
Macaristan yak1nda 
Mllletler Cemiyetin
den aynlacak m1? 

lspanyada $iddetll 
muharebeler 
devam edfyor 
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Frans1z Ba$vekili dUn 
Korsikaya hareket etti 
Ba§vekil F ransan1n bir kar1§ yer bile 

terketmiyecegini sOyledi 
Marsilyadan iki vapurla muteaddid Senegalli 

taburlar ·cibutiye sevkedildiler 
Paric; l - BWi\'Ckil B. Daladier bu 

s b h c.tat onda Paristen Tulona ha
r-ak t etnu t1r. Saat yirmi birde Tulo
na v 11 olacak ve Korsikaya gitmek 
uz Foch kruvazbri.ine binecektir. 
Bah11ye Nazm B. Campinchi de Ba~ 
vekil ile b!r1ikte hnrek~t etmi;;tir. 

Paris 1 Korsikadn Ba§Vekile par· 
Ink bu· ic;tikbal haz1rla1mu§t1r. Biltiln 
AJaccia §E>hri bayraklarla donanm1§· 
tu. Belediye dairesinde bilyiik bir ka· 
bu1 resmi ynp1lacnkt1r. 

8. Daladier'nin kati sozleri 
Paris 1 - B~vekil Daladier diln 

l'ad1kal osya1ist mcclisi grupu oniin
e beJanatta bulunmu~tur. Ba§vekil, 
ariciye Naz1r1 B. Bonnet'nin meclis 

ht1zunmdaki beyauabm tekrar ile: 

Daladier ve Fransis Bqvekllinin bindfgi Foch kruvazorii 
[Fock zirhh kruvazoril 929 seneslnde Brest'te yapllmlftll'. Hacmi 10 bin ton, sil

ratl saatte 32 mlldir. Kruvazor 8 adet 20,3, 8 aded 7!J, 8 adet 3,7 llk topla miicehhezdlr.J 

< fi'rnn a bir kar~ yer bile terketmiye. 
Cekur. dem~ ''e biikfunetin azimki.r 
P<llitikasmn de\·am edecegini ve ka
ti karanm Korsikada Ye Tunusla: Ce
iuyarde tekrar eyliyecegini s0ylemif
tir. 

Cibutiye asker gonderiliyor 
l\JarsiJy.1 31 - C1butiye gidecek 

olan Senegalli taburlar bu sabah 'Mar
sllyaya gelmi§ler ve istasyondan Uma
na giderek vapurlara binmi§lerdir. 
Halle istasyon oniindeki meydaru, so
kaklar1 ve nhtmu doldurm~tu. On 
be§inci mmtaka kwnandam general 
Obry askerleri tefti§ etmi§ ve zabitle
re hitap ile demi§tir ki: 

«.Miistemleke ordwnuzun impara-

lmar plin1n1n 
tatbikinde ilk iki i$ 

1- Cazi ktiprUsUnUn iki taraf1ndaki yollar aellacak, 
2 - Eminonu meydan1 tanzim edilecek 

A7.apkap1smdan ~i§haneye 

~ehircilik mtitehassw B. ProHun 
haz1rlad1gi NaZllll pl~n. Nafia VekA· 
Ietinde bir komisyon tarafmdan ted
kilc ve pIArun bazi noktalarma · iti· 
raz edilmii;tl. 

Beledlye, B. Prostun miltalAasmt 
alarak bu itirazlara cevab1ru venni.,. 
tlr. PL1run yakmda kati ~eklini ala
ca n ve tntbik olunabilecek vaziyete 
g le egi iimid ediliyor. 

I d J e ilk i~ olarak Gazl koprii
nun iki tarafmda ac1Iacnk yolla

nu hnz rlamnnsmn luzum gorrne~ 
t£>ch Kopru, onumiizdeki agustosta 

kt1r. Binaennleyh Unkapam -
d ba~ ve Azapkap1 - Taksim 

cadd£>elrinin o zamana kadar aqll-
mas1 laz11ud1r. Halbuki bu yollar uzc
r nde hem istimlak edilecek binalar 

d1r, l m de caddelerin in;;as1 Ui
ektedir. Belecll flnin elinde 

~lkan Meni' , ..... 

I 
bu mUhim tp bapracak para olma
dlgmdan hiikumetin yardnm zarurl 
goriiUiyor. 
~hrin imar plarurun ilk kls1m.la

nmn tatbiki icin hiildimetin be~ 
milyon lirahk yardunda bulwiacag1 
yaztl~t1. Bu yardlln tahakkuk 
ederse yeni ikJ yol a~tlarak haz1rla
nacaktir. Bundan b~ka Emnionil 
meydarunm tanzimi de bitirilecektir. 

Einonil meydaru icin iki harita 
varchr. Birinci haritaya dahil olan 
binalann istimlAki bitmi~ir. Bu ~ 
i~n Nafia Vekaletl, belediyeye bir 
milyon yedi yilz bin lira venw;itir. 
Bclediye bu paradan iki yilz bin lira 
kadar tasarruf e~tir. Bu iki yiiz 
bin Ura ile ikinci haritaya dahil bina
lann istimlakine b~hyacaktir. Hil
kumetin verecegi tahsisat ile istim
W.k i~i bitirilecek ve meydan mun
tazam bir fekil alacaktir. 

torlugumuzun te§ekkiiliinde oynadliJ 
miihim rolii herkes bilir. En kil~Uk 

bir tehdid kar§ismda memleketin da
vetine tehalilkle ko§acag1ruzi da tak
dir eder. Fransa, FrailSlz topraklan
m muhafaza ve miidafaadan iba
ret olan vazifenizi ifaya hazir olq " 
gunuzu biliyor. Size tam itimadlm1z 
varchr.)t (Devam1 5 nci sahifede) 

inoiliz - Sovyet ticaret 
muahedesl 

lngiltrenin bunu feahedeceii 
aoylniyor 

Londra 1 (A.A.) - Sunday Dispatch 
gazetesi, ingiliz tlcaret odalan cemi-

yetinin yapnw; oldugu te~bbiisler 
ilzerinc 1nglltere hiikumetinin 1934 

tarihli 1ngiliz - Sovyet ticaret mua
hedesini feshetmek tasavvurunda bu
lurunakta oldugunu yazmaktadlr. 

Yeni bir itilil.f akdi i~in muahede

de dcrpi~ edilm~ olan alt1 ay evvel

den haber verrne devresi esnasmda 
derhal milzakerelere gi~ilecegi soy
lenmektedir. 

Bu gazete, ingllterenin Sovyet 
Rusyaya yapmakta oldugu ithalatm 
1933 seneslndenberi tevakkuf ha
linde oldugunu, Sovyetlerin ingilte

reye yapmakta olduklan ithalAtm isQ 
1933 sencslnde 17 milyon bes yilz bin 
ingillz liras1 k1ymetinde ik~n 1937 
senesinde 29 tnilyon liraya ~~ bu
Jundugnu ilave etmektedir. 

.D•kka•Ie.r• 

Key/I ver/c/ madd•l•r 
1938 yzli i~inde Istanbul vil411etind4 

i~lenen ci.iriimlerin istatutigi yapzl. 

~: 39 katil, 1500 den fazla hirsizltk, 

500 de keyif verlci madde ~ak¢.tg&. 
Hepsi miith£i. Fakat dikkat bilha.s. 

sa sonuncuva saplamyor. Y akalanan 
~akf'14t" 500 olursa yakalanmayan

lar ne kadar? Hele o zehirleri kulla
nanlar ~ kifi? 

$iddetli cezai tedbirler aldik. Fakat 

af etin tehdidkcirligirn tr.Uhaf aza et· 
ti§i gorllliiyor. Acaba mficadelenln. 

manevi kismi nu az yapiltgor? Her 
ha.Zele ilzeriruie UZ?m uzun dii.funille· 
eek, yeni yeni tedbirler aranaca~ bir 

mevzu. 

Asyada Avrupa emper
yalizmini imha etmek ••• 
Salahiyettar bir Japon hiikiimet adam1 

Japonyan1n buna karar verdigini soyliiyor 
Amerika, Japonyan1n ~inde niifuz iistiinlugunii 

kabul edemiyecegini bildirdi 
Tokio 1 (A.A.) - Hariciye Neza-

reti, istihbarat subesi reisi ve neza- r 
retin d~iinceleri~ bildirmege salA.
hiyettar Kawavi cJapon iddiasi:. 
admda nei;erttigi bir kitapta ezcfun-
Je ~yle diyor: 

«Uzun aSirlacra uyu uk bir halde 
kalm~ olan Uzak ~ark zihniyeti Ja
ponyada garp kiiltiirii He yapdan te
mas neticesinde yeni bir hamle al
~t1r. Japonya ~ark l'e garp kiiltiirii
nii birl~tirmek suretile yeni Asya 
zihniyeti yaratnu~1r. Binaenaleyh 
Uzak ~ark 1rkJaM yeni bir hayat 
rnefhumuna dogru scvketmeye hak 
kazarunJ§tlr. 

Mii~terek iman ile .A yada Avrupa ~ 

emperyalizmini imha etmek liz1md1r. 1 
Mazide Japonyamn kap1lanru Ameri-
ka zorlilnuJt1. §imdi de garp komJU
lanru sarsmak siras1 Ja1>onyaya gel
mqtir. Japonya yeni bir devrin aske
rl ve yeni Asyarun iimididir. 

Amerikan1n cevab1 Japon Ba~ekili prens Konoye 

Vqington 31 - Amerikarun Tokyo 
sefiri Japon h'ilkftmetine yenl blr no
ta vermi§tir. Bu notada Japonyanm 
<;inde bir nilfuz tistiinlilgilnil Arner1-
kanm katiyen kabul etmiyecegi bildi
rilmektedir. Amerika mahafili, nota
nm harbcuyane mahiyette olmamak
la beraber kati oldugunu .sOyliiyor. 

Amerlka, <;in ile rniizakereler neti
ceslnde kararla§bnlm1§ olan anl~ma
larm Japonya tarafmdan teshedile
miyeceginl bildirmektedir. 

Tokyo 1 (A.A.) - Amerika sefiri 
cumartesi sabah.t Arita 'ya 18/11 de 
Japon hilkiuneti tarafmdan 6/10 ta
rihli Amerikan notasma verilen ceva
bm kar§lhgm1 ihtiva eden notay1 tev
di etmi§tir. 

Maamafih §ang • Kay • ~. Ja
ponyamn teklffierini soguk surette 
kar§1lamaS1, pek iimid vermemektedir. • 

Japon ordusunun ileri 
harekti 

Tokio 1 (A.A.) - Taiyuandan ge
len haberlcre gore, Japon ordusunun 
~nSi viliyeti garbindeki ileri yilniy\l
§U muntazam olarak devam ediyor. 
~inlilerin ilssillharekesi olan Kihsien 
zabtedilmi~tir. 

Japonlar §imdi bir ~k kol ilzerin. 
den :}ansi vilAyetinin §imali garbisin
de ilerlemektedir. 

B. Hitler 
Amerika hilkumeti bu notasmda Ja-

ponyaya kar~1 ittihaz ettigi enerjik Y 1lba11 milnaaebetile orduya 
hatt1 harekette israr ve Japonya tara- bir hitabe ne1retti 
fmdan ileri siiriilen rniiddeiyat1 red- Berlin 1 (A.A.) _Hitler, yenl sene-
detmektedir. 

milnasebetile orduya hitaben •gu:la. 
Amerikan1n teklifi ve ki emri. yevmiyi ne~ret11l4tir: 

l;inin vaziyeti As1rlardanberl besledigimiz emel· 
Tokyo 31-Japon gazeteleri, mare- ler 1938 de tahakkuk et11l4tir. Bil,_ 

§al ~ang • Kay • ~ek partisinin ikinci Almanya kurulmu~tur. Siz, bu ife 
reisi general Vang Ching Veiln bir be- kati bir funil oldunuz. Sadakatinlzden 
yannamesini ne§rediyor. Bunda, Japon dolayi te~kki.ir ed.erim. istikbalde de..i: 
Ba§vekilinin ileri siirdiigu §&rtlar da- milletin haklanru her kime kar~ o-ki 
hillnde Japonya ile miizakereye girl- lursa olsun miidafaaya hazlr oldugJ>ir 
§ilmesi istenilmektedir. nuzdan eminim. ay 
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Geceki Ba. S abahki Baberler 
m 

) 
* 

Ba~vekil B. Cel31 Bayann KOylU kongresiK lstanb~I mu? Macaristan, Milletler Ce-
d I I . "h' b' fk erbela m1 . • t• d I ? 0 H 8 fine mu Im If nu U tki giindur terkos musluk- m1ye ID en ayr1 1yor mu. 

Bizim ic;in esas, halk1n fikirleri, 
halk1n istekleridir 

Ankara 1 (~ Iefonla) __, B~ekil 

B. Celal Bnyar, ziraat kongresine i~
tirak etm~ olan murahhaslarm ~e
refme verilen milsamerc esnasmda 
b1r nutuk irad etmi§ ve ezcumle de
n11§tlr k1: 

- Biz halktan uzak knhmmm, :ynl
mz zararb olacagma kani adamla
lanz. Bizirn i~in csas, halkm fikirle
ri. halkut istckleridir. Atatiirk ooyle 
)llpard1. inonil ooylc ynpmaktadlr. 
Biitiin devlet adamlannm da onlnra 
imtisal edeceginde ilphe )Oktur. 

Bu rejimirnizin kudreti, bu rcjimi
m izin iisWnliigudiir. 

Eskide devlet adamlan balk ile 
konu~zdL ~iinkli halk ile konu~
mak, halka icabmda hesap \'erm k 
'lcmektir. Bunlann epetlerinde bu 
hesab1 \'creed• pamuk ) oktu. Hnlk
tan korktuklari i~in ka~arlardI. Biz 
halk1 sevdigimiz i~it1, halkm i~inden 
oldugumuz i~in billlki halka k~u

) Oruz. Ele g~irdigimiz her f1rsat 
ancak bizi ku~ctleudiriyor. ~u da
kiknda, beni i inize evkeden yenil
mez ku\'\·etin ebebini de bunda ara
mah, bunda bubnabs1mz. 

Knrd~lerim, 

1939 )lhna miihim bir milli dava 
ile giriyoruz. Sizinle oz birligi, kafa 
birligi ettigimiz bu dih·a ~ok bilyilk
tiir. Fakat bugiinkii rejimin adamlan, 
~kirdleri, Attaiirk'Je inonii'niin ar
kada§lan, \'C bilyfik Tiirk milleti, ooy
Jc bilyiik diivalnn yenmckt~n zevk ahr
Iar. Koy ,.e Ziraat knlktnma davaSJ, 
biiyiik milli davalannuzm en ~mda 
gelir. l\liimkiin oldugu kadar siiratlc 
harekct cdilcrck, kararlanmzi yerine 
getirmege ~ah~acag1z. 

Akluuzda tutncaiJmz ey ~udur: in
onii b~1mzda, Ataturkiin gosterdigi 
ii tiin varhga iistiin refaha gidiyoruz. 
iutlaka muvaffak olacagiz. Ve mutla

ka e~ccegiz \'e siz hepiniz, diinyamn 
en iistiln, en refahh halkJ olacaksm:u:. 

Yeni yihmz1 kutlanm. llcpinize sa· 
ndetler, muvaffak1yetler dilerim. Te
miz, millctimizc liiy1k duygulanmza 
tqckkiir ederim. Sizin gibi, f ertlere 
mnlik bir millet, elbette diinyamn en 
biiyiik milleUdir.1> 
~ kilin nutku, cilmle ciimle koy

lii ve ~if~ilerin uzun allu lariyle kesil
di. 

Suriye Meclisinde 
hararetli milzakereler 

Meclis Suriye hukumetini iktidar1 
ele almaga davet etti 

8§Vekil "F ransa soziinii tutmak istemiyorsa, Suriyeli
ler istiklal i~in hayatlar1n1 fedaya amadedirler,, dedi , 

Paris 1 (A A.) - ~amdan bilclirili
yo1: Suriye parlamentosunda, Fransa

' Suriye anl~asmm tasdiki meselesi 
etrafmda cereyan eden milzakereler-

l!Pe. nasyonalist blok reisi Klusti, hiik1i
metten Suriyenin istiklalinin ilan edil-

f 
mes mi talep etmi~tir. 

Propaganda ofisi ~efi Fah1i Barudi, 
Suriyenin katiyen istiklalinden vaz 
ge~miyccegini bliclirmi~ ve gen~gl! 
hitaben vatan mudafaasma haz1r ol
~alanm sbyleml~tir. 
~ B~vekil Mardam bey bir nutuk 

i
.oylemi~ ve ezcumle dem~tir ki: 
cSuriye - Fransa muahedesinin ta,.,. 
ki bahsinde Parisde yaptigtm son 
tzakereler hakkmda mufassal ma
mat vermeyi faydall gbrmilyorum, 
ra Paris hukumeti bu muahedeyi 
k farzetrnektedir. Frans1z poutika

rmn bu yeni vechesi i;ok ~yan1 ten
\ittir. Fransada Reislcilinhur, mebt~
'.n meclisi ve hlikfunet, Frans1zlarm 
wi) eye gonderd1klcri tahkikat ko
•1 yonu raporu uzerlnden milzakere- . 
kabul etmcmekte hemfikir bulunu
rlar. Eger Fransa sozimil tutmak 
cmiyorsa, Surlyeliler vatanlanmn 
klali i~in hayatlnnm fedaya amf'.

c.lrler.> 
11tliebusan mecllsi, bu muzakerat ne
cesinde blr tak1m karar suretleri ka

)Ul e~r. Bu kadar suretlerlne gO
e Suriye mebusan meclisi Fransa Ile 
j ilnk arzu ctmekte, fakat ayru za-

6::r.:1da kendislnin tasdik ettigi mua-

or .. ' 0 metninin ldamesine azimkdr bu
;1-1n~ tad1r. FranSJz parlamentosu, 

1 iye ii lt ifak1 reddetmekte serbes 
abihr, ./ h ·'l# urtyenin istiklAline 

n tabi unamazllk ede-
z. Surive me "°"""' . . F 

• ~u 1s1, rans1z 
.amentosunun ~c:ibr bir se-

ol.rnadan teahhiin~ne s at 
.. termemesine teessilf eCt M ~ 

2 uri~e hilkfun{tlnJ iktidan ele'Wtaga 

3 \et eder. Mebusan meclisi, ken · 1-
3? 1 kabul etmedigi her tilrlU teah-

tlerden serbes bulundugunu beyan 
'\er. 
\iebusnn meclisi ayru zamanda, 

memleketin baz1 mmtakalannda ka
rI§Ikhklar oldugundnn dolny1 mtitees
sirdir, htikumeti, bu kan~khklara btr 
nihayet vermcge davet eder. Mebusan 
rneclisi bu meselede hilkt1metle aym 
fikirde oldugunu mti§ahede eyler. 

Fi listi nde vaziyet 
Nasirada bir~ok Arap 

tevkif edildi 

• 

Kudiis 1 (A.A.) - ingiliz kltaatimn 
Araplarn kar~1 olan hareketi devam 
ecliyor. 

Resmi bir tcblige gore, Nasuada ve 
cliger'bir~ok koylerde ar~tirmalar ya
p1lm1~ ve gecelcrl sokaga ~1kllmas1 
yasak edilmt~tir. Araplardan bir~ok 
i~~l tevkif edilmi~tlr. 

Bir kzz kuguga 
du~erek boguldu 
Cesedi diin gece itfaiye 

taranndan kuyudan 
~1karild1 

Diln ak§am sant on dokuza dogru, 
eehrcmfninde Fmdlkzade mahallesin· 
de tramvay durag1 civannda bir arsa 
i~indeki kuyudan bir kadm sesisinin 
istlmdadm1 duyanlar derhal zab1tayi 
haberdar etmi§leJdir. 

Kuyu ba§ma gelen polis memurla
n, on~ metre derinliginde olan ku
yuya d~n kadm1 kurtarmak i~in it
f alyeye muracaat etrni§lerdir. 

Itf aiye, mo to pomp ile kuyuyu bo
§8ltlllli ve i~lnden bir klzcagw blu ola
rak ~kamu§tlr. 

Bu k1zm htiviyeti tahkik edilmi§, 
~ \nde Sanmusa mahalleslnde 
otur bay n nin 17 ya§mda k1zi 
4.dilc o dugu ti reni.lftlt 
~c k1zm 1myuya ne §ek.iI<le 

tiigii zab1tacn ara§tmlmaktadlr. 

lar1nda bir damla au yok ! 
Bir haftadanberi fastlas1z ya~an 

yagmurlara ragmen istanbul susuz
luktan ddeta Kerbelaya dondi.i. iki 
giindilr Trekos rnusluklannda bir 
damln su bulmak kabil degil... Bu 
vaziyet kar~smda her taraftan ~
kliyet sesleri y\ikseliyor. 

Terkos borulanmn susuz kald1gi 
ilk defa gortilmi.i~ bir ~ey degilcllr. 
Fakat her dcfasmda cBiraz di~nizi 

SJkm, yakmda bol suya kavu~acak
sm1z. Art1k susuz kalmak mevzuu 
bahsolm1yacakho denildi. Fakat bu 
giizcl stizlere ragmen aradan seneler 
ge~tigi halde, susuzluk dcvam edi
yor. 

Yeni vali ve belediyc reisimizin is
tanbulda halledecegi meselelcrin ba
~ma su ~ni almasm1 temenni ede
riz. istanbulun ikide birde susuz 
kalmas1 hem ~rldn bir ~eyclir, hem 
de ~ehrin SJhhati baknmndan ~ok 
mahzurludur. Bu rneseleyi kabil ol
dugu kadar silratle halletmek lflz1m
dlr. 

Gen~lerbirligi, Galatasa rayla 
2-2 berabere kald1 

Ankara 1 (Ak§am) - Lig ma~lan
na bugiln Muhafizgilcil staclmda de
vnm edildi. Galatasarayla Gen~lerbir
ligi kar§Ila§tllar. Talebelerin klilpler
den ~anlmas1 ilzerine iki tak1m da 
blr klsm1 futbolil terketml§ eski oyun
cularla sahaya ~ktllar. Havarun so
guk, saharun ~urlu olmaSJ yiizim
den zevksiz ve hareketsiz bir oyundan 
sonra talnmlar 2-2 berabere kald1lar. 

Fran11z meclisinin bir karar1 
Pans 1 (A.A.) - Mebusan Mecll

si, ge~en cuma gilnll hiikiimeti ~hir 
ve koyledn ihtiyar runeleleri lcln te
kaildiye lhdns eden bir kanun rn.yiha
SJm tcvdi etmegc davet eden bir ka
rar suretini ittifakla ve ispanyada 
muharebc etmekte oldukla11ndan do
lay1 eylul aymdal"j k1smi seferbcrlik 
davctine icabet edcmemi~ olan ita
atsizlerin affmn dair olan kanunu da 
229 reye ka~1 325 rey ile kabul etml~
tir. 

Son daklka 
Balkan antant1n1n 

esasll rolu 
Rumen Ba§vekilinin nutku 

ve krahn cevab1 

Bukre§ 2 - Yllba§1 milnasebetile 
sarayda yap1lan merasimde nutuk soy. 
liyen BR§vckil Monseniyor Miron Krls
tea, Balkan antantmm Balkan ya
r1madaSJnda sulhil ve milsalemeti tesls 
vc muhafaza hususundald esasll ro
ltinil bilhassa tebari.iz ettirmi§tir. Kral 
Karol, verdigi cevapta, 1939 y1lmm bir 
sulh yih olacagm1 umdugunu, Roman
yanm kom§u memleketlerle mevcud 
itUfaklanm idame ve muhaf aza ct
mekle beraber yeni dostluklar tesisine 
~all§acag1ru sdylem~tir. 

