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TUrk - lngiliz an1a,mas1ndan sonra 
Alman - Italyan diplomasisinin 

Karadeniz istikametindeki 
mesaisinde durgunluk var 

t'otaliter devletlerin siyasi faaliyet sahasi daraldi. Japon· 
'a da geni~ askeri taahhiidler altina girmek istemiyor 

Bir mugalata 
'I'iirki 

lttifak Ye_~~ ingiltere lle akdettigi 
ilkdi ' butun sulhperver diinyarun 
~v r ve tasviblle kaqlla~tl. Fakat 
~d er devletlerin matbuah bizi ten
io~:0.:. Almanyay1 !tCmber i~ine 
ferdi~~zere demokratlarla el ele 

b• • Izi SOyltiyor. 
~lZUn . 

tlihU . 81Yasettmiz a~lkard1r. Tel-
aey~ kinayeu sozden ho~lanm1yoruz. 
!~ve~ beyaz, siyaha siyah diyoruz. 
'n '1-.tiulln. ve onu takip eden hatiple
~kl ti et Meclisl kilrsilsiinde soyle
bey~ son sozlerin manas1 giin gtbl 
,~ka an?adir. Bunlann arkalannda 
bJ.Uet lliyetler aramamall. Zira TUrk 
Je llan ve devleti, bugiln ~nu demi!? 
ar1.. hetm~ken, hattfl. imzalam1~ken, 
~a di . 

~bi .. .~in tamamih~ aksini yapan 
~kel r kotu misalle ismini ve itibarm1 

Ctni~ degildlr. 

~
Yaptix. tsu 15Inuz anla~mr... ile yalmz sul-

hdaf ettiglmizi ap~1k soyle
~ckfmseye kar~1 du~anl1ga niye

Yeti Yo~!> dedik. Fakat sulhil, em
~. bu ~unya Asa~ini bozanlar olur
Kit(in tiin suihperverlerle birlikte ve 
ijCCegi~vvetimizle onq, kar~1 hareket 

b '-'lllzi blldirdik, 
"'ler so .. .. Pz lr zumuz gibi, bunu da tutaca-

lntn iz ki, mun miicadelemizln bas-
b~Ind b . 

~tdiks an eri ne dedikse, neye soz 
~tken ~ _harfiyen tatbik etmi~; giri
l heh?1 hesaplam1~, giri~tlkten son-
baha ~7_ha1 ba~nru~ bir milletiz. 

lin htisn·~e kadar, iJu badirede bi.i
•tiy0rdu: ni~etimlzle bitaraf kaJmak 
Dnra · N1tekim Umumi haroten 

ina~1 • • ~anyatun 6 U?iyet ac1sm1 ~ek.mi~ Al-
llll.1 kay ezilmekten, milli tamamlI
iarane betniekten miltevellid cansi
~ talep~a~etlerinl hakh bulduk. Zi-

t
~tn1 ~rin1n makul bir haddi ola

etine uyorduk. 0 had de, kendi 
kat Si ai_t haklar ve toprakl?. ·o.i. 
Cllllk.I:~l h1rslar bUOU a~ti; Vf 'er
'jta da iakas1 olm1yan <;ekoslovak
tn1yac a~ti.Almanya, bu kadarla 
terty agini ihsas edP.n hareketler 

, hat.a, or. Nazartyelerifu matbuati
ttgandaa~~.ns1 vas1tasi11? il~n etti. Pro

<t>e lllnlelert hala akhm1zdad1r: 

"anu 13 uncil sahifede) 

Paris 14 - Siyasi mahfillerin ka
naatine gore Tiirk - 1ngiliz anla~ma.51 
ve Sovyet Rusyanm emniyet politika
sma yardrm edecegi kanaati totnliter 
devletlerin faaliyet sahalarm1 tahdid 
etmektedir. Alman diplomasisi Bal
bk ve iskandinavya devletle1ile ade· 
mi tecavilz pakti yapmak istiyor. Fa
kat dart iskandinav devletinden yai
mz Danimarka ve Finlandiya boyle 
pakt yapmag1 mfunktin gormekteclir. 
Bu paktlardr~ istokholm konferansm
da teyid edilen tam bitarafl1k c;cr~e
vesi ic;inde olmal1dlr. 

Balt1k devletlerinden Letonya ve 
Estonya Almanya ile, Sovyet Rusya 
ile yapt1klan tarzda, ademi tecaviiz 
pakt1 imzasma miltemayil goriiniiyor. 
Litvanya ise ac;1kca Polonyaya meyl
etmektedir. 

Alman - italyan diplomasbinln 
Karadenlz istikametindeki mesaisin
de bir durgunluk vard1r. itaJyamn 

Yugoslavyadaki mesai.51 miisbet hi~ 

bir netice vermemf~tir. Almanyamn 
henilz mihvere ve ingiliz - Fra.ns1z 
grupuna uzak yerlerde propaganda 
yapmak ve ikiisadi nilfuz teminine , 

~l~mak i~in ugr~acagi tahmin edi
liyor. 

Almanya italya ile askeri ittifak 
yapm1-t>t1r. Fakat Japonya lle mO.na
sebetlerin kuvvetlendirilmesi beklen
miyen gilc;liiklere tesadilf etmi~tir. 
Japonya, Almanya ve italya tarafm
dan temenni edilen tarzda pek gen.Lf 
askeri teahhil.dler altma girmek iste
miyor. Diger taraftan ispanya t:.e it
tifakm ancak bir ihtimalden ibaret 
oldugu ild.ve edilmektedir, 

Di.inkii 1ngiliz gazetelerinin 
miitalaalar1 

Londra 14 (A.A.) - Pazar gazete
Ieri ingiliz - Turk anl~asmdan do
layi miittehiden memnuniyet gtjster
mekte ve Tiirkiyenin taarruza ~ 
mukavemetteki hayatt ehemmiyetini 
bilhassa. kaydetmektedirler. 

Observer gazetesinde Garvin d.iyor 
ki: 

Emniyet meselesinde mutlak mflt&
kabillik esas1 iizerine Sovye~ tefrlkl 
mesaisini emin etmemek delillk olur. 

inglliz hiikt1metinin de Part. ff 
Moskova gibi bu hakikatl teslim et
tigini zannediyoruz. 

(Deva!Ill 13 cii sahifede) 

1000 yatakh hastane 
2 geni$ arsa gozden ge~irildi, 

fakat henuz· karar verilmedi 
Hastanenin in§as1na bu sene ha,Ianacak, 941 

senesinde in~aat ve tesisat bitecek 
istanbulda yeni bir hastane yap1l

masma karar verildigini yazm1§tik. 
Hastane iptida 500 yatakll olacak, 
sonra yeni paviyonlar ilavesile yatak 
adedi bine ~1ka11Iacakt1r. Yeni hasta. 
ne i1rin 939 bil~esine 400 bin lira tah· 
sisat konmu§tur. Bununla bu sene in. 
§aata ba§lanacaktir. 940, 941 biit~ele· 
rine konacak tahsisat ile hastanenin 
ikmali temin edilecektir. 

Yeni hasta:nenin nerede yap1lacagi 
h.enilz kati surette kara1'laot>tlrtlmanu~· 
tir. Bu miinasebetle HUrriyeti Ebediye 
tepesile ~i~li arasmda bulunan rn Bul
gar hastanesine aid olan arazi gozden 
g~irilmi§tir. Bulgar hastanesinin sa. 
blacag1 hakkmda bir rivayet vardlr. 

91:TE ' Bu rivayet tahakkuk ederse biitiin bu 

}'; ' 

Q~Qn: Refik Halid 
t1~ k.._ 

tit to .... a •Ynlmtf bir serrii1~t ve 
-.n1d1.r: 

l 
2 

- BuIUJmadan 0nce. 

1 
- BuIU§uyorlar. 
- BuIUftuktan sonra. 

8ab b eta &fhklarindan ba111an 
fUblaf'dtr: 

~n Tabanca namlusunda ge
rnektup. 

:~olkan kovu~daki In. * ti a.nos'takl ha~ltlar ~atosu. 
C ton altinhk define * Dentzin getlrdtgt kad1~. ( ~ * V. O. ve t N. o. 

..J E:l£) h .. h. b" 'te h enuz 1~ 1r yer-
"'" aadrnam1, miinha11. 
•lilt «AK~AM» i~in ya .. 

If Yeni eaerdr. 

sahanm satm almarak Bulgar hasta
nesinin de yeni hastaneye bir paviyon 
halinde Uave edilmesi miimkUn ola
caktrr. 

GOzden g~irilen ikinci bir s&.ha da 
Mecidiye koyii ile Balmumucu ~ifiigi 
arasmdad1r. Buras1 912 senesinde g~
neral Cemil Topuilunw1· ~ehreminligl 
zamarunda Belediyeye hediye edilmi9ti. 
Burasmm hasta.ne iil§asina ~ok elv~
ri~li oldugu goriilm~tiir. 

Kati bir karar vermek i~in Ankara. 
da Niimune hastanesinin pldrum ha
zrrllyan hastane ill§asmda miltehassIS 
Aiman mimarm fikri sorulacaktir. l\li
mar yakmda tekrar Ankaraya gelecek· 
tir. Bu mtinasebetle §ehrimizdeki ·lt· 

sala11 da tedkik edecek ve miitataas1ru 
bildirecektir. 

Cerrahpafa hastanesinde 
Ttp fakiiltesi tarafmdan Cerrahpa

§8 hastanesinde yaptmlan cerrahi p!l
viyon un un harici kls1mlan bitmi§tir. 

(Devanu 13 ililcii sahifede) 

~'~~~-~~· 
RilrlyeU ebedlye teped clftnn4akt 

Bulpr butane.a 

..l.kka~Ie.-1 

Cenazeye hurmet 
Y olda bir cenaze giderken, Tiir1c 

ve Mi.islilman Meti, btr iki adam te,· 
1fi etmegt, hattd tabutu azicaJc t~ 
magi fcab ettirlr. Avrupah usulunce 
i$e, durarak seUim vermek ldzimdtr. 

Bizde ahalinin yiizde yetmf.#, ne 
on.a, ne otekfae riayet ediyor. Usul 
ii.zere hareket edenler yalniz subay
lanmiz, Avrupada bulunmu~ mii.nev· 
verler ve blr de ihtiyar sofular ... Kas· 
ketlerinden mikteb talebesi olduklan 
~Zan tahsfl gen~lerlne bUe bu 
medeni ne?A.ket vazifesi ogretilmemif. 

Cidden bir noksan. 

Bu gun 
16 

sahife 
r!'elefon: Ba§ltluharr'..r: 20565 - Yazi 1.§lerl: 20765 - tdare: 20681 - Mildilr: 2049' 

B. Mussolini diinkii nut
kunda sulhden hah$etti 

"Avrupada harbi muhik 
gosterecek mesele yokt~r,, dedi 

Fakat fU garib suali sordu: "Demokrat 
devletlerin arazisinden bir metre murabbat 

yer bile almadrk. 0 halde bukadar 
galeyana kaprlmalarina sebeb ne?,, 

Turen 14 - B. Mussolini bu sabah 
Turene gelmi~ ve Piyasa Castello 
mey<iarunda halka hitaben bir nu
tuk soyle~tir. B. Mussolini nutkun· 
da son seneler zarf mda italyan mille
tinin Hab~tanda harbederek galip 
geldigini, tspanyada Franconun or-
dusu yarunda muvaffaklyetle harbet
tigini ve Arnavutlugu imparatorlugun 
i~ine aldlgiru, bunlarm btitiln saha-
Iarda zaferin birer misali oldugunu 
soylemi~tir. Bundan sonrs. de~tir ki~ 

¢Size hitap ettigim ~ anda mJ.1.. 
yonlarca, hattA yiiz milyonlarca in
san soruyor: Sulhe ml gidiyoruz, 
harbe ml? ... Bu sual, bilhassa karar 
vermek mesuliyetinde olanlar i~ 

pek miihimdir. Ben vazlyeti tedldJC 
ettikten sonra bu suale ~u cevab1 ve
riyorum: 

(Devami 13 ilncil sahifede) B. Mussolinl'nfn SOD resfmlednden bbl 

Sahif eleri arasrna yeni bir 
sahife ilave ediyor! .. 

• 

IZAHI 
I 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~-J 

Ba1l1ii altinda haltada bir inti1ar edecek olan bu sahile 
kiymetli arkadafimiz 

CEMAL NADiR'in I 
Muhtelif mevzulara aid karikatiirleri ve mizahi 

yazrlarile siislii olacaktir. 

• _._ HAFTANIN MizAH! sahifelerinin birincisi yakmda:ne~redilecektir. 
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8ahite 2 
2 ?e 

Diin Geceki ve Bu 
ff 

Son dakika Mflfi Sef'in lzmiri 
ziyareti muhtemel 

acar Hariciye Naz1r1 
kont Caki'nin nutku 

Macaristanin Mihver devletlerine 
olan tam itimadini teyid etti 

Jluda~tf' 15 - Macar Hariciye 
•azm Kont Caki, · Sorbot ~ehrinde 
aoyledigi nutukta, Macaristanm mlh-

Ter develtlerine tam bir itimadJ bu

lundugoo.inu soylemi~, Polonyaya Ma.

caristanm dostane selamlanm iblag 
ede1 ek Polonya zimamda.rlanrun Al

man ya ve italya ile dostane mUna-
11ebet1erin inki~f1 yolunu basiret ve 
~cref ile bulmalanru temennl et~, 
Macaristr.nm millki tamamiyetinl 
elindeki biitiin kuvvet ve vasitalar ile 

mfidafaa etmek azminde bulundugu.. 
nu teyid etmi~, sab1r ve sebat ile Ma• 
ca.iistanla. Yugoslavya arasmda dos
tane miinasebetler tesisine muvaf· 
fak olunacagi iimidini g0stenni~, Ru· 
men - Macar milnasebetlerinde be
liren salah ve ~muru memnuniyetle 
ael!mlam.1.,ttr. 

Nazir Macaristanm garp de
mokrasi devletlerile k\iltiil'el ve eko
nomik milnaesebetlerini inki~af e~ 

tirmek emelfnde buiundugunu da 
.Oylemi~tir. 

Filistin hakk1nda beyaz 
kitab 17 may1sta ~1k1yor 
10 sene sonra Filistin tamamile 

mustakil bir hukumet olacak 
Kudii.s 14 (A.A.) - Filistin meselesi

ni halledecek olan (•Beyaz kitap1> m 
17 mayis tarihinde nc§redilmesine in
tizar edilmektedir. 

iyi malilmat alan mahafile gore in
gilterenin ittihaz ettigl karar intikali 
ve muvakkat mahiyette olup Filistin 
devletinin §hndtki vaziyetinden mus
takil hilkilmranhgma sahip vaziyete 
ee«i;ecegi devre i~in muteber olacaktlr. 

Bu devre on seneden ibaret olacak 
e iki safhas1 bulunacakhr. Be§ sene

den ibaret olan birinci safhada Fills
t.incleki miiessesclerin l~lemesi ~artla
nm ve siyasi vaziyeti tedkik etmek ve 
Jrnti kanunu esasiyi tanzim eylemek 
iizere yeni milzakereler yap1lacakhr. 
Aym zamanda !ngiltere hiikOmeti, Fi
listinde milli bir Yahudi yurdu tesis 

8. Hitler Ahende 
Diin miistahkem hatlar1 

teftit etti 

Achen 14 (A.A.) - B. Hitler istih-
lan tefti~ etmek iizere buraya 

gelm~tir. Kendisine B. Himmler ile 
matbuat ~efi doktor Dletiich refakat 
etmektedir. B. Hitler, buraya muva
salatmda 1k1nci kolordu kumandam 
general Von Wilzleben ile istihkam
lar genel mti!etti~ general Jacob ta.
rafmdan kar~1Ianm1~ ve derhal miis
tahkem hatlan gormege gitmi~tir. 

Amerika diinyan1n en 
biiyiik hava kuvvetine 

malik olacak 
~ ·~york 14 - Nevyork Taymis ga

:zetesine gore Amerikay1 dilnyarun en 
buyhk hava kuvvctine malik devlet 
baline getirmek icin hazirlanan ra
por B. Rooscyelt'e verilmi~tir. Komis
yon 500 bin makinist yeti-11thilmesini 
istiyor. ~imdiki halde tayyare sana
yiinde 40 bin amele i;ab~yor. Bu 
m.ikdar 60 bine ~1kanlacakhr. 

Samsunda f1nd1k biiyiiklii
giinde dolu yagd1 

etmek hususundaki taahhiidlerinden 
teherri etmi§ olacak ve Milletler Ce
miyetinden uhdesindeki mandadan 
kendisini ibra etmesini rica edecektlr. 

intikal devresi esnasmda hlikumet 
devairinin i§leri ingiliz direktorlerin 
yarcbmile Filistin memurlan tarafm
dan gorillecek, devlete aid i~ler feY
kalade komisere aid olacakhr. 

ilk be§ sene zarfmda siyasi vazi~·et
te ve bilhassa Yahudilerle Araplar ara
smdaki miinasebetlerdc mevcud olan 
gerginligin izalesi i~in tedbirler alma
caktir. 

((Beyaz kitap» ilk devrede Filist\ne 
7000 Yahudinin girecegini derpi§ et
mektedir. Bu miktara Filist!nin mill
teciler meselesine yardlm sifatile ka. 
bul edecegi 25,000 ki§iyi ilaYe etmek 
icabtder. 

Franconun istediOi 
istikraz 

Bir F ransiz muharriri, totali
ter Jerle miinasebetlerini 
kesmedik~e bir santm 

vermemeli diyor 

Paris 14 (A.A.) - Franco tarafm
dan istenen istikraz mesele&ine ternas 
eden de Kerillis, Epoque gazetesinde 
d.iyor ki: 

«Totaliter devletlerle miinasebetle· 
rini tamamen kesmedigi takdirde fs
panyaya bir santim bile ve1·memek li
z1md1r. ispanyanm hali haz1rdaki bii
tiin ekonomisi Almanya ile takas iize. 
rine dayanmaktacbr. ispanyamn eline 
doviz ge~tigl z~man bu takas sistemi 
nihayet bulacak ve ispanyollann eline 
g~ecek olan dovizleri Almanlar ala
caklard1r. Buna binaen, Francoya bu
giinkti vaziyette para vermek yalmz 
bize en vahim endi§eler veren bir mem
leketi takviye etmek degil, aym zaman
da A)man harp hazinesine yabanc1 
doviz vermek olur.» 

Romanya kral ve veliahd1 
orduya teberriide bulundula·r 
BiikT~ 14 (A.A.) - Rador ajansi 

bildiriyor: 
Kral Karol ordu techizat1 listesine 

be~ milyon, Veliaht da yanm milyon . 
teben-ii etmi~tir. 

Izmir Belediye reisi Ankara• 
dan lzmire dondii 

hmir 14 (~m) - Belediye 
Relsi B. Beh~et Uz Ankaradan dondil. 
kendisile goril~tiim. Bana dedi ki: 

«- Milli ~efimiz ismet inonii ta
rafmdan kabul edilerek izmirlilerin 
tahassiir ve tazimlerinl arzettim. Pek 
mfitehassls oldular. Fuar zamarun
da. izmirl teFifle bizleri sevindirecek· 
lerlni iimid ediyorum. 
B~vekil Dr. Refik Saydam ile ve 

d.lger Vekillerle de goril~tiim. Gordii
li1m alaka ve miizaheretin minetta
nyun. 

fzmir entemasyonal fuarmm te
kAmiilli i~in ge~en sene oldugu gibi 
bu sene de 100 bin lira temin edilmi~ 
Ur. 1kmal edilmekte olan ~ocuk has
tanesi i~in 70,000 ve ziraat mahsulleri 
milzesi i~u1 de 15 bin lira ay:nl:nu~tir. 

izmir elektrik ve su kumpanyala
nrun satm almarak Belediyeye devri 
mesclesi tizelinde Nafia Vekaletimiz 
tedkikler yapmaktadir. R1htim yen1 
bir kanunla Muhabere ve Milnakale 
Vekaletine devreclilmi~tir. Bunun da 
Belediyeye deYri jg.in tedkikler yap1-
llyor.> 

Belediye Reisi, izmirin s1tma mil
cadele mmtakas1 i~in almmas1 husu
aunun S1hhat ve ii;timai Muavenet 
Vekili tarafmdan ehemmiyetle nazan 
dikkate al1!1d1gm1 soylemi~tir. 

Manisa ve Sivas 
valilikleri 

Dahiliye Vekaleti umum mii
diirlerinden B. Faikle 8. Muh

tar1n tayin edilecekleri 
soyleniyor 

Ankara 14 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti erkimile baz1 Valilikler arar 
&nda degi~likler yap1lacagmdan 
bahsedilmP.ktedir. Kuvvetle soylendi
gine gore rnahalli idareler umum mil
dilril B. Faik Manisa valiligine, nli
fus umum mildiilil B. Muhtar Sivas 
valiligine ve matbuat umum mildiirii 
B. Naci Klc!man da milnhal valilik.
lerden birine tayin edileceklerdir. 

idare meclisleri 
Sermayesi devlet taraf1ndan 

Odenen miieaseselerde 
lagvedileck 

Ankara 14 (Telefonla) - Haber 
Yerildlgine gore iktisad Vekaleti, aer
mayesinin tamam1 devlet tarafmdan 
Ode~ ol?,.n iktisadt te¥kkfillerin 
1dare meclislerinin 1Agv1 etraf mda 
tedldkler yapmaktadlr. 

Fenerbahce lzmirde • 
maglub 

Izmir 14 (Telefonla) - Di.in Al· 
1ancak stadlnda ikinci ma~m1 Dogan
sporla biiylik bir kalaballk onilnde 
yapan Fenerbah«i;e bozuk bir okun· 
dan sonra 1-0 maglt'.ip olmu~tur. ilk 
devrenin 18 inci dakikasmda penal· 
tidan yegane golilnii yapan Dogan
sporlular ma~m nlhayetine kadar 
canh bir ~kilde oynayarak ma~tan 

galip ~llam~lard1r. 

lnoiliz hllkUmdarlan 
V apur ai& ve buz m1ntakas1n

dan ge~erek Kanadaya 
gidiyor 

Samsun 14 (A.A.) - Dun ak§am 
sant 19 da bardaktan bo~1rurcasma 

yagan yagmuru fmd1k bu)oiH:liigtinde 
dolu takib etmi§tir. 15 dakika devam 
~en dolu flrtmasmdan kasaba civa
rmdaki tarlalar ve biltiin fideleri bil
y\ik zarar gormil§tlir. Kral bu mimasebetle gonderdigl Paris 15 - L<mdradan bildirildigi. 

Frans1z Hariciye Naz1ri ve 
refikas1 Parise dondiiler 

Paris 14 - ingiltereye gitmi§ olan 
Hariciye Nazm B. Bonnet ile refikaSI 
bu· sabah tayyare He Parise donmii§
lerdir. 

mektupta en fakir halk111 dahi yur- ne gore ingiliz lnral ve krrall~esinl 
dun silahlanma.s1 i«i;in tebelTilde gOO. hamil olan impress of Australia va.. 
tereceg1 mi.isaraattan ~ok miltcha.ssis puru dtin sis ve buz mmtakasrm ge. 
oldugunu bildirmi~t1r. ~erek silratle Kanadaya dogru yol al-

Vellaht, Romanya ordusunun tak-' maktad1r. Diin vapurda bir ayini dint 
viyesine btitiln kall>ile hizmet eitigi- yap1lmI§ ve klral ile k1rali~e bundll 
ni knydetmekte<lir. • h221r buhmmu§lardlr. 

Da!>erler *H_J 
Is e~ yeni mOdafaa 

tedbi leri al yor 
Askerlik miiddeti uzat1/1yor, ihtiyd 
lar talim if in silah altrna f agrrrliy~ 

Stokholm 14 (A.A.) - Parlament-0 
hfildimetin ~ag1daki tekllflerile ala
.kadar milli mildaf aa meselelerini mii
&akere etmi~tir. 

1 - .Bahliyede fiili hizmetin 200 
den 340 giine i;1kanlmas1, 

2 - Piyade alaylarmda imdad milf
nzeleri te~kili, 

3 - ihtiyatlarm 30 gilnliik bt.r t.a
lim devresine tabi tutulmas1, 

4 - Hava mildaf aaSl i~in hususi 
miifrezler te~kili, 

5 - Ordu kadrolanmn arttmhna-
81. 

Talim gorrnek iizere 1935 muh 
fimdiden silfth altma ~aginlnui;;br. 
Gelecek SPne 1936 sm1f1 da «i;agmla
cakhr. 

Ordu encilmeni hi.ikftmetin proje
lerini tasvjb etml~ ve 1934 smlfmm da 
sllah altma davet edilmesine karar 
vermi~ ise de ihtiyatlardan 7 sm1fm 
silah altma almmasma Ye askeri hiz-

met miiddetinin 175 giinden 240 ~ 
ne <;1kanlmasma dair rnuhaf azaJ.: 
lar tarafmclan verilen takriri 11 

detrni~Ur. ParlAmento heyeti u1nl 
yesinde bir nutuk s0yliyen Miidnf 
Nazm Nilsson isve<;e kar~1 mtinfc 
bir tecaviiz vukubulacagm1 zanJ1 
mooigini faJ.·at umurni bir ihtilaf 
hm unda ortava c1kacak tehlikele 
nazai.1 itibara· ah~mas1 laz1m gel 
gini beyan etmi~lir. Bununla berat' 
umumi bir ihtilaf halinde isrt'\ 
bitarafhgnu muhafaza etmeyc ?'' 

Viif!ak 0Jacag1 iimid edilmektedir 
Hilkumet tevdi ettigi projeJc 

isve<;'in bitaraf1Jgm1 ihlal icin ) -' 
la<.·ak te~ebbiislere mani olacnk 
mildafaa siJahlanm ~ogaltacak 1£ 
b1rler ah11mas1m istihd~ etme1'~ 
dir. isve~'in bu sene silahlanmn.k 
yaptig1 rnasraflar, 350 milyon kl't' 
baJig (1Jmaktad1r. Ge~cn sene isve 
silahJanma masrafla.:i 288 m 1J\ 

raddesindc icli. 

Dobricede tildUrUlen 22 Bulgar 
gore bunlar ne 

de casusdular 
Bu/gar ajanszna 

komiteci, ne 
Sofya 14 (A.A.) - Bu1gar ajansi 

bildiriyor: 9 May1sta Dobricedek.i Be
litza koyu sakinlerinden 22 Bulgar 
katledilmistir. Biikrcsten muhtelif . . 
ajanslar tarafmdan gonderilen tel
graflai·da bu Bulgarlarm casusluk 
veya ~erir!ik maksadilc Bulgarlstan
dan gelen korniteciler oldugu bildiril
mekte ise de hakH·at bamb~kadu: 

Romanyadaki son scferbcrlik csna
.smda Belitza koyilnden 60 kadar Bul
gar, Bulgar topraklanna iltica etmi~
lerdir. Bur.un il1.erL11e bunlarm kan
la11, k1z karde~leri ve klzlan jamlar
ma karakoluna gotilrillerek kendile. 
rine menfur bir ~ekilde tecaviizde 
bulunulmu~t ur. 

15 Nisanda 100 asker koye gidtrek 
ayni hnrekette ye yag1riada bulun
mu~tur. 

7 May1sta incekoy ormanlanncla 
Romanya jandnrmalan ayni koyden 
bir Bulg:m J.:ur~unla okHirmil~lerdir. 

t 
ti:.nalmadan hil' bcyanname imza r 
tiriJmi. tJr. 

Bu 25 Bulgar geceyi dizlr1ine ~ 
dar su ii;inde bir mahzende g~ir11 
Jerdir. 

10 May1sta 25 Bulgar elleri ~ 
oldugu halde mitralyozle mUceJ11f 
kuvvetli bir jandarma muha!sr; 
altmda incekoy ormanlarma se"~ 
dilmi~ ve yolda jandarmalardan li 
uzakla~arak bir el silah at.m1~tir. l" 
katham i~areti tizerine mitralyo:t 
j~Jcmege ba~lam1~ ve 25 k yli\en fl 
cak ii~ ki~i kurtulab·1mi'i'tir ki b · 
lar da yarah ve i.Jitkin bir halde 
manda iki gece }~ald1ktan sonra J3 
garistana gcc;cbilmi~erdir. 

Bu vakanm hikaycsi hudut hll 
m dehset i~inde b1rakm1~ ve Bulf 
efkari umumiyesinde dc1in bir }Jt') 

can uyand1rn111?hr. 
Soya 15 --. Bilkre-11teki Bulgar 

1 fhi, 9 may1sta Doblicede 22 Bul!,'1l 
katlile neticelenen hadiseyi, RUJ11' 
hiikumeti nczdinde protesto 

0

etJ1 
i~in talimat al:nu~hr. 

9 Mayista evvelden haz1rlanan bir 
listccle isitnle1i yaz1h 25 Bulgar tev- l 
kif edilmi~ ve l:endilerine metni okut- 1 

Polonya Hariciye 
Nazir muavini 

B. Potemkinle goriitmek iizere 
yak1nda Moskovaya gidecek 

Var§ova 14 (A.A.) - Sag cenah par
tisinin na~irt efkan olan l\. B. c. gaze
tesi, Hariciye Nazir muavinl B. Arci
zewski 'nin bilhassa ekonomik meselC· 
ler iizerinde B. Potemkin lle goru~me
lerdc bulunmak iizere yakmda Mo~
kovaya gidecegini yazmaktad1r. 
Filhakika, Polonya, iptidai maddeler 
mukabilinde Sovyetler Birligine dahn 
fazla mikdarda i;elik ihra~ etmek ar
zusundadir. 

Maamafih B. Arcizewskinin seyaha
ti bakkmdaki bu haber henilz resmen 
teyit olunmamaktadlr. 

Tam aalahiyet kanunlari 
bugiin meriyete giriyor 

Var~ova 14 (A.A.) - iyi bir menba.. 
dan alman haberlere gore, milli mu. 
dafaa ve ekonomi meseleleri hakkmda 
htikt'.imete verilcn tam selahiyetler ka
punu general Skladkowski hi.ikfuneti
nin dordilncil y1ldonilmil olan yarin 
meriyete girecektir. 

Bir Alman heyeti ltalyan 
• madenlerini tedkik etti 
Tdyeste 14 (A.A.) - italyamn mn,. 

den te~IA.tm1 tedkik etmek 'ilzere 
buraya gel~ olan Alman heyet1 
memleketin b~1ca madenlerini gez
dikten soru·a Almanyaya donmu~t:i.iY, 

Suriye Ba,vekili 
istifa etti 

--- J, 
Frans1z fevkalade komiaet1 

nin beyanab hiikUmetin 
beyanahna uymuyoanirl 

Beyrut 14 (A.A.) - Suriye Ba§'r 

li Lukhari, Frans1z fevkalade koill•' 

ri Puaux'nun ge~enlerde Fran~' 

Suri,re siyaseti hakkmda yapt1g1 ~ 
yanatm Suriye hiikurnetinln protl 
mma uymad1g1ru soyliyerek ReisiC1 

hura Kabinenin istifasiru vermi§P' 

Reisicilmhur, FranSIZ fevkalade > 
miserinin ~ama muvasalatma ve y) 
tasrihatta bulunmasma intizaren ~ 
binenin i§ ba§mda kalmasm1 rici 

mi~tir. 

