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Hatayda yeni vaziyet 
lranszz idaresi, geni rejimin 
ilO.nznz geri mi bzrakzgor? 

zaman kendi haklanna sahib liatay Tiirklerine, her 
olanlara has vakarla kareket etmelerini tekrar . tavsiye 
ederken terettiib eden vaziyetin idaresinde 

Illes' ulivetli vazifeleri de 
Fransaya 

tebariiz ettirmek • • tsteriZ ., 

Mahalll idareye 
dusen buyuk 
basiret borcu 

~i~e, meselenin, diger taraf
a.t-ca nasd telakki olunacagi

llt Uzaktan, fakat dikkatle ta-
kib etmek i§i kahyor 

~ u vaziyetin ne ~;>ldugunu Ha
~ taydaki hususi muhabirimizin bu 
, say1mJzda kendi yerine konmu§ 
~ntakya telgrafnamesinde goreceksiniz: 
S ll. aym 29 unda, yani yann, F ransamn 

llr1yedeki Yiiksek Komiseri Kont do 
~ar~el Hataya gelerek orada, Milletler 

ern1yeti kararile bu iilkeye verilen miis
la.ki! idareyi halka resmen ifade ve ilan 
edecek ve bu vesile ile hi~ §iiphesiz Hatay 
bo!gesinde yeni idareyi tesis edecek olan 
formalitelerden de bahsederek hunlarm 
si.ikun ve intizam ic;inde yapilmas1 liizu
llll.t i..izerinde e lwnu§acaktJ. Muhabiri
tnizin telgrafnamesinden i:igreniyoruz ki 
l(ont do Martel Hataya gelmekten vaz
~ec;mi§ ve bu miinasebetle orada yapJla
tak §enlikler de geri h1rak1lm1§. T elgraf· 
la~ede gosterilen sebeblere gore bu bek-
1~nllmiyen kararlar, inz1bat ve asayi§ mli
ahazalarmdan ileri gelmi§ olmak lazlffi 
~eliyor, 

Filhakika Kont do Martel'in Hataya 
aid Yeni rejimi resmen ifade ic;in Antak
~a.Ya geli§i ora Tilrkleri arasmda pek 
fakh olarak c;ok meserretli bir hadise ha
b~de telakki edildigi ic;in o g!inii Tiirkler 
tr hayram sevinci ic;inde kutlulamaga 

t<~ztrlamyorlard!. Ancak pek tabii olan 

1u sevincin herhangi bir ta§kmhkla ma-
.1 hudud haricine t;1km1yacag1 bizce 

I)) .lumdu. Hatay Tiirkleri kendileri ic;in 
3'~adet alameti olan bir hadiseyi Tiirkliige 
hkl§lr bir vakarla tes'id etmegi takdir 
edecek kadar miitekamil siyasl terbiye 
sahibi bir halkhr. Nihayet kendi haklan
lltn kabul ve ilan olm\masJ kar§Ismda 
~atayhlar bittabi yalmz sevinirlerdi, 

a.§ka bir§e:· yapmazlard1. 
Anla§thyor ki Hatay Tiirkleri ic;in 

lnUstesna bir sevinc kaynagt olacak olan 
b· !!iine ba§kalan ba§ka bir mahiyet vere
hdrnek ic;in ba§ka tertibat alm1~lar. Mu-
abirimizin telgrafnamesinde bu cihet c;ok 

sarihtir. 0 giin Hatay §ehirlerinin F rans1z 
Ve Suriye bayraklarile donahlmasl ic;in 
ahnan tertibler, bilmukabele Hatay 
(iirklerini de her tarafa Hatay bayrak
.artnl c;ekmek kararm& tahrik etmi§, ve 
l§te Hatay Tiirklerinin bu karan kar§l· 
81hdad1r ki 29 sonte§rin giiniine aid me
rasirn geri blrakllmt§tlr. Son §eklinde bu 
lnerasim tehirinin inz1bat ve asayi§ dii§iin
helerinden ileri geldigine hiikmetmek ve 
l ~tta bunu dogru bulmak laz1m geliyor. 
ln mukaddemelerinde hata edilmi§ ol
d~~~an sonra bu hatay1 halk1 yekdigerine 

11~1.trmege kadar ileri gotiirmekte bari 1s· 
bar olunmaml§ olmas1m nihayet muvaftk 
b~luruz, ve temenni ederiz ki bu hatalar 

tr daha tekerriir etmesin. 
Hata §Uradad1r: Milletler Cemiyetin

~e Hatay it;in kabul olunan rejimi her ne-
ense hal a bir tiirlii ha vsalalanna sJgdJra
~Yan baz1 kimseler vardlf. Kont do 
t'l artel'in Antakyaya gelmesi miinas~be
b e ortahgm yalmz Franstz ve Suriye 

I
. ayraklarile donat1lmasm1 iltizam edenler 
§te Y . H .. · k I k' b em atay re)lmme ar§I ve ev 1 
•11 suretle hmclanm almak gayretini ile

rt ~otiirmii§ kimselerdir. Bu fuzuli gay
r~t~n oniinden kac;llamaz bir aksiilamelle 
~ln~rlere dokunmu~ olmasmdan daha tabii 

ek olabilir? hte daha evvel bu tiirlii ha
re 13etlere. m~ydan verilmiyecekti. 

u ves1le 1le Hatay Tiirklerine kendi a-

Antakyada Tiirk halkmm niimay_i§lerinden 

Hadise11in esas1 
'enlik i~in kendi Hatayb Tiirklerin, 

bayraklartnt ~ekmeleri menedildi 
Antakya 27 (Hususi muhabiri- renen Turk halkinin, buna mukabil 

mizden) - Y eni ~jimin ilin edil~ olarak Hatay bayraiJnt ~ekecekleri
cegi 29' ikinciteJrin giinii i~in ba~r- ni'<)grenince F~nstz delegesi M. Ro
liklar devam ediyor,' Fakat Belediye· ger Garrau, o giin bayram yap1lma· 
nin, zafer taklannm Franstz ve Suri- stm menet.mi§tir. Kont do Martel de 
ye bayraklarile tezyin edilecegini og· Antakyaya gelmiyecektir. ········II .......................... II .................................................................................... . 

.lngil_tere, <;ine harb 
levaztmi m1 gOnderiyor? 

ki: Japon Ba§vekili Konoye diyor 

«Japonyanin dokuzlar muahedesini feshetmesi 
muhtemeldir. Uzak.ark meseleleri, miinhas1ran 
Asya memleketleri aras1nda hallolunacak bir i'tir» 

Tokyo 27 (A.A.) - Ba§vekil Prens 
Konoye bugiin N agonyaya hareketinden 
evvel gazetecileri kabul ederek demi§tir 
ki: 

«- Japon kttaatmm ileri yiiriiyii§leri
ni Nan kine kadar m1 yoksa Hankeoya 
kadar m1 ileri gotiirecekleri hakkmda 
§imdiden bir§ey soyliyemem. F akat Han
k eo, ecnebi memleketlerle olan iltisakm
dan dolay1 <;;in ordusunun silah ve mii -
himmat temin etmesi hususunda c;ok mii
him bir merkezdir. Binaenaleyh boyle 
mlihim bir mevkii <;;inin elinden almak 
esash bir hareket olur. !ngilizlerin <;;in - Miihim beyanatta bulunan Japon 
lilere Hongkonk yolu ile silah ve cepane Ba!?vekili Prens Konoye 
gonderdigi haber almmaktad1r. mek saati daha heniiz t;almaml§hT. Bina -

Japonyamn <;;inle miizakerede bulun- enaleyh ba§ka devletlerin tavassut te§eb
m '.k ic;in §artlarmm ne oldugu herkesc;e biisii de faydastz olacagmdan reddolu -
malumdur. F aka~ bu miizakerelere giri§ - nacakt1r. [Arkasz Sa. 3, siltun 1 de] 
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ralarmda daima miittehid olmalanm ve her 
z_man haklanna sahib olanlara has bir 
vakar ve siikunla hareket etmelerini tekrar 
tavsiye ederken vaziyetin idaresinde bil
hassa Fransaya terettiib eden mes'uliyetli 
vazifelerin ehemmiyetini tebariiz ettirmek 
isteriz. Bugiin Suriyede mandater devlet 
olan Fransa Hataya aid Cemiyet karar
larmm tatbikatma yakmdan nezaret ede
cek ve bu tatbikatm. tam bir bitarafbkla 
siikun it;inde cereyamm temin eyliyecek 
olan otoritenin miimessilidir. F ransay1 
Hatay iilkesine aid yeni rejim baklmm
dan herhangi fena niyetle zan altmda 
bulundurmaga sebeb yoktur. Ancak va
ziyetin nezaketi bu sahada vazife gorecek 
otoriteye biiyiik basiret ve ihtimam tahmil 
etmektedir. Bu vazifenin biiyiik bir ada
let ve intizamla ifasi F ransa ic;in ayni za· 
manda bir §eref ve haysiyet mes!!lesidir 

de. !hkak olunan haklanm miidafaa ve 
muhafaza ic;in Hatay Tiirklerinin ~;ok 
uyamk bir ittihadla hareket edeceklerin
den emin oldugumuz ic;in bize bunun ha
ricinde meselenin diger taraflarca nas1l 
telakki ve tatbik olunacagmt uzaktan, 
fakat dikkatle takib etmek i§i kabyor. 

Atatiirk Biiyiik Millet Meclisinin son 
ac;1h§ nutkunda Hataya aid yeni rejim 
tatbikatmm Turk - F rans1z dostluk mii
nasebetleri i~in saglam bir miyar te§kil 
edecegini si:iylemi§ti. Atatiirkiin bu so
ziinde dahi biitiin Turk milletinin samimi 
hislerine sad1k bir terciiman olmu§ oldu
gunu ilave ile iktifa edecegiz. Fransanm 
kendisine dii§en vazifeyi hakkile ifaya 
elbette hem taraftar, hem muktedir ol· 
duguna inanmamakb{:bmJZ ic;inse ortada 
heniiz hit; makul bir sebebimiz yoktur. 

'YUNUS NADI 

Alman miistemleke talebi 
Miizakerata orta A vrupa devletleri 

de i§tirak ettirilecek 
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M. Delbos, tecriibe Miilki tamamiyetlerinin kabuli 
seyahati yapacak! ve taahhiidiine mukabil 

Polonya mehafili, Fran- B d 1 1 d 
N h . . u ev et er e Versay muahedesi, hiikiimlerinin siZ aZJrinin seya at1n1 

pek de iyi kar~1Iam1yor kaldirdmasina muvafakat edeceklerdir 
V ar§oVa 26 (A 

A) Franstz 
Hariciye Nazm 
Delbos'un Var§O· 
vay1 ziyareti tarihi 
yakla~hkt;a siyasi 
mehafilde bu ziya
retten miisbet hic;
bir netice <;1km1ya -
cag1 inttba1 da art
maktadlr. 0 derece
de ki, Frans1z Ha
nciye Nezaretinin 

M. Delbos 

A vusturya Ba~vekili 
~uJ?nig 

Macaristan Ba!?vekili 
Daranyi 

(:~koslovakya Ba~vekili 
Hodza 

ba§bca kaygularmdan birini te§kil eden 
Polonya - <;ekoslovakya miinasebetleri
nin diizeltilmesi meselesinin mevzuubahs 
bile edileceginden ~liphe edilmektedir. 

Mevcud kanaate g(ire Franslz Harici- Londra 27 (A.A.) - Havas Ajan- desinin miistemlekelere dair olan ahH • 
ye Nazm bilhassa Fransa- Polonya it - smm muhabiri bildiriyor: mml degi§tirmek iizere hususi bir konfe• 
tifakmm saglamhgmJ denemek istiyecek- Hitler - Halifax miilakatile yakmda ransm toplanmas1 ihtimali bulundugu ba· 

cereyan edecek olan lngt.ll'z - Frans1z go"· z ahfill rd .. I nmekted1'r tir. <;iinkii son senelerin hiidiseleri yiiziin- 1 m e e soy e • 
rii§meleri neticesinde Versailles muahe - [Arkast sa 9 siltun 4 te] 

den Fransantn emniyet sistemi sarstlmt§ .................................................................................................... · ••.••••.•••..••••••••• 
bulunmaktad1r. Binaenaleyh Avrupanm 
son vaziyeti FransaYJ bu ittifakm saglam 
olup olmadiKIDJ kat'i olarak ara§tlrmaga 
sevketmektedir. 
II II II 1111111 II II 1111111 II 1111111 IIIII I 111111111111111111111 

Dr. ~httn istifas1 
Hitler, bu ~ekilmenin 
zaruri oldugunu bildirdi 
Berlin 27 (A.A.)- r ,.~ 

Doktor ~aht'm is • 
tifasm1 bildiren . 
resmi bir teblig· 
de Fiihrer'in dok -
tor :;iaht'm ikt1sad 
Naz~rhgmdan ~e -
kilmek hususun -
daki arzusunu is'af 
ettigi bildirilmek • 
tedir. 

Bununla beraber 
~aht, Reichsbank Dr. $aht 
riyasetinde kalmi§ ve fevkalade liya -
katlerine binaen devlet nazrrhgma ta
yin edilmi§tir. 

Propaganda Naz1n Walter Funck 
15/1/938 tarihinden itibaren !ktJsad Na
zrrhgma tayin edilmi§tir. Funck, vazi
fesine ba~laymcaya kadar dart senelik 
planm tatbikma memur olan Goering, 
ikbsad Nezaretinin i§lerile de me§gul 
olacaktJr. 

Hitlerden doktor :;iaht'a yaztlmJ§ bir 
mektubun metni de ne§redilmi~tir. Bu 
mektubun ba§llca f1krasr §Udur: 

cDiirt senelik plfm te§ekkiiliiniin in -
ki§afr dola}'lsile bir zaruret haline ge -
len Ikt1sad N ezaretinin bu te§ekklille 
birle§mesi keyfiyeti, bana ikbsad Na -
z1rhgmdan t;ekilmek hususundaki ar -
zunun sebeblerini takdir etmek ftrsa -
bm verdi.• 

Berlin 27 (A.A.)" - c Volkicher Beo -
liachter,., Alman kabinesinde yap1lan 
son degi§iklikleri mevzuu bahsederek 
diyor ki: 

cBu hareket, devletin yiiksek ma -
kamlarma nasyonal sosyalist imanh a
damlarm getirilmesi demektir. Bugiin 
yap1lan hareket, bircok zamandanb~ri 
tasarlanmakta idi. Yiiksek zimamdar 
mevkileri nasyonal sosyalistlere vermek 
suretile, Fuhrer, devletin blitiin yiik
sek makamlanm kendisile ayni dii§iin
cede bulunan adamlara i§gal ettirmek 
istedigini gostermi§tir. • 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
«Bir sene evvel ilan edilen dart y1lhk l 

plan, gittikt;e daha biiyiik bir kuvvetlc 
on Safa gec;mektedir, itimadsJzhklarilC I 

tamnmi§ ingilizler dahi, geni§ ekono -
m ik te§kilat i§inin muvaffakiyetini ar
tJk inkar etmemektedir. Gene bu biiyiik 
i§ zihniyeti iledir ki, yeni Ekonomi Na
ztn, faaliyetine ba§hyacakhr. YabanCI 
gazeteleri, Almanyanm §imdiden harb 
devri ekonomi si.stemine girmi§ oldugu
nu soyliiyorlar. Halbuki dart ytlbk pla
nm hit;bir askeri hedefi yoktur. Askeri 
telakki edilebilecek yegane hedefi, ken
disine kar§I bir asked hiicum vukuunda 
Almanyay1 iptidai maddeler yoklugun
dan korumaktlr., 

· Franco kat'i sozunu soyledi 
Harbi kazantyorum ve 
tavassutu . reddediyorum 

ihtilal · reisi diyor ki: «Harb her sahada 
tarafimiZdan kazanilmi,hr. KIZIIIar teslim 
olmak istiyorlarsa silahlarini biraksinlar>> 

Burgos 27 (A.A.) - Havas ajans1-! 
nm muhabirine beyanatta bulunan Gene
ral Fran co, ezciimle ~unlan soylemi§tir: 

«- Zafer sayesinde arzumu yerine 
getirecegim. Miinaka§a kabul etmek iste
miyorum. Harbi kazamyorum. Her tiirlii 
tavassut tek iflerini reddediyorum. Va
lence hiikfunetile en ufak bir anla§mayl 
bile kabul etmiyecegim. T avassut tc;m 
biiyiik bir devletin hiikumetile fikir teati
sinde bulunmag1 kabul ettigime clair <;1kan 
haberler tamamile asilsJZdJr. Harb, mu
harebe meydanlarmda oldugu kadar ik
hsadi ve i~timai sahalarda da taraf1m1z
dan filen kazamlmt§tlr. Muhasematm 

[ArkasJ Sa. 9 siltun 3 te] General Franco 
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Yeni deniz tesisat1 
Deniz in,aiyeciligine aid biitiin projeler 
haz1rlanmi• ve biit~eye tahsisat konulmu,tur 

Yeni tesisatla modern bir hale getirilmesi kararla~tmlan 
Tersanede bir torna tezgah1 

Y eni sene biit<;e ya kadrosu dolay1sile dar makamlara izahat vermi§ ve Halicde 
Ankarada bulunan Ikt1sad Vekaleti F ab- yeni kurulacak T ersanenin esaslan iize .. 
rika ve Havuzlar Miidiirii Cemil, diin rinde temaslarda bulunulmu§tur. 
An.~a~adan §ehrimize donmii§tiir. Halicde deniz in~aiyeciligimiz ic;in 

Ogrendigimize gore. Cemil. Anka- yap1lacak biiyiik tesisat uzerinde Ankara• 
rada bulundugu mada fabrika ve da hummah bir §ekilde tetkikler yaptl• 
hayuzlarm faaliyeti hakkmda da alaka- maktadlf, [Arkan Sa. 9 siitun 4 tel 
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Tarihten ------------·-
yapraklar 

Yagma sofras1 
--------~------

Yazan: M. TURHAN TAN 

Hakimiyetlerini kaybetmi~ milletle - d1klan adam1 zaYJf goriince nankorllik 
rin, babp gitmi§ devletlerin tarihlerin- ediyorlardr, onun dii§manlarile birle§i
de goze ~arpan biiyiik suc;Iardan biri yorlardi. Bu sebeble r;ollerde adamlar 
de israftlr. Bu gibi milletler ve devlet- dola§tmrdx, bedevilerin toptan veya te
ler mutlaka mlisriftirler, kazanclanm ker teker sarayma gelip ayl!k istemleri 
yele ve sele vermi§lerdir. Kaziyye ~ark- i~in propaganda yaphnrdl. 
ta da boyledir, garbda da. Fakat islam Bir s;ol klZl bu propaganda1ara kapildi. 
tarihi israf yliziinden u~ururna yuvar - Kurnlar ic;fnde ve kizgm giin~ altmda 
lanmi!? devletleri hikaye etmekte daha bir avuc; slit i\;ip yan ac;, yan c;tplak ya
comerddir. <;unkli 0 tarihe giren dev- §amaktan kurtulmak hevesine kaplldi, 
let miiesseseleri ve adamlar1, mliessese- kocasm1 zorlarruya koyuldu~ 
lerini ve kendilerini ya~atmak ic;in dart _ tlla !?ama gideceksin, kendine ay _ 
tarafa para dagxtmayl en esash idare hk baglatacaksm. Develerin de arttk 
umdesi olarak kabul etmi§lerdi. Halbu· r · k 0 I d b. J"kt .... ·· 
k . h 1,_ . . . .. a1m uzumu yo . n an a Ir 1 e goturup 

1 a AJ.n sevg:rsmi sa un aya c;ali§- t k B . · 
k 'd ed 1 · 'd 1 sa aca sm. ana g1yrlecek §eyler getire-ma , 1 are en enn I are o unanlara k · 1 .. t . d kt' ce sm. 

ru~ve vermest erne 1r. Rii~vetle hay-
ra varmak ise tabiatile imkansizdrr. Bedevi, karistmn ibramma dayana -

