masmdanberi Almanyada 
tayyare fabrikaJarmm miktan yeni
den artnu~t1r. Ingiliz gazeteleri, Al
manyanm oni.imtizdeki baharda har
be hazir o1mak ir;in var kuvvetil e ga11-

tiguu yazma.ktadlr. Amerikan hava 
kuvvetleri miitehassISlan tarafmdan 
yapilan tedkikler lizerine, verilen ra
porlara ba.kl.laca.k olursa, Almanyada 
asker! tayyare imalati yalniz t~rini
sa.ni aymda bini bulmu~tur. Gene 0 
ra.porlara nazaran, Almanya ile ital
yarun mii~tereken malik olduklan bi
rin~i srmf tayyarelerin adedi, Fransa 
Ile Ingilterenin birinci sm1f tayyare
lertnden alt1 defa daha fazladlr. 

Son zamanlarda Almanyada harp 
tayyarelert imalatmda taksimi amal 
kaidesine riayetle tayyare aksa.nu 
muhtelif fabrikalara ismarlamp son
ra montaj yapllmakta ve boylece ima
l~t fevkalade si.iratle ileri gotiirillmek
tedir. Bazi fabrikalar gi.inde iki defa 
sekizer saat ve baz1Ian da giinde ti<; 
defa sekizer saat amele taklmlan ~a
~trrdlg1 i<;in, Alman tayyare fab1ika
lan glinde on alt1 ve yirmi dort saat 
fiiiaiat ile met?gul olmaktad1r. Bu va
ziyet Almanyanm umumi harpteki fa
aliyetinin aynidir. ingiliz tayyare fab
rikalannda bugiin takriben 100 bin 
amele ~~tig1 halde, Alman tayyare 
fabrikalan 400 bin amele istihdam et
mektedir. ingilterenin wnumi harp 
sonuna dogru, te~rinievvel 1918 de, 
tayya.re fablikalannda 347 bin amele 
c;al1~tmm~ oldugu dikkate almirsa, 
Alman tayyare fab1ikalannm bu
giin sulh zamanmda vas1l olduklan 
neticenin, Ingilterenin ancak umumi 
harp ~onunda varabildigi neticenin 
ayni oldugu kolaylikla anlastlu'. 

Alman tayyare f abrikalarmda ~a
h~tmlan amelelerin s1hhatine c;ok iti
na edilmektedir. Her amelenin gi.inde 
ka.Q saatlik bir mesaiye tahammilli.i ol
dugunu anlamak i<;in ameleler birer 
birer s1hhi muayeneden ge<;irilmekte

dir. Bu suretle zaman ile gayet slhhatli 
ve usta tayyare sanayii amelesi yeti~ 
tirilmesine Ciall~llmaktadlr. Qilnkil. 
usta tayyare amelesinin eksikligi his
solunmaktadir. 

imal edilmekte olan birinci srmf 
Alman tayyareletinin ~ekillerine ve 
miktarlanna gelince, bu hususta bu
gi.in bir fikir edinilmesine imkan yok
tur. Qiinkil Alman htikumeti tayyare
lelinin e~kal ve mikdan hakkmda 
ha1ice hi«ibir ~ey duyurmamak iCiin 
pek ~iddetli tedbirler alnn~br. Onun 
ic;in, sozii gec;en miktarla.r ve ~ekiller 
tai:iminden b~ka bil· ~ey degildir. 

Ingiliz mutehass1slanmn fikrine 
gore, bi.ltiin tayyare sm1flan dahil ol- · 
mak i.izere, Almanyamn buglinki.i tay
yare mevcudti ingilterenin tayyare 
mevcudiiniln iki mislidir. ingiliz tay
yare mUtehass1slanndan Payne tara
fmdan bu meseleye dair yazllan bir 
makalede deniliyor ki : 

cGegenlerde miralay Lindbergh 
ingiliz tayyarelerinin kabiliyet ve te
kamiil itibarile Alman tayyarelerine 
faik oldugunu soyledi. Bu noktai na
za11n dogru oldugunu kabul etmemek 
i~in ortada hic;bir sebep yoktur. Bu
nunla beraber, son zamanlarda sar
fettigi gayretlere ragmen , ingilterede, 
acted itibalile hi~ olmazsa Alman tay
yarelerine faikiyeti temin edecek bir 
f aaliyet alameti gorlllmemesi, endi~e 
ile dikal e almacak bir keyfiyettir. > 

A. C. D. 

Pariste yeni sene 1n ilk 
mahkiimu bir kad1nd1r 

Bir sab1kally1 surat1na kadeh· vurmak suretile 
oldUren bu kad1n bes sane h1pis yatacak 

Pariste Seine mahkemesi 1939 sene
sinin ilk mahkumiyet karann1 gen~ 
bid kadm hakkmda vermi§tir. Mar
celle Dieulle adlru ta§1yan bu kadm 
hentiz yirmi sekiz ya§mdadlr. Siyah 
elbisesi i<;indeki agir durU§U, ittma.d 
telkin eden bak1§lan, bilhassa ince bir 
pe~e ile ortiilil narin yilzu insana bir 
asil yaradllI§la kar§I kar§iya bulundu .. 
gu hissini veriyorsa da bayan Marcelle 
korkun~ denecek kadar tehlikelidir. 

Nitekim masa 'il.zerinde duran bir 
kadehi kaptig1 gibi kar§1smda oturan 
adamm suratm.a oyle bir §iddetle ya
p1§tlrml§l1r ki cam kmklarile adamm 
damarlan kesilerek bir anda kana bu
lamnl§ ve bir milddet sonra da adam
cagiz hayata gozlerini kapam1§t1r. 

Bu kadlmn ehli iffetten gorfuunesi 
de tamamen zahiridir. Evli ve il<; co
cult anaSI iken Parisin eglence yerle
rinde. I Sfutmek, Oteki beriklle dft~iip 
kalkmak i~ -ailesini terketmiftir. 

Bu cinayeti i§ledikten sonra derhal 
ka~1p saklanmak timidile girdigi bir 
sinemada polisler tarafmdan tevkif 
edilen Marcelle'in muhakemesine ba§
lanmi§ti, kadin son celsede de mah
kemeye, her zamanki gibi, siyahlar gi.y
mi§ oldugu halde geldi. HAkim cina
yetin muhtelif safhalanm tekrarla
dlktan sonra «I§lediginiz bu cinayet 
size c;ocuklanruz ilzerindeki velA.yet 
hak1anruZ1 da kaybettlrecektir» dedi
gi zaman Marcelle ernsalsiz bi!" muvaf
faklyetle en masum tavirlardan biri
ni takmrm§: 

- Bu i§te benim bir suc;um yok
tur. <;ocuklanma gelince daima on
lan dil§iinerek ve onlar ic;in ya§Iyo
rum, demi§tir. 

Hakim sozti hayatma klydlgi ada
ma naklettigi sirada Marcelle'in izt1-

rab1, daha dogt-usu OY11armya ba§la
dlg1 iztirap oyunu son haddm1 bul
mu§tur. Hakim: 

- tndirdiginiz darbeden sonra bu 
adam feci bir §ekilde olmli§, deyince 
Marcelle yurekleri s1zlatan bir g1glJ.k 
kopararak: 

- Ne diyorsunz? Olmii§ mu? Nam.I 
olur? Allahun sen benim akl.IIlll muha
faza et, diye bagmm§tir. 

Bu teessiir uzerine hakim: 
- Mamafih bu polisten gelen bir 

haber ..• Belki de yanh§tir. Sizin hesa
b1ruza yanh§ olmasrm temenni ede
rim. De~tir. 

Hadise gec;en martta bir cumartesi 
gecesi sabaha kar§1 saat ikide (<Le na
me de Sai!1t Paul» kahvesinde cereyan 
etmi§tir. !§in iyi tarafi bu !acia kur
barurun da bir melek olmamas1d1r. 
Georges Simonet ismindeki bu ada
mm mahiyetini ild hususiyetlle anla
mak kabildir: Birincisi gogsiinde dog
me ile «Kiic;iik bahkn kelimeleri Ya.ZI· 
11 olmas1, ikincisi de heniiz 27 y~m-

MarMlle Dieulle 

da oldufu halde ~di.ye kadar sekiz 
ma.hktlmiyeti bulunma.s1dl.r. Yani 
vaidlerle dolu bir hayatm ~efagmda 
dfulya.ya gOzlerini yummu~ bulunu
yorl 

Kahvede otururlarken bu sabJ.kalI, 
Marcelle'in yarunda oturan ciddi bir 
ahbabma tak:Ilnuya b~lam1§, kadm 
buna fena halde hiddetlenerek kaba 
sozler sarfetmi§, kar§1smdaki bunlara 
ald.lrmaymca masa iize1indeki kadeh
le hakkmdan gelmi§tir. 

Kadm mahkemede: 
- Miitemadiyen tak1hyordu, adeta 

ondan korkmaya ba§lam1§t1m. Bir ar~ 
hk kendime hakim olamadlm, bildigi
niz <•akstilamel,> vukua geldi, demi~
tir. Kad1mn her ne kadar terbiye gor
memi§se de tahsil gormti§ oldugu bu 
<1aksillameh> kelimesini kullanmasm
dan anla~1l1yordu. 

Hftkim: 
- Kati, demi§tir, ne mal olclugur11 • 

anla§1ld1. Sizin muhitinzde kadmlar 
kadehleri de silah makammda kullan
masrm bilirler. 

Qe§id, 1;e§id §ahidlerden mtirekkep 
bir gec;id resminden soma milddei
umumi iddianamesini okudu. Kaq1-
1Ikh belaget ziyafetine ragmen i§ tat
hya baglanamadl. Sekiz sab1kah hay
dud namzedini bir kadehle obilr dtin
yaya gonderen asil tavirlI sokak kanst 
be§ sene agir hapse, on sene mliddet. 
le de Paiiste ikametten mahrumiyete 
<;arp1ld1. · 

, •••••••..........••••.•.•....•.............•.• 

.--IZM1R 
ve mfilhakab. icin AK~AM gaze
tesini.n teVZi yeri mtinhasiran iz
mlrde lkinci Beyler sokak 52 nu
marada Hamdi Bekir Giirsoylar 
mafazas1dlr. * 

En glizel bacak musabakas1 

Avrupada, bilhassa Amerikada kad1n1ar arasmda en gi.izel bacak mfisaba. 
kas1 yap1hr, bu mi.isabakalarda erkekler hakcm olurlar. Ge9en h afta Pariste 
erkekler arasmda en glizel bacak mlisabakas1 yap1hm§. bu milsabakada l 
dmlar hakem olmu~lard1r. Yukandaki resimde bu alayh m usabaka) a "'4 

eden I er vc l')iic;abaka) a girenlerd<>n birnin ba "<l.l'ln11 olt;Ulil rl:en gorlir,r 



lngiltere milli tak1m1 Balkanlara geliyor 
lngUtere :mllD 'FQ"-tutbol takum ma. 

J1S aymda MUlno 
fehrlnde ltalyan 
mUl1 taJnmt ile 
J'l'P"C&II ~tan 
smu:a B&Jkantu. 
da Ud mijnbtb 
daha ,,..,.,, ka. 

bul etmttm. 
Sme'erdmbMt 

ilk def& it.alJall 
topnklarmda PO 
ppecak Gian J:n. 
g1lir.lerin bu. mil. 
Uak&Jl miltea

kip Balkanlara 
gelmesi bizim icin 
~ayacak bQ.. 

Jiik bir firlattlr. 
Ara.zmzdaki dost. 

luga ristinat ede. 
rek :§imdiden ken· 
dilerine milracaat 
etmek Tilrk !utbo
lii i~in m lihim bil' 
kazan~tir. Bel .. 
grad ve Bilkre§e 
kadar gelecek o
Ian dO.nyarun en 
me~hur futbolcu .. 
lar1m bu vesile 
ile Ti.irk futbolcu
lan kar~1smda 
gormek spor mu
hipleri i!;in oldugu 
kadar futbol tek
nigtmiz i~in de en
t.eresan bir mevzudur. 

Mayasta Balkantara bdar gelecek oJan ingills 
• futlJolculan bir ~ esnas1nda 

fngilizler ilk ma~ i~in 13 mayista 
Romada italya millt takum ile kaq1-
l&§bktan sonra Belgrada gegecek ve 
aym 20 sinde Belgradda Yugoslav mil· 
It 'taklm1 ile ikinci mtisabakayi yapa
caktir. Belgraddan Roman ya ya hare-

Yiiksek istitare heyeti bugiin 
toplaruyor 

Beden terbiyesi umum mlidilrlilgii
niln yii.ksek isti§are heyeti ilk toplan
tl.Sllll .bugiln Ankarada yapacaktir. 
Heyetin ilk toplantlsma Ba§vekil Ce
W Bayar bizzat riyaset edecektir. 

Bu toplantJ.da gor~ulecek mevzu
lar arasmda bilhassa mektepliler ve 
spor kliipleri meselesi vard1r. 

Hakemler tekrar imtihan 
edilecekler 

Mevsuk bir menbadan ogrendigimi
z:e gtjre memleketimizde mevcut 67 
lisansll futbol hakeminin yeniden im
tihan edilmesi liizumu has1l olmU§· 
tur. 

Ankarada beden terbiyesi umwn 
mu<lii.rltigilnde kurulacak olan ytik
sek .komite tarafindan biitiin lisansll 
hakemler tekrar stln bir imtihana ta
bl tutulacaklardrr. 

i:m.tihan §if ahi, tahriri ve sahada 
tatblkat yap1lmak suretile u~ klsun 
alarak tesbit cdilm~r. ti'~ imtihan
da almachlc numaralann vasatisi 
besap edilerek hakem hakkmda nihat 
Uir karar verilecektir. 

Bu kararm almmasma sebep olarak 
son zamanlarda bazI mac;.larda lisansh 
hakemlerin hatalarda bulunmasi gos-
eriln1e1cteclir. ·-----
Balkan oyunlar1 Atinada nu 

yap1lacak? 
~ sene Belgradda toplanan 

Balkan oyunlan komitesinin 939 Bal
kan aUetizm mUsabakala.nrun Sof
yada yap1lmasma karar verdigi ma.
lQmdur. 

Bulgarlar tarafmdan organize edi-
- :dc:ek bu miisaba.kalann tahsisatuu 
temin etmek: ir;in hilkfunet :nezdinde 
tefebbiislere girUjen Bulgar federas
yonu alakadar Balkan f ederasyonla
nna mt.iracaat ederek Bu i{> ic;in ken
dtsi:ne iki ay mtihlet verilmesini iste
Dllfti. 

Bu iki ay mtihlet gec;.tigi halde 
13ulgar idarecile.rinin bu hususta 
'!USbet veya menfi bir cevab verme-

e eri bu oyunlarm t~k1.'iiliinde bii-
3uk rolu olan Yunanhlan tela~ dli
~iirm~, bu mlisabakalarm .akim kal
mamas1 i~in 939 Balkan oyunlanru 
-Q~ristan yapmadlg1 takdirde ken-

• Atinada yapmaga hazll' ol
alakadar federasyonlara bil

nokts i nazarlanm sormu~tur. 

ket edecek olan futbol iistad.lan 27 
mayista Bilkre§te Romanya milli ta· 
kmu ile .son oyunlanru yapacaklardlr. 

Futbol federasyonumuzun bu hu
susta faaliyete g~esi TUrk futbolu 
na.mma. elzemdir. 

Balkan biaiklet kongresi 
Sofya 15 - Balkan bisiklet birligi .. 

nin senelik kongresi Dahiliye Naziri
run bir nutku ile a~1~trr. Kongre, 
Balkan devlet reislerine tazim tel
graflar1 gondermekle faa.liyete b~
lXll§ ve bislklet sporunun tamimi ve 
her sene §ampiyonluk milsabakalan 
organize edilmesi maksadile bir Bal
kan anl~mas1 tesisi meselesi ilzerinde 
!fall~mI§tlr. Harta i~inde mesaisini bi
tirecek olan bu kongrede Tiirkiyeyi 
sefarethane ba§katibi temsil etmekte
dir. 

1zmirli kaleci Hilmi 
Galataaaraya girecek 

izmir muhtelitinin ve Alsancak 
kliibiiniin kalecisi HU.mi istanbula 
gelmi§tir. Yiiksek bir kaleci olarak 
tarudlguruz Hilminin Galatasaray 
klilbilne girec~ .sOylenmektedir. 

T alebe futbolcular temsili 
ma~lara ittirak edecek 

Akaradan alditim1z son bir habere 
gore ~ubat ayi i~inde Ankarada ma~ 
yapacak olan Atina muhtelitine kar§I 
~kacak Ankara muhtelit takmunm, 
kadrosuna mektepliler a~mmad1g1 
takdirde ~ok zayrf olacag1 ve Ankara 
futboliinii temsil edemiyecegi dti§ii
niilerek mekteplilerin oynamasma 
miisaade edilmi~tir. 

Ankarada verilen bu miisaade iize
rine §ehrimizde yap1lacak olan her 
hangi bir temsili ma~ta da talebe 
olmalan dolayisile kliiplerden alaka
s1 kesllen futbolculann oynatllacag1 
tabii goriilmektedir. 

Belediye teftit heyeti 
miidiir vekilligi 

Belediye tefti~ heyeti mtidii.rii B. 
Tev!igin hastal1g1 miinasebetile tef
ti~ heyeti m ildilr vekilligini ya pan 
mektupcu B. Necatinin yerine me
mUiin mildilril B. Samih vekaleten 
tayin edilmi~tir. 

lk.i yangm 
Ka.dJ.koyde SOgtltlil<;~ede Sogilt 

kazas1 kaymakanu B. Celale aid ev
den evvelki gece yangm ~lkml~, it
faiye tarafmdan derhal sondtirill.
mti§tilr. 

Kasilllp~ad.a Hastane yok~unda 
B. Muhanemin oturdrugu evin ti.st 
katmdan da yangm <;•k~, bu kat 
yand1ktan sonra sdndiirtilmf4;tiir. 

