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Bugiin 12 sahife 
2 nci sahifede: Tiirk binicilerinin Vi -

yanadaki zaferleri-Abidin Daver Dav'er 
3 ilncii sahifede: Trogkinin hazuladlg1 
kundak. 
5 inci sahifemizde: Bir gezintiden not
lar - Ali Kfuni Akyiiz. 
7 nci sehifede: <;ocuk sahifesi. 
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F rans1z frang1 alt1n esas1ndan ayr1ldi Biiyiik Dil Bayramz 
lkt1sadi bir salih say1lan bu Diin he~ yerde muazzam 
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iskenderun ve 
Antakya i~in tarihi 
Bir hattra 

«Ink asnhk Tiirk yurdu 
ecnebi elinde kalamaz!» 

.. 

fE5) undan on dart y1l i:ince, Biiyiik 
l,g} zaferden be§ alb. ay sonra, o 

zaman Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi Reisi Ba§kumandan Gazi Mus
tafa Kemal Pa§a, o malardaki ir~ad se
yahatlerinin en miihimlerinden birini yap
mak iizere Adanaya hareket ediyor. 

« Y eni Gi.in>> namma tek gazeteci ola
rak kabul edildigim bu seyahatte ajans 
miimessilligini de yapmakbg1m i<;in yiik
sek irade ~1kb.; Atatiirkiin biitiin nutuk
lanm kendim tuttum, onlan kendisine o
kuyup tasvibini ald1ktan sonra resmi me
tin olarak Ajansa veriyordum. 0 nutuk
lar biitiin Tiirkiye gazetelerinden ba§ka 
ecnebi dillere de ~evrilip ne~rediliyordu. 

!ki hafta siiren o seyahatte Atatiirk 
on be§ kadar nutuk si:iyledi. Sekiz on 
beldede, muhtelif i<;timalarda si:iylenen 
ve baz1lan iki ii<; saat devam eden bu nu
tuklann her biri 1~1k tufam gibi aydmla
tlcl ve gok giirlemeleri gibi sarsJc!ydi. 

Dii§man Ankara kapllanndayken 
«Dii§mam vatamn harimi ismetinde mut
laka bogacagim» diyen, dedigini tam o
larak yapml§, ~imdi de hitabetini bir k1hc 
gibi .;ekerek, himmetini millete, savletini 
karanhk ruhlara ~evirmi§ti. Ak ruhun se
yahati, biiyiik ak ruh, bir yandan kii~;iik 
karanh uhlan yarasah lcei§elerinden c;J
kanp yere seriyor, bir yandan temiz ruh
lan aydmlahyordu. Bunun i~in o nutuk· 
larda nurla ytldmm beraberdi. 

0 seyahatin ilk hitabesi, en kisasi, fa· 
kat en §im§eklisi; bir cumlelik hitabe, fa
kat on dort yi)m otesinden 0 giin !sken
derun ve Antakya i~in, ilahi bir me§ale 
miijdesi gibi doguveren ciimle; §imdi bii
tun Turk milletini en necib bir heyecanla 
halkahyan 1skenderun ve Antakya me
selesine bir de o tek ciimlelik me§alenin 
biiyiik aydmbgt i<;inden bakahm: 

1923 mdrtJmn 15 inci per§embe giinii, 
ogleye bir iki saat kala Adanaya geldik. 
lnsan, insan, insan... Biitiin istasyon in
san mah~eri. istasyondan §ehre kadar ya
nm saatlik mesafe kar§1hkh iki saf halin
de; biitun civar ki:iylerden ve kasabalar
dan da gelen halk ile en a§ag1 yiiz bini 
a§gin bir insan kalabahg1, canh ve heye· 
canh iki co§kun nehir gibi yolun iki kiyJ
sma dizilmi§ti. 

Diiz caddenin iki tarafma stralanmJ§ 
ince, uzun, suslii ve uclan bayrakb say!· 
s1z direkler, siivarileri gi:iriinmiyen m1z· 
rakh alaYJ gibi diizgiin iki dizi halinde 
uzay1p gidiyor. 1 

T epemizde 1hk bir bahar giine§i ve 
ayaklanmizm altmda, o mevsimde bile 
bol kalorili Adana giine§ine ragmen, bii
tiin gece yagan yagmurun heniiz kuru
maga vakit bulamiyan c,:amuru iistiinde 
yi.iriiyoruz. 

0, mii~ir formasi sutmda, ad1mlan 
sert, bak1~lan keskin: sol elinde bastonu, 
sag eli daima temennada; kahve renkli 
kalpag1 altmda daha heybetle~en ba§Im 
saga sola ~evirerek s1mf simf halk1 se
lamhya selamhya ve her s1mf halkm 
hatmm sora sora ilerliyor: 

- Merhaba asker I 
- N asilsmtz kii~iikler? 
- !yi misiniz hammlar? 
Boylece her be~ on ad1mda bir, tek 

ham;erenin soru§una on binlerle han~e
renin cevab veri§i: kurtaranla kurtula
mn konu§masJ; kurtaramn iki§er kelimelik 
sozii kurtulamn umman dalgah giilbank
lerile kar§tlamyor. Sagdan soldan tugyan 
halinde alki§Iar, aglayi§lar; kalabahgm 
girdibadh ugultulan ic,:inden zaman za
man kendini i§ittirecek kadar yiikselen 
keskin perdeli miinferid haykm§lar; 
«Allahim bugiinii de gordiim» diye ba
guanlar; duadan, ~iikrandan, vecdden 
yugrulma muhtelif tonda, kadm erkek 
~e§idli sadalann canh, titrek, s1cak <;Ig
liklan. 

Biiyiik sevinc kabara kabara biitiin 
havay1 doldurdu ve biiyiik sevincin hava

ISMAJL HABIB 
f Arkast Sa. 3 siitun 4 tel 

karara bir~ok devletlerin de meras1mle kutluland1 
I• I t I. h a k I b e k I e n I. y 0 r Ankara ve istanbul Halkevlerinde verilen konfe-

Karara · i~tirak etmiyoruz 
T iirk paras1 

edecek ve 
miistakar k1ymetini muhafaza 

alt1na tahvil ol unabilecektir 
Ba§Vekaletten 26/9/1936 tarihile teblig edilmi§tir: 

1 - Yabanct dovizlerin ktymeti uzerinde yeni 
tahavvuller vuku buluraa hukumet, Turk liraarntn 
krymetinde bu tahavvullere tabi olarak bir tenez • 
zul yapmamrya karar vermi,tir. 

2 - Hukumet, Turk liratunrn bugunku kryme -
ti, memleketin iktrsadi ve mali ihtiyaclarrna en iyi 
tekabul ettigi kanaatindedir. 

3- Tiirk liraar, altrna tahvil olunabitir, doviz -
lere izaleten altrna nazaran ,imdiye kaJar lili ola
rak kazanmtf oldugu mustakar krymeti muhalaza 
eclecektir. 
4- Bu esaa dahilinde, Turk liraarmn diier do • 

vizlere nazoran ktymet nisbetlerini Merkez Ban· 
kaar vakit vakit heaab ve ilan eclecektir. 

ranslarda diJ inkdabimlZin derin manas1 izah edildi 

Eminonu Halkevindeki toplantt ve dun Ankarada muhim 
bir konlerana veren Ahmed Cevad Ve Besim Atalay •.• 

1lk Ti.irk Dili Kurultaymm a~Ildtgi hiikfunet merkezi olan Ankara ile !stan· 
giiniin di:irdiincii y1ldi:iniimu miinasebetile bulda ~ok parlak tezahiirat yapilmi§tlr. 
diin memleketin her tarafmda ve .bilhassa [Arkast Sa. 9 sutun 5 te] 
fllflllfl II I II I I IIIII I II II Itt IIIII II IIIII II IIIII IIIII II Ill I I I lilt II IIIII It IIIII II IIIII 1 t ll II Itt till ttl till 111 IIIII II Ill II 1 Avrupa ve Amerikada miisaid tefsirler 

BeiGika ve lsviGre de para TUrk piya·sasl iGin endi~eye R ~mad a .~ s ~ b ~ Y ~ ~ . 
. klymetlerini du~urduler m a h .a I y 0 kt u r . Akdemz muvazenesmm hlr Turk-lngtbz 

'l ittifakile tanzim edildigi iddia ediliyor 
u neticeye ingiltere ve Amerika 

yapdan · itilaf sayesinde vardd1 

• IC 

Paris 26 (A.A.) - Dun ak§amki 
N azular toplanhsmda kararla§an pek 
miihim mali tedbirleri tasdik etmek iize· 
re parlamento pazartesi giinii i~in i~ti
'l!aa .;agmlm1~hr. 

Bu tedbirlerin hakiki mahiyeti heniiz 
malum olmamakla beraber, haber veril
digine gore, F ransa, !ngiltere ve Ame-
rika arasmda basil olan ve diinya piyasa 
fiatlanmn istikranm tevine matuf bulu-

<ranstz Maliye Na- nan para itilafma dair pek yakmda Lon-
ztrt M. V Oryol dra, Paris ve Va§ingtonda ayni mealde 
birer nota ne~redilecektir. 

Paris borsas1 pazartesi giinii kapah bulunacaktlr. 
F rans1z parlamentosunun bu babdaki karanm sal1 sabah1 

vermesi memuldiir. 
[ArkaSt Sa. 9 siitun 1 del 

Fiat farklndan ihr . .. . ,., . 
z1yan gorm1yeceg1 

at~darunizln 

anla.Ihyor 
F rans1z frangmm k1ymetten dii§iiriil ~ 

mesi karan memleketimizde ve bilhassa 
1stanbulda biiyuk tesirler yaprnt§hr. Pa· 
ramiZin istikran sebebile bir endi§e mev
cud degilse de frank gibi beynelmilel pi
yasada ehemmiyeti haiz olan ve Turk 
paras1 da onun k1ymetine baglanmi§ bu
lunan bir miibadele vas1tasmm altm esa
smdan aynlarak k1ymetini kaybetmi~ ol
masJ §iiphesiz c;ok nazik bir mesele te§kil 
etmektedir. Maahaza param1z bu ka- Tiirkiye Malive ve
nunla bymetini muhafaza etmekte bu- ktli Fuad. Agralt 

lundugundan ve hiikumet icab eden muntazam tedbirleri de 
derhal alacagmdan hi~;bir tela§a mahal yoktur. 

1ngiliz lirasmm me§hur temevviic,:lerinden dolayi seneler
denberi Tiirk paras1 !ngiliz lirasma gore k1ymetlenmekten 

[ArkasJ Sa. 9 siitun 4 teJ 
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M. Riket diin geldi, bu-1 
giin Hindistana gidiyor 
Bir lngiliz meb'usunun hayranbgt 

«Tiirkiin necabetine biitiin ingiliz milleti inan· 
mi,tir. Dostlugumuz en kuvvetli devresindedir ... » 

• 

M. Riket ve tayyaresi 

Me~hur ingiliz i§ adam I M. Riket dun rek Prag, Sofya yolile di.in sabah Y e
saat 11 de hususi tayyaresile Sofyadan §ilki:iy istasyonuna gelmi§lerdir. 
1stanbula gelmi§tir. Amerikamn biiyiik !ngiliz ve Amerikah i§ adamlannm 
sermayedarlanndan M. Smit ile M. tayyaresi son sistem bir tayyare olup mo~ 
Gudric,: admda diger bir sermayedar da dern konforu haiz bulunmaktad1r. T ay
beraberdir. 1ngiliz ve Amerikah i, adam- yarede miikemmel yemek salonlan ve 
Ian Cenevreden tayyare ile hareket ede- [Arkast sa. 8 sutun 4 tel 

Ba,vekil bugiin 
~arka gidiyor 

----
ismet inonii biitiin 
Dogu vilayetlerinde 

tetkikat yapacak 
Ankara 26 (Telefonla) - Al

d!gim malfunata nazaran Ba§vekil 
1smet lnonii aglebi ihtimal yarm 
(bugiin) §ark vilayetlerinde bir tet
kik seyahatine c;Ikacakhr. 

lsmet !nonii buradan trenle Ma
latya, Elaziz ve Diyarbell:.ire kadar 
uzanarak diger §ark vilayetlerinde 
de tetkikat yaphktan sonra Ankara
ya avdet edecektir. 

[Arkast Sa. 3 sii.tun 6 dal 

Suriye delegesinin 
yeni beyan~t1 

«Ne pahas1na olursa 
olsun Tiirkiyeyi 

kazanacagiZ» 
Ceyhan 26 (Hususi) - Adanadan 

gelen Suriye heyetine refakat ederek he
yet azasmdan F ars Elhuri ile yolda gi:i
rii§tiim. Ha§imiittahsinin beyanahmn mat
bua!Irnizda uyandnd1g1 asabiyeti anlat • 
bm. Bana §U sozleri soyledi: 
«- Herhalde m.eselede bir suitefeh -

[Arkast Sa. 9 .siitun 6 da] 

Bir Frans1z gazetesi «ingiltere Krah Asya v 
Avrupan1n mihveri Atattirkiin memleketi oldu· 
guna kanaat getirerek bir ,aheser yaratti» diyor 
Temps gazetesinin Roma muhabiri, 

lngiltere ile ltalyamn Akdeniz meselesi 
kar§Ismdaki durumlarma dair §U tafsi -
lab vermektedir: 

Habe§ anla§mazhgmm en tehlikeli saf
halanndan birini te§kil eden ltalya · ln
giltere gerginligi, ltalyanm §ark! Afrika
da kazand1g1 zaferdenberi si.ikunet dev
resine girmi§ gi:iriiniiyordu. Hatta, Lord 
Palmerston zamanmdanberi iki memle -
keti birle§tiren anla~maya benzer yeni bir 
itilaf, ufukta belirir gibi idi. Buna rag
men, son haftalar zarfmda bunun aksine 
bir degi§iklik has1l olmu§ goriiniiyor. Bu
nun sebebi de, ingilterenin, Akdenizde -
ki siyasi ve bahri yeni planmm metodlu 
bir surette tatbik1du. 

Cebeliittankla Siiven arasmdaki !ngi
liz deniz iislerinin tamiri, tahkimi ve tez
yidi, Kral Sekizinci Edvardm Yugos -
lavyaya, Yunanistana ve Tiirkiyeye se· 
yahati, Bahriye N azm Sir Samuel Ho
areun Maltada, K1bnsta ve Hayfadaki 
tefti§leri, ingiltere ile M1su hiikfuneti a-

ingiliz bahriyesi sivil birinct Lordu Sir 
rasmda aktedilen askeri esasa miistenid Samuel Hor "Akdeniz te!tl$tnden 
yeni anla§ma, fngiliz - Turk dostlugu ddndiikten sonra 

rab1talannm takviyesi sozleri ile beraber, denizdeki vaziyetini muJ.tafaza ve tak ~ 
!talyanm Akdeniz hassasiyeti her za - viye etmege <;ali§masi tabii gi:iriiliiyor. 
mankine nazaran daha fazla §iddetlen - Fa kat, bun a mukabil, ltalyanlara gi:ire, 
mi§tir. Yak1a, ftalyada, 1ngilterenin Ak· [Arkast sa. a sutun 5 tel 
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7 • 
DCI Balkan oyunlan 

-------------------
Bugiin Atinada biiyiik merasimle 

Leningradda bisiklet~ilerimiz galib 
a~1hyor. 

geldiler 

1 nci Balkan oyunlarrnm yaprlacagr Atina stadyomu 
Atina 26 (Balkan oyunlanm takib et-,lan 7 nci Balkan oyunlan i~in fevkalade 

mek i~;in sureti mahsusada giden arkada- haz1rhklar vap1lmaktadJr. Biitiin §ehir, 
§Imizdan). - Y ann bur ada ac;1lacak o· [Arkast Sa. 6 siitun 5 tel 

1 



Tiirk binicilerinin 
Viyanadaki zafer leri 

Yiizbast Cevad Kula miitevaz1 atile 
' 

diinyanm en iyi atlartnt geri btrakb 
Yazan: Abidin Daver Dav'er 

Viyana, 23 eylu1 
- Ahtung, Ah -

tung! Olimpiyad -
larda diinya birin
cisi olan Tora ile 
binicisi yiizba§l 
Hasse yart§a i§ti -
rak ediyorlar. 

Alman at1 en zor 
manialart bir tazr 
r;evikligile str;nya -
rak ger;iyor. Son 
zamanlarda Alman 
IaN kaqr birden -
hire pek dost bir 
cereyan almi§ olan 
A vusturyah seyir ~ 
ciler, yan~ bitme -
den alkt§hyorlar. 
Fakat, i~te alkt§~ 
lar ugursuz geldt 
0 giizel hayvan de
miryolu ger;idleri -

Yiizba,t Cevad Kulanrn geni~ bir mania 
iizerinden giizel bir atlaytft 

ni kapayan en iptidai ve en basit rna -
nii paldrr kiildiir devirdi. Birincilik u
midi yuzde 99 gitti. 

- Ahtung, Ahtung! Olimpiyadlarda 
diinya ikincisi olan Delfisle binicisi bi
rinci miilazim Rank. 

1ri ve zorlu bir at, manilere iiyle zor
lu saldmyor ki mutlaka hepsini a§a -
cak ... Fa kat, i§te o da, bilmem kar;mcr 
manii ger;tikten sonra parkuru §S§Irdi. 
Elimine oldu. . 

Hata yapanlar r;ogahyor. 
- Ahtung, Ahtung! Olimpiyadlarda 

alhnc1 olan <;apkmla binicisi yiizba§I 
Cevad Kula. 

Kalblerimiz r;arptyor. Yiizba§I Ce -
vad Kula, <;apkm ismindeki lusragile 
yart§a ba§ladt. Siivari de, hayvan da 
emniyetle ilerliyorlar. Birinci mann 
a§tt. !kinciyi, iir;iinciiyii ger;ti. Oniimiiz
de birbirine gayet yakm iir; r;etin mani 
var. Hop, bop, hop! 

Bayan <;apkm, r;aplunca bir eda ile 
bunlar1 da ger;ti. Hayvan, her str;radtk
r;a biz de Sl!;rtyoruz, manii a§arken ne -
fes bile almtyoruz. Muvaffakiyetle ye -
re bash m1 derin bir coh! • !;ekiyoruz. 

<;apkm yart§I tam bir muvaffakiyet
le bitirdigi zaman iiyle bir oh gektik, 
oyle rahat bir nefes aldrk ki sormaym. 
Yan~m birinci devresinde 40 tan faz

la at girmi§ti. Bunlar 13 milletin en iyi 
hayvanlan idi; iizerlerinde de en ryt 
biniciler vard1. Fakat yalmz Cevad Ku
la ile <;apkm, hir; hatastz bu bir siirii 
manii a~mt§lardi. Digerleri en giizide 
Alman ve Fransrz atlan da dahil olmak 
iizere hepsi en az bir hata yapmt§lardt. 

§imdilik Cevad Kula birinci idi. Fa -
kat yan§a giren hayvan miktan 119 
dur. Daha 80 e yakm hayvan vardt. Bi
zim oteki atlanm!Zln ve binicilerimizin 
bugiin §anst yoktu. Buna ragmen on -
Jar da fena dereceler almadllar. 
~ans deyince, dudaklanmzda mlis -

tehzi bir tebessiim dola~tyor. Bu fevka
hide miihim beynelmilel atlt mlisal:-a -
kalan giirmeden talihin ne biiyiik rolii 
oldugunu bir tiirlii anhyamazsmtz. Mu
vaffak olmak i~in ii~ §eye ihtiyac var -
dtr: 

1yi at, 
!yi binici, 
!yi talih. 
Bunlarm iir;ii de ayni derecE:ae rol 

oynar. Talihin rolii o kadar biiyiiktiir ki 
• ha§a huzurunuzdan - hayvarun yan§ 
esnaSJnda yellenmesi bile bir hataya 
mal olur ve birincilik elden gider. 

Nitekim ikinci devrede de, en luy -
metli atlar ve en liyakatli biniciler yal
mz mani devirmediler, hatta tepetak -
Jak yuvarlandtlar bile ... 

Cevad Kula, yarr~m sonlarma kadar 
tek hatastz binici ve birinci idi. Fakat 
nihayet bir italyanla bir Rumen hir; ha
tastz atladtlar. ~imdi ii~ miisavi rakib 
vardi. 

Danimarkah kadm al elbisesi ve r;ok 
ktymetli atile diinyamn en iyi siivari 
zabitlerine meydan okumak istedi. Fa
kat, sulu hendekte hayvan da, kendj de 
iki defa yuvarlandrlar. Madamm, or -
tasmda bir tutam beyazt olan kimyevi 
sart§m sar;lan darmadagm oldu. Son -
bahartna yakla§ffil§ giil yiizii ktzardr, 
sarardt, mani direklerine ~arptp ~izil -

mek, stynlmak ve yrrtilmak tehlikesini 
atlath. 

Kadmhk gururile mutlaka o manii 
a§mak, erkeklere iistiin degilse bile on
larla e§it oldugunu gostermek istiyor, 
inad ediyordu. Fakat gung ~aldt, Dani
markah zengin ve kibar kadln maniden 
ytlmt§ olan hayvanma lanet ederek sa -
hayt terketti. 

Bizim Saim Polatkamn att da ayni 
manie taklldt, hayvan yuvarlandt. Fa -
kat Saim, sanki egere, eger de atm sir
tina mthlanmt§ gibi idiler. Polatkan 
dii§meden, dii§en hayvamm bir mah • 
muz darbt!sile kaldtrdi ve yan§a devam 
etti. 

Yantmdaki bir Avusturyah kadm cne 
giizel biniyor~ diye bagtrdt. 

Bir ara A vusturya Reisicumhuru da 
yart§ sahasma geldi. Avusturya milli 
mar§ile kar§tlandt. 

*** Bir futbol ma~r tasavvur ediniz ki 
yanm saat fasrla ile be§, altr saat devam 
eder ve sizin taktmmtz bu mar;ta 12 mil
letle ,.arpt§tr. 1~te diinkii miisabaka boy
le bir mac;h. Artik heyecammzm dere
cesini tasavvur edebilirsin·iz. Filvaki, 
diin dii Ie uzun bir heyecan i~inde ha
rab olduk. 

Bizimkiler atlarken muvaffak olsun
lar diye dua. Otekiler atlarken bir ta -
necik mani devirsinler de Cevad Kula 
birinci kalsm diye dua ... 

Nihayet ii~ hatasrz yan§r;t, bir metro 
yetrni§ be§ santimetroya r;tkanlan dart 
manii azami siiratle S§mak ve birinci, 
ikinci, iir;iinci.i. olmak iizere tekrar ko§· 
tular. Kalblerimiz son §iddetile r;arpr -
yor. Tepemizde sallanan §anh bayragt· 
mtz bile heyecanla c;trptmyordu. 

Bir yantmda refikam, sapsan kesil -
mi§: 

- Allahlm bizimkine muvaffakiyet 
ver! 

Diye dua ediyor. 
Binicilerimizin Fransrz 

M. Tatonun refikas1 da ote 
fransrzca, 

muallimi 
tarafrmda 

- Biraz talih Allahtm, diye r;1rptm -
yordu. 

Evveia bizimki atlad1. Miithi§ bir al -
kl§ tufam ... Gene hi~ hata yok. Zaman 
da iyi. Arkasmdan italyan zabiti. Mu
solininin bi.itiin §iddetli emirlerine ve 
paraca fedakarhgma ragmen bu 11,250 
lirahk Judeks atile ikinci manii de -
virdi. 

Arkasmdan Rumen zabiti gene 10.000 
Lirahk krr atile saldrrd1. 0 da, biitiin 
manileri hataSIZ B§h. ~imdi bekliyoruz. 
Acaba kronometro ne diyecek? Uzun 
saniyeler. 

- Ahtung, Ahtung! Rumen zabiti 10 
saniye ile birinci, Tiirk zabiti 12 saniye 
ile~ ikinci, italyan il~iincii ... 

2 saniyelik bir teahhur, bizim Viyana 
§ehri yan§tnda birincilik §erefini ve bu
na nazaran ehemmiyetsiz olan 500 ~i -
lin mi.ikafab kazanmamtza mani olmu~
tu. Fakat arkam1zda stra ile ii~iincii i
talyanlar, dordi.incii Holandahlar, be -
§inci Almanlar olmak ilzere 11 millet 
var, hem de diinyarun en kuvvetli ve 
en pahah atlarile. 

Yiizba§I Cevad Kula ve Bayan <;ap -

Yuzba,t Cevad Kulamn muvallakiyetli bir atlayr,r 

CUMHURiYET -. ~-

c eehir ve Memleket Hab rleri ) 
Miistakbel istanbul roo~ru degn mi? ~ehirde yiiksek 

bina yaptlabilecek plant etraftnda 
Diin istanbul Umantnm 

vaziyeti gorii~iildii 

Alb ay baglanamtyan 
dul ve yetim maa§I 

Y eni kanona gore esas 
deniz sevivesi olacak 

!stanbulun miistakbel plamm tanzimle 
me~gul olan miitehassts mimar Prost, Li· 
man umum miidi.irii Raufi Manyasi, Be
lediye imar biirosu eski miidiirii Ziya ve 
Liman miihendisleri bir heyet halinde 
diin sabah saat onda Galata Liman mm

takasmm alacag1 ~ekil iizerinde tetkikat 
yapmt~lardtr. 

Kadtkiiyiinde Yeldegirmeninde 
Ye§ilay sokagmda 6 numarada o
turan Nevzerden §U mektubu al • 1 

dtk: 
cKocam Ahmed Yiimnii 35 sene 

Adliye Mkimliklerinde, !stiklal 
Harbinde, Ankara Miiddciumumi
liginde ve daha sonra Kan.chra 
mahkemei asliye azahgmda r;ah§ti. 
15 nisan 341 tarihinde tekaiide sev
kedildi ve altr ay evvel de vefat 
etti. 

Eski bina ve yollar kanunu, §ehirde 
yaprlacak binalarm irtifatm binanm iize
rinde bulundugu sokak, veya caddenin 
geni§ligine gore tayin ediyordu. Ekseri 
sokaklanm1z dar oldugu ic;in yaprlan bi
nalarm umumiyetle dokuz metrodan faz· 
Ia irtifada olmasma irnkan kalmtyordu. 

Halbuki yeni bina kanunu bu mahzu

ru ortadan kaldnml§ ve yapt1acak bina • 
lann irtifama esas olarak arazinin deniz 
seviyesinden olan yiiksekligini kabul et -
mi~tir. 

T etkikata Ziraat Bankasmm ko§esin· 

den ba§lanml§ ve buradan itibaren gerek 
nhhm gerek cadde i.izerinde rni.itehasstsa 
dii~iiniilen miistakbel vaziyet hakkmda 
plantar iizerinde izahat verilmi§tir. 

Y eni ~ekle gore Deniz Ticaret Mii • 
diirliigii binasile Merkez R1ht1m ham a
rast biiyiik bir meydan haline gelecektir. 
Buradaki kahve ve barakalarla sair bi
nalar kaldmlacakhr. Meydanm ortas1 
bir bah"e olacak ve bah~ede Atatiirki.in 
bir heykeli bulunacakttr. Rtht!m caddesi 
Merkez Rthtlm ham kosesinden bu mey· 
dandan arka caddeye ~e~ecektir. Mey
damn bulundugu yerden itibaren nhttm 
2 I metro geni§liyecektir. 

<;inili RthtliD hanile Merkez Rthttm 
ham arasmdaki bina ve kazinolar ytkt•
nlarak buraya asr! antrepolar yaptmla· 
cakhr. 

Diinkii tetkikatm sonunda tesbit edi -
len noktalar i.izerinde aynca tetkikat ya
ptlarak §ehrin umumi planma uydurula
cakttr. 

MOTEFERRIK 

Cumhuriyet bayrammm kut
lulanma programi 

Bu seneki Cumhuriyet bayrammm pro· 
gramtm haztrhyan komisyonun mesaile -
rine devam ettigini yazmt§hk. Ba§vekil 
t~met inonii ile birlikte Ankaraya don -
mii§ olan Maarif Vekili Saffet Ankan 

diin sabah §ehrimize gelmi§ ve dogruca 
istanbul Halk Partisinde hali ic;timada 
bulunan komisyona genel seheter vekili 
stfatile riyaset etmi§tir. 

Komisyon, bayramm biitiin memle • 
kele amil bir pro ramla kutlulanmasmt 
temin ic;:in ~ah§maktadir. Birkac; giine 
kadar kutlulanma program! ne§redilecek
tir. 

Buna nazaran, giindiiz muazzam bir 
askeri gec;:id resmi yaptlacak, geceleyin 
eglenceler, fener alaylan tertib edilecek, 

Cumhuriyet meydanlanndaki hoparlor
lerle muhtelif soz ve miizik ne§riyah ya· 
p1lacak, aynca buyiik meydanlarda halk 

kiirsiileri kurularak Parti prensipleri da· 
hilinde serbest hatibler nutuklar verecek
lerdir. 

Gayrikanuni getirtilen §eker
ier sabhyor 

Giimriik idaresi evvelce g~menler na· 
mma gelip sonradan muvazaa suretile 
muhtelif §ebekeler tarafmdan getirtildi
gi anla 1lan §ekerlerin en biiyiik partisi· 
nin sahlmasma karar vermi§tir. Bu parti 
177,454 kilodur. Tutan 50,000 lirayl 
bulmaktadtr. 

;>ekerler sahldtktan sonra paras1 go~
menlere verilecektir. -·-·-(;ifte ile oldiiriilen ~ocuk 

Bursa (Hususi) - Armud koyi.inde 
bir dii.giin ic;in toplanmt§ olan koyli.iler 
bir hayli ic;:kiden sonra "o~mu§lar, ic;:lerin
den Arif isminde biri, diigi.in §erefine ha

vaya atmast ic;:in Mehmed Aliye c;:iftesini 
vermi§tir. Mehmed Ali ~ifteyi eline alm

ca havaya atacagr yerde kar§tya dogru 

ate§ etmi§, koylulerden Ahmedin sekiz 

ya§mdaki ~ocugu Mehmed c;:iftenin sac;
malarile kalbi parr;alanarak derhal ol • 
mi.i§tiir. T edbirsiz adam yakalanml~ ve 
birinci sorgu hakimligince tevkif ettiril • 
mi§tir. 

km azami yapabileceklerini yapml§lar
d!. t:;ok pahah atlan olan Rumen takr -
mmm en talihli zabiti ve hayvam an -
cak bir talihsizlige ugramadtkr;a bizim 
c;ok ucuza almmt~, fakat iyi sec;ilmi§ ve 
terbiye edilll)i§ atimtztn birinci olmast
na imkan yoktu. 

Almanlarm dedigi gibi vasattan biraz 
yukan bir hayvanla yiizba~I Cevad Ku
la diinyamn en iyi atlanm ve binicile -
rini yenmi~ti. 

Herkes 119 hayvan i~inde hie; hatas1z 
yan§ yapan birinci ve ikinciyi §iddetle 
allu§lad1. Biz de yiizba§I Cevad Kulay1 
tebrik ettlk. 

Sevgili yurdda§lar, bu luymetli za -
biti siz de tebrik ediniz. Cesareti, fev -
kalade yiiksek kazanma iman ve gay
reti, giizel talihi, onu birincilikle tama-
men miisavi bir ikincilige nail etmi~tir . 

Abidin Daver DAV'ER 

Fakat aradan altr ay ge~tigi hal
de hala yetim ve dul a,.vhklarrmtz 
baglanamadt. Her tarafa ba§vuru
yorum, i~im bir tiirlii yaptlamryor. 
Artlk kime miiracaat edecegimi §a- 1 

~trdtm. Kira evlerinde, kocamm , 
b1rakhgt bastahk borclan ve ilr; 
niifusu gec;indirmek zorluklan kar
§Ismda r;tldtracak vaziyetlcre gel
dim. U stelik §imdi evraktm da kay
boldu. Ne yapaytm? Bana bir yol , 
giisterin! • 1 

Hayatm1 bu memlekete vakfe • ' 
den bir adamm ailesine ve c;ocuk -
Janna bakmak, i~lerini r;abuk ve 
zahmetsizce yapmak en ba§ta ge- · 
len vazifemiz olmahdlr. Boyle bir 
aileyi altr ay eziyet ve stkmh ir;in
de b1rakmak giinahtlr. Bu gibi i§ · 
leri biran evvel ve miimkiin mer
tebe siiratle yapmah, zaten manevi 
bir tstlrab i<;inde bulunan bir aile - ' 
yi maddi 1shrablara da dii§iirme - 1 

meliyiz. 

Dogru degil mi? 

ADLIYEDE 

Kuma§ hus1zhg1 
Bir maga~adan kuma~ "alarak bacak· 

lanmn arasmda saklamaktan su~lu ve 
mevkuf bulunan N aime hakkmdaki da • 
vaya diin de bak•lmt§br. Di.inkii celsede 
~ahidler dinlenmi§ ve N aimenin mevku· 
fiyetini icab ettirecek bir hal gori.ileme· 
digi i~in gayrimevkuf olarak muhakeme· 
sinin devamma ve gelmiyen diger ~ahid· 
lerin dinlenmesine karar verilmi~tir. 

Methud Ciiriimler kanunu • 
nun tatbik edilmeai i~in 

Kanunun izahnamesine gore 4 rak1· 
mmda bulunan semtlerde yap1lacak hi • 
nalarm irtifat, arkada bir miktar bah~e 
kalmak §artile on iki metro olabilecektir. 
Y aptlacak bin alarm alt katlarmda da 
aynca zeminden iki metro yiiksek bir de 
bodrum kat! bulunabilecektir. Bu irtifa 
ise bir~ok yerlerde dort kath binalar in· 
§asma mi.isaid bulunmaktadJr. 

DENIZ ISLER/ 

Eski Kad1koy iskelesi 
yJkilacak 

Akay idaresinin Kopriiye koyac.agJ 
Y eni Kad1koy iskelesinin yerine konulma· 
smdan sonra §imdiki iskelenin Floryaya 
veya ha§ka bir yere nakledilecegi mev • 
zuu bahsedilmi§ti. Ogrendigimize gore 

bu iskele pek harab oldugundan ytktl • 
mas1 takarriir etmi~tir. 

, Go~ seferleri 
Akay !daresi goc;: mevsimi gelmesin -

den dolayt I 2 birincite§rinden itibaren 
ba§lamak iizere tenzilath go<; seferleri 
tertib etmi~tir. Adalar ve Anadolu yaka· 
smdan yaptlacak bu postalarla nakledi • 
lecek e~ya ic;:in birinci mmtaka iicreti a· 
hnacakhr. 

Denizyollarmm yP.ni bilet 
sab§ yeri 

·' ' · haz1rhklar 

Denizyollan idaresi Galata nht1m1 
iizerinde de bir bilet sat!§ gi§esi ihdas et· 
mi~tir. Bu gi~e saresinde yolcular biiyiik 

' b1t. ~lay · vtl~niu tur. • 

I te§riruevv,d<!r; · \i\~bik., ~~~.kijne ~!re· F If¥nal~ y,ijziin~en gecik~n 
cek olan yeni me~hud ciiriimler kanunu· 
nun laytkile tatbiki i~in istanbulda yeni· vapur Jar 
den adli te§kilat yap1lmak icab etrni~tir. Karadenizde hiikiim si.iren f1rtma yi.i· 
Haber aldrgtmlza gore bunun ic;in ~imdi· ziinden vapur seferleri bi.iyiik bir inkrtaa 
lik !stanbul tarafmdaki i~lerle me~gul ol- ugramt~tlr. Vapurlar evvelce ugramadan 
mak iizere bir 4 iincii asliye ceza mah- ge~tikleri iskelelere donii~te ugramakta • 
kemesile Beyoglu i§lerile ugra§mak iizere _d!T. Fntma yi.iziinden ~ giin evvel lima· 
bir Beyoglu sulh ceza mahkemesi kuru!- mmtza gelmesi laz1m gelen Giilcemal 
masma karar verilmi§tir. Vcipuru ancak evvelki gece gelebilmi~tir. 

Buna aid kadro yann Adliye Vekale- Evvelki gi.in gelmesi lazliDglen Tan va· 
tince alaka<;iarlara teblig edilecektir. Bun· puru da Karadenizden ancak di.in ak§a· 
dan ba~ka Istanbul Miiddeiumumisi Hik- rna dogru gelebilmi~tir. 
metin yanma daha 5 miiddeiumumi mu· Adalar denizinde de ftrtma oldug11 
a~ini verilecek ve bu~lar Adal.~r, Y eni· i~in lzmirden gel en Karadeniz vapuru 
koy, Beykoz, Baktrkoy ve Eyub mmta· ancak evvelki gece gelebilmi~tir. 
kalar.mdaki sulh .. c~za n:ahk~melerinin K 0 LT 0 R J ~ LE R/ 
nezdmde me~hud curumlen tak1b edecek- ~ 
lerdir. 

