
lzmirde incir t:Je üzüm 
pıqasası 

İzmir, 13 - Piyasanm açıldığı 
günden bugilne kadar borsada satılan 
mıkdar 87256 çuval üzüm ve 58809 
çuval incirdir. Piyasa hararetini mu
hafan etmektedir. 
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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik- 1 

tiren okuyucumuz KURUN i 
doktoruna kendini parasız J 

muayene ettirebilir. 

····································-··-··· .. ·' 

''Kızıl ordu sulh ordusudur,, Manevralardan so ra 
G. Uboroviç'in nutku 

(Yazısı 2 ıncı sayıta·ıa ı 

Yugoslavya intibaları 

Zağrepte lllr gl·a 
Çobanlıktan yetişen. ve en büyük 1 

sanatkarlardan sayılan heykeltraş 

Z
a~ep, 9 Eylül, (Başınuhariri
mızden) - Bugün sabahleyin 
saat dokuzda Belgrattan ha-

reket ettik; öğleden sonra saat beş 
b~çu.kta Zagrebe geldik. Zagrcp Hırva
tıstanm merkezi olan eski, büyük ve 
mamur bir şehirdir. Yann sabahleyin 
saat altı buçukta buradan da Lubli
yana'ya gideceğimiz için şehri gündüz 
gözü ile görmek için ancak bir kaç 
saatlik vaktimiz vardı. Fazla olarak 
bu arada valiyi ziyaret etmek de la
zım geliyordu. Onun için (M.eströviç) 
in galerisi ile şehrin Halini gezebildik. 
Diğer yerleri şehrin eski ve yilksek 
kısmını teşkll eden bir mevkiden umu
mi bir manzara. halinde görebildik. 
Meströviç Yugoslavyanm kendisile if
tihar ettiği bir heyke!traştır. Bu hey
kel traşta bilhassa dikkate çarpan ci
bet yetişiş tarzıdır. Meströviç Dal
maçyıı. köylerinden birinde doğmu~ 
tur. On altı yaşlarına kadar bu köyde 
bulunmuş ve çobanlık etmiştir. Fakat 
daha çocukke~ ~end!sinde güzel san
atlara karşı buyük bır istidat varmrn. 
Dağlarda sürüler arkasmda gezerkP~ 
ağaçtan çakı ile kUçUk heykel nümu
neleri yaparmış. Çocuktaki bu fevka
lade istidat nihayet çobanlığa galebe 
ed:_~ek bugün yalnız Yugoslavyanın 

heyk~ı~~aşı .oımuştu~.' s~:~t':~;~~?A~ 
de ~U~k bır refah bulmuştur. Mest
rövıç şımdi elli ile elli beş yaşı arasın
dadır. Yugoslavyada yapılan bUtiln 

milli anıtlar onun elinden çıkar. En 
son eseri şimdi Belgrat civarında ya
pılmakta olan on beş, on altı metre 
yUksekliğindeki bUyilk (Meçhul as
ker) anıtıdır. 

Şehrin haline geldiğimiz zaman 
artık karanlık basmıı;tı. Bir elektrik 
düğmesine basılınca '"her tarafı gün
düz haline geldi. Buradaki hal gerçek
ten yeni yapılacak yerler için nümu
ne olacak derecede mükemmeldir. Bu
nunla beraber Türk parasile Uç yüz, 
üç yilz elli bin lira kadar bir para ile 
vücuda gelmiştir. Eserin mükemmeli
yetine göre bu para hiçtir. 

Zagrebe geldiğimiz zaman burada
k! Türk konsolosu ile Zagrep gazete
ciler cemiyeti reisi olan zatı istasyon
da bulduk. Türk gazetecilerine karşı 
büyilk bir nezaket eseri gösterdiler. 
Bir iki saatlik bir zaman içinde şehrin 
belli bnslt yerlerini otomobille biı.c 
gösterdiler. 

Akı,am için Yugosla.vyanın (Zag
rep) valisi tarafından (Esplanade) o
telinde yemeğe <:ağınldık. Bu yemek
te mevkiin en büyUk asken komutanı 
ile bütün gazetelerin mUmessilleri bu
lundu. Bu mektubu yemekten sonra 
geç vakit yazıyorum. Sabahlevin, yu
karıda 'işaret ettlfim gibi, buradan 
saat altı buçukta kalkacağız Lubliya-
ını ,;ıuc ...... ı;ı~. :Cuı ~ vıı: ~ ao.~~ ... ı 
dıktaiı sonra tekrar trene bineCeğiz. 
Oradan da Bled'e varacafız. 

ASIM US 

Dil bayranıı 
26 Eylülde bütün memlekette 
büyük tezahüratla kutlanacak 

Get;;en dil kanıltaguıa ait bir intiba: iki. celse arasında 

tatanbul, 13 CA.A.) -Türk Dil Ku· 
rumu genel sekreterliğinden: 

1 - nt Türk Dil kurultayının top -
!andığı 26 eylülde, bundan önceki yıl -
larda olduğu gibi, dil bayramı Türk Dil 
Kurumu üyeleri, halkevleri, gazeteler ve 
yurdun dilseverleri arasında kutlana -
caktır. 

sayılarında Dil bayramını kutlayacaklar 
ve Türkiyede dil çalrşmalan üzerine 
yazılar yazacaklardır. Bu yazıların da 
birer kopyası Türk Dil Kurumu genel 
sekreterliğine gönderilecektir. 

5 - Bütün kutlama ve tezahürlerde 
fU noktaların tebarüz ettirilmesine çalı
şılacaktır: 

a) Ulu Önder Atatürkün yüce hima -
ye ve irşadı altında Türk dili üzerin -

Küçük 
anlaşma da 
Faşist blokuna mı 

qiriyor? 
Parls, 13 - Küçük anlaşma dev

let adamlan Bratizlavda görüşme
lerine devam etmektedirler. 

Çekoslo\·akya hariciye nazın bir 
söyle\'inde şöyle demiştir: 

"Konseyimizin bu toplantısında 

bir kere daha şahit olduk ki, küçük 
anla~ma sarsılmaz bir teşekküldür, 
Bugünkü toplantımızda yakında Av
rupada yapılacak siyasi görüşme. 
\ere dair aramızda fikir birliği te. 
minine çalıştık. Ve bu fikJr birliği. 
nl, her zaman oldbiu gibi, elde et
tik. 

"Anlaşmamızın hedefi sulhtur. 
Bu gayede bütün mllletlerle mesai 
birliğine hazınz.,, 

KOÇUK ANLAŞMA ROMA 
BWKUNA MI GiRiYOR? 

Paris, 13 - Rom.adan bildirildfff
ne gCire, kU~ anl&flll& daimi kon
seyinin toplantısı Jtalya tarafından 
allka ile takip edilmektedir. 

Roma siyasi ınahaftlinde, klçlk 
anlaşmanın da Jlo•a mlsakma dahil 
olacağı, yanl ltalta - Almanya -
Avusturya blokaıta iştirak edecett 
ve srurıın ~e-~r4c bu bluk 
la bir olarak ltoelıet "eeett m
nedflmektedtr. 

Diler taraftan, ~ • anlqma 
devletlerinin Roma misakı dnletleri 
ne bir iktisadi i§ bfrlifl de tesisine 
çalıpcaklan kuvvetle flmit eclJlmek. 
tedir. 

Arıkan 

Harp veqa Sullı ! 
Hitlerin 

bir 
bugün söyliyeceği nutuk 

olabilir dönüm noktası 
Alman ordusuna verilen 

emr ın nıanası nedir? 
Berlin, 13 (A.A.) - Blümberg 

Alman kıtalarının Hitlerin radyo ile 
neşredilecek nutkunu din !emek üze
re pazartesi günü saat 16 da top. 
]anmalarını emretmiştir. 

••• 
Dünkü tarihi taşıyan yukarıki 

telgruftan da anlaşıldığına göre, 
Alman nazilerinin bugün yapacakla. 
rı son toplantıda Bitler yeni bir nu. 
tuk ~yliyecektir. 

Bu nutka bUtUn Avrupada fev
kalide bir eMmmiyet verilmekte, ve 
nutuk dünya harp ve sulhunun 
bir dönüm noktası addedilmektedir. 

Bilindiği üzere Alman resmi er
klnınm ağzından Sovyet Rusya 
aleyhine son Nüremberg kongresin
de olduğu kadar, açık bir ittiham ser 
dedilmeml§tL 

Bu itibarla Bitlerin bugün yeni 
söyliyeceğl nutuk da endişe ile kar. 
tılanmaktadır. 

MiLYONLARCA KiŞiLiK 
NUMAYIŞ 

Nüremberg, 13 (A.A.) - Bu sa. 
hah, Bitler, motörlü kitaat önünde 
.. ,.l_lt olduitl ••tk•ada nelm le 
demi~ ki: 

Kend.isfni yenmiş olduğumuz es
ki Takibimiz, aramızda tahrikat yap 
mafa uğraşıyor. Yumruğu ile bizi 
tehdit ediyor. 

(Sonu Sa. ! Sil. .JJ 

lspanyol asileri San 
Kültür Bakanı şehrimiz- Sebastien'i aldılar 
deki işlerini bitirip gitti -----------

.. xu1tUr Bakanı Bay ~~~t.~ıkan Şimdi 1 alevera önünde muharebe başla~ 
dun akşam Ankaraya dönmuştur. Bay 
Bakan şehrimizde kaldığı on beş gün Mad •tt • t h• 1 • 
~f=~~i~n~=~~:~~~~~d~~i~~ """ • rı e ~azıye ~a ım _eşıyor; 
tiyaçlarile alakadar olmuş ve izahat asiler m utareke ıstemıyorlar 
almıştır. 

Hukuk fakültesinin dört yıla çıka- (Yazısı 2 fncı sa),fada) 
nlması işile yüksek tedrisat direktörü ------------------------------I 
Bay Cevat şehrimizde bir kaç gün da-
ha meşgul olacaktır. 

··-·-·-· .... ········-·-·-·-···-··--···--.... 
Büyük 

müsabakamızda 
kazananlara 

Hediqeleri veriliyor 
Gazetemisin tertip ettiği büyük 

müsabakada kazananlara hediyeleri 
cumartesi gününden itibaren veril -
meğe batlanmıttır. Kazanan oku -
yucularımız her gün öğleden sonra 
Ankara caddesindeki idarehanemizc 
müracaatla hediyelerini alabilirler. 

.. _. .............. ---.. ·········--·-····---··· 

Dünkü spor faaliyetleri 
Romanya boks şampiyonu Kir-ya.koyu 

dokuzuncu ravuntta mağlup etti 

Mu dada yapılan müsabakalarda Bey 
koz lstanbul şampiyonluğunu aldı 

2 - 26 eylül 1936 cumartesi günü sa
at 18 de Ankara ve İstanbul radyoları 
birlegtirilecek ve kurum adına bir söy· 
lev verilecektir. Bu söylev bütün hal -
kevlerinde radyo ile dinlenecektir. 

deki çalışmaların her gün daha çok ge· -------------

3 - Halkevleri, söylev saatinden ön· 
ce veya sonra kendi bölgelerindeki im· 
kina göre dil hakkında konferanslar 
vermek, şiirler okutmak ve türlü teza · 
hürlerde bulunmak suretile dil hayra • 
mını kutlulayacaklardır. Halkevlerinde 
verilen konferanslar ve okunan şiirlerin 
birer kopyası Türk Dil Kurumu genel 
ıekreterliğine gönderilecektir. 

4 -Türkiye gazeteleri 16 eylül 1936 

nişliyen yüksek bir faaliyet aldığı, 
b) Ana dilimizin geniş varlıklarını 

bulmak üzere yapılan araştırmaların, 

yalnız Türkçeyi değil, bütün dünya dil- 1 
lcrini ve genel dil bilgisini ilgilendiren 
yüksek bir buluşa vardığı, 

c) - Yeni Türk dil tezinin üçüncü 
Türk dil kurultayına iştirak eden yerli, 
ve yabancı dil bilginleri tarafından da 
iyi karşılanmak suretile bir kat daha 
kuvvetlendiği, 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 

Fransanın harici 
siyaseti 

Paris, 13 - Hariciye nazırı Bay 
Delbos bir beyanatında Fransanın 
harici si)asetini izah ederek şöyle 
demiştir: 

"f<'ransanın bugünkü siyasetinin 
en büyük prensibini ispanya işlerine 
müdahale etmemek teşkil etmekte -
dir.,. 

Romen boksör Teodoreako Kir1Jakou_a sol kroşe•ini irıdinnek üzere ik 
JYAZ181 5 inci sahifede). 



lspan yol isileri San 
Sebastien'i aldılar 

"Kızıl ordu sulh ordusudur,, Şimdi 7 alevera önünde muharebe başla 
Madritte vaziyet vahimleşiyor; 
asiler mütareke istemiyorlar Mane'llralarını bitiren Beyaz Rusya kıta/arı Mareşal 

Voroşilofun önünde büyük bir geçit resmi yaptılar Hendaye, 13 (A.A.) - Nasyonaıı.t nun bir neuket zlyaretl oldufu 
kuvvetler, dün gece yansı San Sebu- Jmmekt.edJr. 

