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I Bu kupondan yedisini birik-

1 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 
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Paramız Kıymetinden Düşürülmiyecek 
Amerikalılarla ve 
onlarla müşterek 

lngilizlerle anlaşan ve 
bir beyanname neşreden 

Fransızlar Frangı şu gaye 
ile düşürdüler : 

Leon Blum, memleketinin dış ticaretini canlandırmak, işsizlere 
iş bul11tak istiyor. 

Bu, aynı zamanda milletler arası döviz 
meselesinin halline doOru bir adımdır 

Kontenjanlar ve paranın kontrölü sis
temi her yerde gevşetilmek isteniyor 
r ransa hükitmeti parlamentoyu 

yarın sabah fevkalade bir to~ ~ 
lantıya çağırdı. Bu toplantı-

dan maksat Fransız frangının kıyme
tinde dörtte birle üçte bir nisbeti ara
sında bir devalüasyon yapmak için 
hazırlanmış olan kanun liyihalarmı 
tasdik ettirmektir. Fakat Leon Blum 
hükumetinin bu teşebbüsü birdenbire 
veriım.1ş tir karar eseri değildir. Da
ha evvelden Fransa ile İngiltere ve 
Amerika arasında üç ay devam eden 
~~k gizli müzakereler ge~miştir. Bu 
üç devlet döviz ve nakit işlerinde müş-
terek AttretfA lıo,...1 ....... .._..,. :ı-- .. 
ralarmda. anlaşmıştır. 

lşt.e bütUn Avrupa borsalarmda a
deta bir panik havası uyandıran ha
ttise bu anlaşmanın neticesidir. 

Fransada Leon Blum hükOıneti iş 
başına geçtiği vakit Fransız frangı
nın düşüıi.ileceği rivayeti de ortaya 
çıkmıştı. Fakat o zaman Leon Blum 
ile arkadaşlan bu tUrlti rivayetleri 
§iddetle tekzip etmişti. Bu tekzibin 
samimi olmadığı, tekzibin hedefi da
ha ziyade muntamm bir program tat-

ASIM US 

" Dün So/yadan lsta.nbula bir saat bir çeyrekte bü
yük bir isticalle gelen Ritetin snıı resmi ve geldi

ği ta~•?J"Te 

Ecnebi sermayedarlar 
Birbiri ardınca 

Türkiyeye geliyorlar ! 
Meşhur imti9«zcı Riketin arkadaşı Amerikalı 
müteahhitle muharririmizin konuştukları ... 

___ (_son_ıı_: s_a. ='6 S=fl.-l)=- Hindistana gidip Ankaraya dönecekler 
Bir mütelıa.ssısın 

t etkikleri 

Frangın düşmesi 
Devlet ve tüccarı arın 
işlerine nasıl tesirler 

yapar? 
( ! inci says/a:mudn. okuyunuz) 

Atatürk 
Bay Şevki Behmene 
imzalı bir fotoğrafını 
hediye etti 

Riketin garip bir huyu: 
Fnnaızca aöyliyene lngilizt".e cevap verir, İngilizce konupna 
Franıuzca aöyler. ikisini bitene: " Bir teYden maliimatnn 
....1-1 n__ (Yazı.n ! inci sahifede) ~..... ,, &..1'91" •••• 

Belgrad. 26 (Radyo) - Türkiye 
Cumur reisi Atatürk Yugoalav nazır
larından Bay Şevki Bebmene gümii§ 
çerçiveli ve üzerinde isminin bq harfi 

yazılı imzalı bir fotoğrafını hediye et- Londroya dönmt sermayedar • lstanbulda kalan Berma.yed.ar 
miştir. • 1 Bald1'in Veb Somervil 

Bu hediyeyi Tiirkiyenın Yugoı av -------------------------
....... kiti Bay 

sefiri Bay Haydar ve ~ • P. BEŞ• ST NDA 
~Z~~ HA I" A 
Dil Bayramı 
D il Bayramının 
dünkü kutlanma 
törenine dair gazı 
7 nei sagıfamızda 

Yeniden barp ı 
imparatorun damadı 30000 muhari
bin başında olarak harekete geçmiş 

_(Ya.NI ! inci eahi/646) 

r·------ Resmi tebliğ - -----·· 
Ankara, 26 (A.A.) - Ba§uekalet-ten !6.9.1936 tarihiy'le tebliğ edil

mi§tir: 
1 - Yabancı dövizlerin kıymeti üzerinde yeni tahavvüller vuku bu

lursa hükfımet, Türk lirasınm kıymetinde bu tahavvüllere tabi olarak bir 
tenezzül yapmamaya karar vermiştir. 

2 - Hillı:iımet, Türk lirasmm bugü nkU kıymeti, memleketin iktisadi 
ve mali ihtiyaçlarına en iyi tekabW ettiği kanaatindedir. 

3 - Türk lirası, altına tahvil olunabilir dövizlere izafeten altına. na
zaran şimdiye kadar fili olarak kazanmış olduğu mUstakar kıymeti muha
faza edecektir. 

4 - Bu esas dahilinde, Türk lirasının diğer dövizlere nazaran kıy
met nisbetlerini Merkez Bankası vakit vakit hesap ve ilin edecektir. ···········--.. ·-·····-·-··· ... ···-··----· .. ··•···· .. · .. --····-· ..... ,- -

Imralı adasındaki 
mahkiımlar 

Müstahsil bir unsur haline gelerek 
hapisten çıkacaklar 

Eskiden suç işleyip hapishaneye dU-1 kQmiyet müddetlerini faydalı bir tekil• 
tenler karanlık höcrelerde rutubetli de ıeçirtmek ve bunlan müstahsil 
izbelerde ayaklanna zincirler vurularak unıur haline getirmek için hapillıane 
senelerce yatmlır, bu suretle ıslahı bil ri ıılah etruİ§, yeni müesseselerde atel• 
etmeleri ümit edilirdi. yeler vücuda getirmi§, ıon olarak 

Sıhhi şartların hepsinden mahrum f mrali ada11nda asri bir hapishane ya 
olan bu yerlerden suçlular ekseriyetle mııtt. 

basta çıkarlardı. Modern bir müessese olan bu ha 
Son zamanlarda hapishanelerden zin· hanedeki mahkWnlan evvelki gün A 

cirler kalkbysa da buralan birer tem- tiye Vekili Şükrü Saracoğlu gözd 
belhane ve ahlak bozucu muhit olmuş- geçirmiı, çahımalannı tetkik etmi 
tu. Cumhuriyet hukftmeti, bir suç it· Buna ait entreıaan bir yazıyı 4 üı' -.11 
leyip de hapishaneye düşenlerin, mah- aayıfamızda bulacaksınız. 

Bisikletçilerimiz dün 
birinciliği kazandılar 

ıkinci güreş ve eskrim karşı
laşmaları nasıl oldu ? 

ilk miisabakada S01Jyet futbol taklmı aa1aaya ~ 

Romanyalı boksör bugün Yorgoı'la dövüşüyor 

(Yazıları 5 nci sagıfada) 



-- 2-KORUN 

Alkazardaki isiler fırtınadan istifade 
edip bir huruç hareketi yaptılar 

Bir mütehassısın tetkikleri: 

Frangın dlşmesl 
Devletin ve tüccarların işlerine 

nasıl tesirler yapabilir ? konsolosu ve asi kumandan 
Madritte tevkif edildi 

Baıtselondaki ltalyan 
Mola'nın kızkardeşi 

Ecnebi sermayedarlar 
Birbiri ardınca 

Türkiyeye geliyorlar! 
Büyük İngiliz sermayedarları grubu-ı 

nu ~emsil eden ve Habeşistanın bütün 
petrollerinin imtiyazını almakla tanın
nuş İngiliz iş adamı Vilyam Riket bu 
sene ikinci defa olarak dün şehrimize 
gelmiş, Perapalas oteline inmiştir. 

İngiliz iş adamı Riketle gene büyük 
itler yapmakla tanınmış meşhur Ame
rikalı müteahhit Şmit de gelmiştir. 

Her iki iş adamı da dün buraya 
ıelıneden bir saat on beş dakika evvei 
Sofyada bulunuyorlardı. Oradan dün
yanın en ıeri tayyarelerinden biri ile 
hareket ederek saatte 300 kilometreyi 
apn bir hızla tirndiye kadar g8rUlme
dik lma bir zamanda buraya gelmişler
dir. 

Rilcet dün Perapalasta şehrimizden 
llaı p'J:ıalyetlerle görilşmil§ ve görilfme 
aatlerce ailmıüştilr. 

Dün biraz Arr.erikah müteahhit Şmit 
De P~palas ote!inin methalinde föyle
~e konuıtuk: 

- btanbulu ziyaretinizin sebebi ne 
olabilir? 

- Ehemmiyetli bir fCY yok. Biz sa
dece ~radan geçiyoruz. Bunun neresi 
manidardır? 

- Mister Rikete refakat etmiş ol
manız işi manidar bir hale koyduğu gi
bi ehemmiyetli de gösteriyor? 

- Ben Mister Rikete refakat etmi
yorum, o bana refakat ediyor. 

- Ankaraya gidecek misiniz? 
- R=ıyzr. Bur:ıd.ın nnğruocı ornh· 

yoruz. 
- Hangi istikamete? 
- Hindistana. 
- trana uğnyacak mısınız? 
- Hayır. 

Kendisinden bu kadar çok bahsedilen 
ve ga~etecilerle de temastan mümkün 
olduğu kadar çekinen Riketin, ne şe
kilde bir adam olduğunu bilmem kari
Jerimiz merak etmiş midir? 

Onun gazetelerde çıkan resmi her 
halde bir kaç yıl evveline aittir. Orta 
boylu, ekseriyetle pöti kare kumaştan 
bir elbise giyen, tek gözlüğü boynun
CJan bir iple sallanıp mütemadiyen kar
llJIU döven, kumral rengindeki saçları 
CJalgah ve bir ingilizden ziyade Fran
tnz.ı andıran, zekasını yüzünden belli 
eden biJ' adamdır. 

Kendisine İngilizce hitap edenlere 
ı;uan Franaızca cevap verir. Fran11z
çaı konuJanlara İngilizce. . . Her iki di-
1i "bilenlere "Şimdilik söylenecek bir 
ıey olmadığı,, mukabelesinde bulunur. 

Riketin bu defa da buraya bir iş 
ı~in değil, sadece yolculuk dolayrsile 
(;eldiğini söylüyorlar. Fakat Riket bil
baua petrol madenlerini işletmek bu
ausunda işler görmüştür. 

Mem1eketimizde petrol araştırmala
n yapılmakta olması, Riketin ihtisası 
aahilinde bir it zemini teşkil etmekte
dir. Bununla beraber, diğer İngiliz ıer
mayedarlannm smal tesiaat hususunda 
~kar.ada yapacaldan tekliflere, Rike
tin de bir diğer ıermayedar grupunu 
temsilen i!Jtirak edeceğine çok ihtimal 
veriliyor. 

Ancak Riket ve beraberindeki Ame
rikalı müteahhit bu aabah ıehrimizden 
tayyare ile hareket ederek Bağdat yolu 
ile Hindiatana gideceklerdir. 

Oradan dönüşlerinde Ankaraya ge
leceklerdir. 

SERMAYEDARLARDAN BiRi 
LONDRAYA DöNDO 

Şehrimin evvelldgün gelmlt olan 
!ngiliz aermayedarlanndan Baldvin Veb 
öDn aJqam aleltcele Londraya gitmit
tir. Arkadaşı Simervil şehrimizde bu
Jmımaktadır. 
EVVELKi CON GELEN INGILIZ 

CAZET-EClSI 
Şehrimizde bulunan incilizce ''Mall 

Faik Kurtoğlu 

1 ürk - lngiiiz iktisadi 
münasebetlerine dair 
beyanatta bulundu 
Londrada yeni Türk - lnglliz 

ticaret anlaşmasını imzalayanlardan 
iktisat Vekaleti müsteşarı Faik Kurt 
oğlu İngilizce "The Financial Times,, 
gazetesine beyanatta bulunmuştur. 