Atletizm 
Beden terblyesi genel direktarlugu is

tanbul atletizm monitOrlii~Un. ln§hk 
progranuna devam e~ttr. 

Blr tarattan *'1J,de kro yaplllrken d1~er 
tarattan Ha.ydarpap. ltseslnln kapah pls
tlnde 40 metre diiz iko§u ve maniall kOfU 
slira.t tecrtibelert yaplldl. 

Tahta. do~eme iizertnde ve Iastik a.ya.k
kab1 lle elde ed.Ueo .dereceler apllda ya
Z1hcllr: 

ft metre 4iia sirai ~...-: 
1 Incl ... 

l incl Nazml 
Incl Hedlt 
I Onell JCn1s 

2 ncJ art 
l incl Musatrer 
z :nc1 BlW 
s Onei 'ZiR 

Dereee 
5.1 
5.2 
i.f 

s tinctl .me· 
1 1nc1 Melmid I. 

. 2 nci Mithat !I. 
36ncU. HiiaeJia, I. 

40 metre iR:rine ~ .,..._ aania btmU= 
Vaafl 6.9 

4 Uru:fi seri 
1 incl Neri.man. 
2 nci Kimlnll 
S iincii Turan 

6 incl serl 
l incl Refet 
2 net Tabs1n 
3 Uncil Seta. 

6 nc1 serl 

5.'1 
5.8 

"6. 

6.2 
6.3 

1 Inci Kemal 5.'1 
2 oci Hiiseyin 6.1 
8 tincfi Necat 6.2 

fO metre iizerine Ud al~k mania ko!jusu: 
(3 iincii kateg-ori) 

1 incl Nerhnan 
2 nci Hi.iseyin 
3 Uncii Aftan 
• iincii Suml 

6.6 
6.1) 
7.1 
7.4 
'7 .7 5 Incl Turan 

Bu ak4am Bemlu Halkevl jtmn.a.stllc 
sa.J.onunda. 1939 ytl1 dahlli penta.tlon mu
sa.baka.larma ba~ktir. Yaplla.cak 
milsabaka.lat eunla.rdlr: YUksek atlama, 
gillie a.tma, dura.rak uzun atlama, 200 
metre ve 400 metre .k()fUlar. U!(tincil lc:&te
gorldeldler 4e:> metre yerlne 58 metre k.o
§acaklardlr. K~ular aym 22 slnde Robert 
KoleJln Jlmnastlk salonu pistinde ya.p1la
caktlr. AUetler Ja.§, boy ve kilo lUbarlle 
kategorilere aynlacaktlr. 

Unutmay1n1z kh 
Bir di§1n 1t1kanlma.st. slhhatin 

temel ta§larmdan birinln 
~1kar1lmas1 demektir. 

au alobetle kar~madan ev
vel di§lerinize itina ederek, 
heI' giin temizliyerek onlann 
~iirilmesine, bozulmasma. ih-

timam etmek lazimd1r. 

RAD YO LIN 
Di§ macunile her giin ve en 

az gilnde 3 defa. fir~alanan 

di§ler da.ima satlam ve temiz 
kallr. 

Daima Radyolin 

Eminenii Halk:ninden: 
17/ 1/ 939 sail (bugiin) a~ saat 

(20,30> da Evlmlzin C~aloglundaki mer
kez salonunda ist. Universitesi Edeblyat 
Fakilltcsl Tarlh ~nti bay .Miikremln 
Halli taratmcl.a.n (Anadolu Sel!(ukla.n) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Bu konfera.ns i!(in davetiye yoktur. Her
kes gelebllir. 

Kopek isteniyor 
Base ve Fosteriye cinslerinden 
gayet iyi cins 2 yavru. kopek iste
niyor. Ak'8m ilin memunma 
milracaat. Telefon: 20681 

ZA.Yi - 937 - 938 yllinda Klbns lise
slnden ald.1#1.Ill diplomayi kaybettim. Ye
ni.sLnl alacagrmdan esklsinin de~ert yok~ 
tur. 

155 nwnarada mu.kayyed Targ-ut Derv~ 

, D. Suphl $enses ' 
idrar yollan bastaldtlan miitehassut 
Beyoglu Ylldlz sinema& k&.r11Sl Lekler 

apart1man. Fakirlere para.siz. 
Tel 439!4 * 

SA RAY va BA Bi ALililc -ie YiiZU 
Yazan: s'OLEYMAN KAN1 tRTEM - T~cilme, iktJba.s hakla mahfuzdur 

T efrika No. 269 

Kapltcaya gitmek mesele oluyorl -
Ali pa$an1n Rus seflrine bir cevab1 

Bir giln Klbnshmn yegenl Besim 
bey ~yh Fazll hazir iken Stiruri efen· 
diye .Mithat pap ile ni~in gecineme
digmi .sorar. Siiruri efend.1 .sOylemek 
istemiyormU§ gibi davramr; vaki olan 
israra kar§l da :nazla.mr. Nthayet: 

- Meclisl emanettir! 
Diye kimseye fqedilmiyecegine saz 

alarak g~ememe,sinin sebebini an
latlr: 

- Mi.that pqa ile arammla ~mi§ 
hie bir §ey yoktu. 0 faal bir vali idi; 
ben de slyasi .i§lere alo.l ~ blr na
iptim. Yalruz bilmem neden! Iii.that 
P8§a Klbnsll Mehmed pa§&.Y& .kar§l 

kalben bir husumet beslerdi. Mecllste 
daima (Biz iyi kararlar veriyoruz; ts
tanbula ya~yoruz. Tesirl olmuyor. O 
Klbnsh ~oban, o Mehmed dayi ma
kamda bulundukca. fayda ganniyece
giz.) derdi. Nihayet bir giin dayana
madlm. Kendisini iyice donattim. i§te 
ge~imsizligimiz buradan ba§ladl ! 

~eyh Fazll bu sozleri sonuna kadar 
dinler. Bitince: 

- Aman, sancrm tuttul 
Diye tesbih l>Ocegi. gibi klvranarak 

meclisten "lkar. Hemen gidip duyduk· 
lanm KibnslJ.ru.n kahyasma anlatir. 
K1bnsh Mehmed pa§a hadid ve acul 
idi; kahyasmm kendisine naklettigl 
.sOzleri tedkik ve tamik etmege liizum 
gormeden hemen kayig\ ismarlar. Fu
ad ve All pa§alan gorfir: 

- Mithat pa§ayt iltizamda hata et
mi§izl 

Diye dert:l yanar. 
Mithat pqanm Tuna valillgindeki 

icraati zaten Rusya sefaretince pek 
§iddetli §ikiyetleri davet edlyordu. 
Klbnslmm tevecciih ve mtiveddetinden 
mahrumiyet de bu fikayetlere inzi
mam edince kendisinin Tunada uzun 
mtiddet daha ipka.sl kabil olaman11~

t1r. 

Kapbcaya gitmek i~! 
H. 1288 de MlSlrll Halim pqa.run kl

Zl hastalamm§, M1S1rdaki doktorlar 
Avrupaya Ems kaphcalarma gonde
rilmesini tavsiye eylemi§lerdi. Halim 
p~a klzi istanbula getirip b~radaki 
doktorlara. da muayene etti~, bun
lar da ayni tavsiyede bulunmU§lardl. 

Fakat bir miislilman kiz1 A vrupa
ya gonderilebilir miydi? 

Halim p~a bwiun igin valide Per
tevniyal sultandan mahsusen milsaa
de almaga Ilizum gormti§tti. 

(~imdiye kadar bu memleketlerden 
Avrupaya hil( bir <<ehll perde» gitme-

. digi halde boyle bir mecburiyet halin
de kald1grmda.n dolay1 te1A§ ve tees
siif i~indeyim ve bu karara muhalefet-' 
le gondermemek emelindeyim. Ancak 
hekimler ziyade israr ediyorlar. Son
ra ( dedigimizi yapmad1 da §Ciyle oldu, 
boyle oldu) diyecekler. Bu da haya
t1mda unulmaz bir dag1 derun ola
cak.) 

Diye tazallum etti. Valide sultan 
merhamet etti. Miisaade verdi. 

Halim pa§a ancak bu miisaadenin 
sudurundan soru·a klZlm Avrupaya 
gonderdi. 

Ate§ bacayi sarmas1n ! 
U~i.incii Nalpolyon Ali p~amn bir 

muhtirasm1 mtitalAa ettikten sonra: 
- Ah! Benim de Au pa§a kadar 

muktedir bir Hariciye nazmm olmas1· 
m nekadar isterdim! 

Sozlerini sarf etmi§. 
Zamanm ilcaatile Ali pa§amn ha. 

rekAtllll mukayese ve muhakeme 
eden muhaliflerinin p~anm siyasl 
meslegine (~plumbaga yi.iriiyii§ti) 
tabirini alem ittihaz eylemi§ olmala. 
rma ragmen boyle ytiksek takdirler 
onun igin hig de yersiz sayilamaz. 

Rusya otedenberi Tuna boylannda, 
Bulgaristanda bulunan Islav unsuru
nu her vas1taya b~ VUl'arak devlet 
aleyhine tahrik eylemekte idi. 

Bu tahrikleri iyice bilen Ali pa§a 
bunlarm oniine ge~mek i~in eskilerin 
<<letaifi hiyeh> dedikleri tarzda engel
ler "1karmak frrsatuu, muhatabm1 is
kat ve ilzam vesilelerini hi~ kac;.irmaz. 
dl. 

Narruk Kemalzade §air All Ekrem 
bey Ali pa§arun yaverliginde bulun
m~ olan kaympederi Celal p8.§8.dan 
naklen bunlardan birisini bana anlat
m~tl: 

Rus el~isi lgna.tiyef bir giin yanm
da bir Rus ile birlikte Ali pa§amn 
Bebekteki yahsma gelir. Qubuklar ge
tirilir; kahveler i~ilirken el~i ile Ali pa
f& fransizca kon~rlar. 

ignatiyef - Yarundaki ade.m btr 
Rns iUimidir. ilml tedkiklerde bulun
mak \izere birka~ ay Bulgaristarula 
dola§!uak istiyor. Miisaaclenizi rica 
ederim. • 

All P&§a - Bu Sll'ada Bulgaristan
da bazi f esadamiz hareketler his ff 
mti.~ede olunuyor. O tara.fiara ~
nebilerin gitmesini caiz goremiyorum. 

El~i - Bu ad.am ruscadan bqka dil 
bilmez. Bizim §imdi ne kon~tugumu
zu anlatnlyor. Bir def a suratma bak
samz a. Bunda oyle i§ler kan§t1rabile
cek hftl ve istidad var nu? 

FranSizcayi milkemmelen bilen Rus 
filimi el"inin bu s0zlerine ziyadesile 
tutulur, amma sesini cikaramaz. Yal
mz hiddetinden "ubugu sarSihr; 1iile 
U.stundeki ate§ hall ustiine d~r. Ne 
kendisi, ne de el<;i bunun farkma var
mazlar. 

Kap1da emre muntam durmakta 
olan yaver Cel8.l bey ate§in dti§tiig\i· 
nu gorur; hallyi kurtannak i~in acele 
birka<; adlm atar; fakat Ali pap ta .. 
rafmdan bir i§aretle menedllir. 

El~i ile sadrazam muhaverelerindetl 
devam ederler. Ate§ de klymetli hall}'! 
yakar; yamk kokusu duyulur. Ate~ 

.sOndiirii.liir. 
El~ ya.nmda getirdigi adamm Qul· 

pallkla sebep oldugu bu zarardan do
layi itizare ka~. 

El"inin talebini redde ho§ bir baha· 
ne oldugu i"in halmm yanmaSina te
esstif etmiyen Ali pa§a: 

- Bu zat birka" dakika durdugu 
bizim evi tutu§turuyordu. Bulgaris
tanda birkag ay kalirsa. sonu nereye 
varacagJ.ru artik siz tasa.vvur edinizt 

Diyerek i~i latifeye bozar. 
Elc;.i istedigt miisaadeyi alarruyaca

gim anhyarak veda eder. 

Paran1z varsa! 
Abdfilaziz Fransa imparatoru U~iin

cil Napolyonun kllic1m Almanlara 
teslim etmi§ olduguna iptida inana
marnt§tl. Sonra bunun bir hakikat ol
dugunu ogrenince kendisini «bOyle bir 
deni herifi11 (1) ziyarete sevkedenlere 
at1p tutmll§tu. 

Versayda Alman ittihadlru ilin ve 
Fransizlarla sulh akteyledikten .son
ra Giyom Berline dtinmf4;til. Devlet
ler yeni Alman im.paratorunu tebrik 
i~in nezdine el~iler gonderiyorlardt . 

Bab1Ali de F.sad p~yi memur et;. 
mifti. 

Al.manya imparatoru Esad pfl§a ile 
ilk miilAka.tmda §U suali irad eyte~ 
ti: 

- Tiirkiye Frarunzlann Cezayirl 
zapteylemelerini t.asdik etmi§ midir? 

Buna cevap beklemeden de §U saz
leri nave et~ti: 

- Padi§aha soyleyiniz ki Cezayirf 
para mukabilinde almak §imdi kendi 
elindedir. Fra.nsa ¢mdi her~eyi paraYI' 
tahvil etmek mecburiyetindedir. Bef 
milyar frangi hi.; Odemiyecektir! 

(Malfundur ki Bismark Fransarun 
Versayda taahhiid ettigi be§ milyar 
frank tazminat yilkliniin altmdan ko
lay, kolay kalka.nuyacag1 kanaatinde 
idi.) 

Esad pa§a imparato:nm bu s0zleri· 
ne §U klsaca cevab1 vermi§ti: , 

- Ha§metmeap! Maliyesinin bu
gilnkti haline gore devleti aliye yer 
almag1 dii§iinemez! 

Esad pa§a istanbula dondiigii vakit 
imparator ile bu muhaveresini Kuz. 
guncuktaki yahsrnda Htiseyin Avnl 
pa§aya anlatrm§, Cezayir hayalini pek 
uzak bulan Hiiseyin Avni pa§a da Esill 
p~ cevablill tasvip eylemi§ti. (2) 

Hem takdir, hem tariz ! 
Mahmud Nedim p~ halk arasmda 

(Nedimof) l.Akabmdan ba§ka (Kor 
Mahmud p~a) diye de aruhrdl; kar· 
de§i namus ve haysiyct erbabmdan ~ 
med ~illaii bey de Sag-Ir Ahmed bey 
diye maruftu. 

(Arkasi var) 

(1) Ba.§ka bir (P .. J li tabir kullandtll 
da rivayet edillr. 

(2) MJsmer: Souvenirs du monde mll

:;ulman. 

' 



Istanbul kazan, ben kep~e 

Aksaraydan Y edikuleye 
Gene Aksaray karakolundan Yedi

lrule tramvay yolu ooyunca, dos
dogru ytirliyellm; IAnga bastanlan
mn On.i.indeyiz. 

La.ngarun iki ~eyi me~urdu: ID· 
yan, meyhaneci Maksudu ... 

Mevsimi geldi mi, hele gtinlerden 
de cuma ve pazar ise bostanlar mah· 
~r Allah. Bah~1vanlar m~terilere 
hasirlar, kag1dda. tuzlar, testi testi 
sular tas1r durur onlerine kucak ku-. ' 
cak h1yarlari y1gar. Kollan sivay1p 
hart hart yiyen yiyene. Herbiri kol 
kahnhgmda ve Jakin korpe korpe, 
~1 t1r i;1 tir. 

1864 dekl btiyUk kolerada seyyar 
zerzavatc;llar pathcam: (Dolmallk · 
bamya), domatesi (ondan da var) 
diye satt1klan, h1yarm, kavun, kar
puzun ise hict meydanlara ~lkmad1g1 
gtinler Linga bostanlan sivirya i~
lemi~. Hasirlarm ustiinde, daglara 
t~lara, salgmma tutulan.lar, son 
nefeslerini verenler olmu~. 

Unga, Rumlarm hala dedikleri 
Vlanga kelimesinden geliyor. Bos
tanlann oldugu yer vaktile deniz
mi~, hem de enikunu liman; ismi 
{Eleftems). Gemiler banmnm~; be
Iide ondan kti~Uk iki liman daha 
mevcudmu~ ki bili Kumkap1da, obil
rii de Kadirgada. 

Meyhaneci Maksud, verdigi ii;kile
rin ve mezelerin ekstrabg1 hususuna 
son derecede titiz; gelenler kibar ta
lumdan; kendi de yabancilara dli
rii~t; f akat tamdlk.lanna kar~1 ~en, 

~akac1. 
Davudpa~a iskelesindeyiz. Bu isim, 

Fatih zamamndaki i~kodra muhasa
rasmda, dag ba~larmda toplar dok
tiirecek kadar himmetler gosteren, 
ikinci Beyazida sadrazamllk eden, 
Haseki civannda camisi olan Davud
p~aya aid olsa gerektir. 

Caddenin ilerisi Etyemez. Bu 
acayip nam burada mukim gelincik
li, yani albuminli bir hazretten kal
ma olacak ... Etyemezde de hayli ki
bar konaklanna raslanm:h. 

Masarifat1 umumiyei askeriye ve 
askerl tekaild sancllg1 nazm mii~ir 
Sadt:;ddin pa~arun livahktaki konagi. 
Sonra, kaynatas1 ~eyhiilharem ~ev
ket pa~mnki. 
Pa~anm ti~ damad1 da erkam harb. 

Btiyiigi.i mii~lrlerden ve sayih edib
lerden Hasan Bedreddin pa~a; ortan
cas1 bahsi g~en Sadeddin pa~; kti
~i.igu de seyif ve kalem sahiblcrin
den, memleketin en yakl~1kll erkek
lerinden Fatihli Tevfik pa~a. 

Bir istitratc1k: Baytar rti~diyesin
de silt karde~im Ali Tevfigin gayet 
tuhaf ve nekre bir sm1f arkad~I var
d1. Akibet meslegini bulup tuluat 
tiyatrolarma di.i~en, gene; ya~mda ve
fat eden Kambur Sadi ... 