Erden Ba~vekili 
Londraga gidigor 
lngiltere ile bir muahede 

akd1na da ~ahtacak 

~am 2 - Erden Ba~vekili Tev!ik pa
§a buraya gelmi§tir. Te"fik pa§a, Fi
listin i~in Londrada toplanacak olan 
konferansa i tirnk etmek i~in ornya 
gitmektedir. GazeteCilere yaptJg1 be
yanatta, Londrada iken ingiltere ile 
Erden arasmdn bir muahede akdi i~in 
milzakercye giri§ecegini bcyan etmi§
tir. 

Hore Belicha Londraya d ondii 
Londrn 1 (A.A.) - Noel yortusunu 

Fransada geclrml§ olan Ingiltere Har
biye Nnzm B. Hore bugiln buraya don
mu~ u1·. 

Kont Csakg 'nin gazd1g1 bir ma kale 
biiyiik bir a/aka ugandirdi 

Budapqte 1 (A.A.) - Macar rlca
linden Kont Csaky Pester Llyod gaze
tesinde bir makale yazarak diyor ki: 

<tZamarun i§aretlerini art1k anla
d1k. ~imdi ltimad1 muhafaza etmck 
i~in umumi tezahilrata ihtiya~ oldu
gunu anlad1k. Komintern aleyhindeki 
paktm yilksek ehemmiyetinl biliyor ve 
takdir ediyoruz. On seneden fazla bir 
zamandanberi Milletle1· Cemiyetfnfn 
ink1razn y\iz tuttugunu mil§ahede et
tik. Diinya efkAnumumiyesi birbh'lne 
muar1z fikrin etrafmda tebellilr etme
gc ba§lad1. )) 

Salft.hlyettar mahfiller Kont Csa
ky'nin makalesinden :Macaristamn 
yakmda Milletler Cemiyetinden ayn. 
Jacag1 mnnaSJrn ~1karmak Jazim ge
lip gelmiyecegini suale §8yan gormck
tedlrler. 

Kont Csaky makalesine devamla 
rnemleketinfn Roma • Berlin mihverl
nfn slyasetine tamamile sad1k kald1-

g1ru teyid etmekte ve Almanyanm or. 
ta Avrupadn mtimtaz bir iktisadi 
mevkli olmaSI lazim geldtgini tasdlk 
eylemektcclir. 

Kont, Macaristan ilc Polonya ara. 
smdaki milnasebetlerin saglnm bir 
tem.ele istlnat ettigini de kaydetmck
tedir. 

Romanya ve Qekoslovakyaya im • 
eden Kont Csaky §oyle demektedir: 

<(Dlger kom§U devletlerle munase
betlerimiz her §Cyden evvcl Macar 
akalliyetlerine kar§I yap1lan muame
lelcrc ve bu ekalliyetlerin mukadde
ratma baghd1r.» 

Muharrir, <•Roma • Berlln mlhvcri
nin saflannda bulunmak Avrupamn 
gnrblnde devletlere kar§t cephc almak 
demek olmad1g'lm» tasrih ctmektcdir. 

Nctice olarak Kon Csaky eski mu
hariplerin yeni btr harbi kabul ctmek 
istemiyecekleri kanaatini izhar et
mI§tir. 

lspanyada §iddetli 
muharebe devam ediyor 

lspanya Ba§vekili radyo ile Cenubi 
Amerikaya hitaben bir nutuk soyledi 

Burgos 1 (A.A.) - ()gleye kadar 
Cubellede ve Balaguer mmtakasmda 
rnuharebe devam etmi~ttr. Bu hava
lide milisler henilz istihkl\.mlar1 mil
dafaa etmcktedirler. 

Safternodc Frankistler Cubellsi 
zaptetmi~ler vc burada mi.ihim bir 
malzeme deposu bulmu~archr. Pob
la Grnndelln civannda cilmhuriyet
cllerln mi.idafaasi da akim kalnu~ ve 
kasaba Fankistlerin eline dil~il9-

tilr. Burada bir ~ok esir almmi~1r. 
lspanya Ba§vkilinin bir 

hitabeai 
Madrid 1 (A.A.) - B. Negrin, rad.

yo ile ve bilhassa cenubi Amerikaya 
hitnben irad etmi~ oldugu bir nutuk
ta halihazirda ispanyada cereyan et
mekte olan b\itiln muharebelerin 
biltiln milletlerin istikbalini aldka
dar etmekte oldugunu ve memleket
lcrin h~n kuvvetle mi, yoksa bey
nelmllel knnunlar 1le mi idare ve d\in, 
yanm totaliter devletleri tarafmdan 

rnI kontrol veyahud da demokrat 
millctler tarafmdan mi idare oluna
cagmm mcvzuu bahsolundugunu 
soylemt~tir. 

DUnyay1 hulasa etmek i~in henilz 
vakit vard1r ve tam zamarudir, faknt 
~k fnzla g~ kalmamak icab cder, 
zim tehlike, cihan~umuldilr. Bugiln 
harbler ilf1n eclilmemckte, fesad ~1-

kanlmak ve nifak tohumu ekilmek
le iktlfa olunma.ktachr. 

ispanyada evvelce askeri isyan, 
arkasmdan da Almanya ve italyanm 
tevessii plfullan ortaya ~1krnI~tJr. Bu 
istilft, bizlm i~in biiyUk bir musibct 
olmu~ur. Fakat musJbctin en buyii
gii bitaraf ve dost milletlerin goz 
yummalar1 olmu~tur. 

Qektigimiz biitiln iztirablara rag
men yalmz istiklll.limiz narnma de
gll, ayni zamanda be~erlyetln hiirri
yeti ve ktiltur, musamaha ve demok
rasi prensJpleri nanuna muzaffer ~
kacagmuza kanaatlmiz vnrd1r. 

F1rbnadan diin gece bir 
motOr par~aland1 

A/ti tagfa kurtar1ld1, gece gagan 
karlar /stanbulun her taraf1n1 kap/adi 

Diln gece ~iddetli f1rtma yiizilnden 
Kire~burnu ile Tarabya arasmda 
motorlii bir yelkenli par~ala~ ve 
alti ki~ denize dokillmil~ttir. 

Gece saat yirmi ikl sulannda de
nizden bir tak1m insan f eryadlan
nm geldi~lnl duyan polis ve a.lAkadar 
llman memurln, derhal, bir tahlislye 
motorli ilc seslerin geldlgi yere ye
ti~i~ler, o SJrada Tarabyada bulu
nan ~irketihayriyenin 66 numara11 
vnpuru da aym yere imdada ko~nm~
tur. 

Nihayet i~ anla~lnu~, Omer kap
tan idaresindeki motoriin o civarda 
demir atmak istedigi, fakat muvaf
fak olanuyarnka karaya dil~tiigti, bu 
SJrada motbriin alaburn olmasile i~in
deki tayfarun denize dokiildiigu mey
dana ~km1~ ve denizle pen~el~mck
te olan tayflar da ~irket vapuru ta
rnfmdan kurtrrulnu~lardlr. 

Bu surctlc insanca zayiats1z sa
vu9'lurulan kaza hakkmda liman 
idaresince icab eden tahkikat yap1I-

maktacbr. 
Diin geceki f1rtma esnasmda, Ka

vak tahllsiyesi ile Sar1yer jandarm~ I 
smm telef onlarile dJger hatiar ta- '~ 
mamen bozulmu~ur. Bozulan Jlu 
hatlann bugiin yap1lmasma ~ll~1la
caktir. 

Diin aktamdan it ibaren 
yagmaga batlad1 

Dim ak~amdan itibaren ~ehlimize 
ilk defa olarak kar yagmaga ba~a
m1~tir. Daha sabahtan ba~ayan ;:id 
detli ¢mal rilzgan ve sogukla berabcr 
fastlasiz yagan yagmur ak~ ilzeri 
kara ~vlrmi~tir. Diin en f azla s1cak-
1Ik 4 derece idi. A~m iizeri termo
metre s1fm gosteriyordu. 

Gece saat 21 den sonra yngan kar
la her taraf bembeyaz olmu~tu. Ku
biittin gece devam etti. Di.in nk~a1 l· 
dan ltibaren ~ehirde t.."Ull bfr ~ man
zaras1 hukfun surmege ba~larm t1r. 
Gece saat 21 den sonra ~eh1in bu} 1k 
caddelerindc 1 ..... c:eler gor\.tnmuyo du. 
Bu sabah ha~ .- • derecr"""'-•m 

- r• J-
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AK~AMDAN AK$AMA 

-------------------------- 11 -lstanbulun suyu 
ve eli ag.r terzinin 
~ocuga elbise dikmesi 

~--------------183!-------·-----------------masm·I 
Sular zaten sLk s1k kesiliyor ya ... 

Fakat evvelki giin esnsla surette, b1-

!rak vurulm~sma ¥P diye gitti! ... 
tusluklar1 a~bk; bir iimid f1S1lt1s1, 

bir vaad lurtlbsi bile gPJmiyor. 
Halbuki yeni scneye giriyomz diyc 

ev halla, ariz ve amik hamama da ha
zrrlanm~. 

Dogru tele.tona: 
- Merak etmeyin... l'arnn saate 

kadar sahverilecektir! - diyc idaredcn 
temniat verdiler. 

Eh, en resmi makamdan soylendi. 
((Kullamn oyleyse ~ocuklar! ... 1> ihti
yab da tiikcttik. Ev biitiin giin, biitiin 
gece Kerbelaya dondii. Yalmz bizimki 
degil, istnnbulun ka~ semtinde ldm 
bilir ka~ bin ev ... Madem yapacakla
nna emin dcgildilcr, ni~in bol kese
den <• Yanm saat!., derler de in::;anm 
ba~ka yerden tedarik etmcsine de 
mani olurlar? ... Bir itiraz bu ... 

Fakat benim abiJe m~hur istanbu
lun :.uyundan yamkhgim ba§kadir. 

Omiirlerinde gazete okumayan bir 
ka~ titiz ihtiyar bayan vard1r ki, ah
vali aleme dair biltiin malfimati ben
den §ifahen ahr1ar. Bu su meseJesin
den dolay1 vallabi kar~tlarimla senc
lerdenbcri yerin dibine ge~iyorum. 
B~ alb yJl oldu. l.\Iektep arkada§

lanmdan bir su miihendisine ra ·tla
dim. Yollnrda a<i:•lan ~ukurlann ba
§Jnda durmu§, clinde kag.t kalem, 
baz1 izahat 'criyordu. 

- Ne o? - dedim. 
- Ne olacak? Sizi bu susuzluk be-

Iasmdan kurtanyoruz. Boru tcsisat1 
kitfi gelmiyordu. §imdi ana yollan 
geni§letiyoruz. Arhk oniimiizdeki SOit 

bahardan itibaren, her musluktan 
§ak1r §nkir, istedigin kadar. 

- Hay agoz1m opeyim. 

Zaten gnzeteler de uzun uzad1ya 
ayni mesclcyi yaz1yorlard1. Dcrhal 
titiz bayanlara miijdeyi yet~tirdim. 

- Qak dinledik! - dediler. 
- Yok, havadis saglam yerden. 
Aradan yillar g~ti. lier mevsimin 

ba§mda yeni bir kati teminatta bulu
nurum: 

- Camm, bu seferki rakamla... ts
tanbul ~imdiye kadar §U kadar za
rnandn bin metre mikab1 sarfediyor
mu§. Halbuki ihtiyac1 bin ~ yiize ... 
Gelecek senenin ~ma kadar bin iki 
yiiz elli temin edilecek, sonunda da 
biitiin ihtiyaca lulr§lhk verilecek. 

§iipheli §iipheli b~lanm salhyor
lanh. 

- i~allah ... Haydi olsun da baka
hm ... 

- Camm efcndim ... Hesap i~imi bu .. 
- innnnuyoruz, vcsselam ... 
Ve inanmamakta hakll ~1k1yorlar

d1. 
1[.1[.~ 

l\'lesele nedir: Sokaklan knz1yorlar 
da borulan nu do§emiyorlar? ... ista
tistikleri mevhum mu? ... Terkos mu 
kurudu. 

llayir ! ... lli~biri degil ! 
Oyleyse neden §U su i~ hallcdilmi

yor? 

Bizim su §cbckcsini geni~letmc i1li
miz, cli ag.r bir tcrzinin ~ocuga cl
bise dikmesi:ne benziyor. Ewclki sc
nenin Ol~iisiine gore elbise bu y1I bi
tiyor belki ama, o zamana kadar ~o
cugun boyu uzanu§, esvap kii~iik ge
Iiyor. (Filhakika yiJdan yila, ~ehrin 

- Yerli ~raplanm1zm A vrupada 
mu~terl bulmas1 milli sanayilmizin 
ne bilyiik merhaleler ~t1gm1 g0steri
yor bay Amca ... -

ir gelir kaynag1 
Beledige otobiis 

i~ini fabuk 
halledecek 

istanbulda otobtis i~letmek hakk1 
Belediyeye aid oldugu halde l1imdiye 
kadar Belediye bu haktan istifade c~ 
merni9ti. Vali ve Belediye reisi B. LO.tfi 
Klrdar otobiislerin 9ehir i<;in btiytik 
bir gelir kaynag1 olacaguu takcllr ede
rek blr an cvvel otobils i~inin halline 
karar venni~tir. 

Bir otobtisiln on, on iki bin liraya 
tedarik ed1leccgi anla§1lmaktad1r. 
Bir araba bir sene i<;inde maliyet fia
tini 91karacak, ikinci sene milhim va
ridat temin edeceklir. 

Belediye, muntazam otoblis sefcrlc
ri temini suretile kara nakliye i~inin 
milhim bir klsmmm hall€dilecegi ka
naatindedir. Gazi koprilsu a'i(Ild1ktan 
sonra ~ehzadebal?l ile Taksim arasm
da da otobtis seferl_::i.l'ap1lacaktir. 

Tramvaydan inerken dii§erek 
yaraland1 

Nikola ismlnde blrl, Yenikap1 tram
vay duragmda tramvavdan incrken 
ayag1 kayarak dti~ii~ ve yiiztinden 
yaralanmtl?tlr. Nikola zab1taca tcda
vi altma aldmlrm~tir. 

~-------

Yllba$1 sa as1! 
Bir kad1n iki ki§iyi anahtarla 

yaralad1 

Ka..simpa~ada Zincirlikuyuda otu.
ran Sabahaddin ile arkada~1 Dalgm 
evvelki gece bir kadm tarafmdan ya
ralanm1~Iardir. 

iki arkada~ y1lba111 gecesini ~oylc 
kadmh sazll bir alemle ge~irmek is
te ii~ ve bir ka\{ kadeh parlatt1ktan 
~nra, Beyogluna t;;1km1l?lardir. 

Sabahaddin ile Dalgm, Abonoz so
kagma girmi~ler, burada sag1 solu 
seyrederek ilcrlemegc koyulmu~lar

d1r. Bir aral1k evlerden birinin oniin
de duran S1d1ka ismindeki kadma 
yakla~arak: 

- Nas1ls1mz, bcraberce cglenebi
lir miyiz? ... diye sormul?lardir. S1d1-
ka bu sozlere her nedensc fcna hal
de k1zm1~ ve clinde tuttugu buytik 
bir kap1 anahtanm her ikisinin de 
kaf alanna, gozleline yerlc~tirmi~tir. 

Neyc ugrad1klamu ~al?1ran Dalgm 
ile Sabahaddin, yiizlerinden akan 
kanlan avuitlanna biliktirerek, ya
kmdaki polis noktasma ko~mu~lar ve 
ba~lanna gelenleri anlatm1~lardir. 

Polis, iki· gen~ tectavi altma ald1r
m1~. S1d1ka da yakalanarak Beyog
lu mahkemesine verilmi~tir. 

t••·························· ·················· su kullanma kqbiliyeti biiyiik bir sli-
ratle artmakta ... ) 

Eger sistemi degi~tirmezsek miite
madiycn bu olacaktir. 

Kirk elli sene sonrasuu nazar1 iti
barc alarak, bu i~i toptan yckiin, • 
miktar vc cins cihctinden - halletmeli. 

Uiitiin medeni §Chirlcr de boyle yap
lm~lardir; sene mikyasile degil, ns1r 
mikyasile ihtiyac;laruu halletmi~ler-

dir. (Va-Nu> 
Not: Kabatal} semtinde susuzluk kirk 

seklz santten bcri dcvam etmektedlr. V. N. 

Dii~ bf r kere: ingilizler blle 
bizim kadm ~raplanm1za mti~teri 

~1ktllar ... 

L.ta• ( le1u11 --

r - $ikayet er 
Eksik teraziler 

Pazar yeri maJzallerinde ekser 
satzcilar, malt yiizde yirrT'.i be~ 

eksik tartarak mil~teriyi Uir kat 
daha zarara sokmaktadirlar. Bu 
hale ge9en Ila/ta biz de maruz 
kaldzk. Ailemle pazartesi pazan. 
kurnlan mahalde yarzm kilo ·fis
tzk aldtk. 

Vapurla Kadzkoyime geqerken 
elirndeki ktigzdz ha/if gordilm ve 
K adikOy iskelesinde kestane sa
tana tarttirdim. 110 gmm rwksan 
geldi. Dii.n de gene ayni mahalden 
bir kzlo leblebi aldzk; yazillaneme 
geldim. Bunu da kom~u manava 
tarttzrdmi. $a~ilacak bir surette 
280 gram noksan gcldi. Saticzya 
gitmek istedim, fakat ailem birak
madz. Bu ciheti aUikadar maka
ma duyurmak 7<;in muhterem. ga
zetenizin deldletini rica ederim. 

Sebcd nakliyat, licaret ve e~r..tia 
m1iessesesi sahibi: Eksper 

KAZIM TUlv~EL 

Y 1lba§1 gecesi oyun oynarken 
yakalananlar 

Y1lba.s1 recesi Topkap1da bir kah
vede Zeki, Suleyman. Cemil ve diger 

Si.ileyman isimlerindeki f?ah1slarm is
kambil ile kumar oynad1kla11 gbriil
mU~ ve bunlar yakalanm19lard1r. 

istiklal cadde::;inde oturan Ferhun
denin odasmda kumar oynattig1 ikin· 

ci ~ube mi.idtirlilgi.mce haber alm
m1~ ve gece yap1lan ani aramada, 
Ferhunde, Ay~e. cliger Ay~e, Kaz1m 
ve Niyazi kag1d oynarlarken yaka-

lanmu~la rd1!'. Iki deste iskambil1 62 
f1~, bir m1kdar para ile masa miisa-

dere edilmi~. su~1ular mahkemeye 
verilmi~lerdir. 

Osmanbeycle blr J.m·aathanede ikin
ci :_;ube memurla11 tarafmdan yap1-

lan aramada Bekir, Nureddin, Sadik 
ve Celaleddin isimlerindeki adamlar 
poker oynarlarkcn yakalanm1~lar

d1r. Bunlar hakkmda da icab eden 
kanuni taklbat yap1lmaktadir. 

~ehir biit~esi 
Vilayet Umumi meclisi ~ubat top

lnt1smda yeni sene btit9csini milza
kere edccelttir. Bunun ic;in Belediyede 

bilti;;e hazirhg1 bitmi~tir. Bu hafta 
ic;inde yeni biit~e llazirlanacak vc Da

imi encilmene verilecektir. 
Vali ve Belediye reisi, Belediyc te~

kiHitm1 ltizumundan fazla geni§ bul
mu~tur. Bu ytizaen gelirin yilzde otu
zu maa~ ve iicretlere g'itmektedir. Va-
li ve Belediye rcisi B. Lutfi K1rdar 
varidatm milmkiin oldugu kadar Be-
lediye llizmetle11nin iyi gorillmeslne 
hasn fikrindedir. 

* Bel}lktns Hnlkcvlnden: Be§ikta§ Hal
kevinde Use talebeslnc mahsus olmnk 
iizcrc (Mil§kullerc ve sorulara cevnp) ma
hiyc~lnde yen! bir rlyaziyc kursu ac1ln11§
t1r. Isteklilerin kny1d Icln her gUn Hnlkc
vi !dare memurlu!tuna miiracnatlar1 I~
z1md1r. 

Hayat paha 1llg1 
Ekmek i~inden 

sonra et meselesi 
fedkik edilecek 
Hayat pahabhg1 ile mticadele i~in 

fikir ve mutalaalan almmak uzere es
ld ~hremini operator B. Emin zama
nmda te~kil edilen iktisad isti~are 
heyeti Vali ve Belediye reisl B. Lutfi 
K1rdar tarafmdan toplant1ya davet 
edilmi~ti . . 

Iktisad isti~are heyeti simdiye ka
dar yapt1g1 toplantilarda ekmek i~ile 
mel?gul olmu~tur. Heyet, Belediye ik
tisad miiduni B. As1m Si.ll"eyyanm ver
digi izal1attan sonra degirmcncilerle 
fmnc1la11 dinlemi~tir. i stanbulda ek
mek hem pahah, hem islal1a muht~
tir. Bu tedkiklerden sonra ekrnck hak
kmda bir ka1 ar verllecektir. 

Ekmek i~ini milteakip et i9i tedkik 
edilecektir. Heyet azas1 bu hususta pi
yasada tedkikler yapmaktad1r. Ope
rator B. Emin gec;m gun Mezbahaya 
giderek orada da bu i~ tedkik ctmfir 
tir. 

Isti&are heyeti, s1rf mutalaasmdan 
istifade edllmek uzcre toplantiya ~a
gmlm1stir. Almacak neticelrre gore, 
devamh olup olm1yarag1 hakkmda bir 
karar verilecektir. 

Belediye hekimleri 
Aralar1nda vazife taksimi 

yap1ld1 

Vali ve Belediye reisi Dr. Lutfi Kir
dar, Belediye hekimlerinin vazif eleri
ni daha faydall bir surette yapabil
meleri i9in hekimler arasmda vazife
leri taksim ctmi~tir. Belediyc hakim
lerinden bir k1sm1 milnhas1ran s1hht 

rnuayene, cenazelcre defin ruhsatiye
si vermek, fakir hastalari baklp te
davi etmek vazlfesile miikellef olacak
la11chr. Sabahlan dairede muayene i~
lerile me~gill olacak bu hekimler, og
leden sonra fakir hastalan evlelinde 
tedavi edeceklerdir. 

Bir k1s1m Bclediye hekimle1i de sa
ri hastal?klar ve ~ehrin umumi h1fz1s
s1hhas1 i~lerile me~gul olacaklard1r. 
Diger bir k.ls1m hekimler de ~hrin te-
mizligi, g1da maddelerinin kontrolil 

ve saire i:,ribi beledi i~lerin muayene 
ve tefti~lerile ugra~acaklard1r. 

Palamut ak1n1 
Di.in limanda bilyiik bir palamut 

alum vard1. Birc;ok kimseler Saray
burnundan Hall~e kadar yer yer san
dallarla toplanarak palamut avlam1~ 
lard1r. 

Bir otobiis bir kad1na ~ar

parak yaralad1 
Taksimde oturan bayan Marika, 

Tarlaba~1 caddesinde kar~1dan knr~1-
ya gc~erken l?OfOr Ya~ann idaresin
deki ~i~li - Fatih otobiistintin sad
mesinc ugram1~, yaralannu~tir. Ma
rika tedavi altma aldmlm1~, l?OfOr 
yakalannu~tir. 