Türkiye - İngiltere arasındaki 
iktisadi miinasebetlerin inkişafına 
çok yarıyacak olan yeni anlaşmadan 
bahseden Faik Kurtoğlu, İngiliz 
gazetesine yeni beş senelik pllnı-

mızı da anlatmıştır. 

Yeni ticaret muahedesinin lngil
tereye eskisinden daha fazla istifade 
Ier temin ettiğini söyliyen iktisat 
müsteşarımız bu meyanda demiştir 

ki: 
"- Türkiyenin siyasi gayesi sulh

tur; harbe meydan vermemek üzere 
beynelmilel siyasi teşriki mesaidir. 
Türkiyenin istihsal kabiliyeti git
tikçe artmaktadır. Onun için iştira 
kabiliyeti de o nisbette artıyor. Tür
kiye daha fazla mal almak için da
ha fazla istih.salde bulunmak gaye
sini istihdaf ediyor. Böylece mem
lekette başlıca sanayii kurmak 1tt> 

zirai mahsulleri modernize etmek 
emelindedir. 

Yeni anlaşmaya göre, her iki mem
leket arasında ticaret ümitleri çok 
kuvvetlidir. Türkiyenin İngiliz ih
racat mallarına ihtiyaçları vardır. 

İngiitere de Türkiyenin ihracat mal
larına muhtaçtır. Yeni tediye sistemi 
de İngiliz ihracatçılarının menfaa
tinedir. Bundan sonra Londra maden 
ve kereste için tabii bir piyasa ola
cak ve Türkiye makine ve diğer 
endüstri eşyası satın alacaktır. 

Netice itibarile iki memleket a-
ra-o;;ındaki ticaret, şimdi 2,000,000 
sterlinden biraz yukarıdır. 

Her iki tarafın iş muhiti,. vaziye
tin ticari imkanlarile alakadar olur
sa, bu yekun kolaylıkla senede 
5,000,000 sterline çıkabilir. 

Bundan başka Türkiye hflkumeti 
ile İngiltere hükOmeti arasındaki 
dostane münasebat, her hangi umul
madık güçlükleri de kolaylıkla izale 
edecektir.,, 

Habeşistanda 
yeniden harp ! 
Uluslar kurumunun Habeş mu-

rahhaslanna hllA mevki vermeai ü
zerine, İtalyanların mütebaki Habeş 
memleketlerini fethe kadar verdik
leri yazılmıştı. 

Bu gece şöyle bir telgraf alın
mıştır: 

Portsait, 26 - {A.A.) - Reuter 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

Garbi Habeşistan hüldlmettnin 
Gore tizerine yürümekte olan ltal-
yan kuvvetlerini' tevkif için bir mu
.kabil hücum yapılmaaını emrettiği 
rinyet olunuyor. 

N egüsün damadı Ras Desta ile 
Ras Kassanın oğlu Ras Aberra otuz 
bin muharibin başında olarak ba 
mu.kabil taarruzu idare ~tmekte imiş 
Jer. 

Taymis,, gazetesi hususi muhabiri Smi
loviçi dün ak§amki eksprealc Aııkaraya 
gitmiştir, 

l 
Frangın dütmesi ticaret hayatımız- Bankanın prenaipine göre paranı!I 

Bedin, 26 (Radyo) - Alkazar ka- da nasıl bir tesir yapar? husul kuru ne oluna olaun te . 
lesinde mabaur bulunan nasyonalistler, t 
havanın fırtınab olmasından istifade 

Frangın dü§Itlesinden frank ile öde- ııilndeki kura istinat ederek tediya 
mek üzere harice mal ısmarlamıt olan maktadır. Son İspanya hadise 

ederek bir huruç hareketi yapmı§lar ve ithal!tç.ı tüccarlar kazanır. Çünkü mal- sonra oraya fara.za bir lira (4,20) 
mağazaları yağma ederek kendilerine )an geldiği zaman Türk paraaı ile fran- çeta hesabile mal atmış olan T .. 
lbım olan yiyecekleri alıp tekrar kale-

gı daha ucuz tedarik edebilecekler ve racatçılarmm paralarını ispanya 
ye çekilmişlerdir. 

borçlarını ödiyeceklerdir. Buna muka- sının yüzde otuz,kırk nisbetinde Toledonun yakında düşeceği tahmin 
bil mallarının bedelini Franaız frangı ile tini kaybetmesi ilzerine günün 

ediliyor. <•lan ihracat tüccarlan zarar eder. Fa- yani (4,20) peçetaya mukabil 1 litt 
Asilerin başkumandanı Molanm kız 

kat bugünkü ticaretimiz daha ziyade meai lbmı gelirken ( 4,20) ye 
kardeşi Trojariya Madridde tevkif edil- . . 

klering sistemi üzerinde cereyan ettığı kabil 60 kuruş tediye etmeği pr 
miştir. için vaziyeti bu noktadan mütalea etmek muktezası addetmiştir. Bu yüzdell 

Paris, 26 (A.A.) - Maten gazetesi-
ıazmı gelir. ya ihracat yapmış olan tüccarlar 

nin haber verdiğine göre, Barselondaki Piyasada aallhiyetli it adamlannm mayelerinin yarısını kaybettirecelc 
İtalyan konsolosu bu şehirde tevkif e- bu husustaki mütalealanru sorduk. Bi- vuiyet ihdas etmiştir.,, 
dilmiştir.. b dil t 

SABIK KRAL ALFONS ze fU ceva ı ver er: ,, fte bu hali nuarı dikkate. 
CEBELOTTARIKTA!. - Klering hesaplarında ecnebi mem- İktisat Vekileti yalnız bu ba 

leketler bugünkü vaziyete göre daima mlinhaaır olmak üzere verdiği bir 
Paris, 26 (A.A.) - Cebelüttarıktan 'rürkiyeden alacaklıdır. Bu alacak Tür- ile Merkez Bankaaında milterakiııl 

bildirildiğine göre, sabık kral 13 üncü Jriyeye o memleketlerden ithal edilen hangi kur üzerine hesap edilmif iti 
Alfons, italyadan Cebelüttarıka gelen malların bedellerinden mUterakimdir.. Zacaklı ihracatçılara yapılacak tedi 
(Rex) gem.isile bu şehre gelmiştir. Bu bedeli ödiyen Türkiye ithalltçdan- de aym kur ti ~-rine yapılmasını k' 

Cebelilttarık, 26 (A.A.) - Rex va- dzr. Türk ithalatçısı malını gümrükten etmiştir. İhracat tacirleri her aıı 
purunun rıhtıma muvasalatı zamanında ~ıkarmak için parasını evvela Merkea memleket ile olan alı§ veriılerinde 
vapurda eski kral Alfonsun bulunduğu Bankasına yatmnağa mecburdur.. İt- m tehlikeye maruzdurlar. Buna 
hakkında çıkan şayialar dolayısile kral- halat faturaları daima satıcı memleke- ispanya hakkında kabul edilen ka 
lık taraftan bir çok gruplar rıhtımda tin parasile tanzim edildiğine göre :Mer- nmumt bir pren$Jp olarak kabul 
toplanmıt bulunuyorlardı. Fakat bu ga- kez Bankası Türk lirası mukabilini tah- l.İ llzımdır.,, 
yianm ash yoktu ve kral Rex vapurun- ı;il ederken güniin kurunu esas ittihaz • • • 
da bulunmuyordu. ediyor. Bu suretle biriken Türk para- d · d ı · ı · 

Londra. 26 (A.A.) _ Cebelüttarık- Frangın ü9meıu ev et ış erı 
lan satıcı memkketlerin kendi paraıı nundan dikkate değer bir hadiseditl 

ta demirli bulunan bir İtıgiliz harp ge- tızerinden alacağına tekabül etmek icap 
- ·, ~· . nar-.:1onalistlerin atc:3inden kaçarak bmm U ÇOnkU devlet, frank ile tediye · · - - .. eciyor. Bu iki cins para heaa m • h 
ıngil·ız kara sulanna girmi• olan. "Al- d b' mek üzere bir takrm taah ütlere 

:ır tevazi şekilde yürümeai neticeıin e ır bd 
mı'cante Ferendia,, adlı kızıl torpıto çe- et1 k mi§ olabilir. Tabiidir ki devlet, teadill vasetiai oluyor Bu ıur e teıe -
kerın. e ~te"' etmek mecburiyetinde kal- la nhhütler dolayııile istifade edece 

:ır kül eden alacaklar Türkiyeden yapı - ÇünkU taahhüdUnü daha ucuz tedı 
rmıtır. cak ihracat bedeıterinin tediye1ine tah- .~ 

ASiLER BILBAOYU TOPA ~dilebilecek bir döviz ile ödiyeceguo 
-rrruLAR sis edilmiıtir. Türk ihracatçısı Rtıf te- Sonra Düyunu umumiyenin tedi 
1 "" a a ahhüdüne girerken aha memleketin pa· 

Bilbao, 26 (A.A.) - Havas muha- raaı ile fiat teabit etmeie mecburdur. Mlctasından da frangın düşmesi ro 
birinin bildirdlline göre, aıiler dUn sa· Bu fiatı tesbit ederken u çok mutuar- lıir hadisedir. Hariti borçla~nmzırı 
bah saat dokuzdan on bire kadar Bil· ı:r olan klering kuruna istinat ederek him bir kıımı frank ile ödenmek e 
bf.o tehrini zorlu bir top atefine tut- beup ytıriltür. thracat mallan aatq na göre mukavelelere bağlanmıştır· 
&Ul.&~Arclır 'Du +~"""""'~ IC~l1J tane!_.~~ ik(llu\l .... •• ..ı.,.~ .. \,;,. ö1r1 NU'Jln He AV itibarla gene devlet bazinesinİfl tedİ 
tayyare ittifak etmiftir. Bır çok o.- sonra aevk ve teslim edilmeai müteamel ta istifade etmesi tabiidır. 'fi 
ve yaralı vffdır. olduğu ve malın teslimi ve bir takım Malumdur ki her yıl hükQmetin ";} 

Cenevre, 26 {A.A.) - lspanya dış klering formalitelerinin ikmali de ·~- meğe mecbur olduğu Düyunu um~: 
bakanı Bay Del Vayo, Bay Azananın ca bir zamana mütevakkıf bulundugu ıniktan altı: ytız bin altın miktarın 1': 
Madritl terketmesi ihtimaline dair için bu suretle geçecek Uzun zaman dır. Fakat bunun yamı geçen yıl 
olan bütün şayiaları kat'i surette zarfında ecnebi parasının muhtemel de- pılan anlatma mucibince memleket~ 
tekzip etmiştir. valiasyonundan müteessir olmaması la- racat eşyaeı ile ödenir. Bundan ba 

INGtLTERE KONSOLOSHANESi l' istanbul ve izmir limanlarının, ecrı_., 
zım ge ır.,, P"'' 

HASARA UGRADI "Halbuki Merkez Bankaaı ihracat §lrketlerden alınan dem.iryolların. ~ 
Bilbao 26 (A.A.) - Dlin asilerin tacirlerinin bu haklı enditetıini tatmin r.itleri vardır. Bunların mühim bır 

tayyareleri tarafından içinde büyük edici bir prenııip kabul etmi§ defilc;lir. mı da gene frank ile ödenmektedir· 

bir panik büküm sürmekte olan -------------- ·-------------__, 
şehrin ikinci defa bombardımanı es- L k l 
nasında lngiltere konsoloshanesi ha- o arno an aşmasının 
sara uğramıştır. 

Ölenlerin sayısı beııtiz maldm de- k ••il 
ğildir. Bir çok kadın ve çocuk cese- karşılaştıgw) ınu•• ş u er_/ 
di sokaklarda yatmaktadır. 