"Kızıl ordu tayyarecilik, paraşütçülük ve tankçıhkta 
büyük teknik muvaffakıyetler e~de etmiştir,, 

tiene girmişlerdir. İSPANYADAN NAKLEDtt..EN 
TALEVERADA MI BAŞLADI! ALlılANLAR 
Burıros, 13 (A.A.) - Yüz saatten- Berlin, 13 (A.A.) - İspanyol 

beri Talevera cephesinde muharebe rmda bulunan Alman ainiralı 
başlamıştır. den gelen malbıata göre, 26 ai-rust;GI 

MADR1TrE V AZlYET ile 10 eylUl araamda 384 Alman 

Ecnebi askeri heyetler manevralarda Kızll 
orduyu çok beğendiklerini söylediler 

V A.HlMLF.ŞtYOR 19M yabancı, İapanyadan n 
Sevilla, 13 (A.A.) - Jerez Dela miftlr. Alman vapurlan tarafmdan 

Frontera radyoeu, mll1s krta&tmm Ta· parıya karqıkbklan bqJangıcm 
leverada vuku& gelen muharebede 360 beri nakledilenlerin adedi 4:.921 ıl 
ölU, 300 tüfek, Uç mitralyöz ve bir ha- man olmak üzere 11 bin 637 ye 

yolda yürilmUyorlar. Ve lıarbin önüne 
geçmek için tedbirler alıyorlar. 
ÇEK HEYETi REiSiNiN MUKA· 

BELESI 
Çekoslovak heyeti reisi general Lu

.za, bu nutka cevabında heyeti murah • 
haaalara gösterilen hüsnü kabu1den do
layı teşekkür etmiı ve demittir kt: 

Kızıl ordunun ytlkaek askeri vasıf -
larma ve kudretlerine bit kere daha ka· 
naat getirdik. Aıkeı1 ıınıtlanııızdan iJd. 
ai bilhassa üzerimizde çok derin bir te
sir yapmıştır: 

1 - Modern muharebentn her tGrlO 
ıartlan içinde büytllc bir olgunluk gaı
teren tanklannıı, 

2 - En milgkül hava ıeralti ~inde 
gilç vazif et erini tamanı11e ifaya rnuvaf • 
fak olan takip, hbcum bombardiırıan "le 
tarassut tayyare1erlııh. 

Nihayet, yılmaz paraıtıtçUlerlnizln 

yUbek maharetini ve bUtthı ıunufu at· 
keriyenln hareketteki lnllcaımıu kaydet 
mek mecbtırfyethıd~ 

FRAN!IZ ERK.ANI HARBiNiN 
SöZLERt 

1Pranaız heyeti reisi otaıı Pransu el"' 

klıu lwibye refıf mua.W general 
Schwei11cut demittir td: 

Orduııuı bilhaau tayyarecUik, par ... 
ıütçillilk :ve taıı~hk lahalannda adın 
teknilc muvaffaldyetlet e1~e IUftlttir. 

Soiryet topraklanna bilhassa el•erif)i ~ 
lan bu yeni harp usullerini kullamnalı: 
imktntarını vermtktedlr. Bu uMıller coi 
rafya itlbarlle bapa fUClat ~· bu • 
Iunlll\ mtttıleketler tarafından dl bGyGk 
bir itina ile tetkik olıımDalı4ır. Aaltet • 
lilr llaltatımn bu yeni meselelerini tet1ı:lk 

için bize gösterdiğiniz kolaylıktan dola- van topu bırakmıg olduklarmı bildir- selmektedlr. 
yı tize tıtekkUr ederiz. mektedlr. 3000 REHiNE TEHLtKEDE Kl! 

Hiç bir aakert gayret bütiln milletin Sevilla radyosu, :Madrlt kabinesi Hendaye, 13 (A.A.) - San !e 
fıtirakine istinat etmene aemereli ola _ erklnı arasmc!8. §iddetli ihtilat çıkmış tien'in nasyona.llBtler tarafından 

olduğundan ve vulyetin gtlnden gUne lindezı IOnl'a askeri harekltm merk 
mu. Gençliğin beden terbiyeai ve ordu- vahimleşmekte bulunduiundan balı- Bilbaoya intikal etmiftlr. Htlktmet 
f& alınmadan enel askeri talimleri i~in seylemekt.edir. Bu radyo, cephelerin ler buranın mtldafaasIDJ korumak i( 
ittihaz ettiiiniı tedbirlerin neticelerini heyeti mecmuumdan hük6metln yedi bınnmalı bir faaliyet gösterme 
ordunuzda a:CSrdUk. tayyaresinin aon muharebelerde df1· ler. Azıartiatıer ellerinde bul\DIClurd 

Bu auıctle orduya, uzun ve seri yU- ttlrillmilf veya kaçmağa icbar edilmiş lan 3000 kadar rehine vasıtaaiyle 
olduğunu illve etmektedir. ;yonaliatJer Uaerinde kuvvetli bir riltfil anzah topraklarda Jı:opnk iler- AStt.ıım. lılOTAREKE tsTDdYOR- yik Y&&1>C&klan tımldhı4edfrJer. 

liym ve uamt derecede ıa.., bir za • LAR KILLt HAREKETtN MABtYETt 
manda ıiperlcr yapan kur'a efradı al • Burgoe, 13 (A.A.) - Ecnebi mem- Paris. 13 (A.A.) - lspaııyol ıı 
maya muvaffak oluyonunuz. Keza mU· Jeketlerden gelen bir telgrafta Madrit youalistlerinin reia1 General Fran 
kommel bir topçu ve mllkemmel bir ıU- ile Burgoe arasında yakında 15 gün- Mat.en gazete.inin muhabtrlne 
varl, ceaur tankG'lar ve tvvarecller ve Iük bir mütareke aktedilmeei mUmkün natmda millt hareket, komUıı18Wf" 

"' olduğundan bah&edllmekt.edir. HUJdi- pençesinde 51mek lstemiyen blltiln b 
bUhana bafuamuda ebediyyen kalacak met komiteli, bu haberi kat'I surette milletin ayaklanmasıdır, clemf~tfr. 
olan emıalılz panıUtçUlerinizl gBrdilk. tekzip eder. JJ.lrt ZABlT !DAMA. K.ABKOK 

General Schweiugut Fransa ile Sov- Komite erkA.nmdaıı biri, Havu ajan VaJaıuıiya. 13 (A.A.) - Mahkem 
yetler Birliji arasındaki teıriki mesai _ ıı muhabirine demietir ki: isyan cUrmtı ile Luıitane ıllvari ala 

1n ..t Bu haber, 11anZtf bir haber olmak- subaylarından bir albayı ve bet t 
n tek bir gayer., ıulhun muhaf~ıu • tan tkJ /•la b'r f811dtr. Bitlim Jladrlt meni idama mahkdm etmfetlr. 
nı istihdaf eylemekte olduğunu MSyliye- tıe müMkereae bvJunabUeoeğimw ze- SAN SEBASTtEN YANIYOl\ 
ret sözlerini bitirrnfttir. habmı u:yandsrmağa 'IYllJtu/ bir manev Ban Sebaatien, 13 (A.A.) -Dllıı 
INGILIZ HEYE'l'I REiSi DiYOR Ki radır. Harp, naqOflGUd krwvetlerin ce yansı nasyonalist: kuvvetler -•·.tı• 

fngilb heyeti nlai gaıenl Wavell tam " kat'i zafmile weya'Mıt 111adrft tik tntlerinl ta«al etmle bulunuyor~ 
dt ....... deııdftir: kuvvetlerinin kayst w prtaw tealim eh. Sokaklarda tilfek ateeıerl otuyo 

..,,_ oımaat,ile sona erect11dir. du. Saat ikide nasyona1istJ« yavad 
Gtnt " ta* Kın1 Ordu ile burada, MADRITrE SOVYET B'OYOK ELÇi- )'aVBf tehrln ortalarma dolru Uerle-

manevralarda ... tık. Bu tan11ıpn ile- stNtN zlYARETl 1nlye bael•mlf)ardı. l'akat blrdelb 
ride ~ bulaeaimı ve )'akm bir za.. Kadrit, 13 (A.A.) - )(. M'artinez bir qo~ ev yuım:rya hqlaırııfbr. A 
mancll Km1 Ordu lıeyetlnl lnsfiterede B&rrio, SoVJef; bllJWc elciai JıL R«.en· JW118tler her tarat-. yanpı bom 
11llml1m11da ba1ıtlym olacajımm Umit 1_'bedı __ 'ln_lii_yvetbal ___ p.bul __ etmlft.lr_..;;;.__· _Bu_-_n_a_t11_o_r_ıa_rd_ı_. ____ ...;,_...__ 

tdiJon-. Sulh ~ lııgiltere - H 
"'tok~ 1'r ordmnwı ~~r ve bua rp 
den tank, tayyare •e diicr harp vau • 
taları mflrdamıda tiJAblaR Jma bir za. 
man .. JDIUk oıum,acap. Ancak ıul • 
1'a lnawtdl bir iltiaatıa& olalrilmeleri 
için donanmanuı. ordumuau ve han 
ldınetlerim1al 10D Rmat11arda takviye 
etmeye muvaffak olduk. 

~ (Uıt11anı I fntlde) J tar, ftbt &ıım.,••la bo ... .ı. 
Pakat 'bizim hakkımızda evhama mıyacaktır. 

hayallta kapılmasın. Biz her za. BIY MU KUVYE'l'LBRIN GB~ 
RESMi 

embefl, 13 (~.- A 

&Yunanistanın iktisadi ve mali siyaseti j Surlyeye 
B"lflelr.il mııavint miihim bır nutıık algledi • t•kJ"( ·ı· k 

mandan ziyade hazırız. Ecnebi mem 
leketıercle laalk klileleri, au7onal 
sos,.ıısm, fqlzm aleyhfade ft ı..ı. 
şel'lnl lehlno, bir ta.km niiınaylf. 
ler icramna teşvik ve böyle niimayl1-
lere daTet edUlyor. 

Ben, şimdiye kadar Almanp1J 
Jdt bir •••• ,... da•tt ........ , .. 
kat 1&1•t tlav•t edecek olmam (flcl· 

asi kunetı,rJabt Myü n8-
~ M. Hltledl lain .. yap&lan 
Mr pçlt reaıni ile sona ermiıt 

AllBU iÇiN BBŞ lllLro~ 
BY YA CAIC 

lltlrembers, ~.) - Doktor. 
Lq, kQııeredeki n ••da, fld 111 

Atim, ıa (:ıcuatnf> _ ~1 BlltUn bunlarda.il maada, emnıyetı. ıs ı a ven ır en 
-.vmı B. kviçJaııoa radyo ile net- miz, tarihin verdiği muan.am manevi 

D lm• 'bir ııuttunda Yananistanm ik- ku'fVete, bugün httkbıetin tegekktll liltentle1un ve Antak-
• ••• ftllyetmi ~ et.mit •• elCUJD.. tarmna ve memleketimizlıı ekonomik, • 
Cı~: d '* lktülMtt Biyasal ve moral bayatmJ yıpratan ve gaga mrılıtarıget 
~ J~ "iı::ıa 111anor r.eııtrllyen sıyaat partU.nn k8lcbn1Dlı& wri 'me•ini iati11orıız 
~-lt.aGlır, bu J.rnanın mdlnetleri l1JDe. bulunması keyfiyetine dayanmakta-

..._: dır. Sbri7111in istilrJIHae bvupur, 
hi1rriyet için tarihin her •maıtmda 
lauı aJataut, lltlkW IW'bJAde bunun 
fclrt ıeferber oımut Türk tnllletini 
candan ımndirmittir. Aaıtlarca ce • 
nup villyetlerl ile birlikte bir idare 
alana yapmıı bir mm.tin Dundan 
baz du,_..11 imklntızdır. Suri • 
yenin bsl an•rut ,ttAUnde onun aa • 
adetine iftirak eden biz Türkler, ay-

Ynnanfthlnm lktiaadl ve inaU rea- Yunanistamn iktisadi kurtuluşuıı& 
P ltalllnlln dertıı ~ tahlil edilmiş emniyet ve imammızm başka ve en 
~. bir çok kıymetli it menba· mtthlm memıedt de kuvvetli iktl&adl
~ ıra.utan ve Jtgtlerle it ftricile- yat rejimidir. tktıiattan bahaettifi. 
• &ti8llll -oan kollllnilt hareketinbı mil l8.Dlan bundu ısat'tnen sefalet 

1ıJ•~ııeam1t olnıllll, Yuna milleti- J_.....,.._ alıdıl' Biztırt iktl 
Jwıaatklr bUlunmaaı, milletin ik- manası çıkarıwıam • -

111118'1 Ye •bbUI hasletlerine malik &attan anladığtnıız mana, gerek dev; 
,.-, &1lftl ve 11ratte pek gabuk u.. Jet olarak gerek fert olarak her tiltlü 

israflardan vug~mektlr. 

• • 

lllııaet'ut alaHd btll'llyea 210 bin 
f Hall<nleri sporcuları nUfuBlu llkenderun. Antakya ve ba-

bugiln gidigor vaUtiai 1a&t1r1atmıktan lleııdimizi •. 
Balkevi aporClllarmdaa futbol, lamaJd. Buraları da hakları olan 

ıtlreş, 'bisiklet "t'e eskrim takımları mıdıtariytt• kavupahdttlar. Jlunu 
IMllria R•1•1a laareket edecekler • liylerken, i'rullSlana vaktile B8z 
tı vermit olcl~ gayet baldı olarak 

• • ....... ....... clltfialllyor, lmiyesıin ele, iltikWin 
C. H. P. ı•,-•-anl .,._ tre 1 .. incl uh .. _ • _._._ ._ haz• ._ • ,...arken. m tariyete ....... , .... en ......... .uaceda. kawpcak kUgUcilk bir Wlcenin at -

ruun bafka•lıtıa4a lnllaaa 1aı1et 
.. ıaretlı te,.kkll lt•lfUr J .uauna mani olma dU,Unceaine aap -

1 - llkrf• ı Altı ıporn, Mı ıc1a-.... -.. '.••-lma-•inaruyamaıo•nuıı_. ......... 
rtel "' hakem. ı• 

2 - Blllklet: Dlrt IPOHU. bir Pariste siqasi bir 
turtd" Mkt•. 111l•9an 

8 - Glr81t Oa it ılrlffl, Bd ida- Parla, 13 (A.A.) - Dün saat 19,21 
reel 't't b&kem. de Cbalbps ElyuM'de biraz galeyan 

' - Patbol ı T!rml cllrt aporeu. i- laW11le selmlıUr. 
111191111111 

... 
1 ld ı......ı.,. bakım. PeshMÔalt ola• birliklere mtn· 

...... 1lqka bffl•1• Mı dok.. sup, 100 seaç baimP çafınnaja bat
tor, bir tlrdmaa ile Ana4ohl Ajan. Iam:olarcbr. Maamafih lü~ kini.le 
1111111 lataa1*1 .ırelltlrtl rtfakat et. Jaraıan .. .., ve wvldfat :rapılma. 
••kWlr. •. , •. 