Fevkalade komlser Puaux, Fr~1r 
hiikumetinin dost ve mlittefik sur1' 

yi istikl§.line kavU§tunnak husus1 

daki teahhtidiine sachk bulundug11 

.sOylemi§ ve fakat memleketin J1lil~ 
faas1m temin i~in Fransiz kuvvetl 
nin Suriyede kalmalar1 liizu111l1 

ehemmiyetle kaydeylemi§tir. 
Suriye makamati vilayet idarel 

nin rejimi ve dahili asayi~in Fttlf 

ordusu tarafmdan temini husus1~ 1 

da tavzihat beklemektedir. 
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Hamal bay Memi§'in 
k1yafeti 

ha l\lahaUcmizde hamallik eden bir 
Y l\letnic ..,..,,M..i•- 1· · h I ;a. Ill l b" -ii ..... uu. y1 uy u, mUAem-
~ ir adam. 

I 
l~i bittikten sonra, yikamr temiz-

en1r· za ·r . . . ' ' rJ g1yuur. Onun bOylc tabi-
at sahibi ohnasm1 uzaktan takdirle, 
zevk!e seyrederim 

l'" • 
Ba~ne g~en ~giin §Ikla§1iin1 gordiirn. 
b ~ 

1 
niz, _-a ngidan yukan dogru- Ju. 

g nt tar1C edeyim: 

ro.~ ~ Ayaklarmda saglam ~ivili ye-
·er .' er... (Hem ucuz, hem tamamile !
1 

_h_ lnal; he1n de bay Memi§in sana-

b 
·~in pratik. BiUihare eskiyince 

Unlar. fo • 
lee k _, ,.., ayakkabun. haline ge-

e tir. llamatcagiz sirtmda ..n•1r 
evJerc . . J.._ 

l) g1r11> ~1karkcn kolayhkla ka
tn1n ·· ·· 

cak onunde yemenilerini bll'aka. 
fs~ Keza, kendisi titiz oldugu i~in 
le ~buJ sokaklarmm toziJe ?muri-

·h1z lllodnr I .b. . . . 
Y 

-. n er g1 1- evme girrm-
ordur· k. .. 

k • es 1 usul uzere papu~lanru 
ap1da b k ' ht . •ra 1yordur. Demck ki ye. 

h ~ruler onun hayat tal'Zl i~in her ci-
c cc makuJ). 

re 2 
k- Q<lraplan, Sivas modas1; Renk 

n ' hah gibi... Evsafuu a~agida 
antata v 

s cagim pantalonun altmdan on 
anurn kad ..... . o1rp ar gorunuyor ve nazan 
b~uyor. Kadmlann clde i:.;Iedikleri 
ta ~orapJar oyle giizeldir ki, Sivas· 
O n ge~erken birka~ ~ift almi§tuna 
Pe1;;ed_~ de NaJcdar (yani Aleviler) 

g'tizeUerini yaparlar. Yurdumu. 
iun her Y • d t·· 1·· .. d k'" erm e ur usu var ir. Bu, 

t
oy kad1ntannm ananevi bir zenaa
tdit k" ~ I, Allah razi olsun bay Memif. 

• kuJiamyor; ns1rlardanberi de· 
varo. eden bir hiinerin mahvolmama• 

41 
na sebebiyet veriyor. ~ayet adma 

11 
k~ ~rab11, denseydi, sporcu mii

.,:l'Verierimiz de ahr giyerlerdl el. 
di tte! ... (Bu act sit.em pek yerinde-

r sanryorum. Ni~in dagcd1k vesaire 
. ~lartnda Anadolu kadinuun bu 
~el el emegini teyvik etmemeli? .•• ) 

3 - Pantalonu §alvar bi~hni am. 
::· .. sakil dcgil. Rani harp siralann

ustu gayet bol, nlt1 gayet dar bir 
eantalon modaSI vard1; ona yakm. 
.e cidden bu da makul. Pa~alar ni. i'n oyJc bol \'e uzun olmah da toz. 

1~~ntab, ~amurlanmah; iistiin geni§. 
gi, serbcs harekete imkan veriyor. 

ta 4 - Giizel tiiylii, renkli bir min
d·~··· Boyunbagi yok amma siislii 
ugmeleri var. 

~ 5 
- Yelck, ba~h ba§ma bir fllem .•• 

is~:r~t.:. Cc1ller! koca koca... i~ine 
sa digtn1 koy... I~ yaparken ~rkar. 
ed n bile bcden ktsmmt nmhafaza 
z er \"e insana yine giyinmi§ man
t:rasi verir... Bizim nb1d1 yelekler 
b lZtnda degil... Hem bir b3§tan bir 
b~ kadar giimii~ kostekle siislii ..• 
uu k'" ~ 0stekle o renk renk ~oraplar, ve 
htt cl diigmclcr, herhalde boyunba. 

6 
dan daha makul siislerdir. 

bl .. - Cakct, yan pardesiidiir. Avct •nu. 
7 

- Bll§ta kasket. 

~~¥ 

lilt~Y lcmi~'in bu kayafctini scyret
duJ en sonra, clime gazetc tutu§tur
lira at. Orada, koylil i~in yapllan dort 
..... dan daha ucuz fiatteki elbiseyi 
t>Ol'd" 
t: ... Utn. Resmi de var. MiikemmeI; 
a;::1 bir ~Ii kostilmii. Dogrusu, bu 
ti r. bu esvab, devletin muvaffaklyen;. ctdeta fakir ukaraya hediycsidir. 
b~a kabrsa, bu tipe devam ctmekle 

01 bet, ~ hayati i~in daha clveri5li i::n Yllkanda anlatttf'im ve hallan 
lcu.t !<>sundan, ihtiyacmdan dogma 

Iii da gene devlet 5a11f1Yii kanallle 

; Camm slklllyor bay Amca! ... 
ltu. . .A. - Kara Kurd'un bir romamru 

1 ... 

- - -- -- - -·. . ,.. 
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$EDiR DABERLERi J 
·II ..... <'Ir Jlda. fl 
Doktorlar1n jiibilesi 

dolayisile •. ff 

&oe ba1lad1 
Bir cok aileler • 

f imdiden say( i-
yelere gidiyorlar 

Bir ka~ gi.indenberl istanbulda 
havalar ~ok gilzel gidiyor. Oiindi.iz.;. 
leri Sicakhk 22 - 23 dereceyi bulmak
ta, geccleri de 16 - 17 dereceden ~a
g1 inmemektedir. Bu sebeble sayfiye
lere g~ler b~a~tir. 

Bu sene Adalara ragbet fazlad1r. 
Bilyilkadada hemen biltiln evler tu
tulmu~tur. Dcnizbank, her sene ya
zm Adalar arasmda yap1lan seferle
ri bu sene arttiracaktir. Bundan 
b~ka bu sene Adalarla Bostanc1 ara
smda da seferler yap1lacaktir. Bu se
ferlcr haziran iptidasmda ba1?laya
cakt1r. 

Deniz banyolar1 
Salacak ile Harem iskelesi 

aras1ndaki banyolar 1sli.h 
edilecek 

Belediye, bu yaz istanbulun muht~ 
lit sahitlerinde deniz banyolan tesisi 
i~in tedkikler yapmaktadlr. Vali ve 
Belediye Reisi Dr. L\ltfi Klrdar. Uskii
dar sab.illerini deniz banyolan i~in 

~ok elveri~li. buldugundan, Salacak ile 
Harem ara.smdaki deniz ba.nyosu esas-
11 surette isl.ah edilecek.tir. Bu husu.sta 
Belediye imar mildw:liigi.ince bir 
pJ:oje haz1rlanmaktadl.r. 

Konservatuar yab k1snu mu-
ameli.b tef tit edilecek 
Konservatuarm yati klsrru i~tn 

evvelce bir mtiteahhide ihale edilen i~ 
cama.c;1rlan, miiteahhid tarafmdan 
teslim edilmek istenmi.;>, fakat Bele
diyc tesclHim heyeti bu ~am~1rlarm 
nilmuneye uygun olmad1gm1 ileri sil
rerek tesellilm etmekten imtina etmi§· 
tir. 

Daimi enciimen, bu meselenin, Be
lediye tefti~ heyeti taraimdan tedkiki 
i~in evrak1 Riyaset makamma iade 
etmi~tir. 

Belediye Reisligi, Konservatuar ya
ti klsnu muamelatmm tefti1?ini Tef
til? heyetine emretmi~tir. 

Otomobil kazalar1 
Beyoglunda oturan Dursun ismin

de biri, hususi otomobille Ttinel cad
desinden ge~erken vartman Hasanm 
idaresindeki tramvay arabasma 
~arpffil~, bu milsademe neticesinde 
kendisl hafif surette yaralanm1~t1r. 

Beyoglu temizlik amelesfnden Hil
seyin, c;op arabasilc Tepeba~dan 
ge~mekte ikcn hususi bir otomobilin 
sadmesine ugrayarak yaralanm1~t1r. 
Otomobil vakay:i milteakip ~tigt 
i~in aranmaktacllr. ----

y angin ba§lang1c1 
Balatta B. Samiye aid iplik fabri

kasmda yangm c;1km1~ ise de dcrhal 
yeti~en itfaiye tarafmdan sondiirtil
m~tiir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t~ik etmelidir. 

Milli, mahalli loyafctler giizel ~ey
lerdir. Hele bizde ~ok zarifleri vnr. 
Bunlar, estetik bakunmdan da hi
rnayeye IayiJ...'t1rlnr. (Va-Nfi) 

Karilerimizin 
mektuplarl 
~oforsuz kamyon 

i§lermi? 

Gazeteler, iiskildarla Kabatcq 
arasmda araba. vapurild otomobil
lerin gef111.esi. ~n bu scne biiyilk 
'btr sii.11.ulet gosterilecegi11.i yazr.
yorlar. Bir, ilci, u~ aylzk karneler 
tatbik ed.ilecek7J'l.4. 

$irketi Hayriye, mademki boyle 
bir kolaylt§t du~uyor; ba~ka bir 
noktaya daha dikati celbedelim. 
$imdiye kadar cari olan usule go
re, araba vapunle ge<;cn bir kam
yanun $Oforiinden de ayrzca bilet 
istenmektedir. Otomobil, $0/ orsiiz 
4liyemiyecegine gore., bu, tama
mile fiizuli bir taleptir. II er nak· 
liye vasztasile hi<; olmazsa bir ki$i· 
nin g~~ hakkt olmalzd:r. 

Kulaginin iist 
krsmrnr kopardi! 

Biiyi.ikadada ii~ arkada§ 
aras1nda kanh kavga 

Yani, istimat ve Vasil isimlerin
de il~ arkad~ Bilytikadada bir i~ yil
ziinden kavga etm~lerdir. Kavga kl
z1~m1~. bir arallk Vasil, Yaninin ku
lagm1 is1rarak list ktsmm1 kopar
m1~tir. 

Polis, hepsini ya.kal.ayarak mah
kemeye ver~Ierdir. 

Belediye emlik tubeai mua
melabna yeni bir §ekil 

verilecek 
Yakm zamnnlara kndar hem istim

Uik, hem de emlflk i~lerile mc~gul olan 
Belecliye Emlak ~ubesi miidiirliigii
niin istimlftke ait vazifeleri, yeni t~
kil £dilen Istiml3.k mildi.irlilgiine dev
redilmi~ti. Emlak ~besi yalmz Bele
diyeye ait emlakin altm, satum, ida
resi, kira51 gibi i~lerle mel?gul olmak
tadir. Etnlak ~ubesiniu bu vaiifeyi 
daha esasll bit· surette yapabilmesi 
i~in baz1 tedbirler almmast muvaf1k 
goriilmti~tilr. Bunun i~in Emlfik ~
besi muamelatma ye.ni bir ~kll veri
lecektir. 

Diger taraftan haber ald1gim1za gO
re, Emlak ~ubcsi milclUrii B. Muhsin 
haziran bilt~esile tatbik edilccek ye
ni kadro ile ~imdiki vazifesmden ayn
Iacaktir. Belediye Rel3hgi, Emlak ~u
besine b~ka bir miidiir te.yin edecek
tir. 

B. Primi'nin te§ekkiirii 
Frans1zca cBeyoglu» gazetesi ba~

muharriri B. Primi, ~~lideki evine 
giren h1rS1Zlan ~ayam hnyret bir sii
ratle meydana ~1karan ve ~al.man e~
yalan kendisine iade eden $1~U polis 
komiserligile ikinci ~be memurlan
na gazetemiz vas1tasile t~ckkilrleii
ni bildirmcktedir. 

Emniyeti umumiye miidiir 
muavini Ankaraya dondii 

Muhafazasr icin 
• 

bir bekf i tayin 
edilecek 

Gegen sene Belediye tarafmdan 
altm1~ kiisur bin liraya satm alman 
Qubukludaki H1div ko~ktiniin ne ya
p1Iacagma dair heniiz bir karar verl
lememi~tir. Vall ve Belediye Reisi Dr. 
Llltfi K1rdar, ge~enlerde c;ubukluya 
gitmi~ ve ko~kil ziyaret etml~ti. Bu bi
na, Bogazi~inin en giizel, en hakim 
bir noktasmda ve bilyilk bir orman 
l~inde bulundugu halde, gok baklm-
s1z kalm1~t1r. l 

Ko~kiln bir otel mi, yahut bir ga
zino hallnde ml kullarulr.cagma dair 
heniiz bir karar verllmemekle bearber 
burasi e.sash surette tamir edilecek ve 
muhafazas1 i~in blr bek!f! konacaktir. 

Cilek bolland1 
Perakende olarak 30 kuru~a 

sabhyor 

Bu sene ~ilegin bol oldugundan 
bahset~k Son giinlcr zarimda 
Er.egllden meyva hlllne f azla miktar
da ~ilek gelnli~tir. Fiatler perakende 
olarak 30 kuru~a kadar dil~ii~tiir. 
Gelecek hafta yinniye inecegi tahmln 
edllmektedir. 

Bu sene, Istanbul havalisinde, diger 
meyvalar da iyidir. K!raz 20 kuru~a 
satilmaktachr. Birkag gun sonra !lat
lerin on kuru~a inecegi tahmin edill· 
yor . 

T aksim stad1ndaki hidiaede 
yaralananlar haataneden 

~1kblar 
Evvelki gi.in Taksim stadmda Hay

darp~ ve I~k liselerl ru:asmda ya
pllan m~ta ~kan kavgada ~lk: lise
si oyunculanndan Sellin ve Niza. 
medclin yaraland1klan cihetle Bcy
oglu hastanesine kaldinl~arch. ild 
oyuncu, laz1mgelen tedavileri yap1l
d1ldan sonra, diln hastaneden ~ka
nlmt~lar ve evlerine gfulde~er
dir. 

Hadise ha.kkmda zab1taca tanzim 
olunan tahkikn.t evrakl bugiln adll
yeye verilecektir. 

.......... WUUllUUHtUllUllUIHfutlUUlllllll'ttuauttttltt11nn11u1HU11111•• 

AK~A.l\l'm Y-eni miisabakasi 

«30 arkada§ 300,000 lira 
kazand1!• 

AYLll< 

lll I 

Bir muddettenberi ~ehrimizde bu- Bay X. Berber salonu a~til ... 
Iunan Emniyeti umumiyc miidlir mu-
avini B. Hulfisi diln ak~am Anakraya · I cAA~AM> mi.isabak:l kuponu f 26 I 
avdet etmi$llr. . . 

B A .. , ay mcaya gore .•• 

Doktorlanm1z biiyiik bir kadi~i
nashk gosterdiler. Elli seneyi doldu
ran meslek~Ian i~n bir ji.ibile yap
tuar. Bu giizcl hareket yanm nsirb.k 
doktorlan son derece. miitehassis ettL 
Hatta en eski doktorumuz opcrat.Or 
Hazim: 

- Bu ka~inashk kal'§lSlllda his
lerimi anlatmak i~in kelime bulam1-
yorum... diyordu. 

Doktorlann bu hareketi her meslek 
erbabt i~in bir niimune olmabd1r. (). 
teki mesleklerin sahipJeri de bOyle 
en eski mesle~lan oniinde hiinnet
le egilmelidirler. 

llfesleki. i§i ugrunda ihtiyarlanu1' 
beli biikiihn~, sa~1 dokillm~, arka
smda uzun y11lar bira~ ya~blar 
i~in en biiyiik miikafat gen~ me Jek
ta~lan tarafmdan kendilerine go te
rilecek bu gibi takdirJerdir. 

Bu en biiyiikt meslek miikafatmdnn 
senelcrce i~lerine baglanm1~ olanlart 
mahrum etmiyelim. 

Hem boyle bareketle y~hlar i~in 
bir cemile oldugu kadar gen~lcr, yeni 
mcslege gircnler i~in de en biiyii.k 
tc§l"iktir. 

Hatta en eski vatman, mcscla ya. 
:nm asarhk bir arabac1, en eski ber
bcr en lademli ~ofOr i~in bile ni~in 
kendi meslekta§lan tarafmdan bir 
ta.kdir hareketi gosterilmesin? 

Bqka memleket gazetelerinde fa· 
raza en eski bir arabac1 i~n gen~ mcs-

lekta~lan tarafmdan biiyiik merasimler 
yaptld1g1m goriiyomz. Biz kadir bi
len insanlanz. Unutmayabm ki hepi
rnis, bugi.in ne kadar gen~ olursak 
olahm bir giin ihtiyarlayacagaz. 

Y elpazeye dair .. 
fngiltende kadmlar arasmda yel

pue modast tekrar canlanmaga f>~· 
lau~ 

Yelpaze denilin£e insamn gozii 0. 
nilnde bir~k eski pirane sahneler, 
eski ~klar canlaruyor. insanlanu 
kulland1i:"1 ~ya arasmda acnba yel
pazeden daha ~irJi nc vardir? 

Yelpaze biitiin diinya edebiyntma, 
§lirlere, romanlara, hikayelerc gir
m~ bir ~eydir. Bir zamanlar yclpazc
sinin bir hareketi ile gonliiniin istek· 
lerini ka1'§1smdaki erkege anlatan 
kadmlar varma..,c;. 

Eski romanlarda, Steak bir yaz ge
cesinde japonkar1 yelpazesini sallar
ken giizeJ kokusunu hafif haCiC yn
nmdaki erkegin ta bumuna kadar 
ula bran giizcl ve gen~ kadmlnra 
raslar1z. 

Bugi.inkii iusanlar o kadar maddi
IC§tiler ki, o kadar §iirden uzakla§b· 
Jar k; yelpazenin tekrnr hayabm1za 
donii§ii bize adeta biraz tuhaf ge1i· 
yor. 

Hikmet Feridllll 'Es 
-tBUltlllUIJIUllltnlittllllllflHl&HIHIUIUlllllllUlllUUlllllllllllUllHW' 

!§ten el ~ektirilen bir Bele
diye mimar1 hakk1nda meni 

muhakeme karar1 verildi 
Cihangirde in§a edilen bir apartima

nm rn~asi muamelatmdan dolayi Be
lediye miifetti~inin gosterdigi lilzum 

iizerine ii~ ay evvel i~ten el ~ektlrilen Be
yogl u Belediye mimarlarmdan B. Na
irn hakklndald. mtifetti~lik tahkikat 
fezlekesi vilayet idare heyeti tarafm
dan tedkik edilmi~ ve miifetti~ rapo
runda ile:d siirillen mcsullyeti mucib 
noktalardan hi~irinin tahakkuk et
medigi anl~larak mimar B. Nairn 
hnkkmda men'i muhakcme karan ve
rilmi~tir. 

- Doktor izin vermtyorl ..• 
B. A. - Kalk Adaya &itl ••• 1 

- Gidemem!. .. Her a~am y:ikan
mak itiyadmda'ylml ••• 

B. A. - Bin trene, Floryaya git!... I B. A. - O halde git blr ~apknct 
- Daha miras yemediml. .• dilkkaruna, kadm ~apkalanru scyre' 

bayiml ••• 



Iktisadi ve mali hafta 

Borsalarda f ondolar yUkse llyor - Memleketimlzde 
esham ve tahvilat vaziyeti 

Sulh cephesl bilyi.ik bf r zaler ka
zarum~ bulunmaktachr: Hilkfuneti
mizin ingiltere ile kar~illkh yardlln 
n miizaheret esaSI tizerine bir anl~
ma yapmrun ... 

Okuyuculanm1:z, her iki hiikumet 
tarafmdan n~rolunan mii~terek be
yannarneyi ve muhterem Ba~vekill
miz tarafmdan bu bapta Bilyillt Mil
let Meclisinde irad edilen ~ok mtihim 
nutku gordilkleri i!;in fazla tafsilA.ta 
giri~mege ltizum gonnilyoruz. Yalruz 
sevincimizi arttiran ~u cilmleyi bir 
kere daha okumaktan kendimizi m~ 
nedemiyecegiz: 

«Gordiiguniiz ve~hile, Tiirkiye - in· 
gilt.ere miinnsebahnda bir temel ta· 
fl ve ayni zamanda milhim bir mer· 
bale olan bu anl~ay1, iki hiikumet 
arasmda elyenn miiz.akereleri cer~ 
yan eden kati n devamb taahhi.idler 
iakip edecektir. Ve biitiin bu kar~t· 
hkh anla~alann hedefi birdir: Sulh 
•e emniyet.» 
· Biz, bu kaU ve devnmll teahhildler 
st>zunden ilerisi i~in, iktisadi sahada 
da geni~ bir i~ birligi manas1 tikan
yor ve bundan, memleketimizin aza· 
mi derecede istifade edecegi i~n, bii
yilk bir memnunlyet hissediyoruz. 

Beklendigi iizere, Fransa ile de bu 
esas dahillnd bir anla~mn akdedildik· 
ten sonra, iktisadiyat1m1z bir kat da
ha in~af imkAnlanm clde etmi~ bu
lunacakt1r. 

ingiltere ile anla~am1zm, yalmz 
ingilterede degil, biltiln a ·Jnyada mil
him bir htidise olarak telakkl cdildi
gmi telgraf ve radyo n~riyatmdan 

ogreniyoruz. Bilhassa dcmokrat mem
Ieketlerinde bunun teshi pek bariz ol· 
mu~tur. c;i.inkU gerek devlet fondo
larmda ve gerek bihimum smal kag-tt. 
Iannda terefffiler ~1am1~hr. 

Beynelmllel siyasi vaziyetin iyilige 
yiiz tutrnasi neticesinde Bel!;lka Milli 
Bankasi da resmi iskonto haddini yilz. 
de dortten ytizde ii~e indirmi~tir. Ma
Jfun oldugu ilzere, Merkez bankalan 
bilhassa sermayelerin memleket 
haricine ~1kanlmasme. mani blr ted
blr olmak iizerc, faiz hadlerini yiik
seltirler, o mahzur zail olunca da fa
izlerini tekrar jndiririer. 4te altm 
esasma d.ayanan Avrupada b~llca 
bir memleket olmak ltibarile, Bel!;ika
nm bu karar1 ehemmlyetle telakkiye 
deger. ingiltere ve salr memleketler
den Amerikaya sermaye alom da git
tik~e azalmaktad1r. 

Sterlinin hfila dolara nazaran fiati 
4,6815 tir; fakat temayiilil yilkseklige 
dogrudur. Merkez bankanuz, 1ngi1iz 
llrasma 593 kuru~ fiat bi~ml~tir. 

Memleketimizde eaham 
ve tahvili.t vazyeti 

Siyasi ahvalin Jnki~af1 iizerine da
h1U ve harict istikraz kag1tlaruruzda 
yeniden ~ayam dikkat tereffiller vu· 
ku bulmu~ ve lyi temayilller devam 
etmekte bulunmu~ur. 

iki baftadanberi ytizdc yedi bu~uk 
fnlzli Tiirk borcu tabvllieri 19,60 tan 
19,90 liraya yiikseldi. Gerek Ankara 
borsasmda ve gerek istanbul piyasa
smda bu 1iat iizerindeu bir hayll mu· 
arneleler yaplldt. ikramiyeh Ergani 
ile S1vas - Erzurum kagttlan da be~er, 
onar kuru~ tereffil etmi~lerdir. Son 
tiatler ~unJardlr: 

ikramiyeli Ergani 19,05 lira, 

S1vas - Erzurum 19,55 lira, birinci 
tertip; 

S1vas - Erzuru 19,65 l!ra, diger ter
tipler; 

Yiizde be~ f aizli 1938 senesi Hazine 
bonolan iki hafta evvei 88 kuru~ et· 
mekteyken, bugiin 95 kuru~a araml
maktadlr. Yalmz bu hadisc, piyasa-

mizda l'Uku bulan tahavviil\in ehem
miyetinl g0stermete klfidir. 

Anadolu grupunda da ileriye dogru 
hamJeler berdevamdlr, kapam~ flat
leri: 

Hisse senedleri 22,45 (teuytid 46 
k~), 

Tahviller 37,05 (teiayiid 25 k~)·, 

Milmessiller 39 .(tezaytid 120 Iru
ru~). 

Merkez bankas1 104 llrada, i~ ban
kalann nama muharrer ve hlmillne 
ait hisseleri de srra.sile 9,15 ve 9,25 li
rada kald11ar. 

Endilstriyel kagitlar: 

Aslan Qimento 8~20 lira ediyor. Zaaf 
sebebi, evvelkl icmalimizde de soyle· 
digimiz gibi, bu sene yalrnz nizaml 
faiz olan 30 ku~ tevzi edilmesfdir. 

Dlger nominal fitaler: Tramvay 
5,25 lira, Umum slgorta 14 lira, itti
hadl milli 18,50 lira (ek3 - kupon), 
Terkoo 4,50 lira, tiskiidar - Kadlkoy 
Su ~irketi 2,55 lira, ~ark Degirmenci· 
lik 0,76 lira, Telefon 9,10 lira, Om
nlum 0,83 lira, ~k Merkez Ecza de-
posu 2,65 lira, istanbul Kasaplar ce
miyeti l2 lira, istanbul Yiin, Pamuk 
ve saire 60,50 llra, ~irketi Hayriye 19 
lira. 

Gayr:imilbadil bonolan 8,75 kuru~
tan 9,25 kur~ yukselml~lerdir. Tilrk 
altm1 fiati 1025 kuru~ta sabittlr. 

Mls1r Kredi fonsiye fiatleri ~un

lard1r: 
1903 tertibi 112,50 Jira, 
1911 tertibi 118 lira. 

Bugiinden itibaren 

Sirkeci HA l K Sinemasi 

(&ski Kemal bey) 
Dillerde destan olan Ttirk~e sOzlii 

Arap~a ~luh me¥tur Film 

Askin GHz Yaslan 
Bu Film i~in hergi.in saat 11 de 

~----• matine •t••••llll' 

AK$AM 
Abone iicretleri 

Tiirklye Ecnebl 

eENEL:ix 1400 kW'UI 2700 kUl'Uf 
I AYLJK '150 • 1~0 • 
3 AYLIK .00 • 800 • 
1 AYLIK uo • • 

Posta lttlhadma dahll olmlyan ecnebt 
memleketler: Benel® 3600, alt.1 ayhtl 

11100, iii: ayhitJ, 1000 kuru§tur. 

Adres tebdilt ~tn y1nnl ~ turu§lut plll 
g<indermek 16.zlmdir. 

Jteblii.lenel 25 - Hmr lt 
8. imsak Giln~ ~e :bdnd1 Aqam Yat.sl 
E. '7,20 9,24 4,51 8,48 12,00 1,50 
Va. 2,39 41t3 12,10 18,08 19,19 21,09 

idarehane: Babtlll clvan Acimusluk 
sokak No. 13 

6ehzadebap (TUB.AN) Tiyatrosunda 
Bu gece Halk gecesi her 
yet 20 pan.di 10 kuru~ 

localar 100 kW'UI 
(MAR'.r KEDISi) vodvil 
3 perde okuyucu bayan 
Aysel ve Macar varyetesl 

ve Atllla re't'Usti 

VEFA T 
l§ Bankasi Bursa §ubesl Milc!U:rii D. 

SalMladdin Giivendircn km Esinin ya
pllan biitiln ihtimamlara ragmen nzun 
zamandanberi di.I!;ar oldugu rahatsi7.
llktan kurtulamiyarak dart ya§mda 
hayata gozlerini kapam1§ oldugu ~s
silrle haber almm1§tir. Ana ve babas1. 
na ve biltiln ailesi erkamna taziyetler 
eder, sabular dileriz. · .. ..;JJ.~r::-

.A 

Pek yak1nda : LALE ' de 
Amerika Metropolitan opcrasmm altm .sesli y1ld1Zl 

N 1 N 0 1\1 A It T i N 1' nin 

A $ K . $ A R K ~ S ! ' n1 dinliyeceksiniz. 

Eski Alman 
Veliahdinin torunu 

f · 
11 
l 

• 

Eski Alman Veliahdinin oglu, Ru~ 
prenseslerinden Kyra lle evJen~ti. 
G~ende prenses bir erkek 5ocuk do· 
gunnu~. Yukanda eski Veliabdin 
refikas1, ~ocufunu kucagmda tutan 
anne, eski Veliahd ve og1u goriini.iyor. 

iki motosiklet 
carptflt 

lki gen~ ba11ndan miihim 
surette yaralanch 

Diln, ogle tizeri Edirnekap1 ~urlan 
bnricinde asfalt yol ilzennde iki gen
cin yaralanma.sile neticelenen bir rno
tosiklet kazasi olmu~tur. 

Nuri ve Abdullah isinllerinde ikl 
gen~. birer motbsiklete binerek, biri 
Edirnekap1dan Topkap1ya, digeri Tok· 
kap1dan Edirnekap1 istikametlerine 
dogru hareket etmi~lerdir. 

iki gen~. Beylerbe)i ~e~mes1 denilen 
bir yere geldikleri s1rada c;arp1~1m~· 

lardlr. Bu r;arp1~ma sonunda, motO
sikietleri ilzerinden blrer tarafa f1rla
m1~lar, b~lan kaldmmm ta~larma 
gelerek, tehlikeli ~ekild:? yaralanm1~
lardlr. 

Hadiseye gelen jandatmalar, c;agu
dlklan cankurtaran otomobilile iki 
genci de hastaneye kaldlrm1~ardlr. 

Matbaa iff ileri 
Birligi 

Dun senelik kongreaini 
akdetti 

MalbRa i~!;ileri Birliginin scnelik 
kongresi dun Eminonti Halkevi ~ale~ 
nunda yapllmi§tir. Kongreyi Birllk 
B~kan1 B. Selim Taneli ac;m1~ ve 
riyaset xaporunu okumu§tur. Bundan 
soma idare heyetinin seneUk raporn 
ve dilekler okunmu§, enci.irnenler te§· 
kil edilmi~tir. 