BlLBAO ŞEHRiNE VERiLEN , 

MÜHLET BtTTl Le JoornaZ'den: 7 itülesko öldiiriJ.lecelitı• 
Seville, 26 (A.A.) - General Mo- Bir müzakereyi bir iyi neticeye bağ 

lanın kuvvetleri, bazı sevkulceyş nok lam.ak için yapılacak ilk il ba§lama.k biliyormuş 
talanndan maada ciddi mukavemet tır. Lokarno meee1ee1 için bunu B. Fr T;tüleskonun bugün zir zehitl~ 
..xrmeksizln Bilbao üzerine yttrtl- den yapDUf bulunuyor. d h t tt ğı "yteıt'" av me yUzttn en as a ya ı so ' 
mektedirler. B. Eden'in verdiği muhtıra beri- yor. Romanyanın eski harlciy~ pil ft 

Şehrin teslim olması içhı general ne alınacak ilk "netice Almallyaıım ve h geçt'n şubat ayında da, Calaıs -
Molanın vermiş oldutu miihlet diin İtalyanın kafalarmm içinde ne var, o- da treninde bir suikast atlatmıştı.,_, 
bitmiştir. General Mola şehrin, nu öğrenmek olacaktır. Bu iki devlet Titiilesko bu vaka)', anlatır1' 
kayıtsız prtsız teslim olmasını iste- de, 23 temmuzdaki Lokamo kont~ ~yle derdi: ıcl' 
mektedir. ransma iftirak etmemifti. _ Suikast son senelerde dört ti 

Toleytelede, Alkazarda bannmış Butlan, ne tt&lyanm, ne de AJ. şiye yapıldı: Avusturya başv~l ~ 
bulunan harbiye talebesi, kasnn mah manyanm bir anlqıruya vuı1 olmak Dollfu.s, Yugoslavya kralı Ale~.._ 
zenlerinde elin mukavemet göster- istemediklerini ve arzularmm. vakit dr böyle bir hadiseye kurban gf P" 

mektedirler. Bunlarda kendilerile kuanaralı:, bulanık suda balık avl&- ter. Bulgar kralı Boris ile ben k~ 
birlikte bulunan kadınlarla çocukla- mak olduğunu eöylilyorl&r. tutmuş bulunuyoruz Fakat bir ~A 
n aerbest brrakmıılardır. -•-- ayni akibete uğramıyacafım·zı r~ 

Hendaye, 116 {A.A.) - Asilerin Basılan da Franaız - Sovy'et ~ 
1--.Undeki ha-liyi gezen Reuter kı k&r11amda Lokamo ıııe1elesbWı bir zannt>tmiyorum. d-' 
'JID- ... 1 Il ı----"'-• d".n._ Titillesko vasiyetnamesini bun 
m-Labfrı"le diğer bitaraf mU-hit- an aşmıya vu o cuı.ı.y-tt,_. uvıır. · _,.ı. 

uu Y- iki sene evvel hazırlamıştı. Bu ~, 
)erill tahminine göre asilerin dahi nilyorlar. yetnRme fle böcek koJleksiyollOll 
ıt harpten muzaffer çıkarlarsa fa- Doğrusu iyi bir buluş bu! 1925 Lo- b' k d bt k ktad 

k ır ar a aşına ra ma ır. ~ 
şist ve muhafazakar kralcıların ikti karnosu da en büyük manileri Şar ta -
dan ele geçirmek için birbirlerine bulammış mıydı? O zaman en büyük TURK - ITALYAN TICARE1 
girmeleri muhtemeldir. güçU.ik Fransa.nm Prağ ve Varşova ANLAŞMASI 

Bu sırada ordu bu iki taraf ara- ile olan tedafit anl&.§Dlala.rm Alman Ar.kara, 25 (Telefonla) - ~ 
sın da bir nevi muvazene tesis etmek yaya kabul ettirmek olmuştu. 1' -

defa üç ay müddetle uzatılan Tür ..... 
suretile icrayı hükCimete çalışacak- Bugünkü vaziyet de buna benziyor. İtalyan ticaret anlaşmasının 11111.,.. 
tır. Fakat daha nazik: Çllr.kU, işe Sovyet- deti bitmek üzeredir. Yeni anlaf~-

TOLEDOY A DOGRU ··· lerin karışması yalnu: kuvvet mUva- için yakında mü7.akerelere başJ.IP" 
T:ılevera de la Reina, 26 (A.A.) - zcnesini bozmakla kalmadı, araya ih- Jacaktrr. 

Havasın hususi muhabiri bildiriyor: tiW propagandası lmilini de aoktu. -------------...../ 
Madrit batı ve cenup cephelerine Muhakkak olan bir şey var: Her- kese m.Usait bir i~ beraberliği ortf.S-

kıtaat, her türlü mukavemeti kırarak --------------- konulabilirse neticeye vasıl oıunac tıd 
Toledoya doğru ilerlemektedir. Toledonun 16 kilometre Y.akıruna vat tır. A'VrUpanın yeni niza.mı yalnıı 

Ka>:makam Kastejon, dün akşam mıştır, 
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Yazan : Sadri ERTEM 

iki seneden fazla yanan 
bir petrol kuyusu Orta okullarda 

Klltlr ftlerl Ecnebi 
mütehassıslar 

l Pella Haberle r i 

Sadık hizmetçi 
çift tedrisat 

Kralın sayfiyesine iki saat mesafede ş· d" .. k . Memleketin her tarafında Sandıkta nevar ne yoksa 
• ım ııı tedrısatı yalnız serbestçe gezebilecekler alıp götürmüş 

belıren parlak Ve korkunç alevler i/ci mektep y•pacak Dahiliye veki.leti villyet ve beledi- Beylerbeyinde KUplücede 18 numa 

Antuvan Zisknnın petrol için Gizli 
Harpler adlı eserinden Morenie pet
rol hakkındaki şu pasajı okuyunuz : 

"1906 sencsindenberi, Roma.nyada., 
Galiçyada ve Rusya.da mühim kuyu
lar satın almış olan Avrupa petrol 
ittihadı ''Ünion Petrolüerc Europecn
ne,, ismindeki Alman petrol tröstle
rinin menfaatlerini mUttef iklere peş.
keş çeken Versay muahedesinden son
ra, Polcsti civarındaki zengin petrol 
arazisi dahi Amerika • İngiltere mü
cadelesine sahne olm\L~ur. Burada da 
~~ikalar, imtiyaz patırdıları, mali 
mucadcle aldı yUrUdU. 

Deterding ve Shell'in kuyularının 

yanında Amerlkahlarm petrol mımba
Ian vardı. 

1929 mayısında, İngilizler Morini
de 160 numaralı kuyuyu aı;:tılar, 1600 
metre derinliğe kadar kazıldığı za
man - ki bu derinlik Romanyada açı
lan kuyuların derinliği arasında en 
fazlasıdır • kuyudan müthiş bir lruv
vetıe, koca bir petrol sUtunu fışkırdı 
ve havaya taş ve toprak yığınları sa
vurduktan sonra, petrol halinde teJ,<
rar yere akınağa başladı. Bu sırada., 
kuyunun etrafındaki madeni iskeleye 
çarpan bir çakmak taşının çıkardığı 
kmlcım, bir an içinde petrol buharla
rını tutuşturdu. }{uyu alev içinde kal
dı. Ve bu ateş, ndeta bir körükle üf
leniyormuş gibi ayni kuvvet ve şid
detle tam iki seneden fazla yandı. 
J{uyunun ağzındaki gaz tazyiki 25 at
mosferdi. Kuyur.un içinde, neftin taz. 
viki 200 n.tmosf er tnhm;n r?dilivc:ır.dn 

Homurdana homurda.na fışkıran 
bu alev ve duman aütunu yerleri sar
sıyor ve kuyudan dışarı kala. bUyük
lUğünde kızgın tn.slar fırlatıyorlu. 

Mottni, kralın sayfiyesi olan Sina· 
yaya iki saat mesafede geniş bir ova
dır. Bu ova. petrol kuyuları, petrol 
gölcUkleri ve tahta barakalarla dolu
dur. Her tarafı dumanla kaplı olan bu 
ovada insanlar, heyUHiya, ark Hı.mba
lan ateş böceğine benziyor, yerden 
fışkıran bu yüz metre irtifaındaki pct 
rol 15.mbasmm korkunç. parlak, pen
be beyaz ıUevl bUttin civara f eerik bir 
ış1k saçıyordu. 

Ateş o kadar büyüktü ki, tist kıs
mından söndermek imkanı bulunama· 
dı. Başka çarelere basj vurmak lüzu
mu hasıl oldu. Aylarca., hatta bir se
neden fazla müddet hiç bir netice alı-
na.madı. 

Moreni ahalisi, alevin homurtusu
na uminin sarsıntısına ve ebedi ışı
ğa alıstı. Fakat çehreler, üzüntü ve 
acı ile bunı!3mağn. başladı. Ateş stir
atıe söndUrülmediği takdirde, bütün 
petrol sahası mahvolacak, diğer kuyu
lar petrol vermek kabiliyetini kaybe
decekti. Her gün 2 ilô. 3 milyon metre 
rnik'abı buhar fı~kınyor; ve bundan 
her gün elde edilmesi lazmı gelen bir 
milyon ley kıymetinde 3 yüz bin kilo
gram benzin de beraber mahvoluyor-
du. Herşey yanıyordu. 

Yangın başlıyalı bir buçuk sene 
olmuştu. Yerin dcrinlikierindcki pet
rol mavcudu sonsu~ gibi görünUyor, 
İngiliz mühendisleri artık yangını sön 
dünnekten ümidi kesiyorlardı · 

Rakip firmaların yavaş yavaş key
fi kaçamağa başlamıştı. Çünkü civar
daki kuyuların verimi azaldi. Buhar 
tazyikini b~ka istikamete sevketmek 
üzere toprağın altından kuyuya ka
dar giden derin galeriler açtılar. Ku
yuyu kaplıyan demir boruyu .. ~l.1;5~i 
aletlerle keserek mecrayı de~
ler. Galerilerde çalışmak dayanılmaz 
bir azaptı. Çırçıplak çalışan amelenin 
Uzerine mütemadiyen su sıkılıyor ve 
içeriye daima soğuk hava veriliyordu. 

Birlnfc galcrl Od hafta stıren ç~ 
...,_malrdan eonra çmrtn. j 

!rdncf bfr gaterl J111ıı,sm& ba.Şla.n-
dı. Fakat toprak mesanıatlı olduğu 

için harice buharlar sızdı, ve bir infi
ıak oldu. 55 amele ile iki mühendis 
öldU. 

üçONCO GALERİ DE KAZILIYOR 

Yanan kuyunun 24 metre uzağın
dan üçüncü bir galeri kazmağa b31la· 
dılar. Bu galeri kazıldıkça bir yandan 
betonla. sıvanıoyrdu. Dört ay bu gale
rinin inşasına çah§ıldı. 60 metre d~ 
rinliğe kadar kazıldığı vakit demir 
boruya tesadüf edildi. O zaman bonı
yu kesmeğe ve mecrayı değlştirmeğe 
mahsus olan aletin yerleştirilmesine 
başlandı. Bu işi başarmak bir pns 
meselesi idi. Meydana getirilmesi için 
aylarca gayret sarf edilmiş, dahiyane 
bir icat olan bu aleti, kuyunun içine, 
hususi vinçle getirdiler. Sonda boru
su kesildi ve ka.silmesile beraber bir
den bire ani bir patlama oldu. Yeni· 
den iki mUhendis ve Uç amele 160 nu
maralı kuyuda ölüme kavuştular. A· 
!etlerden bir kısmı kurtarıldı. 