Ekipler, eskl senelerin te~rilbele- -------,.. ..... __ 
rtle lUzumu kadar 1edekle kunet- H-eyet teırlnf~vvel.,. ortalarında 
lendirllmJttir. dönecektir. 

datll al1uflar), bir - .... ,. 
............. o .... ,..... .... .. 
Jladın •aJ&rul oa Wa .,..,.. ... ld· 
fi ı1r1ı.ı,eeeldlr. MOYflllar• t.. ........... ,... ......... 
karp .. 111u .. drllee*tlr. ... 
bir aalaarlp .ıatue 4'1ılllllrta ld 
bll flptkl awt ..,. ..... ,.._ Bit 
killllFI bql ............. JOL 

Dil bayramı 
(VıtrMtı..,..J 

d) Tlrk klklrlda in ilki ... 
kıyulJ oldutıı Pbl Tirli dWıWI dt 
bfhUn JdUtUr dll1tdat ua apak oı. 
... ·~ - Dl'' ttorlll Üt ltılslr 
lrabul etmn ıı.r ttJdldt orta,. cdcalL 

6 - Halka bitap '4eıı tayle•, konf .. 
rans ve türlerde elden ıeidiii kadar her 
keahı anhyabilecelf, açık, sade, dUzgin, 
pUrilnilz ve gibel bir tilrkçe kullanma
fa çahfılacaktır. 

CENEL SEKIU!TERLIK ANKARA YA 
DöNDU 

latanbul, 13 (A.A.) - Tf1rk Dil K:tı-
rumu genel sekreterlifinden: . 

flll .... Almaanda ••le ltla ... m 
1! ••tılh ............. bil. 
dlnalftlr. 

UllJllO "'''"'" OÇl'l' .... , Nlr•btrs. U CA.A.) - ... ,. .. 
ut IMPJllt ....... ... •• 
•l•• ... tllı Blt1erla ...... ra 
1aa 1llJlk lltlt nırl•• Mil 
lltma ..... takrl"8 ..... 
llarlp lftlnk etmlfdr. 

!Jaldoin i dii ıiirmek 
iıtigor,ar 

.Londra, ıs (A.A.) - Star 
teslne ,are mtlfrlt muhafuaklr 
mahaflli M. Baldviae kar.fi tldd 
bir hücum buırlamakta vı ma 
ileylaia balın tac ılTJDe merui 
da evvel 18tifa etmesini illtemtık 
dlrler. 

U•aml intihabatm bll tarih 
enel leruı derpiı edilaaate ol 
mubafazakArlar partisinin latl 
ajanlarına 18ticadele itia ıtmdld 
hazırlanmalan huuauada emf rlı 
verllmlf oldaju rlvaye& edilmekte 
dlr. 

Uçlincii Türk dil kurultayı itleri için 
ı 6 bul ' ı 9 danberi Dolmabahçe ıı 
rayında çalıımakta olan TUtk dil kuru• 
mu genel aekretertilıc bfhoosu, kuruluy 
itlerinin ar~1t ahnmau Uzerirte Anka • 
raya d8rtmilftür. Bundan aonra kuruma AYlll p•te, mlfrft mahafaa 
yazılacak yazılar Anbrada TUrlı: nu Ku lama 1enldea aillblalllaa 91y&Rtfn 
rumu genel ackreterlilfne giSnderilmell- ••ıeı eldatu ldcliuıada lnılundak 
dir. n M. Ra1111&7 Mac Doaahb lattfa 

Bütün kurultay çahfm&]arı Bır8111lda mecbar etmek arzunu oldak 
İstanbul valiliği ite belediyesinin, .nınıt llyltnmekttdlr. 
saraylar direktarlfiğilnUıı hflkGmet da .. Star pseteatıe fire, •Ufrlt m 
irelcrinbı "le tstanbul matbuatının gh • hafazaklrlar, Carltoıt Club'dt topfi 
terdifi kıymetli milzaheretten dolayı kul narak tefler tlzeı1nde tazvtk i 
rum, bu müesseselere alenen teıekJı:Or etmekten lbant ola• utd ball 
etmeli tatlı bir beni bilir. mbiaat edecekl•fdlr, 
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Yazan: Sahi ER1EM 

Vitrinlerin arka· 
ııadakl Blkreı 

Dokuz ayda 
iflas 

32 1 

Bananla beraber ha sen~ 
iftasıar gecen aene9e 

naza,.an az Romanyanın bugünkü iktisadi vazi-
yeti. hakkında kısa bir tahlil 936 batmdanberı memıeketimizde 

vukubulan iflAslarm ve konkordatoJa.-
maklnelert 7apıbyor. Dertdlik, •~ nn yek6ııu te.bit edılmleür. Bu hu-•- Valls bll, tam vapa btl l 

çin •.. Ne kadar flk. .• 
susta. tamim edilen cetvele göre iflb 

bllyacılık, makine, bira. çhılco, kire- hUkUmk.rinden evvel bütün memleket-
mit fabrtkalan iç renkli Romea te talep edilen konkordatolar üçtür . 
bayratının direfl halini almıştır. Bunlann borç yekfı.nu 822,241 dir. 

930 danberl Romanyanın ekono. Hükme iktiran e~ ifii.slar ise 

.. _ Yent fabrikalarıllllZ ne rtızel 
kristal 911a 9kan7or. Çok 11lks feY· 

i l bi 1 ket 32 kadardır. Bunlarm beŞI lsatnbulda 
mlk bOnyesl sanay c r mem e ve on biri lzmirde olarak tesbit edll-

Jerdlr. 
"- ipekli kumaflar- Kadın ta 

\'&letlerL 
Vitrinler ea bflyflk itina He 'ha11r

lanmıt. ıuana adeta tlsttine başına 
1i1zu.maadaD fazla dikkatli şrk adam· 

karakteri g&sterml~tir. Petrol ve lh. miştir. D'ğ rleri muhtelif vilavetlere 
racat sanayii de bariz vasfıdır. aittir. Borçlan tahki ve teebit. edilen 

Fakat, bu sanayileşme har~keti iflblar da 19 dur. Bu dUyunatm ye
Romanyahların beklediği refahı ver. kfinu 186,535 Jira tutmaktadır. 

larin teelrlni yapıyor. 
1ru.s hUkümlerinden sonra 7 kon· 

memiştir. kordalo yapılabilmiştir. Bu konkorda-
Sana> i otarpk blr ~kilde himaye toların normal alacak yekılnu 381,800 

edilmiş. fakat yerli sermaye ba it- liradır. Halbuki konkordatoya rapte
leri ı~tetmete klfi gelmedltl i~n dilen düyunat yek\uıu aııcak 176,~7 

Tarih dekoru içindeki Bükreş 
yJtrlnlerl, bana, sırtında kurt deri
elnden gocuk, başında astragan kal. 
pak, ~meleri çamurlu bir boyar, 
yahut gözlerinin bebeğinde hilelerin 
btrblrtne gözükmeden itler gördüğü 
18hudi, yahut Llpseanlyt hlll kendi 
l}ivelerl ne konuşturan bol galnr. 
lı, kısa ka.lpaklr Greki hatırlattı. 

Balbu1d baıUnkil B\lkreş .ttrinlerl 
bana artık banlan hatırlatmıyor. 
Parlak bir ppka, seten yelekli bir 
elbiae, lostrf n iskarpinler gfymft 
'bir insan dU18nUyorum. Bu adam 
'blraı çalımlı, fazla ParlAU glltik. 

ı liradır. 
hUtUn sanayi hareketinin hlmayes n· Yapbğımız etrafh bir tııbkikat.a gö 
den dot&n neticeleri yabancı ftrllla· re bu sen"kf lflA.slar diğer senelere nia 
yesl elde etmiştir. betle daha azdır. 

Romanyada ~htan yabancı ser- aıe ~ ==-
=~m!~~~~::;~~:,ıımeye, h"e~e. Erkek kılıklı kadın 

•ek meralmuladır. 
Vıtrlnde de bu çalımı, n bir preu 

ftrl Romenuti derhal sezersiniz .. 
Bom1a pdkolojisiııden 'bahsedenler 
f'ID)an tekrar ederler: 

Odun, demir, petrol, bankattlık, 
şeker, elektrik bU kapitallerin ntl. 
tuzu altındadır. Frall8lz Romanya 
sanayiine şirketler vasrtasile hl. 
kim olmak istiyor. Elektrik, petrol 
(yttzde 24) madeadUk Fraua ser
mayesinin nüfuzuna girmiştir. 

İngiliz aerm&Jeai, demir ,.e pet
rol endüstrisinde çabtmaktadır. 

Romanyada çalı .. n ba serınaye 

dtlnya Jrrl&laden epey miı.e.lr ol· 

-Romen Boyar da olaa kendishll muştur. 
pnu a&J'llr. Ve lpade Paris ham Baıı kimseler Romanyanın dtlnya 
Jaainda deWebe banı da yqar. krizine yabana aermayeainden bir 
O aıtemad17ea pbutan11 clold111'Ul •el yaptığını aöylemektedirler. Fa. 
Mlrla, rta'baln11 Jakan Ddnet 1llr kat hakikat ıudurı Btlttln hlmayele.. 
kilenin, Sllbufunu getiren tlçftndl re raj'men, kendini kartaraJDJyaa 
oır n:zmeı.çının, ayaKta aurup OO)a- sannvH htiktimet himaye etmekte. 
rıa.,..l>ut lçl§lni seyreden dördilncil dii. 

Mele'kzatıa Remziye 
tekrar &ahneg• 
çıkmışlar 
DOnkU akeam gueteterlnden biri

nin verdiği habere göre erkek kıbiile 
gezen ve geçen eeııe Remziye isimli 
bqka bir kadım ölümle tehdit ettlft 
igtn mahkemece Uç ıtm Jaap9lne ka
rar verilen M:elekzat teknl' llhneye 
çılmııftır. Fakat )JeDi hrıc&e pne &)'• 

ni iki kadın arumda ~· 
Remziye ewelkl gece )laçka karako-
luna bal vurm111 ve kendflhtln b8fka 
erkeldetle lronuttuıuna lcldla 4tden 
Kelekzat tarafmdan ıeaav mtmıe 
t.elldit edllc!iibıi .OySemlttir. Fak&t 
lrarakola getirilen Kelekat badiaeyt 
inkar etmiş, Remziyeve verdiği 250 
Urayı ıateyınce &ra.la.rınd& k&vp. oı~ 
tıırnr ft ~ili~ ...,._bir 
11ebeıJ olmadt~ utlatmıetıl'. Bmıun
la beraber Remllye Melemttan ıikl
yetç.I oldufu loln ııet.lmldm a4rell 
telbft edilmlf ve 1erbellt bll'aJahnttbr. 
Yeni mOMlenhı bu teter de mablırem~ 
ye intikal etm•I ihtimali 'ftrtbr. 

'-•a, bhftltı getINa ı lıael ada. Yani Hiaebl Mnaa,.ıaf• sanrı.. 
mıa •e ...... henterleriıdn toklafun- nnı hilk8met onlardan vergi alma
dan IJiklyetçlcUr. Bun1l ki111M1e iti. mak auretlle idemektedir. Fakat ha· 
raf etmez. Fakat etrafındakiler daL Jrlbtte ba nl'li :halka lllM 011111. 
ma banu hlaseabUlr. Bu vitrinler. maktadır. Balk bu wrıftl nrdfll 
de de bun1an aöriiraiiniz. Ref ala, gfbf yabancı sermayesinin hesap eet. 
rahatlık, •nclnlik destan okur ıi· •elleri de dikkate IA,tkttr. Yabancı KRALI GOTOREN RiYASETi 
bidfr. ı1ennaye, ite konm111 olan paranın 

Ayajımı dtlkkAnrn •ıliinden dr- faizini çıkardıktan sonra zararlannı CUMUR TRENi DONDV 
tan atarken 1Uzü arı esmer, cılıı telltl f~ln yalrdıml t lstemekted~r. V11~~ı::~~~lru& Z:~ 
fakat kapkara göılfl bit kııcafm e- Bu yltden aefa et a empoau aza ı. dan mürekkep rl~ticumur h..;;;.t 
]indeki kıpkızıl karanffllerl uat. ror.Roman- .. _ llllMine kadar, il- tnml eehrimbıe daDDıllfttlr. Tra. dUn 
tı: J... ~ Sirkeciden Kaydarpaşaya nakledil-

raa tçl bir memleket karakterfııt lll1l· mlftir. 
"- Karanflld, karufilcL.. Ve hafaza ederdi. lkonomfk TUfı: Gı- -------------ı 

uzun 1ll1lll yanık bir prloya benzi.. da, ham madde, hayYan yemi sat. 
7en bir tefler 8iyleclL maktr. Bagtia nlfumnın ylzde 80 ni 

Ne decliihai aaluuyordum. Fakat ~lft~ alan ıtomabyaclıl ba usıf kal. 
7alaa •Jaldan iil• atfılethade e. mamııtır. 
lir dbl lllr laal alan ufaltan isinde Aletleri fptldalcllr. GUhre noksan. 
lalv buakı7orda. dır. Tohumlar tam 1elbtyona tabi 

Bir tek karanfili alıncaya kadar tutuJmadlıştrr. Nakliye vasıtaları 
takip ettı. .onra bir bqkaamı yaka- tam ve mBkemmet dettldlr. Fakat 
ladı. Ve eaddeJI merhamet iatl7ea bunlara rafmeD, toprak ç~k Terimll-••tka• .ayliyerek •eçti. ç dlr. 