Bir arahk Samatyada posta mii
vezziligi yapm1~tl ve derdi ki: (Etye
mezde bir Hasan Bedreddin p~arun 
klz1 var ki adresine gelen Frans1zca, 
lngilizce. Almanca kitablan, mec
mualan, gazeteleri t~1maktan gayri 
i~im gilcilm yok I ) 

Gene aym caddede, <;avu~zade'ye 
~lkan sokagm k~esinde Saadi ta1i
katinden me~hur Sah tekkesi. Bani
si veli misalmi~. Ag1rhg1 bilmem kac; 
okka tutan Kademi selifi ta Mekke
den tstanbula b~mu~ ilstUnde getir
m.i~. 

U~i.incil Selim mi, ikinci Mahmud 
mu: (Dile benden ne dilersin?) de
mi~. Orac1ga bir tekke kurmasm1, 
vefatmda da yanma defnedilmesini 
isteyince irade derhal sadir olmul? ... 
Encamkar irtihal eyleml~; fakat tilr
besinin sakafs1z olmasma vasiyeti 
varken, ya hatirdan \;lklp, ya da ace
leye gelip kapah yapm.~alar. Qok geg
meden dami g~ilvermez mi? 

Su-ada, sed ustilndeki ~ahni~li ko
nak, ge~en yaz1Iannuzm birinde is
mi gei;en, ~imdiki Milli sinema bina
mrun eski sahibi hi.ink8.r yaveri mira
lay Esad beyindi. Otesinde de, fes
hane ba~kAtibinin konak yavrusu. 

Keza, mahallede eskilerden Galib 
efendi zade Nuri bey varllkh, ath 
araba.11, ayvazh bir kimesne idi ... 
Yukan dogru c;1kan Yok~c;e~meye 
aapmca ~uray1 devlet evrak mudilrii 

Samatyanm den.12: den goriinii§ii 

ismet Araba.b beyin konagi. 
Merhum erbab1 liyakatten, ztirai

fada.n ve pek ~ ~ohretli idi. Er· 
zurum harundaki Miiradzadelerin 
muhasibi bay Hasib ve sablk sadaret 
mektubi kalemi hti.lefasmdan bay 
Fuad biraderlerimizin pederldir. 

Balkan harbinin b~kumandan 
vekili Nb1mp~amn agabeysi Riza 
p~a da o sokakta otururdu. 

Etyemezdeki kale duvarlarmm on
lerinde de bostanlar dolu. Yaz ak
~amlari Bitli Kagulhane halini al1r
d1. Civarhlar obek obek yayll1r, sa
ticllar birikir, ~ocuklar mum san
dlklanna iki fasulye 51ng1 nulhayip 
tulumbac1hk oynarlar, ekseriya da 
(Sala) ya kalk1~rrlarch. 

Said 8.deta t~ muharebesi. Bir 
mahallenin ~ocuklan b~ka mahal
leninkilerle ~ab!?tl rn1 ekseriya i~ 
bi.iytir, (Salfl! Sala.!) diye ceblere ta~
lan doldurup birbirlerine veri~tirir
ler, kafalar gozler yanhr, galibler 
ka~anlan yuhalarla kovalard1. Kale 
bedenlerinin i.istiinu ilk tutanlar 
karh. 

Samatya kelimesinin asl1 da eski 
ad1 Psamatya. Kalubeladan beri Er
meni yatag1dir. Evelce de klyida bir 
kac; meyhanesi, kahvesi, sala~ deniz 
hamarm varcll. Silprilnttiler, kavun, 
karpuz kabuklan ic;inde kulac; atan
lar goruh·i.idi.i. 

~imdi de bir Samatyah hikayesi 
akllma geldi: 35 y1l evvel, akraba
lardan birinin evinde klzlanmn i;e
yizleri i~leniyor. Samatya11 Satenik 
ve Takuk hem~ireler her gtin $eh
zadeba?ma kadar taban tepip koca 
gergefte suma ile dival i~liyorlar. 

Elleri i~te iken ag1zlan da durrnaz. 
Mi.itemadiyen ahh, oflu bir ~arkl ve 
hep aym ~rkl. Btiyiigi.i alu-, kti9il
gti de kat11Ir. Satenik Dudunun ya
mklardan oldugu anla~1lrm~. niha
yet derdini dokmil~tii: 

Senelerce boyle goz nurlan doke
rek dl·ahomasm1 biriktirmi~. Aydede 
kadar parlak bir delikanl1 bulmu~ ve 
nil?anlanm?lar; buyilk · perhizden 
sonra di.igilnleri olacak. 
Ni~anhsma, arkada?lanndan biri 

bir giil uzatm1?: (K.okla, amma k1-
yak kokla ki kokuyu agna!) demi~. 
Zavalllc1k koklar koklamaz aksira 
aksna, okstire bkstire, ogilre ogi.irc 
bkamvermez mi? .. Megerse maytap 
olsun diye gilliln i~ine dovi.ilmil~ k1r
rn1z1 biber serpmemi~ler mi? 

Duduc1gaz za1i zari aghyarak: 
(Gene; idi, civan idi, sag ola idi daa 
otuz be~inin i~inde, ben ya?ta olacak 
idi) derdi ki kendisi o vakitler f c
rah f erah elli be~lik. 

Samatyarun ilsti.i Sulumanastirdir. 
Buraya dair de bir fJ.kra var: 

istanbula yeni gelen bir Manas
t1rll kahvede otururken kulagma 
Sulumanastir laf1 ~almm1~. Beyni dO
niip yerinden firlarm~: (Benim mem
leket sulu ha?) ... Suluyu ars1z, sir
na1?1k manasma ahyor. 

(Biz senin memleketinden bahset
miyouz. istanbulda Sulumanastir di
ye bir Ermeni mahallesi vard1r) de
mi~ler; i~i alaya da dokmti.~ler: (Bu 
ad1 takan oradaki Ermenilerdir. Git, 
muhtarlarile kozunu paylR{i!) ... 

Adam ko~m~, Enneni muht ~ ... 
bulmu~; (Sulu, Manastir degil, ba· 
banchr) diye atlD.l~ silleyi, basnu~ 
tekmeyi ... 

imrahor, (emir alur) dan gelzne; 
yani pad1~ah alurlannm, atlarmm 
lmid olan ki~inin ililvaru. istanbul
da bu isimde bir ka~ semt daha var
dlr. Bu imrahorun bir camisi de 
mevcuddur. 

Sahildeki Narllkap1 istanbul ya
kas1 delikanlllan ic;inde denize ve 
ytizmege dti~ktin olanlann adeta bas 
p1Aj1yd1. Kayiga, ktirege, yelkene me~ 
rakhlarm da toplanti yeriydi. Di.iz, 
geni~ kayanm ilstti hal1, kilim yika
yic1larin; yam da yazmac1lann. Ka
le duvarlannm eteklerinde de seyre 
g1k~ kadmlar, tazeler ... 

Buraya dair de bir firakh hikaye 
nakledecegim: 

Qok eski ahbablai·dan Necibam
mm Vasil isminde, 18 ya{lmda, to
sun gibi oglu, ak~amlari mektebden 
~1kt1 Inl, yaz tatillerinde butun 
gun, kendi kaf asmdaki arkada~Iari
le boyuna sandalda. Bir taraftan 
yuzme, bir ta1-aftan da kiirek \;ekme. 

Bir Kurban bayranunda Narhka
p1dan bir kay1ga doluyorlar, yelkeni 
a91yorlar, Fenerbahcreye dogru burun 
veriyorlar ... Gidi~ o gidi~. Bir daha 
hi<; birinden, hatta kay1ktan ne 
nam, ne ni~an. 

A<;1klarda ya riizgar fazla csrnege 
ba~lam1~, acemi gocuklar yelkeni kul
lanamatl1kla11ndan alabura olmu~

lar; yahut ta kayik !tilliik oldugun
dan dort bOli.ik olup sekiz gen~le be
raber dibe kaynay1venm~. 

Aradan 20 sene gec;tigi halde Ne
cibamm oglunun ac1sm1 dilinden 
dil~ilrmez, deniz yiizil de gormezdi. 

Yedikule ... Ytirilk <;elebi biradeS
miz bu babda uzun uzacllya kalem 
oynatt1g1 igin fazla !§.fa mahal yok ... 

• 
Sermed Muhtar AJus 

I Bir tashih: Bundan evvelki yaz1mda 
Koprlideki araba kazasmm bahsi ge<;er
ken (Zavalh damad ile b~hyan climle
nin ba§I eksik c;1km1§tlr. (Dlinyadan §ek
vac1 olan. yedi kat yerin dibi bundan ala
dll' deyip duran zavalll damad) §eklinde 
olacakt1. Oziiz diler, tashih ederim. S.M.A.J 

SENELiK 1400 kuru~ 2700 k\11114 

8 AYLIK '150 > 1450 • 

3 AYLlK 400 > IOO • 

1 AYLIK 150 > , 

Posta ittihadma dahll C11Dllyan ecnebl 
memleketler: SenelJA! 3800, alt1 ayblJ 

1900, uc; ayllRJ, 1000 lrun§tur. 

Ad.res tebdlli lc;ln ytrm1 bet k:urufluk pu\ 
1cmdermet llzundlr. 

Zilkade 26 - Kaaam 71 
s. tm.sak Oilnet Otie Wndl Attam Yatsi 
E. 12,SS 2,15 'l,18 9,47 12,00 1,37 
Va. 5,39 7,21 12,24 H,52 17,07 18,44 

tdarehane: Babllll clvan Acunu.sluk 
IOtak No. 13 

lngiltere mlida aa 
vas1talar1n1 artt1racak 

Muhalefet, Roma zigaretinden 
dolayi Ba~vekili tenkid edigor 
Bir ltalyan res1ni tebligine gore lngiliz Ba~vekili 
Frans1z • lngiliz samimiyetine i§aret etmi~, B. 

Mussolini de Roma - Berlin mihverinin 
italyan seyasetinin esas olduiunu soylemi§ 

Londra 16 (A.A.) ....... Havas ajans1 
muhablrinden: 

iyi malfunat alan mahafil, Roma 
go~elerinin fiilen tamamlle men.
fl bir netlce v~ oldugu ve fngi.1-
tere hiikftmetinin haliJumrda ba1th
ca m~galesinin anavatanm ve deniz 
a~m mernleketlerin miidafaasm1 tar6 

sin -etmekten ibaret bulunduiu mil
taliasm1 serdetmektedirler. 

Binba11 Attlee'nin bir nutku 
Lcndra 16 - Muhalefet erkamn

dan binb~1 Attlee, diin a~am bir 
nutuk soylemi~tir. Mumaileyh, B. 
Chamberlainin Romada hi~ bir !'ifY 
yapmadan geri dondtigiinti beyan et
mil?tir. Binb~1 Attlee, beyanatmda 
ezcfunle demi~tir ki: 

cB. Chamberlain, Miinihten B. Hit
lerin hilsntiniyetine ka.r~1 biiytik bir 
itimad hissile avdet etti, fakat biiyi.ik 
Britanyanm teslihatmm arttmlmasi
ru istedi. l?imdi Romadan italya hti
kfunetinin hulusuna ve hilsnuniyeti
ne her zamandan daha fazla bir iti
mad beslemekte oldugu halde avdet 
etti. Maamafih B. Mussolini, verece
gi soze itimad edilebilecegini hi~ bir 
vec;hile isbat etmemi~tir. Du~e, ade
mi mtidahale taraftan oldugunu be
yan etmi~ ve ispanyada faal bir su
rette rntidahalede bulunmu~tur. Du
cre, askerle1ini Fransiz Somalisi hu
dudunda tah~id etmekte oldugu hal
de italyan gazeteleri, bu hadiseyi tek
zib etmektedirler. 

ingiliz milleti, hakikati anlamah
d1r. Bu, onun hakkldlr. Hakikat, B. 
Mussolini ile B. Hitlerin Avrupadaki 
taarruzkar siyasetlerine devam et
rnekte olduklaridlr. Hepimiz ingiliz, 
Alman ve italyan milletle1i arasmda 
iyi miinasebetlerin teessilsilnu mem
nuniyetle kar~llanz, fakat ortadaki 
vaziyeti inkar etmek ve kar~lilllzdaki 
insanlarda hilsnilniyet mevcud olma
d1g1 halde bu hilsntiniyetin mevcud 
oldugunu iddia eylemek su1·etne bu 
yolda ileri gitmege imkan yoktur. 

Hava kuvvetleri . ingiliz gemilerine 
hticum ve masum i~<;ilerle c;ocuklan 
Hlaf eden bir adama ingiliz Ba~veki
linin resmen dostane bir ziyarette 
bulunmas1, gerek memleketimiz i~in, 
gerek sulh davas1 i<;in iyi bir ~ey de
gildir.> 

Bir italyan gazeteainin 
milhim bir makalesi 

Roma 16 (A.A.) - Diin ~m cin
formazione Diplomatica> tarafmdan 
ne~redilen ve Romanm mesul maha
filinin noktai nazarlanm aksettiren 
yan resmi bir notada bilhassa ~oyle 
d!enilmektedir: 

cDu~e. B. Chamberlain ile lord Ha
lifax'a ispanyadaki son italyan lej
yonerlerinin «Klzillann da aym ve~
hile hareket etmeleri» ve general 
Franco'nun muhariblik hakkmm ta
nmmas1 halinde ispanyayi terkede
ceklerini soylem~tir. Fakat italya, 
Barselona'ya taraftar olan hiikfunet
lerce geni~ mikyasta bir mi.idah~: 
vukuu takdilinde, hatti hareketm1 
yeniden gozden gegirmek ve hareket 
serbestisini yeniden iktisab etmek 
hakklm muhafaza eder. 

Diger taraftan B. Mussolini, in~i
liz Naz1rlarile goril!?tiigi.i sirada Is
panya meselesinin Fransa ile italya
nm arasm1 pek ziJade ac;makta ol
duguna ve italyan - Frans1z miina
sebatmm ancak ispanya muharebesi 
sona erdikten sonra nazan itibara 
aimabilecegine i~aret etmi~tir. Bu es
nada bir tavassut, bir U~ler veya bir 
Dortler konferans1, herhangi bir fay
da temin edemez.» 

Nota, ~u suretle devam ediyor: cRo
manm mesul mahafili, italyamn in
giltereden mutavass1t sl.fatile hareket 
ebnesini istemi~ oldugu suretindeki 
bayali ve ~ma ~ayialan kati suret
te tekzib etmektedir .• 

· Notaya gt>re B. Chamberlain ingil
tere ile Fransa arasmdaki munase
betlerin s1kl samimiyetine ~et et
~. B. Mussolini de Roma - Ber
lin mihverinin italyan siyasetinin 
esasm1 ~kil etmekte devarn ettigini 
soylemi~tir. 

ingiliz - Italyan miinasebatma mii
tealhk olarak heyecan tevlid edecek 
mahiyette hi~ bir mi.izakere yap1l
marm~tir. qtinti bu miinasebat me
selesi, 6 ik:incite~rin 1938 de meriyet 
mevkiine giren ve ingllterc ile italya 
tarafm.dan ihlaskarane tatbik edilen 
16 nisan 1938 taiihli ingiliz - italyan 
itilaflan ile halledilmi~tir. Milzakere 
edilrnl~ olan diger meseleler, Yahudi 
milltecile.ri meselesi ile teslihatm tah
didi imkaruan meselesidir. 

informazione Diplomatica, netice 
olarak diyor ki: 

«Mesul mahafile gore Roma goril~
melerinin sonunda mtiba1agal.I bir 
bedbinlige kap1lmak, ifratkarane bir 
nikbinlik izhar etmek kadar mevsim
sizdir. Hilsniiniyet sahibi olan kim
seler, milletlerin rne~ru ve hayati ar
zularnn yerine getirmek suretile Av
rupamn istikbalini haz1rlamak il?inin 
b~anlmasma m\isaade etmelidirler.> 

lngiltere Batvekili Kabine 
toplanba1nda izahat verecek 

L<mdra 16 (A.A.) - B. Chamber
lain, Roma miizakerelerinin netice
lerini sir John Simon ve sir Samuel 
Hoare'a bildirecektir. Mumaileyh, 
Kabinenin ftal'~amba gtinu yapacag1 
i~t; __ 1a esnasmda, mti.zakereler hak
kmda mufassal mal1lmat verecektir. 

HilkUmet mahfillerile s1kl temas 
halinde bulunan mahfillerde soylen
digine gore B. Chamberlain, btitiin 
m~kilata ragmen yati~ma siyasetini 
takib etmege azmetmi~tir. 

Aym mahfiller, Roma miizakerele
rinin ingiliz Nazirlanna italyan ta
leplerini oldugu gibi ogrenrnek fll'Sa
t1m verdigi.ni beyan etmektt:dir. ital
ya, Btiyilk Britanyanm bi.iti.in hayati 
menfaatlarma taallitk eden muhte
lif meselelerle me~guldi.ir. Bu mese
leler ~unlard1r: 

italyanm Cibuti ve sair FranslZ 
topraklan i.izerindeki emelleri, Sil
vey~ kanalmm idaresi, ispanyol har
bi, Kenya, Sudan ve i?arki italyan 
Afrikas1 hududlannm tahdidi. 

Roma mtizakereleri yakm ve}a 
uzak bir isUkbalde bu meselelelin 
birka~ tanesinin halline yarchm >ede
bilir. Elve1ir ki boyle bir sureti tes
viye ingW•-re ile italya arasmda da
ha samimi miinasebetler tesisine im
kan versin. 

