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Son sahifedeki ilan1 okuyu.nuz 

Tabii Kanya 
Pazar 12 Birincikanun 1937 

~lakbel ve mUkemmel 
bir su ~ehrimiz: 
Ye~il Yalova 

'r' 
.i?tlac~k itlerle Y alova yalmz bir 
)e ~· Yer1 degil, ayni zamanda 

r 1• Ya.banct herkesin can atacagi 
bir safa mahalli olacakhr. 

\.n alovamn miistakbel su §ehrimiz 
)7' degil, §imdiden bir su §ehrimiz 

Cakt oJdugunu soyJiyecekler bu!una· 
Rill 

1~. Ve onlar bt. sozlerinde haks1z de
old e: Ir, \:iinkii Y alovada amlardanberi 
llle llgu gibi §imdi de ayni §ifa verici su 
@envc~~d~r. Kaphcalann yeri oraya de
ed'! 51.huh himmet elile olduk~a tanzim 
g1bi1~· sahi!de de t1pk1 yerden ot biter 
lllist It Y alova kasabasJ fi§kirarak ~~k
old 

1k' Su §ehrinin ba§hca §arb alan su 
lev ll tan, ham am, otel ve lokanta gibi 
~~ ~~~ da bulunduktan sonra §imdiden 

Or n v.~r de~ektir. . 
bir ast oyled1r amma modem telakk1de 
lay ~ll §ehri bt· kadarile tam bir su §ehri 
ltld arnaz. Zaten biz ba§IJgJmJzda yalmz 
bel stakb~: su §ehri demedik, miistak
~" ~ lllukemmel su §ehri dedik. 

-ru " d' lttU b' agact 1ksen ya§aracak kadar 
lite~ 11• olan o yerlerde planh bir him
~U .. ~tsbeten pek k1sa bir zamanda yer-
1 ~llnun 'f f . . b' . ijl!s I §l a ve .~a a venc1 1r cennetl 
~i~ll e gelebilir. Oyle cennet ki memleket 
~alk Yaytlacak §ohreti mevsiminde kendi 
~e •

1
rn1Zt sinesine c;ekecegi gibi kom§U 

~ti~~ketlerd.en ba§hyarak memleket ha
~~h Irc;ok d1yarlarm giizellige ve §ifaya 
~a klac ~e miitehassir bir c;ok insanlannm 
ler kez~I.k mevsiminde memleketimize ge
~a ~ I b1r ho§~a vakit gec;irmelerine zetnin 
tq ~b. 1Yabi!ir. Bunun bu suretle tahakkuk 
~/b_Ilrnesi ic;in Y alovay1 modem §eklin· 
hliJd~r su §ehri yapacak tedbir ve tertibleri 

li1.~e? al~a~a ihtiyac 'JardJr. 
ta~ ~kumehmiz de bunu du§iinmii§ ola
ll)e kt Yalovada bina yapmak istiyen}ere 
Ia tcanen arsa vermek i~in Meclise bir 
~un t· 'h · · I' k I ~~- ay1 .as1 gehrmJ§ ve onu ay1 o • 

b~ru ehemmiyetle miidafaaya koyulmu§ 
lah~Uyor. Filhakika bir su §ehrinde ev 
~ak J•olarak yerle§mi§ aileler de bulun
le1 .. az,mdtr. Su §ehirlerinde boyle aile
Pa.ll1~In birc;ok gec;im sebebleri vardtr, ve 
~t~:~Y~nculuk bunlann ba§mdadJr. Daha 
~~~ bn bedelle insan yat1racak, hatta o
oJ, otele ve lokantaya nisbetle daha ucuz 
eq tak Yiyecegini i~ecegini temin edecek 
lt!e~r.bu . yiizden para kazamrlar, ve hepsi 
t~l ktnhk olan su §ehirlerinde pansiyon
bel1 Ya~an oylt: aileler vard1r ki bir se
la,\· g~~mceml~rini iki iic; ayhk mevsim 
llkJ 1Y~tmden <;Ikanrlar. Bu tiirlii kolay· 
eqear tse su §ehrine daha c;ok ragbet temin 
~adr. Onun i~in hiikfunetin teklifi yolun
ta~ 11• Y alovada ev yaptJracaklara mec
~es~ arsa verilmelidir. Bunda su §ehri 
fa.yd Ina da, umum namma da ancak 

1' a ~~rdtr. 
a18 ab1I su ~ehrinde §Una buna meccanen 
~a; 

1
verilmek ic;in evvela su ~ehrinin plam 

a~1 1 tnt§ olmahd1r, ve i§te burada bizim 
~e~1tnak istedigimiz miistakbel ve mii
~~~ Ill e) Y a! ova su §ehrinin §emasi a !Itaya 
ola.~\ Y alovamn bizim dedigimiz su §ehri 
v,,. a Plamm yapmak ic;in §imdiki Y ala· 
lov 1 degil, on be§ yirmi sene sonraki Y a
'ahij~1 &?zoniine almak lazJmdJr. Bu ta 
~ilo ekt Y a! ova kasabasmdan on be§ 
ta. ;etro i~eride bulunan §imdiki kaph
h ih e.rlerine kadar biitiin biiyiik bir saha-

AIIva edecek bir pland1r. 
ede Vrupadaki baz1 emsalinden istidlal 
takbef bizim takdir ettigimize gore miis· 
<likj e Y a!ovamn kaphcalan yalmz §im
tek J:C! er~nde tevessii ve tekemmiil ede
de egJ!d•r. Yalovanm bir §imdiki yerin-

~arnur banyolanna vannc1ya kadar 

YUNUS NADt 

~·-----~/ TEFRIKAMIZ 

b • Avusturya imparatori~esl 
~hzabetin hayatt 

4fJ ""=== c;:evirenler: . 

lt 1'1JAT CEMAL. SUPHI ZIYA 
~s~n• 

tllhJa;d evrak hazinelerinden, gizli mek-
~~ ahnan vesikalarla a~rba~h 

Jr «tarih» olan bu eseri 

Sah giinii 
ne~re ba~ltyoruz 

Mussolininin dUn ak~amki nutkU 
Biiyiik F a§ist Meclisi, diin Milletler 
Cemiyetinden c;ekilme karan verdi 

Mussolini, kararz halka bizzat bildirdi 
(<Bu tarihi karar1 daha fazla 

rasi siiri.isiinden ~Ikan tehdid 

gecikti:remezdik. 
sesleri hizi lakayd 

Demok

btrakir>> 
• • 

Bir ltalyan lrnpara-

torlugu tesis edilecek 

Mussolini de kaydi hayat 
,artile ba~vekil olacak 

Roma 11 (Hususi) - Biiyiik fa§ist 
meclisi bu ak§am saat 24 te toplanmJ§br. 
Meclis yalnr. miihim zamanlarda toplan
dJgJ i~in bugiinkii toplanh biiyiik bir me -
r<.k uyand•rmJ~. on binlerce balk erken -
den Venezia meydamm doldurmu§tu. 
Her taraf bayraklarla donanmJ~tJ, 

Biiyiik fa§ist meclisi 2 te§rinievvel 
1935 te toplandJgJ z,aman M. Mussolini 
tlabe~ harbinin ha§ladJgmi bildirmi§, 5 
may1s 1936 da ikinci i~timatnl yapan bii· 

1\'l, Mussolini ve Romada bir nutkunu dinlemek ic;in toplanan halk 

yiik fa~ist meclisi Habe~ harbinin bittigi- him bir karar vermek iizere toplanan bii
ni, 9 mayts 1936 da da ltalyan !mpara • yiik fa§ist meclisinin bugiinkii mukarre • 
torlugunun kuruldugunu ilan etmi§ti. rat1 biitiin diinyada biiyiik bir alaka u -

!talyan anayasasmt deg§tirmek ve ya- yandJrmJ§tJr, 
hud milletin muhdderatile alakadar mii· · [Arkast Sa. '1 siltun. 3 tel 
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Ekonomi ve Artt1rma haftas1 
Bugiin Ba§vekil Celil 
Bayai-'In t . ac;t y· 
Ulusal Ekonomi ve Artbrma Kurumu, mekteblere 

Atatiirkiin hirer fotograftni gonderecek 

Almanya ile 

Eski FransiZ Ba~vekili . 
Flandin Berline gidiyor 
Paris 11 (A.A.)- ' ,..._ 

Havas bildiriyor: ~ 

Ba§vekalet, M. P.E. 
Flandin'in Fransa 1: 
hiikumeti tarafm -
dan Berlin ve Ro • 
maya bir vazife ile 
yollanacagt hak • 
kmda bir Londra 
gazetesinin verdi • 
gi haberin dogru 
olmad•gm1 bildir • 

Nankin'deki sokak muharebeleri ~iddetlendi 

<;in de muvakkat · bir 
hiikiimet kuruluyor 

<.;inin 54 eyalet miimessili, muhtar bir idare 
tesisini kararla~brd1. Merkez Pekin olacak 

Nankinde hiikumet mahallelerinden bir manzara ve Nankinden 
aynlan Mare§al (;an·Kay-~ek 

Londra ! I (Hususi) - Uzak§arktan l ( 
alman haberlere gore N ankinde muhare-
be ac1 bir §ekilde devam etmektedir. Cin 
kuvvetleri ~ok §iddetli mukabil taarruzlar 
yapmaktad1rlar. KIZlldag iizerine yerle§ -
tirilmi~ alan Japan to~usu Nankin surla
nm bombard•man etmektedir. 

. T chunghang kapJsJ civannda da mu -
harebeler devam eylemektedir. Cinlilerin 
T aijung ve §imali §arki kaptsmdan tarde
dildikleri rivayet edilmektedir, 
Cinlilu miidafaaya hazrrlanryor 

Lonclra 11 (Hususi) - Cin menabi
inden gelen haberler Nankinin sukutunu 
teyid ·etmekle beraber, Cin k1taatmm da
ha kuvvetli bir miidafaa hath tesisi i~in 

£Arkast Sa, 2 sil.tun 1 del 

Harkov 11 (A.A.) - cHavas~ Bu
rada 1srarla devam eden ve fakat s1h· 
hatini tevsika imkan olm1yan bir ri
vayete gore <;inle Sovyetler Birligi 
arasmda askeri bir pakt diin imzalan
IDI§hr. 

Resmt menafilde bu hususta ketu
miyet muhafaza ediliyor. Umumiyet
le iyi maltimat alan mehafilde ise bu 
paktm yarm, 12 kanunuevvelde, mer
iyete girecegi tasrih ediliyor. 

\.... . . 
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Hatayda Tiirk dii§mani 
. Olanlar silihlandinhyor 

Sekizinci Ekonomi ve Arthrma haftas1 
bugiin ba§hyor, Bugiin Tiirkiyenin her 
tarafmda hafta, bizzat Ba§vekil Celal 
Bayarm Ankara Hai!Cevinde soyliyecegi 
biiyiik nutukla ba§hyacaktJr. Ba§vekili
mizin saat 15 te verecegi bu nutuk, radyo 
ile dinlenecektir. Bu miinasebetle aynca 
Ankara Halkevinde muazzam tezahiirat 
da yaptlacaktJr. 

mekte ve M. P. E. M. P. E. Flandin Sancakta muhaf bk 
Flandin'in Avrupadaki seyahatinin ta • lZ lagvedildi. Arablar diin 

Bugiinden itibaren, her ak§am bir V e
kilimiz Istanbul ve Ankara radyolan ta
rafmdan nakledilecek olan birer nutuk 
soyliyeceklerdir. !stanbul radyosunda da 
her ak§am bir zat. tarafmdan . konfe:rans 
verilecek, 1ktJsad fakiiltesi profesor ve ta
lebeleri de, gene her ak§am on be§er da
kikahk konu§malar yapacaklard1r. 

Ulusal Ekonomi ve Arthrma kurumu
nun hamlattJgJ vecizeler, dun §ehrin her 
tarafma asllmJ§tJr. Biiyiik bezler iizerine 
yaz1lan bu vecizelerde halk tasarrufa ve 
yerli mallan kullanmaga davet edilmek-
tedir. [Arkast Sa. 5 siitiln 5 te] 

Ulusal Ekonomi ve Artt~rma 
Kurumunun afi~lerinden biri 
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Abluka karar1ndan sonra 
ihtilalciler ispanya 

d1man ediyorlar, 

ingiliz i'~i 

sahil ,ehirlerini bombar· 
meger ispanyada bir 

livas1 

thtilal hareketi reisi General Franco askerler arasmda 
( Y azrsr ?, nci sahifemizdedir) 

mamile hususi mahiyette bulundugunu kanb 
ilave eylemektedir. bir yaptdar 
II 111111111111111111 ttllll 1111111 IIIII II II 1111111111111111 •• 

· ·Memleket sporu 
' 

· i~in miihim karar-

lar veriliyor 

Spor Kurumu biitiin faa
liyeti nizama koyuyor 
Ankara 11 (T elefonla) - Turk 

Spar Kurumu spar i§lerimize dair yeniden 
miihim kararlar ald1. Bunlan bildiriyo • 
rum: 

Grup birincilikleri 
Bundan sonra her sene milli kiime ha

rici gruplar arasmda §ampiyone ma~la -
rma devam edilecek, iki sene arka arka
ya §ampiyon ~1kan tak1m milli kiimeye 
terfi edecektir. Milli kiime haricindeki 
gruplara birer antrenor gonderilmesine de 
karar verilmi~tir. 

Antrenor kursu 
Oniimiizdeki senenin 1 martmdan ltl

baten Ankarada yerli antrenor yeti~tir -
mek iizere bir kurs a~Jlacakhr. Program -
larmt hazulamak ve kursu idare etmek 

<Arkast Sa. 7 siltun 4 tel 
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Vedad U~akhgilin 
cenazesi getiriliyor 

Tirana 11 (A.A.) - Arnavudluk 
ajans1 bildiriyor: 

Tiirkiyenin Tirana el~iligi ba§katibi 
Vedad U§akhgilin cenazesi, dun burada 
askeri merasimle kaldmlmt§ ve merasim· 
de Krahn bir miimessilile hiikumet aza -
Ian, elc;i!er ve elc;ilikler crkam ve mute -
veffanm dostlan ham bulun,mu§tur. Ca
mide namaz1 k1lmdtktan ve miiteveffanm 
mezayasml temayiiz ettiren nutuklar soy
lendikten sonra, naa§, Drac;' a yola c;Jka
nlmJ§tlr. Dra~'tan vapurla Tiirkiyeye 
naklolunacakttr. 

------ , 
lskenderun 11 (A.A.) - Arab bir- Asker, asayi§i muhafaza etmektedir. 

ligi mensublan bugiin polis karakolu o - ·Muhahzlrk lagvedildi 
niinde toplanarak karakolun camlarm1 Adana 11 (Hususi muhabirimizden) • 
kirmJ§lardJr. Niimayi~ileri dag1tmak ic;in S:mcakta muhaf1zhk lagvedilmi§, resmf 
derhal asker kuvvetleri celbolunmu~tur. evrak iizerine (Mustakil iskenderun San~ 
Niimayi§c;ilerden bir ~oklan yaralanmJ§ - cag1) ba§h~J 'konulmu§tur. 
hr. Arab birligi reisi tevkif olunmu§tur. [Arkast Sa. 2 siltun 1 de] 
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F ransa _Hariciye Nazu1 
diin · Belgrada. g~tti 

M. Delbos'un . Belgrad temaslar1 · stras1nda bir· 
ticaret muahedesi imZalanmasi da muhtemeldir 

Belgraddan bir manzara (sagdaki bina Ba~vekaiettir) 

Biikre~ 11 (A.A.) - Fransa Hari- Ayni trenle, M. Delbos ile birhkte se-
ciye N azm M. Delbos, bu sabah sa at yah at etmekte alan 19 F ransiZ gazetecisi 
9,50 de Belgrada hareket etmi~ ve is- de hareket etmi~tir. 
tasyonda Hariciye Nazm, Milli Miida- Trenin hareketinde, halk Fransan<n 
f~a N.azm, Bahriye ve Hava Nazm. ~~- mumessilini hararetli sempati tezahiirleri
tun muste~arlar, Biikre§ belediye reiSI, le selamlam•~ ve alkt~lam1~tJr. 
F rans1z el~isi, Cekoslovakya, Yugoslav- M. Delbos'un beyanatr 
Y~ ve \olonyanm B~kre~ elc;ileri, hari- Biikre~ 11 (Hususi) - M. Delbos, 
c~ye ~rk~n: ve gazetectler tarafmdan te~- diin Rumen, F rans1z ve yabanc1 gazele 
Yl edJlmt§tlr, [Arkas& Sa. 5 siltun 3 te) 
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Nankln'deki -sokak muharebeleri siddetlendi 
(:inde muvakkat bir 
hiikiimet kur uluyor 

<;inin 54 eyalet miimessili, muhtar 
tesisini kararlasbrdt. Merkez Pekin 

' 

bir idare 
olacak 

[Ba§tara!l 1 tnct lah.tJetteJ 

ricat ettiklerini bildirmektedirler. 

Hankeu §ehrinde buglin orfi idare ilan 
edilmi~tir. <;in Hariciye Nezareti bu 1e • 
hirde yerle§mi§ bulunuyor. 

4 Japon hath :zaptedilmif 
Sanghay 11 (A.A.) - <;inliler zan· 

nedildiginden fazla mukavemet gaster • 
• mektedirler. 

Cenub kaptsmdan ~ehre girmi§ olan 
Japonlar geri pliski.irtlilmi.i§ti.ir. Bu me -
yanda <;inliler dort ]apon hattmt zaptet
mi§lerdir. 

Japon membalanndan alman haberle· 
re gore, §ehrin cenubu §arki kaptst aim -
mt§hr. <;inlilerin §imdi uzun ve muanni· 
dane bir mukavemet gosterecekleri tah -
min edilmektedir. J apon tayyareleri §eh
rin i~indeki <;in mevzilerini bombardtman 
etmi§lerdir. 

· Biitiin kaptlar altndr 
Tokyo 11 (A.A.) - Japonlar, 

N ankinin ~ark ve cenubundaki bi.itiin ka
ptlan zaptetmi§ler ve §ehre girmi,lerdir. 

Cin ordusu ~ekiliyor 
$anghay 11 (A.A.) - Yliksek Ja • 

pon kumanda heyeti umumi taarruza i.i~ 
koldan ge~ilmesini emretrni§tir. Sehrin 
cenubu §arki kaptst §imdi askeri harekatm 
meikezinde bulunmaktadtr. Burada mu· 
harebe §iddetle devam etmektedir. 

KJZJlda~n cenub eteginden gelen Ja • 
ponlar §ehre Lotus goli.iniin cenubu ~arki
sinde bulunan T aiting kaptsmdan girmi§
lerdir. <;in kuvvetleri ktsmt ki.illisinin gar• 
ba ve §imale dogru ~ekildigi ogrenilmi§tir. 
Di.imdar miifrezeleri heniiz N ankinin 
i~indeki miidafaa mevzilerini i§gal etmek
tedirler. 

$iddetli hava muharebeleri oluyor 
Tokyo 11 (A.A.) - Kiang-si eyale· 

tinin merkezi olan Nanchang'daki hava 
meydam iki }apon tayyare filosu tara • 
fmdan bombardtman ve yerde bulunan 
20 <;in tayyaresi tahrib edilmi§tir. 

}apon tayyare filolarmm hiicumuna 24 
<;in tayyaresi mukabele etmi§ ve havada 
cereyan eden muharebe neticesinde Japon 
tnyyareleri 16 Cin tayyaresini dii§iirmii§ • 
lerdir. 

Muvakkat muhtar bir hiikumet 
te~kil edilecek 

Pakin 11 (A.A.) - Salahiyettar 
hi: zatm bildirdigine gore, Chansi'nin 
muhtelif 54 mmtakasmm miimessilleri 
T aiyuanfou' da muvakkat muhtar bir hi.i
kumet te§kil edeceklerdir. 

Bu hiikumetin Kuomintang ile hi~bir 
alakast olmiyacakttr. Hiikumet, bi.iyi.ik 
bir ihtimalle Pekin'de yerle§ecek ve §ehir 
Cinin merkezi olacakttr. Si:iylendigine 
gore bu takdirde Japonlar, §imal cephe • 
sindeki askeri hareketlerine nihayet vere· 
ceklerdir. 

y eni bir orau ~rkarilryor 
Tokyo 11 (A.A.) - Mare§al $an

Kay-$ek'in umumi karargahm1 Kiangsi 
eyaletinin merkezi alan N autchang' da 
kuraca~ itimada §ayan bir membadan 
bildirilmektedir. Kouantoung, Kouangsi, 
Koueitcheou ve Yunnan isimlerindeki 
dart cenub eyaletini setretmek iizere Hou· 
van eyletinde kuvvetli bir miidafaa hath 
tesis edilecektir. 

Diger cihetten $an-Kay-$ek'in komii· 
nist §eflerinden T chau ve Maotsetoung' a 
miihim vazifeler verdigi soylenmektedir. 
General Tchang-Tchi-Tchoung'ye Ho
unan eyaletinde 300,000 ki§ilik bir ordu 
te§kil edilmesi emredilmi§tir. 

Kanunlarda tadiUit yaprlacak 
Tokyo 11 (A.A.) - Maliye Nazm, 

harice her tiirlii sermaye ka~masmm onli
ne ge~mek rnaksadile di:iviz ve para iize· 
rindeki kontrolu alakadar eden kanun ve 
nizamnamelerde tadilat yaparak kontro
lu daha ziyade kuvvetlendirmege karar 
vermi§tir. 

Ezciimle, yabanct esham ve tahvilatla 
yabanct memleketlerde her nevi mal satm 
almak ve elde tutmak, hiikumetin mii a -
adesine bagh olacakttr. Seyahat masraft 
olarak ihracma miisaade edilecek paramn 
azami miktan bin yen olarak tesbit edil
mi§tir. 

Japonya milli bir hiikumet 
kur:ulmastnt te,vik ediyor 

~anghay II (A.A.) - Takounpao 
gazetesinin iyi bjr membadan ogrendigi -
ne gore, J apon hi.ikumeti <;indeki askeri 
harekata nih<!yet vermek ve biitiin gay -
retlerini o havalinin ikttsadi ve siyasi kon
trolunun te§kiline tahsis etmek tasavvu • 
rundadtr. Si:iylendigine gore Japonya 
milli bir hiikumet kurulmastm te§vik et • 
mektedir. 

-~--------------------Hatayda Tiirk dii,mam 
olanlar silihlandirtbyor 

(Ba§tarah 1 fnct •all.ttede) 

Suriye • F ransa muahedesinin tasdiki, 
yeniden tehir edilmi§tir. Fransa hiik\ime
ti, tasdikten evvel Suriyeye bir heyet 
gondererek Lazkiye, Cebelidi.iruz ve Ce
zire gibi stk stk hadiselere sahne olan mm
takalarda tetkikat yapttrmak ve bu suret· 
le ekalliyetlerin hukukunu emniyet altma 
almak karanndadir, Muahedede esaslt 
degi§iklikler yaptlacagt muhakkak adde
dilmektedir. Sam mehafili, muahedenin 
oniimiizdeki ilkbaharda tecilini, Mi.irdii
miin muvaffakiyetsizligi saymaktad1r. 

Hariciye Mi.iste§an Nairn istifa etrni§· 
tir. Cemil Miirdi.im kabinesinin istifasmm 
artJk bir emrivaki haline geldigi soyleni· 
yor. 

Tiirk diifmanlartntn tealihi 
lskerlderun r 1 (Hususl) - Garreau, 

Turk dii§manlanm silahiandtrmak husu • 
sunda ~alt~malarma devam ediyor, Bu 
maksadla Goo;;:er a§ireti reisi Koo;;:oya da 
hayli yardtmlarda bulundu. Binlerce ton 
ki:imiir ve odun ruhsatiyesi K~oya veril
mi§tir. 

Suriye bayragt i~in tahrikat 
tekrar canlamyor 

Antakya 11 (Hususi) - Sancakta 
yeniden Suriye bayragmt .,.ekmek maksa· 
dile tahrikat yaptldtgi hissolunmaktadiT. 
Boyle bir hareket yapiidtgt takdirde ava· 
k1bmdan mahalli hiikumetin mes'ul ola -
cagt tabiidir. Suriye bayragt ~ekilirse, 
oni.ine ge~ilmesi mii,ki.il vaziyetlerin ta -
haddiis edecegi muhakkakl!r. 

Haci:z tehdidleri ba,ladc 
Antakya II (Hususi) - Bankalara 

borclu olanlann maHan ve mulkleri hac -
zedilmektedir, Azami bir ay i~inde bore· 
lar odenmedigi takdirde rehinlerin banka 
namma tesc;il edilecegi bildirildi. Haciz 
tehdidi, dogrudan dogruya Ti.irk halka 
matuftur. 

Erzurum vapurunda tezahiirat 
1zmir 11 (Hususi} - Erzurum va -

puru, fzmire ugradtgt Strada binlerce Ha
tayh tarafmdan ziyaret edildi. Hatayh • 
Jar, Biiylik Onderin vapurdaki fotograf -
larmt, Turk bayraklanm optiiler, teza· 
huratta bulundular. Hatayh yolcular, 
mahalli idarenin ni.ifus meselelerinde gos· 
terdigi zorluklan teessiirle anlatmaktadJr
lar. 

Alman heyeti diin Pe~teye gitti 

Alman genclik te~kiliit1 relSl von 
Alman genclik te~kilah reisi M. Bal

dur von Schirach dlin saat 10,30 da Ye· 
§ilkoyden tayyare ile Blikre~e hareket 
etmi~tir. M. Von Schirach, Biilae~ten 
dogru Pe~teye gidecek ve orada bir 
miiddet kald1ktan sonra Berline done
cektir. Alman genclik te~kilah reisi Ye
§ilkoyde Vali muavini Hiidai, Polis mli-

Schirach •Cumhuriyet.> i okuyor 
diirli Salih Ktltc;:, Alman konsolosu dok
tor Toepke ve Alman kolonisi tarafm
dan ugurlanmt~tr. 

Heyet Biikrefle 
Blikre§ 11 (A.A.) - Alman genclik 

te§kilatmm lideri Baldur von Schirach 
buraya gelmilj ve Rumen genclik reisi 
tarafmdan selamlamru§hr. 

CUMHURfYET 

C ·$ehlr ve 
Umumi magazalar 

Bu seneden itibaren 
in~ata ba~lanacak 

Ogrendigimize gore, lktisad V ekaleti 
senelerdenberi iizerinde durulan ve bir 
miiddettenberi ~sash tetkikler yaptlan u • 
mum! magazalan bu seneden itibaren 
kurmaga ba§lamJ§tJr. 

Umumi magazalar kurma i§i Ticaret 
Odalan Bankasma verilmi§ bir vazifedir. 
Ticaret Odalan Bankast i~in her sene o
dalann aytrdtgt tahsisat ~imdiye kadar 
200,000 lirayt gec;mi~. fakat mevduatl 
koruma kanunu mucibince biiyiik §ehir -
Jerde kurulacak bankalann sermayesinin 
bir milyon liradan fazla olmast laztmdtr. 
Bunun i~in Ticaret Odalan Bankasmm 
kurulmast daha epey bir zamanm i§idir. 
Halbuki umumi magazalarm ikttsadi bi.in· 
yemiz iizerindeki liizum ve ehemmiyetini 
gozoniinde bulunduran lktisad Vekaleti, 
umumi magazalan biran evvel kurmak 
karanm vermi§tir. Bunun ic;in de banka -
mn hissedarlan vaziyetinde olan Ticaret 
Odalan, lkttsad V ekaletine umuml ma
gazalar kurmak i~in vekalet vermi§lerdir. 
Bu meyanda Istanbul Ticaret Odas1 da 
Siimer Bankta bulunan 70,000 lirahk 
bir klSim hisseyi lktisad Vekaleti emnne 
vermi§tir. 

Haber aldtgtmiza nazaran ilk umumi 
magaza Mersinde kurulacakhr. Bu umu
mi maiZazava aid nroie ikmal edilmistir. 

ADLIYEDE 
lki hamah yaralad1, mahkum 

oldu 
Ahmed admda bir hamal Ada vapu -

rundan bir yolcunun bohc;asm1 ta~tdl~ 
s1rada iskelenin markah hamallarmdan 
Mustafa ile ~iikri.i, online gec;mi~ler: 
c- Hey .. Nereye gidiyorsun? B1rak o 
boh9ayt .. Biz burada iken sen e§ya ta
§tyamazsm» demi§lerdir. 

Ahmed, bu itiraza kulak asmaml§, iis
telik her iki iskele hamahru yarala -
mt~br. 

Ahmedin diin, birinci sulh cezada sor
gusu yaplldt. Suc;lu, mUdafaasmda il:i 
giindenberi ihtiyar annesile birlikte a9 
kaldtklanm, bir boh9ayt vapura goti.i -
rlip, eline gec;ecek para He ekmek al • 
magt dli§iiniirken, iki hamalm onune 
c;tkmast lizerine !?a~?trdt~mt, evdeki aq a
nastm hatlrllyarak ne yaptl~:w, b~lmez 
bir hale geldigini soyledi. 

Hakim Re§id, su9u sabit gorerek, ha
mal Ahmedin yaralamak 'ma'ctdesiJ1Cien 
dort giin hapsine, hakaretten dolayt ken
disinden 3 lira, sabit olan dovmek mad
desinden 32 lira para cezas1 ve 250 ku
ru§ mahkeme masraft almmasma karar 
verdi. Ancak, suc;lunun sab1kas1 bulun
madlgmdan dolayt gerek hapis ve gerek 
para cezalarm1 tecil etti. 

Hastaneye kaldtrildi 
~ehremininde oturan Fatma, kom~u

su .Mlinevver tarafmdan dovi.ildiigi.inii 
ve bu yiizden qocugunu dii~lirmek lizere 
bulundugu iddiasile Mliddeiumumilige 
mliracaat etmi§tir. Fatma, hastaneye 
kaldmlmt§tlr, 

Mahkemeden sonra -ovey 
babasi da affetti 

Himmet ~inde bir ~ocuk, kendisini 
evlad edinen marangoz Keork'un qek • 
mecesinden sekiz lira parasm1 a§trmak 
sw;ile Adliyeye verilmi§tir. KU~Uk Him
metin diin birinci sulh cezada gizli ola
rak duru§masl yaptlmt§br. 

Keork, duru§ma bittikten sonra, bir 
e]inde istirdad edilen sekiz liraSI, oteki 
elinde' Himmet r;ocuk oldugu halde, 
mahkemeden qtkmt~ ve Himmete: 

- Hadi oglum .. Dii§ oniime bakahm! 
Sen benim evladrmsm. Madem ki mah
keme, seni affetti! Ben de kusuruna 
bakmam! .. Amma bir daha boyle §eyler 
yapma! diye soylenerek merdivenlere 
dogru yiirlimli§tiir. 

Su~u sabit goriilmedi 
Ahmed Cevad isminde bir amele <;a· 

nakkale vapurundan e~ya c;;tkartrken, 
vincde as1h denk, iizerine di.i$erek bel 
kemiginin sakatlanmasma sebeb ol • 
mustu. 

Hadise, Adliyeye intikal etmis ve vin
ce kumanda eden Celal isminde blri, 
dikkatsizligile kazaya sebeb olmak su
c;undan ikinci sulh ceza mahkemesi hu
zuruna c;tkartlmtshr. 

Celal, diin mahkemede ambarm iist 
katmda vince kumanda ettil'ri suada, 
sapanm bozuk oldugunu gordiigiinli, fa
kat tam bu esnada, dengin coziildiigi.i · 
nii, den~i baghyanm da kendisi olma · 
dt~'lnl soyledi. 

Mahkeme, suc;u sabit gormiyerek Ce
lalin serhP~ [nr;:>k,]!Yia~ma karar verdt. 

DEMIRYOLLARlNDA 

Bir imtihan a~Ihyor 
Devlet Demiryollan idaresi, san'at 

mektebi mezunlan ic;in bir imtihan a\(
mt§hr. Bu imtihanla elektrik i§lerinde 
yetiljtirilmek uzere 15 gene almacakbr. 

Yurdda$! 
Bankalardakl ta.sarruf hesablart 8 se

ne evvel 27 m!lyondu. Bugiin 90 mil
yona Qtktt. Bununla o~iin! 