Bay Amca 9orap~1da ! .. 

Ynpt1gim1z ~oraplar kendi ba
yanla11m1z1 tatmin ettlkten b~a 
Avrupaya bile yayilacak ..• 

. .. Hey gidi hey I... Daha 20 
once fesimizl Avrupadan nbrken bu
giln Avrupaya ~orap satacagtzl .•• 

fl llDAr <'•rpi" If 
Medeniyet ol~iisii 
Bir Amerikalmm konfcransun dm

Jemi~tim. Amerikada gnyet ,ar1b 
konferanslar ''erilir; faknt bu di lle
digim pek o kadar garib bir konf f'
ran degildi. l\fevzuu «Kadm 'e Me
deniyeb ti. 

Konferans<i:1 diyordu lri: 
- 0 kadra medeni olm1yan bir se

hirde bulundugunuz zaman o)Je 
etraf1mza bir bak1mz, sokl\ ... larda 
gayct az kadm goriirsiiniiz. Gozunii· 
ze ~arpan ~ey bir erkek kalabahgm
dan ibarettir. llnlbuki biiyuk, mcde
ui diinya ~ehirlerindc en fazla gnu• 
~al'J)an kadmlann 9okluj;Tttdur. Ka
dm medeniyet alimetidir. 

~imdi dunyadaki memJeketlere na
zaran kadm nisbetini gostcren bir 
jstatistigc ra lad1m. ingiJteredc her 
yLiz erkege mukabil 109, Turki)ede 
108. Fransada 1071 itaiyada 105, ts
Hi;t"C 103, Hollandada IOI, Bulgaris· 
tanda 100. Amerika ve Knnadud 
98, Arjnntinde 87 kadm vanms. 

Amerikahmn mcdeniyet Ol~iisil 

aklnna gcldi. 1edeniyet bu endazeye 
vurulunca muhterem Jmdmlanm1z 
~ok ~iikiir bizim yilzilmiizil agarta
cak derf'Ccdedir. 

Ancak bir ~ehrin medcni olup ol
ma<hgmm sokak1anndaki kadm c;;ok
luguna baknrnk hiikiim 'crihnesi
ne nkhm ermcdi. Bir memlekette ka
<lmlar pek bol olur da sokaklannda 
o J.adar <;ok kadma raslanmaz. !\ie
sela istanbul bunlardan bhidir. 

J{admlarmuz sokaklarda do~

mas1111 11ek sevmcdikelrinden midir 
ncdir? Bir ~ok diinya ~ehirleiine na
zarnn istrulbul sokak1annda kadtn 1 
azdir. Halbuki Tiirkiycdc 100 crkege 
mukabil 108 kndm vnrd1r. 

Yiiz erkege mukiwil 98 kadm bu
lunan Amerikada ise vaziyct bunun • 
tnmamile aksidir. Amcrikan ~chirle 
rinde sokaklan dolduran hnlkm ~o- • 
gu kadmd1r. 

Amerikah konferans~1ya nazarnn 
kaclmlar bulunduklan memlcketin .r. 
medeniyct derecesini g0stennek i~in 
sokaga f1rlamalulrrlar. Canh hirer _ 
mcdeniyct timsnli halinde dola~malt- 1 
d1r i~tc bu itibarla sokaklnnnda bii, ~ 
yilk bir kadm kalababg. olan ~ehir-
1erin medcniligtne inanrunad1m. 

1' .... akat bu medeniyet ol~iileri ka

dar garib ey de yoktur. 
G~enlerde bir yazi okumustum. 

Mc~ur bir muharpr anlnt1yordu: . 

«Bir memleket hallm\m medenl ,. 
olup olmadJguu hen ~yle nnlarnn. . 
l'\ledeni hir ~ehirde gayet al~aktan r 
ge~.en bir tayyareye halktan kimse > 
ba~1111 ~evirip te bakmaz bile... ~iin
ki.i tayyare onlar i~in en tabii ''a
SJtadir. 

Jlalbuki iptidai bir memlckette 
balk i~ini giiciinii b1ralup tay)areyl 
seyrcder. Bir memlekette halk tay
ynre nrkasmdan hayran hayran baJr; 
m1yacak hUle gelmedik~ ben orn
mn medeni olduguna inanamam! 
l\Ieselfi iptidai bir memlekcttc half r 

bir arabamn arknsmdan hayranhk.h 
bakar m1? Ba.kmaz. {:iinkii arnbaya 
a11~m~br. Tayyareye de ab§mnhchr. 

i~te bir medeniyet ol~ilsii ki p .. "lr'i~im 
su gotiiriir. Tnyyare vakia bir n 
<leniyet alftmeticllr. Fakat duny 
bir ~ok yerlerinde tayyare sahibi \'B'iJ 

~i haydud ~eteleri de var ... 
1\1edeniyctin ol~iisiinii tayin 

mek her halde gii~ bir ~· 
Hikmet Feridun FG /dir.. 

B. A. - Buna daha zlyade kadril 
lanm1z sevlnecekl... C b 

- Acaba?... .,. 
B. A. - Elbette! ... Fnbrikalan~ .. t 

Tiirk ad.Im ~ilrutmemek lcin p1yi 
ya saglam ~orap ~art 

• 
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Iktisadi ve mali hafta 

Fransan1n son istikraz1 • Memlekefi
mizde es ham ve t ahvilat vaziyeti 

Borsalarda, borsac1 olm1yanlann, 
atta bazan meslekten olan arkad~
nn bile dcrhal izah edemiyecegi ga-

·p hadiseler cereyan eder. Bir dcvle
n digei· bir devlcte, avakibi heniiz 
estirilemiyen bir nota verecegi hava-
·s1 ~ilyu bulur; bir milddet sonra o 
ota hakikaten de vcrilir. Notanm ve
·1mesi ilc beraber kambiyonun, es
am ve tahvllatm ve bllhassa devlet 
ondolarmm dl.i~mesini beklersiniz de-
·1 mi? Hay1r, bllaki!} yilkselrni~! Bu
un hikmeti ne olabilir? Izah edelim: 

:;>ayia henuz gazete siltunlarma 
usmedigi s1ralarda, bir ~yler hazir
anmak tizere oldugunu hususi suret

haber alanlar her yerdc ve dairna 
ulunur. Borsalarda bilyuk kolpolan 
·apanlar hep bunlardlr. Zahiri hic;bir 
elXp yokken, gumin birinde, fondo
arm sukut ettigine ~ahid olursunuz; 
eocbini sorars1m, kimse size mulmi 
Ir cevap verernez; c;ok c;ok, son gi.in
erde arzlar fazlalWltI da ondan, der
r. Pek iyi, arzlarm fazlnl~asmm 

ebebi ncdir? 

Sebebi ~u ki, havadisin yakmlarda 
arc1 ~i.lem olacagm1 bilen kolpocular 

(ki ekseriya bilytik se1mayedarlardlr) 
tilliyetli miktarda ac;1ktan sat1~ em.ir

eri v.:1mi1llerdir. i¢n mahiyetinden 
aberdar olnuyanlar, lyi bir i~ yaptlk

ar1 zannile, gilntiu plyasa fiati iize
·nden bu sat1~an bel'ederler. Ondan 
onra gazetelerde n~riyat ba~laymca 
iatl r gittik~e tenezztil eder; bu se
er malc1 olanlar bile, Rendi ellerinde

mah sattiktan bai;;ka a~1ktan da 
tl"'larda bulunarak piyasanm suku

unu tezyid ederler. 

Bu arada, devletler arasmda nota
ar teati olunmu~. fakat piyasada ar-
1k satilacak mal kalmam~t1r; miisa
d zamanm hi.ilUl eyledigine kanaat 
etiren a~1k~1lar - b~ta o btiyiik ser
ayedarlar oldugu halde- R!;Iklar1 ka
amak iizere tekrar miibayaata b~

arlar ve arada biiyuk kArlar temln 
derler. Mtibayaatm tevalisi u:r.erlne 

ayiil degi~r ve fiatler firlamaga 
~ar, hele iki devlet arasmdaki ih
ilafm harbe miincer olrmyaca.gt ka
anti kuvv.ctlenirse fiatler biisbiltiin 
iikselir. 

i~te son defa italya tarafmdan 935 
ukavclesinin fcshine dair Fransaya 

erilen nota ayni neticeyi venni~tir. 

iatlrr o kadar yiikelmi~ vc bunun ne
ices1 rantlann irad1 o kadar azalm1~
ll" ki Fransa hiikfuneti, bu firsattan 
Hi tif ade, ecnebi memleketlerde ve 
.has a Hollanda ile isvi~rede vaktile 

hepimiz i!;in daha hay1rll olmasw t&4 
menni ederiz. 
Memleketimizde esham ve 

tahvilat vaziyeti 
Sene nihayeti olmak itibarile hafta 

zarfmda Ankara borsas1 biiyilk bir fa
aliyet gosterernemi~tir. Yilzde yedi 
bu!;uk faizli Tiirk borcu tahvilleri bir 
arallk 19,35 liraya kadar yilkseldik
ten sonra 19,27 lirnda. kalm1~tir. 

Dahili istikraz kaf,"1tlanm1z ci.izi 
olmakla berabe.r, gene birer tereffii 
kaydettiler. Son fiatler ~unlard1r: 

ikramiyeli Ergani: 19,50 lira, 
Birinci tertip S1vas - Erzurum: 

20,35 lira, 
Diger tertipler: 19,05 lira, 
Ciimhmiyet Mcrkez bankas1 hisse 

senedleri hafta zarfmda bir puan ge
riliyrk 111 lirada kald1. 

Anadolu grupunda gene tereffil var
dlr: 

Hlsse sencdleri: 25,50, 
Tahviller: 40,17, 
Milmessiller: 37,20 lira etmektedir. 
Hisse senedlerinin kuponlan bu 

aym onunda tediye edilmege b~ana
cakbr. 

Aslan Qirnento on kuru~ geriliyerek 
8,80 lirada kald1; muamelat asdlr. 

Diger endiistliyel ldig1tlarda hemen 
hemen hi~ muamele olrnam1~tlr. 
Nominal fiatler tjunlard1r: 

Tramvay 11,25 lira, Umum sigorta 
13 lira, ittihadl milli 22,50 lira, Terkos 
6,30 lira, Bomonti 8,05 lira, ittihad 
Degirmencillk 12,05 lira, ~ark Degir
mencilk 0,82 lira, Telefon 8,7!> lira, 
~irketi Hayriye 19 lira, f?ark Merkez 
F.cza deposu 2,65 lira, Ornnium 0,83 
lira. 

Gayrimiibadil bonolan 5 para yilk
selerek 9,12 kuru~ta kald1. 

MI.sir Kredi Fonsiyeleri ~u fiatlerde 
kald1lar: 

3 

7 

8 

Q 

1903 tertibi: 111 lira, 
1911 tertibi: 103 lira. 

BULMACAMIZ 
2 3 .. 5 Cl 7 6 9 10 

de ledi · ytizde b~ ila yedi gibi yilk-
10 

k fa.iz11 istlkrazlarim tahvili diiyun 
retile, yiizdc dort f aizli istikrazlara 

calbeylemi~tir. Fransiz hazinesi bu 
· den istikrazlar ~evi mtiretteba.
mdan milhim bir tasarruf elde et
i bulunuyor ki, bunu kar~11Ik gos-

... 'eek, ilerlde Mtidafaai milliye i~in 
~~"< istlkrazlar akdedeblleccktir. 

1 Italyamn Fransaya verdigi nota 
bu· sslz kalmam1~t1r. MISJr devleti Ha-

i ye Nazm, Meclisi mebusanda ce
;eyan eden bir miizakere esnasmda, 
:zu Silvey~ kanalma irca ederek, ~u 
r; sebepten dolay1, M1s1r hi.ikftrnetinin 

uvafakatl olmaks1zm higbir anl&.i
(13 va,r.Ilanuyacaguu, kati bir lisan 

-#- ifade eylerni~tir: Sebeplcrin birin-
"-fii, kanalm M1s1r arazisinden gec;me
', ikincisi imtiyazm MlSlr devleti ta

mdan bah~olunrnas1, il~ilncilsil de 
aim behemehal M1s1ra iadesi rn.
geldigidir. 

38 senesi Avrupa ~n siyasi ve ik-
5sacU bak1rndan menfi blr sene olrnu~

~t Devletler yekdigerinc hor nazar-
• baknu~lar, aralanndan tesanud ve 

D 
ilka.reneti tests edememii;;lerdir. Bu-

1un neticesinde daimi bir endi~e ha
asz earl olmu~ ve her tarafta harp sa
l8-yilne kuvvet verilmekten ba~ka bel
r~l hi~bir ~ey yap1lamarm~tir. Bu 

ausmda yalmz memleketimizde 
171rendi~ bir siyaset snyesinde her sa

da terakki eserleri gBliildilgiinil if
\rla kaydeder ve 1939 senesinin 

Soldan sap: 
l - Mlskin. 
2 - Ba§ma D gelirsc ayakta su do-

kilnmc olur - Basbaya~1. 
3 - Ynzi kurutan kum - Boyunbag1. 
4 - Allmllk tashy:m - Asll. 
5 - Bul~kan - Yuk. 
6 - ~ama - Nihayettne vFo gelirse 

temlz olur. 
7 - Kor - S1ra. 
8 - Riizgflr - Ezlyet - Nota. 
9 - S1fat edat1 - Blr adet. 

10 - Bir nevi kumll§ - Komfu blr mem-
leketln merkezl. 

Yukandan a$3lt: 
l - Bilyuk meclls. 
2 - Zlya - Prntlk. 
3 - Maraz. 
" - Tersl kasabm satt1g1d1r - KlrDUZI. 
5 - ItJrnf etmlycn. 
6 - ihtlyar - Qift do~an. 
7 - Uyand1nna - Fazla. 
8 - Tersl elblse ~antas1 olur - Beyan 

edat1. 
9 - Bir tnrla nmellyesl - Ya§. 

10 - Beyoglunda blr sokak. 
Ge~en bulmacam1zm haJJi 

Soldan sata: 
1 - Bo~azl~J, 2 - Adayan, Mia, 3 -

GulAm, Ters, 4 - Ina, Ah, Cam, 5 -
Na!aka, 6 - Lata, LI, 7 - Amortisman, 
8 - Yurt, Tasa, 9 - At, Ihlamur, 10 -
Akn, Nara . 

Yullandan apga: 
1 - Bag1§layan, 2 - Odun, Amut, 3 -

Galantor, 4 - Aya, Arb.le, 5 - Zaman, 
Ha, 6 - in, Hall, 7 - Fistnn, 8 - imeca, 
Mama, 9 - Irnk, Asur, 10 - Tasma, Nara. 

Takslmde <Bu gecc) 

<iTAAT iLAMI) 
Komcdl 3 perde 

Yawn: Cclal Milsahlp
o~lu. Yakmda: 

(iNSAN l\IABUT) * 

Danzigdeki yahudilerin 
vaziyeti 

Vargova 1 (A.A.) -Danzigdeki Po
lonya fevkalade komlseri, Danzig ma .. 
kamlanna bir nota v.ererek Polonya 
tabliyelindeki Yahudilerin ihracma, 
Polonyanm miisaade edemiyeceginl 
ve her tard hadisesine Polonyada bu
lunan Danzigmerden birini tardet
mek suretile rnukabele eyllyecegini 
resmen bildinniJ?tir. 

Danzigde beyan olunduguna gore, 
Yahudllere kar~1 alman tedbirler mun .. 
has1ran Danzig tabiiyetindeki Yahu
dileri alakadar eder. 

' • 

Talebeler mualllmlerile beraber ZOROn'un 
F.dirne (Ak§am) - Yeni zlraat kursunun iklnci devresine b~landtgm1 

yazm1§hm. Bugiine kadar Edirne zlraat, at!;tllk ve fidanc11Ik kursu bolge koy
leri l!;ln 60 Tilrk gene! ycti§tirmi§tir. Yeni kursta derslere ba§lanmi§tlr. Reshn, 
kurs talebeslnl mildiir ve idarecilerle birllkte gostcrmektedlr. 

"l~ARETI ,, 
Tarnamen renkli emsalsiz ~he
ser. Sesslzi blitiin dilnyay1 ~alka
landiran ve yeni yapllan sozlilsii 
daha hayret birakacak olan bil
yi.ik kahramanhk ve macera filmi. 

T orbahdaki ayg1r deposu 
lzmire nakledilecek 

1zmir (Ak~m) - Torbali kaza.
smdakl vilayet ayg1r deposu 939 se
nesi i!;inde izmlre nakledilecektir. 
Buca nahiyesinde aygrr deposu it;in 
18.zimgelen in~aat ve tadilata yak.m
da ba~anacakt1r. Burada hususi 
idareye aid eski alurlarla f ennl 
bokslar mevcud oldugundan in~aat, 
ucuza mal olacaktir. 

Sivas vilayet umumi meclis 
se~imi 

S1vas (Ak~) - ~ehrlmiz yeni 
devre umumi meclis sec;imi beledi
yede saym valimiz B. Nazmi Some
rln ve vilayet idare heyeti !zalan
run nezareti altmda bir dereceli ve 
serb~s olarak yap1lnu~t1r. Neticede: 
Kami! Kitabc1, avukat Ahmed Ooze, 
Beh!;Ct Ba~ra, Merkube Gilrleytik, 
R1za Genga s~llmi~lerdir. 

Pek yakmda: ? .... Sinernasmda 

istlkliil caddesl Komedi 
lusnu 

Gece saat 20,30 da 

Mum sondii 
5 tablo * 

SfNEI\lACILIK DtJNYASININ 
BUGtJl\"E KADAR 

JU uazzam sahnelerle 
A~K .. GtJZELLiK ve MACERA 

§AHESERt E~iNi - El\ISALiNi l.ARATMADI(U 

GARY COOPmt - SiGRiD GURY 

Fran51zca s0zlii orijinal niishas1 
(}AR~AJUBA AK~AMI 

Tiirk~ Sozlii niishas1 
PER$E1'mE AK§AMI 

MELEK IP EK 
Sinemalannda birden 

~--•••••••••• Numarah biletler bugiinden itibaren sat1lrnaktad1r. 

Tiirkiye Radyodlfiizyon Post:rlan 
DALOA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs. 
T. A. Q. 19,74 m. 1519:> Kcs. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kcs. 

ANKARA RADYOSU 
Pazartesi 2/1/ 939 

TtffiKIYE SAA TlLE 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30: BiiyUk b1r vlrtiiozun plaklan, 
13: Saat, ajans habcrleri vc meteor - An
kara, 13,10 - 14: Tiirk miizl~ Chalk tftr
killcrl - Pl), 18,30: Turk milzlgi (lnce
saz - Karclltar tush), 19,15 Saat, njans 
haberler1, zlraat borsasI vc meteorolojl, 
19,30: Milzlk (keman sololan) !<alan fSe-
dad Edlz), 10,50: Konu~a. (doktorun 
saati), 20,05: TUrk miizi~l - klasik prog-
ram - idare eden <Mesud Cemll), Qalan
lar: (Veclhe, Rc~ad Erer, Refik Fersan, 
Fahlrc Fersan, Ruljen Kam, Cevdet Ko
zan, Kemal Niyazl Seyhun), 1 - Mcra
gal1 AbdUlkadlr, 2 - Tab,i Mustafa, 3 -
Itrl 4 - Dr. Suphl Ezgt, 5 - Hafiz Rlfat, 

J • 

6 - Kara Ismail a~a. 7 - Hac1 Arif bey, 

istanbulda ilk defa olarak gorecegimiz 

nuyilk iuacar y11dm Ma · ka R k 
IUARTHA EGGERTJl'in rakibi rl 00 

iLK BAHAR GECELERI 
Nefis §ark1b ve miikemmel m usikili operet 

filminde: Bu QAR~Al\IBA aqam1 

TAKSiM Sinemas1nda 

Yekdlgerinden katiyen ayrilmayan 
S!nemnnm §ayam takdir ve sevimli ~ift ylldm 

TYRO NE POWER ve LORETTA Y O UN G 

iKiNCi BALA YI 
FranSizca sozlil filmini y~atrn1§lard1r 8 - eevki bey, 9 - Rnhml bey, 10 - Leml, 

21,05: Saat, esham, tahvllfl.t vc kambl
yo - Nukud (flat}, 21,15: Konuljma, 21,30: Pek yak1nda : S A R A Y sinemas1nda 
Miizlk (kil~iik orkestra) 1 - Japon siittl .._ 

(YO§itomo), 2 - Patetlk sonatm ada~yo- ,.•••••••••••••••••••••••••••••~ su (Bethovert), 3 - Polonez <Drigo), 4 - , ______ _ 
Karmentsta <Manfred), 5 - Blaoe Ma-

Oniiiniizdeki QAR~AMBA ak~am1 
zur operet1ndcn pot purl (Lehar), 6 - On 
blrlncl senfonlnln menuettosu (Haydn>, 
'1 - Nachklange von Ossian <Gade), 22,30: 
Milzlk <senfonik plO.klar - takdim eden -
eevat Memduh}, 23,45 - 24: Son ajans 
haberlerl ve ynnnkl program. 

FERAH slnemasmda ~ 
Bugiin ve yann 

ASKIN GHZ YASLARI 
fllmlnln son giinleri olmak dolayisile 

S U M E R sinemas1nda 
Biltiin diinya matbuatmca senenin en bilyilk Frans1z filmi olarak tenkid 

ve Pierre MAC • ORLAN'in me~hur romarundan iktibas edilen 

SON BUSE 
mukemmel ve muht~ a~k !ilmi b~liyor. 