O zaman madeni kabloların eğelen 
miş ve çelik mesnetlerin kaynaklan· 
nm sökülmUş olduğu, yani ortada ~ 
nice bir ihanet bulunduğunun farkına 
varıldı. Bunu yapanın rakip ta.raf ol· 
duğum:ı. şüphe yoktu. Tahkikat iki ay 
sürdü. Suçluların yakalanması için i
ki yüz bin ley mükafat vadedildi, Ü· 
çüncü defa olarak yangının söndürül
mesine engel olan şahsın kim olduf;'U 
kestirme denebilecek derecede ma.lfun 
bulunmakla beraber elde delil mevcut 
değildir. Ancak pek çok zaman oonra 
yani :Morinidc {ı<ahsan) memur. rakin 
tarafa iltihak ettiği vakit hakikat an-

Lise ve ortaokUllar 29 eylül salı yelere ecnebi mütehassıslar hakkında ralı evde oturan Bayan Sabiha zabı-
gUnü açılacaktır. Şehrimizin orta o- yeni bir tanılın göndermiştir. Buna taya bq vurmuş, hizmetçisi 27 yaşm
kul ve lise direktörleri bütün hazırlık- göre vlliyet ve belediye hizmetlerin- da Ayşen.in sandıktaki 600 lira kıy
le.nnı bitirmişlerdir. Bu yıl alınan de çalışan ecnebi mütehassıslar diğer metindeki clma.s taşlı kUpe ile 20 li· 
tedbirler sayesinde orta tahsil çağı- ecnebiler gibi kayıtlara tabi tutulmı- ralık altın kordonunu ve üç adet yU
na gelm.i§ olan her çocuk ortaokulla- yacaldardır. Memlekete girince zabı- zUğnnU çaldığını haber vermi§tir. 
ra yerleştirllmi§tir. Fakat bazı semt- taya iki beyanname vereceklerdir. Son Zabıta memurlan bir kaç saat için 
lcrdeki talebe fazlalığı dolayısile bu- ra ellerine birer hüviyet varakası ve- de Aroeyi Huköyde yakalıyarak çal
radakl orta okullar çüt tedrisat rilooek ve bunlarla memleketin her dığı mUccvherleri almışlar, sahibine 
yapmak mecburiyetinde kalmışlar- tarafında serbestçe ger.ebileceklerdir. verml§lerdir. 

dı~uıtur Bakanlığı çüt tedrisat ya- Ş h• .. h Motosilclet/e giderken 
pacak okulların dens saatlerini gösto- e Jf m Ute 3SSJSI Ka.dıkCSyUnde oturan ve Denieyol-
ren bir cetvel hazırlamış ve bütun vi- lan matbaasında memur Ali Nnzmt 
liyct kUltUr direktörlüklerine gönder Dün Liman mıntaka•ın ile kansı Zahide, arkadaşlarmda.n Ek-
ml§t.ir. Bu cetvele nazaran sabah ted- ~ ın rem motosikletle UskUdara giderler-
rlsatı 7,50 de başhyacak 12,15 de bi- alacağı yeni şekli ken Haydarpaşa Nümune hastahanesi 
tece~. tetkik etti önUnde bir araba. motosiklete çarpml§ 

Ögleden sonra da tedrisat yapacak motördekller yere yuvarlanarak ya-
olan ikinci grup 12,30 da derslere baş Şehir mütehassısı Prost, Liman u- ralanmışla.rdır. 
lıyacak ve 17 de bitirecektir- mum mUdürU Raufi Manyas, ve mU- Bunlardan Zahidenin yarası ağır 

Şimdilik şehrimizde ye.lnız Kumka- hendislerden mürekkep bir heyet dün olduğundan hastahaneye kaldınlmıır 
PI ortaokulile UakUdar orta.okulu çif. sabah Galatayn giderek liman mm ta- br. 
te tedrisat yapacaktır. kasının alacab'l şekli yerinde tetkik MERDİVENDEN DÜŞTÜ _ Et-

Yüksek tedrisat etmi§lerdir. Tetkike Karaköyden baş- yemezde 21 numaralı evde oturan Sa
la.nnuş, lirn.nn reisi Prosta etraflı iza- 18.hattinln kızı sekiz yaşmda Bedia 

direk törü şehrimizde hat vermiştir. evin merdiveninden dil§l'lltlş, başından 
Yüksek tcdrlsa.t direktörü Bay Ce- Liman idaresi tarafından yapılan ağır surette yaralanarak Cerrahpaşa 

vat dUn Ankara.dan ~rimim gelmiş projeye göre, merkez Rıhtım hanile hastahanesine knldmlmıştJr. 
ve öğleden önce GUml San'atlar aka- deniz ticaret müdürlüğü nrasındn:ki ŞAKALAŞmLARKEN - Keser
demisine giderek akademinlıı yeni a- kahve. ve barakalar kaldırılacak, bu· ellerde 13 numaralı evde oturan 11 ya 
çılan Şark tezyini san'attar kUrsllsile rası bır meydan haline getirilecektir. şmda İbrahim ile Uvey kardeşi 6 ya
meşgul olmuştur. Meydanın ortasında bir bahçe ve A- §mdn Ahmet dün odada şakalaşırlnr-

öğleden sonra da Oniver8iteye uğ- tatürkUn bir heykeli bulunacak, Mer- ken Ahmcdin elindeki kunduracı bı
rıyarak hukuk fakfiltesinin dört yıla kez Rıhtnn hanının köşesinden nh· çağı İbrahlmfn sağ memesi Uzerine 
çıkarılması işl etrafında rektör Bay tı_m .~~lıyacaktır. Yirmi bir metro ge- saplanmıştır. İbrahimin feryadına nn
C.emil Bilselden bazı imbat almıştır. nışlıgındc olacak rıhtımın il.zerinde neal yetitımi§, yaralı çocuk Etf al hns-

Bay Cevat KUltUr aBkanlle birlik- asri antrepolar inşa edile<X'ktir. tahanesine kaldmlmıştır. 
t.e eehrimizin kültUr harek~tlerile meş ALTI y AŞINDAKİ KIZA DA TE-
ruı olacaktır. KAB.ATAŞ MEZUNLARINJN C.A.V.OZ EDİLİR llt1 _ Be,vkazda 

rr • . SENELiK KONGRESi kahvecilik yapan bir adam, mUşterile-
unırJersıte 4 naıında K b t rinden birinı'n altı y~ı::ıındakl kızın .. ' a a aş lisesi mezunları birliği se- _. a 

Üniversitede deralere ı birinci te§- nelik kongresini EmlnönU Halkevinde tecavüzde bulunmuş, yakalnrunı§ttr. 
rinden itibaren başlanacaktır. Bu mU- Kimsesizler kurumu mUdUrii Bay Kfi.· Kızın yilg{}ndc diş izleri görlıldU
nasebetle kayıt 30 eylül ak§&l'llı sona zım Zafirln başkanlığında yapmı§ ve ğilnden bunlar raporla tesbit cdllmiıt-
erml§ bulunuyor. idare heyeti senelik raporunu oku- tir. AhlAk.aız adrun tevkif edilmiştir. 

Bu yıl Üniversite kurulu§U.nun dör muştur. ÇAYDANLIK DEVRİLİNCE _ 
düncU yılı olduğundan derslere başla.- Rapor ittifakla kabul edilmiş ve Şark demlryollannda makasçı Veysel 
nırken bir tören yapıl:ıca.ktlr. Törende seçim yapılmıştır. Yeni sene idare he- dün ntelycdc çay kaynatırken çnj dan-

160 numaralı kuyuyu kurtarmak bUtiln yeni ve eski Unlversite talebeei yeti reisliğine doktor Bay SUreyyn hk devrilntlş, ellcrlle ayaklan ynnmııt 
için ~ baştan başlamak IA.mn geldi. ha.zır bulunacak ve rektör Bay C-emil Kadri Gür, genel sekreterliğe Mitat tır. Veysel Ermeni hastahanesine kal 

Bilse! bir söylev vere<X'ktir. • Kunter, muhasipliğe Hüseyin Ktrbaş, dınlını§br. 

laşılabildi. Bu hiyanet hareketini ida
re eden Frank Hennings isminde bir 
adamdı. Fotoğraf mı ele geçirmeğe mu 
vaffe.k oldum. Bilahare bu adamm 
Yeni Ginede çalışmakta olduğunu öğ
rendim. Acaba bugünkü ismi nedir? 
Bunu bilen yok. Hatta biçiminin ve 
yilzünUn Morinidekinin ayni olduğu 
bile şUpheli!. 

Yangın çoktanberi devam ediyor, 
Romanya, petrol hazinelerini kaybet
mek tehlikesile karşı karşıya bulunu
yordu. Her gUn, koca koca hazineler 
alev halinde havalara eavruluyordu. 

TAR!H, Dtt. VE 00C.RAFYA FA- ba.lıklara Rüknettin Akbulut, Tal!t BALIKTAN ZEHİRLEI\"Dl _ Kı-
KOLTESINDEKt DERSLER Güreli, Cezmi l{azancıgil, avukat Mu- zıltoprakto. 49 uncu mektcbii tamir &-

Ankara tarih, dil, coğrafya fakül- zaffer ~jlmi5lcrdir. den sıvacı İbrahim dUn yediği balık· 
teaindeki derslere bu yıl 15 te§riniev- ŞEHiR TIY ATROSU ARTiST· tan r.chtrlenmie, hastahaneye knldı-

Civar kuyulann tazyiki azalmağa 
başlamı§tı bile. Bunun manası, peıro. 
lun, sadece fışkıran buharm tesiri al
tmda yukan doğru yll.kseleceği yerde 
tulumbalarla eevkedilmesl mecburi
yeti demektir. Her gün bir milyon kay 
boluyor, her gUn yeni gUçlUkler kar

velden itibaren başlanmasına karar LERI GELDiLER nlmı§trr. 
Verilmiştir. ======== 
.• Gazi Terbiye enstltüaU de bir tef- ~a.: mUnasebctile tzmlre giden Yeni Türkiye mektebi 
nnıevvelde başalnaca.ktır. Şehır tiyatrosu artistleri şchrintlze 5işlide Yeni Türkiye mektebinin 

beşinci yılını kutlulamak üzere mek
tep çocukları tarafından dün Bey-

SİYASAL BİLGİLER MEKTEBt dönmüşlerdir. önUmilmeki perşembe 
gecesinden itibaren temsillere başla .. 

Siyasal bilgiler okulunun Ankara- nacaktır. 

şısında kalmıyordu. 
ya nakledileceğini evvelce yazmıştık. 
Okulun nakil i§lerf te§rin.fevvelin ilk 
haftasında bitmiı olacaktır. Derslere 
15 teşrlnlevvetde b&.§lanacaktır. 

Nihayet fclAket, başka bir §ekil al
dı. Kuyunun etrafında bir krater ha
sıl olmağa baJjladı. Bir an geldi ki yan 
gm kendi kendine söndü zannedildi. 
Alevler kayboldu. Fa.kat bir kum yağ- KONSERVATUVARDA SEÇME 
munı basıl oldu. Ve kraterden yeni iMTiHANLARI YARIN 
bir alev denizi fışkırdı. Ya.nan kuyuya Konservatuvara bu sene girmek 

KOLTOR BAKANI DON 
GELDi 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan 
diln Ankar:adan şehrimize gelmiştir. 

Bay Bakan öğleden önce c. H. P.ne 
~lerek fırka lşlerlle meşgul olmuş ve 
ogleden sonra da istirahat etmek u~ 
re Park otele gitmi§tir. 

Bnkan §Chrimime bir hafta kadar 
kalacaktır. 