Yalın ayak •aute utan bir çok ToprakJann (yUzde a5) şl hubu-
ı...uıar va.reli, beyu donlu köylill• bat yetiştirir. Silrtllen toprak ye
rla lılr p yerlerde pnğa bile b- k6nu 8 mll10D hektardır. Bufday 
....... olmuı bir hakikattir. Bir bir umanlar Romanyanın bfrlefk 
Mrla puanncla dolqırken epey satış madd-1 idi. 
dçıa. kuvvetli bir adamın yarım il.. Harpten ince Romanya bir çok 
laaaa De Wr bq turup atmaya ça. memleketlere bol g1Utenll on mll-
ll§trtnu slrdilm. yon kental bulday ihraç ederdi. 

Bu adam, btlyik puara bir baş Halbuki baıdn fiyat dfltOklutUn. 
turuı ••yarma Uhnahk bir 1ermaye den ve atlantlk llerslndekl memle. 
ile relmftti. Ve ıflntl bu yama IAh. ketlerla rekabedndeb aumt 1anrla
~ ile bir haf tunal>ua aklbetlne rı ,armektectlr. Ba yUıdeo Romanya 
&'ore •t yalaut pn aç kapaaacak- köylUsil 930 da ( 40 - 50) milyon 
tı. • ıer hc>rçla cllftft. Bu vaziyet tlyat-

Yabn ayak •tlveulla, sokakta Jar dtlfdkçe arttı, eksflaaedl. HUkQ
karanflJ satan çoeuçtaa, pazarda met bir samanlar kısa vadeli kre. 
Tarım lA&u n bir baş tunapla ha- dl için merkez kooperatif banka.sını 
Jata kanpn btS&Dın gözlerinde kurmaftU· 1931 de bu banka donup 
Jaarıldlyan ıstırap ntrinlerln arka- kaldı. Ayni sene yabancılardan )'&pL 
•nadaki Btlkre§ln, Balkanların n lan iltı1'razlarla ve ecnebi banka. 
bir kısım insanhjm ruhunu bir ala. Jarıa' yardımı ile 330 milyon ley 
ea karaalık halinde aydıalab. sermayeli ipotek mfleaesesi kurul-
7or. da. Atnf auretle ziraat bankası da 

Vltrilalerla arkuı bir karanfil barld bir iat\krazla kuralablldl. 
libl ltlzel deflJ. karanflll atan kap DUnya pazanndan geri, geri fe· 
kara gôzlll im sibl uftl- kllaıekte olan Romanya kôylilsllnU 
BBP ALll'l'IN IUSA BiR 2' ABLILI yabana sermarell fle sulanan aaa-

llomanyacta 119 .. aberl pantcla.. yfl hesabına korumak fçln ancak 
na bir ••JI hareketi vardır. a. b• ~bl tedbirler alınabildl. Fakat 
-.,.., amplll, cam, nl•rojen, daktilo ba tamaaıea korQJ.11Ca bir tedbir oL 

maktan uukıı. 
Kalabalıtr oıUadn lrlç eksik oL 

mıyan maliye nezaretinin bu karakte 
rlnl de bu btidyecle aramak llzımdır. 
Romanyada devlet tedlyatınr filplaelf 
•• bir karikatür teklinde anlatan 
Attupah muharrirler eter keadl 
kapltalleriaia çahpaa 1&rtlanna 
f17Je baknaıı olsalardı bu halden hi
cap duracaklar Te kabahatleri kea
dilerine laaraç Termekıen hapa Wr 
şey olmı1fn insanları gttlUnç bir 
mevzu diye llerl sdrınlyecelderdf. 

Romanyada sanayi albi maliye 
de yabancı lstikrularla ayakta dar
mak&adır. 

1931 de hfik4metin bor~ları 
4.159.372.000 rayş mark idi. Banan 
(yflzde 93) çU fstfkrazlardan hasıl 
olmuştu. Romanyanıa borçlannın 
~de 20 si harpten ineekf senelere 
aitti. 

Yillde 38 n Romanyanın harp L 
çinde rapt tı harp borçları leli. 

Harpten sonraki istikrazlar Pran. 
sadan, Jngfltereden, Amertkadan ya. 
pdmııtır. Ba istikrazlara mukabil 
hükQmet ecaebl devletlere bir takım 
imtiyaılar vermiştir. 

Şu kısa tahlll ,&ıterlyor ki, Ro
manyanm membaları emperyatast 
kapital tarafından kolonıze edll· 
mekte ve devteı maU,eaı ancak on· 
lardan aldıfı ıatlkrazlarla ayakta 
darmsktadır. 

Vltrln~rln ardın•akl Bilkreş Ro.. 
manya n •mperyalfat kapitalin hA.. 
kim ~lctufu 7an kolollllerln haklka.. 
ti budur. 

(De ......... ) 

Polla H•&terler• 

Dram oynarken 
dans havası 

Bir tıı,tıat til}atTo&unda 
lıalk allar/ten 
gülmeğe başladı 

I 

Evvelki gece Erenköyünde Çmar
dibi Uyatrownda bir tulOat kumpan
yaaı feci bir dram oynarken Suadıye
de Mısırlı Abbaam yaıımda oturan 
Mahmut Ibrahim muzikacılara iki li
ra vererek ansmn blr dana havası 
çaldırmıetır. 

ilaç fivatJarı 

Sılıhiqe Vekaleti bir 
tarife ile tesbit ve 

tahdıt ed.ıqo,. 
tıA.çlarm memleketimizde olan 'p&

haltlıfrndan yapılan çok marlı ,.k&
yetler ilzerine atlık bak•nhğı geçen 
sene ecu. fiyatlarım teabit eden bir 
tarifeDiıı vücuda getirilmesine karar 
vennif ve bu iti de Ankarada bir eo
zacılar komisyonuna havale e t. 
Fakat bu komisyonun yaptığı tar e 
o zamanlar herkesi hayrete dUşünnU 
ttı. ÇUııktl fiyatlar normal tekle in 
cek yerde biWria bazılan olduğundan 
fazla ga.terilmiştl. Bunun U7.erine ve
kllet ecza tarifesini bizzat yap rya 
karar vermiştir. Yeni tarifenin es 91. 
nı Avrupa fliç fiyatları tqkil edece~ 
tir. 

Ziraat bankası 

Sarbot olan Mahmut 1brahim mu
zikanm 1eaiıü itilince hemen aahneye 
f ırlamıf, oyunda anne rol UDU yapan 
kadına sanlarak sahnede dansetmek 
istemıettr. Seyircilerin bir lmnnı, dana 
havası çalınmasını, sahneye bir ada
mın çıkarak kadın artı.ti damla lral· 
dırmasmı oyun icabı zannetmişler&e 
de diğer bir kısmı faclanm birdenbire 
operete talıavvW edemiyeceflnl bildik 
lerinden aflarken gWmlye batl•mtt- Ba lıafta içind• bııf Jag 
lardır. ,, 

St.lmfde oyıııya.n erkek artıatıer, miJ agaaaına baılıgor 
aralanna giren amatör operet ut,iaU. 
ni. kollarından tutup sahneden indir- ~-~ 1'agUnldl ~den bir 
mışlerdir. ., al buiday mlluayauma 

Jl&hmtıt lbrahJm eterin t.emaılin bqlıyan Ziraat bankan bu seneki mtl 
ve halkm rahat.ini bozduğu lddiuile bayauma bir iki gUne kadar geçmek 
poJise teslim edilmiftır. tlzeredtr. Jmbayaanm elmdfye kadar 

aı .fı • 6 . lı yapılııWnasma sebep Jıavalarm mtl-
ın tir ı etlı ır a•ta salt gitmemeet ve mahsulihı faslıltll 
Hueld hutalwıealnde tedavi edil· dol&ymile mutaddan daha geç harmuı 

dikten sonra taburcu edilen Mahmut dan kaldmlmuıdı:r. 
bey nahiyeaiııde s1kin Fatma çıkar- Haber aldığmma ~re bu hafta 
ken hastahaneye ait bir yatak çarşa- itinde yapılacak bufday mfibayaaaı 
ft, bir yastık ytız0 ve bir hasta göm- emri evrilir verilmez banka da her \fi.. 
leğile bir çift terliği bohçasm.ın içine llyetin guetelerile b~anın mnı.. 
koJl!lUI, gillice Qkarken yakalanarak yaa fiyatını bildirecektır. Bankanm 
polise teaılm edilQ).iftir. ıeçen eeneki darlık vaziyetine röre 

AYAOI SAPANATAKILOI- De- t.anzlm etmlt oldup milbayaa fiyat. 
ııtzyollan idaresine alt naafrta vapu- lannm bu 1ene gec;en seneden lylee 
rmıdaıı mavmıatan. mmır verilirken f arltlı olacatı tahmin edllmektedlr. 
amele l'ehmtnın ayatı Jrıaen •pana Evvelce de yudJğmım fibl ~ 
takılmıı, kmlmıştır. Fehmi Beyotıu &ene, mu.tahıilln banka mübayaa mer 
hutabaııeeine kaldırılmıştır bl1er1ne kadar buğday g8tllrmek h11-

MOTOStKLET çARPl'J_: Dl1n auaunda mrluk çektiiinf g&eıı Zfra,. 
ee FAllrneka.pıya gU.mekte olan f7ö at banbsr bu eene Jeniden S2 mtıba
numarall motosiklet belediye t.emlsltk yaa merkezi dalla 1'flcuda getl~4 
itleri mUf ettişlerinden Emine çarpa
rak yaralamıtşır. Motosikleti kulla
nan laton yakalanmıiUr. 

ICANmRU.M!V .-.. 1'Ulmpqlda 
Petmantye mahalleainde oturan H 
7Blllada HaUce zabıtaya bae vumıut, 
1o &J evvel Şaban imı'inde blriaJ. tan
tDıdaıı bdivaç vldile kandmlclığmdan 

2 aylık ~be oldufu halde evden kapıdı 
tan edlldfftnden ıiklyct etmlftfr. 

laban yakalanarak tahkikata bq
lannuıtır. 

ZARLA KUM.AR - Galatada De
ftıircller aokaitnda 24 numaralı pan
lfYonda Dlmftri km Sorozya, Bohor 
oğlu Şaha, Sadrettln oğlu Adil, lsak 
oflu Kanol 1&rla kumar oynarlarken 
yakal&mnlflardır. 

OTOMOBiL ALTINDA KALDI
Kalvoncu kollufunda GUnltl çıkma
zında oturan Marika Galatuarayda 
karşı tarafa geçflrkeıı 2MO numaralı 
otomobilin altında kalarak göplinden 
7atalanınıs. Beyoğlu baatahaııemne 
kaldınlmıştır. 

KİRAYI lSTEYtNCE - Beyoğ. 
lunda Kumbaracı Yokuşunda 35 numa 
raJı evde oturan ll'atma, klracuıı Hilr
remden a.tacabm istenıfş, ileri ı-eri 
~lenfnee klraeı eline g~rdl~ tahta 
ile Fatmayı bqmdan yaralam1'tJr. 

SIÇAN SALAHATTtNtN M.ARt
FETt - Stıhtknlılardan Sır.an Sall
hattfn dun ~ce sa.at onda Galataaa
rayda tramvay bekllwn doktor Emi
nin arka cebindeki atı.dannu çalarken 
YMıilannuıtır. 

HIRSIZLAR KlMM:tŞ - Ka.ntar
cılarda teruf cl M~hmet öı>mUtn dUk
klnma dUn t"ece kfllt kmlmak su~ 
tfle htı'ltz ~'rmf.,_ yedf el terazıst fle 
d~rt klloluk dfrlt,.m ve lrt fttt!"ft dolu 
bir ktımbft"tult ralrnmı,tTr. Ttlhktkat 
n"tlrn~ hrrwt.zlarm on be4' Jrt'n evvel 
dlikltlnd n r.Jkmlmıf 13 ~da Sab
ri ile kalfa Mehmet oldufu anlqtlmır 
ikisi de yaka1arunı$tır. 

INHISARtARDA 
iKRAMiYELER 

İnhisarlar idaresinde blr ma)'Ia ve 
bir temmuzda yaf!lan altmıeı geQtiği 
i~in tekaUde sevkedllen memurlara 
verilecek ikramiye ve tuminatm te
diyesine ba la1'nu,t!r. Bunlardan ma
yısta tekaüt edilerılerin tazminatı ta 
mamen verildiği halde temmuzda te
ka.Ut edilenlerin ikramiyeleri bAll ve
rllmemJttir. Tekaüt edllen memurlar 
idareye lnt aa"llan tarihindenberl te 
kaUt sandığına verdikelrl hiueden bal' 
ka ken4llerlnden kelllmelr istenilen 
yllzde bet tekaüt hiaseai hakkında şo .. 
rayı Devlete bu vurmuetardı. ŞikA· 
)'etleri haklı .ıBrWdnıtı takdirde yb 
de bet fark Jahiaarl&r nılldUrlOlfl ta
rafından Bdeneoetur. 