Butiin bu te~kilall !stanbul Miiddeiu· 
mumisi Hikmet Onat idare edecektir. 

POLISTE 
MOTOSiKLET KAZASI- Kadtkii

yiinde oturan Hasan, di.in sabah Uskii
dar iskelesinde arkada~lanndan De -
nizyollan matbaasmda memur Nazmi 
ile kanst Zahideyi motosikletine bin -
dirmi§ ve Kadtkoyiine dogru yola ~tk
mt§b.r. 

Tam Niimune hastanesi oniinde Ha
san motosikleti idare edememi§ ve cad
denin kar§I tarafmdan gelen bir ara -
baya ~arpm1~trr. 

<;arpt§mada Nazmi ile kans1 Zahide 
a~tr surette yaralanmt~lar ve hastane
ye kaldmlmt§lardtr. 

BiR GENC KIZ KAYBOLDU
Tophanede Karaba§ mahallesinde o

turan Fatmanm ktzt 17 ya§larmda Ha
tice esrarengiz bir surette ortadan kay
bolmu§tur. Polis k1z1 her tarafta §id -
detle aramp.ktadlr. 

BiR «;OCUCUN MARiFETi - Emi
noniinde Keserciler sokagmda oturan 
11 ya§larmda Ibrahim, iiveykarde§i 6 
ya§larmda Ahmedle diin evleri iiniinde 
§aka yaparlarken kavga etmege ba§la
mt~lardir. 

Kavgada ki.i~iik Ahme-d birdenbire 
civarda bulunan dayrsmm kundurac1 
diikkanma girerek aldtgt btr;akla aga
beysini sag memesi iizerinden yarala
mi§tlr. 

Yarah $i§li <;ocuk hastanesine kal -. . 
dtnlmt~br. 

._ .•. _, 
Bir sirk geldi 

istanbula gelecegi bildirilen biiyiik bir 
sirk diin §ehrimize muvasalat etmi§tir. 
Bugiinden itibaren de oyunlanna ba§h· 

yacakhr. Sirk idaresi biitiin istanbul mat
buat erkamm bugiin saat I ,30 da sirke 
davet etmi~tir. 

Muallimler Birligi 
feshedilecek mi? 

Ce~en sene, Muallimler Birligi aza • 
Jan yapttklan bir kongrede, Halkev
leri mevcudken arhk mevcudiyetinin Iii -
zumsuz oldugu ileri siiriilerek Birligin 
feshine karar vermi§ler, bu hal iizerine de 
heyeti idare azalarmdan bir krsmt istifa 
etmi§lerdi. 

Birligin feshedilmesine taraftar olm1 -
yanlar, ayn olarak bir kongre yapmt§" 
lar ve tekrar Birligi faaliyete gec;:irmi§ -
lerdi. 

Ogrendigimize gore, bugi.inkii azalar 
Birligin feshedilmesi taraftand1rlar. Y a
kmda fevkalade bir kongre yap1larak 
bu mesele esash surette kararla~tmlacak 
ve Birligin atisi ic;:in son ve kat'i bir karar 
verilecektir. 

Heyeti umumiye toplantlsmm birinci· 
te§rin ayl i~inde yapllacagl kuvvetle soy· 
lenmektedir. 

SEHIR ISLER/ 
Memha suyu sahtekirhgi ii

zerine ahnan tedhir ler 
Belediye son memba suyu sahte • 

karhg1 iizerine Belediye ~ubelerine gon· 
derdigi bir tamimde memba suyu tevzi • 
atmt yapan bi.itiin depolann stk s1k kon· 
trol edilmesini, tevziat yapan kamyon ve 
arabalann bile durdurularak muayene e· 
dilmesini ve halkm aldatJ!mamast ic;in 
miiteyakk.z bulunulmasrm emretmi§tir. __ ._ 

Ni§anlanma 
Karesi meb'usu merhum Ferhadm kr

Zt ve gazetemiz tahrir heyetinden arka· 
da§tmtz Nejad F erhadm ablast Bayan 
Sabahatle Ktbns konsolom Ekremin ni· 
§anlanma merasimi dun arkada§Jmtz.m 
evinde her lki tarafm aileleri arasmda 
tes'id edilmi§tir. 

Gene ni§anltlan tebrik ederiz. 
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Siyasi icmal 
Milletler Cem~yeti ifleri 

H abe§ murahhaslanmn bu defaki 
miizakerelere i§tiraklerine dair 
piiri.izlii mesele halledildikten 

sonra biiyiik meclis kendisinin esas i§leri
le me~gu} oldu. Bunlardan birc;ogu biiyiik 
s!Zlltiya meydan verilmeksizin neticelen
dirildi. Bu i§lerden bir ktsml mf kendi 
dahili idaresine miitealhkttr ki bunlardan 
biri de biiyiik meclis ikinci reislerinin in· 
tihabJdtr. 

As1l reis biiyiik ve kiic;i.ik azalartlan 
sec;:ilmektedir. F akat ikinci reislerin ara • 
smda diiveli muazzamadan bulunan aza 
devletlerden ci.imlesinin miimessilleri bu· 

lunmasJ otedenberi an' ane hi.ikmiine gir
mi~tir. Bunun i~in bu defa da Sovyet 
miimessili ve bir giin evvel 39 azamn 
aleyhine rey verdigi italyamn murahhasJ 

haztr olmadigi halde binnisbe az reyler· 
le sec;ildiler. F ransanm ve fngilterenin 
Hariciye N am! an ~ok biiyiik ekseriyet
lerle ikinci reis oldular. Ki.ic;iik devletler~ 
den en "ok rey alan Yugoslavya mi.imes· 
silidir. 

Milletler Cemiyetinin dahili te§kila • 
tma aid diger bir karan da dokuz azah 
bulunan meclisin aza miktanmn gelecck 
iic; sene i<;in on bir azaya <;tkanlmasma 
aiddir. Ti.irkiye Milletler Cemiyetine aza 

olduktan sonra iranla <;inin miinavebe ile 
stk s1k aza olmalari gii .. le§mi§ti. Halbuki 
Asyanm niifus ve mesaha ve ehemmiyet 
itibarile en biiyiik devleti saytlan <;inin 

meclis azahgmdan uzak kalmas1 bu rnem• 
leket efkan umumiyesine ag!T gelmi~ti. 

Milletler Cemiyetinin Man<;uri me· 
selesindeki muvaffakiyetsizlik iizerine bir 

de Cine bu miiessesede lay1k oldugu mev· 
kii almaga frrsat verilmemesi kar&tsmda 
Milletler Cemiyetinden biisbiitiin aynl • 

manrn daha haytrlr olacagr yolunda fi • 
kirler <;inliler arasmda kuvvet bulmu§tu. 

Yeni azalardan biri Asya!t bu devlet o• 
lacakhr. F akat Cenubi Amerikah aza 
d;vletlerin sayiSI azaldrgt halde bunlara 

ii~ azahk tahsis edilmi§ bulunmast ~imali 
Avrupa ve bahusus lskandinavya devlet· 

lerinin §iddetli itirazlarma maruz kalmt§· 
!Jr. Norvec;: bu §ikayetlere terci.iman oldu. 

Milletler Cemiyetinin ruznamesindeki 

gayet miihim bir i~ te bu miiessesenin JS
lahi i<;in duyulan liizum ve ihtiyacdtr. 

- ' • " -4 • 1m 1 1 op an 1ya a ar aza e I r 
teklifleril)i yapmaga davet edilmi§lerdi. 
Fa kat 1slah meselesinde devletlerin fikir 

ve nazarlan arasmda gayet' derin ztddi· 
yet bulundugundan ve Habe§ meselesinin 
bir daha mevzuu bahsedilmesi de muhte

mel bulundugundan tslahm miizakerenin 
gelecek devresine bJraktlmasr kararla§tl· 
nlml§hr. 

Buna mukabil Fransa silahlan buak· 
rna konferansmm tekrar davet edilmesini 
teklif etti. F ransada i§ ha§mda bulunan 
sosyalistlerin siyasi programlannda dev • 
letlerin silahlan azalmasma miihim bir 
yer verildiginden M. Blum ve Delbos bu 
noktanm ihmal edilmedigini anlatmak is
temi§lerdir. Silahlann tahdid edilmesinde 

&imdiye kadar tesadiif olunan en biiyi.ik 
engel Almanyanm miisavat hakk1 tanm • 
mam1~ olmasmdan ileri geliyordu. 

Boyle bir hakkm tamnmasile Versay 
muahedesinin bozulacagmdan korkulu • 
yordu. Almanya kendiliginden silahlana~ 
rak diinyanm en bi.iyiik askeri devletleri 
arasma girdiginden arhk miisavat mese• 
lesi kalmaml§hr. ,Su kadar var ki Millet• 
ler Cemiyetinin mii§terek emniyet davast 
ve bu miiessesenin niifuzunu son hadise· 

ler iizerine zafa ugrattp biitiin devletler 
kendi emniyetleri i .. in en saglam zamam 
silahlanm fevkalade artumakta gordiik· 
lerinden F ransantn teklifi ingiliz sosya• 
listleri ve diger sosyalistler taraftndan 
bir derece teyid edilse bile ameli bir ne· 
tice verecegi beklenemez. 

Milletler Cemiyetinin bu defaki ruz .. 
namesinde en miihim siyas! mesele Dan• 
zigdi. Bu hususta tetkikat yaparak rapor 
vermege memur olan Leh Hariciye Na· 
zm Beck ortada bahse deger bir mesele 

olmadtgmt ve Danzige aid i§lerde Lehis~ 
tamn daima telif yollu mesaide bulunaca
gmi soylemi~ ve bu suretle mesele iyilikle 

kapanmt~ttr. Lehistan bu hareketile dostu 
Almanyaya dikkate ~ayan bir cemile da• 
ha gostermi§tir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niiahaar 5 Kuruttw 

Abone f Tllrkiye Hari~ 
,eraiti i~io ~ 

Senelik t 400 Kr. 2:100 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 
o~ aylak 400 800 
Bir ayhk I SO yokiW' 
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SON J..IABEg_L.E~ ... 
TELEI'OM TELGRAF ve TELSiZLE 

Ihtililciler T oledoya 16 
kilometre yakla§h]ar 

ihtilalciler 
fasistlerle 

kazan1rlarsa bu sefer de 
Kralcdar 

Seville 26 (A.A. )- General Mola
mn kuvvetleri, baz1 sevki.ilcey~ noktala
nndan maada ciddi mukavemet gormek
sizin Bilbao iizerine yiiriimektedirler. 
:;lehrin teslim olmasl ic;in General Mola
mn vermi~ oldugu miihlet diin bitmi~tir. 
General Mola, ~ehrin, kayidsiz ~arts1z 
leslim olmaslm istemektedir. 

T oledoda, Alkazarda bannm1~ bulu
nan Harbiye talebesi, kasrm mahzenle
rinde el' an mukavemet gostermektedirler. 
Bunlar da, kendilerile birlikte bulunan 
kadmlarla c;ocuklan serbest b1rakm1~
lard1r. 

lhtiltildler Toledoya on altr 
kilometro yakla~trlar 

Talevera de Ia Reina 26 (A.A.) -
Havasm hususi muhabiri bildiriyor: 

Madrid bah ve cenub cephelerinde kl· 
taat, her tiirlii mukavemeti k1rarak Tole
doya dogru ilerlemektedir. 

Kaymakam Kastejon, diin ak~am To
ledonun 16 kilometro yakmma varmt§ • 
hr. 

Bilbao bombardtman edildi 
Bilbao 26 (A.A.) - Diin asilerin 

tayyareleri tarafmdan ic;inde biiyiik bir 
panik hiikiim siirmekte olan §ehrin ikin
ci defa bombard1mam esnasmda 1ngilte
re konsolosanesi hasara ugraml§tlr. Olen
lerin say1s1 heniiz malum degildir. Bir
c;ok kadm ve c;ocuk cesedi sokaklarda 
yatmaktad1r. 

fer c;1karlarsa fa§ist ve muhafazakar Kral· 
c1lann iktidan ele gec;irmek ic;in birbirle
rine girmeleri muhtemeldir. 

Bu s1rada ordu bu iki taraf arasmda 
bir nevi mtivazene tesis etmek suretile ic· 
ray1 hiikumete c;ah§acakhr. 
Bir /ngiliz. harb gemisi bir lspanyol 

torpitosuna alef a~tr 
Londra 26 (A.A.) - Cebeli.ittank· 

ta demirli bulunan bir lngiliz harb gemisi, 
nasyonalistlerin ate~inden kac;arak, ln • 
giliz kara sulanna girmi~ olan «Almican
tr F erendia» adh klzll torpito c;ekerine 
ate~ etmek mecburiyetinde kalm1~hr. 

Barselondahi ltalyan honsolosu 
tevhil edilmi, 

Paris 26 (A.A.) - Matin gazetesi
nin haber verdigine gore, Barselondaki 
!talyan konsolosu bu ~ehirde tevkif edil
mi~tir. 

T ekz.ib edilen iki fayia 
Cenevre 26 (A.A.) - fspanya Dl§ 

Bakanl M. Del Yayo, M. Azananm 
Madridi terketmesi ihtimaline dair olan 
bi.itiin ~ayialan kat'i surette tekzib etmi~
tir. 

Cebeliittank 26 (A.A.) - Rex va
purunun nhtuna muvasalah zamamnda, 
vapurda eski Kral Alfonsun bulundugu 
hakkinda c;1kan ~ayialar dolay1sile Kral· 
hk taraftan bir c;ok gruplar nhhmda 
toplanml~ bulunuyorlard1. F akat bu ~a
yianm ash yoktu ve Kral Rex vapurun-

Bir tahmin da bulunmuyordu. 
Hendaye 26 (A.A.) - Asilerin i~- Bc.clt istil.liilini jfiin etti 

P'"lindeki havaliyi gezen Royter muha- Paris 26 - Santanderde miistakil bir 
biri1e diger bitaraf mii~ahidlerin tahmi· Bask Cumhuriyetinin ilan edilmi~ oldu
n;ne gore asilerin dahili harbden muzaf- guna dair buraya bir havadis gelmi~tir. 
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Metaksasin dikkate Delbosa gore ufuk-
fayan beyanat1 lar ~ok bulutlu 

« Y unanistanda komii· 
nizm bir daha ba,mJ 

kald•ramivacakbr» 
Atina 26 (Hususi) - Ba~vekil Gene

ral Metaksas Berlinde g1kan Folki§e 
Beobahter gazetesi muhabirine miihim 
beyanatta bulunmu~tur. 
Ba~vckil, Yunanistanda komiinizmin 

arhk bir daha ba§mi kaldlramiyacaglm 
ve kanunun menettigi komiinizm faa -
liyetlerini emniyeti umumiye mi.iste • 
Frllfpmn pek ~iddetle takib etmekte 
bulundugunu si:iyliyerek beyanatma §U 
suretle devam etmi§tir: 

c- Yeni kuracagimlz rejimin §ekli 
korporatif olacaktlr. Bunun i(;in her vi
layette i§ verenlerle i§ yapanlardan mi.i
rekkeb te§ekki.iller kurulacak ve bu te
§ekkiiller bir gi.in parlamentoya ben • 
zer bir §ekil alacaklardlr. Ayni zaman -
da n>emlcketin canh anasmndan biiyi.ik 
bir devlet partisi kurulacaktir. 

Bundan ba§ka yi.iksek mektebler dip
lomalarmm saghg1 proletarya zihniye -
tini de ortadan kald1rmak istiyoruz. Bu 
sebeble genclerin tahsil ve terbiyele -
rinde esasl! bir tebeddiil husule getire
cegiz• dedikten sonra si:izi.inii Yunanis -
tanm harici siyasetine nakleden Ba~ve
kil Metaksas: 

c- Harici siyasetimizde degi~ecek hi9 
bir ~eyimiz yoktur. Biz sulh istiyoruz. 
Bir Balkan ve Akdeniz devleti olmak i
tibarile yapt1guruz taahhiidlere kat'i 
surette riayet edecegiz. demi§tir. 

Fransada grevler gene 
ba§gosterdi 

Paris 26 (A.A.) - Nehir nakliyah 
i§c;ilerinin ilan ettikleri grev, bi.itiin vila
yetlere sirayet etmektedir. 

Paris 26 (A.A.) - Umumi i§ kon
federasyonu gene! sekreteri M. Leon 
Juho diin, miihim bir nutuk daha irad e
derek, yeniden baz1 fabrikalann i§galini 
takbih etmi~ ve sendika ~eflerinin vazife
si halka tabi olmak degil, fakat ona reh
berlik etmek oldugunu soylemi~tir. 

Yugoslavyada koylii borclar1 
i~in kararname 

Belgrad 26 (A.A.) BMhakan 
Stoyadinovic;, bugiin Bakanlar Konseyi 
taraf1ndan koylii borclarmm tesviyesi 
hakkmda imza edilen kararnamenin e • 
hemmiyetini kaydeden uzun bir beyanna· 
meyi matbuata tevdi etmi~tir. 

Alacakhlan mi.ihim kayid altmda bu
lunduran ve koyliilere borclarm1 tesviye 
etmek imkamm veren bu kararnameden 
rnaksad, kiiy]ii kiitlesi menfaatlerinin ko
tunmaSI ve zirai kredi11in yeniden kurul
maslm temindir. 

Avrupay1 iki k1sma ay1r· 
mak diinya sulhu i~in 

~ok teh Hkelidir 
Cenevre 26 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti Asamblesinin bugiinki.i celsesin
de soz alan Frans1z Hariciye Nazm M. 
Delbos ezciimlc demi~tir ki: 

«- Cenevre ufku hic;bir zaman §im
diki kadar bulutlarla ortiilii degildi. Her 
§eyden evvel beynelmilel itimadm temi
nine c;ah§mabyJZ. Avrupay1 iki muhas1m 
pan;aya ay1rmak diinya sulhu ic;in son 
derece tehlikeli bir hareket te~kil edecek
tir. Biitiin milletler sulhu ve Cemiyeti 
Akvam1 kuvvetle§tirmege c;ah§mahd1r -
lar.» 

M. Delbos bundan sonra mutasavver 
Lokarno Konferansmdan bahsederek, bu 
buhramn el' an zail olmad!glnl ve garbde 
miitekabil emniyeti tekrar kurmak laz1m 
geldi~ini soylemi~tir. 

Norve~ Dr, Bahammn •oz.leri 
Cenevre 26 (A.A.) - M. Delbos

tan sonra Norvec; D,~ Bakam M. Koht, 
soz alm1~ ve kiic;i.ik uluslann silah yan • 
§mdan miitevellid endi~elerini bildirerek 
demi~tir ki : 

«Norvec;. Milletler Cemiyetinin 1919 
paktmda derpi~ edildigi gibi, silahs•zlan
maga dogru gayretlerine devam etmesi
ni temenni etmektedir. Bu i§, ~imdi Mil
letler Cemiyeti d1~mda bulunan Millet
lerin i~tiraki o!maks1zm yap1lamaz. 

Panama delegesinin de bir nutkundan 
sonra asamble celsesi, pazartesi giiniine 
talik edilmi~tir. 

Edenin nuthu etrafrnda bir telsir 
Berlin 26 (A.A.) - M. Edenin Ce

nevrede soyledigi nutku tahlil eden nas
yonalist Korespondans gazetesi diyor ki: 

<<Nutkun en miispet taraflan, bizce, 
Mil!etler Cemiyeti statiisi.i ile sulh mua
hedelerini ayumaga c;ah~mak hususun
da Londramn vaziyetini gosteren k1s1m _ 
lard1r. Bu maksada vanlmadan komite . 
lerde birc;ok miizakereler yap!lacagm1, 
sonu gelmiyen miinaka~alann cereyan e
decegini, komisyonlann bol hoi proejler 
yapacaklanm pek iyi biliyoruz. 

Proje sevincimizi uyand1rd1. Maama
fih, ingiliz hiikumetinin karan Milletler 
Cemiyeti tarihinde kaydedilecek kadar 
miihimdir.» 

MtSlr Ba§vekili Berlinde 
Berlin 26 (A.A.) - MISlr Basbaka

m Nahas Pa~a. Finans Bakam M~kram 
Pa~a ve gene} sekreter Osman, resmi ol
mlyan bir ziyaret ic;in buraya gelmi~ler
dir. 

CUMHURIYET 

HAdlaeler aras1nda 

Siz Soyieginiz 
(""'ok ya:zd1k lie daha pek ~ok yaza
~ cag1:z: Turk kitab1 oliiyor; eski 
lie yeni harf, eski lie yeni dil, e1ki ve 
yeni imza, kitabcr rallarmm tenefir • 
lerinde, olii beni:zlerile, ayni akibeti 
bekliyorlar. Kitabm :ziirriyeti kesili -
yor, kitab diye bir neviden eur hal • 
mryor. Daha diin, itibarlr lie maruf 
kitabcdarrmrzdan biri biitiin kiitiib • 
hanesini 1500 liraya elden flkardr. 
Yaktnda 1okaga dokiilecek olan bu 
kitablar arastnda on dort defa basrla
cak hadar halkrn taptrgr eserler de 
11ar. 

Bugiin mecmuanrn ve kitabtn ;; • 
niinde biriken en biiyiik alrcr kalaba
lrgl ~ocuklardtr. Okumak ~ocuk~a bir 
if ve kitab, lastik toplarm yahud kii
fUk teneke 1imendiferlerin alaca 
renklerini taklid eden bir fOcuk oyun· 
cagr haline geliyor; mecmua lie ki • 
tab, giildiirmezse, eglendirme:zle, me
raklandrrma:zsa kii~iige de, biiyiige de 
srkrntr vermekte, asrl hiiviyetine :.u.d 
bir masalcrlrga, bir tekerlemecilige 
dogru gidiyor. Anadoluda kitabcr diik 
k.Jnlarr yer yer kapanmaktadrr. 

~ankrr&dan mektub gonderen bir 
okuyucum, orada kitab denilen feyin 
kendine mahsus bir sahf yeri olmadr
grnr, <bir berber diikkanmrn camrna 
famafrr mandalile astldrgrnt~, bundan 
bafka bir de 4< kolonyadan fincana lie 
bardaga, fotograf makinetrinden men
dile lie ~oraba hadar~ her feY satan 
bir diikkcinrn ko,esinde tektiik roman 
tie mecmuantn giine,te soldugunu ha
ber veriyor. Okuyucumu:zun bu feUi • 
kete bul.dugu 1ebebler ii~tiir: 

1 - Kitablarrn ftktrgr halka iyi ha-
ber verilmiyor, 

2 - Kitablar fena teu:z:i ediliyor, 
3 - Kitablar pahalrdrr. 
Hayrr! Diin bu iit; sebeb daha t;ok 

llardt; fakat kitab bugiinkii hadar so• 
kak 1iipiirge11i deiildi. Okuyucuma 
haber uereyim: Kitab iyi ilcin edil&e 
de satrlmryor, iyi te11zi ediille de 11a -
trlmtyor, ucuz olsa da sahlmryor. Bu 
ifin her ihtimale gore tecriibe.i yaptl· 
mlftlr. Dalla, ar:zla taleb arasrndaki 
mu11az:enede degil: Taleb yoktur. 

Nit;in yok? Bunu, ey okuyucular, 
biz size soralrm, siz bi:ze soyleyiniz;: 
Kitabdan ne fenalrk gordiiniiz;? Ona 
ni~in darrldrnrz? Vaidlerle, iimidler· 
le, tesellilerle, gorgiilerle, bilgilerle, 
,ifalarla dolu, ·~dakatine hifbir lit • 
nenin, hi~bir kaltabanlrgrn hudud fi • 
z:emiyecegi do1tlugunu ni~in kabul et· 
miyor~unuz:? Aranrzr bozan 11arsa - ki 
olamaz, olmamalrdtr • kim bu mii:z:e • 
vir, dedikoducu, fesadcr? 

Miinakkid mi diyecek11iniz:? 
Siz .Oyleyini:z. 

PEYAMI SAFA 

Habesistanda harb 
' 

yeniden ba,hyor ----
30,000 Habe~ askeri 
taarruza haztrlan1yor 

Portsaid 26 (A.A.) - Royter ajans1 
muhabiri bildiriyor: 

Garbi Habe§istan hiikumetinin, Gore 
iizerine yiirumekte olan italyan kuv -
vetlerini tevkif igin bir mukabil hiicum 
yap1lmasmt emrettigi rivayet olunu -
yor. Negi.isi.in damad1 Ras Desta ile Ras 
Kassanm oglu Ras Aberra otuz bin mu
haribin ba~mda olarak bu mukabil ta
arruzu idare etmekte imi§ler. 

Garbi Habe~istan lngiliz 
mandasrm i.tiyor 

Cenevre 26 (A.A.) - M. Eden, sala
hiyetnameler komisyonu kararmdan 
sonra hadis olan hukuki vaziyet hak -
kmda Milletler Cemiyeti genel sekre • 
terine bir tebligat sureti vermi~tir. 

M. Eden, salahiyetname komisyonu
na yaphg1 bu tebligatta, bati Habe§is • 
tamnda baz1 Galle a~iretleri tarafmdan 
gi:inderilen ve ingiliz konsolosu vaslta
sile bah Habe§istanda ingiliz mandas1 
tesisi istedigini ihtiva eden iki mi.ira
caatten bahsetmektedir. 

Hatlrlarda oldugu lizere, ingiliz hi.i • 
kumetinin italyan - Habe~ anla~mazh
gmdaki blitlin siyasas1 Milletler Cemi -
yeti statiisiine dayand1g1 i~in ingiliz 
hiikumeti bu teklifleri kabul edecek 
vaziyette olmad1g1 cevabm1 vermi~tir. 
Temmuzda Galla halkile Cimmanm 
Ahmarien olan ahalisi arasmda muhim 
kan§Jk!Jklar t;Ikml§tir. Bunun iizerine, 
Gumani sultam Aba Cabir, Goredeki 
ingiliz konsolosundan Mill ctler Cemi
yetinin miidahalesi i~in hiikumeti nez
dinde tavassut etmesini rica etmi~tir. 
Sultan: cMilletler Ccmiyeti, Habe§ hi.i
kumetinin ahaliyi himaye edemedigini 
ve edemiyecegini pekala biliyon de -
mi§tir. gu rapor i.izerine, yabanc1lan 
himaye i<;in Cimmaya bir ingiliz ajam 
~ti:inderHmistir. Bu ajanm son raporun
da, biittin bu mi.iddet zarfmda vazi -
.. ... t;n nek fen a olcl.- " .. , bildirilmi~tir. 

Eli§leri sergisi biiviik alaka 
uyandtrdl 

Ankara 26 (Telefonla) - Ankarada 
29 bir!ncitminfle ardacak olan eli~leri 
srrgisi icin ~imd;Hen !khsad V ekaletine 
niimuneler gelmelie ba~lam1~tlr. Sergi bii
tl;n vilayetlerde biivi;k bi; alaka uyan -
dnd1g1 anla§llmaktadJr 

4 
Tro~kinin hazirladtgi kundak 

iincii Enternasyonal 
nasii hazirlaniyor? 

Tro~kiyi Allah 

Pariste g1kan Vu mecmuas1, Dordun
cu Enternasyonalin Paristeki merkezin
de bir anket yapan muharririnin inti -
balaruu ne~retmektedir. Bu muharrir, 
birkac; gun evvel Frans1z zab1tasmm, i
ginde ara§Itrmalar yaptig1 bu cumumi 
karargah. r ~u suretle tasvir etmekte -
dir: 

Parisin ~at·k istasyonundan sonra, ye
mek arbg1 ve lag1m kokan dar bir ara
hk, yer yer gatlak, s1valan di:ikulmi.i.§ 
duvarlar, i:imriinde perde yuzii gi:irme
mi~ pencereler. 15 numara, dikligine 
konulmll§ tabut darhgmda mustatil bir 
koridora gegiliyor, ondan sonra duvar
larmdaki parmak izlerini hi9bir 1~1gm 
aydmlatmadtgl pis, murdar bir merdi -
ven. Merdivenin ilk sahanbgmdaki iki 
kap1dan birinde bir tabela. Uzerinde 
yaZI okunuyor: cBu mesken senindir. 
temizdir, hi.irmet et.. i~te Di:irdi.incii En· 
ternasyonalin ini . 

Harab ii9 oda. Fakat duvarlannda 
belagat var. Bu duvarlar ba~tan ba
§a ihtilal ri.iesasmm resimlerile dolu. 
Lenin, Trol$ki, Marks ve daha ba§ka si
malar. Duvarlardan biri, bi.itiin di.inya
da Trogki akidesini mlidafaa eden 50 
kadar gazeteye tahsis edilmi§. Partinin 
faaliyette bulundugu merkezler, iize -
rinde resim givilerile i§aret edilmi§ bir 
Fransa haritasi, ba§ka bir duvan i§gal 
ediyor ve nihayet, birkac; dlistur ve 
remiz: cDli~man ic;imizdedir.» cTrogki
nin huzurunda eller a§ag1! • ve cbura -
da kaybettigin her dakika, burjuvazinin 
kazanctdtr!. 

Odada parti azasmdan birka~ ki~i te
la§la dola§Iyorlar. 

Bir ktz bir Roneo makinesinin kolu
nu ~eviriyor. iki yolda§ adresleri ha -
z1rhyorlar. Ve beyannameleri desteli • 
yDrlar. Beni §iipheli bakJ§larla kar§tla -
d1lar. Tabii. Polis heniiz di.in burada a
ra!?tlrma yapmi§h. Her halde korkacak 
bir §eyleri yok. <;iinki.i, muz1r evrak 
goktanberi emniyet altma almml§, bu
radan bir iki dakika otede ba§ka bir 
gizli yere ta§lnffil§. Fakat gencler bu 
suikasdci havaYJ. seviyorlar. 

~efler meydanda yok. Esasen ~ogu Pa
ristc degil. SaJahiyettar bir kimsenin 
gelmesine intizaren, karargahi umumi
nin bu kiiguk hayahm gi:izlerimizle takib 
ediyoruz. Gelenler, gidenler var. Bir ta
nesi Lilleden gelmi§. Elinde tlkhm tlk
hm evrak dolu bir ganta var. Bu ak -
~am tekrar dlinecek. Ba~ka bir tanesi 
geceyi. civar kasabalarda, f1rtma ve yag 
mur altmda duvar Hanlan yapl§brmak-

Di:irdiincii Enternasyonalin umumi 
karargcihrndan bir manzara ... 

Ia g~irmi§. Konu§uyorlar: 
- Norvegten haber var m1? 
- Aras1ra. Bazan, Allaht gi:irmege gi-

den arkada~lar oluyor. 
- En iyi (;ah~an memleketler han • 

gileri? 
- ispanya, Bel(;ika, cenubi Amerika .. 

Hele $ilide ayan azas1 bile var ... 
Gegen hazirana kadar g1kan birgok 

gazetenin birle~mesi neticesinde §imdi 
biri haftahk, i:iteki genclere mahsus ay
ilk olmak i.izere iki mecmua ~1k1yor. 

Genclere mahsus mecmuamn ad1 cih
tilah. 

. Baz1 Trogkistler, cfiyaka. olsun diye 
Ispanyaya gitmi~ler. Fakat §efler ~imdi 
yakmda Fransada yap1lacak miicade -
leyi beklemege karar vermi~lerdir. Gre
vin, artmas1m iimid ediyorlar ve hili • 
yorlar ki bir tek inadc1 Troc;kist biitiin 
anla§malarl bozabilecektir. M. Blume 
kar~1 kin beslememekle beraber. ko -
miinist partisinin yakmda bir klSlm a
zasmi, kendi lehlerine olarak kaybede
cegini umuyorlar. 

Dubail sokagmdaki bu kasvetli ve ha
rab mabedde, cAllah>. yani Trogki, bir 
ka~ ki~iye, kendi muannid ideolojisini 
nefhetmi§. Ve bu birka(; ki§i, yakmda 
belirecek bulutlardan istifadeye, ve a
kibet, proleta~ya diktatOrliigiinii ve e
bedi ihtilali temin etmege haz1rlam -
yorlar. 

Revolution gazetesinin son niisha -
smda, son dava mahkumlan i<;in yap1 -
!an ~eref tablosunun altmda §U ihtar1 
okuyoruz: 

cKan di:ikmeden yeni hayata kaVU§ -
mak yok ... Bizler, mucadelenin dii~man 
sm1fm imhasile, yani ihtilalci proletar
yamn tekmil muanzlarmm imhasile ni
hayet bulmasm1 istiyoruz; c;iinkii an -
cak bu suretledir ki, proleterler zincir
lerini koparabilirler ve yeni bir diinya 
kurabilirler.» 

iskenderun ve Antakya i~in tarihi bir habra 
[Ba~makaleden devamJ l soyliyecegi sozii gozlerile gokten avla· 

ya dolan dalgalanm gogiisliye gogiisliye ml§ gibiydi: lnsana o an gokten iniyor gi
gidiyoruz. bi gelen bir tonla tane tane ~unlan soyle-

y olun ortalanna geldigimiz zaman di: 
birdenbire sahne degi§ti. Sag tarafta «- Knk as1rlik Tiirk yurdu ecnebi 
matem sembolleri gibi ba~tanba~a siyah- elinde kalamaz f» 
lara bi.iriinmi.i~ bir kiime kadm i~inden iki Bu sozler o zaman o sahneyi tasvir 
levha ta§lyan iki§erden dort k1z birden· eden Ajansa da aynen verildi. 
bire yolun ortasma dikildi. Bu iki levha- Kuk amhk Ti.irk yurdu; o zamana 
da Antakya ile lskenderunun isimleri kadar hep alh amhk diye soyleyip dur· 
vard1 ve levhalar Biiyiik Kurtanc1ya ken· dugumuz tarihimizi ilkonce ve bundan on 
dilerinin de kurtulmas1m siiyliiyordu: Si- dort y1l evvel onun agztndan ' kuk amhk 
yah levhalardaki beyaz yaz1lar beyaz ke· olarak i~itiyorduk. Y edi kelimelik bir 
silmi§ hirer ale§ gibi duruyor. ciimle: Onun dort kelimelik birinci k1s· 

tki levha la§lyan dort k!Zln oniine ba~- mmda Ti.irkliigiin ezeliyetini kucakhyan 
ka bir loz geldi. On sekiz ya§larmda, bir azamet ve o ciimlenin son li<; kelime· 
Antakya giine§inin tath bir renkle esmer· sinde de biitiin atiye uzanan bir be~aret 
lendirdigi sevimli bir k1z, nutuk soyliiyor. var. 
Elinde kag1d yok, dilinde siirc;me ye>k, 0, neyi soyledi de yapmad1? Y apllml· 
tavnnda yapmac1k yok. Ruhtan gelen ve yacag1 soylememek ve soyledigini yap
ruhlara giden nutku dinliyoruz.. mak; 1skenderun ve Antakya siz bizim-

Be§ dakikahk nutuk, fakat bu nutuk siniz ve bizim olacaksmJZ. 
degil, bu soz ~ekline girmi§ bir feryad ve ISMAIL HABIB 
ci.imlelere biiri.inmii~ bir hlc;kmkli. Sayle- ••·-
miyor, inliyor; bu Antakyab c;ocuk, bir Naf1a Vekili <;;anakkalede 
k1z degil, vatandan ayn kalan o belde- Canakkale 26 (Hususi) - Naha 
lerin telcelliime gelmi~ bir ruhu, o belde- Vekili Ali Cetinkaya Tekirdag, Gelibo· 
lerin aghyan ve aglatan bir maneviyetiy- lu yolile ~ehrimize gelmi~tir. Burada Na-
di. fJa i~lerini tetkik edecektir. 