(?ıfureninin ebedi alevlcrl) admı ver-- il.zere yUz kişi müracaat etmiştir. Bun 
diler. Yangının sönmesine engel olan lar arasındaki seçme imtihanı yarm 
şahıs, bu işten va.zgeçmcğe mecbur yapılacak, muvaffak olanlar asil ta-
oldu. ÇünkU artık bu muazzam petrol lebc olarak kaydcdileccklerdir. -------------
sahasının her tarafı ba§tan başa teh- -------------
llkeye ginnlşti. Bu işte menfaati olan gisinin daha. merhamet.sız olduğunu 
AınerlJcalılarm bu yangını memnun!- tayin etmek güçtür.,. 
yetlc karşıladıkları, her ne kadar açık 
açık isba.t cdilmedise bile, tahmin o

lundu. 
O zaınan korku başladı. Yangın ye-

rine pUtehassıs olarak Schopp ve 
J{indley isminde iki ki§l gönderdiler. 
Bunlar nihayet tebchhuratm tazyiki
ni ba§ka mecraya sevke ve yangını 

dinamitlerle söndUrmcğe muvaffak ol 
dular. BütUn Moreni kendilerini alkış
Itı.dı. 

Petrol mUcadelesinde birbirlerini 
zararlara sokan '\'e hatta bir.zat bu 
zararlara girmek tehlikesi karşısında 
kalacak derecede ileri giden rakipler
de, kuduran ta:biat unsurlarmdan han 

Moreni bugün vakıa gene Romen 
petrolculuğunun karakterini muhafa
za eder. Tepenin ilRt.Undi!n bakmca 
birbirine ınk Moreni ocakJan göze ba· 
~- Burada pctrolun koku.su genzi 
yakt:. 

Kuyuların etrafında durgun sular 
eski korkunun bir alametidir. 

Fakat, bu durgun sula.nn da bir 
gUn rakip kapitalin şeytan z.ekAsı ta
rafından bir casus konatkçı gibi kul
lanılmıyacağını kim temin eder? 

( 1) Antoinc 2Mchka: Gizli Harp
ler. Dlln ve Yann tercüme 1clllliycıtın
tlcm. Sayı/<J ı~t,-1j1 

Varyete direktörü - iyi hOf 
amma 11ağ elinde Je bir top tu

tabilıen pek iyi bir numara olur ı. 

oğlu halke,·inln temsil salonunda 
güzel bir müsamere ver;Jmiştf r. 

Müsamereye istiklal marşı ile 
mektep mar~larmdan sonra mektep 
direktörü Bayan Seniha Hızalın mek 
tebln hayatı ,·e husus! mekteplerin 
hizmeti hakk,nda bir sö):lc'\'fle baş

lanmıştır. 

Bayan direktör, kurduğu mrl<te
bin attığı ileri adımları tebnrih et
tirerek bir memleket eıneli olan 
emelinin tahakkuku gününd<' gördü
ğü müıaheretten dolayı memnuni
yetini bildirmiş ve aJkrşlarla knr 1• 

lnnmrştır, 

Müsamere zengin bir programla 
canlandırılmış \'C çocuk ''elilcrinden 
lınslm sayJn,•hırdan ve kiiltür lıaknn
hğı ıleri gelenlerinden de bir ~ok 
zatlar bulunmuştur. 

PARTi KONGRELERi DEVAM 
EDiYOR 

Parti ocak kongreleri her tarafta 
hararetle devam ediyor. Çarşamba gft 
n~ kongreler bitecek, ve birinci tcşrJ. 
nm on beşinden itibaren nahiye kon
greleri baalıyacaktır. 

Kaza kongreleri ile vilayet kong. 
resi birinci kAnunun on beşine ka..:ı .... 
bitit:ilıitle olacaktır\ ._... 
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Kendi haline terkedilmiş ho 
'.Alman Hikayesi 

Flor Gömans , 
boşalmış kahve fin
canına bakarken, 
tekrar tekrar mırıl
dandı; şöyle: 

Yazan: Emil Buyıe 

bir adaqı seksen mahkiim 
nasıl imar ediqor ? 

...................... -......... ·-··-·-·· .. ·,---· .. ··----······-··- .. ............................................................. ... - Acaip şey 

dogrusu. Acaip şey. 
Flor Gömansm 

böyle şaşılacak ma
hiyete bulduğu şey 
neydi?. O, bol gu
ne le yıkanan gazi
noda otururken, ya 
n ha ında duran a
d m, şöyle diyor
du: 

Şimdiye kadar otuz muhtelif hapishane e 
ı Amerikan Sefaret müsteşarı lmrah hapisha ... ~ ... 

- Güzel şehri
mizde birbirine bu 
kadar benziycn iki 
adam bulunması sa
hıden aklın almı

yacağc bir şeydir... Böyle bizim gibi 
birbirine benziycn birbirine bcnziyen !. 
Bu kadar tıpkı tıpkısına!. Eğer uyanık 
oldugumu bilmesem, rüya gördüğümü 
sanacağım!. 

Flor Gömansın benzerinin adı ATtur 
Köne.. Hakikaten tam bir benzerlik!. 
Hemen hemen tam!. Yalnız arada bir 
fark varsa, o da Flor Gömansın mun
tazam yaşıyan, geliri nereden geldiği 
belli olmıyan bir adam olması ve Artur 
Könenin intizamsız bir hayat sürmesi, 
gelişi gfü:el eline para geçirip yaşama
EJ... Arada böyle bir fark! 

Birincisi, ikincisine bir kahve ikram 
edecek kadar nazik davrandı; üstelik, 
evine de davet etti. 

Artur Köne, bu davet karşısında 

r.azlanmadı. Davet edildiği yere gitti 
fle ev sahibinin zevkle döşenmiş göz a
hcı eşyalarla dolu salonlanna hayran 
hayran bakarken, onun, her ay vekill
t"İ ziyaret ederek gelirini bizzat aldığı
na dair söylediklerine dikkatle kulak 
abarttı; düşünceye daldı. 

Evet, neden olmasın?. Aradaki 
benzerlikten istifade etmek, mümkün
dü; bir ay kalkıp mal sahibinden önce 
vekilin yazıhane:;ine uğradı mı, binler
ce frank ele geçirebilecekti; sonra da 
hemen ecnebi memleketlerden birine 
ı:gınır, orada rahat bir hayata kavu-
ur, intizamsız, ne zaman ne kadar 

para eline geçeceğini bilmeden yaşa-
maktan kurtulurdu. 

Ertesi seferki görüşmelerinde, mal 
sahibinin hava yolilc Londraya gidip 
orada bir kaç gün kalacağını ve bu ayın 

bir sima ile ve hürmetkarane karşıla
dığı mal sahibinin benzerine, kocası

nın hemen şimdi geleceğini söyliyerck, 
dışarıya çıktı. Fakat, çok geçmeden 
gene kendisi gelip kocasının bir az da
ha bekleteceğinden dolayı itizar beyan 
etti. Bununla beraber, asabileşmişti. 
Her nedense .•• 

Bu hale dikkat eden Artur Köne, 
endişeye kapıldr. Acaba ne olur ne ol
maz, kalkıp gitse miydi, yoksa .. Ta· 
mah etti, daha fazlasını ele geçirmek 
hırsını yenemedi. Hem, canım, or
tada gayri tabii bir hal yoktu ki .• 

Derken, koridorda ayak sesleri .... 
Adımlar.. • Kapı açıldı .. Mal sahibinin 
,·ekili göründü; o kadar değil, polis
ler de ..• 

Polis müfettişi, gözlerini, nasıl ha
reket edeceğini şaşıran Artur Köneye 
dikerek ve omuzlarını yakalıyarak şöy
le dedi: 

- Pianınız mükemmeldi doğrusu ... 
Hemen hemen mükemmel. . Yalnız bir 

ataya düştünUZo;, Her Artur Köne .•. 
Bu sabahki gazeteleri okumağı unuttu
nuz. Eğer şöyle bir göz gezdirmeği 
ihmal etmemiş olsaydınız 1 

Mal sahibinin benzeri şuursuzca kur
tulmak istiyen bir takım el hareketleri 
ile beraber kekeledi: 

- Sabah gazetelerini mi? 
- Evet. bu sizin düştüğünüz tek 

hatadrr. Vaktile öğrenmiş olmanız ge
tek olan şeyi, gazetelerden öğrenmiş 
olacaktınız. Sahici Flor Gömansın öl
müş olabileceğini akhmza getirip hesa
ba katmadınız. Bir otomobil kazası si
ı.in -pHi.nınızı sonunda alt iist etti, işte! 

gelirini dönüşten sonra vekilinden ala- 300 YEN/ SEYYAH 
cağını söylemesi, onun gelirini ele ge- 6 te.

5
rinievvel salt günü Atlantis 

çirmeği tasarhyana, müsait zamamn vapurile şehrimize 300 seyyah gclc
gelip çattrğını hatırlattı. İşte en güzel cektir. 
flrsat !. Kaçırmağa gelmezdi. Hemen ---------------
harekete geçmek gerekti! Açık teşekkür 

Zengin dostunu teşyi etti; o hava- Üç yaşındaki biricik yavrumun çek-
lanır havalanmaz da, derhal evine dö- tiği dayanılmaz ıstırapları bir çok 
nüp, en iyi elbiselerini giyindi, şık- doktorlar teşhis edememişlerdi. 'Me
laştı ve hayatının en büyük macerasına sanesinde yumurta büyüklüğünde taş 
atıldr. bulunduğunu bir anda anlıyarak ve 

Gerçi, vekili, bürosunda bulama- çıkartarak çocuğumu kısa bir zaman
dı, onun da seyahate çıkmış olduğunu da yeniden hayata kavuşturan kıy
ö renerek önce canı sıkıldıysa da, son- metli genç doktorlarımızdan Zeytin
ra bizzat tahsilat yapmak yolu açılıve- bumu hasatnesi bevliye mütehassısı 
rınce, ortada mesele kalmadı. Ev ev, doktor Süreyya Atamal'a alenen te
mağaza mağaza dolaştı. Kısa bir do- §ekkür etmeyi vazife bilirim. 

Kocaeli G-Olcü.k kazası Hamidiyc la mayı müteakip, cebine 35,000 fran-
r indirdi. Uğramlacak daha iki ev köy öğrcımeni Kamil Batı 
lmıu. ~ .................................. '\ 

F kat, bu iki ev iırin bizzat yorul- Yakacıkta satılık 
ma ına lüzum yôktu. Vekil, seyahatin- arsalar 

en döndüğüne göre, tahsilatın müte
. ini o yapacak ve mal sahibine tes

ım edecekti. 

Vekilin bürosuna gitti. önce veki
karısı ile kar;:ılaştı. Kadın beşüş 

Yakacığın en güzel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla sablıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

sinin bütün dünya hapishaneleri arasında biri 
derecede telakki edilebileceğin i söy di 

Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu i- J ----
le adliye encümeni mazbata muhar
riri Salllhattin Neşet Yargı, Ameri
ka sefareti müsteşarı ve sefir vekili 
Hovlen Şo, İstanbul müddeiumumisi 
Hikmet Onat, kalemi mahstLı;; müdü
rü Şakir, lstanbul hapisanesi baş 
doktoru İbrahim Zati, hapisaneler 
müdür muavini Mazhar Başoğlu ve 
gazeteciler, evvelki sabah "Moda,, 
klübünün (Bayar Il.) motörile Jm
ralı adasına hareket etmişlerdi. 