Ulusaz Ekonomi ve Artttrma Kurumu 

Memleket Haberleri ) 
Hakimlere iftira 

eden avukat 

Mahkumiyetini istanbul 
hapisanesinde ge~irecek 

Bursanm Kemalpa§a kazasmda avu • 
kathk ettigi mada, hakimler heyetine, 
idd;a makamma ve miistantiklere ciiriim 
isnad1 suretil 6 iftiralarda bulundugu tes
bit edilen avukat Ismail Hakk1, bundan 
bir muddet ev\rel, Bursa ag1rceza mahke· 
mesinde yedi bu~ulc ay hapse mahkum ol
mu§tu. Ismail Hakkt, bu mahkumiyetten 
sonra yazthanesini 1stanbula nakletmi§ 
bulunuyordu. Bursa agtrceza mahkeme -
sinin hakkmda verdi%i karann, birkac; giin 
evvel, T emyiz mahkemesince de tasdik e· 
dilmesi i.izerine hiikiim kat'iyet kesbetmi§ 
ve avukat Ismail Hakkt, tevkif edilerek 
hapisaneye gonderilmi§tir. 

ismail Hakk1, cezasmt Istanbul hapi • 
sanesinde ~ekecektir. 

Adliye tarihimizde bir avukatm, ha -
kimlere iftira etmek suc;undan dolayi 
mahkum olmast nadir tesadi.if edilen bir 
vak' a olarak kavdedilmektedir. 

El arabalar1 

Belediye umumi bir 
niimune haztrladt 

Strt hamalh~ kaldmldtktan sonra pi
yasada el arabalarmm haddinden fazla 
~ogalmast iizerine Belediyece bu araba· 
larm tahdid olunmasma karar verilrni§ti. 
Y aptian tetkikat neticesinde bir araba 
niimunesi kabul olunmu§tur. Birka~ gi.ine 
kadar bu niimune biitiin alakadarlara teb· 
lig edilecekti·. Buna nazaran yiik ta§tya· 
cak arabalann biiyiikliigii muayyen ola· 
cak ve kat'iyyen bir ki§iden fazla kimse 
tarafmdan yiirlitiilmiyecektir. Bugi.inkii 
el arabalarma adeta bir beygir arabast -
nm ta§tyacagt e§ya konmakta ve birka~ 
kisi tarafmdan itilmek suretile yiirliti.ilmek 
tedir. Bunun i:iniine ge~ilecektir. Seyyar 
srtJctlann kullandtklan arabalar esasen 
kii~iik oldugu ic;in §imdilik bunlara do • 
kunulmtyacakhr. 

MALIYEl)E 

Y eni Samatya §Ubesi heniiz 
teselliim edilmedi · ' 

istanbul Defterdarltgt, sattlan milli 
emlak mukabilinde ~ehrin muhtelif rna· 
hallerinde miikemmel ve asri maliye 
tahsil §Ubelerinin in~asma karar ver -
mi~ ve ilk olarak Samatyada bir Maliye 
TahsH ~ubesi yapbrmt§tl. !n§aatl Cum
huriyet bayrammdan evvel biten bu bi
na, henliz teselliim edilmemi~tir. Yirmi 
giinllik miiddet ihtilafr hakkmda Ve • 
kaletin emri beklenilmektedir. 

~ahinpa§a oteli yamnda yaptlacak 
·ikinci binamn in~aatl ba~lamt~ ve ora
daki medrese binas1 ytktmlmt~tu. 

Kadrkoy iskele meydanmda gene ma
liye tahsil §Ubesi iifin bir arsa satm a
lmmt§hr. 

Bu suretle §ehirde en az yirmi Maliye 
Tahsil ~ubesi yaptlacak ve bu suretle 
bazine ~imdiki §Ubelere vermekte ol • 
dugu kira bedelinden kurtarJlacakt1r. 

Beyoglunda Agacamiinde Hazineye 
aid bir bina da tadilat yaptlarak Maliye 
Tahsil ~ubesi ittihaz edilecektir. 

ONIVERSITEDE 

Seref siitunu nereye 
dikilecek? 

'Oniver&itede yaptmlacak ~eref sii -
tunu ic;in vaki te§ebbiisler ilerlemi§tir. 
~imdiki halde kapl onlindeki meydanla 
alt kattaki methal mlinasib goriilmii~
tlir. Maamafih, heniiz kat'i bir karar da 
verHmemi~tir. 

Plaka • resmt 

Komisyon raporunu diin 
Belediye Reisligine verdi 

Otedenberi §ikayeti mucib alan plaka 
i.icretleri meselesinin bir formule raptedil· 
digini diin yazmt§ttk. Vali Muhiddin Os
tiindag, §Oforler cemiyeti idare heyeti a· 
zalanm kabul ederek bu mesele ve bu • 
nunla beraber §ehrin taksi meselesi ve tak
si sahiblerinin §ikayet mevzulanm koki.in
den halleder bir gorli§me yapmt§hr. 

Bu gi:iri.i§mede plaka iicretlerine aid 
~ikay~ti ele al?n Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Ostiindag, filhakika az kaza • 
nan veya hi~ kazanmtyanla e<ok zazanan· 
dan ayni paramn almmasmm adalet kai· 
delerine uygun olmadtgmi gorerek plaka 
paralanmn benzin fiatlannm i.izerinden 
almmast formi.ili.inii ortaya koymu~tur. 
Bu formiili.i otomobilciler cemiyeti de 
muvaf1k gormii§tiir. !ktJsad mlidiirii Astm 
Siirevyanm riyaseti altmda bir komisyon 
te§kil edilmi§tir. 

Y eni formiiliin tatbik §eklini tesbit e • 
den bu komisyon, diin raporunu riyaset 
makamma vermi§tir. 

Vali ile gi:irli§me esnasmda otomobil • 
lere kmlmaz cam taktlmasi hakkmda §U
bata kadar verilmis miiddetin tehiri isten
mi§tir. Teklifin tetkiki fen heyetine hava
le edilmistir. 

$EHIR ISLER/ 

Kanalizasyon insaab i~in 
yeni tetkikler 

~ehrin muhtelif semtlerinde tercihan 
yaptlmast laz1m gelen kanalizasyon in
§aahna biran evvel baeylanmast ic;in icab 
eden tertibat almmaktadtr. Bu mak -
sadla diin de Belediye Fen !§Jeri miidii
rii Hiisnli ile Mimar1 §Ubesi mi.ihendis -
leri, Vali ve Belediye reisi Muhiddi.n 
lJ stlindagm riyasetinde toplanarak tet
kikat yapmt~lardtr. Pek yakmda bu i§· 
lere ba§lanacakt1r. 

Muhiddin Ostiindag Ankara· 
ya gidiyor 

Vall ve Belediye reisi Muhiddin "tts • 
tlindag vilayet ve belediye i~leri hak -
kmda alakadar vekaletlerle temas et -
mek lizere bugiin Ankaraya gidecektir. 
Belediye reisi bu meyanda daha fazla 
tstanbulun iman i~ile me§gul olacakhr. 

Siit meselesinin islah1 
Belediyece slit i§inin 1slah1 ve sab~m 

emin bir ~ekle konmasm1 temin · mA -· 
sadile yaptlmakta olan tetkikat devam 
etmektedir. Bunun i~in evvelce italya 
ve Almanyadaki alakadar miitehassts -
lardan ball malumat istenmi~ti. !talya· 
dan istenen malumat gelmi§tir. Alman -
yadan beklenen malumatm da yakmda 
gelmesine intizar edilmektedir. Ondan 
sonra bir rapor tanzim edilerek slit i~i 
hakkmda kat't b1r karar verilecektir. 

Belediye yasaklarma riavet 
etmiyenler cezalandtrddt 

Di.in Beyoglu kazas1 dahilinde Bele -
diye yasaklarma riayet etmiyen 60 ki§i 
cezalandmlmtsbr. Bozuk ekmek <;tka • 
ran fmnlardaki ekmekler musadere e
clilmislerdir. 

Emi~oni.~ meydani i~in layiha 
hazirlaniyor 

fstanbul Belediyesi Eminonii mey -
danmm istimlakine aid plam haztrla • 
mi:? ve Naf1a Vekaletine gondermi~t~. 
Ankaradan sehrimize akseden haberlere 
~ore, Naf1a Vekaleti bu i~ ic;in bir layi
ha haztrlamaktadu. 

HaZirlanan layiha muhtev!yahmn 
meydana aid istimHik ve masrafa taal· 
luk ettigi anh~1lrnaktadtr. 

C. H. PARTISINDE ---
K ii~iikpazar nahiye kongresi 

Kiic;likpazar nahiye kongresi yaptl -
ml§, bir ytlhk faaliyet raporu okunarak 
Atati.irke tazim telgraft <;ekilmi§tir. 

Kalp para tahkikab devam ediyor 

Kalpazanlar polis binast onlinde 
Emniyet lkinci ~ube mi.idi.irli.igi.i tara· tabii oldugu i~in c;abuk anla~tlmaktadtr. 

fmdan T aksimde Ucuzhane sokagmda Kalpazanlar, imal ettikleri paralart piya
faaliyete gec;en bir kalpazan $ebekesinin saya siirmege vakit bulamadan yakalan· 
meydana ~tkanlarak yakalandtgmt yaz· mt~lardtr. _ 
mt~ttk. • Dii~ su~lular, bazt noktala~ etra.: 

Kalpazanlardan Niyazi ile Cemal btr· fmdakt sorgulara devam edtlmek u· 
kac; tane giimii~ lira imal etmi~lerdir. Fa· zere T aksim polis merkezine gotiiriilmi.i§
kat bu kalp paralar, §ekil itibarile gayri· ti.ir. 

U zak§ark i§lerinden 
<;in camiasmdan aynlar~k 
takil imparatorluk oldugu 

letler Cemiyeti tarafmdan tanmmaJJ1851 

zi.inden J aponya; beynelmilel sulh '{t 

lah vasttast olmak maksadile tesis . . . 
bu Cemiyetten; miiessislerinden bJrt 
dugu halde aynlmt§lt. Simdi de, 
mi.iessislerinden biri alan ltalya da 
hyor. . 

Almanya bu miiessesenin . 
den degildi, Lokarno misakmm akd• 
rine buraya kabul edilmi§ti. 
hakkt tanmmamt§ olmast yiiziinden 
rar buradan c;tkmt§ll. 

Am erika; Milletler Cemiyetinin 
masmt ilk dii§iinen ve bunun viicude 
mesine en ziyade ~ah§an bir devlet 
gu hal de; hikmeti vi.icudii 
maksadt ortada kaybolup oteki 
d€vletin hususi menfaat ve 
alet olacagmt ke§federek buna 
etmekten daha ba§tan imtina 

Bu suretle idare heyetinin daimi 
yedi biiyiik devletin niifuz ve i~ 
dayanacak Milletler Cemiyetinde 
sislerden yalmz !ngiltere ile Fransa 
mt~hr. Y akt.: zamana kadar bu 
ye kar§J miicadele eden Sovyet 
ancak beynelmilel vaziyeti ~ok . 
hktan sonra bu miiesseseye girmt~ 
bunun misakt ~er~evesi dahilinde ~ 
ile kar§thklt yardtm ittifakt akdetJild r. 
lundugundan hala aza bulunmak~.a 1
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Y edi biiviik devletten sonra d~~{ 5 ~~ 
ismen biiyuk olmamakla beraber nu 11 btl' 
arazi cihetinden bunlarm derecesint Jllil' 
lunan miihim devletler ve mesela k1r u • 
yon niifusu ve 8,550,000 kilometre JIIJJI~· 
rabbat arazisi bulunan Brezilya ~~ eriJ 
esseseden tamamile aynlmt§hr. DtS ,Je 
de alaka ve merbutiyetini son de~e~deo 
gev§etmi§tir. Mesela boyle devlet e·Jiel: 
Lehistan ekalliyetler meselesinde ~1 , 1~1 
ler Cemiyetinin miidahale ve ala ~rei 
gec;enlerde reddetmisti. Bu devlet gdo~ 
ekalliyetler, gerek Danzig i§lerinde .. 

1 
11 

rudan dogruya Almanya ile anla§lll8g3ttl 
uzla§magt Milletler Cemiyetinin ~;set' 
ve niifuzuna iftikar arzetmege terc• 

mi§tir. ·neu~ 
<;in de Man~uri meselesinde Mt chif 

Cemiyetinin kendisine miiessir bir ys~·es' 
da bulunmadt~ma ofkclenerek bu ~ll t!l'lf 
~esede k<l.lmtyacagmi ~oktanbe;i ~~~ 8 el '. 
ve hatta borclanm tediyeden Jmtlfla 18!1 

mi1:, ~tn~k Japonya ile ih.tllaflarJll 1~i· 
evlemesinden belki bir yardtmt olur. 
dile biisbiitiin <;ekilmekten ~~kinrni~\ar' 

Milletler Cemiyetinin J aponyaY~k8pJJI 
§I vaziyet alamaytp o da ArneTl. ~·· 
te§c;ii ile hadiseleri takibden ba§ka. biT do 1 

zifesi olmtyan yirmi ii~ler komiteslle I• : 
kuz devlet kongresini Bri.ikselde toP ;~1 
makla iktifa eylemesi, nihayet he\ vir 
toplanttdan <;inin sadnna §ifa verece 

511
o, 

netice ~tkmamast ve siyasi §oyle dulrl 
mali bir yardtm vadinde dahi bulunll ~~ 
mast Cinin Mi!letler Cemiyetine kaT$! 
madsJZhgmt bir kat daha arhrmJ~tiT· If 

Milletler Cemiyetine kar§t ~irnd~Y\r 
dar yaptlan ba§hca itham; hikmetl "~Ia' 
dii beynelmilel sulh ve salah vastta51 at' 
cak yerde Umumi Harbin sonunda .[ter' 
sayt toplarken asian payt alan In'' 118n 
ile Fransamn ve bunlara baglt bU 11 btJ 
ki.ic;i.ik devletlerin menfaatlerini j)e~eSjpi 
koruyacak ve Versay sulh muahe 

0 
• 

daima ya~atacak bir miiessese halint: 
5 

kulmu~ olmastdtr. ,jll 
Miiessislerinden ltalyamn <;eki]rJ!t· ;It 

Milletler Cemiyeti arttk lngiltere .. tt' 

Fransaya ve bunlarla menfaatleri r!l1ef 
rek kii~iik devletlere ve bazt bitaraf 1' 
letlere mi.inhasu kahyor. ltalyanJn a~~8o 
mast Milletler Cemiyetinden MacaTl~ tl 
ve Arnavudluk gibi bir fayda ~orm'~o· 
kii~iik devletlerin de ~ekilmelenne ll' 
a~acakttr. Bitar&£ devletler ve bah115Jt 
fskandinavy._ hiikumetleri bu miiessesdf 
kalmak; kalmamaktan kendileri i~ill 11 
ha zararh ve tehlikeli olacagmt dii§iillerjb 
son Briiksel konferansmda oldug~ , gal 
kenarda kalmagt tercih etmeleri tht!~te'. 
variddir. Hulasa devletlerin e<ogu .rn°\.
rek emniyet diisturunu terkedip ik1~er jr 
rafh anla§m;o.larla emniyet ve menfaa\1 
.. k v 1 d k .. ttl nm orumaga <;a t§tp urur en mu~ . ~ 

emniyete nigehban olarak diinyayt 1k1J1 
b. A h b ' k k . . ..::ell tr umum1 ar nen aruma t~m •" ·V; 
getirilen Milletler C!!miyetinin zafa ) 
tutmas1 tabii bir§eydir. f 

/f.f •• J,,...,,..,.,.... J: ..,.~,,..: Tf'~ 

ECNEBI MEHAF!_!!} 

<;ek konsolosu 
l&' 

Mezunen memleketine gitmi~ 0 
5 • 

<;ekoslovak konsolosu doktor Kveto 
lav Gregor §ehrimize donmii~tiir. ~ 

Cumhuriyet~ 
NUshasJ 5 lruru:,tur. 

Abone ('eraiti { Tiirkiye Harte 
~ l~;in i~;in 

1400 Kr. 2700 l(t• Senelik 
Alb ayhk 
()~ ayhk 
BiJ: ayllk 

750 • 14fi0 , 
400 • 800 , 
150 • ~okw' 
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Silah yari§I korkunc 
hir h1zla ilerliyor 

ingiltere 1940 a kadar 130 yeni gemi yapacak, 
Fransa bahriye biit~esi 2,5 milyar frankt buldu 

11
.hlondra 11 (A.A.) - 1940 senesi 
1 a!~tine kadar 130 par~a lngiliz harb 

gernlsl h. . k . t .. IZ:mete g1rece hr. 
r ng1hz: filosu 60 eski geminin silahla
s1~~ ahnmasma ragmen 70 yeni gemiye 
'Ya lb olacaktJr. En buyuk nisbet destro
'lrl~~· tahtelbahir gibi kuc;uk birliklerden 

11 ll~ekkeb olmasma ragmen bunlar meya
g~ll .a. be~ hath harb ve dort de tayyare 

lnls1 mevcuddur. 

Amerika donanmaar en biiyiik 
M anevraarm yapryor 

111 
Nevyork 11 (A.A.) - Nevyork Ti

l es Raz:etesi Amerikan donanmasmm ge
b~~ek ilkbaharda Amerika tarihinde en 

11111~iik ~anevralanna ba~hyacagm1 bildir-
111e ted1r. Manevralar Buyuk Okyanu-
17~ ~arkmda yap1lacaktJr. Manevralara 
60 O harb gemis.i, 500 tayyare ve takriben 

· 00 ki$i i~tirak edecektir. 

F'ranarz bahriyesinin hazrrlrgr 

1 •. r,aris 11 (A.A.) - Meb'usan mecli
h1 h 1, milyar 191 mil yon franka balig olan 

~ \iiYe. butc;esini ittifakla kabul etmi~tir. 
(I d ahnye N az:m Campinchi haliham-
1 la~iinyay1 kaphyan silah yan~m1 hahr -
il' li d I§ ve lngilterenin bu saatte in~a ha • 

' 

1 ~ n e 400 bin ton harb gemisi bulundu • 
r llnu, ltalya ve Almanyanm kendi geni~ 

deniz programlarm.n ikmalini tesri ettik • 
lerini beyan etmi§tir. 

Nam, Dunkerque harb kruvaz:orunun 
filen tamamlanm1~ oldugunu, Strasbourg 
kruvazoruniin 18 ve Richlieu kruvazoru -
niin de 24 ay sonra haz:Jr olacaklanm be
ya!l etmi~tir. 

Campinchi sozlerini, FranSIZ bahriye -
sinin Akdenizde korsanhg1 iflas ettirmek 
ve lspanyadan 26 bin multeciyi naklet -
mek i~in sarfettigi muhim gayretleri teba
ruz ettirmek suretilf' bitirmi§tir. 

Milletler Cemiyetinin istatistigi 
Cenevre II (A.A.) - Milletler Ce

miyetinin siliihlan bJTakma servisi tarafm
dan ne§redilmekte olan «askeri y1lhk» 
dunya silah yan~lan hakkmda bir~ok 
malumatl ihtiva etmektedir. 

Diinyamn askeri masraflan altm dolar 
hesabile 1932 de 4 milyar 300 milyon -
dan, 1935 de 7 milyar 1 milyona c;:Jkml~
hr. 

1913 te askeri masraflar altm dolar 
hesabile iki bu~uk milyara balig olmakta 
idJ. 

Bu fazlahk 1913 de 6 milyon iken ha
len 8,5 milyona c;1kan daimi kuvvetlerin 
artmasmdan ve ordularm makinele§mesi 
neticesinde asri silahlann pek pahahya 
mal olmasmdan ileri gelmektedir. 

- .......................... ,..,,,"'""'"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI/IIJI/IIIIIIII/IIIIIIIIIJIJIJIIIIIIIIIIIIIIItmuuuumum ......................... -

Filistin ihtilali 

yava,hyor 

~ab ve Y ahudi partileri 
a.nJa,maga ~ah,Iyorlar 

1 ~udus II (A.A.) - T ethi~c;:ileri 
,~llkJ] etJnek iizere son haftalar zarfmda 
h~tledilen gayretler isyan hareketine mu· 
111l bir darbe indirmi~tir. 

tl)tolis suikasdcilerin iki ~eteye mensub 
lll ukianm ve bu c;etelerin tahminen alt -
h l~ar ki§iden murekkeb oldugunu ve 
~ ll~lardan birinin Filistinin §lmalinde, di
~er · , 1llln d~ cenubunda faaliyette bulundu· 
!~nu anlami~tJr. Bu ~etelerin reisleri 
~·~~~erid tethi§ hareketleri yapmak uzere 
1 °11dluler gondermektedirler. T ethi§c;:i -
b~r ecnebi memleketlerden para ve mii· 
t~lllrnat almaktadJrlar. Gec;:en hafta mu -
~Ill 'k d l 1~ d lni tar a pat ay1c1 maddeler alml§· 
1 r lr, Polis, umumi valinin katili olduk
bal'J Zannedilen iki k1§iyi tevkif etmi§tir. 
Unfardan b'· · itirafatta bulunmu§tur. 

y ai et~i§ fa~!iy~tleri kar~1smda Arab ve 
b I Udt partl .en toplamp muz:akerede 
b~ Unrnamakla beraber Filistin meselesi -
~~ siir,.,tle halledilmesini istemek ic;in 
1~ Udt~efikan hareket etmege karar vermi~-

t 1r. 

lki Arab daha yaralandr 
d··londra 11 (Husust) - Bugun Ku • 
t~Sie iki Ar?b daha tehlikeli surette ya
tlknmJ!tlr. Y arahlardan Seyh Mahmud 
y<lta~ hast;>,nl"rle olmij~tiir. 