madt. Yeryiizlinde malii mlilk namma 
~~~;:~e~~l~~~s~~:~ ~~7hi~~!v~::~ sahib oldugu li~ deveyi online kattt, 
Muaviyedir. Bu adam Peygamber aile- k$ama do_gru !ollandi. Onlarl sata~~· 
sinden olan AI -1 . . . ansma 1pekli kuma~ alacak ve YeZJ.din 

ev1 erm ve sa1renm ken- ·d· k d" I·'- b ·1 t disine raki'b 1m 1 d .... 1 _ saraYJna g1 tp en me ay '-" ag a a • o a ann an, guru tu ve cakt:l 
Z1rilh t;Ikarmalarmdan korktugu ic;in · 
cmaa§~ adi albnda rli~vet da~tmak yo- Bu hulya ile develeri siiriip giderken 
lunu tutmU§tu. Mesela onun Samda kir havuzlarmdan birine rasgeldi, hay~ 
kuvvet bulup saltanat siirmege bal1la _ vanlan sulamak istedi Fakat onlardan 
dx~ giine kadar Peygamberin torunlan biri nedense iirktii, havuz ba§mdan sis;
Hasanla Hiiseyne hazineden be~er bin rad1, geriye dogru ka~nuya ba~lad1. 
dirhem maa§ veriliyordu. Muaviye bu Obiir iki deve de arkadal11anna uyduk-

1 lanndan bedevi ister istemez onlarm mall§ an bir kalemde hirer milyon dir-
heme c;tkardl. ardma dli§tli ve hayvanlar d5niip dola-

§lp kendi yurdlarma, ~adlrlanmn onli-
Muaviye ~ok zeki bir adamdx. Hazi - ne geldik.leri cihetle zavalh c;ol c;ocugu 

neyi tamtalor brrakacak derecede isra- da kan ter it;inde karlsrmn oniine di· 
fa gitmenin sonunu elbette goriiyordu. kilmek mecburiyetinde kaldi. 
Fakat o, ahlalon para ile kolayca ifsad 
olunaca~m ve ahlalo bozuk kiitlelere Develerin satllacagrm, kendisine Jru-
ise kolayca tahakkiim olunaca~m bill~ ma§lar getirilecegini umup bu hulya 
yordu. Bu sebeble yliksek tabakayt, ile bir iki gliniinii siislemi§ olan kadm, 
hatta biitlin halkl bol paraya bol!up se- kocasmm ah al, moru mor bir vaziyette 
fahet ic;inde sarho~ ya§atmak istiyordu. kar~sma J;Iktigmt, develerin de De§'eli 

ne§'eli bi:igiirerek c;adtr etrafmda dansa 
Bu politikamn c;ok gliliinc ve igrenc giri§tiklerini goriince §a§lrru ve sordu: 

taraflart vard1r. Mesela Muaviyenin 
oglu Yezid, Ine§hur Kerbela badisesini - Neye dondlin berif? Yoksa ~ama 
yarabp da Emeviler saltanatmda karar gitmekten korktun mu? 
bulduktan sonra babaSI gibi dart tarafa 0, mahzun mahzun cevab verdi: 
para da~tm1ya ba~lami~h. Peygamber - Ben korkmadrm, develer korktu. 
ailesinden ve Yezidin oldiirttiigli Hli ~ Demek ki saray kokusu hayvanlan bile 
seynin amcaSl ogullarmdan Abdullah geri ~eviriyor. Bizim bundan ibret al -
da bu yagma sofrasmdan biiyiicek bir mamtz ve yurdurnuza baglanip kalrna
lokma almak iizere $ama geldi, Yezidin mxz Iazun! 
huzuruna c;Ikti. Hukiimdar, ailece dii.~- Bu giiliinc sabneye ragmen $amda 
man oldugu bu adamm kendisini ziya· yagma Hasamn bi:iregi teranesi devarn 
rete gelmesindeki maksadm para ol • edip gidiyordu. Bu israf, bir arahk oy-
dugunu sezdiginden ona sordu: le bir ~ekil ald1 ki bizzat hiikiimdarlart 

- Babam sana ne veriyordu? tela§a d~UrdU. Mesela Mervan o~lu 
Abdiilmelik bu aguo vaziyetten §Oyle 

- Bin kere bin dirhem! (Bir m!lyon 
demektir.) · !fikay~t ediyordu: 

cMes'ud adam kimdir diye bana sor~ 
- Biz bu maasx iki kat veriyoruz. 
Abdullah, kendi amcas1 oglunu pek a

crkh surette 5ldiirtmii§ olan Yezidin e
lini optii: 

salar, verecegirn cevab §Udur: Yiyecek 
bir dilirn ekrnegi, kendine uygun kanst 
olan ve sarayla hi~ alakast bulunm1yan 
ki§i !:t 

- Beni, dedi, utand1rdm. Anam ba -
bam sana feda olsun. 

Yagma Hasanm bore~i sahnesi niha
yet ba§ka bir sahne yarattl. Bu, Emevi
ler saltanatmm paldrr kiildiir ytkllma -

soyle - Sirur! 
Ve ilaveye liizum gordii: 
- Bu s5zii senden ba§kaSina 

medirn. Saylemem de! 
Yezid, glillimsedi: 
- Oyle ise, dedi, biz de kimseye yap

madr~miZl sana yapahm, maa§IDl bir 
misli daha arbrahm. 

Bu suretle Abdullahm hazineden ala
ca~ maa~ dart milyon dirheme t;Ikaril
ml§ oluyordu. 

Yezid, bilhassa t;51 halkmt kendine 
baglamak isterdi. <;iinkii onlar verdik
leri s5zde dururlar ve s5zleri ugrunda 
icab ederse vuru§urlard1. Halbuki §e -
hirler ahalisi oyle degildi, paraSim al -

M. TURH AN TAN ............................................................ 
Olii olarak bulunan gene 

Adapazar1 (Hususi) - Akyan nahi
yesinde 14, 15 ya§larmda l:Sir gene olii 
olarak bulunmu~tur. Olii, §ehrirnizdeki 
memleket hastanesine getirilmi§, §lip -
he iizerine yapxlan otopsi ameliyesinde 
c;;ocugun bogulrnak suretile oldlirii.ldii -
gii an1a§Ilml§tlr. Cumhuriyet Miiddeiu
mumisi Nusrat i§e vaziyed etmi§tir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Tramvay kazctsmda be' ki'i yaralandt 

Otobiisiin kazadan sonraki vaziyeti 

1 Evvelki gece Kurtulu~ta bir tramvay I .. ~7inde yolcu bulunmiyan otobiisiin ~o-
hzasi olmu§, bir tramvay, durmakta o- foru C~vdet~e o~obiis tirketinin §Oforlerin
Ian bir otobiise ~arparak 5 ki~inin yara • den Sa1m, biiet~J Ismail, biletc;i Said, kon
lanmasma sebebiyet vermi§tir. Hadise trol Refet viicudlerinin muhtelif yerlerin~ 

' §Oyle cereyan etmi§tir: den yaralamru§lardir. Yarahlar bir oto _ 
,So for Cevdetin idaresindeki I 044 nu~ biisle hastaneye kaldmlmJ§lardu. Y ara _ 

maral1 otobus geceleyin 22 raddelerinde !IIar §Unlan anlatmaktadtrlar: 
Kurtulu§tan hareket etmi~. T epeiistiinde «- T epeiistiinde otobiisiimiiz mii§teri 
tramvay yolu iizerinde rnii§teri almak ii- almak ic;in durdu. Kar§.dan gelen tram -
zere durmu§tur. vay olanca h1zile bize bindirdi. Bu hatta 

Bu sir ada Kurtulu§a dogru gitmekte 12 otobosiimiiz vard1r. 12 si de hep tram
alan vatman Mustafan.n idaresindeki vaylann ~arpmasile hasara ugrami§tlr. 

: Kurtulu§ • Beyaz1d trarr.vay1 olanca sii - Vatman fren yapsayd1, bu kaza olmaz, 
ratile gelerek otobuse on tarafmdan c;arp- bizler de yaralanmazdiic.» 
mi§hr. Bu ~arpi§ma netice~inde otobusun Parc;alanan otobus civarda bir so -
lin taraf1 par~alannu§, motor kismt harab kaga c;ekilmi~tir. T ahkikuta devam olun 
olmu§tur. maktad1r. 

CUMHURfYET 

c eehir ve Memleket Hab_e_r_le_r_l _..) 
Deniz ticareti 

but~e ve kadrosu 

idare, Umum Miidiirliik 
haline getiriliyor 

Ankarada bulunan Deniz Ticaret Mii
diirii Miifid Necdet Deniz diin §ehrimize 
donmii~tiir. 

Miifid, Ankarada deniz ticaret te§· 
kilatmm yeni sene biitc;:e ve kadrosu iize~ 
rinde temaslarda bulunmu~ ve izahat ver~ 
mi~tir. Bu seneki butc;e ve kadro, gec;:en 
sene hazirlanan, fakat o zaman tatbik1 
tehir edilen umum miidiirliik pro]esme 
uygundur. Bu ~ekle gore, esasen bugiin 
te~kilatJ biitiin Turkiye kiyiianna ve de~ 
niz ticaret i~lerine ~amil olan Deniz Ti~ 
caret Miidiirliigii, bir umum miidiirliik o~ 
lacaktir. T e§kilat buna gore geni§liyecek 
ve muhim limanJarda liman reislerinden 
maada miidiirler de bulunacaktir. 

Bugiinkii dar te§kilatile kuvvetli bir 
§ekilde c;:ah~an ve gunden giine geni~liyen 
deniz ticaret i~lerimizi muvaffakiyetle t;~ 
viren bu te~kilatm esasen bu §ekilde tev~ 
sii bir zaruretti. 

DENIZ l$LER1 

Fenerbah~ede bir mendir~k 
daha yapbrilacak 

Hlikfunet, iic; tarafl denizle c;evrili ve 
ic;inde bliylik galler bulunan memleke
tirnizde deniz sporlarma daha fazla e
hemmiyet verilerek bu sporlarla me~ • 
gul olanlann azami kolayhga kavu~ma· 
Ian i~in icab eden tedbirlerin ahnma -
sma karar vermi§tir. 

Fenerbahc;ede deniz sporlan vaSita • 
larmm stgmmalan it;in bir mendirek 
yapbnlacakhr. Proje, Deniz Ticaret 
miidiirli Miifid Necdet Deniz tarafmdnn 
iktiSad Vekaletinin tasvibine arzedil -
mi§tir. Tasdik olunan projeye gore, 
mendiregin inliasma yakmda ba§lana -
cakhr. 

O~endigimize gore, Fenerbalic;ede 
deniz sporlanm hirnaye yolunda daha 
ban tesisat yaptlacakbr. 

Denizyollart miidiirii geldi 
Ankarada bulunmakta olan Deniz -

yollan !~letmesi mlidlirii Sadeddin Se
rim diin Ankaradan §ehrirnize gelmi§ttr. 

Sadeddin Serirn, Ankarada yeni sene 
blit~e ve kadrosu dolay1sile temaslar 
yapmt§tlr. 
Liman miidiir m.uavini dondu 

Liman idaresinin biit~e ve kadrosu do
layt.Sile Ankarada bulunah Lin'l.B'Il !~Iet
mesi miidlir muavini Hamid Saracoglu 
dlin Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Miilkiyenin kurulut 
YJldoniimii 

4 Hnunuevvel Miilkiyenin kurulu§U· 
nun ylldoniimiidlir. Bu miinasebetle 
§ehrimizdeki Mlilkiyeliler de bugiinli 
beraberce tes'id i~in bir program hazir
laml§lardir. Bayramm birinci giinii ak
§arnl toplarulmak iizere !zmir vapuru 
temln olunmu§tur. 

Miilkiyeliler ve miilkiyelilerl seven -
ler o gece !zmir vapurunda toplanarak 
egleneceklerdir. 

Prens Seyfeddinin cesedi 
tahnit edildi 

Harlciye Vekaleti Vilayete g5naerdi
gi emirde merhurn Prens Seyfeddinin 
cenazesinin M!Slra nakline miisaade e
dildigini bildirdiginden diin cesed ka
birden c;tkarilarak tahnit edilmi§tir. !lk 
vaSita ile Mls1ra gotliriilecek olan cese
de MlSlr sefirile ailesinden baZ1 zevat 
refakat edecektir. 

Difteri degil, gripli anjinmi§ 
Konya Ereglisi koylerinden birinde 

difteri t;Ilop bunun tedavi edilmiyerek 
hastah~n sirayete ba~ladtgmdan bahis 
bir §ikayet telgraf.tm ne~retmi§tik. 
Konya Vilayetinden ald1gim1z bir yazl
da sazli gec;en kaza kaymakammm dok
torla kaye gidip tetkikat ve muayene -
lerde bulunduklarml ve difteri degil, 
yalmz birkac; c;ocugun gripli anjine tu
tulduklarl anla~Ildrgi bildirilmektedir. 

.-.•. -
Bayram cumartesiye 

Istanbul Muftiliginden: 
1kincite§rinin otuzuncu sal1 giinii Ra~ 

mazanm yirmi altisi olmakla ak§ami (~ar~ 
§amba gecesi) Leylei Kadir ve birincika~ 
nunun dordiincii cumartesi giinii Bayram 
oldugu ilan olunur. 28/11/937 

Sadakai fthr 
En iyi iyi Son 

K. K. K. 
Bu~daydan: 14 12 10 
Arpadan : 19 18 17 

ingiliz heyeti diin 
Ankaradan geldi 

~ltiil ficttlart 

tetkik ediliyor 

Delegeler gordiikleri hiis- Suriye ve Liibnanda fiat 
niikabulden ~ok memnun 12 liradan fazladtr 

Tiirkiye ile ingiltere arasmdaki ticaret 
miinasebatmm inki§af ~areleri hakkmda 
tetkiklerde bulunmak ve Turk ricalile gO
ru§mek uzere bir haftadanberi memleke -
timizde bulunan ingiltere Hariciye Ne ~ 
zareti miimessillerinden S. D. Wley ile 
ihracat kredileri ~ubesi miimessili F. H. 
Niyon' dan murekkeb heyet diin sa bah 
Ankaradan §ehrimize donmii§tiir. 

Heyet diin lngiliz sefareti ticaret ata -
§esi miralay Woods'un refakatinde ola~ 
rak c;ar§IYJ ve miizeleri gezmi§tir. lngiliz 
delegeleri bu ak§amki Semplon ekspresile 
Londraya doneceklerdir. 

M. Waley ile M.Niyon diin kendile
rile goru§en bir arkada§Imiza §Un!an soy~ 
lemi§lerdir: 
«- Ziyaretimizin herhangi hususi bir 

gayesi yoktu. Tiirkiye i.le dogrudan dog -
ruya alakadar oldugumuz cihetle yeni 
Turkiyeyi gormek ve Turk ricalile gorii§· 
mek iizere geldik. Ankarada gerek Ba§~ 
vekil Celal Bayar gerek goru§tugiimiiz 
diger Turk ricali tarafmdan bize kar~I 
gosterilen hiisnii kabulden ve an'anevi 
Tiirk misafirperverliginden fevkalade 
mi.itehassis olduk.» 

Emlak Bankasm1n 
fazla aldigi faiz 

-
Bir miiddettenberi, altm fiatlarinin 

normalden daha a~km bir §ekilde yiiksel~ 
mesindeki gayritabiiligi gozoniine alan 
hiikumet, bu i~ uzerinde tetkiklere ba§~ 
lami~tlr. 

Ogrendigimize gore, Turk evralu nak
diyesine nazaran, altmm muntazam bir 
§ekilde yiikseli§inde harici tesirlerin ne 
derece amil oldugunu tesbit ic;in y akm
~ark mernleketlerinde ve Balkanlarda 
Turk altm fiatlan tetkik edilmektedir. 

Alman malurnata gore Suriye ve Liib
nanda Turk altm1 fi~tlan bizim paramtz
Ia ! 2 lira dan fazla etmektedir. Bu §ekil 
hance altin akmasi i~in kafi bir sebeh gi
bi goriilmektedir. 

Diin Borsa Komiserligi alhn fiattm 
borsa haricinde J J 03 - J J 04 kuru~ ola~ 
rak tesbit etmi~tir. Fa kat altin, piyasada 
1 l l 5 kuru~a kadar satiimi~hr. 

$EHIR ISLER/ 
Pul sab§ levhalar1 da 

resme tabi 
Pul satan diikkanlar cher nevi damga 

pulu. yaZih birer levha ta§Imaktadrr • 
lar. ~irndiye kadar bu levhalar ic;in re
sirn almmarni§tir. Halbuki son yaptlan 
tetkikat, bu levhalartn ilan mahiyetin
de oldugunu gostermi~tir. Binaenaleyh 
resim ahnacaktrr. Keyfiyet alakadar -
lara bildirilmi§tir. 

H ... d• h t ft d • Tramvay • Otobiis rekabeti a tse er ara a erm ot b" rvi 1 . - d .. o us se s er1 gun en gune c;o • 
teessiir uyandJrdJ galdi~ i~in otoblls - tramvay rekabeti 

_ de artmaktadlr. Yap1lan hesablara na-
fstanbul DefterdarhgJ miitekaidin, ey~ zaran, yalmz, Kurtulu§ • BeyaZ1d ve 

tam ve eramilin u~ ayhldarmt bayramdan Ma~ka • BeyaZ1d hatlarmda i§liyen oto
evvel vermek suretile cidden insani bir biisler, tramvaym giinliik yolculann -
harektte bulunmu§ ve bu hareket herkesin dan dart bin ki§iyi almi§tir. Muhtelif 
takdirini celbetmi§li. Hc\tta Defterdarhk hatlar iizerinde i§liyen otoblislerin 
ayba~1 ile bayram arasmda ii~ giinliik bir tramvaydan aldl~ mli~teri miktan ise 

giinde yirmi bini bulmaktachr. 
zaman bulunmasma ragmen evvelce yir-
mi giinde yap1lan bu tevziatJ iic; gun i~in~ El arabalari tahdid edilecelt 
de geceli giindiizlu ~ah§mak suretile yap-' Seyyar satlcrhgtn ald1~ son §ekil il
mak iizere tertibat alm1~ bulunuyordu. zerine piyasaya c;tkanlan el arabalan 
Malfun oldugu vec;hile miitekaidin, ey • glinden giine ziyadele~mektedir. Ktsa 
tam ve eramilden bir ktsmt dogrudan dog- bir zamanda bunlarm daha da artaca~ 
ruya malmiidiirliiklerinden maa§ almak- ·anl:a~hyO¥. El arab1!lartnm c;ogalmas1, 
ta, bir kismt da ayiiklarmt Emlak ve Ey- bir taraftan seyriiseferi i§kal etmekte, 
tam Bankasma- yiiztle on ik' I& muka diger taraftan da ~ok ~e§id yiiziinden 

c;irkin manzara 'gostermektedir. 
bilinde ktrdtrmaktadlrlar. Bu ayhklar her Belediye, bunu, gozoniinde tutara.k 
iic; ayda bir tevzi edilirken banka kirdir • arabalarm adedinf tahdid edecek ted ~ 
mak suretile para alanlara aym birinden birler ittihanm dli§iiniiyor. Evvela, yiik 
itibaren tediyata ba§lar. Defterdarhk da arabalarile nakli icab eden e§yalan da 
bu tevziatJ aym yedisinden, onundan son~ ta§tyan bliyiik el arabalart ortadan kal
ra yapard1. Bayram dolayisile Defter - dmlacakbr. 
darhk tevziata aym birinde ba§liyacagmt Biit~ede mllnaliale yapilma• 
ilan edince Eemlak ve Eytam Bankasx 
Defterdarhga miiracaatle bankamn bu 
kadar k1sa bir miiddet zarfmda tediyat 
yapamiyacagmi, binaenaleyh aym yirmi 
ikisinden itibaren tevziata ba~larsa ancak 
bayrama kadar ikmal edebilecegini bildir~ 
mi§, Defterdariik da bunda rnahzur gor~ 
memi§ti. Bu suretle tevziata ba§lanmi§ 
fakat maa§ sahibleri bankamn kendilerin· 
den aldigi yiizde on iki faizden rnaada 
aynca bir de on b~ gunliik daha faiz pa~ 
rast kestigini gormii§lerdir. Hadise her ta~ 
rafta ve alakadarlar iizerinde derin bir te~ 
sir uyandud1. Diinkii nusham1zda ~Ikan, 
bir malul zabitin ~ikayeti de bunu goste
riyordu. 

Y aptigimiz tahkikata nazaran banka 
§ikayet edildigi ~ekilde hareket etmekte • 
dir. Bu harekete sebeb olarak tevziatm 
yapiidigi muddetle ayba~ma kadar ge • 
c;ecek olan miiddet zarfmda maa§ sahib~ 
lerinden olen olursa bunlann miistahak 
olmadrklan paranm ta7mini taahhiidii 
gosterilmektedir. Halbuki, i~in garib ta -
rafi ~udur: Banka tevzi t"ttigi parayt ken
di kasasmdan vermez, Defterdarhk vas!· 
tasile Maliye Vekaleti gonderir. 

Diin keyfiyeti Emlak Bankasi Istanbul 
§Ubesinden sorduk: «Gazetenizde yaz!lan 
§ikayeti kesip Ankaraya gonderdim» ce
vabi verildi ve yaziidrgi §ekilde muamele 
yap1hp yapiimadigi suali de: «Bu mesele 
etrafmda cevab vermege ne derece mec
bur oldugumu bilemiyorum» tarzmda ga
rib bir cevabla kar~IlandJ. Sorup aramlan 
§ey; binlerce malul, §ehid yetim ve dulla
rmm hakk1d1r ve tediyat bitmek i.izeredir. 
Diin bize telefonda yukar1ki sozleri soy
liyen zat, cevab vermege mecbur oldugu 
giin bittabi mesele de kalmami§ olacakttr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

masi i~in 
Be1ediyenln 938 senesl biltc;esini lia • 

Z1rlamak iizere c;ah§tlrnaktadlr. ~ube • 
ler, hirer birer hesablarm1 Belediye ri
yasetine gondermektedir1er. Ban §Ube
ler ihtiyaclanm kat'i olarak tesbit ede
medikleri i~in sene araSinda biitc;enln 
muhtelif fas!llar1 arasmda miinakale ic
raSina zaruret basil olrnaktadrr ki, bu 
da dogru gi:iriilmemektedir. Yeni blitc;e
nin tanzirni srrasmda ~belerin ihtiyac
lanm mlinakale icrasma hacet bxralom
yacak tarzda tesbit etmeleri ic;in alaka
darlara emir verilmi§tir, 

Y eni istimlakler i~in emir 
verildi 

Konservatuar binasmm ln§aSI it;ln 
istimlaki laz1m gelen binalar tamamile 
istimlak edilmi§tir. <;emberlita§ ve Ye
rebatan saraytnda yapdacak istimlak 
i§ine de hemen ba§lanmaSl it;in aiaka· 
darlara emir verilmi~tir. Yerebatan sa
ra}'lna methal olan evle civarmdaki iki 
diikkan istirnlak olunacak, buraSl tram
vay caddesine kadar a~1lacaktrr. <;em • 
berlita~ln etrafm1 ac;mak maksadile Yl· 
k!lacak binalar da tesbit edilmi§tir. 

ADLIYEDE 

Bir otobiis kazastnm 
muhakemesi 

Ayvansaray caddesinden gec;erken, 
yol iizerindeki bir sebilin kenarmda <I· 

turmakta olan 16 ya§lannda ldris adh 
bir c;ocuga c;arparak allimline sebebiyet 
vermekten suc;lu otobiis ~of5rii Zeki ile 
kaza esnasmda yamnda bulunan mal 
sahibi Mustafamn ii~lincii ceza mahke
mesinde duru§IDalan yapxlm1~tir. 

Dlinkli celsede, ke~if yapan Belediye 
makine miihendislerinden Hiiseyin, §a
hid olarak dinlenmi§tir. 

tiziimden ~ 116 87 67 Balkanh banka miidiir leri Hurmadan: 133 

Hiiseyin, sebilin parmakhklan ve 
ta~larx, caddeye dogru uzanarak yolu 
daraltm1~ oldugunu, caddenin iki taraf1 
c;ukur oldugu ic;in §Oforlin oturdugu 
yerden, sebilin yanmdaki c;ocugu gar • 
mesine imkan bulunmadigim, otobiisiin 
kornesinde, direksiyonunda, freninde 
bozukluk olmadigmt ve binaenaleyh, 
§Ofarde bir hata aramak dogru olam1ya
ca~m1 soylemi§tir. 

Bayram namazr gittiler 
S. D. Balkan Antantl merkez bankalan 

Zevall: 7 51 toplantlsma i§tirak ic;in Ankaraya gi -
Ezani: 3 08 den Romanya merkez bankas1 heyeti 

-- -- - dlin Romanya vapurile Kostenceye ha· 
Ramazan 24 Pazar reket etmi§tir. Heyet, Galata nhtrmm-

1
/ _ __ 6gle lkindi Ak!fam Yats• rmsaltj' da Merkez Bankas1 istanbul miidiir 
' "S':'"i). ""8.D. s. D. s. D. s. D. I muavini Nazif !nan tarafmdan ugurlan-
1 Ezani 7 19 9 ~6 12 1 37 12 35 11 mi§hr. Yugoslav merkez bankas1 heyeti 

Zevali 12 01 14 29 16 43 18 20 s 18 \ de dlin gece saat 22 de Se~pl_on ekspre-
-- ~ sile Belgrada hareket etmi§tir. 

Mahkeme, diger ~ahidlerin s;a~mlma
Sl ic;in durusmaYl ba~ka gline b1rak -
llll§tlr. 

~ 1 • • 

Siyasi icmal 
ispanya ve devletler 

a spanya meselesinde devletler ade~ D miidahale komitesinde lngiliz planl~ 
kabul ederek son sozii soylemi§lerJi. 

Muahharen Sovyet Rusya da kenarda ~e 
muhalif bir vaziyette kalmamak i~in bU 
plam bilakayid ve §art kabul etmi§ti. . 

Lakin i§ tatbikat sahasma gelince yrPI, 
yeni zorluklar c;rkmi§hr. Ciinkii plan s· 
panyada iki tarafm muhariblik hakk1 ta: 
mnmas1 ve goniillulerin geri almmasi gibl 
umumi esaslan ihtiva edip teferruat1 a~1k' 
tit buakmi§h. Halbuki bu miiteferri nor 
talarm biitiin plam akim buakacak ehe!ll' 
miyeti vard1r. , 

,Soyle ki ademi miidahale komitesi iki 
tarafm nezdine gonullu i§lerine bakm3k 
uzere beynelmilel komisyonlar gonder ' 
megi kararla§ttrmi~ ve bu hususta ValeJI' 
cia ve Franco hiikumetlerinin miitalea f~ 
muvafakatini istemi§ti. Franco hiikfuneU 
asker! vaziyete hakim bulundugundaP 
derhal as;1k bir cevab vermi§tir. Bu hiik~' 
met beynelmilel komisyonlarm vazifesiJJ!ll 
izah edilmesini ve gonulliilerin miktanW 
anlamak i~i.1 tahrir ve tesbit ile mi me§Sol 
olacagi, yoksa bunlann iadesile mi ugra' 
§acagmi sormu§tur. 

Bundan ba§ka iki taraf ordularind~ 
ii~er bin ecnebi goniilliisiiniin geri aluuna' 
s1m miiteak1b muhariblik hakkmm tanll1' 
masm1 taleb etmi§tir. Halbuki Fransa ~· 
Sovyetler, gonulliiierin ancak yiizde yer 
mi§ be§ nisbetinde geri ~ekilmesi temill 
ed!ldikten sonra muhariblik hakkmm ta' 
mnmas1 icab edecegini §imdiden ileri sU• 
riiyorlar. Bu noktada iki devlet mar e'/' 
ledigi takdirde; gii~bela esaslar iizerind0 

yapi!an anla§ma tehlikeye dii§ecektir. 
Diger taraftan fspanya i§lerine karif' 

mamak hususunda lngiltere ve Frans& 
hiikfunetlerinin taVIr ve hareketi arasmd& 
biiyiik bir fark belirmi§tir. ,Sayle ki, In• 
giltere Valencia tarafma silah ve miihiJ11' 
mat gonderme~ikten ba§ka Sovyetlerin 
Karadeniz limanlarmdan silah ve mi.ihiJn' 
mat gotiinnekte olan lngiliz banduah ya' 
purlan tevkif ettirmektedir. 

·Halbuki Fransa Valencia tarafma sl• 
lah ve muhirnmat gotiiren Fransiz bayr~' 
iP altmdaki vapurlan harb gemilerile ~· 
maye etmektedir. Son zamanlarda elll" 
den fazla Fransiz gemisi Valencia sahU• 
lenD'! gelmi§tir. Diger taraftan Fransa. 
Valencia'ya aid bombardtman tayyarele' 
rinin cepheden ilerlemege imkan gormiye' 
rek Ftanstz arazisi i.izerinden Franco'.)"& 
aid araziye ge~ip cephe gerilerini iz' II 

etmelerine bir iki defa goz yummu§tur• 
Dogrudan dogruya askeri vaziyeti miY 

teessir edecek alan bu miidahale ltalyl 
ile Almanyamn §iddetli te§ebbiislerin' 
bais oldugundan nihayet Fransa hiikfun.~ 
ti Valencia hiikumetini Franstz araZJSI 
iizerinden uc;malanm protesto etmi§tir. 

Sovyetlerin sahneden ~ekilmege mee' 
bur kalmalan iizerine F ransamn Val en' 
cia tarafim at;Ik bir surette tutmakta ol ~ 
mas1 lspanya meselesinin A vrupa sulhunU 
tehdid eden mahiyetini tekrar canlandtt 
mt§hr. Lakin lngiltere kendisinin gere~ 
ftalya, gerek Ahnanya ile anla§mas!Da 
ba§hca engel olan 1spanya rneselesinili 
Fransa hiikUm.etinin miidahalesi yiiziill' 
den tekrar vahamet peyda eylemesine as• 
Ia mi.isaade etmek i~temiyor. 

Fransa Ba~ekilile Hariciye Nazirinitl 
Londraya davet edilmi§ olmasmm bar 
hca saikt da 1spanya meselesinin bu yerJ 
safhasidir, lngiltJ:re Ba~ekili lspanya i~: 
lerine F ransamn miidahalede hulunmak' 
tan vakit kaybetmeksizin vazgec;mesini is-t 
tiyecektir. lngiltere, Franco hukumeti ta' 
rafmdan eski lspanya devlet adamlann' 
dan Alba Diikiiniin Londraya ba§ ajalf 
utvanile diplomasi miimessil tayin edil ~ 
mesine ahiren muvafakat ederek filen tat 
ntrni§hr. Katalonyanm ~efi bulunan CoJ11~ 
pany'nin ahiren Briikseli ziyaret ederke~ 
iki taraf arasmda miitareke akJedibneSJ 
i~in yaphgx istimzac tngiltere tarafmd~ 
iyi ka~IIanmi§hr. Avrupada <;ekoslo-vak-: 
yamn rnuttehid hiikumetler §eklini alara.~ 
buradaki ii~ buc;uk milyon Almamn btf 
nevi hiikumet kurmasi gibi biisbiitiin ye• 
ni biiviik rneseleler zuhur ederken fnga• 
tere, "tspanyadaki yangmm Avrupa stJl• 
hunu tekrar tehdid eylemesine asia me'!' 
dan vermemege azmetmi§ goriinrnektedit· 

Muharrem F evzi TOGA l' 
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Bir diikkamn tavan1 ~oktii 
Edirnekapxda Haticesultan mahalle • 

sinde Kale boyunda 5 numarah Osrr!IJ : 
mn demirci dii.kkammn tavam evvelltt 
({iinkii yagmurlarm tesirile c;akmli§ti.il"· 
Bu sxrada diikkanda ocak ba~mda tstfl' 
makta olan Emine achndaki c;ocuk, ell' 
kaz altmda kalarak yaralanmr~trr. """"' 

Cumhuri yet 
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28 Ikincite§rin 1937 CUMHURlYET 

SON HABER LER 

Ingiltere, (:ine har b 
levazimi m1 gOnderiyor? 
Japon Ba~t,ekili Konoye diyor ki: 

<<JaponyanJn dokuzlar muahedesini feshetmesi 
hluhtemeldir. Uzak,ark meseleleri, miinhas1ran 
Asya memleketleri aras1nda hallolunacak bir i,tir» 

(Baltaratt 1 met saht/edel <;i.1 kuvvetlerinir. yuzde 50 si nisbetin -
}aponya <;in milletine kar§t degil, dedir. 

~u~~~Siran §imdiki hiikumete kar§I har • $anghay'1 terkedenler 
.1hgmden <;ine ilam harbetmek tama - Sanghay 27 (A.A.) - <;inliler §ehri rile liizumsuzdur. Maamafih eger Nan- terketmege devam ediyorlar. Dun bir 

tn hiikumeti harbi uzatmakta tsrar ederse italy1n vapurile, ekserisi memur, banka -
Vaziyetin degi§mesi ihtimali vardtr. c1 ve i§ adam1 olmak uzere, 200 kadar 

Sonra, ,Sanghay meselesini §imali <;in <;inli §ehri terketmi§tir. Gidenler arasm· 
Bes~l~sinden aymnaga da imkan yoktur. da, hiirriyet istikraz komitesi §efligini ya· 
fh tk1 mesele birbirine bag!tdtr. Maama- parak harbe laztm olan paray1 bulmakta 
k1 Japonya bu hususta heniiz kat'i bir buyuk bir rol oynamt§ olan sabtk <;in 
d ~ar vermi§ degildir. Miizakereler ba§la- Maliye Nazm M. Sung da vardtr. M. 

tg1 vakit bu husus tetkik g}unacakttr. Sung, Hongkong' a gitmektedir. 

Diger taraftan Japonyamn dokuzlar Cin giimriiklerinin rejimi 
~uahedesini feshetmesi de muhtemeldir. degi,irken 
d akat zamamm iyi intihab etmek laztm· Londra 27 (A.A.) - fngiltere hu -
dtr. $ahsan benim kanaatim §Udur ki, bu kumeti, Tokyo hukumeti nezdinde bir te-
okuzlar muahedesi §imdiye kadar !;Ok • §ebbuste bulunarak <;in gumriiklerinin 

tan fesholunmahyd1. <;unku Uzak§ark rejimi degi§meden evvel kendisile isti§a· 
re~eleleri Avrupa devletlerinin mudaha- re edilmesi laztm geldigini hallrlatmt§ttr. 
kest olmakstzm munhaman Asya memle- Amerika sulh ~arelerini arryacak 
b~tleri arasmda hal ve tesviye olunacak Va§ington 27 (A.A.) - Reisicum • 

It i§tir.» hur Roosevelt en ziyade sevdigi a!;tk de-

Y eni hiikumet merkezinde nizde olta ile bahk avma !;tkmak iizere 
~unking 27 (A.A.) _ <;inin yeni bugiin buradan aynlacakttr. 

lttuvakkat hukumet merkezi, bugun ya • Gazetecilere beyanatmda Amerikamn 
n:nda bir !;Ok memurlar oldugu hal de J apon • <;in ihtilafmda asia tavassutta 
N k' 11 h k bulunmak fikrinde olmadtgmt soylemi§ ve an mden buraya gelen mi i ii umet 
teisini heyecanla kar§tlarnl§hr. gazetecilerin pasifik konferansmm tehiri 

iizerine Amerikanm ne yapacag1 sualine 
Japonlar ilerliyor de «Amerika sulh ~arelerini ara§tlrmaga 

Tokyo 27 (A.A.) - Sanghayda Ja· devam edecektir.» demi§tir. 
~on ordusunun Nan kin uzerine yiiriiyu§ii Amerikamn endi~esi 
§trnal ve merkez rruntakalanna dogru me- Ya§ington 27 (A.A.) _ Amerika 
lad dairesinde devam etmektedir. hukumeti, T okyodaki Biiyiik Elc;isi va -

2 Cenub mmtakasmda Japon ktt.'alan sttasile resmen ]apon hukumetine bildir • 
6 sonte§rinde T ahu goliinun cenubu mi§tir ki, Cin giimriik idarelerinin bugiin

garbisinde kain Changhingchia'ya taar • kii faaliyetine ve varidatm taksimine do
l'u2.a ba§lamt§lardtr. kunacak her turlii hareketi Amerika Bii-

Muhasamatm ba§langJcmdanberi ,San· yiik bir endi§e ile kar§Ihyacakttr. 
&hay cephesindeki harekata i§tirak eden Amerika hiikfuneti bu te§ebbiisiiniin 
83 (:in ftrkasmm verdigi telefat 300,000 diger devletlerle mii~terek mahiyeti olma· 
olarak tah>nin edilmektedir. dtgmJ "e her devletin miistakillen hareket 

Bu miktar J apon ktt' alarile ~arpt~an etti~ini kaydeylemektedir. 
""""""'""""""'"""IIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIJIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIOOUUmuuuuuoumuouu-

• Atatiirkiin ev1 

Selanikten gelecek heyet 
~isicumhurumuza karar· 
llameyi takdim edecek 

b Ankara 27 (T elefonla) - Selanik 
elediye reisi Merkuris ile belediye umu-

ll!) katibi Yizos'un yahnda Ankaraya 
~elecekleri haber verilmektedir. Selanik 
elediye heyeti, Ataturkiin dogduklan e· 

bin _Selanik §ehri tarafmdan kendilerine 
ed1ye edilmi~ oldugunu bildiren karar • 

tlatneyi takdim edecektir. 

G(;l~iik yolunda 
bir heyelan 

Q E~aziz 27 (Husus1 muhabirimizden)-
eztn mevkiile G61ciik arasmda bir he

Yelan olmu~. bir tren toprak altmda 

~al~l§tlr. Elaziz ve Erganiden gon~eri
en Imdad trenleri, yolu a~m1~t1r. Olen r.0ktur. iki ki§i yaralanml$tlr. Heye -
ana yagmurlarm sebeb oldugu anla~tl

lnaktadJr. 

-Adlart degisen vilayetlerimiz 
hakkmdaki karar lar 

Ankara 27 (Telefonla) - DiyarbPkir 
~~1nm Diyarbalar, Elazizin Elaztg, Gol
Uk kazas1 admtn Hazar adtm almas1 

1 Paristeki sebeke 
' 

ihtilal maznunlar1 
Divan1 aliye 

sevkedilecekler 
Paris 27 (Hususi) - T evkif edilen 

suikasdcilerin ali mahkemeye verilmesi ta
karriir etmi§tir. 

Diik Pozzi di Lorgo'nun isticvabt 
Paris. 2_7 (A.A.) - Diik Pozzo .d{ 

Lorgo, tshcvabm• muteaktb Sante hap1s· 
hanesine sevkedilmi§tir. Diik, isticvabt 
esnasmda 1936 senesinde §imdi mevkuf 

bulunan General Duseigneur'iin teklifi 
iizerine «Miidafaa komiteleri birligi» nin 
ikinci reisligini kabul etmi§ oldugunu iti
raf etmi~tir. 

Diik bununla beraber vazifesinin bir
ligin kiralar1m vermekten ibaret kaldtgtnt 
ilave etmi§tir. 

Doriot'nun belediye reisligi iade 
ediliyor 

Paris 27 (A.A.) -Saint Denis be
lediye reisliginden ge~en 25 may1sta hii
kumetin bir kararile azledilmi§ olan 
Doriot'nun bu karar aleyhinde devlet 
§urasma yapttg1 miiracaat iizerine, mez

kur azil karan ana yasaya uygun olma
dtgmdan ve miinhaman siyasi mahiyette 

goriildiigiinden hiikiimsiiz ilan olunmu§· 
tur. 

Hidise!er aras1nda 

Rumca konu,an Tiirkler 
R-JI aydarpa§a • Pendik treninde, 
lr-1J bir gene ayaga kalktyor ve 

arkalarmda rumca konu§an 
iki ki§iye tiirk!r~ konu§malanm ihtar 
ediyor. Bu gencin milli heyeeanmt 
harekete getiren §ey, yalmz, T iirk 
topragmda musevi ve htristiyan va· 
tanda§lartn tiirk!re konu§malartm isti
yen biitiin memleketin miidafaa §UU· 
runa tereiiman oldugunu bilmek de
gildir; bu gene; kopiirten §ey, rumca 
konu§an o iki vatanda§tan bir tanesi
nin mi.isliiman Turk olmastdu. Her 
ii!rii de Pendikte oturduklan i!rin bir
birlerini tamyorlar. Rumca konu§an 
miisliima.n Tiirk de, o gene de Y an
y'l.hdarlar. 

Pendikteki Gender Mahfilinin sa
btk reisi, Hasar Akyiiz adam ta§tyan 
o genei boyle aleni bir ihtara sevke
den §ey, yalnaz, bir miisliiman Tiir
kiin rumea konu§mast da degildir. 
Hadise ferdi bir vak'adan ibaret ol
saydt, belki Cle Gender Mahfilinin 
sabtk reisini gene bu tarzda bir mii
dahale zarureti i!rinde btraknuyaeak
lt: rendige on iki sene evvel gelen 
iki bin kadar Y anyab miibadil Tiir· 
kiin t;ogu oradr rumea konu§uyor ve 
oraya bir Yunan koyii manzarast ve
riyor. Dahast var: 0 genci eo§luran 
§ey, yalmz, Pendikte bir !rOk miislii
:nan Tiirklerin rumca konu§malan 
da degildir. Oramn Belediyesinde, 
Partisinde, resmi ve yanremi diger 
le§ekkiillerinde de bu vatanda§lar 
birbirlerine rumca meram anlabyor
lar. 

Biz Tiirkiyede haristiyan vatan
da§larm tiirk!re konu§malanni. temen
ri ederlren, miisliiman vatand&§lann 
rumca konu§malarma sinirlenen bu 
gencin hassasiyetini anhyoruz. Y an
yadan gelen miibadil Tiirkler, orada 
ogrendikleri rumeadan, Homiros'u 
veya Eflatun'u asillanndan okumak 
suretile istifadeye devam edebilirler; 
fakat resmi ve yanresmi Tiirk miies
seselerinde V enizelos ve Haci Anesti 
dilile konu§malan Turk inlolabmm 
en biiyiik prensiplerinden birine 
-alelade V'e hafif tabirile- aykm dii
§er. Bu vatand&§lar unutmamaltdtrlar 
ki biz Balkan felaketinde Y anyay1 
verdik; fakat diinyanm hi!rhir felake. 
ti hize dilimizi verdiremez! 

PEYAMI SAFA 

Ankara kollej 

binas1 a~ddt 

Merasimde .Ba,vekil ve 
Vekiller de bulundu 

Ankara 27 (T elefonla)- Turk Maarif 
Cemiyetinin Y eni§ehirde Fidanltk mev -
kiinde yeni in§a ettirdigi kollej binasmm 
a~tlma resmi bugiin saat on be§te yaptldt. 
Torende Ba§vekil Celal Bayar, Naf1a, 
Milli Mudafaa, lkttsad ve Giimriik Ve
killeri de haz1r bulundular. Nutuklan ve 
birka~ talebenin okudugu §iirleri miitea
ktb kordela, Ba§vekil Celal Bayar tara· 
fmdan kesilerek kollej binas1 a~tld1. 

Meclisin toplanbs1 
Ankara 27 (Telefonla) - Meclis, 

obiirgiin saat 14 te toplanacaktrr. Ruz • 
namede dun de bildirdigim gibi, Te§ -
kilatl Esasiye kanunundaki 6 maddeyi 
deg~tiren Iayiha ile devlet dairelerinin, 
Vekaletlere tefriki hakkmdaki layiha 
ve askeri: memurlar kanununun bir 
maddesini degi§tiren diger bir kanun 
layihas1 vardrr. 

Deniz mahsulleri kanun projesi 
Ankara 27 (Telefonla) - Deniz mah

sulleri kanun projesinin I)evlet ~ura • 
smda tetkikine devam ediliyor. su.ra, 
baz1 maddelerde deg~iklikler yapmi§· 
tlr. 

jeklinde mahalll idare heyetleri tara -
:~dan verilen kararlar, Ba§vekalete 

gonderilmi§tir. 

Bir Habe~ seyyah geliyor 

Soy ad1 almiyanlar i~in 
Ankara 27 (Telefonla) - Soy ad1 al

miyanlar i~in idare heyetlerince tayin 
edilen para cezalarmm tahsili emval 

Zavalll H •t•J•J kanunu mucibince almmas1, Dahiliye al I I er Vekaletinden valilere bildirildi. 
'.T· A~kara 27 (Telefonla) - Ibrahim 
• 111glm Verk isminde bir Habe~. dev:! 
alem seyyah1, istan bula gitmek iizere 
§ehrimizden gec;ti. Habe§ seyyah, 1929 
~a memleketinden yaya olarak seyaha
l e <;tkmts. Sudan, Mtstr, Filistin, Suriye 
rak ve irana giderek §ark vilayetleri· 

rn· 
ln ~zd.en gene yaya olarak An karaya gel-
" 1§b.r. Habe~ izci, Avrupayt dola§aca
Rlm da soylemektedir. 

E:lllniyet ikinci daire reisligi 
"Ankara 27 (Telefonla) - Dahiliye 
~ ek~leti Husus1 Kalem miidiirii Arifin 
~niyet Umum mudiirliigii ikinci daire 

::~sl~gine tayini bugiin tasdikten ge~ -
.,,!~hr. 

Ankarada bulunan valiler 
,,.~nkara 27 (Telefonla) - Baz1 valiler, 
k 1 ayetlerine aid i~leri takib i~in An -
'T~~~a gelmi~ bulunuyorlar. Kocaeli 

a lSI Hamid, Mara§ Valisi Osman ve 
<;orum Valisi Siireyya da bu meyanda 
§ehrimizdedir. 

•• Numan Menemencioglunun 
Oldiiriilenlerin miktart tayin kararnamesi 
8 000 k • • • b J Ankara 27 (Telefonla) - Numan Me-
' I'IY~ u uyormu, nemencioglunun meb'usluktan istifasl -

V · t 27 (A A ) na dair tezkerenin bugiinlerde Meelis-a§mg on . . -Dominik cum· 
huriyeti miimessili miiste§ar de Ia Coucha te okunacag1 anla§thyor. Numan Mene-
ile Hai~i hududundaki hadise hakkmda mencioglunun Hariciye Vekaleti Umu-

mi katibligine tayini hakkmdaki karar
miizakerelere ba§lanacag; esnada Hari - n:1me de pek yakmda ~1kacaktrr. 
ciye Nezaretine gelen bir telgrafta oldii- Bir lngiHz kontrol gemisi 
riilen Haiti'lilerin en geni~ tahminleri ge~-
tigi ve sekiz bini buldugu bildirilmi~tir. (:etmede 

izmir 27 (Husus1 muhabirimizden) -
Yugoslavyaya gonderilecek Akdeniz kontroluna memur 1ngiliz ge-

paketler milerinden bir distruyer bugiin <;e§me-

Ankara 27 (Telefonla) _ Posta idare- ye gelmi§tir. Geminin siivari ve miiret
si, Yugoslavyaya gonderilecek paRetler tf'batt !lehri gezmi§lerdir. 

Berlinde bir casusun kafasi hakkmda alakadarlara bir tamim yaptl. 
Tamime gore, paketlerin i~indeki e§ya- kesildi 
da, t;Jkttgi memleket admm giisteril - Berlin 27 (A.A.) - Bir ecnebi mem-
mesi laztmdtr. Aksi takdirde bu gibi lleket hesabma casusluk yapmakla maz
miiraselata Yugoslavyada azami gum-' nun 37 ya§mda Hubert Sprengel'in ka-
riik tarifesi tatbik edilecektir. 1 fas1 balta ile kesilmi~tir 

Sehircilik bahisleri 
~ 

Istanhulu paras1z imar 
etmek miimkiindiir 

Cumhuriyet Ba§muharriri 
sayrn Bay Y unus N adiye 

Cumhuriyet gazetesinde istanbulun 
iman hakkmda sizin ve profesor doktor 
V agner'in yaztlanm okudum. Sizm bu 
mevzuda ktymetli ve orijinal fikirlere ma
lik oldugunuzu yaztlanmzda takib et -
mekte ve hayranhk duymaktaytm. Dok
tor Vagner' e gelince son zamanlarda, 
Belediyemiz lmar biirosunda mutehassts 
olarak c;ah§mt§ olan bu zatm salahiyet sa
hibi olduguna hi~ §iiphe edilemez. Bu iti
barla !stanbulun iman bahsine clair sizin 
yiiksek gorii§lerinizi ve doktor V agner'in 
fikirlerini ihtiva eden yaz1lan zevk ve is
tifade ile okudum. Bu yaztlar bana da 
.fikirlerimi ktsaca bi!dirmege vesile oldu. 

lstanbulun iman meselesine otedenberi 
benim de amatorce bir alaka gosterdigimi 
bilirsiniz. Liman lnhisan Umumi Mi.idiir
liigiim esnasmda !imam geni§letmek mak
sadile Karakoy kopriisiiniin kaldmlmas1 
fikrini miidafaa etmi§ ve bunu temin i~in 
de Sirkeci yo leu garmm Y enikaptya nak
li ve Y enikap1da Haydarpa~aya mutena
ztr bir dalgaktran ve bir liman yaptlmasJ, 
§ehrin hareket ve s1klet merkezinin (Ye
nikapt - Atatiirk bulvan - Unkapam) 
kopriisii yolile lstanbulun ortasma ~;ekil
mesi ve Istanbul tarafmm modern bir §e· 
hir olacak ~ekilde, plana baglanmasmt 
teklif etmi~tim. 0 zaman bu fikre taraf
tar olanl{lr pile boyle biiyiik bir degi§ik
lik i~in para bulunrumyacagm! soyliyerek 
tatbik noktasmdan aleyhtarhk gostermi§
lerdi. Doktor Vagner'in son yaz1stm o • 
kuduktan sonra lstanbulun iman mese
lesinde bir fen adammm dahi parastzhk
tan korktugunu goriiyorum. 

Bendenizce tabiaten inki§af1 miimkiin 
ola.n memleketlerin ve §ehirlerin imar go· 
rememesi i~in paraSIZltk ba&hca bir sebeb 
olamaz. Parastzhk i$ yapmamamn kusur 
ve kabahatini orten bir oziirden oteye ge
c;emez. Doktor Yagner Istanbul ~ehrine 
tahmini bir k1ymet bi<;iyor. Boyle bir 
tahmine esas olan malumahn nelerden 
ibaret oldugunu bilmemekle beraber, 
miktar ciheti bahsimizi alakadar etmedi
ginden bu .noktada dunmyacak, ve yal
mz bu k1ymetin muayyen bir rakam, me• 
sela I 00 oldugunu kabul edecegiz. 
l§te bir §ehrin imar edilip edilemiyecegini 
bize anlatacak miyar paramn olup olma· 
mast degil, o §ehre para dokiildiigii tak • 
dirde bu ktymetin yiikselip yiikselmiyece
gi meselesidir. Sayed bir §ehrin umumi 
k1ymeti 1 00 addedilir ve oraya imar i~in 
mesela 20 sarfettikten sonra §ehrin kty· 
meti hala I 00 de kalml§ veya 120 yi 
bulamami§ olursa o zaman boyle bir §eh
rin iman ancak mali fedakarltklarla 
miimkiin olur.; yani but~elerden tahsisat 
aymnak ve bunlan imara harcamak ve 
§ehir biit~esine antrenyen i~in de daima 
fedakarhga devam etmegi kabul etmek 
laZiln gelir. 

F akat imar i~in bir §ehre dokiilecek, 
yukanda mesela kaydile gosterdigimiz, 
20 sarfedildikten so.!!ra o §ehrin ktymeti 
I 00 + 20 = 120 olacak, veya bu mik
tardan da fazlaya mesela 150 ye ~tka
caksa, o ~ehrin jmar1 i~in paraya ihtiyac 
yok demektir. Para §ehrin iman fikrile ve 
rantabilite hesablarma uygun ilk imar 
hareketile beraber kendiliginden meyda
na ~tkar. 0 zaman i§ bu fazla ktymefi 
~Ide etmek i~;in kombinezon bulmak gibi 
msanm fttrl ve kisbi zekastm kullanarak 
yap1lacak bir i§ sahasma girer. Bu yolda 
zekastm ve enerjisini kullanmaga f1rsat 
kazanrnJ§ herhangi bahtiyar bir te§kilat~;t· 
nm himmetile bir ~ehrin derhal imar yolu-
na girmesi kabil olur. • 

Su ktsa mektubumda §ehirlerin imar 
kanalile ktymetlendirilmesi hakkmdaki 
dii§iincelerimi arza imkan bulamtyacagJ • 
mt takdir buyurursunuz. Y almz §U kada
rmt soylemek isterim ki bizde §ehirlerin 
bu yolda ktymetlendirilmesi ve imarm bu 
ktymeti kendi miktarmca ve hatta mik • 
tarmm birka<; mislile fazlala§tmnasl mev
zuu §imdiye kadar dii§uniilmii§ degildir. 
B.ir §ehrin imar plamm boyle ktymetlen
dumek esasma gore ayarlar ve bu muza
af k1ymetin miihim bir ktsmtm da §ehir 
hesabma elde etmek imkanm1 bulursak 
iman adeta paraSIZ yapmak miimkiin ol~ 
dugunu goruriiz. 

~oyle bir hesab dii§iinelim: 
Istanbula 1 00 dedigimiz umuml kty -

metinin mesela 20 sini imar masraf1 ola· 
rak doktiigiimiiz takdirde bu §ehrin kiY
meti bilfarz 150 oluyorsa 20 sarfederek 
50 elde ediyoruz demektir. Bu 50 nin 
30 unu umum halkm istifadesi i~;in ser • 
best btraktp yalmz 20 sini §ehir hesabma 
istismar ve tasarruf imkanmt bulacak o • 
lursak, 1stanbula diikecegimiz paramn 
imar fikrile beraber kendiliginden ortaya 
~tkacaihm anlanz. 

Bir §ehrin umuml ktymeti kinde, o ~'"
hir hududu dahilindeki binalarm, arsa -

Yazan: A. HAMDJ BA$AR 

larm piyasa bymetleri ba§ltca yekunu 
teskil eder. Bittabi bu yekunda yollar, 
parklar, nhttmlar ve sair umumi miiesse • 
seler i<;in sarfedilmi§ olan paralarm rea -
lize ettigi ktymet yiikseklikleri de dahil -
dir. Bu ktymet yuksekligi her zaman yol
lara ve sair umumi hizmet miiesseselerine 
dokiilen para kadar degildir. Eger bu 
masraflar §ehir rantabilite hesablarma 
uygunsa, bilfarz yeni a~;tlan bir yolun §e· 
hir umumi ktymetine ekledigi miktar, 
o yolun masrafmdan daha fazla olur. 
Bittabi aksi de caizdir. Misal olarak Su
adiyeden ge~en en basit bir asfalt yolun 
o civardaki araziyi birka~ misli ktymet -
lendirdigini kabul edebiliriz. Bunun ak • 
sine olarak da, mesela Camltcaya kadar 
uzanan tramvay hattmm oralarm ktyme· 
tine pek az §ey zammettigini iddia etmek 
de miimkiindiir. Hulasa olarak Istanbul 
ic;in imann, hi<; olmazsa harcanacak para 
kadar, ~ehir ktymetini yiikseltecegini bir 
hakikat olarak iddiada isabet vardtr. 

Bir kii<;iik misal daha vermek isterim: 
Ankarada bundan on be~ sene evvel do
niimii 50 liraya satilan tarlalann Anka
ramn imarile beraber metrosu 50 liraya 
kadar <;tkhgmi hepimiz biliyoruz. Boyle 
yiizlerce dda yiikselmenin hesab1 nedir? 
Y eni~ehirden Cankayaya kadar uzanan 
sahay1 ele alahm. Buralarda hinalar, 
yollar, parklar, hiikumet binalan filan 
yaptlan arazi takriben 1 0 mil yon mu • 
rabba metrodur. Bu sahamn imardan ev
vel azami 1 milyon liradan fazla degeri 
yoktu. ,Simdi bunun takriben yiizde 40 1 

yollara, parklar ve ~ir umumi hizmetlere 
aynldtktan sonra geri kalan 6 milyon 
murabba metroluk hususi miilkiyet elinde 
kalan ktsmmm yalmz arsa ktymeti vasati 
metrosu 5 liradan 30 milyon liray1 bulur. 
Bu ktymet ftrlamasmtn ba~hca sebebi, o 
sahaya hiiklimetin ve belediyenin imar 
i~in biiyiik mikyasta para dokmesinden 
ne~et etmi§tir. Oraya yollar, parklar, hii
kumet binalan ve saire ic;in bu para do • 
kiilmemi~ olsayd1, arazinin bu k1ymeti 
bulmast imkaru yoktu, Demek oluyor ki 
bir ~ehirde imar i~in sokaklara dokiilen 
para oralardan kayarak evlere, arsalara 
intihl ediyor, ve devlet ve belediye gibi 
umuma aid kaynaklardan imara akan pa
ralar, hususi e~hasm malt olarak ~ehirde 
kahyor. Su halde iman bu dokiilen ve 
kayan paralarla yapmak veya hi~ olmaz· 
sa imar masraflarmm mi.ihim bir k1sm1m 
buna yii~letmek imkam vard1r. 

Istanbul i<;in bu imkan, her §ehirden 
fazladtr. C:iinkii fstanbulun tabii giizelli
gi, cograft mevkiindeki miistesna hususi
yet dolayJsile buraya harcanacak para -
larla azami ktymet yaratmak ve bu fazla 
ktymetin bir k1smtm imar masrafma ltar
§lltk tutmak imkamm her 1ehirden fazla 
temin eder. 

Sozlerimde geni~ bir hayalin mevcud 
olduguna hiikmetmenizden korkuyorum. 
Fakat sizi temin ederim ki bu hahiste c;ok 
realist dii§iiniiyorum. Bana oyle geliyor 
ki fstanbulun imar1 i~ini Tiirkiyenin en 
kolay, en masrafstz !,}lerinden biri haline 
koymak miimkiindiir: Ancak $Chri ranta
bilite hesablarma gore iman ve fazla kty· 
metlerden bir k1smtnt imar hiitc;esine tah
sisi kabul etmek ~artile 1 •• 

Her yigitin bir yogurt ylyl§i oldugu gi
bi, bir kere yukandaki prensip kabul e • 
dildikten sonra, herkesin de buna aid bir 
fikri olabilecegi ~iiphesizdir. Bana «senin 
fikrin nedir ~» diye sorarsamz, miisaade
nizle vakitsiz yogurt yiyip mide bulan • 
dtrmaktansa zaten bir ktymeti olm1yan 
bu fikrimden ~imdilik bahsetmiyerek yal
mz prensioe temas etmi~ ola}'lm. Derin 
saygtlarunla. 

A. Hamdi Ba~ar 

Deniz Bank layihasi Maliye 
Enciimeninde 

Ankara 27 (Telefonla) - Meclis Ma
liye Enciimeni, ikhsad Encumeni tara
fmdan miizakere edilmi§ olan Deniz 
Bank _kanun proj.~ini~ t:tkikine ba§ _ 
lad1. Ikbsad Encumem layihada Deniz 
Bankm yapaca~ i§leri tarif eden (de _ 
niz, giil k1ytlarmda deniz ticareti sa
nayi ve in§aatile denizcilik mevzu'lan
na dah~l _diger her tiirlii i§leri yapmak) 
ciimlestm (her turlii i$leri inhisan !a
zammun etmemek §artile yapmak) tar
zmda. kabul etmi§ ve diger bazt mad -
delen de tavzih eden tadiller yapml§tlr 

lngiliz tayyarecinin vazifesi 
Ankara 27 (Telefonla) - 1ngiliz tay

yarecilerinden yiizba§l Stake'nin hava 
seferlerimizin tanzimi i§ile tavzif edi
lecegi haklanda bir haber inti§ar etmi~
ti. Havayollar1 Umum miidiirliigii, tay
yareci Stake'nin ingiltereden sipari§ e
dilen yolcu tayyarelerimizden sonuncu
sunu Ankaraya getirip idareye teslim 
etmekten ba1;1ka bir vazifesi olmad1gmt 
bildirmektedir. 
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Windsor Diikiiniin 

a~t1g1 dava 

Bir ingiliz muharririninJ 
tahttan feragate sebeb 

gosterdigi meseleler 

Muharrir Geoffroy Dennis 

Windsor Diikiiniin, W. Heinemann 
ne§riyat evi ile muharrir Geofroy Dennis 
aleyhinde a~ttgl davamn sulhle neticelen• 
digini ve Diikiin, dava edilenlerden aldt· 
gt tazminah bir emri hayre tahsis ettigini 
telgraf haberi olarak yazmt§ttk. Hadise• 
nin esast, muharririn yaz:d1g1 «Coronation 
Commeut» ismindeki eserin, Diik tarafm
dan, hakikate mugayir ve haysiyeti kes• 
redici mahiyette telakki edilmesidir. 

Muharrir Geoffroy Dennis'in kitabm· 
da davaya mevzu te~kil eden yaztlar. 
Windsor Du§esinin, val.:tile sabtk Seki • 
zinci Edouard'm metresi oldugu, tahttan 
feragat keyfiyetinin hakiki sebebi, sab1k 
hiikiimdarla Mrs. Simpson'un izdivac1 
degil, !ngiliz namlannm, bazt sebeblere 
binaen Kraldan kurlulmak istedikleri ol· 
dugu yolundaki iddialard1r. Muharrir, 
naznlan, Krait tahttan uzakla~ttrmak is· 
mege sevkeden bu sebebleri, ~oyle hulasa 
etmektedir: «Hiikumdar vazifelerini ih
mal ettnesi; devlet umuruna aid evrakJ 
durdurmast; baz1 evrak1 Kaysere mah • 
su~ usulde ha§iyelendirmesi; MISir i§i ve 
sa1re ... » 

Kitabda, buhram bizzat Kral Edou -
ard'm, fazla para koparmak maksadile 
uzatt1gt hakkmdaki bir ~!tyiadan da bah
sedildigi goriilmektedir. 

Muhrrir Geoffroy Dennis. bu kitab1 
yazmakla Krah zemmet'Jlek degil, bila
kis, onun aleyhindeki §ayialann yalan ol· 
dugumi isbat etmek istedigini soylemi~tir. 

Y eni Matbuat 
Umum Miidiiriimiiz 

Matbuat Umum 
Mudiirlugune tayin 
edildigini yazdtgl • 
mtz N aci Ktctman 
Miilkiye mektebi 
mezunudur. Mtite • 
addid kaymakam • 
hklarda bulunduk • 
tan sonra uzun miid
det Dahiliye V eka -
leti mahalli i§ler u • 
mum miidiirli.igii va· 
zifesini muvaffaki • Nac£ Ktetman 

yetle ifa etmi§tir. Miiteak1ben birinci u • 
mumi miifetti§lik ba§mii~avirligine oradan 
da Sinop valiligine tayin edilen Nad 
Ktcnnan muktedir bir idare memurudur. 
Y eni vazifesinde kendisinden muvaffa 11 

kiyetler ve meslegimiz ic;in hay1rh i§ler 
beklenebilir. 

~eyh Said asddt 
Londra 27 (Hususi) - Askeri mali • 

keme tarafmdan idama mahkum edilen 
~eyh Baran Said bu sabah Akkada a· 
sllmJ§tiT. 

Boluya kar yagiyor 
Bolu 27 (A.A.) - Daglara kar ya~ • 

maga ba§laml§hr. 
. ~. Karahisar 27 (A.A.) - !I(;emizde 

brr haftadanberi siirekli yagmur ve fir
tma devam etmektedir. Kasabanm ~eV'
resindeki biitiin mtlar karla iirtiilmii~
tiir. 

Birinci Umumi Miifetti§in is· 
tifa edecegi dogru degil 

Ankara 27 (A.A.) - Birinci Umumr 
Miifetti~, Abidin 6zmenin istifast hak
kmda ~1kan haberler asils1zdir. 

SIPARISLERINIZ/ 
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CUMHURlYET 

t;=================] \..r CaOnlar, Konteranslar, kongreler 

II KU~Uk K k 
.hiklye 0 r U e e Konferans 

eehrentlnl Italkevlnden: 
~ Yazan: Andre Birabeau 4/12/1937 cumartest gfuln Evlmlz salo-

- 0 kadar da biiyiik bir~y degil, Delicesine, ~oeukcasma bir korku. Gece- nunda saat 20,30 da i~ki dii§manllgl hak-
0 1 kmda blr konferans verilecek, konferans- Dorothy Lamour 

diyordu. c; kelimede bile anlattlabilir. leri goziimii kapayamaz o mu§tum. Dii • tan sonra Baykul/ ve E.!k1 Adetler adll 
F akat bazan hayatlanm1z ne sudan, ne ~iiniin bir kere, bir kadm, yapayalmz bir plyesler tem.sll edllecektlr. Evlmlz iiyele
basit 1eylere baglamp kahyor! Tasavvur kadm, ootiin bu biiyiik ctellerin, bu me<;- r!n!n davet!yeler!nt Ev katiblig!nden alma
edin ki ben yirmi uc; ya~mda iken erkek- hul memleketlerin orta yerinde sipsivri bir Ian. 
ler ic;in kac;mlmaz bir fJTSattim. Ailesin - kadrn.. Her gece kapimin zorfanacagmi Meccani muayene 

~hremini Halkevlnden~ 

«Ormandaki a,ki» filmi
nin rejisoriinii yaralad1 

den biiyiicek bir servete konmu§, kimsesi ve bu hadisenin biitiin k.orkunc mabadini 
olm1yan, yalniZ kendi iradesine tabi bir dii§iinmemek elimden gehniyordu. . 
gene kiz ..• T aliblerim de eksik olmuyor- Nihayel ugrad1gun tehirlerden birinde 
du. Ekserisi gene olan biitiin bir erkek kocaman bir c;ift erkek ayakkabisi satm 
grupu pe§imi birakmiyordu. Herkes tara- aldun: 44 numara. Anca.k bu §ekilde ra· 
fmdan seviliyor gibiydim. Velhastl devam hat edebileceginti anlamJ§tlm. Kurnazh • 
eden bir halo gecesinin hafif sarhotlugu gi tahmin ediyorsunuz degil mi~ Bu er " 
ic;inde ne§' eli bir hay at gec;iriyordum. kek ayalckabilarmi her otelde geceleri 
~tlam a~k» edenlerin, benimle evlenmek yatarken kapunm online btrakmJya ba~ • 
istiyenlerin pek ~ok oldugunu soylemege lami§ttm. Guya etrafa yalmz olmad1gtm 
bile liizum yok. Ben bunlann bir kisrnmi zanmm veriyordum. 
dinlemiyordum: bir k1smm1 da dinlemi • Ve haya!Im boy Ieee devam ederken 
yor gibi goriiniiyordum. Hakikatte hepsi bir gece galiba Ramada otelimin civann• 
ho~uma gidiyordu: BazJSI zaten sevimli da bir adamt tJpb Kristiyan'a benzettim. 
oldugu ic;in. Digerleri de sadece beni aev- Zaten tasavvur edersiniz ki seyahate ba§" 
dikleri ic;in .. Fa kat bu ne~· eli genderin ladigim giindenberi bin;ok yerlerde bir 
ic;inden bir tanesini sec;mekte acele etmi - c;ok adamlart Kristiy~n'a benzettigim, on
yor, bu giizel mhotlugun mi.imkiin oldu- larda onun Hh giilii§iinii, kah yiiriiyii§ii• 
gu kadar uzamasmt istiyordum, nii tamdtgtm oluyordu. F akat bu sefer 

Meger farkmda olmadan c;ok gee; kal- oyle geldi ki kendisine bir saniye bak
mi~Jm. Bunu bir giin anstzm ogreniverdim. bg1m bu mec;hul adam bana uzun urun 
Bir gun bana: «Kristian Cenubi Ameri • bakmii hatta otele giren adtmlanmt tiiyle 
kaya gitti» haberini verdikleri zaman. uzaktan takib bile etmi§ti. Bermutad sinir 
$imdi basit bir roman ciimlesi kullanaca· ic;inde hemen odama kapanmi, ve kapi
gtm ve siz belki benimle alay edeceksi • nm online beni muhtemel bir felaketten 
niz, F akat bundan daha iyisini bulami • kurtaracak olan 44 numarah gi.izel erkek 
yorum 1 Ben o gun anladim ki Kristian ayakkabiianm koymay1 unutmamtlttm. 
giderken kalbimi de ber<>ber gotiirmii§tu. 1ki iic; giin sonra Paristen bir mektub 
0 ana lea dar Kristian't tamd1gun biitiin aldim. Bir arkada1 §U miijdeyi veriyordu: 
diger genclerle miisavi tutmu~tum. Ona «Kristian geldi. Biitiin bu gaybubetine 
herkese giildiigiim gibi giilmil§tum ve sebeb meger sen imi§sin I Seni delicesine 
onunla herkesle konu§tugum gibi konu1 • seviyormu~ ve kendisini sevrnedigini zan· 
mu§tum. Hissetmeden kalbimi kaptlrmt~ nederek kac;mt~. Ben hadi~eyi oldugu gibi 
oldugumu ancak aramizdan eksildigini anlattJm, Y ani senin de kendisini sevdi • 
haber aldigun zaman ogrendim. Kristian't gini ac;Ikc;a soyledim. ~Ilg!na dondii. 
sevmi§tim; Kristian'1 seviyordum. Adresini de verdim. Dogru Romaya seni 

bulmtya gitti. T abii timdiye kadar bulu§• 
mu§sunuzdur bile ... » J\rhk hiitiiri 0 ne~'eli nayat blr hi.iziin 

tiiliine biiriinmii§tii. Kristian geri done • 
cek miydi ~ Hayu. Oraya yerle§mek iize
re gitmi§ti. Kendisine hi~ degilse bir mek
tub olsun yaz1lamaz mtydt ~ Haytr, <;iin· 
kii Cenubi Arnerikaya ~itmi§ti amma 
• Brezilya'ya mt, Arjantin'e mi? • kimse 
bilmiyordu. 

Giinler ge~Iyor ben hi~bir yere c;tkmi
yor, eski arkada§lanmdan hie; birini gor· 
mek istemiyordum. Bu halimi «net' esiz· 
dim>> diye tarif edemem; bana sanki ha
yattan bir usanma, bir aogukluk, nas1l di
yeyim, bir nefret gelmi§ti, 

Bir giin Kristian'tn bu gec;mek bilmez 
hasreti kar§Ismda 1oyle dii~iindiim: Peki, 
dedim, onu bu kadar marla hattrlayi§l • 
mm sebebi bu ev, bu salonlar, bu bahc;e
lerdir. Filhakika biitiin bunlarm havasm
da o hila ya~1yordu. Bu salonlarda onun
la kac; defa dans etmi§, kac; defa bu bah· 
c;elerde dola~mt~!tk, 

Ve kendi kendime bir seyahate ~tkm1· 
ya karar yerdim. 

Hakiltaten artik Kristlan'i dana az 
dii§iiniiyordum. Y eni memleketler, yeni 
simalar, otel hayah .. Bu patJrdi arastnda 
Kristiyan'a pek az bir vakit kahyordu. 
~ok mernnundum. Fakat kiic;iik bir can 
stkmttst yok degildi. Size §imdi giiliinc 
bir itirafta bulunacagiiD 1 Korkuyorum. 

Sevincimin hududsuzlugunu kolayca 
tahmin edersiniz. Demek bir hissi kablel· 
vuku bana birka~ giin evvel bir yabanct• 
yi Kristian'a benzetmi§ti. Bekledim, 
bekledim .. Kristian gelmedi. Bir hafta on 
giin.. Arbk gelecegi de yoktu. 

Parise dondiim ve dogru mektubu ya· 
zan arkada~nna ko§tum, 

- Hani ya~ .• 
- Evet, dedi, sana mektubu gonder· 

dikten sonra Kristian'1 bir defa daha gor·1 
diim. T ekrar Cenubt Anterikada bilmem 
nereye gitti. Nic;in mi ~ Seni gidi seni .. 
Ciinkii Romaya gitmi§ ve otele indigi ilk 
gece seni gormii~. bir adamm odasma gi· 
diyormU§sun.. T a bit ertesi giin erkenden 
neye ugradtgtnt bilmez bir halde gerisin 
geriye dondii gitti. 

Sersemlikten lakird1 soyliyem[yeeek bir 
vaziyette kalmi~tim. Cenubi Amerikada 
oldugunu bildigim Kristian'In Romaya 
doneeegini nasi) bilebilirdim? N as1l tah
min edebilirim ki bir geee Ramada tesa· 
diif ettigim ve beni takib ettigini zannet· 
tigim yabanct bizzat odur~ 

Ben bunlan dii§Uniirken arkada§Im 
ilave ediyordu t 

- Hem de ne adammi~? 1 Bir ayak • 
kablan varmi§ ki.. N ah bu kadar ... 

Nakleden: 
CEMIL FIKRET 

Bila fasda balk ktitlelerini ~eken tilm .. 

E'limiz sosyal yard1m kolu adma Dr. §!
nasi Kutbay 2/1211937 pertembe glinlinden 
itlbaren Topkapl f1karaperver binas1 mua
yene odasmda her hafta per~entbe giinlerl 
saat 14 ten HI ya kadar yoksullart mecca· 
nen muayene edecektlr. !J.!n olunur. 

Miiddeiumumilige davet 
istanbul CUmhuriyet Miiddeiumumill~!n· 

den: 
istanbulda bulundu~ b!ldlrilen Blga sor• 

gu bii.k!m vekili Ras!m!n acele memuriyeti· 
tnize mliracaat etme.'!i. 

VEFAT 
Belediye Zat t§Ieri mudiir muavlnl 

Hami Oraym babas1 Defterdarllktan e
mekli Bay Resul Sami diln vefat etmi§· 
tir. Cenazesi bugiin saat on birde Ge -
dikpa§ada, Tiyatro caddesinde 26 numa
rah evinden kaldtl'llacak, namaZl Be • 
yaztdda kthnd1ktan BOnra Merkezefen
diye defnedilecektir. Merhum, haynse
ver bir zatt1. Mevla rahmet eyliye. 

Norot?iriirji Bahisleri 
Bakukoy Emraz1 Akliye hastanesi 

mUtehasstslanndan operator Niiro • 
!firiirjiyen Cemil $erif Baydur'un bu 
fevkalade miihim bahse dair eseri 
~;tkb. Babtalide :lkbal, Beyoglunda 
Ha~et kiitiibhanelerinde satdmak -
tadrr, 

\... 
Oamanh Bankaai 

1LAN 

Franstz rejisorii Georges Archain· 
baud, (Her Jungle Love • Ormandaki 
A~ki) filminin <;evrilmesine nezaret ettigi 
esnada bir kaza netieesinde yaralannu§· 
hr. 

Kazaya, sinema ytldlZl Dorothy La
mour sebebiyet vermi§tir. Artist, rol ica· 
hi, filmin bir sahnesinde, kar§tstndaki er
kek artiste, elindeki hanc;eri fulatacakh. 
Bu hareketi yapmaga haztrlamrken, <;Jp· 

lak ayagmi, tesadiifen sivri bir ta~a bas· 
m~. can actsile elinden firhyan hanc;er re-
jisoriin omzuna tesadiif ederek yaralarnJ§-~eker Bayram1 mii.nasebetile Osman-

h Bankastmn Galata merkezile Yeni· hr. 
cami ve Beyoglu ~ubeleri kanunuevve • Bu kaza iizerine, filimdeki han~;;er ftr· 
lin 4 uncii. cumartesi ve 6 nc1 pazartesi latma sahnesi kaldmlmJ~hr. 
giinleri kapah bulunacakttr. L A I d k• Jd I r: • OS nee OS a I y1 IZ ar 
i9S LiRA y A mahaUesi dag albnda 

Seneba9• eglancelerl kabyor 

T Bir miiddettenberi Holivud yakmm· 

P E ~ E daki Los Ancelos §ehrinin Elysee park1 
iistiindeki dagda bir tak1m <;atlalthklar 
husule geliyor ve dag kayma alametleri 

de 
Tren, otel, yemek, tenezzuh, nakil, 
hepsi beraber tam 9 giinlUk seyah~ 

Kolektif pasaport lgin hemen 
kaydolunuz. 

NAT T A Galatasaray 
Tel. 44914 

·T ~ Beyaz Zambak 
N Kay Francia 

A E Ege Manevralan 
M EKLER JURNAL 

N ~ SHZdD ;tkiii8r 

gosteriyordu. Paz.artesi giiniindenberi 

dagm ~atlakhklan fazlala~mi$ ve yiiriime· 
si d~ ziyadele mi , saatte bir santimetreye 

varmt~!tr. Bu hal devam ederse dagm 2 
milyon ton sikletindeki ta~ ve toprag1 
~ehrin i.izerine devrilecek ve biiyiik bir 
felaket vukua gelecektir. $imdilik hic;bir 
fenni ve ilmi vaslta ile bu facianm oniine 

gec;mek ihtimali yoktur. T ehlikeli yerlere 
borularla miicehhez askeri nobet~iler ika

me edilmi1tir. F elaket vulcuunda nobetc;i

ler bu borularla halkt haberdar edecek

lerdir. 11k evvel c;okiintii altmda kalacak 

olan ktslm, ekserisinin Holivud YIIdtzlart· 

na aid muhte~em villalarm bulundugu 
mahalledir. 

ASi GENERALiN 
SON EM Ri 

Bnynk maceralar - Kahramanhklar filmi 

GARY COOPER • MADELENE CAROLL 
TUrkt;e StiziU 

Parlo 

Son ii~ filminde ~ok 
aglamaktan hastaland1 

;<4i 

Dita Parlo 

Dita Parlo bir miiddet beyaz perde
den kaybolduktan sonra casus «Madamo· 
iselle Docteur» iin bir versionunu Pariste, 
diger bir versionunu Londrada r,;evirdi. 
Parise geldi, gene bir faciada rol aldi. 
Bunlarm her birinde sorgu hakiminin 
kar§Ismda ve mahkemelerde agladt, dur
du. Bu yiizden epey tsbrabh bir devre 
gec;irdi. ~deta hasta oldu. Fa kat sahne 
vazllan ona gene ayni tarzda roller tek
lif ediyorlar. 

I kanunuevvelde Nis• e hareket edecek, 
orada rejisor Edmond T. Goville'in ida
re edecegi «Giinah Adast» ismindeki fi
limde ba~rolii oymyaeakttr. Bu kordela

daki partonerleri Jean Galland ve Fran· 
caise Rosay'd1r. 

Bundan sonra ise sira «Kasvetli So
kak» a gelecektir. «Kasvetli Sokak» 
vaktile Greta Garbo'nun sessiz olarak 
Line Noro, Pauley ve Larquey ona re
fakat edecekler ve rejiyi Andre Hugon 
viicude getirdigi bir eserdir. Bu filimde 
idare edecektir. * Holivud' dan gelen haberler arasm
da, ~ohretsiz bir kii~iik aktris olan An
drea Leeds'in ba§tna devlet ku§u kondu
gunu bildiren bir haber vard1r. 

Samuel Goldwyn, bu ku~ii.k aktrise, 
kendi stiidyolannda ~evrilen bir filimde 

kii~k- hir rol teklif etmi~. prova1ar yapJI· 

mi§, Leeds'in muvaffakiyeti goriilmii§ ve 

mukavele imzalanml~tlr, Fa kat, stiidyo

nun ne§riyat §eflerinden birisi, kiic;iik ak

trisin §ohretini temin etmek maksadile 
yaptigi ilanlarda, onun cihan buse roko
runu kirdJgini, beraber filim c;evirdigi er
kek artistle, bir sahnede asgarl 467 defa 

opii§tiigiinii yazmast iizerine, kiic;iik ak
tris, bu iddianm §ohret yerine sui§ohrete 

sebebiyet verecegini soyliyerek muka
veleyi imzalamak istememi~. fakat iicret 
artmlmca raz1 olmu&tur. 

ALLAHIN BAH~ELERi 
Slneman1n en bUyGk ve dehaklr ~1ft artlatl 

MARLENE DiETRiCH ve CHARLES BOYER'nin 

sinemasmda bUtiin lstanbula fevkalideligi 
Lll Dagover • Sabine Peters 

Karl Schonbock • 
Geraldine Katt 

Tamamell renkli ve FnnsJZCa aozlit biiyilk bir a~k romaDJDI ( FRANSIZCA ) Filminin kahraman1 henUz 16 ya~mda 
tanir eden muhte,~m t~msilleri 

Bu h fta s A K A R y A sinemaslnda Sevecrk kizlartD, aeven ve sevilen kacblllarJD, mutJaka sevgilisine kavu,malc 

ilbetent Tav.an ve Kaplumbafta, renkli ve fraosu:ca aozlii bir Sllli ~~====is:t:ly:e:n:e:r:k:e:k:le:r:in:fl:lm:i.:B:u:g:il:n:•:•:•:t;l:l:d:e;t:e:n:z:il:at:l;r :m:a:ti:'n:e::::::::::::::::::! Senfoni. Aynca: Paramount Jurnal diinya havadisleri 
.. ____ BugUn aaat 11 de tenzillth matlne ____ .. 

S U M E R sinemasmda 
Senenin en sevimlL En ~en ... En 

efrlenceli... Ve en canh filmi 

3 MODERN KIZ 

AVRUPANIN YARATIIGI EN GOZEL - EN BOYOK FiLM 

MAHK0MLA 
KALESi 

28 lldnclte§rln 1937 

RAD·YO 
( Bu ak$amki program] 

isTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mus!kisl • 12,50 haY4· 

dis - 13,05 Beyo~lu Halkevl gt>sterit tolU 
tarafmdan blr temsU • 14,00 SON • 18,30 
plakla dans mus!klsi- 19,00 Safiye: Keman 
ve piyano refakatile - 19,30 konferans: se• 
lim SIIn Tarcan. (itJBanlar ve hayvanlar. 
aksel munte) - 19,55 borsa haberleri • 20,0° 
Mtizeyyen ve arkada~lan tarafmdan Tiirk 
musikisi ve balk ~ar.lulan - 20,30 hava ra· 
poru - 20,33 Orner Rtza taraftndan arabc& 
soylev - 20,45 Muzaffer Ilkar ve arkadM• 
!art tarafmdan Tiirk mus!kisi ve halk ~ar· 
kllari, <Saat ayan) - 21,15 ORKESTRt: 
1 - Luigini: Ballet Egyptien. 2 - Gross• 
mann: Csardas. 3 - Borodin: Dans JeS 
steppes de l'Asle central. 4 - Brahms 3 
Danses hongroises. 5 - Schubert: Serena· 
de • 22,15 Aj ans haberlerl - 22,30 plakla so
lolar, opera ve operet par~alan - 22,50 so~ 
haberler ve ertesi giinlin program! • 23,0 
SON. 

viYANA: 
18,40 kart§lk yaytn - 20,40 KEMAN KO~· 

SERi: Strawnski, Simanowskl ve sair beS" 
tekarlarm eserleri - 21,10 KONSER: Kadiii 
korosu ve orkestra - 22,45 gramofon - 23,15 
haberler - 23,25 NEFESLi: SAZLAR ORKES• 
TRASI.· 

PE!ilTE: 
18,05 KORO KONSERi - 18,50 konferans• 

19,20 QiNGENE ORKESTRASI - 20,25 k.C? •t 
nu~ma, spor - 21,10 RADYO POPURlB 
(V!yanadan naklen) - 22,40 haberler - 23 
ORKESTRA KONSERi - 24,05 CAZBANP 
TAKIMI - 1,10 son haberler. 

BUKREf;l: 
18,05 ASKER! BANDO - 19,05 ha.vad!S " 

19,20 EGLENCELI KONSER - 20,15 konte· 
rans - 20,35 p!yes - 21,35 KORO KONSE • 
Ri - 22,05 haberler, hava ve salre - 22,15 
ORKESTRA KONSERi, istirahatlerde spot• 

MiLANo: 
18,05 SENFONiK KONSER: Romadald 

'Adriano t!yatrosundan naklen - 20,35 kaJ 
r1~1k yaym - 21,35 KARll}IK MUSIKI-22,05 
KONSER (~AN) • 23,05 haberler • 23,15 
El'i-LENCELI MUSi:Ki, sonra DANS HAVJ\J 
LARI, lstlrahatlerde haberler, hava. 

LONDRA: 
18,05 MUSiKi - 18,25 kar1~1k ya.ym-19,05 

NEFESLI SAZLAR ORKESTRASI - 19,35 
SOLISTLERIN KONSERI - 20,20 TANGO 
ORKESTRASI - 20,50 klSa hlkaye - 21,10 
eski §arkllar - 22,05 kar1~1k yaym - 23,10 
ORKESTRA KONSERi: Rossini, BeethO" 
ven ve satr bestekarlarm eserlerl - 24,3° 
soo. p 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece ~hrlmlzin muhtellf semtlerin• 

<ieki nobet~i eczaneler ~unlardii: 
istanbul ciheti: 
Eminoniinde (Agob Mina.syan), Fatib 

~ehzadebal}mda (Asaf), Karagiimriikte (A .. 
ll Kemal), Bakllkoyde (Istepan}, Aksaray• 
da (Etem Pertev>, Fener Balatta (Hil.3a• 
ntedt!UH, BeyaZldda (Asadoryanl, KU~iik• 
pazarda (Necat!}, em ar Anka a cadde .. 
si~~~ (Neret> ~ .Yedlkulede (Teofllos), ~;eh• 
re&i!ihfrdJ UUimed Hamdi), 

Beyoglu ciheti: 
§~11 Pangalttda <Narglleciyan), Taksim• 

de (L!monciyan), ist!kl!U caddesinde (Del .. 
la Suda}, Tepeba~mda (Klnyoll), Gal.atadll 
(Hiiseyin Hiisnii), Kasrmpa~ada (VasJr>o 
Haskoyde Haltcloglunda <Barbud), Be~!lc• 
ta~ta (Nail), Sartyerde (Nurl), Tarabya, 
Yenikoy, Emirgan, Rumel!hisar, Bebell:. 
Arnavudkoy, Ortak.oy eczanelerl. 

Kad1koyiinde Sogiidlii caddesinde <HU"' 
Hlsi Osman), iskele caddeslnde (Saadet), 
tiskiidarda (Merkez), Heybeliadada (Toma• 
diS), Biiyiikadada (Merkez) eczanelerl 

l"e§ekkiir 
Biiyiik validemin vefati hasebile ge· 

rek cenaze merasiminde bulunan ve ge· 
rekse tahriren ve §ifahen teessiirlerimi· 
ze i§tirak eden muhterem dostlartmt~a 
ayn ayn te§ekkiire teessii.rlerimiz mani 
oldugundan te~ekkiirlerimizin arzma 
saym gazetenizin delaletini rica ederim. 

T1b Fakiiltesi marazi te§rih do~enti 
Dr. Besim Turban 

Hatim duaa1 
Ramazam §erifin yirmi altmc1 salt 

•Kadir» gilnii. ikindi namazmdan son::·a 
Sultanahmed camisinde, muhterem zev
cim doktor profesor Ziya Nuri Birginin 
ruhuna ithaf olunacak hatim duasmda 
bulunmak arzu eden dostlanma gazete-
niz vas1tasile gelmelerini rica ederim. 

Hii.sniye Birgi 

Osmanh Bankas1 
!LAN 

%3 faizli 1911 ihrach M.lSlr Kredi 
Fonsiye tahvilahmn 1/12/937 tarihinde 
yaptlacak itfa ke~idesinde ba§aba§ te • 
diyesi tehlikesine kar§l, Osmanh Ban " 
kaSl Galata merkezile Yenicami ve Bey .. 
oglu ~ubeleri tarafmdan pek iyi §artlar• 
Ia sigorta edilecegi, mezkur tahvilat ha· 
millerinin malfunu olmak iizere ilan o
lunur. 

ERTUGRUL SADi TEK 
T!YATROSU 

Kad1koy (SUREyY A) 
sinemasmda 

Pazartesi ak§amt 
BEKiR DO MESTI 

bilyiik vodvil 
Salt (Bekirkoy) 

<;aqamba ("Uskiidar Hiile) 
sinemalarmda 



ZIRHLI • TA YY ARE 
DUELLOSU 

Gemileriri tayyarelere 
kar§t miidafaa silahlan 
Harb 

\Te 

gemileri kendilerini toplar1, Z1rhlar1 
ederler · kendi tayyarelerile miidafaa 

Y azan: Rene La Bruyere 

-5-

l'a§Idtklan tayyareler hem taarruz, hem miidafaa silaht vazifelerini goren 
tayyare gemilerinden Amerikanm rne~Shur Saratoga tayyare gemisi 

l(umandan Serre, tayyarenin, hareket liyebiliriz ki, gemilerimizin btittin bu nok
lloktasl olarak tayyare gemisini kullan· tai nazarlardan saglamhg1 iyiden iyiye 
~as1 icab ettigini yazd1ktan sonra, biraz tetkik ve temin edilmi§tir. lhtiyat mahru
k eride, tayyarenin, tayyare gemileri I!,;In kat emin mahallere yerle§tirilmi§tir. Ufkl 
l orkunc bir dti§man oldugunu, bu gemi- veya s1yutma at1lan bombalann tekneye 

1ere, hie; mukabeb gormeden ve ani bir isabetle geminin muvazenesi, ytizme ka
aarruzla kar§lla§madan, muvaffakiyetli biliyeti ve stirati bakimmdan tehlikeli bir 

laarruzlar yapabilecegi.ni itiraf ederek, tesir icra edebilecekleri faraziyesine ge
~a:YYare i§lerindeki esash tezad1 meydana Iince, bu faraziyeye ancak, sa~;ma diyip 
.
0Yuyor. Tayyare, kendi kendini kemi - gec;mek laz1m gelir.» 

11:Yor. Yalmz, amudl mtidafaa tertibah, yani 
f Bu mtiellifin, pike hiicumlar yapan ha- mhhlarmm kalmhg1 1 00 milimetreden 

1 ~£ tayyarel~r hakkmdaki miitaleasm1 din- aiag1 olan 6000 - 10,000 tonluk kruva
telim. «Bu tayyarelerin faaliyet saha- zorle tayyare gemisi, yani bizzat tayya
.~nn1n darhg1, ytizme ve muhabere vesa- relerin i§gal ettikleri saha, ufkl uc;u§, pike 
~Inden mahrumiyetleri( merbut bulun· taarruzu veya torpil, yahud bomba ile 

uklan hava iisstinden fazla uzakla§ma - s1y1rtma ah§ neticesinde tahrib tehlikesine 
~alanm mecburl kilmaktadu. Bunlar, maruz bulunacaklardir. Fakat, bu kru· 

1200 - 1300 kilometroya kadar 1 000 ki- vazorler de, ekseri ahvalde, harekat sa -
ogram bomba ytikile serbest~;e uzakla - halarmm geni§ligi ve yi.iksek si.iratleri sa
~~~ biiyiik deniz bombard1man tayyarele- yesinde, uzak mmtakalarda dola§mak 
tlnln Y!rini tatamazlar.» suretile dii§man tayyaresinin ara§hrmala
Pike tqarruza kar fil gemi top~uaa nndan kurtulabilirler. 
. Fazla olarak, pike taarruzda, muha- Miitearr1z tayyarelere karfz Jonan· 