Çemberli taş 
Etrafına güıel bir 

bahçe gaoılacak 
Çemberlitqm tehir ic;tnde bir 

Ute tefkil eWlin• dalr anma~ 
Jer 71-pıhr. Nitekim bir mlddet enet 
ele tatm yukan tan.flarmdan bazı 

paçalar dUtmU, ve daha ziyade o civU' 
halkı telişlana.rak belediyeye 'bet Ylll'
muştu. Gösterilen bu lllzum Uzerlne 
Cernberlltqta mUseler miman Kemal 
Altan eliyle ııla bir kefil Y&pıllttlf \'8 
bir de rapor vertlmlftlr. Rapora göre 
tarih! tqm bugilnkU vazivetln e hig 
bir tehlike olamdıfl gibi daha uma 
bir wna.n da ~yle bk tehlike vaı1t 
defildir. 
Dl~ tanıtan bu 10D 1retfften -

ra belediye de tatm bulunduiu yeri 
,U.1 bir bahçe ile stlalemeie karar 
vermlttlr. Tq bUvük bir tarihi kJynıe. 
tt hals oldulu için ıfmdifi balrnn• 
vaziyetten kurtarılacak ve kaidesi et
rafında bir meydanla bir bahçe ,.,._ 
lacaktır. Badece Cemberlitum ,.._ 
başmda bueiln tahta bir nerde ile gey. 
rllmiş arazi çok alçak olduılu için ev
vela buru doldurulmıya bulanaea)t 
ve asıl 1n a.at da bundan sonra yapı~ 
1aca.ktır. Şehrin mUstakbel plAıııriC!a 
ise Cemberlltqm bulundu~ dvara 
daha fazla itina gösterilecektir . 

GALATA MEYDANI PROJB
Sl ViLAYETTEN iADE 

EDiLDi 
Bir milddettenberl mesunen Almaa 

yada bulunan İktis t vekaleti b mll-
18virl Fon Derporten tehrimirıe d n-
mUttUr. MUpvir Jrelir ıel r.Jman 
umum mUclUril ile kODUflllU v di-
ai Almanyada iken burada ya an ı,. 
ler etrafmda izahat almıttır. 

Diğer taraftan Liman ve Rıhtmı
lar mUdilrlüğllnUn hazırladığı mU.. 
takbel Galata mevdam proieal vt t· 
ten iade edilmiştir. Bu pro ·enin l)ehfr
cfUk mütehuaw Prosta göstel':ilmeal
ne Ulzum hasıl olmuttur. Prost ya. 
kında ~f'lecektlr. 

iŞÇiLER ALEYHiNE ÇALIŞAN 
FABRiKALAR 

İt kanununun hUkiimlerinden kur
tulmak mak88.dile ifçilerln aleyhhıe 
bazı tedbirlerde bulunan f abr1 a aa
hipleri hakkmda yapılan tahk kat bit. 
mek tlr.eredlr. Bu işle nkı bir surette 
allkadar olaıı it bUrosu şefi Balak 
netJceyt alır alnıu derhal bir r porl& 
vekllete blldlreoek ve icap ~il mu
ameleli hemen~ .. 





Romanyalı boksör Kiryakoyu dövdü 
Dokuz ravunt 

nihayet 
hasmına dayanan Kiryako 

Romen bokaör Teodoresko iplere 
Romanyalı yarı orta sik1ct boks 

pmpiyonu Teodoresko dün birinci 
sınıf boksörlerden K.iryako ile ilk 
müsabakasını Taksim stadyomunda 
yaptı. 

Bunlardan evvel dört amatör 
karşılaştılar: 

Horoz siklet Avadis ile Coşkun 
arasındaki üçer dakikadan 3 ravunt
luk karşılaşmada Coşkun Avadisi 
ikinci ravuntta abandone etti. 

Hafif siklet Ali ile Sabri, İsmail 
ile Edvar yarı orta sıklet Hristo ile 
LA.zar Uçer dakikalık ve üçer ravunt
luk mlisabakalarda berabere kaldı _ 
lar. 
.. Bunlardan sonra Romanyalı bok. 

ı;ı?r. lctAA hir miitlilPt AAnr:t Kiryako 
rınge çıktılar. 

Mlısabakanın iiçer dakikadan on 
ravunt olacağı ilin edildi ve mflsa. 
baka b:ışladı • 

Birinci ravunt - Kiryakoya na. 
zaran daha uzun boylu olan Teodo
zesko, çok kapalı hir surette atıldı 
ve ilk' kroşeyi Kiryakonun çenesine 
indirdi. Kiryako da buna mukabele 
etti. ikisi de çok atak yapıyorlar. 
Birinci ravunt Romanyalının, Kir
Yakoyu yoklayışı ve deneyişi ile geç 
ti. 

İkinci ravunt - Romanyalı ham
lelerine, sol eliyle şiddetli yumruk. 
lar indirmeye başladı. Teodoresko 
evvel! sağ elini gösteriyor, sonra sol 
eliyle yumruğunu bilhassa çeneye 
ve yüze indiriyor. Kiryako yüzünü 
korumaya savaşınca da açılan kar. 
nına yumruklar üst üste iniyor. 

Uçüncli ravunt - Teodoresko 
m6temadlyen burnundan soluyarak 
atılıyor, mide..,ini saklayamıyan Kir. 
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baygın 
• 
rınge 

tal.."llğı Kiryalronun midesine vuruyor 
yakoya şiddetli yumruklar S?Vu
ruyor. Kiryakonun ileri uzanan 
yumrukları ancak Romanyahnrn 
ellerine isabet ediyor. Arada bir 
hasmının çenesine sağ yumruğu

nun ~ndiği görülüyor. Hele korakor 
bir vaziy('te girdikleri zaman Roman
yalı sağdan, soldan mide üstüne 
işliyor. 

Kiryako isabetli vuruş bile ya. 
pamıyor. Gong çalınca Kiryako san. 
dalyesine bitkin bir halde düşüyor. 
Romanyalıda ise yorgunluk alameti 
yok. 

DördOncü ravunt - Romanyalı 
çok hakim. O kadar şiddetli vuruş
lar yapıyor ki Kiryakı ringin iple· 
rine arkasını dayamış gelen yum
rukları yemekle vakit geçmyor. Aj; 

.zı, burnu kanadı. iplerden yere ka. 
panmak suretile kurtuluyor, bir kaç 
saniye sonra başka bir tarafta yine 
iplerin üzerine düşüyor. 

Beşinci ravunt - bir dakikalık fa
sılada yüzündeki kanlar silinmiş, 
Kiryako kendinden geçmiş bir halde 
müsabakaya başlıyor. 

Kenardan kenar~ kaçıyor. Roman
yalı yumruk yağmurunu bırakır 

gibi oldu. Daha isabetli vuruşlar 
yapmak için fırsat kolluyor. Kirya
konun açık bulduğu karnına, çenesi. 
ne direk vuruyor. Kiryakonun göz. 
leri dönmüş, ağzı yine kanıyor. 

Altıncı ravunt - Müsabaka çok 
tatsız. Romanı·alr, Kiryakoyu mü
kemmelen dövüyor. Kiryako kaçı

yor, Romanyalı kovalayıp yumruk
larını indiriyor • 

Yedinci ravunt - Romanyalı mU. 
temadiyen soluyor, iplere dayanmış 
yüzünü kapayan Kiryakoya varmak 

YA"Z.AN~ KADH~CAW KAFLI 

Fıtnat Hanım susuyordu. Çünkü he
nüz kocası gibi dütünmüyordu. 

Remzi Bey son sözü söyledi: 
- Ben Halil Beyin ağzını yoldayım 

hele ..• Ne dersin Aziz? .•• 
- Vakti değildir. Güler bunu kabul 

etmivecektir. Etmeyince de onunla sık 
ilk bt)ılaıtrğmm zam.an... Ne bileyim 
ben. •• sıkılacağım. önce onun ''evet!,, 
diyeceğini iyice kestirmeli, ondan son
ra bu itc girmeli? 

- Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ben 
de bunu dUtUndüm. Bunun için yalnız 
Halil Beyle konupcağmı ve bu sözler 
§imdilik ikimizin arasında kalacaktır. 

Ea mUsait .zamanda Gülere söylenir. 
Aziz ıusuyordu. 
Fıtnat: Haıum bu ıekli iyi buluyor -... 
Remsi Bey illve etti: 

- Madem ki Aziz kabul ediyor ve is
tiyor, işin bir tarafı bitmiş ve olmuş de
mektit· 

Aziz gene vazgeçirmek istedi: 
- Fakat, benim de bu sıralarda ev -

lenmeye kalkışmaklığım pek erken de -
ğil mi? 

- Tam vakti. .. Şimdi nişanlanır ve se
neye evlenirsiniz. Ben de erken evlen
dim ve çok faydasını gördüm. 

Aziz bir türlü cesaret edemiyordu. 
GUlerin bunu öğrendiği zaman takma • 
cağı alaylı bakış, gülümseyiş ve dudak 
büküşünü sanki şimdiden karşısında 

buluyordu. Eğer o hiç bir zaman başka 
bir erkekle eş olmıyacaksa Aziz, aşkını 
kalbinde uyutmaya ve sevgilisini dil -
şünmekle ömrünü geçirmeğe bile razı 

olacaktı. Fakat acaba bir gün onu isti -
yenlerden birine: 

düştü 
için yere eğilip kalkıyor, yana ge. 
çiyor ve yerini bulup vuruyor. 

Sekizinci ravunt - Kiryakoda 
takat kalmadı. Nakavt olmamak i
çin dayanmak istediği anlaşılıyor. 

Romanyalı ise artık karşıs:nda ken
disine yumruk sallamıyacak olan 
l\.iryakoyu bir yumrukta devirmek 
için fırsat kolluyor. 

Bu fırsatı bir kaç saniye ı;onra 

buldu füryakonun midesine adam 
akıllı bir yumruk indirdi. Kiryako 
iplerin üzerinden kenara düştü. 

Kalkacak halde değil... Hakem do
ku1.a kadar saydı. Dokuz sanrı bi. 
tirmeden yandakilerin yardımile Kir 
yako ayağa kalkabildi, ötesi m:ıJUm 
Yumruk yağmuru devam ediyor. 

Dokuzuncu ravunt - Ağzı bur. 
nu mütemadiyen kanayan Kiryako a· 
yakta sallanıyor. llk yumrukta 
yere düştü. Sekizde kalktı. )kinci 

Ki.rgalco bayıldıktan aonra 

bir yumruk daha yiylnce yine diiş

tli. Dokuz sayısı bitmeden kalkar 
gibi oldu. lki büklüm ilerliyordu. 
Orta hakemi hemen gonka falarak 
müsabakayı durdurdu. Bununla be
raber de Kiryako yere ditştü. Ba. 
yıldı. Arkadaşlp.rı Kiryakoyu ayılt. 
maya uğraşırlarken yan hakemler 
orta hakemin bu karanna itiraz etti
ler: 

- Biz Uç yan hakeminin brannı 
almadan müsabakayı durduramaz -
sın dediler. Yan hakem, Klryakonan 
feci bir vaziyette olduğunu, bir ra-

- Eveti ..• 
Diyeceği gi1n uzak mıdır? 
Hatta kendisinin dediği gibi bir gUn 

ansızın ve hiç bir söz söylemeksizin, hiç 
umulmıyan birisile evleniverdiğini gör • 
mek pek uzak bir ihtimal değildi. Aziz 
bunları diltilnerek babasının Halil Bey
le konutmasını son ümit gibi görüyor -
du. Bu da kalbe giden yollardan biriy
di. 

Son ümidi hem denemek istiyor, hem 
de denemekten ürküyordu. Bunun so -
nunda arzuya kavuşmak ihtimalinden 
çok, son teselliyi kaybetmek ihtimali 
vardı. 

Aziz bu çıkmaz Önünde ne söyliye • 
ceğini pşırmrştı. Kafasile kalbini aynı 
dilden ve aynı sözlerle konuşturamıyor
du. Birisi: 

- Gene benimle eğlenecek. Söyleme-
sin! 

Diyor, diğeri bunu kabul etmiyor • 
du: 

- Ne olacaksa olsun? Daha iyi!. .. 
Bu düşünceler, bu kalp ve kafa sar

sıntıları arasında dakikalar geçiyordu. 
Bu aralık yemek de bitmiş ve Remzi 

Bey Sofradan kalkmıştı. 
-42-

Aradan iki hafta kadar geçmiıti. 
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Beykoz Istanbul 
•• • yuzme şampıyonu 
İstanbul su sporlan ajanlığı tara

fından tertip edilen lc;tanbul yüzme 
şampiyonluğu müsabakalarına cumar
tesi ve pazar günleri Moda yüzm<' 
havuzunda büyük bir intizam içinde 
devam edilmiştir. 

Yapılan müsabakalarda Beykoz yü 
züctileri 117 puvanla lstanbul şam
piyonu, Galatasaray 80 puvanla ikin
ci, su sporlan 16 puvnnla üçüncü ol
mmıtur. 

Geçen hafta kürek bu hafta yüz
me gibi İstanbul su sporlarının iki mü 
him şubesinde şampiyonluk alan Bcy
kozluları bu muvaffakiyctlcrindC'n do
layı tebrik ederiz. 

Müsabakalarda alınan dereceleri 
sırasiyle yazıyoruz: 

100 metre serbest. 
1 inci Orhan G. S. 1.4.2. 
2 inci Mahmut 1. S. K. 1.5.8. 
3 üncü Bülent Beykoz 1.10. 

!!00 metre k"1trbağalama: 
1 inci Mekin Bevkoz 3.20.4. 
2 inci Beykoz 3.38. 
3 üncü Adnan Beykoz 3.39. 

400 Metre serbest: 
1 inci Halil G. S. 5.24. 
2 inci Mahmut t. S. K. 
3 üncü Fuat Beykoz. 

100 Metre Bo.yankır: 
1 inci Kırsanti Beykoz 1.54. 

100 Metre sırtüstil: 
1 inci AgA.h Beykoz. 1.26. 
2 inci Niko Beykoz. 1.30. 
3 üncü Fikret Beykoz 1.31. 

100 Metre atrtilstil BayanUır: 

1 inci Kırisanti Beykoz 2.4. 

!00 Metre serbest: 

l inci Halil G. S. 2.26.5. 
2 inci Orhan G. S. 2.30.8 
3 üncU M.nhmut 1. S. K. 2.33. 

~00 Met re kilrba.ğalama BaymıUır: 

1 inci Keri8anti Beyk'M 4.41 • 

400 Metre BayanUır: 
1 inci Krlsanti Beykoz 8.36. 
1500 Metre serbest: 
1 inci Halil G. S. 22.27. 

vunt daha devam ederse öle-bileceği. 
ni ve zaten bayıldığını söyliyerek 
mflsabaka yerini terketti. 