Bu seneki kongre kararile matbaa 
i~ileri Birliginin ismi <1Tiirk Matbur.t 
Teknisiyenleri Birlig'i» ne ~evrilm!~, 
Selim Tanyeli, Etem Onan, Vcdod Tur
gay, Mtinlr Dizer, Dr. Hafiz Cemal, 
~eref Hive!, Bedrl Ataman, Sabri, Or. 
man, Tqkm, Ali Gerali, Hikmet Ht>· 
per, Mustafa Giner, Nail, Mchmell 
Boyana, Sarni Erl§, Natlk Erenkara 
idare heyeti asli azalarma scgilmi~
Ierdir. 

Kongrede bir koopcratif yap1lma~t, 
teaviln sand1g1 kurulmas1, matb'la i§· 
~lleri i~in bir kurs a~1lmas1, ehliyet· 
name,,1z i§c;i ~alJ§bnlmamas1, matb')a. 
Jarda 48 saalik mesainin kabul edil· 
mesi, bir mecmua ne§ri gibi mevzular 
etrafmda kararlar verilmi§, kongre ... . 
miinasebetile bilytiklcr:imize tazim tel· 
graflan ~ekilmi§tir . 

-- I:; 
I 

Polonyada zelzele 
Katovig 14 (A.A.) - Dtin gece ma· 

den komilru havzasmda, bilhassa Kn· 
tovi~. Myslovi~'tc birka~ saniye stiren 
bir zelzele olmu~tur. Ntifus~a zayiat 
olduguna dair ~imdiye kadar hicbir 
malumat almmam1~t1r. 
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B. Falih Rifki Atayin bir makalesi 

Yolumuzun ~a~m1yan istikameti 
Dilnkii cUlUS» refikimizde B. Fal1h 

RlfkI Atay Tilrk • 1ngiliz anlasmaSI 
etrafmda ~u ba~ makaleyi yazm1~tir: 

Tiirkiye ile Jngiltere arasmdaki mii· 
nasebetlerin nihayet bir ittifak haline 
dogru inki~f ettigini gorme-k, ,.e bil
bassa, iki memleketi biribirine bu ka
dar yakla11t.iran menfaat birlii,rinin 
tftnellni, sulh n cmniyetin miidafaa~1 
~l etmek, halkmuz iizerinde df'rin 
bir memnuniyet uyandmn~b.r. Bu nf'
tke, ya1mz g~ici hidise1erin M'\ ki ile 
eJde edibnemi~tir: ingiliz imparat.or
Jugu ile milli devletimiz ara~mdaki 
uzun se-nelerdenberi de,·am ~m Col
laboration 'un degi§mez esaSJ da bu idi. 
Ne biribirimize ka~1, ne ikimiz bir 
likte ba.!Jkalonna k~1 herhangi bir 
tecaviiz dal·asmda, ge-rek milJi gf'ttk 
beynelmilel politikamiz bakumndan, 
menfaatimiz olmamak, bilaJli~, adil 
bir emniyet nizammm t.ttSsii f'tme
sine htt Tesile ile yardim etmek, 
mii~terek ga)•retlerimizin df-fismez 
tthberi obnustur. . 

Tilrkiyenin bir tecayfrze menu 'e
ya ilet olacagnu tasanur etmi~ oJan· 
Jar, ~mdiye kadar oldugu gibi, bun
dan sonra da aldanmaktan ,.e ha
yal sukutuna ugramaktan lmr1uJa
mazlar. Osmanh imparatorlugumm 
mazisi degil, yeni Tiirkiyenin istik
bali iJe ugra~mak, Ke-malizn1 milli
yetperliginln mhunu W-kil tc1er. Os
manl1 imparatorlugunun dii ntanla
n, bizim rniittefiklerimi:Ldir. Onlan 
bizim kard~e dostlugumu:ulan, ati 
ir.in dahi ~iiphe ettirttek hi~ bir tel
kin kar~~smda zafa di.i~miyectgiz. 

Enelki giin, Ba~vekilimizin nut. 
kunda Kamutay'm aUm,;larla bilhas
sa iistiinde dunnu~ oldugu f1kraJara 
dikkat etmek yerinde olur. Bunlar-

dan bin, Sovyrt Rusya ile miina• 
bctJerim'ize Ye So\jet Rusynmn 
yeni emniJet tertibi ile aiakasma 
oJan f1kradrr. SoYyet llariciye Kon 
~t"r mua,·ini Potemkin Yolda~'m A! 
karadaki ikametine tesadiif ed 
Tiirk - ingiliz miizakereleri, yeni ' 
i.iyetin biiyiik kom~umuz tarafmd 
tamam("n L•ts\•ip edilmekte oldu -
nun anla~llmasma f1rsat venui~tl 
Mosko\'a ile Ankara arasmcla « 

bir gorii~ ve anlay1~ birligi» nin, Tf 
kiye ile ingiltereyi biribirlerine 

kadar yalundan birl~tiren siya~ 

i~tiraki ile tezat hai;tl etmemekte 
mas1, tarihte ilk defa \'Ukubulu~ 

Bu hadise, yeni Tiirkiyenin nazik co 
rafi mevkiinin icab ettinni~ oldug 
,·azilt:leri ne kadar basiretle ,.e d 
riist~e ifa etmi~ olmasmdan ve on b 
sene~ i ge~en beynelmilel miina ebe 
l<'r hayatmm ispat etmi!j oldugu en 
niyetten ga) ri neye hamlolunahilir 
Tiirkiyenin kun·etlenmcsindc ' 
Tlirk emniyetinin masun bulunm. 
smda kendilcri i~in ancak hay1r g· 
rf'n So,·yetler, Ci.imhuriyet hiikl'1m 
tinin, gayesi yalmz bu iki e:sas ' 
umurni sulh hizmetine inhisar etti 
gine siiphe olnuyan ~ebbiislerin4 

kan-1 her zaman itimat gost~nui~ 
le-rdir. Her yeni vesiJe, dost ve kom~u 
muzun bu itimadmm hakh ve yerin 
de oldugundan ba~ka bir ~ey i .. pa 
~dt'mn. 

Bi1. dogru yolday1z. Onu takib cde
ct-giz. Bu yoldan inhiraflar, bizi 
i~in tehlikeli ohnakla kalmaz: Sulh 
da,·asm1 da en agir tehlikelere an 
der. Her iki hakikat ~uurlannuz1 ka 
lam1~ olarak, ~lilli ~eC'in ve hiikume
t;nir. yanmd•ayiz. 

F. R. ATAY 

Karagiimriikte 2 cinayet 
Bir seyyar satrcl karisznr, bir komiirc 

ba~ka bir komiircuyii yaraladi 
Evvelki gece Karagiiml'likte l)ir HY

yar satJc1, ~ikan kav~a yiiziinden, lm· 
nsm1 dokuz yerinden yaralam1~tJr. 
Sahcmm ad1 Mehmeddir. Mehm€d, 
be~ senedenberi evlidir. KanSJ H'1nif e 
ile birlikte kU~i.ik bir evde oturmak· 
tad1r. 

Mehmedin day1smm Rasim isr.1inde 
bir ~ocugu vard1r. Mehmecl, Rasimle 
s1k sik birlikte gezmektedir. Hanlf e 
blllla luzarak kocasmm Rasimle gO
rti~memesini istemi~tir. Fakat Mch
med buna kulak asm1yarak e,·,·ellti 
ak~arn yine Rasimin evine git.mi~, 
uzun rnilddet orada kalnn~br. 

Hanife kocasmm eve gelmedigini 
goriince Rasimin evin~ gitmi~, Meh
rnedi ~ag1rm1~tir. Mehmcd, rahatmm 
bozulmasma k1zmakla bcraber kalk1p 
evine gitmi~tir. Fakat cvde a1alannda 
kavga ~1knu~tir. Fena halde hiddel
lenen Mehmed bir arah!~ keskin \'e 
btiyiik bir diki~ makas1 aJarak rasgc
le kansmm muhetlif yerlerine snpla
nn~tir. Bu ~ekilde dokuz yerinden ya· 

1atanbul atletizm birincilikleri I 
ae~meleri 

1stanbul atletizm birinciliklerlnin 
sec;meleri diin Bebekte Amerikan kol
Jeji sahasmda yap1lmiliitir. Finale 
~ag1daki atletler kalm1~lardir. 

100 - Nazmi, Neriman, Veda<l, Ci
had, irfan. (11.2) 

200 - trfan, Muzaffer, Firu:zan, 
Ralf. (24) 

400 - Cemal, Zare. (55) 
800 - ibrahim, Cerna!, Vladimir., 

Hiiseyin, Kaz1m, Receb. (210) 
1500 - Htiseyin, ibrahim, Cevdet, 

izak. (4.24) 
110 maniah - Nazmi, Nejad, KaJ

fapulos, Vasfi, Yavru. 
Gillle - ibrahim, Veli, Btilcnd, ~e

rif, Sabahaddin. 
Disk - Veysi, Yusuf, Btilend, Sa

bahaddin. 
Cirit - l?erif, Kcmal, Varat. (49) 
Yiiksck - Siireyya, Jerfi, Kalfapu

los, VJadimlr. ( 1.80) 
Uzun - Muzaffer, <;aroglu, Raif, 

~ahab. (6.40) 
SmJ.: - Sudi, Vahit, Selim, Munir. 
't~ nd1m - Narmk, Surcna 

ralanan kadm kanlar 19-inde bir ta
rafa y1g11d1g1 s1rada Mchmecl de lr;a
~1p gitmi~tir. 

Hacliseyi haber alan zab1ta katl1m 
derhal tedavi altma ald1rm1~, Mehmed 
de diln yakalanmi~tir. 

Rekabet yilzilnden cinayet 
Karngilmrukte rekabe: yi.izilnden 

de bir cinayet olmu~tur. Mehmed ,.e 
Omer adlarmda iki komilrcii cvvclki 
ak~am kavga etmiJiiler, Mchmed 6me
ri dorn1ii~tiir. Omer giicti yctmiyecc
gini anhyarak ~ekilip ~ltmi~tir. Fa
kat az sonra tekrar donerek ycnillen 
ka"gaya ba~lam1~ ve ccbinden ~1kar· 
d1g1 biiyiik bir berbcr usturasile Meh
medin tizerine at1lm1~tlr. Mehmed, 
usturadan ka~mak isteml~c:: de mu
vaff ak olamam1~ ve birdenbire ~~1i) en 
ustura boyundan a~ag1 yanm mtt1 e
den fazla uztmlukta bir yarn a~m1~tir. 
Mehmed, kanlar ir;inda oldugu ycrde 
kalm1~. Omei· de kanh usturas1m bir 
tarafa atarak savU!?UP gitmi9tir. 

Yarah, tedavi altma almm1~ olup 
ca)ih komtircti arnnmaktad1r. 

Ka11mpafa giire§ §ampiyonu 
oldu 

Grekorumen istanbul giire~ birin
ciligi milsabakalan diin Silleymani)e 
Jdtibii salonunda kalaballk bir seyirct 
cniincc ve biiytik bir intizam i!;inde 
yap1Im1~tir. 

Mtisabakalara Galatasaray, Ka. 
s1mpa~a, Beykoz, Be~ikta~ ve Bogazi91 
spor klilpleri i~tirak etmi~lerdir. Ya
p1Jan mtisabakalar sonunda 56 kiloda 
Beykozdan Vahdeddin, 61 kiloda Ka· 
s1mpa~adan Mehmed, 66 kiloda aynJ 
kliipten izzet, 72 kiloda Galatasai-ay· 
dan Faik, 79 kiloda Kas1mpa~adan 

Salamon, 87 kiloda Be~ikta~tan ~vki. 
agir siklette Be~ikta~tan Samsunlu 
Ahmed rakibsiz olarak birinci olmu~ 
Jardir. 

Yap1lan puan tasnifinde 12 puan
la Kas1mpa~a kliibil birinci, Be~ikta~ 
ikinci olmu~larcl1r. Dcvamh bir gal1~ 

madan sonra tekrar gi.ire~ ~ampiyon
lugunu alan Kasnnpa~ahlan tcb1ik 
ed z. 



POLiliKA ___ _ 
Sulb cephesi kuvvetleniyor 

· ~':1'upa bil'i sulhii nluhafazaya, digeri yeni niza:rn kurmaia tarafdar ola
ild upheye aynldl. Diplomasi faaliyet devam ediyor. 

' Roman.ya ile siyasi miizakercler bittiginden iktisadi miizakereler bqla
::ib. Bu miizakereJcr de iyi hu surette neticelenmi§tir. ingiltere hububat 
R •yacuu dominyonlardan ~·e bahusus Kanadadan temin ederken §imdl 
j 

0 ntanyadan miihim mikdarda, yani birka~ yiiz bin ton hububat alacaktar. 
;an ve l\fusul petrollerinc miihim ingiliz scrmayesi yatm.~ oldugu halde 
ln~~tanyadan hayli petrol da satm alacakt1r. Bundan bqka Romanyaya :; 

1
. Yon sterlinlik kredi de acllnu~br. 

B lngiltere ile Tiil·kiye ara~mdaki anla~ma her tarafta iyi ka11da~t1r. 
k u an13§ma suJhii ~ok saglamla~hrml§hr. Sulhii rnuhafaza cephesi gittik~e 

...., uvvet bulmakta ve Avrupada mnc-era ihtima~er! azalmaktadrr. AK~A..'1 

.~ 

Sakon 6pme!aa 
... L'intransigeant gazetesinin yazd.t· lar verdiler: 
ttna gore haber sevimli, giliel, ~ - Opiiniiz! dediler. 
~ sinema y:tldm Madeleine Caroll· Giizeller tabaklan opiince, tabak· 
A.en geliyor: Bir Hollivud havadisi. lar deriull Los Angeles laboratuvan-
d n,_~ ahnan haber sinemaya dair na gonderild.i. Tahlil neticesi ta.bak· 
egi~ t1bba dair. larda yinni ill ~ yiiz cins mikrop 
di~erika hb aleminin pek iyi taru- ailesi bulundu. iki giin sonra bu 
} gi ~ on profesor garip bir tecriibe mikroplann her yi.rmi dakikada bir, 

0 
aptiJar. Sinemada figiiranbk eden bir nesil <;ogald1iJ. goriildii. 

:: ktz ile sahctl1k eden on kadaru bir 6piilen ycrin bir mikrop yuvas1 
lq aya toptadtlar. Bu kadmlarla bu haline girdigi ooylece tesbit edilmllf 
kailar giizellik miisabakalanna girip ol~yor. 
d lanacak kadar giizeldir ve hepsi A~1klan korkutacak ve a. km at~-
~ tn~ayeneye tabi tutulmu~tur: Slh- ni sogutacak bir netice. Fakat oyle 

tle11 yerindedir. asiklar var ki, bu haberi okuduklan 
!>oktorlar bu yirmi giizele sterilize ~man omuz silkip: 

~·1~ kau<;uk eldivenler giydirdi· - A!fkm a~ine milcrop mu daya-
r Ve ellerin.e sterilize edilnilij tabak· nt.r! d.iyeceklerd.ir. 

Salina av1 
20ldadagaskar k1yilarmda balina avt 

ntay1sta b~1ar, 20 ilkte~rinde biter. 
b ~er akhna gelen, her cam istiyen 
~1?8- avtna c;1kablllr sanmaym1z. 
le Una avlayacak · clhazlanrun mil
ll.enune1 oldugunu isbat etmek, izin 

tnak gerektir. 
b· llu sene bu !zin yeni te~ekkiil eden 

1r ~1z kurumuna verildi. 
Yr' \Jiun seneler balina avCillgt Nor
~ ~lllerde ldeta inhisar halinde idi. 
0rve~merden sonra bu inhisar in-

gilizlere, daha sonra s1rasile Alman

lara, Japonlara, Amerikahlara, Ar

jantinlilere gec;ti. 

Bu sene s1ra Frans1zlann. 

Balinarun eti s1g1r eti kadar lez
zetlidir. Balinamn sakatat1 ile Ar
jante tilkiler beslenir. ic derislnden 
tipkl yiine benziyen ve yiin yerini tu
tan bir madde istihsal edilir. Bali
na kafasmdan kuyruguna kadar av
c1lanna para getiren bir mahlftktur. 

BugUnkU takvimin 1slah1 
It llugun 52 ha!ta ve 12 aydan miirek
~ ~larak kullanch8'Im1z takvimin 1~ 
bi lctin Avrupada son zaman1arda 

r cereyan has1l olmll§tur. Bu cereya
~ ~rattarlan gittik~e artmaktachr. 
ll 1ahat tara!tarlan bir haftamn ge
<l e Yed.i giinden, bir ayin dart hafta
a a~ Yant 28 giinden ve bir senenin de 
~ u~ aydan ibaret olmas1m istiyor
) r. 8u suretle 13 kere 28 giln 364 giln 
aptnl§ olacakt1r. Kalan bir giin bl-

rinci aydan evvel gelmek iiiere sene 
ba.§1 gilnii sayilarak 365 gilne ib!At 
edilecektir. Senei kebise oldugu zaman 
da altmc1 aym sonuna bir giln ilAve olu
nar~ sene ortasi gi.inii sayilmak su
retile 366 gtin doldurulacaktir. Bu ye
ni takvim kabul ol~dugu takdirde ba
Zl aylarm 31, baz1lannm 30 ve ~uba
tm da 28 veya 29 giin gibi biribirin
den farklt olmasmm onilne ge~ilm~ 
olacakt1r. 

Ak1lh emln olmaz ... 
l' 8iae bir de deli hik6.yesi anlalalim. 

<lJca bilyilk bir ziyafetin scmunda ge
Cer. So/rad.a bir de asabiye mutehas
~ varqir. 
.. l'emek esnasmda neler konufUldU· 
~nu uzun uzadiya anlatmaga deg
ti ez,· tabii herkes, bi1.luz$sa kadrnlar, 
~<l'!' bozuklugundan, sinir illetinden, 
b Ziler ve del.ilikten bahsettiler. Bin 
it tiirlil sual kar$18inda kalan dok-

tor, herkesin merakmi tatmir.. ettik
ten scmra bir soruya kar~ da dedi ki: 

- Hayatta em.in ol.anlar !lnca1:; de
lilerdir.; aJch bapnda olan bir insan. 
hifbir. zaman. em.in olamaz; akiUi in
sanda daima bir fil-phe, bir tercddild 
kalir. 

- Mu.hakkp}c l>Oyle mid.it', doktor? 
- Evet, muhakkak bOyledir, emi-

niml 

--
Amerikada ~ki ~uklara, doktortann tamyeterl iiserine wen 

etleri yaptmlm.aktaAhr. Mutehaas baklcdar bu lfle uinft7orlar. Yuka
jimnastiklerini yapan kii~iik ~ldar priinii7or. 

Ac durmak en kuvvetli , 
tedavi vasrtalarrndan biridir 

Fakat kendisini iyi ve sihhatte hisseden bir 
insan1n a~ durmas1 i~in sebeb yoktur 

Son zamanlarda a~ durmak her 
tarafta adeta moda halini a1~t1r. 
Bir ~ok memleketlerde bilhassa ka
tlmlar, incelmek i~in yemek yemiyor
lar. Tammru~ Frans1z doktorlann
dan Fissinger ~l1k hakkmda bir 
makale yazm1~ttr. Bu makalenin ba~
hca k1s1mlanm terciime ediyoruz: 

Bir QOk hastahklarda aQ durmak, 
yani oruQ tutmak en kuvvetli tedavi 

\'a.51tas1d1r. Hayvanlar bazan kendl tabit 
sevklerile bazan a~ dururlar. insan
Iar da her zaman bu usule miiracaat 
etmi~lerdir. Dinler orucu bir ibadet 
~ekline koymu~tur. 

AQ durmak 24 saatten fazla devam 
etmemelidir. Bu miiddet zarfmda 
giinde 800 grarru ge~memek ilzere su, 
meyva suyu, limonata, yahut doma
tes suyu iQmelidir. 

Zay1flar aQhga ~i~manlardan ziya
de mukavemet ederler. Hind!i fakir
ler bir deri bir kentlktirler. Fakat 
tiQ ila be~ giln biraz su iQerek y~ar
lar. Sonra yava.5 yav~ kuvvetli g1-
dalar almaga ba~lnrlar. 

At;bktan sonra Uk yemek hafif ol
mahchr. Sutlil kahve, yahut et suyu 
ile sebze ~orbas1 ~ok muvaflklt1r. Ek
mek pek az yemeli, daha dogrusu hie 
yememelidir. 

Hastalar umumiyetle iki kl3ma ay
rihrlar: Yemek istemiyenler, yemek 
istiyenler. Ate~li hastahklarda, has
talar katiyen kati gida istemezler, 
yalmz ~rbet, ho~af gibi sulu ~eyler 
ararlar: Hafif ~ekerli (bir litre suya 

iki parcta ~ekcr) su, meyva suyu ti
fo tcdavisinde fl.deta ilfl.~tir. 

Midede ag1rllk olunca 24 santlik 
a~ durma, ekseriya rahats1zhgm ge9-
mesini temin eder. Barsaklann bo
~asma da dikkat etmek Iaz1mdlr. 
ilk giln hafif bir laxatif almah, di
ger giinlerde yar1m litreden tic ~ey
rek litreye kadar su ile Iavman yap
ma.l.ld1r. Madam De Sevigne'nin ca~
g1 k1snun gargaras1> dedigi lilvman 
milhim bir f erahlama unsurudur. 
Yalruz su kafi gelmezse ic;ine bir ve
ya iki <;orba k~1g1 gliscrin ilave edi
lebllir. 

Kalb ve bobrek hastahklarmda bir 
i;ok glinler perhiz lazunchr. Baz1 
Asthme vakalarmda da ~hk ilac; 
yerine gcc;er. Evvela haftada iki gUn, 
sonralan bir giin yalmz su iQerek 
yatakta istirahat etmelidir. 

Bu bir giin istirahat csnasmda sa
bah saat sekizde, ogle, ikindi ve ak
~m vakitleri bir elma, yahut bir 
annud, yahut bir salk1m ilziim, ya
h ut bir pot'takal yenilebilir. Her mey
va yedikten sonra bir bardak su ic;
melidir. Litrede 45 santigram yerine 
1 gram, 2 gram, dah~ fazla iire c;1-
kan bObrek rahats1zhklannda hafta
da bir, iki, lie; defa yalmz meyva ye
mek QOk iyi neticeler verir. 

At;hk meselesinde garip bir nokta 
vard1r: NUzillh.i kimseler a<; durunca 
ekseriya yeni bir nilzii! krizi b~gas
terir. Bu, bir milddet sonra vukua
gelecek bir hadisenin muvakkaten ta
cili demektir. 

A<; dunnak asla dogru olmayan bir 
hastahk vardir. 0 da akciger vere
midir. Bu hususta hcrkes muttefik
tir. Bu hastalan iyi beslemek Iaz1m
d1r. Klrk sene evvel ~ok ileri gidile
rek hastalara pek fazla yemek veri
lirdi. Bu da lyi degildir. Mesele all
nan g1de.mn mikdarmda degi.l, bu
nun temessiil edilmesindedir. G1da 
lilzumundan fazla olunca temessul 
olamaz. 

• If'+ 

Her ~ey gibi a~llk ta uluorta tat
bik edilmemelidir. Kendisini i~i hiss&
den bir insamn a~ durmas1 iQin hie; 
blr sebeb yoktur. Bunun yapaca.gt 
~ey ~buk yemek yememege ve ye
mekleli iyice c;ignemege dikkat eir 
mektir. 

A~hk ~ekerde de tehlikelidir. ~ 
kerlilerin i~tihalan fazladir ve bun
lar QOk su iQerler. Bunlar su ic;erek 
bir iki gUn ac; dururlarsa ~eker mlk· 
dan azallr. Fakat bu tecrilbeyi bir 
ka~ defa tekrar etmemek laz1mdir. 

Baz1 insanlar gUnde bir defa ye
.mek yerler. Bu usulil takip edenler 
ekseriya ogle vakti yemek yerler. Faz.
laca yenilen bu yemekten sonra bir 
ag1rhk b~gosterir. Yalmz a~am ye
megi yenilirse ertesi giini.i ildndi 
vakti biiyiik bir kuvvetsizlik hissedi
lir. Boyle bir hale ehemmiyet ver
memek dogru degildir. insan kensin
de bir zaa! duyunca en iyi c;are gida 
almakt1r. Bu hususta hayvanlardan 
ders alalun. Hayvanlar, yalmz ihtl
Ya.(: duyduklan zamanlar ac; dururlar. 

Turistik yollar 
lzmirde in,aata bu~ 

batlan1yor 

[GONON ANSIKLOPEDisi) 
INGILIZ DONANMASI 

Bir Frans1z ~rketine 1,200,000 lira.-
ya !hale edilen izmir turistik yol- Ka~ tonda ka~ tiirlii gemiden miirekkeptir? 
lahrun yap1lmasma bugtinden iti- tngiltere ile ittifak etmemiz ilzere, 
baren ~lanacakt1r. ihale edilen ilk bu devletin donanmast, giiniin mese-
kts1m yollar 940 senesi nihayetine lesi haline geldi. 
kadar bitirilecektir. Bundan sonra . iIA.ve tahsisatm henilz tediye edll-
ikinci k1sim yollann in~ma b~a- memi~ klsunlarile inµs1 derJ?i~ edilen 
nacaktlr. parcalar halic; olmak Uzere, ingiliz 

Na.fia Vekaleti yollann in~ donanmas1 ~u suretledir: 
kontrol icin B. Emin Dtzgini tayin 1 - Hatti harp gemileri 
etmi~tir. B. Emin Dizgin Frans1z mil- · in~a edilmi~ler: Warshit~, Queen -
hend.islerle ooraber yollan gez~, in- Elizabeth, Barham, Valiant, Malaya 
~ krokileri hazirlanmi~tir. (31,100 ton); 'Royal - Oak, Revenge, 

Yapllacak ilk yol Bostanh - Ka.r~1- Royal - Sovereign, Resolution, Ramil-
yaka. - Halkapmar yoludur. Bundan lies (29150 ton), Biitlin bunlann b~-
sonra Bornova, daha sonra Selc;uk Ilea silahlan 38.1 santimetrelik seki-
yolu, gelecek sene de Glizelyah - in- zer aded toptur; Nelson ve Rodney 
.ciralt1 - Ba.Icova. yoluna b~Ia.nacak- (33,500 ton) 40,6 hk 9 top; Renown ve 
tar Frans1z sirketi teknik elemanlan Repulse (32,000 ton) 33,1 lik 6 lop; 

, .ve. ustalan tzmire gondermi~tir. A.let Hood (42,100 ton) 38,1 lik 8 top. 
,ve makinler de Fransadan yola ~lka- ' In~a. halindekiler: King - George-V, 
nlrru~tir. Prince - of - Wales, Anson, Jcllicoe, 

Bir ~ocuk denize atlarken 
ba§l ta~a ~arpb, yaraland1 
Kocamustafap~ada oturan on ild 

y~Iarmda Mesud isminde bir ~ocuk 
Samatyada denize atlarken ba§1 ta~a 
tesadiif ederek yaralanm1§t1r. 

---
Bir kad1n loymetli bir gogiia 

igneaini kaybetti 
MaQkada Varon apart1marunda 

oturan manifatura tiiccan Markonun 
kans1 bayan Klara, diln Biiyilkada.. 
daki k1z karde~inl ziyarete git~, bu 
strada be~ yilz lira k1ymetindeki gO
gns lgnesini kaybet~ir. Madam 
Klararun zab1taya mliracaatt Uze
rine kayip gogus ignesi ara.nmak
tadtr. 

Bir ~ocuk tramvaydan atlar· 
ken dii1erek yaralandt 

Vatman Halllin idarestndeki tram
vay Aksaraydan Yedikuleye gitmekt9 
iken on bir yqlarmda Muzaf!er ts
minde blr cocuk atlamak iste~, 
mil.vazenesini temin edemiyerek ara
barun altma dil§Illii.§, bqmdan teh
likeli §ekilde yaral~. 

Beatty (35,000 ton) 35,6 Ilk 10 top. 
Umum tonaj: 649,750 ton. 

2 - T ayyare gemileri 
in~a edilmi~ler: Furious (22,450 

ton), Eagle (22,600 ton), Hermes 
(10,850 ton), Glorious vc Courageous 
(22,500 ton). 
~ halinde: Ark - Royal (22,000 

ton) ; illustaricus, Victorious, Formi
dable,, indomitable (22,000, yahut 
23,000 ton). 

Umum tanaj: 210,900 ton. 
Miitebakiler icin gemilerin ayn ayn 

1simlerini degil, tiplerim g0sterece
"giz. 

3 - Ai1r kruvazorler 
7 aded Kent tipinde (9,800 ton); 

4 aded London (9,750 ton); 2 Norfolk 
. (9,800 ton); 2 York (8,300 ton). 

Umum tonaj: 143,970 ton. 

4 - Hafif kruvazorler 
4,200 ton ile 9,800 ten arasmda 

tehaliif eden 54 parca gemi. 
Umum tonaj: 359,140 ton. 

5 - Tayyare dafii kruvazorlv 
• Coventry tipinde 7 adcd (4,3QI 
ton). 

Umum tonaj: 29.400 t-0n. 

6 - Flotil kondiiktorii 
Takriben 1500 tonluk 19 gemi. 
Umum tonaj: 28,265 ton. 

7 - Muhripler 
905 ile 1850 ton arasmda tehalilt 

eden 181 parca. 
Umum tonaj: 240,935 ton. 

8 - T ahtelbahir 
Muhtelif tonajda 74 aded ki, meo

muunun tonaj1 76,500 ton. 
Britanya donanmasmm umum to

naj1 1,780,000 tondur. 