Ba§ Rollerde: FranSiz sinemasmin en biiyi.ik aktorii 

JEAN GABlN 
Ve (Bora) filminin unututmaz ve btiyiik yild1zi 

~tad bayanlarg~~~- '~~~~~~~~M·i·C·l·I·E·L·E~·M·O~R·G·A~N~~~~~~~ 
~~~~~~~T~U~R~A~N~'·T~l~.~~.A~TR~O~ 

SrutntUr Nal}ld, Cemal 
Sabir ve arkada§lari 

Son Opiii; 3 P. ~eytan 
Kiiliih1 1 P. Localar 100, 
beryer 20, parndi 10 K. 

* 

Jiii---------- Pek Yakmda __________ , 

Bilyiik yild1z Z A R A II L E A N D E R 

A$KA TAPAN KADIN 
~-----_, filminde s AK ARY A sinemasmda ••••-•-"' 

...... 
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POL;rlKA ___ _ 
Almanyan1n tadilini istedigi 
muahedeler kat§1s1nda lngiltere 

Dmuml harbin ~lkmasmda bqbca imil; Almanya Kayserligi ile fngiliz 
fmiaratortugu anlSI.Uda biriltirinden daha kuvvetU ve daba 90k barb geniisi 
~aSI itln ~lkan Ylml ve rekabettir. Umuml harpten sonra da ingilte.re lie 
Aimanya11 biribirine ilk yakml~tiran fey Almanyanm bahri rekabetten 
kcndlligmdeu feragat etmif olmaslchr. Hitler AlmanyaSJ silihland1guu :mey
dana ~1g1 zaman biitiin plib devletler Almanyaya tahaffuzi bU barb 
ile siJithlanmaktan ve Ve?Sa¥ muahedesini bozmaktan rnenetmege hamrlan
~lard!. 

Lakin inglltere bu harekete ~tirak etmege tarafdar olmad1guu anlat
tiimdan bu barb 1asavvuru 1uya dilpniiftU. Ni~ln? ~iinkil .!Umanya Bahri ye 
Nezanti De ingflte.re Bahriye Nesaretl anlapruflard!. 1935 senesinde yaptlan 
bu anlapna ile Almanya kencll donanmasmm bUtiin ingiliz imparatorlugu 
deniz kunetlerinin ii~te birinl tecavfut: etmiyecefini teahhild et~i. 

Art1k lnglltere umuml harpten 10nra korktugu en biiyUk tehlikeden 
Jrurtulmupu. Bunun i~ Almanya lle yaptlan bOyle blr bahri anlaJDUl ile 
Versay muahedesinin ilk de.fa kendi tarafmdan bozulmu~ oJmasma bile nw 
obn~ur. Fransa §imdi ingilterenln miittefiki oldugu balde bu bahri anla~
mayi bir tilrJU affedememektedlr. 

1937 sencsinde yaptlan bqka bir anla§tna Ile de AJmanya barb gernlleri. 
nin harum ve top 98planm tahdld etmege nw olm~tu. Japonyamn asla 
yan~mudJp vc italyamn ancak ingills • italyan Roma anla~masmm tatbik 
mevkiine konulmasmdan BOnra muvatakat ettigi bu anlqma dahi ingiltere 
¥n ~k lnymettanhr. 

Lakin §imdi Almanya ibirclenblre her ikl muahedenin tadil edilmesinl 
lstcmi§tir. Almanya tabtdbabir cihetinden Almanya ile ingiliz imparator. 
lugu arasmda milsavat olmUIDl istemqtir. Mezkftr muahedele.re bazt ahval 
fevkaUldede Ahnanyamn ooyle blr tadil talebinde bulunmasma ce\•az veren 
buJ kay1tlar konuJmu,tu. Esas itibarile tahtelbahirler haklnnda ii~te blr 
:nisbt.tl kabul edilmen1ifti. 

Amerikanm Almanyayi 1ebeb gijstererek donanmas1m son derecede art
tirmakta obnasim Almanya; rnuahedeyi tadit edecek fevkaJadc ahvalden 
saymt§tir. ingiltere Babriye Nezareti muabedelerin bilsbiltiln bozuhuamasi 
i~n tadill kabul ederek milzakere i~in Berllne amlrallerini gondenni~tir. 

AK§Al\1 

Divrik'ten Karabiik' e her 
giin demir cevheri gidiyor 

1 numaral1 fmn martta faaliyete oe9ecek; 
demir boru f abrikasr insaaf 1 hay Ii ilerledl 

11 

Karobfllc (.Aqam)' - Fabrlkalann 
~t1 cok ilerlemiftir. Kok fabrika
aile beraber bir numaral1 yiiksek flnn 
mart ayi icinde f aaliyete g~ecektir. 
Yiiksek f1nn l~ln icab eden demir 
cevhel'i cDlvriktcn, her giin munta
zaman gelmekte ve cevher deposun· 
da stok yapllmaktadu·. 

Yiik&ek fmnlarda dernirin izabe
sinde kullarulacak kalker ~ Kara.bilk 
civarmdaki ocaklardan ve cDolomib 
ta.fl da Bart.in civanndald Bogazkoyil 
clvanndan temin edilecektir. Sarfiyat 
miihim b1r yekUna ballg olacak olan 
bu ocaklann i~etilmesi, civarda:ki 
halkln iktisadi kalkmmasma ~ok 

yardmu olacaktir. Yilksek fmnlann 
ilk c~ya b~amasmda '10 bin 
ton demlr cevheri. 30 - 40 bln ton 
kir~ t8'1 ve 6 • 7 bln ton kadar Dolo
ml t stoku hazir bulundurulacaktU". 

Muhtellf cins 9elik malzeme cika
racak olan Karabilk fabrikalanrun 
yamnda bilyiik blr boru f abdkas1 da 
kurulmaktadlr. !n~ti blr hayll iler
lemi~ olan mezktlr f abrika yakm blr 
dtide memleketin muhtellf cins boru 
lhtlyacm1 ka~ll1yacaktir. 

Muhtelif kuturlarda yapllacak olan 
borular son slstem ~kull santrigoj 
sJstemindeki makfnelerle 1mal edile.. 
cektir. 

Frans1z Basvekili Korsikaya harekef effi 
(B(lftarafi 1 nci sahifede) 

Askerler Sfenks ve Chantilly vapur
lanna binml§lerdlr. iki vapur ogleden 
sonra dogruca Clbutiye hareket et
tnl§tir. 
Marsliya 1 - Marsllya halk1, Cibuti

ye gitmekte olan askerleri hararetle 
Ugurlanu§tir. Rlhtnnda Alp alaylan
na mensup lid klta, SenegalU askerle
rl selArnlaIIU§tlr. General Henn va
purda askere hitaben deml§tir ki: 

val - Mussolini a~mnlamu feshet-· 
tigine dair verdigi notaya Fransamn 

cevab1 1ngiltere Hariciye Nezaretine 
teblig edil~tir. Bu teblig lngiliz 
Ba§vekili ile Hariciye Nazirmm Ro
maya yapacaklan seyahat dolayislle 
hususi bir ehemmiyeti haizdir. 

Fransamn cevab1m teblig eden Lon· 
dra maslahatgilzan ayni zamanda 

Oldiiriilen balina baliklarJ 
~ 

bulunduklarr yerleri radyo 
ile haber veriyorlar ! 

Ballna balJ.gi avi. ,--------------------------...... pillerile temin edll-
na ~kan gemile- Balina bahiJ aVJ pek gariptir. Bir talam gemiler balina- mi§tlr. Bu plller 
rln blr de ana ge-
misi vardlr. Bu lar1 avlar, sonra bu balinalar aad ana gemi taraf1ndan otuz saat ~ 
ana gemisi ba11k denizden toplan1r. Avlanan ve olii olarak denizin iize- maga muktedir· 

kaynatma tesisa- rinde b1rakilan balinalar1n yerlerini tayin etmek i~in dir. Otomatik au. 

tile adeta ytizen son zamanda bir alet icad edilmi1tir. Bir nevi radyo olan ~~~b:ei;;:1 !~~ 
blr fabrlkaya ben- olan bu alet vaa1tasile olii balinalar, bulunduklarl d1r. 
zer. Balinamn ya. l. yeri haber veriyorlar 
gnu ~lkarmak i~ •--------------------------...1'~ Radyo filetinin 8 w metre uzw1lugun-
lAzimgelen kazanlardan ba§ka yiizler- alet icad edilmcsi, zahmetine degdigl daki antenl de mulkiyet bayraglllln 
ce ki§iyi aylarca besiiyecek ve barmdl- icin, coktanberi dil§ilniililyordu. okuna raptedilm~tir. Anten Ue-r:u~vo 
racak teslsata dn mallktir. Bir ana Bunun her §eyden evvel blr radyo fileti arasmdaki irtibat i§lemege bR4-
gemlsine bir~ok hallk~1 gemisi refakat alcti olabilecegi hatlra geliyordu. Iar b~lamaz, otomatlk tertibat da 
eder. Balinayi tutan astl bu gemilcr- ~ilnkU ana gemi ile avCl gemiler ara- derhal faal!yete g~mektedfr. r liyen 
dlr. Fakat tutulan ballklan ana ge- smda da esasen radyo irtibati mev- bir saat her dakikada bir kere ver cl 
mis! i§ler. Kutuplarda balina avi ile cut bulunuyordu. Bu irtibat, diger sinyab harekete getirmektedir. Bu 
m~gul olan ana gemilerile bahk~1 ticarct vapurlannda oldugu gibl, sinyal avc1 grupu arasmda kararl~ 
gemileri arasmda radyo ile irtibat te- acentasma gtttigi limanlan ve yolda tmlan hususi blr i§arettir. Onun 1~ 
min edilir. Fakat av ile me§gul olan vaziyetini blldirmcge inhisar etmiyor, l§aretlerin birbirine kan§masma im-
gemller avladlklan ballnlan ana ge. ana geml ile avc1 gemiler nrasmdakl kan yoktur. Bu suretle her avc1 §ir· 
miye muntazam surctte teslim ede- mesafeleri ve vaziyetleri de Imber ve- keti, avlanan balina bal1gmm miilkt. 
mezler.. rerek her iki tarafm en klsa yoldan yetini isbat eden bayraktan blt;}h&4;..,;. 

Hayvanlar nerede rastgelinirse ora- giderek deniz ortasmda birbirinl bul- de o balinamn kendisine ait oldugu-
da iizerlerine karpun denllen oklar mas1m da temfn ediyordu. nu isbat eden blr radyo i§aretine ma. 
atilarak yakalarur. Balinanm govdcsl ~imdi Hendrik Olsono ismindc Nor- lilt bulunmu§ oluyor. Ballna bahkla-
hava ile §i.§irllir, govdenin ilzerine ve~ll blr balina avclSl avlanan balina. nrun iizerlerine konulan bu aletlerm 
hangi §irkt tarafmdan avlalUlll§sa o Jan bulmak igln yeni blr 1-adyo !lett dalga uzunluklan 500 ile 100 metre 
§irketin mi.ilkiyetinl ifade eden bir icad etmi§tir. Bu A.let bu av mevsbnin· arasmdadlr. 
bayrak clikilir ve av muhallfnde kendi de kullamlmaga ba§lannu§tlr. ~imdJye kadar kullarulan Aletlerc:te 
hallne terkolunur. Avci gemisinin bu- Bir ~mandlra §ekllnde olan bu rad. 650 metreye kadar dalga uzunlugu 
nu ana gemiye kadar ~ekmege vakti yo Meti millkiyet bayi·agm1 ta§iyan tatblk edilmi§tir. , 
yoktur. Qilnkti gemi yeni av Jar pe- okun altma baglanmaktadlr. Bu kii- Bu yen! rad yo Ale ti deniz sef erlerin-
§inde kO§maga mecburdur. Ana gemi ~ilk gonderici fUetin kutru 30 santim de bllumum vapurlar icln yeni bir 
avlanan balinayi arar ve bulur, gU- ve boyu da 50 santimetredir. Alet ha- yardunc1 clhaz te§kil ecUyor. T~ 
vertesine ~ekerek orada ~ler. va ve havaya k&.1'§1 mahfuz ve paslan- gin en asrl tlpl olan bu radyo Aleti sa-

Kutup merkezlerinde slsli havalar- maz ~eliltten mamul blr kahb i~inde- yeslnde olii bir ballna bah~mn ken+ 
c1a olii balinalar1 bulmak bazan mtim- dir, dalgalar §i§irilmi§ balina bal.lg\- disin1 oldilrenlere bulundugu yeri 
kiin olanuynr. Halbuki bir balinanm nm govdesi lizerindeu R§Salar bile ber verdigini ve «Geliniz beni pa 
klymeti 2500 hrad1r. Avlanan ballna- alet mtlteessir olmaz. Radyo Aleti icln layimz! dediglni haber ahnca msm 
lan bulmayi katiyetle temin eden bir Hlzim olan elektrik cereyaru elektrik da pek garip bir his has1l oluyor. 

Ko ek bal1klar1 
Son haftalar i~inde 1zmir 

korfezinde pek ziyade 
artm11lar 

Izmir '(~) - Son zaman
lania izmlr kOrfezlnde biiyilk kopek 
bahklan art~t1r. Bu ca.navadar, 
mevslm mUnasebetile ylyccek bah.k 
bulamadlklanndan son hafta icinde 
blr motorle bir ba~1 kayigma sal
dmru~ardlr. Kayikta bulunanlar, 
canavan, kayik kiiregile ba.§Ina vu
rarak k~1rtnu~lardlr. Epey zaman
danberl korf ezde goriilen, dort yiiz, 
~~ yiiz kilo atu'llgmda ve (izmiya), 
(Izbir:llyo) ad1 verllen bilyftk kopek 
ballklanmn, korfezdeki bahklann 
azahnasmda lmil olduklan bilini
yordu. Hatti bunlarla mucadele edil
mesl icln izmir bahk~ar cemiyetl 
tarafmdan ikti.sad Vek!leti nezdlude 
te~bbilslerde bulunulmu~tu. Bu hu-
susta henilz izmir bahk~tlanna yar
dunda bulunul~ da yardJ.m 
vadi yap1lm1~tir. 

Bahkc1Iara son hafta tcinde saldl
ran kopek ballklanndan tkisini de, 
~imdiye kadar korf ezde gorillenler
den ~k daha bilyiik canavarlar ol
dugu soyleniyor. 

Bunlar, yaz mevslmine kadar kor
fezden aynhnazlarsa yazm denize 
gtrenler i¢n de tehlike te~ edecek
lerdir. Bu canavarlarm en ~ok gO
riildilklerl yer, Yenikale fulilndeki fe
nerler clvandJ.r. 
Qc~meden buraya gelen haberlere 

gore kopek ballklan, Qe~e sahille
rinde de coktur. Bu Slrad.a Qe~e 
sahillerinde binlerce ~ipura ballgi 
gorillmektedir. 

Bunlar, kopek oo.hklanrun miltht, 
hucumlan kar~da kendllerini sa
hlle atmakta, tekrar denize atilmak 
i.mkA.ruru bulanuyarak telef olmak
tadlr. KOyliller, sahlllerde bu bahk:
lan tophyarak yemektedirler. 

GO NUN ANSiKLOPEDiSf 
IBa Fe~lhln Okyar 

L ondra sefui B. All Fethl Okyar Bolu Bfiyiik Millet Mecllslne Istanbul met>< 
mebuslu~una seclldl. Kendlsl 1880 de Slfatlle ~Urak eden Fethl bey, Dah 

Pirlepede ~&mUJtur. ismaiJ bcyln 0g. Vekll~l, Meclls relsll!l ve dort ay ke 
ludur. 1898 de Harblye mekteblne 1:1· da kablne re~I yapIXUJt1r. (21 lkt 
rerek 1904 de crk~m harb yilzba111s1 i;1kt1. te§rln 924 - 3 mart 925) 1925 de p, 
S1ra lle Yunan hududunda, 4ark §!men- bilyiik elcl oldu. lit 
dlfer hat miifettlfll~lnde, Sel!inlk jan- B. All Fethl, 1930 da Paris el~lh~ 
danna kumandanllgmda tc\'Zlf edlldl. ~ekllerek Berbes Cillnhuriyet fU" 
1908 lnkllabiru mi.iteaklb Parrs ntlllJemlll- kurdu. Bu flrkamn esaslan Halk pa.i 
terligine gonderlldl. 1910 da blnbafl oldu. den ynlmz devlet~lllkten zlyade llf1 

1911 de !4kodra kuvvel miirettebesl er- te mfitemayil olmaslle ve bazt na 
ldru harblyestne memur edildl. Trab- 1 · h da nl rd K 
lusgarb !§gal edlllnce, Fethi bey, orada en ususun ay lYO u. ~ 
milcadeleye k<>§arak bUyUk blr §Ohret ta- ::nc:~~~ ~~t g;~=:~~bifnf 
zanch. Manastlr mebusu ~lldl. Fat.at 
meclls datumca gene askerl vazlt~er a'l· B. All Fethl, samlml arka~la . 
dl. ve kendl anualle lsU*.a ederek 1912 de te Berbes f1rkay1 14 te§rlnlsanl 'lne 
Sofya se!lrl oldu. Tekrar mebus seclllp feshettl. Bir mfiddet sonra Lonc!A 
Dahlliye Nazuohtma getlrlldl. 1920 de yfik el!;lsi tayln edlldi. .., 

Cebeluttarok bo9az1 " 
C ivannda ispanya hilkUmet~- kim olamalan sayesinde AJalelli 

Ieri ile Franko deniz kuvvet. ld ingiliz hegemonyasuu temiJJ 
lerl arasmda blr deniz muharebesi ~erclir. • 
vukua geldi~i blldlrilen CebeHittank 
bogazi Akdenizin garb milntehasm
da 50 mil uzunlugunda ve 8,5 • 23 
mil geni~li~inde bir bogazd.lr. 

Bogaz ismini Cebelilttarlk ~chrin
den al1r . .Bul"8.Sl 1704 senesindenbert 
ingilizlerindir. ~ehrin nilfusu 20,638 
ki¢den ibarettlr. Yaru~ndald is
panyol ~ehri La Linea daha bilyilk 
olup niifusu 63,236 ki~dir. Cebelilt
tankta ingilizler blr mUstahkem 
mevki ve bir de bahrl Us kurmu~lar
dlr. Bir taraftan Silvey~ kanalma, 
dgcr tarartan da Cebelilttank'a h~-

Cob~it6 

CebeHittank ~ehrl ve oogaza 
mi kumandan Zeyyad oglu Tan 
a~lard1r. Tank 711 senesind 
panyayi istild ve zaptettigi 
burada istihklmlar kurm~tu; 
panyollar orasllll ancak 1462 

~O".LC 

de geri alabildiler. Cebcliitta 
panyadaki veraset muharebe' 
bir defa 1726 da ve .bk 
1779 dan 1783 scneslne ka -~~ _ 
yollarm muhasarasma • ~ 
etffi4itir. Bu sonuncu m~~ 
rihin kaydettigi en uzun m\lbls. 

Domalno 

uVazifeniz yerll halkl temln etmek 
ve Fransarun bir~ok f edakfirhk baha
mna elde ettigi Somalideki hukukunu 
muba!aza edeceginl anlatmakt1r.> , 

Franaa, ltalyaya cevabi 
nota11n1 bildirdi 

Paw. 1 - italyarun 935 tarihll La-

FranS1z • italyan mi.inasebetleri hak
londa Fransarun dil§ilncesini de bll
dlrml§tir. Fran51z Hariciye Nanr1 da 
Parlste ingiliz sefirile yapt1~ g&ii§. 
mede bu hususta Fransanin dii§ilnce· 
lerinl anlatml§tlr. 

~~~Di$TABIBi El 
L

BORHAN CEM 
t.timlik ,... •• tqaatb 

Ankara c..w.a ••••• Um * 

I talyamn Tunus ve Korslkadan 
ba~lm Cibutiy1 lstediginden 

bahsedillyor. Cibuti Aden korfezl sa
hillnde mi.ihim bir llmand1r. FransIZ 
Somalisinin merkezidir. 100 sene ev
vel burasi hali arazi ldi. 1839 sene
sinde Fransarun Musavva konsolosu 
Hericourt buraS1run ehemmiyetinl 
takdlr ederek bo1' arazlnin Fransaya 
terki iCin Ha~lstanla milzakereye 
girt,~. 1842 de bir mukaTele im
zal~i. 

Fakat <> civardakl kablleler Fran
sanm yerlef}DleSine mln1 olduklann
dan epeyee kanlt ~arplflllalar vukua 



IL+id sene Port aka I, Mandalina 
ve Elma cok bol 

T optan fiatlar 
bu meyvalar 

ucuz olmas1na ragmen 
manavlarda pahahd1r 

T Piyasada portakal ve mandalina 
bollamyor. Elma da ~ok sattl1yor. Pi
yasaya gelen portakalla.i· Dortyol, 
Alanya ve Finike mallandir. Rizeden 
sevkiyat henilz b~lamam1$br. Bu
nunla beraber verilen kesme miisaa
desile dort gilndenberi Rize portakal
lanmn. toplanmasma ba~anm1~tir. 

Bugiin yarm piyasada gorecegimiz 
Rize portakallan son senelerde epice 
islah edilmi~tir. Digerlerinden daha 
ucuz satilan Rize portakallan ek!;;i 
ve daha ku~i.ik olmakla beraber ~ok 
dayamkhdir. May1s aymda biltiin 
portakallar biter, fakat Rize porta
kallar1 o mevsimde de piyasada gb
ri.iniir. Dortyol portakallannm fena 
cinslerlne tercih edilen Rize porta
kallannm bazllannda siyah lekeler 
gorilniir. Bah~elerdc portakallarm 
golgede kalan k1s1mlarmda peyda 
olan bu siyah lekeler saticmm ihma-

,. Ii yi.izi.inden mu~ter.iyi ~ilphede b1rak
maktad1r. Halbuki bu lekeler porta
kah silince ~1kar. 

Piyasada gordiigumi.iz Dortyol, 
Alanya ve Finike portakallan henuz 
ucuzlamam1~t1r. Orta buyilkliikte blr 
yumruk kadar olan portakallar be~ 
kur~tur. Yalmz mandalina bu sene 
~ok ucuzlam1~ttr. Buna sebep de bu 
yil mahsuliln bereketli ve piyasaya 
bol mal gelmesidir. Bununla beraber 
portakal mandalinadan ~ok fazla is
tihlak edilmektedir. 

Piyasayn her giin biraz daha fazla 
portakal gelmektedir. Mesela, evvelkl 

r hafta gelen portakalm mikdan 
1,480,000, son hafta ise 2,950,000 adet-

t~ tir. 
t Mandalina evvelki hafta 367,000, 

Bi.son hafta 275,000 aded gelmi~tir. 

t Toptan fiatler ~udur: 
Dortyol portakallarmm 36 tanelik 

:L sand1kla11 325, - 375; 64 lilk sand1k
tir~ar 300 - 325, ; 80 lik sandlklar 200 -
ayt.t_80; 100 lilk sandlklar 150 - 175; 

ak 0 Jik sand1klar 125 - 150, Alanya 
rlar vitakallarmm 36 tanellk sand1klan 

~ - 400; 65 Uk sand1klar 275 - 300; 
~ sand1klar 200 - 300; 100 liik 

e uai· 225 - 275, Finike portakal
• f n r 96 bk sand1klan 325 - 360; 
:~ 1 i.K sandlklan 365 - 425; 200 liik 
·kseli~dlklar da 400 - 450 kuru~tur. 
. ;.. illilyor ki, Finike portakallar1-
ll?te son ;,. de pahah cinsleri olmakla 
u~avel \. n· :irtyol ve Alanya mallanmn 
. rilen net l\Fldtklan ~ok pahal1d1r. Bu 
iatl r o \!l. \l · c;ok biiyi.iktilr. Bugiin 
ces1 ran a perakende olarak 17 ,5 - 20 
r. kl Fral\ satthyor. Bu portakallan da
hstifade, de Beyoglu tarafmdaki bilyilk 
lliassa ~~lar al1yorlar. 
de ledi. lakal fiatlerinln pahal1hgma 

tihsal mmtakasmdan piyasaya kadar 
mutavass1t bollugu yilzi.inden bu gii
zel meyvadan bir ~ok fakir aileler bol 
bol istifade edemiyorlar. Aym zaman
da viicude faydas1 olan bu nefis mey
vay1 her vatanda~m bol bol yiyebil
rnesini temin i<;ln fiatlcri ucuzlat
mak Hizimdir. 

Ge<;en seneye nazaran bu y1l daha 
ucuz almakta oldugumuz mandallna
lann toptan fiatlerine gelince: 

Mandalina her mmtakadan 100 ta
ncllk sand1k i~indc sevkedilmektedir. 
Dortyol mandalinalannm sand1g1 
200 - 240; Bodrum mallarmm 225 -
350, Alanyanm 225 - 300, Rizenin 90 -
110 ve Fini kc mandalinalan da 220 -
300 kuru~ arasmdad1r. 

Mandalina perakende daha ucuza 
sat1labilir. Manavlar portakal ve man
dalinalan pahah sat1yorlar. 