tim tayyare, hava mtidafaa topla.nmn ma tayyarelerinin mukab.tlllft 
taarruzuna ugramak tehlikesine maruz • Buraya kadar, deniz kuvvetlerinin, 
clur. Geminin hava defi top~usunun mu- tayyareye hic;bir mukabelede bulunma • 
kabelesine gelince, bu, taarruzi ve tedafiil d1g1 faraziyesile muhakeme yiiriittiik. Hal 
ohnak iizere iki nevidir. Geminin teda- buki, tayyare, gokte yalmz bulunacak de
f~i mukabdesi, tayyarenin tahribkar t~- gildir. Zuhbya yo! ac;an karakol tayyare· 
Slrlerini, bertaraf edecek c;areleri aramak si, rasad veya telsiz merkezi bir dti§man 
~Uretile olur. T ayyarenin vesaiti torpil ve filosunun yakla~tJgm1 haber verir vermez, 
tki nevi bombadu. Bu iki nevi bombadan sahilde bulunan ve deniz kuvvetlerini 
birisi, patlayJcJ maddesi fazla, zarh za- miidafaayA memur olan miistakil hava rf; digeri patJayiCI maddesi az, zarfl ka- kuvvetJeri derhaJ hava)anacak ve mute • 
tn, delici bombad1r. Zuh1 delip ge!i· arnzlann yolunu kesecektir. Z1rhhlar ve 
~ek suretile gemilerin k1ymeti harbiyesini kruvazorler de, kendi ta§!d1klan tayyare-
ts~edilecek d~recede azaltmaga mukte- Jeri uc;uracaklardir. Dunkerque mhh • 