Kiryakonun bayıldığını gören 
yan .iıakemler de iki boksörü dö. 
vllştllrmek kararından vazgeçtiler. 

Kiryako bütün tedavilere rağ-
men ayılamayınca rinkten kaldı
rılıp içeri bir odaya alrndr ve ora
dan sıhhi imdat otomobili ile Bey. 
oğlu hastanesine götürüldü. 

Kiryako hastanede bir saat kadar 
yattıktan sonra ayılmış, çıkmıt-
tır. 

Romanyalı boksör gelecek pazar 
günü boksör Melih ile karşılaşacak
tır. 

Garbi Anadolunun verimli ve güzel 
bağlanndan koparılarak kurutulan iri 
iri ve kehribar gibi kuru ilzümlCT" iz. 
mire taşınıyordu. Kamyonlar, araba
lar, develer yolları dolduruyor, trenler 
her zamandan daha çok seferler yapı
yordu. Borsada büyük ve hummalı bir 
çalıtma görülüyordu. 

Tüccarlar ve simsarların hepsi ora
da... Tikcar katiplerile hademeler tu
runç renginde kağıt keseler içinde bi
rer veya yarımşar kiloluk örnekleri gö
türüyoralrdı. Yedi ile on bir numara a
rasında cins cins ayrılan üzümler 
üzerinde satış ve alış başlıyor. Şurada 
uzun boylu sıska bir İngiliz bozuk bir 
türkçe ile konuşarak her hangi bir ör
nekten kaç çuvalı olduğunu satıcıya 
soruyor. Öteki tıknaz, bir Türk tücca
rı hep en iyi cins olan on, on bir ve hat
ta on iki numarayı arıyor. Daha ötede 
bir başkası hep aşağı cins istiyor; 
rengi bozuk, taneleri küçük ve kara ü
zlimler üzerinde duruyor. Deminki in
gilizin yanında kıravatsız ve babayani 
bir Türk tüccarı önündeki küfeyi eliyle 
gelişi giizel yokladıktan sonra hemen 
fiyat veriyor: 

- On sekiz buçuk ... 
Okuma yazma bilmiyen, fakat ben· 

Kasım paşalı 
güreşçi? er 

61 Kıloda şampıyon Ya
şara meqdan oku901 ıar 

l'a.şar 

61 kiloda dünya şampiyonu Ya
şar ile 56 kiloda Hüseyin, 79 kiloda 
Adnana Kasımpaşalı güreşçiler ta. 
rafından meydsı.n okunmaktadır. 

Bu güreşçiler, isimlerini yazdıfl. 
mız güreşçileri muhakkak surette 
yeneceklerini iddia etmektedirler. 

Yalnız Hüseyin ile Adnan, buglia 
Rusyaya hareket etmiş olacakların
dan, Jstanbulda yalnız dünya şam

piyonu Yaşar kalmaktadır. Yasarın 
rakibi olduğunu iddia eden Ka.<ıım
paşalı güreşçiye vereceği ce..-ap he. 
nüz bilinmemektedir. 

2 inci Fuat Beykoz 23.35. 
3 Uncu Billent Beykoz 23.55. 
Türk bayrak yarışı: 
1 inci AgA.h, Mekin, Rauftan mtl

rekkep Beykoz takmıı, 6.1,2 
2 inci Orhan, Semih, Aliden mil

rekkep Galatasaray takımı 6.51.1. 

.fX!OO bayrak yan§ı: 
1 inci Halil, Orhan, Ali, Cihattan 

mürekkep Galatasaray takımı 10.51.2. 
2 inci Fuat, Fikret, Rauf, Bülent. 

ten mUrekkep Beykoz takımı 10.52. 
Atlama1.ar: 
Tramplen: 
1 inci Fahri Beykoz 114.~-
2 inci SAdi G. S. 78.74. 
Kule: 
1 inci Şakir F. B. 64.84. 
Son olarak yapılan su topu mUsa

baka.sı çok heyecanlı olmuş ve ilk dev .. 
reyi Beykoz ve Galatasaray takınılan 
1-1 berabere bitirmi~lerdir. 

İkinci devrede açılan Galatasaray 
takımı arka arkaya dört sayı yaparak 
milsabakayı 5-1 galibiyetle bitirmif
tir. , 

ce ekonomi doktorlarına takla attıran 
bu Anadolu çocuğu, ıon fiyatı vermit
tir. Onun üzerinde kalıyor. 

Fiyatlar ve alanlarla atanların l· 
ıfmleri, satılan malın miktarı, karşıda
ki kara tahtaya hemen yazılıyor. O an
da herkesin gözü oradadır ve hcrkeı 

kendi kendine hesaplar yapmaktadır. 

Bir kaç saat içinde binlerce çuval 
Uzlim satılıyor. Fiyatlar gerek bagcryı 
ve gerek orta derecedeki tüccarın yü
zünil güldilrecektir. 

Aziz burada kendisini yabancı bul
muyordu. Hamburgda staj görürken 
borsaya sık sık gitmiş, görmüştü. Fa· 
kat arada ne kadar olsa fark vardı. 

Bu farkı da kaldırmak gerekti. Rem i 
Bey ona her borsa dönüşünde evvelki 
yıllardaki satışlar ve büyük iş yapan
lar hakkında bilgiler veriyordu. 

Likin bu çahıma onları iyice yoru
yordu. 

Bir akşam böyle yorgun bir halde 
eve dönüyorlardı. ' Vapurun 
Halil Beyle karşılaştılar. 

Halil Bey dalgındı. 

(Arkası var) 



Komşt1muz Sovyetler Birliğinde -l!!J[k,Miz Of ----------~ 

vanlar yeniden sayılıyor Gazia.n_t_e_p_H_a_Ik_evinde 
Nüfus yazımında 1,320,000 kişi çalış Şimdi e kadar neler yapıldı? 

brılacak, 1000 top 
Sovyetler Birliğinde 3 üncü defa 

olarak yapılacak olan nüfus sayımı
aın tarihi, 6 klaunuanl 1937 ola
rak te.blt edilmlf bulunmaktadır. 

Bu hdn azametin( tebarüz ettir
••k için sayım işinde 1 :milyon 200 
Wn &&J'ICI ile 120 bin JDÜf ettftln kul. 
Janıl:ıcafını, SO llaanda burlacak sa. 
Jrm klfıtları için bin ton kAltt ur .. 
f tdllecetini kaydetmek kltf o)N ıe
rektf r. 

Her sahada ba btlyUk lfln J1f bf r 
•artUe bltlrllmui için tstthzarata 
flmdiden baflanmıştır. Hesap maki· 
Nlerl Jmal edilmektedir. Muhtelif 
,..ulyetltrde, ıaıntakalarda Je te· 
lalrlerde huwrt barolar arıtarak p. 
JıfiN1• batlanmı§tır. 

KJııa Jldllmul çok zor olan bazı 
.... ı mıntakalarrnda aayım timdi. 
... bltlrtlmlftlr, Bu mıntakalarda 
Mal slsebt olmak tizere 40 bla nil
fu sa11Imrttır. 

8a:rım tela memurlar bir çok de
fa cok uan 111uaf eler katetmek za
nretfncle kalmı§lardır. Memurlar 
bir çok mm taka tarda ihzari nıesai 
f8naaında yeni yeni meskGn köy,.cük
Jer keşfetmişlerdf r. 

Bu seçim sonunda şimal mıntaka. 
larında .ahaUnln çok artmış olduğu 
tesbit olunmuştur. Mesel! Karelide 
Petroıavodsk '.hrinin ahali.si son on 
nl içinde iki mllsJne çıkarak 60 bi. 
nl bulmuştur. 

Sarntov mıntakasıntta bu mitddet 
zarfında 50 köy, kasaba halini aJmış 
ve Dniepropetrovski mıntakasında i. 
H yeni y<'ni endüstri kasabalan vü
cut bulmuştur. 

HAYVAN SAYHllNIN SONUCU 

Geçen haziran ayında biltfln mem
lekette yapılan hayvan sayımı, son 
;yıl zarfında Sovyetler Birliğinde 

her türlü )\ayvan adedinde lrüyük 
bir fazlalığı meydana koymuJtur. 

Sovyetler Birlijinin merkeı1, ce
nubi ve şarkf 21 mıntakasında baka. 
riye hayvanları, bir yıl içinde, yüzde 
15,6, ganemlye hayvanlar1 yüzde 
19,3, ve domuzlar ise yüzde 43,l nis. 
betinde fazlalaşmıştır. 

Dir yıl içinde atların miktarı 
yüzde 5,5 ni.sbetinde artmıştır. 

Tesbit olunan bu artışlar, geçen 
111Jar artışlarına nazaran uınumi. 
yet itibarile ayrıca bir yükseliş 
frae etmektedirler. 

llOSKOY A - VOLGA KAN ALI 
V$ERINDEKI INŞAA'l' 

128 kilometrelik muaızam l\fos
kor.ı • Volga kanalının inşaatı artık 
bitmek üzeredir. 

Ra kanal üzerinde 450 büyük 
fapat bulunacaktır. Bunların ara
•nda 11 kapalı set, 5 muazzam tu~ 
lumba istuyonu, 7 topraktan ve 3 
betondan baraj mevcuttur. 

Şimdiki halde bu inşa.attan 200 
tane.si tamaınen bitmi§tir. ötekiler 
8zerir4e de büyük bir faaliyetle ça. 
l11ıJmaktadır. 

kağıt sarfedi.ecek j 
Yalnız toprak tesviyesi için 12;) j 

milyon metre murabbaı toprak at. 
tmlmıştır. Ayrıca 2,5 milyon metre ."'-.:lt'!'!\'<;ıı~~' 

murabbaı da beton Ye beton arme 
konulmuştur. 

Bugün kanalın kıyılarının düzel 
tilmesi, ağaçlar dikilmesi ve inşaa-

tın bediileştirilmesi ile uğraşılmak
tadır. Bu yeni su yolunun işletilme. 
sine lüzumlu binalar da yapılmak. 
tadır. 

,Kapalı bentlerin makineleri ta. 
mamen konulmuştur. Du kapalı ~nt 
ler vasıtasile. bu kanalda i~liyecek 
olan gemiler münhat araziden yük
sek araziye çıkarılacak ve yahut 
yüksek araziden alçak araziye in
dirilecektir. 

Moskova civarında vücuda reti
rilen sun'i büyük bir göl üzerinde 
yolcu ,.e eşya jçin iki büyük Uma.. 
nın inşası bitrni§tir. Ayrıca yolcular 
için bir de ,ar inşa edilmiştir. 

Bu yeni su yolunun açılışı yakın. 
da yapılacaktır. 

ŞARKI SIHERYA TAYYARECILI. 
CiNiN SONUCU YILI 

Tayyareciliğin prki Siberya mil
li ekonomi.sine yardıma başlamasın
danberi on yıl r~miştir. Ba müddet 
zarfında bUtlhı o mıntaka hava 
hatları ile kaplanmıştır. Aynca tay 
yare karargahlan ve tayyare mey
danlan da yapılmıştır. 

lrkutsun şimali şarldslnde Lena 
nehrini takip ederek Yakuts tehrlne 
\'aran bir hava hattı tesis olunmuş.. 
tur. 2,700 kilometrellk bu hat vası. 
taeHe ~.Yatınrt ewm111 l3 cı'W, Ma~. 

rayiSiberya demiryoiuna bağlanmış 

bulunmaktadır. 

lrkata • Yakuta, lrkuts • Navosi
birsk ve lrkuts • Çita ~ibi büyük hat. 
)ardan gayri, son yıllar içinde, de. 

Gaziantıep Halliievl blnaı 

Gaziantep, (Özel) - Şehrimiz Hal- yavrulann öfle yemekleri temin otun
kevi .urekli bir faaliyet içindodir. E- mU§. On nüınune köyUnde sıhht, içtl
vin bUtün §Ubeleri deruhte eyledikleri ınaf, kUltUrel bir çok ifler görlilmUı, 
ödevi bqarma yolunda bliytik bir mu- Bayındırlık işi U?.erlnde çok durulmuş 
vaffakiyet göstermektedir. köylUnUn şehirdeki İ§leri takip edil-

Dört sene içerisinde yalnız on iki mi~ ve pulluk ı.i.raatinin tamimine ça
bUyUk ve kıyınetli .kitap neşredilmiş- lışılmı§tır. 
tir. Evbı matbaası tevsi edilmiş, ki- Temsil gubesi i<~in zengin dekorlu 
taplarm mevcudu Uç bini geçmiıtir; o- muhte~em bir sahne yaptınlmı~tır. 
kuma odumdan 1sttf ade göreııler her Salon, 600 kişi alabilecek geni§Ukte
gllıı artmaktadır. dir. Gençler repertuvarda mevcut dev-

Lfsan Jr;unJlanndan IU\ldlye bdar rimsel piyesleri tamamile oynamışlar· 
yUzlerce vatandat mezun obnuttur. dır. 
Elkl Halkevi bRlkaııı Ömer Aıımı Ak- S~rcular da kendi §Ubelerind,. 
IOY1.1Jl idare ettift özttlrkçe kurllanna muvaffak olmaktadırlar. Geçenlerde 
150 yurttq katılmq, heeap ve usum Malatyadan gelen Ha?kevi futbol ta· 
defteri kurllan memurlann çok itine kımmı U~e ka1"31 altı sayı ile yenmiş
yarazn.ııt;ır. Bir kaç ay evvel haplsha- lerdir. Şehir ıneydaıu ~ı saha spor
nede açılan ulUI okulu Umldin fevkin- cular için ta.n.ıim olunmue, diğer spor· 
de rafbet gtSnnUttUr. lar i~in yerler yapılmıı, atlı oyunlara 

Dil U.ı1Dde bam! JD.M&l earfe4ll· çok 8nem verUm.1ştlr. 
m.lf, .Antebbı, tarih ve brof(lrU yazıl- Müteaddit resim sergileri açılmıt
llUf albümü hamlan.mıt, ar ıubeel- tll'. Yerli mahsullt ve mamulMı gös
nln 'piyano ve keman kul'llanna de- terir sergi ve Alltebin harp kıyaf etJe
vam edenlerin uy11ı artmqtrr. Eklik- rinden mürekkep müze çok beğenil
ü bir orketltra tttkll edllmlt, bedi! mi~tir. 
ıa-••'•· aot~ch,. Her knlıı bHYllkJıtr ..tıµllırAt. u."""'· 

:Yedi yU.ze yakm fakir çocuk ı;1y- sinae olan Antep HB.lkevı mensupları 
dirllmft dtltkünlere ve hastalara mad §imdiye kadar yüzlerce konferans. 
el! yard~cla bulwıulm1.11. klın1e1lz aöylev ve konser vermietir. 