enl seferberlik mudiirleri 
~~~kara 11 (T~lefonla) - Eski Mers~n 
k~ ll.tyet mi.idiirii Tahir Tokad, Egird:r 
l'rl~a~~m1 ;Azmi ~rzurum Seferberlik 
l ~Urluklerme taym edildiler. 

\.ileburgaz • Edirne asfalb 
projesi 

<'\ "'-nkara 11 (Telefonla) - istanbul -
t;.rupa asfalt yolunun Liileburgaz -
se ltne ktsmmm yapilmasi i<;in gelecek 
'~e~elere sari 3 milyon lirahk muka -
s~1; ~kdi hususunda Naf1a Vekflletine 
let '~h1yet veren kanun projesi, Basveka
~e,: .'-'erildi. Yakmda Meclise gonderile-

"'llr 

.\l'd1nda bir ka'9lan 4 ki§iyi 
yaraladt 

hi;Y~Jn 11 (A.A.) - Bugi.in Ko'k Na
:>oa estne ba~h Manashr koyliileriniP 
k~ P~lklan bir siirek avmda avc1lar .oir ag; an1n hiicumuna uirramt~lardtr. U<;ii 
ka ~ olrnak Uzere dort ki§iyi yarahyan 
~: an, oldi.iriilmiis ve yarah avcllar 

llJ.lel-.,.t hastanesine vahnlml~lardlr. 
V lki tayyare ka?.:ast · 

kerj ~r~ova 11 (A.A.) - Thorn' da as
i'lls 1k1 tayyare bir u<;U§ esnasmda <;ar -
oJu':~ Ye oarralanml~hr. Dort tayyareci 

l arak b11lunmustur. 
k11 ondra II (A.A.) - fngiliz hava 
la;vetlerine mensub bir bombard,man 

"e ;aare~i bu sa bah yer,.. di;~~u~tur:. ~_iJot 
yy. '"rlo bnl .. -.,, 1-m lc•<J nlmu§tur. 

It Nahas Pa11a hasta 
tib ~hire 11 (A.A.) - Fistiilden must.'l
s18 t ulunan Nahas Pa~a dort mi.iteha5-
teha arafmdan tedavi edilmektedir. Mii
enct·SSJslar hao;tanm s1hhi vaziyetin•n 

tse · . · 
dirle. Yl muc1b olmadtglm bildirmekte 

r. 

ingilterede miithis 
' 

bir tren kazas1 

41 ki~i oldii, yiizden 
fazla yolcu yaralandt 

Londra II (Hususi) - Diin ge
ce fskot;yada Edinburg' dan gelip 
Glaskow'ya gitmekte olan ekspres 
kar f1rtmas1 yuz:unden Dundee is
tasyonunda duran hir trene ~arpm1r 
hr. <;arpl~ma neticesinde 41 ki~i ol
mii~. yuzden fazla yolcu da ag1r su
rette yaralanml§hr. 
' 1915 tenberi !ngilterede bundan 
buyuk ~imendifer kazasJ olmadigi 
lv•van edilmektedir. 

Miistemleke tale hi 

AJmaJ"va bunu Avrupa 
i~lerile kart,brmaga 

taraftar degil 
Londra 11 (A.A.) - Ogrenildii:!ine go

re, Almanyanm Avrupa ve mii~emleke 
meselelerini birbirine baglamak husu • 
sunu reddettigi von Neorath'la Neville 

Henderson arasmda yap1lan son gori.i~
melerde teyid edilmi9tir. Bugiin Eden 
ve Corbin arasmda yapJlacak gorii~me
nin mevzuunu bu reel keyifvetinin do -
~urdugu va·dyetin te~kil ~d~cegi tahmin 
edilmektedir. 

Berlinden gelen son haberler, Alman 
hiikumetinin ekallivetler meselelerini 
kom~ularile iki tarafh konu!'malar yap
mak suretile halletmek istedigini bil -
dirmektedirler. 

A 1rrupa ,.Ja dep~d; ... ;J.a.~ 
Ame.,.1k~ll s~fh·l~ri 

Va~ington 11 (A.A.) - Siyasi mahfil
ler a~ag1daki diplomatik deiri~ikliklerin 
vamlmas1 derpi§ edildigini bildirmek -
tedirler: 

Hugh Wilson, Berlinde Dodd'i.in yeri
ne getirilecek; Kennedy, intihabat ~sna
smda ve borsa ve deniz murakabe ko -
misyonlan reisi iken demokrat partisi
ne yapti~1 hi:>:metlerden dolay1 Bing -
ham'm verine Londrava gelecek. Mos
kova. Varsova sefirlf'ri Davies ve i 
Biddle bu ak~am Londradan aynlarak 
Amerikada sivasi havl!tlarma devam e
decekle~, Rom~. !'~firl Philiuna Hariciy€' I 
Nezaretmde mnJ.qm bir mevkie tayin e
cJilr,ok, Bullitt Pariste kalacaktir. 

Mu§ta Atatiirk amb ac;Ildt 
Mu~ 11 (A.A.) - Cumhnriyet mey

damna konulan Ataturk amt1 bugun 
torer'" a<;1ld•. 

Karaya oturan Alman 
vapuru 

izmir 11 (Hususi muhabirimizden) 
Antalya yakmlarmda karaya oturan 
Alman band1rah Manissa vapur.u, kur
tanlamJyacak vaziyettedir. Vapurun 29 
tayfas1, bugiin tskenderundan gelen Er
zurum vapurile !stan bula hareket etti
ler. Kaptanla dU:!er baz1 alakadarlar, si
gorta miimes!1illerini hadise yerinde 
bekliyorlar. 

CUMHURtYET 3 

HAdiseser arastnaa 

Bahar anaforu 
(E5} izi en -rok hayrete diitiiren 
(g} gayritabiilik, tabiat tarafm-

dan yapilandir: Giinlerden
beri l.itanbul, kara k1§ i~inde bahar 
havasa ya§Iyor. Ger~i bu yapraksaz, 
giilsiiz ve k1rlangtcsiz bir bahardn; 
kaz ~ocugu etegine papatyalan doldu
rarak, al yanaklarla biiyiik babasma 
dogru ko§muyor; k~rlarda tek bir ge
lincik bile a~mam•§hr. Fakat, oyle 
ameli bir devil'C~·e ve oyle kolayhk, 
rahathk pe§inde kO§an bir diinyada 
ya§tyoruz ki, ba.han bu eski §airane 
dekoru i~in sevenler yanmda, havasi· 
mn itidali ve sokaklarmm kurulugu 
i~in ar1yanlar biiyiik bir ~oklugu dol
duruyorlar. Kara ki§ giiuiinde parde
siiyii koluna atarak, §apkasJz ve ye
leksiz kap1 dt§an firhyan bugiiniin 
delikanhsa i~in ku§ ve ~i~ek hasreti 
yoktur. 

Bele§i, cabayt, anaforu seven bir 
lns1m halk i~in de hi~ yoktan gelen 
bu bahann sobaya bir ~eki daha az 
odun athran tasarrufu, ~iir kitabla
rmdaki ba.harm snnil§Ik giillerinden, 
geveze biilbiillerinden daha lnymetli 
olsa gerek. Fakat otuz sekiz bahann 
tecriibesile soyliiyorum: lstanbulda 
k111 hafif oldugu zaman uzar. Bugiin 
bize anafordan geldigini sandtibmtz 
bu bahar, may1s ortasmda -sobalar1 
keldJracagJmtz i~in- tir tir titriyecegi
mize ve soka~a paltosuz ~lkaca~amtz 
i~in aksira oksiire eve donecegimize 
i§a'l'ettir. 

Sevinmiyelim. Hi~bir gavritabiilik 
hayra alamet degil-dir. Hele tabiat 
korlrunc bir tefed~ir: BuP'iin bize 
hediye eder goriiPdiigii, fakat haki
katte odiinc verdigi mevsimsiz bttha
n, nisan ve mayas avlarmda, ilikleri 
donduran riizgllrlarile. kel"'ikleri tsla
tan yagmurlarile odetir. Sevinmiye
lim. 

PEYAMI SAFA 

Takdir edilen Valiler 
Ankara 11 (Telefonla) - Fevkalade 

cah§malanndan dolay1 Kars Valisi A -
kif, Agn Valisi Blirhaneddin, <;oruh 
Valisi Refik, <;anakkale Vali vekili 
Mehmed Ali, Trabzon Valisi Yahya Se
zai, Kocaeli Valisi Hamid, Zonguldak 
Valisi Halid, Kastamonu Valisi Avni 
Dogan, Manisa Valisi Lutfi K1rdar ve 
Erzurum Valisi Ha~im ve baZI kayma
kamlara Dahili:ve Vekaletince hirer tak
dirname gonderildi. 

C __ K_I_S_A_C_A_._··_) 
* VA~OVA - Polonya hava kuvvetle

ri kumandam General Rasyski yarm Ber
lin! resmen zlyaret etmege gidecektir. Ge
neral Almanyada be:;; gi.in kalacakttr. * LONDRA - Resmlm bildirildigine gii
re Kral bi1 aym 25 inde Sandrigham'da bir 
nutuk soyl!yecektir. Bu nutuk Be§inci Jorj 
zamanmdaki gibi radyo 1le biltiln ingiliz 
imparatorluguna yayllacaktll'. * OSLO - Nobel sulh mi.ikil.fatm1 ver
me merasiml di.in Krahn ve hi.ikumet er
kammn huzurunda yaptlmi§tir. 

1921 de Nobel sulh mi.ikafatmi kazanm111 
olan eski parlamentolar birllgi katlbi dok
tor Lange merasime l~tirak edemlyen Lord 
Robert Cecil'in eserini methetml§tir. * BRUKSEL - Kral Leopold, Estende 
yol!le Londradan buraya donmil§tilr. * PARis - Meb'usan meclisl hava bi.it
<;eslni bir muhalife kar§l 523 reyle kabul et
mi~tlr. 

*BUDAPE.§TE - Macar Harblye Nazm 
General Roder bugi.in Romayt resmen zlya
ret etmek i.izere Budape§teden aynlmt§ttr. 
General, italyada on giln kalacakttr. * TALLiN :._ 9 kanunuevvelde at;Jimt§ 
olan Baltlk devletleri Harlciye Nazirian 
konferans1 bugi.in kapanm1~t1r. * BUKRE.§ - Romanya Erkamharblye 
Reisi General Onesco Kil<;ilk Antant erka
mharbiye relsleri konferansmda bul,Jnmak 
i.izere bugi.in Prag'a hareket etml§tlr. 

15 ilklcanunda 

Her yerde araym1z t .. 
Biitiin diinya hadiselerini, bii
tiin diinya resimlerini ve Tiir
kiyenin en maruf imzalarm1 

onda bulacaksmiz. 

• •• -·~- ... ' &.o I ., ... ._ ,..,, • -

( ~1 Miifsidlik mi, 
l...._--==---=-----B ..... u ..... ··y ..... u ..... ·k=---d ..... a ..... va ..... l ..... a ..... r~~.....-.______J safdillik mi? 

lspanya harbin de 
Akdenizin rolii 

ispanyayi alakadar eden deniz harb ·1 maada, amiralin emrinde, muteaddid av
lerinde, Cebeluttank bogazile Baleare c1, bombard1man ve ke§if kara ve deniz 
adalannm en mi.ihim iki sevkulceni nok -
tay1 te§kil ettikleri, asulardanberi, muh • 
telif tarihlerde ve muhtelif vesilelerle sa· 
bit olmu~ bir hakikattir. Bu prensip, nas
yonalistlerle hukumetc;iler arasmda cere
yan eden miicadele esnasmda ve bilhas
sa, biitiin Atlantik sahilinin General 
Franco kuvvetleri tarafmdan i§gal edil -
mesinin, nasyonalist harb gemilerini, Ma
jorka adasmda toplamaga imkan vermesi 
uzerine, bir kere daha sabit olmu~tur. 
Once hukumett;ilerin, soma nasyonalist -
lerin denizlere hakimiyeti, harekatm he
yeti umumiyesi uzerinde buyuk bir rol 
oynami§hr ve daha da oymyacakhr. 

Bidayette, 1936 temmuz:unda, Mad -
rid hukumetine aid donanma, nisbeten 
muhim bir kuvvet te§kil ediyor, modern 
yap1da Jaime 1 mhhsmdan, uc; kruva -
zorden, on iki buyuk, uc; kiic;uk torpito -
dan ve II denizaltJ gemisinden murek -
keb bulunuyordu. Bu donanmanm em • 
rinde, ayaklanma hareketinin ta bidaye
tmde, Minorka adasmdaki iki buyiik de
niz ussu olan Garthagene ve Mahon'dan 
ba~ka, Berselona mevkii bulunuyordu. 
Baleare'lardan lviza adas1, 1936 eylulu
ne kadar hukumetc;:i kald1. Amiral simh
ne gec;en eski bir korvet kaptanmm ku -
mandas1 altmdaki hukumet filosu, zabi • 
tammn ve erkamharbiyesinin, katledilmek 
veya hapse ahlmak suretile kaybolma -
smdan ve murettebatmm zapturapt nok
sanmdan dolay1, mu§kulata maruz bulu· 
nuyordu. 

Ceuta, Melila ve Majorka istinad nokta
lanm ellerinde tutan nasyonalistler Cadix 
ve F errol ussu bahrilerinde bulunan gemi
leri kendilerine iltihak ettirmege muvaffak 
olmu§lardJ. Oldukc;a k1sa bir z:aman ic;in
d~ tec;hiz edilen dort gambot, Velasco 
torpidosu ve Cervera kruvazorii miistes -
m, bu gemilerden t;ogu, tamirat veya ta
dilat sebebile, pek mahdud murettebatla, 
kuru havuzda bulunuyordu. Bunlar, Es
pana mhhsile Republica, Baleares ve 
Canaries kruvaz:orleri idi. 

Eylul nihayetlerine kadar devam eden 
ilk devrede, Carthagene filosu, miiret -
tebatmm nok$anhgma ragmen, denize ba
kim bulunuyordu. Bu vaziyetten istifade 
ederek, bir muddet, bitaraf T anca lima • 
mm kull'anmak suretile, General Fran • 
co' nun Ceuta' dan Cadix' e gonderecegi 
ve ancak Almanlarla ltalyanlar tarafm • 
dan kendisine verilen tavyarelerle hima • 
ye edebildigi takviye kuvvetlerinin Ce
beli.ittanktan gec;:mesine mani oldu. Hii
kumetc;ilerin, General Franco'nun ileri ha
reketini geciktirmelerini mumkun k1lan 
bu olmu§tur. Ayni zamanda, Berselon -
dan hareket eden II ,000 ki§ilik bir hu
kumet kuvveti de, Majorka'yi ele gec;ir
mege beyhude yere ugra~1yordu. Baskm 
~eklinde bir karaya <;1k1~tan sonra, bu 
kuvvet, ag1r z:ayiat vermek suretile pus • 
kiirtuldu. 

Eylulde, nasyonalistlere aid Cervera 
kruvazoru ile Velasco torpidosu, Saint -
Sebastien harekatma yard1m ve Bilbao'yu 
bombardiman etmek istedikleri zaman 
hiikumett;iler, bir tabiye hatas1 yapm1~ : 
lar ve Cebeli.ittankJ muhafaza eden bir 
deniz:alt1 gimisi filotillasile, Jaimes 1 mh
l~slm: iki ~ruvaz:orii, iki torpidoyu, mi • 
hslen takv1yeye gondermi§lerdi. Bu suret· 
fe, ikinci safha ba~lam1~ oldu ve bu safha 
e_snasJ.nda da, denize hakimiyet, nasyona· 
l~stlenn eline gec;ti. Filhakika, nasyona -
l1stler, Canaries ile Cervera'y1 Cebelutta
nk bogaz:ma sevketmi§ler, orada bulu -
n~n bu iki hukumet torpidosundan birisi
m .batirml~lardJ. Diger torpido Carthage· 
ne e sigmdJ. Atlantikten harbetmeden do
nen hi.ikumet filosu da oraya gelmi§ti. 
Arhk, bogaz:a hakim bulunan General 
Fran co, Afrika lejyonerlerini ve F ash
la~J, rahat rahat lspanyaya gec;irebilirdi. 
Nihayet, te~rinisanide, Baleare mhhs1 _ 
nm .sahneye dahil olu~u. nasyonalistlere, 
denn harekatile birlikte kara taarruzlan 
yapmc:.k imkamm vermi~ oldu. 193 7 ka
nunusanisinde Malaga'da ve onu takib e
den, yaz: ve sonbahar mevsimlerinde Bil
bao da,. Santander' de ve Gijon'da boyle 
oldu . .S1mal cephesinin ortadan kalkmasJ 
?asyona.listlerin elindeki iki kruvaz:oru: 
u~ t~rp1do muhribini, be§ torpitoyu ve 
YirmJ kadar karakol gemisini, Cantabre 
sularmdan kurtarmi§ oldu. 

Harbin uc;uncu safhast, te§rinievvel so· 
nunda, tekmil nasyonalist filonun, Gene-
1 al Fran co' nun buyuk ussu bahrisi hali
ne gelen Majorka'da toplanmasile ba~ -
laml§hr. Filoya kumanda eden Amiral 
Francesco Moreno F ernendez'in emrin • 
de, Canaries, Cervera, Ba!eares ve eski 
Republica'dan boz:ma Navarria kruva -
z:orlerinin dahil bulundugu 35 gemi var
da. Espana mhlls1, Cantabre sahilinde
ki hareket esnasmda, aglebi ihtimal bir 
mayine t;arparak batmi§tlr. Bu filodan 

tayyare filolan vard1r. Bu filolarm ku -
mandam, General Franco'nun karde§i 
miralay Ramon Franco'dur. Kara kuv -
vetleri mevcudu, Majorka adasmm ku • 
c;:uklugune nisbetle son derece fazlad1r. 
Gemiler, Palma, Pollenza, Alcudia ve 
Soller' de demirlidir. Deniz tayyarelerine 
mahsus iki us Pollenz:a ve Alcudia' da 
bulunmaktad1r. Majorka adas1 k1smen 
eski, k1smen modern sahil bataryalarile, 
daglarda ve kayahklardaki hava defi 
bataryalarile, deniz tayyarelerine mah -
su( kuvvetli usler te§kil etmek uzere ka -
zdacak galerilerle, Akdeniz:in en muhim 
kalelerinden birini te§kil edecektir. !viza 
adas1 da ayni esaslar dahilinde tahkim e· 
dilmi§tir. 

N asyonalist donanma, Majorka ada -
smdan hareketle, Almeria' dan F ransa 
huduquna kadar uzanan 800 kilometro -
luk hukumet~i lspanya sahillerini abluka 
altma almak te§ebbusiine gec;mi§ ve Va
lnnsiya korfezine, 300 kilometro saha da
hilinde mayin dokmu~tur. 

Hukumett;iler, bu te§ebbuse kar§J koy
maga hazJrlanmi§lar, Valansiya mmtaka
Sl sahillerini, nasyonalistlerin karaya as • 
kcor <;Ikarmalan ihtimaline kar§l, muhim 
mudafaa vesaitile tec;:hi'. etmi§lerdir. Mi
norka, toplarmdan baz1lan 30 kilometre 
menz:ile mermi atan ve muteaddid hava 
defi toplanm ihtiva eden en yeni sistem 
sahil bataryalarile tec;hiz: edilerek bir ka
le haline getirilmi§tir. Garnizon 7,000 ki
§ilik olup ii~ dort tayyare filotillasJ da 
vard1r. Port - Mahon korfez:inde ise pek 
az harb gemisi bulunmaktad1r. 

lspanya harbinin devam1 muddetince, 
beynelmilel hadiseler, Cebeluttankta ve 
Baleare'larda, !ngiltere ile F ransanm ha
yati ehemmiyeti haiz muvasala yollannm 
maruz bulundugu tehlikeler dolayisile, 
had bir devreye girmi§ti. 

Cebeliittank meselesi, lspanyanm ken
di sahillerindeki ve Rifteki sahil batar -
yalan ile alakadardi. 1927 temmuzunda, 
lngiliz efkan umumiyesi bu yuz:den en
di§eye du~mu§ ve Avam kamaras1 bu me
sel~ ile me~gu) olmu§tu. Soz alan birt;ok 
ha ttbler, T ari fa ile Algesiras arasmdaki 
tepelere, San Reque'a, Luiea'ya ve Ce
uta'ya, Alman z:abitlerinin, Cebeliittank 
bogaz:m1 ve biiyuk lngiliz: ussunu dovebi
lecek kudrette toplar yerle§tirdiklerini ileri 
surmu~lerdi. lngiliz: hukO.meti,. bu i§te Al
man mudahalesi mevcud oldugunu ve 
mevzuubahs bataryalann Cebeluttanka 
veya limana hakim bulundugunu inkar et
mekle beraber, bunlann, bogaz istikame
tinde ah§ yapabileceklerini kabul ediyor
du. F akat, fngiliz hukumeti, askeri eks
ptrlerin miitaleasma gore, bu bataryalarm 
hi~bir askeri veya bahri tehdid te§kil et -
me~iklerini ve bunlan susturmanm pekala 
kab1l oldugunu ilave ediyordu. lngiltere, 
Cebeluttank etrafmda yap1lan tahkimat 
dolayJsile, General Franco'ya, 1713 Ut· 
rccht muahedesi mucibince protesto ver
megi luz:umsuz addetti. Bir yandan da, 
biiyuk ussu bahrinin teknik bak1mdan ba
ZI tertibatla tahkimi ve Portekizle ara -
smda mevcud amhk ittifakm askeri hu • 
ki.imlerinin takviyesi suretile tedbir almak
tan geri kalmam1~h. Bununla beraber 
nasyonalist !spanya, hi.ikumetc;i !spanya: 
ya nazaran, Cebeluttank bogazma daha 
az hakim degildir. 

Baleare'larda ise vaziyet daha mup _ 
hemdir. Bu ma adalar, Marsilya'dan 
v~ Port- Vendres'dan Cezayire ve Fasa 
g!den F rans1z yollanm kateder. Normal 
z:amanda, Alcudia'da bir istasyonu bu _ 
lunan Marsilya - Cezayir Frans1z hava 
hath da Majorka'dan gec;:mektedir. Bun
Jar, harb zamamnda, §imali Afrika ile 
Fransa arasmda yap!lacak askeri miina
hlata mahsus yollard1r. -5imall Afrika -
dc.n gelecek efradm adedi Frans1z: ordu· 
suna nisbetle son derece ~ok oldugu gibi, 
bu efradm F ransaya siiratle gelmesi de 
son derece ehemmiyeti haiz: bir keyfiyet
tir. Halbuki, Baleare. adalannda, gayet 
muhafazah. sulan denn ve en me§hurlan 
Mahon ve Palma olan mi.ikemmel liman
lar vard1r. Bu limanlarda bi.iyuk f1 1 
b b.l. k" f I . I o ar 

anna 1 1r, or ez: er 1se, miiteadd'd d _ . I •1 • 1 e 
mza tJ gem1 enne ve den1'z t I . 

w • • ayyare enne 
s1gmak vaz1fes1 gorebilir. Bu d d _ 

. .. l . . b ayar a e 
mz us enmn iiyuk bir devletin i§gali al-
tmda bul~nrnas1 Fransa ile §imali Afrika 
a~asmda~J askeri munakaleler ic;in daimi 
bJr te?d.1d te§kil eder. !talya, haliham • 
da, gJz:h deniz:alh gemileri ve deniz tay
yarelerile, gonulliileri ve kadrolarile, 
M ajorka' da bu buyuk devlet mahiyetini 
ne dereceye kadar arzediyor? fspanya 
harbi bittikten sonra, muz:affer General 
Franco, 1926 tarihli Primo de Rivera -
Mussolini muahedesi hukumlerini ihya e
derse, !talya, Baleare'larda, bu §ekilde 
veya diger bir §ekilde lcalmakta devam 
edecek midir? Bunlar, esas itibarile, tek-

Dunkii Haber gazetesinde Nizamed
din Naz:if, Pariste munte§ir Voix Euro· 
peennes isimli mecmuanm bir yaziSlndan 
bahaederek Cumhuriyet'i ve Son Pos· 
ta'y1 «milli asabiyet» ten yana uyan· 
maga davet ediyor. Gazetemizin millt 
meselelerdeki titiz hassasiyetini pek iyi bi
len kari bu luzumsuz daveti -bi~im gibi
havretle kar~1hyacaktir. 

Filhakika Voix Europeennes (Avrupa 
Sesleri) isimli bir Fransiz mecmuas1 son 
niishasmda Turk matbuatma ve hususile 
son ve malum munaka~alara clair uzun 
bir yaZJ ne~rederek meseleyi guya tahlil 
etmek istemi§tir. Ba§tana~agJ yanh§ ma• 
IU.matla dolu olan bu makalede gazetemiz 
bermutad fa§ist olmakla, daha dogrusu 
Hitlerci olmakla itham olunmaktadJr. 
B .1 vazmm altmda Huseyin Nafiz diye 
bir imz:a var. Fakat bu Huseyin Nafizin 
kim oldugunu, beyhude, dii§i.inmeyin; bu 
bir miistear isimdir. Makalenin as1l sahi
binin huviyeti bizce pek iyi malumdur. 

Zaten bundan dolayJdir ki makalede 
az evvel yanh§ olarak kaydolundugunu 
soyledigimiz malumat kasden boyle kale
me almmak munasib gorulmu~tur. Mese
la Nizameddin N az:ifin dahi nazan dik
katini celbeden ~u cumleyi bir defa da 
beraber okuyal1m: 

« .... Muhabir bu mektubda Turk ga· 
zetelerinin ya Y ahudiler tarafmdan ida· 
re edildigini, ve yahud Yahudi muessese• 
lerinin kontrolu a 1tmda bulundugunu id
dia etmi§ olan Cumhuriyet gazetesinin 
ilah .... » 

Boyle biqey varid midir? 
Bizim hatmm1z:da kald1gma gore ls

tar.bulda yalmz bir gazete ve yalmz bir 
defa butiin matbuatm Y ahudiler elinde 
oldugunu iddia etmi~tir; bu gazetenin is
mi ve kimler tarafmdan ~Ikanldtgl husu
sile Haber !Zazetesi mensublarmm malu
m 1 olsa gerektir. 

Bunlar. uzerinde durulmaga degmiyen 
meselelerdir. Su basit sebeble ki mevzu· 
ubahs Frans1z mecmuasmm ne Fransada, 
ne de ba~ka hic;bir yerde en ufak bir cid· 
diye ahmr taraf1 yoktur. Bunlar ~u veya 
bu maksadl.· c;Ikanlmi§ bir tak1m ku~uk 
bro§urlerdir ki, tabir caiz:se, bulamk suda 
bahk avlamak en esasl1 prensipleridir, 
Okuyucudan z:iyade muharrirleri, taraf
tardan ziyade c;Igutkanlan vard1r, 

Mahiyetleri bu i§lerle uzaktan olsun 
alakadar olanlann malumu olan bu nevi 
yaZJlara kanarak «demek oluyor ki Av
rupanm muhim merkezlerinde Cumhuri
yet i~in konulan te§his» manas1 <;Jkarmak 
yangma korukle gitmek kabilinden muf
sid bir hareket olur; yahud sadece safdil
liktir. Cumhuriyet'in «mi.ihim Avrupa 
merkezlerinde» nas1l tanmd1gmi bilmek 
istiyenlerin oralarda ciddi ehemmiyeti ha· 
iz muhitlere kuc;uk bir muracaatte bulun· 
malan kafidir, 
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nik mevzua hasredilmi§ olan bu makale • 
nin hududlanm a~an t;ok derin mesele • 
lerdir. 

V aziyet bu son miilahaza bak1mmdan 
tetkik edilince, denizin, lspanya dahili 
harbindeki rolii, garbi Akdenizdeki va • 
ziyeti daha z:iyade kan~tlrml§ oldugu go• 
riilur. Bir taraftan, Cebeliittankm !span• 
yo! topragmdaki k1sm1 ve Rif sahili, istih
kamlarla ve kuvvetli bataryalarla takvi• 
ye edilmi~tir. Bu ise, Cebeluttankm as • 
keri bitarafhgmt ve gec;id serbestisini da
ima kendi muhafa.zasJ altmda bulundur
magt istihdaf eden 1ngilterenin amhk si· 
yasetine muhaliftir. 

Bundan ba§ka, Baleare adalan, Ma • 
jorka ile lviza'nm ;:asyonalistler tarafm· 
dan, Minorka'nm hukumet~iler tarafm • 
dan bahri, askeri ve havai buyuk usler 
ve kuvvetli istihkamlarla takviyesi sure
tile tahkim edilmi§tir veya edilmek uzere• 
dir. Bunlar, F ransa • Cez:ayir yolu iize • 
r11tde pusu kuracaklardJT. Adalarda tat• 
bik edilen bu sevkulceni siyaseti, 1span• 
ya, bir arahk Almanya ve ltalya tara • 
fmdan i~gali rivayet edilen Columbretes 
ile Albarana da te§mil edebilir. F ransa 
tarafmdan, Mers el Kebir' de buyuk bir 
its in~a edilmesi keyfiyeti, Baleare adala· 
nndaki kuvvetlerin ve takviye edilen ~ark
taki Sicilya ile Pantelleria'mn arz:ettigi 
tehlikeyi bertaraf edemez. 

Hulasa, lspanya deniz harbi, garbi 
Akdenizde mevcud ve kesafet itibarile 
yeryuz:unde biricik olan uslerin ve istinad 
noktalarmm yeniden artmasmJ intac ede
cl"ktir. Bu iislerin birbirine yakmhg1 esa
s~n o derecede idi ki, sahillerin hic;bir 
noktas1 hava kuvvetlerinin taarruz:undan 
masun say!lamaz:d1. Bundan boyle, bun
Jar, kara hududlan gibi, hemen hemen 
t~mas halinde ileri karakollar olacaktJr. 
Ve Akdeniz:in garb havzasmda vukua 
~elecek bir deniz ve ha'va harbi, tabir ca
Jzse, bir siper harbi manzaras1 alacak, us• 
ler harbi olacakhr. * * * 

Yurdda11! ~ 
§am fJSti~l dlye amlan !JStlk, yalmz 

Gazi Antebde yetl§en TUrk fJSti~tdl.l' 
F1sbk glbl olmak istlyen Aymtab fJSttgt 
yer! 

Ulusaz Ekonomi ve Artt1rma Kurumu 
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Ticaret saray1 
• 
In,aat i,i, tamamen suya 

lkisi kar§Ihkh oturmu§lardi. Birisi zeki 
bakt§h gene bir adamd1. Obiiru sevimli 
yiizlii, ak sac;h bir ihtiyar... Gene olan 
asabl bir sesle konu§uyordu: 

- Bu kadar yanh~ ve feci bir hataya 
nasil oluyor da goz gore gore dii§iiyorsu· 
nuz, anlam1yorum iistad. Emin olun bu 
kadmla evlenmeniz sizi bedbaht edeeek
tir. Hayret ic;indeyim. Beyaz sac;lanmz, 
almmzdaki km§Iklar ve aradaki yirmi 
be~ ya§ fark ... Bunlan hie; dii§iinmiiyor 
musunuz~ 

0 sustugu zaman ihtiyar, dudaklann
da miistehzi

1 
bir tebessiim belirerek mml

dandt: 
- Onu seviyorum gene dostum .. 
- Ben kendimi sizin en yakm, en iyi 

bir dostunuz bildigim ic;in bu izdivaea a
aleyhtar oldugumu ac;Ik~a soy}iiyorum ve 
daima soyliyecegim. Sevseniz onunla ev
lenmege kalkmazdmtz .. Hem kendinize 
hem ona fenal!k yaphgmiZln farkmda de
gilsiniz galiba .. 

- Beni azarlamaga hakkm yok. Cun· 
kii senin demindenberi maladigm biitiin 
hakikatleri ben de c;ok defa hatta daha a· 
e1 §ekillerde ona tekrar ettim. <;ok kere 
ihtiyarhg1m1 kara bir §eytan gibi ikimizin 
arasma sokaeak sozler soyledim. Hie;; biri 
tesir etmedi. Eger c;ok zengin olsam onun 
param ic;in yiiziime giildiigiinii zanneder· 
dim. Sonra bir kadmt pe§imden siiriikli
yeeek bir meziyetim de yok. Kuru bir 
§ohretinden ba§ka hic;bir §eyi olm1yan, ki
tablarm arasma gomiilmii§, d~nyadan 
habersiz ya§tyan bir msamm, 

Ayaga kalkarak gene adama yakla§tl, 
elini uzahp onun gogsiine dokundurarak 
devam etti: 

- Dii§iin sevgili dostum, sizin g.bi 
gene adamlar dururken onun beni tereih 
etmesini dii§iin I Hem de o kadar giizel, 
o kadar gene ve peresti~e liy1k bir kadm .. 

Sesi gururla titriyordu. 
Gene adam ba§Inl teessiifle iki yana 

salLyarak: 

- $imdi seviniyorsunuz U.stad, dedi. 
F akat sonra c;ok 1stJrab c;;ekeeeksiniz. Ge
ne tekrar ediyorum. Bu gene kadmm haki 
katen sizi sevmesine imkan yoktur. De
min ne param ne de batkaea bir meziye -
tim var, dediniz. Unutuyorsunuz ki bii
yiik bir §ohrete maliksiniz. <;ok paramz 
yoksa bu sizin paraya o kadar ehemmiyet 
vermemenizdendir. Memlekette yalmz en 
biiyiik tarihc;i diye, degil en iyi bir insan 
olarak da tammyorsunuz. Etrafmtzda bir 
Y•gm dost kalabaltgt var. Herkes iizerini
ze titriyor. Biitiin bunlar bu gene kadmt 
size eezbeden teylerdir. Buna dehamza 
duydugu hayranhk da kan§mea sizi sev
digine daha kuvvetle inamyor ve sevgisi
ne sizi de biitiin kuvvetile inandtnnaga 
~ah~1yor. Y oksa ... 

Gene adam birdenbire sustu, ihtiyar 
elini dudaklanna gotiirerek nstldadtl 

- Sus, geliyor. 
Evvela dJ§arda bir ipek hi~irtisi i~itildi, 

sonra kap1 ac;tldt ve i~eri gene bir kadm 
girdi. Uzun boyuna pek yaki§an siyah 
tafta bir elbise giymi~ti. Diimdiiz taran -
m1~ siyah sac;lan, ayni renkte biiyiik par
lak gozleri vardt. 

Onu goriinee gene adam ayaga kalka· 
rak hiirmetkar bir vaziyet ald1. lhtiyar, 
gozleri sevincle parl1yarak ellerini uzat-
11. Gene kadm eteklerini uc;urarak ona 
dogru ko§IU ve bu uzatJlan elleri hararet
le s1karak: 

- !ki giindi!r gorii~emedik. Bana iki 
y1l kadar uzun geldi, dedi. 

fhtiyar igilip onun ellerini optii ve ya
Va§c;a mmtdand1: 

- Benim iyi sevgilim ... 
Gene kadm dondii. Kendilerini dik

katle siizen gene adama korkak, endi§eli 
bir tavula baktJ, yava§c;a «bonjur» dedi. 

Biraz sonra ihtiyar alimi hizmetc;i, bir 
ziyaretc;inin bekledigini soyliyerek dl§a!l 
~;agirdt. Gene kadmla gene erkek odada 
yalmz kaldiiar. Adam ag1r adimlarla ih
tiyann kalktJgJ koltukta oturan kadma 
yakla~II ve onu derin derin siizerek: 

- Y akmda ihtiyar dostumla evleni
yormu§sunuz, oyle mi? dedi. 

Kadm ba~mt sallad1. Adam, sesini al
c;altarak devam etti: 

- Halbuki bu izdivacm ikinizi de ile
ride bedbaht etmekten ba§ka bir i§e ya
ramiyacagmJ 0 kadar size anlahm§hm. 

Kadm oniine bahyor, mendilini asabi
yetle parmaklanmn arasmda buru§turu • 
yordu. Cayet alc;ak bir sesle cevab verdi: 

- Art1k onun ve benim i§lerimize ka
n~masamz iyi olacak. Bizi rahatstz et· 
mekten ba§h bir§ey yaphgm1z yok. 

Adam ac1 ae1 giiliimsedi ve onun iize· 
rine dogru egilerek fiSI!dadJ: 

- Peki, son bir rica .. Y ann evime ge
liniz. Size soyliyeeek bir mnm var, bunu 
i~ittikten sonra onunla evlenmekten belki 
de eayarsmtz ... Bunu biitiin yiiregimle te· 
menni ediyorurn. 

Kadmm yiizii birdenbire pembele§ti, 
gi:izleri parlad1. 

Adam: «Gelmekten korkuyor musu -
nuz? diye, sordu. Kadm derin bir soluk 
ald1 ve ba§mi geriye dogru iterek cevab 
verdi: 

- Hay1r, korkmuyorum, beni bu iz
divaedan hie;; bir§ey vazge~iremez. Y ann 
gelecegim. 

*** Gene kadtn: 
- N e, diye bagirdJ. Demek beni bu

nun ic;in c;agudmtz, soyliyeeeginiz m bu 
muydu? V e gerilemek, kac;mak istedi, 
fa.~at adam yerde dizlerinin iistiine c;ok • 
mu§, ayaklarma sanlmi~h. fnler gibi: 
-. Ah bunu nas1l anlamadm1z, diyor

du. S•zi sevdigim ic;in bu izdivaea mani 
olmaga c;ah§IIgtmi nastl anlamadmiz. 
. Gene kadm «fakat, fakab> diye, keke· 

l1yor, ellerile onun kollanm iterek kurtul· 
maga ~ah§1yordu. Adam birdenbire aya
ga hrladJ ve onu kollanmn arasma aldt. 
Gi:izleri birer ate§ gibi yan1yordu. Gene 
kadm bu gi:izleri birdenbire pek yakmm
da gordii, zaten onlara dikkatle bakmak
tan kendi de mana veremedigi garib bir 
ltorku duyarak her zaman kac;mmr§IJ. 
Cozlerini yumarak inee bir c;Ighk atb. 
Aglar gibi bir sesle: <<Buakm beni, htra
km beni» dedi. F akat birdenbire adamm 
dudaklan, dudaklartm i:irtiinee sesi kesil
di. Bir kac; kere daha c;upmd1. Sonra 
derin bir ic; c;eki§le kendini onun kollanna 
b1raktJ. Demin adamm geni§ gi:igsiinii 
kurtulmak ic;in iten, yumrukhyan elleri 
belki kendisi de farkmda olmadan, §imdi 
onun boynuna sanlmi§IJ. 

Dt§anda bir kap1 biiyiik bir giiriiltii ile 
ortUldii. Gene kadmla erkek hemen bir
birlerinden aynldtlar. Kadm, demin er· 
kegin kollannm arasmda duydugu zevkin 
uyu§uklugunu gidermek ister gibi elini 
ba§mdan gec;irdi. Sonra korku ile etrafma 
bakarak: 

- Kimdi? .. diye fts1ldadr. 
Erkek ayakta, viieudii dimdik, mu • 

zaffer bir tavula duruyordu. Hemen ce
vab verdi: 

- fhtiyar dostumuzdu. !htiyar bir a
damla evlenen gene bir kadmm §U vazi
yete her zaman ic;in pek ~abuk dii§ebile
eegini ispat etmek istedigim ve muvaffak 
oldugum dostumuz .. 

Kadm gozleri biiyiimii~. yiizii sapsan, 
oldugu yerde sendeledi. Erkek, dudak • 
larmda miistehzi bir tebessiimle devam et· 
ti: 

- Demin kapmin arkasmda, sizin ne 
~abuk maglub oldugunuzu gorebileeek 
bir vaziyette idi. 

• ~adm onun i.izerine yiiriime'k ister gi
bt h1r hareket yaptt, hiddetten kJstlmr§ bir 
sesle bag1rd1 

- Siz bir al~aksmtz. Bu kurdugunuz 
tuzak ... 

Erkek hem en onun soziinii tamamladr: 
- lkinizi biiyiik bir hata i§lemekten 

kurtarmak ic;indi. Onun yarm aldatiim1~ 
zavalh bir koea mevkiine dii§mesine boy
Ieee mani oldum, Size gelinee genesiniz 
giizelsiniz. Daha normal bir izdivae ya: 
parak ileride mes'ud olup bana dua ede
ceginiz muhakkak .. 

s.oziinii bitirir bitirmez hemen ~;tkarip 
saatme baktt. Dudaklarmda memnun bir 
tebessiim belirerek: 

- Hemen dostumun yanina ko§mak 
laz1m, dedi. Ona kendi iyiligi ic;in vur
dugum darbenin ~iddetini gene ancak ben 
hafifletebilirim. 

Ve tela~h bir taVIrla «Allahaismarla
dik» dedi, kap1ya dogru yiiriidii. Onun 
arkasmdan sendeliyerek odadan 1;1kan 
kadm aghyordu. thtiyar alimi elinden ka
~trdigl ic;in mi ~ Y oksa demin kendisini 
kollarmda s1kan, gene adamm yalmz ih
tiyar dostunu kurtarmak maksadile bu i§i 
yaphgmi ve 0 ate§li sozleri soyledigini 
dii§iinerek mi ~ Kimbilir ... 

Peride Celal 

dii,mii~ bulunuyor 
Ticaret OdasJ, bundan sekiz sene ka

dar evvel Dordiineii V ak1f hanm kaqi
Sinda bulunan ve bir ko§esinde, ~imdi Ti
earet borsas1, diger ko§esinde de Hamidiye 
tiirbesi bulunan aday1 I 00,000 liraya sa
tm alm1~ ve buraya bir Ticaret saray1 
yaphrmaga karar vermi~ti. 0 zaman bu
rada sondajlar yapilmi§, projeler ham
lanmi~ ve saraym yapilmasJ hazuhklarma 
giri~ilmi~ti. F akat bir~;ok projeler dolayt
sile ~imdiye kadar in~a edilemiyen bu sa· 
raym yapJ!masl ~imdi biisbiitiin suya dii§· 
mii~ olmaktad1r. 

Tiearet Odas1, saraYJn in~as1 i~i iize