Hepimiz lfghyoruz. H1c;k1rarak so;li· Vekilin buradan Bahkesir yolile lz-
yen o klZln kirpiklerinden yuvarlanan mire gidecegi ve orada da tetkikat yapa· 
katralarla birlik diger biiti.in gozler de, caitl haber verilmektedir. 
kadmile erkegile, ihtiyarile gencile, zabi- ltalya • Bulgaristan ticaret 
tile sivilile diger biitiin giizler de hep ag-
hyor, aghyordu. anla§mast 

Demindenberi biitiin bu mah§eri kala· Roma 26 (A.A.) - Stefani Ajan-
bahgln iistiinde c;alkanan o co§kun sevinc 51 bildiriyor: 
havast bu Antakyah klZln be~ dakikahk 1talyan ve Bulgar delege heyetlerinin 
h1c;kmgile birdenbire uc;mu~ ve hepimizin ba~kanlan di.in Sigi saraymda iki memle
cigerlerimize birdenbire vatan mateminin ket arasmda tecim mubadelesi hakkm
havasl dolmu~tu: Kurtulan vatan biti~i- da bir anla~ma parafe etmi~lerdir. 
gi~de esir kalm1~ vatan parc;asmm mate· Frans1zlar Lehlere para 
m1. veriyorlar 

Bi.iyiik Kurtanc1ya kurtar diye yalva
ran k1z susmu&tu. Simdi biitiin gozler 
Kurtanc1ya d;kili. Ne diyecek diye bek
liyoruz. Onun gozleri de nemliydi, bize 
mi oyle geldi, bilmiyorum; yagmurla 
y1kanm1~ giine~Jj birer gok par<;asJ mavi
ligile 1~1ldJyan gozlerini hi ran goke dikti; 

Yar~ova 26 (A.A.) - Bir Fran • 
s1z finansal grupile yap1lan miizakereler 
miisbet neticeye varml&tlr. Verilen kara
ra gore, -Silezya- Oding dem1ryolunun 
insasma tahsis edilen 300.000 frangm 
ikinci k1sm1 pek yakmda Polonya htiku
metine tevdi edilecektir. 
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Tiirkiye • ingiltere 
ticaret mukavelesi 
Tiirkiyenin yeni sanayi 
platundan ingiltere ~ok 

istifade edecek 
i~gilte~enin en biiyi.ik mali gazetes'i 
Fmancial T aymisde 15 eylul ta • 

rihli niishasmda, Tiirkiye ile fngiltere 
arasmdaki ikbsadi miinasebat ve Tiirki· 
yenin paras! mi.istakar, biitc;esi miiteva • 
zin, ikt!sadi ve mali noktadan saglam bir 
memleket olduguna dair miihim bir rna· 
kale inti~ar etmi§tir. Bu makalede iktisad 
Vekaleti Miiste~an F aik Kurdoglunun 
yeni beyanah esas tutulmu§tur. Makale· 
yi hulasaten naklediyoruz: 

<<F aik Kurdoglu eyluliin on yedisinde 
tatbik edilecek yeni lngiliz - Tiirk anla§· 
mas1m tam bir mi.itekabiliyet ve miikem • 
mel tevzin edilmi§ ticari bilan~oya isti -
nad eden (miikemmel bir klering) olarak 
tavsif etti. Mumaileyhe gore Tiirkiyenin 
harici ticaret politikasmm umumi hatlan 
iki tarafh anla§malar ve en ziyade maz • 
han miisaade millet esasland1r. Tiirkiye 
Ti.irk emtiasma kar§l giimriik tarifesi mii· 
saadeleri gosterilmesi mukabilinde mu • 
ayyen e§yamn serbestc;e yahud muayyen 
kon_!enjan nisbetinde memleketine gir -
mesine miisaade etmektedir. 

Tiirkiyeye, ald1g1 maldan fazla mal 
ithal edenlerin fazla mallannm bedelleri 
Merkez Bankasmda bloke edilmektedir. 
Muadil miktarda Tiirk e§yasl almd1kc;a 
bu paralar serbest blrakilmaktad!T. 

~un~an. evvelki ingiliz • Tiirk anla~ • 
mas!le lngdterenin lehine 1,000,000 1n
~iliz lirahk ac;1k vukua gelmi§ti. Halbuki 
lngiltere ile Tiirkiye arasmdaki ticarette 
otedenberi muvazene vard1. Bunun sebe· 
hi eski anla~maya gore mukavelenin im· 
zas1 tarihinden on be~ giin ic;inde bu gibi 
mallarm serbestc;e ithali kararla&bnlm!$ 
oldugundan bundan istifade etmek isti • 
yen tiiccar Y unanistan ve Mtsmlan ale• 
lacele kiilliyetli miktarda ingiliz mah it
hal etmi§lerdir. Neticede Ti.irkiyenin in· 
giltereye ihracat!ndan 1,000,000 ingiliz 
lirahk fazla fngiliz mah Tiirkiyeye it -
hal edilmi~tir. 

Yeni mukavelede bu ac;1g1n hususi 
kleringle tamamile tesviye edilmesi ve 
kapahlmasl kararla~hnlml§hr. Kurdoglu 
yeni anla~mamn malum esaslanm tekrar 
ettikten sonra yeni be~ senelik planla bir 
c;ok in~aat ve tesisat yap1lacagmdan in• 
gi]iz piyasasmm bundan biiyi.ik istifade· 
ler temin edeceilini soylemi~tir.)> 

Atatiirkiin bir Yugoslav 
Naz1r1na hediyeleri 

Belgrad 26 (Hususi) - Tiirkiye 
el~isi Ali Haydarla miiste§ar ~efkati 
bugiin ogleden evvel heyeti vekileye me· 
mur namlardan ~evki Behmeni ziyaret 
ederek, Tiirkiye Cumhurreisi tarafmdan 
hediye edilen Atatiirkiin fotograflanm 
takdim etmi&lerdir. Ozerinde altm ka • 
bartma K. A harfleri hakkedilmi§ olan 
fotograf Tiirkiye Cumhurreisinin el ya· 
ZISJm da ta§1maktad1r. 

Dost ve muttefik Cumhurreisinin yiik
sek hediyelerinden son derece miitehas -
sis olan Sevki Behmen derin sayg1lannm 
Atatiirke iblagm1 Ti.irk sefirinden rica 

••• 
Ba,vekil bugiin sarka 

gidiyor 
[Ba~taratz 1 tnct sahitedeJ 

Heyeti Vekilede 
Ankara 26 (Telefonla) - Heyeti 

Vekile bugi.in saat ikide toplanch. Bu ic;· 
tim ada S1hhiye V ekilinin seyahat ve tet• 
kikah hakkmda izahat vermi§ olmas1 ve 
Ba~vekilin seyahate ~1kmas1 dolay1sile 
miistacel i&lerin gori.i§iilmii§ bulunmas1 
muhtemeldir. 

Vehaletlerde deiifiklik ,ayialart 
Ankara 26 (T elefonla) - Dah!liye 

Vekili Siikrii Kayamn Cemiyeti Akvam 
daimi murahhash~na, yerine Saffet An· 
kanm ve Maarif Yekaletine de Receb 
Pekerin gelecegi §ayialan devam etmek· 
te ise de bu haberi hit;bir yer teyid et· 
memektedir. 

Ba~vehil Harbiye binasrnda 
Ankara 26 (Telefonla) - Ba§vekil 

1smet 1niinii bugiin mutad at gezintileri· 
ni yaparken yeni Harbiye mektebi bi
nasml da gezmi~tir. 1smet fnonii yerle~
mekte olan Harbiyelilerle alakadar ol -
mu • tekrar gelecegini, o zamana kadar 
tamamen yerle§ilmi§ olunmasmi gormek 
istedigini ~oylemistir. __ ,......, __ 

Titulesko iyile§iyor 
Sen Moritz 26 (A.A.) - Titulesko· 

nun ahvali umumiyesi salaha dogru mii· 
him derecede yiiz tutmu~tur. Kans1zhg1 
~iiratle zail olmaktadir. Hasta, haliha 
ZJrda tehlikeyi atlatm1~t1r. 

l_Y_a_r_•m_A_d_a_m,___,] 



4 CUMHURIYET 

Bibliyografya Hayalet ~I KUc;iik hi kaye 

izmirde incir, iiziim piyasas1 ~ok sag lam 

... 

Saat ondu. 0 ak§am Madam Har
melin evinde yap1lacak tecriibede haZII 
bulunmalan icab edenlerin hepsi gelrni§
ti. Goze fazla c;arpan bir liikse bogulmu§ 
salonda spiritizmaya inananlarla inannu
yanlar ayn birer grup halinde toplanmJ~
Jar, konu§uyorlardt. Bu iki gruptan ta· 
mamen ayn, ba§tana§agl siyahlar giymi§, 
t<ehresinin kirec; gibi donuk beyazhg1 ii
zerinde at<Ik mavi gozlerinin ayni zaman· 
da sert ve c;:ig baki§larile etraft siizen bir 
adam, §Omineye yaslaruru§, dimdik du
ruyordu. Bu, Artis ismindeki medyum· 
du. 

Saat on buc;ugu t;almca Madam Har· 
mel ayaga kalktt. Beyaz sac;lanmn t;er
c;eveledigi yiizii solgun ve kederden ytp
ranmi§ gibiydi. Heyecamm zaptetmek ii~ 
zere yaphgi biitiin gayrete ragmen zaytf 
ellerinin titremesine mani olamJyordu. 

- Vakit geldi, dedi. 
- Bir dakika miisaade buyurun, §U 

zata soyliyecek bir soziim var ... 
Gruplann birinden, k1r sat;lt, matru§, 

t1knaz bir zat aynldt ve dogruca med
yumun yanma geldi. Kendisine has ol
dugu anla~1lan sert bir tavtrla sordu: 

- Beni tamyor musunuz? 
- Evet. Ttb Akademisi profesorle-

rinden, fiziyolojinin en biiyiik iistad1 
doktor Herbensiniz ... 

Artis, klmiidamadan, manasm1 anla
madan ezberlenmi~ bir ders okur gibi 
konu§uyordu. Ostad, onun lafmt yanda 
kesti: 

- Tam am, mersi. F akat bur ada, her 
§eyden evvel Madam Harmelin samimt 
dostuyum. Size §Unu soylemek istiyorum. 
Bir seneden fazla bir zamandanberi Ma

dam Harmel iizerinde, mutlak hir niifuz 
tesis etmi§ bulunuyorsunuz. Simdi vefat 
etmi§ bulunan ~ok sevdigi bir §ahsm ha
yalini gi!ya kendisine gi:istermek suretile 
onun iizerinde tesir icra etmektesiniz. 

Madam Harmel size koriiki:iriine bir iti
mad besliyor. Fa kat, ~ok pahahya mal 
olan bu spiritizme seanslan, kendisini 

cidden tehlikeli bir asabi vaziyete sok~ 
maktadJT. Onun dostlan olan bizler, i~e 
miidahale ettik ve 1sranrruz iizerine, bu 
tecriibelerinizden birinde hazu bulunma· 
m1za muvafakat etti. Mosyo Artis, size 
§UnU soyJemek isterim ki, icabmda ~ok 
sert davranmaga karar vermi~izdir. An
hyorsunuz degil mi? T ecriibeleriniz be
nim tahmin ettigim gibi bir §eylerse - ki 
ba§ka tiirlii olmasma da ihtimal yoktur· 
§imdiden ~ekilip gitmeniz muvank olur; 
heniiz vaktiniz var. Bir rahats1zltk baha· 

ne ederek gidebilirsiniz. Bana kahrsa 
boyle hareket etmeniz daha isabetli olur. 
Dii~iiniin bir kere ne kadar tehlikeli bir 
oyuna kalkt~Iyorsunuz 1.. 

Medyum yerinden kimtldadl, ayni a· 
henksiz sesile cevab verdi: 

- ilim adamlanmn seanslan da pa· 
hahd1r ... Ben ruh doktoruyum... Bu 
ak§am, sizin muvacehenizde, bildiginiz 
§erait dairesinde tecriibe yapmaga mu· 
vafakat edi~im sizleri ikna etmek ic;:indir. 

Hakikati kabul etmek mecburiyetinde 
kalacagm1za eminim. Soyliyecek ba~ka 
soziim yoktur ... 

Medyum, profesoriin yanmdan ayn
larak, endi§eli bakt§larla onlan siizen 
Madam Harrnelin yamna gitti: 

- Hazmm, dedi ve al~ak sesle bir 
;ki kelime ilave etti. Madam Harmel ba~ 
§lni salladt, sonra misafirlere donerek 
~u sozleri soyledi: 

- Ba§hyacaglz. F akat ba§lamadan 
evvel, burada bulunanlarm ciimlesine 
hatlrlatmak isterim ki, Mosyo Artisin 
tecriibelerine hit;bir suretle miidahalede 
bulunmamaga yemin etmi§lerdir. Mosyo 
Artis, tecriibelerini huzurunuzda yap
maga ancak bu §artla muvafakat etmi~
tir. Sunu da hahrlatayim ki, herhangi bir 

miidahale, medyumun hayatlm tehlikeye 
koyabilir, ve belki de onun vasttasile zi
yaretimize gelenlerin bizden ebediyyen 
uzakla~masma sebebiyet verebilir. 

Madam Harmelin sesi k!Slhr gibi ol
du. H1zh adimlarla ilerledi, bir kap1y1 
at;h ve hep birlikte yandaki odaya get;
tiler. 

Buras! ufak bir odayd1 ve it;inde pek 
az e§ya vard1. Saminenin iizerinde sonuk 
l§Ikh bir lamba yamyor, odamn bir ko
~esini, tavandan yere kadar inen siyah 
iki perde kapahyordu. Profesor Herben 
bu perdeleri aralad1 ve arkasmda bir ta
bure, taburenin iistiinde de bir gitar gar· 
dii. Bu mada, lambaya klrmtzl bir fanus 
ge<;irildi ve lamba, odamn bir ko~esine, 
yere kondu. Odanm i~i. e~yay1 belli be
lirsiz sec;:ebilecek kadar zay1f bir l~Ikla 

aydmlamyordu. Medyurn, siyah perde
nin oniine koydugu bir tabureye oturdu. 
Madam Harmel onun yanma oturarak 

elini medyumun eline verdi, i:itekiler de 
birer hirer oturdular ve ~epec;:evre dizildi
ler. Y almz, misafirlerden bir ki~i halka~ 
ya dahil olmamt§, odanm obiir ko§esine 
c;ekilmi§, ayakta duruyordu. 

Once bir siikut oldu. Sonra medyum 
alc;ak sesle, duaya benzer bir §eyler mi
nldandJ. Bu bitince daha agu, daha bo
gucu bir sessizlik c;:oktii. 

0 esnada, belli belirsiz set;ilen perde
ler, §iddetli bir riizgara tutulmu~ gibi 
~i§ti ve misafirler, yiizlerine soguk bir ne· 
fesin temas ettigini duydular. Odamn 
dort ko~esinden c;:atuhlar i~itilmege ba~
ladi. Riizgar daha kuvvetle esmege ba§· 
lad1; perdeler yelken gibi §i~ti. kabard1 
ve medyum perdelerin arkasma dald1, 
kayboldu. Bir musiki sesi i§itildi. Birden· 
bire, profesor, sac;lanmn bir el tarafmdan 

t;ekildigini soyliyerek haykud1. Fa kat, 
tam o esnada, perdenin arkasmdaki ta

bure yerinden kalkti, yiikseldi, misafirler
den birinin omzuna dokundu, oradan sic;· 
rad1, ba&lann iistiinden dola§arak tekrar 
yere indi. 

Uludag 
Kader Bastmevi 1936 - Fiatt yaztlt degil 

Doktor Osman ~evlti , Uludag soy adi
m ald1ktan sonra bir de UludaW.n ta • 
rihc;esini yazmast pek tabiidir. 

Bursa hakkmda yazllan eserlerde u
murniyetle Uludag hakkmda pek az 
malumata raslamr. 

cBursa Tarihi Ktlavuzu• mi.iellifi 
Abdiilkadir bu dagdan: cBelki de, te -
pesi her zaman karla ortiilii oldugu i
c;in, ak sakalh bir papaza benzetilmek 
istenildiginden otiirii Ke§i§ diye adla -
nan. ciimlesile anar. Ayni miiellif Bur
sa Rehberinde bu dagdan hie; bahset -
mez. Bursa sergisi vesilesil'e c;tkanlan 
rehberde bu daga ancak be§, altl sahife 
hasredilmi§tir. 

Ondan bir ziyaretc;i s1fatile en c;ok 
bahseden ihtifalci Ziya Bey olmu§tur. 

Bu daga dair en esasll malfunat Er -
kaniharbiyei Umumiye riyaseti cograf
ya enciimenince telif olunan cBursa Vi
layeti Cografyasi> adlt eserde vardlr. 
Bu eser 1927 de ne§rolunmu§tur. 

.Bursa ve Uludag• isimli seyyahlara 
rehber olarak yanlmi§ bir eser daha 
vard1r ki onun da miiellifi Dr. Osman 
~evkidir. Dort k1sma aynlmt§ olan bu 
kitabm altmt§ sahifesi cUludag• a has
rolunmu§tur. 

Son zamanlarda c;tkan eserler arasm· 
da ise Uludaga dair malfunata yalmz 
1934 te bastian cBursa Yuhgt> nda ras
gelebiliriz. Burada Uludagm tarihc;esi 
yaptlmi§, hususiyetleri gosterilmi§tir. 

Bu eser ise bu dagm tabii ahvalin -
den, hususiyetlerinden degil, tapmak • 
larmdan, ke§i§lerinden, dervi§lerinden 
bahsettigi ic;in biz de yeni bir alaka u
yancbrmaktadrr. 

Osman ~evki Uludag, rnuhtelif eser -
Lere rniiracaat ederek ii<;e aytrd1g1 bu 
yeni kitabmm birinci klsmmda 11, ikin
ci kiSrnmda 5 ve ii<;iincii ktsmmda da 
12 manastrr, zaviye oldugunu bize og • 
retiyor ve bunlar hakkl.nda klsaca rna · 
lumat veriyor. Eskidenberi bu mevzu 
halk arasmda merakl rnucib oldugun -
dan bu eseri okumak istiyecekler t;ok 
olacaktrr. 

Kitabda ayni zamanda bu manastlr 
ve zaviyelerde ya§Iyan tamnmu~ ke§i§
ler ve dervi§ler hakkmda da baz1 malu
mat verilmektedir. Mahalll tetkikler 
ic;in yeni bir nevi te§kil eden bu kitab 
t;ahf?mak istiyenlere cesaret verecektir. 

C..___AS_KE_R_LiK~i,_LE_Ri_) 
~ubeye da vet 

Eminonu Askerllk f;!ubeslnden: 

lzmir (Hususi) - Havalann muha
lefeti ve yagmurlar bir taraftan rekolteyi 
dii§iirerek k1smen mahsulatm nefasetini 
bozmu~. diger taraftan da fiatlan yiik· 
seltmi§tir. 

Miistahsilin bir k1sm1 ziyandadtr, bir 
krsm1 da karda.. Mahsulii felaketten 
kurtulmu§ olanlar, hit; ~iiphesiz incir ve 
iiziim fiatlannm yiikseli§inden, eskisine 
nisbetle daha fazla kazanacaklardu. Fa· 
kat bir k1srru ise, umduklanm kat'iyyen 
alamJyacaklar veya ellerine ~ok az bir 
para ge~;ecektir. 

T acirlere gelince, ucuz fiatlarla aliv
re sah§lar yapanlan derin bir dii§iince 
alml§tlr. Ciinkii bu taahhiidlerini, ~im· 
di yiiksek fiatlarla tedarik edilmi~ mah· 
sullerle kapamak mecburiyetindedirler. 
Bereketversin ki bu taahhiidlerinin biiviik 
bir hsmt yagmurdan evvel kapaWml§ 
bulunuyordu. 

PiyasamiZ ~imdi yiiksek~e bir fiat ii· 
zerindedir. Almanyadan gelen haberler, 
Alman piyasasm1 da ayni vaziyette gos
terrnektedir. 

fngiltere ile akdedilen ticaret ve kle
ring anla§mas1mn yapacag1 tesirlerin 
~imdiden miisbet ve c;:ok faydah olacag1 
hakkmda kuvvetli bir kanaat vard1r. An
cak teferriiat hakkmda esash malumat 
yoktur. 

Berlin Ticaret Odasmdan gelen bir 
rapora gore, son zamanlarda iiziim piya
sasmda goriilen saglamhk devam etmek
tedir. Bittabi bu, son yagmurlann netice
sidir. izmir ihracat~tlan, daha yiiksek 
fiat istemek zaruretine du§mu~lerdir. 
Simdilik fiat sukutu ihtimali hemen he
men yok gibidir. 

fncir fiatlannda da ayni yiikseli ve 
saglamhk vardtr. T acirlerimizin tesbit 
ettikleri yeni fiatlar iizerinden sah~lar da 

MEL E K 

yap1lmi§hr. <;;unkii incir rekoltesinde de 
epeyce azalma vardu. 

Ancak piyasada, ihracatt;tlarm ken -
dilerini ziyandan kurtarmak ic;:in, piyasa· 
nm normal vaziyetini bozmak, fiatlan 
dii§iirmek ic;:in baz1 hareketler yapmak 
istedikleri de soylenmektedir. Bunun ic;in 
de guya Almanyada fiatlann tahdid e
dildigini ve iiziim ithalatma kar§I yeni 
ted~irler almdig!nl ileri siiriiyor larmt§. 

Uziim kurumu da, piyasada herhangi 
menfi bir hareket vukuuna mani olmak 
i~in her tiirlii tedbirleri almi§hr. 

Beri taraftan, kurumun tatbik ettigi 
c;:ah§ma sistemi de ihracatt;tlar arasmda 
memnuniyetsizligi mucib olmaktadtr. 
Ciinkii kurum, bilhassa, mahsulii kalite
lere gore tasnif etmekte, yeni tipler bul
maktadir. Bu ameliye, biraz giicdiir, fa
kat tanzim edildikten sonra dt~ piyasada 
c;:ok iyi tesirler yapacakhr. Basit bir 
standardizasyonu andtran bu tasnif ~ekli, 
ihracat<;Jiar tarafmdan, ~imdilik tatbik 
edilememekte ve eski tipler iizerinden 

<;all~llmaktad!r. Oziim kongresi bu nok

tadan da c;ok faydal1 olacakhr. 

Y 1ldoniimii 
Merhum doktor Ali Galib Bey zev • 

cesi Nazire Galib Hantrrun vefatmm bi
rinci senei devriyesine tesadiif eden 27 
eylUl gi.iniinu, merhumeyi rahmetle 
yadeylemeleri i<;in evladlan, dostlanna 
ve kendisini sevenlere habrlatlrlar. 

Samsunda 

Halk Kiitiiphanesi 
Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 

mekteb kitablar1, kutasiye, gazete 
ve mecmualarm tevzi yeridir. 

,Simdi, ayaga kalkan medyumun so
lumaga ba§ladJgl i§iti!iyor, ba§mm iistiin· 
de dlJUlan gibi bir cismin dola§tigi se~ili
yordu. Ayni zamanda, odaya kuvvetli 
bir menek§e kokusu yay1ldi; yeniden bir 
si.ikut oldu ve bir iki dakika kadar, oda
mn k1Z1hms1 aydmhg1 ic;:inde hic;:bir ~ey 

goriirimedi. Sonra, biitiin misafirler, ha~ 
la hiraz evvelki riizgann tesirile saml
makta olan perdelerin iistiinden dogru 
yuvarlak bir dumam anchran garib bir 
cismin dalgalana dalgalana a~ag1 indi
gini gordiiler. Bu acayib cisim indi, in
di, indi... Etrafa yay1ldJ ve bir kachn 

§eklini and1ran, ziyadar bir bulut halini 

1 - AskerJik etmeml~. a~a~tda dogum ve 
sm1flan lzah edllen sa~lam erler 936 bl
rinclte~inde ~~mlacak:larmdan ~lmdlden 
haztrlanmalarmm muhterem gazetenlzln S i n e m a S I ft d 8 
giize ~arpacak yerlnde ll!l.nmt yiiksek say- .. A~K HUZUNLERi ,. - .. KADIN ASLA UNUTMAZ ,. filimlerl 
g1Ianmla dilertm. glb1 HATIRASINI Hi~blr VAKIT UNUTAMIYACAGINIZ 

2 - Bunlarm ~beye miiracaat edecek- BIR 'AHESER GoSTERiLiYOR. 
Jeri giin aynca Uan edllecektlr. K 1 R 1 K R • • y A 

aldt. 
Madam Harmel, bstk bir sesle, titri

A _ Bir bu~uk seneliklerden (316 - 327 U 
dahil). 

yerek: 
- f~te .. Geliyor .. KlZim geliyor .. di~ 

ye inledi. 
B _ iklsenellklerclen( 316 - 330 dahUl. GARY COOPER 
c - Janda.rma smtfmdan (316 - 331 da-

hil}. ihtiyac ntsbetinde. A N N H A R D i N G F akat birdenbire, odada §iddetli bir 
aydmhk peyda oldu. Hayktn§malar, gu· 
riiltiiler arasmda, profesor Herben bir· 
denbire atllml~, medyumu, siyah perde- -

n- Deniz sm1tmdan (316- 331 dahll). ~::::::.:B:u~g:U:n:.s::a:a:t~1~1~d~e:.:t:e:n:z~i~la:t~h~:m:a:t:i~n~e:.:::::::: Hepsl ~agmlacak. • 

WiLLiAM POWELL - JEAN HARLOW 
ler ve hayaletle beraber s1b s1k1 kucakla- ba§ka c;:are de yoktu l 

Madam Harmel fena halde §a§trml§, 
mi§h. Halkaya dahil olm1yan ve bir ko-

rengi ut;mU§, dudaklan titremege ba§la~ 
§ede bekliyen adamm elindeki elektrik rni§h. Birdenbire gozlerinden ya§lar h§~ 
fenerinden c;1kan 1~1k sayesinde, profeso- kudJ ve doktora dogru bir adim atarak: 
riin ellerinden kurtulmaga t;abahyan _ Defolun 1 diye hayk1rd1. Y alanct 
medyumun, beyaz renkli hafif bir ku- sizsiniz! Asll diizenbaz sizsiniz I Hic;:bir 
rna§ y1gmmm ortasmda debelendigi goriil~ sey bildiginiz yok! Artis yalan soylemez! 
dii. Ayni zamanda, bu kuma§ ytgmmm Bana kiZlmm ruhunu getiren adam yalan 
ortasmdan, fosforlu t§tklar sat;an si:intik sayler mi? K1Z1mt, sevgili yavrumu geti
bir balon ftrlaytp yere dii§mii§tii. Profe· riyor bana o! Defolun I 
sor Herben, memnun ve miitebessim, Oday1 kaphyan sessizligin ortasmda, 
Madam Harmele donerek: profesor Herben ve arkada§lan, bir 

- hte hayalet! diye hayktrdt. Bir miicrim gibi ba~lanm egdiler ve sessiz 
part;a muslin, bir de halon I Gert;i verdi- adtmlarla ~1k1p gittiler. 

c;eviren: gim sozde durrnad1m. Fa kat, madam, si~ 
zi bu diizenbazm elinden kurtarmak ic;:in HAMDIVAROCLU 

CILGIN GENCLiK 
Goz kama§hracak bir film 

,... FRANSIZ TiY ATROSU 
Bugun matine saat 1~ de suvare 21 de 

TAMARABEK 
Reviisiiniin veda miisameresi 

T AMAMiLE YENi NUMARALAR. Paris i~in 
haz1rlanan programlar 

Fiatlar : 75 ~ 50 - 25 kurWI Localar 2 ve 3 lira 

Pendikteki beyaz ev bir kimuzi I eke vard1; Kutsi ba§!Dl salh
yarak: 

- Tam am I dedi. 

Bunu ne ile tevil edecegiz? 
Sonra gene kendi kendine bazt ihti • 

mall ere saplanarak: 

diir bey? 
Diye act bir serzeni§le Nurullah Beyin 

hem hayretini, hem teessiiriinii davet etti. 
Kutsi tekrar ediyordu: 

Zabtla roman1m1z: 37 
T emizpak giyinmi§ bir adam Rana 

Hammla kavga ediyor; kendisi heniiz 
hamlanmt§ oldugu halde ba§kasmm 
kendi yerine taburcu edilmi§ oldugunu 
ogrenerek bagmp c;agmyordu: 

- N eden akrabamdan olan o genci 
aldattm1z? Ben §imdi nereye gidecegim? 
Benimle alay m1 ediyorsunuz? 

Diye hakh olarak giiriiltii ediyordu. 
Rana Hamm ne yapacagm1 §a~1rm1~ bir 
halde klinikten yeni ~1kan ve miidiriyete 

dogru gelen Nurullah Beyle kar~Ila§tl. 
Meseleyi anlath. 

- Sizden ald1g1ID emir iizerine dogru 
dordiincii kogu§a gittim. F ethi Bey ya· 
tagmda uzanm.!§, kitab okuyordu. Ona 
kendisini almaga geldiklerini soyledigim 
zaman t;ok sevindi. Hemen yatagmdan 
f1rladt. Zaten paketleri hamdt. Elbise· 
lerini giyinmek iizere a§ag1ya indi. Ben 
de kendisini bah~e kaplS!nda bekliyece
gimi soyledim; kaptctya da gidip emri -
nizi bildirdim. Biraz $Onra Fethi Bey, 

daha dogrusu yiizii gozii bir boyun atkt
sile sanh birisi yamma gelerek: «Hazi
run !» diyince karanhkta yuzune bile 
bakmadan kap1c1ya gotiirdiim. Akrabast 
kap1da, otomobilde bekliyordu. Deftere 
imza etti, gitti. Halbukt F ethi Bey ic;:eri· 
de imi§. Giden ba~kasl imi§. ,Simdi F et
hi Bey ... 

Miidiir birdenbire k1Zd1. Bagamaga 
ba&ladt. Rana Hammt ha§hyor. Ba§ka 

bir hastay1 F ethi Bey yerine gondermek 
gibi tamiri kabil olm1yan bir kusur ve 
gafletten dolaYJ azarhyordu ki Kutsi 
hadiseyi ogrendi. Miidiirii teskin etti: 

- Rana Hammm kabahati yok. Ka
c;an sizi, beni, hepimizi aldatan haydud · 
dur. 

Bu sozii i§itince miidiiriin de, yamn -
dakilerin de akh ba§ma geldi. Y ahud 
biisbiitiin afalla§tJlar. F akat Kutsi onla
n kendi haline btrakarak kapic1ya ko§
tu. Elindeki listeye baktt. En son imza 
vak1a «F ethi» idi. F akat yamnda hafif 

Sonra hastabak1c1 Rana Hamma, di
ger bir arkada§ile kogu§lan dola§arak 
hangi hastanm kayboldugunu ogrenmesi
ni rica etti. Biraz sonra tekmil haberi gel
di: Eksik hasta yoktu. F ethi Bey de a
yakta bekliyordu. 

Kutsi, miidiirden ona miisaade olun • 
masm1 rica etti. Y anh§hgm hakilci sebebi 
gizlenerek kendisinden oziir dilendi ve 
stra hastabakicJ, doktor ve miistahdemler 
arasmdan eksik kimse olup olmadtgmm 
tahkikine geldi. Hepsi ayn yerlerde ve 
hepsi heniiz ayakta oldugu it;in bu cihetin 
tahkiki biraz uzun siirdii. Baz1lan bulu~ 
nam1yor, biraz sonra ortaya t;1k1yordu. 
Miidiiriin odasmda neticeyi merakla 
bekliyen Kutsi hastaneden c;:Ikmaml§ o
lanlann ic;:eride oldugunu ogrenince de
rin bir dii§unceye daldt: 

- 0 halde, bir hastanm geceyans1 
c;1kmak istemesinden istifade ederek ve 
yiiziinii goziinii kap1yarak elimizden kur
tulan bu adam, hastaneye kimseye goriin
meden girmi§, saklanmt~tl. F akat bu 
miiddet zarfmda hi<; kimsenin yabanct 
bir adama rasgelmemesi miimkiin mii? 

- Belki beyaz entarisile bir hasta ha
linde, belki bir hademe ktyafetinde dola
§arak nazan dikkati celbetmemi~tir. 

Derken bir hastabak1c1 gelip miidiiriin 
kulagma bir§eyler soyledi. Nurullah Bey 
dudaklanm biiktii. 

- Belki odasmdad1r. Yahud kon -
troldan ge~ip c;:Iklp gitmi~tir. Bir iyice a
ra§tlrm I 

Dedi. Hastabak1c1 teminat vermek is~ 
tedi. Miidiir dinlemeyince glttl. Kutsi 
Nurullah Beyin yiiziine istifsarkar ba -
ktyordu. Nurullah Bey lakayd: 

- Asistan Niyaziyi bulamanu~lar 
da ... 

Dedi. Kutsi paketinden bir sigara c;1~ 
kard1, kibritini c;:akarak: 

- Kimdir bu asistan Niyazi? Sizde 
nekadar zamand1r t;ah§tyor? 

Diye sordu. Nurullah Bey: 
- Diindenberi! 
Diyince Kutsi elini masanm iistiine 

vurdu ve yeni yakt!gt sigarayt f~rlatt1, at
h. Di§lerini gtCifdatb. Birdenbire gozle
rinin ic;i parlami§h: 

- Bunu §imdi mi haber verirler mii-

- Bunu §imdi mi haber verirler? 
Diindenberi <;ah§Iyor ha ... Biz burada 
yeni hasta, yeni memur, yeni miistah -
dem ararken neden soylemediniz? Ken· 
disini tamyor musunuz? Eminim ki ha
yir ... 0 hal de? .. 

Miidiir bu ac1 sozlere verecek cevab 
bulam1yarak: 

- N e bileyim? dedi. Bana da Cer· 
rahpa§adan doktor N aim Aydogdu tav
siye etti. 

- T elefonla degil mi? 
- Evet, telefonla. Nairn Bey eski 

ve samimi dostumdur. Bu zatl tamyor
mu§. Y ugoslavyadan gec;:erken orad a mi.i
him mevkiler aldtgmt ogrenmi§. Mutlaka 
istifade edecegimi. ~imdilik bir iddias1 da 
olmadJgtm, yalmz iktidanm gosterinciye 
kadar hastanede yerle§mekten ba~ka bir
§ey di.isiinmedigini soyledi ve ... 

- Diin ak§am bir, bu ak§am iki yam· 
mzdad!f degil mi? 

- Evet; o kadar vakur, ag1rba~h. 
ciddt, ho~sohbet, hele vazifesine o kadar 
dii~kiin goriiniiyor ki .• , 

27 Eylill 1931. 

RADYO 
( Bu ak$Cimki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Ti.irk musikisi - 12,50 hava

dis - 13,05 plakla hafif miizlk - 13,25 muh
telif plak ne§riyati - 18,30 !1B.Y saatl, dans 
musikisi - 19,00 Tepeba~I gazlnosundan 
varyete program1 - 20,00 Rifat ve arkada~
lan tarafmdan Ti.irk musi.kisl - 20,30 Mii
zeyyen ve arkadaf?lan tarafmdan Ti.irk 
musikisi - 21,00 plakla sololar - 21,30 or
kestra - 22,50 Ajans haberlerl. 

(Avrupa merkezlerinin program! gelme
diglnden konulamamt~trr . ) 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece niibetgi olan eczaneler ~unlar

dtr: 
istanbul clhetindekiler: 
Aksarayda ( Sarrml , Alemdarda (Abdiil

kadir), Bakrrkoyde (Hila!) , Beyaztdda (Ce
mll), Eminiintinde (Mehmed Kazrml, Fe
nerde (VItali), Karagiimriikte (M. Fuad), 
Kii~iikpazarda (Yorgl). Samatyada (Teofi
los), !;lehremininde (N~ztm ) , l]ehzadeba§m
da (Halil). 

Beyoglu clhetindekller: 
Galatada (Sporidlsl, Haskoyde (Nesim 

Aseo), Ka.stmpa1$ada (Miieyyed ), Merkez 
nahiyede <Kanzuk) , (Gtine~), l]l~llde 
CHalk), Taksimde (Taksim), (itimad). 

Usklidar, Kadikoy ve Adalardakller: 
Biiytikadada (~inasil, Heybellde (Ta -

na~J. Kadtkiiy, eski iskele cad<lesinde (80-
tirakil, Kadikiiy, Yeldeglrmeninde (Ug
lerl. Uskiidar, Selimiyede CSellmiye). 

FERNAND GRAVEY 
LUCiEN BRAOUX 
KATE DE NAGY 

BiR MAYIS Gecesi 
·~~------------..- Bugiin gidilecek Smema 

ALKAZARd1r 
~Unkil: 

Mevsimin en guzel filmi olan 

MOHiKANLARIN 
S 0 N U 

2 devre 26 k1s1m 
tekmilini birden srosteriyor. 

Pek vakmda Istanbula gelivorlar. -Pek yakanda 

Tiirk Sinemas• 
• • • yen1 mevsimine 

ba~hyor ••• 

,...,....r...,.......,...,.,~.., Taksim Bah~e
sinin kapah 

ktsmmda 
HAL K 
OPERETt 

Bu ak~am 
21,45 te 

Maline 17,30 da 
Kuk Ytlda Bir 

Aynca elektrikli kuklalar 
Sahah 11 - 13 kadar dansh matine 
Y arm ak~am Kadtkoy Siireyyada 

Kuk Y dda Bir 

Hepinizle hemen dost oldu. Uti
bali oldu. Hatta hepinizin emniyetini 
kazand1. F akat heniiz hb ilmindeki ikti

danm gostermege vakit bulamad1, degil 

mi? .. 

Mi.idiir §a§km ve mahcub: 

- Evet. .. Evet, daha hi<;bir muaye

nede bulunmad1, ftrsat olmadt. 

Dedi. Kutsi it;ini ~ekti ve ba§Im salh· 

varak ayaga kalkt1. 

Nurullah Bey, hala vaziyeti kavnya

mamt§h: 

- HastaYJ gelip istiyen akrabas1 imi§. 