Zehirli gazlardan korunma 
kuralar1 a~dd1 

Ge~cn sene oldugu gibi bu sene de 
hava taarruzlanndan ve zehirli gaz
lardan korunma kurslan dtin ak
§amdan itibaren a~1lm1§tir. Bu kurs
Iar haftada i.ii; defa olarak on be~ 
giln devam edecek ve alti ders alana 
birer vesika verilecektir. Bu kurslar 
Beyoglu, Kad1koy, Fatih, Uskudar, 
Eminonil tic;, Balrukoy, Be~ikt~ta 

iki, Beykoz ve Eyilpte birer tanedir. 
Kurslara devam etmeyenlerden yir
mi be~ lira para cezas1 almacaktir. 

Milli sanayi birligi idare 
heyeti topland1 

Milli sanayi birligi idare heyeti dun 
ogleden soma toplanarak muhtelif 
meselele1i miizakere etmi~tir. Birligin 
senelik faaliyet raporu idare heyeti 
tarafmdan tasdik edilmi~tir. DUnkii 
toplantida, sergi i?leri iizerinde gO
~ek i.izere Yerli Mallar sergisi ko
mitesinin i~timaa davet edilmesi ka
rarl~tmlnn~ ve birligin hesa.plamu 
tedkik i~in her sene oldugu gibi bu 
sene de besap milietti~eri secrilmi~ 
iir. 



l\ ..... 

[ KOKU ] 
Muazzez sate bakt1. Tam alti ... Ken

di kendine: 
- Selim nerede ise gelir ... Dedi. 
Muazzezle Selim yeni evleruni§ler

di. ikisi de genc;tiler. Muazzez ufak 
tefek, gUzel bir kadmdl. Selim de ~ok 
yak1~1kh bir erkekti. 

Saat alt1y1 be~ gec;e kap1 ~almd1. 

Muazzez hizme~iden evvel ko§tU. Ka
p1y1 ai;t1. Kocasm1 kar~1lad1. Evlendi
gi giindenberi, alb aydlr kocasma 
kendi elile kap1yi a~ardl. SeU.min pal
tosunu, §apkas1ru aldtktan ~nra ko
casmm boynuna sanhrdl, 

0 gilnii de oyle yapt1. L~kin koca
smm boynuna kollanm dol¥f1g1 za
man burnuna yabanc1 bir ¥,>lonya ko
kusu geldi. Muazzez duraklad1. Evde 
bOyle bir koku yoktu. Gen~ kadmm 
iQine birdenbire bir k1skan<;]1k hissi 
du§tii. Fakat kocasma bunu hissettir
medl. Yalmz: 

- Garip §ey ... dedi, burnuma ya
banc1 bir koku geldi. 

Muazzezin bu sozi.i iizerine Selim 
hafif <;e k1zardt. 

- Ne gibi koku? .. dedi. 
Gen~ kadin omuzlanru kald1rd1: 
- Bilmem ... Tammad1g1m bir ko-

ku ... 
- Sana oyle geliyor kanc1g1m ... 
Bir muddet sonra sofraya oturdu

lar. Selim bu ak§am deh§etli i§tihas1z
d1. Tabagma gayet az yernek allyordu. 
Lokmalar sanki agzmda bliytiyormu§ 
gibi bir hali vard1. 

Muazzez: 
- i§tihan yok Selim ... Sanki bun

dan evvel bir yerde yemek yemi§ gi
bisin ... dedi. 

Gen<; kadm bunu laf olsun diye soy
lemi§ti. Fakat Selim gene kulaklarma 
kadar klzard1: 

- B~ka bir yerde yemek mi yemi
§im ! .. Ne miinasebet? Ne mimasebet? 
diye hafif bir tela~ gosterdi. :Muazze
zin §i.iphelerl busbi.itUn artm1§t1. 

Bu yabanc1 koku ve bu t~tihas1zllk ... 
Halbuki Selim bogazma son derece 
dli~kiin bir adamd1. Her ak§am sof
rada bi.iyiik bir i§tiha ile yemek yerdi. 
Gen~ kadm o gece fena fena rtiya

lal' gordli. Sabahleyin her tarafmda 
klnkl1klar oldugu halde, ~1 agr1Iar 
ii;inde uyand1. 

Aradan birka<; gtin g~ti. Bir ak§am 
Muazzez gene kocasma kap1yi a~t1g1 
zaman ayni koku ile kar§Il~ti. Koca
smm iistiine ba§ma, yiiziine birkag 
gtin evvelki kolonya kok\isu gene sin
mt,ti. 

Muazzez bu sefer de sesini c;1kar
rnad1. Gene sofraya oturdular. Selim 
o aqamda c;ok ~tihas1zd1. Fakat kar1-
sma i~tihas1zlig1m belli etmek istemi
ym·, zorla yemek yemege c;ah~1yordu. 

Muazzez: 
- Gene i~tihas1zsm ... dedi. 
Selim bu s0z iizerine gene kulakla-

rma kada1· kizard1: 
- Ben mi i§tihas1z? Ben mi? dedi, 

hi~ de degil... Bilakis i§tiham c;ok ye
rinde ... 

Boyle soyliyerek tabagmdaki yeme
ge ~atal sallamaga ba§lad1. Fakat na
file ... Bir tUrli.i i§tiha ile yemek yiye
miyordu .. 

Bundan sonra ayni hal haftada bir 
iki kere tekerril.r etmege ba§ladl. Ko
cas1 eve ayni kolonya kousu ile geli
yor, sof1ada gayet az yemek yiyordu. 

Muazzez giinden giine ne§esini kay
bediyor, i<;indeki k1skan<;hk hislerl 
gittikce bi.iyilyordu. 

Oen<; kadm hayalinde neler kurmu. 
yo1·du ki ... Selim mutlaka bir kadlnla 
sevifiyordu. Bu kadln da hatif leylak: 
kokan bir kolonya kullamyordu. Se
lim bu kad.mla bir yerde bulll§uyor, 
hattA beraber yemek yiyorlard1. Ko
cas1 eve bunun i~in i§tihasiz geliyordu. 

Muazzez arhk her§eyden mana ~1-
karan bir polis hafiyesi gibi hareket 

Bir giin gene; kadmm evine arka
d~1 Naciye gelm~ti. 

Naciye i<;eriye girer girmez Muazzez 
hafif bir leylak kokusu hissetti. Gene; 
kadmm ic;indeki §ilpheler ayakland1. 
Naciyenin kokusu, bazen kocasmm ilze. 
rinde, ellerinde ve yiiztinde hissettigi 
kolonya kokusunun ayni idi. Birden
bire Muazzezin Naciye ile kocas1 ara
smdaki samimiyet gozilniin onilne gel
di. 

Selim, Muazzezin oteki arkada§la
rmdan hig ho§lanmad1g1 halde, Naci
yeye pek iltifat gosterirdi. Gen<; adam 
daima Naciyeden bahsederken: 

- Ne zarif, ne §Ik, ne ince kadm1 .• 
derdi. 

Hatta Selim birkai; kere sokakta 
Naciyeye ras gelmi§ti. Muazzez bunu 
da biliyordu. Acaba kocasmm Naciye 
ile mi bir alakas1 vard1. 

Bir arallk Muazzez Naciyeye: 
- Bu ne giizel koku boyle... dedi. 
Gen<; kadm: 
- Evet ... Fena degil... Leylak ... ce

vabm1 verdi. Sonra da Have etti: 
- Gei;en ak§am kocan, Selim de boy

le s0ylilyordu. 
Bu soz tizerine Muazzez btisbiltiln 

',;ileden c;1kt1. K1skanc;llg1 o derece art
m1§t1 ki artik Naciye ile Selimin ara
smda mutlaka bir§ey olduguna kani 
idi. 

Nihayet gene; kadm karar verdi. Ko
casm1 adam ak1lll, gayet Sik1 bir su
rette takip edecekti. 

Bunun ic;in de iyi bir fikir aklma 
g·elmi§ti. 

Kocasmm yaz1hanesinin yamnda, 
ayni katta kendisinin dayismm ya
zihanesi vard1. Muazzez bir ak§am us
til saat be§e dog'ru day1smin yazlha
nesine gitti. Buras1 bir ~1kmti halinde 
idi. Yan penceresinden kocasmm, Se
limin yaz1hanesi adam ak1lh gorunu
yordu. Gene; kadm bakt1. Selim ~all§I· 
yordu. Nihayet saat be§ bu~uga dog
ru kocasmm hademesi Selimin onii
ne bir paket getirdi. Selim paketi. a~
tl. Bu paketin ic;inden ne ~iksa bege
nirsiniz? Pastirma ile ekmek ... 

Selim ekmekle pastirmay1 bilyiik bir 
i§tiha He yedikten sonra yaz1hanesi
nin gozilnden bir §~e ~1kard1. Bir ko
lonya §i§esi ... avucunun i~ine doldur
dugu kolonyay1 agzma dudaklanmn 
etrafma siirmege ba§lad1. 

Muazzez memnun, hatta mesud ye
rinden firladl. Kocasmm yaz1hanesine 
girdi. 

Selim ontinde pastirma kag1dile san
ki curilm iisttinde yakalanm1§ bir su~
lu gibi utandl: 

- Affet kanc1g1m... diyordu, pas
tirmay1 ben her yemekten ((Ok seve
rim. Fakat kokusu milthi~ ... Pastir
ma yemek bende bir iptila halindedir. 
Sana da bu iptilamdan bahsetmege 
utanchm. Bazi ak§arn past1rmayi bu
rada yiyorum. Kokusunu gidersin di. 
ye agz1ma, dudaklanma kolonya su
rliyorum. Am.ma yakalandlk i§te ... 

• Hikmet Feridun Es 

AK$AM 

MATBAASI 
Rotatif makinelerinde 

reaimli ve renkli gazete 
ve mecmualar1, ha.ala ade
di yiikaek riaale, kitab ve 
her nevi matbualari en 
temiz 1ekilde en ehven 
1eraitle baaar. 

* Devarnh lfler tctn husust tera1* 
tesbit edillr. Fazla tafsillt totn 
matbaa idaresine mltracaat. 

Telefon: 2049'1 
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Tiirldye Radyodlfiizyon Postalan 
DALOA UZUNLUOU 

1639 m. 183 Kcs. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kc!. 
T. A. P. 81 ,70 m. 9465 Kcs. 

ANKARA RADYOSU 
Sall 17/ 1/939 

TURKiYE SAAT1LE 

120 Kw. 
20 KW. 
20 Kw. 

12,30: M'lizi~ lkiici.ik orkest.ra - ~ef: 
Neclp A~km >: 1 - A. Rubinstein - Kos
tfunlii balo siiitinden - ba~lang1c;, 2 - A. 
Rubinstein - Kostiimlii halo stiitinden -
Napoll bahkc;1lan, 3 - Rio Gebhardt - Ro
mans - viyolonse! ve orkestra ic;in, 4 - J. 
Strauss - Polka, 5 - Hanns Schmidt - In
ciler - vals, 13: Sa.at, ajans, meteoroloji 
haberleri, 13,10: Miizik fkiic;iik orkestra
nm devam1) : 6 - Leopold - Yeni diinya
nm eski ~ark1lan, 7 - F. Konigshofer -
Tirol entermczzosu, 8 - italo Azzoni - Me
lodi, 9 - Gerhard Winkler - Kemanm 9.§k 
l}ark1s1, 10 - Beethoven - Skoc;ya havala
ri, 13,40 - 14: Turk miizi~i - Pl, 18,30: 
Program, 18.35: Tiirk miizl~i (Fasll he
yeti - Muhayyer fash1, 19,20: Saat, ajans, 
meteoroloji haberleri, ziraat borsas1 Cti· 
atl, 19,30: Tii.rk miiziiU {Muhtellt oyun 
havalanl: 1 - Ac; kap1 oyun havas1, 2 -
Bartm oyun havas1, 3 - Gene; Osman 
oyu~- havas1, 4 - Anadolu oyun havas1, 
5 - Odemi§ Zeybegi, 6 - Ballkesir Zeybetl, 
7 - Izmir Kordon Zeybe~i. Calanlar: S. 
Yaver Ataman, Veclhe, C. Kozan, C. Qait
la., H. Giir, 20: Konu~ma <Hukuk Uml 
yayma kurumu1, 20,15: Ti.irk mtizie;i (p.r
kllar): 1 - Hilseynl pe§revi, 2 - Rahm! -
Hiiseyni 11ark1 - Acep nazende §uhu, 3 • 
Suphi Ziya - Hii.seyni §ark.I - Ferya.d edl
yor blr gi.il, 4 - Rahmi - Muhayyer 4ar
k1 - Serapa hiisntiansm, 5 - Re§ad Erer -
Kernan taksiml, 6 - Mustafa c;avu§ - Hi
sarpuselik §ark1 - Qe.!Smlmden gltmez a§
km hayali, 7 -Haci Arif bey - Hicaz 
tfukii - Aman da(tlar camm, 8 - Hallt 
tiirkiisil - Biilbill ta§ta ne gezer, 9 - Sa.
lahaddin Pmar - Hicaz tiirkii - HA.IA. ya
§1yor, 10 - Sadeddin Kaynak - Nihavend 
§ark1 - Kirpiklerinin, 11 - Evie; tiirkii -
Atlad1m bahqene girdim, Okuyanlar: Mu
zatfer ilkar, S. Tokay, Qalanlar: Veclhe, 
C. Kozan, R. Kam, 21: Konu§ma (TUrkl· 
ye postas1), 21,15: Saat, esham, tahvll!t, 
kamblyo - nukud borsas1 Wat), 21,30: 
Miizlk (radyo orkestras1 - ~e!: Hasan 
Ferid Alnarl: 1 - L. Van Beethoven: 
3 iincii. Leonare uvertiir, 2 - L. Van 
Beethoven: 6 nc1 senfonl, Fa major (Pas
toral 1, 22.30: Miizik konu~malan (Folk
Ior), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve 
yarmki program. 

BULMACAMIZ 
2 4 ') ti 

SoJclan Dia: 
1 - K1lilcs1z k1yafetsiz. 
2 - Yama - i§~I. 
S - ilbay - Sovyet rejiminin blnlsl. 
• - Mlnas1z - Matara - Temblh edatt. 
6 - Heleron oyuk - Yuva. 
6 - Cerahat - Ba.A't.!Slama. 
7 - Milzie; blr h~ere - Ylf it. 
8 - Amel - Aptesane. 
9 - Halefin z1dd1 - Aksl. 

10 - Ece - Kasab satar. 

Yabndan a~af1: 

1 - Edirnenln me4hur blr §eker1emesl. 
2 - Biiyiikler - Fenallk. 
3 - Pisllk - Nota. 
<I - Sebeb - Bir maden. 
5 - Emmekten emir ~ Faydalanma.. 
6 - Yan tao1k. 
7 - Bir Rum kadm isml - Bir nevi 

i;orek. 
8 - Almanyada bir nehlr "' Hayret 

edat1 - B~ma E gellrse zeybek olur. 
9 - Korkutmak - Nota. 

10 - Bir erkek ismi - Alaturka mualklde 
blr malcam. 

~en buhnacamu:Ul halli 
Soldan sat•: 
1 - Yanyanya, 2 - Asalet, Sir, 3 -

Muaibet, La, 4 - Adak, Samar, 5 - Et, 
Bina, 6 - Had, As, 7 - Klaslk, Ka, 8 -
Tenll, Dl.zt, 9 - Ake, Odun, 10 - Re, 
Enal, Zt. 

Yllkarulan &fat1: 
1 - Yama, Aktar, 2 - Asude, Leke, 

3 - Raaathane, 4 - Illk, Asl, 5 - Yeb, 
Edlaon, 6 - Ate11, Da, 7 - Tua, Dul, 
B - 18, Mlltin, 9 - Ytlan, Az, 10 -
Ararat, iti. 

ediyordu. .......... ................................................................................... ..--------------· 
- - - 11 - 7 - - - - - - - - - - - <;ocugunuza Dad1 wau a wcz && ML#I 2cua WIA1U 
Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma 

Bulmak i~1n 
«Ak§am»m KU<;UK iLANLAR! 

uz vasitadlr. 

TUR AK i NA. 
TARIHT ROMAN 

Yazan: iSKENDER F. SERTELLi Tefrika No. 30 _J 

Ydda bir kerre bir lokma geyik eti yemiyen insan1n 
0 yd biitiin i1leri ters gider !... 

- Yazd1g1m1z mektuba cevab ge
linceye kadar, seni burada saklama
ga mecburum, Petro! Soylediklerini 
d~iinecegim. Ordumuzda yabanc1 
uluslardan bir ~ok zabitler, komu
tanlar var. Sen de bunlardan biri 
olabilirsin! Fakat biraz daha bekli
yeceksinl 

Keyiik birdenbire fikrini degi{itir
~ti. 

Muhaf1zlara: 
- Bu adamm kollanru ~oziiniiz. 

Fakat, gizlice pe~ini kovalayimz. 
Diye emir verdi. 
O giin Petronun kollanm ~0zdil

ler. 
Petro, Keyilktin ayaklanna ka

pandl: 
- Ben tutsak olacak bir adam 

degilim, dedi, has1mlanmdan iki 
kral.m tac1m yere vurdum ve atum 
Sirtmdan silrtip ge~tim. Beni korur
saruz, siz kazamrsm1z! 

Keyiik, Rusyadan cevab gelinceye 
kadar Petroyu. goz hapsine ald1rdt 
ve bekledi. 

... .... 
Petronun kollar1 ~oziildii. 

Fakat, kalbi bagland1! 
Petro, kollarmm ~oztildugil giin

denberi Mogol karargahmda serbes 
dola.,1yordu. 0. pe~inde bir ~k goz
cillerin kendisini gozetledigini bill· 
yord.u. Kacmak aklmdan bile ge~mi
yordu. Bir arahk nobetc;ilerden biriy
le uMffiay1 dil\li.indu. Fakat, bir 
nobet'ti ile uyu~makla i~ bitmiye
cekti. Biitiin imil boylanm Mogol 
nobetcileri samu~ti. Rus s1rurlarma 
varmak i~ln bir ayllk yol gitmesi la
zunch. Petro kansmdan gelecek ce
vab1 bekliyordu. 