Polls, hayat1 tehlikede olan Muzaf
feri hastaneye kalchmllftlr. ~Jdm ~ hayrammda van" BelecUye Reist JUUllD biiyiiklerile birlikte 



Sahife I AltlJA'll 

lnsan gibi ya~1yan bir maymun H lk Hkavzl me~tuplan b. 
a ap 1ca ar1n 1ran 

Takdim edildiklerinin elini s1k1yor, evvel 1slah1n1 istiyor 
so/ rada herkes gibi yemek yiyor BU.yuk kaplicanin ''Kizgozu,,tafi hak" 

kinda eski devirlerden kalma ef sane Maymun bol bir elbise, iskarpin giyiyor. Hi~ 
bir gun banyo yapmag1 ihmal etmiyor 

Parishl m~ur ve muteber bay· 
tarla11ndan doktor Mennerat fimdi
ye kadar akla gelmiyen bir hayvan 
psikolojisi tecriibesi yaprm~tir. Dok
tor Mennerat bundan on sene evvel 
Mirkezi Afrikaya yaptig1 bir tedkik 
seyahatinden avdetinde beraberinde 
lki ya~mda bir ~impanze maymwiu 
getirmil?ti. Gerek doktor, gerekse ka
ns1 Ye iki oglu ~vlerine gelen bu yenl 

rat'ye tedavi ettirilmek \izere geti
rilen hayvanlar1 iirkiitmemek l~in 
Fatu muayene saatlerinde odasma 
kilitleniyordu. 

aile uzvuna hayvanhgm1 unuttur
mak ve onu bir nevi insan gibi y~t
mak i<;in ellerinden geldigi kadar c;a
~maktan gerl durmad1lar. Fatu is
mini verdikleri bu maymwiu diger 
haV\ anlara yap1ld1gi tarzda talim ve 
ter.biye ile yola getirmiyorlar, ona aHe 

Doktor Mennerat misafirlerine bu 
maymun hakkmda yaptigi tedkika
hn netfcelerinl anlatt1. Bilhassa Fa. 
tu'nun hayatile at cambazhanelerin
de oynatilan, talim ve terbiye g~~
mil~ olan maymunlar arasmda b~
yfilc bir fark olduguna ~r~ .. et:L 
Fatu ne biliyorsa bunu kendi gorgu-
1iine medyun oldugunu s0yledi. 
Mennerat ailesi efrad1 Fatu'ya bir ¥!Y 
og'retmege hi~ bir zaman ~ebbiis e~
memi§ti. On sene zarfmda Fatu ku
ciik bir ~ocuga verilen terbiyeye ben
zer bir muameleye tabi tutulmu~tu. 
Sanchk kapaklanmn, dolap kap1lan
nm a~1lmast, elektrik lambasmt ya
Jap sondilrmeyi, ~atal, b1~ak ve ka
pk kullanmayi hep kendiliginden 

Rananm ii~ bpbcast 
Havza (Aki;;am) - Havza kapllea

larile ~ohret bulm~tur. Her sene <;ok 
uzaklardan, civar vil&yet ve kazalar
dan bu kapllcalara binlerce halk ma
yis ayi bidayetinden b~llyarak eylul 
nihayetine kadar a.km ederler. Bir 
~ok yerlere nisbeten Havza slhhi su
lan, temiz havas1 maruf ve ~fall kap
l1calarile bir s1hhat yurdu, bir afiyet 
ocagid1r. 

etradmdan iini~ gibi muamele edi
yorlard1. 

Gec;enlerde prof es0r Mennerat ta
rafmdan hayvanat miltehassislanna, 
tabiblere ve gazetecilere verilen bir 
ziyafette Fatu ilk defa sosyete ic;eri
aine ~kanldl. Arka ayaklan iizerin
de susta durarak yiirilyen Fatu sa
londan ic;eriye glrdi, kap1yi kapadl, 
etendisi takdim ederken birer hirer 
misafirlerln ellerinl sikb. Ondon son
ra sofrada kendistne tahsis edilm~ 
olan sandalyesine oturdu. Herkes gi
bi <;orba, bahk, et, sebze ve meyva
dan ibaret olan yemegini, hi<; bir ku
sur i~emeden yedi Fatu yemek ea
nasmda sak1n duruyor, solunda otu
nmm elinden yemek tabaguu neza
ket!e aliyor, kendislne yemek ayin-
yor ve sonra yemek tabagim sagmda 
oturana uzat1yordu. Yalruz Fatu'nun 
en zlyacle sebzeye ve n.eyvaya ehem
miyet vermesl cllkkati celbediyordu. 
Maymun prabt da bpkl bir insan 
gibi i<;iyor, elinde tutugu ~rap bar
dagmt acele etmeden agzma gotii
riiyor ve ~ab1 tadarak yudum yu
dum i~iyordu. 

<;crez yenmekte lken Fatu birden
blrc yerinden kalkt1, madam Menne
rat'mn yanma gitti, sevgiye delalet 
eden blr taTirla ellni kadmm omuzu
na koydu ve: cMama, Mama!> diye
rek elile beyaz Bordo ~rab1 ~~sini 
gosterdl. C<>k sevdlgi bu ~rabt ~~
nln ilzerlndeki etiketten taruchgi i.:;in 
kendisine ondan bir bardak verilme
aini istiyordu. 

Yemekten sonra doktor Mennerat 
misafirlerine: c~imdi birer sigar i~e
lim ! > deyince Fatu hemen kendili
ttnden blr duvar dolabma gitti, ka-

AK$AM ' 1n tefrikas1 

Fata tstlrahat ederken ft JUI 
.wdnesi iniirule 

pwm ~ti. bir kutu sigarla bir pa'ket 
atgara ¢tard1, misafirlere birer tane 
ikram etti ve elinde tuttugu ~akmak

la stgaralar1 yakmag1 da unutma11. 
Sonra kendisi de kutudan bir sigar 
alch "'e yakt1. Kanapenin iizerine otur
du, yanma bir sigara tablas1 ald1, lci\1. 
lert aradasirada oraya doktii ve sigara 
bittiii zaman tablaya bastirarak aon
durdtl. 

:?impanze maymununun arkasma 
giydigi elbise bol bir bluzdan, hafif 
btr pantalondan ibaretti, ayaklarm
da yelken bezinden mamul iskarpin
ler va.rdl. Fatu evde kencllsine mah
sus blr odada oturuyordu, bu odada 
blr masa, bir salmcakh sandalye, blr 
yatak, bir elbise dolabt ve bir de ban
yo bulunuyordu. Fatu bizzzat mus
luklan a~arak banyonun i~ine s1cak 
ve soguk su ak1tiyor, suyun derecesi
nl muayene ediyor, banyoya girip 
yikaruyor, kurularuyor ve bir insan 
gibi gtyiniyordu. Maymun, hi~ tahri

be.t yapmadan serbes~e evde dola.p
yordu. Onun yemek dolabma kendi
llginden giderek yemek ~ald1p hi~ 
goriilmemii;;tir. Yalmz, doktor Menne-

Teflika No. 94 . 

A$KIN KURBA NI 
- Biiyiik macera r oman1 -

_ Kii~ilk harum, kii~ilk hamml.. I 
Ablamz ~k hasta!. .. Cabuk gelin ... 

- Aman Allahlm... Ablam m1? ..• 
Olmdi gellyorum. 

Bir hamlede kendini Periharun oda
ama att1. 

Gene kadm zehf rin 1ztirabma rag
men ay1lnuf, soyunup yataga yatma
p. muvaffak ohnUftu. Yastlklara da
J&l1 gilzel ba§1 oltlm sanllgmdaydl. 
8iyah kadife gibl g0zlerl nobet ale
'flle panl panl parhyordu. Nefesi ise, 

·· liikle ucuk dudaklanndan ~lkl-CU«; . sini .. .. 
:yordu. Maama!ih hem.51re eorun-
ee tebessfun etmeje ~ah~ti. Gen~ lus 
~a: 

- Ablaclpm ... Ablac1pm ... Ne ol
dun? Neren agnyor? Doktoru ~ 
IJrttln mi? diye sordu. 
Hizme~l cevap "'erdi: 
- ~for otomobille gitti. Nerede 

lse gelir. 
_ Babama haber verdiniz mi? 
Perihan nefretle: 
_ Hayir ... istemem ... 0 celmeainl 

Jlatibi... Ratibi, 1ormek istiyorumf 

Nakleden: (Va-Ni) 

Evinde oldugunu biliyorum. .. Ko~ 
aunlar haber versinler. 

Tendu, hizme~i k1za: 
- Haydi!... Hemen biri git

sinl - emrini verdi. 
Sonra ablasmm elini tutarak: 
- Ne yapay1m?... Seni rahatlan

chrmak i~in ne vereyim acaba? Cok 
lzttrab ~ktigin bellil 

- Hie, g\izelim hie;... Sab1rl~ oll 
~imdi doktor gelir. 

Bu 16zlert 80ylerken miith~ blr 
18.IlCl gen~ kadmm viicudiinil klv
randmh: 

- Ay ... Aman ... - diy-~ mtedl. - Ah! 
Olmeden evvel Ratib yeti~el 

- Olmek mi? Aman ablal Allah 
~ ooyle 80z .sOyleme! 

- Ne yapahm yavrucugum? Mu
kadderat! iyile~miyecegimi biliyo
rum. Biitiin derdim Ratibi gorebfl
mek... Benim ta.kip edemedigim ifi 
o ta.kip eder. Hem de 1ntikanunu 
ahrl 

Gen<; Jez hayretle: 
- Ne intikanu? 

ogrenmi~ti. 

Fatu yalmz bir kelimeyi vaz1h ola
rak telaffuz edebiliyordu ki o da 
doktorun ogullanndan il?ittigi cma
ma> kelimesiydi. Doktor Mennerat 
bu mama kelimesinin be~er llsam
mn ilk kelimesi oldugunu zannet-
m~ktedir. Her lisanda mevcud olan 
o kelimeyi telatfuz etmek maymun 
dudaklanna da kolay gelmektedir. 
C\inkil mama kelimesi dudaklar iki 

defa arch ardma ac;1hp kapand1g1 za
man kendiliginden hasll 01maktad1r. 

Burada Bilyilk, Maarif ve Kil~Uk 
ismile amlan ii~ hamam varchr. Bu
yilk hamam hakkmda ban Rum ta
rihlerinin verdigi malfunat burasmm 
eski Romahlar tarafmdan ~ edil
digini gostermektedir. (665) tarihi 
hicrisine kadar kaydine tesadilf edil. 
mekte olan bu hamamm Sa.di pa~a 
tarafmdan vakf edildigi gorillmekte 
ise de bu zatm kim olduguna ve han
gi devrin ricalinden bulunduguna 
dair tarihi bir kay1t yoktur. 

Halk diger hamamlardan ziyade 
Btiyilk hamama ehemmiyet verirler. 

G~libolu (Ak~m) - Yeni Halkevi fn~att ilerlemektedir. Bin~mn zemin 
kati bitmi§ ve birinci kat duvarlan yan yanya tamamlanm1~tir. In~ta bU. 
yilk bir f aaliyetle devam edilmektedir. -

Bu h~fta !cerisinde kasab~muzt ziyaret eden Trakya Umumi Milfett:c;:i 
General Kazim Dirikle 9anakkale valisi B. Atif Ulusoglu Halkevimizin i~a.. 
tmi g0zden ge~irmi~ler ve ill§aatm t~a~.Janmas1 i~in ~~ek~~fler. vermi§ler
dir. Yukarid&ki resim Ha1kevinin bugunku in§a vaziyetuu gostenyor. 

O s1rada doktor i~eri girdi. Hasta
nm yiizilnti goriince endii;;e ile yak
l~nrak: 

- Ne var? 
- Doktor! Beni zehirlecliler ... 
Erkekle grnc; k1z hayretle bagir-

chlar .. . 
~ Zehir mi? 
- NaSil olur? 
-Kim yapar! 
- Onu i;;imdi soyliyemem .. . Ratib 

bey gelince her ~yi ogrenirsiniz ... 
Fakat entln oldugum bir ~y ,·arsa o 
da dijitalin'le zehirlendigimcllr. 

- Evet ... Dop·u araz bunu goste
riyor ... 

Tendu ablasnun ayaklan ucuna. 
kapanm1~ h1~klnyordu. 

Perihan katilinin Refet oldugunu 
derhal anlam1~, sanc1lanmn izt1rab1-
na ragmen siirtiklenerek yatagma. 
yakla.,m1i;;, masamn iistilnde kendi 
el yaz1sm1 bulmu~. okumu~; hem~

reslne haz1rlad1g1 silahm kendisine 
dondilgilnil go1111il~til. 

c- Cenab1 Hakkm cezas1!> diye 
dil~iindil . 

6nceden kimseye haber vermeden 
olmege raz1 olmu:;;t u. Lakin iztirabm 
'lddetine tahammiil edemiyerek ba
pnru~, zile basm1~h. i~te saga sola, 
bu meyanda da Tenduya ooylece ha
ber gttmi~ti. 

Doktor hiizilnle hastasma balu-

yordu. Kurtarmak i~in yap1lacak bir 
~ey yoktu. Maamafih bir rec;ete yazd1. 

Zavalh Tendu yalvanyordu: 
- Doktor, ablam1 kurtaracagu, 

degil mi? 
Adamcag1z ba~m1 online egerek 

timidsiz bir sesle: 
- ini;;allah! - dedi. 
Kiz: 
- Yarabbi! Ratip yeti~e! - diye 

hasta inliyordu. 
Hizme~i klz ic;eri gtrdi: 
- Efendim Ratip bey evinde yok

mu~. Bir saat evvel bir adam kendi
aine bir mektup getlrmi~. Onun iize
rine derhal ~1krm~. Fakat size veril
mek iizere ~u tezkereyi yaznu~. 

Perihan son bir gayretle bag1rd1: 
- 9abuk ver ... 
Kagid1 a~t1 sat1rlara bakti: 
- Aman ... GOremiyorum ... OOzle-

rlm karanyor. 
- Ben olruyay1m abla! 
- Haytr, hay1r olmaz ... 
Fakat sonra fikrini degi~tlrerek: 
- Oku ... Kaderin cllvesine de bo-

yun egmekten b~ka c;are yok. 
Geng klz goz gezdirdi: 
- Ne dedigini anlarmyorum. iyi 

bir havadisten bahsediyor... Miida
faa ettigi adam hakkmda. Bak dinle: 

«Kagta gelirseniz gelin! Mutlak 
beni bekleyin! Biiyii.k bfr mujciem 
var. Astl katil bana yollad19' WT rr.e'/r. 

Buras1 harici manzara itibarile dige1" 
leri kadar zarif ve cazip degildir. oa· 
hili taksimatl alh k~li bir buyukt 
dort k~eli bir kii~iik havuzile b1t 
banyo dairesi, bir halvet, alb kurna
dan ibarettir. Bu hamanun ~~ anJ 
dikkat bir cihetini de burada kaydet .. 
mek isterim. 

Hamamm aslan agz1 denilen bi.iyuJ 
kurnasmm sagmda, ehram ~klindt 
bir siituncuk vard1r ki ad1 (Klzgozu· 
diir) gilya eskiden burada hiikull'l .. 
darllk eden birinin klzi bir giin bl.l 
hamamda y1kanirken dil~an asker• 
leri tarafmdan bas11m1~, loz bir kO
~ye saklanarak cYarabbi, demi~;, be
ni ya ta~ yap yahud da ku~ yap b\J 
dua tizerine ta~ olmu~I K1zgozii de
nilen ta~m tepesindeki ufak bir oyll" 
ga tuzlu bulan1k bir su birikir. Yapl"' 
lan tecriibelere gore biriken su ha· 
mamm bUharmdan has1l olma degil• 
dir. Nereden ve hangi vas1ta ile gel
digi anla~1lmayan ince ve muntaza!11 
tertibath bir mecradan s1zd1g1 zaW 
nedilmektedir. 

Hi.iki.imdar k1zm1n ~ oldugun• 
kani olanlar bu suyun sultamn o za• 
mandanberi dinmeyen goz ya~Iar>!l" 
dan biiikme olduguna inamrlar. Ts
bii biitiin bunlar hallon uydurdugtl 
efsanelerdir. 

Her sene bu kaphcalara akm ct• 
rnekte olan 30,000 e yakm balk ic;e
risinde bObrek hastallklanndan ra" 
hats1z olanlar, agn SIZldan kurtuJs" 
m1yanlar ~e ellerinde koltuk deyneJC• 
lerile gelen bir tak1m romatizrna .._., 
siyatikliler bu ~fall sular sayesincl' 
iyile~irler. 

Ge~en yaz merkezden gond~ 
rilen milhendis ve fen memurlar1 •ll" 

rafmdan kaphcalar civarmda tetkilC' 
ler yap1larak daha modem bir ~ekll 
konulmas1 muvaf1k gori.ilmiii;;tilr. 

Havza halkt, kaphcalarmm bir a11 
evvel 1slahm1 dort gozle beklemektC" 
dirler. 

tupta itiraf i ciiriim ediyor. ~iill,; 
miiddeiumumiye ko~uyontm. A r; l?e" 

timde iza11at veririm. Muhakkak lJif 

~ey varsa Kadri efendi kurtulmust uf• 
Hastamn ytizi.i bir an ic;inde ct' 

vin<;le parlad1: 
- Kurtuldu... <;ok ~iikilr... Cf' 

nab1 Hak bana ac1ch demek 
Miithi~ bir sanc1 Pe1·ih~1 yeflr 

den harap etti. izt1rabma ragmt., 
gen~ kadmm memnun bir ifad~ 
vard1. 

Tendu ablasma sanlm1f aghyo1-dl" 
• •• 

Yagrnur ~isellyor ... 
Sahte Kadri Memduh pa~, vuc1" 

diinde bir t:treme hissetti: 
c- Ne dalgmhk! - diye dii~~ 

dii. - Mektuplan yazd!pm kahvf41' 
pardesilmil unutrnllfUD1···> 

Bir an, doniip alacaknu~ gibi til 
hareket yaptiktan sonra, ac1 bir ti' 
bessilmle giildu ve: 

c- Adam, sen de!. .. - diye e1~ 
lallad1. - Pardesii!... Yagmur!. .. !~ 
lanmak!. .. Hasta1anma1t1... Bunir' 
art1k benden gec;ti., .> 

Elini cebine gotiirdi.i: 

c- ildnci mektubu iyi ki unut1' 
nu~m .. . Lilzumu olan o ... > 

Duran taksilerden birine atl~~ 
~fore: 

- istanbula! • enuini verdi. 
,(Arbsi ,..,, 
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EhBnsalob Bstanbulu nas1B aBd1? 

On ikl ki$ilik bir heyet -ilk 
LAtin imparatorunu se~ti 

Bd;ylece 1204 de kurulan Latin Istanbul devleti 1261 d• Greklerin 
/znikten gelerek 1ehri geri almalarina kadar devam etti 

• EhHsalibin istanbulu null fethet
~ Vt nastl yagmada, tahripte bu· 
\undugunu uzun uzad1ya anlattlk. 
lrtlk tarihl vakanm sonuna gellyo
kui. Fakat, Tilrklerin 14~S zaterlerin
'le bulduklan loymetli Abidelerl mu
'1ataaa etmelerile, garplllann 1204 te
~ tabrip edici harekltt aro.smda r.iu
kayese hasll olsun diyo, vakanuvia 
tlisetas'm mel?hur list'!Sinl ok\Unak 
lAzundlr Id, bunun fransizcaslill Mi
thaud'nun kitabmda (1) bulmak 
l:nfu:nki.indiir. imha eti!len. flbideler 
kurunu 1118.mn ~aheserleriydi kl, mcr
blerleri klnldl; tunclari elitillp para
~a tahvil edildi. iglerinde ne Ve
'1ii.s'Ier, ne Herkill'ler yoktu. Uzun Jis· 
leyt evvelfl aynen tercfuncyi d~i.in
dfunse de, sonradan ga zete karilert 
lcin belki s11ac1 oldugunu dil~ilncrek 
lne'haz zikrederek gec1yorum. 

Gelelim zaferin tahakkukundan 
lonrakl vaziyete: 

-¥~• 

~imdi art1k HacIIlar, y1khklar1 kili-
8elerde ibadet ediy0Ilard1. Mil~terek 
gantmetleri ortaya koy2rak, evvelce 
tesbit ettikleri nizam n1ucibince pay
l~tllar. Bu kaideye nayct etmiycn 
arka~larmdan birini de ast1Iar. 

Asian payi Vened1klilere dil~tii. Zi
ta Venedikte verilmiyen nakliye ma.s
iraf1ru da boylelikle al::-i1i, oluyorlardi. 

,;\'.°agmadan hasil olan menfaat on bir 
bin markt1. Bu mcbW.g, biltiln garp 
kralliklarmm varidattru. her ne kadar 
~eciyordise de, Bizansta tcrakiim eden 
fiervetlerin ka19l11g1 olmaktan pek 
:Uzakt1. ::;;ayet Ha~lllat" ~ehrl ald1ktan 
6onra ahaliyi bir haraca baglasayd1-
lar, ~ilphesiz kl pek daha milhim bfr 
k~r temin ederlerdi Fakat altm yu
~urthyan tavugn ke31!rccsinc, biitiin 
hayat1 bozdular. 

:f.llollo 

~imdi s1ra, yeni imparatorun inU
habma geliyordu. Bunn ba~armak 
lcin alti ld~i Venediklilerden, altJSl 
cia Frans1zlardan on iki milntehip 
fle~m~lerdi. Bunlar, ancak ehlini tah
ta c1karacaklanna da.ir Incil uzerlne 
Yemin ettiler. U~ namzed gbriinil
)'ordu. Birincisi Venectik doju Dando
lo idi ki, kendi de, he~ehrilrri de 
Bizans tahtim istemed?.. Biltiln deniz
lere sahip, hiir bir Cilmhuriyct olan 
bu f}eh11n halk1, ~ye:; ~efleri Bizans 
hnparatoru haline gellrsc, saadet.lerini 
kaybetmekten korktular. isl.!.nbul 
~hri yerine, Bizans imparnto1lugu .. 
nun bir takrm limantamu elde. etme-

. it menfaatlerine daha elveri~li bul
dUlar. 

cHangi Romall, Roma vatanda~1 ol
b'taktan feragat ederek Kartaca kTall 
Olur?.> 

Magrurane prenslplerl buydu lf
te ... 

Dfger iki namzed de, ordunun ku
tnandaru Monferrat lie en ilert gelen 
feflerden Baudouin (Boduen) ell. 

• 

Ehlisalibin 1stanbulu fethinden sonra ..• 

Evvelii Monferrat, biltiin reylere sa- sini de patrik oldu. imparntor Bodu-
hip olmu~ gibi gorilndii. I.Akin Vcne- en'ln se~ilmesi 9 maytS 1204 tarlhine 
dikiiler, kendi memlcketleri yalonm- raslar. Rakibi Boniface Monferrat Se-
da arazisl olan bir prensin istanbula ID.nik kra111gina gecti. Diger ~efler de 
imparator olmas1m tehlikeli bulduk- garp usulil i.izerc topraklara, ~ehirlere 
larmdan, reylerini Boduen'e verdiler. nail oldular. 

Hakem heyeti Bukoleon saraymda I.Akin kurulan bu imparatorluk 
milzakerede iken Ha9ll!ar, binamn uzun bir hayatiyete malik degildi. 
onilnde birlkmi~, verilecek karar1 me- Grekler, :Utinlerden son derece nef-
rakla bekliyordu. Gece yans1 Soisson ret ed.iyorlardl. Fel8.ket aklllanm ba11-
b~papazi, halka dogm ilerledi, yilk- Iarina getirdi. Art1k aralarmdaki nif &-

sek sesle f}U sozlerl soyledi: ka nihayet verdiler. Bu yilzden LA-
- imparatorunuz Flandr ve Heno tinier filtuhati sona eri.5tl1·emediler. 

kontu Boduen'dir. Bod.uen, Bulgarlara kar~1 blr harp 

Venedikliler ve Frans1zlar arasm· 
da alku;lar ve scvin~ nidalan yilksel
di. Pek ~ok ~cf degi~tirmege ah~mI~ 
bulunan istanbu1lular arasmda da 
kalabahga kan~aralc haykm~anlar 

mevcuddu. 

Boduen, bir kalkan uzerinde Aya
sofya kilisesine gotiirilldil. Marki do 
Monferrat da rakibinin alayi arkasm
da yfuiiyerek iyi bir ahl§.k nilmunesi 

esnasmda maktul dil~tu. Daha dog
rusu ortadan kayboldu. Atnbetl anla .. 
~1lamadl. Biraderi Hrulri, olduk~a ma· 
hirane bir slyaset takib etti. 

Lakin milteakip imparatorlar, yanl 
Piyer ve Rnber Courtenay, Jan de 
Brienne· ve gene Courtenay'lardan 
ikinci Boduen, ne Bulgarlann isti1A.
sm1 durdurablldiler, ne cie iznikte ve 
Epir'de Grek hanedanmm muvaffa
klyetlerine sed cekebildilcr. izhar etti. 

:t-:t-11o Nihayet iznik imparatoru sekizin .. 

Ehllsalibin istanbulu nas1l fathet- cl M~el Paleologos istanbulu 1261 de 

tigi serisini bitirirkcn, biltiin bu an
lattigim1z harckattan nc gibi netice
ler ~1ktig1m da buraya muhtasarca 
kaydedelim. 

12 nisan 1204 sencsinde dordiinctl 
Ha~ll ordu tarafmdan alman istan
bul, 15 agustos 1261 srnesine kadar 
IAtlnlerde kaldL 

Orek imparatorlugu, hareketin 
b~llca ~efleri arasmda inkISama ug
radl. Venedikliler, Flamanlar, Fran
s1zlar, Almanlar ve Lombarlar hisse
ler ald1lar. Venediklllerin hisseleri ts
tanbulun baz1 aksann, i~lek yerlerde 
llmanlar, Akdenizde adalardl. Doj
lan Dandolo, Despote.s; Tomas Moro-

yeniden aldl, Grek imparatorlugunu 
kurdu. 

Bu LC.tin imparatorlugunun bala
yeleri halinde Merkezi Yunanistanda
ki Frans1z devletleri ve f}Urada bura
da kurulan Venedik devlctleri uzun 
bir hayatiyet gosterebildiler. 

- Bitti. -
Yuriik ~eiew 

(1) Hlstoire des Croisades. par Michaud. 
Tome II. Paris, Fume et Cle, 18:)7 - ea .. 
hite 298 den itlbaren. 

,Sile plajmda haz1rhk 

Izmir Halkevi ~ab§1yor 

~ (Aqam) - Mevsimin Yak.lat
masi milnasebetile plaj1m1zda bil.yUt 
bir hazirlk goze carpmaktadlr. plAja 
muhtelif agaciarla beraber, IIlB.ZI 
aga~lan da dikllmektedir. Bu sene 
pID.ja ragbetin gecen seneden daha 
fazla olaca~ talunin edilmektedir. 

~ 
~ ~amf - !zmtr Halkevt dll, ta.mi, ve edeblyat komitesl, verimli 

esal.sbe devam etmektedir. Komttenin relsi izm1r killttlr direktorli B. All 
a Ozkuttw·. Yukandaki resimde komite i·eisi ve azasi bir arada &fuilniifor. 

Bu geceld 

Nobetf i eczaneler 
Be1oilu mmtaku1: Tilnel bafmda 

Ma.tkovlc, Bostanbaflllda iti?nda, i:s
tlklll caddeslnde Kemal • Rebul, Pan
galtlda. HtJA.sklrgazt cac1deslnde Halk, 
Karakoyde Hilseyln Hilsnll, Sa.nye1: 
Nuri. 

t.tanbul tare.fa: Fa.Uh: Sarachane
de ibrahlm Halll, Karagilmrt1k: Fuad, 
Em.ln6nii: BallktPa.zannda Htlseytn 
BOsnii, Bala.rkoy: Merkez, Akse.ra.1: 
Yenlkap1dn. Sanm, Fener: Baylm 
Berk, Kumkap1: Cemll, Kllcilltpazan 
Bensason, Samatya: Teoflloa, Alem
daf: CaRaloRlunda. Abdfilkadlr, ~h
remlnl: Ahmed !lamcll. 

Kad1koy: Muva.kkithane caddes1n-
6e R1ta.t, sotutJnce~cd.e Hulnst Oe
man. fisktldar: Qa1'tbOyunda tttihad, 
Reybellad&: Atan&.i, Bilyllkada: Halk. 

OrtakOy, Arnavutt01, Bebet, Be1-
kos. Pap.bahoe, Anadoluh!an. Ta· 
rabra. YenikOJ, Em1l'lb .,. Rumeu
b1Bannda.kl ec.zanelez: da1ma nOt>n
oldJ.r. 

1 

Sahi!e '• 

Trakya mektuplarr 
• 

UzunkOprii ve lpsalada 
kalk1nma hareketleri 

Uzunkoprunun iktisadl ehemmiyeti artryor, 
/psala gunden gune yenile1mektedir 

F.dirne (Ak§am) - Niifusu 2,600 
kadar olan ipsala EdirnenJn ~k askl 
ve ~irin blr kaza merkezidlr. Burs.ya 
bagll olan koylerin sayim 23 tO.r, bun
Iann ancak ikisinde koy kanunu tat
bi.k edllmektedir. 

Kazamiz *1D senelerde gerek imar, 
ve gerek ticaret, gerek ziraat bakmun
dan nazan dikkati celbedecek inld§a.. 
!a mazhar olmu§tur. 

Kasabayi siisliyen yeni binalar ve 
bu arada ih tiyaca yeten kil9iik, fakat 
temiz bir oteli vardrr. Kazamn kiiltur 
durumu hergiln biraz daha ilerlemek
tedir. ibriktepe, Esa~e ve Sancaali 
koylerinde birer ilkokul binas1 yap1l
mI§tlr. 

Kazamn zlrai ve ekonomi durnmu
na gelince: merkezde faaliyete g~iri
len selektor makinesi ~lf ~iye ~k fay
dah oldugu gibi yeniden tesis edilen 
tavuk ve ta\•§an istasyoruarmdan halk 
hakkile istifade imkftnlan bulmu~tur. 

21 dekarllk arazide ve kasaba civa
nnda kurulan kollektif fidanllktn ye
ni bir fidanllk binas1 meydana getiril
digt gibi meyval1, meyvas1z fidanlar 
yeti§tirilmekte ve bunlarm saym her
giin artmaktad1r. ibrlktepe kOyiinde 
de bir fidanhk kurulmu§. Top~ular kO
yiinde bfr Atatilrk amd1 yap1lm1§tir. 

Ziraat idaresi tarafmdan ~if~iye 
Akala clnsi pamuk tohumu dag1tila
rak ektirilmi§tir. Eskiden iyi bir istih
sal maddesi olan kozac1llgm da tami
mine 9al1§1lmaktad1r. Bu yil tecriibe 
mahiyetinde olmak ilzere 20 kutu ipek 
bocegi tohumu beslenmektedir. 

Edirne, Trakya fidanC111k ve ll§lCl· 

l1k kursundan mezun lki tar1mb~1 zi
raat mualliminin nezareti altmda fay
dall bir §e}>ilde ~all§tlnlmaktad1r. 

Kazaiun Merle nehri sahilinde bu
lunu§u meralannda hayvanClllk bak1-
mma ve ~eltik ziraatma ~k elveri§ll· 
dir. Son yillarda gerek hayvanc1hk, 
gerek ~eltik ziraatI bir hayli ragbet 
bulmU§tur. 

Buraya bagll olan Pazardere, Hara
Ia, Balanc1k, Karpuzlu, Koyuntepe, 
Yaplldak ve Koyunyeri koylerinde ye
niden birer key konagi in§a edilmi§tir. 

Kasabanm Halkevi yeni te§ekkiil et
mi§tir. Bu arada genglik ve spor hare
ketleri de b3.§lam1§ ve ipsala spor klil
bii adile bir kliip te§ekki.il etmi§tir. 

Bu te§ekkill ayni zamanda gen9ll
gin kiiltiirel hareketlerile de ilg,!Ien
mekte ve mecmua, gazete, kitap, rad
yo gibi vaSitalardan da istifadelerini 
tem\n etmektedir. Meri~ nehrinin ~ 
maSindan has11 olan su birikintilerinin 
muhite musallat ettigi sitma hastah
gi da yap1lan ciddi ve devamll miica.. 
deleter neticesinde §iddetinl kaybet
mege ba§latni§hr. 

Uzunkopriide 
Trakya ve Edirnenin ekonomik ba

lwndan en ehemmiyetu bir yert de hio 
§U.phesiz Uzunkopriidtir. Verimli top. 

raklanrun yeti~tirdigi nefis mahsull&o 
rl Avrupa ve istanbul pfyasalanna lh· 
~ eden Uzunkoprft havallsi zahire 
deposu halini a~tir. 