cllr olan bomba, bu ikinci nevi bombad1r. smda, bunun ic;in, lu~ tarafta bir hangar 
"f orpil ise, deniz torpidosunun ayni olup yapilml§hr ve bu hangara dort avc1 veya 
onun gibi tesir eder. ke§if tayyaresi s1gd1rmak kabildir. Her 

tayyareler ve muhribler kruvazorde boyle bir hangar mevcuddur. 
T ayyarenin bu vesaitle yaphg1 taar· F azla olarak, filolara, her biri 40 - 70 

tu:dar kar§lsmda, muhrib, stirati ve kolay tayyare ta§l~an tayyare gemileri refakat 
se..,k ve idare kabiliyetile kendini miida- etmektedir. Oyle ki, gokyiizti, dii§man 
faa eder. Bizzat tayyareciler, muhribe hava kuvvetine hiicum eden avc1 tayya· 
~i.icum etmenin vakit ziyamdan ba§ka bir relerile bir an ic;in dolabilecektir. Bu §e· 

hl§e Y.arama?Igml muteriftirler.. Ba§mi.i- rait dahilinde, dii§man tayyaresi, ya ters 
end1s Aunol, mhhlann da, p1ke bom· yiizii donmege mecbur kalacak, yahud 

bard!rnanda, bombalarm iptidai stiratinin pek kotii §artlarla hiicuma gec;ecektir. Bu 
azhgmdan dolay1, fazla hasar tehlikesine suretle, gemi tarafmdan nakledilen tayya
rt:aruz olmadiklanm gostermi§tir. Zira, re, bizzat tayyareye kar§l en miikemmel 
lllke taarruzda, bomba, saniyede 150 - panzehir vazifesi gormektedir. 
~00 metro iptidal siiratle indigi halde. Gemilerin hava Jeli top~usu 
~000 metro irtifadan ahlan bombalann Fa kat, gemi, tayyareye kar§l kendi-
1Ptidal siirati saniyede 300 metrodur. Bu sini, bilhassa hava defi toplarile miida
:Yi.iksek irtifadan mhbya hiicum ve gii- faa edebilir. Dunkerque ayan bir gemi, 
~erteye, hasar verebilecek kadar kuvvet- kendini miidafaa ic;in, her §akuli zaviye-
1 delici bombalar atmak, ancak ufki u· de ate§ ac;abilen 130 milimetrelik on alb 
~U§la miimkiin olur ki, bunda da, yiik- topla, 37 milimetrelik sekiz tane hava de· 
~ekligin fazlahg1 dolay1sile, ah§ zor ve fi topu ve 13,5 milimetrelik dordiizlti 
lsabetsiz olur. otuz iki lane makinelitiifekle mi.icehhez -

Modern gemilerin :z.rrhlart dir. I 0,000 tonluk Algerie kruvazortinde 
kuvvetlidir I 00 milimetrelik on iki top, 37 milimetre-

Modern gemilerimiz, bu tarz att§lara lik on alt1 top ve sekiz makineli tiifek var
DI~kavemet edebilecek tarzda in§a edil- d1r. Bilhassa makineli tijfeklerin ate§i o 

· DII§lerdir. Mesela Dunkerque'in zuhh kadar hoi ve kuvvetlidir ki, ali§ menzil -
gd~~er.tesi iki kathr. Biri 125 milimetre, lerine yakalanan bir tayyare mahvolmu§ 

1&en 50 milimetre alan bu giiverteler, demektir. Bunlarm ate§indeki kesafeti 
DlP.trninin deJip ge~mesine mani olacak anlatmak ic;in §U kadar soyJiye)im ki, bu 
tarzda muhaddeb yapllml§tiT. F azla ala- makineli ttifekler, muhriblerin teknelerini, 
tak, miiteaddid ve s1k bolmeler, su hticu· oksijen alevile erimi§ g]bi delerler. 
Diu tehlikesini tahdid etmektedir. Gemilerimize, yakmda, hassas fi -

Z1rhlama mtitehass!SI olan deniz in§a- §ekli infilak mermileri atan takriben 25 
kt tniihendisi Bourges diyor ki: «Dun • milimetrelik makinr.li tiifekler konulacak-

l
erque veya Richelieu tipi bir gemiyi ele hr. Bunlardan bir tanesi, bir tayyarenin 

a lrsak, giivertenin zuh klsmmm, sathl bedenine oldiiriicii bir yara a~;maga ka· 
~e:muunun ytizde daksam nisbetinde ol- fidir. Hakikatte, hava defi toplanmn 

ugunu gortiriiz. Muhafaza&IZ bir nokta- 13,5 milimetreden ba§lay1p 130 milimet
Ya tesadijf ihtimali gayet azd1r. Zuhh reye kadar 1;1kan o kadar mtiteaddid c;ap
~lth~·. harb esnasmda filen ll!evcud §erait lan vardu ki, bu topc;unun ale§ menziline 

a Ilmde ahlacak bombalara mukave- giren tayyare filosu, at!§ vaziyeti ahnc1ya 
Bet gosterebilecek tarzda yapllmi§tlr. kadar muhim hasarata ugrar. Makineli 

ornbaiann, faaliyet sahas1, siirat, ytiz- tiifekler, baskm hali miistesna, pike hii
~(: k.abiliyeti tizerindeki tesirleri baklmm- cumuna da mani olur. 
/n deri sii"iilen iddialar da hakl1 degil- Zzrhltlarrn yardrmcz vasztalan 

IT, T eferruata girmeden kat'iyetle soy - Maamafih, mhh. mtidafaa hususunda 

""UMHURIYET 

ikttsadi hareketler 
........................... 

Vergi formalitemiz 
Gec;en mall sene sonunda biitc;emizde 

yap1lan tahminden 22 milyon lirahk bir 
fazlahk oldugu goriildii. Btl seneki biit
c;enin de, tahmine nazaran bir fazlahk 
gosterecegi timid edilmektedir. Bunu og
renerek sevindik. Vergilerimizde tadilat 
icrasile mtikellef lehine azami tenzilatm 
yapilacagml gene ogrenmi~ buluriuyoruz. 
Ankaradan hergtin gelen haberler, bu sa
hada yap1lan tetkiklerin biiyiik bir siirat -
le ilerledigini gosteriyor. 

Vergiler, umumi i, hacminin aynas1· 
d1r. h hayatmdaki hareketlerin akisleri, 
vergilerde c;ok iyi gortilebilir. V ergilerde 
hic;bir fazlahk olmad1gl halde, biit~emiz
deki §U miisbet inki§af, ic;timal hayahml
zm her safhasmda bir geni~lemenin kat'i 
i~areti olarak telakki edilebilir. Muhak
kak ki Turk miikellefi, umumiyetle dune 
nazaran bugiin daha iyi kazamyor ve ver
gisini daha fazla verebiliyor. Bu, halkla 
devlet arasmdaki miinasebetlerin en IYI 
~ekilde tanzim edilmi§ oldugunu tebartiz 
ettirmektedir. Bunun mukabili olarak 
devletin miikellefe gostermesi laz1m gelen 
baz1 kolayhklar kendiliginden husul bul
maktadir. Esasen Cumhuriyet hiikumeti 
de bunu dti~tinmii§, vergi cibayetinin mti
kellefi i~in en uygun bir ~ekilde yayilma
sml derpi§e ba~laml~tlr. 

Su mada s1k s1k ~ikayet mevzuu ola
rak gortilen bir noktay1 da gozoniine koy
mak faydadan hali degildir: 

Vergi miikellefleri, umumi olarak dev
lete kar~1 ne vere<:eginin kat'iyetle malfun 
olmasm1 istemektedirler. Miikellefin dev
lete olan borcunu evvelden malum kll· 
mak, i~ hayatmda daha ziyade bir emni
yet havas1 ve te§ebbi.is kabiliyeti yarata
cakhr. 

V a tan a kar~1 askeri miikellefiyeti o
lan her ferdin askerlik vaziyeti nas!l hii
viyet ctizdanmda goriiliiyorsa vergi vazi
yeti de pekala bir ciizdanda goriilebilir. 
Bunun ta tbik1 giic; olsa bile, faydasJ o 
nisbette biiyi.iktiir. Celal Bayar hiikume
tinin, otedenberi dti§iiniilen, fakat tatbik 
sahasma konulam1yan bu formalite kolay
hgml husule getirmege cah§acagma §up
he etmemek lazJmd1r, 

F. G. 

iki gemi ~arp1'b 
Karadenizden gaz yiikli.i olarak lima

mmlza gelen ve transit olarak Akdenize 
g~nfekte olan !talyan bandualt An. -
reva adh gaz gemisi, Harem iskelesi a
t;Jklarmda demirli duran !ngiliz bandl
rah A,rteta gemisine b8.§ tarafmdan 
c;arpmt§br. 

Her iki gemi de ba~ taraflarmdan ha· 
fif hasara u~am1§lard1r. 1talyan gaz ge· 
misi kazadan sonra yoluna devam et -
mi~tir. Tahkikat heniiz neticelenmemi§· 
tir. 

Meb'uslar Edirneyi 
geziyorlar 

Edirne 27 (A.A.) - Kurtulu~ bayra
ml icrin gelmi§ olan meb'uslarla kolor?.u 
kumandam, ziraat kurslan yapacak koy 
genclerinin Meric; ba~mdaki. ye~i .me~
teblerini ve bir tarzda tem1z gJymmJ§ 
kuk ki:iy gencini ziyaret etmi§ler ve 
memleketin ihtiyac bi.inyesine c;ok uy • 
gun olan bu pratik eserden dolayi umu
mi Mlifetti§ General Kaz1m Diriki teb· 
rik etmi§lerdir. Misafirler bu sabah E
dirneden aynlnu§lard1r. 

tekba§ma degildir. Etrafm1 alan ve se • 
ferde kendisine refakat eden hafif kru • 
vazorlerden, btiytik ktic;tik muhribler -
den tam manasile, hava hiicumu -
na kar§l demirden bir sed c;eker. Mev· 
cud 26 000 tonluk iki modern Z!Thhmtza . . . 
on tic; hafif kruvazor, otuz lider, yJrml 
dart muhrib ve on iki tane modem refa
kat gemisi verilmi§tir. La Galissonniere Sl

mfl yedi kruvazoriimiiziin 90 milimetre· 
lik sekiz hava defi topu ve 13 milimet • 
relik sekiz makineli ttifegi vard1r. T orpido 
muhriblerimiz be§ 138 milil'l\etrelik, do~t 
3 7 lik top! a: torpidolanmiZ dort 130 ml· 
limetrelik ve iki 3 7 milimetrelik: refakat 
gemilerimiz iki I 00 milimetrelik. topl~ ~e 
iki makineli tiifekle mticehhezd1r. Butun 
bu filotillam:t, iki modern Z!Thh ile mo -
derinle§tirilmi§ tic; eski z1rhhy1 miidaf~a 
i~;in ta§!dlgl top ve makineli tiifeklenn 
mecmuu 650 den fazlad1r. Bunlardan 
ba§ka, bilhassa hava defi vas1tas1 olm~k I 
iizere kiic;iik gemiler de in§a etmekteyJZ. 1 

Zuhhlara taarruz edecek olan tayyare J 

filotillalan, teker teker tizerinden a§mak I 
mecburiyetinde kalacaklan muhafaza 
hatlanm gec;mege daha vakit bulmadan, 
ak11lan ba§lanna gelecektir. Binaena -
leyh, bu §ekilde muhafaza altma ahnml§ 
bir geminin, pike taarruzla kar§Ila~~as1 
ve muhafJzlannm, bu taarruza mam ol
mak i~;in vaktinde mtidahale etmemeleri 
faraziyesi §ayam kabul degildir. Pike bu
cumu ic;in on be§ saniye kafi ise de, tay· 
yarenin, pike hiicumu vaziyetine gelme • 
den evvelki ufki uc;u§U esnasmda, znhl1ya 
refakat eden gemiler tarafmdan taarruza 
ugramakta gecikmiyecegi de §liphesi.zdir. 

Rene La Bruyere 

IDAZAQDAN DAZAQAI 
Bir Japon hikayesi • ZamanimiZJn hususiyetlerin

den biri • Akan sular durur! ·Gene asfalt 
hikayesi - Devlet artisti 

Bir Japon hikaye"i Gene aslalt hikaye•i 
,Su gtinlerde J a· N af1a Vekaleti 

ponyadan, J apon - Sanyerle Bebek a· 
dan ve J aponluk - rasma as fait do§e -
tan ~;ok bahsedili · mege hamlamyor. 
yor. S1ras1 gelmi~ N e yapsm? Bir ka-
ken soray1m: J apon nun var ki ~ehirle -
mu, Capon mu? Biz· rin i~indeki yollan 
de halk buna Ca • yapmak vazifesini 
pon, miinevver J a - Belediyeye, d!§ID -
pon der. Halkm daki yollan yapmak 
soyleyi§ini tercihe vazifesini de N afi -
taraftar m1sm1z? aya yiiklemi§tir. ls-

J apon veya Ca - tanbulun en i§lek 
pon, §imdi bunu me· caddelerinde ahali c;amura bat1p c;1karak 
sele yapm1yahm da yiiriimege ~ah§uken, fstanbulun en tenha 
size heniiz ogren • yolunda birkac; insanla birkac; inegin ve 
digim giizel bir f1kray1 ::nlatay1m: kec;inin rahat! i~in dokiilecek paraya, 

]aponyada mezara bir fincan pmnc. Cumhuriyetin ba§ka bir siitununda ac1 • 
gottiriip dokmek adetmi§ ve J apon itika- m1~ ve bu masrafm §ehir i~;ine nakledil -
dma gore alii dirilir ve bu pirinc; tanelerini mesini dileyen bir yaz1 yazmt~hk. Oku -
yermi§. yuculanm1z bu miitalet~m!ZI pek isabetli 

Bir giin, }aponun biri, babasmm me - bulduklanm bize mektublo. bildirdiler. Bir 
zarma bir fin can pirin~: gJttirmii§. Biti§ik tanesi diyor ki: «Hem de Sanyer • Be
mezarda da bir Avrupalmm tamd1g1 alii bek asft~.lh §ehir ic;ine yap1lacak olursa, 
yahyormuz. Ecnebi, elinde bir demet ~i- soktilecek alan kaldmm ta§lan da sokak 
~;ekle mezara gelmi§. Biti§ik mezann ba- i~lerinde kullamhr.» 

§mda J aponu goriince yanma yakla§mtl: Bir ta§la iki ku§ vurmak bun a derler. 
- Sizin alii bu pirinderi yemek l!,;In ,Sehrin ihtiyaclan dururken dJ§ariSina as-

ne zaman uyanacak? diye sormu§. falt yap!lmasJ, bir evin i.,_inde herkes so-
J apon hem en §U cevab1 vermi~: guktan titrerken bahc;eye soba kurulma -
- Sizin olti, getirdiginiz c;i~;ekleri kok- sma benziyor I 

lamak ic;in ne zaman dirilirsel Devlet artisti 
Zamanrmzzrn hususiyetlerinJen Kiiltiir Bakanh _ 

biri 
gmm bir projesi ka-

Bugiin tahtmda bul edilirse, bu tabi1 
bulunan Krallardan 

resmiyet kazana -
hie; biri, kendilerin • caktJr. Tiyatro ve 
den Diik do Wind- opera mektebinden 
sor kadar behset -

~1kacak olanlara 
tirmiyorlar. Zama- «Devlet artisti» un-
mm!?.da, birc;ok es • vam verilmek isteni -
ki prensiplerin tersi - yor. Ba§langlcda 
ne dondiigiine bun- I 00 lira da maa§. 
dan iyi i§aret olamaz: Oyle demokrat bir 

Bu unvan, hele bu maa§, yakm za -asuday1z ki §Ohret- kazanmak ic;in tahta 1 k 
man ara adar «oyuncu» tabirile tezyif 

1;1kmak degil, tahttan inmek lazJm. edilen sahne san' atkarlarma biraz itibar 
Baksamza, Neca1i bile §ohretini Ha • kazand1racag1 i~in haynl. bir§ey olabile -

be§istan tahtma degil, saltanattan aynl - cektir: fakat ne hazindir ki, ink1lab Tiir
GIZI g,iinlere hordu. Adis-Ababadaki sa- kiyesinde bile bir sahne artisti, Devlet 
raymm bahc;esinde, guz.el baobab agac; - kadrosuna girmeden, en hiir ve en gtizel 
larmm golges!nde ye!paLt:lem.llj;(i gi.iulec, bir meslegin kendisine temin etmesi la -
flaile Se!asiye adm! pek ~ok insan duy • z1mgelen itiban kazanam1yor. f§te bizde, 
maml§tl. Ha§metmeabm 1ohreti, tahtm • ba§ma devlet kelimesi konmadan devlet 
dan indikten sonra afab tuttu. ku§U konamJyan artistin hali I 

Bugiin Windsor Diiklintin de, N eca -

§i'nin de bahsini i~itmemi§ bir mekteb c;o- ~-__,~~~ ..... s_E_R~V""!'E""!'R'!!""'!'B""!'E~D~I!!!!'! 
cugu yoktur: lki sab1k htikiimdar arasm- = ---~ 
da nk, milliyet, kabiliyet ve tahttan ay -
nlma §ekli bak1mmdan pek biiyiik fark
lar olmakla beraber I 

Akan aular durur! 
Diinyada hakh 

olmanm birc;ok §e• 
killeri vard1r ve he -
men hemen her ttir
lii hak mtinaka§a e· 
dilebilir. F akat an -
latmak istedigim §U 

hakiki vak' adaki 
hakkm soz gotiiriir 
yeri var m1d1r? 

Bir tamd1g1mdan 
duydum: 

Eski telefon §ir -
keti zamamnda, bir 
giin, bu tamd1g1mm kap1s c;almmJ§. 

Elinde bir makbu;z: tutan tahsildar de
mi§ ki: 

- Efendin, siz, hesabm1za yaz1h mii
kaleme bedellerini odemek istemiyormu§• 
sunt.z! 

- Evet. 
- Memleketin kanunlanm ve §irketin 

nizamnamesini bilmiyor rnusunuz? 
- Biliyorum. 
- 0 halde nic;in odemek istemiyor -

sunuz? Ne hakla? 
- <;;unkti ben evime hi~ telefon alma· 

d1ml 

Kocaeli 

!zmit (Hususi) - Koeaeli meyvaclh
gmm 1slahl ic;in ba§vurulan ~areler her 
giin biraz daha fazlala§makta ve bun -
larm faydah neticeleri elle tutulur bir 
hale gelmektedir. Bu ciimleden olmak 
iizere a§agJ Kirazca koyiinde bir elma 

Y e,ilay kongresi 
diin topland1 

Ye~ilay genclik te§kilAb umumt kon
gresi diin Eminonii Halkevinde yap1l • 
mi§tlr. 

Kongreyi ac;an genclik te§kilatl rei -
sinin teklifile evvela bir sene ic;inde o
len ic;ki dii§manlanmn ruhu ic;in bir da
kika siikut edilmi~ ve bundan sonra 
ba§kan, Ye§ilaym propagandas1 ve te -
sirleri hakkmda izahat vermi§tir. 

Bundan sonra cemiyetin bir senelik 
faaliyet ve hesab raporlan okunmu~ ve 
kabul olunmu§tur. Aynca nizamname
nin tadili icrin bir teklif yaptlml§ ve bu 
hususta c;ah§1lmak iizere bir biiro ku
rulmu§tur. 

Yeni idare heyeti sec;imini mi.itealcib 
kongre nihayet bulmu§tur. 

•••• 
lzmitte yeti§tirilen fidanlar 
!zmit 27 (A.A.) - Vilayetimiz Niimu

ne fidanhgmda bu sene 41591 aded muh
telif a§th meyva fidan1 ile 335,423 aded 
muhtelif a§JSlZ mevyah ve meyvaSIZ fi
dan yeti~tirilmi~tir. Bu fidanlar crok u
cuz fiatlarla vilayetimiz halkma da~1 -
hlm1ya ba§lanml§hr. Fennt bir terbiye 
ve §artlar ic;inde yeti§tirilen bu fidan -
lara halkm ragbeti pek fazladlr. 

1slah ediliyor 

fidanhgt tesis edilmi~ ve bunun .. a~Jlm~
smda ba§ta Vali olmak iizere butun Vl
layet erkam haz1r bulunmu§lardrr. 

Gonderdigim resirn, Vali Hamid Os
kayi a~lh§ nutkunu soylerken gaster -
mektedir. 

K0$r,: 

PENCERESiNDEN 
•• 
Oriimcek ag1 oniinde 

JE=' vdekilerin goziinden nas1lsa kac;· 
~ ml§ ve geni§liye geni§liye duva-

rm bir ko§esinde klrlanglc yu
vasJ gibi kokle~ip kalml§ ol an oriimcek 
agma bakarken dalakalm!§un. Sanki ag• 
da bir cazibe var, benim gozbebeklerim 
de .2 cazibeye esir I 

Bu durumda neler de dti§iinmiiyorum 
ki? Agla kafes arasmdaki benzerlikten 
ba§hyarak, denize ahlan aglardan gel)e· 
rek insanlarm hayvanlara, hayvanlarm 
birbirine kurduklan tuzaklara kadar bir 
stirii feki!' kafamm ic;inde i:irtiltiyor, c;ozii
ltiyor. Fa kat gozlerim, bu zihni kar~a§a· 
Ilk Sirasmda gene oriimcek agmdan aynl
mlyor. 

Ka famdaki c;e~idli orgii alaYJ ak1p gi
derken ve itilaf, ittifak, mukarenet, mu
hadenet filan dedigimiz diplomasi hare
ketlerinin hirer ag oldugunu dii§iiniip bu 

mevzua temas eden tarih safhalanm o 
gec;i§e katmak zaruretini duyarken hah
nma barometro da gelmesin mi? 

Neden mi diyeceksiniz?.. AnlataYJm: 
Vaktile Mahmudpa§a llkmektebinde tec
vid, ilmihal ve hesabdan a'mali erbaa o
kurken hocam rahmetli Orner Efendi iki
debir bize §oyle bir itab savururdu: 

- Oriimcek kadar haynmz yok. Ak· 
hmz1 ba~m1za dev~irin de o hayvandan 
olsun ibret aim I 

cJriimcegin ne gibi haYJrlara alet oldu
gunu neden sonra gene hocamlZln takri
rinden anlad1k. Gen;ekten soz ebesi olan 
Orner Efendi bu s1m §U ~ekilde a~1ga 
vurmu~tu: 

- Kiminin mizaniilhava, kiminin mik
yasi.ilhava dedigi, bir tak1m halkm da 
miyariilhava, hevaniima gibi adlar verdigi 
barometro yok mu? Onu rivayete gore 
ilk in Cali Ia dti~iinmti§, §akirdi T oricelli 
meydana getirmi§. Alamanlar bu miihim 
ke~fin ~erefini bir !talyana bag1~lamak is
temediklerinden barometroyu -fakat c1va 
ile degil de su ile i§ler bir alet olarak
Magdebourg belediye reisi Otto von 

Guircke'in icad ettigini soylerler. Hakikat 
ne merkezde olursa olsun, yani zamam
mlzda birkac; tiirliisii kullamlan beromet
royu kim ke~fetmi~se etmi~ bulunsun, o· 
riimcek, hilkatin ilk giiniindenberi baro
metroluk yapard1! ..• 

Biz minimini talebe, agzlmiZI bir kan~ 
"C:~rak hocam!Zin van dissiz agzma ba-
t.. •rlr~n " · aftlats,r ..... ,.J, • 

- Y agmur yagacak, yahud rtizgar 
<;lkacaksa oriimcek hemen harekete ge -
c;er, agmm iplikleri arasmdaki arahklan 
s1kla~tmr. Hava giizel gidecekse hay
vancaglz agm ipliklerini ileriye dogru u

zal!r. Bu iplikler nekadar gev§ek ve ara
larmdaki mesafe nekadar geni~ olursa 
giizel havanm mtiddeti de o nisbette uzun 
olur 1 .. cJriimcek yuvasmda bi.iziilmii§ bir 

durumda ise ve hissiz gibi goriiniiyorsa 
mutlaka yagmur yagacaktir. Sayed yag· 
mur doktiliirken oriimcek hareket halin
de ise, ipleri iizerinde gidip gelerek call§!• 
yorsa c;ok siirmeden havamn ac;!lacag1 an
la~!br. 

Bu tahattur iizerine hocama candan 
yiirekten rahmet okuduktan sonra duvar· 
daki a&a bakt~m. Oriimcek alii gibiydi. 
Goziimii sokaga c;evirdi.m: Y agmur ya• 
g1yordu. Demek ki hocam dogru soyle· 
mi§ti ve oriimcekler tabiatin canh baro· 
metroland1r. 

Ne olurdu, bu barometrolann dili o
lup da bize siyasi ufuklarda yiiz gostere
cek degi§iklikleri de haber verselerdi? .. 

M. TURHAN TAN 

Muglada yol faaliyeti 
Mu~la 27 (A.A.) - Yollarda i:ineml[ 

bir ~ali§ma vardrr. Aydm yolu iizerin
de bulunan Cganc1 ki:ipriisii bitmek ii· 
zeredir. Milas yolundaki i.it; kilometro

luk ~ose bitmi~tir. Marmaris - Bozbu -
run yolunun ettidleri de bitmi~tir. Bir 
kac; giine kadar amele ~ah~m1ya ba§h· 
yacakhr. Ki:iycegiz - Fethiye yolund1. 
dart kilometroluk kaldmm bitmi§tlr. 
Bu yolda:ki 14 menfez k1smen tamir, 
losmen yeniden yaptlmt§tlr. Mugla • 
Tavas yolundaki 14 menfezin projE'lerf 
bitmistir. Bodrum - Yallkavak yolu -
nun 15 kilometroluk k1sm1 tamamen a
t;JlmJsbr. 