rinde yeni?en tetkiklere ba~laymea bu de
fa Miize Idaresi i~in oniine ~·kmi§hr. Es
ki Eserleri Muhafaza Komisyonu bu sa· 
hada yapt1g1 tetkikler sonunda gerek 
medrese, gerekse tiirbenin Turk medrese 
ve tiirbe mimarisinin iyi muhafaza edil
mi§ en miikemmel modelleri oldugunu go
rerek bunlarm YJkiimasma miimanaat et
mi~tir. Bu vaziyette Odanm yiiz bin lira 
vererek satm ald1g1 arsadan istifade im
kant kalmami§tir. Oda bu paraYJ Ticaret 
Odalan bankasma aynlan tahsisattan o
diine olarak almi~h. $imdiye kadar bu 
paranm 70,000 lirast odenmi~tir. 

Kur§un hirsizi su~unu 
itiraf etti 

Bak1rkoy Baruthanesinde c;ah§an a
meleden Lutfi, 14 buc;uk kilo a~Irhgm
da bir kur§un kiitlesini parc;ahyarak, 
pantalonunun ic;ine dl§andan goriilmi • 
yecek §ekilde yerle§tirmi§ ve fakat ka
pldan c;•karken, bekc;i tarafmdan yapl
lan yoklamada iizerinde kur§unlar bu
lunmu§tur. 

Lutfi, diin b!rincf sulh ceza mahke -
mesinde suc;unu itiraf etti. Hakim, ken
disinin bir ay 10 giin hapsine karar 
verdL 

OLOM 

OLOM 
Beyoglunda kuyumcu Mlsirll bira • 

derlerin pederi, 
ONN1K MISIRLI 

vefat etmi~tir. Cenaze merasimi bugiin 
saat 14 te Pangalttda Michitarist kilise
sinde icra olunaea~ teessiirle ilan olu
nur. 

~EHZADEBA~I 
TURAN TiYATROSU 

Tel: 22127 
Bu gece 20,30 da 

San'atkar Na§id ve 
arkada§lan, okuyucu 
kiic;tik Semiha ve Mi
§el varyetesi, giindiiz: Pranga mahkfunu 

dram komedi 5 perde 
Gece: Anla~Ilmaz muamma 

komedi 3 perde 

T ~ Manya Valevska 

A ~ ~~~~:. ~~~::~ N s ve her giin ilk seansta 

I Vicdan Miicadelesi 

,- Yer1n ak,am SAKARYA slnemas1nda • 
"ALLAHIN BAHc;ELERi., nden sonra yeni biiviik !DuvaffakiyPtli bir fitm 

CALl KU~U 
HENRY BAT AiLLE'm me,hur ~aheseri. Oynayanlar 

I<ad1n • Valde ved HUGUETTE DUFLOS ihtroralu!1n1d8eljlk AJEUAMNONPT. 
biiylik mD~uka r o iln e 

Bugiin MELEK'te 
2 SAAT KAHKAHA 

'en ve earencell 
Frans1zca siSziU k omedl 

KOCAMIN 
i~i GDK 
Bat rollerde : 

WiLLi A \1 POWELL • M ~RNA LOY 
tLiSA LANDi- JAMES STE..WART 
Aynca : Paramount diinya habealeri 

Seanslar t 2 • 4,15 • 6,30 • 9 da I 
Bugiin saat 11 de tenzilath matine .._ _________ ... 

Clark Gable mesleQini GDk seviyor 
Amerikab artist diyor ki: «Binbir ,ahsiyete 

insanlar1n biiriinerek 
koymak az zevkli 

IIAhl y1ld1z 

. .. .. .. 
meydana 

i, midir? » 
I~yuzunu 

bir 

PAULA WESSEL Y'nin RUDOLF FORSTER 
lie beraber calibi dikkat blr tarzda bu sene oynada§1 

Biiyiik Cllgtnhklar 
fUminde ate~in ve ih tirash oyunu, milessir ve hareketli 

mevzuu, luks ve ihti,ami ve ~·gan musikisi 
tilminin k1ymetini arhrmaktad1r. 

Bu hafta SA RAY sinemas1nda 
lki kadJDJD, bir erkellin &$kl l~in miicadelesini tasvir eden bu filml 

mutlaka giiriiniiz. llaveten : FOX JURNAL diinya havadialeri 
Bugtin saat 11 de tenzilath matine. 

Ideal eserl var : 

A$K 
TERZiHANESi 

Renkli muhte,am filim 

llaveten : CASUSLAR 
KAR~I KAR~I Y A 

Makineler degilltirilmi~, yerfne 
WESTERN gibi cihan~iimul 

makineler konmuljtur. 

ASK TERZiHANESi 
'------1 Pek yaktnda KadtkliY 

HALE' de !1"6sterllecek .. 
Haftamn en !!'flzel filmi, il<i aaat Dt'f'e ve kahkaha 3 methur Frai'JSIZ komedi Vlldm bir arada 

RAiMU • LUCiEN BARROUX • EDWIG FEUiLLERE 

ASRi i$ ADAMI 
Parl•ln zarafet, moda, e~lf'nce muhitinde fevkalade ne~eli, bin maeeralar. llaveten : Ekler diluya havadialeri ... 

T i.i R K s!nemas1nda Bugun saat 11 de tenzilath matine #' 

BUG UN i P E K sinemas1nda 2 film blrden 

1 - Me!jhur lnglllz deniz kahraman• Amiral NELSON'un 
hayat sergUze,tlerinden ahnan 

( Frans1zca stiziU ) • 

LONDRA POST ASI 
Bat rollerde : 

FREDDiE BARTULEMEW - MADELEiNE CAROLL- TYRONE POWER 
2 - Muhterem mu,terilerimizden ald1§1m1z yilzlerce mektup Uzerine giSsterllmesl 

daha blr ka~ gUn temdid edilen 

ASi GENERAliN SON EMRi TUrkqe soziU 
DIKKAT : Gecelerl saat 9 da Londra Postas1 filml giSsterllir. 

Bu!liin saat 11 de tenzilath matine 

ANNABELLA • • CiNGENE PRENSES 
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Fikir 

Agac 
Yazan: Necib Fazll KISAKVREK 

y Ad1mizi AGA<; koyuyoruz. Du~unu-jlarda hirer kandil gibi I§tk sa~an yemi§-
1.~.r-~z ki, guzel ve sonsuz tabiatta, buyiik· ler belirmi§tir. Bu yemi~ler, her biri bir 
kllgu, .erginligi, olgunlugu, bir kelimeyle agac;tan gelen ve her biri ic;inde hirer agac; 
n e~~h, ondan daha iyi gosterecek bir or- ta~tyan bu yemi§ler, ac;hk ve susuzluga 
e A ~ulunamaz. goklerin indirdigi c;arelerdir. Ac;hk ve su-

d gac;, madde ve ruh gibi, her teyin bir suzlugu dindirmekse fanteziden r;tkmak, 

1 l§ ve bir ic; yiiziinii, toprak iistiinde ve ezeli ve bedeni derde ilac olmak degil 
r?Pr~k altmdaki giir ve dola~Ik varhgile midir~ Biraz sonra o gene yapraklanm 
,lzg, Ve b' · k I b' · d' y tc;Ime so u mu~ Ir remiZ 1r. dokecek, gene yal<ym bir c;.ekmece halin-
/hPraklannm k1ldan ince damarlanm de kupkuru kalacak, korkunr; istikamet -
a a kah b' t b' l · b" I · tun bu n Ir s~p a Ir e~tlr~n, sonra ... ~- en gosteren kemik parmaklara benzer 

bu dai saplan b1rer dala bagh~a.n, butun ~~llarile k.aska~I ~onac;ak ve .daldigl rii~~ 
il' . lar1 derece derece daha m dallara 1r;mde yem venm1, rah1mde b1r r;ocuk g1bl 
'!hren d h b'' " b d h 1· k · d li • a a sonra utun u a a m ge l§ece hr. 

li;e:n ~tek ve ana bir gov~ed~ ~iigdiim1 • Boylece her mevsim devrini tekrarh -
k agac;.; en sonra topragm lljme a lp yan agacr. dipsiz gokleri dolduran alem • 

1 aranhk ve esrarh bir kok lileminde tek • lerin ahenkli ve inz1bath devirleri altm -
c?t kollara aynlan, halattan ipe, ipten, si- da, biiyiik varhk orkestrosunun vahdet ve 
d~e, .sicimden iplige, her kolu gittik,.e sonsuzlugu hikaye eden, derin ve &leak 
k ~ k Ince ba§ka kollara boliinen, her ba§- birinci kemamm andmr. 

t'~t olu, goziin goremiyecegi ve hesabm 
~a Agar; insanlara neler ogretmedi~ d "llllyacag1 inceliklere ula~an, muhite 

1 Clgru nami.itenahi daguuk ve c;ok, mer- En eski dillerde iyilik, fenahk ve bilgi 
(~Ze d agac;lan hirer di.istur oldu. En eski r;ag-
!ah . ogru nami.itenahi toplu ve tek bir larda, geni§ almh ve klVll'Clk sakalh di.i • 
d .. 

51Yet muvazenesinin ne e§SIZ orgi.isii • d 1 d ur. ~iince a am an onun altm a top1amrlar. 
ln Zaten insan oglunun diinyaya di.i§ii~ii • 

denbsa~ oglu diinyaya ayak basttgi giin- nii anlatan masalda, §eytan ve kadm un-
bl.1 en a_gac; onun goziinde c;.oziilmez bir rn d surlan yamnda, yasak meyvay1 yeti§ti -
til) ece 1r. KI§m her tara& dokiiliir. Es- ren agac; nedir? 
\lprl1 istikametleri gosteren dallarile c;1r -
b· ak ve kupkuru, belder. 0 zaman, 0 Agaf¥ bize diinyaya geldigimiz giin -
bit ~ekmece gibi kapahdu. <;ok ger;meden den bugiine kadar ic;.imizi dolduran an· 
~~kl~ekmecenin kapagl aralamr. lc;inde lama ve ara§tlrma hmmm deh§etli ana· 
t ad1g1 cevher tiitmiye ba§lar. lgne u- tomisi bit;iminde goriiniiyor. Gozlerimiz 
t~klkadar ince mesamelermden ye§il yap- ona daldJ~\1 zaman, garib bir Rontgen l§l
tt ar f1§kmr. T abiatin en girift nakl§la· gi altmda, ruhumuzun binbir kollu iskele-
npc;erc;.eveliyen r;ic;ekler'<! donamr. tini gormii§ gibi iirperiyoruz. Sanki bu 
~ ... ~kat o heniiz eserini vermi~ degildir. fevka1ide §ahsiyetin hendesesindeki ni -
e,ut~n bunlar gelmek iizere bulunan bir zamla, ic;inde Allnhm mlan yatan ruhu-
1~ er1~. §enligi. Nitekim biraz sonra c;ir;ek - muzun hasret r;ektigi nizam arasmda giz-
r clokulmii§, yapraklar eskimi§ ve dal - 1i bir anla§ma var. 

Fildi~i kule 
~· Dilirnize fransizcadan gec;en bu tabir, 

11
1nde Ya§adJgi cemiyetle biitiin alakala-
111 k . • k" f d' . f d esm1~ san at ann, er 1yeh etra m-
t a ordugii kozay1 anlatJr. San' atkar bu 
~Zanm i,.inde, halka yasaj. edilmi§ bir 
llt taYin bekc;isi halinde §ahsi servetlerine 
t ~hafJZhk eder. Bu servetlerin yegane 
~l<lylcl Ve ahCISI Slfatile, d!§an alemin bu
!a Q ~Iyme! hukiimlerine rakib, fakat d1 • 
~ 11 alemi kendi k1ymet hiikiimlerine ka-
and,r k · d d .. - · ill rna gayretm en e mustagm, mer-
de~ duvarlar ve atlas perdeler arasmda, 
l~I~a~ak bir yanm bekler, durur. 

!d •ldi§I kulede oturan san atkarm her 
asindan s1zan §ikayet ~udur: 
B ~e~ a~la§llamiyorum I 

)jf U §Ikayetm tonunda, di§ari aJeme tek
U(j~hnek istedigi bir BEN hasreti gornii· 
~4 llr, Onun ic;indir ki, d1~ansile ah§ veri§ 

11 Pan her gef¥er akc;eye dii§man ve dt§a· 

111\~egersiz, insanlan visaline alan zevk-
~Nlr ~admmi§ gibi ona kiiskiindiir. 

h k•abkatte bir a§km ters tecellisinden 
~ai a bir§ey olm1yan bu kiiskiinluk, de -
ll~ e~e derinle§e o hale gelir ki as1l gayeyi 
tj}tturur, kendisini gaye diye kabul et -
li~'.r. Alakasizhgm, ifadesizligin, dilsiz -
k~ 111 felsefe ve mizacm1 yaptmr. San'at-
b~~· tirnsah derisi benzeri bir dikenli ka
~el~a biiriinmii§, ba~mm iistiinde gidip 
rull:~ giine§Jerin ace)esine kayidSIZ, om -sll sonuna erer. 
ve an' ~tkan fildi§i kuleye c;eken benlik 
1"1\ fahs,yet hummas1, biiyiik c;aptaki in -
Q;d~ rnaskara~mdan ay1ran en esash <;iz
led~l arna, hicbir mesele fildi~i kulede fas
t0h1 ernez. Fildi~i kulede dogan hayat, 
k~~~~un kabugunu c;.atlah§l gibi, fildi~i 

YI y1kmakla l§e ba§hyacak ve bu 

DENIZ ISLER/ 
Sirketihayriyenin yeni 

-~ir . ~a~urlar1 
~i~ kebhaynyenm, Haskoycleki fab • 
~i ~:lhda yeni :vapbrmakta oldugu ikin· 
~~s Pur olan 76 numaramn da tekne 
sa, ann ikmal edilmistir. Vapur bir aY 

·•ta k . . -
~i k 1zaktan mecek ve bundan sonra· 
~akt lSJmlan SU tizerinde ikma] oluna -
l~te Ir, 76 numara nisan ba"?lnda sefer-

A.. ba~J,vacakhr. 
t~ 0~a:y. i~aresi.nin Avrunada yamlmal<
tie11 . n 1k1 yem vanurundan ba~ka veni
~~11 ~ki vaour daha 1smarlanmas1 'mcv
f~trn··ah~olmu$tur. Fab!t b11 hn~u~ta bir 
))~, u] bulunrnad1gmdan bundan sarf1 

ar Del '! . t ' tl ,- 1 m1s 1r. 
brl]enizyollan iclaresi icin ilerirJE> vap 
b~r ~ak ik'nci k1s1m vapurlarla bera . 
laroa ~a.va Halicdeki fabr ika ve hRVJlZ· 

to"kt 1 ~ 1 yeni vapur yap1lmas1 di.i~G.nU!-
edJr 

~0 . --···~ l'rlanva e1-jsi T;,.,.,. .. t Oda-
~ Sim ziyaret etti 

l' ieaornanya orta elrisi dun J-praberinrl" 
lla.1ret ata•Psi olr'l11<Tu halde Tir-arct 0-

, nab' 
lrli k't· ~r ziyaret vaum1s ve Oda Umu-

1:!::.. 1b_,le bir rni;rlclet P'orihrli.i~ti.ir. 
leri u Zlvaretin, Bi.ikrr•te frlii7.ak('re -

Vamlrn 'kt 1 .. taret 11 a o an Turk . Rumf'n tl· 

'tclillll aknla~rnasma dair oldugu tahm in 
e tedir. 

dt§ardan ir;eriye giri§ ve ir;erden dJ§atiya 
c;Ikl§, her parr;asl irtibath bir tekevviin 
halinde kendisini tamamlam1§ olacaktlr. 

Peygamber, san I atkar, a lim, filozof, 
tek bir iistiin yaratlh§ gosterilemez ki ken
di ir; aleminin zindanma kapanmadan 
d1§mda mevcud hayati kabul etmi§ ve 
sonra da o zindanda sonuna k~dar karmi§ 
olsun. 

Fildi§i kule, ulvl bastaliklarin tedavi 
gordiigii ve yiiksek §ifaya r;evrildigi has· 
tanedir. Kendisini bu illetten muaf ve bu 
§ifadan miistagni goren s1hhatli sokak 
yaygaracisJ AHMAK, ve biiyiik hayah 
bu hastanenin ic;inde kabul eden de cO
CEdir. 

Dogdugumuz zaman bizi sard1klan 
kundak bir fildi§i kule, oldi.igiimiiz za -
man da bizi yallrdiklan tabut, ba§ka bir 
fildi§i kuledir. Y almzhk1anm1Zln fildi§i 
kuleleri sayiSlz ve her y1kllacak fildi§i ku
lenin ic;inde bekliyen fildi§i kuleler namii· 
tenahidir. Buna ragmen en miibarek ga
ye fildi§i kuleyi y1kmak ve ic;imizin 1~1k -
larm1 bir sinema perdesi gibi sokaga ve 
piyasaya aksettirmektir. 

Mistik telakkiye gore her ~eyden ve 
her ifadeden evvel var olan Allah, alem
leri bir a§k hamle5i ir;inde, goriinmek, bi
linmek ve sevilmek ic;.in yaratt1. 

0 halde hayat, ilk sebeb ve ilk ham
lenin fildi~i kulesini y1kmnsi ve gomlegini 
sJyJrmasi hadisesidir. 

lr;inde sonsuz varhklarm tazyikini du
yan herkes ve her~ey, b1r giin gomlegini 
parc;al1yacak ve bu gomlegin altmdan c;.•
kacak c;izgileri yabanc1 gozlere sermek 
ihtiyacm1 duyacakhr. 

Necib Faztl Kr•akiirek 

KOLTOR ISLER/ 

Bir anket a~Ild1 
ilk ve ortamekteblerle liseler icin 

haz1rlanan terim brosi.i.rleri serisini ta· 
mamlamak i.izere biy~loji ve jeolojinin 
yoll_anm ~ost:ren bir kitab daha ne~ -
redilecPkhr. Ogretmenler, bu derslerde 
talebE>nin aii<;li.ik ~;ektikleri noktalan 
Maarif VekaletinE> bi!direcE>klerdir. V~
kalet, bu gG.<;liiklere aid bir anket a~ -
mJqtJr. 

Mtt"' lHmler ku1em zamm1 
icrin miira~aat ea~cekler 

K1dcm zammma istihk:1k kesbetm1<; 
:>ldu~u halde heniiz bundan istifade e: 
demiven muallimlr>r Maarif miidiirliigii 
volile Vilh~te mUracaat etfriE>ife karar 
vermi•lerdir. Bu miiracaat, bir iki gi.ine 
1{adar yap1Iacakhr. 

/ttffJT F P.J:> P.R. If< 

Baro heyeti umumiyesi diin 
toplandt 

Baro beyeti urnumiyes!, mutad senE>· 
lik _!~timaml, di.i.n oglcden sonra Ag1r . 
ceza mahkemesi salonunda akdetmi~ _ 
tir. Toplanhda, yeni sene bi.itc;esi heye
ti umumiyeye arzedilmi~ ve mali ra • 
por lizerinde miizakereler cereyan et . 
mi§tir. 

CUMHURtvET 5 

iktu~adi ltareketler 

------------------------Ekonomi ve Artbrma 
Haftast 

I DAZARDAN DAZAQAI PENcERESiNDEN 
Armud pi~, agztma dii~! 

sarth ~ocuk • Genclik Geni,lik ol~iisii • Ba~t 
ve Giizellik mektebi • Mandalartn tekamiilii 

Bundn sekiz y1l once, Tiirk paras!
nm k1ymeti borsalarda yuvarlamrken ik
tl~adi btinyenin muvazenesizligine delalct 
eden bu bali onlemek, halkm ekonomik 
terbiyesini yiikseltmek, tediye muvazene
mizi sarsan ithalat fazlabg!!ll yerli mal
lanmtza ragbeti art1rmak suretile durdur
mak maksadile alman tedbirlerin ba~:nda 
olarak Ulusal Ekonomi ve ArttJtma Ku
rumunun da temelleri atJ]m!$tl. Bu cemi· 
yetten beklenen ~eyler c;ok biiytiktii. 
Milyonlarm kalbini fethetmek ve onu 
istenen istikamete sevketmek kolay bir i§ 
sayilamazd1. Bu zorluklara ragmen Ulu
sal Ekonomi Kurumu, kendisinden bek-
1enen muvaffakiyetleri ba~ard1. 

Gec;en sekiz yil ic;inde cemiyetin e~as· 
h iki gayesini te$kil eden gerek yerli mal· 
lar, gerekse tasarruf i~inde tam bir mu
vaffakiyet hasll olmu~tur, diyebiliriz. 

Daha on y1l once, yerli maim ismi bile 
malum olm1yan memleketimizde bugiin 
yabanc1 maim ismi unutulmu~tur. Gec;en 
sekiz sene zarfmda yap1lan devamh ve 
sistemli propaganda, memleketimizdeki 
muazzam smai kalkmmayi doii-urmu~tur. 
Gene on sekiz y1l once mevcudii bir mil
yon liradan ibaret olan bankalardaki ta
sarruf hesab1, bu sahada yap~lan yorul
mak bilmez telkinler neticesinde bugiin 

90 milyon Turk lirasma yiibelmi&tir. 
Mekteblerden ba&hyarak, geni~ halk 

y1gmlan arasma kadar yay1larak yerli 
mah kullanmak ~ianm bir milli ahlak ve 

para biriktirmegi bir milli gaye haline ko

yan Ulusal Ekonomi ve Arthrma Ku

rumu, alman &u neticelerde ~iiphesiz ki 
en biiyiik amil olmu~tur. 

F. G. 

Geniflik olfusii 
A vrupadan geti -

rilen miitehassis, lz
mirde 40 - 50 met
ro eninde bir bulvar 
ac;mak istedigi za· 
man, Belediyenin 
itiraz1 ~u olmu§: 

- Bu kadar ge
ni~ bulvar Avrupada 
olur, bize liizum yoktur. 

Eger lzmir Avrupa medeniyetini ya
pan Akdeniz havzasmm en ~erefli $ehir
lerinden biri degilse, eger biz kendimizi 
bir Avrupa devleti saym1yorsak, eger in
kJ!ablmlZ muam medeniyetten baz1 pren
sipler almami~sa, bize liizumu olm1yan 
bu geni~lik olc;iisiinii bir,.ok ~eylere tatbik 
edebiliriz. Mesela mekteblerden riyaziye 
dersini kald1rmak ic;in: «Bu kadar geni~ 
hesab Avrupada olur, bize liizum yok
tur.» Hatta Oniversiteyi kald1rmak ic;in: 
«Bu kadar geni$ ilim Avrupada olur, bi
ze liizum yoktur» diyebiliriz. 

T abii, sokaklanmJZdan gec;ecek oto
mobilleri, kamyonlan Ve otobiisleri de bu 
ol!;iiye gore kii<;iimPncik, dasdaracJk yap· 
hrmak icab eder. Bu parlak muhakeme 
kar~1smda, acaba: «Bu kadar geni$ di.i
~iince Avrupada olur, bize liizum yok
tur» diyemez miyiz ~ 

Ba,r sarrlr 
Tramvayda bir 

ana, bir c;ocuk. 
Cocugun ba~1 sar

giiar ic;inde. Fa kat 
oyle ~ok sanlml§ 
ki, dar ve incecik o
muzlar iistiinde kos
koca bir lahana. 

==~=~------~-~~~~"""!!-~-- Zavalh yavrucak. 
Kimbilir ba~ma ne biiyiik bir tugla dii~tii. 

Miistakbel ve miikemmel Fa kat a nasi on a acimlyor: 

bir su sehrimiz: - Yezid yumurcak! diye bagmyor, 
• tene~ire gel in~allah, ol. geber! .. 

Y e,iJ Yalova Tramvay halk1 zalim anaya ~a~1yor ve 
LBa6malcaleden devam I kmyor. Bu hayrete ve ofkeye terciiman 

biitiin teferruatmda tekemmiil etmi~ kap- olmak istiyen biletc;i kad11'1a yakla~Jr: 
heal an olacaklir, bir de gene §imdiki su· - Hamm! der, c;ocugu ne payhyor
lardan bir k1smmm borularla sahile kadar sun~ Ba~I sarg1lar i~;inde, yarah zavalh ... 
indirilmesi neticesinde Yalova kasabasi- .- Dur, o sargilarl ac;ay1m da gorl 
ntn ic;inde teessiis etmi§ banyolan olacak- 'f>armaklanmn c;evik birkac; hareketile 
hr. Y alova membalannln sulanm, hassa· Wi.!Xl 8l(IDCa, «ocugun ba§ma ge~;mi1 
Ian hie; bozulmadan miikemmel borularla bir ... az1mhk goriiniir. 
a§agtya indirmek ve yukanki hararet de- Bu manzara kar~ISlnda biisbiitiin of
recesinin aynile halkm istifadesine arzet- kelenen kadm, c;ocugu r;imdikliyerek ba
mek imkanlarm1 fennin bugiinkii terakki- gnma~a devam eder: 
Jeri en kat'i surette temin etmi§tir. - Nasi! I.. K1zlara caka satmak ic;in 

Boyle olunca Y alovaya gidenlerin bir itfaiye oynar m1s1n) Laz1mhib ba~ma ge
kJsmi tedavi maksadile aldiklan banyo- c;irir misin ~ Bakahm hastanede bu guzel 
lan sahildeki kaphcalarda kolayhkla ala- ~apkant nastl <;ikaracaklarl .. 

Genclik fie giizellik mektebi 
Avrupadan bize ~ 

baz1 kadm mecmu- · ';-~ ~ 
alan gelir. Bunlar ~-~} :::' L~ 
gencligi ve giizelligi, i-K 

varsa devam ettir- ~ .!' 
mek ic;in, yoksa ya- ,, \.\ 
ratmak ic;in baz1 c;a- ~~ j 
reler tavsiye ederler: _....--/ 
Masaj, banyo, jim
nastik, makiyaj, ilah. 

Bunlardan, yirmi senedenberi c;1kan 
bir tanesine baktlm ve dii$iindiim: Yir
mi senedenberi bu mecmua, Allahm her 
haftasi, yiizde buru&uklarm nas1l siline
ce~ini, b'lcak1arda yaP;lann nas1l eritile
ce~ini ilah ... yaz1p duruyor. Tavsiye et
tigi c;areler de, herhalde, birbirine pek 
benzer seylerdir. Kadm okuyucular bu 
mecmualarm her say1s1m alarak, ayni 
mevzua binlerce defa goz gezdirmekten 
usanm1vorlar m1 ~ 

Bir kadm okuyucu, yirmi senedenheri 
masaj, banyo, jimnastik, makiyaj dersi 
veren bu mecmualarm mektebinden dip
lomaYJ ald1~1 lliin, biiyiik anne olacakhr. 
hte, icinde ihtiyarlanan bir genclik ve 
giizelligin mektebi! 

Mondalarrn tekamiilii 
Sehirde asayissiz1ikten eser kalmadigl 

kin son avlarm en miihim zab1ta vak'ast 
~udur: Gec;enlerde Mezbahaya gotiirLi1· 
ll!ek icin yola c;Ikar1lan iki azgm manda, 
Oskiidar iskelesinde Mhiblerinin elinden 
kurtularak denize attl!rlar, yiize yiize 
Sirhcive gelirler; ahali, poli~Ier avakla
mr. Bir tanesinin iistiine silah ~1karlar; 
fakat oteki kac;ar ve ta Samatyada yaka
Y' de verir. 

Bu iki hayvan kendio;inden gazetelerde 
epev bahsettirdi. Manda p;ibi ahmak!J~,n 
ve lapaciiiilm semboli.i haline gelmi~ bir 
hayvanm Amerika gansterleri glbi c;evilt 
ve zeki bir serke~liP;in kahramam olmas1 
ahalivi ~asirtiJ ve profesorleri dii&iindUr
dii: Bu mandalar Mezbahava p;ntiiriil
diiklerini nereden bilivorlard1 ~ Yiizmeyi 
nereden ();hendiler ve birbirlerinden ayr1l· 
madan Sirkeciye kadar nas1l geldiler? 
Denizde o kadar yorulduklan, !sland·k
lan, su yuttuklar1 halde, duba aibrh~m
daki vUcudlerini Samatyalara kadar nasil 
siirii klediler? 

ArtJk «m11nd~ !Zibi aii1r, manda ~~:ibi 
han tal, IT'~"da ~ibi a hmak» demeviniz ... 
Bilakis: M"nda 11ihi cPvik, mand'l gibi 
ince ve zarif, manda gibi dirayetli, ze
ki. .. 

Bu diinvada \-.ar~ev inkJ1ah 11'ef¥iriyor ve 
terakki ediyor: ManJ,J~r hile! 

SERVER BEDI 

(E 1kra me~hurdur: r Herifin biri mis~firlige gider, 
ev sahibi tarafmdan gi.iler yiizle 

kar§llamr, bir ko~eye oturtulur, r;ubuk 
ve kahve verilerek ikram olunur. F akat 
herif oraya yalmz tiitiin tiittiirmek, kah
ve hopiirdetmek i<;in degil, karm doyur
mak emelile geldiginden sozii yemek za
manma kadar uzahr ve s1k s1k esniyerek 
aclktlgml da ev sahibine anlatmaktan 
geri kalmaz. 

Konugun niyetini nihayet anlaml$ olan 
ev sahibi ister istemez «emrivakie» boyun 
eger: 

- Karde&im, der, ogle oldu. Y emegi 
beraber yiyelim. Sen, zahmet aroma, ko· 
~edeki kasaba kadar git. Benim adlmi ve• 
rip bir kilo pirzola a!. Ben de komiir ya• 
k1p ocag1 hamhyay1m. 

Misafir, ellerini ugu~turup itizar eder: 
- Etten anlamam. Olur ki kasab be· 

ni aldabr, maim kotiisiinii verir. 
Ev sahibi bu gari,b c;ekingenligi ho§ go· 

riir: 

- Peki, der, eti ben alay1m. Sen oca· 
gi hamla. 

- Hie; yapmad1gun i&, komiiriin nasi) 
ate&lendigini omriimde gormedim bile. 

Ev sahibi bu soze de (eyvallah) de· 
mekten geri kalmaz. Mutfaga inip ocagi 
yakar, sokaga c;1k1p eti abr ve pirzolalan 
k1zart1rken misafire seslenir: 

- Sofray1 kuru ersene karde~. Ye· 
mek ham gibi! 

Muhterem konugun sesi mutfaga dii
$er: 

- Bir~ey k1ranm, mahcub olurum. 
Beni affet bu i,ten I 

Ev sahibi ic;in ic;in lahavle ~ekmekle 
beraber sofray1 kurar ve haykmr: 

- Buyurun birader. Sofra ham I 
Bu sefer misafir ~u cevab1 verir. 
- Bunu da yapamam, yemege gele• 

mem desem giiceneceksin. Bari geleyim 
de gonliin ho~ olsun I 

bilecekleri gibi aradaki mesafenin k1sah- "!"---~~~---------.... ==~-----------~-

Bizim hayahmiZda da a~agi yukart 
bu misa fir in halini andtran bir halet var. 
Muharrirlerimiz, iyi kotii yazd1klan ve 
bir yolunu bulup bashrdtklan kitab1arm 
masraftm c;1karmak ic;in hiikumetten yar· 
dtm bekliyor. Sairlerimiz, ~iire aid naza
riyelerinin yay1lmasi, ragbet bulmas1 i~;in 
hiikumetin alaka gostermesini istiyor. 
Kibrit kutulannm bezden yapllmasl ~ek
linde ihtiralar, icadlar, ke~ifler kuruntu-
1tyan kimseler, dii~iincelerini dinletmek 
ic;in hiikumetin kendilerine kulak vermesi· 
ni arzu ediyor. Hangisini sayay1m, bil
mem ki. lgneden iplige kadar muhtac ol
dugumuz her ~eyin tedarik edilmesini hii
kumetten bekledigimiz gibi zengin olmak, 
~ohret kazanmak ic;in de gene hiikumet 
kap!Slna el ac;Iyoruz. 

Hiikumet, ~iiphe yok ki, halkm ihti· 
yaclarma ilgi gosterir. Fa kat romancmm 
~ohretini, ~airin kazanc1m, siitc;iiniin gii· 
giimiinii, helvacmm tablasm1 dii§unmege 

gma binaen bu i§i hem a§agida, hem yu
kanda gormek suretile dahi yapabilirler. 
Herhalde miistakbel plan hesabma Ya
Jova kapl1calanm boyle biri sahilde deniz 
kenannda bir grup, digeri dahilde ve 
membam yanmda bir grup o1mak iizere 
ye1:digerinden azc;ok farkh iki grupla 
zenginle§tirmek ideal bir i§ olacaktir. Za
manla sahildeki kaphcalarm daha biiyiik 
bir ragbet kazanacag1 §imdiden muhak
kak sayilabilir. 

Simdi kahyor sahille dahil arasmdaki 
mesafenin ba§tanba§a -hie; olmazsa iki 
tarafh hirer kilometroluk geni§likle· or
manhk, c;ayuhk ~eklinde parklardan mii· 
te§ekkil bir gezinti yeri yapJ!masi bahsi. 
Y alova membalarmm etraf1 ormanh ve 
atiZab c;ok giizel bir tabiattir. F akat bizce 
bir su §ehri ic;.in bu kafi degildir. Bu mem
balardan itibaren sahile kadar uzanan 
yo!un her iki tarafmda hi.; olmazsa iki 
kilometre geni§liginde bir sahanm su ~eh· 
rine ziynet olacak surette te~c;iri ve tan
zimi elzemdir. Bu fikrin nekadar cazib 
oldugunu anlamak ir;in ~imdi Y alovada 
sahilden ic;eriye giden yolun ba§mdaki 
muazzam ve fakat maatteessiif mahdud 
rmar agaclanmn te~kil ettigi giizel man· 
zaray1 dii~i.inmek kafidir. . 

Y almz bu kadar degil: Mevcud dere
yi Y alova sahilinden bir hayli ic;erilere 
kadar, ic;inde kay1klar ve motorbotlar ge
lip gidecek vec;hile derinle§tirmegi ve ge
ni~letmegi, miistakbel plan hesabma, §im
diden dii~iinmek icab eder. Hatta bu de
renin denize iltisak ettigi yerde karay1 
kazmak suretile birkac; yiiz motor, kay1k 
ve yelkenli alacak vec;hile ve boylece c;ok 
kolaybkla kiic;iiciik mahfuz bir liman 
vapmak da miistakbel ve miikemmel Y a
lova planmm teferruaii ciimlesindendir. 
Yalova kaphcalarmm karasmda her nevi 
spor tertibati yapJlacagl gibi denizinde 
da hi hamamlar ve her tiirlii deniz tenez
ziih im kanlan hamlanml§ olacakt!r. 

Boylelikle ileride Y alova yalmz bir ~i
f a yeri degil, ayni zamanda yerli yabanc1 
herkesin can atacag1 bir safa mahalli ola
cakhr. Soyliyebildiklerimiz kadarile da
hi Yalovada viicud bulacak cennet nii
mun~'i bir su §ehrinclQn ufactk bir fikir 
ver.:!bilmi§sek ne mullu bize. 

. ¥"'"''" NADI 

Fransa Hariciye Naz1r1 
diin Belgrada gitti 

1 Baftaratt 1 tnc1 salurede I 
miimessillerini kabul ederek uzun beya· 
natta bulunmu$tur. Majeste Krahn gos
terdigi hiisnii kabulden dolayi minnettar 
kald!giOI soyliyen M. Delbos demi~lir 
ki: 

«- Fransa, Romanyaya sadtk oldugu 
gibi Romanya da Fransaya sadiktlr. 

Resmi teblig gorii~melerimizin ha va -
sm1 ve vec;helerini gostermektedir. Siya
setlerimizin esaslan orada sarih surette 
belirtilmi~tir. Evvela bu sahada azamiyi 
elde etmi~ bulunmam1za ragmen, iki mem
leket arasmdaki dostlugu ve tesani.idii, i
dame ve takviye etmek arzusunday1z. Sa
niyen, daima sulhun idamesi ve takviye
si hedefile hareket ederek, diger devletler
le olan dostlugumuzu ve ittifaklar:mlZI 
idame ettirmege de karar vermi~ bulunu
yoruz. Sizler ve ben, umumi sulhu dii~ii
niiyoruz. Bu, bizim hodbin olm1yan yiik 
sek endi~emizdir. 

Milletler Cemiyetine olan bu baghh
glmtz, bizi sulh ic;in daha geni~ emd1ere 
malik olmaktan menetmemektedir. Diger 
milletler bizimle ayni dii~iincede bulun
masalar bile, biz onlarla iyi ahenk halin
de ya~amak ve hepimizin menfaatimiz i
~in i~ birli~i ya pmak arzusunday1z.» 

Gazetelerin nefriyall 
Biikre~ 11 (Hususi) - Bi.itiin gaze

teler, ayni zamanda, F rans1z - 1ngiliz an
la~masmm ehemmiyetini ve F ransa ile 
Romanyanm siyasetleri arasmdaki tam 
ahengi de aync.a tebariiz ettirmektedir. 

Belgradda 
Belgrad 11 (Hususi) - F ransa Ha

riciye NaZJn M. Delbos, bu ak§am Biik
re§ten buraya gelmi§ ve merasimle kar
§llanmi~tlr. Kral Naibi Prens Pol, yann 
misafir N az1r §erefine b1r z1yaiet vere
cektir. 

M. Delbos, Prens Pol ve Ba§vekil M. 
Stoyadinovic;.1e miilakatlarda bulunacak
llr. Bu miinasebetle F ransa ile Yugoslav
ya arasmda bir ticaret muahedesi imza· 
lanacagi haber veriliyor. 

M. Stoyadinovi, Belgradda 
Londra 11 (A.A.) - Ba~vekil Sto

ya~inovic Be1~rad istasyonunda btitiin 

Ekonomi ve Artbrma 
Haftas1 
1 Ba~tarat• 1 Jnei sahttedel b d ld mec ur egi ir. «Armud pi•, ag- z1ma 

Diger taraftan mukavvalar iizerine ' 
b I I · 1· . 1 d .. .. diip> demekten vazgec;sek de kendi ken• 

astm mJ§ o an res1m 1 vec1ze er e butun d' · .. ·· -· 1 k k d' )' . I k'l lmlze yurumeg1, o mam1z1 en 1 e 1• 
umum1 yer ere ve na 1 vas1talanna as1l - · 1 - "t" ~· .. ~ k f 

I m1z e agzJmiza go urmeg1 ogrense ena 
m1~11r. l " 

V. . . .. b k , . k d . m1 o ur r 
1trm musa a asma I§hra e en Vlt - z h . . . 

rinlerin tanzimi i§i bugiin pazar oldugu a ~et~JZ muvaffakiyetlenn ne tad1, 
ic;in yann sabahtan itibaren ba~hyacak - ~~. $.~r~.fi v~rdJr, derler. Hi~ olmazsa bunu 
hr. Maamafih baz1 magazalann vitrin - U$Unup hir~.: yoru_Imay1 ve hukumeti de 
lerini yerli mallarla siisledikleri diin go- yormamay1 ogrenehm!.. 
riilmii§tiir. Miisabaka jiiri heveti. biitiin M. TV RH AN TAN 

H: 
vitrinleri ha ftamn son giinii tetkik edecek- Blr gUn evvelkl !Ikrama. (Nab!) nln ol-
tir. mak iizere dercolunan ~lirln yaz11!~ ve di-

Kurum, bu hafta icinde mekteb tale- zill§lnde yanll§lar ve ekslkler goriildii!iiin
belerine Atati.irkiin vecizeli hirer fotog- ra- den yen! bMtan buraya konulmasmt gc

rekll buldum: 
fm1 gonderec~l,tir. Gulsttani dehre geldilc reng yok, b12 leal-

--. ••• _ mamt.f 

80 bin sand1k portakal ihrac Saye enaazt kerem bir ehli dllcu kalmam 11 
Evlemt.~ derbeste diikk~ntn tablbi ruzg(lr 

edilecek Hokkat plrflzet uerdunda dar11 kalmam!f 
ihracr1t mG.esseselerinden K1llco~Iu Te$negt'lntn r;ak r;ak olmu$ lebt haht,qeri 

firmas1, Almanlarla hir mukavele ak - c;:'e~mesan merhamette btr i9im su kalma. 

detmi§tir. Kadrtn anlar yok, biltr yok her dUrt s:n~ 
Bu mukavele ile Almanvava 80 bin ctdenln 

~and1k portakal ihrac edil~c~ktir. Por· C'drsllllf krrbt111J1/f'tte tera"t1 kalmana~ 
takallarm ilk partisi Almanyadan ge • Ce11~1 ncProden ka.,de kllstn iltica ehl! 1li!i4~ 
len vautJrlara yUklenmistir. Bu malla· Krrl'•' ,_ .. ·-.. If'! Nrt.bi! burcu baru kalma-

~m bedeli 200 bin lira tut!TIIIktadir. Pi • m!$ 
1 

M. T. T . 
vasa bu yiizden birdenbire hararet en - _ 
rni~tir. __.. .•. .-. 
Tirebolu p.-,stalari muntazam 

i~lemiyor 
Tirebo1u 11 (Hususi muhabirimiz -

den) - Kara postal an, bir aydan beri 
munta1am sefer yapamam~l{tadtr. Hal~ 
bu vaziyetten mi.i•tekidir. Po•ta, TE'lgraf 
umum mi.idi.irliigiiniin esasl! tedbirler 
almast beklenmektedir. 

Nikah ve diigiin 
Afvon Inhisan idare meclisi azasm • 

dan tn,,mi Bulakm ktzl Bayan Ni.ikhE>t 
ile Moskova ataserriliterimiz S~>msi Zo
bunun nik?hlan: di.in Beyor<lu EvlE>nme 
memurlu<h·ncia icra edilmis, dG.giinleri 
ic ll~~a>n Peranalas o+f'linde "antlm1s -
•1r. Di; gi.indE> orofe~or RE>ceh Peker. ts
t.-,n hul rreb'usu n.eneral Thsan Sa -
l~h Clmcoz, Fize meb'usu ' Akif, - - I Saw sun meb'u~u MPhmcd Ali. R1hkesir 

hiikumet erkam, ayan azas1, meb'uslar ..,.,(>b'usu Ha~an Vas1f, Afyan inhisan 
ve kalababk bir halk kiitlesi tarafmdan 'Umumi mi.idiirG. Hamza Osman ve ts
hararetle kar&Ilanmi§tlr. . I tanbul Parti erk~n•ndan bircoklarile i~i 

Miinakalat Nazm ~n k1demli kabme tarafm ailelerine men•ub P'i; .. ;dP 1.ev.1t 
erkanmdan Spaho, ltalya seyahatind~k~ ve refiblan buluJ'Imu~tur. Yeni ailey~ 
muvaffakiyetinden dolay: StoyadinovJf¥1 ~1l~rlet1Pr dileri., 

tcbrik etmi§tir. 
M. Tataresco Varsovaya gidecek 

Var§ova 11 (A.A:) - Gazetelerin 
Biikre§ten ogrendiklerine gore M. T ata
resco pek yakmda Lehistan payitahtim zi
yarete gelecektir. 

Yurddas! 
Karadenlz ktyllart dilnyanm en nefis 

fmd1g1m yetlstirir. insan viicudiiniin en 