Heyet, dün lstanbula dönmüş-

tür. 
Heyetle birlikte giden bir muhar

ririmlz, ,·ekilin bu tetkik ve teftit 
seyahatinde gördüklerini şöyle anla
tıyor: 

"Dört saatte lmralıya ,·ardık. On ...__~ ... --------
buçuk ay önce orada kurulan hapi- Şük'Tll Saracoğlıı nıa 1ı1cum'lcırı tc/t 's cd·yor 
saneye naklolunan mahkumlar, saf yorlar. Bir de kütüphaneleri vardır: clilerini muhaf.ıza i~in rnzifetell 
halinde dizilmişlerdi, Çıktığımız ye- buradaki kitapları o!rnmak hususun- da ka!ı)arı b:ıl~ımından ! 
re, lmralıda yetişen kabak, soğan, da da bariz bir alaka gösteriyorlar. 

karpuz, kavun gibi mahsullerden ve lmralıdaki mahkumlar, kazandık
başaklardan bir tak kurulmuştu. Ay- larr parayı kısmen kendi bazı istek
ni zamanda, mahsuller çuvallar ic;er lerini yerine getirmek için harcıyor
sindc de, yığın yığın sıralanmıştı. lar, kısmen de istikballerini düşüne

Adliye vekili, tertemiz ve hep bir rek para biriktiriyorlar. Mah~umi
örnek giyinmiş olan mahkumları tef- yet müddetlerini bitirdikten sonra 
tiş etti, safların önünden geçerken iyi ve uygun bir iş bulmak \'C uslu 
"merhaba!,. dedi. Mahkimlar, "aai uslu yaşamak, hepsinin de düşUndük 
ol!,. <Jiye xnukabelede bulundular. lerını ı:.U, lt:'1ll .. ıcı i 9c;rdiı. 

Mahkumlar, sıhhatleri yerinde, 
çok zinde görünüyorlar. 

Şimdiki yaşayışlarından da hiç 
şikayet etmiyor, ~ok rahat ve mcm-

Mahkılmlar duvar i5rilyor'lcır 

1\fahkumlar, orada evvela çadır 1 
içersinde çalışmağa başlamışlar, ya
tıp kalkacakları yerleri, kendileri 
yapmışlardır. Bir taraftan da 13 çift 
öküz alıp toprağı sürmüşler, aldık 
Jarı mahsulden, mevcut bir değirmen 
de un öğütüp ekmeklerini de kendi
leri temin etmişlerdir. 

Şimdi orada, bu noktadan kendi 
yağ!arile kauuluyorlar, denilebilir. 
Bunl:ırın hepsi, O kişidir. ileride 
başka mahkOmların da buraya geti
rilmesi ve bu suretle sayılarının art
tırılması tasarlanıyor. 

1 mralıya getirilenler, diğer hapi
sanelerde bulundukları müddetçe sui 
halleri görülmemiş olanlardır. Bun
lar, adada serbest olarak dolaşıyor, 
muayyen saatte yemek yiyor, sonra 
istirahat zamanlarından istifade edi-

nun o!duklarını, buradan kaçmağı a
kıllarına bile getirmediklerini anla· 
tıyorlar. içlerinden ikisi, ilk getiril
dikleri zaman kaçmışsa da, çok geç 
meden yakalanmışlar ,.e onlar da 
yaptıklanna bin kere pişman olmuş
lardır. 

Muhafaza işi, iki jandarma ile hir 
gardiyana bırakılmıştır. Kntiyen kac 
mak niyetinde olmadıklarını ~Ö) Ji
yen mahkumlar, latife yollu, kendi· 
lerini değil, asıl bunlan mahpus far
zedlyorlar; kendilerine nezaret, ken-

Öğle )emc-i, mahkumlarııt 

rnekhr.nc inde yenildi. Sonra 
halinde 8araç'l·lunun b bası 
na kurulmu olnn çcr;;me)c gi 
Oradan da, :Fazlı Güleç cuk 
uğrnmldı. 'Fazlı Güleç. 1 tan 
eski vali mua,ini ve !>İmdiki 

rnlisidir. lmrahda bir h::ıpisan 
rulması fil,rini ilk defo orta a. 
bu ~ıtır. nu itibarla, im 
bir ) er, onun ismi ile anılı) or. 

Buradan değirmene cıkıld 
ğirrnen, ada) a ı.cndi arzu ile ) 
.,en Necip u ta ism:nde fcdak· 
ihti) arın e eridir. Burada • ırf 
di arzusile sakin biı ha)at 
bu inzh a 'e ha) ırse' er ad m. 
eli m •l ı.uml.ıra de nı mcnci!il .. 
tere'c vakit ge~irb oı. 

Adanın zira::ı.t )apıl"n )Crle 
rabalarln gezildi. Sonra dönii 
mahkumların l aptıkhı rı gür<' 
redildi. Sek en maht,fımdnn 1' 
ı>chlirnr '•r. Güre lcr. lir mfdcıt 
heri c!<'rnm ecliyormu". lrnr,ıh 
piyonunu taJ in için )apılacnl• f 
maçı, hc)ctin gelme i c hır 1\ 
son mü ::ıb::ı rn) ı, Hü e) in adi• 
mahkfım kazındı \C lmrnh fil 
nu 1 n olundu. 

Adli) e Hkili taı afmdnn 
ne bil)· ı 'r ı.utu e er hr 
di. Dild ate de -er bir nol t : 
piyon llüsc) in. el.er; ) a Jnıı 
yemedi, arkada larile pa) la tı ! 

'l'emsil alonundald i 1 ctı 
sahnede .. lstiklfd., pi) e i o) rı 
Tem. ilin lıa arılı olması icin, "' 
kfıml:.r, c:ınla basla uğra ı) orl 
Tal.di:- ed:Idiler, alkı landılar. 
ğenilcn b"r de monolog Ö) ıc 
Tem il 'e monolog, el,seri~ eti · 
mahkliml, r te l.il eden bir gr 
rafından ortaya konuldu. 

(Sonu: Sa. 7 " 

FRANSIZ Tiyatrosu 
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TAMARABEK Revüsünün veda 
müsameresi 

TAMAMiLE YENi NUMARALAR 
Paris için hazırlanan programlardan: Fiat 75 - 50 - 25 kurut, localar 2 ve 3 lira 

iste 
Mili 
len 
ıam 

lesi 
mal 
1bel 
son 

'Ra 
'.Av 
tJ 
da 
nu 
%U 

• 
o 

I 
ı 



!-XURUN 27 EYLUf; 1931 

1 işaretler 1 
250 senedir bir şey ·l!aa~~YL:!.:;:_:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!!-~-.ıx.~~~=..311 

M~:ı:,~;.~n~~Ja Bisikletçilerimiz Lealagrat 
"!:.::ı:.. ::::: t:ı:t :-..::: mlsabakasıaı kazandılar 
etmemekten ziyade ince, zarif 

ruhlu diye andığımız imanlan s 
1 mahcup edecek bir ıekildedir. porcu arımızın 

Duvara gerilen bir halı üerine Ye eskrı·m 
Viyamulan dönen Onnanlı or-

galibiyeti ile neticelenen güreş 
müsabakaları nasll oldu ? 

dusunun uğradığı panik örgü ha
linde ramedilmiftir. içinde sulh 
ve insanlık davasının güdüldüğü 
bir cemiyetin duvarlarında ta
rihi kinleri, hiddetleri atqlemek 
auretile geçinmek istiyen insan
lann bulunabileceğini dütünmek 
istemem. Avusturya tarafından 
Milletler Cemiyetine hediye edi· 
len halı hala Orta Avrupada ya
ıamakta olan bir acayip psikolo
jinin ifadesidir. 

Ayni ruhu Orta Avrupa müze· 
lerincle bir milli müdafaa mese
lesi gibi görebilirsiniz. Tarihe 
mal oltnU§ olan kinler, muhare
'lieler bilhcusa büyük harpten 
.sonra bir moda haline konuldu. 

Leningrad, 26 (Radyo) - Halkev
leri bisiklet' takımı ile Lcningrad bisik
let takımı arasındaki 100 kilometrelik 
bisiklet müsabakası bugün 11,45 de ya
pıldı. Şiddetli bir rüzgar esiyor, yağ
mur yağıyordu. Soğuk müthişti. Bu ' 
yüzden yan§ pek gayri müsait şerait 
altında geçti. 

Yirminci kilometrede Türk takımın
dan Eyübün bindiği bisikletin lastiği 
ratladı. Eyüp derhal inip lastiği tami
re savaştı ise de elleri donduğundan 
lastiği tamir edemedi ve bu yüzden mü
sabakayı yarıda bıraktı. 

ı • 

Omıanlı imparatorluğu ile 
'llab$burglar arcuındaki harpleri 
'.Avrupanın Barbarlara karıı mü
dalaa6l diye ileri sürmek ve bun
dan 919 muaheclelerinin revizyo
nu için imkanlar elde etmek ar
zusu bu modaya can IJerdi. 

Bundan sonra müsabaka dördü Sov· 
yet, üçü Türk yedi bisikletçi arasında 
devam etti. Elli kilometre 2 saat 22 
aakikada alınabildi. Dönüşte rüzgar 
ar~dan estiğinden bisikletçiler daha 
r.üzel ilerliyebiliyorlardı. Kırlanc.ı kilo
metreye gelince bisikletlere azami sür· 

d ı Sporcul.anmız Moskova istasyonunda Sovyet sporcu1mile at verildi. Neticede Türk ta.lamın anı 

Talat 3 saat 24 dakika, 18 saniy~ ~le 1 Türk takımından Enver bilhassa çok ti. Yirmi dakika süren müsabaka Ru· 
birinci, bir kaç kan§ farkla Kazım ıkin- teknik çarpı§tı. Mübarezeyi 5 - 1, sun kaçması ve Mustafanın kovalama-
<'İ geldiler. .S - O gibi mühim bir farkla kazandı. aile geçti. neticede Mustafa galip 

1.tçüncü Sovyetti. Yanşı 2 dakika Türk Eskrim takımı ıon müsabaka· çıktı. 

30 saniye geç bitirdi. tını Kicfte yapacaktır. Ağırda Necmi ile 1vanof güreşti. tik 
Dördüncü ve bc§inciliği Sovyetler, G J J }d on dakika iki güreşçinin sert saldırma-

Daha geçen sene Pqtede top
lanar. bir gazeteciler kongre
.imle Macar tezi aıcığı yukarı 
ayni ~uı&-:ı istinat ediyordu. Ma
car gazeteci diyordu iri: 

altıncılığı Türk takınundan Orhan aldı. Üreş er 08Sl 0 U larile geçti. ikisi de birbirlerini minder 
Leningraddaki bisiklet yarışında clıpna itiyorlardı. İkinci devrc-

TGrkler hem fert ve hem takım itiba- .. Lcningrattaki güreş karııla§malar.ı de Necmi üstte çalışırken alta düş-
ıile birinciliği kazandılar. şoyle oldu: verdi ve tu§la yenildi. 

''-Biz cuırlarca Garbi ŞaTlıa 
kaT§ı müdafaa ettik. Şimtli Grap 

Eskrim 
karşılaşması 

Leningrat, 26 (Radyo) - Türk -bizi ihmal ediyor.,, _. ı... . T _ _ ! 

Govy•t EUcriaı~ .ün· •=s••-..uwmn 
Bundan bir kaç •ene lince V i- grat etnografya müzesinin mermer sa· 

yanada Viyana bozgununun 250 ı~nunda yapıldı. Leningrat beden ter
inci yıldönümü bir din, bir aiya- biyesi mektebi muallimi Dobrovaki baş 
aef, bir milli ıerel davcuı olarak hakemliği yapıyordu. 

ı Sovyetlerden ikisi muallim, ikisi 
ortaya ahldı. · amatör olmak üzere dört müsabık girdi. 

Davtılannı kuıwetlerile müda-
Türk takımı da Enver, Cihat, Osman, 

laa edemiyenler, davalan için Haldundan teşekkül ediyordu. 
tarihten misaller çıkarmak, Av- tki takım saat on sekizde sahada 
rupayı minnettar bırakmak eme- yer aldılar. Bayraklar verildi. btik
linJeJirler. Bu itibarla yapılan lal ve Sovyet marşları çalındıktan sonra 

hareketler biz.e tariz. etmekten z.i· münbakalar ba§ledı. 
On altı mübareze neticesinde Türk 

yade Avrupayı utandırmak için· takımı, Moıkova takmundan çok daha 

dir. • kuvvetli olan Lcningrat takımını 6 !a 
Tarihe dayanan bir aantiman- karıı 10 gibi mühim bir aayı farkıle 

talizm ile bir devlet postuna kur yendi. 

tarmak ı•stiyenler bu hatalan ak, ;_:_------~-:""".~.:--.b7. 
d. dünyaya gösterilecek hıç ır 

•ık yapmaktaılırlar. ır ol ·ıacl··ı·-
o p feY yapmamlf manın ı ~ Bence bu halı hikayesi, eı~e-
deki Jıonııfma, Viyananın 250 ın- dir!. 