Bu s1rada Petronun i~ine bir ate~ 
d~ii. 

0, bir ~am harem cadulan oniiIIr 
de prensin gozdesi Sunguyu gormtif 
ve sevmi~ti. Petro uzun boylu, sert 
b~ ve yak1~1kh bir erkekti. Sungu 
ona uzaktan gill limsemi~ti. 

i~te bu gtil ti~ Petroyu Sunguya 
baglach. Petro kendi kendine: 

- Ben diinyada bu kadar giizel 
kachn gormedim. o da benden hoi;
lannu{I olacak kl, beni goriince gill
dti. 

Diyor ve ogilndenberi Sungunun 
ha.yall goziiniln oniinden gitmiyordu. 

Sunguyu sevmek ... Bu ne tehlikeli 
bir ~tl. Petro, ateipe oynad1gm1 bi
Iiyordu. 

Petro cok metin oldugu kadar cok 
ta ketum bir erkekti. Bu duygusunu 
bir b~ka.sma degil, kendi golgesine 
bile ~maktan korkuyordu. 

Petronun i~ine diil?en bu ate~ - giin
ler gectikc;e - onu yakmaga b~la
~ti. Petro o giinden sonra Mogol
lara daha ~ok ismmaga b~lad1. 

Kend.isile derdle~en Mogol nobet~ile
riyle daha candan konu~uyordu. 

Petroyu Mogollar da sevmege ba.!1-
la.mi_,t1. Kararga.hta. hi~ bir tutsak 
onun kadar yarchm gormiiyordu. 

Petro: 
- Bir kere daha gorebilsem onu ... 
Diyerek, gece giindiiz Sunguyu dii-

i,ti.ni.iyor ve icin icln agllyordu. 
Rus generali kendi kendine: 
- KollanIJU ~ozdiller, beni serbes 

b1rakttlar. Fakat, neye yarar bu 
~iiriyet? ~imdi de kalblmi batladtlar. 
ArtJ.k butti.n yollan ~salar, onu bir 
kere daha gorm.eden bir yere gtde
mem. 

Diyor ve Mogollar arasmda yeni 
~tig1 kuruzla beynini uy~turup 
siz1yordu. 

Pettt>, gok bekledl. Ve harem ca
dtrla.n oniinde c;ok dol~tt. Fakat, 
Sunguyu bir dftha goremedi. 

Bir gun, kendisini c;ok seven Mo
gol nobet~ile1inden biriyle konu~u
yordu: 

- Prens· kanlanm gad1rdan dlsa-
11 ~Ikarmaz rm ( ' 

- Keyiik c;ok klskan(f bir erkek
tir. Gozdeslni ayidan bile ktskanch. 
~lmdi hepsi kafese kapannul? ku~ 
lar gibi, C(adira kapanchlar. ilkbahar 

- Tuhaf §ey ! Prensin kanlarma 
kim gozatabilir? Tipisiz, firtmasiz 
havalarda imil kachnlan kar i.istiin
de g·eziyorlar. Onlara kimse sat~nu· 
yor. Prensin ka11lan da onlar gibi 
gezip dol~amaz IJU? 

- Mogol adetince bir kadm yal
mz d1~ri ~1kamaz. Eskiden Sungu 
c;adlr oni.inde dola.prd.1. Qi.inkil 0 

Mogol ktz1 degildi. Bazan geceleri 
y1ld1zlarla kon~ur, kendi dininc& 
dualar okurdu. Ay1 hadisesinden son
ra, Keyiik onun da di~ c1kmasm1 
yasak etti. 

- Sungu, Mogol kiz1 degil de
mek? ... 

- Evet. O Kafkasyahchr. Ufak
tefektir amma, kendinden on kere 
bilytik ayilardan bile yiimaz. Qok ce
sur ve ~ok akllh bir ktzdlr. Keyillt 
onu bi.iti.in kanlanndan cok sever. 

- Ya.z1k. Ben kafeste kapanan ku,
lara c;ok acmm. 

- Ben de acmm amma, elden 
ne gelir? ... Bakahm bir ka~ gUn. 
sonra yap1lacak ~enlikte Keyii.k ha
rem gadmm a~a.cak mi? 

- Ne ~enligi bu? ... 
- Bu aym dokuzuncu gilnil cGe-

yib bayram1 var. Bu bayramda ha
kan bir geyik vurur. Geyik klzanp 
tepsiye konur ve hakarun yamndakl 
adamlar bu klzarm1~ geyikten birer 
Jokma ahrlar. 

- Buralarda geyik bulunur mu? 
- Avc1lar iki ay once geyik avma 

gitiletr. Buglin yarm doner gelirler. 
- Mogollar geyik yemeyi gil.nah 

sayarlar diye duymu~tum. 
- Dogrudur. Biz geyik yemeyiz. 

Fakat, y1lda bir kere geyik bayramt 
yapar ve o g·iln reisi.J.nizin pi\lirecegl 
geyikten hirer lokma tadanz. Y1lda 
bir kere bir lokma geyik eti yemiyen 
insamn o y1l buttin ~eri ters gider. 
Yuvasma ugursuzluk i;oker .. ve her 
sava$ta magllib olur. 

---.. Scnin geyik eti yemedigin ytl 
var ffil? 

- Yirmi bir y~1ma yeni girrnii;
tim. O y1l kabilemiz yaylada kl,1a
rm~t1, g·eyik bulamadlk. 

- Geyik eti yemed.iniz diye btr 
ugursuzluk ~oktti mil yuvamza? ... 

- Qoktil ya ... o yaz Tangutlar 
yaylaya baskln yaptllar ve bizl ga
fil avhyarak yendllre. Koyun si.i
rtilerimizi, giizel lozlarumzi, erzak 
ambarlanm1z1 ahp gittiler. 0 yil se
fil, peri~an olduk. 

- Tuhaf i?eyl Demek bu aym do
kuzunda geyik eti ylyeceksiniz? 

- Tann kismet etmii,se, o giin 
kursag1ma g·eyik eti girecek. 

- Ya haremdeki kadmlar? ..• 
- Onlar da yiyecekler. 
Petro o giinil bekliyordu. *nllk 

hazirhklan ba~arru~i. Qadlrlann et
rafma b~tan~a me~ale ka.ziklan 
~akllnu~ti. Kadmlar o aqam kar 
ilsttinde gczecekler... Petro sevglltsl
ni o gece bir daha gorecekti. 

Keyilk, imil boylanrun o gece baf
tanba~a me~alelerle dona.mnasuu 
emi·etm~ti. 

imil k1y1Iarmda yapllacak «geyik 
bayram1> ~ok parlak olacakt1. 

-5-

0lga, Moiol aarayinda ... 
Rusyaday1z. 
Mogol komutaru ~i Ting hastadir. 
Keyti.k:lin oturdu~u sarayda ~dl 

~i - Ting saltanat siliiiyor. 
f?i - Ting eok magrur bir general

di. Bi.it-Un Rus prensleri - kendisile 
goru;;mege geldigi zaman - oniind& 
diz c;okerek selam velirler, komutan 
clile i~aret etmeden yerden kalkrnaz
lardi. 

$i - Ting· bir av donu~iinde ii~u
mil~, yataga dil~mi.i;;tli. Y~1 yetmi~ 
buldugu halde gen~ bir zabit gibi at 
ko§turur, citid oynar ve sik s1k ava 
giderdl. 

~i - Ting'in hastal1g1ru duyan 
Ruslar: 

c- Yakmda bir ldtz sonecekl > 
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lngilterenin Japonyaya verdiQi nota 
Amerikada memnuniyet uyand1rd1 

1939 Avrupas1 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Fransa ne zamana ve nereye kadar i~ 
kan§maz? Alrnanya, garp hududun
dan em in olrnak istiyor. Bu vazif eyi 
de italya tizciine almi§a benziyor. 
italya, Fransayi biltiin kuvvetile Ak
denfze ye Afrikaya tekasilf ettirmeye 
ugra§irken Almanya ne yapacakt1r? 
1939 y1lmm muammas1 buradadir. 

Japonya ~imdilik ne lngiliz, ne Amerikan 
notas1na cevap vermiyecek 

V~ington 16 (A.A.) - ingilterenin 
Japonyaya verdigi nota, slyasi Ameri
kan mahafillnde btiyii.k bir memnu
niyet uyand1nn1~tlr. Bu mahalil, in
gilterenln hatt1 hareketile B. Hull ta
ra.fmdan 31 blrinclkAnun tarihli no
tada talif edilml~ olan Amerikamn 
hatb hareketi arasmda mevcud.m~
terek noktalari i~ret etmektedirler. 

Ayni mahafil, her lki memleketin 
dokuz devlet rnuahedesi ile tarif edil
m~ ~ekilde <;indeki haklar1m muha
f aza etmekte olduklanm ve Japonya
nin tasavvur ettigi ~ekildc yeni bir 
vaz.iyet tahaddilsilne muhalefet ede
ceklcrini beyan .ctmektedirler. 

Bu mahafil, Amerikanm enerjik ha
reketinin ingiliz diplomasisi uzerinde 
tesir icra etmi;; oldugu miitaUiasm
dad1r. 

lngiliz gazeteleri notay1 
iyi kari1lad1lar 

Lomira 16 (A.A.) - Hafta tatili es
nasmda Japonyaya tevdi edilmi~ olan 
yeni ingiliz notasmm muhteviyatI, bu 
sabahki gazeteler tarafmdan miisaid 
surette tefsir edilmektedir. Nota, Tok
yo hiikumeti tarafmdan Uzak ~ark
ta takip edilmekte olan hattl hareke
tin burada tevlid etmi~ oldugu infiale I 

tercilman olmaktad1r. 

Japon mahafili ne diyor? 
Tokyo 16 (A.A.) - iyi malfunat 

alan mahafil, Japonyarun !ngiliz ve 
Amerika notalan kar~1smdald hatt1 
hareketini ~u suretle hillA.sa etmek
tedir: 

1 - Bu notalar, ingiltere ile Ame-
rikanm Uzak ~arkta Japonya tara
fmdan tests edilmek istenilen yeni 
nizrum kabul edemiyeceklerini g0s- , 
termektedir, 

2 - Japonya, cevab vermekte isti
cal etmiyerek mlisaid zaman1 bekli
yecektir, 

3 - Bununla beraber Japon Hari
ciye Nazm B. Arita, ingiliz ve Ame-
1ikan sefirlerine B. Konoye'nin 3/ 11 
ve 22 12 vc kendislnin 19/ 12 tarihll 
beyanatlan hakkmda - ingiliz nota
smm talebi ve~hile - mi.itemmim iza
hat verecektir, 

4 - ingilizlerle Amerikah.larm do
kuz devlet muahedesinin ycniden 
gozden ge~irilmesine miitealbk olan 
tekliflerine gelince, Japonya hilku
meti, bugiinkil vaziyetin boyle bir 
~eye mtisaid olmad1g1 miitaleasmda
d1r. Ancak, bilahare bu teklifleli na
zan itibara alabileccktir. 

<;ekoslovakya artik Almanya demek
tir, ve sivri bir haw;er gibi, Macaris
tanm §imalinden, Polonyanm cenu
bundan ta Rusyaya kadar uzaruyor. 
<;ekoslovakyanm Polonya ile Macaris
tam ayiran ve Rusyaya yakla§an bu 
k1sm1, miistakil bir Ukraynad1r. Po
Ionyadaki Ukraynahlar, §imdiden is
tiklal istiyorlar. Ge~en hafta Alman
yaya kO§arak Hitleri ziyaret eden Po
lonya Hariciye Nazm B. Beck'in seya
hatini, merhum AvustW'ya Ba§vekili 
~u~nigin seyahatine benzetenler var. 

Ukrayna m1, Macaristan m1? Btitiln 
Avrupa matbuatI kendi kendine bu 
suali soruyor. Mutlaka bir §Cy olmas1, 
ba§kalan tarafmdan bu kadar tabii 
ve m'llhakkak gorilliince, bir §ey yap
may1 Almanya neden aykm bulsun? 

italya - Fransa ihtilaf1, Almanya
nm §arka dogru yeni bir hareketi... 
Her halde 1939 yill A vrupa tarihinde 
kati bir merhale olacaktir. Ya esash 
bir harp, ya devarnb bir sulh ba§Jan
glCl •.• Her iki ihtima1de de, kuvvetli 
bulunan memlelretler kazanacakt1r. 

*** 

Tayyare kacakc111g1 
Almanaya ila 150 milyon 
markllk kredi imzaland1 

(Ba~ tara[1 1 inci sahifede) 

markl1k blr kredi agrnaktad1r. Bu 
kredi Alman mamiilat ve istihsalati
nm satm ahnmas1 i~indir. Bu anl~
manm iki dost millet arasmda mev
cud s1k1 ekonomik miinasebetlerin 
daha ziyade derinle~tirilmesine hiz
met edecegi kanaati gostelilmektedir. 

(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

B~vekilin bu yuksek direktiflerile 
memuriyetimiz, tahkikile me~gul bu
lundugu tahkikatm tenviri maksadi-
le, Istanbul muddeiumumiligine bir 
lstinabe talimatnamesi gondermi~ ve 
bu hususta yaz1 yazan muharrirlerin 
celbedilerek muhbir s1fatile rnalumat
Janna rntiracaat edilmesi11i istemi~ti. 

Istanbul mi.iddeiumumlligi memu-
1iyetimizin bu istegini ycrine getir
mi~ ve bu hususta yazi yazan muhar
rirlerin ifadelerini alarak, istinabe 
evraklm bize gonderrni;; bulunmak
tadir. istanbul gazetelerinin bazlla
nnda inti§BX eden ve bizim tahkikile 
me~gul bulundugumuz hadisedeki 
la.hkikata nazaran bilmedigimiz nok
talarla, bunlara verilen cevaplar hak-
kmda efkan umumiyeyi tenvir etme
yi faydah goriiyorum. 

Bilfarz Yeni Sabah gazetesi: Ekrem 
Konigin istanbula geldigini ve vapu
ra o zaman yUksek bir mevki i~gal 

eden bir zatm girerek Ekreme namI 
miistearla bir pasaport tedarik etmek 
suretile k~Irnu~ bulundugunu vc 
hadisede elyevm mebus bulunan ii~ 
ki¢nh,1 de isimle1i ~tlgini ve bu i~
tc bazi eski devlet memurJanmn da 
rol oynadJklanm yazm1~ idi. 

Gazetenin sahibl bulunan, Ahmed 
Cema1eddin Sara~oglu, bu bususta 
1stanbul mi.iddeiumumisine vermi~ 
oldugu ifadede yaz1y1 kendisinin yaz
macbgm1, ibrahim Hakkl Konyal1 ile 
Murat Sertoglunun yazcllklanm bu 
hususta kendisinln ne bir malu
mati ne de bir delill oldugunu 
beyan etmi;;, Murat Sertog1u ise, 
yazmm cBazi eski devlet memurlan
nm rol oynad1klan bir hadise> b~
l1g1m kendisinin koydugunu memur 
kelimesinin bir yanl1~1Ik eseri olarak 
yazild1gm1 yaziyi ibrahim Hakkl Kon-
yalmm yazdlgm1, kendisinin hadise 
hakklnda bir delil ve malumati ol
mad1gllll ileri silrmfuitiir. 

:Ibrahim Hakln Konyah ise kendi
sinin hi!; bir malt'.'lmati olmacllgm1, 
yaziyi Murat Se1 toglunun kendisine 
vennl~ oldugu nouar i.izerine yazdJ
gmi b~ka hi!; bir malumat ve delili 
bulunmad1gm1 beyan etmek suretile 
yazi hakkmdaki bllgisini, i~ tama
milc ink r ed n Murat Sertogluna 
atf etmi~Ur. 

Dlgerl rinin verdikleri ifadeler de 
bunlara mil§Rblh bulunmaktadlr. ifa
delerinc ~tltacAa.t edilen buti.in mu
hauirler, tahkikab tenvir edebilecek 
no 11111 Ulll ne de blr lp ucu gostere-

larnu, <Boyle olabllir» tarzmda tah
minle yapmak suretile yazmJ§ olduk
larm1 ifadc cylemi§lerdir. Bunlarm 
biltiin ifadelerini, birbirine benzettik
Jeri i~in, burada zikretmekte bir fay
da go1muyorum. 

Gortililyor ki, sayin Adliye Vekili
nin Parti grupu i<.;timamdaki beyana
b harlcindeki ne§riyat, muharrirlerin 
indi tahmfnlerine ve daha dogrusu 
gazete satl§mI ternin etmek gibi tica
ri bir maksat ve gayeye matuf bulun
maktad1r. 

Efkarmmumiyeye bu ciheti vazih 
ve kati bir surette if ade ederken baz1 
gazetelerde mlinte§ir 11Sekiz ay ak
dem ke~fedilmi~ olan bir ~in neden 
bu kadar mtiddet birakJ.ld1grn hak
kmdaki suale de cevap vermek iste· 
rim. 

Ceza usul\i muhakemeleri kanunun
da, bir ik hal mi.istesna olmak iizere, 
giyabi muhakeme usulil mevcut de
gildir. Firari olan bir §ahsm davas1, 
milruru zaman haddine kadar o ~h· 
sm aranmasile iktifa olunarak birakl
llr. Ekrem Konigin firari bulundugu 
anla§1lmasi iizerine, firar ettigi anla
§Jlan mahalden iadesi istenilmi§ ve 
neticeye intiza~· olunmu§tur. Gelen 
cevaplar su~Iunun arand1gma miite
dairdir. «Bulunmanu§br» tarzmda 
katiyet ifade eden bir malumat gelin
ceye kadar da da va, neticelendirilemi
yecektir. Ancak boyle resmi bir ma-
lfunata sahip olunduktan sonradir ki, 
halen mevkuf bulunan §el"iki ciirmil
niln davas1 tefrik edilerek mahkeme-, 
ye tevdi edilecektir. Bu cihetin de ef
kanumumiycce, bu suretle bilinmesi 
faydahd1r. 