Muglada tiitUn sab§lart 
Mugla 27 (A.A.) - Muglada son bir 

hafta icrinde 2500 balya ti.iti.in sahlmi~
tlr. Fiatlar elli be~le k1rk arasmdad1r. 
Milasta fiatlar k1rk be§le otuz be~ ara
Sl olmak iizere gene bir hafta ic;inde se
kiz yiiz bayla, Fethiyede kirk be§ ili 
otuz kuru§tan be§ yiiz balya satJlml§ • 
tlr. Piyasamn ac;Ild1gl tarihten bu ana 
kadar 61,000 balya tiitiin sahlmJ§hl'. 
Geriye daha 26 bin balya kalml§hr. 

Fitre 
Havae1hk, siirekli yard1m istiyen 

bir davad1r. Fitrelerirnizi Hava Ku
rumuna verelim. 



Giines - Enosis 
' 

Diinkii 
2 - I 

ma~ta Giine' 
A tina 

maglub 
takmun1 
etti 

T. S. K. nun lik ma~lanmn tehir edi· 
lemiyecegine dair karar vermesinden ev
vel Pireden hareket etmi§ bulunail Atina
nm Enosis tak1m1 diin birinci ma~m1 Tak
sim stadyomunda Giine§e kar§I oynad1. 

Hakem Nihadm idaTesinde cereyan e· 
den oyuna misafirler Sakalavunas • Gas
paris, Papadopulos • Manita I, Kondo
lis, Patroklos • Manita II, Klentis, Ca
netis, Vasiliya, Hristodulos ~eklindeki ta· 
knnlarile i§tirak ettiler. 

Giine§liler de bugiinkii Beykoz oyu· 
nunu gozoniinde tutarak birinci tak1m 0 • 

yuncularmdan bir k1smmJ birer devre oy
nathlaT ve birinci devTede taknnlanm 
§oyle tertib ettileT: Safa • 1Ihami Hristo
Dani§ ... Miikerrem, Ibrahim • Abdurrah
man, Orner, Melih, Murad, Niyazi. 

Oyuna Ciine§liler ~ok h1zh bir §ekilde 
ba§ladJlar. Boyle bir ba§lang•ca maruz 
kalan AtinahlaT uz1m miiddet sahada ~a· 
balamaktan, <;!rpmmaktan ba§ka bir su
T~tle mukabelede bulunamad!lar. l~inde 
birka~ da Yunan milli takim oyuncusu 
bulundugu soylenilen Enosis tak•mmm 

diinku oyunun ba§mdan sonuna kadaT 
bocalayJ§Jnl yalmz Giine§in htzh oyunu
~a h.amletmek _dogru olamaz. Enosis'in 
§imdlYe kadar lstanbula gel en. y unan ta· 
kimlanmn en zaylfl oldugunu da kabul 

etmek lazJmdJr. Giine~ diin ful tak~mmi 
9kannJ§ olsayd1 misafirlerin biiyi.ik biT 
sayJ farkile maglub olmalan muhakkaktJ. 

Enosis tak•mmda nefes ve atletik meza
yad~n ba§ka futbolla alakadaT hi~ bir 
mez~yet giiremedik. Gi.ine§in Cihadstz, 
~ aruksuz, R1zas1z, Rebiisiz taknn1 birin· 
CJ d~vrede bi.iyiik bir oyun tefevvuku gos· 
t~rd1. 19 uncu dakikada Abdurrahmamn 
hir ortalayJ§ma Y unan kalecisinden evvel 

<;!~ .. § yapa·n· ~elib gi.izel bir kafa VUru§ile 
~un:§e bum:•. ~olii ~azand1rdJ. Bu gol 
uz:r~ne Enosis hler bnaz canlamr, kendi
lenm toplar gibi oldulaT. Fa kat diin Gi.i-

ne§ hiicum hattmm en muvaffakiyetsiz 
oyuncusu alan Murad 28 inci dakikada 
sag ac•ibmn ortalay1smdan kaotiRJ topu 
bir plase ile Enosis kalesine sokarak ta
kimma ikinci golii kazandJrdi 

.. Oc; dakika sonra da Mani~a II, Gi.ine§ 
mudafaasmm adam tutmaga ehemmiyet 
vermeden a~Jh§mdan istifade etti. Orta • 
lardan aldigl topu kuk metroluk bi1 si.iri.i§ 
yaphktan sonra Giiner. kalesine kadaT go
tiiriip ath ve Atinanm yegane goliinii yap· 
mi§ oldu. Hakem Nihad, Enosis'in sag 
miidafiini kendine kar§I mi.inasebetsiz ha
reketinden dolay1 oyundan c;•kardJ, 

Ikinci devreye ~1k1hrken Gi.ine§ mi.ida
faa hatlannda tlhamile 1brahimin yerleri
ne Mehmed Re§adla Yusuf oyuna girdi
leT. Hi.icum hattmda da Melih mi.istesna 
biitiin oyunculaT degi§.tirildiler, Bu devre 

birincislne nlsbetle zevkslz oldu. lkl taraf 
kalelerini miidafaa hususlannda muvaf· 
fak oldulaT, fakat hiicum hatlan, Yunan

ltlann beceriksizlikleri, Giine§lileTin de 
isteksizlikleri yiiziinden hi~biT i§ goreme· 
di ve birinci devredeki vaziyet degi§meden 
oyun Giine§in 2-1 galibiyetile neticelendi. 

Bugiinkii mag 
Enosls tak1m1. bugiin T aksfm stadyo

munda ikinci ma~m1 F enerbah~e ile ya
pacakttr. ~ 

,C1JMliURIYET 

Spor ve kafa 
Yazan% NVZHET ABBAS 

Yaz1miZ1n ba~hgmdan ilk bak1~ta da-1 uyu~uklugu takib eden asabi hal, son 
ha kolay anla~1lacak bir tabirle sporcu derece mi.inebbih bir ilac alm1~ gibi bir
zekasm• kasdettigimiz anla§1lacak. Hal- denbire bi.iti.in vi.icude yay1lan mi.ithi~ bir 
buki biz bugi.in zekadan degil; bunun kuvvettir. Fakat devams1z ve yalanc1 
tam aksi olan budalahktan; sporun, da- bir kuvvet! Belki iki, pek pek lie; ra -
ha dogrusu kafay1 bir uzuv gibi kuBan- vund devam eder. Eger bu esnada has • 
mak mecburiyetini tahmil eden spor • m1 knock • avt etmek kabil olursa ne 
larm kafa ve zeka ilzerinde tevlid et - ala! Aksi takdirde sizin knock - avt ol
tigi akslilamellerden bahsetmek isti • mamz yi.izde yi.izdi.ir. 
yoruz. Antrenman hasmrmdan yedigim o 

F.a~at sporculan, hele erkek c;-ocuk mi.ithi~ yumruktan sonra onu i.ic;i.inci.i 
sah1b1 ana ve babalar1 beyhude yere ravundda yere sermi§ olmama ragmen, 
korkutmll§ olmamak ic;in de bu yaz1da- §imdi itiraf edebilirim ki bu yumruk • 
ki mi.italealarm - bizdeki gibi amati:ir tan sonraki ravundlan kat'iyyen habr
spo~a. - an~ak ~ilzde yirmi d:recesin~e hyamtyorum. Hatta bu vartanm iizerin· 
kab•h .. ta~b1~ mutalealar oldugunu pe§1· den haftalar gec;tigi halde bir tiirlil ma
nen soyhyehm. neviyatrmm di.izelmedigini de pekala 

Bazt sporlarda - ba~ta boks ve bun • hatlrhyorum. Arhk yumrukla§ma ale
dan . son~.a ve c;ok dab~ ehven olmak min de i~im kalmad1guu ihtar eden bu 
~arhle gure§, futbol gehr • sporcu, kafa- hadisedir kl bokstan vaktinden evvel 
Slnl bir UZUV gibi kullanmak mecburi • qekilmemde amil olmU§tUT.• 
yetindedir. Zeki ve mildafaalar1 daha saglam 

Boks baric, belkl de giire~e, futbolda boksorler candan dovii~enlere nazaran 
boyle bir mecburiyet yoktur amma bu hastal~ga daha az tutulurlar. Baz1 • 
bunlarda temayiiz etmek ic;in de Ilizu- Ian da ilelebed budala ve ahmak ola • 
munda kafayt kullanmak bir §art hali- rak ya§rumya mahkfun olurlar. 
ni almaktad1r, Gilr!!§c;ilerde, futbolcularda cyumruk 

Acaba sporcularm kafalarnu bir uzuv sarhO§lUgu• hastahfp. elbette kl boksor
gibl kullanmak neticesi ba§lanna bir Iere nazaran ender denecek kadar az· 
za~ar geliyor mu ve bu~dan er veya ge~ d1r. Fakat ~ur.a51 da muhakkaktlr ~i 
muteessir oluyor~ar mi. . . insanm kafaSl oyle bir uzuvdur ki haf1f 

Profesyonel brr boks15rtl.n dort, be§ veya ~edid her hangi bir sadmeden her 
senelik: ring hayatmm sonunda viicudce halde miiteessir olmaktadrr. Dikkat e
v_e kuvvetc;e bu ~ale girmesi, • hariku- dilecek olursa, pehlivanlar arasmda Ja 
lad.e e~saf.takl ~S:1snalar baric • normal uzun zaman gi.ire§enlerin baZL gayri -
telakk1 ed1l.mehdrr. tabiilikler arzetmekte olduklarl gorU-

Buna mukabil boksorlin menejeri de lilr 
onun ringin haricinde de biraz fazla u- Pr f 1 futb 1 1 arasmda da 
nutgan, dikkatsiz ve zekasm1 bir mesele 0 etsyoknett'kt 0 cu ar s nra bir 
" · d Udd t t k 'f ed k oyunu er e 1 en az zaman o 
uzerm e uzun m e e S1 ememe bd ll k it b"lik: b gosterir k! 
gibi karakteristik noksanlarml tesbit et- ba a 1d ve gayr a du kl a§ 1 rda 
mektedir. Ayni suali Ustiiste birkac; de· unu a oyun oyna _I a? zaman a • 

f k bir bit d ''biirii kafa vuru§larmm d1magda brraktJg• 
a sorma , mevzu me en o - 1 tl k b' kta d'kilerek sarsmtJlara atfetmek dogru our. 

ne a a;;dvdermt e ' U:. nog'bi yaynil nokta Vi.icudiin boyundan yukansm1 kul -
uzun mu e cam goz 1 a • . 1 .. ed b km k 'b' h ller de lanmak mecbunyeti olan spor annt ve 
ya • gorm en - .. a a g1 .1 a bu meyanda bilhassa boksun kafaya za· 
bu arada ba§gostermektedrr. K1saca 1 ld • h kk kt rt" k" bir 
boksor bir nevi hafif sarho§luk araZL rar 1. 0 .. ugu mu a a 1r. ..,un .u 

ostermektedir ki bu hal "riiyu" iin- boksorun baygmhktan ba§ka brr ~ey 
g ' ' yu § demek olm1yan knock - out'larla nehce-
den, bak:i~larmdan, konU§U§Undan, vel- 1 b' k 1 1 1A 
h 1 dd

• • b' k t ah·· enen rr~o rna~ ar yapml§ o mas1 a-
as1 rna 1 ve manev1 rrc;o ez u • d 

ratmdan anla§1lmaktadrr. Zlm rr. 
B kerteye gelen boksor akhnt ba- Kafaya yenen bir darbe netlcesl bay-

~1nau toplaytp vaktinde rin~i terketme- gmhk ise mutlak sur~tte dima~ iizerin
d.i"t tAlctHrde hiitiin sobretini c;i.iratlP de- az ~ok • 'tesir ve 1Z ?•r:"~akta~Ir. 
, S ,_ 

1
_.. d' 'Rnkc;l:; mnkAy<><:P &dtkhiJi tnkda de 

n.Clyoettnc ~"e .tr. 
Boksorlere ~nz olan bu nal acaba futboldaki kafa vuru§lan c;-ok hafif §ey-

nedir ve nereden gelmektedir?' Bunu lerdir. B~.na ra~en liizuml~, liizumsuz 
anhyabilmek ic;l.n ne bir doktor, ne de ve sert §Utl.er.l kafa vuru§lar1l~. durdur
bir kahin olmaga hacet yoktur. Kafaya mak te§ebbiisil her zaman ve 1t1yad ha
ve c;eneye yenen yumruklar, kafaya, line ~e~irilmesi mahzurlu bir usuldUr, 
c;eneye ve surata tesadiif eden darbeler deneb1lrr. 
- bir boksor gibi bunlara ah§1k da ol • Sporcuya 'kafaSim b1r uzuv gibi kul • 
sak • erge~ biinye ve dimag Uzerinde fe- lanmak mecburlyetinl tahmil eden spor
na tesirlerinl gostermekte ve boksorU !arm bilhassa profesyonellik: losmt teh
sakat btrak:maktachr. Her hangi uzuv o- likelidir. Bu gibl sporlan meslek ittihaz 
lursa olsun, tahammill edebilecegi taz- edenlerin cyumruk sarho§lU~• hasta
yikten fazlasma maruz b•rak1ld1 mt, hgma tutularak hayatlarmm sonuna 
mutlak surette ve bir daha eskisi gibi kadar §UUl' noksamna, asabi marazlara 
~ah§mamak ilzere zedelenir. milptela olmalar1 da uzak bir ihtimal 

Boks mehafilinde adma cyumruk degildir. 
sarho§lUgu• denilen hastahga, boksorle- Amatorlere gelince; bunlara tavsiye· 
rin yiizde doksam tutuluyorlar. Vazi • miz, hangisi olursa olsun, spor, onlarca 
yeti vaktinde kavray1p ringden ~ekilen nihayet bir zevk meselesi oldugundan 
me§hur boksorler arasmda Gene Tun- miimkiln oldugu kadar kafalanm ko -
ney hahratmda bu hastahk hakkmda rumalar1d1r. Qiinkii yukartda da izah 
§Unlan soylemektedir: ettigimiz gibi -kafa bir kere sakat oldu 

c- Yumruk sarho§luitunu evvela an- mu, tedavisi gi.ic;le§en bir uzuvdur. 
trenmanda hissettim. Dempsey'le do - NVZHET ABBAS 
vii§mek iizere ha:rulamyordum. An - Baktrkoyd k" 1 
trenman hastmm, hakild ve milstakbel e I rna~ ar 
hasm1m kadar degilse bile her halde Bugiin, BakJTkoy, Barutgiicii alanm • 
c;ok ac1 yumru~ olan bir devdi. Ondan da Barutgiicii • Davudpa§a spoT kuliibi.i 
yedigim yumrugun kafamdan ba§hya- A. B. G. tak1mlan kar§Ila§acaklardJT. 
rak biiti.in viicudiimii deh§etli uyu§uk Aynca ayni kuliiblerin voleybol taktmla· 
bir hale getirdiginl hit; unutamam. Bu n da rna~ yapacaklard1T. 

Bugiinkii ma~lar 

Giine,-Beykoz, G. Saray· 
i. Spor, Fener - Siiley
maniye kar,IIa,Jyorlar 
Bugiin lik mac;larmm dordi.incii hafta 

kar§lla§malan T aksim, Sere£ ve Kad1koy 
stadyomlarmda yapilacaktJr. Birka~ gi.in
denberi havanm yagmurlu gitmesinden 
sahalarnn1z heThalde sulu, ~amurlu ve 
berbad bir hale gelmi§lerdir. Giizel biT 
futbol oyununun tatbikma ba§hca mani 
te§kil eden bu vaziyetten ba§ka riizgaT ve 
soguk da nazan itibara ahn!TSa bu hafta
ki mac;lann mahdud merakh ve taraftaT· 
!aT tarafmdan takib edilmeleri muhtemel
diT, 

Bugiin kar~1hklJ rna~ yapacak olan ta· 
k•mlarla bunlann oynanacag1 sahalar 
§UnlaTdtrt 

T aksim stadyomunda Giine~le Bey· 
koz, Galatasarayla 1stanbulspoT; Seref 
stadyomunda Vefa ile T opkapJ, Be§ik
ta§la Eyi.ib: Kad1koy stadyomunda Fe
nerbah~e ile Siileymaniye. 

Sayd!glffiJZ bu mi.isabakalann en mii· 
~imleri Giine§ • Beykoz ile GalatasaTay -
Istanbul spoT ma~landJT, Beykozlular ge· 
~en hafta F enerbah~eye kaT§J yapt1klan 
ma~m birinci devresinde san laciverdlileri 
e~di§eye di.i§iiren biT mevcudiyet gosteT
rnJ§leT, fakat ikinci devTede maruz kald1k· 
Ian s1k1 biT tabiye kar§Ismda dayanam•· 
yarak sahayJ 5-1 gibi oldukc;a agJT bir 
maglubiyetle teTketmi§lerdi. Beykoz ta • 
k1m1mn hi.icum hath mi.idafaasma nisbetle 
hayli zaytftJr. Bu sebeble bugi.in rahat 
bJTak•lmasJ muhtemel olan Gi.ine§ miida
fa•smm kendi hi.icum hattm1 destekleyip 
daimi surette faaliyete sevketmesi ve ne
ticenin Beykoz aleyhine olmasma biiyiik 
ami! olmas1 muhtemeldir. 

Galatasaray • istanbulspoT ma~1 da 
oldukr;a. alaka verici biT kar§tla~madJT, 
Senelerdenberi kar§Isma ~1kan rakibin 
c vununa uyup iyi oyuna iyile, fena oyuna 
da fena ile mukabelede temayi.iz eden 1s
tanbulsporlular bu sene bu vas1flanna bir 
de §ansstzhg• ilave etmi~ bulunmaktadiT. 
Giine§le berabere kald1ktan sonra nisbeten 
zay1f kuliiblere kar§l yapt!klan ma~larda 
hir m"~lubiyet ve bir berabereli daha 
elde eden san siyah!Jiann bugiin her haf
ta bir par~a daha diizelen GalatasaTayh
lann kar§Jlannda eski §ohretlerine lay1k 
bir oyun ~1karmalan muhtemeldir, 

San kJTmiZlhlarm da lik ma~lan tas • 
nifinde elegin i.istiinde kalmak ve kendile· 
rine laz1m olan puvanlan elde etmek ic;in, 
ge~~n hafta Be§ikta§ gibi senenin en iyi 
bi · te§ekkiili.i ile berabere kalmamn gu • 
ruruna kap1lmadan, kazanmak azmile 
oymyacaklanm zannediyoruz. 

Geriye kalan diger i.i~ ma~ta da Fe· 
nerbah~e. Be§ikta§ ve V efamn, fevkala
de ahval miistesna olmak i.izere bugiinkii 
Takiblerini yenerek sahadan aynlmalan 
~ok kuvvetli ihtimal dahilindediT. 

' Bugiinkii rniisabakalar 
Taksim stadyomunda 

Sa at 
Fenerbahcte - Enosl.s 11 
oiine~ - Beyk~z 13 
Oalatasaray - I. Spor 14.45 

$erel stadyomuncla 
Vefa. - Topkap1 13 
Be~ikta§ - Eyiib 14.45 

Kaclrkoy stadyomunda 
FenerbahQe - Siileymanlye 14.45 
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Ho§ bir vakit l!e~irmek i~in 

NO VOTN i' de 
Miintehab bir orkestra refakatiode 

Budape,te Operet ~antozii 
RUDOLFFY 

ZENiTH 
1938 Modeli 

ile sevimli tenor 
YUNKA 

n•n 'ark1lannr dioleyiniz. 
( flatlarda zam yoktur. ) 

iiiiill- Tepeba'rf• • Caire 

En eski ve biitiln Ameri:ka
da en fazla ra&'bet bulan rad
yodur. Sat1§ yeri: Yalmz, Bey· 
oglunda BAKER magazalart. 

Karadeniz Eregli Belediyesinden : 
1 - Yap1lacak i~: Kasabamtz Ama!ilar istikametinde (7) kilometre mesa • 

fede bulunan su isale i§inin ke!iifnamesine aiddir. 
2 - Bedeli muhammenesi 500 liradrr. 
A - Hulasai ke!iif c.etveli, 
B - Projelerin tanzimi, 
D - Ke!iifname, 
G - Fenni liartname, 
3 - Bu i!ie talib olanlarm su i!linden anlar miihendis olmas1. 
4 - 29/11/1937 tarihinde ihale edilmek iizere a~1k eksiltmiye vazedilmi!itir. 
5 - isteklilerin Belediyemize milracaat etmeleri ilan olunur. (7656) 

,, . .. •, .. ... ~ . : 

Ba§, di§, nezle, grip, rornatizrna nevralji, k1r1khk ve biitiin 
agrdartmzl keaer. lcabmda giinde 3 kate ahnabilir. 

T aklidlerinden sakrnrnrz ve her yerde rsrarla 
Gripin isteyiniz. 

Ankara Tiyatro 
KIZ 

Okuluna 
Tale be Abn1yor 

Ankara Tiyatro Okuluna lnz talelie almacaktrr. :Arzu edenlerin a~agtdaki 
§artlan haiz olmalan lazrmdrr: 

1 - En az orta okul mezunu olmak. 
2 - Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 
lsteklilerin 2 birincikanun per§embe giinii saat 11 de lstanbulda Sehir 

tiyatrosunda imtihanlan yap1lacagmdan bu tarihe kadar $ehir Tiyatrosuna 
miiracaatleri ve o ~n tiyatroda bulunmalan ilan olunur, c4342• (7950) 

Karacabey Harast Direktorliigiinden: 
Yalmz mUessese memurin ve mi.istahdeminlnln tedavilerile i§tigal ede

cek 150 lira ayhk iicretli bir hekime ihtiyac vardlr. Memurin kanununun• 
daki evsaf ve ~artlan haiz olanlarm evraln miisbitelerile beraber nihayet 
937 birincikanununun onuna kadar Karacabey Haras1 Direktorli.igune mii• 
racaatleri laztmdir. (7916) 

K A E 

Grip, Ba~ ve Di~ AQnlan, Nevraljl, Artritizm, Romat1zma 

insaat ilant 
Karacabey Merinos Y eti,tirme 

c;iftligi Miidiirliigiinden: 
1 - Karacabey Harasmda muteliekkil Merinos Yeti§tirme Qiftligi ic;in 

bir koyun ag1h kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 
2 - ln§~atJn ke§if bedeli 9750 lira 14 kuru§tur. 
3 -:- Eks1ltme 8/12/937 tarihine musadif c;ar§amba giinii saat on be~-

te Mermos Yeti§tirme Qi~tligi !n§aat Komisyonunca yaptlacaktrr. 
4 - Muvakkat teminat miktart c732• lirad1r. 
5 - Bu i§e aid evrak ve §artnameler §Unlarchr: 
A- Mali ~artname 
B- Fenni §artname 
C- Proje 
D- Baymchrhk i§lerl genel §artnamesi 
E- Baymdtrhk i§leri fenni §artnamesi. 
6 ~ isteklilerin §eraiti kanuniyeyi haiz bulunmalar1 ve 2490 say1h ka

nun tarifah dahilinde teklif mektublanm 8/12/937 r;aat on dorde kadar Ko
misyona te;vdi etmeleri, fermi ~ mali §artnameyi gormek ve okumak is • 
tiyenlerin hergi.in Merinos Ciftligi Muhasebesine miiracaatleri. (7888) 

Korkuyorum ! 
hatirlamaga ~all§tJm. Fazla mi.iteessir ol-~sedi. Bu telki~ bir anda bana o gece duy·\piyi ~ekip ~Jkt1m. I -Gene gelirsin in§allah, 
mU§ muydu? Sabaha kadaT aglami§tl. dugum §eylen unuttunnu§tu. Kar§Jsma Ertesi sabah bahreye r1ktigw1m zaman H k k b'l . .,. 
E · ·· ·· 1 · d N' · ld k' t d b' · O "' "' - amm var en a 1 m1r rtes1 gun goz en mosmor u. H;m? bir san aye ~e 1p o UT UI_TI• IT s1gara sman kovalan dolduruyordu. Kahvemi .. .. w k• • 
Mademki memleketinde bir sevgilisi vaT, yakt1m ve ayak ayak _i.ishine attn~~· .~i.i- i~tim ve biraz ~i~eklerle me§gul oldum. . Be.rabe~ yuru~ege ba§ladik .. ~w~ Jye. 
benden aynllrsa onunla ya§JyacaktJr, ne· li.imsemege devam ed1yordu. Yuzunde l~imde geceden kalma sJkmti devam edi- ~md bJzde ~ken ~oy~~ek~.n ~ekmdJgJ, !,~ 
den bu kadar mi.iteessir olmu§tu? Niha- tatll bir pembelik ve mahmurluk vard1. yordu. Biraz a~Ilmak i.imidile sokaga u son~a . an . uy ugu !r~ey varsa . ~g
yet ikiden biri bu degil Il!~ydi? 1§te o za· Banyodan yeni ~Ikml§ o~~~a~t~. Bi.iti.in ~Ikt!m. Kirda gezindim. lstasyona dogru ~ek~kelc _Ih~.•Yt~~e, .cesaretlm artlnnak J<;m. 

Telrika: 49 

Doktor da kansmm bu acayib huyla
mdan hi~ endi§e etmeden, onun gururun-

dan hisse almak ister gibi: . 
- Oyledir, diyordu, yamand1r, ade-

ta matmazel Doktor! 
Kadm ellerini ~1rptl: 
- Matmazel Doktor, yahud Mata • 

y hari! 
Kocas1 ba§Jnl salhyarak bana baktt: 

1 ~ - Casus romanlanna bay1hr, dedi, 
~ I '§i giicii bunlan okumaktJT. Hatta kendisi 

Ide bir casu-; romam yazm1ya kalktt, 
§ Bu nevi romanlardan bahsetmege ba§· 

addar. SJkmtJm arth ve ilk fiTSatta mii· 
n;aade isteyip kalkt1m. 
J:; Eve kadar ag1T ag1r yi.iri.iyeTek donii· 
htordum. Fena hisleTie dolu oldugu 1<;m 
z :endi i~ime bakmaga cesaretim yoktu. 

\.g1r bir ofke ve s1kmt1 i~indeydim. S•km-
01• ve nefret. Kendimden ba§l!yarak her· 
K:ese ve her§eye kiZiyordum. Omriimde 
I<:imseye bir tokat atmi§ adam degildim. 
m:' a kat eve gidince Zehray1 ayaklanmm 
5I1ltma alarak biitiin kemiklerini k1rd1ktan 
ol .. mra kapmm oni.ine bJrakmak aTzusu du-

·uyordum. Kendime de hiirmetim kalma-

Yazan: Server Becli 

IDI§h. Eski fikirlerime aykm hareket et· 
menin ba§kalanna daima laytk gordiigiim 
cezasm1 ~ekiyordum: Kendimden 30 ya§ 
ki.i~iik bir kJZ almak, hem de biT koylii 
kizl, bir besleme a!mak... Beni bu miina
s~betsizlige te§vik ettigi ic;in ;;aziyenin 
hahrasma da kinim vard1: «Pinti ve bu
dal~ kadm I diyordum, sag olsaydm da 
fazil~t zannettigin §eyin neticelerini gor· 
seydm .... ~~ksadm g\iya Zehraya da, 
bana da 1ythk etmekti; ikimize de fenahk 
etmi§ oldun.» F akat, boyle dii§i.iniirken 
Sa~iyenin f.ena biT ma.k~admdan §iiphe 
ettlm. Belkl de o, kendlSl oldiikten sonra 
yerine daha uygun bir kadm gelmesin~ 
dense, benim Zehray1 alarak bedbaht 0 }. 

mamJ ve onu aramam1 istemi§ti. ArtJk in· 
sanlarm hepsinden o kadaT §iiphe ediyoT 
ve igreniyordum ki zavalh ;;aziyeye bOy
le akakhklar isnad etmekten de c;ekinmi-

yordum. _ 
Zehraya gelince ... Bu kan, o koylii 

gencile beni'll aTamda tereddiid ediyorsa, 
benden aynlarak memleketine donmege 
mecbur olmasma o kadar gam yemiye • 
cekti. 'lenim teklifimi nas1l kar§!lad•gml 

man, ben de, Zehramn Omeri sevip sev- gori.ini.i§i.inden bana s:e~cllgimi Jade eden yi.iri.idi.im. Doni.iyordum. Kar§Irna birden· a 
1 

ah soy e •m · . 
medigini merak etmege ba§lad1m. Sadece bir tesir fJ§kmyordu. I~1me arzum kadaT bire Rukiye <;Jkh. . - Aynhyoruz, Ruk1ye Hamm, de• 

on dan korkuyor muydu? Bu da mi.im· §iddetli bir k1skanchk doldu. 0 anda, - Sen buralard .,. d' dJm. ·· 1 · ' · · · k l b k k · · a ne anyoTsun r Jye K d h t ' k t b' WI k kun. phda1 a§klar vah§l olurlar. KoyleT· sevgililenm ba§ a anna ITa mama 1~m sordum. a m, ayre e sevmc a an _IT ~1g! 
de sevda yi.izi.inden cinayet eski bir an'a- balta ile parc;ahyan adamlarm hassasi- Oniinde d d w . .. d' kopararak, yolun ortasmda b1rdenbire .. . . I d UT ugu ev1 goster 1 d d w k .. .. b' ··d 
nedir. Zebra Omerin tehdidini ika etme· yetlerini daha JY1 an a lm. - Ben buTada Jm d d' . ur u ~e agzmi a~ara yuzume IT mu • 
w k d' Id w · k 'dd· k k · · b h b'• b' · y ' e 1' det sess1z bakh ge mu te IT o uguna manara c1 1 or· Agzmi arama 1~m a se ta u IT - B1zden aynld1ktan sonra hemen · 
ku nobetleri ge~irebilir. F akat kendisinin mecradan girmek istiyordum. buraya m• girdin? Hala inanam1yordu: 
bunda bir taksiri yoksa biitiin o macera· _ Y ann avukatla bulu§acagJm, de- - Zaten ~agmyorlardJ. - Sa hi mi? dedi. 
y1 Zebra benden nic;in gizlemi§ti? dim. • , Birdenbire bu kadmJ kaybetmi§ ol· - Sahi! dedim. 

Bunlan Nebileden evvel, hemen 0 ge· Ben sozew bu ~a~a:. CJddJ ba§la~mca ~ maktan gelen bir teessi.ir duydum. Zebra Beni kucakhyacakml§ gibi yamma 
ce anlamagv a ihtiyac1m vard1 Eve gidip hemen bacagm1 ortunun altma ~ekn ve b1r memleketine g1'derse R k' b · · · yakla§arak: · · d u Jye emm J§Ime 
de Zehray1 uyamk bulursam, ona kaT§! miidafaa hare~et.!e toplan .1· Osmandan ziyade yarardJ. BiT anda - Ah Faz1l Beycigim, nihayet dedi· 
ofkemi gizliyeTek agzm• aramaga muvaf- Ben agJr agl~ dev~m ethm: . .. ?unlan dii§iinerek Rukiyeye iltifat etmek gime geldin ya I dedi. 
fak olabiliT miydim? - F arzedehm k1 mesele buka~ gun 1stedim: ArtJk Rukiye Hammm hakkm1 teslim 

Bir tecri.ibe yapmaga kaTaT verdim. ic;inde halledil?i. Senin hemen yola ~Jk· - Y a ... Cok iyi. Herhalde send en etmemek miimki.in degildi. F akat biTden• 
Eve yakla§Jrken, dJ§andan, misafir man laz•m gehrse ne yapacaksm? memnundurlar. hire yiiz veTmek istemiyordum. Benim ses 

odasmda l§Ik goriince Zehramn yatmad1- Bu soziin tesirini anlamak ic;in on a - Ben onlardan memnun deg1lim, <;Jl.armadigJrnl gori.ince soTdu: 
gm1 anlad1m. bi.itiin dikkatimle bakttm. Ba§m• oniine dedi. - Ni~in? 

Ag1r agJT merdivenleri c;•ktJm. Odaya igdi. Yi.izi.inden biiyiik bir keder ak1yor· Ve korku ile penceTelere bakh. - Belliba§h bir§ey yok ... Bir tak1m 
girdim. Zebra soyunmu§, i.istiinde ince bir du. - Nic;in~ diye soTdum. dedikodular ..• Fakat bilirsin ki ben bu• 
ortii ile divana uzanml§h. (:1plak bacak· - Gidecegim ... diye mmldand1. - Kalabahk bir aile. Oc; tane erkek, nu da sevmem. Ba§Iffil dinlemek ic;in. 
larmdan biri ortiini.in iisti.inde idi. Bir§eY soylemesini bekliyordum. Yi.i· dort ~ocuk ve iki de kadm vaT. ErkekleT Rukiye ba§•m sail ad•: 

SigaTa ic;iyordu. Beni gori.ince dirsegi ziinii yastlga kapad1 ve aglamaga ba§la· titiz, c;ocuklaT §Jmank, kadmlaT huysuz... - Dedikodu k1yamet! dedi. 
iistiinde dogruldu, yiiziime bakh ve ara- d1. lc;imde k1m!ldamaga ba§hyan merha- Ah FaZII Beycigim, sizdeki rahat! bul- _Sen de duydun mu? 
m1zda hi~ bir§ey gec;memi§ gibi giiliim- metin azmasmdan korkarak, derhal ka- mak kabil mi? Evimde gibiydim. (Arkas~ varl 
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l'Q§ megva ihracalz davamzz Bir ihbar 

Oziim Kurumunun yapt1g1 
tecriibeler iyi neticeler verdi 

20 bin lirabk sahte 
senedi kim hazirlami'? 

Birinci sorgu hakimligince aleyhinde 
takibat yap1lmakta olan Beyoglu ikinci 
noteri Hasan Ark hakkmda, Miiddeiu -
mumilige yeni bir ihbar vaki olmu§tur. 
Ogrendigimize gore ihban yapan un tiic· 
carlanndan Hasan isminde bir zathr. 

ad eta liamburg ve Londraya gonderilen iiziim ve kavunlar 
~imdi Kurum, dahilde ve haricde siiriimii arllrmak 

me,guldiir 

kap1~ddJ. 
• • 
J~m 

lddiaya gore, ikinci noterlikte Hasan 
namma, yirmi bin lirahk sahte bir ibra se
nedi tanzim edilmi§tir. Hasan kendi ha
beri olmadan bu ibra senedile yirmi bin 
lirayt tamamen alml§ gibi gosterilmek -
tedir. tedbirler almakla 

• lhbarm s1hhatini tahkik ic;in, birinci 
sulh ceza hakimi Re§idin nezareti altmda 
bir ehlihibre heyeti te§kil edilmi§tir. He
yet, birkac; giinde11beri ikinci noter mua -
melatmt devir alml§ olan altmc1 noterlikte 
toplanarak, sahteligi iddia edilen sened • 
ler lizerinde tetkikat yapmaktadn. 

Fwbna durdu, fakat 
bekleyen vapurlar var 
Karadenizde fit; giindenberi devam 

eden y.ld1z karayel ftrtmasJ, diin a~a
ma dogru biraz si.iklinet bulmu~ur. Bu
na ragmen Karadeniz Bogazmdan diin 
ancak iki ecnebi vapuru ic;eri girebil -
mi§ ve gene iki ecnebi ~ilepi dJ§an ~lk
ml§tll'. 