. ıd·· .. mü hikayesi 250 sene-cı yı onu 
Sadri l!rt•m 

be 

1 efrik.a No. 71 

1 k olmasına imkan var mı? f 
- Aya ı be · . . k lbinde gene korkura nzı-
Azı}:uı a ki 

dı Bu son yo ama
ycn bir çarpıntı var . 1 d w nı yüzün· 

ı en kızın nasıl karşı a ıgı 
yd gk çyabilecegwi şüphesizdi. Her sabah 

e o u d F kat onda 
onu dikkatle karşılıyo: u. a 

k ·· mıyordu. 
hiç bir başkalı gore .. dü ve bir 

Bu hal bir hafta kadar sur 
.. ..1 ·c: başına gelme • 

p:\zartesi günu Gu er 1:r 

di. 
Azlı: , 

- Acaba hasta mı oldu. ma 
D. k .. u"'ldü. fakat bunu akşa 
ıyere uz . ' d beklemeğe 

öğrenecekti. Likın bu ka ar d Remzi 
lüzum kalmadı. Bir aralık o acı 
Beye bir mektup getirdi: 

- Bunu Güler Hanım bıraktı. 
- Ne zaman? 
- Şimdi. .. Bırakıp gitti. babasına 

. wl na oğlu 
Remzı Bey og u ' k ettı"k· 

baktılar. ikisinin de pek f!lera 

Jeri belliydi. 
Remzi Bey açtı ve okudu. 
Canı sıkılmı§tı. Bapru sallıyarak oğ

luna döndil ve mektubu ona uzattı. 
Aziz ıöZlerinin önündeki bir tek sa

tır yazıya göz atınca onu GUlerin her • 
zamanki yazısından çok farklı buldu. 

Bu, çok sinirli bir elden çıkmıştı: 

"Çok yorulduğum ve bu ylizden S:bha· 
tiın bozulduğu için itimden affımı rica 
ed ... iın.,, diyordu. 

Aziz babasına baktı ve acı acı gülüm· 

sedi: 
- Ben aöylemittim zaten!.. 
Diyordu sanki .. 
Remzi Bey ona hiç bir ıey söyle-

medi. 
Çalışmağa başladılar. 
Neden sonra yeniden oğluna döndü: 
_ Gülerin arzusunu kabul edecek 

miyiz?. 

56 kiloda Kenan güreıti. Kenan, 
çok hırçın güreıen, mütemadiyen min· Romanyalı boksör hagü.n 
der ~ş.ına kaçan kavgacı hasmını wyen· Yorgosla dövüşecek 
mek ıçın çok uğraştı. Buna ragmen 
müsabaka tatlı bir şekil alamadı. Ne
ticede Kenan hükmen alip ilan edildi. 

61 kiloda Ankaralı Hüseyin çok gü
zel güreşmesine rağmen hasmını yene
medi. Hüseyinin rakibi Sarakof çok 

Geçen hafta Melih ile yaptığı müsa
bakada puvan hesabilc yenilen Roman
yalı boksör Teodorosko bugün aaa üçte 
Taksim stadyomunda Rum boksörlerin· 
den Yorgosla karşılaşacaktır. 

nefesli ve bilgili bir güreıçi idi. Ahmet Maç on ravund olacak ve ravundlar 
güzel bir kafa kol kapmasile altına dü-

üçer dakika sürecektir. Geçen hafta §ilrdü. Yirmi dakika sonunda Ahmet 
Rusa mağlup oldu. mağlup olduktan sonra ring üzerinde 

66 Kiloda Sadık güreşti. Rusya pm- fstanbuldaki bütün boksörlere meydan 
piyonunu yenen Sadığın hasmı çok kuv· okuyan Romanyalı boksörün bugün ala· 
vetli bir güreşçi idi. Sadık iki devrede cağı netice büyük bir merakla beklen
de çok bakim güreşti. Neticede hükmen mektedir. 
galip ilin edildi. 

12 kiloda Ankar~lı Hüseyin gür~ş- Gençle1birlıği - Çalkaya 
ti. Hiiseyin ilk dakıkalarda aslen Fın· b .. / 
landiyali olan hasmına karşı mağlup maçı ugun yapı ıyor 
oldu. HUseyin ikinci- devrede açıl Ankara, 26 (KURUN) - Geçen 
maya başladı ise de derece alamadı, bük- hafta Montrö kupası dömi final maçını 
men mağlup oldu. yapan Gençler Birliği - Çankaya ma-

79 kiloda Mersinli Ahmet us has- çı, Çankayanın itirazı üzerine Ankara 
nuru birden aldığı bir süpleksle künde- bölgesi riyaset divanınca bu maçın gay
ye aldı ve üç dakikada tuşla yendi. Mer· rinizami !Jerait d'lhilinde oynandığına ve 
&inli Ahmet Fevkalade alkışlandı. yarın Ankara Gücü sahasında tekrar 

87 kiloda Mustafa istcfanofla güreş· t.ıUlmesine karar verilmiştir. 

• 
Diye sordu. 
- Kabul etmeyip de ne yapacağız? 

Gelmiyecek olduktan sonra polisle ge
tirtemeyiz ya!. 
. - Gelmesin. binli sayarız. Birden· 
bire pek sinirlendiği besbelli. Biraz za
man geçince yatııır ve ..• 

- Gene buraya gelir mi dersin? 
- Niçin gelmesin? 
- Bence gelmez. 

O zaman düşünürüz. 
O akşam doğrudan doğruya gülere 

yaz.ılan bir mektupta §unlar okunuyor
du: 

"Ticarethancmiz sizden çok mem· 
r.undur. Zeki ve çalııkanbğmızı tak· 
dir etmekteyiz. Dinlenr~eniz ve sıhha· 
tinizin düzelmesi için §İmdilik bir ay 
izinli olmanız uygun görüldüğünden 

lütfen kabulünü rica ederiz.,, 
Remzi Bey vzpurda oğluna sordu: 

. - Belki senin son ümitlerin de larıl
mıştır. 

_ Başka türlü olmasına imkan var 

mı?. 
- Göreceksin!. Ben Gül erde sana 

karşı soğukluk değil, eski hükümlerinin 
değiştiğini göstermekten korkan bir ço
cuğun hır~ın1ığını bu1uyorum. Sen de 
benim gibi düşün. Aldanmıı olmaz
aın I. 

Aziz dudak büktü ve omuzlarını 
kaldırdı: 

- Kim bilir, belki 
Diye mırıldandı. 
Artık babasilc dert ortağı gibi ol· 

muştu. Neredeyse genç kıza karşı 

duyduğu derin ve ince hisleri, bu his
lerin tarihini ona anlatacak, onsuz ka· 
lırsa hayatının sonsuz bir hasretle sü
rüp gideceğini, titriyen ve hatta yal
varan bir sesle söyliyecekti. 

• • • 
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- Aziz Bey burada nu? 
Gevrek ve sert bir sesti bu .• 
Gülerin sesi. . 
Odacı: 

- Evet. . . tçerdedir. 
Demiş, kapıyı açarak yol vermişti 
Aziz bu sesi duyar duymaz olduğu 

yerde toparlanmış, bir fırtna haberi
ni almış gibi kalbi çarpmağa baılamıı
tı. 

Ne tuhaf bir haldi? Yüzlerce ve 
hattS binlerce liralık iş1ere girerken, 
hazan pek korkulu sözleşmeler yapar· 
ken bile bir kılı oynamadığı ha1de bu 
genç kızın öfkesi onu ürkütüyordu. 

Remzi Bey, yirmi gün kadar sonra 
ilk defa olarak gelmiş olan genç kızı 

i Gezintiler 

Dostluk bulutsuz 
ğerek! 

Güler yüzün altında 4'M 
kalp aydınlığı parlamazsa, ti 
lağun harçı eksik kalır. llıi 
lığı birbirine bağlıyan, per • 
yen, kaynatan lehim, clunı ıi 
lerin atqinde erir. Bunu laep 
lir; lakat pek seyrek uyarız. 

Zekanın uğursuz bir yam 
dır, vermeden almayı kar 
Bu kazancın, yalancı muma 
süreksiz bir fey olduğuna 
türlü kavramak istemez. G 
ıin sayısız ibreti, tarihin tlı 
dan ı.•erdiği ders, nalile! A111 
rı birer kere kalamızı bu 
kayaya çarparız. 

Türk Antakya, Türk ı-...,... 
run sözlerinin gazetelere ı 
aaattenberi, İfİmde §Üphlerin 
bardığını duyuyorum. Hel.e • 
•ah neye konu§, gerçekten laıt11 
di. Bütün esiri andlar unldllllllllllJ 
bu ilri zengin parçanın Sari 
eklenmesine doğru gidilmİffİ. 

Zincirlerini henüz yeni 
bir homıu devletin, d---·
temeline haksızlık katmaaa, 
zeka hızından çok bir gallel 
bir görgü.üzlük izi olur. 

Mı•ırda yükselen bayrtıf, 
rak, Suriye, Elgan kalkın.,.,.. 
ta Hint kıyılarındaki Ç'ıldıllll'l• 

bakarak, çağımıza "Doğu 
•ansı,, adını verebiliriz. FahC 
Rönesansın gerçekleımesi 

geçmİfe, timdiye ve gfll, 
kaplayıcı gözlerle bakmcıi 
relt. 

Artık attlamalıyız, ki ..... 
sınırların zararına çalt§malı 

gün hoş, faydalı gorunse 

bu layJa, yannki kayıbı•JG;ilm• 
ödeyemez. Antakya, lık 

dil, kala, medeniyet bak 
Türktür. Buna yabancı J, 
mandaterler bile evet!. ti 
muhtariyeti uirgememifl 

Manda alhndan henüz W 
lann, elbette ba h:ıkkı her 
önce tasdike koımalan 
nir. 

Nitekim, ük sözlerinin 
gazetelerinde ve Fransız 
,eureainde uyandırdığı 

yankılan gören heyet 
bu noktalara daha yum ... 

dille dokunmak zorunda 
Zaten biliyoruz, ki son 
nın, maddesi ile, Suriye, 

S.Qez 
( Liitlen •ay•layı ;eci 

hemen karşıladı. 
- Buyurunuz. Hoş geldi 

rede kaldınız canım? Hiç ol 
san §Öyle kapımızın önünden, 
yakın sokaklardan geçerken 
mı?. Korkmayın, size it göat 
yoracak değiliz. Sadece kon 
Doğrusu bu kadar çahıtıktan 
pek faydalı olduktan sonra bir Wf 
bir yıl bile dinlenmek hakkını 

Remzi Bey pek candan gül 
du. Genç kızın yüzünde başl 
rülen fırtınayı yatıştırmak için 
den daha geveze ve ıen olmuı-

Doğruıu bu işi becermişti 

Genç kız baka kalmıştı. 
Bir iki defa : 
- Şey.. . Ben Aziz Beyl~ 
Diye söze ba~lamak istem~ 

devam edememi~ti. 
Remzi Beyin güler yüzüne.. 

diline kartı da pek asık yüzlü 
uygun bulmamı4tı. 

Remzi Bey yer göstermiı: 
- Buyurun, oturmaz mıs 

olmazsa beş dakika .• , 
Diyordu. 
- TeıekUr ederim. 

rütmek istiyordum. 
- O halde ben çıkıyorum. 