Berlin 16 (A.A.) - Anadolu ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Yilz elli rnilyon markhk kredi nm
kavelesi bugi.in saat 12 de Hariciye 
nezaretinde mi.iste~ar Baron Welza-
ecker vc orta eJci Clodius ile Hariciye 
umum kAtibi B. Numan Menemenc.i
oglu ve Antalya ~busu Cezm1 Er~ln 
taraflanndan sanumi bir hava i~in
de imza edil~tir. 

Tesisat1 Elektrikiye 
T iirk Anonim ~irketi 

(SATiE) 
DlrektOrliik, !]irketlmlz memur ve m\i.s

tahdcmlerinln 1938 senesfne aid San 
renkll hilvlyet varakalanmn l lkincikli.
nWl 1939 dan ltlbaren iptal edllerek 1939 
seneslne mahsus K1rn11Zl renkll varaka-
larla de~1Jtirlldl~lni saym m~rllerlnln 
ittllama arzeyler. i§bu kart1arm ba§mda 
lf,;lrketimlzln unvam olan 11Tcslsatl Elek
trlklye Turk Anonim l;ilrketl <Satie.o iba
resl He 1939 senesi yaz1lld1r. Bu evsafa 
uymayan kartJar sahte ad edilccck ve ha
mllleri ,zab1taya blldlrilecektir. 

Direktiirliik 

Fatih Jlalkevinden: 

Evimlzde 18 sonkanun 939 ~ar§a.mba 
gi.inu saat 20,30 da mualllm ve muharrlr 
Re~d Ekrem Ko~u tarafmdan CEvllya. 
Qelebl, hayab ve eserl) konulu blr konfe
rnns , ·erllecektir. Bu konfctansa. butiln 
yurtta§alan ~agmnz. 

KENDIR ve KETEN SANAYii 
. Turk Anonim tirketi Meclisi idaresinden: 
!dare mcclisinin 14/ l / 93!) tarihli i~timamda §irketimiz ortaklarmm se

nelik umumi i:leyetinin sureti adiyede i~timaa daveti karar altma alminJ§t1r. 
Ticaret kanununun 3Gl lnci ve dahill nizamnamesinin 49 uncu maddesine 

tevfikan 14 ~ubat 1939 tarihine miisadif sail gi.ini.i saat 14 de Galatadaki Man
haym banmm 3 ilncii katmdaki §irket merkezince ~ag1dalti ruznameyi mii
zakcre etmek ilzere en az (5) be~ hisseye malik hissedarlarm i~tima gtinlin-
den bir hafta evveline kadar §irket mer kezlnc veya milli bankalardan birine 

hisselerlni tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakalan almalan ve toplan
t1da bulunmayacak hissedarlann da nlzamnamenin 59 uncu maddesine gore 
diger ortnk1ardan kimi vekil cdeceklerse bildirrneleri il~n olunur. 

RUZNAMEiMVZAKERAT 
1 - Meclisi idare ve mutak1p raporlarmm okunarak 1938 senesi bilan~o 

ve hesaplannm tetkik ve tasdiki ile idare meclisi ve rnmnk1bm ibra. 
2 - Temetti.iatm sureti tevzii, 
3 - Nizan1namenin 27 inci maddesi mucibince vazifesi hitam bulan il~ 

idare mcclisi azasmm yerleline yeniden aza intihabile idare meclisi azalannm 

Salufe 13 

T alebe spor yurdlar1 
(Ba~ taral1 1 iuci sahifede) 

Bir vilayet mmtakasma dahil olan 
biittin spor yurdlan blr bolge te~il 
edeceklerdir. istanbul liniversitesine 
bagh her fakiiltc ile mektepte hirer 
talebe spor yurdu kurulacaktir. Her 
fakiilte spor yurdunun ba~kam fa
killte dckam ve tiniversiteye bagll 
her mektebin spor yurdunun b~ka
m mektep mildiirii olacakt1r. 

Universitedeki fakiiltelerle mek
teplerin te~kil ettigi yurdlar bir kil
me vi.icude getireceklerdir. Universite 
rektOril bu ki.imenin ba~am olacak 
ve dogrudan dogruya Maarif Veka
letine bagll bulunacaktir. 

istanbulda Maalif Vekaletine bagh 
olan ve universite haricinde kalan 
yilksek mekteplerin her birinde mii
diirlerinin reislik!eri altmda kurula
cak ttllebc spor yurdlan da i.iniversi
tenin te~kil ettigi kilmeye bagh ola
cakhr. 

Mektep mi.idilrlerinin inhaSI i.ize-
1ine muallimlerdcn bili Maarlf Veka
leti tarafmdan talebe spor yurdu 
b~kaptanhgma tayin olunacaktJr. 

Bir mektebin spor yurduna girccek 
talebenin 17 ya~m bitinnl~ olmas1 
ve Sihhatinin sporla ugra~maga mi.i
said olduguna dafr mektep dokto
rundan rapor almas1 ~arthr. S1hhat
leri spora elveri~li olm1yan talebeler 
Slhhatleri spora miisaid hale gelin
ceye kadar yurdun fahl1 liyeligine 
almabileceklerdir. 

Her mektep talebesi ancak kendi 
mektepleri i~Indc kurulan spor yur
duna girebilecektir. Tatillerde b~ka 

I bir yere giden talebe gittigi yerdekl 
talcbc yur<luna muvakkat o1arak gi
rcbileccktir. Ancak bu gibi tale
belcr muvakkat olarak kaydedildik· 
leri yurdun ·i:e5mi milsabakalarm~ 

i~tirak cdemiyrceklerdir. Muhteli' 
mekteplcrde ktz talebe de yurda aza 
olacaklard1r. Bunlar kendi aralarm· 
da muhtelif spor ~ubelerinin taktm• 
larn:!.1 tc~kil edcbilecek1erdir. Muhte
lit mekteplerde klzlarm yapacaklan 
muhtelif spor faaliyetlerinin ~ube 

kaptanlan, b~kaptan tarafmdan 
luzlar arasmdan se~ecektir. Klzla 
erkek talebe ti.'asmda her hangi bit 
~ekilde ferdi veya toplu spor milsa· 
bakalar1 yap1lmas1 yasak olacaktir. 

Talebe sp6r yurdlai1mn faaliyet 
:;;ubeleri ~nlard1r: 

Futbol, voleybo1, basketbol, hend
bol, tenis, kayak, atletizm, plaj. 

Talimatmimeye gore mekteplerde 
faaliyetin siklet merkezini atletizm 
te~il edecektir. Talebe spor yurdla
nmn masraflan mektep idaresinin 
bu i~er i~in ayiracag1 tahsisatta.n ve 
bil~esi musaid olan mektep koope
ratiflerinln ayiracaklan para.clan t e
min olunacakbr. 

Maarif Vekflletine bagh resmi ve 
hususi mckteplerlc yi.iksek tahstl 
mtiesseselerinde }{ayidh bulunan ta
lebenin mektep haricindeki spor 
kli.iblerine girmelcri ve mektepler ha
ricinde yap1lan her hangi ferdi veya 
cem'i milsabakalara i~tirakle1i ya
sak olacaktir. Hilafmda llareket eden 
talebe birinci defasmdn muvakkat, 
tekerriiril halinde de katt ihra~ ceza
sile ceza1andmlacaktir. 

Frans1z-Italyan gerginligi 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

{italyanlar umwui harpte Capo
rettoda blr mag!Ubiyete ugram1~lard1.) 

Frausa bir toprak terki tale
bini hi~bir zaman nazar1 

itibare almayacakbr 
Paris 16 (A.A.) - Radikal icra ko

mitesi, Ba~vekil Daladier'nin izahatl
m ~inledikten sonra ittifakla kabul 
ettigi karar suretinde ezcilmle diyor 
ki: 

u6 ilkkanun tarihli Frans1z - Alman 
deklarasyonu iki millet arasmda te§
riki mesai ilmidleri beslenrnesine mil
saittir. 

Halbuki italya, Fransarun Romaya 
bilyi.ik elc;i gondenni§ olmasma, ka
bulii imk!ns1z istek.ler kampanyasile 
mukabele etti. Fransa bir toprak ter· 
ki talebini hi~bir zaman nazan itiba
re alamayacakbr. Hava milzakerlere 
ba§lamaga imkan verince, herhangi 
suretle olursa olsun Fransamn ha.Id
miyetini miiteessir edecek olan taviz
lerde katiyen bulunmayacaktir.> 

Karar sureti, mute&kiben, general 
Fl'ankonun italyada asker ve mal
zeme almakta devam ettigi ve l3alear 
adalannda ve Fastaki italyan usle
rinin Akdeniz milnakalat1 ic;in ciddi 
bir tehlikc te~il cyledigini kaydet
mekte ve hiikumetten vaziyelin tek
ra.r tetkikini istemektedir. 

icra komitesi Daladier hi.ikiimetine 
ittifakla tam itimadm1 bildirmekte
dir. 

B. Mussolininin beyanati 
R<>nza 16 - Stefani ajansmm Ve

nedik saraymda B. Chambelain ile 
B. Mussolini arasmdaki mi.Ilakata 
dair ne~rettigi bir teblige gore, Fran-
s1z - italyan mi.inascbatt hakkmda 
beyanatta bulunan Mussolini ispan
ya meselesinin iki memleketin arasm1 
a~nu~ oldugunu ve hala da ac;makta. 
buhmdugunu kaydettikten sonra is
panya harbinin bitmesini milteakib 
vaziyeti diizeltmek imkAmnm ha.sit 
olacagm1 soylemi~tir. Binaenaleyh 
~di ne hakemlik, ne tav'assut, ne 
de dortler ve i.i~er konf erans1 mev
zuubahis olamaz. 

Roma mahafillnde ~u cihetc i~ret 
ediliyor: 

Mussolininiin bu .beyanatmdan son
ra artik baz1 ecnebi gazetelerinde gu-

ya Mussolininin ingiliz tavassutunu 
rlca ettigine dair yap1lan gilli.in~ 

ne~rlyat suya di.i~i.i~tiir. 

1talyan1n ispanyan1n arazi .. 
sinde gozii yokmut 

Roma 16 (A.A.) -Londradan sa
lfl.hiyettar mahfillere gelen maluma
ta gore, B. Mussolini italyanm ispan
ya arazisinde hi~ bir gozu olma.dlgma 
dair B. Chamberlaine yeniden teJni
nat vermi~tir. Ayru mahfillerin ilA.ve 
ettigine gore, B. Mussolini italyan 
politikasmm Akdenizde statiiko hak
kmdaki ingiliz - italyan anl~masma 
bagh bulundugunu ve bu statilkonun 
Baleares adalarm1 da ihtiva eyledigi
ni .soylemi~tir. 

B. Bonnet • Lord Halifax 
Cen.evre 16 (A.A.) - Fransa Hari

ciye Naz1n Bonnet ile ingiltcre Ha
riciye Nazni. Lord Halifax, burada 
uzun uzadiya gori.i~m~er ve di.in 
gece y1::megi beraber yerni~erdir. 

Bu go~e esnasmda lord Hali
fax Roma mii2akeratm1 muf~al su
rette Jzah etrni~tir. italyan askerleli
nin ispanyada bulunu~an keyfiyett 
de bu arada mtinak~a edllmi~tir. 

Frans1z ve ingiliz Haticiye naz1r
lan konseyin bugiinki.i ve yannki 
top1anti1annda bulunacaklar vc ya .. 
11n ~m Paris ve Londraya hare .. 
ket edeceklerdir. 

italyan gazetelerinin 
makaleleri 

Roma 16 (A.A. )- Reuter ajanSI:. 
nm muhabhi bildiriyor: Siyasi maha. 
fillerde soylendigine gore bugiln bil
tlin gazetelerin iktibas ederek ilk sa
hif elerine g~iraikle1i Inf ormazione 

Diplomatica'mn Mussolinlye atfedilen 
makalesi, Fransaya ka191 cidd! bir 
ihtar mahlyetindedir. Bu makale ile 
Fransaya son dakikada ispanya hil
kumetini J..."Urtarmak i~in yeni bir 
gayret sarfetrnemesi tavsiye edilmek.
tedir. 

Roma 16 (A.A.) - Fransada ispan
yol Hi.ikfunet~11eri lehinde baz1 hare-
ketler belirmi~tir. Bundan bahseden 
italyan gazeteleli, ispanyada yeniden 
ecnebiler tarafmdan yapllacak her 
hangi bir mildahalenin yaln1z Neg
rin htikfuneti i~in degll, belki b~
lan i~ de f eHlketli neticeler tevlld 
edeceginl yazmaktadlr. 
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l - IS ARIY ANLAR 

TECRVBELt LiSE MEZUNUYUM 
Askerllkle blr ilgim yoktur. Hususi veya 
resml blr dairede it} a.nyorum. Muha.sebe 
i§lerlne vakl!un. Ak§amda . Orta~ R\im 
miir. * 

MUHASEBE - MUHBiR - ingiliz, Fran
.AZ, Rum Jisanlanna vaklf ~ok tecrilbell 
ti.tip btlttin giin ve yahut giinde 3 - 4 
.sa.at ve ehven §eraitle ii anyor. Ta§raya 
da gldebillr. Beyotlu Yl1%1Cl sokak 93 No. h 
bay Danyal'e tabriren miiracaat. 

MUHASiP - Yabanc1 lisanlarma. vakl! 
c;ok tecrilbeli blr katip gunde 1 - 2 .sa.atte 
defterlerinizi, kanunun emrettJtl tarzda., 
ve ehven teraltle tutar. AK~AM'da. Katlp 
riimuzuna miir. * - 9 

is ABIYORUM - Esk.l harflerl, dak
tilosu ~Ok iyl USuli.i ruuhasebeye a§ln&, 
bankala.rda t;all§I1113 bonservlsi var bh1 
gene; l§ arar. Ta~raya glder. Ak~m CB N) 
riim. mi.ir. * - 2 

2 - 1$<;1 ARIY ANLAR 
SATICI ARANIYOR - Almanca bilen 

bir satic1ya ihtiyac; vard1r. Ankarada Ak
ba Kitapev.ine mufassal §erait i~ mUra-
caat olunmas1. * - 1 -
i~Qi KIZ ARA.VIYOR - Anbalaj ic;ln 3 

i§c;i ktzn lhtiyac; varcbr. Taliplerin saat 
9 dan 12 ye kadar Yenl Postane caddesi 
Ananyadis han 21 No. mfuacaatlar1. 

* 
BiR BA.YAN ARANIYOAR - Utii Ye .saire 

gibi hafif ev ~leri gorecek gene; bir baya.n 
e.ramyor. iyl iicret verilecek. Taliplerin 
Ak§amda (C. Huli,> rfun. mektupla. mu. 

* -2 -BiR KADIN HiZMET<;iYE iHTiYAC 
VARDIR - istiyenlerkt 8.48t1daki adrese 
milracaat1. 

Yenl .P~tane arkasi A§irefendi cad. No. 
20 Gaziantep m.atazas1. * - 2_ 

otmME TOK.A F&B. - Usta l~~i. us
tabru]l muavlnl almacak. Llyakatlerlne 
gore 1 liradan 3 liraya kadar yevmiye ve
rilecek. Beyo~lu Hamalba.§1 cad N. 52. 

* -1 

3 - SA TILIK. ESY A 
SATILJK OTOMOBiL - Ucuz Ford oto
moblll az kullarullm§ ac;tk munta.zam ten
tcli. ~lkta§ Akaretler No. l elekt.rik 
magazasma miir. Tel: 49071. * - 1 

SATILIK E§YA - Az kullanllml!J biife 
masa sandalye elbise dolab1 avlze hava
gaz1 fmm koltuk takmu acele sat1llk. 
Taksim, Lamartin cad. Alt ap. 3 No. miir. 

* 
llCUZ OTOMOBiL - Be~ ki§lllk (Slt

roen) lastlkler yenl gayet ekonomJ.k ~ 
m6nasebetlle ~ok ucuz \'erilecek Divanyo
lu Foto - §en'e mi.iracaat. * 

SATILIK PiYANO - ic;t demir c;aprast 
telli U!f pedall1 yepyeni bir Alman piya
nosu satll1ktir. Pangaltl Hamam Siiley
.man Nazi! sok. 59 No. 11 haneye miir. 

* - 2 

SATILIK OTOMOBiL - 4 §'i§e benzinle 
180 kilometre yapan .son model liiks 

Amerlkan otomoblll ucuz fiatla. sattWc
trr. 180 kllomete yapt1gm1 prova ile ispat 
ltablldlr. Her gfin :saat 12 de Ga.latada 
Karakoypalast.a altmc1 katta. 16 numara.
da bay ismall Elbir'e miiracaat. Telefon: 
43661. - 2~ 

SATJLJ][ pjy.ANo - Alman ma.rkah 
pek az kullan~ c;apraz tordall blr pl
yano a.c.ele gatlllkt1r, Miiraraat: Beyo~lu 
Ballkpazan Duduodalal'! sokak 26 No 
diikltAnda. * - a 

4 - KlRALIK • SA TILIK 
ACELE SATU..IK DtlK.K!N - Fatih 

Tezgahc;tlar cadde!inde tizelinde ikamet 
ic;in oda ve heli.sl. bulunan 11 numarall 
kagir diikkan 1200 liraya sattlJ.kttr. Zey
re.kte d1' tablbl Baftet Arife rpazar ve 
~r§ambadan gayrt clinlerde miiracaat. 