Elma da oyle. iyi elmalar manav
larm elinde pahahl~1yor. Amasya 
elrnasmm toptan fiati kilosu 12,35, 
perakende 25 - 40, Giimi.i~hane elma
smm toptan fiati 10,20, perakende 
20 - 25, Ferigin toptan fiati 7,25, pe
rakcnde 12,5 - 15, ingiliz elmasmm 
kilosu 8, 18, perakende 15 - 20, Rize 
elmas1 toptan 7,12, perakende 15 -
17 ,5 kuru$tur. Bundan da anla.~nhyor 
ki esnaf tutturabildikleri fiate sat1-
yorlar. 

Elmalarm en c;ok ragbet goreni 
mayho~ olanland1r. Meyvalarm en az 
satllan1 da armuttur. Piyasaya Anka
ra ve inebolu armudu geliyor, hafta
da ancak ilc;, dort bin kilo kadar sa-
tllabiliyor. N. E 

1zmir dilsiz, sag1r ve korler 
miiessesesi miidiirliigu 

hmir (Ak~am) - Izmir dilsiz, 
sag1r vc korler mi.iessesesi mildiiril 
B. doktor Necati Kip, seksen lira 
maa~la istanbul emraz1 akliye ve asa
biye hastanesi mi.it~hass1shgina ta
yin edilmi~lr. 

Dilsiz, sagir ve korler mtiessesesi 
mi.idUrliigilne · vekaleten izmir liman 
ve ~ehir ba.kteriyoloji miiessesesl 
mildilri.i B. doktor Memduh Say ta-

. yin olunmu~. vazifeye b~lami$tlr. 
Memduh Say, ayi1ca yiiz lira iic

retle bu milessesenin ogretmenlik 
vazif esini de ifa edecektir. 

KfAM 2 ~unusani 1939 -
Y 1lb8~1 piyangosu talihlil~ri 

Kazanan bir bilet i~in adres olarak 
Bakirk6y hastanesi gOsterilmi§ I 
30 bal1k~1n1n ald1g1 iki bucuk liral1k bir 

bilete d~ ~UyUk ikramiye ~1kt1 
Yllb~1 piyangosu evvelki gece 

yiizlcrce vatanda~m huzurunda ~e
kildi. Asrl slnema salonu daha ak
~amdan dolrnaga ba~laim~ti. Ke~ide
ye on dokuz bu~ukta ba~lanacag1run 
ilan edilmesine ragmen ihtiyattan 
ay11lm1yan merakhlar yer bulmak 
i~in bir ka~ saat once sinemamn yo
lmm tutmu~lard1. Nihayet saat on 
sekiz bu~ukta salonun caddeye ag1-
la.11 biittin kap1laI1J,nm kapatllmas1 
mecburiyeti has1l oldu. Kaea salon
da bJr tek bo~ yer kalmad1gi gibi bir 
~ok kimseler de ayakta duruyorlardl. 

Herkes clinde bilet ve rnuteaddid 
numaralan muhtevi matbu kagidlar 
merakla bekliyor ve yanmdakilerle 
miitemadiyen piyangodan konu~u

yorlard1. 
Kafasm1, yakalan kalklk siyah 

paltosunun i~inden ~1karrnam.akta "° 
1srar eden orta ya~ll bir adam vazi
yetini hi~ bozmadan: 

- 500,000 lira istemiyorum, diyor
du. Sadece 500 liraya ihtiyac1m var. 
f?oyle; havadan gelecek be~ yiiz lira. 
ya ... Bor~lanmadan, odemek mec
buriyetinde kalmadan ... 

Yanmdaki cevab verdi: 
- Turk hava kurumu tayyare pi

yangosu gonliine gore versin ... 

Numaralan okuyan memur ba
gird1: 

- 24573 
Ve, ikramiyeleri okuyan zat hay

kird1: 
.- 500,000 lira! ... 
Salon adeta yednden oynad1. Ba

yiler kendilerini d1~n athlar. Bir 
taraftan memurlar gilriiltilyil kes
mege ugra~1yorlard1. Biz de salonu 
terk ettik ve gazeteci arkada~Iarla 
bayilerden birinin otomobilini ta.kibe 
koyuldu. Gi~nin onilne geldigimiz 
zaman tallhliyi merakla; sorduksa 
da cevab almak milmki.in olmadt. 
Bayi o derece tela~h idi ki, bizi din
lemiyor, belki gormiiyordu bile ... 
Defterini hararetli hararetli kan~hr
nrkcn bir ara scvirn;le hayklrd1: 

- Buldum, buldum. Bes lirahk bi
let. Yans1 Bak1rkoyde: y~r1s1 Uskil
darda ... 

Mi.istnhdemlcrden biri bize mey
dan birakmadan sordu: 

- Evveia hangisinin paras1m ve-
1·cceksin, patron? 

Bayi bu s1rada gi~enin oni.inden 
ge~mekte olan bir taks1ye 1~ret ede-

Piyango ~Jdliyor 

rek cevab verdi: 
- Kara yolu ... Denizde flrtma var! 
Hemen bir taksi de biz ~evirdik 

ve gene onu takibe b~ladlk. Baklr
koyiine gittigimiz muhakkakt1. Fa
kat acaba talihliler kimdi? 

Bir milddet sonra hayretten dona
kaldlk. Bayiln otomobili emrazi akli
ye hastanesl oniinde durmaz mi? 
Hep bir &.glzdan: 

- Adam ~Ild1rd1 I 
Diye bagtrd1k. Bir arkada~: 
- iyi ki aym otomobille seyahat 

etmedlk. 
Diye mmldand1. Cevab verdim: 
- Delinin de bu kadar akilhsm1 

ne gormil$. ne de i~itmi~tim. Apan
disiti tutmu~ bir bi~are gibi kendisi
ni hastaneye dar abyor. 

- inelim mi dersiniz? 
Bu sirada bayi tela~la hastanenin 

kap1sm1 ~a11yordu. Hep beraber oto
mobilden indlk ve onu ilrkiltmek
ten ~ek1nir gibi ag1r agir yilriiyerek 
bir ka~ acllm gerlsindc - tabir caiz
se - ellerimiz tetikte dizildik. 

Hastanenin kap1s1 bir tlirlii ac;1l
m1yor, bizde de sab1r tilkeniyordu. 
Bir ara bayi yilzi.inil arkaya c;evir-
di ve: • 

- Galiba talihlilerle gorU~miye-
cegiz! 

Dedi. Sorduk: 
- Yahu; kim bu talihliler dedigin? 
-. Burasm1 adres veren 12 ki~i. .. 
Geni~ bir nefes ald1k. Bu esnada 

kap1 aG1ld1. 

Fakat kimse ile konu~maga muvaf
fak olamad1. 

- Hastalar uyuyorlar, goremez. 
sinlz ... 

Dediler. 
~ehre dondiikten $<)nra 500 bin 11-

rayi kazanan biletinin bir par~asi
nm da Sar1yerde sat1ldlgu11 ogren
dik ve tahkikatnmz sonunda ~unlari 
haber ald1k: 

Sanyerde 30 bahk~1 bir olup 2,5 
lirahk bir bilet alnu~. Hepsi de birer 
mp (bahk ag1) almak niyetinde 
imi~ler.:. 

• . . 
Tesadilfen 200,000 liray1 kazanan 

talihlileri de ogrendik. Ticaretle mc~
gul bay Yusuf Feyzi <;elebi ile eni~
tesi Tarlaba~1 eczanesi sahibi bay 
Nihad Abdullah Oster ve klZl bayan 
Suad Abdullah Uster'in mil~tereken 
aW1kla11 be~ liarhk bilet onlara 10,000 
lira kazandlrd1. 

Evlerine glttigimiz zaman talihlilerl 
sofrada bulduk. Misafirperver insan
la.i· bize sofrala.i·mda yer verdiler, ik
ram ettiler ve anlatt1lar: 

- Her ay bilet aliyoruz. ~imdiye 

kadar piyangodan 10 para almam1~ 
t1k. Fakat Turk hava kurumuna, az 
da olsa, yardlm i~in bilet almakta 
devam ediyorduk. 

Ne yalan sayliyelim; talihsizligimi
ze o derecc inanim~t1k ki, y1lba~1 bi
leti alrnakla beraber bir ~ey ~1kaca
gm1 hi~ zannetmiyorduk. Ve ikrami
ye kazand1g11ruzi da ~mdi sizden og
reniyoruz. - N. E. 

k f.ru p, mahn piyasaya ~1klnc1ya ka
re '1ar bir ~ok ellerden ge~mesldir. is
lbe 
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ndar" ( Ak§am)in eclebi romanr Tcfrika Nb. 17 A§k en kalm kafalan harekete getire-

Bayi zlyaretin sebebini anlattl. 

Beni asabi buhranlara dil§ilren o 
mektup yilziinden ilti gi.in kutiipha
neme girememi§tim. Bu mektubu bir 
istihza ve hakaret telakki etmi§tim. 
Henilz otuz ya§mt bulmam1§ bir gen-

deki mermer de ate§in pembe akisled. 
dalgalan1yor. 

· Sivasta pazarhks1z &atlt 
S1vas (Ak~am) - Hayati ucuz

latmak icin hi.tk(1mctimizin kabul et
tigi kanunla iig biiyi.ik vilayetimizde 
tatbki edilen pazarhks1z sat.I~ kanu
nunun vilayetimizde de tatbiki i~in 

belediye ve tlcaret odasi icab eden 
hazirhklara ba~am1~lardir. 

bilen esrarll blr kuvvet. 
,j~ bt If.¥¥ 

·~·ci.,.s Aw.RA..... A~ISI -,," S'.& ...----- .... 1ki hafta si.tren haz1r11ktan ve blr 
gilnliik ~lentiden sonra eve yine eski 

it~ 
r ;si BURHAN 
liyc: 
yan damcagizm sevincinden dizleri tit-
zii ~Yr. Oglunun milriivvetini gorecek. 

lf.11-¥ 
c; sebe 
uvafa~~1k evm i~nde ne~eden gec;ilmi-
y~tlnriP de kitaplamru, piyanomu, ya. 

ifade ~n1 unuttum. Reccbin anncsi de 
si, kaium c;1kmaz oldu. Kendi halinde sa

ikinc!bir kadm. 
'fmdr<lesmi muamele i~in on b~ gtin ka

ali geldi. 
mg< De~rmcndere muhtarm1, birka~ 

albur i.lstii ~rafm1 davet ettik. Bun
- 1 salona dolduramazdlm. Evin al

~'mdaki geni§ c;amB§irllg1 siisledik, 
t53. asalar koyduk. Yirmi dokuz ki§lyi 
elb hrah fcrah aldl. Yemekler yendi, §Cr
.. a ,.. tt !di. Nuriyenin deli olmad1g1-
ukare~e im. O kadar seviniyor. 
un neticesuan verdigimizdenberi Rec;ebi 
a.si icarikolL ikah gUni.t, ellmi opmeye gel-
ayi ne u ·· bild' E i · · d J. .:a ,a11 gore 1m. v n ic;m e 

d
·, t.y halde utancmdan ayagimm 

ovan . 
i m ~cydugu yerden kac;1yor. 

urer -
da ~ as 1 du~ndiiren onla11n yata-
ulaklall yerdr. Nuriye §imdiye kadar 

altmdaki ik\ odadan bhinde yatl
tdu. ~imdi RecE•bi de salondan ge-

CAHID 

cirip ak§am sabah yukan ~lka11p in
dirmek milnasebetsiz olacak. 

Qok §iikilr onlar bu derdi benden 
evvel halletmi§ler. ; 

Daha sabahtan Nuriycnin alt kat
ta giirilltiilil i§ler yaptigim duyup 
sordugum zaman s1k1la S1klla cevap 
verdi, 

Qama§u·hgm yamndaki depo var 
ya efendim. 

- Evet var. Ne olmU§. 
- Orasm1 temizliyorum. 
Derhal intikal ettim: 
- Reccp i~in mi? 
Cevap vennedi. Onu s1kmtidan kur

tarmak icin ben devam ettin1: 
- Ora.SI f ena degil. Hatta sen de 

karyolam oraya indirebilirsin. Zaten 
yuka11ya inip ~1kmak gii~ oluyor. 

Bizim saf, cahil gibi gordi.igumiiz 
bu insanlar menf aatlerine ait i§ler de 
hayret edilecek zeka esel"i gosteliyor
lar. Bu kiza hala iyi bir servis yap
rnas1m ogretemedim. Fakat o gonil~ 
i§lerini tabii hislerile pek muk~mmel 
kavnyor. insanlarda sevmek ihtiyaci 
olmasa ~ekalan tcrbiye gonniyecek. 

siikunet geld!. 
Bu gece onlan erkence odalarma 

goti.irmek i~in ben de erkencc hafif 
bir yemek yiyip kiltilphaneye ge~tim. 

D1~a11da camlan yalayan f1rtma1I 
bir kar var. Eve yakm yiiksek kesta
nelerin ~1plak dallan c;atird1yor. Bah
~enin i~erden ac;Ilan elektrlk lflmba
sm1 yaktim. Aydmllga di.i§en kar o 
kadar gi.izel ki! Fakat sabaha kadar 
devam ederse yine yol kapanacak. 

Evde ses yok. 
Yeni evliler i~in bu karm bahar

dan fark1 yak. Onlar §imdi bir yalan
c1 cennetin b~ dondilrilcil zevkini 
kana kana tatmak i~in ~1rpm1p du
ruyorla\·. 

Pencereden ~ekildim. 
Raflardaki kitaplara baktim. Her. 

biri bir macera saklayan romanlar 
arasmda beni yeni bir aleme gotii1·~ 
eek eser yok. Okunmu§ kitap evlenmi§ 
kadm gibi. Yapra.klanm ne kadar ~e
virseniz yine ilk tatt1rd1gi zevki ver
mez. 

Salona g~tim. 
Sobada kor haline gelmi§ birk~ 

odwi hep bel'aber dag1lmak ister glbi 
blrbirle11ne sanlnu§lar. Ocagm oniin-

Piyanomun i.izerindeki Bethefen 
heykeli hall dii~iiniir gibi onilne ba-
klyor. · 

Bi.iyilk aynada beyaz bit hayal gor-
di.im. · 

Uzun boyuna pek yak1§an beyaz 
kadifeden elbiseli bir hayal. ftinalJ 
ba§mda hakll bir gurur var. Gent§ 
almm ~erc;evelJyen zengin ~Ian 

magrur ba§ma biraz daha azarnet ve. 
riyor. ince kumral ka§lan rnilteredclit 
bir §iiphe ifade eden bir ~izgi halinde. 
!~inde sincab1 serpintiler rnavimsi be
neklerin engin gecenin y1ld1zlari gibl 
pmldad1klan iri kestane gozlerinde 
bir kadifc yumu§akhg1 var. Gerginli
gi kaybolmam1§ kabn dudaklan te
bessilme kanmanu§ gibi yan ac;1k .• 
Uzun ve yuvarlak boynunda ne gOlge 
var, ne c;izgi, gcni§ omuzlanndan ba§· 
layarak uzun boynunun list par~Sim 
saran beyaz muslinler beline dogru 
darahyor ve sonra omuzlanmn geni§· 
liglndeki kalc;alannm hizasinda bl~ 
daha genl§leylp bir kopiiklii su glbi 
ayaklannm tizerlne kadar ak1yor. 

Bu hayal benim, Ay~c hayal. 
Mimar Necminin be§ satirhk mek

tubunda t1Hayatm sizden daha ~ok 

§eyler bekledig'ini size isbat edebllmek 
ic;ln stze hayat1m1z1 payla§mam1zi tek
lif ediyorum» dedigi Ay§e hayal. 

. cin S&.<;larmm giimi.i§ tellerini ay1kla
maga bqlayan bir kadln hakkmda 
ciddi fikirler beslemesine imkan ta
sa vvur etmemi§tim. Yirmi il~ yil evli
llk hayatmm masum havasmda gen<;
ligini heyecanSiz, hareketsiz bir mum
ya haline getirmilJ kadm i<;in bu fi .. 
klrleri istihza teIA.kki etmemeye im
kan m1 vard1. 

~imdi kar§1mdaki hayalime baka
rak dil§iini.iyorum ve kendi kendime 
soruyorum. Bu beyaz moslinler i~tnde 
heniiz diri ve hareketli kadm bir gen9 
adamm sevgisine cevap verebilir mi? 

Kollanm a<;Ild1. GOgsfun f1rlad1. 
Ana olmaim§ ve <;1lgm sevgtler gor
memi§ bir kadlnm cliri ve gergin gog. 
silnii aynada lezzetle seyi·ettim. Kendi 
kendi.me sordu~um suale gOzlerimin 
y1ld1zlanan bebekleri cevap verlyor. 

Of. Yoksa yeni bir buhran mi g~l· 
riyorum. 

Bu inziva kO§esine hayattan bir §eY 
beklemedigime inanarak ~ekilmedim 
mi? Fakat hayatm benden daha bir 
~ok §eyler bekledigini iddia edenler 
Va.1'. 

Acaba ben mi aldamyorum. 
(Arkall..., 



Yrlba~ini naszl 
gefirecekler? 

Heli Finke.nzcller 

Bir Alman mecmuasmm muharri
ri Alman filim yildlzlarma miiracaat 
ederek yilba~1 gecesini nas1l ge~ire
ccklerini sormu~tur. Bu suale muhte
Jif cevablar verilmi~tir. Bunlann 
i<;inde ikisi pek garibdir. Me~ur ko
mik Theo Lingen demi~tir ld: 

«--, Y1lb~1 gecesin1 Viyanada ge
~irecegim. Eglenmck i~n gi.izel bir 
program hazirlad1m. Eve bir ~ok ah .. 
bab davet cdecegim. Kom~mmuzda 
yllba~1 gecesi bile erkenden yatan 
<;abk k~h bir adam var. Gece ya
nsmdan biraz sonra telefonu a~aca
g1m. Bu adamm ad1iesini vererek 
bir otomobiJ merkezine: «Misafirlerim 
avdet edecekler, ~abuk dart otomobil 
gonderin> diye haber verecegim. 
Otomobiller gelince tabii klaksonlan 
otttirecekler, Ziller ~alacak, ko~rn 
pencereden ba~1ru uzat1p bagiracak, 
has1h epeyce eglenecegiz. 
· Bu otomobiller gidince b~ka bir 
otomobil merkezine telefon edece
gim. Has1h eglenecegiz, eglenece
gizl ... > 
. Tanmm1~ Alman y1ldizlarmdan 
Hilde Hidebrand da ~unlan soyle
rn~tir: 

- Y1lba~1 gecesi f azlaca ~ampan
ya i<;ccegim ve tabancam1 ~ekerek 

havaya bir ka~ el ate~ edecegim! ... 

Garip kontratolar 
Hollivudda artistlere yasak 

edilen §eyler 

Hollivudda film artistlerinin kon
tratolarmda garib bir tak1m mec
buriyctler vardir. Bir sinema mec
muas1 bunlardan bir k1smm1 yazt
yor: 

Loretta Yung'un filim ~rketi ta
rafmdan tayin edilmi§ blr §ofolil 
varchr. Artist bu ~!Orden ba~kasmn 
kul1and1gi otomobile binemez. Bunun 
sebebi kaza ihtirnalini azaltmaktir. 
f;jirkctin ~!Oril son derece ihtiyatll 
hareket ctmekle tanmnu~ bir adam
d1r. 

Silvia Sidney gecelerl dokuz bu
~ukta yatagma girmege mecburdur. 
~ hjr ~ilvarf>VP rrPrn lr11H1h.;;.., .. ,...._ 
- t.' :J ••• - • ., - r e- _._....wuz~ e-• 
dcmez. Bunun sebebl S1hhati pek 
nazik olan artistin hastalanmasma 
meydan vermemektir. 

Claudette Colbert 52 kilodan ne 
noksan, ne de fazla gelmiyecektir. Dai
ma besleyici, §i§manhk vermiyen §Cyler 
yiyecektir. 

Valace Berry tayyru·eye binmegi 
~ok sevdigi halde kontratosu mucl
bince tayyareyc binemez. 

Deanna Durbin'fa denize gfrmesi 
yasaktir. Bunun sebebi kendini ii~il-

Yak1nda bir Alman 
filim ylld1z1 geliyor 

lstanhuldan sonra Ankaraga gidecek 
huradan Yunanistana ge~ecek 

cegim.> . ' 
* * 

Heli Finkenzeller gen~ ve ~ok se
vimli Alman artistlerindendir. Son 
2amanlarda birbirini milteakib bir 
k~ filirn ~evir~, bu filimlerden 
hepsi 90k ragbet gorrnil~tlir. Hele 
Victor de Kowa lle birlikte son ~evir
digi 11Bo§anma Seyahatin filimi her
kes tarafmdan begenilmi~, hareketli, 
n~eli bir eserdlr. 

Bo~nma Seyahati, bir ka~ sene 
evvel Amerikada Clark Gable tara
fmdan ~evrilen cNevyok - Miamb 
!ilirnini andmr. 

Mevzuu l?Udur: Bir gen~ kizla bir 
delikanh sevi~lyorlar ve evleniyorlar. 
Gen~ k1zm blr kopcgi vardlr. Bu kO
pegi her ~eyden fazla sevmektedir. 
Zifat gecest kope~l de birllkte oda
ya ahyor. Kopek mutemadiyen hav
l1yarak giiveyinln geline yakl8.§llla· 
sma imkbl bimkn:uyor. Bunu taldb 

Hilde Hidebrand 

eden giinler ve geceler de 
ziyet ... 

Giivey kopekle bir tiirlii ahbab 
olanuyor. Bunun i.izerine carundan 
blklyor ve bo~nmaga karar veriyor. 
Bo~anma davas1 gorilliirken kan 

koca scyahate ~iklyorlar. Fakat te
sadiif kendilelini Berlinden Venedige 
giden blr otobi.iste birle~tlriyor. Ou
zel manzaral1 yerlerde seyahat de
vam ederken otobtiste macerac1 bir 
kadm peyda oluyor. Bacaklann1 
Fazla a~rak kad.mlan klzdlnyor. 
Bo~nma karan veren kan koca ara .. 
smda da bir talum hadiseler oluyor, 
Nihayet 1., tathya b~laruyor . . 

= 
_,.. 

Adana mektuplarz I 
<;ukurovada k1§ 

daima 1l1k 
• • mevs1m1 

Burada hava, senenin ancak kirk bes 
gUnllnde kapall ve yaQmurludur 

Adana (A~am) - Senenin yalmz 
lurk be~ giinii havanm kapah ~tigi 
bir ikllmde y~dm1z m1? ... ihtlmal 
cbOyle bir yer var DU?> dersiniz. Var
dlr. t~te <;ukuroval... 
~imdi Ankarada, 1stanbulda, Ana

dolunun blr~ok yerlerinde tennomet
re s1fira yakla.~nn~ken, lapa lapa kar 
yagarken <;ukurovay1 1llk bir k1~ gil
ne~i o~amaktad1r. 

<;ukurova, Tilrklyenin en s1cak-b0l
gesidir. KJ.~1, baharlan 1hkbr. Yalruz 
on ay yaz1 blraz terleticidlr. Adanada 
en r;ok &cak golgede 44, en az hararet 
te 8 derecedir. 937 senesinde vasatt 
hararet derecesi 18,6 dl'.i.·. Bu senc de 
144 gi.in hava ag1k, 176 gUn az bulu~ 
lu, yalniz 45 gun knpal1 ve yagmurlu 
g~i~tir. 