Otomobilde bekliyormu~; gidecekleri ye

rin adresini vermi§ler. Bu nas!l olur? 

- Bizi atlatan haydudun arabaya 

bindikten sonra ve biraz a~1lmca yanm • 
daki yabanc1 adam1 atlatmas1 gi.ic; mti? 

Dedi ve kaptdan t;tktJ ... 

Karanhktaki adamlar 
1t;inde, sagda solda tektiik soniik pet~ 

rol lambalanmn san ve soniik !§!klan go• 
riinen Pendik, biraz uzaktan derin bir 
karanhga bogulmu§ gibiydi. 

[Arkasa var] 



Z1 !';ylUI llf;sti CUMHURlYET 

BlR GEZlNT1DEN NOTLAR: Hasta Prens hala 
a,ki hirakmiyor! 
ispanya Veliahdi de 
gene Kiibah bir k1za 

goniil vermi~ 

Tarihi Dresden ..• 
Me,hur miicevherler hazinesini gezerken Biiyiik 
Hamidin «Tarik>> 1n1 habrhyorum: «Endiiliis 

HiikiimdaranJnJn hazineleri i~indesin Tar1kh> Sab1k !spanya 
- 2 - ["'] Valiahdi Kont de 

K1rk sene evvel niifusu iki yiiz elli rene; bir manzaraya, pislige, sefalete Covadonganm Ku
bin raddesinde iken §imdi altl yuz elli rasgelmedik. Hatta otelde, lokantada, bah bir kadinla 
bine yakla§an Dresden uzun as1rlar c;ar§•da, pazarda karasinek dedigimiz scvi§erek memle -
Sax Kralllgmm merkezi olarak kalml§ mide bulandmc1 mahlO.klardan da bir ketini terkettigi ve 
oldugu ic;in saraylan, milzeleri, resim tane yoktu. Her yer ve herkes tertemiz! ailesi tarafmdan 
galerileri, mcydanlan, bahc;eleri ve ic;i- <;ic;ek gibi! <;ic;ek dedim de akhma gel- reddedildigi rna -
ne alh asnn dualan sinen bo§ kilisele - di: <;ic;ek ve fidan yeti§tirenlerin hami lumdur. Kont de 
rile diinyanm her tarafmdan gelen me- rcisligini kabul eden !zmir saylav1 Covadonga, son za
rakh seyyahlara kar§l Almanyanm yil- Hamdi Aksoy bu miinasebetle cemiyete manlarda o kachn -
zunil agartan bir y1ld1Z1 olmu§tur. Mek- gondcrdigi mektubda c;ic;ek ve agac sev- dan aynlarak ba§-
tebleri, akademileri, tiyatrolan ve bir gisinin en yiiksek medeniyet olc;iisii ol- ka bir Ki.ibah k1za Mel Rocafort 
kac; yiiz bin cild kitab1 havi kiitilbha • dugunu soylemi§. N ekadar dogru! <;i _ a~1k olmu§, fakat bur ada hastalanarak 
nesile yilksek bir kiiltiir ve san'at mer- c;egi yeti§tirmekten veya hie; olmazsa Nevyorkta bir hastaneye yatmlml§hr. 
kezi oldugu gibi. · goriip gec;mekten ziyade kopanp oldiir- Bir Avrupa gazetesi, sab1k ispanya Ve-

Bize bunlarm en miihimlerini goster- miye meyli olan bir terbiye seviyesin- liahdinin, N evyorktaki hastanede an -
diler: Eski krallarm vah§i hayvanlar a- den bizim de arhk yilkselecegimizi u- nesile bir senedenberi ilk defa olarak 
vm1 seyrettikleri Zuvinger saray1 ve mallm. 0 zaman belki ormanlanm1z da nas•l gorii~ti.igiinu §oyle naklediyor: 
avlusu, 3000 den fazla tablosu olan re - bir mezbaha olmaktan kurtulur. Hastane odasmm kap1s1 oniinde, sa • 
sim galerisi ve bu meyanda Rafaelin Dresdende son giinii gezdigimiz s•h- rl§In bir kadm, ayakta duruyor ve tit-
me§hur Madonas1. hat miizesi biiyiikliigii ve zenginligile riyor. Yiizii sapsan, gozleri ya§b, elleri 

Otobusle bir saatlik mesafede bulu - bizi hayrette btrakh. Hepsini not et - iirperti i~inde. 
mege degil, hatta gormege de vakit ve Bir zamanlar ispanya Kralic;esi olan, 
imkan yok. Biz iki, uc; haftada gezile _ bu kadm, §imdi yeis iginde bir anadan 
cek bir yeri iki, iic; saat i~inde gezip ba;;ka bir §ey degildir. Biiyiik oglu, se
bitiriyorduk. Megerse sthhat miizesine nelerce bilyiittiigil ve sevdigi evladt u
neler girebiliyormu§! Hepsi bir tarafa zakta, yabanc1 bir diyarda oliim halin -
yalmz siyah ve ktrm1z1 kamn damar - de yahyordu. Evladmm kendisine ihti
lanmlzda akJ§tnl ve kalbimizin bu mii- yac1 oldugunu, kendisini istedigini, an
nasebetle atl§Inl canh gibi biiti.in ha - nesini bekledigini biliyordu. 

nan Ma;sendeki porselen fabrikas1 ve 
bu fabrikanm mamulatma mahsus ser
gi. oradaki biiyiik kilise ve Alberh §a
tosu bize saatlerce tetkik mevzuu oldu. 

§limdi Dresdenin me§hur miicevher -
ler hazinesindeyiz. Gri.ines Gewolbe de
nilen bu k1ymetli ta§lar miizesinin mii
teaddid odalar1, salonlan ba§ di:indilril
cii bir servet ve ha§metin p1rtlhlarile 
yamp durmaktad1r. Salonlann biitiin 
duvarlart, yanlardaki, ortalardaki ca -
mekanlan - ziimriidler, yakutlar, inci
ler, ptrlantalarla i§lenmi§ - ince san'at 
eserlerile l§tldtyan bir israf il;inde yii
ziiyor. Buras1n1 gezerken biiyiik Rami
din cTank• mdan hatmmda kalan bir 
par!rayt okuyorum: cEndiiliis hilkiim -
daranmm hazineleri ic;indesin, Tank! 
Azimetin nereye?• 

Elmaslart r;ic;ekleri kadar mebzul, ~i

r;ekleri tablolan kadar parlak renkli, 
ahalisi tablolan ve heykelleri gibi ser;
me ve temiz olan bu §eheri Almanyanm 
gezdigimiz biitiin §ehirlerine i:irnek say
mak miimkiindiir. Biltiin Almanyada 
c;ic;ek, table, heykel, giizel insan, gilzel 
her §ey mebzul, fakat hi<;biri miiptezel 
degil. istasyonlarda bagajlanmtzl ara -
balara yerle§tiren ... Ne diyeyim? Ga -
lonlu mavi r;uha ceketlerile onlara ha
mal demege dilim varmtyor... Hamal, 
s1rtlnda yilk ta§Jyan insan demekse Al
manyada hamal yak. Bavullanffilzt tre-
nin pencerelerinden kendimiz a~ag1 a -
hyorduk. Oradan arabalara ta§•Y•P yer
le§tirenleri k1yafetlerinin duzgi.inliigii -
ne gore birer memur gibi selamlamak 
milmkiindiir. Almanyada yabn ayak ge
zen bir c;ocuga, dilenen bir kimseye, ig-

reketlerile gosteren bir te§rih niimu - Isbrab ic;inde gegen uzun bir yolcu
nesi, bir insan viieuduniin igyiizii go - luktan sonra Nevyorktaki hastaneye 
ziimiin i:inilnden gitmiyor. Mekanizma - vanp ta Kont de Covadonganm dok -
sma pek akhm ermedi amma, yap1lm1- toru Antonio Valenti ile kar§tla§mca, 
yacak bir §ey degil samnm. Ne olur hakikati ogrenmek ic;in derhal sua! sor-
bizde de olsa! maga cesaret edememi§ti. 

Dresden civarmda bize bir de ameli Oda kaptsmdan ic;eri girerken gozle-
san'at mektebi gezdirdiler. Yeni tesis rini bir saniye kapadt. Fakat ac;tlgt za
edilmi§ koca bir miiessese. 5500 talebesi man yiiziiniin ifadesi degi§mi§ti. <;eh _ 
800 ogretmeni, 200 dershanesi varmt§. resinde, arbk, ne§'e, sevinc;, memnuni _ 
Sekiz senelik ilk tahsilini bitiren Al - yet okunuyordu. Kar§lStnda, oliim ha
man c;ocuklan eger yiiksek tahsil yap- linde bir hasta degil, tung renkli, mii
m•yacaklarsa boyle ameli san'at mek - tebessim, hayat dolu bir delikanh var
teblerinde okumaga mecbur imi§ler. dt. Bu, dudaklarmda bir sigara oldugu 
Burast bir ihhsas mektebi degil. Her halde kendisini kar§•hyan oglu idi. 0-
§eyden bir parc;a var: nu goriince, kollanm agarak: 

Daktilo, stenografi, demircilik, rna - - Anne! 
rangozluk, elektrikc;ilik dershanelerini Kucakla§blar ve uzun zaman birbir-
gezdik. Mektebin temizligine, bilhassa lerine Slkl Slkl sanlarak oylece kaldl -
temizlige clveri§li olan parlak ta§, fa - lar. Bir sene aynhktan sonra, bu mi.id
yans do§emesine bay1ldtm. Her yerin det zarfmda iki defa i:ili.im tehlikesi at
temiz olmasmdan evvel nasll olursa te- latan bu evHidla, yiiregindeki hasreti 
miz olabilecegini dii§iinmii§ler. Bunla - gidermege ko§an bu ana arasmda, ko -
rm e§lerini Ankarada yeni yeni gor - nu§ulacak bir~ok §eyler vardt. Doktor 
mege ba&ladtk. Ati ic;in umudlanmak ta Valenti yava§t;a odadan !;lkh. 
bir tesellidir! Arttk buradaki prow;~ Annesinin mevcudiyeti, Preng igin en 
bitti. Berline gidiyoruz. miikemmel ilacd1. 

Ali Kami AKYOZ Krali~e, ogluna aid her §eyi bilmek 

_[_*_]_i_lk_y_a_zl_2_5_e_y_llll tarihli sayimtz- istiyordu. Fakat prensin Matmazel Ro
dadir. cafort isminde ba§ka bir k1zla evlen -

Sinob Halkevinin siinnet ettirdigi ya vrular 
mesi meselesi, aralarmda mevzuu bah
solmadl. Krali~e bu i§i pek ciddi telak
ki etmiyor, Prens te annesini yamnda 
gormekle duydugu bahtiyarhk kar§l -
smda, ba§ka §ey dii§iinmiiyordu. 

Sinob (Hususi) - Sinob Halkevi 
kuk §ehid c;ocugunun siinnetlerini 
yaphrml§tlr. Siinnet olan yocuklara el
bise, ~ama§lr ve fotin verilmi§ ve bu ve
sile ile de deniz yan§lan tertib edilmi~
tir. 
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Onu lskenderun korfezi ktytlannda 
sevdigi gibi Beyoglu ve $i§li sa -
lonlannda da sevemiyecekti. Erclimend, 
ktskanc, somurtgan, kavgac1 halile o ~a
irane a§klarmm hatlralanm bile soldu -
racak bir adam olmu§tu. 

Gozliniin oniindeki Erciimendle haya
lindeki Erclimendi mukayese ederken, 
gene zabitin, cenub vilayetlerine donerse, 
belki gene eskisi gibi olacagm1 ve onu 
gene eskisi gibi sevebilecegini dli§lindii. 

-10-

Bu yan~larda birinci gelenlere ikrami
yeler verilmi~ ve yiizme yan~larile yagh 
direk mlisabakalan 9ok eglenceli olmuj
tur. 

Gonderdigim resim, siinnet olan ~o • 
cuklan gostermektedir. 

Abtdin Daver DAV'ER 

miyordu. 
Saniha, onun tenkidlerini once mi.ila -

yemetle dinliyordu. Hatta sozleri ho§una 
bile gidiyor, tath tath: 

- Sayle, yavrum, soyle! diye §aka 
ediyordu. 

Fa kat Erciimend, o kadar huysuz ve 
manaSIZ konU§Uyordu a nihayet, Saniha 
da birdenbire kopiirdli: 

- Sa9mahyorsun artlk, dedi; kiskan~
]Jgmdan ne soyledigini bilmiyorsun. Hem 
sen beni degil; o erkekleri k1skamyorsun, 
onlar gibi salon adam! olamadtgmt k1s -
kamyorsun. 

Kont de Covadongamn iyile~tikten 
sonra annesile birlikte Avrupaya av -
deti heniiz konu~ulmamt§tlr. 

Kralic;e bu hususta oglunu tamamen 
serbest b1rakacakhr. Ogluna bir ana Sl
fatile nasihat vermesi ihtimali varsa da, 
neticede, Prensin verecegi karar ne o
lursa olsun, ogluna kaq1 olan muhab -
beti hir; bir suretle azalm1yacakhr. 

Kont de Covadonga olilme kar§l ac; -
tig1 miicadelede yava§ yava§ kazanmak
tadlr. Viicudiine zerkedilen kanlar ve 
annesinin yamnda bulunmas1 Prensi 
yava§ yava§ hayata avdet ettiriyor. Dr. 
Valenti, hastasmm iir; hafta zarfmda 
normal bir hale gelecegini temin ediyor. 

Sehrimize gelecek lngiliz 
seyyahlar1 

lngiliz bandtrah Atlantis transallan -
tigi, te~rinievvelin altmc1 sah giinii 300 
ingiliz seyyahmt hamilen §ehrimize ge • 
lecektir. 

Kestane ftrtinasi 
albnda hir seyahat 

f1rbnaya nasd tutuldu? Deniz Ege, 
ortas1nda bir bJidirCID a vi ••. JA. lmm yiiksele yiiksele, gogsiim 

~ kabara kabara, yiiregim a~Ila 
ar;tla, ruhum sevine sevine «Bi

zim ibni Sina» diyorum. Onun amlar ve 
amlarca Avrupada incillerden iistiin tu
tulup kelime kelime ezber edilmi~ olan 
kanununu ii<; cild lizerine yiiz altmi~ yti 
once terceme eden T okadh Mustafa 
«Bizim ibni Sina» demedi, diyemedi. 
Gene onun bircrok eserlerine ~erhler, ha
~iyeler, talikler yazan Sifailer, Refizade
ler, Saniogullan da bu zevke ermedi. ere
medi. K1h ktrk yarmak iddiasile kalem 
oynabp bize §arkm ve garbm bliti.in me§
hur adamlanm tamtan Kamusiilalam sa
hibi, bu biiylik ruhi hazz1 smamak bile 
istemedi. Yirmi ytl evvel yaztlan Daire
tiilmaariflerde de bizim lbni Sina diye 
hayk1ran bir agzm magrur ve miiftehir 
sesi yoktur. (:iinki.i o, sadece islam alimi 
saythyordu ve osmanh miitercimler, mu
harrirler bu stfata deger vermegi kafi 

Sinob limamnrn, Hiikumet caddesinden goriinii,ii goriip dahi Tiirkiin milliyetini ara~tlr-
Sinob 21 (Vekillerin §ark seyahatini Sami hbaya gore, kimlerin, bu §ekil~ maktan uzak kahyorlardt. 

takib eden arkada~lmtzdan) - Karade~ de uzakla§acagml, be§ on dakika evvel- Avrupa ise bizim lbni Sinamtzl Arab 
nizin me~hur «kestane karast» ftrtmas1 den kestirmek miimkiindiir: Bu yolcular yaptp c;tkmt~tJ. Onu Avicenne diye am
bi.itiin ~iddetile hiikiim slirliyor. Yolcula- yava~ yava~ rengi atar, azami gayret yordu, Arab olarak tamyor ve tamtlyor
nndan oldugumuz (Ege) vapuru da Si~ gostererek belli etmemege c;aii~ular; fa- du. Ne ac•kh bir gaflettir ki bugiin de 
nob limanma s1gmabilen gemiler arasm- kat her dalga bu gayreti zedeler, muka- ayni kanaatte olanlar, hila Avisene Turk 
dad!T. vemeti k1rar. insanda bir kere bu hal diyemiyenler vardtr. Yambas1mda duran 

Denizciler bu sayth f1rhnamn, bu sene ba~lamayagorsiin, yolcu, laklrdlSlm da Nouveau petit Larousse illustre'nin 1936 
pek azgm olacagm1 esasen tahmin etmek- yanda b1rakarak, boynu incelip uzam1~, y1h niishasmda da j te ~u ibare yazth: 
teydiler. Havamn bu seneki gayritabii rengi sartdan ye~ile donmii~ bir halde, Avicenne _ «ibni Sina». illustre me
gidi~i yazhga ~1kan ku~lan bile tedirgin girtlagl bir a§agl, bir yukart oymyarak- decin Arabe 1 Gerc;i Larus muharriri bi
etti. Mesela her yJI, 26 eylule kadar mi- tan, fakat agz1 sJmstkt kapah ve mutlaka zim ibni Sinamtzm Buharada dogdugu
safirimiz olan leylekler, bu sene tam bir salon kap1sma kadar si.iren, magrurane nu kaydediyor. Fakat ne Buharanm 
ay evvel 26 agustosta kafile kafile don- bir yiirliyli§le, alelacele kamarasma gi~ 

~ var oldu olah - Turk yurdu oldugunu 
mege ba~lamt§lard1r; fakat as1l btld1rcm- decektir! 
!ann hicreti pek hazin olmu~tur: Rusya Maamafih, bu tetkik ve mii§ahedeler hattrhyor, ne de bizim lbni SinamiZln 
sahillerinden havalanarak, kendilerini de uzun slirmedi ve salonda denize §a- halis ve muhlis Tiirk bulundugunu soy
riizgara veren saylSlz btldircm kiimeleri yam hayret derecede mukavemet eden liyebiliyor. 
kestane karasma tutularak saptr sapa de- iki Vekilden ba~ka kimse kalmad1. Osmanh Tiirklerinin de, frenklerin de 
nize dokiilmii~lerdir. Bu arada yiizlercesi Ertesi sabah, vapurda pek az ki§i bir ti.irlii ortaya koyamadtklan bu soz 
de kendini Ege vapurunun giivertelerine ayaktayd1. Ege, lnebolu ve Ayanctk sa- gotiirmez hakikati Cumhuriyet devrinde 
atarak, av etine merakh yolculann ye- hillerine yakla~amadan, dalgalar arasm- ya~1yan Turkler, hakh bir k1vanc ve o 
mek listesine kaydedildiler. da bata c;tka ilerledi. ktvanca uygun glir bir sesle hayktrdtlar, 

* * * Gemiye gore ftrhna az1tmakta, gemi- 1bni Sinamn Turk oldugunu- Kiic;i.ik La-
Ege vapuru, daha Zonguldak lima- cilere gore dinmekteydi. Said kaptana rus muharriri gibi bilgisi de kiic;iik birka~ 

nmda iken deniz kabarmaya, kopiiklen- ka!JTSa, Sinoba dogru yoi vermekle bera- sag1r miistesna olmak iizere - biitiin di.in~ 
mege ba~lami§It; fa kat bu riizgann me§- ber, ufku kapkara eden bu f1rtma asia yaya hahrlatttlar ve ogrettiler. Simdi 
hur <<kestane karam> mt, yoksa zuhurat- ~estane ~arasl. olamazdJ: Daha 26 ey~ I frenk alimlerinde? ~ogu Avisenden bah~ 
tan bir esinti mi oldugunda ihtilaf vard1. l~!e .. hayh vak1t var ve kestane karas1 gii- sederken «Turk Ibni Sina» diyor. (:i.in
f Ti.irki in ziyafetin<le lkhsad Vekili nunu ~a~trmaz! kii Tiirkiyede ona «Bizim lbni Sin a» di~ 
Cela! Bayar, bu kestane karasm1 ilk de- ~ Fakat saat on dortte Sinob limanma yenlerin sesini duyuyor. 
fa nas1l tamdigml ~oyle anlatll: stgtmldtktan sonradtr ki, bay siivari, ::< * * 

«- Bir ~ileple !stanbula gidiyordum. hangi futmaya tutuldugumuzu soylemek
Kamaralara su dolmaya ba~laymca te- te beis gormedi. Elindeki takvim yapra
la~la dt~an <;tktim. Bir yandan bir yana gmt gosteriyordu: 
gec;en dalgalarm arasmdan siivarinin ya· «- Ben size giiniinii ~a mnaz, deme
mna <;tkttm. Birlikte vapura c;arpmaya dim mi?» Takvim yaprag1 19 eylul ta
gelen korkunc dalgalan tetkike daldtk ve rihli idi ve altmda, iri siyah yaztlarla ~u 
suya bat a c;tka ( &u dalga daha biiyiik, ibare vardt: «Me~hur kestane karas1 ftr
bu dalga daha kiic,:i.ik) diye dalgalan sa- tmast!>> 

ya saya lstanbula kadar geldik.» 
Bu musahabeler arasmda kafileyi 

memnun eden bir cihet Vekillerle birlik

te Zonguldagi ziyaret etmi~ olan han 
sefirile mliste~anmn bir giin evvel, iyi bir 
denizle, rahat rahat 1stanbula donmii§ 
olmalanyd1. 

Ege vapurunun diger yolculan da, 
ri.izgann, kestane karasmm bir ba~l ang•
CI olup olmad1gml merak etmekte miitte· 
fiktiler. 

ilk glinlin ak~am sofrastnda bu sua!, 
bir kere de vapurun kumandam Said 
kaptana soruldu. Sevimli denizci, bu sa~ 
Yth fntmanm hie; guniinii ~a~Irmadlgmt, 
ancak 26 eylulde c;tkacagml haber verdi; 
fakat dakikalar ge<;ince vapurun sallantt· 
s1 arhyordu. Biran oldu ki, Karadenizin 
pek asinast tecri.ibeli ve dayamkh yolcu
lar bile kestane karasma aid hahralanm, 
bizzarure yanda keserek, birer birer sa~ 
londan U7aklasmaya ba~ladtlar. 

Mekki Said 

Bu sene Yunan ve Bulgar 
tiitiinleri iyi degil 

izmir (Hususi) - Tiirkofise gelen 
malumata gore, bu YJl, Turkiye tiitlin
lerinin nefasetine mukabil, Yunan ti.i -
tiinlerinin kalitesi bozuktur. Rekoltelerl 
de yagmurdan miiteessir olmu~tur. Bir 
habere nazaran italya, takas suretile 
memleketimizden 1 milyon Iirahk til -
tiin alacakbr. Bu ytl mahsuliimiiziin iyi 
fiat bulacagt tahmin ediliyor . 

Bulgaristanda da takriben 410 bin 
dekarltk araziye tiitiin ekilmi§tir. Ge -

r;en sene bu rakam 325 bindi. Bu sene 
istihsah1tm 34 - 35 milyon olacag1 an -
la~tlmaktadir. Fakat havalar, mahsn -
liin bir k1smtm bozmu§tur.' Rekolte dii
~ecektir. Mahsuliin kalite itibarile de 
fena oldugu anla~1lmaktadlf. 

Fa kat birdenbire odanm bir ko§esinde 
Erciimendin kii<;iik ve eski bavulunu gor
dii. Otomobilde ilk Y e§ilkoye giderler -
ken ~ofori.in yamnda st~raytp duran bu 
zavalh bavul, tekrar me akkatli ve zah

metli bir hayata donecek, mukadderatm 

serseri ak1 ma tabi otomobilden vapura, 

vapurdan trene, trenden nakliye araba

sma, nakliye arabasmdan mekkare mtma 

siiri.iklenecek, eskiyecek, harab olacaktt. 

Ruhunu derin bir §efkat ve rikkat 
kapladt. 

Erclimendin kollan arasma Slgmarak: 
- Benim mahzun a~k1m, benim sev

gili yavrum, dedi. 

Delikanh, onu ha~in ve sert kucakla
dJ, sonra birdenbire damdan dii§er gibi: 

- Benden bir c;ocugun olursa, artlk 
beni unutamazsm, dedi. 

Ti.irk T arihini T etkik Cemiyeti son 
yapbg1 bir toplanttda bizim ibni Sinamt
zm sekiz ay sonra kamlasacak oldugu· 
muz dokuz yiiziincii y1ldoniimi.i mi.inase
betile bir ihtifal tertibini kararla~hrdJ. 
Gazetelerde okudugumuza gore o giin 
dahi miitefekkirin bir kiSim eserleri ne~
rolunacak ve hal terciimesini ihtiva eden 
bir kitab basJlacakttr. 

Bizim lbni Sina 428 ramazamnda ol
mii~tii, bu hesabca oliimiinlin dokuz yii
zi.incii ytldoniimii I 93 7 haziramna tesa
diif ediyor. 0 giine kadar iyi ~ah~thrsa 
hayli i ba. anhr ve heni.iz bir e~i daha 
diinyaya gelmemi§ olan biiyiik alimimi· 
1in hakkile canlandmlmast miimkiin olur. 

Ben T arih Cemiyetinin bu karann1 
alktslarken kiic;iik bir miilahazam1 da 
ileri siirmekten geri kalamlyacaglm: Bi
zim lbni Sinamtzm Sifa gibi, Necat gi· 
bi, Kanun gibi, Hidaye gibi eserleri Av
rupada be~er, onar, yirmi~er kere bastl
mtsttr. Dahi alimin birr;ok eserleri U.yd
de, Oksfordda ve ba§ka ~ehirler ki
labhanelerinde mevcuddur. Bize dii~en 
onun Avrupaca heniiz bilinmiyen eserle
rini ortaya koymaktu. Bunlann istan
bul kitabhanelerinde bulunduguna da 
iiphe yoktur. 

Fa kat en biiyiik borcumuz, ibni Sina• 
mtzm ti.irk<,;e ~iirlerini bulmakhr. Eger 
bu borcu ~u ihtifal vesilesile odiyebilirsek 
milli irfan tarihimize gen;ekten onemli 
bir hizmetle bulunmus oluruz. 

M. TURHAN TAN 

l§~i vaziyetini tetkik 
!zmir (Hususi) - iktlsad Vekaleti !§ 

biirosu §efi Enis Behig, §ehrimizdeki 
fabrika ve imalathanelerde i§<;ilerin va
ziyetlerini tctkike ba§laml~tlr. Bu tet
kik, i§ kanununun tatbikatl ve haz1r -
Janacak olan talimatname ile alakadar
dtr. Bir habere nazaran, !stanbuldaki 
bazt mtiesseselcr, kanunun mer'iyet 
mevkiine girmesinden CV\·el kendi is -
tifadelerini temin ic;in. evli i§t;ileri u -
zakla~tlrmakta ve yerlerine bekar i§gi
ler almaktalarm1~. Bu cihet te tetkik e· 
dilecektir. 

Ertesi giin, bir fmat bularak Erci.i -
mendin oteline gitti. Miilakatlan hi~ te 
ho§ olmad1. Kadm yorgun, erkek htr~m 
ve kavgact idi. 

- Onlar gibi olamad1g1m i9in iftihar 
ederim. 

Ertesi giin bir ftrsat bularak Ercii.mendtn oteline gitti. Mii76.kat hiq te ho~ olmadl 

Bu soz, Sanihanm iizerinde, buz gibi 
bir tesir bnaktt. 0, kadmm siddetle ir
kildiginin farkma varmainl§ gibi, inadc1, 
sozline devam ediyordu. 

Enis Behicin riyasetinde sanayi mii • 
esseseleri miimessilleri, Ticaret vc Sa -
nayi Odas1 erkam, alakadarlar bir top
lantl ~·apmt§, bu mevzu iizerinde uzun 
uzad1ya konu~mu§lardtr. Erci.imend, her§eyi tenkid ediyordu. 

Sanihamn bir gece evvelki giyini§ini, ko
DU§U§unu, dans edi§ini, davetlilerini, dost
lanm, Siihamn «tebelliir etmemi~>> dedi
gi karakterini, huliisa hi~bir ~eyi begen -

Birbirlerine epey sert soz soylediler. 
Sonra, ikisinin de gozleri ya§la doldu. 
Hiddetleri ge<;ti. Dudaklan bir mi.itareke 
aktederek bu goniil k1rma harbine niha
yet verdi. 

Ba§ba§a otururlarken d1§anda, kori - dan yaptlmt~ tozlu ve soluk ~i<;ekler Sa
dorda otel garsonlarmm birbirlerine sa - nihamn goziine bath. icrinde, tarif edil· 

vurduklan rumca kiifiirleri ve biti§ik o- mez, bir yorgunluk ve btkkmhk vard1. 

dada porselen tas1 gliriiltiileri duydular. igrendigi bu otel odasmdan ~1bp gitmek 
Oradaki masanm iistiinde ktrm1z1 kagtd- arzusunu duydu. 

- Soyle Saniha, yavrumuzun ismini 

ne koyarsm ~ ( 
Bu sozler, Sanihanm fena halde, si

nirine dokundu. 
[Arka&1 var] 

Yar1m Adam J 



6 

h 
CU!\1HURlYET 27 Eyh11 1936 

Harbiyeliler inkllib kibesi Ankarada 
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Bu ma~In ~ok heyecanb 
olacagi anla~d1yor 

Bugiin Romanyal1 boksorle 
karftlafacak olan Y orgos 

Romanyalr boksor T eoderesko bugi.in 
i.ic;iincii ma<;mi da tanmml§ boksorlerden 
Yorgosla T aksim stadmda yapacaktu. 

Uc;er dakikadan on ravund i.izerinde 
yap1lacak olan bu mac;ta kimin galib ge
lecegini kestirmek <;ok gi.icdi.ir. Y orgosun 
tecriibeli ve <;ok kuvvetli bir boksor oldu-
gunu biliyoruz. Buna mukabil Roman -
yah boksori.in ne derece mukavim ve ma
hir bir boksor oldugunu spordan anhyan 
herkes takdir eder. Su halde bugiin kuv
vetle teknik ve tecriibe ile nefes miica -
dele edecek demektir. 

Biiti.in bunlar bugiin yapi!acak olan 
mac;m c;ok heyecanh olacaibna delalet 
etmektedir. 

Kadmlar Birligi kongresi 
Dubrovnikte a~1hyor 

7 • • Balkan oyunlarJ lOCI 

Bugiin Atinada biiyiik merasimle a~abyor 

Leningradda bisiklet~ilerimiz galib geldHer 
[Ba$taraft 1 lnct sahztede I 

Balkan devletlerinin bayraklarile siis -
liidi.ir. 

Bugiin be& Balkan devleti atletleri 
toplu bir halde mec;hul asker abidesine 
giderek merasimle t;elenk koymu§lardJr. 
Merasimden sonra s!Ta ile bi.iti.in Balkan 
milletler;nin milli mar§lan r,:almmi§hr. 

Halk bilhassa Ti.irk atletlerini biiyiik 
bir hararetle alki§lamJ§hr. Esasen balk 
her yer~~ Tii,r~lere k~r§I biiyiik tezahu
rat yapmaktadar. 

Yarm Balkan oyunlarmm ac;ah§ mera
siminden sonra yap1lacak mi.isabakalar 
§unlardir: 

I 00, 800 1 0,000 metro diiz, 11 0 
metro maniah ve 4X400 bayrak ko§u -
Ian, yiiksek atlama, giille ve cirid at
rna. Biz, ciridden maada biitiin mi.isa -
bakalara i§tirak edecegiz. Yi.iksek atla -
mada Polatm Balkan birinciligini ka 
zanmas1 kuvvetle ihtimal dahilindedir. 

AHMED IHSAN 

Balkan oyunlarr nastl aftlacak? 
Atina 26 (Hususi) - Diin Maarif 

V ekilinin huzurile stadyomda pazar gi.i
nii ba~hyacak olan Balkan oyunlan a -
<;lima merasimi tecriibeleri yapilma§tlr. 

Balkan oyunlarmm ba*ladJgi yiiz elli 
borazan tarafmdan haber verilir verilmez 
birinci ni.imune Efzun alay1 efrad1 elle · 
rinde bayraklarile stadyomda gizlendik
leri yerden c;1kacaklar ve bunlan oyunla· 
ra i§tirak eden Balkan devletleri gruplan 
ellerinde bayraklarile takib edeceklerdir. 
Atletlerin yemini yap1hp nutuklar soy -
lendikten sonra Olimpiyad mar§l c;a -
lmacak ve Likaritos tepesinden atJlan 
toplarla stadyomda Olimpiyad bayragJ· 
n1n c;ekilmesi selamlanacakhr. 

Bisiklet~ilerimizin Leningrad d aki 
zaferleri 

Leningrad 26 (Hususl muhabirimiz -
den) - Halkevi bisiklet tak1mile Le -
ningrad tak1ml arasmda 1 0 kilometroluk 
mi.isabaka bugiin ~iddetli riizgar, yag -
mur ve soguk ve fena §erait altmda saat 

3 - Sovyet 2 dakika 30 sanive ge• 
ride. 
4- Sovyet. 
5- Sovyet. 
6- Orban. 
Bu suretle Tiirk tak1m1 hem ferd, 

hem takun itiharile birinci oldu. 
Giiref miisabakalarlntn talsiliih. 
Leningrad 26 (Hususl muhabirimiz 

bildiriyor) - Leningradda yap1lan gi.i
re§ miisabakalannm neticeleri ~unlard1r: 

56 kiloda Kenan faik bir giire&ten 
sonra hasmma 20 dakikada hiikmen ga
lib geldi. Kenan hasmm1 tu&la yenmek i
c;in <;ok ugra~tJ, fakat Sovyet giire~c;isi 
<;ok har<;m, kavgac1 ve kac;ak giire&iyor
du. Bu yiizden gi.ire~ c;ok tats1z oldu. 

61 kiloda Ankaralt Ahmed, gi.izel 
c;ah§masJna ragmen Karakofa 20 daki
kada maglub oldu. Sovyet gi.ire&c;isi ne
fesli ve c;ok usta bir gi.ire&<;i idi. 

66 kiloda Sad1k Sovyet ~ampiyonunu 
yenen ve c;ok kuvvetli bir giir~c;i olan 
Kostantinofla gi.ire&ti. Sad1k ilk dakika
larda hasmmm kafa koluna tutmakla be
raber derhal kurtuldu. fkinci devrede c;ok 
faik giire§ti. Sadlk hiikmen galib ilim 
edildi. 

72 kiloda Ankaralt Hiiseyin Yunke
vide giire§ti. Bidayette giire~e yava~ ba~
hyan Hiiseyin tedrici bir surette s1k1 giire~-
mege ba~lad1. Fa kat net ice alamad1 ve 
hasmma hiikmen maglii.b oldu. 

79 kiloda, Mersinli Ahmed Sonikofla 
gi.ire~ti. Ahmed hasmma r,:ok muvaffaki
yetle ve parlak bir giire§le 3 dakikada 
tu~la yendi. Ahmed <;ok c;evik, ahlgan ve 
sempatik atth~larile uzun uzun alb~land1. 

87 kiloda Biiyiik Mustafa Stakanofla 
20 dakika bir kovolamaca oynad1. Mus
tafamn .1iithi~ saldm§lanndan kurtulmak 
ir,:in hasma mi.itemadiyen kac;Iyordu. N e
ticede Mustafa puvan hesabile $(alib 2el
di. 

Agtr s1klette: 

Muhaft:z. kztaatz Harbiyelileri karftltyor ve abideye felenk konulurken 

Belgrad 26 (Hususi) - Beynelmilel 
Kadmlar Birligi kongresi te§rinievvelin 
birinde Dubrovnik §ehrinde ac;liacakhr. 
Kongreye FranSJZ kabinesi azasmdan 
Madam Brun§vig de i§tirak edecektir. 
.?imdiye kadar muhtelif memleketlerden 
i.i~ yi.izi.i mi.itecaviz kadm murahhas gel
mi§tir. 

11 ,45 te yaptldi. 

N ecmi 1 vanofla giire§ti. flk 10 dakika 
ikisinin sert saldm§larile ve beraberlikle 
bitti. ikinci devrede N ecmi iistte giire§ir· 
ken hasmmm ani bir ahh ma maruz kal· 
d1 ve muvazenesiz bir vaziyet oldugun • 
dan mtiistii dii~tii ve 12 nci dakikada 
tu~l a yenildi. 
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Romanya yolile ihracat1m1z 
arbyor 

Bundan bir sene evvel hiikii.metimizle 
Romanya arasmda yapilmi§ olan Kos -
tence transit anla§masmm daha ziyade 
bu sene mi.ismir neticeler verecegi umu· 
luyordu. Bu tahminlerin, ihracat mevsi· 
mi ilerledikc;e tahakkuk ettigi goriilmek
tedir. Ezci.imle hagiTSaklarm miihim bir 
k1sm! ile fmd1k partilerimizden ekserisi 
Kostence yolile ihrac olunmaktadJr. 