-1 -SATILDt -YALI - Arna.vudkOyii.ude 
Bir.Incl caddede eski Bosfor Pala.a otell 
blnast sa.tll1ktir. :istlyenler Oalata. Klna.
c1yan hanmda. 4, 5, 6 No. lara. miit 
Tel: 42564. * - 1 -JUltALIJ[ AP. - OriakOyde vapur il-
keleainde Salhane solcak No. 12. 4 oda., 
hol, terko1, elektrlk, havagazi, banyo, de
:nl2e n&ZJr cenlf Ye uzun ta~. 1Uz.el 
nianzara.. Mii: Yerinde. * - 3 -

iYi AiLE NEZDiNDE - MobllyeU, mo· 
bllye'1z, banyolu, 1 • 2 oda. ucuz klrahkbr 
Y~mek verilir. Fra.nSIZCa konll§ulur. i;~li, 
llalA.sk~rgazi Cad. No. 372 Miira. * 

ERVEN FiATLE SATILIK KA.Gm EV -
Giine~U (6) oda, tarac;a, banyo, 2 §er mut
!ak, odunluk, hela, kuyu, terkos, elektrik 
var. Sabah 9 - 11 Firuzaga Mac; sok. 28 No. 
miir. * - l 

I(j§EBA~I APARTIMAN iSTiYENLE· 
RE - Laleli camil ile Valide ca.mil ara
smda Ye§lltulumba soka~mda No. 39 dort 
dalre manzarall biiyilk hol iizerinde dor
der oda, odalar buyiik miiceclded blr a.par
tunan hem klrallk hem satlliktrr. :i~inde-
klne miiracaat. - 1 

ato LWYA ACELE SATILIK YENi 
AP.&.RTDIAN - Cihangirde denize nazir 
4 daireli 2 oda 1 sofa. banyo 900 lira. lrad 
mu. Cihangir Giine§li sokak No. 50, 4 cii 
kat. * - 5 

ACELE SATU..IK YALI - Qengelkoyiin
de iskeleye yakm ki.iblk muntazam bahc;e, 
su, gaz, elektrlk, tele.fon, banyo. Her§ey 
miikemmel. i~indekilere mi.iraeaatlari. 

* -- 9 

HAYLAYF YANINDA - Lale loknnta 
ve birahanesi en'aslle blrlikte devren sa
t1llk veya klrahkt1r. Tan slnemasma mi.i
racaat. * - 2 

ltADlltOY - Miihiirdar cad. denize na
z1r k~eba.11mda dortyol a~ dort tarafma 
pencere a~lablllr 327 arl}m arsa sa.t1hk. 
Bahariye cad. 93 N. her gti.n o~Ieden sonra 
mu. * - 4 

SATILIK - Yeni in~ edilmi~ ild apar
tlman beheri maktuan 12500 llraya 
sat1llk. Miio1temilatl tekmil semtl Lfllell 
Koska caddesi Terkos c;~mesi yanmda 40 
ve 42 numara. * - 5 

5 - MOTEFERRlK 
BASE VE FOKSTEKiYE CiNSLERiN • 

DEN - Gayet iyi clns 2 yavru kopek is
teniyor. (A~aml ilan memuruna miira
caat. Telefon 20681. * - 23 

ALMANYADA TABSiL Gotmtts - Bir 

AI.MANCA DERSLERi - Berlin iiniver
sitesinden mezun bir Alman profesor ta
rafmdan en serl ve asrl metodla verillr. 
Flatlar mutedlldir. «Prof. H.» * - 7 

iNGiLizCE - (Bahusus ticaret §Ube1e
ri) - Ingfllz Oxford ilnlverslt. mezunu bir 
profes<>r ders verlyor. - Esasll ve en asrt 
Wlul. - Ehven fiatler. - aingn. Prof.• * -10 

ALMAN MEKTEBi TALEBESiNt - Bir 
dlplomall Alman muaUlm her ders §ube1 
sine katl surette ve serian hanrlamakta
dlr. ,cDlpl. P.rotes.• rtim.uzla. gazeteye 
m\ir. * - 10 

Bi~ VE DW~ - En kolay usullerle 
bayanlara. Ji'ransiz lillcs metodla otretl· 
llr. Ist. Gedlkpa.p. Ballpa§a yoku§u Vah· 
ran Asaduryan eczanesl iistiinde No. 1. 

* 
$ERiK ARANIYOR - HAlen mahdud 

blr sermaye ile pek clddi ve kA.rll blr ~ 
tedvlr etmekte olan bir tUccar i§lerinl 
tevs1 etmek gayeslyle, sermayedar ~erik 
anyor. Ylrml bin (20,000) liradan a~dt 
tekilller nazar1 itlbara almm1yacakt1r. 
e:§lrket. riimuzile gazete idar'ebanesine 
miiracaat edllmesi. 

iNGiLiZCE ¥E FRANSIZCA - <;ok iyl 
bilen matmazel hususl dersler veriyor. 
Altl}am S. K . harflertne miiracaat. 

* DANS DERSLERi - En iyi en c;abuk 
ve akademik metodlarla asri dan.sla.n ye· 
nilikler ile ogreten Prof. Hanunyan B. ~
Iu Parmakkap1 Mis sok. 13 * - 7 

COit iYi iNGiLiZCE VE FRANSIZCA -
Bllen tlcarethanelerde, miiesseselerde ti· 
earl mektuplar ya-zar. Ak~mda E. E. rti
muzuna mektupla mtiracaat. 1< - 2 

IOllTUPLARINIZI ALDDtlKD 
Ouetem.ttl ldanbanmln1 adtel ala· 

td l6ltermif Olan t artlertmlsdm 

S. S. - K. N. - B. K. -
Muhuip - -c. E. 

Tiirk bayan Almanca ve Fransizca ders namlanna celen mektupl&n ldanba• 
vermektedir. Arzu edenlerin Ak§amda. CE nemtlden aldlmlalan mercudur. 
rfur.uzuna. mektupla mi.iracaatlan. * - 1 '""-------------.., 

Gayrimenkul sat1~ ilan1 
Istanbul emniyet sand1g1 mudOrlOgOnden 

Bay Eminin sandlguruzdan 10895 hesap No. sile aldlgi 5500 liraya kar~1 
birinci derecede ipotek edip vadesind£: borcunu vermediginden hakkmda ya
p1lan takip ilzerine 3202 No. lu kanunun 46 c1 maddesinin matufu 40 c1 mad
desine gore sablmas1 icap eden tTskildarda Hacehesnahatun mahallesinin 
Pa§a limam caddesinde deniz kenannda eski 136 yeni 37 No. lu ~argir depo
nun tamanu bir buguk ay mliddetle ac1k arttmnaya konmu§tur. Sat!§ tapu 
sicil kaydma gore yap1lmaktachr. Arttmnaya girmek istiyen 1100 lira pey 
akc;esi verecektir. 

Milli bankalanm1zdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
mi§ biitiin vergilerle beled1ye resimleri vaklf icaresi, tellaliye ri.lsumu, taviz 
bedeli iJorgluya aittir. Artt1rma §artnamesi 16/ 1/ 939 tarihinden itibaren 
tetkik etmek istiyenlere sandlk hukuk i§leri servisinde a~1k bulundurulacak
tll'. Tapu sicil kayd1 ve sair lfu:umJu izahatta gartnamede ve takip dosyasmda 
vard1r. Arttirmaya girmi§ olanlar, bunlan tetkik ederek satll1ga c;ikanlan 
gayri rnenkul hakkmda b.er §eyi ogrenmi§ ad ve itibar olunur. Bilinci arttll'
ma 9/ 1/ 939 tarihine miisaclif per§embe giinii Cagal.oglwida kain sand1gim1z 
da saat 14 den 16 ya kadar yap1lacaktir. Muvakkat ihale yap1labilmesi igin 
teklif edilecek bedclin tercihan aJmmas1 icap eden gayri menkul milkellefi-

yeti ile sandlk alacag1m tamamen g~mi§ olmas1 §artt1r. Aksitakdirde son arbra
nm taahhildii baki kalmak §artile 27 / 3/ 939 pazartesi giinii ayni mahalde ve 
ayni saatte son artt1m1as1 yap1lacaktir. Bu arttlrmada gayri menk.ul en ~ok 
artt1ranm ustilnde b1rakllacaktu. Haklan tapu sicillerile sabit olmayan ala
ka.darlar :ve ;rtifak ~1akkl sahiplerinin bu haklanru ve hususile faiz ve masa
rife ..dair iddialanm ilan tarihinden itibaren 20 giin i~inde evrala miisbitele
rile beraber dairemize bildirmeleri Iaz1md1r. Bu suretle haklanm bildirmeml§ 
olanlarla haklari tapu sicillerile sabit olmayanlar satl§ bedelinin payla§ma
smdan hari~ kahrlar. Dalla f&zla malfunat almak istiyenlerin 938/ 943 dosya 
numarasile ;;anchgim1z hukuk ~le1i servisine miiracaat etmeleri liizumu ilan 
olunur .• 

• DiKKAT 
Emniyet sand1g1; sand1ktan ahnan gayri menkulU ipotek gostermek isti

yenlere tahmm edilen k1ymetin yansma kadar ikraz yaparak usuliine gore 
kolayllk gostermektedir. (359) 

ea,vekalet 
eksiJtme 

istatistik 
ve ihale 

' genel direktorlQgu 
komisyonundan 

1 Dairemizde mevcut Povers istatistik makinelerinde kullamlmak ilze-
re 320,000 adet renkli §eridi havi fi§ satm almacakt1r. 

2 - Bu fi§lerin beher bin adedi i~in 360 kurWJ fiat tahmni edilmi§tir. Be
deli Uzerinden /u 7,5 lruru~ muvakkat teminat verilmesi laz:undlr. 

3 - thale a~1k ckslltme usullle kAnunusaninin 25 inci ~ar~amba giinil sa· 
at 16 da umum mildilrltik binasmda toplanacak olan komisyonda yapllacak
t1r. Niimune dairede mevcut fi§lerin ayni olacaktir. Bu babtaki §3.rtname ko· 
misyon katip1iginden istenebilir. (58) (178) 

Dr. A. A 11m Onur •-II 
KIBALIK AYKUT HA....~ - Eminonilne 

ya.km konfo.rlu, yenl Ve miistakll 4 Oda, 0 rtako• • y 
yazihane ve ttcarethane ic;in bulunmaz 
yerdir. Asmaaltl Knlr;m sokak No. 30. 

Dr. FETH i 
L ABORATUVARI 
Cerrahpqa hastanal 

ba.kteriyolofu OiHA ·ai1t _ Bakkal Neago: ka:~- $ i FA YU RD u 
Ciano a.part. 2 .No. 5 oda su elektrik ban- istanbulun en gtizel yerinde, genlf 
yo devren 28 Ura klrayla kap1c1ya mi.ira- blr park lc;inde, konforu miikemmeJ, 
cnat. * bakmU tyi, kadm ve erkelc her tftrlil 

baltallklara a~1k hastane. 
ACELE SATILlK 'KELEPiR EV - Datum ve kadm amellyatlarile f1-

8 oda, terkos, havagaz1, banyo, kuyu, sar- tlk, ape.nd.lalt, basW: ve di~er amellye-
n1c. babce. Be§ikta§ Q1raga.n cad. No. 50 leli tctn ~k ucuz husust flatler. Orta· 

Kan, fd.rar, balgam, mevada gaf.. 
ta tahlUleri v~ (IDRAR V ASIT A· 
slLE GEBELICAIN ILK GONLER1N
DE KA Tl ~HlSt) yapilar. 
Beyoilu t Talulme eiderken Metellk 
eokaii Ferah apart1man1 Tel. 4053.f 

1'1 Kanunusani 1939 

TA Ri 
Sek 8ARAPLARI 

Ege bolgesinin emsali 
bufunm1yan ~ekirdek

siz taze Ozumden 
yap1lm1~t1r. 

T ARIS SARABI 
• • • 
l~IDIZ. 

T ARIS SARABI 
s1hhat ve kudret verir. 

Sofran1zda daima 

T ARIS SARABI 
bulundurunuz. 

Sat1s Maoazas1: 

Domisek 

Beyoglu ls ti k lal caddesl No. 64 
( Parmakkap1 Tramvay durag1 ) 

Gayrimenkul sat1~ ilan1 
Istanbul emniyet sand1g1 mudurlugunden 

blii bay Mehmed f..linin sag,1gmda sandtgmnzdan 21823 hesap No. sile 
alchg1 1800 liraya kar§I birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu 6deme
diginden yapllan takip iizerine 32')2 No. lu kanunun 46 c1 maddesinin matufu 
40 c1 maddesine gore satllmas1 icap eden Eminonii. Hocapqa civarmda Hob
yar mahallesinin Bablfili Ac1musluk sokagmda (~am matbaasi kar§1smda) 
eski 13 yeni 20 kap1 304 ada, 8 parsel No. lu kargir evin (imalathane) tamam1 
bir bu~uk ay mi.lddetle ac:;Ik a1tlumaya konmu§tur. Satl§ tapu sicil kaydina 
gore yapllmaktadlr. Artturnaya girmek istiyen 720 lira pey akc;;esi n~rec~tir. 

Milll bankalar:umzdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
mi§ biiti.in vergilerle belediye resimleri vak1f icaresi, tellaliye ri.isumu, taviz 
bedeli borglnya aittir. Arttirma §artnamesi 19/ 1/ 939 tarihinden itibaren 
tetkik etmek istiyenlfn-e sanchk hukuk i§leri servisinde ac;;1k bulundurulacak
t1r. Tapu sicil kayd1 ve sair Hizumlu izahatta §artnamede ve takip dosyasmda 
varchr. Arttirmaya girmi§ olanlar, bunlan tetkik ederek sat1bga ~1kart1an 

gayri menkul hakkmda her §eyi ogrenmi§ ad ve itibar olunur. Birinci arttll'
ma 13/ 3/ 939 tarihine miisadif pazartesi giini.i Cagaloglunda kain sand1gim1z
da saat 14 den 16 ya kadar yap1lacaktir. Muvakkat ihale yap1labilmesi i~in 
teklif edilecek bedelin tercihan almmaSI icap eden gayri menkul miikellefi-

yeti ile sandtk alacag1m tamamen gegmi§ olmas1 ~arttir. Aksitakdirde son artrra
run taahhudi.l baki kalmak §artile 30/ 3/ 939 tarihine miisadif peqembe giinii 
ayni mahalde \'e ayni saatte son ui-ttu·mas1 yapllacaktir. Bu artt1rmaya gayri 
menkul en c;ok arttiranm tistilndl:' b1rak1lacaktir. Haklari tapu sicillerile sabit 
olmayan alakadarlar ve irtifak hakk1 sahiplerinin bu haklanru ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialanru Han tarihinden itibaren yirmi giln ii;inde ev
raki milsbiteletile beraber dajremize bildirmeleri lazrmdlr. Bu suretle hakla
nm bildirmemi§ olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmayanlar satl§ bede
linin payla~aSlildan hari~ kaJirlar. Daha iazla malfunat almak istiyenlerin 
938/ 725 dosya numarasile sand1g1m1z hukuk i§leri servisine miiracaat etme. 
leri liizum ilan olunur. 

* DiKKAT 
Ernniyet sanchg1; sand1ktan alman gayrt menkulil ipotek gtistermek isti· 

yenlere tahrnin edilen kiymetin yans1na kadar· ikraz yaparak usuliine gore 
kolayl:lk gostermektedir. (356) 

Galatasaray lisesi ahm satam komisyonu 
ba,kanhg1ndan 

Ke§if bedeli ilk teminat1 
Lira K. Lira 
6381 29 479 ka1orifer kazam 

Galatasaray lisesine yeniden allrup yerine konacak olan ve ke§if bedell 
ve ilk teminat1 yukarda yaZlh iki adet kalOrifer kazanmm 6/ 2/ 939'pazartesi 
gtinii saat 14,30 da; Beyoglunda istik:HU caddesinde 349 numarah binarun 
ust katmda liseler muhasebeciliginde allm satim komisyonunda a~1k eksilt
mesi yapllacakt1r. Bu i~e gireceklerin ke§ifname ve §artnameyi gBrmek mere 
okul idaresine ve ticaret odasmm yeni sene vesikasile en a§agi iic bin lirahk 
bu gibi kalorifer ve miimasm i~aat ve tamirat1 yaptigma dair resmi miiesse
selerden a.luunlf vesika ve teminat rnakbuzlarile belli g\in ve saatte komisyo
na gelmeleri (331) 

Naf1a Vekaleti 
Istanbul El~ktrik i§Ieri Umum Miidiirliigunden: 

MOHiM iLAN 
Memur ve miistahdeminimizin 1938 senesine aid <(ye§ih renkli hiiviyet 

varakalarmm 1 ikincilranun 1939 t arihinden itibaren iptal edilerek 1939 se. 
nesi igin muteber olmak tizere «kirm1Zl1> renk.te varakalarla degi§tirlleceglnl 
UMUM MttotJRLtrGUMOZ saym mii.§terilerine arz eyler. Bu kartla1·m b8f 
tarafmda idarenin resmi ilnvam olan ccT. C. NAFiA VEKALETi ISTANBUL 
ELEKTRiK: i~LERi UMUM MitDURLUGit» yaz11ldir. 

Yu.kanda g0sterilen cvsafa uygun olmayan kartlar sahte addedilmeli ve 
bamilleri Polise habe'.· verilmelidh'. (323} milr. 1 cl Valot ban No. 28. Tel. 20880 Jt6y, tramvay yolu, Mualllm Nacl cad. 

~-~--* :1.n :ta :ur =t• -- a-ua.~--~--•----... '~'1 ...... - ....ALnU-__ A.J...a. _ ________ ___ ....:....____:....11LL_ ______ ~-------------..CIMlliD.l~dlln.£1DJc...a-=-. _ __ __J 
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GRiP siz, NEZLEsiz, 0 KS OR OKsoz, Bir 
K11 

Sa.hife 15 

V A L D A PASTiLLERi s:;~~:~.e 
Haklki V A L D A isml Ozerlnde 1srar ediniz. He:- mOhlm eczanede bulunur. 

Her sabah alacaa1mz bir tek KESKiN KA$E UsUtme, grip, nezleye ve aanlara birebirdir. SALiH NECATi 
Bah~ekap1 

Nl;( •lli1 
Fennt ve slhhi bir surette imal edilen 

Vi ROZ.A 
Bilfunum yamklar, tlr~ yaralan v. s. 