Uzunkoprii, Meri~. Kf98.Il ve ipsala 
kazalanna da iskele vazlf est gormekte
dlr. 

Uzunkoprii son zamanlarda in1ar 
sahasmda epey ileri arum atrru~ ve ka
zamn tenvir ihtiyaciru kar~1lamak iize
re yeni ve giizel bir elektrlk santrall 
kurulmU§tur. Bundan b8§ka yeni hil
kUmet konagimn in§3.Stma devam edil· 
mektedir. Pek yakmda ikmal edilecek
tir. 

Belediyenin son y1llarda meydana 
getirdigi f enni mezbaha Ile eskl da
mirciler ~ar§tsmm ortadan kaldir11 .. 
masi bu sahamn ac1Imasma ve ~irkfn .. 
ligin ortadan kalkmasma yard1m et
mi§tir. 

K1rklarelinde hayvan say1mi 
Bu yil Kirklarelinde yap1lan hay. 

van saymu neticesinde 279.649 ba§ ko.. 
yun, 59,954 b3.§ kegi, 69.139 ba§ okiiz 
ve inck ile 11.140 ba§ manda ve 44 do
muz bulundubru anla§Ilnll§tlr. 

Yeni onnan kanununun icaplanndan 
olarak k~i siirilleri her yil azalmnkta
dir. Buna mukabil koyunlarda nisbt 
bir tezayiit goze ~arpmaktad1r. 
~en yil iginde vilfi.yetin nebat! 

yag istihsaiat1 da artmi§br. Ezciimle 
bir sene icinde 46,000 lira klymetinde 
100.000 litre Susaniyagi ile ikiyiiz bin 
kilo tahin istihsal edilro4tir. 

Silede koy katibi kursu a~1ldi 
$ile (A~am) - Kazarruzda son ay; 

icinde biitiin koy katiplerinin i~tira
kile bir (Koy katipleri kursu) a~1~, 
bu kurs bir hafta devam etmii;;tir. 
Kursta Koy kanunundan b~hyarak 
koy muhtar ve katiplerlni. alakadar 
eden bil~e, koy muhasebe defterlerl, 
evlenme, nilfus, tapu i§lerine alt 
mevzular gosteiilm~tir. Bunlardan 
bai:;ka, kfttiplere mua~eret usullerl 
iizerinde de icab eden bilgiler veril
mii;;tir. 1 

Kursa dcvam edenler (Koy katibi)' 
ehliyetnamesi alacaklardir. 

Be1iride ka~ak sigara ki.guu 
yakaland1 

Siird (~am) - B~irl jandanna 
komutam B. Faruk taratmdan bir 
takip sirasmda iki partidc 30,000 1 
miltecaviz defter kacak sigara kftgt
d1 tutulmu~ ve su~lular evrakile bir
likte inhisarlar idaresine teslim edil
mi~lerdir. 

Pencereden bakarken 
diiierek yaraland1 

Uskiidarda oturan Sel!mt All cad
desinde oturan KAzim isminde birl 
evinin penceresinden bakarken mii
vazenesini kaybederek dil§mil§, agir 
surette yaralandlgmdan hastaneya 
kaldmlml§ttr. 

Turgutlu "(Ak§amf - Turgutlu Halkevinde ~ok verimll bir ~h§ma var-
dlr. Ortaokul musiki mualllml B. Rifat Akaltan evin muslld kolundaki ca1If- 1 

maslle kuvvetli bir mando1inl grupu yeti§tlrmlf, hallan takdirinl kazanan 
konsarler vermi§ttr. Ha.!tanm d6rt gilnilnde keman, mandolin dersleri verll· 
mekte, ayr1ca marangoz, demircl, memur, mualllm ve gen~lerden mftrekkep 
bfr grup, haftamn lld gttnilnde ders gtsnnektedir, Yukandaki resim, bu ders
lert 1it1.rak eden ~en~lerle ~.ocuklan g0$erlf.°'9 
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Harpte lngiliz ordular1 Fransaya 
nas1I nakledilecek ? 

T otaliter devletlerin deniz ve hava kuvvetlerinin 
bu nakliyata mani olmas1 kabil degildir 

Avrupadaki hududunun Ren neh
ri oldugunu kabul eden inglltere, 
hayati menfaatlerine dokunuldugu 
anda, kendisini bu hududun miida
faasile muvazzaf addederek derhal 

. Fransaya yard1ma ko~acaktir. ingiliz 
Harbiye Nazm Frans1z cephesine 
Ingutereden gonderilecek kuvvetlerin 
19 fuka t~kil edecegini soylemi~ti. 
Mecburi askerligin kabuliinden sonra 
bu yard1m planmm daha vtisatli ola
cagma ~iiphe yoktur. ~u halde Fran
sa bir yandan seferberligini yaparken 
diger yandan limanlanna ingiliz flr
kalan bo~aJacaktir. Bu Ingiliz nakli
yatmm tehlikeden azade olarak ve 
kolayca yap1lacag1 dli~tini.ilemez. Fa
kat B11tanya adasmm muhtelif ce
nup limanlarma tah~id edilerek bu 
limanlardan vapurlara bindirilecek 
k1taatm bir gecede Fransa sahillerine 
getirilebilecef,rf dti~Uni.Ili.Irse, du~ma
mn deniz ve ha\•adan bu nakliyata 
taarruzuna, gece karanllgmm da cn
gel olacag1 anla~1hr. 

Fransaya nakledilecek ilk ingiliz 
yard1m kuvvetinin 19 f1rka oldugunu 
kabul ettigimize gore, motorize edil
mi~ bir f1rka 12,000 ki~i ve motodze 
eclilmemi~ bir firkamn mevcudti de 
18,000 ki~den ibaret oldugundan, va
sati bir hesapla 323,000 ki~ilik Lir 
kuvvetin nakli mevzuubahistir. Mo
torlil bir firkanm tekmil vesaitile dc
niza~m nakliyall ic;in 228,000 tonila
toya. yani 5,000 tonluk (Ege vapuru 
buyuklilkte) 46 vapura yilklenrnesi 
laz1md1r. Motorize cdilmemi~ bir fir
kay1 ayni cesamette 33 vapur istiab 
eder. ~u halde 19 firkay1 bir seferde 
Fransa 'Sahiline gec;irmek i~in takri· 
ben 750 vapra ihtiyac; vard1r. Bu kuv
vetin bir scferde gec;irilmesi mevzuu
bahis olam1yacagmdan ve asgari yir
mi~er vapurdan ibaret kafileler halin
de milnavebe ile nakliyat yap1laca
gmdan, bir anda bu kadar c;ok vapu
run tahsisine lilzum kalm1yacaktH". 

Acaba bu ingiliz !Irkalan muayyen 
limanlarda vapurlara yuklenmege 
ba~Jand1g1 andan itibaren Fransa top
raklarma ayak basmak ic;in ne kadar 
zaman ge!;er? Bu zamam tcsbit et
mek, evvelemirde nakliyata tahsis 
edilecek vapur adedine, saniycn bin
dirme ve indirme limanlannm miktar 
ve vilsatile, vesaitinin derecesine bag-
11 bir meseledir. Yardun kuvveti, in
gilterenin dort limanmdan yi.iklene

hesizdir. Bu hesaba gore, bir seferde 
80 vapurla, limanlarda bindirmeye 
hazir iki firkay1 60 saattt', yani iki bu· 
~uk gtinde kar~1 yakaya gec;irmek 
mumkiln olacag1 anlB..?1lir. ingiltere
nin bu nakliyata orta cesamette 160 
vapur tahsis edebilecegini em.niydle 
kabul edebiliriz. Boyle olunca, hamil 
oldugu iki f1rkayi bo~altan 80 vapu
nm ytiklemek ic;in tekrar ingiltereye 
donrnesini beklemege ltizum kalmaz. 
Bunlar hamulelerini Fransaya bo~al
tirken, ikinci 80 vapura bindirme li-
manlarmda iki firka daha yiiklenir. 
Bu ~eraite gore 19 fITkanm Fransaya 
gec;hilmesi 24 gtinde kabil olur. Maa
haza bindirme ve indirme limanlan
nm adedi dortten fazla olur ve blr 
kafile de 20 den ziyade gemiden te~ 
kil edilirse, bu miiddet bittabi azal1r. 

Bu mtihim nakliye kafileleri mute-

addid harp gemilerinin ve tayyarele
rin kuvvetli himayesinde sevkedile
cektir ve denizde bu himayeyi takvi
ye edecek diger mi.idafaa tedb1rlcri 
de almacaktir. Bir kere Man~ kanal.1 
en dar yerinden ~elik aglarla harbin 
ilk gilnle1inde kapat1lacak ve kanal 
her iki medhalinden donanrna kuvve
Ule s1kl bir kontrol altma almacaktlr. 
Yukarlki hesaplar normal vaziyete 

rek, Fransanm dort limamna indiri- ~ 
Jecegini tahmin ettlgimize gore, nh- "" 

,~~· •• ~ 
tima yana~m1~ 5,000 tonluk bir va
pura asker irkab1 24 saatte ve ac;1kta
ki bir vapura 48 saatte milmkilndilr. 
~u halde beher bindirme Jimamnda 
20 vapurdan milt~ekkil bir kafileyi 
yiiklemek ic;in vasati 30 saatlik bir 
zaman sarf1 icab eder. Bu zaman zar-
fmda dart bindirme limanmda 80 ,. 
vapur ytiklenecektir. 5,000 tonluk 80 ~ ~ 

vap~ra. da i~i f1rka yerle~tirilir. ~~ ....... 

$1mdi demzde ge!Jecek seyir niild· ~~; • • 
detini hesaphyahm: ingilterenin cc-- ~·-~,· --nup limanlarile f?imali Fransa linian- j( -:~ ~ .... :... • 

Ian arasmdaki mesafe 100 - 150 mil ~-1 

raddesindedir. Silrati 15 mil olan vn- ~;:..;:_ 
purlardan milrekkep b!r kafile bu nie- c: 
safeyi 10 saatte katedebilir. Binacu- ~~ 
aleyh gurubu milteakip hareket eden '- ~.:? -: "·. ~"'"-~ i:,'.r, .. l.:-:/ 
kaflle, bir gece seyrile tuh1dan evvel f~~~ ""# ·:· • .... ' • d1t}R 
Fransa liman)arma girmi~ bulunur. tl ~··,· ~ .. · .. J. • : • ~·" ... ~~t ' 
Indirme amellyesinin, bindirmeden da.-

ba az zamanda miimkiln olacag1 ~up- lngili.z harp gemilerl ufhharp balincJe 

Uzun menzilli bir fngiliz agir topu 

gore, yani kafileler i~in d~man ta
arruzu mevzuubahis ol.madlg-I milla
hazasma ibtina etmektedir. Halbuki 
vapurlar henilz bindirme limanlarm

manlann onlerinde bekliyerek kafile
lerin ~1~m1, tayyarelerine telsizle 
haber verebilirler. En yakm AI.man 
tayyare istasyonlarmdan w;arak ka
filenin ti.stiine havadan baskm yap-da irkapla me~gul iken Alman tayya

relerinin hilcumuna maruz kalmas1 
ihtimali oldugu gibi, limandan ~1ktik- r 
Jan andan itibaren seri d~man kru
vazor ve muhripleri ve denizalt1lan 
da baskm hilcumlan yapmaga te~eb
bils edeceklerdir. 

Alman kruvaz0rlerinin Almanyada
ki ana i.islerinden ~1karak Man~ kana
bna girmeleri memul degilse de, Fas 
sahillerindeki Tanca limarum ~imdi
den i.issiibahri haline koyduklan soy· 
Ienen totaliterlerin, tngiliz nakliyatl· 
m vunnak i~in ag1r kruvazorlerini ve 
denizaltllanru bu limandan sevkede
rek, M~m garbinden, yani Atlas 
Okyanmundan gelmek suretile nakli
ye kafilelerine taarruza gec;meleri ih· 
timal dahilindedir. Buna kan~1 da in
giliz donanmaslillll bir klsDll Man~m 
bu taraf1m s1kl bir kontrole tabi tu
tacaktlr. 

Denizalhlann miiteaddid harp ge
milerile himaye altma alman kafile
lere kar~t imhakAr bir tesir yapanuya
caklarm1 evvelki yazmuzda izah et
mi§tik. I~Iklanm tamamen sondur
m il~ oldugu halde, gece karanl1g1 i~n
de giden kafileye kar~t deniznlt1lann 
hucumu, su altmdan yapmalarma 
imkan yoktur. Bunlar daha ziyade su 
iistiinde yan batm1~ vaziyette hucu
ma ugr~acaklardlr. Bu tarzda hii
cum ise, himaye lruvvetlerinin keskin 
projektorleri altmda ekseriya akame
te rnahkftmdur. 

maga, bugtinku ag1r bombard1mat1 
tayyarelerinin silrat ve havada kaJn1• 
kabiliyetleri kafidir. Herne kadar Al· 
man tayyarelerinin kafileyi tulmala: 
n ~ok mti~ktil ise de, kafilenin pe~ini 
takip edecek denizalt1 gernileriniJ'l 
tayyarelere telsizle mevki b:ldil e1 eJC 
onlan kafile i.isttine se\•ketmeleri 
miimkilndiir. Bu takdirde t-iyyarelet 
tenvir fi~eklerile kafilenin yolunu a}" 
dmlatarak havadan bomoa yagctira· 
caklardll'. Maamafih boyJe blr komlJi' 
nezonun ameliyatta muvaffak olara· 
g1 henilz tecrtibe edilmem1 ~t JJ". 

Ancak bir gcce silren, n ;stebc••tl 
klsa bir mesafe dahilinde lvtalitcrle
rin Ingiliz nakliye kafilele1·.inc k1 u \ .. ' 
zor, denizalt1 gernisi ve ta· J a relcrlP 
yapacaklan baskm harekal 1, demo~· 

rasi donanmalarmdan ifm z edi1ecc1' 
filolarm ~iddetli mukabolf''e,:ine m:i· 
ruz kalacakhr. 

Alman denizalh gemlleri limaJ'I 

ag1zlarma ve kafilelerin gc~ecckJeJI 
denizlere rnayn (torpil) co!:mek su· 

retile, kafilenin harekatl!11 i~kale te
~ebbiis cdeceklerse de, kafi!..-:ye pi~tar· 

llk ederek onde gi~cek mayn taiay1cl 
filotillalar, yolu devamh surette te
mizliyeceklerdir. 

Hiilasa; ingiltereden Fransaya v.1· 
ki olacak muazzam ask<::ri nnkliyst 
ger($i totaliterlerin mlitemndl taan'llf 
lariJe baz1 aksakhga maruz kalara1'· 
tir. Fakat buna mi.iman3.at, ancalC 
nakliyatm yap1ld1g1 denizi kati hald' 
miyet altma almagn mutevaklnft1r. 
Bu hakimiyeti tesis edemctlik!Je naJC· 
liyatm arkas1 kesilmeden devam PdC" 

cegine ~tiphesiz nazalilc b:tY.JJabiJit 
ve nakliyata arasira vuru1acak dar!Jt' 
ler, ingilizleli yard1mdan ahkoyatr\l' 
yacag1 gibi, demokrasi ordularm1JJ 
maneviyat1m da sarsamaz. 

A B. 

Mamafih Alman denizalt1lan, 11- Nakliyail himaye eden ingiliz torpido muhriplerl 
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lngiltere Kral ve Kralicesinin seyahati 

Kral ve krali~enin bindikleri Empress of Australia vapmwida krabn yatak odasi 

-

• 

Kral ve krall~enin bJndj)deri vapur Nelson dritnotu oniinden g~fyor 

• Vapurda krali~enin istirahat salonu 
f§~iler kral ve krali~eyi Londrada11 

Portsmoutha giitiiren treni stislilyorl~ 

Kral le lt.rali~enin £ocukJan iJe \Tabde krali~enin vc kralm kardt!§lerinin selimlan Empress of Au!.-traJia , -apun.1 limandan ~Ilnyor 

. 

. i 
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Dankil. milli ki1me mi1sabakasi 

Be§ikla§ - Vef a 3 - 3 berabere kaldilar 
MUsabaka asabt bir hava i~inde ve sert bir $ekilde 

cereyan etti Vefal1lar ~ok guzel oynad1lar 

~ehrimizdeki yegA.ne mllll kilme 
kal'§ll~ma.si dun ~eref stadlnda ild 
bin kadar az bir seylrci ontind~ Bc~ilc· 
tei.§ ile Vefa arasmda yap1ldl. Qok as:i
bl blr hava iclnde yapllan bu kaf§Il~ 
p bilttin tahminlerin hilafma 3-3 
beraberlikle neticelendi. 
~m tafsllft.tma gecmeden eyvel 

gene mactan sonra vuku bulan bir 
!)adiseye temas etmek isteriz. Filvak.1 
bn seferki t~klnl1ga hakemin zayif 
ldaresi sebeb olmu§sa da son zaman. 
larda vuku bulan bu hadiselerln onil· 
ne kaU surette ge~mek icin beden ter
blyesi umum miidtirlilgii tarafmdan 
cezri teSbirier almmaSI ve her ne olur
sa. olsun hakem ve oyunculann :rr..a~
lardan sonra halkm teca vilzilne ugra
-maktan kurtanlmaSimn bir memleket 
bOrcu oldugunu hat1rlatmak borcu. 
muzdur. 

Artlk maglardan sonra halk arasm
daki kavgalar, oyunculara ve hakeme 
hucum maalesef her gilnkil spar sii
tunlanrniz1 i§gal etmege ba§lad1. Dful 
de halk oyundan sonra hakeme teca
vbzcle bulundu. Asftb1 gergin buluaani 
}W.kem bu hilcurna mukabelede bulu
nunca i~ bilyUdU. Ve zab1ta kuvvetle
lti dakikalarca hadiseyi onlemek icin 
ugrqmak mecburiyetinde kald1lsr. 
kb1ta vakalariru spar siltunlannuza 
gecirmekten kurtarmak i~ln. beden 
terbiyesi umum miidi.irlilgi.iniin biran 
evvel harekete gecmeslni ve ba§ta ha
kem i§i olmak ilzere son zamanlarda 
fiaiiste tekerriir eden bu hadiseleri on
lemesini bekliyoruz. 

MA~IN TAFSiLATI 
Saat 16,40 da sahaya ~1kan tak1m-

1ar §U §ekHde dizildiler. 
BC§ikta§: Mehmed AU - Hilsnii, Ta. 

Qt • Ahmed, Bedii, Hliseyin - Hayatl, 
ibdvan, Hakkl, f}eref, Ibrahim. 

Vefa: Safa - Vahid, Silleyman - Lftt. 
4, Hakk1, ~ilkril - Necib, Muhte§em, 
Sulhi, Qazi, Mehmed. 

Hakem Suphi Batur: 
ilk hiicumu Siyahbeyazl.tlar yapti. 

lVefa mudafaasmda kesilen bu akin 
iierhal sol taraftan mukabele gordti. 
Yefilbeyazlllar arka arkaya yapt1klan 
bticumlarla oyun ilzerinde hA.kim ra
ziyete gecmekte mil§kilAta ugramadl
lar. Biitiln hatlannda biiyiik bir can
kbk gtize ~rp1yor ve her oyuncu iizc. 
tine d\i§en vazifeyi cansiparane bir 
fekilde i!a ediyordu. 

Vefalllann bu canhllgma mukabll 
~ta§lllar blr tilrlil kendilerlni top. 
kyamiyorlar, dag'lmk ve §Uursuz bir 
pkilde ~all§1yorlnrd1. 

VEFA1'W BiRiNCi GOLtf 
Yirmi sekizinci dakikada soldan ya. 

pllan bir Vefa hucurnWida top Mub
t&§eme g~ti. SJ.lo bir §iit dire~e ~ar
parak gerl geldi. Gerlden yeti§en Ne
blb yavR§ bir vurU§la takmumn ilk p 
Wnti yaptI. 

Bu sayi BC§ikta§hlar1 sinirlendirdt. 
l'avullti bir §ekilde oynamaga bqladl· · 
tlr. Hakemin milsamahasi da inzimam 
IWnce Vefalllar da onlara mukabele-

· Beraberlik sayismdan sonra oyu."\ . ; " l biral silratini kaybetti. Her lld ta rat *' t~ bu vaziyete nw olmUf §ekllde oyna. 
..,"-"" ~ ~ map bqladllar. . ,." -

ye bqlad1lar. Ve oyun bir k<Sr doviifil 
halini aldl. 

VEFANIN iKiNCi GOLC 
Sert bir §ekilde devam eden macm 

32 nci dakikasinda ortadan yap1l~ 

yeni Vefa hiicumunda Sulhi topu knp
tt miidafilerl atlatt1ktan sonra Blln 
bir §iitle takmunm ikinci goUinQ Cl· 
kardl. 

Ve devre Vefanm U.Stilnlil~ altmda 
2-0 nihayetlendi. 

iKiNCi DEVRE 

ikinci devreye Be§ikta§lilar tak1m .. 
lannda tadilat yaparak ~1kt1Iar. tbra
him haf hattma almllll§ Ahmed sola
~ga ge~irilmifti. 

MaglObiyetten kurtulmak i~in ~ot 
slkl bir §ekilde oyuna ba§hyan Be§ik
t~War hft.klmiyet tesisine muvaffa.k 
oldular. 

BE§iKTA~IN BiRiNCi GOLtl 
Altmc1 daklkada Vefa kalesine y:ip

t1klar1 blr akmda ~erefe yap1lan blr 
§arje hakem penalti vercll. Ve Hakkl 
stlo bir §iitle taklmmm ilk goliinii 
yaptt. 

Bu sayidan sonra beraberlige ul~
mak iimidi bellren Siyahbeya.zhlar 
hiicwnlan fazlal8.§t1rdllar. 

SAYJLMIYAN GOL 
Seklzlnci dakikada ortadan topu 

kapan Balda Vefall Li'ltfinin arkadan 
fanilesini tutma.sina ragmen SJ.la bir 
§title ikincl bir gol yapt1yse de avan.
taj kaidesine riayet etmesi icabeden 
hakem bu golii saymadl. Ve favill ver
di. Cekllen faviil avut oldu. 

Bu sayilllllyan gol BC§ikta§hlan ta.
mamile asablle§tirdi. Oyun 8.§ITl htr 
§ekilde sert ve favullii oynaruyor. Bu 
yilzden zaman, zaman ink1ta oluyor
du. Her iki taraf bu sertlikte blrbtrUc 
Yan§ eder §ekilde ~~yordu. Bu Sir&
da. Vefadan Mehmed sakatlanarak 
~1kt1. 

BE~iKTA~IN BERABERLiK GOLU 
Otuzuncu dakikada sagdan yap1lan 

bir hucumda Hakkl derln bir paa ala
rak lleri fll'ladl ve Slla blr §title tala.
Illlmn beraberllk goliinU clkardl. 

BE$iKTA~IN (}~NCC GOLtl 
Otuz yedinci dakikada mildafilerin 

Ueride bulurunasmdan istifade eden 
~ef Hakk:ldan ald1gi nefis bir pas1 
sil.rerek kalecinin rnildahalesine mcy. 
dan b1rakmadan uci.incil defa olarak 
Yefa kaleslne soktu. Oyunun Be~ikta
§ID galibiyetlle nlhayet bulacag'l ilmid 
edllirken hakemin verdigl penalt1 ye,. 
ziyeti degi§tlrdi. 

VEFANIN BERABERLiK SAYISI 

Klrk i.icilncii dakikada Vefall1ar son 
bir gayretle BC§lk~ kalesine indiler. 
Bu hilcum kornerle neticelendi. Kor. 
ner at1§mda topl kale ontinde ~ere
fin oniine d~tii. Bu Sirada hakemln 
dildilgi.i i§itildi. ~eref P>PU elile cevir
~. Penaltl, Vefah Ifakkmm cektigl 
§Ut ticilncil defa olarak BC§ikta§ kale· 
sine gird!. Ve milsabaka da 3-3 bera
berllkle nihayetlendi. 

Mactan sonra seyirciler hakemin 
ilzerine hilcum ettllet. Saha kar1§tl. 
Ve hakem kendine hi.icurn eden seyir. 
cllere mukabele edince vaziyet cok na
zik bir §ekil aldl. Fakat zab1tanm cid
dt miidahalesl bu hadiseyi bilyilmeden 
onledi. 

Oyundap sonra Be§ikta§ klilbii ida· 
re heyeti milli klime tedkik heyetine 
hakemin verdigi yanll§ kararlar dola
yisile itirazda bulurunU§tur. Oyunda 
saktalanan Vefall Mehmed ma~tan 

sonra hastaneye kalchnlm1§t1r. 

NASIL OYNADILAR? 
Vefa takmunda biltiin oyuncular 

iizerlerine dti§en vazif eyi ba§ardllar. 
Bllft. istisna taklmda aksayan tara! 
yoktu. Yalmz sertlige mukabeleye kal
k1§IDalan kendilerinin alcyhine oldu. 
Muh~em saharun en muvaff ak1yetll 
oyuncusu idi. 

B~ikt~ kendisinden beklenen oyu
nu cikaramadl. Mehmed Alinin yedl
~i gollerde kabahatl yoktu. Haf hattl 
talomm en zayif noksaSidlr. Muha
cim hattmda Hakkl ve ~ref iyi diger
lcrl vasattI. Maglub vaziyete di.i§ilnce 
asablyete kap1lmalan dogru deglldi. 

Miisabakayi idare eden hakem Sup. 
hinin miisamahall hareketi ve halkm 
balmnalanna mukabele etmesi affo. 
lunmaz birer hatad1r. Bir hakemin ev. 
vell asabma hilkim olmaSI §artt1r. 

M. G. B. M. A. Y. P. 
11 6 1 4 27 18 24 
8 6 - 2 17 7 20 
8 4 1 3 20 10 17 
7 4 1 2 13 10 16 
8 3 1 4 21 17 15 
8 3 1 4 11 23 1~ 
9 1 1 7 6 23 12 
6 s --- s 9 12 11 
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Galatasaray- Si§liyi 2-1 
maglub etti 

ilk devresi golsiiz olarak biten oyun 
~ok heyecanli ve sik i oldu 

Di.in sabah Taksim stadmda Gal&
tasaray ile gayrl federe klilpler ~ 
plyonu ~1~ arasmda hususl bir mii
sabaka yap1lm~tir. ttc bine yakm. bir 
seyircinin merakla takib ettigl bu 
kar~ll~maya her iki taklm en kuv
vetll kadrolarile ve !?U !?ekilde c;1kt1-
lar: 

Galatasaray: Osman - Faruk, Ad
nan - Musa, Yusuf, Celal - Bedll, 
Salahaddin, CemlI, Boduri, Sarafim. 

~ll?li: Armanak - Ruhi, Martayan -
Ar~evir, Bance!, ibrahim - Diran, 
Jirayir, Suldur, Nobar, Hir~. 

Hakem Tankln idaresinde , saat 
10,30 da b~llyan oyunun ilk dakika
lan miltevazin bir l?ekilde gecti. Her 
iki takmun hakimlyeti kendi lehine 
cevirmek i~n sarfettikleri gayret bo
~a gidiyordu. Galatasaraym daha faz
la merkezden, ~i~linin sol tarait n 
yaptig1 akmlar tehlikell oluyorsa da 
netice vermiyordu. 

Devrenin 35 incl dakikasmda Gala
tasaraym kazand1g1 penalt1y1 SalA
hadctin avuta atarak kac1rdl ve devre 
golsilz olarak berabere nihayetlendi. 

1kinci devreye san kmruzi takun 
bilyilk blr h1zla ba~ladl. Derhal ~~ 
kalesini sardllar. Bu sert hi.icurnlan 
durdurmakta mil~kfilft.ta ugrayan 
:;>f~ll mildafilerf ilstilste korner yap
mak mecburiyetinde kahyorlardl. Qe-

Baden terbiyesi kupas1 
maclan 

I 

Di.in Taksim stadmda Beden terbl
yesi kupas1 Icin Pera, istanbulspor 
muhteliti ile Kas1mp~a, Galataspor 
muhteliti az bir seyirci onfulde ka~1-
la~ttlar. Gittikc;e heyecan1m kaybeden 
bu kar~1l~alar seyirci baklnundan 
aHika gorrnedlgi gibi takunlar tara
fmdan da ihmal edilmege b~larunJt
tir. 

Nitekim di.inkii miisabakalara i~ti
rak eden taklmlann kadrosu bunu 
ac1k blr ~ekilde g0stermektedir. Pe
ra talwm mUsabakaya yalmz kendl 
kadrosile istanbulspordan oyuncu al
madan i~tirak etmi~, buna mukabll 
Knsimp~a. Galataspor muhteliti sa
haya ancak dokuz oyuncu ~lkarabll
mi~ti. Halbuki bu mi.isabakalar tertip 
edllirken kar~1la~malarm heyecanl1 
bir ~ekilde devanu icin klilplerin muh
telit olmas1 takarrur etmi~ti. 

12,30 da t?azi Tezcanm idaresinde 
b~Iayan oyunun ilk devresi kar~1llkll 
aklnlar arasmda miltevazin olarak 
gecmi~ ve devrenin son dakikasmda 
Kasimpa~, Galataspor rnuhtelitinin 
sag ac1gi Said mildafllerin ilerde bu
lunmasmdan istifade ederek takl.ml
mn birinci golilnil yap~ ve birinci 
devre 1 - O nihayetlenmi~tlr. 

1kinci devreye Perahlar biiyiik bir 
azimle b~lam1~lardlr. Derhal oyun 
iizerinde hlkimiyeti kurarak dordful
cil ve yedinci dakikada iistiiste ild 
gol yapnu.,lard1r. 

Bu sayilar Kasnnp~, Galataspor 
oyunculannm maneviyati iizerinde · 
tesir ederek bozulmalanna sebeb oi. 
m~tur. Bu s1rada pena1t1dan bir gol 
kazanmalanna ragmen son dakik&
larda Culafi ve Bambino vas1taslle 
1ki gol daha yiyerek mi.iSabakadan 
4. 2 ma~Hlp ~1~lardlr. 

Giln'iln ildnci maciru Refik Osma,... 
nm idaresinde Beykoz, Yenlylldll 
muhteliti ile HllA.l, KurtulUf muhte
lltlerl yap~ardlr. Zevkaiz bir ~eldl,. 
de g~en bu kar~qmamn Wt devre
st 1-1 berabere net1celenin1ftD. :1kb 
d devrede her ild tarat ~ dJj. 
re.k ~ gol daha yap~ ve inGo 
saba1ra .... benJ>tnl ~ 
t.I& 

kilen kornerler netice vermedi. Gala• 
tasaraym tazyild gittik~e artarak 
~i~li kalesini heran tehlikeye soku· 
yordu . 