Kralic;e Mari, Romanya ana Krali • 
c;esile beraber Dubrovnige giderek Fran
s1z kabinesi azasmdan Madam Brun§ -
vigi kabul etmi§tir. 

M. Stoyadinovif miihim bir 
nutuk soyliyecek 

Belgrad 26 (Hususi) - Miiii ra -
dikal birligi yann Belgradda biiyiik bir 
miting aktedecektir. Ba§vekil M. Stoya
dinovir,: mitirtgde miihim bir nutuk soyli
yecektir. 

Giimii§anede f1rbna 

Y an§m birinci dakikasmda Eyi.ibi.in 
lastigi patlad1. Sogugun ~iddetinden ta
mir edemedi. Miisabakayi terketmek 
mecburiyetinde kald1. Bundan sonra ya
TI§ 4 Sovyet ve 3 Ti.irk bisiklet<;isi ara -
smda devam etti. 

Mi.isabiklar riizgara kaq1 ar,:1k yo! -
larda <;ok mi.i§kiilatla ilerliyorlardJ ve 
ancak agachk aralannda siiratlerini bi
raz fazlala§tJnyorlardi. Bu suretle ilk 
50 kilometroyu 2 saat 11 dakika 20 sa
niyede bitirdiler. 

Di:inii§te riizgan arkalanna alan mii
sabtklar si.iratlerini arhrmi§Iardi ve 60 m
CI kilometroda T alatla Kaz1m ileri hr· 
ladilar ve yan~m sonuna kadar Sovyet 
ko~ucularile aralarm1 ac;makta devam et· 
tiler. 

Bu suretle Leningraddaki gi.ire~ mi.isa
bakalanm 4-3 kazand1k. Kafile bu gece 
Kiyefe hareket edecektir. 

Binicilik dersleri 
Sip a hi Ocagmdan: Sipahi Ocagmda 
te~rinievvelden itibaren amator binici

lik dersleri ve k1r gezintileri ba~hyacaktu. 
Umumi olarak ata binmegi ogretmekle 
beraber aynca ilkbaharda tertib edile
cek konkuripiklere i&tirak etmek istiyen 
gencleri de yeti~tirmek i<;in Ocak bu sene 
gayet iyi atlar alma§tJr. Hergiin mi.iraca
at olunabilir. 

1 - Talat 3 saat 24 dakika 11 sa· GFim Adam 
Hakimiyeti Milliye meydamntla, Harbiye namzna nutuk soyleniyor 

Bunu goren Romanya Seyrisefain ida· 
resi ihtiy ac1 kar§Ihyabilmek ic;in I birin· 
cite~rinden itibaren Ki:istence postalanm 
ayda 15 postaya c;akarml§tlr. Bundan ev
vel ayda 1 0 posta yap1lmakta idi. Diger 
taraftan Tiirkofis de ihrac mallanmlZin 
muhtelif Avrupa §ehirlerine Kostence yo
lile nekadar bir zamanda gidebilecegi 
hakkmda bir biilten yaparak alakadar -
lara tevzi etmi§tir. 

Giimii§ane 26 (A.A.) - Bir hafta
danberi devam eden soguk dalgasi, diin 
gece ~iddetini pek ziyade art1rm,1~ ve bii
ti.in vilayete kar yagm1~l!r. Biitiin agac
lann dallan kmlm1~ ve meyvalar pek 
bi.iyiik hasara ugram1~hr. Harmanlar ve 
mezruatm bir kismi kar altmdad1r. 

Y an§m teknik neticeleri ~unlardar: [ y 
my e. 

2 - Kaz1m 20 santim geride. 
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---Hi KAYE. 
CAVA ORMANLARINDA ... 

Bizim me~hur avct Bay Sadi ge<_;en 
giin bir mecliste: 

- Biliyor musunuz, dedi, di.inyamn 
en gi.izel aslamm nerede vurdum. Kat'iy
yen ihtimal veremezsiniz .. Cava adasm
da .. 

Ham buhmanlann hepsi sanki bir ko
ro heyetine dahillermi§ gibi bird en: 

- Cava adasmda asian!.. Bizi aptal 
yerine mi koyuyorsun .. Orada asian bu
hmmadtgmm be§ ya§mda c;ocuklar bile 
farkmdad1r. 

Diye mmldandtlar. Bir tanesi daya
namad!, ilave etti: 

- ~iiphesiz F asta da kaplan avladm I 
Bay Sadi ortadaki hayret ve asabiyet 

dalgasmJn gec;mesi ic;in bir mi.iddet sus
tu. Ancak si.ikunetin tekrar doni.ip gel
digini gi:iri.ince si:izi.ine devam etti: 

bagladtk. ZavalltcJkta sabahki sevinc -
den eser yoktu. Bu sefer aglar gibi hay· 
kmyordu. 

Piri ile ben bir yaprak ytgmmm ar· 
kasma saklandtk. Bu ak~am o garib hay
vanla kar§tla~acagtmtza kat'iyyen kani 
olmu§tum. Ci.inki.i ri.izgar bize kar§I esi
yordu. Actkan kaplan muhakkak gelip 
kec;i yavrusunu bulacaktt. 

Gokte ay bi.iti.in parlakbgile hakimdi. 
Ormana ancak biiyiik govdeli agaclann 
geni§ yapraklan arasmda parc;a parc;a 
aksediyordu. Aradan saatler gec;tigi hal
de gene bir §eyler gozi.ikmeyince adeta 
sinirlenmege ba~laml~tlm. Birden tuhaf 
bir hayaletin bize dogru yakla§makta ol
dugunu farkettim. Hafiften homurtusu ve 
soluyu~u bile i§itiliyordu. Akhmdan ge
c;eni Piriye si:iylemekligime imkan yak -
tu. F akat kendi kendime §oyle di.i§iin • 

di.im: 
- Budala herifler.. Kaplan olmadl

gmt iddia ettikleri hayvam mi.ibarekin ta 

kendisi! 

CUMHURIYE'I' 

Kanada da bir annenin bir de/ada hep birden diinyaya getirdigi bef krz kardef biiyiiyiip adam olmak 
yolunu tuttular. Hepsi srhhatli, fen ve 1atrr, ne giizel banyo ediyorlar. 
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jmeraklt ~eyler]l 
Ku,Iar konu§urlar m1? 

Bazl ku§lar oter, bazllan ClVlldar, ba
Zllan da tuhaf tuhaf sesler 91kanr. $im
diye kadar kanadh hayvanlarm g1rt • 
laklarmm ve ag1zlarmm meziyetleri 
hakkmda bildigimiz bundan ibaretti. 
Fakat Alman alimlerinden biri ku§lar
dan bir ktsmmm oti.i§lerini gramofon 
plagma alarak inceden inceye tetkik 
ettikten sonra onlarm konu§tuklanna 
kail olmU§. Bu a.lime gore, sade her cins 
ku§un degil, ayni cinsten ba§ka ba§ka 

Bilmeceyi ~Ozenler 

Bilmeceyi dogru <;ozenlerden bize fo- 6 - Erzurum lisesi 718 $ahin. 

• 

1 

T i.irk Askeri 
t; ocuk ata pendini 
Dinleyip adam olur: 
Biiyiiyiince kendini 
$anlt orduda bulur ! .• 
T iirk genci asker olur!-

11-

Askerlik krldan ince, 
Ktlrcdan Ja keskindir! •• 
Layrk millete bence 
Yalnrz askerlik dindir! .• 
V alan boyle lrurtulur; 
Tiirk genci asker olur! .• 

II-

A8kerlik yiiregimde 
Silinmiyen dilektir ! .. 
Bu ferel vardzr kimJe? .. 
En muhterem meslehtir! •• 
Emek verir, yorulur, 
Tiirk genci asker olur! .• 

¥ 

Asker kurtarrr ancak 
Bir milleti go~erken! .. 
Hele fU zabite bak: 
Anlt, fanlt ge~erken 
<<Bu kim? .. » diye 10rulur!.. I 
Tiirk genci asker olur! •. 

N. R. J 
• • a 

Bocek yiyen nebat 
Cenubt Meksikada Droser isminde 

dikenli bir nebat vard1r. Bu nebatm yap· 
raklan t1pk1 bizim bildigimiz lSirgarun 
yapraklan gibi insam dalaytp igneler ve 
ayni :z:amanda §ekerli ve renksiz sulu bir 

madde sahverir. Bu sulu maddenin iize
rine konmak bedbahthgma ugnyan kii -
"i.ik bocekler ttph okseye tutulmu§ gibi 
oraya yapt§tp kahrlar. 

Biraz sonra yaprak yava§ yava§ ka • 
pamr, slh§lr ve bOcegi ezer. Aradan iic; 
dort saat g~ince yaprak eski haline ge
lir. F akat bocekten eser yoktur. Nebat 
onu yemi§ ve hazmetmi§tir. 

- Hikayenin sonunda bunun bir la

tife olmadtihm pekala goreceksiniz .. 0-
nun i<;in §imdilik size haddim olm1yarak 
yalmz sab1r tavsiye edecegim. Bundan 
tam altJ sene evveldi. Batavyaya <;1kar 
~_;1kmaz bir gece bile kalmaya tahammi.il 
edemeden ic;erilere dogru hareket ettim. 
Y ammda eskiden tamd1g1m yerli rehber 
Piri ile e~yalan ve silahlan ta§Jrnak ic;in 
tuttugum i.ic; hamal vard1. Birkac; giinli.ik 
ytiri.iyi.i~ten sonra bir yerli koyiinde ma
la verdik. Gi:irdiigiimiiz misafirperverlik 
bizi minnettar edecek derecede gem~tJ. 
Bu hal koyliilerin hepsile slklftkl ahbab 
olmakhglml temin etmi~ti. Bir sabah ic;
lerinden birkac; ki§ile Pirinin terciiman
hgt vas1tasile konu~uyordum. Adamlar 
bahc;elerine, kiimeslerine dadanm1~ ga
rib bir hayvandan bahsettiler. Bu acayib 
mahluk yutJc1lar cinsine mensubdu. Ken
disinin ne oldugunu birden farkedemedi
gi ic;in iizerine silah c;ekmekte teteddi.ide 
di.i~mii§ olan ihtiyar bir yerliyi de parc;a
lamt~tJ. Ben, .fazla dii§i.inmege hacet gor

Biraz daha yakla§tp aym aydmlattl~t 
pan;:alardan birinin iizerinde durmasmt 
bekledim. Sonra dikkatlice ni§an alarak 
tetigi <_;ektim. 0 kadar alt§mi§tmdtr ki bu 
gibi vaziyetlerde kur§unum kat'iyyen ~a~
maz. Nitekim mesele r.ene i:iyle oldu. 
Kaplan can aCJSile mi.ithi§ bir feryad ko
pardtktan sonra yere serildi. Zavalh ke
<;i yavrusu bir taraftan kaplandan, bir ta· 
raftan da silah sesinden duydugu korku 
neticesi i.imidsiz iimidsiz bagmyordu. Gi
dip muayene ettik. Miikemmel bir hay
vandt. Kaplan postu koleksiyonuma kly
mettar bir par<;a daha ilave edecek dere· 
cede giizel bir derisi vardt. Hala <;lrpl
nan ve meliyen ke<;i yavrusunu susturmak 
i<;in ok~arken Piri: 

memleketlerde yeti§mi§ ku§larm bile 
ayn ayn §iveleri varmt§. Bu i§te en za
rarh <;1kan papaganlar olsa gerek. c;un
kii onlar, ogrendikleri birka<; kelime ile 
yegane konu§an ku§ kendilerini sam -
yorlard1. Meger, biitiin ku§lar konu§u
yorlarmt§ ta bizim haberimiz yokmu§! 

tograf gonderenlerin resimlerini bas - 7 - Bursa Dortyol agzmda berber sa- ( EyiOI bUimacaSI ) 
mtya devam ediyoruz. Fakat burada lonu Zeki Eri§. .., _____ ;;..... ________ __,_ 

meden: 
- Hie; ~iiphesiz bir kaplandtrl 

- N astl oldu da, diyordu, bizimkiler 
bunun bir kaplan oldugunu farkedemedi

ler! 
- Ya .. Ya!.. 

Dedim. Adamlar giiliimsediler. Ko - Diye cevab vermeme meydan kalma· 
Yiin reisi ihtiyar: dan yakmtmJZda mi.ithi§ bir homurtu 1§1· 

- Biz de kaplam tammazsak, kim- tildi. Ben ~a~km!Ikla: 
ler tamr, bilemeyiz l cevabmt verdikten - Acaba kaplan m1 dirildi? 
sonra ilave etti: Diye yere bakhm. Ha!buki bu bir 

- Vak1a tavtrlan, hareketleri olduk- kaplan homurtusu degildi. Hemen yere 
c;:a kaplam andmyor amma, homortusu, b1raktJgtm tiifegime yapl§hm. Pirinin de 
baglrhs! kat'iyyen onunkine benzemi - o anda tela§la tiifegini bir cihete dogrult
yor !.. makta olduguna dikkat ettim. Goziim 

Hatta bu sesi taklid etmege kalkl~tt. o tarafa kaymca be~ adtm otemizde ko
Ne yaz1k ki bu gi.iri.iltiiyii ben ~imdiye caman bir aslamn gozlerini a<;tp, yelesini 
kadar kar§Jia§tlglm canavarlardan hi<;bi- kabarttp i.izerimize hi.icum etmege haztr
rinin sesile olc;emedim. Cunki.i ihtiyar bu lanm1~ oldugunu gordi.im. Derhal yere 
taklidde hie; te muvaffak olam1yordu. yattp kaplanm oli.isiini.i siper aldtm. Hay
Yelhasll hayvanm ne oldugu bir ti.irlii van bana dogru bulundugu yerden f1rla
rneydana <;1kamad1. Bu ki:irdugiimlii bil- dt. Silaht c;ektim. Fakat kur~un deminki 
meceyi halletmek i<;in tek c;are kendi go- gibi birden kat'i bir tesir gosteremedi. 
ziimle gori.ip kendi elimle vurmakt1. Pi- Aslam zararstz bir yerinden yaralamt§ 
ri ile bir gi.in bir gece civarda dondiik, olacag1m ki penc;esini omuzuma yapl~h
dola~hk. Hic;bir fevkaladelige rasgelme- racak kadar yakla§makta gecikmemi~ti. 
dik. Bence bu acib mahlukun bir kap- Lakin o anda ormanm si.ikununu ikinci 
Ian oldugunda ~i.iphe yoktu. Y almz oyle bir silah sesi y1rtt1. Piri de ate~ etmi~ ve 
bir kaplan ki herhangi bir gayritabiilik hayvam can alacak noktasmdan vurmu§· 
neticesi sesi kendi hemcinslerinkine ben- tu. 
zemiyordu. 

Ertesi ak~am ormanm ortasmda mii
nasib bir yere bir kec;i yavrusu baglaytp 
pusu kurduk. Piri ile goz yummadan gi.i
ne§ dogunc1ya kadar bekledik. Aksilik 
bu ya .. Gene hic;bir zuhurat yok .. ikimiz 
de suratlar1 asm1~t1k. Bu vaziyetten mem
nun olan yalmz kec;i yavrusu idi. Etraf 
aydrnlanmca tehlikeyi atlathgml anla
ffil~, sevincli sevincli bagmyordu. 

Bir taraftan kamyall omzumu silmege 
c;ah~tyor, bir taraftan da nastl olup ta 
Cava adasmda asian bulunduguna ~a~J· 
yordum. Evet bu bir asland1, yerlilerin 
si:iziine inanmadtgtm ve on] an bud ala 
farzettigim i<;in ~imdi kendi kendimden 
utamyordum. Adamlann tamamile hak

lan vardt. Asian hie; ~i.iphesiz onlarm 
tammad1klan ve sesini i§itmedikleri bir 
hayvand1. F akat nastl olup ta bu adaya 
gelmi~ti? 

Havadan gemi nakliyall 
Almanyadaki Hohonzollern kanalmm 

bir noktasmda gemilerin havadan nak
lolunmasma mecburiyet has1l olmakta
dtr. c;unkii bu kanal Oder nehrile bir -
le§mekte ise de nehrin yatag1 alc;:akta, 
kanal da yi.iksekte kaldtg< cihetle her 

iki seviyeyi birbirine yakla§tlrma.k pek 
fazla masrafa ihtiya<; gostermektedir. 
Bunun i<;in nehirle kanal arasma su do
lu biiyiik<;e bir havuzu kaldmp indiren 
bir vin<; in§a edilmi§tir. Gemiler bu ha· 
vuzun i<;ine girmekte, nehirden kanala 
veya kanaldan nehre bu suretle nakle
dilmektedir. $u di.inyada kolayt bulun
mJyan i§ hemen kalmadt gibi! 

davisi ic;in Batavyaya gitmege mecbur 
olmu~tum. Oc; giinliik bir istirahatle has
taneyi terkedecek bir hale gelmekte ge
cikmedim. Bu fmattan istifade ederek 
eski bir ahbabtm olan valiyi de ziyaret 
ettim. V ali lakudt arasmda: 

- Neronu siz oldiirdi.iniiz. degil mi~ 
dedi. 

Hayretle: 
- Neron da kim? 
Diye sordum. 
- Herhalde eski Roma imparatoru 

degil, buraya gelen bir cambazhaneden 
kac;an asian .. Ormana dalar dalmaz ah
~tk olmadtgt bir memlekette bile tekrar 
eski yutiCibgmt ele almt§, bir mi.iddet 
koyli.iye c;ok ziyan vermi§ti .. T ebrik ede-Gi.inii dinlenmek ve uyumakla gec;ir -

dik. Ak~am olunca yemegimizi c;ar<;abuk 
Yiyerek gene ormana <;ikhk. T alihsiz ke
c;i yavrusunu ikinci defa tehlikeli kaztga 

* * * rim .. Bir ta~la iki ku§ .. diye buna derler! 
Muammayt ancak i.i<; giin sonra halle- Hem gi.izel bir av .• Hem de halka hiz

debildim. Omuz ba§tmdaki yaranm te - met! 

resmi 91kmak mutlaka hediye kazan -

IDI§ olmakhga delalet etmez. Miikafat 

kazananlarm isimleri, her aym ilk haf

tasmda bastlan biiyiik listede ne§rolu

nur. Soldan saga s1ra ile: 

1 - Cagaloglu Mollafenari sokagt No. 

25 Vedad. 

2 - Be§ikta§ Vi§nezade mahallesinde 

c;ekirdek sokagt No. 6 Ali Ogiid. 

3 - izmir General Kaztm mektebi 

259 Ali Rtza. 

4 - Beyaztd i§ Bankas1 kar§Ismda 

126 berber salonu Ahmed Haskurt. 

5 - Denizli ismet inoni.i ilk okulu 61 
Slier. 

8 - Kenya Hac1 Hasanpa§a caddesi 

321 sokak 5 numarada Mahmud. 

9 - Ankara ismet !nonii okulu 1186 
Sevim. 

10 - ilk okul 120 Adap~arh Ali. 

11 - Ankara Ulus ilk okulu 680 Ha

sib Giiner. 
12 - istanbul Vefa erkek lisesi 711 

Esad. 
13 - Tarsus fabrikator Ahmedin oglu 

Hiiseyin Rasim. 

14 - Bak1rkoy ikinci ilk okul 22 Fer· 
hunde. 

15 - Konya Muhacir pazarmda No. 

12 hanede Aytop. 
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Kopegin mariletleri 

Bu yavrular, ne gibi spar yapma, o
yun oynama veya i§ gorme hareketleri 
yap1yorlar. Bu parc;:ay1 kesip bir ka~da 
ili§tirerek numaralarma gore cevabla • 
rm1z1 o kag1dm iizerine yaz1p bize gon
deriniz! 

Cevablarm eylUliin sonuncu gi.iniine 
kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifesh 
adresine gelmesi §arthr. Bu §aTtlara ri
ayet etmiyenler hediye kazanamazlar. 
Bilmeceyi dogru <;ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimleri de ga -
zeteye basthr. 
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Hapisane degil sayfiye! 
lmralz adasznda mahkumlarzn elile bir 
mamure ve bir saliih yuvas1 yaratdd1 
80 ki~i burada 

hisler 
ekip bi~iyor, serbest ve 
i~inde mahpuslugunun 

serazad ya,tyor ve en 
bitmesini bekliyor! 

temiz 

I Solda hapisaneye he -
diye ettigi resmi imza· 
lzyan Adliye V ekilimiz 
ve t;iftt;ilik, yapzcrltk, 

balrkt;zltlt yapan 
mahkumlar .•• 

Moda Deniz kuli.ibiiniin Bayar moto
rii bizi Galata nhhmmdan ald1. Marma
raya a~1hyoruz. Motorde tam 13 ki§i 
var. Adliye Vekili Siikrii Saracoglu ya
nmda bulunan Amerikan sefareti mtiste
~an Mister So ile bir§eyler konu§uyor ... 
Meb'us ve avukat Salahaddin Mi.iddei -
umumi Hikmetle bir mubahaseye tutu) -
mu§lar .. istanbul hapisanesi doktoru ib -
rahim Zati de gazetecilere bir§eyler nak
lediyor. 

Ktic;tilc motortin ktic;i.ictik giivertesinde 
yalmz birisi oturam1yor. mi.itemadiyen 
dola§Iyor. Bu genci bize, biraz evvel tak
dim etmi§lerdi: Hapisaneler miitehassisl 
ve umum miidtir muavini Mutahhar Ba
§Oglu ... 

Sab!rsiZhgml ve heyecamm anlamakta 
hataya dti§i.iyoruz. Biz bunu on buc;uk 
ay evvel !mrah adasmda mahkumlarla 
beraber gece gi.indi.iz c;ah§mak suretile 
meydana getirdigi yeni hapisaneyi laz1m 
gelen gozlere gostermekten dogan bir he
yecan samyorduk. Sonra anlad1k ki bu 
yerinde duramamak, uz1yan bir aynhgm, 
bir hasretin kimildam§Idir: Hapisane u • 

mur.. mi.idi.ir muavini mahkumlan ozle
mi§! .. Y almz bu son ciimle nekadar me
rakh §eyler gorecegimizi mtijdeliyordu. 
Bi.iyiikadanm arkasmdan gec;iyoruz. 1m
rahya varmak ic;in Koprii - Ada mesafe -
sinin daha iki mislini katetmek laz1m ge

liyormu§.. istanbul - imrab adas1 tam 28 
mil... Bo§ gec;en saatlerimize acimiyoruz. 
<;i.inkii Adliye Vekilini dinliyoruz: 

Giizide V ekilimiz: 

«- Adalann birinde hapisane ac;mak 
fikri evvela Mecliste dogdu, diyor, §imdi 
lzmir V alisi olan F azh Giilec; o zaman 
Bursa Valisi idi. imrah adasm1 hatJrla
tan odur. lmrahnm bu i§e yaraytp yara
guyacaglnl tetkike Mutahhar memur e
dildi. idare bak1mmdan F azh Giilec;, em
niyet bak1mmdan bir jandarma kuman -
dam, c;iftc;ilik bakimmdan da bir ziraat 
memuru vaziyeti incelediler. Neticede 
vaktile 2500 niifusu banndumi§ olan ve 
l,S milyon kilo sogan ihracmdan ba~ka 
meyvas1, zeytini, iizi.imii ve bol miktar -
da bahg1 olan bu adada umumi bir hapi
sane kurulabilecegi noktasmda ittifak e
dildi. Ve bir sabah Mutahhar yanma elli 
mahkum alarak bu gayrimeskun adaya 
r;IktJ. Adaya ayak basar basmaz ... » Sa
racoglu burada durdu. Sanki o giinkii 
hat1ray1 ya Iyormu§ gibi gozleri nemle -
nen hapisaneler miitehassiS!na dondi.i: 

«- Mabadini de size Mutahhar an
latsm.» dedi. 

Bu yuva nastl kuruldu? 
Hikayenin arkas1m Istanbul Hukuk 

fakiiltesini bitirdikten sonra Belc;ikada ve 
lsvir;rede tahsilini bitirmi§, Avrupa hapi
sanelerinde gizli olarak mahkum gibi ya
§&mi§ olan hapisaneler mi.itehassiSinm ag
zmdan dinlemege ba§ladik: 
«- 0 sabah 50 arkada§la adaya ~~k

ti~miZ vakit biiti.in cihanla alakasm1 kes
mi~ bir kabile gibiydik. <;adirlan kurduk. 
Y anmuzda getirdigimiz malzeme ile a
dadaki ta§lan birbirine perr;inledik; biraz 
sonra, goreceginiz yuvay1 meydana ge -
tirdik. ~imdi zahire ambanm1z, fmmm1z, 
degirmenimiz, ~tiftimiz. ~tubugumuz, tar -
lalanm1z, baglanmiz, bostanlanm1z, zey· 

tinliklerimiz var.>> 
Ve biz gazeteciler lstanbulun 28 mil 

otesinde kurulmu alan boyle bir mede
niyet muhitinden haberimiz olmac.f1gmi 

biraz da utanarak soylerken Mutahhar 
birdenbire ayaga kalktJ: 

«- Goriiniiyor, diye bagud1, goriinii
yorl.. 

Hepimiz ayaktay1z, ellerimix kara 
parc;as1 gormii§ Kristof Kolombun tayfa
lan gibi alnlmlZln iisti.inde, gozlerimiz u
fuk hattJnda bell ibelirsiz bir golge ser;i -
yor gibi oluyor .. Merak ir;indeyiz .. Jan -
darmas1z, muhafazastz, telorgiisiiz, par
makhkslz hapisane gorecegiz diye .. 

*** 
fstanbuldan buraya tam dort saatte 

geldik. 1skeleye yana§Iyoruz.. Mahkum
lar sa£ halinde sahile dizilmi§ler bizi bek
liyorlar .. Gec;ecegimiz yerlere iki tak 
kurmu§lar.. Cam dallanndan, zeytin 
yapraklanndan oriilmii§ olan bu ak1ann 

siisunii de adamn mahsullerile tamamla • 
mi§lar .. Taklardan sovanlar, kabaklar, 
karpuz1ar, kavunlar, ba§aklar, m151rlar 
sark1yor .. Biz bunlan biraz da sergi niye
tine seyrediyoruz. 

Mahkumlann oniinden gec;iyoruz. As
ker gibi duranlan asker gibi selamlamak 
laztm: 

- Merhaba arkada§1ar! 
- Merhaba!. 
- N as!lsmlz? 
-Sag ol11!.. 

Ve biz daha ilk dakikada, i~imizden 
gelen bir takdir ve hayranhkla Adliye 
Vekiline mahkumlann yaphgi temenniyi 
tekrarlamak duygusunu besliyoruz: 

-Sag ol!.. 
T emiz ve yeknesak kiyafetlerile, s1h -

hatli duru§lan, keskin bakt§lan, i.izerimiz
de r;ok iyi bir inhba b1rakiyor .. 

M ahkumlarla konuflum 
Orada bize kavun ikram eden katilden 

mahkum birisile gori.i§ti.im, diyordu ki: 
«- Allah bizim i!<in r;ah§anlardan ra

Zl olsun .. Bir ~ikayetimiz, bir noksamm1z 
yok amma ~u sigaras1zhga dayanamtyo -
ruz. Su korolas1 duman gozlerimizde ti.i
tiiyor.>> 

Mahkumlann bu arzusunu alakadar -
lara naklettigimiz zaman prensipten ay -
rllamiyan bir cevab ald1k: 

«- Bu kadar mazhariyetten sonra 
bir de keyif verici ~eyleri mi temin ede -
lim. Bunun mahkumlugu nerede kalu 
sonra? Hem de bu tedbir sayesinde on -
lann sthhatlerine de hizmet etmi§ olmu -
yor muyuz? .. » 

Kendisine tepede bir ardak 

susam ay1khyan bir mahkumla 
tum. diyor ki: 

kurmu, 

konu§ -

En biiyiik ceza: Hasret 
«- Bu adaya geldikten sonra insan -

hguniZI anladtk. Ac;1k havada, tarlada 
~;ah§mak, giine~ altmda gezmek, araba 
sii1'Illek, kavun karpuz toplamak, fena de
gil, fakat §U hasret yok mu? Ytiregimi 
daghyor .. fnsamn bir milyon lirast olsa 
c;olugu ve c;ocugile gec;irecegi bir geceye 
bedel bu paray1 verebilir.. Kac;mak m1? 

Ne diye? Evvela bu devirde hiikumetin 
elinden ku§ bile kurtulamaz. Cunkii 
tayyare ile kovalar ve tekrar yakalar. 
Sonra buradak1 rahalim1z nerede var? 
En iyisi sabretmek, tslah1 haletmek ve 
mi.iddetini namuslu namuslu tamamla -
makt1r. ~unun §Utasmda 4 senem kaldt. 
Uslu oturursak yans1m da indirecekler. 
Boyle bir kanun c;1km1§... Art!k bizim 
gibi hapisanede yillarca c;urumu§ bir 
mahkum c;1kmca kabahat mi i§ler?.. ~u 
adaya geleli melege dondi.im. Suradan 
c;1khktan sonra hemen ailemin yanma do
ni.ip bir c;ift c;ubuk sahibi olmak istiyo -
rum.» 

Biraz istirahatten sonra ogle yemeg1 

yendi. Ahc;1lar tabii mahkumlardan .. Za
ten burada her meslekten bir iki ki§i bul
mak imkam var: Mua!lim, demirci, ak -
tor, marangoz, bal1kc;t, berber, kundu -
rac1, zeytinci, degiimenci, fmnc1, yapici, 
di§ci.. Y almz bir doktor eksikmi§ .. Onu 

da temin edeceklermi§.. Maamafih §im
dilik mahkumlar arasmda bir s1hhiye 
memuru var. Burada bulunan 80 mahku

mun ekseriyetini ~iftc;iler te§kil ediyor. 13 
cift okiizle bu c;iftc;iler adanm mi.ihim bir 
kiSlm topraklanm siiriip ekmi§ler ve bu 
y1hn yiyecegini <;lkarmi§lar. .. Bugday, -

Muhatab1mm yiizi.inde derin bir sami
miyet vard1. 0 zaman anlad1m ki bir 
mahkum ic;in en biiyi.ik ceza hasrettir. 
Onlan tedib eden en §iddetli tedbir dahi 
bu ..• 

r Arkast var] 

ASLAN TUFAN 

arpa, misl!, yulaf, sovan, bostan, zeytin 
tanesi ve yag1, kuru sebzeier, bahk ve sa
ire yeti§tirmi§ler. Kimseden bir istedikleri 
yok. Kendi kazand1klanm kendileri yi -
yorlar. F az1a o1arak, birkac; kuru§ ta ar
Urip kendi hesablanna bankaya yatm -
yorlar. 

Y emekten sonra yi.ik arabalanna binip 
bu 7 kilometre uzunlugunda, 3,5 kilo -
metro geni§liginde ve 24 kilometre mu -
rabba1 sathmda olan day1 dola§maga 
ba§ladik. 

Adada misafirler oldugu halde c;ah§ -
mag1 h1rakm1yan mahkumlara yollarda 
tar1a Ian siirerken, agaclan budarken ras
hyoruz. Buras! hapisane degi), adeta 
sayfiye, c;iftl ik I 

Biz gec;erken hemen inip yamm1za ge
]iyoriar. Sordugumuz suallere miitebes -
sim cevab veriyorlar ve bilhassa bizi c;ok 
tecessusle si.iziivorlar. Anhyoruz ki ken
dilerinden ba§ka yeni ~;ehreler gormekten 
hoslamyor1ar. Sanki bir hapisanede de· 
~il, bir koydeyiz ... Sakin1eri an gibi c;a
II§an, zeki, sevimli genclerden mi.irekkeb 
bir koy ... Y almz bu koyde iki ~ey yok: 
Kadm ve sigara .. 

~ark Pakb Ankarada m1 
parafe edilecek 

iske<;ede <;1kan 12 eylul tarihli Trak
ya gazetesi §U haberi ne§retmi§tir: 

Cumhuriyetin y1ldiiniimii miinase -
betile Tiirkiyenin dostlarma giinderile
cek davetiyeler haz1rlanmaktad1r. Bu 
miinasebetle Rusya, iran ve Irak Ha • 
r iciye Naz1rlanmn da Ankaraya gele -
rek, Bagdadda imza edilecek olan ~ark 
pakttm Ankarada parafe edecekleri sa
mhyor. 

lzmirde hava istasyonu 
kuruluyor 

!zmir (Hususi) - Halkapmarda pos
ta tayyareleri i<;in kurulan hangarm 
beton zemini de haztrlanmaga ba§lan -

IDl§hr. Umum miidi.irliik, istasyonda 8 
santimlik bir imla ameliyesi ir;in malU.
mat istemi§tir. Bu ameliye devlet va

stta ve te§kilatile 50 bin, miiteahhidler 
clinde 160 bin liraya <;Ikabilecektir. is
tasyonun kurulU§U ve etrafmm da te
mizletilmesile izmirin tarihi bir derdi, 
Halkapmar batakhg1 ortadan kaldml -
m1~ olacakt1r. 

21 Eylul 193o 

M.Riket diin geldi, Romada asabiyet 
bugiin Hindistana Akd . . . b. T k 1. .1 . . d. en1z muvazenes1n1n 1r iir - ng11z 

gl lyor · · f k ·1 · d.ld. ~ · ·dd. d·1· lBa~tarat' 1 tnct sahtfecieJ ltb a I e tanz1m e I 1g1 I Ia e I 1yor 
ayn ayn yatak odalan vardu. Saatte 
340 kilometre yol kateden tayyare, ge
c;enlerde Atlantigi ger;erek futmah hava· 
ya ragmen Amerikadan Avrupaya uc;
mu§tur. 

M. Riket ile arkada§lan bu sabah Y e
§ilkoyden hareket ederek dogruca Bag -
dada, oradan da Hindistana gidecekler
dir. M. Riket Hindistanda Cakpur mih
racesile bir ogle yemegi yedikten sonra, 
arkada§larile beraber tayyaresile Bagda
da donecek, oradan da Ankara ve ag
lebi ihtimal Istanbul yolile Avrupaya gi
decektir. 

lngiliz meb'uslanndan Sir. William 
Wayland fstanbula gelmi§tir. Sir Way
land di.in Perapalasta kendisile gori.i§en 
bir muharririmize demi~tir ki: 

«- Parlamentolar konferansmda bu
lunmak lizere Bi.ikre§e gelmi~tim. Ora -
dan fstanbula gec;tim. Memleketinizi ilk 

defa goriiyorum. Cok eski zamanlarda 
buraya gelmi§ olan baz1 dostlanmdan 
dinlediklerim ve ogrendiklerimle burada 
gordiiklerim arasmda c;ok biiyi.ik fark 
var. Tiirkiye pek c;abuk bir ~ekilde terak

ki etmektedir. Burada baz1 dostlanm va
sJtasile tam§tlgim ailelerde gordiiglim 

Tiirk kadmlanmn zekalanna hayran ol
dum. Tiirkiyede <;ok modern ve yepyeni 
bir millet ya~ad1gm1 gormekteyim. 

Tiirkiye • lngiltere miinasebat1 pek 
eskidenberi c;ok dostane idi. Bu dostluk 
o zamanki §artlar ve icablar ic;inde bir 
miiddet bocalad1. F akat §imdi Tiirk-fn
giliz dostlugu yeniden ba~laml§ ve eski -
sinden daha kuvvetli olmak yolunu tut

mu~tur. Bu dostluk Kral Edvardm fs -
tanbulu ziyaretinde Ti.irk htikumeti ve 
milleti tarafmdan gosterilen c;ok samimi 
hiisnii kabul ve tezahi.irattan sonra fngi
lizler ic;in hududsuz ~ekilde bir ehemmi
yet kesbetmi~tir. 

fngilizler bu Turk misafirperverligini 
hie; unutrmyacaklardir. Tiirkiye Ba~vekili 
lsmet fnoniini.in Londrayi ziyareti de iki 
tnemleket arasmdaki samimiyetin bir kat 
daha artmas1na c;ok giizel bir vesile ola
caktu. 

Ti.irk - fngiliz dostlugunun iki memle
ket ticarl hayatmda da biiyiik inki~aflar 
doguracagt tabiidir. Tiirkiye bir ~;ok 
iptidai me ad satara yerine mlihim mik

tarda mamul madde ve makine almakta
dir. Bundan sonra bu al1~veri§in iki mem
leket arasmda daha fazla imkan bulaca
gJ muhakkaktu. 

Ti.irkiyede fngi)iz sermayesine yeni u· 
fuklar ac;ilmt§hr. Her iki tarafm da isti
fadesi muhakkak olan bu i~in ba§lamasJ 
inkisaf etmesi pek yakmla§mi~tlr. 

fngilterede Ti.irklerin merdligi ve ce
surlugu her zaman g1pta ile bahsedilen 
bir mevzudur. Ti.irk milletinin necabetine 
bi.iti.in lngiliz milleti inanml§tlr. 