9ukurova bOlgesi, milstesna 1klimin-
1den b~ka yi.ik.sek dagla.n, gfuel vadl
lerl, tarihi eserleri dolayisile de cok 
miikemmel bir yerdir. Burada geze.. 
eek, tedkik edecek ~yler pek ~oktur. 
Kll?In ve baharda s1cak yet anyanlar 
Adanadan ~ok istifade edebilirler. Bu
nun i!;in ic turizm hareketini canlan
d1rmak, ucuz ve terniz oteller tesis et
mek lftzimdlr Bir par~a himmetle 
Adrurn havalisl bizim Kot Dazilr'funiiz 
olabilir. 

Hayvan cirn•lerinin 1slah1 
Cenup bolgesinde hayvan cinslerini 

islah ve hayvan iiretme 1¢ ehemmi
yetle ele allrum~ ve <;ukurovada bu i~ 
i~in biiyi.ik bir faaliyet merkezi tests 
edilmi~tir. <;ukurova harasi ve Mercl
mek aygir depolan yurdun belliba~1 
ilk bilyiik faal miiessesesidir. 

Bu milesseseler, <;ukurovada at, ine~ 
ve okilz nesllnin islah ve teksiri Ile 
m~ldilrler. Bu ild biiyi.ik miiesse-

senin bu f aaliyeti 95,000 doni.imli.ik 
bir arazi iizerlndedir. Bundan on se
ne evveline kadar bo~ kalan <;ukuro
va ~ifligi arazisinin menfaatleri, Ve
killer Hey.etl karruile Ziraat VekAleti
ne devredilrni~ ve Ziraat Vekaleti de 
burasm1 yti~irme i~lerlne tahsis et
mi~ti. i~te o gi.inden bu zamana ka
da.r hara bilyiik bir faaliyetle c;al1~1-

yor. 
Hara, ytldan yila geni§letilmektedir. 

Milteaddid ah1r ve binalarla ~ok mo
dern bir hale sokulmu~tur. Harroun 
sahip oldugu arazi, kuvvei inbatiye iti
barlle yilksek bir kalltededir. 

Memleket i~lnde darn1zhk aygir rnev
cudiintin azllgi ve dolay1sile bugilnkii 
hara ve Mercimek aygir deposu <;u
kurovada mevcud 14000 k1sragm isla
hm1 uzerine alm1~tir. Bu rnilessesele
Iin, tize1inde ~ab~t1klan gayelerden 
biri de <;ukurovada tereddi etm~ hay
vanlann nesllni 1slah Ile ziraat i~lenn
de istifadeli bir ~ekle koyrnaktlr. 

Motorli.l zira.atin rnaliyet fiatler1 
uzerinde - kilr;ilk ziraatte - bliyilk te
sirler gasteri~, hayvanla iii gonnege 
ihtiyac; basil etmi~tir. 

Bu iki bliyiik miiessesede ayni za
manda baytari etudler de ) ap1lmak
tad1r. Miiteaadid bayta.r, eczac1 ve 
kimyagerler fas1Ias1z bir surette ~ah~
maktadlrlar. 

Nitekim bu miiessese mutehass1s
lan ovadaki hayvanatta yapt1klan 
tecrlibelerde yeni bazi hastal1klarm 
mevcudiyeti.ni meydana c;1karrn1i?lar
dlr. 

Miltehass1slar bu yoldald etudlere 
devnm ediyorlar. Onfuni.izdeki y1l c~ 
nubun yegane hayvan islah ve iiretmt a 
mi.iessesesi olan <;ukurova barasma 0 
daha bazi ~kilat nave edilecektir. 

Antalya lie Burdur aras1nda yenl blr kHprU 

., 

l'ukattda yenJ a~llan ko_prii, qaitcta ~ t&enfn& bulnn.an.lar 

.Antalya (A~am)' - Antalyayi tatbik edllerek vasatl tic bucuk zn ha.; 
Afiadolu i!flerine b~hyan Bu.rdur lrtifamda 450 metre uzunlutuJl<' ;ah-
~asmin 30 uncu kllometresindekl 25 metre a~~da betonarme b l t~ 
Kirgoz dere ve batakhg1 vllA.yetin koprii in~ edll~k suretile vnayetiti-in-
senelerdenberl biiyilk bir derdi idi. bu esasll derdi halledllmi~tir. 
Nakliyat Sel~ukilerden kalrn.a ild me~ ll/Xll/988 tar1h1nde biltful Antal- o 
re geni~liktc toprak har~h ve 600 ya.blann i~tirak ettigi kalababk bir 
k(tsw• metre UZunlUgunda bir SU ben- • halk kiitlesi oniinde llbay Saip ()rge 
di ilzerinden temin edilmektc ve her mutadl olan yilksek tevazuu Jle kop-
sene blr ~ok kaza ve felaketlere se- rtiyi.i ge!ri~o a~~tu·. 1 
beb olrnakta idi. 

G~en sene Mal')' Pickford Ile evlenen \'e yeuiden filim Bu halin 1slahmm bilylik masraf-
~~Y'~~:e ba~IJyan Charles Rogers nnneslle birlikte Jara mtitevakklf oldugu ileli surillc-

Gemerekte go~men evle1 
S1\'ns (Ak~am) - f?a1k1 J.,, .ul 

Gcmerek nahiyesine iskau edil :l) itn 
l~~nb.· l~in ,hilktirnetimiz iai r, ) 1uun.ai11n11uu1ie11n11m11nuu111111111mnn111m11n11111111rn11mnn11mmm11uu11011m1m11n111muuumrrunrmm11111n11111111111111111111u1111• rek ¢mdiye kadar esasl1 bir tcdbir 

terek scsinln bozulmasma mflnl ol- I on sigaradan tazla i~emez. almam1yordu. Nihayet bu sew vllayet 
maktlr. , 'Dorothy Lam.our'un fazla dekolte I biit~esindcn 25 bin lira t.efrik. sure-

Tyrone Power ski yap8ll1~. no- j gezmesi yasaktu. Bu artist yalmz tile i~ b~larun1~1r. Yap1lan sondaj-
bert Taylor otorno~ fuiatte 60 Jtj.. I filimlerde ~iplak gezebilir. Bunun Jar neUcesmde zeminin 10 metre ka-
lornetred~n '1'fizla gidernez, John haricinde mi.itennsip endanum kim- dar bnl~Jk ~amur oldugu . an.la~hm~ 
Boles, .sesini korumal't i~in glinde seye gosterernez. l ,.e bu suretle I ennin bu tun icaplan 

l dahilinde )aptmlan e 
Sn c; Kayseri demiryolu y~ 
, e oeme1 ek nahi) esine 25 ~u 
mesafedc kurutmu~tur. Ycnf."1r
gm madcn komuru s1ttlatr) 
1amnaktad1r. 



Putbolil blrakmq mUteaddid ~ futboleiilerl takmun8 almJI oJan 
istanbulspo.r talnm1 

FENERBABQE STADI: 

FenerbahGe Beykozu 6 -2 yendi 
San lacivertliler be$ dakika lc;inde Uc 
gol attalar. Oyunun sonunda tak1mlar 

seklzer k1$1 kalm1slard1 
Bundan bir k~ sene evvel, yag

murlu havalarda Fenerbahc;e sta-
1 dmda futbol oynamak imkAn.sizdl. 

Ciinkii bu mevsimde hildai nabit ~e
t 'nil saha bir batakhk hallni alrrdl. 

.Lerbah~ell idarecileri.ri gayretleri 
" sa.yesinde evvela dilze'ltilen, sonra da 

devamll bir bakuna nail olan KadJ.
kOyiiniln emektar sahas1 diin, yag
mura ragmen, ~urlu olmakla be
raber oynanabflecek bir haldie idi. 

• Havarun soguk, rilzgarll ve yag
'l murlu ol~u yiiziinden stada ancak 

~r ka~ yUz seyirci geleb~ti. 
~urlu bir saha i.i7.erinde, ag1r

b ~ bir topla, soguk bir rilzgar ve 
~~vagmur altmda oynanan ma-;, bu ka
aytar fena ~raite ragmen zaman za,. 

t\an gi.i2Jel ve heyecanh oldu. Yalmz 
rloyunun sonuna dogru mukavemetleri 
e ~nen baz1 oyunculann sahad.an 

1kmaslle ta.kunlar sekizer ki~i kal-
~l usV 
af Ademin idaresi altmda ta-

18haya ~akJdald ~ekllde c;lk-

topu .Fikret yerden bir vur~la uciin
cii defa olarak Beykoz kalesine sokta 
!~r dakika faslla ile atllan bu 

iic; golii daha bir c;ok sayilarm takib 
edecegt ve Beykozun &g!r bir maglt1-
biyete ugr1yacag1 tahmin edillyordu. 
Fakat Beykoz yav~ yavWI diizelmege 
b~ad.L $ahabm, gayretli oyunuyle, 
takummn maneviyatlnl artirdlgi gO
rilliiyor. Uzaktan ~ektigi bir kac; ,u.t 
Fener kalesinl tutmadl. 

Fenerin dordiincii golii 
Oyun, otuzuncu dakikaya kada:r 

Fenerin hafif bir h!ki:mlyeti ile fakat 
ekseriyetle ortada cereyan etti. Otu
zuncu dakikada Fikret onsekiz pas 
ilzerinde Re~addan bir pas ald.I ve 
yerden slkl bir ~iit c;ekti. top, plonjon 
yapan Kandllinin altmdan ge~ti. 

(4 - 0) vaziyete ragmen Beykozlu
lann gittikc;e daha iyi ~all~aya b94-
lad.Iklan goriiliiyor. Feller saghafl 
Naci sahadan c;lkti. Semih saghaf oy
nuyor. Beykoz blrinci devrenin son on 
daldkasmda iistiiste milteaddid fll'
satlar ka~m:ll. Hele bir defasmda Kl
Zllil, Hiisameddinl onsekiz pas iizeri!l.
de gi~tigl halde topu bo~ kaleye ata
mach. 

Beykozun birinci golti 
~abm, kalenln pek yakmma ka.

dar topu silrup te ~ att1g1 1ld 
akmdan sonra Fener haf hattmda blr 
favul oldu. San llcivertlllerln kale
Si Cinilne havad.an gelen topu Said 
yakmdan ve stla bir ~ takmu
mn blrincl golilnil atmaga muvaffak 
oktu. Dk d!evre hakemin gol dudilgiin
den sonra. (4- 1) Fenerin gallbiyetl 
lie bitti. 

ikinci devre 

TAKSiM STADI : -Vef a, Topkap1y1 4- 1 
maulub etf i ---Diin Taksim stadmda yegAne Ug 

~1 Vefa ile Topkar· arMmcta ya
plldl. tzzet Muhlddi· 1pa.:u~1 idare
sinde ve iHln P.rulen t2tt.en vldukQa 
ge~ bashyan m~ta takunlar ~oyle 
diziln ~~PrJi • 

Vefa. )bsa.n - ~aJm (~'lbit, Abdu~, 
L(itfi. Sefel - l{a.r~b~t. S"..ikr(i, Riiley
man, Adnan Nn')tda. 

Tookap1: Vecihi - Hiristo, Osman -
YlllJ.w,, Sabahadclin, Sadeddin - Zty11, 
Salahaddin, KAmil, Todori, Mehm~d. 

Vefa takumnda talebe olduklann
dan Ahmed, Muvahhid, Hilseyin, Sul
hi ve Muhte~em oynayanuyorlardl. 
Topkap1 da talebe olan 6 oyuncusun
dan mahrumdu. 

Birinci dcvre 
Oyun, yagmur altmda ve bir f;S.

mur deryas1 ve su birikintileri iclnde 
Topkapmm aloru lle ~ladl. iik iiQ 

dakika Vefa kalesi ontinde dol~an 
top birden Vefa merkez muhacimtni11 
bir pas1 ile Topkap1 onsekiz past i-;ine 
girdi ve ontinii bo~ bulan Mustafa. 
Vtefanm ilk sayism1 kayde muvaffak 
oldu. Oyun ilerledikQe top ortalarda 
dol~aga ba.,Ia.dl. Bu Sirada hatem, 
sert oynayan bir Topkaptll oyuncu
yu oyundan ~Ikard.I. Vefa muhacim
leri ka9mhklari miiteaddid f1rsatlar
dan birinden nihayet istifade etme
slni bllclller ve ~Ukril vas1tasile ikin· 
cl gollerini yaptI.lar. 

Devrenin ortalanna dogru Vefa 
kales! s1lo~1. Topkaplhlann bir ild 
~iltii Vefaya ,upheli bir gol vaziyeti 
ihdas etti ise de hakem bunu kabul 
etmedi. iki dakika sonra Vefa aleyht
ne olan penalt1yi Topkap1 sagl~i ata
madl. Sert oynayan Vefa sagac;1gi a.a. 
oyundan. 91ktlktan sonra ilk haftaym 
bltti. 

iJdnci devre 
ik:incl devrede soguk ve yagmur 

artt1. Mac; zevksiz ve geli~ gtizel ov
namyor. An1 bir Topkap1 alam sagig~n 
ko~eyi bulan bir ~iltil fie gol oldu. 
Oyun (2 - 1) vaziy;ete girdikten son
ra Vefa solac;1g1 talommm u~iincii go
ltinu atti. Bunu sagt~in bir kafa vu
rul?u ile yaptigi dordiincii sayi takib 
etti ve oyun bir didi~me halinde bittL 

Nastl ovnadtlar ? 
Vefa takllm galip gelmesine rag

men iyi bir oyun oynamadl. Yegft.na 
muvaffak1yetli ~al~ Lutfi idi. 

Topkap1 canlt oynadl. Takum ek
sik olmasaydl Viefarun di.inkii oyunu 
kar~1smda daha iyi netice alabllirdk 

Hakeli izzet Muhlddin Apak oyu-
nu iyi kia.re ettl. N. t. 

;;;;m ........... IM•HtlHHllltH••HHIHiHHl!HIH!HUllllllUlllH!llll4H!nu ... 

latt1. Tam b~ kaleye girecegi s1rada 
Beykoz kelecisi Ya~arm bacaklanna 
sanlch. Penalti. Lebib slkl ve yerden 
bir ~title talo.mJmn say1 adedlni be~e 
~Ikard!. 

Bu golden sonra Niyazi de sahadan 
~lkti. Rilzgar firtma hallni almaga 
b~ladl. Bir Beykozlu oyuncu daha 
sahayi terketti. 

Fenerin altmc1 golii 
Oyunun bitmesine ii~ dikaka kala 

Aytan, Fikrete uzun blr pas verdt. 
Topu Yakalayan Fikret bo~ kalan 
miidafaayi ge~tl. Kancliliyi de iizerine 
~ektikten sonra Fenerin altmc1 gohl-

ikinci devrede Fenerbah~e rilzgi
ra kar~ ve on kl~ ile oyuna ba.,ladl. 
Sahadan c;lkan. Nacinin yerinde $&
barn goriiyoruz. Beykoz riizgarlil be
raber miltemadiyen hiicumda. Onun
cu dakikada ha.kem Fener sag~1gi 
Semihi oyundan ~Ikard.I. Fenerbahc;e 
dokuz ki~i kald1. Beykozun alanlan 
tehlikeli olmaga ba.{ilad.I. Hiisam plon
jonlat bir gol kurtardl. .• nu att1. 

Beykozun ikinci golil 
On ii~ilncii dakikada Fikretin yaP

tig1 bir favulil Bahadir ~ekti. Muzaf
~rin geriye dogru giden bir kafa vu
ru~undan sonra top yere dii~erken 
Hakkl yeti~ti ve ycrden bir ~title Hii
sameddinin plonjonunun alhnda.o. 
Beykozun ikinci golilnil atti. 

Oyun Fenerbah~e !gin tehli~ell bir 
cereyan almaga ba~lad.I. Dokuz kil?i ile 
kalan tak1m riizgtlra kar~1 mukave
met edemiyor. Yirmincl daklkadan 
sonra Fenerbah~e oyununu dilzelt
mege ba.{iladl. Bu s1rada bir Beykozlu 
oyuncu da sahadan ~Iktl. Mehmed 
R~adln bir ~iitii diregi s1y1rarak avu
ta gitti. 

Fenerin bqinci KC>lii 
Otuzuncu dakikada Re~, YWlara 

bir ara pas1 verdi. Bekleri g~ Ya.
pr ayagma yatan Kandiliyi de a.tr 

Oyun, her lid taklm da sekizer kilft 
kaldlg1 bir Sira.da (6 - 2) Fenerin g~ 
libiyetl ile bi tti. 

Nastl oynadalar ? 

Fenerbah~e miidafaasmda Hi.i.sa
meddin, Lebib, Aytan, M. R~ad gii
zel oynadllar. Bilhassa Lebib c;ok mu
vaffak oldu. 

Hiicum hattmda, kendisini yakln
dan marke eden ve bazan dil~iiren 

rakibelrine a.sabile~esine ragmen 
Fikret en iyi oynayandi. Diger oyu.a
cular da vazifelerini yaptllar, 

Beykoz ta.kunmda, Bahadir ve ~a
hap iyi oynadtlar. Kandill bir iki ha
tall gol yed.i. Difler oyuncular vasat ~ 
bir mac; ~1kardllar. 

Haklem Aluned Adem ma.ci giizel 
idare ettL 

Ulvi YENAL 

t. Spor • mtil ma~dan hir enstantq_ne 

§EREF STADI : 

Be$ikta$ Siileymaniyeyi 7 - 0 
Hilal lstanbulsporu 3 - 2 yendiler 
~ref stadmda giiniln ilk ka1'§1la§

mas1 Hilftl ile istanbulspor arasmda 
yap1ldJ.. istanbul lisesine istinad ede
rek gen~ elemanlardan miirekkeb bir 
taklm te§kil eden Sansiyahhlar son 
karardan en fazla miiteessir olan ta .. 
klmlllllZdir. 

Nitekipi diin bu kliibiimiiz, bitinci 
takrmdan ancak lld oyuncu c;lkarabil· 
m~ ve .diger oyuncular1ru senelerce 
evvel futboHi terketmif tekaildlerden 
s~mek mecburiyetinde kalnu§t1. Bu 
oyuncular arasmda hakemllk yapan 
Adnan Alon ve bi~ok resml ve husu
si mtiesseselerin ba§mda bulunan ~ 
hlslar gorilliiyordu. 

Diger tarafdan Hilal kliibii de aym 
~areye b&.§ vurmU§ ve senelerce evvel 
futbol sahasmdan uzakl&.§ml§ oyun
culara yer verml§ti. 

Necdetin hakemligi altmda ba§la
nan oyun daha ilk dakikadan itiba
ren seyircilere gilliln~lii anlar ya§at
maga ba§ladl. B&.§tan ba§a tekaiid 
oyunculardan t~il edilen istanbul· 
spor muhacimlerinin ma~ esnasmda 
maruz kaldlklar1 hareketler balk ta
rafmdan c;1lgmca te§ci ediliyordu. 

ilk devreyi 2-0 galib bitiren Hilfilli .. 
ler ikinci devrede i§i gev§ettiler. Ve 
!stanbulsporun tekaild oyunculan da 
iki sayi ~1karmaga muvaffak oldular
sa da son dakikada yedikleri blr gol
den sonra ma~tan 3-2 maglllb olarak 
aynldllar. 

eepkta§ • Siileymaniye 

Gilniin ikinci ma~lnl f}azi Tezcanm 
idareslnde Be§iktq ile Stileymaniye 
yaptilar. 

~-... .., 
Lig ma~lan puan cetveli 

O. G. B. M. A. Y. P. 

Be§iktaf 11 8 3 - 46 13 30 
Fenerbahc;e 11 8 2 1 37 9 29 
Galatasaray 11 8 2 1 34 12 29 
Vefa 11 6 3 2 23 18 26 
Beykoz 11 4 3 4 28 23 22 
is. Spor 11 2 2 7 16 26 17 
Topkap1 11 3- 8 11 35 17 
Hilal 11 2 1 8 16 36 16 

Silleymanlye 11 1 3 7 9 28 16 
... 
-----~-~ ~ 

Taksim Y eniyild1z Beyoglu
sporu ( 1-0) yndi 

Taksim sahasmm batakhk haline 
• gelm~ ~amuru i~inde hakem Nuri 

Busutun idaresinde Beyoglusporla, 
Taksim Yeniyildlz kar§1l~tllar. Biitiln 
ma~1 Yeniy1Idlz taknnuun ruSlf saha
smda oyn1yan Beyogluspor, 8.ni bir 
akm neticesi oyunun bitmesine bir 
dakika kala yedigi bir tek gol Ile sa
haclan mag'l.ftb ~ikt1. 

Bodurintn fena oyunu ve Bambino. 
nun eksikligi Beyogluspor taklmmm 
maghlbiyetine ve bu .suretle, ~i§U , Tak
sim Yeniylldiz ile aralannda oynanan 
turnuada vaziyetin sarsllmasma se· 
beb oldu. 

Oyunda YeniylldJz takmumn yap. 
tJ.il nadir akmlatdan blrinde yeg~
ne firsa.ttan iyi istlfade etmeRinl bilen 
soll~, u~lan ve tarafdarlannm 
canl1 te~iiratl lle a!klfla1ldl. 

BC§ikta§ klubii de son karardan faz. 
la miiteessir olan te§ekkilllerlmiz ara. 
smdachr. Birincl tak.un karlrosundan 
Hakkl, Faruk, Rifat, Murad, Osman, 
Sabri, Narun olmak iizere tam yedi 
~i oymyanuyor. Silleymanlyede ise 
yalruz kalecileri ile sola~lklar1 mek .. 
tepli oldugundan iki ki§i eksilmi§. Her 
iki takun ~ §ekilde idiler. 

Be§ikta§: Mehmed Ali - Husnii, Ta... 
ci - Feyzi, Bedii, Rauf • Hayati, Rid· 
van, Suldur, ~ref, E§ref. 

Silleymaniye: Sabri ·Rubi, Marta. 
yan - ibrahim, ibrahlm, Nairn • Rauf, 
Nedret, Siireyya, Dani§, Diran. 

Oyuna Be§ikta§hlarm hiicumile b* 
land!. ilk dakikadan itibaren agxr ba.
san Be§ikta§hlar Silleymaniye kalesi
ne yerle§tiler. Sahanm ~ok ~amurlu 
olmas1 ciisse itibarile Be§ikt8.§hlann 
tefevvukuna sebeb oluyordu. NitekJm 
15 ve 23 iincii dakikalarda R1dvan va.. 
&tasile iistiiste iki gol yapan Siyahbe
yazlllar tam bir h8.kimiyet kurma. 
ga muvaffak oldular. Bu strada Be
§ikta§ll ~refi hakem kasdi tekme at
t1gmdan dolayi oyundan ~1kard1. Be
§ikta§ on ki§i ile devama ba§ladl. Dev. 
renin sonlarmda penalt1dan bir sayi 
daha yapan Be§ikta§hlar devreyi 3-0 
nlhayetlendirdiler. 

ikinci devre tamamen Be§ikta§ bas
kl.Sl altmda geQti. Ve Siyahbeyazhlar 
Rldvan ve Suldurun yaptlklan iki§er 
sayi ile gol adedini yediye ~lkardllar. 
Sona yakln Be§ikt3.§ aleyhine verilen 
penalt1yi Silleymaniyeden Dani§ avu. 
ta atarak ~1rdl ve mac bu §ekil de
gi§meden Be§ikt3.§m 7-0 galebeslle 
nihayetlendi. 

lkinci kiime ma~lar1 
Diin ~eref ve Kadlkoy stadlannda 

ikinci kfune ma~lanna devam edllmif
tlr. ~eref stadmda yapllan Fener Y1l
maz Beylerbeyi ma~1m Beylerbeyi 3-0 
kazanml§tlr. Kachkoy stadlnda yapll
mas1 icab eden Altmordu Bogazi~ispor 
ma~1 ise Altmordu taklnunm ekserisi 
mektepli olmas1 yiiziinden yap1lama
Ml§ ve Bogazicispor hiikmen gallb 
gelmi§tir. 