Nihayet onuncu claklkaaa Dlr kar .. 
g~allktan istifade eden Boduri uzak .. 
tan gektigi bir burun ~Utile Galat&
saraym golilnii yapmaga muvaffak 
oldu. Bu sayi $4;li oyunculanmn ma"' 
neviyat1 i.izerinde btlyi.ik bir tesir yap
t1. Biitiln hatl::i.rmda bozgunluk gO
ze garp1yordu. Firsattan istifade et
mcsini bllen Galatasaray muhacimle
rinin ilstiiste yaptiklan hilcumlar $1~ 
liyi tehdidde devam ediyorlard1. 

Nitekin 22 nci dakikada Salfillnddi.ll 
geriden ald1gi bir pasla oni.ine gelen
leri callmla gec;erek s1k1 bir $i.itle ta
kunmm ikinci goli.inii !;Ikardi. Son 
dakikalarda f?i~ll ac;1lmaga ve Gala .. 
tasaray kaleslni slkl$tirmaga ba$Ia
d1. 17 nci dakikada Nobarm avut ~iz
gisine kadar gotilrerek kaleye muvazl 
olarak ~ektigi $ilte Diran yeti$erek 
i~eri soktu. 

Oyun 2 - 1 vaziyete girince biraz 
sertle~ir gibi oldu. Devrentn nihaye
tine dogru Salfil1adclinin verdigi bir 
pas1 kale oniinde yakalayan Ccmilin 
s1kl ~iitilnil $i$li kalecisi fedakar bir 
plonjonla kurtard1 ve milsabaka bu 
vaziyet degi$meden 2 - 1 Galatasara
ym galibiyeti ile nihayctlendi. 

Matbuat tak1m1 dUnkU 
mac1 kaybet ti 

M~hur Matbuat tak1m1 di.in Ba
klrkoyde yaptig1 milsabakay1 da kny .. 
bederck spar tarihine ikinci maghi· 
biyetlni de kaydetti. 

Barutgilcii tarafmdan kendilerine 
verilen ziyafeti mi.iteakib ba$ta kap
tanlan Ulvi olmak iizcre Niyazi, $azl 
ve Celft.l gibi en gilz.idc dort oyuncu .. 
sundan rnahrurn olan Matbuat tak1-
m1 sahaya $U ~ekilde cikt1. 

Nam1k - Osman, Ercumend - Ad
nan, Murat, Tank - A i, Salahaddin, 

· Sedad, Ahmed Adem, Besim. 
Baklrkoyliller ise nisbetcn gen~ 

oyunculardan t~kil edi~ $U kadro 
ile oynad1lar. 

Nejad - Muzaffer, ismail - Selim, 
Fahri, Mahmud - Hayri, Cevad, Ca
vid, Nafi, Bilrhan. 

Milsabakamn ilk klsrm miltevazin 
ge~ti ve ilk say1y1 Ahmed Adem Mat
buat lehine kaydetti. Buna Fahrinin 
uzaktan cektigi blr $iltle Bak1rkoylii .. 
ler mukabele ettilr ve ilk devre 1 - l 
bit ti. 

ikinci devrede Matbuat tak1m1 bit 
hayli yorulmu~ oldugundan hakimf .. 
yeti Baklrkoye terketti ve ilstilste ild 
gal daha yiyerek miisabakadan 3 - l 
maglt1p c1kt1. -----

lkinci k iime ma~lar1 
ikinci kiime kUipleri arasmda ter

tip edilen kupa maclanna diin ~eref 
stadmda devam edilmi~tir. Gfuliin 
ilk rnac1m Hakem Fikretin idaresinde 
Kad1koyspor ile Bozkurt klilplerl 
ya.pm1~lard1r. ilk devre her iki tara
fm biitiin gayretlerine ragmen go1sOi 
olarak berabere nihayetlenmi~tir. 

ikinci devrede rakibine nazaran dJY 
ha kuvvetli oyunculardan te~ld.l edi"' 
Ien Kadlkoyliller iistiiste uc gal yapa
rak mi.iSabakayi 3 - 1 kazannu~lard1r. 

ikinci oyun hakem Saminin idare
sinde Galatagen~ler ile Demlrspot 
arasmda yap~tir. Qok slkl ve ce~ 
bir ~ekllde devam eden bu kar$1la.t' 
mamn ilk devresl 1-1 berabere nihW' 
yetl~. ildnci devre Demirspol'" 
lular zaman zaman oyun UzerinM 
bA.kfm Olm~ ve Galatagen~lerln yap
~ blr gole mukabll ild got ataraJI 
mQsabaJradan I • I galip 911nn1flat' 
&& 

' 
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Ha/l~tekl kOprDler 
Unkapan1 He Azapkap1 
aras1ndakl Ilk kOprU 

• 

Ilk ve ikinci KarakOy kOprUleri, 
yahudi kOprUsU, demlr kOprUler 
Dlbet milhendls o. Alnar ta

latsHan Ball~tekl k6priilere da1I 
rtll&lan tedklkten ve Bal11tte J&Pl• 
Ian nt topriilerden cumartesi niis
hnm.da bahsetmlttlk. Bugijn de 
Ilk Xara.koy 'tOpriisii lle dtler koP
liler hakkmdakl yaziyi nefredlyo
l'Uz.] 

Hayratiye kopriisii 
. llayratiye kOpriisii Unkaparu 1le 
Alapkap1 arasma yap1lan ilk koprii
tlilr. Bu kopril ikinci Mahmud zama
lllncla tersanede yaptmlmi§ ve 1836 
• ikmal edilmi~tir. A~1lma tOrenl 
bizzat ikinci Mahmud tarafmdan ya
Jllnu~ ve ilk once atla kendisl ge~
bli§tir. isminin (Hayratiye) olmas1 
~ paras1 almmamasmdanchr. Maa
~ih (Kandilci Re~id) admda bin 
Upfii yap1llr yap1lmaz koprii para
• toplamaga bR§lad1gmdan ve irade· 
J'e ragmen devam da ettiignden Ce
lleri istankoy adasma siirillmii~tiir. 

kOpriinun Unkaparunda yap1Ima
lbun sebepleri §unlar olabilir: 

1 - Tersanenin Azapkap1dan ba1-
laniam , 
2- Azapkap1mn Galata lle Kas1m 

Pata arasmda bir nevi Siklet merkezi 
lefkn etmesi. 

3 - ~ikta§la Beyoglunun heniiz 
lbk1tara ba§lama~ bulunmalan, 

t - Koprilniin ticaret limaru Ile 
llarp gemlleri llmaruru birblrinden 
&JlrmaSI. 

kopriintin in§aSina xnemur edilen 
lat kaptam derya vekili (Fevzl Ah
llled) pqadlr. (Fevzl Ahmed PB§& 

Abdiiimecidin cUIU.SUnda Osmanh fi
losunu, sadr1izam Hiisrev pqadan 
lortarak MlSira ka~1ran ve Mehmed 
'11 pqaya teslim eden amiraldlr). 
Tersanede yap1lan bu kopriiniin pro
Je 'Ye in§&atuun kimin tara!mdan ya
Jlildip mal6m deiildir. K6prilniln 
lloJu 600 aI"§lnd1r. Bu k6pril §lmdikl 
lhakaparu meydanmm ortasmdan 
'-ttar. Kenar ayag1 bugiin toprak al
tlncta ve sapasaglam olarak durmak-
tadir. 

KOprii Azapkap1 tarafmda Sokul111 
lleluned pqa camlsinin tam ooiine 
'8dar devam etigi de o vakit yap1lan 
tal>loiarda gOriilmektedir. 

Azapkap1 kenar ayatJ.na alt kaz1k
lardan bir klsnu (Atatiirk) k0priisii 
ln§aatI esnasmda cami onlerinden 
llkanlml§t1r. 

B.:opriiniin eni hakkmda ~m veya 
llletre ol~usile bir maliimat yoktur. 
8Q hususta bllinebilen §Udur: «ikf 
&raba yiiklii iki beygir ve ikl tarafm
da da birbirine dokunmadan piyade
lerin g~mesine kUi bir geni§liktil"» 
"'1 da en qagi on metre kadar bir ge. 
ld§l1k eder. 

rz:m•iiiiiliiilf f _ lili::::::::::= : 
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koprilniln klyi g0zleri kazik iistiin
de yapllDllftlr. Klyi gozlerinden son
ra kii~i.ik gemllerin kopriini.in altm
dan ge~ebilmesine mahsus (alttan 
~ g&leri) gelmektedir. Bu ge~it. 
ler kemer §eklindedir. Kopriiniln ils
tunden g~enlerin burada bir yokU§ 
~p inmeleri iktiza etmektedir. 
lti>Priiniin ortasmda biiyiik gemile
l'ln ~ebilmesine mahsus ild kanatll 
lier bpi 10zu vai"dlr. Orta klsnu u!
kt ve aJ.caktlr. Kemerlerin arasi bu 
kiaam dubalar iistiine kurulmu~ur. 
~ manzara itibarile gilzeldir. 

Her ne kadar Lutfi tarihinde kop
rflntin sallar iistiine kuruldugu yaz11l 
... de sallar iistiine yap1lrm§ bu ka
._, bilyiik blr kopriiniin senelerce :m 
lattmde durmasma ve yiizme ve ta
lllna kabiliyetini muhafaza etmesin~ 
llnktn yoktur. 

Otus metre derinliginde olan bu su· 
Jar.la, (sallar) kendi ~apa zincirlerini 
.._ gii~ ta§1yabilirler. Birbirine bag!1 
laalasiz sallardan miirekkep baraj da 
rtbcirlar, dalgalar ve sulara dayang,-...._ 

Bayratiye koprtisi.mi.in ayQklanmn 
'• kl)'l gozlerinin kaziklanndan bir 
luanu son g\inlerde (Ataturk) kopru-

-

l!aki Karakiy kipriisil 

sfl IJ1§8atmda tarama f§leri . yap11lr
ken ~lkanlm1~t1r. c;am olan bu ka
llklar vasat! 30 santimetre kutrunda 
ve muhtelif boyda ldiler. 

Hayratiye kopriisiiniin kai; sene 
kullaruldltJ. belll degildir. 

Ilk (Karakoy) kopriiaii 
Eminoni.i lie Karakoy arasma ilk 

kopril 1845 de yap1lmi§tlr. Hayratiye 
koprilsiinden dokuz sene sonra yap1l
Dllf bulunan bu kopriiniin eni boyu 
ve §ekli hakkmda hi~bir malt1mat yok
tur. Maamafih Eminonii meydammn 
ortalanndan b&§lad1gma nazaran bo
yunun 500 metreye yakm olmas1 la
Zimdlr. E:enar ayagmm temeli yik1-
lan Vallde hanm Bahl:pazan ko~sin
dedir. Ah§ap olan bu kopril. tersanede 
yap1lnu§tu'. 

Bu koprilniin yap1lmasmda Oala
tanm Beyog1u ve bilhassa Be§tkta§ 
tarafma yay1lmaga ba§lamas1mn bil
yi.ik tesiri oldugu gibi Abdillmecidin 
Topkap1 sarayindan ziyade Be§ik~

ta oturmaga bqlamasmm da tesirle
ri vardlr. 1846 da 1stanbula gelip Fe. 
riye saraymda mlsafir edilen M1Slr 
valisi Mehmed Ali pa§aya bir gosteri§ 
olmasmm da ihtimali vardtr. 

Bu kopril Karakoyle Eminonii ara
smda on sekiz sene ~h§mI§tlr. 

lknci (Karakoy) kopriiaii 
Karakoy koprilsii 1863 de ah§ap v~ 

ikinci defa olarak yeniden yap1Im1§
tir. Kopriiniin yenilenmesinde, o se
ne (Dersaaaet sergisinin a~1lmas1), 
(Abdiillzizin Mlstr seyahatinden 
donmesi) ve (il.~iincii Napolyonun ts
tanbula davet edilmesinin) miiessir 
olmu§ bulUlllllaSl muhtemeldir. 

Bu koprilnil.n de el!i, boyu vesairesl 
hakkmda hi~bir maliimat yoktur. 
Yalmz Re~d Ekrem Ko~u tarailn
dan terciime edilen (1874 de Istan
bul) kitabmda Biseo tarafmdan ~izll
mi§ kara kalem bir resmi vardir. 

Bu resme gore, kopriiniln kenar 
ayaklardan itibaren ortaya dogru 
gittik~e yiikselen ve sonra ayn.i §e

kilde inen, ortaSI ge~it gozlii e§ek &1r
b sisteminde bir koprii oldugu ve 
korkuluklanmn da ah§Bp oldugu -an
la§1lmaktad1r. Bu kopriiye vapurlar 
da yan~rm1§. Bu koprii 1875 e .ka
dar on iki sene kullanllmi§tlr. 

Boyu be§ yiiz metreye yakm olan 
bu kopriiniln alttan g~it gozleri ·le§ 

metre yiiksekliginde imi§. 

Y ahudi kopriiaii 
ikinci Ka.rakoy kopriisiinlin yap1l

dlp 1863 senesinde Ayvansaray He 
Piri ~ arasmda (Yahudi kOprtisu) 
namlie bir koprii daha yap1lm1§tir . 
Burada denizin derinligi ii~ dort met
reden fazla olmadttJ.ndan bu k0pr\1 
oteki koprtiler gibi dubalar iistiine 
yap1lmayip ah§ap kaziklar iistiinc 
yap1lml§t1r. 

I 

Koprii, hiikumetle muamele ya. 
pan Cezayirli oglu Mlgird1~ nammda. 
blr Ennen! sarraf1 tarafmdan gec;it 
pal'8.Sl alarak para kazanmak maksa
dile yaptmlm1~tir. Fakat kay1k~Ilarm 
l§ine gelmediginden bu koprii ancak 
~n gttn i§l~mi§ l'e Balat n Haskay 

fskelesincle ~ll§an kayik~1lar tarafm
dan yaktmlmt§tlr. 

Yahudi kopril.siiniin boyu 350 me:
re kadar olmalldlr. Eni hakkmda ma
lfunat yoktur. 

(Karakoy) ve (Unkapam) 
kopriilerinin demirden 

yapdmalan 
Mecmual Mukavelatm birinci cil

dinde yazlll mukavelelere nazaran 
(Karakoy) kopriistiniin demriden ya
p1lmasma 1870 de te§ebbus edilmi~· 
tir. Bunun i~in evvelA. (Forges et 
chantiers de la Mediterranee) ismin
de blr Fransiz §irketi lie bir mukave
le yaplln11§t1r. 

23 mart 1872 de (Jorj -Vel.s) admda 
bir 1ngiliz ile de Unkapanma bir de
mir kopril yapllmas1 i~ln ayn bir 
mukavele yap1lm1§t1r. Bu mukavele
namenin sureti Mecmuai Mukavelat
ta yoktur. Yalmz aureti Mecmual 
Mukaveli.tta yazlll bulunan mukave
lename zeylinden 1ngilize sipari§ edi
len koprii11iln Azapkap1 lle Unkapam 
arasma mahsus oldugu anla§1lmak
tadir. 

1870 de Frans1z - Alman muhare-
besinin ba§lamas1, Frans1zlara Kara
koye ait taahhiitlerini ifaya bir ik1 
sene imkan vermemi§ oldugun<Jan. 
ingilizlerin Unkapamna yapmag1 ta
ahhiit ettikleri kopriiniin Karakoyle 
Eminonii arasma kurulmasma karar 
verilmi§tir. FranSizlarm taahhiit ct
tikleli kopril de sonralan Unkaparu
na yap1lm1§t1r. 

Bu iki kopriiniin gerek cephe Ye 
planlan ve gerekse esasll evsaf1 ma,. 

lUmdur. 

O~iincii (Karakoy) kopriiaii 
Bu koprii biraz evvel arzedildigi 

gibi (Jorj Vels) tarafmdan yap~
tir. Mukavelenamesini imzalayan Na
na Naz1n Etem pa§ad1r. Maktu becle· 
Ii 95,000 altm lirad1r. Bu bedele; 
«evvelemirde Azapkap1SI ile Unkapa
m beynine vaz'1 miitesavver iken mu
ahharen Ka.rakoy ile Eminonii me
yanma vaz'1 kararlqtinlmi§ olma
smdan nqi 6000 lira daha ilive edil
mi§tir. Kenar ayaklann yap11ma~nm 
Devleti 8.liye taahhiit ettigi halde 
sonradan vazge~tiginden dolayi ke
nar ayak yapllmaSI ve bir duba daha 
ilavesi i~in 3200 ingillz lirasl daha 
zam edilmi§ ve miiddeti de 23/Tem
muz 1875 e uzatilm1~tir.» 

Bu 6000 TUrk ve 3200 1ngiliz llrallk 
lki Uaveyi yaptlrmak i~in Jorj Vels 
Londrada tngiliz mahkemelerine mil
racaat etmi§ fakat mahkeme nettce
lenmeden lki taraf takriben 10,000 ll· 
raya wlh olmUflard1r. Bu suretle 
ltopril ceman 105,000 altm Iiraya mal 
olmu§tur. 

Bu kopriiye Eminonii meydarumn 
ortasmdan W,hyan hafit bir rampa 
ile gidilirdi. Boyu 480 metre kadardlr. 
Karakoy tarafmda da eski Aziziye 
karakolunun -§imdiki Akay binas1-
oniinden ba§lard1. Eni on dort metre
dir. 2,10 metrelik iki yaya yolu ile 
9,70 metrellk blr §05e k1smmdan te
rekhiip ederdi. Dubalanrun saym 

(Devanu 13 iincii sahlfNe) 

Fransada patatesln 
150 nci yddOniimii 
Bir arabk biitiin Frans1zlar patatese 
dii1man kesilmi1lerdi. Parmantier bu 

dii1manbit izale· isin. 19 sene ugra,m11h r 
~en gi1n gazetemizde Viyanah 

blr protes6riin patates iizerindeki 
ted1dkleri neUcesinde yaptip ke~f
lere dalr bir yazi ~lkt.t. Profe.sOr bu 
mGnasebetle verdigt konferans1 ~u 

l&derle bitiriyordu: 
- OOriiyorsunuz ya, bir tek pata

tea ne kadar ke~fler yap1lmasma 
ya.rdun ediyor. 

VJyanah profe.sOr bu konferanil 
..erirken Fransada da patatesin yiiz 
eDJncl yildonilmil miinasebetile me
rasim yap1lnn~tir. 

Bugiin her evde kullamlan pata
tes blr !kl asir evveline kadar Avru
pada billnmiyordu. Fransada ancak 
160 senedenberi gida olarak kullarul
maktadlr. 

Patates ilk defa Amerikada gorill
m~tiir. Altm ve giim~ bulmak i~in 
M.eksikaya glden Cortez ve Pizarro is
m.inde iki ispanyol bu kltada yerli 
halkm patates yeti~tirdigini gormii~, 
pek lezzetll bulduklan bu maddeyl 
Avrupaya getirm~erdir. 

AYnlpaya yeni bir nebat getirildi
fl, ~k ge~meden italya ve Holanda
ya yayilnu~ ise de iize1inde fazla du
n1lmannft1r. Bundan 380 sene evvel 
tnglllz gemicisi John Hawknis ilk 
patates nilmunesini Oenubi Ameri
kadan ingiltereye getirmi,tir. Ondan 
20 aene sonra da Virginia sef erinden 
diinen Sir Walter Raleigh lurali~e 

Ellzabet'e bir ~ok patates niimune
leri cetirm1' ve g0stermi~tir. BOyle
ce, a.ltm aramrken raslanan patates 
AYnlpaya gbmiftir. 

Bugiln diinya patates istihsalati 
150 milyon tonu bulmaktachr ki, .al
tm para hesablle klymeti cihanm 
senelik altm ve gilm~ iatihsalini 
a.pr. Diinya patates istihsalinin en
d& dokuzunu Avrupa vermekte ve 
belJan nUputa ve fhtlyat gidasuu bu 
madde te~ktl etmektedlr. Bir hektar 
sahadan 200 hektolitre patates al
mak milmkiindilr. Patatesin lSlahat
la blr ~ok nevileri meydana getiril
mlftir. 

cPatates> Avrupa tarihinde ~ok 
mOhtm rol oynanuftir. 1688 de bu 
madde irlandamn ~ca gidasm1 
tef1dl etmiftir. 30 sene muharebesin
de ba.5g0steren klt11k patates ile gi
derilmiftir. Nihayet 1845 tarihinde 
patatesin daha bir ~k nevilerlni el
de etmek i~ trlandal1lar Amerika
ya hicret etmf¥erdir. 

tnsanlar blr ara patatese dii~man 
:tesllmi,lerdlr. Qilnkii ciizzam ve da
ha bazl hastahklann patatesten ge~
Uli hurafesine inananlar ~lm1~
br. Hatti bu hurafe Avrupada pata
tes yet~tirilmesine uzun miiddet 
mlni te.ptil etml~tir. 

Nihayet Fransiz llimlerinden An
toin Pannantier mi.iteaddid ne~riyat 
ve konferanslarla Fransada bu hu
rafeyi yiknu~ ve memlekette patates 
istihaal ve istihllldnl artt1rmaga mu
vatfak olmuftur. Frans1z zlraati;isi 
bu muvaffaklyeti 17'10 tarihinden 
1789 senesine kadar olmak tizere 19 
aene bilifaslla miicadele lle elde ede
bilmi~tir. Bu sebeble FranslZlar pa
tatesin Franaada yerleflJlesi tarihini 
1789 senesi addederler ki tamam 150 
sene evvel demekilr. 

B. Parmantier patatesi Fransaya 
tarutanlann bafmda gelir. Bu zat 
hususi tarlasmda patates yeti~tirmi~, 
tarlaya koydugu miiteaddid be~ile
re halkm patateSl qirmasma gtiz 
yununaJarmi tembih etmiftir. Adem 
ne Bavva 'nm cennetten kogwdugu 
tarlhtenberi hlsanlann, hele sen~ 

lerle kadmlarm memnu, tehlikeli, 
heyecan verlcl ,eylere meyilleri var
dlr. Frans1z Aliminin bah~esindeki 

patatesler, fakir FranSiz delikanl1la
rile kadlnlanrun nazari dikatini cel
betmekten uzak kalmami~, bu ka
dar ttina ile haz1rlanan, etrarma 
bek~er dikllen meyvadan tatmak 
i~in tarlaya dadananlar her gi.Jn 
biraz daha artm1~, nlhayet tarlada 
patates kalmam1~hr. 

Frans1z Aliml Parmantier'in pata-

tes propagandasma Fransiz kirali on 
altmc1 !Amis de yarchm etmi~ ve 
hqmeUU. klral dugmesine patates ~
~egi takmag1 itiyad1eQ!nmi~tr. 

Rusya Qan Deli Petro da patatesle 
beslenen Rus delikanhlan arasmda 
Takit vakit guresler tertip etmi~, Rus
yada pat.ates pehlivanhgiru ihdas et
mi~ir. 

• •• 
Patates yumrusunun 3 4 ii su, 

mutebakisi msastad1r. Klsmen de 
azotlu maddeler ve cuzi mikdarda 
yag bulunur. Azotlu maddeler kabu
fa }·akm bulunur. Bunun it;in pata
tesin kabugu derin soyulmamahd1r. 
Zira azotlu maddesi gider. Patatese 
klymet verilmcsine sebeb, bunun k. r
bonlu bir g1da te~il etmesidir. Pa
tates ni~stas1 veya unu smai ame i
yelere tabi tutularak istihsal edihr. 
Suyu almrm~ patates phin~ten da
ha fazla nisastay1 ihtiva eder. 

A vrupanm baz1 yerlerinde ve b 1-
hassa Almanyada patatesin bir ne
vinden yakmaga mahsus fena alkol 
istihsal edilmekte ve alkol, gazolm 
yenne kullamlmaktad1r. 

Biz; beyaz, san diye iki cins pa
tates biliriz. Halbuki patatesin bu
giin bine yakm nevi vard1r. Bunun
la beraber biitiin nevilerin cedd1 be
yaz ve sari pata.testir. Beya.z patates 
(Solanum tuberesum) pathcan fasi
lesinin yegane miimesilidir. Bu fa~
l~de tiitim, giizel avrat otu (bella
donna) gibi zehirli ve domates, pat
hcan, biber gibi mugaddi neba.tlar 
da bulunur. 

Zehirli madde patatesin tohumu 
Te yapraklan i~indedir. Oilne~ ma
ruz bulundurulursa zehir yumrular
da da te~kkiil edebllir ve bu '3.kdir
de yumrular yefll bir renk allr ve 
JcOrpe surgilnler aabverir. Patates to
humdan cogalttlmaz. Yummnun her 
goziinde bir to.murcuk vardir; kesi
lip topiaga at11.mca kok salal·. Fakat 
yeni bir nevi elde etmek istiyenler 
patatesi tohumdan iiretfrler. 

• •• 
Patatesin Tiirkiyeye ne suretle 

geldigi katl olarak bilinmiyor. Ziraa.t
~Ier bu ciheti tedkik etmif}e1·se de 
neticede ihtilata dii~mii~lerdir. B. 
Lutfi Arife gore patates Turkiyeye 
1881 tarihinde, yani bundan 58 sene 
evvel getirilmii;;tir. Avrupaya tahsile 
giden Tiirk talebesi Montpellier n 
Orignane ziraat mekteplerinde tah
sillerini ikmal ettikten sonra istan
bula donerlcrken beraberlerinde pa
tates te getirmi~lerdir. 

Memleketimize ilk gelen patates 
cMagnan ban homme> ne"i idir. Pa
tates ilkonce istanbulda ek1lmi~ 
iyi netice almama~hr. i.kinci tec
rUbe S1vasta ve Adapaznrmda ya 11-
Jlll.S, muvaffak1yet elde edilmi~tir. Fa.. 
kat bu ziraat me\ zii kalmi~br . 

Bizde patates ziraati 1905 senr · -
den sonra ehemmiyet kesbetmi t r. 
Bu s1ralarda Fransadan bir ka<; nevi 
patates gethilm~ san ve beya.z pa
tates Adapazan iklim ve topraklan
na intibak et~. Biz patatesin 
daima sansrm aranz. Bunun sebebi 
san patatesin daha dayamkh o ma
sid1r. Senelik patates istihsalit.Jm1z 
250,000 ton kadardlr ki, nufus bast
na senede 14 kilo, giinde 32 gram 
patates isabet eder. 

Patates bilhassa ~ocuklar i~in c;ok 
lyi bir g1dadir. Qocuklann gi.J1 buz 
yetl~esini temln eder. FranSJzla? 
patatesi kille gomup p~dikten son
ra kabugunu soymadan tuzlu su 
l~ine yatmyor, bir miiddet sonra ka.
bugunu soyup ~uklara veriyorlar. 
BOyle pishilen patates ~uklarda 
hem kemiklerin te~ekkiilii ve hem de 
'Yiicudlerinin etlenmesi bakmundan 
~k faydalld1r. Fazla pat.ates viicude 
yag da temin eder. 
Fnmsad~, bizcle kose baslaum 

tutan kestaneci1er gibi patate~·ler 

vard1r. Bunlar k1zarttiklan patate!I 
kag1d icincle saturlar. Pomf1i t ad1 
-verilf'n bu patntes ayakiizerl tiirdan-. 
la yenir. - N. E. 
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c:H~R ~K~Al\I 
BIR HIKAYE 

~aycste saatlerce aynamn kar~1-

smda tuvaleti ile ugra§tlktan sonm 
kalkt1. ~apkas1m giydi. Slislend.1, piis· 
lendi. Apart1manm kap1smdan elk· 
madan evvel son defa olarak aynaya 
§oyle bir goz daha att1. Memnuniyet
le gilliimsedi. Hala gene, ha.Ia gi.izel 
bir kadmd1. 

Apartimanda dort aydanberi otur
dugu daireden ~1kti. iskarpinin yiik
sek topuklanm tik1rdata tik1rdata 
merdivenlerden indi. Bu esnada a~a
g1 kat merdivenlerden yiikselen bir 
uyak sesi i§itti. Birisi yukanya c1kl
yord u. 

Ucj.incil katm merdiven ba§mda b!r· 
denbire heyecanla durdu. U.zun boy
lu, csmer bir gencle kaq1 kar§tya gel
mi§ti. Bu delikanl1 §ayeste ile ayni 
katta, biti§ik iki dairenin birinde otu
ruyordu. 

Bir kac; zamand1r gen~ adam apar
t1rnanm onilndc, merdivenlerde kar. 
§Ila§ttk~a ~ayesteye uzun uzun ba. 
kiyordu. 

Bu sefer de yine oyle oldu. Delikan
b ~ayesteye dikkatle bakt1. Gen~ 3.dam 
da bir §CY soyliyecekmi§ de bunun 
ii;in tereddut ediyormu§ gibi bir hal 
vard1. ~ayeste kendi kendine: , 

- Bu ~ocugun bana soyliyecegi bir 
§ey var. Hem de milhlm bir §ey ... 
Sonra kar§ila§tlkca bana ne kadar 
d1kkatli, ne kadar garip btr tar?.da 
bak1yor, dedi. 

Bu gene adam ~ayesteyi blr miid
dettenberi pek me§gul ediyordu. De. 
likanhnm nii;;in bu kadar dikkatle 
baktigm1, kendisi hakkmda ne dil· 
§1.indilg'iinil ~ok merak ediyordu. 

0 giinii ~ayeste oteye beriye ugrn
d1ktan, kendisine laz1m olan baz1 §ey. 
leri ald1ktan sonra tekmr apart1rna
na dondil. Soyundu. Sutma giizel bir 

Kendimi takdim edeyim... Ahmed .. 
~ayeste heyecandan cevap vereme· 

di. Ahmed biraz daha onun yamns. 
sokulmu§tu: 

- Size ne zamandanberi bir ~ey 
a~mak istiyorum. Onun i~in 
s1z ettirri efendim. dedi. 

rahat. 

~ayeste ilk dcfa gen~ adama soz 
soyledi: 

- Estagfurullah... Buyurunuz ... 
dedl. 

Ahmed gilliimsemege ~al~arak: 
- Vak1a bu kabil §eylerle §imdiye 

kadar hi9 meimul olmad1m. Birni da 
s1k1lgan tabiatlI bir adam1m... dedl. 

Ahmedln bu sozleri ~ayesteyi bils
bil tiln heyecana dil§i.irmii§til. Fakat 
Ahmedi cesaretlendirmek i!;in bir ke
re daha:. 

- Buyurunuz efendim... Sizi din
liyorum! .. dedl. 

Ahmed: 
- Hatta size soyliyeceklerimi meK· 

tupla bildirecektim. Fakat olmarl1. 
Bu suretle rahat51z ettim .. 

~ayeste i!;lnden: < Demek bana a§k 
mektubu yazacaktt. Sonra ir;inden 
ge!;enleri dogrudan dogruya sbyleme
ge karar vermi§ .. )1 dcdi. 