ltuvvetli ki'mi.irii fmd•kbr. 

Ulusal Ekonomt t•e Artttrma Kuru·nu 
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,.JJt~~l Pal to 

Yirmi giin miiddetle 
hapse mahkum oldu 

I Y eni a~1lan bir nefis 
eserler me~heri lngiliz profesyonelligi 

Yazan: NOZHET ABBAS 

!ngiltere futbolunda profesyonel o-J mayesi yi.iksek oldugu gibi kira verme
yunculann bir kuliibden abiir kuliibe digi ic;in kazanc1 da fazlad1r. Chelsea ve 
nakli ic;in altm1!? be~ bin TUrk liras1 gi- Astan Villa gibi kuliibler ise stadlanm 
bi kocaman rai{amlann el degistirdigi- kira ile tuttuklarmdan masraflan fazla 
ni gazetelerde okuyup da ingiliz pro - kazanclan azdrr. ' 
fesvonell ii:Hnin mali cePhesini merak 
etmemek kabil degildir. Bir ovuncu al
mak ic;in bir kalemde 60 - 70 bin lira 
sarfma muktedir kuliibiin kasasmda a
caba kac; yliz bin, yahut kar; milvon lira 
olmahd1r ki bavle m11azzam fedakar -
hklara girisebilsin? !ngiliz profesyo -
nellerinin mali durumlan hakkmda ma
lumat vermeden evvel sevirciler ve ka
pr hasJlati hakkmda birkac; soz soyle -
mek favdah olacaktrr. 

in ~ilterede bi.ivlik maclar 110.000 se
:VlrCIYI kolayhkla tophyabilmektedir 
Bundan daha fazla seyirci toplamak im
kanlan da mevcud oldugundan 150.000 
ki§i istiab edecek stadlar yap1lmasma 
karar verilmi~tir. Profesyonel futbolun 
bu bak1mdan 1ngilterede gi.in giinden 
parlamakta olduguna asia §iiphe yak -
tur. 

Umumi kanaat hiliifma !ngilterede 
spar profesyonellige dokiildiikten sonra 
~aha parlamt§br. Tenisc;i Fred Perry 
u7. ayda yapb~ ma9lardan (125,000) 
Turk liraSI kazanmi§tlr. A vustralyada 
be~ gUn zarfmda Fred Perry'i seyre ge
lenler (540,000) lira duhuliye verm~ -
lerdir. ingnterede final maclarmm kap1 
has1lati da vasati olarak (150 • 160) bin 
liraYl bulmaktad1r. 

Biitiin bu yiiksek rakamlara ragmen 
acaba ingiliz profesvonelli~inin mall 
baktmdan ic;yiizii nedir? Arama 1ngiliz 
gazetelerinde ne§rolunan rakamlardan 
bir ~eyler agrenmek kabilse de bu ma
lO.mat natamamdtr. Bu itibarla i~e ya
rar mahiyette degildir. Yalmz ~u kadar1 
malumdur ki kupa maclan kam hasl
lab bir mevsim zarfmda (1,120,000) Ii
ravt bulmaktadtr. 

Birinci likte 22 kuliib vard1r. Bun -
lardan her biri 42 mac; yapmaktad1r. 

1kinci ve liciincii likte de 22 ser ku • 
liibden 42 kuliib daha vard1r. Bunlarm 
ovnad1klan maclarm kam hastlab da 
birinci l ikinkin~ ilave edilecek olursa 
:vekun (10) milyon Tiirk lirasm1 bul • 
rnll~tadtr. 

Bu on milvon liranm ~ogu oyuncula
ra gider. Birinci likte oynayan oyuncu
lar mevsim zarfmda 55 lira, yazlan 40 
lira haftahk almaktad1rlar. Her oyuncu 
ka7.amlan oyunlarda 12 lira, beraber -
likle bitenlerde 6 lira fazla iicret ahr. 
En c;ok kazanc1 alan me~hur oyuncula
rm senelik kazanclan (2650) IiraYl bu
lur. Be~ sene sonunda oyunculara veri-
1Pn temettii hissesi de ( 4000) lira kadar 
bir para tutar. Fakat bu azami haddir 
Belki bunun yariSlndan az temettii his
sesi alan birinci lik oyunculan da vard1r. 

Fakat oyunculara verilen iicretlerle 
kabili klyas olam1yacak kadar biiyiik 
paralar nakil i§lerinde rol oynamak -
tad1r. Yukanda da yazdig1m1z gibi tek 
bir oyuncunun nakli i9in (60 • 70) bin 
lira feda edilmektedir. 

Futbol has1Iatmm oyuncu iicreti, te
mettii ve nakil masraflarmdan sonra 
mlihim bir k1sm1 sahalara ve stadlara 
sarfolunur. Kuliibiin zimmetleri varsa 
bir k1sm1 da buna hasrolunur. Fakat ku
liiblerin hususi vaziyetlerine gore, de -
i:ti§en masraflar bazr ahvalde hi~ de yu
kandaki gibi taksim olunmaz. 

Chelsea'nm 1700 ingiliz lirahk mev -
cudiine mukabil Arsenal'in 137 000 in
giliz lirahk sermayesi vardrr. ' 

!ngiliz futbol kuli.ibleri ~irket halin -
dedirler. Sermayeleri hisse senedlerine 
baghdtr. Baz1 kullibler birc;ok sermaye
darlar tarafmdan kontrol edildi!i:i gibi 
hisse senedleri lie, be~ ki~i arasmda tak
sim olunmu~ kuli.ibler de vardtr. Mese
la Charlton'un yiizde seksen sekiz his -
sesi iki kisinin elindedir. Hissedarlara 
viizde yedi buc;uktan fazla temettii da
gttJlamaz. Fazla para kahrsa bu serma
veve Have olunur. Bunun icin de Man
chester City'nin (7'2) bin, A~senal'in de 
(60) bin !ngiliz lirahk kullanamad1klan 
birikmis paralan vard1r. 

iste !ngiliz profesyonel futbelunun 
mali cephesini yukanda §aylece izah 
etmi§ oluyoruz. Has1lahn muayyen 
masraflar1 kar$1lad1ktan ba~ka ihtiyat 
olarak da bircok paralar b1rakti~ na -
zan itibara almacak olursa ingiliz fut
bolunun mali: bak1mdan saglam oldu~u 
meydana c;tkar. Ancak ~unu da unut -
mamak lazimdJr ki bu vaziyet ancak da
~Ihlan temettiii.in yiizde yedi buc;u~ 
£tec;memesi sayesinde kabil olmaktad1r. 
Risse senedlerini ellerinde bulunduran
lara fazla temettii verilmis olsavd1, ~i.ip

hesiz ki bu saglam vaziyeti elde etmek 
kabil olmazd1. 

Bir hulasa yapmak ic;in denebilir ki 
!np:iliz profesyonelligi birc;oklarm1 cel
beden fakat bunlardan pek azm1 doyu -
ran, oldukqa ~iipheli bir meslektir. 

Arsenal gibi halk tarafmdan tutulan 
kuliiblerin en katii mac;larda bile (40 -
50) bin seyirci celbetmesine mukabil 
be§ senedenberi Gateshead kuliibiiniin 
maclanm seyre gidenlerin adedi hafta
da i.ir; bini ger;memi§tir. 

Futbolda oyuncular, idareciler ve his
se sahiblerinin hie; de biiyiik karlar te
min edememelerine mukabil asrl bi.iytik 
para seyirciler arasmda el degistirir. 
Bahsi mi.isterek tarikile bir mevsimde 
(180 - 200) milyon tngiliz lirasmm oy -
nand1g1 muhakkakhr. Bu rakam 1ngil· 
tere amator ve profesyonel futbol ale -
minde danen paranm yirmi mislidir. 
Ancak suras1 da hesaba kahlmahd1r ki 
(100,000) ki~ilik seyirci kiitlelerini sa-
dece oyunun tarz1 cereyamm se:vret -
mek iizere bir araya toolamak giic;ti.ir. 
Nastl ki at var1~larmda hevecam arttt -
ran bir ami! de bahsi mii~terek ise tn-
giliz profesyonel futbolunda da ayni 
vec;hile seyirciler arasmda hangi tak1 -
mm kazanacagma dair bahse giri§mek 
oyunun ragbetini artt1rmaktad1r. 

Ankaradaki ma~lar 
Ankara 11 (Telefonla) - Ankarada 

lik ma9larma bugiin devam edildi ve 
Harbiyegiicii, Gender Birligini 3 • 0 
yendi. 

Bugiinkii ma~lar 
Saat 

T aksim stadyomunJa 
Giine~ - Topkap1 13 
Galatasaray • Beykoz 14.45 

Sere/ stadyomunJa 
Vefa - i. Spar 13 
Be~lk~ - Siileymanlye 14.45 

KaJrkoy ataJyomunJa 
Fenerbahr;e - Eyiib 14.45 

Bugiinkii ma~lar 
Giine§ - T opkap1, F ener -
Eyiib, Galatasaray-Beykoz 

Be§ikta§- Siileymaniye 
ile kar§tla§acak 

BugU.n lik mac;larmm altmc1 hafta 
kar~Ila~malan Taksim, ;ieref ve Kad1 -
koy stadyomlannda yap1lacakhr. Ge -
c;en hafta $eref stadyomundaki iki ma
c;m neticesi umumi muvazeneyi temin 
ettigi, yani Fenerbahc;e ile Be~ikta~ 
puvan kaybedip Giine;~ vaziyetini dli -
zelttigi ic;in bugiinkli ve bundan sonra
ki haftalarm lik mac;lan yeni ve taze 
bir alaka ile takib edileceklerdir. 

Buglinkli, hatta bu haftaki kar~tla~ -
malann en mlihimmini Galatasaray -
Beykoz ma<;I te~kil etmektedir. Beykoz
lular her sene biiylik taktmlarimizdan 
birine kar!)I mtwaffakiyet elde etmek 
hususundaki itiyadlanm nihayet gec;en 
pazar glinli Be~ikta~la 1 - 1 berabere 
kalmak suretile tekrarladllar. Bu neti
cenin son sekizler turnuvas1 birincisi -
nin manevi: kuvvetine yeni bir kaynak 
te~kil ettigi §liPhesizdir. Bu sebeble bu
!:{Un bir muvaffakiyet daha elde etmek 
ic;in yeni bir h1zla oynamalan kuvvetli 
ihtimal dahilindedir. 

Hiisnii isminde biri, ger;en giin, miidii
rii gormek bahanesile Pertevniyal lisesine 
gitmi~ ve orada, vestiyere as1h duran iki 
kahn tiftik paltoyu goziine kestirerek iis
tiiste giymi§tir., Hiisnii, bu acikgozliiliigii· 
niin c;aktlmtyacagmi sanarak, kollanm 
salhya salhya mektebden r;1karken bu §e
kilsiz §i~manhgt, gozden kac;:Jrmtyan ka -
plci, kendisini c;evirmi§tir. Ozerinde, tale
beden Raci ve Adnana aid olduklan an
la~tlan iki palto, sahiblerine iade edilmi§ 
ve palto hmiZI Hiisnii, hakkmda yap1lan 
zab1t varakasile adliyeye verilmi~tir. 

Sur;lunun diin, birinci sulh ceza mah
kemesinde mevkuf olarak duru~mas1 ya· 
ptldJ. Hakim Re§id, sucu sabit gorerek 
kendisinin 20 gun miiddetle hapsine ka-
rar verdi. -------

Ankarada ta vuk kolerasi 
Ankarada tavuk koleras1 hastahgr 

c;Ikmi~hr. Veteriner direktorlligii a§I 
faaliyetine ba~lam1~hr. 

Aslandan miirekkeb hakem heyetinin 
idaresinde cereyan eden bu mlisabaka
larda §U neticeler almmi~hr: 

56 kiloda Deniz lisesinden Sungur, 
Maltepeden Aliyi dart dakikada tu!jla 
yendi. 

61 kiloda Deniz lisesinden Cemal 
Maltepeden Muzaffere sayi hesabile 
galib. 

Galatasaravhlarm da umumt tasnif -
teki, birincilik vaziyetlerini muhafaza 
ic;in mutlaka kazanmak azmile oymya
caklanm dii~iinerek Galatasaray - Bey
koz macmm ~ok hararetli olacagm1 tab-
min ediyoruz. 66 kiloda Deniz liseslnden ~iikrii Mal-

Ayni stadda ilk mac;1 Giine§le Top • tepeden Biilendi dort dakikada tu~la 
kap1 tak1mlan yapacaklard1r. Fener - yendi. 
bahc;eyi yenmekle vaziyetinl diizelten 72 kiloda Deniz lisesinden Erciimend 
Giine~in bugiin de sahadan galib olarak Kuleliden Osmana be§ dakikada tu~la 
aynlmasm1 tabii bir netice olarak go - galib. 
riiyoruz. Giine§ ~alibiyetinin kolay ve· 79 kiloda Kuleliden Hasan Deniz lise
ya zor, yahut c;ok veya az say1 farkla- sinden Fethiye dart dakikada tu§la galib 
rile belirmesi de Topkapmm tuttura - 87 kiloda Deniz lisesinden Kemal Ku-
caih ovuna baghd1r. leliden Cemale lie; dak1kada tu§la galib. 

$eref stadyomunda yaptlacak iki rna- ;iampiyonanm ikinci hafta kar§Ila§ -
r;m en alaka vericisi Vefa -1stanbulspor malarma oniimiizdeki cumartesi giinii 
kar§Ila§masidtr. Vefa, §imdiye kadar bir devam edilecektir. 
tek mac; kaybetmek ve umumi tasnifte 
ikinci mevkii i~gal eden grupun arasm- Barutgiicii •aha•znJa 
da kalabilmek suretile nazan dikkati bugiinkii ma~lar 
calib bir vaziyette bulunmaktad1r. !s - Her hafta oldugu gibi Bak1rkoy Ba -
tanbulsporlulara ~telince, taktmlanm IS- rutgU.cii sahasmda bugU.n de hususi 
Iah hususunda oldukc;a terakki ederek mac;lar yap1lacak ve Fatih gene ve B 
son mar;larda memnuniyete §ayan net\- taktmlarmdan ba!?ka Tiirkgiicii A ta -
celer almtlj bulunmaktadtrlar. Vefa • 1. ktmt Barutgiiciiniin gene, B ve A ta
Spor ma<;t yerinde kalmak azminl'le o .. ktmlarile kar§tla§acaklardrr. 
Ian bir taktmla yukanlara t1rmanmak G 1 t k b h t" 
istiyen bir tak1mm miisabakas1 ola ... a a asaray mura a e eye 1 
caktrr. toplandt 

Ayni staddaki Be§ikta§ - Siileymani.- Galatasaray kuliibliniin murakabe 
ye mac;mm pek o kadar alaka verici ta- heyeti diin agleden sonra senelik mutad 
raft yoktur. Siileymaniyeliler gec;en haf- toplanhsm1 yapm1~tlr. !dare heyeti 
ta Topkapiyi yenmek suretile sana kal- muhtelif spor ~ubelerinin faaliyetile el
mak tehlikesini kendilerinden hayli u
zakla§himi~ bulunuyorlar. Be§iktaeyhla
rin ise limid edilmedik tak1mlarla da 
berabere kalmabilece~ini nefislerinde 
tecriibe ederek anlad1klarmdan buglin 
i§i s1k1 tutarak mac;1 kazanacaklanm 
zannediyoruz. 

de edilen neticeleri ve mali vaziyeti bir 
rapor ~eklinde toplanhya gelenlere bil
dirmi~ ve ruznamedeki meseleler go -
rii§iildlikten sonra Sedad Ziyamn riya
setinde olmak iizere yeni idare heyeti 
sec;ilm i~ir. 

Ti.irkiyenin en eski bir spar yurdunun 
idaresini iizerine alan Sedad Ziya He 
arkada§larma muvaffakiyetler dileriz. 

Haydarpa§a Lisesi - Robert 
Kolej ma~i 

Kad1koy stadyomundaki birinel kii -
menin tek lik mac;1 Fenerbahc;e ile Eyiib 
taktmlan arasmda oynanacakhr. Sar1 
laciverdlilerin antrenmamm bile iize • 
rinde yaphklan sahalarmda, bu sene 
c;imende ilk oyununu verecek olan E • 
yiibe, kolay bir galibiyet temin edecek- Haydarpa§a lisesile Robert Kale; ta • 

lebeleri cuma gi.inii ile diin, basketbol 
lerini kuvvetle tahmin etmekteyiz. ve futbol sahalarmda hirer miisabaka 

Askeri mektebler giire, yapml~lardlr. Cuma gU.ni.i yaptlan bas -
ketbol mac;1 44 - 11 Robert Kolejin lehi-

miisabakast ba,Iadt ne bitmi§tir. 
Askeri mektebler arasmda giire§ bi- Diin, Kolej sahasmda yapllan futbol 

rincilik mlisabakalanmn ilk hafta kar- mac;1 c;ok heyecanh olmu§, ilk devre 
§Ila§malan diin Heybeli Deniz lisesinde 2 - 0 Kolejin lehine bitmi~tir. ikinci 
yapllmt§hr. Albay Ertugrulun riyase - devrede vaziyeti telafi ic;in c;ok c;ah~an 
tinde ve antrenor Pellinen'le milli gii • Haydarpa§ahlar ancak bir gal atabile -

Dekorator 
biiyiik 

Salahaddin Refigin 
takdir ve ragbetle 

Sergiden giizcl bir ko§e 

biblo sergisi 
karsdandt 

' 

Dekorator Salahaddin Refigin bizlere si hirer ~aheserdir. 
yeni bir siirpriz hamlamakta oldugunu 0 giilabdanlar, aynalar ve c;erc;eve• 
birkac; vakittir duymu§tuk. Biliyorduk ki lerle diger giimii~ e§ya o kadar itin~ 
daima faaliyetten, ilerlemeden hazeden ile sec;:ilmi~. hepsi damgah ve hepsi nefls 
san' atkar arkada~1m1z, ar;tlg1 dekor11syon bir yekun te~kil ediyor ki bunlan birer 
magazasmm iist katmda miikemmel bir birer tophyan merakh, dikkatli ve vuk~·i' 
sergi hamlamaktadtr. lu himmeti tebrik etmemek kabil degl' 

Diin bu serginin ac;1h~ resminde bulun- dir. . 
duk ve oray1 ziyarete gelen birc;ok giizel Salahaddin Refik biitiin bunlan ka~ 
san' at dostu ve yiiksek zevk sahibi yurd- yanyana getirerek, Hh mevcud nef 111~ 
da~m hem hissiyatJm yoklamak, hem de gruplannm otesine berisine serpi~tirer~ 
fikirlerini anlamak istedik. Memnuniyet- pek miintahab bir mecmu te~kil etll1 1~' 
le soyliyelim: Biitiin duygular Salahad- tir. 
din Refigin gene bermutad enfes bir eser PiyasamiZin ~imdiye kadar hie; gorJ11e' 
viicude getirmi~ oldugunu itirafta miitte- digi elektrik lambalan, abajurlar, ~a!ll' 
fiktir. Dogrusu giileryiizlii ve faa] san' at- danlar, hayvanat miicesse~leri ve nihil' 
kanmtz yurdumuzun ir;inde adeta bir es- yet tahta i~leri, oymalar, yaz1lar, antik<~' 
tetik sporcusu manzaras1 ald1. Muhitimi- lar... Bi.itiin bu kalabahk sizi asia yor• 
zin havasma, yurdlanm!Zm her ko~esine muyor. Ciinkii oyle vak1fane surette ya~l 
onun kadar giizellik unsuru getirmek da- yana gelmi~ler, oyle sevimli gruplar teik1 

vasma girmi~ ba~ka bir miicahid tanimi- etmi~ler ki hepsi birbirile gayet iyi anllll1' 

yoruz, diyebiliriz. Dekorasyon magaza- yor ... 
smm iistiindeki yeni sergiyi gezmek bu Muhtelif eserler arasmda ~arkkari bir• 
davay1 isbat ic;in pek iyi vasttadtr. !nsan c;:ok nef!se ve ondan sonra en ileri zevkte 
oraya girince her odada vitrinlerin oniin- her tiirlii modern e~ya goriiyoruz. .. 
de uzun uzun dii~iinme ihtiyacm1 hisse- Dogrusu bunlarm hepsi birbirinden gil' 

diyor. N azan dikkati celbeden bariz iki zeldir. Ve bunlan goren bir insantn s~· 
vas1f ~unlardtr: vimli, giizel bir yurd, bir aile yuvasl yil' 

1 - T e~hir edilen biitiin e~yanm en cude getirmek• ic;in gonliinde dog an arzll 
ki.ic;i.igi.inden en bi.iyiigune kadar hepsi- §ayam hayrettir. . 
nin, ge.rc;ekten pek miintahab, pek guze\ Jnsan derakab ~1k, medeni ve ileri btt 
parc;:alardan terekkiib etmi~ olmasJ. hayatm o, yurd aile ocaib te~kiti mefhll~' 

2 - Bunl~n gerek tasnif ve gerek latmi nastl anltyabilecegini dii~iinlflege 
muhtelif vitrinlere yerle§tirme hususunda ba§hyor. Ve kolayca takdir ediyor ki oe• 
gosterilen tam vlikuf ve piiriizsiiz zevk. fls san' atlarm bir muhiti terbiyedeki me~· 

Mecmu itibarile insanm gozlerini ka- kii ekseriya i~ittigimiz sozlerin anlatabiJdt' 
ma~tlran biitiin bu nefls evani, ayn ayn ginden c;ok ileridedir. 
bir unsur halinde miitalea edildigi zaman Bugiin Salahaddin Refik, kendisine 
daha ziyade ehemmiyet ve k1ymet kazam- dii~en sahada her tiirlii faaliyeti sarftall 
yor. Nekadar ~ekil, renk ,telakki ve icad asia kac;mmadJgml iddia edebilir. Arka' 
nev' i l da§JUilZI gozlerimize verdigi bu yeni nefa• 

Bir kelime ile soylivelim, bunlann hep- set ziyafetinden dolay1 kutlulanz. 

re~r;ilerimizden Saim, Ya~ar, Yusuf rek btr mac1 2 - 1 kaybetmi!;lerdir. Ba~ka bir vitrin 
-;;;;;;:::;:::;:::::~~=~==~;;;;::::::::::::~~;:::::;;;;:::;~~~~~~;;~~;;;;~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~;:~~~::~~--~~--~~~~~~~~ . --- :::; 

- Oras1 oyle ama ben de aynlmak agzma lokm:i ... ~imdi olmaz ... 0 herif hakk1m var. Meselenin esas1 bu. na gene maa~m1 veririm. . 

Mesela, Arsenal, Manchester, Chari -
ton ve Brentford gibi stad sahibi ku -
liiblerin mali vaziyetleri digerlerinden 
~ok farkhd1r. Bilhassa Arsenal'in ser -

Korkuyorum ! 
Telrika: 60 Y azan: Server BeJi 

Kap1ya dogru bakarak ilave etti: di.ine kadar yedi kat yerin dibine batmna
- Yukan c;tksam da ayaklanna ka- ga r;ah§hgl Zehray1 §imdi goklere r;Ikan

pansam <<beni affet hammctgim, senin yordu? Kendi ba§mdan da buna benzer 
hakkmda ben pek yanh§ dii§iinmii§iim, bir macera m1 ger;mi§ti? 
meger senin elmas gibi bir kalbin var- - ~ekmiyen bi.lmez, diyorsun, sen 

d c;ektin mi? m1~.» esem ... 
Rukiye bir sandalyeye ili§ti, avuclari- - A. .. h, tJpkisi degil ama ben anla-

le dizlerini ogarak, kendi kendile konu • nm. Benzer. Benimkine biraz benzer. 
~ur gibi devam etti : - Seninki nedir? 

- F akat bilir miydim? N e dii§iin· - Ben de sevdigim adamla evlenme -
, diimst: dogru r;tktJ. Bir§eyde yan!lmJ~Jm, dim, sevmedigim adamla evlendim. 

o da bu kadmm kalbi. - Nic;in? 
- Zehranm kalbinde hayran olacak - Sevdigim adam beni almad1. 

ne var? Sevmedigi bir adam! a evlenmek - 0 ba~ka hikaye ... Sen mecbur 0 ] -

istiyor, sevdigi bir adamla evlenmek is- mu§sun. 
temiyor. - OraS! oyle ... Fakat sonra 0 da ba-

Rukiye iniltiye benzer bir sesle ba§ml na yalvarmaga ba§ladiydi. Ah bu erkek-
iki yana salhyarak ler... Elbette... Ben de Zehra Hammm 

A h ~l d d' rek · yerinde olsam Omere varmam. - .... , og u .... m, e 1, ~ m1yen 
anlamaz, r;ekmiyen bilmez. Ben bile an- - Fakat sen kocandan aynlmadm, 
lamad1m. Meger o korkular, o iiziintuler.. degil mi? 
Ah ... Meger ne kadar hakh imi§. - Aynlmadun. 

Beni §imdi Zehranm macerasmdan zi- - Kocan biliyor muydu? 
yade Rukiyenin ruhunda peyda olan bu - Biliyordu. 

istemiyordum. bu kadm1 yalmz bului'Sa parc;a parc;a Rukiye ka§lanm kald1rarak: - Bu sozii dii§iindiin de mi soyledll1• 
- Kocam sevmiyor muydun? eder. - Y ooo 1.. dedi, bir de insaniyetlik beyefendi? 
- Seviyordum ama kom§umu sever - Kan§mam. var ama. - Evet, ciddi soyliiyorum dedim ya·• 

gibi. Sevda ba~ka. Ben kocama goniil - Siz kan§mJyacaksmiz da kim kan- - !nsaniyetlik nedir? - Hir; ben seni b1rak1r miyJm? Zehra. 
vermedim. §acak? Zavalw kadmm kimsesi yok. - Bu kimsesiz kadm1 sokakta kurtla- Hamm kim oluyor? Ona ac1yorum doS' 

- Kocan seni sever miydi? Korkudan onun bunun eline dii§ecek. Si- rm, ku§larm agzma b1rakmak reva m1? rusu, actmtyorum degil. Ba§ma bir~ey ge: 
- Rahmetlide alev yoktu. Boyle §ey- ze ne fenaltgt var? Nic;in onu btrakiyor- -Ben onu kurtlar ku§lar yesin diye lecek diye korkuyorum. Fakat seni b1rat. 

ler bilmezdi. Sessiz adamd1. Her§eye sunuz? sokaga birakmiyorum. Hem nic;in sokak? br da onun yanma gider miyim? All 111' 
uyard1. Benim namusumdan emindi. Ha- Hayretle geri r;ekilerek Rukiyenin yii- Ev tutacak. gostermesin 1 
rama uc;kur c;ozmiyecegimi biliyordu. Bak zi.ine baktlm: Rukiye ic;ini c;ekti. Bu merhamet, bel- - Ben olmasayd1m onunla bu §ekilde 
ben de on a ~u kadarctk fenahk yapma- - N e oldu sana be kadm? Bana ne ki de Zehranm aleyhine yaptlg1 hareket- oturur muydun? 
d1m. Ger;indik, gittik. fenahg1 var diye sorulur mu? Gormi.iyor lerin muvaffak olmasmdan dogan pi§- - Gene oturmazd1m. 

- Zebra da oyle mi yapmah? musun? Bu kadm ba§ka birini seviyor. manltk ve azabla kan§tlgl ic;in §iddetleni- - Nir;in? 
-Sen raz1 olmuyorsun ki. - Sana bak1yor ya, hiirmette kusuru yordu. Rukiyenin dedikleri olmasayd1 - Her dakika o herifin korkusu, he' 
- N as1l raz1 olurum, Rukiye Hamm? yak ya, soziinden dt§an <;tkmtyor ya... belki gene eskisi gibi Zehramn aleyhinde dakika halecan, her dakika aglamalar• 

Sen bizimle beraber ya§adm, biliyorsun. - Ben hizmetc;i istemiyorum, zevce bulunmaga devam edecekti. s!Zlamalar ... A .... Yi.iregimi hafakan131 

Hayahmtz nas!l cehenneme dondii. istiyorum, Rukiye Hamm! - ~ocuk degil ya, dedim, kendini bogard1. 
- Tabi!, korkuyordu zavallt - Hizmetc;i mi? Neden hizmetc;i ala- idare eder. Daha r;ocuk denecek ya§ta - Gordi.in mii ya? Sen hizmetr;iykel 
- Gene korkacak. Ben Om erie ugra- cak? ikcn koyiinden kalkml§, evden eve dol a§- raz1 degi]sin; ben bu stkmtJlara !1351 

§abilir miyim? Zorum ne? - Degil mi ya! Beni sevmiyen bir ml§, beni bulmu§, kanmt ve beni kand1r- katlanmm? 
- hte o var. Herif al1p ba§mi gitse kadm, yammda, hizmetimi gormekten mi§, i§ini becermi§ de §imdi mi muvaffak - Dogru ama insaniyetlik... . 

bunlar olmaz. ba§ka bir vazifesi olmazsa hizmetc;i say1· olam1yacak? - Sen de insaniyetlik yapmak istelfll' 
- ArtJk gitse de, kalsa da ben Zeh- hr. - ,Simdi ba§ka, beyefendi, ~imdi ba§· yorsun. 

ray1 bu evde tutamam. - Oyle farzet. Eskiden neydi zaten? ka... - Ben saM benzer miyim? Bir hit' 
Rukiye birdenbire ayaga kalkti ve diz- Hizmetr;i degil miydi? - ~imdi ne var? metr;i parr;as1y1m ben ... 

lerime kapanacakm1~ gibi bir hareket yap- - Hizmetr;iydi ama kanm degildi. - 0 herif var. Benim korkum ondan. - Bu meseled~ hizmetc;inin krald~JI 
h: Rukiye dii§i.indii. Ben onun kar§lSln- Orner olmasa hir; dii§iinmem. Zehra Ha- fark1 var m1? Bir kolordu asker getlr• 

- F akat §imdi onu btrakmaymtz.. da, kendimi efkan umumiyeye kar§I mii- mm gitsin, iste,se dag ba§mda otursun. Omerin gonliinden Zehrayl, Zehra11111 

Beyefendi ... Y alvannm size... B1rakma- dafaa eder gibiydim. Rukiyenin halk1 - <;ok ac1yorsan sen de Zebra ile gonliinden Omeri <;Ikarabilir misin? Dii~' 
ym1z... temsil eden bir hali vard1. beraber git. yanm hazinelerini oniine kay; Zebra a!!' 
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otur, garib ink1lab hayrete dii~iiriiyordu. Ruki- - Gordiin mii ya ... T abil, kecandan 

ye, hangi neviden bir kadmhk hissile, aynlmadtkc;:a otekine varamazdm. 
--~~~~~~~~~~~~~~~ 

- ~imdile sonranin ne fark1 var? - Bunda hakkm var, dedi. Rukiye samlanik yiiziime bakh. lamaktan, slllamaktan vazger;er mi? 
- · di olmaz aZII Bevciiim kUl'l unda akk olunca h~n<tind 'ddi !tovJ>iva..... ..:l .. ..l: \.....,~~~·'----- -~---1...-~-" 
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Tayyare • p1yangosu 
-------------------

Ke~ide diin ba~lad1, 40 bin 
liral1k ikramiye diin ~1kmad1 
6462 numara 10 bin lira kazandt 

t 'l'~YYare piyangosunun yirmi ii~iincii 
tt~b ikinci ke~idesi diin Beyoglunda 
:S ~n sinemada ~ekilmege ba§lamt§tl!'. 

40u b~e§i~enin en biiyiik ·ikramiyesi olan 
b .. tn hra diin ~tkmamt§hr. Ke~ideye 
§i~gun ~e devam olunacakhr. Diinkii ke
ra ede .~~ramiye kazanan numaralar sr-

lerttbile a§agtdadtr: 

10 bin lira 

6462 
3 bin lira 

34528 
Bin lira 

9284 
500 lira 

2622 4799 5683 11224 12503 13446 
16687 17187 22867 24504 26665 27370 
39747 

200 lira 
1136 2421 2942 3977 5290 5974 
6562 6947 9534 9537 10617 13281 

2
13756 13986 14354 15770 18072 23623 
3631 24680 24713 24891 25112 25131 

237277 27475 27524 29369 29623 35384 
7055 

100 lira 
681 3538 3946 6009 6133 6242 

7375 7928 9198 9361 10313 10707 
10974 10981 11027 11680 11837 11913 
13675 14247 14841 15111 15742 17339 
128259 18492 22243 22299 23210 23226 
3594 n682 24624 2521B 25830 26445 
~9228 32053 32142 32297 32759 34212 

3
4244 34624 34638 34725 34774 35069 
7548 37823 38584 

50 lira 
32 313 788 891 1125 1414 

1718 1883 1964 2170 2223 2335 
2532 2553 2691 2876 3002 3019 
3317 3721 3975 4286 4929 5005 
5235 5368 5421 5764 6246 6454 
~485 6711 7083 7448 7&7o 7q59 
7825 7864 7881 7996 8051 86-28 
8656 8691 8783 9175 9248 ~3aa 
9443 9583 9659 9914 9925 10040 

10054 10352 10456 10538 10648 10839 
110~6 11033 11059 11188 11281 11301 
11626 11646 11907 12000 12302 12457 
12889 1i1?21 1~200 13~13 13830 14175 
14213 14319 14414 14484 14508 14911 
15205 15250 15~53 154~3 15467 16345 
16351 16429 167~3 17051 17087 1741)4 
17723 17960 18'262 18349 18369 18402 
18433 18604 18797 18839 18953 19174 
19374 19884 20270 20'l02 20324 20346 
20795 20!l10 20947 21004 21075 21312 
21495 21521 21526 22103 22183 22497 
22596 22874 ?.2909 23010 23160 23183 
23632 23667 24395 24404 24426 25161 
25172 25481 25545 25920 2fi043 26121 
26429 26772 27465 27763 27924 27960 
28263 28788 29087 29093 2!1485 29999 
30018 3014!) 30163 30203 30258 302i31 
30676 30678 31576 31665 31687 31881 
32076 32~33 32821 3~133 33263 33326 
33872 33875 34023 34042 34388 34585 
35186 35202 35655 35807 35827 36003 
36585 36586 36700 36720 36942 36951 
37oo9 37251 37777 38231 38283 38294 
38367 38453 39106 39704 39784 

30 lira 
33 132 150 456 519 596 

Ioo8 1121 1455 1579 1764 1850 
1920 ....... 1950 1957 2407 2496 2634 

F"~ 

Yazan: 
Vicki BAUM 

2694 2700 2888 2897 2904 2948 
3346 3384 3316 3790 3804 4020 
4412 4470 4544 4853 4984 5033 
5307 5564 5664 5765 5836 6215 
6328 6502 6735 6920 7006 7694 
7822 7857 8200 8319 8481 8~54 

8670 8852 8953 9026 9482 9681 
9903 9920 9970 10410 10462 10498 

10559 10633 10656 10671 11085 11478 
11526 11530 11704 11778 11859 12009 
12114 12230 12524 12525 12586 13128 
13137 13149 13552 13589 13600 13760 
13947 14119 14130 14212 14267 14392 
14424 14463 14474 14499 14910 14987 
15044 15047 1!1148 15309 15753 16046 
16163 16342 16489 16519 16620 16741 
17049 17269 17381 17550 17476 17574 
17706 17869 18052 18110 18165 18250 
18303 18484 18488 18552 18629 18657 
18934 19000 19411 19!136 19552 19582 
20041 20245 201195 20815 20868 20997 
21359 21402 21610 21668 22099 22119 
22508 22551 22732 23374 23398 23568 
23918 23956 24129 242~4 24320 24359 
24408 24496 24569 24589 24794 24824 
24818 24921 25121 25130 25142 25238 
25259 25450 25534 25833 25900 25954 
25978 26217 26332 26512 26531 26654 
26926 27192 27407 27454 27791 27848 
27894 27901 27953 27966 27982 28098 
28198 28259 28260 28288 28361 28517 
29023 29206 2~49 29330 29346 29417 
29531 29772 30101 30148 30385 30387 
30449 30608 30691 30749 30766 30815 
30851 31062 31561 31599 31707 31923 
31936 31976 32229 32237 32465 32528 
32675 32793 33032 33238 33282 33343 
33491 33665 33681 33757 33842 33989 
34009 34670 35232 35237 35484 35589 
35593 35627 35908 36052 36159 36277 
36316 36333 36334 36415 36443 36516 
36902 37006 37168 37219 37334 37584 
37675 37692 37889 37974 38161 38251 
38362 38392 38467 38493 38639 38664 
38790 39071 39162 39300 39~13 39399 
39439 39463 39711 ~9724 39890 

BORSA LARD A 
Altm boyuna dii§iiyor 

Altm fiatlarmdaki dii!!me hareketi 
diin de devam etmi~tir. Diin bir altm, 
exvelki gUnkii fiata nazaran on kuru§ 
daha k1ymetinden kaybedere~ HJ70 ali~, 
1072 sat!§ fiatma kadar dii§mii§tiir. 

Ankarada altm fiatlanm tetkik eden 
komisyon heniiz karanm vermemi§tir. 

Borsada. hararet 
Son gUnlerde istanbul Kambiyo Bor

sasl hararetli muamelelere sahne ol -
maktad1r. Bu hararet bilhassa dUn aza
mi hadde ~Ikmt§br. Diin, yanm jriin ol
masma ragmen Borsaya 45,000 ingiliz 
lirahk doviz gelmi~tir. 

Borsadaki §U faaliyet ihracat mevsi -
minin de en hararetli bir devreye gir
mesinden ileri gelmektedir. 

Swas • Erzurum tahvilleri 
Stvas - Erzurum hatb istikrazr bir nu

marah tahvilleri Borsada 101 lirava k3-
dar yiikselmi!itir. Bu r;uretle tahviller 
hakiki k1ymeti olan 100 liray1 ge<;mi§ 
olmaktadtr. _.__ 
Refi Bayar Ankaradan dondii 

Bir miidrlettenberi Ankarada bulu -
nan Milli Reasiirans umum miidiirli 
Ref.i Bayar diin ogle trenile §ehrimize 
donm iistiir. 

Refi Bayar, Ankarada bulundugu es -
nada yeni <;Ikacak sigortahlarm haklan
m devletin kefaleti altma koyacak olan 
kanun etrafmda da temaslarda bulun -
mu!'?tur. 

Milli Reasiirans umum mUdlirii ya
kmda Avrupaya gidecektir. 

l 

I 
-.II 

cev1ren: 
Hamdi VAROCLU 
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l Amerikada kazand1g1 biiyiik para
clara ragmen, bu memlekete kar§l 
liYdugu nefreti gideremtyordu. Herkes 

bevinc)j bir faaliyet ic;indeydi; herkes sa· 
Qlrsiz.l~myord~. Y alm_z _D~ris, kafasm -
~· mutemadJYen aym ftkn dola§tmyor 

«•rnkam yok, imkam yok» diye dii~iinii -
Yordu. Bazil'i gormeden, ona veda et • 
(eden bu memleketten aynlmak nas1l o· 
b~rdu ;> Ba~ka bir_ memleke~e. de_gil,. b~~~a 
.-1 r s~yyareye gidtyormu~ gibl brr his tc;m
~eydl. Bazil'siz bir seyyareye; tasavvuru 
1
tnkans1z bir inzivaye, nihayetsiz bii u • 
~~khga, dondurucu bir wguga dogru gi
l~Yordu sanki! Birkac; ~~~t .. dii§~n_d?, 
e~Yorkta kalmaga, Baztll gormes1 tc;m 

v:rdecek miisaadeyi beklemege ve her ~e
~1 tepmege karar verecek dereceye geldi. 

F' a kat, §imdiki Doris eski iradesiz, gev
~ek ~-o~is degildi ve eski deliligini, §imdi 
knhgmm en derin noktalarma siirmii~tii. 

abugu ic;inde abus ve siikuti biiziiliip 
oturan bir istiridye gibi, ruhunu, biitiin 
ll1uhitine kar§l stk! slkl kapah tutmagl og· 

renmi~ti. Delmonte'nin her zaman bin -
mekten ho§landtgl ufak italyan vapuruna 
tam zamanmda yeti§ti. Her taraf makine 
yagi kokuyordu; kamaralar darac1kt1; 
soziimona kl§ bahc;esinde, cila kokan, ve 
ciladan pml pml yanan sun'i palmiyeler 
vardi. Y emek salouunda bahk kokusu do· 
la§tyor, giiverte bula§tk kokuyordu. Del
monte, doktor Sardi'yi gazetecilerin eline 
btraktlktan sonra, kendisi, sapsan bir yiiz· 
le kamaraya inmi§ti. Boynunda, deniz 
tutmasma birebir zannettigi bir lastik si -
mid vardt. 

Doris, list giivertede, Manhaltan'm, 
~~~kh gece manzarasmt seyrediyordu. Ba
zil'i gormemi§, onunla vedala§maml§tl. 
Dii~iiniiyordu. Amerikaya, gene boyle 
bit gece vakti gelmi§ti. 0 zaman annesi 
hayattaydt. Tiirlii tiirlii maceralar ic;inde 
ya§amt~tl, §imdi gene gece karanhgmda 
Amerikadan aynhyordu. Hayatta, her 
~ey az c;ok hayalden ibaretti. 