Bunun en canh misallerini biz Bi.iyi.ik 
Harbde gordi.ik. !ngiliz askeri nezih ruh
lu, merd yiirekli, o zamanki dii~mamm, 
daima hiirmetle anar. Cesaret, vakar ve 
merdlik Turk askeri amldtgl vakit hemen 
ont~nla beraber akla gelen kelimelerdir.» 

Ingiliz meb' usu di.inkii ekspresle Av
rupaya gitmi§tir. 

Mr. Baldwin Webb 
lngiltereye gitti 

Evvelki giin ~ehrimize gelen !ngiliz 
sermayedarlarmdan Mr. Baldvin Webb 
diin ak~a~ki ekspresle Londraya hare
ket etml§llr. M. Summerville gelince 
hUkumetimizle temaslarda bulunmak v~ 
iktJsadi tekliflerde bulunmak iizere bu
giin Ankaraya gidecektir. 

~ureti ~ahsusada memleketimize gon
denlen Fmancial Times gazetesi muha
biri de diin ak~am Ankaraya gitmi~tir. 

S1vasta mahsul vaziyeti 
Her yerde oldugu gibi S1vas mmtaka-

6J.nda da bu y1l mahsul vaziyeti c;ok iyi 
b1r safhadad1r. Koylii bu mevsimde dur
madan ~;ali§maktad!r. Mahsul bereketli 
oldugundan ve hava vaziyeti de birka~; 
giindiir yagmurlu ve soguk devam etti -
gind.en daha harman kalkmamJ§tlr, hat
ta buc;ok tarlalarda harmana gidecek e -
kin demetleri goriilmektedir. Gec;en se -
neki kurakhk dolayisile darhk i~tinde bu
lunan ziraatc;i eksigini gormek ic;in k1s • 
men c;lkardigJ mahsuli.ini.i pazara getire
rek satmaktad1r. Heniiz Ziraat Bankas1 
koyliiden bugday mubayaasma ba~lama
rni§ olmakla beraber Samsun ve lstanbu
la hergi.in muntazaman ihracat yapJlmak
ta olduihmdan zahire fiatlarmla fazla 
di.i ~ gi.inli.ik yoktur. Piyasada bugdaym 
kil~su 4-4,5, arpa 3-3,5 kuru~lur. 

Iki gi.indenberi hava c;ok iyi 1dtmekte· 
dir. Bu itibarla daha harmamm bitirme
mi~ olan koylii sevinc duymaktad1r. ..... ..._ 

Kral Atinaya doniiyor 
Atina 26 (Hususl) - Korfudan son 

alman haberlere gore Kral yann ak~am 
burada bulunacaktJr. 

Bir Frans1z gazetesi «ingiltere Krab Asya ve 
Avrupan1n mihveri Atatiirkiin memleketi oldu-
guna kanaat getirerek hir ,aheser yarattm diyor 

. . [BO:tara/l 1 tr:ct saht~e~e II yor. 
yem Bntan!a plam~m tath1k~na hakt_m Yunanistan, kara ve deniz vaziyeti iti~ 
olan ruha §Iddetle hucum edtl~ektedJr. barile Balkanlard Akd · d ~ 
1 I I b f l

. . f . I 1 , a ve emz e, e 
ta yan ar, u aa 1yetm, a~Jst ta yaya hemmiyet' Ingiliz _ it 1 'ht '1"f • 

. . k b ' 'k d 1 a yan 1 1 a 1 mey 
ve onun s1yasetme ar§l 1r VI aye te - dan ld kt 5 nra d h · d t b ' 
b. · ld ~ · d d' 1 .1 a I an o a a z1ya e ar an 1r 

m o ugu kanaatm e trier ve ngi te- mevkt' ahi'bd 'r Yal I Y . t b ' 
· k' t 1 f d b 1 e s I • n z, unams an tr 

remn, san 1 ta ya tara m an es enen · 1 k t'd ' K d ' · k b'l 
d 1. . . . . . tsyan mem e e 1 tr. en tsme ar~1 1 -

e Ice 1htuaslann tehd1dt kar§Ismda uni§ h 't' .. t ') b '] k 
·b· k' Akd . d h k'k b ' assa 1 ma gos en mezse u mem e ete g1 1 ve san 1, emz e a 1 aten IT .. .1 t I hl 'k . 'b' h l b' guvem emez. 
ta yan te 1 es1 varmi§ g1 1 umma 1 Ir E k' y • t 1 · · t 

f I. 1 I ~ .. 1.. l s 1 unan san a eser enmn ema§a· 
aa 1yet e ~a 1~hgm1 soy uyor ar. L d · • k dl .. 

S · d' k .. .. k d' . s1, on ramn s1yas1 rna sa anna mu4 
. tampa &~!.etesl Ire toru, .en .1 Im- kemmei surette uyuyordu. Sekizinci Ed-

zas!le ne§rethgt ba§makalede, lngtltere· d M 0 ff C R ·h 
. k l 1 . r· I d k' var . u - oper omamn Cl an .. 

yt, §ar mem eket enle ta ya arasm a I .. I ]•• .. . a· I' I f d 
· · .. b I · 'hJ•j d k d h §Umu ro unun ~1m 1 ta ya tara m an 
1y1 munase et en 1 a e ece tarz a a· d -·1 B" "k B · f d 

k kl k k · h 1 k egt uyu nranya tara m an oynan• 
re et etme e ac;1 ac;1 1t am ey erne te d ~ y II k 1 1 1 

t 'I · R k • d 1gm1 unan 1 ara o ayca an ath ar. 
ve ng1 terenm, omaya ar§I, zecn te - D'kt t.. · · .. M 1' · • 
b. 1 d k d'l Akd · d I a or vaz1yet1 gosteren ve uso 1my1 

u er zamanm a a te 1 en emz an - k t kd' d B k.l G 1 M 
I I h d h.]. d 1 b' c;o a tr e en aFe 1 enera e • 
a§ma an ru u a 1 m e tasar anml§ IT t k I b'Ih 1 1 k · b · 
· k'b · ~· · .. 1 k d . 1 a sas a 1 assa me§gu o rna 1ca ettl. 

styaset ta 1 ettigml soy erne te 1r er. K I S k' · · Ed d k 1 G 1 
S b k l · d 1 ') ra e Izmcl • var ra c1 enera e 

tampamn u rna a esm e, ngt tere b' k ")'k l k h · M 
K I D I h ']] · d · · 1r ac; mu a at 1 zaman asreth. 

ra mm a mac;ya sa 1 enn en ge<;I§I" D ff C · • 
· y 1 Ad · ·k h 'll · · u ooper, Metaksasla s1yaset ve or• 

nm, ugos avyanm nyatJ sa 1 enm d d b h · · · . · · 
t 1 k b . d · .. .. h 1' d t h u an a seth ve Ikmc1 ] orJun memleke· 
ta yaya ar§l 1r emz ussu a m e a - · L d I · · . · . . ~ 

k. h d k' k'k t 1 bb" 1 t1, on ra 1 kuzenmm 1len surdugii tez• 1m ususun a 1 tet 1 a m ve e§e us e- I . k b I · 
· 'd b 1 ·1 · en tamamen a u eth. 

nn yem en a§ amas1 1 e aym zamana T t'l h . d · S k' · · 
.. ·~· . a 1 seya ah evam eth. e IZIOCl 

tesaduf etttg1 1hsas olunmaktadir. Bundan Edvard " .. · kt d ~d ~ . . . . , "gune§m §ar an og ugunu» 
maada, hahhaz~rdakt Yugoslav siyaseh- ·· d" f k t k k .. k . 1 · .. . d" I gor u, a a ya m§ar mevzuu muza e· 
nm, talya 1le olan munasebetlenn uze - ld K 1 T ·· k. d A ') A . .. . d' re o u. ra , ur 1ye e, sya 1 c v-
mesme matuf te§ebbuslere mhayet ver I- 1 t k 'h · · K ·1 

~ k' rupa or as1 mm a amn m1 venm ama 
gi ve Habe§ anla§mazhgmdan evvel 1 te- At t" k" l k 1· k'l · ~ · 1 .. . .. ~ b a ur un mem e e 1 te§ 1 etttg1 yo un· 
mayullenn ztddma tezahur etmege a§· d k. h 1· F k · k d ' 1 d ~ d .. I k d' a I a 1s rans1z no ta1 nazanm ·en 1• 

a Dig~~ a soyfenmeMte Irk. h"k' t' . ne maletmek suretile kiic;i.ik bir taheser 
1ger tara tan, eta sas u ume mm .. d · d ' A h b .. 

'k d k" ld·~· d b . · h vucu e gehr 1. vrupanm ar den on .. 
I t1 ar mev nne ge Igm en en IZ ar k ' h t d k.. "k f k ·a 

· ~ · · I y k · ce 1 as a a am1, uc;u a at yem en ett1g1 Ita yan • unan mu areneh arzu- . .1 . .. .. . . 
d L d . · b' .. l .. orgamze edt ffil§ mulkunde lylce yerle§· 

sunu a on ranm IYI 1r goz e gorme· · k 1. b' ·~· 

d .• · ·1· d.l k d ' f 'It · y _ ml§, uvvet 1 Ir y1gtt olmu§tur. F ransa. 
1g1 1 ave e 1 me te tr. ng1 eremn, u b ~ • h ld B" ··1c B · 

nanistam yalmz kendi ni.ifuzu altmda tut· on e§ sTe~~ kugra~11.
1g.1 ah e, . uy_u .kn• 

k k d 'l At' d 1 "k · tt·~· tanyay1 ur am1 mm e emm1yetme 1 na 
rna rna sa J e ma a azyi !era e tgl d d ' s· . . k. f b 'lh 

· d r kk 1 · hk ' · e erne 1. 1yas1 m 1§a ve 1 assa, 
kanaatJ var IT. -yana a enm ta Imi T" kl . M "d .. d'kl . h kk 
meselesine gelince, Stampa bu tahkima - .ur enn ontro e goster I ~n a a~ 
t AI d h .. 'd 1 kl'fl r· e n1yet arzusu Londranm nokta1 nazarm1 
In, manyantn a a ffiUSal e I e m d •. . • k' f' Jd ' r· 'I , 
~ 1 T 1 T .1.h egi§hrmege a 1 ge 1. ng1 teremn ya· 

ragmen, ng1 IZ paras! Ye ngt IZ 51 a • km§ark siyaseti, ancak Krahn seyaha .. 
larile yapilacagmi yazmaktadtr. 1· d K ' I At t" kl A k h" .. b h'd' B • m en, ve ama a ur e, n ara u• 

Bu gazeteye gore, u a ISe, ogaz " k ' · · b 1 V k 'JI ') ~ .. 
I hk. · k f' · · k b' umetmm a§ 1ca e 1 en e yaptlgt mu· 
arm ta 1mJ ey 1yehnm, anca IT l"k 1 d 1 · · · 

T .. k 1· .1. . 'f k lb' r ~ · .1 a at ar an sonra an a~llabJldJ: Amual· 
u~ - ngidiz ttlki a 1 veya.d e !IT 1 1k1 e Ilk , <;anakkalenin anah tanm Tiirklere 

aym zaman a vu uunu tey1 ey eme te- t d' t k .. b' ·t'· .. d k• 
dir. MISirm kabul ettigi askeri tedbirlere lekvl 1 e me uzere u un musaa e ar • 

I. b db' I . I' I f d I an yapml§tlr. 
ge mce, u te IT enn, ta ya tara m an S k' · · Ed d T " ki · · • 1. b ' k b I e tzmc1 var m ur yey1 ZJYare -
guya emperya 1st tr taarruz vu u u a - · .. A .. k" H · · y k'l' 

~ hd'd' .. · b I k h ti, once, tatur un anc1ye e 1 1 
cag1 te 1 1 uzerme u mem e ete ta • R" .. A • . . . 

·1 d'ld · ~ · 'h 1 'It · U§tu rasm aielacele Atmayi ZJYarett· m1 e 1 1g1 ve m ayet, ng1 erenm, yer- d y . . 
· k k 1 k 1 k M It N " ne ve ora a unan Ba§vekih General s1z or u ara ap1 ara a ay1, tJer· M k I .. 

G .. ·b· 1 I'd b' .. t eta sas a muzakere yapmasma sebeb 
ya veya uyan g1 1 a e a e 1r mus em· ld T · · ld · T · 
I k ~ h r k d ~ H f o u. e§nmevve e, bu tirk heyeh 
e e topdragt Ita Idne b'oyt ugukve I ay a· Londraya resmen ziyarette bulunacak • 

y1, man a a m a 1r opra o masma B h .. . . . 
• h k hk' ·• · .. 1 t1r. u eyettc ezcumle Ba§vek1!, Hancl-

ragmen, a s1z yere ta lffi ett1g1 soy e- M 1. V k'll . E k' h b' · t 1 1 d F 'l' · d ye ve a 1ye e 1 en, r am ar 1ye 
myor. ta yan ann nazann a, 1 1stm e- .. d h'l b I kl d 
k. A b · k b'k d'l k reJSI a 1 u unaca ar 1r. 1 ra 1syanma at§! tat 1 e 1 en uv- .. h . T" . . 
\'et ve cebir siyaseti bile §lipheli gori.il - ~up e yok ki, urkJye tie MIS!r ara .. 
mektedir. Daha birc;ok gazeteler bu ka- sm~a yak_mda akdedilece~ alan .~nla§ma. 
bil mi.italealar yiirtitmektedirler. lngilterenm yakm§arktab preshJmi art!· 

H I• 1· 1 I . . k raca'khr.» 
u asa ta yan gazete enm o uyunca, [CUMHURiYET F 

fngilterenin, bir yandan son sene zarfm- .. . . - ran~IZ m~c-
daki hadiselerden sonra prestijinin hic;bir ~uas t. Turk - lngih~ yakmla~masile T ur· 
suretle sars!lmadJgmi gostermek, bir ta - klye~m Ru: dostlugunda~ ~zakla§makt:l 
raftan da, tamamile mevhum bir italyan oldugu, Bogaz~ann .tahki~~le Ruslarm 
tehlikesine kat§! koymak maksadil~ bii - 1stanbulu almaga da1r tanh1 hulyalannm 
ti.in ittifaklanm, istikrazlanm, tahkim~ - suya dii~tiigii hakkmda bir siirii as1lsiZ 
hm ve tenki1 tedbirlerini yani siyasi, eko· ve manastz miit.~lealar bittabi aim~~ • 
nomik mali ve askeri tekmil vesaitini ha- ~u~tir. Gerek Turk - Rus, gerek Turk· 
rekete' getirdigine inanmak lazim gel - !~giliz d?s:luklanmn kudre~ini ~ilenler 
mektedir. Stampa diyor ki: <<Bu muhtelif tc;m bu fikirler hezeyandan 1barett1r. J 
faaliyetlerin, az c;ok a§ikar hedefi ita!· -

Ziraat i§leri iizerinde faaliyet 
yadtr.» 

Bir FranStz mecmuaarna gore 
lngili: Krallntn $ark •eyaha

tinden ~1kan neticeler 
Pariste inti§ar eden haftahk «Vu» 

mecmuas1, 1ngiltere Krah Sekizinci Ed
vardm. N ahlin yatile yapt1g1 tatil seya
hatine dair bir makale ne§retmektedir . 

Bu makalede, Sekizinci Edvardm §ah· 
siyeti hakkmda baz1 malumat verildikten 
sonra. bu tatil seyahatinin ltalya ve Sov· 
yet tehlikesine kat§! almmas1 di.i§i.ini.ilen 
tedbirlerle ve Hindistan yollarmm, ln -
gilterenin muhtac oldugu deniz hakimi -
yetinin muhafazaSI dii§iincesi ile alaka • 
dar oldugu soylendikten sonra denili -
yor ki: 

«- Yirminci am ortasmda bir Kra· 
lm faal bir §ekilde siyasete giri§mesi na· 
dir goriiliir bir §eydir. F akat, bunu yap· 
maga muvafakat ettigi takdirde «devle
tm ba§ hadimi sifatile» bu i§i gormesi ve 
Britanya menafiine hizmet etmek mak
sadile aile baglanndan istiane . eylemesi 
azametli bir le§ebbi.istiir. 

Hanedan baglan, Sovyet Rusyaya 
kar§t beslenen mii§terek itimadstzhk, ltal
yaya kaqt alman ayni tedafiii vaziyet 
8 inci Edvardt Yugoslav kozunu oyna· 
maga sevketmi§tir. Split Britanya kalesi 
olmu§ ve §ecaatile me§hur Yugoslav or· 
dusu bu kalenin nobet<;iligini almi§tu. Bu 
kale, Vickers tarafmdan Y ugoslavyaya 
verilen silahlarla takviye edi1mi§ bulunu· 

i zmir (Hususi) - Vilayet imizin be~ 
yilllk kiiy kalkmma programmda, zira· 
at i=?lerine fazla ehemmiyet verilecek -
tir. Koylerde hirer hayvan mezarllgt 
kurulacaktJr. At gtibresinin <;ok kttv .. 
vetli bir giibre oldugu malumdur. Fa • 
kat her hangi hayvan cesedlerinin ya ~ 
k1lmast suretile ahnacak et giibresinin, 
diger gtibreye nisbetle 10 defa daha 
kuvvctli oldugu anla~1lmi~tlr. Bundan 
istifade edilecektir. Her koyde bir u
mumi c;iipliik kurulacak ve birka~ sene 
sonra buradan da giibre temin oluna ~ 
cakhr. 

Her k5yde, fidanl!klar tesis edilecek 
ve agac seferberlikleri yap!lacaktlr. 

. *** 
Ziraat Umum Miidiiru Abidin de, E• 

ge mmtakasmda tetkikler )lpmak iize· 
re §ehrimize gelmi§tir. Bilhassa, zirai 
ihtiyaclan arll§tlracakhr. 

Domuz diye, adam oldiirmek 
mod a m1 oldu? 

Bursa (Hususi) - Yeni mahallede 
oturan ve Uludag etegindeki tarlalarda 
mts1r bekc;iligi yapan 80 ya§larmda Mah• 
mud Day! isminde biri, gece uyku ara • 
smda i§i ttigi giiriil tiiden uy anml§ ve tar· 
laya domuz geldi zannederek tek dolma 
tiifegile karanhga ate§ etmi§tir. Meger 
bu domuz degil Mollaarab mahallesinden 
Ahmed ogiu Sadullah imi§. Ti.ifekten 
<;Ikan kur~un Sadullahm ayaglm parc;a • 
lam!§ ve hastaneye nakledilince olmii§ • 
ti.ir. Katil tutulmu§tur. c 



-

e 

27 Eyli'll 1936 CUMHURiYET • 
Bel.;ika ve Isvi.;re de para 

ktymetini dii~iiriiyorlar 
------------~--------[Ba:}taratl 1 fnci sahited.e I 

Son lie; ay ic;erisinde Fransa, fngiltere 
ve Amerika ar~smda gizliden gizliye pa
ra meselesi hakkmda miizakerat cere -
yan etmi§ oldugu §imdi haber almmak
tadlr. 

Oiin ak§am Cenevreye gidecek olan 
M. Leon Blum Pariste kalml§tlr. 

Paris borsasmda diinkii toplant1, pi
yasada fevkalade bir terakki kaydetmi§
tir. Beynelmilel menkul k1ymetler epey 
flrlam1 t1r. F ransa eshammm c;.ogu, ha
zen yiizde ona kadar c;1kan piyasa fark
larmdan soma ancak kate edilebiimi§ -
tir. F rans1z rant! an iki puandan fazla ka
zanm1~lard1r. 

Hukumetin, parlamentoyu pazartesi 
gunii icin fevkalade olarak i~timaa ~ag1r
d1g1 diin borsada heniiz malum degildi. 
Bununla beraber, hi.ikumetin mall vazi
yeti eline almak hususundaki kat'i kara
T! ve ezciimle iskonto fiatm10 yiikseltil -
mesi borsa muamelat10m iizerinde miles
sir amil olmustur. 

Oiinkii toolannda borsa aianlan sen
dikasl anca k tasfiye maksadile vukubu
lacak vadeli muamelat emirlerini ifaya ., 
karar vermi~tir. 

F rangm yeni esast 
Paris 26 (A.A.) - Zannedildigine 

gore hiikumet, frang10 yeni paritesini ster
line nisbetle yiiz frank iizerinden tesbite 
karar vermi§tir. . 

28 eylulde parlamentoya tevdi edil~ -
cek olan hususi kararname ile, F ransa In
giltere ve Birle§ik Amerika arasmda hu -
sule gelen anla§mamn tasdiki istenecek ve 
altm kac;mlmasma mani olmaga matuf 
teknik tedbirler tesbit edilecektir. 

F rans1z ve ecnebi ekonomi mutehass1s· 
lanmn ekserisi alman tedbirlerin, diinya 
nakid ve ekonomi kalk10masm1 son dere
ce kolayla§tlracagl mi.italeasmdad1riar. 

Y eni nakid kanunlanmn parlamento 
tarafmdan si.iratie tasdik edilecegi iimid 
olunmaktad1r. F rangm k1ymetten dii§ii -
riilmesine kat'iyyen muteriz bulunan ko
munistierin vaziyeti dolaylsile bazl fill§" 
kiilat c;1karacagmdan korkulmakta idi. 
Fa kat son alman haberlere gore komii -
nistlerin, halihamdaki mii§kiil vaziyette 
hi.ikumete muzaheret etmeleri ihtimali 
mevcuddur. 

Paris 26 (A.A.) - SamldtgiOa gore 
frank, dolar ve sterling baz1 hududlar 
dahiiinde stabilize edilecektir. 

Londra borsasmda frank 
iizerine muameleler 

Londra 26 (A.A.) - Oiin, kambiyo 
piyasasmda F rans1z frang1 herkesin. n~
zan dikkatini kendi iizerine c;ekml§hr. 
Pe§in muameiede, frank yiikseii§ini mu • 
hafaza etmi§tir. Ancak vadeli ah§ veri§te 
vaziyet biisbiitiin ba§kala§ml§tlr. Ancak 
vadeli ah§ veri§te vaziyet biisbiitiin ba§
kala§ml§tlr. Bir ay vadeli muamelede 
frank, lngiliz liras1 ba~ma 6 frank 
kaybetmi§, iic; ay vadeli muame -
lede 1se bu kay1b 10,75 radde
sini bulmu~tur. Bun dan ba§ka Fran
SIZ frang10a pe~ ~ok ahct bulun
mu§ ve bankalar. lngiltere devlet bank.a
smm, miinhasnan spekiilasyon maksad1le 
vuku bulacak muamelelerde hic;bir suhu
let gosterilmemesi hakkmdaki dilegine 
istinad ederek, zarureti isbat edilmedikc;e 
frank iizerine muamele yapmaktan <;ekin-

mi§lerdir. 
Paris Bor1cm kapalt kalacak 
Paris 26 (A.A.) - K1ymetier bor

sas1 sahya kadar kapah kalacaktu. Par
l&mentonun sahdan evvel bu hususta ka
ranm verecegi samlmaktadu. 

Beklenen netice 
Paris 26 (A.A.) - Bu gece, Lon

'dra. Paris ve Va§ingtonda, ingiltere ve 
Fransa arasmda vukua gelen para anla§· 
mast hakkmda mii§terek bir not ne§redile
cektir. Bu anla§ma hakk10da Fransa Fi· 
nans Bakam M. Vinkont • Auriol bu ak
§am Bakanlar kuruiunda izahat verecek
tir. Alakadar daireler, her iic; hiikiimet 
merkezinde ayni zamanda ne§redilecek 
olan ania§ma metnini hazulamakla me§· 

guldiirier. 
De; aydanberi devam etmekte olan 

Frans1z - ingiiiz • Amerikan miizakere • 
leri, biiyiik bir ketumiyet i<;inde devam 

etmi~tir. 
Elde edilen anla~mamn hedefi. dun

ya fiat)an iizerinde bir muvazene temin 
eylemektir. 

Hi.ikumetin bu husustaki tekliflerini 
tasvib eyiemek iizere pariamento pazar
tesi gi.inii i<;timaa c;agmlacaktJr. 

Karar biitiin diinyada 
aliika uyand1rdt 

Londra 26 {Hususi) - Frans1z 
frang1010 k1ymetten dii§iiriilmesine dair 
verilen karar biitiin diinyada bi.iyiik bir 
aiaka uyandirmi§hr. F ransa, lngiltere ve 
1\merika her nevi ihtikarlann oniinii ala
cak tedbirler ittihaz etmi§lerdir. Franstz 

frang10m §imdiki k1ymetine nisbetle Ne¥redilen miiflerek beyanname 
yi.izde 24 ile 34 nisbetinde k1ymetten du- Paris 26 (A.A.) - Bakanlar Heye-
§ecegi tahmin edilmektedir. ti diin, F ransa, 1ngiltere ve Amerika hu-

B una mukabil beynelmilel ticaretin kumetleri arasmda yap1lan dostane mu
inki§ah daha ziyade kolayla§acagl temin zakereler neticesinde tesbit edilen bir be
edilmektedir. F ransa, ingitere ve Arne- yannamenin metnini tasvib etmi§tir. Ala
rika arasmda husule gelen itilafm bu kadar hukumetler tarafmdan bugiin 26 
anla§maya i§tirak etmiyen devletlerin pa- eylul ne§redilmi§ alan bu beyannamenin 
ralan iizerine de icray1 tesir yapacag1 ve metni §udur: 
bilhassa Almanya ile italyan10 da bu 1 - F rans1z hiikumeti, sulhu idame 
anla§maya iltihak eb]lek mecburiyetinde ettirmek hususundaki umumi arzuyu tes
kalacaklanna muhakkak nazarla bakll • .bit etmek, beynelmilel ekonomik miina
maktadlr. sebetlerde nizam10 tesisi ic;in icab eden 
lsvifre i~tirak etti mi, etmedi mi? ~artlann kurulmasm1 kolayla§tJrmak, diin-

1svic;re ve Belc;ika hiikumetleri yeni ya refahm1 artJrmak ve milletlerin hayat 
anla§maya iltihak ettiklerini resmen bil • seviyesinin yiikselmesine matuf bir si
dirmi§lerdir. Holanda hiikumeti yeni an- yasa takib etmek maksadile Biiyiik Bri
la~maya iltihak etmek niyetinde olmad1- tanya ve Amerika hiikumetlerile temasa 
g101 bildirmi§tir. Bu yuzden bugiin Ho • giri~mi~tir. 
landadan 2 milyon lngiliz liras1 hyme • 2 - Amerika Birle§ik devletleri hii-
tinde altm ihrac edilmi~tir. kiirnetile Biiyiik Britanya hiikumeti, bey-

Paris borsasl pazartesi giinii de kapah nelmilel para siyasasJ sahas10da, ingil-
kalacakhr. Briiksel ve Londra borsala· t f 1 v '] A 'k C h ere mparator ugu 1 e men a urn u-
nnda bugiin F ranslz frang1 i.izerine hie; riyetinin dahili refah1 ic;in laz1m gel en 
bir muamele yap1lmamJ~hr. 1 §art an nazan itibara alacaklard1r. Oi -

Ajansrn haberi ger taraftan F rans1z hiikumeti de beynei-
Berne 26 (A.A.) - Federal meclis mile! para piyasas1010 muvazenesini temin 

lsvic;re frangm1 k1ymetten dii§iirmemege ic;in c;ah§acak ve bu muvazenenin bir fn-
karar vermi~tir. giliz veya Amerikan para hareketi yii-

J aponyamn vaziyeti ziinden bozulmamas1 ic;in laz1m gel en 
Tokyo 26 (A.A.) _ Royter ajansl tedbirleri alacaktJr. 

muhabirinin zannettigine gore ]aponya • 3- Muhtelif ekonomiler arasmda ay
nm para politikas1 F rans1z frangmm kJY· ni zamanda devamh bir muvazene temin 
metten di.i§uriilmesinden muteessir ola • edilmeden ba§hca paralarm takviye edi
mlyacak ve gene eskisi gibi sterline bagh lemiyecegi du§lincesini esas ittihaz eden 
o[makta devam edecektir. F rans1z hiikumeti, para i§inin diizeltilme-

Morgantava gore sini parlamentoya teklif etmegi kararla§· 
hrmJ§tlr. 

Va§ington 26 (A.A.) - Frangm 
ktymetten dii~iiriilmek istenilmesini mev• Amerika ve ingiltere hiikumetleri bu 
zuubahseden Morgen tau demi§tir ki: karan miispet bir §ekilde kaT§IIaml§lar ve 

«- Ben o fikirdeyim ki, bu, diinya bunun beynelmilel ekonomik mi.inasebet
sulhu bak1mmdan kat'i bir an te§kil ede· lerin istikran ic;in daha saglam esaslar 
cektir. Beynelmilel para istikran devam• kurmaga yanyacag1 iimidini izhar etmi§· 
h bir sulh ve hakiki bir kalkmmaya e - lerdir. 
ri§meden once kurulmas1 ikhza eden en Am erika, lngiltere ve F ransa hiiku
saglam temeldir. Ben, dolarla sterlin ]j. metleri, imkan hududlan ic;inde ve elle
rasl aras10daki munasebatta miisbet hig rinde bulunan en emin vasitalari kulla • 
bir degi§iklik olacagm1 tahmin etmiyorum. narak, tasarlanan tanzim ameliyesi neti-

Oolann yeniden k1ymetten dii§iirulme· cesinde kurulacak olan yeni para esasla-
st de mevzuu bahsolmaml§tlr.» nna halel gelmemesi ic;in c;alt§mak kara-

Matbuat miitalealarr nndad1rlar. Bu hususta diger iki hukiirnet 
Paris 26 (A.A.) _ Halkc;:tlar cep _ ve milli bankalarla ya,p1lacak olan isti -

hesi matbuat1 frangm klymetten dii§iiriil- §arelerin temin edilmesi de tabiidir. 
mesi karanm ittifakla tasvib etmektedir. 4 - Cerek F rans1z hiikumeti, gerek 

Populaire gazetesi <<Amerika, ingil • Amerika ve lngiltere hiikumetleri yukan
tere ve Fransa diinyaya para ve iktlsad da l§aret edilmi§ clan siyasan10 muvaf -
sulhu ilan ediyorlar.» ba§hg1 altmda di- fakiyetinin beynelmilel ticaretin inki§aft
yor ki: na bagh olduguna kani bulunmaktad1r -

«Oiinya fiatlarma nazaran F ransada lar. 
fiatlar c;ok yi.iksekti ve frang10 k1ymetten Fran sa hiikumeti ileride tarnamile kal· 
du§iiriilmesi sayesinde yakmda aradaki dmlmas1 maksadile, ~imdiki kontenian -
fark ortadan kalkacaktu.» lar ve paramn kontrolu sistemini derhal 

Sag gazetelerden Echo de Paris §un- gev§etmegi liizumlu bulmaktad1r. 
Ian yaz1yor: 5 - Bu hususta Amerika ve ingiltere 

«Ekseriyet fnkalan arasmda bir ink1- hiikumetlerile birlikte hareket eden Fran
ta mukaddemesi say1labilecek §iddetli sa hiikumeti, i§bu beyannamede izah edil
nizalara yol ac;1c1 geni§ bir miizakereye mi~ clan siyasamn tahakkuk etmesi ic;in 
intizar olunabilir. Komiinistler frangm diger milletlerin i§birliginde bulunmast -
dii§mesinden mutazarnr olanlan tatmin m temenni etmektedir. F ransa hiikumeti, 
edecek takas tedbirleri ve her nevi spe- hic;bir memleketin aykm bir para avan -
ki.ilasyona kar~1 mani tedbirler almmas1- taj1 temin etmek istemiyecegini ve Fran
m taleb edeceklerdir.» sa, Amerika ve ingiltere hiikiimetlerinin 

Londra 26 (A.A.) -Times gazete- daha miistakar ekonomik miinasebetlerin 
si, bugiinkii nushasmda, Frans1z frang1- tesisi bak1mmdan sarfedecekleri mesaiye 
nm ktymetten du§iiriilmesi hakkmda §U i§tirakten imtina etmiyecegini iimid et • 
yaz1y1 ne§rediyor: mektedir. 

<<ingiliz, Frans1z - Amerika anla§masl, lsvi~re frangt da dii~iiriilecek 
diinya dovizlerinin kat'i surette istikrarma Bern 26 (A.A.) _ lsvic;re federal 
dogru atiiml§ bir ad1md1r.» konseyi dart saat si.iren bir toplanh yap • 

Nevyork 26 (A.A.) Nevyork ml§ ve toplantidan sonra a~ag1daki resmi 
Times gazetesi, F rans1z frang1 klymeti - teblig ne§redilmi§tir: 
oin yeniden tesbit edilmesine dair olan 

b. Federal konsey, F ranstz hiikumetinin 
karan «mes'ud 1r netice» diye tavsif 
etmektedir. F rans1z frangm1 takriben yiizde otuz ka-

dar k1ymetten dii§iirmek ic;in verdigi ka
FransiZ Finans Bakanmm sozleri rardan malumat ald1ktan sonra, lsvic;renin 

Paris 26 (A.A.) - Finans Bakam de parasm1, milli ekonomisi nef'ine, bey· 
M. Vincent Auriol, Ekonomi Bakam da nelmilel rayice uydurmak mecburiyetin
hazlr bulundugu halde, bu sabah matbu- de oldugu mutaleas10a varm1§hr. Konsey 
at miimessillerini kabul ederek a§agidaki gelecek pazartesi glinii federal konseyle-
beyanatta bulunmu§tur: re tekliflerini yapacaktJT. 

«Biitiin memleketler beyannameye i§- Borsaiar pazartesi ve sah giinii kapalt 
tirake davet edilmi~lerdir. Y ak10da ba§· bulunacaklarcbr. 
ka devletlerin de i~tirak edeceklerine e-
min bulunmaktayJrn. Bu beyanname ile Bir lsvi~re gazetesinin miitaleast 
temin edilen ittifak, be§eriyet sulhunun Ziirih 26 (A.A.) - Noye Ziiriher 
ba§hca §artJ alan bir para sulhunun ba§• Caytung gazetesi, Frans1z hiikumeti ta • 
langJCIDI te~kil etmektedir. Milli sahada, rafmdan alman para tedbirlerinin, halk 
yeni tedbirler, F rans1z ekonomik hay all- cephesi hiikumeti ekonomi siyasasmm a
mn tevessii etmesi ve canlanmas1 suretile kameti suretinde tefsir etmektedir. 
tecelli edeceklerdir. Amerikada akisler 

Sosyal haks1zltklann vuku bulmasma Va§ington 26 (A.A.) - Para an -
mani olmak ic;in, hiikumet, altmm ~imdiki tanh hakkmda beyanatta bulunan Finans 
piyasa iizerinden toplaulmasm1 ve kuc;uk Bakam M. Morgentau, bu tedbirlerin 
servet sahibieri ve eski muharibler lehine ticaret anla§malan iizerine tesir yapm1 -
olarak bazl tedbirler almmaSIDI parla - yacagml soylemi§tir. Oolar §imdiki piya
mentoya teklif edecektir. Hiikumet bun- sas10da kalacakhr. 
dan ba~ka yevmiyelerin hayat pahahh-
gl nisbetinde tesbit edilmesini teklif ede
cektir. 

Hukilmet, gi.imriik siyasas1 sahasmda 
baz1 tedbirler almak suretile fiatlarm a~l
rl bir ~ekilde artmamasma da c;ah§acak-
~» . 

.Yurddall! 

Meyva, yemi§ sa~llk ka.yna~ld!T. <;o
cuklarml saghsal ve gii~lii yet~tirmek 
istersen meyva ve yemi~l bol bol yedir. 

Ulusal Ekonomi ve Artttrma Kurumu 

Tiirk piyasast i~in Biigiik Dil Bagramz 
endi,eye mahal yok .-. -~-~-----:=---~---

[Ba:}tarafll inci sahifede] Dun her yerde muazzam 
aynlarak Frans1z altm frangma gore tan-

zim ve bu k1ymet bir Turk lirast I 2,06 - • I k I I d 
1~.~3 Frans!Z frangl olarak tesbit edil- merasim e ut u an I 
mJ§h. Bu bak1mdan Franstz frangmda bu 
§ekilde vukua gelen buyiik degi§iklik ve 
F ranstz hukumetinin verdigi karar tabii
dir ki Turk ikt1sadiyat101 ve maliyesini 
yakmdan alakadar etmektedir. Maama
fih hukiimetimizin bu hususta siiratli bir 
karar vererek bu karann memleketimize 
zarar ve~yecek §ekilde halledilecegi 
muhakkaktir. Borsa komiserligi diin va
ziyeti miitemadiyen Maliye Vekaletine 
bildirmi~tir. 