Kağıt fabrikası Denizlide 
miryolundan uzak ham madde üsle
rini demfryolu duraklarına ve yahut /zmit, açılış ıenlilc/erine 
nebi r seyrl8efain iskelelerine rapte- hazır lanı yor 

lzmir sereisine neler 
gönderildi? 

den mahalU hatalar da kurulmut-
lzmlt, (Özel) - Şehrimir.de kunıltur. 

Bu mıntakadaki hava hatlarının mue olan ve i1o, dört aydır d& tılemi-
. ye bqlryan Jlltrt ve karton fabrika-

uzun l ufu Qlecmuu, 8.381 kıloınetreyi •mm J3a.tbakan tmıet bıönUnUn uğur-
bulmuştur. .. .. ~ ~~ ... .ı;t tm• lu eliyle açıla--e• remnen llQQ;, 3 -. e ış 

Sivil tayya~ecilik servisi bu ııun. bulunmaktadır. lnönü ayni ıünde Se-
takada yıJ geçtıkçe fazlalaşmaktadır. lWoz fabrikumm da temel atma res-
1934 yılınd~ . şarki Sibirya. hava mini yapacak, klğıt fabrikamızın ge
~atl~rında lj~ıyen ta~yarelerı~ ~aa. nltletilme projeıılni de tetkik edecak
lıyetı, 447.84 .. ton • kılometre ıdı. tir. 938 yılı başlangıcından itibaren 

Du miktar 1935 te 775.257 ye çık- Türk topraklarmda yalnız yerli kağıt 
mış, 1936 )·ılının ilk aUı ayında 1- kullanılacak ve yabancı kiğrtlar piya-
se 800.000 i bulmuştur. aadan çeldlmif bulunacaktır. 

1926 da sarkt Sibiryadaki tayya- tzmit, kl#rt fabrlkasmm temelleri 
reler 12.00 kilo posta, 116 yolca Ye atı1dıtı gUnden beri mes'ut bir inki§af 
1200 kilo muhtelif eşya taşımr"lar. yolundadır. Denilebilir ki, lzmltin ima 
dı. 1935 te ise 4-21 ton posta, 3.757 yol. n ve şehrin rengini defiftiren yeni ye
cu ve 576 ton eşya nakletmltlerdir. nl binalar, klğıt ve karton fabrikası-

Tay:rarecllik, şarki Slberyanın e. nın temelleri atılırken bıışlamı§tır. lz
konomik ıve kültürel kalkınmasın- mitte ikinci bir fabrikanın kuruluıu 
da ve ayni zamanda mi111 ekonomi- ve mevcut k'«rt fabrikasının bir mis
sinde elzem bir unsur hallne gelmiş ll daha bUytltülmesl, bUtUn yurtta ol· 
bulunmaktadır. duğu gibi gehrlmizde de derin ve kök· 

ın bir eevin9 uyandırmaktadır. Bir 

Denizli, (Öı.el) - Beynelmilel lz
mlr sergisine vilayetimiz de .iftirak et
miştir. Fuarda (Denizli pavyonu) ııa

miyle 80 metre murabbamda. bir araa 
Uzerine bilyUk bir ihtimam ve ltlna ile 
bir pavyon yaptınlmıgtır. Pavyon 
(2200) liraya inşa ettirilmiıtlr. 

Fuarda teihir edilmek Ur.ere vila
yetin ve bütün Garbt .Anadolunun en 
mühim mensucatı olan Den~i. Bul
dan, Kadıköy ve Kızıleabölük dokuma 
ları ve envaı türlü yer UrUnleri ve 
madt-nler ve her sınıfa mahsus san'at 
erbabının yaptıkları eserler tasnif edi
lerek gönderilmi~tir. 

DUMLUPINAR MERAStMINDE 

30 Ağustos Zafer bayramında 

Dumlupınar şehitliklerinde yapılan 

merulme ietlrak etmek üzere Denizli 
vilayetinden de muhtelif teşekküller. 

~ 
ıstanbulun Sesi' 

8tlyfik mubarrlrlerln yazılarlle t~ EyJUlde 
·•--------çıkıyor, okuyunuz------

makinası, diğer bir makineye beMe
miyen kAğrt fabrikeının açılışını lz. 
mit halkı bUyUk bir sabırsızlıkla bek· 
lemektedir. TUrk klğıdınm ilk imal 
kaynağı olmak gerefini kazanan 17' 
mit, o gün ba~Tam yapacaktır. 

den mürekkep olmak Urere sekiz kişi
lik bir heyet gitmiştir. 

VALİ MÜLHAKATI'A 

Deniilinln değerli valisi Ekrem 
Engür bu ay zarfında vilayetin Tavas 
ve Çivril kauJarına giderek teftişte 

bulunmuş, mülhakatın ihtiyaçlarını 

yakından görerek ve dinliyerek icap 
eden tedbirleri almııtır. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak seksen beş ac!et portatif yazı makinesi ka 

palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeye ittirak tartları: 

lZM1T BELED1YES1 İSTİKRAZ 
EDiYOR 

Evvelki gün, lzmit şehir meclisi 
• • 

lzmir'tle 

Balık fabrikası 
kuruJacak 

Deniz mahsulleri hakkın
da ıncelemeLer gapılıgor 

.Aııkaradan lzmire gelmiş olan Tür
kofis umumt merkezi deniz mahsulatı 
maaa.sı ~l'fi Mustafa Halit lzm.irde 
civardaki Dalyanlarda ve CellAt gölilJI 
de tetkikler yapmı§f.ır. Eu tetkikat. 
deniz ve nehirlerde bulunan muhtelif 
balıklar hakkında yapılmıştır. Tet
kikat. Kuşaduı sahiline kadar u.111-
mııtır. 

İzmir limanında balıkçılar taraf19' 
dan tutulmuo olan Köpek balıklarmd 
dllnyanın en iyi derisi olan köpek ba
lığı nevinden oldu.klan yapılan tet
kikattan anlnoılmıftır. Bu köpek w 
bklarmın tahnit edilmlf iki derial, baıo 
lıkçılar tarafından kendlııine verilaılf 
ve Mustafa Halit, bunlan Ankara 
Tllrkofis merkezine gönderilmul içtll 
İzmir Türkof is müdürlilğU.ne vermlt
tir. Deniz mahsullb mHuı lefl. hmJt 
deki tetkiklerini bitirdikten lıODl'a Çaı
nakkaleye giderek oradaki balıklar 
tl7.erfnde tetkiklerde bulunacalttır. 

ltdnel bet yıllık 1&11&yl programın
da balıkçılarımızın himayesi, memle
ketin ihtiyacı olan muhtelif balık mm 
takalarmda balık konserve fabrikaları 
tesis cd 'Jmnsi vardır. Bunun için bit 
balıkçılık bankası tesis olunacaktır. 
Balıkçılık banknsımn teşkilI hakkında 
ki kanun l!viha.sı, yakında lktiııat ve
kaletinden Büyük Millet Meclisine ve
r:Hecektir. Ve bu banka. balıkı;ılık sa• 
nayii işlerini murakabe ve tanzim ~ .. 
rek ylik"lcltecektir. Memleketimizin 
muhtelif balık mmtak !arında kuru· 
lacak olan balık konserve fabrikalaı
nndan birisi de tzmirde kunılacakt:Jrı 

==== 

Urfa da 
Millet mektepleri çok 

rajbet ıörügor 

Urfa, (Özel) - Halkevf kurstar 
şubesince açılmı§ olan ı.nıet mekteW 
çok rağbet görmUştUr. On ikisinden 
ellisine kadar muhtelif yqta bir çok 
vatanda.olar kursa iştirak et.mit ve .. 
peyce mezun verilmiştir. 

Urfada okuyup yazına hevesi her 
yıl biraz daha artmakta, okuyup ya.Jto 
rna bilmiyenlerin sayısı zamanla azal· 
maktadır. 

Yukarıdaki resimde Urfa Ha.lkevi 
kurslar ~ubesince a~ılan Millet mekt.e
binde ders verenler görülUyor. 

Atatürkün anasının 
mezarında 

lzmirde dokuz eylül kurtuluş ba~ 
ramı münasebetile yapılan §enliklerde 
bulunmak U?.ere Ankara Halkevındell 
ayrılan bir heyet İzmire gitmigti. BU 
heyet, AtatUrklln annesi Bayan Zil
bcyde'nin !zmirde Karşıyakada bulll'" 
nan mezarını de ziyaret ederek bir c:e
lenk koymuş ve bu mllnasebetle Art
kara Halkevi üyelerinden mubarrlt 
Hıfzı O''Uz Bekata mezann başmcSa 
b:r söylev vermiştir. 

1 - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilmelidir.,, 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineler 

fevkalA.de bir toplantı yapnııft,ır. Be
lediye reisi Kemal özün bir söylevile 

açılan bu toplantıda lzmitteki Paşa Tahlisiye Umum l\1üdürlügw ünden: 
suyunun kifayetsizlıği ileri sürülnu.iş, 

elen bir adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
5 - Yedek aksamın ayrı ayn fiyat listesi. 
Ankarada banka levazım müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddet 15 Eylüi 936 akt•m ıaat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (1035) 

ve Balaban suyunun şehre isalesi için Anadolu ve Rumeli tahlisiye mıntakalarındaki nakliye har 
Belediyeler bankasından 250 bin lira vanla1 mm ihtiyacı için açık eksil~me uınılile 28.000 kilo yerli malı 
borç alınması konugulmuştur. Netice- arpa ~•tın alınacaktır. Muhammen bedeli 1,400 lira ve muvakkat 
deafBala~ auyunun eeb.hre

1
. isalesi mu· teminat miktan 105 iiradır. ihalesi 17-9-1936 tarihine rutlryaJI 

v ık gorulerek 250 ın ıranın Bele· .. .. . . • • • 
diyeler bı.nkaamdan fstikraz•na karar pertembe gunu saat 15 de Çınılı Rıhtıtn hanında Tahhsıye umuı9 
verilmig, toplantı ıona ermiıtir. Müdürlüğü ıatınalma koıdıyonunda y11.pılacaktır. Şartname ıözü ge• 

Cevdet Baykal çen komiıyondan paruız veri!mektedir. (870) 



Otomobille /.. vrupa Yolunda 

ipka yolunu nasıl geçtik 
Korkunç ve dik 

buzlu suların 
yamaçlar arasında 
aktığı memleket 

Bulgarlar bizim esk i(Kızanlığı) Ka:} 
zanlığa tahvil etmiıler. <Kızan) eski 
Türklerde ve hala İzmir civarında çok 
kullanılan bir kelimedir; erkek, evlat 
mana&ınadır. Kızanlık da, erler, evlAt • 
lar memleketi demektir. 

İşte biz de bu eski Türk diyarına 
gelmi~ bulunuyoruz. Benzinimiz bura • 
ya kadar idare etti. Akpm yemeklerini 
güzel bir gazinoda 164 leva mukabilin
de yeelik. Bizim para ile hesap edecek 
olursak tam 220 kurut· Beş kişi için 
fevkalade ucuz 1 Kazanlık bizde güzel 
bir intiba bıraktı. Daha ıehre girerken 
medenilik eserleri göze çarpıyordu. Za· 
bitler, mektep talebeleri ve aileleri şeh
rin meydanında bir aşağı bir yukarı 
geziniyorlar, muhtelif gruplar küme 
küme meydanlıkta toplanmışlar konu -
ıuyorlardı. Şehi:-de daimi bir kaynaşma 
var. Yemekten aonra gayri ihtiyari biz 
de bu gezintilere karıştık. Bir saat ka • 
dar gezerek yediklerimizi hazmettir · 
dik ve (1mperial) otelinde 125 leva mu
kabilinde iki oda tuttuk. (74) levanın 

yüz kuruş tuttuğuna göre tam 170 ku -
ruş! Bizim Londra oteli ayarında temiz 
bir otel. Ertesi sabah çok erken kalk· 
tnak mecburiyetinde kaldık. Mahalli jan 
Qarması otrlde p.ısaportlarımızı kontrol 
ederken transit vize olduğundan derhal 
hareket etmemizi ıöylemiı. Halbuki 
Bulgarlar 741 kuruı mukabilinde hem 
transit hem de ikamet vizesi verirler. O· 
nun için istersek günlerce de oturabi • 
lirdik. Fakat, esasen hareket edecektik. 

Ne ise çaylarımızı içtik ve hazırlan· 
'dık. Pazar mUnaaebetile bankalar ka • 
palı idi. Para bozdurmak imkaru yok • 
tu. Benzinciye TUrk parası vereceğimi -
zi söyliyeıek kabul ettirdik. Biz benzin
ci ile konuıurktn dUn gecedcnberi et • 
rafımızda dolaprak sok bozuk türkçe
silc benzini kendisinden almakbğınuzı 
rıca t:Uc:u bC:lbt:ll kıydtctıı 1''-'ır ı,. ...... ,. .. 
da gclmeı mi? Fena halde canım sı • 
ktld.ı. ÇUnkU Tilrk bayrağını gören halk 
etrafrmızde toplanmıştı. 

lierifin aavuımasını bekledim, im • 
k!nı yok! Billkiı benzin hortumunu e· 
line alarak depoya yaklaıtı. Naçar de • 
poyu açtık ve doldurmasını söyledik. 
Bütün dli§Undüklerim tahakkuk etti. 