O boyle dii~ilnilrken Ahmed: 
~ Efendim .. dcdi, bizim oturdugu. 

muz apartunan iyi ho§, giizel... Fa
kat bir tek mahzuru var. Biltiln giin 
pencerelerden giine§ eksik olmuyor. 
Bu yiizden yaz mevsimlerinde de 
apart1manda s1caktan insan bogul
mak derecesme geliyormu~. Dikkat 
ettim sizin pencerelerinizden de gfi. 
ne§in aynld.Ig1 yok. Ev sahibine sbyli
yelim de buti.in pencerelere tente 
yapt1rsm... Ne zarnandanberl size 
bunu soylemek istiyorum. Bunun i~in 
sizi rahats1z ettim ... Affediniz ... )) 

llikmet Feridun Es 

Bu yaz Vichy' de bir~ok spor 
m'"u.sabakalari yap1lacak - ·-
Vichy'den bildiriliyor: Diinya va

ziyetinin ~ok kan~lk olmasma rag· 
men Fransada yaz haz1rllklan b~ 
Ianu~t1r. Su 9ehirlerinde, plajlarda 
biltiin k19 kapah duran oteller birer 
ikl~er a~lmakta, bu aym sonuna 
dogru gelecek ziyaret9ileri istikbale 
haz1rlanmakitadir. 

Bu hazirhk bilhassa Vichy'de ~ok 

bilyiikUir. K19m yan uykuya dahru~ 
vaziyette olan bu bilyi.ik su ~ehrinde 
son gilnlerde goze 9arpan bir faali
yet vard1r. Oteller kadrolanm ta
mamlanu~, esasb bir temizlik ~all~
masma b~lam1~tir. K1~m kapanan 
magazalann milstahdem1eri, bu mev
sime mahsus mallar yava~ yav~ gel
mektedir. Bn faaliyet mayism orta
sma kadar silrt!cek, ondan sonra her 
~y hazir bulunacaktir. 

Vichy'nin as1I mevsimi temmuz, 
agustos aylandtr. Fakat mayism on 
be~inden itibaren oteller, haziran on 
be~inden itibaren de tiyatrolar a~1-
ltr. Belediye ve miiesseseler gelecek 
ziyaret~iletin ve hastalarm iyi vakit 
ge~irmeleri i~in ~imdiden programlar 
hazirlamaktad1r. 

Vichy son seneJcr zarfmda ~ok 

degl~mi~Ur. Bh· ~ok yeni binalar ya
p1lm1~, park yeniden tanzim edilmi~. 
birinci sm1f banyo dairesinin arka
smda yeni ve muazzam bir ikincl ve 
U~i.mcil Sllllf banyo dairesi in~a edil
mi~tir. Eski ikinci ve il~ilncil sm1f 
b::myo dairesi y1ktmlarak buras1 k1s
men parka ila ve edilmi~. k1smen bir 
sergi paviyonu yap1lm1~t1r. 

ev elbisesi giydi. <;i~eklerle dolu bal- · II••••••••••••• 
kondaki uzun iskemlesine uzandt. 

Belediye, nehir kenarma ~ok ehem
miyet vermi~tir. Burada eski parkta 
esa3en bol olan aga~lara yenileri ilA.· 
ve, bu suretle steak zamanlarda se
rin hava almak imam temin edil
mi~tir. 

S1rt1ru ihk mayis giinc§ine verdi. Bir 
sigara yakt1. Hava son derece gfuel· 
di. Balkondaki ve bah!;cdeki !;icekle· 
rin kokusu ta burnuna kadar geliyor. 
du. 

Bir arallk ~ayestenin gozleri biti. 
§ik dairenin pencerelerine ili~ti. Dai. 
ma merdivenlerde rasgeldigi gen~ 

adam orada idi. Delikanll g0zlerini 
§ayestenin oturdugu dalreye dikmi§. 
ti. Yine uzun uzun bak1yordu. 

§ayeste kencli kendine: «Anl8§1ld1. 
dedl, bu adam bana 8.§Ik •• Merdiven
lerde goriirilm yiizilme dik dik bakar. 
Apart1mana geldigl zaman g0zlerinl 
benim pencerelerimden ayirmaz. Bil
tlin bunlann manas1 ba§ka ne ola
blllr ki? .. 11 

$ayeste oturdugu yerde kendisine 
biraz daha cekidiizen verdl. Sigara
smt sinema artistlerinin hareketleri
ni taklid ederek iciyor, bir yandan da.· 
guli.imslyerek dil§ilnilyordu. YR§1 klr. 
kt ~oktan a§tigi halde, hala bir gene; 
adam1 me§gul edecek kadar gilzel go. 
runtiyordu. Demek hi~ de ya§ll bir 
kadm tesiri yapm1yordu. Geni;;ligin. 
de de !'Ok g.iizeldi. Hayati bir <tOk ka.. 
n~k maceralarla g~mi§ti. Uzun se
ncler erkekleri pe§inden ko§turmu~
tu. 

Bunlan dil§i.inilrken bir taraftan 
da yan gozle biti§ik dairenin pence. 
re5ine bak1yordu. Gene adam hal:l. 
orada idi. Hal a kendi taraf ma dogru 
dikkat1( dikkatli bak.tyordu. 

Aradan bir iki giin ge~ti. Ayni hal 
devam ediyordu. Delikan11 ile s1k s1k 
rnerdivenlerde, apart1mamn oniinde 
kar§lla§1yordu. Hatta bir kere ~eni; 

adam ~ayesteye yakla§mI§, bir §ey 
sbylemek ister gibi blr vaziyet alllll§
t1. Fakat herhalde utangac bir gene; 
olmall ki bir dakika sonra bundan 
vazgc~m~ti. ' 
~ayeste biitiln bunlar1 gordilkce 

kendi ;.-::.1dine: 
aBana ic;inl dokmek, a§km1 anlat

mak istiyor, fakat utamyor,11 dlyor
du, 

,"air giin ~ayeste bir gezintiden apar
timana donerken arkasmda bir ayak 
sesi i§itti. Doniip bakti: o idi. Biti§ik 
kom~usu ... , 
Gen~ adam s1k1lgan bir tavirla ~a. 

yestenin yanma yakla§ti. ~ayeste b11. 
yuk bir heyecan i~inde idi. Delil~an-
1.1: 

- Affedersiniz sizi rahats1z ediyo. 
rum... dlye mmldand1. Sonra da ild
ve etti: 

- Ben sizinle ayni apartlmanda 
yarumzdaki daircde oturuyorum ... 

T a§ra gazete bayilerinin 
nazari dikkatine 

B8.ZI t~ra bayilerinden ald1gJ.
m1z mektuplardan cAJG?A...\1• 1 
mutlaka ~u veya bu mutavass1t
lardan tedarik etmek hususunda 
kcndilerini mecbur addettikleri 
anl~lmaktachr. 

Bu zehab hakikate uygun de
gildir. Binaenaleyh t~ra bayile
ri.nden arzu edenler her zaman 
<~AM• idarehanesine mi.ira
caatla dogrudan dogruya mua
meleye giri~ebilirler. Bu hususta 
cAfa?AM• idaresine mektup ya
zarak bayi ~rtlanm ogrenebi-
lirler. 

Tiyatro ve eglencelere gelince, bil
yiik gazino tiyatrosunun sahnesl ge
ni~letilmi9, burada s1k slk biiylik 
konserler verilmesi kararl8{>tmlml~

t1r: Bu konserler radyo ile ne~edi
lec~ktir. Diger tiyatrolarda da bilyilk 
haz1rllk vard1r. Bir ~ok tanm~ ar
tistler mev3im esnasmda bu tiyatro
larda oynayacaklard1r. 

Bu yaz Vichy'de bir ~ok spor mu
sabakalan da yap1lacakttr. At ya~
lanna da bliyi.ik bir ehemmiyet veri
lecektir 

............................................................................................... 

i~tahs1zhk-haz1ms1zhk
~i~kinlik - bulant1 -
gaz - sanc1 - mide 

bozuklugu - dil - barsak 
ataleti - inkibaz -

s1k1nt1 - sinir 
ve biitiin mide ve barsak rahats1zhklanna kar11 

HASAN MEYVA iiZU 
Kullan1n1z. 

l\lide i~in her yemekten sonra 1-2 tath k~1g. yarun bardak su i~inde ve miis
hil i~in her sabah veya gece yatarken a~ kanuna 1-2 ~orba ~•it yanm bar
dak su i~inde kopiirterek i~melidir. HASAN MEYVA OZV Avrupa ve bllhassa 
ingillz meyva tuzlaru1da11 daha yiiksek oldugu katiyetle sabittir. Buna raf
men Avrupa meyva ozlerinden be§ misli daha ucuzdur. llAfJAN ~IEYVA OZV 
yalmz bir tiirlii olup ~ekersizdir ve ~ok kopilriir. 
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Onlara tarlalannda yeti~en di.mm 
pirincten gilzel yemekler hazirhyor
du. Kilciigiin goz agns1 da olmasa, 
pekala s1hhatleri yerinde, gilrbilz, 
giizel cocuklard1. 

Biiyilk oglam gorenler, yedi sekiz 
y~mda samyorlardi. c;ocuklan hep 
tosun gibi idi. Sonuncusu da, vaktin
den evvel dogmam1~ olsa, ya§asayd1, 
~imdi ne gilzel bir oglan olacakti. .. 
Belki de artik emeklcmege bile ba~
layacakti ... 

Gene icini ~ekti... Ne ise, bir iki 
aya kadar, bir tane c~aha doguracakt1 
ya; gene ne i~ c1kace..kti b~ma ... 
Amma ha.linden ho~nuddu, mesuddu 
o... icinde, ta~maga ham· bir hayat 
belirmege ba.;;lark.en, bu gebelik giln
lerindc duydugu saadetin e~ini hi(( 
bir zaman bulamazd1 .. . 

Yolun obilr tarafmda, evmm 
onilne b!ri d~ glk1yordu; kap1 ara
lanmca, d1~an ~'aytlan dumanlarm 
arasmdan, ana. erkeginin, emmiog. 
lunun kans1m gordil: 

- Yemek mi pi~iriyorsun kardc~? 
Benimki pl~ti de kotard1m bit~! dedi. 

Oteki n~eli, ve kay1ds1z bir sesle: 
- Elbette iki goziim, sen her i9te 

hepimizden hamaratsm! diye ses
lendi. 

Ana bir nezaket yapmak istegile: 
- Daha neler camm ... Bizim ~o

cuklar bagm§1yorlard1, ac1km1~lar. 

d1 da, ondan ... diye cevap verdi. 
Emmioglunun kans1, bir kucak 

otla iceri girerken, tekrar: 
- Yoo ... Sen beceriklisin ... Elin in 

cabukluguna hi9 diyecek yoktur! 
i~in dogrusu bu! diye bagtrd1. 

Ana, ak~mm alaca karanhgmda, 
bir an yalmz kald.I. Yilzil giih.imsil
yor gibi idi. Dogru! Koltuklan ka
barabilirdi. Kendi giiciinil, kuvveti
ni; gocuklanm, erkegini goziiniin 
oniine getirip gogstinil ~i~irebilirdi! 

Amma, rahat verrncdiler ki. Oglu 
birden, etegini i;ekmege ba.,lad1: 

- Anne, dalia isterim! diye, r;ana. 
g1ru uzatt1. 

0 da yerinden kalkti, kaseyi bir 
daha doldurdu. Tekrar kap1smm 
oniine c1kt1gi vakit, giine~. biltiin giin 
Ana'nm c;all§tlg't tarlamn kenarma 
yaslarnm~, yeni bir yolculuga ~1kma
dan, dlnleniyonnu~sma, yorgun, 
bir an duralam~t1 sanki. 

Koca altm killc;esi, tepelerin orta
smda, adeta, ~a~alami~ gibi as1h kal
d1, sonra usulcu kaydi, gitti, goriin
mez oldu. 

Tam o s1mda, batmu\ ortahga 
yayd.Ig1 109luklar ir;inde erkcginl gor
dil. Omuzuna ~apasm1 vurmu~. bir 
kolu kalkm1~. 9aparun sapmda, bir 
elile de mintamm ilikliyerek, klr yo
lundan a~ag1 dogru geliyordu i§te. 

Gene; bir kedi gibi ~evik, ham 
ad1mlal'la yilrilyordu; bir de .'?ark1 
tutturdu. 

Zaten en ho~una giden 9eylerden 
biri idi bu; tath, gilzel, pilri.izsilz bir 
sesi vard1, pek r;ok ta tilrkiller bilir
di; onun ic;in, bayram giinleri, c;ay
hanede, geleni gideni eglendirsin di
ye ona ~ark1 soylettirirlerdi. 

Eve dogru yakl~tik~a. sesini biraz 
alc;altiyordu, kelimeleri agzmda <;iy
niyor, pek soylerniyordu bile amma, 
bu yamk ve az1c1k titrek hava, tath 
bir mmlt1 halinde gene de duyulu
yordu. 

Kapmm onilne gcllnce, c;apasm1 
evin duvanna dnyad1; bu giirilltii ile, 
yemek ilstilne tath bir ~ekerleme ya
pan ihtiyar nine uyanch ve lftkird1s1-
na, birakttg1 yerden, yeniden ba~
ladt: 

- Her zaman da, derim ya, oglum, 
pirin~ lflpasma bezelye kan~tmld1 
nu ~ok sever. Boylesinin tadma hi~ 

doyum olmaz ... 
Erkek, gillerek, evden i~cri girdi, 

kalln, gilzel scsile: 
- Dogru dedin, anam, oylesini el

bette sevelim! diye cevap verdi. 
~nda, kiic;iik klz, yemegini bi

tirm.J..ti, karm doym~, k1p1rdamadan 
oturuyordu. Giine9 batt1 nu, art1k 
gozlerini ~maktan cekinmez, ve Sl

ztldanmadan, rahat rahat etrafma 
bakabilirdi. 

Ana, mutfaktan ~tt, elinde agn-

na kadar dolu, koy i~i, mavili beyazll 
biiyilk bir kase ile kocasma geldi; 
bir iki tavuklan varch, ilzerinden du
rnanlar1 tilten pirinc lapasmm orta
sma, bir yumurta klrmi~t1; akl kati-
1a,1yord u bile. Bir erkek ~ok !;al1~t1 
nu, muhakkak, ya biraz et, ya da bir 
yumurta yemeli idi. Ne kadar kav
ga etseler, birbirlerine ~atsalar da 
crkeglnin karmru iyice doyurmaktan 
hCJ~lnmrd1; czaten biltiin kavgalan, 
agiz dala~masmdan ba~ka neydi 
ki ... > di ye du~iinilrdii. 

Bazan, ofkelenip, ona Rb'lr soyle.se 
bile, erkegini yemek yerken gormek. 
ten haz duyard.I. Nitekim i~te kayna
nasma: 

- Oglunun lapasma taze bir yu
mm ta ~rd1m koca nine, iistelik 11-
hana da koydum! > di ye seslendi. 

ihtiyar kadm, bu sozil i~tir ~it
mez, hemen b~ladi: 

c- Taze yumurta nu? Elbette ya. 
Her vakit te derim ya, gil~lil kuv
vetli bir delikanh i~in, taze yumurta
dan ala ne olur ... Kan yapar, din~
le~tirir ... > 

Kimsenin onu dinledigi yoktu; bii
tiin giln toprakla ugra~1p didinm1~ 
olan adamm, karm byle ac1km1§t1 
ki, omindekini hemen siimilrdil, bo~ 
kaseyi masanm iizerine vu1 arak, ka
nsmdan tekrar yemek istedi. 

Ana onunla beraber, bu sefer ken
disine de koydu amma, erkeginin ya.
nmda durmad1; yemegini d1~an gcr 
tiirdii, alc;ac1k iskemlesine oturdu; 
SLhhati yerinde bir insanm ag1z tad! 
ve zevkile agir ag~r yemege b~lad.t. 

Aras1ra kallo.yor, kocasmm lahar 
nasmdan az1clk · ahyor, tekrar yerine 
oturuyor, ve iki dagm arasmda c;olt 
koyu, k1rnuz1mtirak bir renk alan 
gokyiiziine bak1yordu. 

<;ocuklar analanna sokuldular; 
aband1lar ve ag1zlanm a~t1lar. Onla
ra . kendi cdcgneciklerile:. bir tutam 
pirin~ verdik~e, bunu, kannlanmn 
tok olmasma ragmen, biraz evvel ye
dikle1inden daha tath, daha gtizel bu
luyorlard1. San kopek bile, dayak 
yemiyccegini bilmenin verdigi emnl
yetle ona sokuluyordu . 

Biraz evvel, agz1 sulana sulana. 
ef endisinin masas1 alt ma girmi~. bir 
tekme yiyince, siirilne sil1iine, chsa· 
n ka~m1~ti. 
~imdi de, Ana'mn attig1 yemek 

lokmalanm bilyilk bir ustahkla, ha
vada kap1yor, yutuyordu. 

Erkegin ~nag1 tam ii~ defn, iist
iiste dolduruldu. 

Adamm karm, patlayasiya doyup 
ta, bir rnemnuniyet homurtusu i;;1ka
rmca, kadm lapa ~anagma kaynar 
su koydu. Kocas1 bunu, kapmm 
onunde, kuvvetli hopiirtillerle, yu
dum yudum i~ti. Bitirince, bo~ kase
yi kansma uzatt1 ve bir an durup, 
gecenin ortmege b~lad1gi «memle
ketmi> seyretti. Gbkte. ylld1ztann 
amsmda, ince, billur gibi bir ilkba
har ay1 pmld1yordu. 

Gozlerini bu hilale dikti ve tath, 
sa11c1, yamk bir tilrkii tutturdu. 

Koyun seyrek evlerinden, b1r k~ 
erkek ~1klyordu. Kimi, kahvede· bru;.
lannu~ bir oyun lafl cderek birbirle
rine sesleniyorlar, kimi esniyor, kimi 
de kap1larmm e~igine oturmu~, ag1z
lan a~lla kalmi~. oylece duruyot'
lard1. 
Gen~ koca, birdenbire tilrkiisilnii 

kest1 ve keskin gozleri yol boyunca 
dald1. 

Herkes dinlenir, aylak aylak otu
rurkcn; 9ah=?an bir tek erkek vardi: 
Emmisinin oglu. 

Kap1smm bnimde bagda~m1~. ba.
~m1 egmi~, ince sbgilt dallaiile, gece 
karanhgmda bile, hala sebet orii· 
yordu. 

Evet, i"tc, boylele1i de var<h; 
.halbuki kendisine gelincc ... 0, bir el 
oyun ~evirmcgi ... 

Donilp, karisma bakti. .. Bir ~ey 
soylemek istedi, amma ori.un, kotil 
kotii, dik bak1~Ia11n1 gonir gbrmez, 
aklma gelcn ~eyi okumu~ o!dugunu 
sezcli ve icin i~h1 kachna khfilr etti. 

(Arkasa var) 



15 May1s 1939 

Tiirk - lngiliz anla~ma
s1ndan sonra 

(Ba$ tarajz 1 inci sahifede) 
Zorluklar, akhselim sayesinde ye

mlmeUdir. 

Sunday Times diyor ki: 
Anupa~1 iki ideolojik kampa ay1-

racak ve Inglltere He Portekiz ispan
Ya Ve Polon)a degilse bile Y~goslav
Ya_ arasinclaki miinasebetlere tesir 
edilebi!ecek olan kati bir ittifak mils
tesna olmak ilzere her tiil"lii Sovyet 
~-eklifi Londrada e~ biiyilk sempati ile 
3!~1lanacakt1r. 
Ingiltere Moskova ile bir anlasma

Ya '·armak arzusundachr ·ve bu' an
la~ma yap1lablldigi takdirde Molotof 
Ve p t 0 enlkin muhakkak surette Lon-
di aya davet cdilecektir. 

.Bu gazetcye gore, anla~ay1 miite
al.ib Sovyetler Birligine bir askeri 
heyet gondc>11lecektir. 

Turk - lngiliz anlatmasi 
ve Macarlar 

P Budape~te 14 _(A.A.} - Yan resmi 
ester gazetesi Ingiliz - Tiirk anla~

masin1n totaliter devletlerinin bu an
la~maya atfettikleri rnahiyeti, yani bir 
~enberJeme mahiyetini hakikaten 
~~iz Oldugunu idclia etmektedir. Buna 

Inaen bu gazete, anla~mamn Avrupa 
em · n1~ ct ve ban~ma hadim olmakatn 
U7.ak oldugu kanaatindedir. 

Danzig meselesi 
. Paris 14 - FranSlz gazeteleri Dar.

z.ig mesclesi hakkmda yazdlklan ya
Zl~arda Danzigde plebisit yap1lmas1 
i~in Almanya tarafmdan gostenlen ar
~Uya te1nas ediyorlar. Gazeteler Bo-

emya ve Moravyada plebisit yap1J
lll~d1g1 halde Danzigde neden buna 
lnuracaat edilecegini soruyoriar. 

Var ova gazetelerinden bir c;ogu bu 
zeminde makaleler yazmaktad1r. 

Plebisit hakk1nda F ransiz 
gazeteleri ne tliyorlar 

~Paris 14 (A.A.) - Gazete tefsiratI: 
u sabahki gazeteler Danzig meselesi 

\e Abnanvarun Wr plebisit hazirla
lnakta olcugu hakkmdaki i.;ayia1arla 
rne~gul ol uvcrlar. 

Figaro g~zetesinde Dermesson ya
Zlyo ... : 

liitler teknigi, Danzig rneselesinl 
ai11k cepherlen :yanl dogrudan dog
ru,·a yapll?.cak bir hareketle degil 

• 
lngiliz hava 

kuvveti 
t 
lrrtali.t yaz bitmezden evvel 
Alrnanyaya tefevvuk edecek 

londra 14 - Evning Standard ga-
2etesinin yazd1gma gore ingiliz tay
l'Ure imalati son derece artnu~tir. 
~u imalat Almanyamnki derecesini 
Uhnak iizeredir. Yaz bitmezden ev

\'eJ Almanyaya tefeniik edecektir. 

Bir Portekiz nazetesine 
oore 

Alrnanya miistemleke talep
lerini naa1l tatmin edebilir ? 

b l.~ibon 14 (A.A.) - Havas ajanSI 
ilduiyor: Commercio de Colonia6 gn

~et:si Almanyamn miistemleke talep· 
erinden bahseden bir makalesinde ez

ClitnJe di.yor ki: 

b· «Eger Almanya, A!rikada hakikaten 

1 
lr taklm istifadeler arzu ediyorsa, 

1er halde eskiden kendislne ait bulu
llan kil~iik araziyl ele g~irmekle bu 
ar:zusunu tatmin edemiyecektir. Al
ln~nya, bu arzusunu ancak, kil<;ilk 
~Ustemlekeci devletlerin, Bel~ikamn 

0 llandanm ve Portekizin iyi arazisi
nt almakla tatmin edebilir. 

Garanti muahedelerine emniyet et
~edif;ini bildiren gazete makalesine 
§oyie devam ediyor: 

, «Rti~uk mUstemlekeci devletler if'in 
./e . :. 
1 gane garanti, ancak, Afrika statu-
hsunda yap1Iacak bir degi~menin 

t 
ansa ve Ingiltere jcin biiyiik bir 

ehrk • .. 1 ·e te~kil etmesindcdir. -. 
J\ l-hhayet' ~unu hesaba katmal1d1r ki 
lr.~~ikadald eski Alman miistemieke--

1ndekt erazide oturan ahali de 
J\I ' 

l'1anvrn·n bu ara:ziyi yeniden ken-
... "'11 ar:ru etmemektedir. 

- ki bu harekete esasen italya da 
muanzd1r - her vas1taya b~ vurarak 
Polonyaya kar~1 Danzig'deki galeyaru 
ve Almanyada.ki umumi gerginligi 
arthrmak snretile halle matuf bulun
maktadlr. Bu kabil mancvralar kar
~smda bir tek hareket tarzi miim
kiindiir: Beck tarz.fmdan teklif edi
len normal usul haricinde, mevcut 
nizanu bozmak i~ln bir tarafll ola
rak dogrudan dogruya veya bilvas1ta 
her tlirlii tc~ebbtis harbe tahrik ma
hiyctinde te~il:ki edilmelidir ve oyle 
de telalr.ki edilecektir. 

Epoque gazetcsinden: 
Lehler plebisiti kabul etmiyecekle

rini bildirmi~ bulunuyorlar. Fransa 
ve ingiltcrede Polonyaya miizaheret 
edeceklerini gizlememi~lerdir. Bu va
ziyette Almanlara cAtei,;le oynamayi
mz• veyahut da bir Leh gazetecisinin 
soylcdigi gibi cBohemya ve Moravya
da da plebisit yapmIZll' demekten b~
ka bir i.;ey yap1lamaz. 

Oeuvre gazetesinde Tabouis nikbin
dir, diyor ki: 

Berlindeki yabanc1 mii~hidler 

Filhrerin Danzig meselesindeki zor
luklardan vahim s1kmhlan goze al
madan s1ynlmak i~in bir tarz1 hal 
bulmak istcdigini hissctmektedirler. 
Bu mti~ahidler biitiln Alman tehdit
lerine ragmen bugiln Danzigde teza
h ilrattan fazla bir ~ey olm1yacagm1 
zannediyorlar. 

Ordre gazetesinde Viviers yaz1yor: 
Danzig'de bir plebisit mi? Her hal

de Prag'da bir pleblsit yapllmadan 
olmaz. Her ~ey s1ra ile yap1hr. Bohem
ya ve Moravya, ahalisinin reylerine 
m(.iracaat ettiginiz zaman belkl Dan
zig halkmm da reyine mi.iracaat ede
bilirsiniz. O zamana kadar Leh ga
zetelerinin hakh olarak tavsif ettik
lcri gibi plebisit komediyamza seyirci 
bulman1z ihtimali yoktur. 

Londrada bir miilakat 
JJondra 14 (A.A.) - Hariciye Na"'t

n, lord Halifax diin Polonya sefiri 
(fRaczyuski» yi kabul etmi§tir. Zan!le
dildigine gore bu mti!akat esnasmda 
bilhassa tngiliz - Sovyet miizakerelerin
den bahsedilmi§tir. Lord Halifax in
giliz - Ttirk itila!1 hakkmda da sefirC' 
malumat vermi§tir. 

r 

T arablustaki 
• 

ltalyan kuvveti 
Frana1z mahafiline gore 
mevcud 3 hedef nedir ? 

Paris 14 - Askeri mahafile gor~ 

italyanm Tarablusta miihim askeri 
kuvvetler bulundurmasmm ii~ hedefi 
olabilir: Tunus, M1s1r, cenuba dogru. 
italyan kuvveti yerli veya Eritreden 
getirilmi§ k1talarla motOrize k1talar
dan mtirekkeptir. Yekiinti 100 bin ka
dard1r. 200 de tayyare vard1r. 

Twms hududunda Fransa tarafm
dan yapllan tahkimat dolayisile Tu
nusa kar§l bir hareket pek az muhte
meldir. M1s1r hududu tahkim edilrne
mi§tir, burada askeri kuvvet te nisbe
ten azd1r. Fakat buraya bir hareket 
Fransizlarm Tunustan taarruzlarma 
imkan verir ki bu da italyan kuvvet;.. 
lerlnin ia§esini tehlikeye dil§iirtir. 

italyarun cenube dogru hareketi 
stratejik gilc;lilklere rag'men imkdns1z 
degildir. Qat goliine Afrikada ttalyan 
geni§lemesi ic;in daima bir hedef diye 
bakllm1§t1r. --- --- --
General Weygand Londrada 

Londra 14 (A.A.) - General Wey
gand, bu ak§am Londraya varmI§tir. 
Kendisine 100 kadar FranSiz ihtiyat 
subayi retakat etmektedir. 

General Weygand'm bu seyahatinin, 
Frans1z ihtiyat subaylarmm ingilte
reyi ziyareti «;er~evesi haricinde hie 
blr manas1 mevcut degildir. ~ 

r 
KO<;OK ILAN 

okuyucularumz arasmda 
EN SERI, 

I ~-:::..E~1N ucuz 

I vas1tadlr. Allm satim, kira i§lerin
de i~ ve i§~i bulmak i~ln istff ade 
edinizl 

Uzak $arkta 
Amerika, a~1k ,ehirlerin bom
bard1man1n1 protesto etti 
Va~ngton 14 (A.A.) - Matbuat 

konferans1 esnasmda Hariciye NaZln 
B. Hull bcyanatta bulunarak Ameri
karun Tokyo sefiri Grew'in Hariciye 
Nczaretinden ald1g1 talimata tevfikan 
~ungking, Smatov, Vinghe, Fu9ev 
~ehirlerinin bombard1marum Japon
ya hiiktimeti nezdinde protesto etti
gini bildirm~itlr. 

Hull, bu protestonun sivil ahalinin 
bombardunan edilmesini takbih eden 
Amerika hi.iktlmetinin malfun tarzi 
hareketine istinad ettigini soylemi~
tir. 

Amerika sefiri Grew, heniiz Japon
ya hiikumetinin cevabm1 Nezarete 
bildirmemi~tir. 

Beynelmilel mintakaya 
giren Japonlar 

l\Iachitty 14 (A.A.) - Amerika 
konsolosunun Haricye Nezaretine 
gonderdigi bir rapora gore 11 May1s 
gecesi 150 Japon askeri Kulangsu'da -
ki beynelmilel imtiyaz mmtakasma 
girmi~ ve Amoy sulhil mtidafaa ko
misyonu azasmdan blrinin katli ba
hanesile bir~ok ki~ileri tevkif etmir 
Ur. 

Haricye Nazm Hull, mahalli Ame
rikan makamlarmm bu hadiseyl ne 
suretle protesto ettlklerine dair he
ntiz malfimat almad1g1ru soyleml~tir. 

Bir mugalata 
(B~ tarafi 1 nci sahifede) 

Almanya btittin Avrupaya bir nl
zam vermek vazifesile kendini mti
kellef tutuyormu~; Avrupa milletlcli 
onun boyundurugu altma girmek 
ilzere zihniyetlerini a11~tirrnah irni~

ler ... 
Bir yahut iki devletin boyle bir 

hegemoni kurmasma, diger milletle
rin oyle bir hacalete katlan!nasma 
asil ve ef eudi Tilrk milletinin riza gos
terecegini biran bile zannctmek ha
makatlarm en katmcrlisidir. 

Sulh ve emniyeti samimiyetle ko
rumak istiyenlerin cephesine, - iliplo
matik ve riyakar cilmleler, formill
Ier arasmda gizlenmek cebanet ve 
haysiyetslzligini gostermeksizin - apa
«;Ik i~tirak ettik. 

0 Dilnya sulhunil halletmek i.izere 
Milnihte imzalanan anla~manm da
ha milrekkeot kurumadan Almanya 
garp Slavlanm yuttu ve italya her 
emrine muti olan, daimf. eli altmda 
buiunan fakir Arnavutlugu kanla, 
ate~le zaptettl. 

Ni~in? ... Hi!t bir tabli serveti olrnt
yan bu memleketin istilasmdaki sebeb 
ancak askeridir. Balkanlann yan 
bogriinde a~1lan bu gedigi cKarade
nize dogru bir s1~rama tahtas1> yap1l
mak istendigi kimseyz sir degildir. 
Hele bumumuzun dibinde, On iki 
adadaki ta~idatI hl~ begenmiyorduk. 

Onlar varsmlar, sulhiin bu a~1lmaz 
yeni kalesi oniinde: 

- Neye kapulan kapad!mz? - diye 
hiddetlensinler. 

Mugalilta yapmalan; kendi efka
n umumiyelerini kandumak iizere: 
cBizi Tiirkler ~emberledi I :s di ye hadi
sa ti garip bir ~ekilde izaha sapmala
nru da mazur goriiriiz. 