Olin Londra borsasmdan diger kam -
biyo kurlan hakkmda da sarih bir ma
lumat almamaml§hr. Y almz evvelki ak
§am !ngiliz liras10a gore 7,4 7,25 te ka
panan dolann di.in sabah 7,28, 7,32 de 
muamele gordiigii anla§llml§tlr. Bu da 
dolann yukselmekte oldugunu gaster -
mektedir ki kar§lhkh anla§mamn neticele
rinden biri olacakhr. 

Turk mall mehafili, Turk parasm10 
klymetini tesbit eden bir kanun mevcud 
olduguna ve ikt1sadiyatlmlZin saglam e
saslara baglanml§ bulunduguna gore 
F ransan10 karanndan Turk paras10m mii
teessir olm1yacag1 kanaatini izhar etmek
tedirler. 

Nukud ve esham 

F rans1z paras1010 k1ymetinin dii~me -
sinden sonra Tiirk paras10m ktymetinin 
du~miyecegi hemen de muhakkak gori.ii
mektedir. Ci.inku evvelce lngiliz lirasmm 
dii§mesile nas1l tedbirler al10arak Tiirk 
parasmm sukutuna meydan verilmedise 
§imdi de ayni tedbirierin ahnacag1 tabit 
bulunmaktad1r. Kaid1 ki param1zm yiiz
de 20 kadar altm kar§1hg1 da viicude ge

tiriimi§ bulunmaktad1r. 
Milli tahvilattrntzda da bir sukut ta

savvur dahi edilmemektedir. Cunkii frank 
dii§iince Oiiyunu Umumiyedeki angaj • 
manlar dolaytsile belki de vadesi hulul 
etmi§ alan kuponlardan istifade edilecek
tir. Esasen bore altm nisbeti iizerinden o
denecektir. 

Maliyeci ve iknsadcJlanmtz F rans1z 
frang10m dii§ii§ile Tiirk ihracat tacirle~ 
oin de zarar etmiyecegi fikrindedirler. 
Bazt alivre satJ§ yapan ihracat<;Ilar z.a

rar etseler bile bu ehemmiyetli goriilme
mekte ve gec;ici olacag1 temin edilmekte
dir. Fransa ile araJmzda mi.ihim baglan
tdar yoktur. Buna mukabil Frans1z fran
gile borcu olanlar dii§ii~ nisbetinde kar e
deceklerdir. Fa kat bun! ann da miktan 

c;ok degildir. 

Ankarada hassasiyel 

Ankara 26 (Telefonla) - Frangin 
sukutu ve piyasadaki tesiri hiikumetc;e e
hemmiyetle takib olunmaktadtr. Malum 

oidugu iizere hukumet son zamaniarda 
akdettigi Aydm - Kasaba ve Rthhm Sir
ketlerile yaphgl mukaveleleri frank esas1 
iizerine yap1lmi~tl. 

CUMHURJYET - Frans1z fran
gmm da sterlin ve dolardan sonra k1y -
metinden dii§iiriilmesi esasen c;oktanberi 
beklenmekte idi. Bu suretle altm esasma 
sadtk olan son biiyuk para da bu esastan 

aynlmi§ oluyor. 
!ngiliz Iirasm10 bundan birkac; sene 

evvel altm esas1m buakmast iizerine dun· 
ya biiyuk bir endi§e ile ~aikanmi§II. 0 
zamana kadar paralannm k1ymetini in
giliz lirasma gore tayin eden altm esasma 
bagh birc;ok devletler paralarm1 bu sefer 
dolar ve franga gore ayar ettiier. Fa kat 
az sonra dolar da sterlini takib ederek 
klymetini iic;.te bir nisbetinde indirdi. Ce
riye altm esasma merbut sadece bir Fran· 
SIZ frang1 kalml§tl. Bu yiizden diinya al
tmlan F ransaya akm etti ve evvelce ln
giiiz parasmm diinyada oynadigl nazlffi 
roliinii F rans1z frangt kazandt. 

Fa kat bu da frangm son sukutu ile faz
la siirmemi§ oluyor. 

Bu munasebetle paralann k1ymetleri -
ni bu §ekilde dii§iirmek sisteminin sebeb· 
lerinden de bir nebze bahsedelim: 

P aramn k1ymeti dii§uriildiigu takdirde 
hem tiiccarlar, harice clan borc;lanm c;ok 
daha karh bir §ekilde oderler, hem de 
memleket ic;erisinde bor~lular bu nisbette 
istifade etmi§ olurlar. Binaenaleyh bu su
kuttan zarar edecek olanlar sadece yiik· 
sek sermayelerdir. 

Buna mukabil c;iftic;i, sanayi sahibleri 
ve fabrikatorlar bundan istifade ederler. 

Bunun temin ettigi faydaiardan mem
Ieketin ihracatmt paramn dii§iiriildiigii 
nisbette artJrmasJdir. 

Ankara ve istanbul Halkevlerinde verilen konfe
ranslarda dil inkdab1nuzm derin manas1 izah edildi 

[Ba~taraft 1 inct sahifede] I Oiger Halkevlerinde de merasim • 
lstanbuldaki merasim p1iml§tlr. ·< ya 

Eminonii Halkevinde munevver taba· Ankarad 
kay a mensub biiy~k bir kalabahk topla· Ankara 26 (T elefonl:) _ H lk _ 
narak saat on sebzde Ankaradan radyo . . ,. . a e 
ile veri! en konferans dinlenmi§; ondan vmde D~~ ~ayra~~mn tes tdi c;ok pa~lak 
sonra !stiklai mar§! ile merasim a~Ilmt~hr. oldu. Butun munevv.erler Halkevmde 
Miiteaklben Kuruitay mar§l c;almml§' topianmi§ hiOcahmc blr kaiabahk vardl. 

bu mar§ t d. 1 d'kt H lk ~ Evveia Ankara Halkevi reisi Ferid Ce· a 10 en 1 en sonra a ev1 I~ 

dil, tarih, edebiyat fakiiltesi azalarmdan ai t~~la~t.1Y1 ac;~rak bunun ehemmiyetini 
doc;ent Sabri Esad Ander bir konferans vel dJ!urnzm gec;umekte oidugu safhalan 

k .. I l .. l . . an atti. 
verere ezcum e ~un an soy em1~1Jr: M" k b B . 

<<- Bir millet bayraml· oyle bir mil- utea 1. en CS!ffi Atalay, Ahmed 

let bayraml kl. 1rJ t~b. Id v b' Cevad aym mevzu1ar iizerine soz soyie-
as area a 1 o ugu 1r d 'l K"' N . b' .. Ri 

·· t' · · d k d. 1 v 'hm 1 t I er. az1m am1 1r §liT okudu 'ya-umme 10 1c;m e en 1 var Igmi 1 a e - . umh . A . · 
mi§; sa ray ve medrese bayramlarile avu· sehc ~r f~~armomk ?rk.estrasJ tara • 
tulmu§ biiyiik bir milletin; benligine ve fmdan btr musamere venldt. •v• 

d . ·1•v • k ···d l' z Ahmed Cevad Emre verd1g1 konfe • m 1gme avu§mas101 muJ e 1yor.. a- C" . . . 
ten yakiO tarih Turk mucizesinin tarihi - ransta une~ - Otl teorlSlnden ve bunun 
dir. hte 19 may1s; karanhkta yo! anyan ortaya koydugu hakik~tlerden iimi bir 

T .. k' B'' "k At b' A d I tarzda bahsederek tenmler meselesini ur 1ye uyu as1010 1r na o u . h . d . · k' 
k d b. ·· ·b· d v '1 b 1za etml§ ve emJ§IJr 1 · 1y1stn an tr gune§ g1 1 ogmas1 e a§· B. .. ·.. .. 
hyan kutlu gi.inler .. Ve nihayet 26 eylul; «- trc;ok yukse~ .. kultur. so~~nun 

· ·· · h 'II' b' · h d grekc;eye nas1l gec;t1gm1 EtlmoloJistler avm gune§m em m1 1 IT 1man em e .. . B 
b- 1 ·1 1 b' h k'k h 1· d 'h · gostenyor. unlann baz1lanm biz de a· eyne m1 e IT a 1 at a m e c1 am Is- .. . 
tilasl.. r:§.h~a.rak turkc;:m? o!llara kaynakhk et-

v k•:I · A h d · · d" 1· hgm1 1sbat edebtld1k. Ismail Mi.i§tak Ma-a u e s1yas1 sa a a vasumz uve 1 k I . . .. 
'd' 11 · · b''t'' b'l · · ya onun e ektnk, gra£1, loJik tezi herke· 

muazzama 1 1. m1m1z; u un 1 g1m1z · d'kk · · 'dd' 
d t bl d ·b tt' Ed b' sm I ahm c1 1yetie celbetmi§tir. Ku-me rese aassu ann an 1 are 1. e 1- . 
t t kl .dd' ,.. .. k" k d' · · rultaydan sonra «Cumhunyet» gazetesin-

ya a 1 1. ....-un u en 1m1z1 tamma • d k M h d AI' A 
m1§; kudretimizin kaynagmJ ke§fetme - e <fl an e m~. 1 gakaym An -

· t'k r·· k'' t 'h' · · b'l · d'I ' uropos ve profesor Kemal Cenabm tera-ml§ 1 . ....-un u an ImiZI 1 mtyor; 11 - .. 'k h' .... h kk d k' 
· d .. h d' duk s· 'll t' b" poll c ITUTJI a 10 a 1 makaieieri de m1z en §UP e e 1yor . IT m1 e 1n. u- d . . . 

·· " · k k I 'h d'I' son erece ehemm1yethd1r. Kurultayda 
tun eneTJISIDe ayna o an tan ve 1 1; .. d f · v • f'I f' f'l f' · d 

b I b. .. d' · k'ld k mu a aa ett1g1m 1 ozo 1 · 1 ozo 1 tezi e ya anc1 arm 1ze gaster 1g1 §e 1 e a - , A . . ' 
b 1 d. d k F k 1 · · · d b' mill t ecneb1 ahmlennden baz1lannm hususi u e 1yor u . a a I~ImiZ e u e ; b 'kl . 
h d b.. ··k b. 'll t ld v d te n erme sebeb oimu§tur.» em e uyu 1r rm e o ugumuza a· 
ir gizli, ifade edilemiyen, adeta gayri§u" Besim Atalay da verdigi konferansa: 
uri bir kanaat vard1. Bugi.in tarih ve dil ::- Bundan dart y1l once bugun; U-
ara§tJrmalarile ic;imizdeki bu imamn bir lu Onder Atatiirkiin yiice dehasmdan ye· 
bilgi haline geldigini gi:iriiyoruz. Bugiin ni bir gune§ dogmu§tu. Tiirkli.igun yeni 
sadece insiyaklarile birbirine perc;inli bir ~arhg10a kultiirden bir temel kurmak is
kutle degii, imanile, sevgisile ve bilgisile tlyen •v~iiyi.i~ ~urt~nc! Tiirkluge, Turk 
birbirinin ic;inde erimi§; bir tek viicud ol- genchgme d1l uzennde c;ah§ma yo1lar1m 
ffiU§ bir milletiz. Benligimizin §UUrunu ac;Iyordu; sozlerile ba§laml§; Turk Oil 
19 mayiS!n, 23 nisanm, 30 agustosun ve Kurultaylar10m §imdiye kadar ortaya 
29 te§rinievvelin gune§i aydmlatml§tlr. koydugu parlak hakikatlerden bahsetmi§ 
Bugiin birlikte kutluladlglmiZ bu bayram. ve konferansma ~oyle nihayet vermi§tir. 
aydmlanan §Uurumuzun bayram1 ve Ulu «- Size dordiincu YJl bayramm1 kut
Ciine§imize kar§I duydugumuz sonsuz lularken, bu biiyiik jeniyi bulan ve ken
minnetdarhgm bir tezahiiriidur.>> dinde canlanduan; Turkliigu kudrete, 

Bundan sonra miitekaid miralay is - varhga ve l§lga kavu§turan Ulu Onder 
mail H akkt da « T arihl efsane mi ?>> Atatiirke de sonsuz te§ekkurlerimi ve tii· 
isimli bir konferans vermi~tir. Konferans· kenmez hiirmetlerimi sunanm.» 
lar bitince konser ba§larnl§ ve Halkevi Biitiin m~lekette 
orkestrasmm verdigi bu konser de c;ok al- Oi.in yurdun her yerinden aid1g1m1z 
ki§lanml§hr. teigraflarda dil bayrammm co§kun teza· 

Beyoglu Halkevinde de muazzam te- hiiratla kutluland1g1 ve bu vesile ile in
zahiirat yap1Irn1§; H1fz1 Tevfigin «Tiirk k!labm ve tahsisen Giine§ - Oil teorisinin 
dilinin ilerleyi§i» hakkmdaki konferan • buyiik manas1 izah edilmi~ oidugu bil -
smdan sonra temsiller verilmi§tir. dirilmektedir. 

Samsunda bu sene tiitiin 
mahsulii ~ok iyi 

Samsun mmtakasmda 936 rekoltesi 
tutiinlerinin hemen b.epsi tarladan toplan
ml§tlr. 

Rekoltenin, bir milyon kilo <<Canik», 

800 bin kilo <<Maden», 400 bin kilo 

«Oere», ve 1 miiyon kilo da «Evkaf» ki 

cern' an 1 mil yon 200 bin kilo olacagi 

yap1lan tahminlerden anla~tlmaktad1r. 
935 senesi tutiinlerinin yiiksek fiatlar

Ia sahlmas1, koyliilerimizi yeni mahsulii 

fazla miktarda ekmege te§vik etmi§tir. 
Cec;en seneye nazaran c;ok fazla ekilen 

tiitiinlerin kmmmt ziirram bir k1sm1 ba

§aramadlklanndan, tarlada oldugu gibi 

bJTakmak mecburiyetinde kalmi§la"hr. E

ger tarlada buak1lan bu tiitiinlor de top

larunJ§ oisayd1, rekoltenin daha bir mik
tar fazla olacag1 §iiphesizdi. Bundan ba§· 

ka tiitiin kmmmm son giinlerinde tutiin· 

Jere anz olan bir kurd da yuzde 2 nisbe

tinde bir zarar venni§tir. Bu gibi zarar

lara ragmen rekoltenin, gene bol ve ihti
yaca elveri§li olmas1 ve son giinlerde ara• 

sua yagan yagmurlara ragmen iyi kuru

mu§ bulunmast §ayam ~iikrandu. 

Ziraat Bankast, !nhisarlar, ve Mithat 

Nemli ticarethanesi zi.irraa kiilliyetli mik
tarda avans tevzi etmektedirler. Ziirraa 
yap1lan bu yardim tiitiin piyasasmda can• 

hhk yaratmakta ve koyluye c;ah~mak hu-

Suriye delegesinin 
yeni beyanab 

[Ba$tarah 1 tnct sahlfed.e] 

hiim var. Pariste Antakya ve lskenderun 
vaziyeti goru§iilmedi. Cazetelerin liizum
suz miinaka~alan bizi muteessir ed1yor. 
Biz Tiirkiyenin dostlugunu her ne paha
siOa olursa olsun temin edecegiz. Onu 
incitmekte menfaatimiz yoktur. Antak
ya ve iskenderun §imdiki idare tamru 
muhafaza edecektir.>> 

Antakya ve lskenderundaki idare §ek· 
linin Ankara itila&na uygun olmad1g1 
ic;in yann ayni idarenin yeni Suriye dev
leti taraf10dan yuriitiilmesi §ikayetlerin 
devamm1 intac etmiyecek midir? sualime 
de §U cevab1 verdi: 

«- Antakya, iskenderun Tiirkleri 
yeni Suriye idaresinden memnun olacak
lardlr. Biz Antakya, iskenderun Tiirk .. 
Ierini Suriyenio diger ekalliyetierinden 
farkh gori.iyoruz. 

Suriyenin selameti ic;in Antakya ve 
lskenderunun bir etatampon haiini alma· 
smm faydah olup olmtyacagJ sualime de 
sadece: 

- Bunu dii~iinmedim l cumlesile ce
vab verdi. 

Heyeti kar~Ilamak iizere muhtelif A • 
rab te§ekkiillerinin miimessillerinden mii
rekkeb heyet hususi trenle hududumuzda 
beklemektedir. Halebde ve ~amda bu .. 
yiik istikbal hamhklan var. 

NOVOTNi'de 
lrana gidecek heyet te§rini- susunda istek vermektedir. Rekolte tu-

ld h k t d k liinleri nevi itibarile c;ok yiiksektir. 
HER AK!?AM EN EGLENCELi 

1JARKILI MiiZiK evve e are e e ece C .k M d ·b· "k k .... am ve a en g1 1 yu se ttitun ye-
Ankara 26 (T elefonla) - lranla a· · · k 1 h · · d k' Am · 

d k
. IlAk b I I . h l h§hren mmta a ara, §e TimiZ e 1 en-

ramiz a 1 mua a az1 mese e en a - k k 1 f d d' · d · 
I k 

· · C I H·· .. .. · . d an umpanya an tara m an 121 eng1 
etme 1<;10 ema usnunun nyasetm e 

T ahrana gidecek olan heyet, te•rinievvel ic;in c;ul daglhlmi§Sa da, heniiz fiat konu-
• 1 o· · · · b' Rak1 ~it;esile bol meze 

bidayetinde lrana hareket edecektir. He· §U maml§hr. 121 uzenne plyasamn If Fiatlar ehvendir. 
yetimiz orada qir bu~uk ay ~kadar kala· buc;uk aya kadar ac;IImasJ beklel}mekte - Tepeba~t - Albnc1 daire 

caktJr. • dir. ' L•••lill•lill•••••••-' 

Nefls yemekler 

BiRA 20 KURUS 
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Denizyollari idaresinin 
nazar1 dikkatine 

Zonguldak okuyucularlllllZdan Sabri 6-
zere lmzasile aldti:ttmtz mektubda deniliyor 
ki : c Karadeniz iskelelerlnin b!r~oklarmda 
adet oldugu vec;h!le yolcu bilet!ni vapurda 
da almak miimki.indiir. Bu adete l.st!nad e
derek gec;;enlerde e~yalartmla. Qanakkale 
vapuruna gittlm. Vapurun katlbi blrka.c;; bi
let kestikten sonra, bundan fazla yolcu a. 
lamaytz, diyerek bizleri vapurdan lndird!. 

Ben ~ahstma ve el}yalanma 150 kuru~ fu
zull sandal paras1 verdikten ba~ka lkl gi.in 
de otelde kalmak mecburlyetlnde kaldun. 

Halbukl birc;ok zavallllar da vapur ve 
sandal i.icretlerinl tamamt tamamma. te
darik edebll!p gelmi~lerdl. Kendilerlnl ge
riye giitiirecek sandalctya verecek paralan 
yoktu. Bu zavallllar ~ok mii~kiil vazlyette 
kald!lar. Denizyolla.n 4letmesinden rica. e
der!z. Bu hal bundan sonra tekerriir ettl
rllmesln., 

Biga Belediyesinin garib 
bir karar1 

Bigada. saat, gramofon ve giizli.ikc;;ii Meh.. 
med All Katrrc1 lmzaslle aldtgtmtz mek • 
tubda denillyor ki: cBelediye, ~hlrdeki 
bi.itiin l~ler!nl bit!~ gibl ya.lmz bl.siklet
le ugra~tyor. Zabttal Belediye nlzamname
si kasabanm kalabaltk caddelerlnde bl.slk
lete blnmegl menedlyormu~. Sank! kasaba
nm biitiin caddelerl kalaballk lml~ gibl hlc;; 
bir yerde kimse bisiklete blnemiyor. ~ehir 
dt§mdakiler de on .sekiz ya.'ltru bltlrmil} ol
mah lml~ler. Ne gi.izel memnuiyet degil ml? 

Ka.sabarun en dar caddesl 8-10 metro -
dur. Ka..sabanm en kalabahk yerl de pazar 
kurulan yerdlr ve buradak! izd!ham da 
blc;;blr vakit Karakiiy ve Galatada:ki kala
baltgr ge~mez. Oralarda bl.slklete b!nmek 
menedilrnlyor da. burada neden edlllyor? 

Belediyemizln bl.siklete karl}t aldlgl men
fi vazlyetl lzah lc;;in bMka bir vaktadan 
da bahsedeylm. 

Beledlyemiz blsiklet ba.'lma senevi i.ic; li
ra almakta olmasma mukabll daha fazla 
kaldtrun e.skltmekte oldugu §liphesiz bulu
nan yiik beyglr arabalarmdan yalruz 180 
kuru11 ahyor. 

i.sabetsiz ve geri bir dii.'li.in~le verilmi~ 
buluna.n memnu1yet 'karannm kaldmlmast 
lc;;ln otuz kadar gene blr araya gelerek Be
ledlyeye bir istida ile miiracaat ettlk. 

Belediye enciimeni k.ararlarmm bozul -
mast ~,?ilrayr Devlete aiddir, diye cevab al-
dtk. . 

Hiikumetimiz yurdda sporu yaymak ve 
sporcuyu ._ogaltmak lc;in nerdey.se bir ve
kalet ihdas edecek vazlyete gelmll}ken Bl
ga. Beledlyesln!n bu kararm1 memleket et. 
kart umumlyeslne arzedlyorum., 

Bir vergi itinden tikayet 
Adanantn Mestanzade mahalles!nde iili.i 

Hilseyln klzt Ruklye !mza.sile aldtgtmtz 
mektubda denlliyor ki: cBenim Beledlyenin 
1075-1076 hesab numaralarmda kayldll iki 
evim vard1r. Bunlara aid tenvirat ve tanzi
fat reslmleri ismlmin Rahlme olarak yeni 
deftere gec;;irllml§ olmasmdan 340 sene -
s!ndenbert almmadt. Aradan on i.ir; sene 
gec;;tikten sonra l}imdl bu paralart cezala
rile beraber tahsil ettiler. Evvela arada 
on senelik miiruru zaman vardtr, sanlyen 
bane. verg!yi ver diye blr lbbarname ge!me
den ceza kesilmez !ilye !tiraz ettim, dlnll.. 
yen olma.dt. 

l;limdiye kadar Belediye Riyasetlne bu 
clhetlerln halli ic;;in on istida verdim. Bir 
netlce ~tkmadt. Bu husu.sta mercli aldln!n 
nazart dikkatinln celbed1lmeslnl dilerim.:. 

tki koy halkmm miihim 
fikayetleri 

Terme kazastrun Ta.~pmar, MUI}!Uf ve 
Dagdurab kiiylerl ahall.si namma Musa 
B11.4oglu Ya.kub ve Kara Ahmed oglu Hi.i
seyin lmzalarlle ald1guntz blr mektubda 
deniliyor kl : cHi.ikflmetlmlz biz kiiyliiniin 
kalkmmast lc;in borclanma, tevzl! araz!, 
toprak kanun ve talimatnamelerlle ugra -
~trken bura Maliye Idaresince bliylik blr 
gadre ugral(hk. 

Civaruntzdaki Haz!neye aid Dikenli, Ptr
nalllk bir halde bulunan Kaynarca namtn
dakl 500 doni.imliik arazlde on yedl sene -
denberl r;all~ma.ktayiZ. Burasmm taraft • 
nuza sattlmast ir;in muhtelif tarihlerde 
Maliye Vekaletlne miiracaat ettlk, blr c;ok 
masranar edlp dururken bu sene Terme 
Malmildi.irli.igii bu arazlyi miizayedeye c;t -
lcardt. Arazinin miizayedeye ~Ikanlma.sl. 
le .senelerdenberi kii.'lelerlnde slnm~ bir 
halde bulunan a$arctlar da meydana c;tk
tilar ve aralannda. a.nla~malar yaparak 
birtblrlerlnl korumagt ve araziyl b!zlere 
ya c;;ok pahaltya veya. hllf aid1rmamaga sa. 
Va§tllar ve bunda da muvaffak oldular. 

Mallye Vekaleti yaptlan bu muameleyl 
bozmazsa topraga muhtac oldugumuz !<;In 
miiltezlmlere hizmete mecbur olacagtz. 
Devletlmiztn bunlara kar~1 na.sil amanstz 
blr miicadeleye glrii}IDI~ bulundugunu bll
dlglmiz !<;in biiyiiklerirnlze vaziyeti bi.itiin 
Qtplakl!Kfle anlatmagt blr bore bildlk. ti'st 
taraftm yapmak kendllertne dii~mektedlr.:. 

Maarif Vekaletinin nazan 
dikkatine 

Sam.sun Demiryolu Qukurbiik istasyon 
§efi Cemil Aktncttiirk imzaslle aldigtmtz 
mektubda denillyor kl : cKiiytimiizi.in i.it; 
stmtlt mekteblnln son smtfmda altt tale. 
be vardrr. Bunlardan biri de oglumdur. Co
cuklar 27 mayts 1936 da !mtlhan edlldller. 
Oglumu be§ .smtfli dlger blr mektebe ver
mek nlyetlnde olduktJm lc;in mekteb mual
lim!ne milracaat ederek ~eha.detnamesini 
lstedlm. ~hadetnameler evrakl imtlhanlye 
tetkik edlldlkten .sonra verllecektlr, cevabi
nt aldun. 

Aradan ii<; a.y ge~ti, mekteblerin a.<;llma 
tar!hlert yaklB..'lti, ben bu miiddet zarfm
da bir<;ok mi.iracaatlerde bulunarak l}eha. _ 
detnameyi istedim, bir netice clkmadt. Da
ha fazla bekllye!nlyerek Samsun Maar!! 
Mtidiirliigi.ine miiracaat ettlm. istldam kO. 
yiin m.ektebine, oradan da stmfm mualli
m!ne havale edilm~. Muallirnden 1/9/ 936 
da a.ldi~tm h u.susi blr tezkerede evrak1 irn
tlhaniyenln derdesti tetklk oldugunu, i.'lin 
biter bitmez §ehadetnamelerin tevzl edlle
ce~l nakarat balinde blldlril!yor. 

A1t1 taleben!n lmtlhan ka~Jdlarm1 tet. 
kik etmek iit; aydan fazla mt siirer. Bunu 
muhterem mualllme sorarken Samsun Ma
arif Miidiirlii~11e beraber daha. yiiksek mer. 
cilerln nazan dikkatlerini celbedlyorum.:. 

Dogancdar parkr bekcisinin 
~irkin bir hareketi 

dskiidarda, Ahmedc;;elebl mahallesl Ar. 
ka. sokak 3 numarali evde oturan Vedart
dan aldt~Imtz blr mektubda, Uskiidlr Do. 
~ancuar parkt bekcilertnden §lkayet edli-

1 stan but Borsas1 kapam§1 

fiatJeri 26 - 9 - 1936 I 
PARALAR 

--------------~-----------~ 
1 Sterllil 
1 Dolar 

20 Frartsu Fr 
20 Ltret 
20 Belcika Fr 
20 Dra.hm1 
20 fsvlcre Fr 
20 Leva 

I Florin 
20 Cek kronu 

1 Avusturva Bl 
I Peceta 
I Mark 
I Zlott 
1 Pensru 

20 Leva 
20 Dinar 

1 Yen 
20 isvec ln'onu 
1 TUrk altm1 
1 Banknot Os B 

All+ 
3~ . 

l l!3 
L64. 50 
till!, 
~o. 
l!l, 

>lb. 
:!2. 
·2. 
:>!, 
::!2,60 
14.. 
:1!!, 
.:o. 
22, 
13. 
<to. 
32, 
St 
H 
~42. 

c;EKLER 

U>ndra 
Nev Yok 
Pa.118 
MilAno 
Btiik.sel 
A tina 
Cenevre 
So!va 
Am.sterc1am 

PraR 
Vlvana 

Madrid 
Ber!Jn 
Varsova 
Budaoeste 
Biikres 
Bellrra.d 
Yokohama 
Moskova _ 
Stokbolm 

I Ac;li~ o3o.7> 
0.7!150 

12.06 
10.1275 

4.7u 
4..0()84 
~.4h92 

ti4.50 
1,1755 

l9.1!13fl 
4.2082 
7,(95 
l!1182 
4..208.! 
4,1l47i> 

107.11917 
>4.846;1 
•• 6790 

l4.9L80 
d,l512 

ESHAM 

Satl 
.;, 6 
1;16, 
164 . Ll 
164 
ll4 
23 

020. 
25. 
~&. 

\10 
24' 
16: 
50. 
<!3 
2!: 
16. 
6~. 
a4. 
illS. 

~63. 
14&. 

Kapa.nJ.$ 
1Jil6.ou 
0. 7!1275 
12,()0:) 
10.123Z 
4.6987 

1!3.9740 
J.4llo2 

64.474..> 
l.l752 

19185· 
~~005 
1.l922 
1.977J 
4.2065 
4.2452 

107.2476 
'34.t32u 

2.L7!l0 
l4.918L 

ii.Oi> 

Merkez BankasJ I Actl!§ Kap~ 
tld.5 1 83 

tSTlKRAZLAR 

I lAc;~ Tiirk borcu 1 pe~!n <~3. 90 
., I> 1 va. 23,80 

Kaparue 
:!3.9u 
2il.30 
2l.J5 
99, 

~ " n vadellj 21.95 
~Erzurum TI 9!1 . 

TAHVtLAT 

I 
Ac!lliJ 

Ana.dolu I va 41.85 
Kapan~ 

41,70 
41.7lJ " n vadel1 41.85 

GUNUN BULMACASI 
1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 

1i!Jl 111•1 IT! 
2 I I I 1•1 I I I I 
3 I I I 1•1 I I I 

I 1•1 I I I I 1•1 I 
4 I 

5 1•1 ,., I I 1•1 I• 
6 •I I I I 1•1 I I I 
7 I I 1•1 I I 1•1 I 
s'l I I I 1•1 1•1 I >I 
gl 
0 

I I I I 1•1 I I I if 

L L~ I l I l l•l_ -Soldan .saga.: 
1 - Mevslmi ba~la:mak i.izere olan beyaz 

per<le iizerlndeki temsil .san'at1, mi.ikemmel. 
2 - B!lgi, htrs1z. 3 - Marttan sonra gelen 
ay, zevk. 4 - Blr kumll..'la sonra.dan llave 
olunan par<;a, ash olmtyan laklrdt. 5 - Bir 
denlz olc;iisii. 6 • Bo~ de~ll, gayret. 7 -
Mektublarm iisti.ine yapt~tir!lan §ey, ~ocu
gun anneslnden emdlgi !iCY, arabca. csu~. 

8 - itlkad, duygu . 9 - Sayt, latlfe. 10 - Blr 
kuma.~m geni~ligi, zarar. 

Yukandan 11.-'lagtya: 
1 - Biz! taclz eden ur;ucu bir hayvan, 

blzl taciz eden ztplaylct bir bayvan. 2 -
Diigmenln ge~tigl yer, a.te§in oldugu yer
den c;1kar. 3 - Fransa.cta bir ~ehir, kolu sa
kat. 4 - C!lalt c;lnko kab, cllve. 5 - Hayslyet, 
filllere gelen .sual edatt. 6 - Karm bo~, bir 
san'at edat1, bir say1. 7 - Siilales!nde ki
barl!k olmak, sporeulann cya~a! ;t st. 8 -
Meyda.n, mlsafirhane. 9 - Bo§ lak1rdi, vi.i
cudiimiizdeki sert k1sun. 10 - Y11.4h, et sa
tan. 

Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

2 3 4 5 ~ 'T 8 t 10 

tiSIKIEINIDIEIRIUIN[I 
~IEIRI•IAitiLIEI•IE 
AIVIAIZI•ILI•I~IAIR 
RI•ILIEI•IEI~IEILIE 
EI~I•IHI•IKIIILI tID 
ITIAIM i IR •IMI•IMIE 
•IMIO R • HIAISI•I• 
IYIA Dl• GIAILIAITIA 
10IT AG •IRI•I<;IEIL 

l~KI~l•l E I L I AIM 1•1 L I A I 
mekte ve ~yle denilmekte<lir: 

c- istanbul Hukuk Fakiiltesi 2 ncl stmf 
talebesindenim. Ge9en ~ar~amba sabahi 
saat 7 de tramvay bekJemek i.izere ai(Jk 
bulunan park kap1stndan ic;erl glrdlm ve 
oturdum. 
Be~ dakika gec;;meden, lrlyart bir adam 

yamma geld! ve agza almm1yacak kiifiir. 
lerle dt~anya c;;tkmanu, aksi takdlrde dl~
leriml siikerek ben! dl~anya 9lkarabllece
glnl s<iyledi. 

Bu sebebsiz hakaret kar~ISmda ~a~trdtm 
ve hayretler ll(inde kald1m. Evvela adamtn 
aklmdan ~iiphelendim. Fa.kat, akll ba~mda 
blr adamd1 ve l.sminln Mahmud oldugunu 
.siiyliiyordu. 

~irndl alakadar makamlarda.n soruyo
rum: Halka. mahsus umumi yerlerden olan 
parklara adam girmesl yasak m1d1r? Ve 
boyle terbiye.sinl muhafaza edemtyen, asa. 
bl adamlan bOyle yerlerde herkese hakaret 
etsln dlye ml i.stlhdam ederler? 

Gaib aramyor 
1928 senes!ne kadar Konyada bir subay 

yamnda oturdugunu yapttgtm tahkikattan 
anladiglm ktzkarde~lm Abdullah kiZI Ye
menli Sadenin nerede oldugunu bilmiyo. 
rum. 20 senedenberl ha.sret bulundugum 
k1zkarde~imln nerede oldugunu bilen var
.sa lnsanlyet namma, Sirkeclde bi.iyiik Es
kl~hir otell mi.idiirii Cemaledd!ne haber 
vermeslnl rica ederim. 

Eski§ehir otelmde misaflr 
'·arde$t Salth 

CUl\1HUR1YET 

iKLiMLER 
Morua'mn en iinlii romam, son 

j'l.llarm en ~ok begenilmi§ eseri 
Be§ ytlda y alruz Fransada beii yiiz 
defa bastlmt§hr. Bizde de gtirdiigii 
biiy iik ragbet iizerine bu kere !§ .. 

ZIID gelen itina ile ikinci defa ba· 
stlmi§ ve fiatt 150 kuru§tan 100 ku-~ 
ru§a indirilmi§tir. 

Tercii.me Haydar Rifatmd1r. 

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Parklarm, anit, meydao, -;oeuk 
ve ko~k baht;elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimabm, plan· 
larmm ihzar1m ve araziye tatbika· 
tm1 deruhde ve taahhiid eder. 

Miiessesat ve hususi bah~elerin 

daimi nezaretini kabul eder. 
~it;ek, sebze tohumlart, fide ve 

fidanlar1; sus, meyva agac ve agac
clklari; salon t;i~ekleri baht;e aJat 
ve edevatJ ve ehliyetli baht;Ivanlar 
gonderir. 

Katalogu elli kuru§tur. 
istanbul dordiincii Valuf han. 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 

Dr. Hafiz 
Dahiliye miitehassrsJ 

Pazardan baska ~nlerde ogleder 
&onra saat (2% tan 6 ya) kadar !stan 

Is t a n b u I G a y rim u b a d i II e r K o m i s yo n u n d an : 
Semti ve Sokag1 
mahallesi 

G58 Kandilli E Yeni 
y Kuyu 

Unkapam Zeyrek yok~u 
HtzJrbey 
Eyiib Emirbahari KJ§la cad. 

Aksaray Langa bostam 
KAtibkas1m 
Topkap1 Takkeci Davutpa§a 
Baktrkoy E. Andonaki 
Cevizlik mevkii Y. Arahk 
Uskiidar Qavu~deresi 
Muratreis 
Uskiidar E. Renqber Matyos 
Selami Ali Y. lspir 
Uskudar lcadiye E. Ha§8CI Istepan 

Y. Hal}aCJ Raif 
Ak aray Langa. 
Kltibkasm 

Sepetci 

Beyoglu Arnavud 
Hiiseyinaga 
Kad1kOy ~:. Giil 
Cafe raga Y. Bahariye 

Emlak 
No. 

t.:. 56 
Y. 18 
E. 137 
Y. 155 
E 51 
Y. 2·3·6·16-22 

35 ada 819 
parasel I 
E 30 Y. 65 
E. 6 
Y. 15 
E. 190 Y. 216 
mahallen 202 
E. 2 Mo.. 
Y. 2/l 
E. 3 
Y. 3·5 
E. 46 
Y. 69 
mahallen 45 
E. ve Y. 12 

E 4 Mu. 
Y. 90 

Ciosi ve 
hissesi 

Hisseye gore 
muhammen K 

Bah!feli ah§ab hanenin l/I 0120 
his. 
Ktrrgir dukkAn 1000 

lc;inde yemi§ agaqlan ve 1100 
kArgir ahm ve odala.r1 olan 
5000 metre bahc;enin 54/72 
his. 
150 metre arsa 

Hanenin 3/20 his 
62 metre arsa 

Diikktm arsas1 

63 metre arsa 

171 metre arsa 

Hane 

Ta§ baraka ve arsa 

Kargir garaj ve 440,50 met
re c;ic;ek bahc;esinin 14/35 
his. 