Cemille benzin saatini kontrol etti • 
ğimiz halde bir anda dalı:ınlrğımızdan 
istifade eden serseri herif 8 ıişe yerine 
7 §İ§eyi bize yutturdu. itiraz ettik; fa • 
kat dinletemedik. Etraftan gören Türk
ler yavaşça yanımıza yaklasarak el ça · 
bukluğile beş litremizi çaldıklarını fa • 
kat kendileri buna şehadet edemiyecek· 
lerini, sonra dayaktan öldürüleceklerini 
söyledikleri vakit içim aızladı. Vakti • 
miz de yoktu. Jandarmanın bir a11 e~ • 
vel hareket etmemizi istediği halde bı • 
zim dedilimi.ı olmu§tU. Saat tam do • 

kuzdu. 
Benzinciden 975 kuruşa mukabil 730 

lc~a alarak litresi 11 levadan sekiz şi • 
§cnia bedeli olan 440 levayı verdik. De
P<>ınuı tamaınen dolmuıtu. Gerek hal· 
kın toplantııı, gerek benzincinin hrr • 
ıızlılJ, gerekse jandarmanın çok ncza· 
kctslz hareketi bizleri buradan bir an 
evve1 uzaklaıtırmak için kafi geldi. Ki· 
lomctre saatimiz 164 gösteriyordu; ha· 

reket ettik. 

ŞIPK,A YOLUNU NASIL GEÇTiK 

!{eskin ve çok virajlı <Şipka) dağla· 
rını aşıyoruz. Hakikaten korkunç yer p 

leri geçerken gayri ihtiyari otomobili 
durduruyordum. Yol çok bozuk, fakat 
manzaraya doyum olmuyor. 

Mütemadiyen dağa tırmanıyoruz. 

D.ığın en yüksek yerine geldiğimi.ede 
önümüzde giden otomobilin durduğu.· 
nu görerek ben de durdum. Güzel bır 
su, bir kadayan ıarıl ıarıl akıyor l Par
rnaklannı değdirmıezsln, donar derler 
Ya; hakikaten buz gibi! Hepimiz kana 
kana Rumclinin bu günl suyunu içtik, 
tennozlarımızı doldurduk. Çünkü daha 
ileride bayle gil.ıel ıular bulmak imkanı 
yoktu. 

Önlim\bdeki arabanın 'o::u altında 
kalnıamak için onlardan evvel davrana· 
rü lluüct ettik. Ufak bir köy olan 
(Gabro.o) yu geçtik. Drenovo'ya gel • 
dik. xnometre saatimiz 235 gösteriyor. 
Demek ki 71 kilometre gelmiftik. Fakat 

BU OON 

öGLE NEŞRlYATI 
Saat 12.30 12,50 Plakla Türk mu· 

sikisi, 12,50 - 13,05 Havadis, 13,05-
13,25 Pl8.kla hafif müzik, 13,25 - 14 
Muhtelü plf\k neşriyatı. 

AKR.AM NEŞRİYATI 

Saat 18,30 - 19,30 Çny saati ·dans 
musikisi, 19,30 - 20 Monoloğ (Piş
kin teyze tarafından), 20 - 20,30 
Türk musiki heyeti tarafından klasik 
eserler, 20,30 - 21 8afiyc ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 21 - 21,30 Solo Keman: 
(Hubermnn. Krayzlcr ve Kazals) m 
birer pli ğı, 21.30 - 22.30 Stüdyo or
kestrası: 1 - Fctras : Lustige Brudcn 
(Valzcr), 2 - Schcbck: Saranata !tnli
enne. 3 · Gric~: Per gynt (Su ite), a. 
Brantranb. b. Arabischer fanz. c. He
inkchr, d. Solvciga lied, 4 - Leh:ır: Li
ebe seligcr Fraun <Fridericko), 5 · 
lone3: Geisha (paçalar). 

Saat 22,30 - 23 Anadolu ajansı 
haberleri. 

saatinde banka açık olmadıtından çok 
nazik istasyon ınUdUrline tekrar müra • 
caat ederek 300 Fransız frangına mu • 
kabil 1607 leva aldık ve 1135 leva oto
mobil ve 100 leva bizler için vapur kum· 
panyasına vererek biletlerimizi aldık. 
Yüz leva da işlerimizi görene vererek • (sırat) köprüsünden otomobili vapura 
yerlcıtirdim. Bütün bunlar iki saat i • 
çinde bitmi§, saat tam sekizde yandan 
çarklı koca Macar vapuru bizim için ha
reket etmi;tL 

C. ERGUN 

14 EYLUL 1936e!!l!!l!t 

1 Beyoğlu Vakıf larDırektlirlilğü lta!atJr.ı 1... . ] 
Kiralık Emlak 

Evkafı mülhakadan Boınevi Akhisari Ahmet Ala vakfrndan 
Takaim Yahya Çelebi mahalteıinde Acıçefme sokağında 18- 20 
No. lı apartımanm 4 üncü daireai. 

Yukarda yazılı vakıf emli.k 31 Mayıı 937 ıonuna kadar ki· 
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu§tur. isteklilerin 16 
Eylül 936 çarıamba ıünü ıaat 14,30 da Beyo{!lu Vakıflar direktörlü· 
ğü Akarat kalemine gelmeleri. (1038) 

~al Emllik ve Eqtam Bankası ilô.nları 
Pazarlıkla Satılık Emlak 

Esas No. ıı 

452 

Mevkii ve nev'i 

Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Top· 
çular sokağında eıki 18 yeni 20 No. h ev. 

Depozito 

(Anası 463 metre murabbıudır). 5000 Lira 
656 

657 

Sultanahmedde Alemdar maha lleıinde Yere 
batan sokağında eski 6 yeni 28 • 30 No. lı 

219,50 metre murabbaı araa. 
Sultanahmedde Alemdar mahalleıinde Yere 
batan sokağında eıki 6 yeni 20, 22, 24, 26 
No. lı 583 metre murabbaı arıanın 96/100 
hisseıi. 

176 •• 

672 
" 

Mevkileri yukanda yazılı yerler ilki pefin olmak ve kalan yedi 
taksiti yedi ıenevt ve müıavi taksitte alınmak üzere petin veya H· 

kiz taksitle ve pazarlıkla ıattlacakhr. Pazarlıkla aatıldıiı ıurette 
geri 'bırakılan yedi takı it için faiz ve komi•yon alınmaz. 

Taliplerin 18 - 9 - 1936 tarihine müsadif cum:i günü ıaat on· 
da şubemize gelmeleri. (403) (1099) 

Muhammen ••nelik 
kira bedeli 

Lira 

Ça.kmakçılar Valide Hanı birinci kapı alt kat 4, 4/ 1 
sayılı bodrum oda. 
Çakmakçılar Valide Hanı birinci kapı alt kat 3 No. 
dükkan. 

Çakmakçılar Valide Hanı birinci kapı alt kat 3/ 1 No. 
yazıhane. 

Çakmakçılar Valide Hanı birinci kapı alt kat 3/ 2 No. 
yazıhane. 

36 

36 

36 

36 

Yukarıda yazılı mallar 29-9-936 tıah günü saat 14 de hiza· 
larında yazılı ıenelik kira bedelleri üzeı:nden ve kira bedelleri 4 
müsavi taksitte ve her takıit pefİnen ~ediye edilmek üzere bir ıene 
için ayrı ayrı kiraya verileceklerdir. lıteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey akçelerini Yakti muayyen inden "' vel yatırarak İıtanbul def· 
terdarlıiı Milli Emlak mildüdüiünde mütetekkil Rlıt komisyonuna 
müracaatları. (M) (1241). 



'ABONE ŞARTLARl YAZI VE YONETIM YERi: 
Y~ a a,wr ı aylık AJ'llk 

lıfemleketimlzde 7GO dO 235 110 lttanbul. Ankara c.ddeal. (VAK.n ;rurdU) 

Yaboııcı yerlere UIGO 726 .00 ltsa 
Posta blrlig1ne l 
girmlyeıı yerlere S 180 8CIO 600 180 

ııcıar.: wm 
lYazı lşleı1: %).'°1! 

Telgraf &drest: KillltTN lstanbul 

Telefon 

Tflrldyenln ber posta merkezinde H.URUN'a abone yazılır. Posta kutuıru No 46 
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oo .... Karaciğer- Barsak-Mide ...-gg 
Tedavisi için ~ 

TUZLA iÇMELERi 1 
I~ Mevsiminden istifade ediniz ~ 

15 Haziran-151 inci Teşrin~ 
içme lrenltl'İnin vapurları köprüden ~ 

8 6.25-7.40-0.40-9.05-11-13.15-15.50 d&r. J;S 
008888888888888>~~_88~~~~ 

genel komutanlığı AnJandarma 
kara satına!ma komis yonundan: 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı görüldüğünden 
35,400 metre kaputluk, 19200 met re kışlık clbiseHk kumaş pazarlık. 

la satın alınacaktır. 
2 - Metresi 280 kuruş tahmin edilen kaputluğun ilk teminatı 

6206 lira şartname bedeli 490 kuruş olup pazarlığı 21 - 9 - 936 
pazartesi günü saat 11 de ve metresine 265 kuruş baha biçilen kış 
hk elbiseliğin ilk teminatı 3794 lira şartname bedeli 255 kuruş olup 
pazarlığı aynı gün saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Komisyondan alıns.bilir. Pazarlıklarına girmek 
istiyenlerin belli günde şartnamede yazılı belge ve ilk teminat 
makbuz veya banka mektupları U e belli gün ve saatte Komisyona 
baş vurmaları. (692) (881) 

Kadıköy Havagazı "· 
Şirketi abonelerine ilan 

Şirketi:nizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 83 

nlVJlaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden iti-

baren iskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karıısında 

''Elektrik ve Gazevine,, nakledileceği sayın müşterilerimize 

ilan olunur. DJREKTORLOK 
.. . ' ("" ..-..;" ' - . . . . , . .. . '. ) ' •~.' 

Muğla şehir içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 

Dahil· ye Vekil etinden: 
Muğla şehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve şehir dahilin· 

deki !ebeke için İcap eden malzemenin tedariki ve boru ferşiyalının 
icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve iki depo inşası, 
su saatleri ve diğer alat ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksilt
meye konulmuıtur. 

Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BANKA olur. 

KURUN 
Guetemtze gönderilen yazılar. gazete-1 - işin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı üç lira 
mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden alabilirler. 

ye girmek için ise, zartnım ~afne (ga· • 

3 - Eksiltme 24 Birinci teşrin 936 tarihine rutlıyan cumartesi 
günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında top~ana
cak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteidilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4249 
lira muvakkat teminat. 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4üncü maddesi mucibince eksiltmeye girıneğe bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası. 
T cklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarır.ın iadeli teahhütlü olınası ve nihayet bu saate kadar Ko
misyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak ~stiyenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (774) (1089) ............................ 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
Anadolu Ciheti Abonelerine ilan : 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 83 

numaradaki Kadıköy ıubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden iti-

zete) kelimesi yazılmalJdir. 

K&r§Ilık l.etfyen okurlar, mektuplarına 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

Basılmıyan yazılan gert gOndermekten, 
kıyıııetstz yoll&nmlf mektuplarm tçt.ne 
konulan parala."'ID kaybolmasından, llAn 
olarak çıkan yBZJlardan dolayı, direktör • 
ıuıı:, UstUne soru sorgu aımu. 

Giinü geçmi§ •ayılar 5 kuruştur 

Adre~::ıl dcğ:l§tiren aboneler 20 ku.ruo 
öderler. 

Gazetemizde oıkan yazılarla reslmlerln 
b"r bnkkı ıınlt kPndlııl içindir. 1 

ACELE SATILIK EV 

Feriköy Rum kilise yanında Keşf 
efendi sokak 2 numara. Müracaat aynı 
mahalde. 

KURUN Doktoru 

Necaeddin Atasa~un 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara a de hastaları· 
nı kabul eder. Cumartesi glinleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız-

' dır. 

!.il ~ . Göz Hekimi 
haren iskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karşısında . Dr. ~ükrü Ertan 

uELEIKITIR.IK.IVIE•GA•IZ•EIV.IN.E1,,•nlalkllleldlillelcelgl~i.slalylın•m•ülşt1e1r1i-lfi 1,, Cağa loğlu Nuruosmaniye cad. 'NlJ .~t 1 lerimize ilan olunur. DiREKTÖRLÜK (Cağaloğlu Eczanesi vannıda) 

Telefon. 22556 

-Salıib--i-:_AS_IM:_U_S_~-V-AKIT--M.a--t-baas--ı _N_e_ş-rı-.y-at_D_ire_ktö-•• rii-.-:-R_ef_ik_A._S_e_v_en_g_il l•••mız' -•·•••••----

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA ~Yi 

EKiLMi~ TOWUM GiBi V~QiMLiDiQ. 

N. UOlANTSl OANr ONi v. 

KARAKeY PALAS ALA l~M Ci l-IAN 

Tahlisiye . Umum Müdürlüğünden s 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünün merkez dairesi Çinili Rıhtııl' 

nının ikinci katından Merkez Rıhtım hanının dördüncü katJJl~ 
daire? mahsusaya nakledildiğinden 17 - 9 - 1936 tarihinde 

edileceği evvelce ilin edilen Arpa eksiltmesinin yeni naklotl 

binada · yapılacağı alakadarlara ilin olunur. ,(12~} 