Gayrifedere ma~lar1 
Fed.ere olm1yan klilpler arasmda 

tertib edilen Hg ma~Ianna diln sabah 
Taksim stadlnda devam edilmi§ ve 
Barkoha ile Esayan ma~mda her ild 
takim iki§er golle beral;lere kalml§lar
d1r. Amavudkoy - Galataspor ma~1 
Galatasporun 3-2 galebesile neticelen
m i.§tir. 

Sa~ bak1m1 
Giizelligin en birinci ~ti. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve ~ dokillmealnl 

tedavi eden tesiri milcerreb bir 
iJA¢lr. * 



• ll°"'Pll.Jl2 a on uzum 
-· [ :: ~~ { Hamarat 

ti 

bir erkek ] Adanada bir K1z11ay 
mahallesi yap1lacak 

1 •'i J • 

TURAKiNA l T A RI HT RO MAN Naciyenin o gilni.i yine sinirleri us
tilnde idi. Bir iki saat i~in d1§anya c;1k
Dll§ kocas1 ibrahimi evde yalmz birak
Dll§tl. Gen~ kadm eve dontince orta
b~1 altiist bulmu§tu. ibrahim her ta
n.ft darma dagm1k etmi§ti. Art1k bu 
derecesi de f azla idi. 

i§lerine o derece btiyiik bir merak sar
dln ki buna hem §a§iyorum, hem de 
seviniyorum dogrusu .. Halbuki evvel
den ev i§lerine, hele mutfak i~Ierine 

Seyhan K1z1lay reisliiinin 
bir izalu 

Yazan: !SKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 16 _ J 

elini bile silrdugiin yoktu. Nasil oldu Adana seylapzedeleri hakkmda Ada.-
bu degi§iklik?.. nadan ald1g'lm1z bir mektubu ne§ret-

ibrahim: mi§tik. Bu hususta Seyhan Kiz1lay 

Akay, Bozkirlar1n ortas1nda ya11yordu. Birgun, San 
~akala: "~u bacagimdaki zincirleri ~ozl:, diye bag1rd1 

Yeryiizti aramp taransa Ibrahim 
tadar dagiruk bir erkege belki de ras
gelinmezdi .. 

- Oldu i§te .. dedi, birdenbire i~me riyasetinden bir mektup ald1k. Bu 
mutfak ~lerine kar~1 bi.iyiik bir me- mektupta hakikate uygun 01m1yan ba-

~imdi yeryiiziinde ondan daha ta
llhsiz kim vardl? 

Naciye bazan: 
rak uyand1. Naciye: zi noktalar tavzih edilerek deniliyor 

_Aman iyi ... 9ok iyi .. dedi. Acaba ki: 
Subo gece yansma dogru adamla

rlle birllkte evine dandil. 
- Ah, derdi, baz1 arkada§larnrun 

kocalanm gortiyorum. Dlinyada ev 
i§lerine eli yatan ne kadar c;ok erkek 
var. Halbuki benim kocam bir sigara 
tablasm1 §Uradan §Uraya kaldmnaz. 
Blrc;ok erkekler ev i§lerinde az c;ok ka
nlanna yard1m ederler. Hatta nice 
kocalar bilirim ki evlerine getirtikleri 
bahklari kendileri k1zartJrlar. Halbu
ki ibrahimin ev i§lerinde bana yar
d1m etmesi §Oyle dursun ustelik de 
dilnyanm en dagmlk erkegi.. 

Naciye kocasiru yola getirmek ic;in 
ara s1ra ibrahime nasihatlar da verir, 
bR-?ka erkeklerden misaller getirirdi: 

- Bak Neclamn kocasma ... Valla
hi Neclanm elbiselerim bile kocas1 
iitiili.iyor. O kadar hamarat bir erkek .• 
Halbuki ben sana sofrada ((§U limonu 
kes ) desem il§enirsin ... 

ibrahim, Naciyenin bu gibi sazle
rine aldlli§ bile etmezdl. Hakikaten 
ev i§lelile hie; me§gul oldugu yoktu. 
Evin ic;inde bir gic;ek vazosunun bile 
yerini dilzeltmek aklma gelmezdi. 

Aylar, seneler bayle ge~p gitti. Ar
tlk Naciye kocasma ev i§leri gordi.ir
mck hulyasmdan tamamile timidini 
kesmi§ti. 

Fakat bir giln terzisinden evine dO
nilnce kocasm1 mutbakta buldu. 

ibrahim mutbakta?.. Ne mUnase
bet?. 
Gen~ kadm §a§km §a§km kocasma 

sordu: 
- Ay sen mutfagm kap1sim bilir 

mi idin? Ne yap1yorsun orada? .• 
Sanki ev i§leri gfumek bir erkek 

i~in ayip bir §eymi§ gibi ibrahim ade
ia utand1, mahcup oldu. ~a§aladl. 

Sonra: 
- Hi~, dedi, ak§am yemeg\ i~in 

kendi elirnle bir salata yapmaga he
ves ettirn de ... Onunla me§gulfun .. 

Naciye kulaklanna inanam1yordu: 
- Sa.hi mi? dedi, salatayi sen ya

pacaksm ha? Sen ha? .• 
ibrahim: 
- Bunda bu derece §a§acak ne 

Yar? •• di ye cevap verdi. 
Hakikaten o gilnu ibrahim salata

Yl yapmak i~in mutfakta bel~i yirmi 
dakikadan fazla ugra§tl. 

Art1k Naciyenin saadetine diyecek 
yoktu. Kocasmm ilk defa elile salata 
yapmasuu bi.iytik bir haytt alameti 
teW.kki ediyordu. 

Ertesi gilnil Naciye §apkac1sma git
ml§ti. Eve doniince kocasm1 yine mut
fakta buldu. Biiyilk bir merakla sor
du: 

- Kolay gele ibrahirn .. Ne yap1-
yorsun orada? .. 

Kocast cevap verdi: 
- Camm mayonezli bir salata is

tedi. Gazetede mayonezin nas1l yap1l
digiru okudum. fi)imdi bunu yapmak
la me§gulfun ... 

Naclye kulaklarma inanam1yordu. 
- Mayonez yap1yorsun ba? .. Mayo

nez? ibrahim nihayet ta.bit bir sesle: 
- Eevet, dedi, mayonez ... 
Artlk o giinden sonra ibrahim mut

fak ~lerinde deh~etli hamarat bir er
kek olmu~tu. Hatta. blr gtin: 

Kanc1gim, mtisaade et de bugiin 
bula§1gi ben yikayayim. Sen terzine 
ml gideceksin? Yoksa §apkacma m1? 
Nereye gidersen git .. dedi. 

Naclye hayran hayran kocasma ba
karak: 

- Aman, ibrahim... Kulaklanma 
tnanarmyorum. Sen bula§1k yikaya
cakdm ha? .. Bu yakmlarda mutfak 

. . -

bula§Ik y1kamasiru becerebilecek mi
sin §ekerim? 

ibrahim kendine emin: 
_ Tabii, tabii ... dedi, sen hie;; merak 

etme .. Bula§1klan bana bll'ak da git .. 
Sana ayle bir bula§Ik y1kayacag1m ki 
parmagm agzmda kalacak ... 

- Haydi bakalun ! ... 
Naciye hernen giyindi. Kocasma: 
_ Alla.ha ismarlad1k benirn hama-

rat kocac1g1m!.. diyerek evden ~1ktJ. 

Terzisinde epeyce kald1. Eve dan
diigii zaman kocas1m hala. mutfakta 
buldu. Bula§1klan ylkam1§, kurula
m~, raflara dizmi§ti. ttstelik yine il~ 
dart ak§amdanberi salata yapmakla 
mc§guldii. 

Naciye mutfagm kap1smm anilnde 
durarak ibrahime seslendi: 

- Kolay gele kocac1g1m ... 
- Te§ekki.ir ederim ... 

ibrahimin ev i§lerinde bir tek kusuru 
vard1. Eli §a§llacak derecede agird1. 

Fakat herkesin bu derece kusuru 
olabilirdi. Tek kocas1 cv i~leri yapsm 
da eli biraz fazla agir olsun. Bunun 
ehemmiyeti yokt u. 

Fakat o gtindcn sonra art1k ib1-a
him, kansma bula§1k yikatmaz ol
mU§tu. Gen~ adam: 

- Bula§1k var m1? Hemen yikanm .• 
dlye at1hyordu. iliinden eve gelir gel
mez dogru mutfaga ko~uyordu. 

Bir miiddet soma da ibrahim ade
ta mutbaktan ~1kmaz olmu§tu. 

Hatta bazan Naciye: 
- Camm bu derece kendini yorma.. 

~ten gelir gelmez dogru mutfaka 
kO§uyorsun ! ... 

Dedikc;e Ibrahim: 
- Yoooo kar1c1g1m, bul~1klar kir

li dururken diinyada i~lm rahat et
mez!. .. diye kestirip abyordu. 

Fakat Naciyenin goziine garip bir 
~y c;arpnul?tl. Ibrahim mutfaga gl
rerken sac;lanm tanyor, kendisine 
adeta bir !:(ekidi.izen veriyordu. Koca
smm bu hall Naclyeye adeta merak 
olmu§tu. 

Yine ibrahimin i~ten gelir gelmez 
dogru mutfaga ko§tugu giinler~en 
biri idi. i1?te bir saate yakm bir za
man gene; adam mutfakta idi. Bula
§lk y1k1yordu. 

Naciye biti§ik odada otururken bir
denbire mutfakta tabak c;atal giiriil
tiisilniln kesildigini hissctti. Mutfak
tan c;1t bile i§itilmiyordu. Acaba ib
rahirn ne yap1yordu? 
Yava~c;a yerinden kalkt1. Hi!:( ses 

91karrmyarak mutfagm kap1smm 
oniine geldi. 

Kap1 biraz arahktl. Naciye bu ara
l1ktan i~erlye bakmca garip bir man
zara kan~1smda kald1. Kocas1 elile ko
lile kar§idaki apartimanlardan btrine 
blr tak1m i§aretler y~p1yordu. 

Gent; kadm hiddetindcn deli ola
caktI. Fakat kendini tuttu. Yine ayak
lanmn ucuna basarak i~criye girdi. 
Kocasmm arkasmdan bakti. Kar§1da
ki aparbmanlann pencereleri kendi 
mutfaklannm tam kar~1smda idi ve 
~ok yakmdllar. 

Bu pencerelerden bhinde iki gen11 
kadln vardl. Mevsim yaz oldugu i~in 
bunlardan biri kolsuz, anii gayet ac;Ik 
bir elbise giymi§ti. ibrahimle bu ka
w; kar§ldan kar§iya i§aretle§iyorlar
di. 

Mutf akta klzilca bir klyamet kop
tu. O giindenberi ibrahimin mutfak 
kap1smdan i~eri girmesi yasaktir. 

Hikmet Feridun Es 

. . 

RADVOLiN . . . 

ile SABAH, OGLE ve AKSAM 
her yemekten sonra muntazaman di,Ierinizi f1r~alay1n1z 

Subo kederinden ve hlddetinden 1 - Adana seylabmda binlerce ev 
k . k. . aghyordu. 

y1k1lnll§tir. Kami§, erpic;, argir ve San ~akal gibi bir hayduda da 
ah§ap olmak tizere 689 ev y1kll.ml§tlr. bOyle gi.izel bir kadm kapbnl1r nuy-

2 _ Toplanan ianeden 8946 lirasi dJ ya? 
a.cu tedbir, ia§e ve iskan i§lerine sar- San Uygurlar, Akaym ka~mld1f;J.-
fedllmi§ 28 bin liras1 da y1kllan evle- ru duyunca, gen~ reislerine (ba~m 
rin tamir veya yeniden in§as1 ic;in fen sag olsun) a geliyorlar ve: 
heyetinin tesbit ettigi miktarlar ilze- - Akay zaten kcndi soyundan de-
rinden muhtac1 muavenet olan feHi- gildi. Bir Uygur kad.miyle evlenir-
ketzedelere tevzi cdilmi§tir. sen, neslin sanmez. Bir erkek og-

3 _ Tevzi edilen bu para ile herkes lun dilnyaya geldikten sonra, ba~ka 
evini tamir ederek veya yeniden ya- bir kadlnla da evlenebilirsin ! 
parak yerlC§mi§ ve yardlm i§i bu su- Diye teselli ediyorlardl. 
retie senesi i~inde tamamen ikmal e- San Uygurlann ileri gelenlerinden 
dilmi§tir. biri de Suboya l?Unlan soylemi~ti: 
• 4 - Fazla kalan 32 bin liranm tek- _ Baban, yurdumuzu azgenlige 

rar felaketzcdelere tevzii veya bu pa- kavui;;turrnak ic;in ~ok ~ah~ti.. mu-
ra ile kii<;ilk s1hhi evler yaparak mu- vaffak olamaa1. Bu ~ sana brrakti. 
sait §artlarla gayri Slhhi §erait i~inde ii;;e ba§lamadan, crkek gocuk dogu-
YR§Iyan bir klSlm yurddR§a taksitle racak bir kadmla hemen evlenmeli-
satmak §Iklanm dii§ilnen Yardim ko- sin! San beyin nesli sanerse, San 
misyonu ve Klzllay merkezi ikinci fik- Uygurlar oksiiz kahr. 
ri kabul etmi§ ve bu te§ebbilse on se- Subonun btiyi.ik annesl de, toru-
ne miiddetle ve senevi 5 bin lira ver- nuna ~u agiidil veriyordu: 
mek suretile Seyhan vilayeti hususi -, Kansu irmagmdan su i<;en ka-
idaresile Adana belediyesi de i§tirak dmlar kls1r oluyodar. Babamn aldl-
ederek cemiyetimizle mii§terek bir bir- g-1 kadmlar hap Kansudan su ic;
lik tesisine karar vermi§tir. mii;;lerdi.. k1Sirl~t1lar.. ~ocuk dogur-

5 - Yap1lacak mahallenin ismi (K1- mad1lar. ~irndi biltiin umgumuz 
z1lay mahallesi)dir. sensin! Oyle bir kadln seG ki, Kansu 

6 - seyhan vilayeti hususi idaresi irmagmm yanmdan bile ge~memi§ 
He Adana belediyesinin cemiyetimizle olsun, ogul! 
m~terek birlik tesis edebilmeleri 'e Subo herkesi dinliyc":', fakat he-
tamamlanmas1 on senelik bir progra- nilz kati bir karar veremiyordu. 
ma bagh olan bu te§cbbiise i§tirak Ka.nsudan su ic;;memi§ kadmla ev-
edebilmeleri bi.itc;;elerine tahsisat koy- lcnmek.. 
malarma ve biltc;;elerin de vilayet Fakat, bunu nereden bulacakt1? 
umum1 meclisi ile belediye meclisinden Kansudan su ic;mi~ kadmlar bile, 
gec;erek salahiyetli makamalrca tasdik reislc evlenmek ic;in, oradan su i~me
edilmi§ olmasma vabeste bulundugun- diklerini soyliiyorlardi. 
dan bu kanuni merasim ancak 938 Akay ... o, San Uygur beyinin og
senesi haziran nihayetinde ikmal edil- Iu i~in bi<;ilmi~ kaftandl. Ne Kansu
mi§tir. . dan su i<;mi~ ,ne de onun yanmdan 

7 - Tesis edilecek birligin Dahiliye ge~mi~ti! 

Vekaletince tasdik edilmesini KlZllay Subo gilnlerce dii§il.ndii.. Akay-
umumi merkezi §art koydugu ic;in ha- dan ba§ka kendisine uygun bir e~ 
zirlamp vekaletin tasvibine arzedilen bulamiyordu. 
birlik nizamnamesi bila tasdik iade Diigiin demek.. her i;;ey geri kal-
edilmi§ ve teliebbusi.in c;ok yerinde vc rm~, butun Uygur ilinde reisn ka~1-
muvaf1k oldugu kabul edilmekle bera- nlan kans1 dillere di.ii;;m~tti. 
ber esas gayesi hususi idarelerle bele- O gi.ine kadar bir c;ok kimselerin 
diyelerin mecburi ve ihtiyari vezaifi kar1lanm, kJzlanm k~irrm~lard1 
meyanmda olmadlgmdan bu maksat amma, bayle bir rcis kansmm kac;1-
i~in blrlik tesisine kanunJ: imkan bu- nldlg1 atalar ayki.ilerinde bile du-
lunmadlg1 9/ 12/ 938 tarihli ve 12934 yulmarm~b. 

No. lu yaz1 ile Seyhan vilayetine bil- Uygurlar reislcimi c;ok sever ve 
dirilmi§tir. sayarlard1. Reisin kansma, kJzlarma, 

8 - Bu hayirll te§ebblisiln her hal- hizmet~ilerine ve tutsaklanna hi~ 
de kuvveden fiile ~lkanlmas1 i~in Im- kimse yan gozle bile bakmazdi. 
susi idare ve Adana belediyesinin ye- Subonun dilgiinii yedi gtin, yedi 
rinde olan yard1mile mahallenin Kl- gece siirecekti. Daha u~ilncii gilniln-
z1Iay cemiyeti tara!mdan yap1lmas1 de biitiln demek bozulmu§, biitiin 
i~in yeniden te§ebbilse gec;ilmi§tlr. kabileyi ne~esizlik sarm1~ti. Yigitler 

9 - Bu izahattan anla§1lacagi tize- haia. oklan omuzunda atlanm dag-
re seylaptan ac;1kta kalrru§ veya evi dan daga, yayladan yaylaya silrerek 
yaptmlmam~ hig bir aile yoktur ve Akaym izini bulmaga ~ah~1yorlard1. 
yard1m, zamarunda bilyilk bir dikkat Suboya bir kac; Uygur k1z1 goster-
ile yap1lm1§tlr. diler. 

Fazla kalan ianeden 26 bin li ras1 K1-
z1lay namma bankada mahfuzdur. Bu
na ilaveten hususi idare ile Adana be. 
Iediyesinden verilecek senevi be~er bin 
liradan on senelik 50 bin lirallk yar
dim parasile s1hhi bir mahalle tesisi 
te§ebbiisii uzerinde ~all§llmaktadlr. 

Arsa ahnmI§, muhtelif ev pl9.nlan ha
zirlanilll§ ve Adana §ehir plamru ya. 
pan profesor Yansen tarafmdan mu
vaf1k gortilmil§ oldugundan Klz1lay 
gene! merkezimizce bu te§ebbiis kabul 
edildigi takdirde derhal in§aata ba§la
nacak ve bu hay1rl1 i§ 85 bin lirahk 
mutedavil bir sermaye ile on sene de
vam edecektir. ilk in§aat ikmal edile
rek mahalle tesis edildikten sonra laiz 
siz ve on senelik taksitle nizamname
sinde tasrih edilecek §era.It dahilinde 
taliplerine verilecektir. .u ...................... 11· ··· ··izM'i'i~:··· ··n11 ........... m_ 

Bunlar da kabilenin ileli gelenle
rinin en gi.izel k1zlanydJ. Subo bun
lan gOiiince, Akayi gozi.iniin oniine 
getiriyor ve: 

- insan onun gibi giizel bir ka
dm1 tan1d1ktan sonra, b~ka bir klz1 
kolay kolay begenemez. 

Diyor ve hepsini reddediyordu. 
Akaym (Sari Qakal) tarafmdan 

kac;mld1gi muhakkakti. Fakat, (San. 
Qakal), onu reisin evinden nasll ve 
ne cesaretle kac;1rnu~b? Onu kac;ar
ken bir nobet~i de mi gormemi~ti? 

Yoksa bu (Me~um adam) gaze gO
riinrneden dol~mamn da sirnm m1 
biliyordu? 

Subo, bir gtin akmc1lan ba~ma 
toplad1: 

- Dilgiin dernek arasmda kanm1 
ka~1rdtlar. Ben, onu ka~1ran adanu 
elde etmeden, size relslik yapamam. 
Akay kendiliginden ka~roi~ olsaydl, 

ve mtllhakat1 1¢n ~AM gaze- onun adllll bile anmazd1m. Fakat, 
tesinin tevzl yeri milnhaslran iz- O bana bagl~1. beni sevful~ bir 
mtrde tkinci Beyler sokak 52 nu- klzd1. Onu ve onu kac;1ran adarm 
marada Hamd.J Beklr Gilrsoylar mutlaka bulmahyim. Bunu yapma-
magazasichr. * dan, yurduma faydah olanuyaca-

'-i --.... ~ grm. 

Dedi. Akayi aramak i~in yeniden 
kollar diiziildil, tanmm1~ akmctlar
dan bir balilk yigit tekJ·ar etrafa. 
yay1ldl. Arayicllar Akaym izini bul
madan donmiyeceklerini soylediler. .. 

* .. 
« Ayag1mdaki zinciri ~oz. Ben 

ya ban ayJS1 degilim ! .. » 
Bozklnn gabeginde iki kaya oyu

gunda y~yorlard1. 
(San Qakal) vaktile burada uzun 

milddet kalrm~ti. Kayalann oyukla. 
n geni~ blr oda kadar kuytu ve kul
lam~lI idi. San Qakal, Akaym baca. 
gina bir zincir baglam1i;; ve zincirin 
ucunu bilyilk bir t~m altJna sok
mu~tu. 

Sari Qakal gi.indi.izleri ava gider, 
bir k~ saat i~de avlad1g1 ku~an 
Akaya getirir, biiliktc pi¢rip yer
lerdi. 

Alrny, Sari <;akal ava glttigi za
man zinciri kopannaga gab~1r, taSI 
zorlar, bir tilrlii koparamazdl. 

Alrny zinciri koparsa da nereye gi
decekti? Buraya kapand1gi gtinden
beri insan yi.izii garmuyordu. Bura
Sl ayle lSSlZ bir yerdi ki, etraftan bir 
tek yolcu bile geQmezdi. 

San <;akal, Akayi buraya gece ka
ranllgmda getirrni~ti. Ertesi gtin 
Akay, 51gmd1g1 inden d1~an c;1kmca 
kendisini engin bir goliln ortasmda 
sand1. Buradan kurtulmak iQin ka. 
!llatlamp uc;;mak gerekti. ikinci in
de San Qakalm at1 banmyordu. 

Akay bir gi.in, San <;akala: 
- Ayag1mdaki zlnciri ~oz... Ben, 

yaban ayis1 degilim. 
Diye bagird1. 
San 9akal: 
- Seni, ka~acagiru dii~ilnerek bag

lamad1m, dedi, etrafta beyaz ayilar 
dol~1yor. Senin burada oldugunu se
zerlerse, ben yokken gelirler.. par~a.. 
larlar. Kendini koruyamazsm onla
rm pen~esinden. 

__, 0 halde sen ava giderken beni 
de al gottir. Bu inde, bir val1$i 
hayvan gibl ya~yamam ben. 

San <;akal, Akay1 ~ok sevlyordu. 
Ayagmdaki zincirleri kolay kolay ~a
zemezdi. Akay tekrar yalvardl: 

- Ben de daglann koynunda. dog
mu~ bir klZlm. Burada ya~mak be
ni bezdirmez ... Senden aynlmak m
yetinde degilim. Ayaklamru serbes 
b1rak1rsan, sana daha iyi hizmet 
ederim. Getirdigin avlan elirnle kl
zartmm. Burada giizel bir yuva ku
ra, otururuz. Geceleri sana eski 
uluslarm ayki.ilerini anlatir, sent 
eglendirerek uyutunim! 