Nefsini yoklad1, kalbini dinledi. Hie; 
bir §ey yoktu. Sapsaglam. demir gibi bir 

CUMHURfYET 

Mussolini'nin diin 

aksamki nutku 
' 

[Ba~taratt 1 tnct sahl!edel 
Saat 21.30 da biiyi.ik fa§ist meclisinin 

toplandtgi Palozzo Venezia binasma fa
§ist bayrag1 ~ekilmi§tir. 

Venezia meydamm dolduran halk, 
rnilli §arktlar soyliyerek ic;timam sonunu 
beklemekte ve co§kun tezahiirat yapmak
ta idi. 

Memleket sporu 

ve yeni kararlar 
CBastaraf'l 1 tnef sahtfedeJ 

iizere Avusturya federasyonundan nam -
zedler istenilmi§, ve 6 namzed ismi alm
mi~tlr. Bunlar ic;inde Avusturya futboliin
da §Ohretli olan biri hem antrenorliik hem 
de hocahk yapmak iizere yakmda mem
leketimize getirilecektir. 

Antrenorlerin istikbali 
M. Mussolini'nin nutku F ederasyon, yerli antrenor kurslarma 

Saat 23 te M. Mussolini Palozzo Ve- almacak Tiirk sporculannm miistakbel 
nezianm balkonuna c;1karak biiyiik fa~ist hayatlanm garanti edecek baz1 esaslar 
meclisinin mukarreratmt halka bizzat ilan haz1rlami§hr. Kurstan <;Ikanlara miihim 
etmi§tir. bir iicret verilecek, muvaffakiyeti gorii -

Ondan evvel fa§ist fukas katibi umu - ltnlerin her sene maa~1 artmlacakhr. Kur
misi M. Staracil balkona c;tkarak §Unlan sun ilk kadrosu on ki§iliktir. Kurs tedri -
soylemi§tir: satmda Ankara stadi vesaitinden istifade 

«-- Siyahgomlekliler l edilecektir. 
Duc;enin teklifi iizerine biiyiik fa~ist Kursa dahil olanlann ia~e ibate ve sa-

meclisi !talyanm Milletler Cemiyetinden ir masraflan da temin edilecektir. 
c;ekilmesine miittehiden karar vermi§tir.» Hakem kurslart 

Venezia meydamm dolduran binlerce Memleket sporunun umumi ihtiyac;la -
halk bu karan biiyiik tezahiiratla alki§la- r:ndan birini de hakem meselesi te§kil e -
m.§tir. diyordu. Diplomah hakem i§inin sureti 

Bundan sonra, balkona c;Ikan M. Mu- kat'iyede halline karar verilmi§tir. Anka-
ssolini de ~unlan soylemi§tir: rada ac;Ilan hakem kursu i~in 18 ki§i im -

«- Biiyiik fa§ist meclisinin alkt~larla tihana girdi. Neticeler bir haftaya kadar 
kabul ettigi tarihi karar daha fazla gecik- almacakttr. hmir mmtakasmdan ba~ka 
tirilemezdi. Adana, Antalya, Kayseri mmtakasmda 

Senelerce misli goriilmemi§ bir sabr da. diplomah hakem yeti§tirmek iizere ted
gosterdik. Bundan evvel bize kar§t tatbik birler almmaktadir. Y apiian programa 
edilen ikt!sadi zecri tedbirleri ne unuttuk, gore ii~ sene i~inde biitiin mmtakalarm 
ne de unutaca~IZ. Bazr milletlerin yerin- ihtiyactm kar§tbyacak miktarda yerli an
de hareketlerle bunu tamir edeceklerini trenor ve diplomah hakem yeti§tirilmi§ 
sandik. F akat kimse boyle bir harekette olacakt!r. 
bulunmadt; yahud bulunmak isternedi. Milli kiime maflarz ve tarihi 

ftalyamn ve ihtilalimizin dii~mam olan Oc; mmtakada ba§lami§ olan lik mac;-
baZJ gizli kuvvetlerin tecemmii yeri olan lannm netieeleri iic; haftaya kadar alma
Cenevreye gelince; orad a bazr hiikumet- caktrr. F ederasyon vaziyeti gozoniinde 
lerin hiisniiniyetleri kayboluyordu. Bu tutarak §imdiden yeni bir milli kiime tali
vaziyet kar:·smda Cenevre kap!lannda matnamesi hamlami§, ve tesbit ettigi e -
daha fazla dunnamtza miisamaha edile • saslan genel merkezin tasdikine arzetmi§
mezdi. Y a ic;eride ya dr§anda kalmak tir. Milli kiime mac;lan 14 §Ubat 938 pa
mecburiyetinde bulunuyorduk. Dt§anda zar giinii ba~hyacaktar. 
mt kalahm ?» Ecnebi ve milli temaslar 

Halk, M. Mussolini'nin bu sualine bir Federasyon kom§u memleketler ve Av-
agizdan: rupa federasyonlarile temas ederek onii-

-- Evet! diye haykirm!~tir. mi.izdeki mevsim ic;in §U temsili miisaba -
Bunun iizerine M. Mussolini sozlerine kalan tertib etmi~tir: 

§U suretle devam etmi§tir: 25, 26 kanunuevvelde, Ankara - Biik-
«- Berlin ve T okyodaki arkada~lan- re§, istanbul - Bi.ikre§ muhtelitleri (An

mtz cidden biiyiik bir ketumiyet goster - kara stadmda), I ve 2 kanunusanide 
diler. ftalyanm Milletler Cemiyetinden <;eklerin me§hur !sparta takimile Anka -
~ekilisi tarihi ehemmiyeti haiz bir hadise· ra ve istanbul muhtelitleri Ankara ve 1s
dir. Bu hareketin neticeleri heniiz tahmin tanbul stadlannda, 16 ve 18 kanunusani
edilemez. de Fimft Viyana takimi Ankara ve 1s-

Adriyatik denizinde sulhu temin etmi§ rahhtir stadlarmda mac; ya-pacaklardtr. 
bulunuyoruz. M ac;larm sayisi ve tarihi iizerinde muta-

Demokrasi siiriisiinaen c;tkan tehdid · bJk h}:nmi§tlr. Mall husus ~akkmda son 
sesleri bizi tamamile lakayd b1rak1r. ve kat I cevab beklenmektedtr. 

Muzaffer iki harbin takviye ettigi de- F utb?I F ederasyonu Fimft ile !sparta· 
niz, hava ve kara kuvvetlerimiz vard1r. ya 1zmarde de iic;iincii hirer mac; yaptrr 
Fa kat bunlann fevkinde hie; bir§eyin k1 • mak kararmda oldugundan alakadar ku
ramtyacagt kahraman ihtilalimizin mane- rumlarla temaslara gec;mi§tir. 
viyah mevcuddur.» . Bund~n.ba~ka Y~goslavya ve Yuna-

Mussolini'nin nutku I 0 dakika kadar mstan mill! taktmlanle de Ankara sta -
siirmii§tiir. Mussolini'yi c;tlgm alkt~lar ve dmda hirer milli mac; yaptlmak iizere te
hurralar selamlami§hr. MlZlka fa§ist mar· maslara devam ediliyor. 

§Im c;almaga ba~ladtgi vakit halk hala 
bagn§tyordu. Askerler hanc;erlerini ve tii
feklerini havaya kaldmm~lardi. 

Saat 21 i 15 gec;e alkt§lar hala devam 
ed:yordu. Mussolini tekrar balkona geldi. 
Aydmlat!lan meydanda be§ tabur asker 
lejyonlar mar§lnl soylediler. 

Miiteak1ben speaker dedi ki: <<Musso
lini'nin sozleri, c;ic;ek verip kuvvetli bir 
agac ortaya c;tkaran bir tohum gibi iyi bir 
topraga ekilmi~ bulunuyor.» 

Saat 21 ,25 te Afrika ve lspanya go
niilliileri §arktlar soy)iyerek ge~id resmi 
yapttlar. 

Nutkun akisleri 
Roma II (A.A.) -- Havas ajanst 

muhabirinden: 
Mussolini'nin bu ak§am Venedik sara-

kalb ... Doris, ya muganniye olacak, ya 
olecek ... Elveda Bazil! 

Tam o esnada omzuna bir el dokun
du. Bu elde levanta kokusu vard1. Dok
tor Sardi: 

- Ne o? Hayalata mt daldmtz? 
Diye soruyordu. Doris, hep o krstk se

sile cevab verdi: 
- Ne miinasebetl 

*** 
-- Nas1lsm Bazil? 
- iyiyim, te~ekkiir ederim. 
Gene parmakhgm iki tarafmda,-\ar~l

hkh duruyorlardt. ilk gorii~tiikleri gi.in
denberi uzun bir zaman, biitiin bir sene 
gec;mi~ti. Di.i~iindiikleri §eyler, ifade edi
lebilir gibi degildi. 

Bu dii~iinceler arasmda, hapisanenin 
tazyiki, riyakarhklan, htrs ve tarnal; tek 
ki~ilik bir kogu§a gec;ebilmek, ak~amlan 
kitab okumak, gezinti yapmak, jimnastik· 
hanede on be~ dakika c;ah~mak, gece der
sine deyam etmek gibi hasis menfaatler i
c;in izin istemek mecburiyetleri; fenol ko
kusu, lagim kokusu, kogu~larm do~eme 
tahtalan iistiinde rniitemadiyen dola§an 
hamam bocegi siiriileri, dayak yiyen dik 
kafah mahpuslann feryadlan, lakud1 ya
sagi, dudak kenarlarmdan ftsildanan, ka
gtd parc;alarma yazrhp elden ele dola~an, 
duvan t!kudatarak i~aretle anlatdan so
nu gelmez dedikodular, mahkumlar, ~il
teler, gardiyanlar ... gene mahkumlar, ge-

ymm balkonundan soyliyecegi sozler hak
kmda muhtelif miitalealar yiiriitiilmekte -
dir. Bu meyanda italyanm yalmz Cenev
reden degil, Londra komitesi de dahil ol
mak iizere Milletler Cemiyetile alakadar 
biitiin te§ekkiillerden c;ekilecegi beyan e
dilmektedir. Bu kanaatin has1l olmasma 
sebeb son haftalar zarfmda halyan ga
zetelerinin muntazaman Fransanm ademi 
miidahaleyi her gi.in ihlal ettiginden bah
setmeleridir. 

Karar Japonyaya bildirildi 
Tokyo 11 (A.A.) - ]apon Hari -

ciye N azm, ltalyanm Milletler Cemiye
tinden c;ekildiginin kat'iyetle Cenevreye 
bildirilmi§ oldugundan resmen haberdar 
edilmi§tir. 

ne ~ilteler, gene gardiyanlar vardt ... 
ic;in ic;in, aheste, fakat muhakkak bir 

sonii§, bir yikih~; kendini, miitevekkil, 
mukadderata b1rakl~, maziyi, harici §ey
leri unutu~; aras1ra, nadiren isyan; mu
annid, ebedi bir yeis ... Hay1r, biitiin bun
lardan bahsetmege imkan yoktu ... 

Doris, miidekkik bir gozle Bazil' e ba
byordu. Aralannda, tel vardt. Cam tava
m kiil rengine biiriiyen, binlerce su dam
lasmt camlarm iizerinde ttkudatan yag
murlu bir hava idi. Bazil'i ic;eriye getir -
dikleri zaman, Doris, yanh§hkla ba&ka bi
risinin getirildigini zannetmisti. Bazil, 
sanki o degildi. Doris, hayalinde ve di.i
~iincelerinde ona bir &ekil vermi&ti; Bazil, 
o ~ekle benzemiyordu. Ba~1 egikti, esmer 
teni, arttk, marazi bir sanhga biiriinmi.i§
tii; mahkum gomlegi altmdaki omuzlan 
di.i~iiktii. Bazil... Seni ne hale koymu~
la;, Bazil? ... Haytr, bu sozii soylemek 
imkam yok. 