TEDAViEDER Vi ROZ.A 

t;HER . .. 
BAL/OG£U 

iSTAN.~ 
~Al<MAl<~ILAR 

~~~ _ SANDALYECiLER t 
kullan1n1zl 

B~lDlZln rahatbgi ve uzun lo~ gecelerinde sicak ve rahat yatmak ic;in 
soba. ve kalorifere lhtlya~ bissetmiyeceginizi (1) liraya alacag1mz kui;; tilyii 
yast1k size isbata kAfidir. 

Yorgan, §Ute, yastlk fiatlerinde miihim tenzilat yap1ldl. Ku§ tuyti ku
ma.,1ar1mn her rengi bulunur. Fiatleri gok ucuzdur. 

Adres ' lstanbulda ~akmak~dar yolru~unda ku~ tiiyii fabrikasL 
Telefon: 23027. Sa~ yerleri: Ankarada, Beyoglunda Sumer Bank 

Yerli Mallar Pazarlannda. 

Turk hava kurumu lnegol $Ubesinden 
Kurban bayrammda §Ubemlz nuntakasmda toplanacak tahminen (3000) 

loyun (400) ke~i (75) Signe <\erJsile (600) barsak a~lk art~1rmaya konmU§tur. 
llat deter goriil'U.rse 25/1/939 ~ar§Blllba gilnii saat 16 da ihalesi yap1lacakt1r. 

iateklilerin ihale giinil §Ubeye ve prtnameyi gormek tizere de kurumun 
lalanbUl pbealne m\iracaatJan. 321) 

Scandinavian Near 
East Agency 

Qalata Tahir ban 3 ilncil tat 
Tel: "4991 - 2 - I 

Svenska Orient Llnten Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantz11, 

DdynJa Copenhag Abo Reval ve btltiln 
Baltlk Umanlan oark ve Katadenlz bafll· 
ca ltmanlan arasmda 15 gtinde bit a.zlm•' 
ve avdet i.,;ln muntazam postalar. 

OdynJa - Dantzlg - Gothenburg vc Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Gumborg vapuru 21 K. saniye dofiru. 
Boreland vapuru 22 K . sanlye do~ru. 
Vikingland vapuru 30 K . saniye dojtru. 
Yakmda :lstanbuldan Hamburg Roter· 

dam - Kopenhag, Odynla Oothenberg, 
Dantzlg - Stolcholm, ve Oslo llman111n 
t~in hareket edecek vapurlar. 

Flora vapuru 14 K.sanlye doe;ru. 
~umborg vapuru 27 K. saniye dogru. 
Isa vapuru 5 §Ubata do!!:r11 
Fazla tafsllAt t~in Oalata'da Tahir h&n 

3 iinctl Jcatta kA.tn acenta.11tma mtll'acaat.. 
Tel: 4-4991 - 2 - 3 

ROMANY A SEYR1SEFA1N 1DARES1 

Hareket edecek vapurlar: 
Ardeal vapuru 19 K. Sani per§embe saat 

8 de (Trablus, Beyrut, Ha.yfa, Yara ve 
Portsaide) e. 

Basarabia yapuru 20 K. Sani cuma saat 
16 da (Pire, Iskenderlye, Telaviv, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

11Romanya» ve uDacla» vapurlari 15 gunde 
blr yapbklari <Plre, Lamaka, Telaviv, Hay-
fa ve Beyrut) seferleri i«;in ~ar§amba gftn
leri saat 9 da ve 20 ikinclkanundan itibaren 
gene 15 gtinde bir yaptiklari (K0sten
ce) seferleri i~in cuma gtinleri saat 14 de 
limanmnzdan kalkacaklard1r. 

Fazla tafsllat i«;in Galata Yolcu Salonu 
Jca11ismda Tahlrbey hanmda istanbul 
umuml acentahtma miiracaat. Telefon: 
49"49 - 49450. 

Zayi - Eminonii malmildilrlii~iinden 
aldlgun 1415 kaza. numa.rah maq ciizda
mmla ve berat1m kaybolmu§tur. Yenllerlnl 
alacatimdan eslcllerlnin deterl yoktlll. 

Emeldi yiisba1p: Faad Gan•ay 

T . C . Z iRAAT BANKASI 
Karala1 tarilai: 1888 

Sermayesl: t00.000.000 TUrk llras1 $ube ve Ajans adedl 181 
ve 'ticari laer raeoi banka maameleleri Zinli 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LIRAIKRAM1YE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarall ve ihbarsiz tasarruf hesablannda en u 50 llraSl bulunanlara senede 4 deta 

ceJd1ecet kur'a lle qafldakf pllna g6re ikramlye dagit1Iacaktir: 

4 Adet .1.000 Lirahk 
4 • 500 
4 • 250 > 

40 • 100 
100 • so 
120 • 40 • 
160 • . 20 •. 

DIKKA T: Hesaplarmdaki paralar blr sene i~inde 50 llradan 8f&il 
dlrde " 20 fazlasile verilecektir. 

4,000 Lira 
2,000 • 
.1.000 • 
4,000 • 
5,000 • 
4,800 • 
3,200 • 

dO§meyenlere ikramfye ~lkdlil tat· 

Kur'alar senec1e ' dda, 1 Eyl(U, 1 Bldncl klnun, 1 MAK " 1 llulraD &arlhlerlnde ~ekilecektir. 

inhisarlar U. Miidiirliigiinden: 
I - idaremizin C1bal.1 tutun fabrikas1 i~in ~artmime ve numunesi muci

bince satm almacak un gibi ince §ey konabilecek standart normal s1k orgtili.i 
(6000) adet t.iiUin tozu ~uvah ag1k eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhamrnrn bedeli beherj 27 kuru~ hasebile 1620 lira muvakkat te
minati 121.~o lil:adir. 

III - Eksiltme 25 1, 93!) tarihine rastlayan ~ar§amba gilnii saat 14 de 
Kabata§ta levaz1m ve milbayaat §Ubesindeki abm komisyonunda yap1lacakt1r. 

IV - - f;lartnameler paras:z olarak her gtin sozU ge<;en ~ubeden almabile
cegi gibi ntimunede gori.ilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giln Ye saatte 7a 7,5 gilvenme 
paralarile birlikte yukarda ad1 gegen komisyona gelmeleri ilan olunur. (193) 

* 1 adet zim.para ta§I tezgah1 motori.i ile beraber komple 
! » Makkap tezgah1 teferruatile komple 
1 ,, Torna » » x 
1 >1 Demir testerc tezgah1 motor ve tulumbasile komple 
1 » Makas ve zrmba tezgah1 buttin teferruatile komple . 
1 - idaremizin Diyarbakir fabrikas1 i~in yukarda ems ve e\saf1 yaz1ll 

5 parc;a atolye alfit? ~artnamesi mucibince a~Ik eksiltme usulile satm ahna
caktrr. 

H - Heyeti u~.numiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve muvakkat te
minatl 168,38 Jirad1r. 

DI -·- Eksiltme 23.'1/939 tarihine rastlayan pazartesi gilnu saat 14,30 
da Kabah~ta levazun Vf' mubayaat §Ubesindeki alrm komisyonunda yap1la
cakt1r. 

IV -- f}artnamekr paras1z olarak her gun sozti ge~en §Ubeden almabilir. 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fennl tekliflerini inhisarlar 

umum mildilrltigli milskirat fabrikalar §Ubesine vermeleri ve ihale giintinden 
blr giin evveline karlar tekliflerinin kabulilnu mutazammm ve eksiltmeye i§
tirak vesikas1 almalaP laZimdlr. 

VI - isteklilerin kanuru vesaik ile muskirat fabrikalar §Ubesinden alma
cak eksiltmeye i§tira!t vesikas1 ve % 7 ,5 gtivenme para I a rile birlikte munaka
sa i~in tayin edilen giin ve saatte yukarda ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (144) 

* I - idaremizin Karaag~ barut deposunda §artname ve projesi muci
bince yeniden yaptmJacak ah§ap iskele in§aatI a~ eksiltmeye konmll§tur. 

II - Ke§i! bt'deli (2856,61) lira ve muvakkat teminat1 (214,25) lirad1r. 
m - Eksiltme 30/ 1 /939 tanhine rastlayan pazartesi gilnti saat 14 de 

Kabata§ta levazim ve miibayaat ~ubesindeki alun komisyonunda yap1lacakt1r. 
• IV - ~artnnme vc projeler 15 kuru§ bedel mukabilinde sozil ge~en §U

beden almabilir. 
V - E'.ksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin f enni evrak ve vesaiki inhisar

lar i.n§aat §Ubesine ibraz ederek fenni ebliyet ve. eksiltmeye i§tirak vesikas1 
almalari lazundlr. 

.. VI - istekiller kanunen kendilerinde aramlan vesaik ve ~~ 7,5 giivenme 
paralarile birlikte eksiltmc ic;in tayin edilen gun ve saatte yukarda ad! gec;en 
komisyona gelmeleri ~18.n olunur. (255) 

* I - idaremizin Pa~abah~e fabrikasJ i~in ~artnamesi mucibince satm alt-
nacak c50> ton SOmikok ~lk eksiltmeye konm~tur. 

II - Mauhammen bedeli beher tonu c24> lira hesabiyle d200> lira ve 
muvakkat tcminat1 c90> liradlr. 

Ill - Eksiltme 20/ 1/ 939 tarihine rasthyan Cun1a giinu saat 15 te Kaba
tW?ta Levazim ve Milbayaat ~ubesindeki Ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - ~ai'tnamelei' parasiz olarak her giin sozu ge~en ~ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme ic;in tayiB edilen gun vr saatte M,, 7 ,5 gi.invenme 

paralarile birlikte yukai·1da ad1 gec;en komisyona geln.ieleri ilan olunur. (85) 

Devret Demiryollar1 ve Limanlar1 1, 1etme 
Umum ldaresl llanJari 

Eski§ehirde .Yol atolycsinde yuptinlacak marangozhane ve garaj bina
lan bilfunum beton ve kA.gir in§aah ile ahp.p ve demir in§aati vahidi fiyat 
uezrinde kpah zarf usulile eksiltemeye konmu§tur. 

1 - Bu i§lerin mul1ammen bedeli 115,000 liradlr. 
2 - istekliler bu i§e ait ~artname ve sair evrakl Devlet Demiryollan An

kara, Eski§ehir ve Sirkeci veznelcrinde 575 kw·u~ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 9/ 2/ 939 tarihindP. Per~embe gunil saat 15 te Ankarada Dev. 

let Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci komisyonunca 
yapl.lacakhr. 

4 - Eksmtmcy~ girebilmek i~in isteklilerin teklif mektuplan ile birlikte 
a§ag1da yazJ.h teminat ve vcsniki ayni giin saat 14 e kadar Komiyon reisligi
ne tevdi etmi~ olmalan laz1md1r. 

A - 2490 say1h kanun ahkanm:a uygun <l7000» lirahk muvakkat temi
nat. 

B - Bu kanunun tay!n etti['i vesikala1\ 
C - Bu i§e aid ehliyet veEikas1 <•Ehliyet vesikas1 i~in eksiltme ta1ihinden 

en az sekiz gi.in evvel Nnfia Vekaletine milracaat edilmesi. «109» ( 245» 

TURK HAYA KURUMU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
Dordiincii ke1ide: l l/$ubat/1939 dadir. Biiyiik 

ramiye: 50,000 liradir ... Bundan batka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirabk ikramiyelerle (20.000 ve 
.10.000) lirahk iki adet miikafat vard1r ... 
Bu tertipten bir bilet alarak qtirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 

de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmil olursunm. 

Is tanbul y UkcUler cemiyetinden: 
Bir senellk besab1 gormek ve bu~eyi tasdik ve idare heyetl intihap eyle

mek ilzere cemiyetimize mensup esnafm 23/1/939 pazartesi gilnii saat onda 
Sirkeclde Mtzano lu barunda cemiyet merkezinde bulunmalan. 
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OCUKLARDA KEMiK HASTALIKLARI 
EN ZiYADE iYi BESLENE EMEHDEN DOIAA 

Vitamin ve 'Ilda maddeleri az olan yiyecekler, cocuklara maatteessQf car1>1k bacakh, titkin kemikli ve koca 

kafall Japabilirler. Cocuia ~ok yedirmekten ziyade, az fakat besleyici maddeler vermek gerektir. 

G1dai cevherlerin en mi.ikemmelini havi olan 

FOSFATiN FA Li YER 
Siit ~ocuklar1nda cliflerini manta.zam ~luncuina, kemilrlmn ve adalelerin giizel nefl'iinema balnuu1na IUmet eJer. 

FOSFATiN FALIYER 
Amerika, A vr~ ve biitiin medeni diinyada Milyonlarca ailenin, ~ocuklarlDI biiyiittiilderi kuvvetli bir gidadar. FOSF A TIN F ALIYER kat'i

yen bozulmaz, a1cak ve aoiuk biitiin iklimlerde muhafaza eclilir. En nazb yavrular bile FOSF A TIN' den hotlanar, onu aeverek ve iateyerek yerler. 
~uklar1n1za ii~ ayhktan itibaren 4 yafma kadar FOSF A TIN F ALIYER vermek auretitile eaaab bir gida temin etmit oluraunuz. FOSF ATIN 

F ALlYER ile yapilm11 bir mahallebi, nefaaet itibarile daima e11iz ye emaalaiz lezzettedir. Biltiin tamnmq eczane ve biiyiik bakkaliye 
magazalannda elveritli fiatlarla aablmaktad1r. 

·DIKKA T: Aileler, ~ocuklar1n1 kemik hastal1klar1ndan FOSF ATiN F AUYER ile korilrlar. 

ARTIK BA.SIM CATLIYOR 
NEZLEMVAR 
NEVRAlJlYE TUTULDUM 
GRlPTEN KORKUYORUM 
DlSlM ACRIYOR 

DEMEYIN 

BIR KA~ E 

1:11->:m:u:a 
EN IYI f;AREDIR 

i~kisiz AiLE SAZI ...................... 
K ·s d ............. ._ e ant a 1me1 Sas be7'etlyle -

Bavan MUALLA • 
Dirdinei VUd Ban 

BORS& ltllL\.\Tll&NESiNDE 

"Kurtu/uf,, 
Bi~ki ve diki1 dersansi 

Miidlresi: Mm. Papuyan 

Haftarun 4 giinilnti kadmlara g(inde 
ilQer saat Fransiz usullyle biQld ve dl
kif dersi tedri.s edillr ve 4 ayda Maa
rif~ musaddak diploma verir. FerikOy 

Tepeiiatu 116 No. Papazyan apartunam. 

ANNELER 

S'NGER ( Billniz Id 9QCuk yaimz meme iQln I aglamaz. <;ok iyi bWrslniz Id: CocuAu 
blr~tan sebeplerden birisi de aplf 

Bayanlara mahsus eJmuh ve pirlantall Singer saatlerinin yenl 
modelleri gelmtftir. Flatlan '15 lira Ul 600 lirachr. 

--EMS.\l.LERt Ghil ON Bq 8BNB GABANTbJDlB
T8§1'adan talep vukuunda yeni katal<>I g0nderilir. 

81 NG E G. SAAT MAOAz.u.Alu - Istanbul Emlninil. Tel: !19" 
tstimlAk dolay1silc maguamiz arkadaki dar sokaia naklolunacUtu. 

SOMER BANK 

Birlesik Pa1uk ipliOi va Ookuma 
f abrikalan muassesesinden 

Pamuk ipligi sat111: 

K · 1..._ 
/ 

1....-!1... al 12 No. Paketi 415 Kurut 
ay.en ocz aorurcu1 m 1 16 • • 480 • 

Nazilli Bcuma lalwiltcui mali 24 • • 580 • 
Ereili Bez labrilta. mali 24 » • 580 • 
Yalna Eresli Bes labrilrcurnda: 
10 Balyal1k sipari§ler ~In • • 575 ,. 
15 ll )) • II )I 570 It 

25 11 » » » » 565 » 
50 ll >) • II It 560 • 

Fiatiarla fabrlkada teslim fal'tile sattlmaktadlr. 

tplik mii.c;tehliklerinin yukarda yazill fabrikalara gonderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihti~lan nlsbetinde lpllk siparifi verebilecekleri 
ve 24 numaradan mce ve muhtelif m•ksatlara yarayabilecek pamuk Ip. 
liii miistehliklerinin de ihtiy~lamu yine ayru prtlarla yalruz Eregll 
fabrlkasllla sipari§ edebilecekleri ilAn olunur. 

aralanmn ter ve aalreden piferet la· 
ararat ~ rabatm etmealcllr. B1I 
ltibarla gQnde iki defa ~ 

PERTEV 
COCUK PUDRASI 

ile pudralayuuz. Ne Adi tuvalet Pwl· 
ra1an ve ne de ~k itina ile hazlrJan. 
IDJf paha11 pudralar 

PERTEV 
COCUK PUDRASI 

yerinl tutamu Bu pudra bilhusa yav
rulann cildleri ve ifrazat1 nazan itt
bara a1marak yapllmlftu'. 

--• Sa~ bak1m1 
Gilzerugtn en birincl prta. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve ~ dokillmesini 

tedavi eden teslri mucerreb bir 

~. * 
Sahlbi Necmeddin Sadak 

1Jmumi Defriyat midiiril IJevW a.do .......... 

A GARAN SA(:LARA 

Kumral ve siyah renkte s1hhi sa~ boyaland1r 
iNGILtz KANZUK ECZANESt 

BEYOOLU - iSTANBUL 

Turk hava kurumu sat1nalma komisyonundan 
27 nci tertip piyango biletleri i~in 150,000 el, ve 10,000 duvar plAm ve 

10,000 afi§ yaptmlacak ve 20/l /939 cuma gilnti saat 15 de mtinakasa yaplla
calmdan 1stekll clan!ann prtnamesinl g0rmek i.Lzere piJ&DIO dlreld6rlOICl 
mub&lebesine milracaatlan. (332) 