U7;iim Kurumunun lmalathanesinde faaliyet [solda i~4;iler 
i~in yapilan modern temizlik te~kilatmdan bir ko!$e] 

Diin gelmelerl lazun gelen Denlzyol
lan idaresi vapurlan gelmedigi gibl g1.. 
decekler de heniiz hareket etm.em~tlr. 
Romanya vapur idaresinin vapurlan da 
dahil olm.ak iizere alt1 vapur Kavak 11-
manmda beklemektedir. 

lj lztnir (Hususi muhabirlmizden) -
c' ~Utn Kurumunun biiy.ik ve modern ln
v l~,, Glum imalathanesine girer girmez, ev
i'e a §a§1rd1m. Giizel bir l:es, bu geni~ ima
athanenin havasmda dalgalana dalgala-

na §U k ·· I" d §ar IYI soy uyor u r 
Delisin deli Riinliim. 
~inbir bereli giinliim. 

.J .1\.endi kendime giildiim ve mmldan
llllt): 

d - l§~i i~in, galiba iyi hanende k1zlar 
/ tutmu§lar. F ena degil. Eger bunu soy
tYen, bir incir i~isi, bir iiziim i§c;isi ise 

bY~1?arim, Gidip pekala bir san'atkar ola· 
lit, 

'( ~eger, bu ses radyodan geliyormu~. 
am imalathaneye radyo da konmu§. 

~i.irkiyede ilk defa vuku bulaeilen bir~y. 
.. u • ternizlenme yerleri de bir ayn 

&l!zellik ve intizam i~inde. Y1kanma ~e§· 
lttelerinde fiT~alar, sabunlar var. Her i§~i, 
kllerini, tlrnaklanm mutlaka, giinde bir 
a~ defa temizliyecek. 

b· K1zlar, Turk i~ileri, beyaz ve temiz 

1
1r k'Y,afet i~inde, hie; durmadan ~ah§1yor· 

.a~. Uziim kurutma, iiziime renk verme flrl (yerli mamulat) 40 bin Iiraya mii • 
enunel bir makine yap.lrni§ ki, e§i yok .. 

*** -
SutunlanmlZl buna degil, as1l ha§ka 

~evlua, vaktile ustad1m1z: Yunus Nadi • 
11llt ehemmiyetle iizerinde durdugu ya~ 
~eYva ve sehze istihsal ve ihrac1 mesele-
1111e. hasretmek istiyorum. 
d ... Dzum Kurumu bu y1l, hiikumetten al-

'&1 ilham ve direktiflerle, ilk defa ya§ ii
~Utn ve kavun lizerinde laze meyva ihra
Cllta ba§lad1. Heniiz tamamile yabanclSI 
old ~ f k l ~ .. h Ugumuz, a at ya§ meyvac1 Iglrntz 1~m 

1
,aYati bir ehemmiyet verdigimiz bu i§e, 

tlltngelen tecriibeler yap1lmak suretile 
{'.aliyet zemininin hamlanmas1 laz1md1. 
ltraf etmelidir ki, Dziim Kurumu, bu 

~::r~b~Ierde ~!r hayli yorulmu§tur. <;un-
~· Ihhyaca gore mahsul hamlamak, tek· 

)),.... k'l 
, &lne vak1f oJmak, ambaJajlarda, na I 

l§lerinde hatah davranmamak, sevkiyata 
l'rtUsaid vapurlar temin etmek laz1md1. 

Yazan: 
Vicki BAUM 

Bunlann lse, hir hamlede, tam ve kamil kararla§tirmi§tir. Bu suretle iizum mamu
olarak ba§anlmasJ imkam azdt. Biz, me- lah diye ayn bir i§ a~Ilml~ olacakbr. Bu 
sela Londra piyasasmda ya§ Uziim sat1 • sene tecriibe mahiyetinde yanm milyon 
§Ina 13 iincU olarak giriyorduk. Y ani on kilo tarab imal edilmi§tir. Gelecek sene 
iki rakib memleketin, tees~iis etmi§, tamn· i~in tasavvur olunan miktar be~ milyon 
ml§ vaziyetlerine kar§I bir muvaffakiyet kilodur. ;;araba, hem dahilde ahct vard1r, 
kazanmak istiyorduk. llk zamanlar, de • hem haricde .. Y a§ Uziim sevkiyatmm ve 
digim gibi, bir hayli mesai sarfedildi. Am~ Jarab imalinin ayn hirer ktsim cephesi de 
balajlar, soguk tutma ve saire i§lerinde vard11. 
defaatle tadilat yaptld!. F akat nihayet, Kuru t1ztlm, ltabili sevk hale geltnceye 
Umidin fevkinde, ~ok parlak hir netice kadar, sergl, kurutma, nakil, i§leme, i~let
almdJ: me ve salre teklinde muhtelif masraflan 

Hamburg ve Londra piyasalanna gon• icab ettirir. Hatta bazan sergide iken yag
derilen iiziim ve kavunlar, oralarda, % mur ve saire ile tehlikeye dii§er. Keza, as-
1 00 denecek derecede bir saglamhk ve mada salk1m halinde hastahklar ge~;irir .. 
nefasetle a~Jidi, kapl§Jhrcasma satJld!, 0 Halbuki iyi ve saglam klSim ya§ olarak 
kadar ki, Alman iktJsad mecmualarmdan sevkedilir, geriye kalant k1smen kuru ola
birinin de yazd1g1 v~hile, bu iiziim ve rak satJhr ve §arab da imal olunursa, re· 
kavunlardan dost lngiltere saray1 kralisine kotle muhtelif kanallardan satJlmak sure
bile hediye verilmek cesaretinin ibrazmda tile sarfolunur. Hem de bir~ok masraflar 
tereddiid gi:isterilmedi. Saray, Tiirk top· yartdan fazla dii§iiriilmiit olarak... ' 
raklanndan gel en bu kii~;iik hediyenin ne· Kurum §arabian, yak1nda «T arl§ §&• 

fasetinden, tazeliginden memnun kald1, rabt» ad1 altmda sal!§a ~1kanlacaktJr. 
bu hissini tebriklerile beraber hildirdi. Gelecek sene i~in tasavvur edilen faait-
Kavunlanmiz da yiiksek fiatlarla satlldt. yetln ana hatlan §Unlardlrt 
Hatta Hamburg piyasasma, ayni gun 1-Y almz razak1 ve ~iyah tizlim 'degll, 
40 vagon Bulgar ya§ iiziimii geldigi hal- ayni zamanda ya§ ~ekirdeksiz iiziim sev • 
de, evvela TUrk i.iziimii sattld1 ve yuka • ketmek ve biitiin sevkiyatJ azami bir §ek· 
r1da kaydettigim gibi, kapl§llircasma . .., le c;1kannak. (<;iinkll, yabanc1 piyasa, bi
Y ani tecrube miisbettir, muvaffak olun- zim ~ekirdeksizi tan1maz. Bunun pro • 
mu§tur. pagandast, hatta muhtelif merkezlere be-

Y a§ meyva ihracmdaki zaruret §udur: dava dagihlmasJ yolunda yapilacakt!r. 
Art!k miinhaman kuru iiziim sevkiya· Ve kat'i kanaat §Udur ki. ya§ ~ekirdeksiz 

tile i§tigal etmek, tehlikeli bir i§tir. Y a§ iiztimiimiiz: k1sa !:amanda dunya piyasa· 
meyva ve iiziime, mlisaid fiatlarla ve smda mi.ihim bir mevki tutabilir.) 
istihsaldeki nefaseti muhafaza edilmek 2 - Kavun ihracmt arl!rmak. 
§artile, yeni ve zengin piyasalar temini 3 - Domates ve daha baz1 ya§ seh· 
pekala mumkiindiir. Bunlardan ba§IIcast, zeler ihracah i~in hamlanmak. 
Londra pazand1r. ;;unu unutm1yahm ki, 4 - Dziimleri, Karaburun sahillerin· 
Portekizin, mevsimi gelmce, Londraya de i§ merkezleri ac;arak buradan seri mo· 
her hafta yapl!g1 taze sogan sevkiyal! torlerle Selanige gondermek ve Selanik 
(250) bin sand1kllr. Yani ya§ meyva ve iizerinden, sogutma tertibatmt haiz: va -
sebze davas1, tasavvurun fevkinde ehem- gonlarla Hamburg, Londra piyasasma 
miyeti haiz bir i§tir. Bu suretle rekoltenin nakletmek. 
miihim bir k1sm1 eriyecegi ic;in, geriye ka- 5 - Dziim ambalajmda son tecriihe
lan mahsul de kendiliginden k1ymetlene lerle elde edilen Turk tipi ambalait tatbik 
cektir. Uziim Kurumu, ayni zamanda §a· eylemek. 
rab, sirke imaline de ehemmiyet vermegi 6- Tiirk iiziimlerlni, Turk firmala • 

Marmarada hava diin nlsbeten blraE 
daha sakin g~i~tir. 

Diinya Kano rokoru 
Saint • Cloud 27 (A.A.) - Maurice 

Vasseur, bu sabah 900 kiloluk kanolar 
lQin tesis edilen diinya stlrat r~korunu 
knmt~tll'. 

Vasseur, kara mfl1n1 43, 30/100 sa» 
yede yani saatte 133,318 kilometTo silr
atle katetm.~tir. 

rile «Hurma, Giilfatma ve saire §ekliD • 
de» tamtmak. 

7 - Sarah, slrke, teksif edilmi§ ftzftm 
suyu imalal!m artlrmak. 

Bu miihim ve esash tasavvurun blr de 
dahili piyasa cephesi vard1n 

Tiirkiyenin her bir ko~esine, yaf, 1turu 
meyva sevkiyah yapmak .. Bilhassa, Jmru 
iiziim ve incirimizi, Tiirkiyede oturduklan 
halde bunlarm yiiziinii goremiyen diger 

vatanda§l,ar,a da verip satabilmek. Nite -
kim, Kurum, bunun ic;in de faaliyete bat
lamJ§tlr. $imdi, hususi ambalajlarla muh· 
telif §ehirJerin sal!t §Ubelerine incir ve U• 
ziim gonderilmektedir. 

Ya§ iiziim ve kavun sevkiyat!ndan all· 
nan ~ok parlak neti~ ve haiz oldugumuz 
rekabet kudreti, lngiliz: ve Alman iktisadi 
mecmualarmda dikkatle, alaka ve tak • 
dirle kar§Ilanmt§br. Bu!llann ifadesinin 
altmda, bu sahadaki faaliyetimizin ha -
mladtgl miihim rekabet sarahatle itiraf 
edilmektedir. 

Y a, meyva ve sehze, ~arab, slrke, da
hili ve harici sati§In muhtelif §ekillere if
rag! demek. hizim ic;in buyiik bir doviz: 
i§i, bagc1hgm inki§a£1, mahsuliin istikba -
linin emniyete baglanmast demektir. 

Kurumun bu faaliyeti, §iiphesiz hiiyi.ik 
takdirlere laylktir. Hamburg ve Londra· 
daki alakadar Turk ticaret mehafilinden 
gelen mektublar, adeta heyecan dere • 
cesini bulnm§ bir memnuniyeti ve mut
lak bir iimidi ihtiva etmektedir. 

0. R. G. 

l mek iizere, kafasmda miibhem bir plan 1 almmn ortasma bir biikliim yapb. 
hamlami§ bulunuyordu. Gogslinii delen Wallert, tuvaletten avdet ettigi zaman, 
kur§un, ehemmiyetli §eylerle ehemmiyet: ?oris •. kendi kendine konu§ur gibi, kula
sizleri ayud etmek hususunda, ona yem gm! pue yedigini soyliyerek, sac;lanmn 

Ceviren: 
HamdiVAROGLU 
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bir kabiliyet bah§etmi§ti. Bazil'i gormege arasmdan, kulagmm etraflru ara§brd1. 
gitmek ic;in zaruri olan paramn tedariki W allert, aralanan sac;lann altmda, diin
ehemmiyetli idi. Bu maksadm tahakkuku yanm en gi.izel, en minik kulaklannm 
ic;in mi.iracaat edilecek c;arelerin hie; e- sakh oldugunu gonnli§tii. Bu, ince kenar
hemmiyeti yoktu. Ian ic;eriye dogru gayet muntazam bir 

Temmuzun 30 uncu gi.inU, bUtUn N.!v· 
~ork mlithi§ bir stcaktan bunahrken, Do· 
tts, Schuhmacher lokantasmm yolunu tut
tu. Maksad1, muhtae< oldugu yirmi dolan 
kradan istemek, bilahare bu paraYJ, lo • 
antada ~;ah~arak i§le odemegi teklif et

lllekti. Lokanta, zahir havanm fazla s1cak 
lltnasmdan dolay1, her cumartesi gibi ka
abahk degildi. Doris'in goziine ilk ~r
Phn ~ey, kendi yerine c;ah~an Schuhma -
c er'in yegeni oldu. Eteklerini uc;ura u
~ura dola§maktan zevk ahr gorlinen, <;ok 
&enc, <;ok giizel bir klzd1. Doris'i iuka
tidan a§ag1 siizdii ve on dort numarah 
~asay, gosterdi. Mu§terilerin, tuvalete 
f'~erken miitemadiyen yamndan gec;tik
'de~l bu masa, lokantanm en fena masas! 
l I, 

Doris: 

B- Hay1r, yemek yemiyecegim, dedi. 
en lllU§teri degilim. Mosyo Schuh

tnacher nerede? A~ag1da m1? 

S h Hay1r, seyahate c;•kt!. Madam 
c uhmacher ile gorii~mek ister misin;z? 

Doris, miitereddid, <:evab verdi: 
- Evet, te§ekki.ir ederim ... Mutfaga 

gideyim oyleyse. Ben vaktile burada ~;a
h~m,~tlffi. 

Schuhmacher'in orada bulunmayi· 
§Ina can1 slkilmi§l!. Schuhmacher, ka
nsmdan kolay yola gelir, daha kolay i~ 
dare edilir bir adamd1. Maamafih gene 
mutfaga gitti. 

Doris, yirmi dakika sonra mutfaktan 
di:indii ve on dort numarah masaya otur· 
du. Lokantacmm karlSI, istedigi paray1 
vermemi~. fakat onu yemege ahkoymu§
tu. Biiti.in vantilatorler homurduyor, lo
kantada, tahammiilfersa bir Sicak hi.ikiim 
siiriiyordu. Doris'in lokantadan ~1k1p git
memesinde ve 14 numarah masaya yer • 
le§rnesinde bir sebeb vard1. 

Doris, hadiseleri, kendi cereyamna b1-
rakan ve o cereyana kap1hp giden eski 
Doris degildi. .Simdi, o, dii~iinen ve ha
reket eden bir insand1. Miiracaatinin red
dedilmesi ihtimalini evvelce goze almJ~tl. 
Buna ragmen, istedigi paray1 ele ge<;ir -

,Simdi Doris, 14 numarah masada o- kmmh ile donen, ufac1k sadefler gibi, 
turuyordu. T uvalete giden mi.i§teriler, o- harikulade glizel kula klan gostermemek 
nun yanmdan gec;iyorlard1. Eski mi.i§teri- bir giinah olurdu. W allert bu i§lerden an· 
lerde_n birkac;1 onu tamd1. Giindiiz mii§ • !Iyan bir adamd1. Bir miiddet daha, Do
terilerinden bir ikisi de, kendisile bir iki ris'in kulaklanndan bahsettiler; sonra 
soz teati ettiler. Konu§urken ctekingcn W allert, gene klZI, a§agida bir bardak 
davramyorlard1. Zira, Doris'in ismi re • bira ic;mege davet etti. 
zaletli bir hadiseye kari§rnl~tl. Hie; llizu· Doris, bu daveti memnuniyetle kabul 
mu olmadigi halde, ona, glizelle§mi§ ol- etti. Bulundugu vaziyette, zorlaYJCI her· 
dugunu soylediler. Doris, gi.iliimsiyerek hangi sebeb onun makbulii idi. Kalbi 
te§ekkiir etti. T uvalette bulu§anlar, kendi muntazam ve sa kin ahyordu. T eneffusii 
aralarmda, Doris'i eskisinden daha sokul- kolay ve Ishrabsizdi. Doris, bir aynada 
gan bulduklanm soyluyorlard!. Matbaa- yuzlinu gordii ve kendini iyi buldu. A
c! Hofer, Doris'in hovardal1ga ba~lad1- §ag1ya indigi zaman, onu <;Ighklarla kar· 
gm1 soyliiyor, Wallert, giiliimsiyerek ba- §Ilad,lar. Orada bir iki kadm ve birc;ok 
§lm salhyordu. Wallert'in bir k1rtasiye erkek vard1. Bira, yasaktan dolayl, za
magazasJ vard1. Kansm1 bo§ami§h. K1rk rars1z ve burjuva mahiyetini kaybetmi§, 
iki ya§mdayd1. On bir senedir Amerika- miinebbih vazifesi gormege ba§lami§tl. 
da oturuyordu. Mavi gozlii, siyah parlak Mii§terilerden birc;:ogu sarho§larnl§, bira· 
sac;h, hergiin Schuhmacher'in lokantasm· nm sese verdigi 0 boguk ahenkle konu§u
da yedigi yemeklerle yava~ yava§ go· yorlard1. Bereket versin \Vallert tabiili
beklenen bir adamd1. gini kaybetmemi~ti. Umumiyet itibarile, 

Doris, cebinden bir tarak ((Ikard!, saC(· otekilerden daha sevimli ve daha kibar 
lanm goz allCI bir ~ekilde tanzim etti, bir tavn vard1. Arama, almanca bir keli-

'I 

Berlin - General Goering Alman hava te§kiHitlarma 50 sancak ver , 
ml§tir. Resmimiz, sancak verme merasimini gi:isteriyor. 

Paris - Windsor Diikii ile Dti§t!si Pariste bir hayir miiessesesi menfa• 
tine tertib edilen bir e~ya satl§ma riyaset etmi~lerdir. 

Kahire - Binba~1 Morreglio'nun idaresi altmda bulunan bir italyan 
tayyaresi bir kaza neticesinde Kahirede yere inmek mecburiyetinde kalml§tll', 

... 
Riga - Litvanya istiklalinin 19 uncu yildoniimti mi.inasebetile Cumhur

reisi Ulmanis, resmige~ide i§tirak eden lotaatl tefti§ ederken. 

me soyliiyordu. Fa kat ana dilinin biiyiik 
bir ktsmml unutrnU§tu. Doris'in, sac;lan 
altmda gizli duran kuc;iik kulaklarma a
§lktl; bunu da, Doris' e, almanca olarak 
soyledi. Onu esasen otedenberi sevdigini 
de ilave etti ve bunu isbat ic;in, Doris'i 
ilk gordi.igli glin onun ne k1yafette oldu
gunu, o giinkii havamn ~eklini, o giinkii 
yemekleri yegan yegan tarif etti. Doris i
c;iyordu. lc;erken zahmet c;ekmiyor ve Jst:
rab duymuyordu. Bir kimsenin yamnda 
oturup, biraz hararet duymak, biraz sev
gi gormek adeta ho§una gidiyordu. 

Saat II de, Schuhmacher lokantasm
dan, Wallert_'in refakatinde <;Ikb. Ona, 
Gustave diye, gobek adile hitab etmege 
ba§laml§tl. 

Saat iki buc;ukta, Doris eve donrnli§, 
ayaklarmm ucuna basarak Salvatori'nin 
apartimanma t;lkmi§, divamn i.istiine uza
mp yatml§b. Ne teneffiisunde zorluk var
d!, ne can acisl duyuyordu, ne vicdan a
zabl, ne tiksinti hissediyordu. S1cak ve 
berrak bir suya gomiiliir gibi uykuya dal· 
d1. Cebinde otuz dolar vard1, en mi.ihim 
§ey de bu idi. 

Cumartesl giinU ak§ami, Salvatori, st· 
cagm bir lav seli gibi girdigi a<;Ik pencere· 
nin oniinde gomlekle oturuyordu. Doris, 
birdenbire : 

- Y ann Bazil'i gqrmege gidiyorum. 
Dedi. Salvatori, yerinden kimlldiyacak 

hal de degildi; sozlerinin siyah bebelclerioo 
ni, sanya bakan aklanm gostererek, hay
retle Doris' e c;evirdi. 

Doris, mlicadeleye ham, ilave ettll 
- Her§ey ham. Y ann gidecegim. 

Car~amba giinti. doniip derhal kendimc 
i§ anyacag1m. 

F akat, Salvatori'nin birdenbire fe
ver an edecegini beklerken, bu zan· 
m bo§a <;Ikb. lhtiyar §arkicl, bir elini 
giic;halle kaldirdi, yan karanhkta, min
derlerden birinde oturan Doris'e slirtiine· 
rek yakla§ti, buyuk bir muhabbetle, o
nun sac;lanm ok§adl. 

- Pekala yavrum. dedi. Sizi yalmz 
bJrakacaklar m1 acaba? 

Doris, hie; iimid etmedigi bu vaziyet 
kar§Jsmda §a§lrmf§b : 

- Zannetmem. 
Cevabm1 verdi. Salvatori, tekrar sor• 

du: 
- Y ol masraf1 i~in paraya ihtiyacm 

var m1? 
Doris, tela~la mukabele etti: 
- T e§ekkur ederim. Kafi derecede 

param var. Schuhmacher'lerden ald!m. 
Salvatori'nin bu sozli, bir evvelki ak· 

§am goze ald1gi fedakarhktan ka~mma• 
nm pekala kabil olabilecegini ona dii§iin· 
diirmli§tii. Doris, bir an ic;in iizuldii, fa• 
kat buna fazla ehemmiyet vermege deg• 
mezdi. 

·<Arkast var> 



CUMHURlYET 28 ikincite~rin 1:!~ 

~lk olmanm on ~rb I Zarif bir halo elbisesi 
Avrupamn en biiyiik terzilerinden 

biri ttk ve kibar gori.inmek istiyen ka
dmm ktyafetinde §U on §arta riayet 
etmesini istiyor: 

I - ~tiginiz modellerdeki fu • 
zuli si.isleri, cicili bicili tezyinatt kat· 
iyyen hazfettiriniz 1 

2 - Elbiselerinizin e!asile bir • 
likte diki§ ve sairesi gibi teferruatt -
nm da dikkatli yaptlmasmt temin e
diniz I 

3 - Ozerinizde mi.icevherlerin 
en son moda olanlarmdan yalmz bir 
tane bulundurunuz I 

4 - Y erde si.irlinen, u~an, salla
nan her §eyden ihtiru ediniz I 

5 - Sade ve kibar bir sa~ tuva
leti intihab ediniz 1 

6 - Eger hayahmzt bizzat ka -
zanan bir kadmsamz azami surette 
sade giyininiz I 

7 - Eger vaktiniz ve bi.it~eniz 
miisaidse, zevkinizin de ince oldu -
guna kat'iyyen emin iseniz ara stra 
fazla pahah ve fantezi elbiseler, §ap
kalar, kunduralar giycbilirsiniz l 

8 - Kat'iyyen acaib renkli ve 
desenli kwna,lar kullanmaytm:z.l 

9 - Y apmactk clan biitlin hare· 
ketlerden, gormemitlere mahsus clan 
li.izwnsuz siislerden sakmmtz I 

1 0 - Hergiin aynada 10 daki
ka kendinizi tetkik ederek vi.icud, 
yiiz ve ktyafet kusurlanmzt tashihe 
~h§tmz. Bundan ma11da zamanlar • 
da kendinizle fazla mC§gul olmaYl • 
ntzl 

Ev ve efya 

Kii~iik seyyar biife 
Kii~Uk seyyar bi.ifeler ~imdi ~ok moda 

oldu. Hele yemek odasile mutfaklan a· 
rasmdaki mesafeler uzak olanlar i~in bu 
~ok kolayhgt mucib bir C§ya olarak kul
lamlabilir. Bilhassa yemeklerden sonra 
anstzm bir misafir gelip de onu doyurmak 
icab ederse mutfakta icab eden leva:z.tma· 

b bunun i~ine doldurup yemek odasma 
getirir, hi~ yerinizden ktptrdamadan o mi· 
safirinizi memnun edebilirsiniz I l~inde 
pasta, likor, soguk etler, sanduvi~ler her 
~ey tatmabilir. Bu suretle tela§ ve sinir • 
lenmeden kurtulur, hem de misafirinizi 

yalntz btrakmamt§, onu derlitoplu bir te· 
kilde izaz etmi§ olursunuz I Resimde gor
diiguniiz modelin iizerinde tutulacak ye· 
ri de vardtr. Ayaklan tekerlekli oldugu 

i~in her yerde kolayca kayar. Ayni za • 
manda kapaklan kilidlenl'rek i~ki sakla -
nacak dolap vazifesini de gorebilir. 

•··························································· 
Dante) abajiirler 

Dante! abajurlar her ta • 
rafta ~ok kullamlmtya bat -
)adt. Adeta moda oldu. Ni.i
munelerini gordi.igi.ini.iz vet; • 
hile hakikaten zarif duruyor. 
Bunlann matlub clan netice-

Elbise havat mavi muslindendir. Bu tuvaletin orijinalligi gogusteki dekol
tes!nin dort ko~e olmasmdadrr. Bu suretle gec;-en defa da yazmt~ oldugumuz 
vec;hile iic; dort asrr evvelki kryafetler yeniden meydana c;-rkryor demektiro 
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Gene, giizel ve saglam 
kalman1n kolay c;areleri 

Viicudde miiva
zene ve giizelligi 
temin ic;in hi~ §iiphe
siz evvela tabiat ta
rafmdan kusursuz 
yarahlnu1 olmak Ia
ztmdtr. F akat nice 
kusursuz yarahlmtt
lar vardtr ki baktm· 
s1zhk yi.izi.inden harab olup giderler. Bu
na mukabil ufaktefek nohanlart, esash 
olmtyan artzalan mevcud bin;oklan da 
ihtimam ve tedbir sayesinde s1hhatlerini 
ve gendiklerini uzun zaman muhafaza e· 
derler. Kaymvalide olduklan halde gelin· 
lerile rekabet edecek bir zindelik ve taze· 
lik gosterirler. Esash olmtyan kusurlan 
tamir ic;in muhakkak ki giizellik enstitii· 
Jeri, bazt iladar ve kremler iyi hirer ~a
redir. Lakin i§i daha cezri rutmak ic;in 
bunlarla birlikte uzuvlarda hareketi, da
marlarda kamn muntazam donmesini te

min edecek idmanlara ve saireye ihtiyac 
vardu. Ciinki.i guddelerin ifrazatmdaki 
fazlaltk veya eksiklik, muhtelif ic; uzuv· 
lanmn faaliyetlerindeki kifayetsizlik ve
ya ziyadelik sade kremler ve ilaclarla 
izale edilemez. 

Mesela tabiatten ktsa yarattlmt§ in
sanlar, uzun zaman 
sabtrlan tiikenmek· 
sizin muayyen id
man hareketleri ya
pacak olurlarsa i.i~ 
dort santimetre ka
dar boylanm u
zatabilirler. Bunun 
i~in beden terbiyesi 
mi.itehasstst bir dok
toru stk stk ziya
ret ederek onun na
sihatlerile amil ol

mak gerektir. Biz, muhtasar olmak i.i
zere IUDU soyliyelim ki ktsa boylularm 
yapacaklan hareketler, atletizm sporla
n, fazla kol bacak idmanlan, kollarmt 
havaya kaldtrarak ve ayak uclanna ba
sarak tahammiil edebildigi kadar gerin
nieler ve sairediro Onlarm dikkat edecek
leri mi.ihim meselelerden biri de ne fazla 
ktsa ve ne de fazla uzun okc;eli ayakkabt
lar giymemektiro 

ile ogle ve ak§am yemeklerini mi.imkiin 
oldugu kadar ihtisar eylemelidirler. Hele 
yemek aralarmda kuru yemi~. pasta ve 
tathlar yemek kat'iyyen muzud1r. Y e· 

meklerde corba, alkol, bilhassa bira, ]j. 
kor ic;memelidirler. Hatta yemekte suyu 
da mi.imkiin oldugu kadar hazfe ~alt§• 
mak mi.inasibdir. Zaman zaman, hele 
yazm haftada bir veya iki giin sade mey
va yiyerek veya slit icerek rejim yapmak 
~i§manlamamn oni..ine gececek en mi..ihim 
ihtiyati tedbirlerdendir. 

ZaYJ.f olup da 
toplanmak istiyen • 
lerin ise evvela fazla 
istirahate ihtiyaclan 
vardtr. Miimkiin o
lursa her yemekten 
sonra yartm saat u
yumalt, yahud uza
ntp yatmahdtrlaro 
KahvalttYJ yatak -
larmda yapmalan ve kahvaltiya bir fin
can siitle ba§lamalan c;ok faydahdtr. On
lara unlu ve yulafh yemekleri, pilav, bal. 
yumurta, kuvvetli et sulannt tavsiye ede
rizo Nefes alma idmanlanm da munta
zam bir surette takib etmelidirler. 

Gogiisleri fazla olanlar, sabah ak~am 
viicudii ileri, geri, saga, sola bi.ikme, ayak 
iizerinde egilip kalkma haoreketleri yapma

lt, topuk ve parmaklar iizerinde yiiriime· 
ge c;ah~maltdtrlar. Semizlerin bel ve kal
c;alarmm fazla kalmla§masma meydan 
vermemek ic;in korsa kullanmalan, yiiz

mege, bisiklete binmege, tenis oynamaga, 
kiirek ~ekmege ehemmiyet vermeleri lii
ztmdtro 

Onlar ic;in fazla yaglt ve etli yerlerine 
yap1lacak fenni masajlar da c;ok faydah
dtro Bu masajlar iyodlu pomadlarla tat
bik edilmelidiro Baldtrlan kahn clan

Jar hergiin bir saat kauc;uk c;-orab giyer
lerse az zamanda tesirini gori.irler. Bu
run ktZarttlan ve yiiz derisinin parlama
lan, yiize yaptlacak bugu banyolan ve 

steak kompresler ve onu takib edecek 
buz, limon, benzoat ve benzin tatbikleri
le izale edilebiliro F akat bunun terti bini 

ve tanzimini ancak bu i§te mi.itehassts bir 
doktorun tavsiyeleri iizerine icra etmeli -
diro Kanstz ve soluk dudaklar yumu~ak 
firc;alarla ovmak suretile tabii renklerini 
iktisab edebilirlero 

f,1 Di~leri sabah ak-

3 
1 yi temin edebilmesi ic;in lrlanda ipliginden 
] . muhtelif kro~elerle onilmesi Iaztmdtro 
] : C>riili.ip bittikten sonra koyu kitre zamkt 

1 
I mahluliine batmlmast, sonra kurumtya 

btraktlmast icab edero Kurumtya ba~la • 

~0 
ytp da biiziilme alametleri gosterdi mi. 
ya evvelce haztrladtgmtz tel iskelet yahud 

tJ arzu ettiginiz bi~imi temin edecek diger 
z t ~ir§ey iizerine koyup ona muayyen ~ekli 

¥ermek gerektir. Burada sordiigiiniiz mo
~ dellerden biri klasi~ tarzd~, di~eri daha 

"1\:i.i~i.ik ve modern btr §ek1ldedtr. Y alntz 
1 u.,.Jikkat edilecek nokta dante! abajiirlerin 

Uzun okc;e iskarpin giyenlerin sabah 
ak§am ayaklanm ve topuklarmt birka~ 
dakika masaj yaparak ovmalan icab e
der. Uzun topugun kanm deveranmda 
husule getirdigi intizamstzhk ancak bu su
retle k1smen izale edilebilir. lstirahat 
ve tam ~yok~ da ~zamak ic;in en iyi c;are-
lerden bmdtro N1ce levend viicudler var
dtr ki yorgun gec;mi~ bir gece sonunda k1-
sahrlar, belleri biikiiliiro Yiicudleri mer· 
hamete ~ayan bir hal iktisab eder. 