- N astlsm Bazil? 
- iyiyim, te&ekkiir ederirn. 
- Coktanberi gorii§medik. 
-316 giin. 
Doris, hafifc;e tebessiim etti: 
- Giinii giiniine nas1l biliyorsun? 
- Burada giinleri saymazsan, hap! 

yuttun demektir. 
Bir siikut. Katib, masasmm ba~mda, 

ka!hdlan kan~tmyor. 
Bazil gene soze ba~!Iyor: 

'7 

Abluka karar1ndan sonra 
ihtilalciler ispanya sahil bombar· 

bir 
~ehirlerini 

ispanyada d1man 
• • 
~~~~ 

ediyorlar, 
ingiliz 

meger 
livas1 varm1s • 

~arcelon 11 (A.A.) -.- Asilerin Ca -~la~madan daima kac;mmt~lardir.» 
nanas, Bale:ues ve Almtrante Cervera ihi /ngiliz hava filosu Akdeniz 
adh harb gemileri di.in on be~ dakika ka- k t 1 J k"ld' 
d AI . ' · b b d . on ro un an fe r l ar 1cante y1 om ar Iman etmt~!er ve . 
cumhuriyetc;ilerin bataryalan tarafmdan Lon?r~ '·'~·(A~.) - Re~ter AJan• 
ac;1lan ate§ i.izerine a~Iga c;ekilmi~lerdir. smm btl?t~d.tgi~e. gore, Akd~mz kontro• 
Asi kruvazorlerinden birinde bir yangm l~nda~ Ih Ingthz tayyar~ ftlosunun ~e
c;1ktJg1 zannedilmektedir. ki.~mesme. s:beb, Akdemzde vaziyetin 

Aragon cephesinde, F rankistlerin 20 duzelmesidir. 
bombardtman tayyaresi 40 kadar avct Bu tedbir, hic;bir suretle, Akdenizde 
tayyaresi ta;·afmdan himaye edi!dikleri tayyare ile yaptlacak kontro1un tamamile 
halde Bejaralos ve Candasnos tayyare nihayete erdirilmi~ olmas1 manasma ta.; 
meydanlanm bombard1man etmi,Jerdir. zammun etmemektedir. 
Cumhuriyetc;ilerin tayyareleri Frankist Pirene hududunJa hadiseler 
tayyarelerle harbe tutu~mu~lard1r. Asile- Paris II (A.A.) - Gazeteler Cer• 
rin iki bombardtman tayyaresile bir avc1 here mmtakasmdaki F ransa • Katalonya 
tayyaresini dii~iirrnii§ler ve iic; avc1 tay - hududunda yeni bir hadise c;Ikhgm1 bil· 
varesini yere inmege mecbur etmi~lerdir. dirmektedirler. Birc;ok hiikumet milisleri 
Bir cumhuriyetc;i tayyaresi dii~mii~tiir. F ranSJZ hududunu gec;mi~ler ve sahild!n 
Diin ak§_am, asilerin 18 b?m~ardtman gec;mekte olan bir vapura ate~ ac;mi~Iar• 
tayyares1 Barbastre ve Caste)on u born - diT. Cerbere jandarmast tahkikata ba~la• 
bard1man etmi§lerdir. Cumhuriyetc;i tay- mi~hr. 
yareler bun lara hiicum ederek hie; zayiat Action F ranc:aise gazetesi §arki Pire .. 
vermeksizin iki asi tayyaresini dii§iirmii§ • ne ve Arie!<"e departmanlan nhalisinin 
lerdir. bu miitemadi hadiselerden biiyiik bir he
General Franco'nun yeni beyanatr yecana dii~tiiklerini yazmaktadtr. 

Salamanca I 1 (A.A.) -- General 
Franco, yaphg1 bir beyanatta, eski re· 
jimler zamanmda otuz bine balig olan 
memurin kadrosunun bir kac; yiize indiril
digini, buna ragmen, devlet teknik komi -
tesinin yardtmile idare cihazmm iyi bir 
surette i~lemesinin kabil oldugunu soyle -
mi~tir. 

General, k!Zillar:n hezimeti ve harbin 
sona ermesi pek yakm oldugu kanaatini 
iz:1ar etmi§ ve beyanahm, miitarekeden 
veya klZlllarla bir itilaf akdinden bahse -
dilmesini duymak istemedigini soyliyerek 
neticelendirmi§tir. 

Meger /spanyada bir lngiliz 
livasr da va.rmlf 

Londra 11 (A.A.) - Muhafazakar 
meb'uslardan Turton, c;ar§amba giini.i 
«binba§I Attlee livasi» tabiri hakkmda 
Edero 'den izahat istiyecegini bildirmi~tir. 
Hiikumetc;i fspanyada bu isimde beynel -
mile! bir !iva mevcuddur. 

Turton, bu livada kac; lngiliz bulun
dugunu ve bundan dolaYJ Eden'in Bar
celon nezdinde itiraz edip etmedigini og
renmek istemektedir. Meb 'us, 1ngiltere· 
nin ademi miidahaleyi ihlal etmekle itham 
edilmemesi ic;in bu livaya ba§ka bit isim 
verilmesini istiyecektir. 

lngiliz ajam lspanyaya gitti 
Londra 11 (A.A.) -- 1ngi!Lerenin 

frankist lspanya nezdindeki ajam Sir Ro
bert Hodgson, diin ak~am ingiltereden 
aynlmi~hr. Franco hiikumetinin lngiltere
deki ajam Diik d'Alle istasyonda kendi
sini selamlami§hr. 
lspanya Milli miiJa.faa Nezaretinin 

tebligi 
Barcelon 11 (A.A.) -- Milll Miida

faa Nezareti teblig ediyor: 
<<Asiler deniz ticaretimizi azaltrnak ii

zere lspanyanm Akdeniz sahilini ablu
ka etmek niyetinde bulunduklanm bildir
mi~lerdi. Y almz onlann 700 mil ac;tga 
kadar sahilleri abluka altma alacak kuv
vetleri yoktur. Ablokaya te~ebbi.is ettik
leri takdirde kuvvetlerini taksim etmeleri 
laztm gelir. Halbuki boyle yapacak olur
larsa cumhurivet 11:emileri asi kuvvetlerini 
kolayca tahrib edebilirler. Asi filosu bir 
ki.il halinde harekete gec;ecek olursa fi
lomuz bu filo ile kamla~maga muvaffak 
olacakttr. Halbuki asiler boyle bir kar~1-

-- Mektublardan dolay1 te§ekkiir e
derim. C:ok muntazam yazdm ... 

Doris, orada, kar§tsmda, ta yanmda. 
Aradaki tel olmasa yakalamak, hatta op
mek kabil. Ah, Doris! Bir mahpusun 
muhayyilesi, iradesinin haricinde, nasi! 
zehirli yollarda dola~Ir durur bilmez.sin 
ki! 

Doris: 
- insan, mektublanm ba~kalarmm o

kuyacagtm bilince, her dii~iindiigiinu ya
zamtyor, diyor. 

Bazil, basmi, memurun bulundugu ta
rafa hiZia c;eviriyor. Fa kat o, bu sozden 
almmtsa benzemiyor. Gazetesini okumak
la mesgul. 

Bazil. rusc;a olarak: <<Du&a moya do
rogaya» diyor. Sesinde, bir saniye ic;in, 
o eski ahenk var. Doris gene gi.iliimsiiyor 
ve, pannakhga, sokulgan bir eda ile yas
lamyor, sanki bu parmakhk, Bazil'in 
kendisi imi& gibi ... Gi:izlerile soruyor: 

- Bu soyledigin ~ey ne demek? 
Bazil: 

- Ne giizel kokuyorsun, cevabm1 ve· 
nyor. 

Bu ciimle, simdi onun agzmda, iyi gi
yinmis bir kadmm kar§Isma ilk defa c;tkan 
bir vah§i, bir Eskimo agzmdan ~1kar gibi, 
saf bir ahenk ta51yor ..• 

- Y ok canun, c;ok ucuz bir koku, 
Contessa azzurra losvonu. 

Rusyan1n Berlin sefiri 
geri donmiiyor 

Berlin 11 (A.A.) -- Alman istihba .. 
rat biirosundan: 

Sovyet Birliginin Berlin maslahatgii • 
zan diin Reich hiikumetinin Hariciye 
I'• ezaretine Snvyetler Birliginin Berlin 
sdiri Y urenr~'in vazifesine donmiyecegi.; 
ni haber verrni~tir. 

8 Alman mahkum oldu 
Londra 11 (Hususi) -- Hamburg 

rrahkemesi Mosko· . .1 radyo istasyonunun 
nesriyat1m dinliyen 8 Almam iki§er bu "" 
~;uk sene ag1r haose mahkum etmi~tir, 
Almanyada Moskovayi dinlemek hiya 1 
neti vataniye saytlmaktadtr. 

Almanvada askeri 
ekonomi teskilah sefleri , . 

Berlin 11 (A.A.) - General Gorin ... 
k • Ol 

as en ekonomi §efliklerine, Alman 
tayyare endi.istrisinin miihim §ahsiyet • 
lerinden 23 killiyi tayin etmh;;tir. Bun .. 
lar arasmda biiyiik Alman tayyare ·n· 
~aat~1larmdan Dornier, Henckel ve Mcs 
serschmiat da vardtr. Bu tavinler hak • 
kmdaki resmi tebligde ayn~a tasrih e
dildigine gore, asker! ekonominin yeni 
§efleri, vazifelerinin ehemmiyeti dola· 
yrsile Hitlere sadakat yemini edecekler• 
dir. 

Berlin 11 (A.A.) - Polonya hava or· 
dusu ~efi General Ratsky, Alman Hava 
Naz1n tarafmdan vuku bulan davet ii· 
zerine yarm Almanyaya gidecek ve 
rada be!) giin kalacakt1r. 

y eni bir hava rokoru 
Roma 11 (A.A.) - Furio Vichot is .. 

mindeki italyan tayyarecisi hafif hom• 
bardiman tayyareleri ile 500 ve 1000 ~i
lometro diinya siirat rokorlanm saatte 
524 kilometro katetmek suretile klr .. 
m1~hr. 

Bu iki ri:ikor birka~ gUn evvel Alman 
tayyarecileri tarafmdan tesis edilmi~ti. 

Yurdda~! 

I Artt1rma bir al!§ma l§idoir. <;ocu~unu 
kii~iik ya~tan arttJrmaya al!§tlr. 

Ulusaz Ekonomi ve Artttrma Kurumu 

Doris, omuzlanm ktmildatJyor ve et
rafa, ikinci bir koku dalgasJ yay1hyor. 
Bazil, bu kokuyu, burun deliklerile, goz· 
lerile, kulaklarile teneffiis ediyor, onu. 

bir hayvan gibi kokluyor. !c;inden: «Ni
c;in bu kadar degi~tin ?» diye dii§iiniiyor. 

F akat, biisbiitiin ba§ka bir si:iz soyli.iyor: 
- Demek §imdi italyanca biliyorsun 

oyle mi? 

- Evet, bu ltalyanlara ah~t1m. Del
monte miikemmel bir adam. Buradan <;!• 
kmca onunla tam~acaksm. Senin de ho

~una gidecektir. Delicesine ciddi bir a

dam. F akat, ban a, «kendini kaldu, pen· 

cereden at, ben a~agtda seni tutanm» de· 
se atlartm, ve o da, beni tutmak i~in mut
laka a~agtda bulunur. 

Bu. Doris'in soyledigi ilk uzun ciim
le idi ve Doris ilk defa olarak bir hamle 
gosteriyordu. Bazil, kendisinin Arz

man'm pe&ine nastl taktldigmJ, sonra, 
bu adamm hilekarbgmt anlaymca nasJ 

inkisari hayale di.i&tiigiinii hatulad1. 
- N astl, diye sordu, ~arktda terakki 

ediyor musun? 

Doris, mi.itela~i. cevab verdi: 

- SarkiYJ sorma ... Delmonte'nin ba· 

na sarkt, yahud ona benzer bir ~eyler soy· 

lettigini zannetme. Ha}'lr, hayu, sade, a
labildigine stkicl solfej dersi ahyorum. 

<Arkast var) 



8 CUMHURIYET 

~apka modast 

Bu seneki acaib modeller 
Bazan erkekler 

soylerler ya.. Biz 
kadmlar, ekseriya 
kendimize yakt§an 
ve yakJ§mJyan ~eyle
rin pek de farkma 
varmaylZ. Moday
IDI$ diye rastgelen 
1apkaY1, elbiseyi ba
~lm!Za, sJrhm1za ge· 
c;;iririz. Amma bizi 
garib ve acayib ,ek· 
le mi sokuyor, c;ir· 
kin mi gosteriyor 
hie; di.i~iinmeyiz. Her 
seneki §apkalann 
ic;inde de miinasebetsiz §ekillerde olanlar 
vard1 amma, bu senekiler ekzantriklikte 
cidden he!"lsinin iistiine <;1kh. Birc;;oklan 

riizgarm ters c;;evir
digi ,emsiyelere ben
Zlyor, 

Birc;oklanmz, bi
]iyorum, §U cevab1 
vereceksiniz : 

- Ne yapahm 
moda., Biz de mo· 
daya uymaga mec· 
buruzl .. 

Evet bir tahm1· 
IDIZ ic;;in oyle .. Onla
ra ne giyseler yara· 
§IT.. Fa kat bir de 
biitc;esi miitevaZJ o· 

Kt~ ktyafetleri 

Soldakl siyah kadife manto. Gogiis 
ve etekteki tezyinat giimii~ tilkiden. 

Ba~taki altt dar, tepesi geni~ ~apka da 
keza siyah kadifedendir. 6gleden sonra 
i~in giyilmelidir. Sagda siyah yiinliiden 
elbise. Bu robun orijinalitesi belindeki 

geni~ ipek ku~agmda ve onun Ustiinde
ki beyaz yapma krizantemdedir. ranlarl, hususile c;al!~anlan dii,iiniiniiz!. 

Bu garib §apka ile bir daktilonun, bir ka
tibin veya herhangi bir meslek sahih;"'in 
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~ah§ma odasma gir
mesini dii§iiniiniiz .. 
Bu ~apkalar ga
yet muntazam mak-
yaj ve ba, tuvalet-
lerile belki iyi gi .. . 

der. Halbuki c;ah .. t~ 
$&n kadm, biraz ter-
liyecek, biraz yoru· 
lacak, makiyaj1 ve 
ba~ tuvaleti tabia- f 
tile bozulacaktJT. 0 vakit bu §apkalarm 
giiliincliigiinii bir gozoniine getiriniz!. 
Sonra, bu ~apkalar ba~ta sJmslkl da dur· 
muyorlar. Hafif bir ruzgarla ya gozleri
mizin iistiine iniyorlar, yahud da w;;up 
yere dii~iiyorlar .. 

Anla~1hyor ki Avrupamn moda yara· 
tlcilan yalmz zengin ve siise dii,kiin ka
dmlan gozoniine getirerek modeller vii
cude getiriyorlar. As1l halk tabakasml 
le$kil eden yiizde doksan dokuzu hic;;e 
say1yorlar. Fa kat, c;ok §i.ikiir ki bizde 
$imdilik herkes bu modaya tabi olmak i
c;;in biiyiik bir tehaliik gostermiyor .. Kla
sik ve pratik §apkalar tercih olunuyor ki. 
kadmlarumzm ciddiyetlerini muhafaza i-

. c;in gosterdikleri bu temayiil, biiyiik bir 

• haYJr alametidir. ................................ ················· ........... . 
Cocuk odalartnda 

Mickey tezyinat1 
1 l§te, odalarmda yavrulanmzm c;ok 

1 ho§larma gidecek bir resim. Mickey'in 
. resimlerini yerdeki yi.in hahsma, biiyi.ik ve 
~ kanavec;;e usulile <<Laine grege» denilen 

kiic;i.ik yashklarma i§liyecek olursamz 
§uphesiz fevkalade bir sevinc duyacak· 

1 ard1r. Kiic;;i.ik yiin hah hususi ve kaba bir 
~ yiinden hac;vart ilmiklerle vi.icude getiri-

p 
h 
n 
rr 

!1 lir ve mim yilzi.i beyaz, yahud gayet ac;;Jk 
~1 pembe olmak iizere goze ~arpa?a.k re~k-

lerle dokunur. Y ast1klar l'>ID ~s~ 
• d kadife, krepdo~in, lcahn keten g1b1 

o kuma& ve bezler tercih olunur. 
Bunlarm iizerine kullamlan kuma§;n 

n veya bezin dokunma tarzma gore 
is ince veya kahn bir kanava konur. Kana· 
te vanm dort ko§e $ekillerini sag lam yap· 

mak ve iizerinde koton perle, yahud bii
ikkiilmii~ ipek kullanmak, gene hac;;vari il-

miklerle <;ah~mak icab eder. Eger kanava 
a1ince olursa resmin ktt'asJ da kii'>iik olma
lahdJr. 
A Brode i$i bittikten sonra evve!a ufki, 

sonra amudi iplikleri c;;ekerek kanavay1 
ytsi:ikmelidir. 0 zaman kuma~m iistiinde 
g!yalmz resim kal1r ve c;ok $1k, eglenceli bir 
Yhekil al1r. 

Bu senenin modas1nda kordela 
muhim rot oynuyor 

Her ay moda mecmualarmt biiyiik bir I 
dikkat ve itina ile takib edenlerden tutun 
da Beyoglu caddesindeki magazalann 
camekiinlanna kadar dii~en modelleri 
gormek fmatmt ka<;Irmiyanlara vannci
yadek hepimiz biliyoruz ki bu seneki gece 
tuvaletlerinde c;ic;ek ve kordela pek rag· 
bettedir. Onun ic;in biz, bundan bahsede
cek degiliz. Bira.z ekonomi yapmak, kul
lamlml~ elbiselerimize yeni bir ruh ve ha
yat vermek i'>in kordela ve dc;;eklerle ne 
yapabiliriz, onu ara§liracaglz. 

Gec;;en seneki siyah elbiseniz size biraz 
fena m1 goriiniiyor. Bir kordela kemerle 
onu, derhal gencle~tirebilirsiniz. Y almz 
kordela mi.imkiinse §anjan renkte ve da
yamkh olmahd1r. Hele birinci kordela ii· 
zerine eni daha ince bir kordela koyarsa· 
mz vaziyet daha miikemmelle§ir. 0 za· 
man iki kordelanm renkleri birbirine ya 
tamamen z1d olmab, yahud da yekdige· 
rini ahenktar bir surette tamamlamahd1r. 
Mesela kirmlZI iizerine menek~e, pembe 
iizerine gri, menek~e i.izerine ye§il.. Bu 
sene en c;;ok kullamlan renkler bunlard1r. 

Sonra eski berenizi de kordelalarla 
si.isliyerek yenile§tirebilirsiniz. Diger ta
raftan kordelalan c;aprazvari koyarak 
yeniden bir bere yapmak da mii~kiil de· 
gildir. Y almz bu i~. biraz fazla dikkat is
ter. Fa kat ~1khga heves edenler ekseriya 
meharetli de olduklanndan bu hususta a· 
cemilik gostermiyecekleri muhakkaktir. 
Bu sene berelerin ba§m etrafmda ac;;1k 
renk bir kordela ile s!kllmalan c;;ok moda
dJr. Siyah bir berenin kenarmda ac;1k ktr-
mlZI veya ye~il kordela c;ok iyi gider. 

Keza, ~apraz ~ekilde kordelalan tan
zim ederek giizel ak$am c;;antalari da ya· 
pabilirsiniz. Bu hususta altm .ve giimii~ 
renklerini kan~lirmamz kabil olacag1 gibi 

mercan veya diger renklerde kadife kor
deialardan daha sade ve kibanm viicude 
getirmeniz imkam da vard1r. 

Gec;en seneki elbiselerinizin yakalarma 
ve dekoltelerine de kordelalar koyarak 
ve onlann uclartm kuavat $ekline sokarak 
o elbiselere bir yenilik tesiri bag!§hyabi
lirsiniz. 

.Simdi kordelalan baz1 ~apkalarm ke
nannda dola~tlrdiktan sonra arkadan 
15-20 santim kadar uzat1lm1~ tarzda bt
rakmak da modad1r. Kollann ucunda ve 
boynunda da kokard ~eklinde kordela 
kullanmak Pariste pek ragbettedir. Hat
ta ba~tan a~aih saten veya kadife korde
ladan yap1lmt~ mantolar giyenler bile 
vard1r. Alt ve etek kislmlan geni~ korde
ladan yap1larak yukar1lara dogru enleri 
daralmakta ve en dar kordelalar omuzda 
kullamlmaktad!r. hini bilen kadmlar bir 
kac; lirahk kuma~ ve yiiz yi.IZ elli kuru§luk 
kordela ile ~Ikla§mamn yolunu bulmak
tad!rlar. 
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Cildinize ~ok dikkat ediniz! 
Kadmda giizellik noktasmdan en mii

him tesir yapan hie; $iiphesiz yiiz ve en
damdtr. Yi.izde de sac,:lann, gozlerin bii
yiik rolii vardJT. Fa kat her kadm mutlaka 
c;;ehre ve tenasiib cihetinden bir ~aheser 
olamaz. Onun ic;in bu gibilerde teferruat 
giizelligi nazan dikkate ~arpar. T eferru
at cetvelinin ba~mda da cild gelir. Sac,:la
rm rengi emsalsiz, gozler bablamJyacak 
derecede fi.isunkar olur da c,:ehrenin cildi 
km~1khklar ve lekelerle dolu bulunursa 
neye yarar? Binaenaleyh teniniz, viicu · 
di.iniizdeki en ihmal edilemiyecek ktstm
lardan biridir. Giizel bir cild kadar insa
m gene ve s1hhatli gosteren hic;bir §ey 
yoktur. Kirec;;siz sabunla ve s1cak su ile c;eh-

Cildin, en l:iiiyiik dii~mam mide bo- renizi her ak~am yatmadan evvel muhak
zuklugu ve barsaklann i~lememesi, viicu- kak y1kaym1z. Bunu takiben eger teniniz 

dun umumi s1hhatinde miivazenesizlik yagh ise iyi bir lotionla, kuru ise giilyag1 
mevcud olmasJd1r. Evvela bu hususa dik- mahlullerile masaj yap1mz. Ozerine te
kat edilmeli, soma yiizii her ak~am temiz- mizligine, safhgma emin oldugunuz bir 
lemegi ihmal eylememelidir. Cildin, bil· krem siirerek yahmz. Bu ~ekilde bir dik
hassa yiizdeki k1smm mesameleri giiniin kat ve ihtimam cildinizi giinden gi.ine 
oraya y1gdlgl kirlerden muntazam ~ekil- yumu~ahp giizelle§tirecegi gibi onda km
de kurtanlm1yacak olursa feliikettir. Kan $lkhklar viicude gelmesini de meneder. 
oralara ni.ifuz edemez ve hayats1z bir I Makiyajm ve pudralarm altma da yag-
mmtaka halinb ('lelirler. ~ ·7. J>;r k· -...., •·· ,.,..- ~j ihrnal etm,.yiniz. 

GONON BULMACASI 
1 2 II 4 II II 1 8 9 10 11 

Soldan saga: 
1 - Ho~una gldememek. 2 - Viicude tay

dall bir madd!l, vrn:ulmu~. 3 - Baglam~ . gar
hi Anadoluda blr kasaba.. 4 - Yanm ao;n
lan, soru edatl. 5 - Aksaray civarmda blr 
semt, par<;a. 6 - Eski adetler, tenezziih ge
ml.si. 7 - Blr meyva, operadaki danslar. 8 -
§aka. 9 - Bir i~tkl , bir emir. 10 - Yan mtis
takil villlyet, nota. 11 - Blr cins mayml,Ul, 
tarlaya tohum atan. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Halik, bir say1. 2 - Paylama, blr ka

dm ismi. 3 - Entariler, Allah. 4 - Fl!latJlan, 
mtistahkem mevki. 5 - istemeklik, vi.icudii
miizde lki uzuv. 6 - Hayret edat1, soru eda
tl blr renk alfabede blr harfin okunu~u. 
7'- As!ls1z 'h!kil.ye, bo§ !ak1rdJ. a - Gti.zel 
san'at, kas1d, blr emir. 9 - Miisabaka, eski. 
10 - l§aret, bir hayvan. 11 - K1ya.fet, aya
gml ba§kasmm ayagma takan. 
EvveJid bulmacamo ball~dilmi!f ~ekll 

l 2 S 4 ~ ~ 1 >4 II 10 11 
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1 ist. Borsas1 11/12/937 
p A R A L A R 

Ah!l Sah!J 
Sterlin 623.- 628.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 100.- 108.-
Belc;ika Fr. 80.- 84.- 1 
Drahmi 18.- 23.-
fsvic;re Fr. 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florio 65.- 70.-
Kron <;ek 78.- 82.-
:Silin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron fsvec; 30.- 32.-
Altto 1070.- 1072.-
Banknot 269.- 270.-

C E K L E R 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 

Ac;tlt$ 
624.75 
0.8005 

23.54 
15.2140 

4.7075 
87.475 
3.4595 

64.0256 
1.4392 

22.7787 
4.23 

13.7655 
1.9850 
4.2210 
4.0216 

Kapaots 
624.-

0.8008 
23.54 
15.2325 

4.7135 
87.58 
3.4637 

63.1025 
1.4410 

22.8060 
4.2355 

13.7820 
1.9875 
4.2260 
4.0264 

A tina 
Ceoevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budape!jte 
Biikre$ 
BeiJV"ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokhohn 

106.762!i 
34.5338 

2.75 
23.665 
3.1050 

106.8910 
3U75 I 
2.7530 

2it5475 
3.1090 

E S H A M 
Ac;th$ 

Ar.adolu $m. 
Kapam~ 

I 
I 

% 60 Vadeli 25.50 25.50 
Asian ~imento 9.65 9.65 I 

tsTtKRAZLAR 
Ac;th:s Kapam~ 

Tiirk B. 
• I Vadeli 14.45 14.475 
• D Vadeli 13.80 13.80 I 

Ergani 97.25 97.25 

~~======~=~~~J 
Ho• bir vakit oecirrnek i~in ... 

N OVOTN i 'de 
Miintehab bir ORKESTRA refa
katinde Budape~te operet §antozii 

RUDOLFFY 

ile sevimli tenor 

YUNKA 

nm ~ark1lanm dinleyiniz. 
(Fiatlarda zam yoktur.) 

Tepeba•• • Dalre 

BARTINDA 
Azim Kitabevi, 

Ibrahim Cemal - Ahmed Kemal 
Cumhuriyet Gazetesinin ve biitun 
mekteb kitablan. k1rtasive. ~azete 

ve mecmualarm tevzf veridir . 

Zayi makbuz - Bartm !§ Bankasm -

dan almt§ oldu~um 109/606/100 numa

rah ve 28/11/1937 hitam1 vade tarihli 

4492,30 lirahk makbuzu zayi etmi§ ol -

dugumdan hiikmii olmad1gm1 bildiririm. 

Suavi !nee Alemdaroglu 

ZENiTH 
1938 Modell 

En eski ve biitiin Amerika· 
da en fazla ragbet bulan rad
yodur. Sat1~ yeri: Yalmz, Bey
oglunda BAKER tnagazalan. 

Sabhk miistamel tugla 
ve kereste 

Cagaloglunda $eref sokagmm ba~m
daki ardiyede ehven fiatla sattlmakta
d!r. Her gun saat 8 den 5 e kadar mii -
racaat. 

BAK~ERiYOLOJI I 
LABORATUARI . 

Umum] kan tahlilatl, frengi nok· 
til nazarmdan Vasserman ve Kahn 
tnamulleri, kan kureyvatJ saytlmasl 
Tifo ve ts1tma hast&llklan te~hlsl. 
ic..!rar, balgam, cerahat. kazurat ve 
SU tahlilatJ, ultra mikroskopi, hU· 
s11si 3$1lar fstihzart. Kanda Ure. 
$1'ker. Kloriir. Kollesterin miktar· 
1Hr1nm tayini, Divanyolu No t1~l 

Tel: 20981 

Kirahk giizel bir aparbman 

1 kanunusaniden itibaren kiraya vc
rilecektir. 5 oda, banyo, kalorifcr, s1cak 
su, tekmil ev parke do~eli, asansor, ~ar
ka naz1r, Bogaza kaqt guzel manzaras1 
var. Mesken biitiin manasile temiz ve 
yenidir. ic;inde ilk defa bu senenin ni
samndanberi oturuluyor. Aparhman o~
leden evvel ve ak!iam goriilebilir. Mo • 
bilya ve mutfak adevah da sahhkhr. 
Taksim, Ayaspa§a, Barh aparhman 10 
numarah daire. 

12 Blrineikanun 1937 

Sevgilller 
araslnda 

Li.~ ............ yaradlf 

BDZKURT 
TNA$ LEVAZIHATI 

TAM TEMiNATLIDIR 
TUrk iyemizde : 

Biitiin ~ehir ve kasabalar1n• 
da satrlmaktad1r. lsrarla ara· 
mag1 unutmay1mz. 

~UNKU: 
Sana TUrk Oglu TUrkten 

Ba~kasl Yar Olmaz. 

Degirmen aramyor 
Modern ve kuc;uk mikyasta d 

ni olup da satmak veya kiralamak 
yenler Hasan deposuna miiracaat. 

Sabhk konforlu ev 
Ayaspa§a, Alman sefarethanesi ya 

nmda <;ifte Vav sokagmda No. 5 
rifer, s1cak su, havagazi, elektrik ve 
lefonu, kuyu, sarm~, terkos ve kar~l 

Pll!!lll•!!l•lll!l~lll!~----· smda Hamidiye memba suyunu 
Dr. Suphi $enses altt octa, iki sora, mermer iki ta~bk, 

idraryollan hastahklan mutehaSSISI franga ve alaturka mutfak, c;ama 
Bevo " lu y 1Jd z sioPmasi lcar ' tll kurnah, banyolu gayet liiks hamam, 

Lt'klergo <\pt. IVuavene 4 ten sonra c;ekli ve agach bah~e ve her tiirlii 
cumartesl faklrlere paras·z foru ve nezareti kamileyi havi bir 

r~t. 43924 ____ .. sahhkhr. ic;inde adam vard1r. Tel: 207 

iktisad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden 
30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikilmlerl dairesinde Tiirkiyede !~ 

yapmaga izinli bulunan ecnebi ~irketlerinden cOmnipoh ticaret $irketi btl 
kere miiracaatle $irketin Tiirkiyedeki muamelatm1 1 temmuz 1937 tarihill" 
dPn itibaren tatil ettigini ve 1/10/937 tarihinden itibaren terki me$gale ile 
tasfiye haline girdigini ve mezkur tarihten itibaren yalmz tasfiye l$lerile i~· 
tigal edecegini bildirmi$tir. 

Bu $irketle alakas1 olanlarm !stanbulda Galatada Tiirkiye Milli ha . • 
nmcl.a M. Tekinalpa ve icabmda iktisad Vekaletine mi.iracaat etmeleri ilBn 
olunur. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanlag1 

istanbul Sabnalrna otnisyonundan : 
1 - 2921 tane minder ve yastlk k1hfmm 23/12/937 perllembe giin\1 saat 

11 de kapah zarfla eksiltmesi yapllacakbr, 
" - Tasmlanan tutan 6513 lira 83 kuru~ ve ilk teminah 489 lirad1r. 
3 - ~artname ve evsaf1 Komisyondad1r. Gorillebilir. 
4 - Isteklilerin o giin eksiltme saatinden bir saat evvellne kadar 2490 

sayth kanunun 32 nci ma&lesi hiikmiine gore haztrhyacaklar1 teklif mektub· 
larmt Galata eski 1thalat Giimriigii binasmdaki vermeleri. 

Emlak ve Evtam Bankas1 llanlarJ 

Esas No. 
c. 24 

YER! 
Be!!ikta~. Koyi~i mah. 
Koyic;i sokak 

No.st 
Eskl 17, 19, 21 
Yeni 7/9, 52, 56 

Depozitostl 
Nev'i T.L· 

!ki diikH- 600.-
m mii!ltemil 
konak 

Yeri yukanda yaz1h gayr!menkul pe~in para ile ve ac;1k artttrma usu· 
lile sahlacakhr. ihale 17/12/937 cum a giinti saat ondadtr. !stekii1erin bildi -
rilen gun ve saatte l/Ubemize ~elmeleri. •719• (8131) 

•·------ BELER OTELiNDE -•• 
Her ak~am: Salon musiki heyeti 

Bestekar BiMEN 1iEN ve arkada~lan 
Okuyucu'ar: iBRAHIM UYGUN, HAMIT 

DiKSES, MUSTAFA ~AGLAR 
Saz heyeti: K~man NU :JAR Tokvay, U i M111r 

i8RAHiM, Kanun MUA .lMER Uygun Klarnet 
HAMDi Tokay 

Beyo§lu lstiklil caddesl No. 213 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilruu 
Bolu N afta ~~ iidiirliigiinden : 

1 - Eksiltmiye konulan i$ : Bolu - Diizce yolunun 22 + 650 - 40 + 819 
kilcmetrelerl arasmda ke$ifnamesinde kilometreleri yaZlh 3 aded 2.00 metre 
ac;1khgmda ve 1 ac!.ed 1.00 metre ac;;1khgmda betonarme kapakh menfezle 1 
aded 6.00 metrelik betonarme koprii ve 28 + 264 - 40 + 819 uncu kilomet· 
releri arasmdaki ktrma ta~1 haz1r olan bozuk 11261 metre uzunlugunda §OS8 

esash tamirah. Tahmin edilen miktan 10218 lira 93 kuru~tur. 
2 - Bu i$e aid ~artnameler ve evrak ~unlard1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i$leri genel $artnamesi 
D - Menfez, koprii ve ~ose tamirlne dalr fennt ve husust §artname 
F. - Ke~if hulasast, silsilei fiat, mesahat cetvelleri 
F - Koprii ve menfez projeleri. 
!stiyenler bu ~art11ameleri ve evrakt 51 kuru~ mukabilinde Bolu Naf1a 

Miidiirliiglinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/12/937 tarihinin cum a ~nil saat 15 te Boluda Hiikumet 

binasmd;;. Naf1a Miidiirliigii odasmda Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapl· 
lecakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye ~irebilmek ic;in isteklinin «767• lira muvakkat teminat 

vermesi bund.an baska a$ag1daki vesikalart halz olup gostermesi laz!md1r. 
1 - Ticaret Odasmda kay1dh bulundu~una dair vesika. 
2 - htekliler on bin liradan yukan in~aat illlerinl yapabliE'ce~ine dalr 

Naf1a Vekaletinden 937 tarihile almmJ.$ ehliyet vesikasmm teklif evrakt me· 
yanma konulmas1. 

6 - Teklif mektublan yukanda iiGiincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Bolu Naf1a Dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reis ~ 
ligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublann 
nihayet iit;tincii maddede yaz1!J saate kadar gelmis olmast ve do1~ zarfm mil· 
hiir mumile iyice kapahlmus olmas1 laz1tnd1r. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul ed'l.lmez. (8064) 
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GENERAL 
Tiirkiy~ Umum sat•• yeri ; ELECTRIC 
D K RADYOLARIMDA 

BULUMUR 
Istanbul, Beyoglu, lstiklil caddesl No. 28 - Telefon : 43849 - Telgraf : - Dekawe - Istanbul 

Galata Sat•f yeri: MiTAKiDiS Biraderler,Galata, Hezaren sokak No.2 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miidiirliigii Ticaret Kaleminden : 

Fabrikalar ihtiyac1 i~in : 300 ton sogud ~ubu~u satm almacaktlr. tstekll
lerln 3 kanunusani 1938 tarihli pazartesi gii.nii saat 14 te yiizd.e on be§ temi
llatlarile birlikte Ankarada - Askerl Fabrikalar Umum Miidiirliigu Ticaret 
kalemine miiracaatleri. 

Sartname: Hergiin saat 13,30 dan 15,30 a kadar 1stanbulda Fmd1khda 
Askerl Fabrikalar Yollama Miidiirlii~iinden, Ankarada Ticaret Kalemin
den paraSIZ almabilir. c4418» (8125) 

K A E 

Grip, Ba~ ve Di~ AOnlan, Nevralji, Artritizm, Romatllma 

l..iste No. 
25 
26 
27 
30 
60-62 
63-71 
79 
80 

lnhisarlar Umum Miidiirliigi.inden: 

Miktan 
50 Aded 
50 • 
1 • 

100 Kilo 
100 • 

20850 Aded 
1500 Metre 
100 Kilo 

C t N S I 
Amerikan makkab1 1-12 m/m 

• ,. 10-20 ,. 
Elektrik tezgalu 
Baklr ~ubuk 5/8 yuvarlak 
Bandelli kay1:<? c;ivisi muhtelif eb'ad& 
Vida muhtelif eb'adda 
<;elik strma tel 16 m/m 
!nee Galvanizli tel 

-I 

126 200 ,. Metal London veya Mangen veya Amerikan 
Marin marka 

218 
318 

200 Metre 
4 Aded 

I - Yukanda cins 

Motor kay1~1 7,5 m/m 
Miidevver su bilegi ta~1 50 X 12 Sm. 

ve miktart yaz1h malzeme niimuneleri mucibince 
Pazarhkla satm ahnacakhr. 

II - Pazarhk, 21/XII/937 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kaba· 
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

III - Niimuneler hergiin sozii geGen !iubede goriilebilir. 
IV - !steklilerin pazarhk iGin tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi bu

c;uk gi.ivenme paralarile birlikte yukar1da ad1 ge~en Komisy.ona gelmeleri 
ilan olunur. {8190) 

Belediyeler intaat mi.iteahhitleri 
ti.iccarlaran nazar1 dikkaUne 

ve 

'' K 0 C 
DEMiR BORU LiMiTED '' SiRKETi , 

Fabrikasmm imal etmekte oldugu 3/8•-3• kutrundaki demir ve galvaniz 
borulan; su, kalorifer ve havagazi tesisatmda kullamlabilir. Ihtiyac1 olan
larm mi.iessesemize mi.iracaatleri menfaatleri icabmdand1r. 

• Telefon: 42093 • Posta kutusu : Galata : 1355 

Kad1koy ikinci Sulh Hukuk 
Hakimliginden: 

936/48 tereke Kad1koyunde tbrahima~a mahallesinde Sara~lar caddesln
de 52 No.h evde mukim iken olen ve terekesine Hakimligimizce el konan ve 
mirasmm paraya t;evrilerek veresesi arasmda taksimipe karar verilen kabzl
mal Mehmedin : 

1 - Kad1koyiinde ibrahtmal{a mahallesinde 'Ayr1hkc;e§me caddeslnd.e 
eski 9 miikerrer kap1 No.h ve 2000 lira muhammen k1ymetli ah§ap ve yamn
daki mii~temil•~tile Sirkecide Dariissiiade sokagmda 26 numarah ve 1600 lira 
muhammen k1ymetli kargir evl ve gene ayni yerde 28 numarah 1400 lira mu
hammen k1ymetli klsmen kargir klsmen ah§ap evi ac;1k artttrma suretile 
13/1/938 tarihine musadif pazartesi gi.inii Kad1koyiinde mahkeme binasmda 
saat 9,5 il! 11,30 arasmda ayn ayn satilacaktir. 

A - ibrahimagadaki 51 ve 53 numara altmda iki klsma tefrik edilml~ 
olup 51 No.h kiSlm d.ereyi takiben 2 oda ve bir haladan ibarettir. 53 numarah 
klSlm ise kap1dan girildikte 1 ta§hk, 2 oda, 1 koridor, 1 mutfak ve 1 hala, 
iist katta 4 oda 1 hala ve bir hamam ve aynca bodrumu muhtevidir, 

B - Sirkecideki 26 numarah ev 3 kattan ibaret olup zemin katmda bir 
mutfag1 ve her katta iki oda ve orta katta bir halay1 havidir. 

C - 28 numarah ev bir ta§hk iizerine 1 oda, 1 mutfak ve bir halay1, 
birinci katta 2 oda, list katta 2 oda ve bir haladan ibarettir, 

2 - Birinci arttirmada muhammen klymetlerin % 75 ini bulmad1g1 su
rette en son arttrramn taahhiidii iizerind.e bakl kalmak §artile ikinci arttlr • 
masx 27/1/938 tarihine musadif per§embe giinii saat 9,5 ila 1~,30 da ya • 
ptlacaktir. 

3 - Miiterakim vergiler yiizde bir kanunl bare sah~ bedelinden ~lka
rllacakhr. 20 senelik evkaf taviz bedeli ve riisumu tell§.liye ihale pulu ve 
intikal masraflan mii§terisine aid olacaktrr. 

4 - Talib olanlarm klymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak
~esini yatlrmak veyahud milli bir bankanm teminat mektubunu getirmelerl 
laz1md1r. 

5 - 1halesi iistiine yap1lan zat bedeli miizayedeyi 7 gun zarfmda mah
keme kasasma tevdi edecektir. Aksi halde ihale fesholunup bundan mUte • 
vellid. zarar ziyan ondan tazmin ettirilir. Vereseden miinferiden ve miictemi
an talib olanlar kendi hissei irsiyelerinden fazlasm1 yaz1h §art dairesinde 
odemiye mecburdurlar. 

7 - tpotek sahibi alacakhlarla diger alakadarlarm gayrimenkul iize -
rindeki haklarmm hususile faiz masrafa dair olan iddialanm evralo. miisbi
tderile birlikte 20 gun ic;inde mahkemeye bildirmeleri Iaz1rnd1r. Aksl halde 
haklan tapu sicillerile sabit olmadtkc;a sabll bedelind.en haric kalacakladtr. 
Bu mecburiyet irtifak hak sahiblerine de §amildir. 

8 - Miizayede aleni ve herkese aGikhr. ~artnamesl mahkeme divan • 
hanesine talik edilmi!itir, Fazla tafsilat almak istiyenler 936/48 numarah 
dosyastm' gormek iizere mahkeme kalemine miiracaat eylemeleri. Talib olan
larm ~tosterilen saatlerde mahkememize gelmeleri Han olunur. (8263) 

Manisa Vila yeti Daimi Enciimeninden : 
1 - Turgud.lu - Manisa yolunun 1 + 074 - 17 + 430 uncu kilometre

Jeri arasmda yaphnlacak ~ose, tesviye ve menfez in~aah cl05687• lira c34• 
kuru~luk ke11ifnamesi iizerinden kapah zarf suretile eksiltmiye konulmu11tur. 

2 - Bu i~e aid ke!iif vesair evrak c525a kuru~ mukabilinde Manisa Na
fla Miidiirliigiinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 23/12/937 per~embe giinii saat on birde Manisa Vilayeti 
Daimi Enciimeninde yapllacakbr. 

4 - Muvakkat teminat ·6534• lira •37. kuru§tur. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin iGinde, Naf1a Vekaletinden almmt~ ehli • 

yet, bu ytla aid Ticaret Odas1 vesikalarile teminata aid banka mektub veya 
makbuzu ve teklifname bulunan kapah zarflanm 2490 say1h kanunun 32 inci 
maddesine gore haz1rlanm1~ oldu,l!u halde bu ilanm ii .. iincii maddesind.e ya
zth vakitten bir saat evvele kadar makbuz mukabilinde Daimi Enciimen Re
isligine vermeleri ve kapah zarflanm posta ile gondereceklerin aym kanu -
nun 34 iincii maddesi hiikiimlerine riayet etmeleri ilan olunur. (8192) 

.-- ZIYAA UGRIYAN 
Loplon amp. 0.01 Gr. Ruhaatname No. 11/98 
Luminal Komp. 0.1 Gr. • ,. 7/49 
Plasmochlne Simp. Kompr. 0.02 Gr. • ,. 8!83 
Trlphal ampul 0.001 Gr. ,. • 7/100 

Milstahzarlara aid ruhsatnamelerin yenilerl ~JkarllaeatJndan eskilerin 
hilkmn kalmamt~hr. 

WIDMANN ve fiERIKI 

UskUdar - Kad1kOy ve Havalisi 
Halk Tramvaylar1 Tiirk Anonim ~irketinden : 

Bugiinkii bilet iicret tarifelerimize bagh hususi hiikiimlerin 6 me~ macJ... 
desi mucibince tramvay :~ebekelerimizde tam Ucretll yolculara aid bilet lie
ret tarifesile seyahat etmekte olan resmi elbisell subaylar, 15/12/1937 gii~ 

niinden itibare~, bir mmtakahk iicretle iki mmtakaya ve iki mmtakahk iic
retle ii~iincii, dorc1iincii ve be~inci mmtaJsalara seyahat edebilecekledir, 

BALSAMiN KREMi 

DiKKAT: 
KREM BALSA.JU1N 
nev'i vard1r. 

BQtiin eihanda eli senedir daima 
UstUn ve e!5slz kalml§hr. 

KREM BA.LSA.MlN 

Biiyiik bir bilrJ ve uzun bfr tee
riibe mabsuUl olarak vileude ge
tirilmi$ yegine sthht kremlerdir. 

KREM BA.LSAMlN 
$ohretfnl saz ve fl&rlatanWda 
degil, sthhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev•York Giizellik 
EnstitiUerinden yijzleree krem 
arasmda birincilik miikllfatuu 
kazannu' olmakla isbat etmi~tir. 

Giindiiz f~in ya~si.Z, gece l~in yagh ve 
halis ae1badem kremleri olarak dort 

KREM BALSA.MJN Otedenberf tan1nm1J husus! vazola· 
nnda satildtgi gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettlrdi~fmiz gayet ~Ik ve beraber ta~Imajta elveri~ll 
husust tiipler deruniinde dahl satilmaktachr, Fiat~;a daha ehven oldu· 
gu kadar pek kullam$h ve zarif olan 

KREM BALSAMJN tiiplerf biitiin nevilerile tarunmt~, ecza 
Itriyat ve tuhafiye ma~azalarmda 

bulunur. 
tNGfLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYOCLU- 1STANBUL 
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1938 E C E MUHTIRASI CIKTI 
Uzerine hazarlanma,br. Her kartasiyecide bulunur. Deposu: Ankara caddesi Afitab Magazasa N~. 111 -------------~~ 
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EVi NiZD E 
I 

I 

YAPINIZ 

Kullandtgmiz pud;ranm rengl ne olursa olsun belki de size uygun gel
miyor. Baz1 s~mJar, esmerlere mahsus bir pudra kullandtk]armda ken· 
dilerine daha uygun geldigi gibi bazt esmerler de, san!jm]ara mahsus bir 
pudra kullandiklannda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu 
anlamamn 4;aresi, yiiziiniiziin bir tarafmda bir renk ve diger tarahnda 
ba~ka renk pudra tecriibe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife ka~thk olmak iizere istanbul 622 
posta kutusu adresine ( T. C. 5 ) rumuzile 12 kuru~ gonderdiginiz tak
dirde size hususi modelde bir kutu pud:ra ile muhtelif renklerde niimu
nelik 4 ufak paket pudra ve ii~ kalem dudak ruju gonderilecektir. Mek
tubunuzda her vakit kullandt~DJZ pudranm rengini de bildirmegi nnut· 
maymtz. Bu suretle yalnlZ kendi ba!jmiza veya arkada!jmlZia beraber tee
rube ederek hakiki bir pudra miisabakasJ yapml!j olursunuz. 

Tokalon pudrastnm her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardtr. 
Bu ptulra havalandmlDU~, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan milteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikah yiiziiciisiiniin sudan miiteessir olmtyan 
bu pudrayt kullanarak i§tirak ettikleri olimpik oyunlarmdan sonra bile 
tenlerinin kat'iyyen bozulmadtgmt yaztyorlar, 

l_Vlaliye · V ekiletinden 
· 1 - Eksiltmiye konulan i~: Bir metre enil;tde on unsluk yirmi bin metre 
kanavic;e. 

2 - !hale a~Ik eksiltme suretile yapliacaktrr. 
3 - Tahmin edilen bedeli ii~ bin iki yiiz ve muvakkat teminab iki yiiz 

kirk liradlr. · 
4 - Eksiltme 14/12/937 sah giinii saat on be~te 

Miidiirliigundeki Eksiltme Komisyonunda yapllacaktlr. 
5 - l;)artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde ve !stanbulda Dolmabahc;ede 

Maliye Evrak1 Matbua ambarmea gi:iriilebilir. 
fsteklilerin 2490 sa;Y1h kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yaz1h beige. 

ler ve muvakkat temmat makbuz veya banka kefalet mektubile birlikte 
belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. (7997) 

1 9 3 8 Y il ba ~J 

Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 
BUYUK lKRAMlYES i 

( 5 0 0 • 0 0 0 ) lirad1r 
Ayrrca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60 000, 50.000, 30,000, 

20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) lirahk iki aded 
miikafat vard1r. 

Keside 
' 

Yzlbast 
' 

f.{ecesi 
<..; 

Biletler: (2.5), (5) ve 
yaptlacaktlr .... 

(10) lirad1r. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahmz ...... 

Miizik Ogretmen Okulu 

Direktorliigiinden: 
1 - Miizik i:igretmen okulu ve Konservatuar okullarma elbise yaph

r nlacakhr. 

2 - Niimunesine gore bir tak1m erkek elbisesinfn kuma!?ile malzemesi 
ve dikme iicreti muhammen bedeli 2350 kuru~ ve k1zlar i<;in kuma§ile mal
zeme ve dikme iicreti muhammen bedeli 2200 kuru~tur. 

3 - Erkekler i~in 80 - 90, kiZlar i~in 55 - 70 asgari 135, azami 160 
taklmd1r. Teminati 274 lira 12 kuru§tur. 

< Niimune ve 11artnamesini gormek istiyenler Okul Muhasebesine hergiln 
miiracaat edebilirler. 

!hale ac;1k eksiltme suretile 28/12/937 salt giinii saat 15 te Okullar sayi§-
manhgmda yapilacakhr. 

) Teminat saat 14 e kadar Okullar Say1§manhg1 veznesine yatmlmi!i g 

olacaktlr. (8271) 

ALETUAL L. HOVAGiMYAN-
437 Beyoglu istiklil caddesi Tel. 43752 

Pariste A. KLAVERi'nin 18stikli 
Danteld.en Liiks hakiki SKANDAL GENLER ve 

SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Miitehass1s korsetyer Bayan tarafmdan 1smarlama 

LASTEKS ve kumastan son moda korseler, sutyengorjlar 
ve s1hhl kemerler yap!l1r. 

· -----BiR TECRtiBE KAFiDiR. 

Devlel Demiryollan t,telme Umam MiidiirliiCiinden I 
Muhammen bedeli 5780 lira olan 800 aded mu~amba pardosii, 700 ad.ed 

mu~amba ceket, 200 aded mu!iamba pantalon, 50 aded . mu~~n:ba ~apka 
20/12/1937 pazartesi giinii saat 15 te Haydarpa~ada gar bmas1 1c;mdek1 Ko
misyon tarafmdan kapah zarf usulile satm ahnacakt1r. 

. Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve resmi gaze
tenin 7/5/1936 tarih ve 3297 veya 1/7/1937 T. 3645 numarah niisha~mda inti
~ar eden talimatname dairesinde almm1~ ehliyet vesikas1 ve ~33 hra .. 59_ ku
ru~luk muvakkat teminatlanm muhtevi teklif zarflarm1 ekslltme gunu sa. 
at 14 on dorde kadar Komisyon Reisligine vermeleri hiz~n:d.Ir .. 

Bu i~e aid !iartnameler Haydarpa~ada gar binas1 1c;mdek1 · Satmalma 
Komisyonu tarafmdan paras1z olarak dagiblmaktadir. (8158) -Hergiin Haydarpa~?adan saat 15,15 te hareket ed.en Diyarbak1r ve Sam
sun treninin fazla izdihamh olmas1 hasebile bu trenden sonra saat 15,30 da 
hareket eden 2006 numarah ikinci bir muhtelit yolcu treni 12/12/937 tari
hinden itibaren Haydarpa~a • Eski~ehir arasmda seyrisefere konulmu~~ur. Bu 
trenin Tiitiinc;iftlikten maada bilumum istasyonlarda tevakkuf edeceg1 saym 
halka ilan olunur. - (8267) 

izmir • Afyon hath iizerinde Turgudlu istasyonund~ ya~1lacak istas
yon blnasile alimantasyon binas1 in11aab kapah zarf usuhle eks1ltmeye kon
mu~tur. 

1 - Bu i~lerin ke11if bedeli cem'an 40.000 lirad.Ir. 
2 - istekliler bu i~e aid ~artname, proje ve sair evr~km1 Devle~ De

miryollarmin Ankara; Haydarpalia, Sirkeci, Afyon ve izm1r veznelermden 
200 kuru~ bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 27/12/937 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Devlet 
Demiryollar1 111letme Umum Miidiirliigu Yol Dairesi binasmda toplanacak 
Merkez Birinci Komisyonunca yapilacakbr. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek i<;in isteklilerin aliag1da y~ztll ~emmat ve 
vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Riyasetine tevd1 etmi~ olmalar1 
lazimdir. 

nat. 
A - 2490 say1h kanun ahkamma uygun 3000 lirahk muvakkat temi-

B - Bu kanunun tayin ettigi ve 11artnamede yaz1ll vesikalar. 
C - Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesi~as1. 
5 - Teklif mektublarmm ihale giinii saat 14 e kadar Komisyona tev· 

di edJlmi~ olmasl lazimdu. c4482» (8246) -D. D./21 numarah ac;Ik arazi ve hangar tarifesinin 15/12/937 tarihinden 
itibaren 9 uncu i$letme mmtakasma da te11miline ba~ilanacakhr. 

F'azla tafsilat ic;in istasyonlara miiracaat edilebilir. (8254) -Ankara istasyonunda yap1laca tnumi hala ve revizorliik binas1 in§a-
ati kapah zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

1 - Bu i~in ke~if bed eli cern' ,500 •1irad1r. 
2 - istekliler bu i11e aid ~artname, proje ve sair evrak1 Devlet Demir· 

yollarmm Ankara, Haydarpa~a ve Sirkeci veznelerinden 198 kuru~ bedel 
mukabilinde alabilirler. 

3 - E&siltme 27/12/937 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 
Devlet Derniryollan 1$letme Umum Miidiirliigii Yol Dairesi binasmda top-
lanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapilacaktir. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin a~ag1da yazi11 temmat ve v~
saiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligine tevdi etmi11 olmalan la· 
z1md1r. 

A - 2490 saY111 kanun ahkamma uygun 2962.50 lirahk muvakkat temi-
nat. . 

B - Bu kanunun tayin ettigi ve sartnamede ya~1h vesikal_ar. 
C - Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikasi, tekhf mektublan

nm ihale giinii saat 14 e kadar Komisyona tevc!.i edilmi§ olmas1 lazimdtr. 

Soguk alg1nhgi - Nezleye kar~I 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Ankara 

T eneffiis yollarile ge~en 
hastahklara kar~1 koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron~it, grip 
ve bogaz rahatsJzhkla
nnda, ses k1s1khgmda 
pek faydahdu. Biitiin ec . 

zanelerde bulunur. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESI 

Beyoglu, Istanbul 

Vilayetinden : 
Ankara Vi!ayeti c;ift .. ilerine dagihlmak iizere ~artnamesi mucibince ac;1k 

eksiltme ile satm ~lmacag1 evvelce ilan edilen ecnebi mamulah c75• aded 
iki tekerlekli clOO• aded iki demirli ve c25• aded iic; demirli ve sand1kli 
pulluklarm satm almmas1 yirmi be~ giin daha uzahlqn~hr. 

t 11bu iic; c;e~id pullugun ihalesi ayn ayrr olacakhr. Pulluklarm 20/12/937 
pazartesi giinii saat on be~te ac;1k eksiltmesi yap1lacakhr. iki __ tekerlekli p~l
luklarm muhammen bedeli c1875·, iki demirlilerin c4500·, uc; demirlilerm 
•1500• lirad1r. 

Sari 'lmeleri Ankara ve istanbul Ziraat Miidiirliiklerinden meccanen 
verilir. !steldilerin pulluklarm yiizde yedi buc;uk tutan olan meblaga aid 
banka mektubu veya Hususi Muhasebe Miidiirliigii veznesine yatmlm1~ mak
buzile birlikte eksiltme giinii gosterilen saatte Vilayet Daimi Enciimenine 
gelmeleri ilan olunur. c4423:o (8195} 

Dolma kalemlerln pencereslnl temlzleylnlz ••• 

Seffaf bir dolma 
kalemin penceresi 

kirli olduktan sonra 
bittabi o kalemin kiyme

ti kalmaz... Pelikan dolma 
kaleminin sert kauc;uktan 

yap1lm1~ pompas1; penceresinin 
temizligini ve ~effafhg1m mu
hafaza eder. Pelikan dolma 

kaleminde daha birc;ok tekem
miilat vard1r ki onu, piyasada mevcud 

~msali arasmda en birinci kalem olarak 
tamtm1~hr. 

Fiatt 750 kuru~. 
Pelikan dolma kalemi ic;in 

Pelikan dolma kalem miirekkebi kul· 
lammz. Kalem ucundan gayet kolayca 
akar ve doldurulmaga elveri~li gayet 
pratik §i§elerde sahhr. 

ell Han 
Bat;hca k1rtaslye maa•zalar1nda sabhr. 

--------~------------------,,$' 

150 - 200 lira ayhkla Kontrolor abnacakttr 

iktJsad V ekaletinden : 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miistenid nizamname ve kararname 

hiikiimleri dahilinde ihracatm murakabesi ic;in memur almacaktir, 
Taliblerin haiz olmalan Iaz1m gelen vaslflar ~unlard1r: 
1 - Yi.iksek !kbsad ve Ticaret, Yiiksek Ziraat; Miilkiye mekteblerinin 

birinc.en veya Hukuk Fakiiltesinden mezun olmak, (Yabanc1 dillerden bir vei 
ya bir ka~1m bilmek, Narenciye ve Hububat ticaret veya ziraatile me~gu 
bulunmu11 olmak tercih sebeblerindendir.) 

2 - Askerligini yapmt!? bulunmak. 
3 - 35 ya11mdan yukan olmamak. 
4 - Memleketin her mmtakasmda vazife gormesine Slhhat!;e manii bll' 

Iunmamak. 

Yukandaki vas1f ve ~artlan haiz olan miiracaat istidalarma : 
1 - Dogum tarihlerile 11imdiye kac!,'lr bulunduklar1 i$leri ve en son 

vazifelerini ve haklarmda kimlerden malumat almabilecegini de gostennek 
iizere k1sa bir terciimeihal varakas1. 

2 - Tahsil derecelerile askerliklerine aid vesikalarmm suretlerini. 
3 - Nihayet 1937 de c;ekilmi§ iki aded kartpostal biiyiikliigiinde bo1 

foto,graflanm eklemelidirler. _ 
Talibler arasmda istenilen vaslf ve 11artlan en c;ok haiz olanlar Vek'aiet• 

c;e ihtrsas kursuna devam etmek iizere sec;ilecek ve bunlara kurs miidde• 
tinde 100 lira ayhk iicret verilecektir. 

Kurs iki ay kadar devam edecektir. 
Kursa girmesi kabul olunanlarC.3.n, Vekaletc;e tayin edilecekleri mah~l· 

!ere itirazs1z gitmeyi i:inceden kabul eyliyeceklerine dair taahhiidname IS' 
tenecektir. 

ihhsas kursunda ehliyetname alanlar kadrodaki iicret 200 lira olan ko~· 
trol memurluklarma ba~lang1c;ta 150 lira iicretle almacak ve memleketll1 

muhtelif ihrac merkez ve limanlarmda istihdam edilecektir. 
1/1/1938 tarihine kadar kabul edilecek olan miiracaatlerin ikhsad Veka• 

leti ic; Ticaret Umum Miidiirliigiine yap1lmas1 ~iizumu ilan olunur. 
c4510• -------

0 k s ii r ii k, 
Nefes darl1g1 
Soguk alg1nl•g• 

VE 

gogus nezlele1inden 
Sizi kurtaracak en iyi 

ilac budur. 
Her eczaneden asrarla 

isteyiniz. 

M. Z. 8 0 Y E R 
Laboratuan. 

Beyoglu Tahsilat Miidiirliigiinden: 
Be~ir Fuad varisi Sadeddinin Alemdar Maliye 1/Ubesine 931 y1h mua· 

mele vergisinden olan 4023 lira 74 kuru11 borcundan dolay1 Galatada Ke
manke~ Karamustafapa~?a mahallesinde Kemanke~? sokagmda eski ve yeni 
7 nnmarah bir tara£1 Mehmed veresesi vesairenin magazasi ve bir tara£1 bo· 
yac1 Grigor magazas1 ve bir taraf1 Abdullah vesairenin magazast v tarafl 
rabii Kara Mustafapa11a caddesile mahdud bir bab diikkanm 2/24 hissesi 
Tahsili Emval Kanunu hiikiimlerine tevfikan aleni miizayede suretile sati• 
lacakhr. 

Talib olanlarm yiizde yedi buc;uk pey akc;elerile ihalei kat'iyesi olan 20/ 
12/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 ten sonra Beyoglu kazaSl 
idare Heyetine ba§vurmalan ilan olunur. (8305) 
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Osram mJ lamhastru kullaD.l.D.lz. 
Ucuz bir 1~1k temin eder. 

•IE 
.D(fkaliimen lambas1 asgari hir istihlak temin eder. 

HAYRI71a. 
~IZIII 

• • 
1r1 

Ulusal Tasarruf Haftas1 Miinasebetile 

12 
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Birincikanundan 18 Birincikanuna 
Banka'\w 
kadar 

ULUSAL TA8ARRUF HAFT ASJDIR 

1 
:\0: 

Bu hafta i~inde kurnbaras1 olrntyan her Tiirk bir kurnbara alarak para biriktirmiye ba§lamah, 
kumbaras1 olanlar da mii_rnkiin oldugu kadar para yatlrarak ulusal tasarrufu arhrmaga ~;all§• 
rnahd1r. 

Bu hafta i~inde bankarn1zdaki tasarruf hesab 1anna en a~ag1 10 lira yatlr~tnlarla 10 lirahk ye
niden bir tasarruf hesab1 a~ttranlar arasmda 2 mart 938 c!.e kur'a ~ekilerek kazananlardan 100 
kiljiye muhtelif nisbetlerde 1000 lira ikrarniye da ~lblacakhr. I 

Yalmz bu kur'aya i§tirak edebilmek i~in ya tmlan paradan §Ubat 938 nihayetine kadar en 
a::1ag1 10 lirahk bir bakiye birakilrnasi icab eder. 

~~;~~~;;~~;;;;;;~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~· . . ~ :~ l 

Baltfb ve Ba.~multturtrt: Yunu.- N-ad.- Belediye Solar idaresinden: 
Clmumt nerrtyatt tdare eden fazt 111m 

Kag1dhaneden istanbul yak10sma giden ana su borusuno~ Vi>pJlmasi ge• 
Mflclilr1!: Hikmet Miinif reken bir rakor"."man alT' ' liyesirrlnn dol"yl 12-'12/937 pazc>r ·.,U saat on-

dan iic;e kadar Ista1·bul cih cline T.:rkos suyu verikmiyec ~i saym halka 
bildirilir. (8292) 

BiR KASE 

EOKALMi 
GRiP e BA' ve Di' AGRILARI e NEVRALJi e 
A RTRiTiZM e ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 

BUTUN AGRILARI DiNDiRiR 

KIZILAY 

OYUNKAGITLARIMONOPOLU 
Say1n mu,ierllerlne, plyasada en zlyade aranmakta olan : • 

No. 15, 16 ve buna mumasil OYUN KAGITLARI'ndan 
Y eni stokun hazirlanmi§ oldugunu ve 

istenilen miktar1n depodan ahnabilecegini ilin eder. 

Bunlarm izalesinin 

en kat'i devas1d1r. 

Buldan Belediyesinden : 
24/12/937 tarihinde ihalesi mukarrer Buldan su yolu yap1sma ve l:ioru 

satm ahnrnasma istekll ~tkmad1jtmdan 24/12/937 tarihinden itibaren bir ay 
i.;-inde evvelce ilan edilen §artlar dairesinde boru ve teferriiat1 pazarhltla 
satm almacak ve yolu da pazarllkla yapilacaktl,l". !steklilerin miiracaatleri 
ilan olunur. (8307) 

CAFER MUSHiL $ekeri 
Tesiri kat'f, i~imi kolay 

en iyi miishil fekeridir. 
Biliimum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

istanbul Posta T: T. Vilayet Miidiirliijiinden: 
idare ihtiyaci i£in 29 aded iki kiloluk bir aded be~ kiloluk 12 aded 10 

kiloluk, 15 adec!. 20 kiloluk, 11 aded 50 kiloluk ki cem'an 68 aded kefeli ve 
oturak terazinin ahrnt a~tk eksiltmiye konulmu~tur. Terazilerin yerli ma
mulattan ve olc;iiler kanununa tamamen uygun olmasi ~arthr. 

Eksiltrne 28/12/937 sah giibii saat 15 te Biiyiik Postane binas1 birinci 
katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirlii~iinde miite~ekkil Ahm Satun Ko -
rnisyonunda yap1lacaktir. Muharnrnen bedeli 633 lira, muvakkat teminat 
47 lira 48 kuru~tur. Taliblerin §artnamesini gormek ve muvakkat teminat
larmt yatlrrnak iizere ~ah~?rna giinlerinde rnezkur Miidiirliik !dari kalemine 