450 

300 
150 

50 

70 

200 

2000 

200 

1500 

Ac;Ik 
artbrma 
K. za.rf 

A'11k 
artttrma 

• 
• 

• 

• 

" 
R. zad 

Ac;•k 
arttlrm a 
K. zart 

Yukarda evsaft yaztlt gayn menkuller on gun miiddetle sat11~a Qlkanlml~tlr. lhaleJer• 71101936 tarihine tesarliit 
eden c;ar§amba giinfi saat on dorttedir. Satt~ miinhastran gayr• 

Cumhuriy I 
bulda Divanyolunda (104) numarab ~ Be' i k t a 'l 
hususi kabinesinde hastalanru kabul e- D. K• ~ YURD U 
der. Sail, cumartesl ~nlerl sabah 1 J 
c9 If.! · 12. saatleri hakiki flkarava mah· 
sustur. Herkesin haline ~ore muamel~e Tahsili en yiiksek hi~ki diki~ mek· 
olunur. Muayenehane ve ev telefon tebidir. Aynca §apka, ~i~ek vc 
22398. (Yazllk Tel: Kandilli 38 • Bey- tczyinat dersleri de vardrr. Diplo-
lerbeyi 48) malar Kiiltiir Direktorliigiinden 

KiM YAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

<;ocuk hastahklan miitehas· JSI 

Dr. !?EVKET SALiH 
SOYSAL 

Alhyol agtzmdaki muayenehanesi
ni oda caddesi su 11irketi kar~tsm
da 46 No. lu Tayyareei Aparhma-

ntna nakletmi~tir. •••Ill 

tasdikli olarak verilir. Mektebden 
bu sene mezun olan talebelerio 
viicude getirdikleri sergiyi muhak
kak goriiniiz. Bu sergi ziyaretl<i • 
lere mektebin tahsil dereccsi hak
kmda tam bir fikir verecektir. 
Sergi 7 birincite~rine kadar at;Ik · 
hr. Yeni sene i~,;in kayid ba!jlami§ · 
hr. Program isteyiniz. Akaretler 
numara 87, Telefon 43687. 

Dr. iHSAN SAMi -

Gonokok As1s1 . 
, Belsoguklugu ve ihtiHitlanna karst 

pek tesirli ve taze a~1d1r. Divanyolu 
0 pe rator ____ , l•lliSiiuiiliiitaiinimiaiihimiuiidirritiiiiilrbiieisill lllirNiio •. jii. 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad1n hastallklar• 

mliteh&SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

Di' hekimi 

FERiT RAMiZ 
Tiinel istiklal cad, Rii§tii pa~a apt. 

~~~T~e~lefon : 22683 ... __ _ Tel. 43413 

TE$ViKi SANA Yi Bi~Ki DiKi$ 
Okulu direktorliigiindenJ: Sergimiz ac;1k1 Talebe kaydma ba~landt. <;ar!jt

kapt, Yanan Feyziati yerinde. Telefon : 22994 

Ayvabk Belediye Reisli~inden: ..... 
Belediyemizin ktrk lira asli maafh fen memurlugu miinhaldir. Bu 

ifin ehli evsaf1 fenniye ve resmiyeyi haiz taliblerin Baymduhk Ba -
kanhgmca kabule f&yan vesaikile Belediyemize miiracaatleri. (1634) 

Mat baa ve (;inko2Tafhanesi 
En son sistem makinelerle miicehhezdir • 

Her nevi matbaa ve k1lise islerini nefaset ve siiratle 
' ' 

meydana getirmegi taahhiid eder. 
Adres: Istanbul - Cumhuriyet MatbaaSl. Posta kutusu -

istanbul: 246. T elefon: 24290 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 
San'at Okulu i~in a~1k eksiltme ile altnacak mab:•,me 

Tahmin ilk 
Cinsi 

Motorlii zrmpara 
Elektrik makkabi 

Miktan tutar1 
1 768 L. 
1 

)) )) 

Elektrik havyast 
Bir metrelik kollu makas 
Bir metrelik kenet makinesi 
Oluk ~nar1 ktvuma » 
Z1mpara ta'1 makinesi 
Demir marangoz if stkma 
vidast 25 santim boy 

)) 50 » » 
Y ag bilegi ta\11 muntazam 

1 
1 
1 
1 
1 
1. 

20 
10 

men~ur teklinde yekpare 1 
~artnamesi Okulda mevcuddur. 

teminatl 
58 L. 

!hale t~>"":J .. ,i 
8/10/9~G 
Per~emh~ 
saat 1~ te 

Kiiltiir Di
rektorlV;;.ii 
1-:~-., .... ..J"' 

\ .L\)1)\.)) 

Gureba Hastanesi Ba,tabibligi.nden: 
Hastanemizde kurulmuf olan diyet mutfagmda ~ahfll1'1k iizere b1r 

bayan ahnacakhr. Orta tahsili olanlar tercih olunur. Ilk maaf otu? 
liradu. (1534) 

0 GLANDOKRATiN 
Ademi iktidara, zafiyeti umu.mi

yeye ve asabi buhranlara kar§t, 
me§ltur Prof. Brown Sequard ve 
~teinahm ke§fidir. KUMBARA BIRE 

1000 
VEREN 

Eczanelerde kutusu 200 kuru§. 

Sat1hk 
Matbaa makinalari 

126 X !JO ebadmda Harild Sons litog
raf makinesi. 

100 X 70 ebadmda Faber litograf ma
kinesi. 

82 X 57 ebadmda Julyen tipograf ma
kinesi. 

Typograf markah Alman hurufat 
dizme makincleri t;ok miisaid fiatlarla 
sattlacakttr. 

Gormck ve tafsilat almak istiyenlcrin 
Bah~ekap1 Selamet hanmda avukat 
Tireli Ramiz yazthanesine miiracaatlel"i 
ilan olunur. 

Kimya ve makinadan anlar 
~AVU$ ARANIYOR 
Balya Madenleri khalama ~ir

~etinio Balyadaki flotasyon fabri
kasmda ~ah~mak uzere ORTA 
.1EKTEP MEZUNU KiMYA VE 

AKiNADAN ANLAR bir ~avu~ 
< ramlmaktadtr. 

I Bu evsaf1 olan iste.kllierin ~ir
ketio Merkez Rthbm hamodaki 
yazthanesine her ~iin ogJeden SOD

ra miiracaatleri 

r "' Ktrallk Apart1man 
lstanbulun Tiirbe semtinde Binbir 

du ek meydamoa naz1r Klod Farer 
cadc'esinc'e her tiirlii konforu bu· 
unan veni yaptlmt., aparttmamn 

iki nairesi kirahkbr 

- Kap1ct Musaya miiracaat ••I 

TARLADIR 

J 

a 

L 
f! 

p 

Sl 

lJ 
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I oyunlar1na 
Dinar kasabastntn 

eksiltme 
halihaztr 
ilan1: 

11 

haritasmm 

Dinar Belediye Reisliginden: Kludsky 

B 
s 
A L 

K 
A D I 

1 - (3700) ii~ bin yedi yiiz lira muhammen ke,ifli halihaztr ha
ritamtzm ihalesi 22 eylul 1936 tarihine mukarrerken, talib ~1kma -
dtgmdan eksiltmenin 10 birincitetrin 1936 cumartesi giinii saat 12 de 
ihalesi yaptlmak iizere talik edildigi. 

Bu harikulade oyunlar1 bugiin Harbiyede Siirpagopta saat 2,5 • 6,5 ve 9 ', 5 seanslannda 

6,5 ve 9,15 tedir. 

2 - Yaptlacak harita, Baymdtrhk Bak,nhgmca tanzim kdtnan 
tartnameye gore olacagt, ve hususi tartnamenin Belediyemizden ta
leb edilecegi. goreceksiniz .• Cumartesi ve Pazardan ba~ka giinlerde seanslar saat 3 - Eksiltmenin k~palt zarfla yap1lacagt, ve taliblerin 2490 sa ~ 
yth kanuna gore teminatlarmm muayyen giiniin saat 12 sine kadar 
yahrdmtt olmalart laztm gelecegi ilan olunur. (1612) Hariciye V ekiletinden : 

Hariciye Vekaletinde 11 inci dereceden mevcud miinhal memu -
riyetlere talimatnamesine tevfikan miisabaka ile memur ahnacakbr. 

Miisabaka imtiham 5 letrinievvel 936 pazarteai. giinii saat 10 da 
Hariciye Vekaletinde yaptlacakttr. 

Miisabakaya ittirak i~in, taliblerin memurin kanununun dordiincii 
maddesindekilerden ba,ka afaitda yazth evsaft da haiz olmalart 18.
ztmdtr: 

Hukuk, Miilkiye, Ulumu Siyasiye, ikttsadiye ve l~timaiye ve Fa
kiilte derecesinde Yiiksek Ticaret Mektebleri veya hariciye meslegi
le alakast bulunan miimasil yiiksek mekteblerden birinden mezun 
olmak: 

Miisabaka imtihan1 ~oyledir: 
1 - Hukuku medeniye, hukuku diivel, hukuku hususiyei diivel, 

ikhsad, maliye ve tarihi siyasi «1815 ten zamammtza kadau hak • 
kmda tahriri ve ,ifahi sualler. 

2 - Tiirk~e ve franstzcadan tahrir ve terciime, 
3 - Miisabaka iiasii mizam doldurmak tartile en fazla numara 

alanlat kazanmtf olacakhr. 
Miisavat halinde franstzcadan maada bir ecnebi lisanma vukuf se

bebi rii~handtr. 
Taliblerin mekteb tehadetnameleri, askerlik vesikalart, hiisnii hal 

ve sthhat fehadetnamelerile hiiviyet ci.izdant veya suretlerini istida 
ile 1/10/936 ak,amtna kadar Vekalet Zat I,Ieri Dairesi .$efligine tev
di eylemeleri ve 5/10/936 pazartesi gi.inii saat 10 da Ankarada Ve
l<alette haz1r bulunmalart Han ohrnur. «928» (1339) 

r inhisarlar Urn urn Miidiirlii~iinden 

.$artnamesi mucibince 8 aded Aspirator 3/10/936 tarihine rash • 
yan cumartesi giinii saat 11 de pazarltkla satm ahnacakhr. 

lsteklilerin tartnamesini gormek iizere hergi.in ve pazarhk i~in de 
tayin olunan giin ve saatte Kabatatta lnhisarlar Levaztm ve Muba
yaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. (1404) -1 - 17 /IX/1936 tarihinde isteklisi ~tkmadtgmdan dolay1 ihalesi 
yaptlmamlf olan Toptaft deposu arkasmdaki sahada yapltrtlacak o· 
Ian 3430 lira 13 kuruf ketif bedelli 3 ambarm in~as1 yenide:n pazar.
hk suretil,e eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Pazarhk 8/X/1936 tarihine ra~!tyan pertembe giinii saat 
16 da Kabata,ta Levaztm ve Mubayaat ,ubesindeki Ahm Komia -
yonunda yaptlacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuru,tur. 
4 - ~artnameler hergiin lnhisarlar lntaat fUbesinden ahnabilir. 

(1541) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

6 net ke,ide II birincite,rin 936 dadtr 

Biiyiik · lkramiye 200,000 Lirad1r 
Aynca 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle «50.000)> liraltk iki aded miikafat vardu 

Corum Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

~ 

1 - 20 giin miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuf o • 
Ian (;orumun Park caddesi iizerinde yaptlacak orta okul binast 15/ 
9/1936 giiniinden itibaren 15 giin daha temdid edilmittir. 

Temel, bodrum, zemin kat kargir ve beton itidir. 
Bu i,in ketif bedeli {(24,283» lira «25» kuruftur. 
2 - Bu ife aid tartname ve evrak ,unlardtr: 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymdtrltk genel tartnamesi. 
D - F enni ve hususi tartname. 
E - Ketif ve silsilei fiat, metraj cetvelleri. 
F- Proje. 
fstiyenler bu evrakt Ankara Naf1a Vekaleti Yap1 ltleri Umum 

Miidiirliigii Binalar Fen Heyetinde,(;orum Naf1a dairesinde go • 
rebilirler. 

3 - Eksiltme 1936 yth eyluliiniin otuzuncu ~artamba giinii sa
at on bette (;orum Vilayet makammda toplanacak Komisyon tara
fmdan yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapalt zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye ,Urebilmek i~in isteklinin «1821» lira muvak

kat teminat vermesi bundan batka ataitdaki vesikalarl haiz olup 
gostermesi laztmdtr: 

Ticaret Odastnda kayidli olduguna dair vesika ve bu itleri ya -
pabilecegine dair Nafta Vekiletinin ehliyelnamesi. 

6 - T eklif mektublar1 yukartda ii~iincii maddede yazth saat -
ten bir saat evveline kadar Vilayet makammda toplanacak Eksilt· 
me Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos -
ta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazth 
saate kadar gelmi, olmast ve dt, zarfm miihiir mumile iyice kapa
blmtf olmas1 liztmd1r. Postada olacak gecikmelec kabul edilmez. 

- '1479) 

Corum Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

1 - Eyluliin on betinci sah giinii saat 14 te kapah zarf usulile 
ihalesi yaptlmak iizere yirmi gun miiddetle eksiltmede bulunan ve 
talib ~tkmadtgtndan artbrma, eksiltme ve ihalat kanununun ktrkmct 
maddesi mucibince yeniden eksiltmesi a!;tlan it: (;orum Vila yeti da -
hilmde Sungurlu • (;erikli yolu iizerinde muhtelif klllmlarda bulunan 
39 koprii ve menfezdir. 

Bu itin bedeli ketfi 23,426 lira 21 kuru,tur. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak fUnlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Baymdtrhk genel tartnamesi. 
D - F enni ve hususi tartname. 
E- Ketif ve silsilei fiat metraj cetvelleri. 
F- Proje. 
lstiyenler bu evrakt (;orum Vilayeti Enciimen Dairesinde gore .. 

bilirler. 
3 - Eksiltme 1936 yth tetrinievvelinin betinci pazartesi giinii 

saat 14 te (;orum Viliyeti Daimi Enciimen Riyaseti odasmda ya • 

r 

-

BiCKi ve DiKi$ YURDU 
Tesis MUdUrU: ELENi <;ORBACIOGLU 

En son metodla ve ~ok kolay bir usulle iyi diki' 
biJenlere 3 ay, az bilenlere 6 ay, hi~ bilmiyenlere 
9 ayda Franstz liilu metodla tayyor, tuvalet, roblar, 
reklam beyaz ~ama~Jr dersleri kadmlara verilir. 
Yiiksek Kiiltiir Direktorliitunden musaddak teha • 
detname verilir. Kaytd ba,lamJ,hr. 

Adres • Kumkap1 Kadtrga caddesl No. 93 

Karacabey Harast Miidiirliigiinden: 
Hara merkezinin su tesisalt, proje ve ketifleri yaptmlacakt1r. Bu 

it eksiltmeye konulacagmdan istenilen proje ve ke,fi en miisaid 
tel'aitle yapamn projesi kabul ve Ziraat Ve'kiletine arzedilecektir. 
Projeyi yapmak istiyenlerin yaptlacak su itleri hakkmda malUmat 
almak iizere Hara Miidiirli.igiine miiracaatleri ilin olunur. (1366) 

Canakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

ptlacakttr. ' 
Yaptlacak i• Ketif bedeli Muvakkat T. 4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakttr. T 

Gelibolu • Eceabat yolunun 0,000 18210 L. 60 K. 1365 L. 80 K. 5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 1757 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan batka atagtdaki evraklan haiz olup 12,440 kilometreleri arasmdak; 
godermesi laztmdtr: fOse tamirati esasiyesi. _ 

1 - 15 giin miiddetle yeniden e'ksiltmiye konulan liu itin ketif ve 
Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika ve bu iti yapa • fartnamesi Ankara, Istanbul, lzmir, (;anakkale Nafta Miidiirli.ikle • 

bilecegine dair Nafta Vekaletinin ehliyetnamesi. rinde goriilebilir. 
6 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede yazth saat • 

ten bir saat evveline kadar Daimi Enciimen Riyaaet odasmda top- 2 - Eksiltme 5/10/1936 pazartesi gi.inii saat 15 te kapab zarf u-
lanacak Daimi Enciimen Riyasetine makbuz mukabilinde verile • sulile Daimi Enciimende yaptlacaktlr . 

3 - fsteklilerin miiracaatleri 2490 sayth kanuna uygun olmakla cektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii madde-
beraber fOSe intaab yapmlf olduklanna dair N~fta Vekiletinden ve-de yazth saate kadar gelmit olmast ve verilen zarfm miihiir mumile 1 1 
rilmit ehliyeti fenniye vesikasm1 teklif mektublarma koyma an i • 

iyice kapattlmtf olmas1 laztmdtr. Postada olacak gecikmeler ka • 'Ztmdtr. (1352) 
bul edilmez. 0 477) I 

G 0 C M E V S i M i __ , [ istanbul Belediyesi ~ 
dolay1sile Galatada Tilnel caddesinde 24 numarah Anadolu cihetinde kullamlmak iizere bir cankurtaran otomobilile 

Galata fru•at Pazartnda Istanbul ve Beyoglu cihetlerinde kullamlmak iizere ahnacak hasta 
T nakliye otomobili kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. Bu iki oto-

Mevcud linoleum, mu,amba, h1clverd 1stor, perde- mobilin hepsine 5500 lira bedel tahmin olunmuttur. Evsaf1 ve tart • 
llkler vesair mefru,ata aid ucuz fiath ve dayan1kh nameai Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. 
mallar1n qefidlerini tetkik etmekliginiz menfaatiniz Eksiltme 1 tetrinievvel 936 per,embe giinii saat 15 te Daimi En • 
iktiZBSidlr. ciimende yaptlacakttr. lstekliler kanunun tayin ettigi vesika ve 415 

lirahk ilk teminat makbuz veya mektubunu havi kapah zarflarmt yu
kanda vazth giinde saat 14 e kadar Daimi Enciimene vermelidirler. 

Fizuli I. Berkman ve Y. Kllltls 

IV.liizik Ogretmen Okulu 
Direktorliigiinden: 

1- 1936 • 1937 ogretim yth baftnda okulumuza bagh oJarak a~I~ 
lacak olan Konservatuarm opera, temsil, piyano, teori. •an ve orkes· 
tra enstriimanlart gruplarma talebe ahnacakttr. 
2- Konservatuar giindiizliiktiir. Yatth degildir. 
lstekliler bir kabul stnavma tabidir. Tahsil i~in senelik bir iicret 

verilir. 
3- lstekliler, 5 te,rinievvel 1936 pazartesi giiniine kadar Okul 

Direktorliigiine batvurmahdtrlar. 
Bu miiracaatta ataitda istenilen vesikalartn birlikte getirilmesi li~ 

ztmdtr. 
A - Bir hal terciimesi «kendi el yaziSile». 
B - Niifus hiiviyet ciizdant. 
C - Sthhat raporu. . 
D - Kii~iik ya,ta bulunanlar i~in ebeveynlerin tahriri muvafa • 

kati. 
4 - .$an dersi alacak erkek talebenin yafl en afait 18 ve ktz tale~ 

be-nin 16 du. 
5 - Konservatuar kabul smavlart 6 tetrinievvel 1936 sah giinii 

Muzik tlgretmen Okulunda saat 9 da bathyacakttr. 
6- Fazla tafsilit almak istiyenler Okul Direktorliigiine miiraca· 

at edebilirler. «1058» (1592) 

Eksiltme ilaru 

Edirne Miidiirliigiinden: 
1 - Edirne K1z tlgretmen okulunda ketif kigtdlart ve tartname

sine gore yaptmlacak 3813 lira 10 kurutluk tamirall on bet giin 
miiddetle a~tk eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Bu ite aid ke,if kagtdlart ve fartname funlardtr: 
1 - Eksiltme tartnamesi, 
2 - Metraj defteri, 
3 - Silsilei f~at cetveli, 

«B.» (1346) ,.,., 
Ketif bedeli 15041ira 22 kuruf olan (;emberlitatta Kopriilii medre

sesinin tamiri ve tadili a!;tk eksiltmiye konulmuttur. Ketif evralu ve 
,artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. 

lstekli olanlar Belediye Fen ltleri Miidiirliigiinden tasdik ettirilmit 
ehliyet vesikast ve kanunun tayin ettigi vesika, 113 lirahk ilk temi • 
nat makbuz veya mektubile beraber 28/9/936 pazartesi giinii aaat 
14 te Daimi Enciimende bulun~hdtrlar. «B.» (1238) 

Istanbul Oniversitesi Artt1rma, Eksiltme 
ve Pazarltk Komisyonundan: 

l - Fen F akiiltesi Kimya laboratuarlarma ahnacak ve muham· 
men bedeli 6493,03 lira tutan laboratuar e,yasJ 1/10/936 pertembe 
giinii saat 15 te Oniveraite Rektorliigiinde kapah zarfla eksiltmiye 
konulmu,tur. 

2 - $artname ve lisle hergiin Rekt'Orliikte goriilebilir. Muvak • 
kat teminat 487,5 lirad1r. 

tstekliler kanuni vesikalarla teklif mektublarmt ihaleden bir sa
at evvel makbuz mukabilinde Rektorliige vermit olmalart liz1mdtr. 

(1262) 

Mug Ia Valiliginden: 
Muglada yaptmlacak 4835 lira 73 kuruf ketif bedelli Sifat iat .... 

yonu 5/10/936 giinii saat 16 da Mugla Vilayeti makammda Daimi 
Enciimen tarafmdan ihalesi. yaptlmak iizere a~tk eksiltmiye ko • 
nulmu,tur. 

.$artname, plan, model Nafta dairesinden bakthr. 
Muvakkat teminat 362 lira 68 kuru,tur. 
Eksiltmiye girebilmek i~in istekJilerin ihale giiniinden en az aekiz 

giin evvel Mugla Nafta Miidiirliigiine miiracaat ederek vesika al • 
malarJ la:nmdtr. (1469) 

Devlet Basunevi Direktorliigunden: 
4 - F enni 'artname, \ Bastmevi i~in niimunesi ve~hile 24 X 34 boyunda 50,000 tane aan 
5 - Mukavele projesi, zarf a~tk eksiltmiye konulmuttur. 
6 - Baymdtrhk itleri genel tartnameai, lhale 2/10/1936 cuma gi.inii saat 15 te yap1lacaktu. 
Bu terait Edirne ve Istanbul Nafta Miidiirliiklerine miiracaatle · lsteklilerin eksiltme ~agmdan once % 7,5 pey ak~eaini Bastmevi 

goriiliip okunabilir ve istiyenlere paraatz gonderilir. veznesine yahrmalart gerektir. 
3 - A~tk eksiltme 6/10/936 tarihine musadif salt giinii saat on Niimunesi Direktorliikten istenebilir. (1335) 

alhda Edirne Nafta Miidiirliigiindeki Komisyonda yaptlacakbr. 
4 - Eksiltmiye gireceklerin Resmi Gazetenin 7 mayts 936 tarih 

ve 3297 sayth niishastnda yazth talimatnameye gore bu ite gire • 
bilmek i!;in Edirne Nafta Miidiirliigiinden alacaklart vesikalar1 ve 
bu senenin Ticaret Odasma kayidli bulunduguna dair kigtdlarJ 
ve yiizde yedi bu~uk nisbetinde 286 lirahk teminatlarile yukartda 
yazth giin ve saatte Edirne Nafta Miidiirliigiindeki Komisyona mii • 
racaatleri. (1561) 

istanbul S1hhat ve i~timai 
Muavenet Miidiirliigiinden: 

Kadtkoyiinde miitekaid yiizbatt Rtza Akya imzasile 14/8/1936 ta
rihli Sthhat Vekili Dr. Refik Saydam namma mektub yazan zalln 
Istanbul Sthhat ve l!;timai Muavenet Miidiirliigiine miiracaati. (1661) 
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VENOS GlBl GOZEL 
Kalmak isliyorsaDiz, daima 

Veniis Kremi 
Veniis Pudrast 
Veniis Ruju 
Veniis Alb~ 
Veniis Rimeli 
Veniis Esanst 
Venus Kolonyast 
Venus Briyantini 
Veniis Gliserinli sabunu 
Veniis T uvalet Sabunu 
KULLANJN1Z. 

Veniis mfistahzarab en saf ve en temiz 
ve gayn muzu maddelerden yapddtgm· 

dan size ebedi gen~lik temin eder. 
Deposu: NUREDDiN EVLiYA ZADE TiCARETHANESi istanbul 

T elsiz Makinisti aran1yor 
Eski~ehir Tayyare 

F abrikasi Direktorliigiinden: 
Ataitdaki tartlart haiz miisabaka imtihanile bir telsiz makinisti 

ahnacakttr. 
1 - Orta mektebden mezun olacak. 
2 - Yatt otuz beti ge!rmiyecek. 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz miirailelerinin tamirinden anh • 

yacak, bilhassa lambah postalar iizerinde ihtisast bulunacak. 
4 - En ~z iki sene bilfiil telsiz makiniatligi yapmtf olacak ve bu 

iti yapbgmt ves~ikle tevsik edecek. 
5 - Ecnebi kadtnla evli olmtyacak. 
6 - lstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - imtihan neticesine gore 4 - 5 lira yevmiye verilecek: 
lngilizce, alm~nca, franstzca lisanlarmdan birini bilen ve muha • 

bereye atina alanlar tercih edilecektir. lmtihan giinii ayrtca ilan o -
lunhcakttr. 

Taliblerin yazile Eskitehir Tayyare Fabrikast Direktorliigiine mii • 
racaatleri. (1426) 

Istanbul Sthhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomuna li.ztm olan dort kalem rontken alah 
a~tk eksiltmiye konulmuttur. 
1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve l!rtimai Muavenet Miidiirlii

gii binasmda kurulu Komisyonda 7/10/1936 !rar,amba giinii 
saat 16,30 da yaptlacakttr. 

2 - Tahmini fiat «985» liradtr. 
3 - Muvakat garanti 73 lira 88 kuruttur. 
4 - tatekliler f&rtnameyi hergiin Komisyonda gorebilirler. 
5 - hteklilerin cari aeneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sayth 

kanunda yazth belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti 
makhuz veya hanka mektubile belli gun ve aaatte Komisyona 
gelmeleri. (1503) 

BALET ve Klissik Danslar ile 
Jimnastik dersleri vermektedir 

<;ocuklar ; Dort ya!Jmdan itibaren • Biiyiikler ise: sah
nelerde ~ah§acaklan miiddete kadar deralerden 

istifade edebiUrler. 
$eraiti anlamak ve izahat almak istiyenler; hergtin ogled en sonra 
15 den 18 e kadar kadar, Tepeba§t, D'Andria ap. 8 • Kapt 2 ye 
miiracaat etmelidirler. 

1st. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
Istanbul Y enipostane binasmm !fall tamirall 8!ftk eksiltmiye konul

muttur Ekailtme 12/10/1936 pazartesi giinii saat 15 te Galatasarayda 
P. T. T. Batmiidiirliigii Ahm Sahm Komisyonunda yaptlacakttr. Ke -
tif tutart 950 lira 92 kuru,, muvakkat teminat 71 lira 32 kuruttur. 

tsteklilerin ketifname ve tartnamesini gormek ve muvakkat temi
natlarmt yahrmak iizere !fahtma giinlerinde BatmiidiirlUk Y az1 ltleri 
kalemine miiracaatleri. (1657) 

istanbul Liman 
isletmesi · idaresinden: 

' ldare ihtiyact i!rin 200 m.3 mate kovufu, 100 m.3 !f&m kovufu, SO 
m.J giirgen, 100 m.3 koknar, 30 m.3 karaaga~, 1600 fabrika tahtast, 
500 tavanhk !rtrah, 300 kire!rli !fJrah, 2500 yollama, 33 egri mete o • 
dunu, 25 ton kotmahk odun, sahn ahnacakhr. Bunlarm pazarhgt 2 
tetrinievvel 936 cuma giinu aaat 10 da Liman hanmda yaptlacakttr. 
tsteklilerin fazla tafsili.t ve prtname i!fin hergiin Levaztm ~efligine · 
miiarcaatleri ilan olunur. .(1_6_681 

, 
CUl\IHURIYET 27 Eylill 1936 

Hi~rbir erkek yUzii bana te· 
vecciih etmiyor. Diger gene 
Jnzlann baloya ve gezmeye 
ljagmldlklanm, hatta izdi • 
vaca bile talib ljlkhktm go • 
riince adeta gipta ediyorum. 

Fakat hilj biri bana baknn • 
yordu, sebebini de biliyorum ... 
«;irkin bir tenim vard.I. Cil • 
dim siyab noktalarla ve aljik 
mesamelerle dolu idi. Teves • 
siil ettigim biitiin tedbirlerin 
hilj biri fayda vermiyordu. Fa· 
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettigi yagsiZ beyaz Tokalon 

kremini tecriibe ettim. Bir kalj 
giin sonra, cildim daha beyaz 
ve daba nermin bir hal kesbetti. 
Bir bafta nihayetinde biitiin 
siyah noktalar ve a~:Ik mesa • 
meier tamamen zail oldu. Cil 
dim beyazland1, ve yumu§adt. 

Artlk lrukanc degilim. ~imdi 
tesadiif ettigim biitiin erkek
ler bana giiler yiiz gosteriyor
lar. Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde taze krema ve musaf· 
fa zeytinya~ mevcud olup bun· 

lar mesamelere niifuz ve sabun 
ve suyun izale edemedigi gay· 
risaf maddeleri tamamen gide· 
rirler. Ayni zamanda cildi besli
yen ve gencle§tiren luymetli 
unsurlar da vardtr. Her kadm 
hatta ya§b bile olsa az zaman 
zarhnda gene lozlann bile giP· 
ta edecegi Bljlk, taze ve cazip 
bir cilde malik olabilir. 

SIHH~T I N I Z' 

KORUYUNUZ 

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile haZJrlailDll§ • 

ttr. Haznu kolayla§hl'll'. iuln • 
ban izale eder. Kant temizliyerek 

viicuda tazelik ve canhllk bah§e
der. 

lNG:tLtz KANZUK ECZANESl 
Beyoglu • tstanbul 

Biitiin kremlerin i10inde birinci 
olan ve daima birinci kalan 
Krem Pertev oldu. Bu Krem 
Pertevin her zaman pek biiyiik 
bir itina ile ihzanndan ba§ka 
bir §ey degildir. Krem Pertevin 
tertibine (gayrisaf) hiljbir 
madde giremez. 

KiRALIK 
~iiJ l ide (Yeni istasyon tramvay 

durag1) Kii~ilk Bah~e sokagmda 
8 numarada, Koket 10 odah bir ev 
(Viii a), bah~e, kalorifer ve her 
konforu havi. Isteyene garaj veri
Hr. Gormek i~in yanmda 10 No. ap. 
kapJCJ&lna miiracaat. Tel. 42529 

Ayni aokakda 10 numarah a
parbmanda, 6 ve 8 odahk daireler 
Kalorifer, asansor ve her konforu 
havi, giizel manzara, fiat elveri§li. 

Telefon : 42S29 

Sahib ve Ba$muharnrt: Yunus Nadi 
Umuml ne$1'1.1/att tdare eden Yan lglen 

M1ldiLr1l: Hikmet Munil 

cumh.urtllut matbaasa 

ADEM • 
I iKTiDAR 

Tabletleri - Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255) 

Giizel San' atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
Mahrukabn nev'i Ahnacak 

Miktar 
Muhammen Tutarl Muvakkat te-· 

Fiat Lira Kr. minat ak~esi 
L. K. % 7,5 

Live maden komiirii 100 Ton 11 SO 1150 86 25 
Giirgen odunu 60 Ceki 2 40 144 10 80 
Me11e odunu 20 Ceki 2 70 54 4 05 
Mangal komiirii 1200 Kilo 03,25 39 2 93 
Kok komiirii 30 Ton 16 SO 495 37 13 
Cua 500 Kilo S 25 1 88 

Akademiye yukartda cins ve miktart ve muhammen bedellerile teminat. miktarlart gosterilmif olan 
mahrukat &!rtk eksiltme ile ahnacakttr. lhale 5/10/1936 pazartesi giinii saat 9 da Cagaloglundaki Yiik
aek Mektebler muhaseheciliginde yaptlacakhr. Talibler mufassal fartnameyi bedelsiz olarak Fmdtk· 
hdaki Giizel San'atlar Akademisinden alabilirler. (1338) 

I 

Ni~anta§tnda - Tramvay ve .$akaytk caddelerinde 

IvAn $i$1i Terakki Lisesi I __ , 
ANA • ILK • ORTA • LISE 

Z ve ERKEK TALEBE ICIN yanyana ve geni11 bah~eli iki binada AYRI YATI TE'iKILATI vard1r. Mevcut 
Franstzca, Almanca, lnglllzce kurslar1na dokuz yqmdan itibaren her talebe i11tirak eder. Mekteb hergiin 
saat 10 - 17 araa1nda a~1kbr. Kay1t i~lerine Cuma, Pazartesl, Car.fjamba gGnleri bak1hr. Telefon: 42517 

Sarachaneba§t 

Horhor caddesi HA YRiYE LiSESi G~::nz 
ANA· ILK- ORTA- LISE· TAM DEVRE 

Okulumuz her zaman gordtigu tevecctih ve ragbet iizerine Hk stmflardan itibaren yabanc1 dil 
tedrisabnt yeni bir te§kilatla kuvvetlendirmi§tir. Ktzlar ktsmt ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otobuslerile nehari talebe hergiin evlerinden aldmhr. lstiyenlere tarifname gonderilir. Kayid i~in 

bergiin saat 10 dan 16 ya kadar Direktorluge miiracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 ---· iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLUGUNDEN: 

1 - Ilk, Orta ve Lise kiSlmlari i!rin ktz ve erkek, yatth ve yahsiz talebe kaydma devam olunmaktailtr. 
2 - Kayid i!rin hergiin saat 10 dan 16 ya kadar okula miiracaat edilehilir. 
3 - Bu ytl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrtlan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 

ahnacagtndan okula girmek istiyenlerin biran evvel miiracaatleri tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kayid f&rtlartnl b 'ldire t ifn me aonderilir. 

~ehzadehatt, Polis karakolu arkasmda, elefon: 22534 

.----------- Ni!;anta,•nda ----------'• • I$1K eski (( Feyziye ~· LiSE S I 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 

Ana, ilk, Orta, ve Lise ktstmlan vard1r. Yahh ve yabstz talebe kayd1 i~in hergtin miiracaat 
edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gonderilir. Telefon: 44039 

ist. Posta T. T. Bafmiidiirliigiinden: Ademi iktidar, 
ldar() ihtiyact i!rin ahnacak 175 ton Marin Lave komiirii &!rtk ek -

ailtmiye konulmu~tur. Eksiltme 5/10/936 pazartesi giinii saat 15 te 
Galataaarayda Istanbul Posta T. 1. Batmiidiirliigii Ahm Sahm Ko
miayonunda yaptlacakttr. Muhammen bedel 2187 lira SO kuru~, mu
vakkat teminat 164 lira 6 kuruttur. lsteklilerin tartnameaini gormek 
ve muvakkat teminatlarmt yahrmak iizere eksiltme giiniinden evvel 
Batmiidiirliik Yazt ltleri Kalemine miiracaatleri. (1304) 

Bel Gev,ekligine 
en tesirli bir ita~ SERVOIN' dir. 
lhtiyarlara genclik, yorgunlara 
dinclik verir. Tatraya posta ile 
185 kuru,a gonderilir. Sirked 
Merkez Eczanesi Ali Rtza. 

$iRKETi HA YRiYEDEN: 
Bogazi~inin Iatif ve ~msalsiz havas1ndan, sular1ndan, mesire .. 

lerinden; sonbahara girmek iizere bulundugumuz bu mi.isaid 
giinden istifadeye kotunuz. 

ilk postalar hep bildiginiz gibi gidip gelme biletlerde yiizde 
elli fevkalide tenzilithd1r. 

Zayi - 930 senesinde Ni§anta§ luz 
orta okulunun albnc1 simhndan aldt • 
gun tasdiknameyi zayi eyledim. Hiikmii 
yoktur. 

Fethi k1z1 Meliha 

inegol Halkevi Baskanhg1ndan: 
tnegol Halkevinin bir bando ogretmenine ihtiyact vardtr. tsteli • 

lilerin hiiviyetlerile tartlartm Eve bildirmeleri. (1542) 

,--~~~~~~==~-~--~--~~~--~, 
Radyoda islahat 

HukOmet, zengin bir programla i§e ba§ladt 
( 11 Eylul 1936 Cumhuriyet gazetesinden ) 

Sizde bu programlardan mahrum kalmamak i~in bir 

RADYOSU al1n1z 
Her fiat ve kudrette makine mevcuddur. 

MiKARADYO 
Voyvoda caddesi, N azh han, Galata 

T elefon : 49021 
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