N '· - ~am f1rc;alamak, ke
/ A ' : ~ ~a sac;lan gene sa -

~~~~~· ·~ ~ )ah ak~am be~er da-
-; ?_ • ' kika ft~<;a ile temiz-

'";1' _;/) lemek laztmdtr. Stk 
/ <....,. stk ba~ ytkamak da 

I_ ~ 4ncak dogrudan dogruya gozi.ini.ize rna -
Dj'~£ olmtyan ziyalan verecek lambalarda 
0 

... ,IJamlmasdtr. 

Gerdanlarmm vakitsiz km~mamasm1 
istiyenler, ba§lanm daima dik ve yukan
da tutmaltdtrlaro Uzun boylularm karar, 
semizcelerin mutedil goriinmeleri ic;in el
bise renkleri, bic;imleri, hsa topuk kul
lanmak gibi c;areler vardtro Si~manla
maya ba~ltyanlar hergiin muntazaman 
zimnastik yapmah, fazla yiiriimeli, haf
tada, on be~ giinde bir tarttlarak agtrl-k
larmt kontrol etrr-10 1" 1'ro K,l,oo,l• ' -

- dogru degildir. De-
risi yaglt olm:yanlar 

on on be~ giinde bir bu i~i yapmakla sJh
hat kaidelerine riayet etmi~ olurlar. Ciin
kii sa<;lan tabii ifrazlarmdan mahrum et
mek iyi olmaz. 

Tnnaklar, kat'iyyen kesilmemeli, yal
mz torpiilenmelidiro Keza hrnak dibleri 
i<;in de makas ve saire kullanmamah, el 
ytkano 1dtgt zaman yum~tyacaklan i~in 

•

0 
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.. i'l~,L·lirlero 

Bir Reisicumhur anasmm tek emeli I 
Oglu Roosevelt'in hayattnt 
her Amerikaltya ogretmek ... 
Mme. Sarah Roosevelt «Onun siyasi hayatta muvaffak 

olacagtnt asia habr1ma getirmezdim>) diyor 

Birle§ik Amerika Reisicumhuru Roo • 
sevelt'in anast, Hudson nehri ktytlarmda- Sa!jdakt M. Roo
ki gi.izel malikanesinde oturur. Y a~l sek- sevelt'in annesidir 0 

seni a•mt•ttr. Fa kat, viicudii zinde, ha • Solda, Reisicum-
> • kl hurun, ~ocuk ter-

flzast yerindedir. Zamanmt okuma a, biyestle tazla me§-
yazmakla gec;irir. <;ok zengin, ifOk k1y - gul olan rejikastnt, 
metli bir kiitiibhanesi vardtr. Gazeteler • hediye verdigi kii.-

k ~uklerle bcraber 
den kesip sakladlgt makaleleri ocaman goruvorsunuz 

piyonu oldugu zaman ~ok sevinmi~tio sevelt de otuz be§ seneclenberi kocasile 
Kolleji bitirince bahriye mektebine gir • beraber ~ah§maktan, miicadele etmekte~: 
mek istiyorduo Babast, Harvard iiniversi· ona ilhamlarda bulunmaktan bir an fariS 
t~sine girmesini, hukuk tahsil etmesini olmamt§ttr. 

cildler te§kil edero Biricik arzusu ~udur: 4 
Beyaz Saraym mutlak B.miri clan oglu 
(Franklen Roosevelt) in hayatmt, c;o • 
cuklugunu nastl ge~irdigini, nastl ~alt§h" 
gmt her Amerikahya bildirmek, ogret • 
mek... Ogluna aid hi~bir §eyin gizli kal· 
masma gonlii razt olmazo Makalelerinde 
oglundan, oglunun hususi ve siyasi haya· 

mi.inasib gordii. Eski ve ~ok asil bir aileye mensub olall 
Anast, hattralarmda diyor ki: Madam Roosevelt, 1 0 ya§tnda yetim kal• 
«Oniversitede biiti.in mesaisini, ilk ev • mt§ ve tahsil i~in Avrupaya gonderilmi~· 

vel muharriri, sonra mi.idi.irli oldugu bir ti. Londrada bir mektebde okuduo c;ok 
gazetenin ne§rine hasretmi~ti. Bu onda, malumath, ~ok tecriibeli bir kadmd1r. 
profesorlerinin, arkada~l11rmm dikkat na· Diigiin gunu, amcast Reisicumhur 
zarlannt cek.en, bir miicadele istidad1 u- (T eodor Roosevelt) ~ahid s1fatile hatrr 
yandtrdt. bulunmu§tUo uzuru birc;ok tezahii • 

tmdan bahseder. 
Sarah Delano Roosevelt aslan Fran· 

stz bir aileye mensubduro De Lannay'lar· 
dan birisi, Piava muharebesinde gosterdi
gi yararhklar i..izerine (Birinci F ransua) 
dan §ovalyelik riitbesile bir ktlt~ almi§h. 
Bu aile Holandaya, biraz sonra da A -
merikaya hicret etti. lsimleri de, mi.iruru 
zamanla Delano oldu. 

Sarah; ]ames Roosevelt adh bir ma
liyeci ile evlendi ve oglu F ranklen, bir a
nantn oglu ic;in tasavvur edebilecegi en 
yiiksek rnevkie ~tktt, 

Madam Roosevelt, ana §efkat ve sev· 
gisi, ana gururu ile dolu ki.ic;iik muhtira 
defterinde §Unlan yaztyor: 

«Oglumun siyasi hayata attlaca.gtm, 
ve bunda muvaffak olacagmt asla hattra 
getirmemi~tim. En biiyiik arzum babast· 
nm yerini tutmas1, baba~I gibi merd, na· 
muslu ve iyi bir adam olmasiydto o .» 

'(Roosevelt) ler, Birle§ik Amerika 
Cumhurreisleri ic;inde halkm en ~ok sev
gi ve saygtstnl kazanan T eodor Roose -
velt ailesine mensubdurlar. 

Franklen, 12 ya§ma kadar aile yuva -
smdan aynlmadto Bir F ranstz dadt ile 
hususl ogretmenlerden almanca, ispan • 
yolca ogrendio Anast, bir ~ocugun biitiin 

hayatt i.izerinde ilk terbiye ve talimin ~ok 
tesiri oldugunu takdir cttigi i~in oglunu 
nezareti altmda bulunduruyordu ve Pes
talozzi'nin ~u prensipini takib ediyordu: 
«c;ocugun ilk talim ve terbiyesi bir kafa 
i§i degil, bir yiirek i§idirl .. » 

Kiic;iik Frank! en, zamanmm biiyiik bir 
ktsmtm sporla ge~iriyordu. T enis oynu • 
yor, ata ve bisiklete biniyor, denizde yi.i
ziiyordu. Arkada~larile oynarken ku -
manda veren, oyunu iddre eden daima 0 

idio Anast, oglunun bu haline hayretten 
kendini alamtyor, Frank len ona §U ceva
bJ veriyordu : 

«- Eger ben idare etmesem, kuman
da vermesem bir§ey yapacaklan yok !.o» 

F ranklen, ailesile beraber biitiin di.in
yay1 dola§tto F ransaya ilk gittigi zaman 
17 ya§mdayd1. Bir sene kadar Yersay'da 
sonra da Parisde oturdu. ' 

*** 
Bir giin, Madam Roosevelt, Beyaz 

Sarayda Cumhurreisi Cleveland'1 ziya • 
rete gitmi§, oglunu da beraber gotiirmii§
tiio c;ocugun terbiyesine, zekasma hay • 
ran clan Reisicumhur, ipek gibi yumu§ak 
sac;lanm ok§Iyarak: 

«- Allah ~ocugunuzun zekasm1 art
tJrstn, ~ah§kan ve dindar bir adam yap· 
sml Fakat, Cumhurreisi olmaktan ken
disini muhafaza etsin !.o» 

Demi~tio Kii~iik Franklen, selefinin bu 
tavsiyelerini harfiyyen, fakat aksine ye • 
rine getirmi§tir. 

14 ya§tnda. Groton kollejine girdio 
Derslerine dikkatle c;alt~Iyor, imtihanlar 
da daima iyi notlar altyordu. Fa kat, en 
ziyade spordaki muvaff~ kiyetlerile iftiha; 
r~iyorduo Kolleiin yiibl'k atlama ~am -

Tatil aylartnt Avrupada ge~irmege ka- rata sebebiyet verecegini biliyordu. 
rar verdigimiz zaman son smtfta idi. hte F akat, bi.iti.in alkt§larm kocasma degil. 
bu seyahat esnasmda uzaktan bir teyz~ amcastna hasrolundugunu goriince cant 
ktzile ni§anlandt. stktldt. 

Anne Elenore Roosevelt, o zamanlar Madam Roosevelt, izdiva~lanmn ilk 
19 ya~mda sevimli bir k•zdt. Kendisini, senelerini tamamile ~ocuklarmm talim ve 
dogdugu giindenberi tamyordumo ~imdi terbiyesine hasrettio Be~i sag olan altt c;o· 
bile., dort ya§tnda kiic;iik (Franklen) in cuk • dort erkek, bir ktz -, ic;timai meW 
18 ayltk mini mini bir bebek olan Elene- lelerle me§gul olmastna vakit btrakma ' 
re'u omuzlartna alarak Hayd Parkta mt§h. 
gezdirdigi gozi.imi.in onlinde .. o» *** 

Franklen, Avrupada iken dostlanndan Reis Roosevelt'in anast gibi, e§i de ~ok 
birisile ve bisikletle Almanyada uzun bir okur, ~ok yazar. Madam Sara, yalnl:l 
tetkik seyahati yaptt ve kanuna aykm giinli.ik hayahna aid §eyleri, gi.iniin hadi· 
hareketinden dolayt dort defa tevkif o - selerini kaydetmekle iktifa eder. Halbu• 
lunduo ki gelini, gi.inli.ik gazetelere, haftahk risa' 

Siyasiyatla ugra§maktan, siyasi mi.ica • lelere makaleler yazar; radyoda konfe • 
delelerden ~ok zevk ahyorduo Franklen, ranslar verir ve bunlara mukabil aldtgl 
191 0 senesinde N evyo!k'ta, bir avukat paralan, bizzat tesis ve idare ettigi haytr 
nezdinde staj goriiyorduo Bu strada, de- miiesseselerine sarfeder. 
mokrat partisi namtna ayan azaltgma Zevci, Cumhurreisi olmazdan evvel 
namzedligini koydu, Anast bundan bah· (Hayd Park) da bir mobilya fabrikast 
seder ken: a~mt§ ve burada yeni bir ~ah§ma usuliinii 

«0 zaman hi~ kimse bunun Beyaz tstbik etmi§tio 
Saraya dogru attlan ilk adtm oldugunu Birc;ok Amerikalt kadmlar gibi Ele " 
fikrinden ge~irmemi§tio Hele ben, se~im- nore Roosevelt de ~ocuklann talim ve ter· 
de kazanacagtna ihtimal vermemt§tim. biyesine ~ok ehemmiyet vermektedir: 
Halbuki o, biitiin tahminlcrimiz hilafma «Eberiyetle zannolunur ki tabiat sev
biiyi.ik bir ekseriyet kazandto Rakiblerin- gisi, ~ocuklarm kendi kendilerine izhar 
den ~ok fazla rey aldt. 0 0» diyor. ettikleri bir duygudur. Haytr, bu dogru 

Franklen; o giinden sonra yava~ yava§, degildiro Biz ~ocuklara, daha pek ki.i~i.ik 
fakat emin bir surette ilerledi. Ayanda, iken hayvanlan, hayvanlarm ya~ayt§tnl, 
crmanlar enciiment reisi olduo Reis Vil- ~i~eklerin gi.izelligini, agac;larm faydastnl 
son'un intihabmdan sonra Bahriye Ne • ogretmek zahmetine htlanacak olursak 
zareti miiste§arhgma ge'<ti. 191 0 da reis hie; §i.iphe yok ki onlar tabiati, tabii §eyleri 
Koli~'e kar§t Birle§ik Amerika reis mu • daha ziyade sevecekler, sevmekten bii • 
avinligine namzedligini koydu. Fa kat yiik bir zevk alacaklardtr. 
maglub olduo 1929 da N evyork valisi «c;ocuklara c;ok, pek c;ok kitab vermeli, 
oldu ve 1933 denberi de yiiz yirmi mil- ve bu kitablan muhafaza etmegi ogret • 
yon Amerikal:nm reisidir. melio Bunu asia ihmal etmemeli. c;ocuk· 

* * * lara yaptlacak en biiyiik hizmet, onlara 
Oglundan, oglunun hayatmdan bi.iyi.ik kitab okumak zevkini a§tlamakttr. 

bir sevgile bahseden Madam Roosev~lt, «Ecnebiler, Amerikalt ~ocuklann bi· 
bu daima giiler yi.izlii seksenlik kadtn, :r raz §tmank ve nazlt alt§tmldtgmt soyler " 
gun onun vazifesini bitirip gene yanma lero Bunda belki haklan var. Her halde, 
gelecegini dii§iinerek malikanesinde asu- buhrandan evvel, bazt ailelerde, ~ocukla· 
de bir hayat ya§tyor. rm her istedikleri §eyi yapmakta serbest 

«Onun, Cumhurreisligi gibi agtr bir btraktlmast fikri hakimdi. Bu dogru de " 
vazifeyi ikinci defa iiurinl' almasmt hie; gildir. Hususile ~ocuklan hediyelerle. 
istemiyordumo ilk devreyi bitirdigi zaman miikafatlarla itl'late ah§trmaga ~alt§mak 
buraya gelmesini, dinlenmesini tavsiye et- p~k fena bir terbiye usu!Lidiiro .. » 
tim. Bana, milli vazifesini heniiz tama • - ---
mile ba§aramadtgtnt soytedio 1'abii sea lzmir fuarma yardim 
c;tkarmadtm. Franklen zekidir. Yapttgt· 
nt, yapacagmt bilir. Bir giin buraya ge • fzmir (Husust) - Fuar komitesi, son 
lirse c;ocuklan, ~ocuklar.nm c;ocuklan ve i~timamda, fuartn gec;en sene elde 
biitiin kendisini candan ~even dostlan a- ettigi neticeleri ve yeni fuar i~in ta • 

savvur edilen esash tekarniilleri bir ra· 
rasmda pek tatlt bir omiir si.irecektir ... » poria Ba~vekalete bildirerek, rnuhteli.f 

Birc;ok biiyiik adamlar gibi, Roosevelt sahalarda hiikfunetin esasen gosterdi~i 
de anasmdan ~ok yardtm gormii§tiir. Mu- yard1rnm artmlmasmt ricaya karar ver· 
vaffakiyetlerinin ~ogunu anasma bon; • rni~tiro Belediye reisirniiz doktor Ben • 
ludur. c;et Salih, raporu Ba~vekalete bizzat go· 

Rei•in kamt Madam Elenore Roo • tiirE"rPk izahat verPcektiro 
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28 lkincite~rin 1937 

Kanun haline gelen teamm 
F ransada cani kad1nlar 
ni~in idam edilmezler? 
Vaktile 

kari,Ik 

git 

celladlarin 

hadiselerle 

gide bir 

muhalefetile · 

ba,hyan bu 

kanun halini 

ve bir~ok 

cereyan 

aldt 

Ge{)en asJr
da, Partste 
btr kadJn 

Kiyottne 
goturiilUyor 

Bir miiddet evvel, Fran- miinii tebli getmek iizere, o sa-
Bada bir cinayet olmu§, J o- bah hocresine giren heyetin o· 
lephin Mory isminde bir ka - niinde yerlere kapanarak ag-
~~~. _vah§iyane bir §ekilde, ge- lamagr ve inlemege ba§lamJ§, 
1nin1 oldiirmii§tii. Ag1rceza ii~ aydanberi hamile oldugunu 

lllahkemesi, katil kadm1 ida - iddia etmi§ti. Miiddeiumumi, 
llla mahkum etti. F akat, Fran- cezasm1 tecile mecbur oldu. 
sada, kadmlarm idam edilme· F akat, yap1lan hbbi muayene-
~esi mi.iteamil oldugundan de, kadmm yalan soyledigi, 
ldam cezasmm, mi.iebbed ki.i- kendisinde gebelikten eser ol-
rege tahvil edilmesi imkam idama mahkO.m mad1gt meydana ~tkmca, veri· 
mevcud, hatta kuvvetlidir. Josephine Mory len tecil karan iptal edilmi~ ve 

b
. Fransada kadmlarm i:lam edilmeyi§ini, hi.ikmii idamm 7 haziran sabah1 infaz1 
Jr kanun iktizasmdan zannedenler, Fran- kararla§mt§h. 

Sizlar arasmda bile ~oktur. F akat, hakikat 0 sabah, hiikmii teblige memur o1an 
bUsbi.iti.in ba§kadu. Kadmlann idam edil- heyet, kadmm hocresine ikinci defa ola -
lhemesi, bir nevi muhalefet eseridir ve bu rak girdigi zaman Guillot kadm, tJpkt bi
tnuhalefet on dokuzuncu amda cellad rinci sefer oldugu gibi, gene heyet aza -
Sanson tarafmdan ba§lamt§, bugiin, Fran· smm ayaklarma kapanarak, himile ol • 
sa hiikumetinin resmi celladt Anatole dugunu, aghya aghya anlatmi§tJr. Ancak, 
Deibler tarafmdan devam edilmekte bu- bu defaki gebeligi ii~ ayhk degil iki giin· 
lunmu§tur. liiktii. Gulliot kadm, iki giin evvel, ha -

Fransada, kiyotinle idam edilen ilk ka- pisane gardiyam ile miinasebette bulun -
d1n Anne le Clere' dir. 3 te§rinievvel dugunu ve ondan hamile kaldigm1 iddia 
1793 te idam edilen bu kadmdan sonra, ediyordu. 
~irmi sene ic;inde iki bin yiiz alh kadm Gardiyan sorguya ~ekilmi§ ve kadmin 
kiyotin b1~agt altmda can vermi§tir. Fa - ifadesinin dogru oldugunu soylemi§ti. 
kat, nefsi Pariste idama mahkum edilen Fa kat, miiddeiumumi, aradan ge~en 
diirt yiiz otuz bir kadmdan yalmz altJst iki giiniin hamil i~in kafi miiddet saytla
hakkmdaki hiikiim infaz edilmi§tir. Sebe- nnyacagm1 ileri si.irerek, ikinci bir te' cil 
bi de, Onbe§inci Leuis'nin celladt Char - karan vermekten imtina etmi§ ve Guillot 
les- Henry Sanson'un, 6 may1s 1802 ta· kadm idam edilmi§tir. 
tihinde, N apolyon' a verdigi ~ok cur' etka- Bu arada, yeni tayin edilen Paris cel
tane bir istidada her kadm idammda, hal- ladt Heinderich, hiikumete miiracaat et -
k1n gosterdigi ta§kmhktan §ikiyet etmi§ rni§ ve badema kadm idamma mecbur 
0lmastdlr. Mahkum, idam sehpasma go - kalm1yacagma clair vaid koparmt§h. Bu 
liiriiliirken, balk avaz1 ~tkhgt kadar bag!· miiracaatin sebebi, 21 kanunusani 1852 
tJYor, ve idam hi.ikmiinii:t infazmdan son- t'lrihinde idam edecegi Louise Pichon 
t~, cesedin iistiine c;ullanarak, kanlar ic;in· ismindeki kadmm, kiyotine gotiiriiliirken 
O.eki sac;m1 kesmege ugra§Jyordu. Bu yc:n yolda olmesine ragmen, gene idam 
Vah§et sahnelerine mani olmak maksadile, ettirilmesi idi. Cellad, pi.irtehevviir: «Ba· 
Ceza]ann kabiJ oldugu kadar afft yo)u tU· na, §imdi de oliileri mi idam ettiriyorsu • 
luldu. nuz ~» diye bagtrmJ§ti. 

1824 de, altmt§ be§ ya§mda bir acuze, Lakin, celladm, kadm mahk\unlan 
idama gotiiriiliirken oyle bagmp ((agtrml~. idam etmemek hususundoki taanniidii 
ciiriim ortag1 olan oz oglu aleyhinde oyle Commune'iin ferdasmda, iic;iincii cumhu
kUfiirler savurmu§tu ki, bu sahnenin se - riyet hiikumetince dogru goriilmemi§, es
bebiyet verdigi rezalet Onuncu Charles'i, k1 usuliin devamr emir olunmu§tu. Ancak, 
Cndan sonra da Louis Philippe'i, salta - bu emirden sonra vukua gelen bazt garib 
~atlannm devamt miiddetince, kadmlan hailer, celladlarm, kadmlan idam etmek 
1dam cezasma mahkum ettirmekten vaz hususundaki tereddiidlerini arthrmaktan 
&ec;irmi§ti. ha§ka bii i§e yaramaml§tJ. 

F akat Pariste idama mahkum kadm- Cellad Heindereich, 27 §Ubat 1872 ta· 
larm aff: mazha; olmalarma mukabil, rihinde Catherine Gerbaud'u, 21 martta 
~layetlerde, idam cezalan eskisi gibi tat- Loth ~adml kiyotinle idam etmi§ti. Bun
btk edilmekte idi. Nihayet bu istisnai mu· dan bJ~ ha~ta so?ra, 29 martta, cellad, es· 
amele nazan dikkati celbetti ve mesele, rarengtz bn §ektlde oldii. 
&azete siitunlannda miinaka§a edilmege Ba§ yamagt, Heindereich'i istihlaf et
ba§ladl. Bu meyanda, bir gazete, ceza ti. Fa kat~ ustasmm aktbetini dii§iindiik~e 
kanununun, hamile kadmlann ancak miitemadtyen korku ic;inde ya§tyan bu a
Va~'t hamilden sonra idam edilebilecek - dam, 3 kanunusani 1876 da, yedi ~ocu
lenne clair olan 27 nci maddesini mev - gunu birden oldiiren Sophie Bonyon ka
zuu bahsetti. dmt idam ettikten az bir zaman sonra, es-

Avukatlann ve hakim1erin c;oktanberi urengiz bir hastahk neticesinde olmii§tlir. 
un~tmu§ goriindiikleri bu madde, derhal ikinci yamak Louis Deibler, kendinden 
lesJrini gostermi§ ve 1846 senesinden evvelki celladlann bu esrarengiz oliimle -
1870 senesine kadar idama mahkum edi- rir.den sonra, kadm mahkum idamma 
en .Yiiz altmJ§ dort kadmdan yirmi bir ta· mecbur kalmast ihtimalini biiyiik bir deh

nesi, bu maddeden istifade etmi§lerdi. §et ic;inde gozoniine getiJmegt" ba§laml§ -
k Ceza kanununun, gebe kadmlar hak • t:r. On sene zarfmda, idama mahkum edi-
6~~~aki bu maddesi, garib hadiselere se- len on be§ kadmm hepsinin cezas1 miieb
d~ 1Yet vermi§tir. Bu meyanda en §ayan1 bed kiirege tahvil edildigi i~in. Deibler, 
b;k

1 
~at vak' a olarak §Unu zikretmek ka - bi:iyPe bi~. ~ecb~r~yet kar§l~md_;. kalmamt§· 

d1r.. sa da, gunun bmnde, hasts bu koylii ka-
l 8fut!lo~ ~smin_de bir kadm •. 20 nisan din_m. kocasile birlik olup~v oz a?asJm diri 

3 tanhmde mfazJ mukarrer 1dam hiik- dm ate§te y:\kmasJ ve d1ger b1r kadmm 
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Franco kat'i soziini.i 
soyledi 

(BastaratJ 1 tnct sahttede> 

sona ermesini ancak askeri manada kabul 
etmek istiyorum. Kararlanmdan §Uphe e
den biiti.in lspanyollara hain gozile baka
cagun ve onlarm cezalarmt o suretle ve
recegim. 

Valence hiikiimeti bana mi.itareke tek
lif edecek olursa, onunla temasa bile 
ge~miyecegim. Askerlerim ilerlemege de
vam etmektedirler. «K!Zillar» teslim ol
mak istiyorlarsa silahlanm buakmahdtr
lar. Herhalde bunlann kaytdstz ve §art
stz olarak teslim olmalan veya ~arpt§ma
:an lizundtr. Ba§k~ bir§ey kabul etmiyo
rurn.» 

Japonya Franco'yu tamyor 
Londra 27 (A.A.) - Londramn sa

lahiyettar J apon mahfilleri, Tokyo hiiku
metinin pek yakmda Franco hiikumetini 
tamyacagmt tahmin etmektedirler. Bu 
mahfiller, Japonyamn Frankist lspanya
da miihim menfaatleri olmakla beraber 
bu tamma keyfiyetinin muhik oldugunu 
beyan etmekte ve buna iki sebeb goster
mektedirler: 

1 - General Franco'nun muvaffaki
yeti. 

2 - Komiinist aleyhtan paktm imza
SI. «Bu pakt mucibince J apon hiikume
tile ltalya ve Alrnanya arasmda tesaniid 
husule gelmesi §arttu. 

Negrin'in aoyledikleri 
Barcelone 27 (A.A.) - Negrin, 

matbuata beyanatta bulunarak goniilli.i -
lerin geri almmast meselesini tetkik etmek 
i.izere lspanyaya bir heyet gonderilmesi 
hakkmdaki notaya cumhuriyet hiikumeti 
tarafmdan verilen cevabm, birkac; giin 
i~inde, Londra metnine vaklf olduktan 
sonra ne§redilecegini bildirmi§tir. Negrin, 
cumhuriyet~i lspanyamn mali vaziyetinin 
miikemmel oldugunu ilave etmi§ ve demi§
tir ki: 

«- Peseta, 1936 senesindenberi daha 
saglamdtr. Hi.ikumetin iptidai maddeler 
almak i~in kafi miktard~ dovizi vard1r.» 

Negrin, asilerin goniilliileri miistemle
ke askerleri §eklinde gostermege faaliyet
le ~ah§hklanm soylemi§tir. 

Franaa ademi miidahale eaaslartm 
ihlal mi ediyor? 

Salamanka 27 (A.A.) - Cumhuri
yetc;ilere F ransa tarafmdan son zaman
larda verilen levazun hakkmda yeni bir 
liste ne§redilmi§tir. Bu listeye gore Fran
sa yeniden 2,300 tonluk harb levazum, 
200 otomobil ve miihim mitarda benziq 
gondermi§tir. 

Gazeteler nasyonalist lspanyanin ade
mi miidahale anla§malanm F ransamn 
boylece ihlal etmi§ oldugunu dima hallr
!tyacagmt yaztyorlar. 

Samsunda tiitiin piyasasi 
Samsun (Hususi rnuhabirimizden) -

On giin evvel a~llan tiitiin piyasanuz -
da, sab§lar hararetli bir surette devarn 
etrnektedir. Bu ane kadar koylerden, 
dizi dengi halinde 300,000 kiloya yakm 
tiitiin indirilrni§ ve bu rniktarm 250 bin 
kilosu sablrnt§hr. Rekolternizin 3 mil -
yon kilo olrnasma gore on giinliik sah
§ID fena olmadt~ goriilmektedir. ~im -
dilik piyasarn1zda (Geri) ve (Di Ame
rikan) kumpanyalarile birkac; da yerli 
tliccanm1z faaliyettedir. 

Fiatlar (Maden) de 130- 170, (Canik) 
de 104 - 130, (Evkof) ta 100 - 120 kuru§ 
arasmdad1r. Gormezler umumiyetle 
13 - 16 kuru§a sahlmaktad1r. Bugiine 
kadar gelen ve sahlan tiitiinlerde gor
mez nisbeti %20 - 25 tir. 

PiyasamJZJn bugiinkii haU koyliiyii 
memnun edecek derecede yiiksektir. -···-Macar naz1rlari dondiiler 

Budape§te 27 (A.A.) - Daranyi ile 
de Kanya Berlinden avdet etmi§lerdtr. 

be§ ya§mda bir ~ocugu oldiiriip suya at -
mast iizerine, kiyotin b1~agma miiracaat 
zaruri goriilmii§tiir. 

Anastm yakan kadmla kocast 24 ka
nunusani 1''887 de idam .edilmi§lerdir. 
F akat, katil kadm kiyotine giderken ~ok 
fazla bagmp ~agJrmi§. ayak direrni~ ve 
ancak celladlann, elini kolunu baglama
lan ve siiriiyerek kiyotine kadar gotiirme
leri sayesinde hiikmii idam yerine getiril -
mi§ olduktan ba§ka, idam btc;agt kafasma 
inecegi dakikada, son bir hamle ile yerin
den fulaytp yanmdaki kiyotinde yatan 
kocasmm parmagmt ISlracak kadar tiiyler 
iirpertici bir vah§et hareketine kalki§IDast 
iizerine, cellad Deibler ve yamaklan 
idamdan sonra Adliye Nezaretine rnii -
racaat etmi§ler ve be~ ya§mdaki ~ocugu 
oldiiren kadml idam etmekten imtina ettik
lerini soylemi§lerdir. 0 giin idam ettikleri 
kadmm hareketi, celladlan deh§et i~inde 
btrakmi§tl. 

0 tarihtenberi F ransada kadm rnah
kumlann idam edilmeme~i bir an'ane hiik
miindedir. 
. Gelinini oldi.iren Mory kadm hakkm -

daki idam hiikmiiniin, emsaline ibret te§
kil etmek iizere infaZI ihtimali tamamen 
mefkud degilse de, bu an'anenin kuvveti, 
celladm da bu hususta muvafakatinin is -
tihsalini icab ettirmektedir. 

Alman miistemleke talebi 
Miizakerata 

de 
lB~taratJ 1 tnct sahtteaeJ 

Diger mahfillerde soylendigine gore, 
ingiliz - F ranstz gorii§melerinin hedefi 
daha ziyade miistemlekelerinin istirdadt 
hakkmda Almanya tarafmdan yap1lan 
talebin nazan itibara altmp ahnmiyaca· 
gtm veya Almanyaya kendi miistemle -
kelerine a~1k kapt rejimi tatbik edilip e -
dilmiyecegini tayin etmekten ibaret kala
caktlr. 

Bu iki §tktan birincisi, miistemleke mii· 
zakerelerine vasati Avrupa devletlerinin 
i§tirakini intac edecektir. <;;:iinkii miistem
leke mandalan Versailles muahedesi mu
cibince verilmi§tir ve bu muahedeye de 
Avusturya ve <;;:ekoslovakya da dahil ol· 
mak iizere vasati Avrupa memleketleri 
de i§tirak etmi§lerdir. T ahmin edildigine 
gore bu devletler herhalde Almanya miil
ki tamamiyetlerini kat'i surette tamdJgi 
takdirde muahedenin degi§mesine mu -
vafakat edeceklerdir. 

Siyasi mii§ahidler, bu vaziyetin bil -
hassa Almanya ile vasati Avrupa arasm
da serbest taahhiid sistemi iizerine kuru -
lacak yeni miinasebetler tesisi ve iktlsadi 
mii§ki.illerin halli gibi miihim akisler bua
kacagmt kaydetmektedirler. 

Diplomatik mahfiller, lngilterenin AI· 
manyaya a~1k kapt rejimi bah§eden bir 
plan ve belki de bu memleketin iptidai 
maddeler satm alabilmesi i~in krediler 
teklif edecegini zannetmektedirler. 
Macar Nazrrlarile miizakerelerin 

esast 
Londra 27 (Hususi} - Macar Ba§· 

vekili M. Doronyi ve Macar Hariciye 
N azm M. de Kanya ile Alman ricali a
rasmda cereyan eden miizakerelerin ba§· 
hcasJ, Macaristanm komiinistlik aleyhin -

Avrupa devletleri 
ettirilecek 

deki pakta i§tiraki etrafmda cereyan etmi§ 
ve neticede Macaristanm, mezkiir pakta 
i§tirak etmemesine karar verilmi§tir. 
Almanyamn Amerikaya miiracaati 

Va§ington 27 (A.A.) - Almanya, 
Amerika Birle§ik Devletleri hiikumetine 
miiracaat ederek Almanyamn, kar§Ihkh 
ticaret kolayhklarmdan istifade edemi -
yecek milletler kara listesinden isminin 
silinmesi ic;in yap1lacak Amerikan teklif
lerini iyi bir surette kar§thyaca&Jm bildir
mi~tir. 

Reuter muhabirinin bu hususta ogren
digine gore, bu te~ebbiis, Almanyamn bu 
yoldaki ilk te§ebbiisii degildir, bilakis A
merika ile bir ticaret muahedesi imzasma 
mani olan engelleri kaldtrmaga matuf bir 
seri te§ebbiisiin sonuncusudur. ~imdiye 
k<'.dar, Amerika Hariciye Nezareti, AI • 
manyamn bu te§ebbiislerine cevab verme· 
mi§tir. 

General Goering bir nutuk soyledi 
Hamburg 27 (A.A.) - 25,000 ki§i 

oniinde bir nutuk soyliyen Goering, AI -
manyanm yeni kuvvetini, sun'i iptidai 
maddeler imalatmdaki bollugu ve AI -
manyamn miistemlekelere sahib olmak 
hakk1m tebariiz ettirmi§tir. 

Goering demi§tir ki: 
«- Almanyamn dostlugunu kazan -

mak faydah bir~eydir. Roma - Berlin ~e
lik mihveri vasati Avrupadan gec;mekte 
VI! T okyoya kadar uzatllmaktadtr. l§te 
Cenevrenin manhgmdan daha iyi bir 
mihver.» 

Goering, bundan sonra dort senelik 
plandan bahsetmi§ ve Almanyamn miis
temleke taleblerini tekrar ederek nutkunu 
bitirmi§tir. 
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Soldan saga: 
1 - Qehreme nazar eyle! (Miirekkeb e· 

mlr). 2 - Ist1rab veri§, Qingenelerln topla
dlgi blr ot. 3 - Altln, budala, eeml edat1. 4 -
Qogalmaft, rakam. 5 - Paran cok.sa olursun, 
~~f~inin e9ya.smdan. 6 - Bulunmaya ~all
§Ilan. 7 - Al!abede bir harf, btr soru eda· 
tmm ters!, Efgani.standa blr ~ehir. 8 - Blr 
Y~ml~, eskiden glyilen lc; hrrka.st. 9' - Arka, 
brr defa daha tekrar edin afyon olur. 10 -
Evllya, her ~eyin olgun zamam, nota. 11 • 
Blr hayvan, cimri. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Nl§an nl~anesi, kadm miicevherlerln• 

den. 2 - Blr edat, bir kav!m. 3 - Bir hay
van, ba§ma toplanan. 4 - Bir emir, eskiden 
cazizlm, yerlne kullamlrrdt, blr soru· eda
tl. 5 - Lakrrdt. 6 - Kal.bur, muhterem §ah1s, 
7 - UzuvlarliDlzdan blrl, ba~1 darda olan. 
8 - Su, siitliisii ve SI<:a~l !yl olur, blr edat. 
9 - Blrc;ok insan. 10 - Mukavemet eden, 
alfabede blr harf. 11 - Uzuvlanm1zdan b1-
r1, taklld degil. 
EvvelkJ bulmacanm ball~dllmi1 1ekll 
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Y eni deniz tesisab I ~anlor1da zelzele 11 

[Bil§tarats 1 tncf sahlfede] Qankm 27 (A.A.) - Diin saat 13,50 de fr • " 
B h t b"t" • 1 h 5 saniye siiren bir zelzele olmu§tur. ~e- Jst BorsasJ 27/11/937 ' 
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. I . .1 l . 1r e asar yo ur. 
z1r anmi§ ve yap! aca J§ erm 1 er eyJ§ §e· 1 l d ,.. P A R 
killeri t~nzim edilmi~tir. Yeni sene biit~e- ta ya a mahk\im olan 
sine bu muazzam tesisat i~in ilk tahsisat komiinistler 
konulrnu§ olacakllr. Roma 27 (A.A.) - Floransa'da komii-

Y eni gemilerimizin infaat 
Bu arada Ankarada yeni gemilerin 

memleketimizde in§ast i§inin de mevzuu 
bahsoldugu anla§Jlmaktadtr. Aldlgtmlz 
malllinata nazaran, yap1lacak i§, iki kts
ma aynlmi~ bulunmaktadJr. Birinci kisim 
halen mevcud fabrika ve havuzlarm tsla
hile fabrika kudretlerinin artmlmastdtr 
ki, bu, esasen yava~ yava§ yapilmaktadJr. 
Bu meyanda SIZmakta olan ve ~okme ih
timalleri ~ogalan havuzlann tamiri ba§
ta geliyor. 

Ktzaklar 

Bundan ba§ka bir numaral1 havuzla 
Atatiirk Ki:ipriisii ic;in ac;Jlacak meydan 
dolaytsile F enerler ldaresi kalkttktan 
sonra kalacak sahada iki kiZak mahalli 
yaptlacakttr. Bu k1zaklarda 2 tane be§er 
bin tonluk gemi ktzaga konulabilecektir. 
K1zaklar betondan olacakttr. T ezgah ye
ri etrafmda liizumlu tesisat viicude geti
rilecektir. 

Deniz tezgahlari 
1\'yrica Camialh ile §imdiki Valide

kizagt arasmdaki sahada da yeni deniz 
tezgahlan kurulacakl!r. Burada evvelce 
Seyrisefain tarafmdan kurulan fabrika
larla bugiin metruk bulunan eski deniz 
fabrikalan binalan tamir ve tesisah yeni
den yaptlacak, eski biiyiik dokiimhane 
ihya edilecektir. 

Yalidektzagt yanindaki denizalh ha
vuzu da bir kapak yap1larak kii~iik gemi
ler in~s1 ve tamiri i§inde kullamlacaktu. 
Buralann da projesi hamlanml§tlr. 