~~~~~~~~~~~~~~~e~ks~il~trn~e~gu~··~n~v~e~sa~a~ti~nd~e~de~K~o~m~is~y;on~u~n~a;m;;ur~a~c~aa~tl~e~ri~.~~~---(~ 
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Buick' 
Dynaflash 

Motoru 
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Ark a 

Serbest 

Tekerlek ler 
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MUstak il 
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Tekerlekler 
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CUMHURiYET , 12 Birincikanun 1937 

o. T. T. A.~· 
(~ 1~ 1-.A..S.J 

·· re . c·· mek uze 
Yeniliklert or u ziyaret 

h. alonun 
tes tr 5 . • diler etmenzzt 

Dik ve sarp ~Iki,b Uludag1na 
brmanan acemi bir dagc1n1n otele 
gelir gelmez ellerini hohbyarak so
racagi ilk sual budur. 

Halbuki tecriibeli bir dagc1n1n 
hi~ bir zaman boyle bir vaziyet 
karsisinda kalmastna imkan yok
tur. Ciinki.i o, ~1kaca~1 yer ne 
kadar dik ve uzun olursa olson 
daima s1rt ccul.t~ ~'"da TP~ bii Kanvak .. 

Tabii Kanyak yaln1z Uludag1nda 
kullandmaz. 0, rutubetli ve nemli 
yerlerde soguk al~~n J,.~1n.a kar~1 en 
i'ri bir tedbirdir . .. 

Daima \1 \1 

kalarak soguga maruz 
caiiMn 

-

bir aile babasina aksam eve . 
:!>. 

donCiiigu 
. 

sunulacak • • zaman en lVI ·- ---- ..... 
bir fin can caya kari~t1rdmlis se ·- ' ' 

bir J(iiJk 
·"'!! 

? • 