Fakat hakikat ~u ki, kimseyi ~ern
berledigimiz yoktur. Niyetimiz ancak 
sulhtilr. Emniyet, Asayi~ i~nde cebe
rutsuz ve tagalliibsilz blr sulh i~in 
her~eyi goze alanlarm ba~mda geli
yoruz. 

Bu asil, bu namuskar, bu tabii hak· 
Jara milstenit son siyasi ittifak1m1zm 
chilsnii niyetinden ~ilphelenenler, 
ancak suiniyeti olanlard!r>. F. T. 

Banka Komer~iyale 
1talyana 

Sermayesl Te lhtiyat ak9esi: 
at7.596.191.95 i talyan liretlclir. 

Merkesi idare: MiLANo 
italyan m bafhea tebirlerinde 

'UBELERi 
in&iltere, isvi9re, Avuat lll')'a, Maca
ristan, Yuro•laTY•, Rom.anya, Balra
ristan, M151r, Amerika Cemabiri miit-

teb idesi, Brezilya, ~ili, Ururuay, 
Arjantin, Peru, EkvatOr 

Te Kolamblyada 

Alilyasyonlar 
iSTA."IJBUL ~UBE :\IERK.EZi 

Galata Voyvoda caddesi Karakoy palas 
(Tel. 4.4841 2/314/5) 

~ehir dahilindeki acenteler: 
istanbulda: Alalemciyan hananda 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyot

lunda: istikliil caddesi Teter. 41846 
iZMiRDE §UBE 

- - - - - - - -- - - - .. 
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B. Mussolini diinkii nut
kunda sulhten bahsetti 

(Ba$ tarafi 1 inci sahifede) 

~u s1rada Avrupada bir harbi rnu
hik gosterecek derecede gen~ bir 
mesele yoktur. Avrupada bir barb 
olursa bunun dilnya harbi halini al
makta gccikmiyecegi ~iipllesizdir. 

Filhakika ~ozillmesi lilzimgelen slyasi 
diigiimler vard!r. Fakat bunlan ~oz
mek i~in klhca liizum olmad!g1 fik
rinde rnusmm. Maamafih bu mesele
lerin halli Ia.zundlr. <;tinkil uzun bir 
karars1zhga ha~in realitc tercih edi
lir.> 

B. Mussolini bundan sonra Alman -
italyan mihverinden, Mllanda imza 
eclllen askeri lttlfakla iki hilktimetin 
arasmdaki i~birliginin kuvvetlendigin
den bahsetmi~ ve demi~tir kl: 

cAlmanya ile biitiln rnilletlere adi
lane bir sulh vermek i~in elele yilril
yoruz. Sulhii, dahili vazi)etimiz feta.
keti amizdir diye istemiyoruz. 17 se
nedenbeli bu felaketten bahsediliyor. 
Dii~manlanm1z bahsedilen felaketi 
daha ~ok zaman bekliyeceklerdir. 
Sulhii, harbin maddi yorgunluklan 
korkusu dolay1sile de istemiyoruz. 
c;unkii boyle bir~ey bizim i!;in tama
men me~huldiir. 

Hududumuzun, yakln bir hududu
rnuzun (Fransa kasdediliyor) ote ta
ra!mda (1sbk sesleri) Italyada Po va· 
dislnde kolay bir gezintiden bahsedi
liyor. Birinci Francois \'e sekizinci 
Charles zamanlari ge<;mi~tir. Alpla
nn arkasmda bugiinku gibi mtittehid 
bir millet bulunmad1g1 zaman1ar ital
ya ecnebilerin istilasma ugradt. Bu
giinku italylda boyle bir vaka olamaz. 
~imdi anlamak istiyoruz: Demok

ratlar da totallter devletle1 gib1 sa
rnlmi olarak sulhil istiyorlar m1? 
(Hay1r sesleri) Siz kati cevap verdi
niz. Ben de bundan i.;ilphe ettigimi 
soyliyecegim. 

Son zamanlarda diln) anm ti~ kl
tasmm ha1itasmda degi~iklikler ol
du. Fakat ne Almanya, ne Japonya, 
ne italya bilyiik demokl'asilerin hu-

Hali~teki ktipriiler 
(Ba~ taraft 11 inci sahifemizde) 

24 dilr. Dubalarindan, ortaya kon
IDU§ dort tanesi kopri.iniln ~1hp ka
panan k1sm1m te§kil ediyordu. c;e;
i;eve §eklinde ayaklar tistiine oturtul
mu§ bir tablier manzumesi ile birbi· 
rine iki§er iki§er birle§tililmi§ clan 
bu (kap1 gozii) dubalan tipk1 bir l:a
p1run iki kanad! gibi birer mente~ 
etrafmda 180 er derec.e donerek il.ti 
taraf a a~1lmakta ve gemiler ge~tik

ten sonra da ayni suretlc kapanmak
ta idi. 

Koprilniln sabit k1sm1m te§kil eden 
geri kalan dubalar da 1,85 mere yi.ik
sekliginde ii~er esas kiri~ ile birbirine 
baglanmakta idiler. Bu kiri~erin ~o
gu klsmen miitedahil idi. Kiri~ler ~
g1 yukan Warren sisteminde idil~!·. 

Kopriiyil kenar ayakla birle~tiren (kly1 
gooleri) yine ayni sistemde uc esas ki
~ ilstiine yap1lnu~arch. Bu kiri~ler 
kenar ayakta sabit, birinci duba tis· 
tiinde de mi.it-eharrik birer mesnede 
oturuyordu. 

Bu kopril, 1rgat ve dolap tertibati 
ianesile ve insan kuvveti ile a~bp ka
pamrd1. A~1lma ve kapanma rniiddet. 
leri normal olarak onar dakika he
sa planmI§tI. 

Her duba dorder zincirle ~apalara 
baglanmi§tl. Dubalan vasati 60 ton
du. DO§eme seviyesinde ve iskele bR§· 
lannda dtikkanlar, gazinolar vard1. 
Eminoniine yakm bir yerinde n Ha
li~ cihetinde blr de deniz hamam1 
vardt. 

Bu demir koprii 1912 ye kadar Ka
rakoyde kalm~ ve bu tarih ten sonra 
Unkapamna nakledilerek 936 senesi-
ne kadar Azapkapt - Unkapam ara
smda ~ah§tmlm1§tlr. 37 senesi Kara-
koyde 23 senesi de Unkapanmda ge~
mek ilzere bu koprilniin omrii ceman 
61 senedir. 

Do§emesi daima yenilenilirdi. Kop
rii klsnu saglam kalnu~tir. Koprii us
talanndan Karsh ismailin l!adesine 
gore Avnullah, Fethibtilend ve Muini 
Zaf er kurvetleri tersanede Armstrong 
§irketi tarafmdan tarnir edildigi 1907 

kuku htikilmranisi altmda bulunan 
araziden ne bir metre murabba1 aram_ 
ne de bir tek insan alrular. 0 halde 
bu kadar galeyane sebeb ne? I 

Demokrasiler bundan ba~ka iktisa
di sahada da harbe ba~lam1~ard1r. 
Fakat harbler yalmz alhnla k::zaml
maz. Balt1k denizinden Hind Ok)a
nusuna kadar uzanan 150 milyonlulc 
bir kiltle ezilemez.> 

Londra mahafili ne diyor 1 
Londra 14 - B. Mussolini, be:kle

nilen nutkunu bu sabat soylemi~tir. 
Nutuk hakkmda evvelcc bir ~ok ha· 
berler i~aa edilmi~U. Bu haberlerin 
hilfifma olarak B. Mussolini ne Ti.irk • 
ingiliz mtinasebatma, ne Danzig me
selesine, ne de Fransaya kar~1 olan ta
leblerine temas etmi~tir. Yalmz A\'· 
rupada harbi icab ettirecek bir ha
dise olmadlf'im soylemi~. demokrat 
devletlerin samimi olarak sulhii iste
yip istemediklerinl sormu:; vc miltad 
ve~hile Alman - italyan kuvvetli if 
birliginden bahsetmi~tir. l 

F ran11z aiyaai ma~filleri 
nutku mutedil buluyorla r 
Paris 14 (A.A.) - Frans1z siya!t 

mahafili Mussolinlnln nutkunun iti· 
dalli oldugunu ehemmiyetle kaJdedi· 
yorlar. Bilhassa Almanya ve italya
mn sulh isteklerine dair Mussolininiia 
verdigi teminat nazan dikkati celbet
rnektedir. 

Nutkun, demokrat memleketlcrin 
tehdid edici vaziyeti hakklndaki par
~asma gelince, Frans1z slyasi maha
fili demokrat devletler tarafmdan ku. 
rulan garantl S'isteminin milnhaSiran 
tehakkiim t~ebbilslerlne kar~1 koy
mag1 istihdaf eyledigini tebarilz et
tirmektedir. Eger Mussolininin iddi
as1 gibi mihver devletleri hi~ bir te
cavi.iz emeli beslemiyorlarsa, mezkur 
sistemin yilulacag1111 soylemek man
tiks1z olur. Chamberlain ve Daladier 
de aynca bu sistemin biltiin sulhcu 
milletler icin ~1k bulunduruldugunu 
miitcaddid defalar ilAn etmi~lerclir. 

1000 yatakl1 
hastane 

(Ba~ tarafi 1 inci sahifede) ' ' 

Dahili k1sm1 da yakmda bitecektir .. 
G0z paviyonunun da bina k1sm1 tarna
mile bltmi§tir. Etiiv tesisati bittikten 
sonra bu paviyon a~1lacaktrr. OOz pa
viyonu 36, cerrahi paviyonu da 70 ya-
taklI olacakbr. I 

Beledlye bu seneki bil~e ile yeniden 
20 yatak tesis edecek ve bundan ba§
ka ikincl blr 20 yatak da hastanenin 
muhtelif paviyonlarma taksim ed1Je .. 
cektir. Bu sene te~rinievvele kadar 
hastaneye Tip fakiiltesi ve Belediye 
biit~esinden olmak iizere 196 yatak 
ilave edilecektir. Hastanenin §imdnd 
yatak mevcudil ii~ yiizdiir. Yeni yatak
larm ilavesile hastanenin yatak say1~ 
496 ya balig olacaktir. Tip faktiltes, 
tedrisat maksadile Cerrahpa§a hasta-
nesinden istifade etmege ba§lad1g1 za
rnan Belediye hastanestnden yaptlg1 
istifadeye mukabil yatak ba.§ma Bele
diyeye 35 kuru§ veriyordu. Belediye ile 

tiniversite arasmda cereyan eden mu
habere netlcesinde fakiiltenin 939 btit

~esine her yatak i~ln 75 kuru§ iJAve 
edilmi§tir. Bu suretle fakillte hesab1-
na a~lan her yatak i~tn evvelce alman 
35 kurll§ da dahil oldugu halde 110 
kuru~ almacaktlr. 

Cerrahp8.§a hastanesinde yap1Jan 
~arna§ll'hane ve mutfak binas1 bitmig-
tir. Bu miiesseselere konacak makine
Ier i~in bu seneki Belediye bii~esindeQ 
seksen bin lira para aynlmi§hr. Eu·· 
tesisat ta bittlkten sonra mutfak v~ 
~am8.§1rhk dairesi de a~llacakbr. I 

- "9Httn11n11111111u111111111t1111111uu11111111111111111111111n1n•uo.-

seneslnde biltiin dubalan yeniden 
yap1lm1§lard1r. Degi§tirmek gii!r ve 
tehllkeli idi. 

Demir Unkapam kopri.isilc u~ilncu 
Karakoy kopriisilndcn b~a bir ya

zida bahsedeceglz. 
Yilksek miihendis 

G. Ainu 



.. 

Sahife 14 

ENAN 
Bas1mevi ve Kli~e Fabrikas1 

Sahip ve miidiirii : Kenan Din~man 

Son sistem makinelerle miicehhez kli~e 
atoly;esi - En miikemmel tab1 makine

leri ve miicellidhane tak1mlan 

Alelumum Ii~ ve tab1 t1lerinde en titiz mO~terilerl 
bHe memnun birakacak vaziyette bir mOessesedlr. 

Mecmua, Brils.Ur, Kifap, Defter, Nefis renkli 
bask1 islerini en ehven fiatle deruhte eder. 

Babuili civarmda Narlibah~e •okaginda No. 15 Telelon: 20113 

Rotatif makJr:ielerinde resimlf ve 
renkll gazete ve mecmualar1, baskr 
adedl yUksek rlsale, kitab ve her. 
n_evi matbualar1 en temiz $ekildeen 
ehven $eraitle basar. 

* Devam/1 If/er. /~In hususl feralt tesblt 
edillr.. Faz/a tafsll~t /~In matbaa ldare-
sine mlJracaat. · Telefon :20497 t 

~~~~ 

BULMACAMIZ 
2 s 4 !> 6 

1 - Bir meyvamn lmrusu 
2 - Ahtjap mobUye yapan sanatkAr. 
3 - Tersl dar a~1z.ll kaplara. maylat bo

§altttken kullnmhr - Erkek - ba.§l
na cD» gelirse kocasmdan bol}an
m1~ olur. 

4 - iskamblldc blr kagid. 
5 - B~me. cY» gcllrse !era et demek

tlr - DebdebG. 
6 - Hakem - Sonuna e:Y.- gellrse belc-

dlye demektlr. 
7 - Villi.yet - Olullikten vnzge~en. 
8 - Koyliiniln el blrllgile ynpti.gi l!J. 
9 - Ba.~ma. .X» gelirse madam olur 

Hafriyat. 
10 - Bir kndtn ismi. 

Yu1'andan n11ati: 
1 - In~at1 fenni - Dokuzdan bir fazta. 
2 - Yayll minder ynpllacnk malzeme. 
3 - Yiikselme - Bir renk. 
4 - Istirahatte bulunan. 
5 - Hububat tozu - Adamlar. 
6 - Qlfte ko~ulm~ okiizleri gayrete 

getlren. 
7 - Cebren - Beynn edat1. 
8 - Baima ciDJ) miltrse miistevi olur -

Ba1'ma cVD gellrse dnrp olunmak
ur. 

9 - Meyva suy.u - Tersl ~.Pk de~Udir. 
10 - Biiyiik mabud. 

Gecaa balmaeamma haW 

SOidan uf•• 
1 - Nlhavendt 2 - Unwml, Uil, 3 -

Tavukgotsu. 4 - Ule, Tatmak, 5. -
Keyhosrev, 6 - Narges, 7 - italya, ise, 
8 - Art. Anayol, 9 - De, Kora, 10 -
Enerjl, Kul. 

Yilbnda11 atal't: 
1 - Nut.uk; lade, 2 - Imnle, Tren, 3 -

Huveynat, 4 - Amu, Hal, Er, 5 - Viktor
ya, 6 - Gasyan, 7 - <:>tre, Ak, 8 - Dut
mesiyok, 9 - isav, Soru, 10 - Ulkii, Melli. 

T. C. ZiRA&T BA KASI 
Kruulu1 tcailii: 1888 

Sermayesi: 100.000 .. 000 Tilrk llras1 $ube ve Ajans actedJ 262 
• 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LIRA lKRAMlYE VoERECEK 
Ziraat Bankasmda kumoarall ve ihbarm tasarrut hesablarmda en u 50 Uram buhmanlara senede 4 dela 

~ttlecek kura Ue B§a~da.Ja plAha g6re ikramlye dagthlacaktlr: 

4 Ad et t.000 Lirabk 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 .. 

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

DlKKA T: Hesaplanndak1 paralar bir sene i~lnde 50 llradan a.pp dil§meyenlere ikramty" ~lkdlll 
dJ.rde % 20 !azlaslle verilecektir. 

lrur'ruar senede 4 defa, 1 EylOJ, l Bfrlncl .JcAnun, 1 Mart ve 1 Raman tariblerindc feldlecekttr 

AK$AM Tl 
AK.SAM okuyuculan bu guzel ve faydah kitaplatl 

YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 

' 
FAIK SABRI DURAN'1n eserleri 

K~ 

Nereden geliyoruz? 40 Yeryiizil Gokyiizii 
c;ocukian. co~a!ya klraat-
lert 50 

Bir TUrk klZlrun Amerika 
yolculugu 

Co~yada ilk adnn 50 
Don Ki~ot 25 

Cuceler vc devler memleke
tinde Gillliver'in seyahat-

Arzm mer.kezine seyahat 25 lerl · 

En tan1nm1~ mut:larrirlerln 
gUzel romanlari 

Kii~iik trn.nlar 
Klnrclk p~ 
Dell 

Yall ~apklm 
Bu perdcnin arkasmda 
DUgun gecesl 
Stimer Klzi 
Asyndan bir giine~ doguyor 
Penbe m~lahh hamm 
Bir kadm ge~ti 
Devier kaldlnrm 
~k flrtmasi 
Dipsiz kuyu 
Penbe p1rlanta 
ild cinayet gccesi 
Karacaahmcdin esran 
Xa.rd~ katill 

VA - NU 
Sermed Muhtar 
SelAmi izzet 
Btirhan Cahid 
Z. I 
Blirhan Cahid 
fskender Fahrcddin 
iskender Fahrcddin 
Sermed Muhtar 
Selftmi izzct 
Ha.lid Fahrt 
Muazzez Tahsln 
VA - Nft 

> > 
Hikmet Feridun 
V! - NO. 

• • Me§hur ARSEN LOPEN ser1s1 
Seri tamamlanmt§hr. Resimli 6 hiiyiik cild

Her cildin fiati: 80 kuru§ 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebl habralar 
Fazil Ahmed 

Hilscyin Cahid 
[Klymetll edibin muhtelif 
eserleri] sf 

Sinema y1ldtzlan [Album gibl rcsimllJ 1~ 
ittihad ve Terakld tarihlnde 
esrar perdesl 

M. Ragip 150 

italyadan Amcrikaya n8.Sll 
u~tular? 

M. Saffet 

Necdet R~t(l 
Ahmed Rcfik 

Kadm asker olursa 
Tarih ogreniyorum 

~---------------------------.-------------------------" o/o 20 iskonto kuponu AK.~AM n~riyatt ten.I yerlerl 

Bu kopunu keslp cAID;!AM 
matbaasi kitap servisine> getirir 
veya gondcrlrseniz bu listedekl 
fiatler iizerinden size y{lzde 20 
iskonto yap1lacakbr. 

cAK~AM> matbaasi - 1stanbul 
Muallim Ahmed Halld kitapha· 

nesi - Ankara caddesl, 1stanbul 
Para yerine mektup i¢n:!e pos· 

ta pulu kabul edilir. 

~- -
OSMANLI BANKASI 

TORK ANONIM ~IRKETI 

TESiS TARiHi 1863 

Statiileri ve Tiirkipe Ciimhurl,,eti t'le miinakit mukavelenames1 
2292 Numarall 10/611933 tarihli kanunla /asdik edilmi'stit 

( 24/6/1933 larihli 2435 Numa raft Resmi Gazele) 

Sermayesi: 

i htlyat ak~esi : 

10.000.000 ingillz Liras1 

1.250.000 lngiliz Llras1 

Tiirkiyenin ba~hca $ehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MAN<;ESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAI<, FILISTIN 

I ve MAVERAVI ERDUN'dc 

Merkez ve $ubeleri 

YUGOSLAVYA. RUMANVA. VUNANiSTAN, SURiYE, lUBNAN 
- ve HATAV'da 

filyalleri ve biUiln Dunyada Acenta ve Muhabirleri vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesab1 cari ve mevcfoat hesaplan kiisad1. 
Ticari krediler ve vesatkli krediler kii$Cldt. 
Tiirkiye ve Ecnebi memleketler Uzcrine kc$ide senedat iskontosu 
Borsa cmirleri. 
Esham ve tahvilat, alhn ve cmtaa uzcrinc avans. 
Senedat tahsilih ve saire. 

fn yiiksek cmniyet ~artlarin1 haiz kiral1k 
Kasalar Servisi vard1r • 
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. 
MAZON MEYVA TUZU 
INKIBAZI defeder, MIDE ve BARSAKLARI 

kolaybkla ve miilayim bir ~ekilde bo§altarak rahathk ve ferahhk verir. HAZIM
SIZLIK, ~l~KfNLIK, BULANTI, GAZ, SANCI, MIDE BOZUKLUGU, BARSAK 
ATALETI, INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MIDE EK~ILIK ve 

Y ANMALARINDA ve biitiin mide ve barsak bozukluklannda kullan1n1z. 
MAZON MEYVA TUZU son derece teltsif edilmi~ bir tuz olup yerini tutamiyan mtimuil mil.stabzarlardan daha 

(.abuk, daha kolay Ye daha katt bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat . 

............ m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~, ... --------------· 
i Sagbg1n1z1 Kans1zlar i~in 

Pek Mukemmel 

Vapurlar1n Haftahk Hareket Tarifesi 
l& Ma)'lstan 22 lhyisa kadar muhtelif hatlara kalkacak Tapurlarm isimlt:rii l 

k~ gun u saatleri ve kalkacaJdan nhtimlar. 

kara4i~is llattma - Sall 12 de (Ege), per§embe 12 de (Cfunhuriyet), 

~hattma 

haut hattma 

pazar lfi da (Aksu)'. Galata nhtimmdan. 
- Sall 18 de (Antal~'3), cumartesi 18 de ('Olgen). Sir

keci rihturundan. 
- Salt, per§cmbe ve pazar 9,30 da. (Ugur). Tophane 

nhtlmmdan. 
Mudanya hattma - Her giin 8,45 de (Marakaz) sistemi vapmlardan bi

ri, cumartesl aynca 13,30 da ,.e pazar 20 de (Trak). 
Oalata 1·1ht1mmdan. 

llandirma hattma - Pazartesi, ~ar§amba ve cuma 8,15 de (Trak). Ayn. 
ca i;ar§3mba 20 de (Ulgen), cumartesi 20 de (An. 
tal~ a,. Tophane nhhmmdan. 

karabiga haUma - Sall 'e cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtmundan. 
hnroz hattma - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane nhtmundan. 
Ay\ahk hattma - <;ar§amba 15 de (Saadet), cumartesi 15 de (Bar-
. tm). Sirkeci r1htimmdan. 
l&nur slirat baHma - Pazar 11 de (Ankara). Galata r1ht1mmdan. 
afer iin hatima - Sah 10 da (~anakkale), cuma 10 da (Etri.isk). Sir-

keci nhbmmdan. 

NOT: Vapur seferleri hakkmda her ti.irlti malumat a§Bg1da telefon nu. 
ln&.ralan ya2.1b acentalardan ogrenilir. 

Karakiy acentahp - ltarakoy Koprii~ Tel. .f23Gt 
Galata acentahjl - Galata, Deniz ncareti 

Miid. binasa altmda. • 40133 
Sir•ed aeenta11fl - Sirked, yelcu salonu » 22'240 

Sehir hatlar1 vapurlar1 kahve ocaklar1 1/Haziran/ 
939 dan itibaren bir aene miiddetle a~1k artbrma ile 

kiraya verilecektir. 
Artt1rma 181 5, 939 saat 14 de Denizbank kamara servisinde yaplla

Cakttr. (lfiOO) lirallk teminat lAZlDlcbr. ~artlar1 ogrenmek i~in her giln 
lntztQr senrise muracaat edilebllir. 

ViYANA"da Profesir Dr. VA<i1'"ER'in Fom1iilii -1 N BK ZAM 
Ekzeman1n hususi ilic1 

Yua q ~banlan d~mal g~irir. lier enanede kutusu 51 kuru§tur. 

llUllUll 

koruyunuz: 

MEYiVl\ TJT'ZU 
En ho~ ve tabit meyva usare

lerinden yap1hm~tir. 
Taklid edilme&. kabil olma

yan bir fen harikasuhr. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANF.Si 

BEYOOLU - ISTANBUL 

Dr. Haf 1z Cemal 
Lobunheklm 

Dabiliye miitehaauai 
DITaa~ lM 

._,.... ...... l'Uar laarif ....... 
%,5-1 Sall. Cumarteai 1,5-1% fukarap 

T.JZIM * 
Dr. ihsan Sami 

~KSURUK ~URUBU 
oksiiriill Ye ndes darhti, Mtmaea 
Ye ll1zamtk oksiiriikleri i~in pell teell'll 

ili~tu. 

.. ___ Berk.es kullanabilir. - --· 

....... 

. . . 

: ·. . . ..·" ; ···~ : .• : .. ,, . 
. ~ .. 

• 
Deptiu: Galala, 

Gu111ruk 1ok. No. 36 

Avrupada en ~ok 
kullamlan 

POKER 
Traf b1~aklar1 memleketi

mizde dahi en ~ok sevilen 

poker tra~ b1~ag1d1r 
• 1nan1n1z,, "Bana 

Bu Siit kremas1 
usulii sayesinde 

50 ya11nJaki bir ~ok kaJ1nlar 
ancak 30 ya§larinJa 

goriineceklerdir. · 

Oklarla i1aret eJilen 
yaleTe tatbik ediniz. 

Sonra da biitiin yiiz 
ve boynunuza aiiriiniiz. 

Buru§JllU§, solmll§ ve gevtemif bir 
cildi, tazeleyip gen!tlettirmek i~in i§te 
llze basit bir usul: Taakim ve tasfi:ye • 
~ bir miktar silt kremasi bir 
mlktar aaf zeyUny&gi Ue ~tmms. 
Sonra hepsini iki lo.sun en iyi krema 
lle k~tmmz. Bu halita, clldin1zi bes
leyip tazele§tirecek ve inarulmaz bir 
giizellik temin edecektir. 

Bir aktris genc;lik manzaras1m mu
baf aza ve idame ~ bu basit usulii 
tatbik etmi§ ve 70 yqmda gen~ kadm 

rollerini oynamJ~tU". EczaclillZ da bu ha
Utayi size ihzar edebllir, !akat muh
t.eviyati az miktarda otinakla beraber 
pahahya mal olur. (Yats1z) beyu 
rengindekl Tokalon kremlnln terJdbin
de saf zeytin yag ile ihzar edilmi§ sflt 
kremasi mevcuttur. Clldin1z1 beslemek 
iotn en milkemmel ve hakikj blr dlt 
UDl\ll'Udur. Her halde memnuniyet 
bah§ eemeresi garantilldir. Aksi h&l
de paran1z iade edllebllir. 

Dr. HORHORUNI 
• hastalarm1 ak.pma kadar 

Sirkecl Vlyana Oteli yanmdaki mu-
ayenehaneslnde tedavi eder. 

Telefon: 24131----~ 

Selinik Bankasi 
Tesis tarlbi: 1811 -·-

idare merkezi : 

Istanbul (Galata) 

Ttirldye fUbelerl: 
iSTANBUL, (Galata. Yenicama) 

MERS1N 
ADANA Biiro&u 

TUDanistan ,ubelerl 1 
SELA.NlK., AT1NA 

Her tiirlii Banka 
muamelah 
Kirahk kasalar. 
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SOzU bO$ detlldir 
CAPA MARKA MOSTAHZARATI 

BU sOztt l'Elb> EDEN GU~ YURD TOPIUKLABININ BtatctK ~ llAYNAtmm. 

Arpa un~ 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu • 
Pirin~ unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
Patafes unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Bugday nisastas1 
Pirin~ nisastas1 

Salep 
Tar91n 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
K1rm1z1 biber 
(Kutu ve · 
Paketleri) 1 

l 
Memlekette bu maksatJa kurulmUf ve her !jeye ragmen (2') sene neslln giirbiiz yetipneslne tevakkufsus 

binnet e~ yegine Tilrk san'at evidir. Yavrulanru.za, doktorlanmzm tertib ve tavsiyesilo 
vereeeginis bu gidalar mutlak huzuru.nuzu temin edecektir. 

CAPA 
D(trl.'YADA BEYNELMILEL ~ORRETt HAtz E~LERiLE KAT'ITTEN OMUZ OMUZADIR. 

Daha ilstilnilniin bulunmasi mum.kiln degildlr. Tekmil milstahzaratmuz muhayyerd.ir. Her yerde daima taze 
ola.rak: bulaca.k.suuz. Adres: ~ikta., - K111~ M. NURt CA.PA Tel. 40337 

Her §eyde tasarruf caiz olabilir, 
fakat ~ocuklar1m1z1n s1hhatinde asla! 

9ocuklartnrza her zaman en iyi feyi veriniz 

Uc lJllktan itibaren FOSFA iN vermek basta oelir 
FOSFA TiN 

en miikemmel ~ocuk gidas1d1r 

FOSFA TiN 
renksiz yanaklar1 pembele~tirir 

FOSFA TiN 
ile beslenen ~ocuk kanb, canb ve daima 11hhatli olur 

FOSFATiN Fransadan gelir, FALYER markasile aray1n1z. 

F 0 s· F A T i N F A L Y E R 
Butiin eczane fJe biitiin bakkallarda vard1r 

l ' 

'\ 

-

.SA YIN BAY AN! 
Giizelliginizi korumak i~in a-ece yatarken kulland1itniz 

yagh krem aizi ho1nut etmiyorsa: Mahzurlarmdan 
tikiyet~i iaeniz: 

XA . ·yu f atbik edinlz. 
Parisin en kibar mahf elleri ve yiiksek tabakaya mensup Milyonlarca kaclm 
iNNOXA Siiti.b kullanmaktadlr. 

i:NNOXA Siitii, ((illerl, burU§ukJukJan izale ederek cildinizi makyajlQ biitiin 
m.azarratlanndan korur. 

INNOXA SUTO Parlste Doktor DEBAT IAboratuvar1anncia ha.mtarur. 
Tiirkiyenin biitiin Parfiimor ve biiyiik eczanelerinde aat1l1r. 

. 
1Jmumi aetft7ai midiri: fe.W &a4le 

.. 

Toptan sati., deposu: tstanbul 1t Bankasi arkasl Rahvanc1Jar aokak 

Can lAboratuvan Tel: 21939 

TURK HAVA KURUMU 
27. n c i T E R T I P 

BUYUK PIYAN80SU 
Birinci ketide: 11/Mayia/1939 daclu. Biiyiik lkra· 

·ye: 40,000 lirachr ••• Bundanba1ka: 15.000, 12.000, 
10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000ve 10.000) liraldi 
iki ad et miikif at vard1r ••• 

Yenl tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyl ihmal etmeyinls. Sb de 
piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan aranna ginnJf olursunus ••• 

C::: I Istanbul beledlyesl 114nlar1 I . ] 
Karaaga~ miiesseseslne su isalesi i~ln liizumu olan ve hepsine 789 Ura 

45 kuru~ bedel tahmin edilen elektirk motorii santri!ilj tulumba, ~~ 
dra ve buna milteferri 'sair malzeme · a~ ekslltmeye konulm~ur. ~art. 
namesi Levazim miidilrlilgiinde goril lebllir. ·isteklller 2490 sayill kanun· 
da yazih vesika ve 59 lira 21 kur~ luk ilk teminat makbuz veya mektu
blle beraber 22/5/939 pazartesl giinil saat 14,30 da Dabnl Enciimende bu-
Innmahcbrlar. (3108) 