Y eni deniz fabrikalan i~in fngiltereden 
yiiz elli kadar miihendis ve i§ba§I getiri
lecektir. 

••• 
lzmirde santral gar in~a 

edilecek 
!zmir (Hususi) - Naf1a Vekaleti, bir 

santral gar in§a ettirerek izmir merke
zinde toplanan rnuhtelif demiryollarm1 
tanzim etmek fikrindedir. Fakat bu gar, 
biiyiik rnasraflan icab ettirdiginden 
tahsisatx gelecek seneler biit~esine ko
nulacaktrr. Maamafih, Aydm hattmdan 
gelip Afyon veya Bandrrma hattJna 
gec;ecek, yahut da bunun aksi olarak 
Afyon ve Bandtrma hatlarmdan gellp 
Aydma gec;ecek yolcu ve e§yamn tz -
mirde ayr1 bir aktarma ve muameleye 
tabi tutulmamas1 zaruretini gozoniine 
alarak §imdiden Alsancak - Basmahane 
arasmda bir iltisak hath tesisini karar

nist §Ubelerini ihya etrnekle rnaznun ve 
ic;lerinde bir kadm ve bir Yugoslav bu
lunan 8 k~iden miirekkeb bir grup, 
5 le 12 sene arasmda muhtelif hapis ce
zalarma mahkfun edilmi§lerdir. 

Almanyada biiyiik bir kanal 
Berlin 27 (A.A.) - Gelecek sene 

Ruhr'u dogrudan doi'truya Balhk deni
zine baghyacak ve Hanskanal ismini a
lacak olan biiyiik bir kanalm Brernenle 
Hamburg arasmdaki ilk losrn1 140 mil
yon marka ~1kacaktJr. • 

Arnavudlukta bayram 
Tfr.ana 27 (A.A.) - Arnavudluk ajan

Sl bildiriyor: 
Diin ogleden sonra, Kral ailesi erka

mmn, el~ilerin, yiiksek devlet rnemur
lannm ve biiyiik bir halk kiitlesinin hu
zurunda gene laz rnekteblilerin jimnas
tik ~enlikleri yapilnu§tir. Bundan son
ra saat 16 da, Prenses Ruhiye, milli u
yanma dokiimanter sergisini a~rm§ ve 
saat 19 da da biiyiik bir konser veri! -
rni§tir. 

Fransanin §imali Afrikaya 
dair projesi 

Paris 27 (A.A.) - NaZil'lar, Lebrii
n'iin riyasetinde toplanrnr!flardir. Sar
raut, §imali Afrikanm vaziyeti haklnn
daki izahatxn1 tamarnlarn1~ ve bir hare
ket ve 1slahat piam teklif etrni§tir. Mec
lis, bu plAm ittifakla kabul etmi§tir. 

Bir hafta i~inde yakalanan 
ka~ak~llar 

Ankara 27 (A.A.) - G~en bir hafta 
i~inde giimriik muhafaza te~kilatt, biri 
yarah 88 kac;ak~1, 1043 kilo giimriik ka
~agJ, 19 kilo inhisar ka~agr, 103 Turk Ii
raSI, 100 kilo afyonla 26 ka~ak~ hay -
vam ele ge~irmi§tir. 

Brezilya ihtilalinin 
yddoniimii 

Rio de Janeyro 27 (A.A.)'- Brezilya 
millt ihtilalinin ikinci yildoniimii mii -
nasebetile Reisicumhur, hiikumet aza~1, 
elc;iler ve askeri ve sivil erkamn da i§
tirakile yaprlan merasimde Adliye Na
Zil'l, Brezilya devletinin vahdetine ala • 
met olmak iizere federasyona dahil bu
lunan biitiin devletlerin bayraklanm 
yalam~tlr. 

Eski Kiiba diktatorii tevkif 
edildi 

la§hrmi§trr. 

Nevyork 27 (A.A.) - Eski Kiiba dik
tatorii Gerardo Machado, diin Amerika 
muhaceret rnakarnlan tarafmdan tev -
kif edilmi~tir. Diktator, katil ve dolan
di:lClhktan zan altmda bulundugu i~in 

• • • •- Kuba rnakamlan iadesini istemi~lerdir. 
Lansbury <;ekoslovakya ve Gerardo Machado, Nevyorkta kendt-

sine arneliyat yap1lmakta olan bir has· 
Polonyaya gidiyor tanede tevkif edilm~ ve goz hapsine a-

Lond.ra 27 (A.A.) - Tanmmi§ sulh - hnrnx§hr. 
c;ulardan ingiliz meb'usu Lansbury 9 Bulgaristanda tevkif edilen 
ilkkanunda Qekoslovakyay_a. gidecektir. komiinistler 
Pragda iki giin kalarak Reisrcumhur ve Sofya 27 (A.A.) _ Yenl komiini.st 
Ba§vekille gorii§ecek ve ondan sonra merkez komitesinin biitiin azalan tev-
Var§ova ve Vinyanaya da gidecektir. kif edilm~tir. 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
fsvlc;re Fr. 
Leva 

A L A R 
AI~ 
623.-
122.-
80.-

102.-
80.-
18.-

Sah~ 1 

628.-
126.-
88.-

110.-
84.-
23.-

Florin 
.Kron ~ek 
$ilin A vusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 

570.-
20.-
65.-
78.-
21.-
26.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

580.-
23.-
75.-
82.-
23.-
29.50 
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-Kron ~ve~; 

Altm 
Banlmot 

1100.-
268.

L E R 

1102.-' 
269.- i 

I c; E K 

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 

Ac;xh~ 
624.50 

0.8005 
23.555 
15.1962 
4.7013 

Kapan~1 

625.- : 
0.8005 

23.535 
15.1840 
4.6975 ' 

A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Va~ova 
Budape,te 
Biikr~ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

E 

87.51 
3.4584 

64.0512 
1.4384 

22.7175 
4.2275 

13.7710 
1.9822 
4.227S 
4..0225 

106.8054 
34.5475 
2.7510 

23.5925 
3.1063 

S BAM 

87.« 
3.4558 

64.-
1.4372 

22.6992 
4.2240 

13.76 
1.98 
4.2240 
4.0192 

106.72 
34.52 

2.7488 
23.6125 

3.1038 

Ac;•hf Kapants. 
Asian c;imento 9.90 9.85 -, 
Merkez BankasJ 96.50 96.50 

tSTiKRAZLAR 

Tiirk B. I P~tn 
Ac;ab, KapaDI~ 

Er • nl I Vadeli 13.875 
ga 96.-

TAHVtLAT 
Ac;xlti!! 

Anad, I Vadeli 40.15 
• ll Vadeli 40.15 

SAMSUNDA 
Bark Kitabevi 

13.925 
96.-

Cumhuriyet Gazetesinin ve bil
tiin mekteb kftablan. kt.rtasiye, 
mecmua ve gazetelerin tevzi veri· 
dir. En son model daktllo ve fo • 
to,itraf makinelerini de burada bu
lursunuz. 

Samsun - Garl caddesf 

Zayi - Ka.rgida Gol koyiinde <;aYJr 
Pu~ar.mekt~bmden aldt~m 20 rnayts 929 
tanhh tasd1knameyi zayi ettlrn. Yeni
sini alacag1mdan hiikmii yoktur. 

77 saYJ.h Kadrl 

Kirabk garaj 
Te§vikiyede Kagrdhane caddesinde 

124/1 numarah garaj kirahktlr. 
Gormek ve kiralamak istiyenler 
124 numarall aparbman kaplCISJna 
miiracaat. Tel: 22005 



Soguk algtnhgt - Nezleye kar~I 

PASTiL ANTiSEPTiK 

T eneffiis yollarile ge~en 
hastahklara kar§I koru
yucu, tesiri kat'i pastiller 
dir. Nezle, bron§it, grip 
ve bogaz rahatstzhkla
nnda, ses k1s1khgmda 
pek faydahd1r. Biitiin ec-

zanelerde bulunur. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESI 

Beyoglu, Istanbul 

461.104 lira 34 kuru.luk Elektrik Tesisab 

Kars V aliliginden: 
'1 - Kars !Jehrlnln idrolik elektrlk tesisatx 296.400 lira. 
2 - s_ankamt~ -~hrinin lokomobil elektrik tesisatx 80.011 lira 71 kuru~. 
~ - Igd.lr §e~mm lokomobilli elektrik tesisatx 84,692 lira 63 kuru§ ki 

cern an c461.104• bra c34• kuru~ olarak kapah zarf usulile ve 45 giin miid· 
detle eksiltmiye konulmu§tur. 

4 - !stenili~se yiizde yirmlsl dahillnde Nafxa Vek'aletine tasd.ika gltmi§ 
olan Tuzluca, Kagxzman, Arpa~ayx, Susuz, Selim kasabalan elektrik tesisat
larmdan her hangi biri yaptmlacaktxr. 
. .5 - Nafxa Vekaletinden tasdik edilml§ yukarxdaki il~ §ehrin dosyasm
iiakt evrak §Unlardxr. P~oje, ke§if silsilei fiat, fenni §artname, hususi §art .. 
nar_n:, Baymdxrhk i§len gene! §artnamesi, mukavele projesi, Nafxa Veka .. 
letmm 938 senesi i~in kabul ettigi elektrik nizamname ve fiartnamesidir. 

~ -. Taliblerin bu i§leri yapabilecegini gosteren 937 senesi i~in Nafxa 
Vekaletmden aldx~ ehliyet vesikasile 937 senesi Ticaret Odasx vesikasx. 

7 -. En a§agx 200.000 lirahk bir §ehir tesisatx yaptxgma dair vesika gos
termesx. 

8 - Muvakkat temlnat 24.306 liradxr, 
9 - Ted.iyat pefiindir. 

10 - posyalar Kars ve fstanbul Nafta Miidiirliikler!niiedir. 
.. 11 -:- Ih_al: 30/12/937 per§embe giinii saat 15 te Kars Hiik(imet Kona~t 
t~mdeki Da1m1 Eneiimen odasmda yapxlaeaktxr. 

12 - Taliblerin teklif mektublarm1 miihiir mumu ile lylee kapatmt§ 
olarak saat 14 e kadar Daimi Eneiimen Komisyon Riyasetine vermi§ olmalan, 
postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (7942) 

437 Beyoglu fstiklai caddesi Tel. 43752 

Pariste A. KLAVERi'nin ·lastikli 
Dantelcl.en Liiks hakild SKANDAL GENLER ve 

SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Miitehass1s korsetyer Bayan tarafmdan ISmarlama 

LASTEKS ve kuma~tan son moea korseler, sutyengorjlar 
ve s1hhi kemerler yapxlir. 

BiR TECRUBE KAFiDiR. ----· 

istanbul ikinci icra Memurlugundan: 
Tiirk sancagmt hamil olup tstanbul limanmm 105 slcil numarasmda mu

kayyed bulunan 1158 gayrisafi hacmi istiabi tonil•atosunda bulunan ve !ngil
terede 1870 tarihinde in~a edilmi~ olan ve kxsmen yoleu nakline mahsus ter· 
tibatl haiz ve halen 57 ya§mda bulunan ve deruniinde iskele 4 saneak 7 kilid 
zinciri, 1 haypre~er, 2 cankurtaran filikas1 ve 5 sal!, 3 vine, 1 irga, 2 yuma, 
2 cl.emir, bir y1gm halinde fersude halat ve ambar kapak ve mu~ambalar1, 1 
salon gramofonu, 5 sandalya ve salon do~eme ve perdelerile .1 loplo §erpeting, 

1 poll, 1 r;ift setrap, 2 tek setrap ekzantrik rot tarfi, 4 kaplin eivatas1, 1 
garnk yatagt, 2 groshert civatast, 1 silay rot, 2 grank civatasx, 1 fitpilan~eri, 
1 delik tezgah1, 1 mengene 1 kohne kiirek, 1 erpanp rot, 2 balnslivesi, 1 
miktar makine anahtan, 1 makine litfin uskuru, 1 kanpan makine (iki 
silindirli) 1 iistiivani kazan (alev borulu) olan ve sicil boyu yetmi§ sekiz 
metre altmJ§ dokuz santim boyunda ve dokuz metro be~ santim eninde 
ve ambar derinligi alb metro on santim bulunan demirden mamul ve halen 
i§letme imkam bulunmxyan ve dosyasmda mevcud 12/11/937 tarihinde ve
rilen erbab1 vukuf raporuna gore i§lemesi ic;in tamirat olarak ancak yirmi 
iic; bin lira sarfma mecburiyet hasxl olan ve elyevm Haliede Fener oniin· 
cl.e dubada demirli bulunan ADANA vapuru ip,otek cihetinden sahhga ~I· 
kanlmt§tlr. Sat~ 30/12/937 tarihine musadif per~embe giinii saat 14 ten 16 
ya kadar dairede iera olunaeakttr. Verilecek bedel ifibu vapura ehli vu
kuflar tarafmdan takdir olunan (22000) liranm yiizde yetmi§ be~ini bul " 
dugu takdirde en c;ok arthran iizerinde ihalesi iera kilmaeak ve aksi tak· 
dirde son pey sahibinin taahhiidii baki kalmak §artile arttxrma on be§ giin 
daha temdid olunarak 14/1/938 tarihine musadif cuma giinii saat 14 ten 16 
ya kadar dairede gene miizayedeye devam olunarak en ~ok arttxran iize· 
rinde bxrak.Jlacaktxr. 

Arttirma pe~in para ile'dir. Miizayedeye i§tirak edeceklerin i§bU :Adana 
vapuruna takdir olunan 22000 liramn yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey 
ak~esi veya ulusal bir bankanm teminat mektubunu vermege meeburdurlar. 

Mezkur geminin nefsinden dogan miiterakim vergi vesair riisumu bah
riye ile resmi tel~al~ye borcluya aid olup bedeli. miizayededen tenzil olu • 
nacaktJr. Yalmz mtikal ~arclan ve intikale miiteallik diger masarifat ve 
badelihale muhafazaya muteallik tedbirler i~in sarfedilecek para mii§teriye 

aiddir. . . • 
2004 numaralt 1cra ve xflas kanununun 126 n,<:t maddesine tevfikan hak-

lan Deniz Ticaret sieillerile sabit_ olmt_yan ipotekli alaeakhlarla diger ala· 
kadarlarm bu haklanm ve hususxle fatz ve masrafa dair olan iddialarml 
ilan tarihincl.en itibaren 20 giin ic;inde evrak.J miisbite!erile birlikte 934/5810 
numarah dosyaya miiraeaatle bildirmeleri laztmdlr. Aksi takdirde haklan 
Deniz Ticaret sieillerile sabit olmxyanlar sah~ bedelinin payla§masmdan 
baric kahrlar. Arthrma §artnamesi herkes tarafmdan goriilebilmek iizere 
10/12/937 tarihine rasliyan cuma giiniinden itibaren daire divanhanesinde 
asxh bulunaeakhr Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/5810 nu _ 
marah dosyasma .miiraeaat edrek tamiratm ~eklin! gosteren 12/11/937 ta
rihil erbabx vukuf raporunu tetkik .. etmeler_i lazxm_~~r. Sa~x~a i~tirak edecek 
miil;terilerin i§bu vapura aid biitun malumah ogrenmi§ addolunaeaklan 
ilim olunur. 

HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni E~ya Fabrikasi 

Karyola ve ~elik M6ble 
ME·~HERi 

Son sistem karyolalar, muhtelif cinste ~elik somyeler ve ~elik madeni mob· 
lelerimiz te§hir edilmi~tir. Salk1mso~iid, Demirkap1 caddesi 7. Tel. 21632 

.. Denizyollari 
1$LETMESt 

Acentalan: Karakoy Kopriiba$1 
Tel. 42862- Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

BIR KA~E 
iZMiR POST ASI 
Bugiinkii izmir postasx yap1lmx· 

aeakhr. (8037) NEOKAL iNA -
Dr. Suphi !?enses 

idraryollan hastallklan mUtebaSSISI 

GRiP e BA!? ve Di$ AGRILARI e NEVRALJI e 
ARTRiTiZM e ROMATiZMA e KIRIKLIK ve 

BUTUN AGRILARI DiNDiRiR 
Bevoglu Y1ldtz sinemas1 kar$JSJ 

Leklergo Apt. l'v'uavene 4 ten sonra 
cumartesl faklrlere paras•z 

Tel. 43924 

.. --------------·--------------------Eski iisliibda mobilya ve ma:k~~:s=:~ be~inei sulh hukuk 

her nevi antika Cumhuriyet gazetesinin 25/11/37 ta· 
Eski Tiirk eserleri, giimii§, tahta, rih ve 4863 numarah niishasmm 9 uncu 

baklr, Beykoz ve sair i~lerle eski sahifesinde ne§redilen olii Hulusi zade 
yagh boya tablo, graviir, porselen, Osman Nuri alacakhlarmm miiraeaati 
fayans vazo ve biblolar, bronz hey- hakkmdaki Handa oliiniin Erenkoyiin· 
keller, her nevi salon tezyinat e§- de Kozyatagmdaki ko~kiinde oldiigii 
yas1 ve Lui Kenz, Lui Sez, Ampir yazxlmt§h. Halbuki c;emberlita§ta Diz • 
gibi eski iislublarda mobilyalar a- dariye mahalesinde, Piyer Loti cadde -
hyorum. sindeki hanesinde olmii§ bulundugu tas· 

Beyoglunda tstik15.1 eaddesinde hihen ilan olunur. 
eski Polonya sokagmda Merkez 
apartxmaru (2) numarah daireye 
miiraeaat. 

istanbul 2 nei iera memurlugundan: 
Maheuz olup bu kere satt§ma karar 

verilen Beyaztdda Karakol sokagmda 
Turk garajmda bulunan ve 1982 plaka 
No. h Ford markah taksi otomobilinin 
birinci a~xk arttirmasx 3/12/937 tarihi
ne musadif euma giinu saat 9 dan 11 e 
kadar yapxlaeaktxr. Maheuz otomobi.l 
bu arttxrmada muhammen degerinin 
yiizde yetmi§ be§ini bulmadt~ takdir
de ikinei a~Ik arttxrmas1 10/12/937 ta· 
rihine musadif cuma giinii saat 9 dan 
11 e kadar ifa edileeektir. Ahex olanlar 
mezkftr giin ve saatte mahallinde haztr 
bu1unaeak memuruna miiraeaat ederek 
pey silriip ahnalar1 I.Un olunur. 

AVDET 
Beyoglunda istiklal caddesinde 

Anadolu harumn 5 numarasmda 
kain §ehrimizin tanmmt§ ROBER
TA DtK.!$ Evt miidiresi Bayan 

ROBERTA 
Paris seyahatinden avdet ve en 
gii~ begenenleri bile memnun ede
eek son moda ve zengin modeller 
kolleksiyonunu getirdigini muhte· 
rem mii§terilerine miijdeler. Fiat • 
lar rekabet kabul etmez derecede· 
dir. Tele. 43958 

Zevkimi 
ok§tyan 

yalntz 

Saati olmu,tur 
ZARtF • SAGLAM • HASSAS 

162 birinei miikafat kazanmt§hr. 1938 
ydba§I Movado deposu: Sultanhamam 
Havuzlu Han 1. 

8a1Ub ve Ba$muh.ar1111: Yunua Nadi 
Umuml ne~rtvata fdare eden f'azl l1lert 

Mildflrft: Hikmet Miinil 

CUm1tur111et matbacm 

.iL 

B 
.SIDDETL ,.AGDIIoADI, 
Y'PE6Kflft~d.AI.~ EDEll. 

HAY/If7Tin 
f:IZER 

M. M. V ekaletinden : 
M. M. V. ee aliiminyom matra imal edeeek bir makine ve teferruatx en mil• 

sald §erait teklif edecek bir firmadan satm almaeaktxr. Mezkftr makine ve te• 
ferriiahm verebilecek firmalar makinenin kudret kabiliyetini katalog ve re ~ 
simlerile birlikte fiat ve ~eraiti muhtev~ tekliflerini 10 birincikanun 937 tari• 
hine kadar Ankarada M. M. Vekaleti Levazxm Daire Riyasetine vermeleri. . 

c610• (7807) 

Maliye V ekiletinden: 
2257 numarab kanunla verilen salahiyete 

istinaden yenilerinin piyasaya ~tkardmif? ol· 
mas1 itibarile eski nikel yirmi bet? kuru.luk· 
larla bronz on kurusluklar 30/11/937 aksa• 

' ' 
mindan sonra tedaviil etmiyecektir. 

• 
I,bu paralar bu tarihe kadar, bilumum 

Malsandiklarile Hazine veznedarbg1ni yapan 
Merkez Bankasi ve Ziraat Bankas1 ~ubeleri
ne miiracaatle miibadele ettirilmelidir. 

Bu miiddetin inkizasindan sonra bu cins 
paralardan ellerinde kalanlar 1/12/938 tari
hine kadar ancak MalsandiklarJna ve Mer

tediyatta kullanabi-kez Bankasi subelerine 
' 

lirler. 

halk1n nazar1 dikkatine 



- - -- - -- --- -

BALSAMiN KREMi 
Biitiin cihanda elli senedir daima 

iistiin ve e~siz kalm1~hr. 

KREM BALSAMiN 

BUyiik bir bilgi ve uzun blr tec
riibe mahsulii olarak vUcude ge
tirilmi~ yegane slhhi kremlerdir. 

KREM BALSA.MlN 

~ohretini siiz ve ~arlatanhkla 
degil, slhhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev·York GUzellik 
Enstitiilerinden yiizlerce krem 
arasmda birincilik miikAfabm 
kaz~ olmakla ishat etm.i§tir. 

KREM BA.LSA.lUlN Giind.iiz i¢11 ya~slZ, gece l~in ya~ll ve 
halls ac1badem kremleri olarak dart 

nev'i vardlr. 

KREM BA.LSA.MJN Otedenberi tamnml§ husust vazola-
nnda sahlch~ gibi son defa sureti 

rnahsusada imal ettirdi~miz gayet §lk ve beraber ta§una~a elveri§li 
hususi tupler deruniinde dahl sahlmaktadlr. Fiat~a daha ehven oldu
gu kadar pek kullam~ll ve zarif olan 

KREM BA.LSA.MlN mpleri butiin nevilerile taJllJlDU§, ecza 
xtriyat ve tuhafiye ma~azalarmda 

bulunur. 
tNGILtz KANZUK ECZANESt 

BEY00LU- tSTANBUL 

l(onya Belediye Reisliginden : 
Yeni tamir edilmi§ olan Alaeddin tepesinaeki Belediye sinema binasmm 

1 kanunuevvel 937 tarihinden 31 mayxs 940 tarihine kad.ar iki sene altl aybk 
~can 29/11/937 pazartesi giinii saat 14 te kapah zarf usulile ihale edilmek 
Uzere arthrm1ya konulmu§tur. _ 

Bir senelik icar1 i~in muhammen 15edel aort bin liradlr. Talib olanlarm 
\le fazla malumat almak istiyenlerin Konya Belediye Riyasetine miiracaat
leri Han olunur. (7673) 

CUMHURIYET 11 

Kat'iyyen 
ihtiyarlam1yan 

Kadtnln s1rr1 

45 ya~mda oldu~ halde yiiziinde 

hl~bir ~izgi, hir;bir buru~uk yoktur, 

Cildi a~1k, yumu§ak ve bir gene 
lazmki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat bunun da fenni bir 
izah1 vardrr. 0 da; Viyana 'ttniversi: 
tesi profesorii doktor Stejskal'in §a -
yani hayret ke§fl olan cBioceh nam 
cevherin sihramiz tesiridir. ..Bioceh 
yumu§ak ve burll§uksuz bir cild i~in 
gayet elzem gencligin tabU ve kty • 
metli bir unsurudur. Bu cevher, §im • 
di pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevtuddur. Siz uyurken, 
o cildinizi besler ve gencle§tirir. Bu 
suretle her sabali daha gene olarak 
uyamr ve yiiziinuzdeki r;izgi ve buru -
§ukluklarm kayboldugunu g5riirsii -
niiz. Giindiiz ir;in beyaz rengindeki 
(ya~slZ)' Tokalon kremi kullammz. 
Butiin siyah benleriniz erimi§ ve cil -
dinizi beyazlat1p yumU§atml§ ve on ya§ 
gencl~mi§ olursunuz. 

•• 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 

Her 

MERKEZi • • ANKARA 

bank a muamelatz • nevz 

Her ay fiazleri odenen: 

KUPONLU VADELl MEVDUAI 

ANKARA: 
Telefon: 2316 

~UBELER 

Adapazar1 
Ban duma 
Bart1n 
Bolu 

BozoyUk 
Bursa 
DUzce 
Eskitehir 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdag 

iSTANBUL 
T eleton : 22971 

Tiirkiyenin her taraf1nda muhabirleri vard1r. 

TELGRAF ADRESi 

T·u-RKBANK - <:ubeler: Umum Miidiirliik : "''! TiCARET 
HAZIMSIZLIK 

Cirkin tenden kurtulmak, daha 
gene goriinmek, taze ve nermin bir 
yiize malik olmak ir;in mutlaka haki -

---~---· ld cild unsuru olan ·Tokalon kremlerini 

Hayatm zevkinden insam mahrum eder. 

PERTEV KARBONA T komprimeleri 
c;ok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktald m~kfilat 

goz oniinde tutularak yap~txr. 

HER ECZANEDE SATILm. 

BiR 
. 

MUHASIB 
Tiirk~eden maada franstzca ve almanca da bilen tecriibeli bir 

hasib glinde bir ka~ saat i~in hizmet anyor. 

mu-

(A.L.) rumuzile !stanbul 176 No.h posta kutusu adresine yaZllmasL 

Emniyet Umum Miidiirliigiinden: 
Beherinin %7,5 Miinakasanm 

Miktan bed eli teminatl Tarihi Saatl 
:E:rzakm cinsi Kilo Aded L. K. L. K. 
'l'avuk 500 Aded. 50 36 '15 I 3/12/937 11 
liindi 200 ,. 1 20 

'raze erik 200 10 
» kay1s1 100 20 

" vi~ne 100 20 11 44 3/12/937 14 
~lma 300 20 
1\.yva 200 10 
'raze zerdali 100 12,5 

lspanak 2000 8 
:Prasa 2000 5 
liavu~ 150 5 
~ere viz 800 15 
'l'aze sogan 200 Demet 1 
~arnabahar 300 20 
Sernizotu 300 15 
'l'aze bakla 800 10 
l:"e!$il salata 1000 Aded 2,5 
l.iarul 1000 ,. 7 
Enginar 200 ,. 13 
~ah fasulya 150 15 
~Yi,lekadm fasulya 1000 12 109 58 3/12/937 14,30 

aze barbunya 500 20 
bolrnahk kabak 800 12 

» biber 300 12 
Sivri biber 20 15 
:Pathcan 700 10 
bomates 800 7 
Lahana 1000 5 
'raze bezelye 250 20 
'raze ba,mya 200 20 
Salamura · yaprak 20 50 
Balkabagl 200 6 
l!rvar 1000 Aded 5 
1Tavdanoz 1200 Demet 2,5 
:Pan car 250 5 
'raze yaprak 50 15 

...!trnek 3300 Kilo 9,75 24 13 I 3/12/937 15 
E:ovun eti 5000 Kilo 45 
E:uzu eti 800 ,. 40 
Srgrr eti 1500 ,. 35 277 12 3/12/937 15,30 
~a eti 1500 ,. 40 

~0Yun karacigeri 1000 Aded 20 
0 Yun beyni 1000 ,. 15 

!{~Yun i!Jkembesi 300 ,. 7,5 43 69 3/12/937 16 
St!!rr i!Jkembesi 1000 ,. 20 
~a 1000 ,. • 1 

. Ankara Polis Enstitiisu i~in satm ahnacak yukanda yaz1h erzalo.n birin
cr miinakasasma talib zuhur etmediginden temdidine karar verildi. 
1- Cins. miktarlan ve muhammen bedelile ilk teminatlan, ihale giinii ve 

saatleri yukancl.a yazrh erzaklar parti parti a..c;tk eksil,tme usulile muna-
2 kasaya konulmu!Jtur. . 

- Bu i$e aid $artnameleri almak istiyenlerin Emmyet Umum Mudurliigii 

3 Satmalma Komisyonuna muracaatlerL 
- Eksiltmiye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka mektubu ve 

2490 say1h kanunun 2 - 3 iincii maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte 
tayin edilen giin ve saatte Komisyona gelmeleri. •4270• (7788) 

kullammz. 

r 
HEDiYELiK 

TRENLER 
SAT. E 'de 
V E R E 5 y • 

I E 

----------------------------· ~ 

P. T. istanbul T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!stanbul Paket postanesi ile miidiirliik ambarmda bulunan 40 kalem 

hurda e§ya. tefrik gozu, krrtk kapx, masa ustu, yaz1 masas1, dort gozlii do • 
labh yazlhane, dolab, kasiyer, koltuk, sandalya, bisiklet, karyola, camekfuili 
kapx, tahta bankonun, sah§l pazarhga konulmu§tur. 

Pa.zarhk 30/11(937 sah giinu saat 15,30 da BiiyUkpostane binas1 birincl 
katta Istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirlugiin~ miite§ekkil Alun, Satun Ko
misyonunda yaptlacaktlr. Muhammen bedeli 136 lira, kat'i teminat 20 lira 
40 kuru§tur. isteklilerin ~artnamesini gormek; i~in mezkUr Miidiirliik !darl 
kalemine, e§yalan ~ormek iizere de Paket Posta Muavinli~ ambarile Mu • 
durliik ambarma, pazarllk ir;inde gun ve saatinde kat'i: teminatlarile birlikte 
Komisyona miiracaatleri. (8033) 

'KRiSTOF KARAGEDOF 
Beyo~lunda Galatasaray Bahkpazar Sahne sokak (eski Tiyatro sokak) 10 nu
marad.a bir muhtelif MAMUL ETLER ma~azasx a~tlgrm saym mii§te
rilerine bildirmekle kesbi §eref eyler. 

Bu magazada her daim nefis jambon, sucuk vesaire gibi muhtelif 
etler, miitenevvi havyarlar, tuzlu bal1klar, ballk yumurtalar1, tereya~, 
konserveler, peYllirler, miitenevvi mezeler (or dovr) bulunur. 

Birinci Kalite tVallar - Mutedil Fiatlar 

inhisarlar Umum Miidiirlii2iinden: 

I - 25/XI/937 de isteklisi <;tkmad1gmdan dolay1 ihale edilemiyen Eo
~azi~i depolar grupuna bagh Feriye BakliD ve i§lemeevi a§~lli~ yeniden 
pazarhk usulile eksiltmiye konmu!$tur . 

II - Pazarhk 10/XII/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki AlliD Komisyonund.a yapllacakhr. 

III - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarllk i<;in tayin edilen gun ve saatte yUzde yedi 

bu~uk guvenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8039) 

Hava Kurumu 

BUY UK PiY ANGOSU 
ikinci ke§ide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 4 0 • O O O lirad1r 
Bundan ba!Jka: 15.000, 12.000, 10.000 lirallk biiyiik ikramlyelerle 

(10.000 ve 20.000) lirallk iki aded miikafat vardlr ••• 
~imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya l!jtirak ediniz. 

ESANS 
t;OSYON. 

eO-ORA 
S_ABlY~ 

L.T. PIVER 
PARF!Jrt16RI...L!L.I!IVER Istanbul fubesf. 

Osman Bey, Allmet Ber ,.Okak~No • ..&8JSTAN8Uh 

izmir iii Daimi Enciimeninden : 
!zmirde Agamemnon TI1calarmda yeniden yaptmlacak binalarla tesisat 

projesinin tanzimine aid musabaka miid~ti birincikanunun 937 nihayetin
de bitmi§ olacagrndan projelerin birincikanun 937 nihayetine kadar izmir 
!Ii Baymdrrhk Direktorlilgiine yollanmast tekrar il'an olunur. (7810) 

$EKERCi 

HAFIZ MUSTAFA ve MAHDUMU 
Misafirlerinize ikram edeceginiz ve hediye vereceginiz Bayram 
t~ekerlerinizi tercihen lllagazam1zdan almamzr tavsiye ederiz. 

Istanbul - Bahcekap1, Telefon: 21194 

GRAFiKLi 
~m:l 

6grencilere co~afya bilgilerini kolay ve c;abuk ogretmek baklmlndan 
~ok muvaffak olmu§ bir yardliDcl kitabd1r. 40 kuru§. Toptan alanlara tenzi
lat yapxhr. Sah§ merkezi: 6~etmen Fuad Giiciiyener'in (Anadolu Turk Ki
tab deposu) Yenipostane kar!$1Smda Meydanc1k hamnda No. 10, 11, 12 de. 

CAFER MUSHiL $ekeri 
Tesiri kat'i, i~imi kolay 

en iyi miishil ,ekeridir. 
BiJOmum eczanelerde hulunur. Posta kutusu 1255 
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CUMHURIYE'i 28 i!dncite~rin 1937 
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kap1 -a~abilir 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hafif bir ii~iitme; miihim hastahklara 
................................................................ Halbuki alaca~n1z bir tek ka~e ,, ...................................................... ········ 

Viicudii biitiin bu tehlikelerden 

s1yanetle Gripi tedavi ve 

agnlan izale eder 

Grip'in, soguk algtnhgl ve nezlenin, Tesiri anidir, terkibindeki hususiyet dolayisile kalbe, 
biitiin ag"' r1 ve SIZilariD kat'i devasidir bobreklere, mideye hi~ zarar vermez. Liizumunda 

• giinde 3 ka§e ahnabilir. 

T aklidlerinden sakininiz, her yerde 1srarla " G R i P i N , isteyinizl 

' 
~~=~!!~ 

~:::!::;w.a.~ 
; 

~;:;:>:·:·.···········~·=~ 

Dik ve sarp ~Iki,b Uludag1na 
t1rmanan acemi bir 'dagclnin otele 
'ge)ir eelmez ellerini hohhyarak ,. SO• 

raca§ ilk sual budur. 

Halbuki tecriibeli bir dagcinin 
hi~ . bir zaman boyle bir vaziyet 
karsisinda kalmasina- itnkan yok
tur: · Ciinkii o, ~T ~1kacagi -:- yer ne 
kadar dik ve uzun - olursa olsun 
daima sirt r.antasi ~ T~h·" Kan-.... 

va~ bulunllurur. 

Tabii Kanvak yalniz Uludag1nda 
kullandmaz. 0, riitubetli ve nemli 
verlerde soauk alain .n-ma . ...,. .... .._. 

-
ar~t en 

' 
iyi bir tedbirdir·: 

' 

Daima soguga maruz kalarak 
cabsan bir aile babasina aksam eve , 
dondiiilii zaman sunulacak· en iyi 
~ey, bir fincan ~.aya kari~tirdmi~ bir 
kastk Tabii Kanvaktir . ., 

1 