Dedi. San Qakal, Akaym sazlerine 
kanrm~t1. bir gece sevgilisinin zin
cirlerini c;ozdil.. Akay1 koynuna al
d1; bir tiiy kadar ince ve zarif olan 
Gilrcil klZlm iri kollarile sardi. .. Atl
run egerlne b~lanm dayad1lar ve 
uyudular. 

Ertesi sabah, Sari Qakal gazlcrini 
a~tig1 zaman Almy llala uyuyordu. 

San Qakal bir gun once yakalayip 
getirdigi bir yaban kec;isinin siitiinii 
sagd1.. Akay1 uyandmil, siitii i~ti
ler. inden c;1ktilar. 

San Qakal her giln Akayla bera
ber ava gidiyorlar. beraber at i.isttin
de dol~1yorlard1. 

Akay uzaklardan ge!ten kervan 
yollanm ogrenmi~ti. Kendi kendine: 

- Elbette bir gun olur, San Qa
kalm atm1 elime get;irir, kac;anm. 

Diyordu. Akay bu ilmidle aylarca 
bekledi. San <;akal ona hi~ blr giln 
ka~mak f1rsatm1 ve1miyor, onu yal
mz biraknllyordu. 

Akay timidini kesmedi.. 
Bozklnn ortasmda alti ay, San 

Qakal gibi, dtinyanm en ~irkin ada
mlyle ba~b~a y~d1.. her s1klntJ
ya tahammill etti. Yoksulluga, mah
rumiyete alt~ti. Ve hi~ bir dak1ka 
Suboyu unutmad1... Yere, gogc bak
bk~a onun hayalini gordil .. onun se
sini i1?itti. Her gece ruyasmda Su
boyu gorilyor. sonra uyamyor ve 
saatlerce goztine uyku girmiyor .. ya. 
nm kalan dilgtinilnil, yeni kurdugu 
yuvac1g1m dil~i.merek di§lerini gic1r-
datiyordu. (Arkasi vr) 
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gUrbuz, tombul, saQlam, noseli olmas1n1 istersen Yavrunun 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888 

j 

Sermayesl: 100.000.000 Ttlrk llraa1 $ube ve Ajans adedl 282 
Z irai ve ticari her neVi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.SOOLlRAIKRAMlYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarall ve ihbarSiz tasarru! hesablarmda en u 50 liras1 bulunanlara senede 4 de!a 

~ekilecek kur'a ile ~ag'ldaki plana gore ikramiye dagit1lacakt1r: 

4 Ad et 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 It 500 • 2,000 It 

4 • 250 It 1,000 • 
40 • 100 • 4,000 It 

100 • 50 • 5,000 ,. 
120 » 40 • 4,800 • 
160 1t 20 • 3,200 • 

D lKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liradan ~~ dti§meyenlere ikramiye i;lkdlgt tak· 
dirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyhll, 1. Birinci kl.nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerind~ r<.'kilecektir. 

T. i BANKASI 'n1n 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
32,000 LiRA MOKAFAT 

Kuralar: 1$ubat,1May1s,1 Temmuz, 26 Agustos 
· 1 ikincite~rin tarihlerinde ~ekilecektir 
~ iKRAMiYELER: 

1 .A.det 2000 lira.l1k ·-2.000 lira 
5 ,, 1000 

" 
6.000 

" 8 
" 

600 
" 

4.000 
" 18 

" 
260 ,, 4.000 

" 80 ,, 100 
" 

6.000 
" 96 ,, 60 

" 
4.'750 

" 250 ,, 26 
" 

6.260 ,, 
435 3a.ooo 

1'. i~ Bankas1na para yat1rmakla, yaln1z para biriktirmi~ 
olmaz, ayn1 zamanda talihinizi de denemi~ olursunuz. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi n~riyat miidiirii $evket KadG A.kfam Matbaut 

FOSFATiN NECATi yedir. Bah~ekap1 SALiH 
NECATi 

SAGUGINIZI KORUYUNUZ : 

ZUK 
MEYVATUZU 

En liot ve i:abii meyva usarelerinden yapilmi§br. Tak
lid edilmesi kabil olmayan bir fen harikas1d1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - iSTANBUL 

TORKIYE 

Seker Fabrikalan 
Anonim $irketinden: . 

l\Ii.iessesemiz il~iln<~t.i parti oJarak ki.ip ve kristal ecnebi ~ekeri satm ah. 
11acakt?r. ~Bitnamesi Bah~ekap1 Ta~han 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12 Sonkanun 1939 pei·§embe giinii saat on hire kadar teklit mektuplan 

§artmune esaslaJma gore Labul edilecektir. 

I inhisarlar U. Miidiirliijiinden : 
I - idarerr.izin Cibali Ti.iti.in ve kutu fabrikasmda halen mevcut olanlar

la Mayis £.39 gayesine kadar birikecegi tahmin edilen 160.000 kilo tahta par-
~as1 pazarhk usulile sat1lac:aktir. · 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 lira ve % 15 
teminati 120 liradir. 

III - Arttirma 13/ 1/ 939 tarihine raslayan cuma gilni.i saat 15,30 da Ka
bata§cta levaz1m ve mi.ibayaat §Ubesinde mtite§ekkil komisyonda y.ap1lacaktir. 

IV -- Ni.imuneler cibali ve kutu fabrikalannda gortilebilir. 
V -- isteklilerin arttlrma igin tayin edilen glin ve saatte % 15 teminatla. 

rile birlikte yukarda ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur. (9484) 

* I - idaremizin Istanbul ba~mt1di.irli.igii binas1 ve anbarlarile Levazun ve 

mi.ibayaat §Ubesi binas1 arasma §artna me ve resmi mucibince yaptmlacak 
ii<; adet demir camekan i§i kapall zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

II - Ke§if bedell beheri (3912,97) lira hasebile (11738,91) lira ve mu-
vakkat teminat1 881 liradtr. 

III - Ek:..iltme 16.' 1/9~9 tar:liine raslayan pazartesi gunil saat 16 da Ka

bata§t.a Levaz1m ve muLayaat ~ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacakt1r. 
IV - ~artnan.c. ve resirnlcr 59 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar Leva

z1m ve milbayaat §Ubesinden ahnr.bilir. 
v - Eksiltmeye ~t~rak ctmek istiyenlerin diplomah ytiksek milhendis ve 

ya ytiksek mimar olmalar1, olm!l<hklari takdirde ayni evsaf1 haiz bir mi.itehas

' s1s1 in§aat sonuna kadar dairni 0larak i§ ba§mda bulunduracaklaruu noterlik
ten musaddak bir taahbiit ltag1d1 ile temin etmeleri ve bundan ba§ka 8000 llra
llk bu gibi jn.'>aat yapllll§ o1duklarm1 gosterir vesaiki ihale gi.intinden 8 gi.in ev

veline kadur inhisarlar umum mtidiirltigi.i imaat ~ubesine ibraz ederek aynca 
Ienni ehliyet ve miinakasaya i~tirak vesikasi almalan laz1mdir. 

VI - Milhilrlii teklif mektl'bunu kanw1i vesaik ile V inci maddede yazih 

in~aat §Ubemizden ahnncak tk~jltmeye i§tirak ve fenni ehliyet vesikas1 ve % 
7,5 gilvenme paras1 makbuzu w·ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 

olan kapall zarflarm ihale glinii en ge~ saat 15 §e kadar yukarda. ad1 ge~en ko-
misyon ba!']kanhgma ma~buz .muknbilinde verilmesi Hlz1mdir. (9514) 
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ME$HUR HACI BEKIR Ticarethanesi 
i~ln fevkalade leziz 

MEYV.A.LI KUGA. 
fiyat1 120 kuru~ 

ALi MUHiDDiN 
HACIBEKiR 

lUerkezi: Hah~t>kap1, ~beleri: BeyogJu, Karakoy, Kadlkoy 

ADEMi iKTiDAR 
ve liELGEVSEKLlClNE KARSI 

• 
HORMOBIN 

Tabletleri. Her ecmnedc araymiz. 

- (Po~ta lrutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul 

Istanbul Telefon miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiync1 i~tn rnuhtelif ebatta 16 kalem kur§unlu kara kablo

su ile l kalem demzaltl kablosu kapah zarfla eksiltmeye ~1kanlm1§tlr. 
2 - Mu11ammen bedeli (146794.20) muvakkat terninat (8590) lira olup 

ekslltmesi 6/ 2/ 939 pazartesl giinil saat (15) de miidilrlilk binasmdaki satm 
alma komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - istekl11er muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vcsaiki muhtevi knpall zarflanm o giin saat (14) de kadar mezkur komis
yona vereceklerdir. 

4 - ~arinamesi (367) kurU§ muknblllnde her gun Levazim amirlfgimlz-
den almabllir. {9253) • 

Ba~vekalet lstatistik Umum MOdurlOgO artt1rma, 
eksiltme ve ihale komisyonundan : 

1 - (25) fornia tahmin olunan Tarim istatistiginden 1500 nilsha a!;;lk 
eksiltme usulile bastmlacaktir. 

2 - Bu escrin lG sahifellk beher !onnas1 i~in kukar lira iizerinden 1000 
lira bedel tahmin edllml§tlr. % 7,5 hesablle muvakkat teminat vertlmesl la
zundlr. Ekslltme ikincikft.nun 1939 aymm 9 uncu paz.artesi gilnil saat 16 da 
Umum mtidiirlilk binasmda toplanacak olan komisyoncla a~1lacaktir. Bu bap-
taki §&rtname komisyon k~tipliginden istenebllir. (5181) (9281) 

ea,vekalet lstatistik Umum MOdurlOgO artt1rma, 
eksiltme ve ihale komisyonundan : 

1 - (40) !orma tahmln olunan belediyeler istatlstiginden (800) nilsha-
11 a~ ekslltme usullle bastinlacakt1r. 

2 - Bu eserin (16) sahl!elik beher !ormasi i~ lorkar lira ilzerlnden 
:<1600) lira bedel tahrnin edUml§tlr. % 7,5 hesabfle muvakkat temlnat ver1I
llle81 IAzundlr. Eksfltme ikinci kAnun 1939 aymm 9 uncu pazartesi glinil sa
at 15,SO da umum m\idiirlilk binasmda toplanacak olan komisyonda a!;;llacak
t.ir. Bu baptakf §Rrtname komlsyon kAtipliginden istenebillr. (5180) (9280) 

Devlet Demiryollari ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresl llAnlari 

Samsun istasyonunda yap1lacak lstasyon binas1 in§aat1 kapah zar! usu-

.. 
a 

-· _1 !1 :-J: 
Sahlfe 11 

Istanbul 1$ Bankasi kar$1S:nda ,,,,. 

A • • 
I I 

1939 senesinde muhterem mu~terilerine dort bOyOk ikramiyeler 

vermekle tekrar y1lba~1 rekorunu kazan1p birinciligi kazanm1~t1r 

24481 numaraya 100000 lira 
Siileymaniye K1z orta mektebinde bayan Fahire kazan d1rm11tir. 

24481 numaraya 100000 lira 
Bahkesir Evrindi nahiyesinde muallim Fahri ve arka da§lar1 kazanm1§br. 

12692 numaraya 50000 lira 
Bahk pazar1nda 32/1 numarada kasap Arif kazanmt§br 

15000 lira 
Kaba ta§ imam1 bay Aliyi ka zand1rm1§t1 •. 

Muhterem Bay ve Bayanlar daima I~ Bankasi kar~1s1nda 

MALOL CEMAL 
ko§unuz Zenginlik muhak kakbr. 

T ayyare biletlerini de ii~iincii ke§ideden itibaren lark 
almadan gi§emiz devamli verecektir. 

Dr. IRFAN KAYRA I ALMANCA BILEN D°AKTILO 
We ve vahldl fiat \izerlnden eksiltmeye ~onmu~tur. Aran1yor 

1 - Bu ~aatm muhammen bedell 85 000 lirad1r. 
2 - isteklller bu i§e alt §artnnme ve sair evralo ve devlet demir yollannm - Dr BESf M RU~EN - Garbii Anadoluda Bilyilk bir milessese c1Anonim ~irket», Bilhassa Tilrk-

Rontgen miitehassl.Sl 
Tiirbe, Bozkurd Joraathanesl ka111· 

Slllda eskl Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
~tleden sonra 3 ten 7 ye k.adar * 

Ankara, Slrkecl, Kayseri ve Samsun veznelerinden 425 kuru~ rnukabilinde ala-1 • =.J ~eden Almancaya tercumcye mukteclir Almanca muhabere memuru aran-
bllirler. Cerrahpa~a Hastanesi Dahiliye maktad1r. Alakal1 bay veya bayanlardan rnakinede s\ir'atll yazanlann 176 

3 - Eksiltme 19/ l / 939 tarihinde per~mbe giinii saat 15 de Ankarada D. Miltehass1s1 9a1·\)1kap1 Tramvay Posta kuiusuna llU. F. 26 ,> rumuzu altmda, tercilmei halleli, resirnlerlyle be-
p. Yonan yol dalresinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yap1lacak- ===-:D~urak~::· .:._Ah~u~n~A~P~·_:*~==~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!._:'.ra~b~1:::_r ~b~ilt~f~m~s~n~rt~la~n'.:n~i~b~il~di~rm~e::le~ri:· ·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tu. 

4 _ Eksiltmeve girebilmek i~in istcklilerin teklif mektubu ile birlikte a§a- ~ if • • 
l\da. V"'~•Jinfnat Ve Vt>Safki aym gUll saat 14 C kadar komisyon reisligme ate=.. a .... u ·~·n 
teva, ~ olmnlan rn.zund1r. ~ ...,, ...., ~ ..., 

A) 2490 sayill kanun ahkamma uygun olarak 5500 lirahk muvakkat temi-
nat 

B) Bu kanunun tayin etti~i vesikalar 
C) Na!ia vcldtletinden musaddak ehliyet vesikasi 
Ehllyet vesikasi i!;;in isteklilerin vakit zayi etmeden ve ihale gilni.inden en 

u seldz glin evvcl tahriren Na!1a vekaletine milracaat ctmeleri Jaz1md1r. (9490) ,,. 
Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 adet muhtelif Antrtuvaz torna tez

phl 14/2/ 1939 sall gtlnu saat 15 de kupall zarf usulil ile Ankarada idare bi
nasmda satm almacaktrr. 

Bu i§e ginnek istlyenlerin 1687 ,50 lirallk muvakkat teminat ile kanunun 
tayln ettigi vesiknlan vc tekliflerini ayni giin saat 14 de kadar komisyon rels
~liie vermeleri lftzund1r. 
~ameler paraSIZ olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpa§a-

da tesellum vc sevk §efll~nden dag1blacaktir. (9465) 

* Muhammen bedcli 8250 lira olan 500 litre Parex Detmolin veya cmsali ' 
ha§crat oldiiriicil mayi 16/ 1/ 939 pazartcsi gilnil sant 15 de Haydarpa§ada gar 
btnasi dahiltndeki komisyon tarafmdan kapall zarfla satm almacaktir. 

Bu ~e girmek isteyenlerin 618 llra 75 kurU§luk muvakkat terninat ve ka
nunun tayin ettigi vesaikle birlikte tekliflertni muhtevl zarflanm eksiltme gii
ntl saat on dorde kadar Haydarpa§ada gar binas1 dahilindcki komisyon reisli
line venneleri Jfmrndrr. 

Bu i§e ait §artnameler komisyondan paras1z olarak dag'1tilrnaktad1r. (9445) 

* Pendik istasyonunda yeniden yap1lacak istasyon binas1 in§aa t1 kapah 
zart usul1le ve vahldi fiat tizc.rinden ekslltmeye konmu9tur. 

1 - in§antm rnuhammer hedeli 70,000 llrad1r. 
2 _ tstekliler bu i§e alt §al1name ve sair evrak1 devlet demir yollanrun 

Ankara, Haydarpa§a ve Sirkecl veznelerlnden 350 kuru§ mukabilinde alabi
llrler. 

3 - Eksiltme 2011/ 939 tarihinde cuma giinil saat 15 de Ankarada D. D. 
yollan yol daircsinde toplanacak merkez birinci komisyonunca ~ap1lacaktu~ 

4 __ Eksiltmeye girebilmek icin isieklilerin teklif mektubu ile birlikte 
qag1da yaz1ll temmat ve vesaiki ayni gi.in saat 14 e kadar komisyon bll§kan
J1jma tevdi etmi~ olmala11 1Rzimd1r. 

A) 2490 sayih kanun ahkamma uygun 4750 lirallk muvakkat teminat 
B) Bu l:anumm tayin ctti~i vesikalar. 
C) Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 
Ehliyet vcsikas1 icin 1steklilerin vakit zayi etmeden ve ihale gilnilnden 
z ~e.Klz giln E!V\Cl tt1h1iren Nafia Vckaletne niilracaat etmelcri lizirncbr. 

~9~7). ,(5290). 

tcoviratmtzda o~ram ·EJ·arnpulu kullanam~ .. O!;ram ·eJ-ampullannm u;•k 
ver1ml~r1 sad ettiklen cereyana nislif'lle harikuladedir. yana ucuz ziya 

((•mm erll·rler 

AMPULLARI 
AEG 

Tiirk.iye Vekilleri: Elektron 
Turk Anomm ~irk.eti 

iSTANBUL P. K. 1144. 
Turk Anomm Elcktrik ~irkeh Umum1)eti 

iSTAN BU L P. K. 1449 

,. 
a 

tl 
po 
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Ayhk temizliklerimizde 
Candan gelen sevgi ile 

kulland12"tm1z 

ve BAGLARI 
Balolarda bile en ince elbiselerimiz al

tmda sezilmez, her hareketim.izi kolay~
nc1 mikropsuz, temiz ve b-ihhi bir ideald.i!. 

Sihhntmm klymetini takdir eden her 
bayan umum diinya bayanlannm ~iik

ranla kulJandlklan: 

Femil ve Bag1n1 
Daima kullanirlar . 

. ..: •. .... . ; .... ;.,,_ .. '. """ 

Istanbul beledlyesl lllnlara I · I 
Ke~if Bedeli ilk teminat 

Sogutlu~e~me - Kurbagahdcre yolu
lnun t.uniri (1000 lirahk i~ yapd1gma 
dait- vesika.) 1306,42 97,98 
Erenkby - I~crenkoy yolunun katran-
lo.nmas1 (1000 liral!k ~ yapd1gm~ 
dair vesika.) 1899,70 142,46 
Kurbagahde1·e - GOztcpe - Snhray1ce-
did yolunun katranlams1 (2000 lira-
l1k i~ yapd1gma dair vesika.) 3823,60 286,77 

Yukanda k~if bedelleri yazill yollarm tamirleri ayn ayn a~tk eksiltmeye 
konulmu~tur. Ke§if evrakile §artnameleri Levazim mildilrlilgtindc goritlebilir. 
Istckliler 2490 sayil1 kanunda yazilJ vesikadan ba§ka bu gibi l§leri yapt1gma 
dan· ihaletlen sekiz gfin evvel Vilayetten alacaklan Fen ehliyet ve 938 yilma alt 
Tiraret odns1 vesikalarile ve hizalarmda gosterllcn ilk teminat makbuz veya 
mektubilc bcraber 9/1 1939 pazartesi g\Inti saat 14,30 da Daimi Enctimende bu
lun.na1Id1rlar. (1) (9411) 

Her otomobil ve her kamyon i<;in 

BO CH 
Buji 

AkUmUlator 
Klakson 

Bo bin 
Dinamo 

2 KB.nunusnni 1939 

Her sabah bir a IDIZ. . 

Grip ve nezlenin salg1n halinde bulundugu 
bugunlerde hem emniyet tedbiri, hem 

~ifas1 kat'i bir devad1r. 

van i$aret1er1 Manyato Derece yu··kseli·yor Cam siJ.ecegi 

1
1!!1________ -------• 

On fener 
Mazut memeleri endi$eye mahal yok; GRoPoN ahn1z. 

Mazut pompalan • 
DistrUbUtor 

toElektrik 
Taksim K1~1a ge~idi No. 21 

He1~nevi muayene, tecrtlbe ve tamir 
Muvakkat Me§heri: Taksim Ceylan han No. 25 

URK HAYA KURUMU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
0 ~iincii ke§ide: 11 ikincikanun 1939 dad1r. Biiyiik 

ikramiye: 50,000 lirad1r ... Bundan batka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) J.iralJk iki adet miikafat vard1r ... 

Harareti siiratle diitiirecek hastahg1n muz1r mikroplar1n1 imha ederek, ba§, dit ve maf • 
sal agrilar1n1 ge~irerek viicutta hali tabii avdet edecektir. 

Her abah bir ka$e almahs1n1z. 
. ..it.~).)"•.: . • I , • .._ 

Her banyodan sonra sa~m1z 

Bu ~ekle • g1rerse 

DENiZBANK 
Uskur Saft satin abnacak 

Bankamizm Kmallada tipindeki gcmileri i~in altI tak1m Uskur §aft 
aatm almacaktir. ~artnamesi Tophanedeki Deniz handa Materyel §U~ 

mizdrn her giln paras1z almabllir. Teklifler en gene 20/ 1/939 tarihine ka
dar mczk(lr ~ubcye vcrilm~ bulunmalldrr. 

$0KOLAKSIN 
Bir adedi milleyyin - iki adedi miishildir. 

I 

Ycni tertlpten bir bilct alarak ~irak etmcyi ihmal etmeyiniz. Sb 
~e piyangonun mes'ud vc l•nhtiyarlan arasma girmf§ olursunuz. BRiYANT"N PERT EV 

onlan dlizeltmeyi temin eder. 
En muannid kab1zlardn bile tesiri kati, lezzeti gayet llltif rakipsiz miiley

yin, milshil ~ikolatasuhr. 8 adedi 20 Kr. Eczanelerden arayimz. --• 

1939 SENESiNiN PIYANGO KIRALiCESi 

• T 
11 Biiyi.ik ikramiyeyi vermekle bilyiik 1\T • 

1 M §Ohrct kazandl 
Bu sene de bir~oklariru sevindirdi 

· Lirayi Tiltiin runelesinden 15 ~iye kazand.lrd.1. 5000 
1 0 0 0 0 0 Lirayi da tlskildarda P~ kap1s1 Sultanlye sokak avukat 

bay Nurinin k1Zl kilgilk Gillere kazand.lrdt. 

6 Q 0 0 ,. Lirayi da bay Naciye kazandirdlk. 

20000 
10000 

Lirayi d'l Bebekte in§irah sokak 41 nwnarada 
bayan Ay§eye kazanfurd1. 

Liray1 da Tophanede Denizbank kasab1 bay 
Niyaziye verlldi 

Siz de talihli bllct almak ve kazanmak 

isterseniz blletlerinizi daima 

E 

• 
I 

T G 
1ouuo 
70000 
30000 

-1 s • 
1 

Lirayi Nafia miihendisl bay Ahmede kazandrrd.1. 

Llray1 kalaballkta adresini vermeden giden bir 
vatanda.51m1za kazandlrch. 
Lira Kad1koyi.indc Milhiirdar caddesinde 141 
numarada Dr. bay Niyaziye knzand1rd1. 

2 0 0 0 0 Liray1 Beykoz kundura iabrikasmda bay 
Osman ve arknda~Ianna kazandird1 

1 {) Q Q Q Liray1 da Konyada bay Serverc kazand1rd.1 