(Arka.n 
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Fransızlar frangı 
bir gaye ile 
düşürüyorlar 

lngiltere, Fransa ve 
terek bir tebliğ 

Amerika müş
neşrettiler 

bik edebilmek ofd~:':n~İ~tle ile Kontenjanlar ve paranın kontrolü sistemini bozmak ıstiyor/ar Öğle nqriyatı: 
S&&t, 12,30 PlWa türk mustkisl· 

Havadis. 18,05 PlAkla hafit ıxıüıil'
-H,00 Muhteut pllk neeriyatı. 

fabit olmuştur. Fransız frangının Leon Blum hü-ı 
Fransızlar neden dolayı frangı dü- kiımeti tarafuıdan kıymetinden dü-

şürüyorlar? şürüldiiğüne dair dün sabahtan itiba-
Bunu anlıyabilınek için bugünkü ren dünyanın her tarafından telgraf

nakit meselesinin milletlerarası man- lar yağm'&t} ve bunun m.tııJı,teZif mem
zarasmı hatıra getirmek lizmıdır: 'leketlerdeki te.5ir ve intibalarını bil
M'.alfundur ki Avrupa devletleri ara- dirilmiştir. Türk parası ve iktisadiya
sında. parasını iptida muayyen bir tı frankla da alakadar olduğu için bu 
program ve nisbet dairesinde istiye- mesele mem'leketimiz için de müh.im
rek dü...cfüren (1); bu suretle altın d" 

ır. 

ölçüsünden aynlan memleket İngilte- Bugünkü ba.§makalemizi okumaJC 
re olmuştur. İngilterenin aldığı bu ted sureti'le, ko.ri"lerimiz, Fransız /rangı
~ir çok durgun bir hale düşmüş olan nın niçin düşürüldüğünü öğrenmekle 
İngiliz ticaretinin yeniden uyanması- beraber tıün geceyanstna. kadar ge'Um 
na, buhranın hemen hemen ortadan telgraflann hükisasını da öğrenmi§ o
ka.lkmasma, müvazenesini kaybeden lacakJardır. Geceyarı.sından sonra ge
devlet bütçesinin kendini toplam.asma len telgra/lan ise a§ağıya yazıyon.ız: 
İngiltere ekonomisinin kalkınmasına :,. :to ,,_ 

yardmı etmiştir. Bundan sonra başka ÜÇ DEVLETİN MüŞTEREK 
şekilde olarak ayni yola Amerika gir- BEYANNAMESİ 
miştir. Roozeveltin bir diktatör sala- Paris, 26 (A.A.) _ Bakanlar he. 
hiyetile yaptığı devalüasyon netice- yeti dün, Fransa, İngiltere ve .Ameri
sinde dolar kıymetinin (%40) mı kay- ka hükUmetleri arasında yapılan dos
hetm.iştir. Roozevelt'in aldığı bu ted- tane müzakereler neticesinde tesbit 
birde kapitalist alemde büyük sarsın- edilen bir beyannamenin metnini taa
tılar vUcuda getirmekle beraber gene vip etmi~r. Ala.kadar hükumetler ta
:Amerikada işsizlerin azalmasına, bir raf mdan bugün - 26 eylül - neşredil
çok kapanmış fabrikaların yeniden a- m.iş olan bu beyannamenin metni ŞU· 
·çılmasma. yaramıştır. dur: 

İngiltere ile Amerikada başlıyan ı _ Fransız hiikUnıeti, sulhu ida.. 
öeva.lüasyon hareketi sonra Japonya- mo ettirmek hususundaki umumi ar
ya sirayet etti. Japonya da altın ölçü- zuyu tesbit etmek, beynelmilel eko
sünden ayrıldı. Daha sonra Fransa da nomik münasebetlerde nizamın tesisi 
dahi devalüasyon taraftarları çıktı. için icap eden şartların kurulmasmı 
Bununla beraber Fransa küçük eko- kolaylaştırmak, dünya. refahını art
nomi memleketi olduğu için şimdiy~ tırmak ve milletlerin hayat seviyesi
kadar hiç bir hükiunet bu tedbire el nin yükselmesine matuf bir siyasa ta.
sürmem.işti. Bu suretle Fransa altın kip etmek maksadile Büyük Britanya 
ölçüsüne candan sarılmış memleketle- ve Ameriak hükftmetlerile temasa gi-
rin başında geliyordu. ri§ttliştir. 

Fakat parası altın kıymetini mu- 2 _ Amerika. Birleşik devletleri hü-
ha.f aza eden Fr:ınsada eoknomi işleri kUmetile Büyük Britanya hükfuneti, 
bir kaç yıld.anberi çok bozulmuştur. beynelmilel para siyasası sahasında, 
İşler talnamile durmuştur. ~izlerin İngiltere imparatorluğu ile Amerika 
miktarı gittikçe artmıştır. Buna mu- cumuriyetinin dahili refahı için liznn 
kabil para.smr dü§ürmüş olan memle- gelen şartları nazarı: itibare ala.ca.klar 
ketlertle işler ~ılmıştır. Hiç olmazsa dır. Diğer taraftan Fransız httkQmeti 
~onomik buhranın şiddeti hissedilir- de ooynelifüle! para. piyasasmm ınu
derecede azalmıştır. Hakikati söyle- vazenesini t.eınin için çalışacak ve bu 
mele 18.zmı.~lirse Fransa.da Leon Blum müvazenenin bir İngiliz veya Ameri
hükumctinin son intihabatta reylerin kan para hareketi yüzünden bozulma
çokluğunu toplıyabilmesi bu vaziyetin ması için 18.zmı gelen tedbirleri ala
fabi1 bi neticesidir. İşlerin gidişinden caktır. 
memnun olmıyan halk bugüne kadar 3 ~uhtelif ekonomiler arasında 
gelip geçen hükfım.etlerden ümidi ke- ayni zamanda devamlı bir müvazene 
since sosyalistlere •meyletmiştir. Bir temin edilmeden başlıca pa.ra.larm tak
kcre de bunlarrn icraatım tecrübe et- viye edilemiyeceği düşüncesini esas it
mek is~miştir. tihaz eden Fransız hülı::ômeti, para işi-

Bundan dolayıdır ki Leon Blum hü- --------------• 
xfımcti bugün frangın devalüasyon 
suretile düşürülmesi tedbirine el at
mış bulunuyor. Bu tedbir sayesinde 
Fransarun dı~ ticaretini canlandırmak 
~teri durmuş olan fabrikalara. biraz 
hareket vermek, işsizlere iş bulmak 
ümit ediyor. 

Dikkat edilecek nokta şudur: Fran 
sız hUkfuneti bu tedbirleri kendi başı
na almıyor. Daha evvel İngiltere ve 
:Amerika. ile anlaşmıştır. Bu suretle 
frangın devalüasyonu tedbiri ayni za
manda milletıera.rasr döviz meselele
rinin. halline bir başlangıç manzarası 
almı!Jf;ır. 

Eğer gerçekten f in:ınsal sahada ya
pılan İngiliz • Fransız - Amerikan an
hfma.sı diğer memleketleri de toplt
"8l'&k milletJcrarnsı clöviz m~leleri
!d.n hallini temin edebilirse bütün dün-
79. ekonomi, ve finans münasebetle
"liıı.i altU.o;t eden zararlı vaziyetten kur
tulmuş olacaktır. Onun için Fransız 
hükumetinin aldığı bu tedbiri memnu
niyetle ka~ılamak lazımdır. 

ASIM US 

( 1) D~on enf7.<ıs11oniian baş
kadır; en]akn1on paranın tamamen 
altın ö~ndcn • a1.Jrılma.M, mıüvaze-

ca verümif sözleri, noktası nok
tasına benimsemiftir. Bu, var 
olduktan •onra, artık ~ekitmele
rin ne sebebi, ne de hiikmü kalır. 
Sur:ycye, Türkün mert kalbini 
kazcmm!l.~, sözünün ve İ§İnin eri 
bir milletle zengin bir Joııtlak 
kurmak fırsatını veren İ•kende· 
ran - Antakya me•ele•i komşu
Ari 1'artJmetre-1nt.le ince 1'ir ibre 
vazife.ini 11örecektir. 

s. Gezgin 

nesiz bir kıymet düşüklüğüne uğr3-
mas-ıdır. Halbuki devalüasyon hükU
metçc pogram dairesinde ve muay
yen nisbet htuilud:u dahilinde paranın 
düşürülmesidir ki neticede kağıt pa
ra Ue altın kıymeti arCJ.8'ttlda gene bir 
nisbet muhafaza. edilmiş olur. 

FRANSIZ SOSY ALtsTLERt FRAN,. 
GI NİÇİN DüŞüRDü 

Şehrimiz ikitsadi maha.fili salihi
yetli adamları Fransa hükfunetinin 
frangı düşürmesini şöyle telakki et
mektedirler. 

- İptidai maddelerini dışardan te
darik eden memleketlerin, kendi pa
ralarını düşürmeleri kendilerine zarar 
verir. 

Fransa, lngiltere gjbi, iptidai mad
delerini gene gendi ülkelerinde temin 
edenler ise, ihracatlarını başka mem. 
leketlere daha ucma. mal etmek için 
paralarmı dü:jürilyorlar. Bu cüml~en 
olarak Fransa, bir kaç yıl evvel İn

giltere ve Amerikanın yaptığı gibi ay
ni tedbiri almaktadır. 

Bu tedbir, Fransanm ihracatını art
tıracaktır. Gene bu tedbirin bilhassa 
Almanya ve ltalyaya mal! darbeler 
vurması muhtemeldir ... 

Fransa esas itibarile bir şey kay
betmiyor, mcselft 4 franga mal olan 
meta gene dört frank edecektir. Onun 
için bir zarar yoktur. 

Yalnız bu mah alacak olan başka 
memleketıer. 4 frank, kendi parasına 
nazaran dahn. ucuza tnAlolduğu için 
fazla istihltlk yapacaktır. 

Bu suretle Fransanm ihracatı a~ 
ta.cağı gibi fabrikaların faaliyeti de 
çoğalacak, işsizlere iş açılacaktır. 

Fransa sosyalist hükOmetinin yenil 
aldığt bu tedbir bilhassa. amelenin 
lehine ka.ydoluna.ca.ktır. 

nin düzeltilmesini parlamentoya tek
lif etmeği kararlaştırmıştır. 

Amerika ve İngiltere hükUnıetleri 
bu kararı müsbet bir şekilde ka.rşıla
llll§lar ve bunun beynelmilel ekono
mik münasebetlerin istikrarı için sağ
lam esaslar kurmağa yanyaca.ğı ümi
dini izhar etmişlerdir. 

Amerika, İngiltere ve Fransa hü
küm.etleri, im.kan hudutları içinde, ve 
ellerinde bulu.nan en emin vasıtaları 
kullanarak, tasarlanan tanzim ameli. 
yesi neticesinde kurulacak olan yeni 
para esaslarına halel gelmemesi için 
çalışmak kara.nndadxrlar. Bu hususta 
diğer iki hükiimet ve milli bankalarla 
yapılacak olan istişarelerin temin e
dilmesi de ta.bildir. 

Gerek Franar.ı hilklımeti, gerek A· 
merika ve İngiltere hükllmetleri yuka
rıda itaret edilmit olan ıiyaaamn ınu
vaffakiyetinin beynelmilel ticaretjn in
kipfma bağh olduğuna kani bulunmak
tadırlar. 

Franıa hükOmeti, ileride tamamile 
kaldırılması maksadile, şimdiki konten
janlar ve paranın kontrolü sistemini 
derhal gevtetmeği lüzumlu bulmakta
dır. 

S - Bu husul!lta Amerika ve İngilte
re hükfunetlerile birlikte hareket eden 
Fransa hük:fimeti, işbu beyannamede 
izah edilmi§ olan siyasanın tahakkuk 
etmesi için diğer m.i1letlerin i§ birliğin
de bulunmasını temenni etmektedir 

Fransa hükumeti, hiç bir memleke
tfa aykın bir para avantajı temin etmek 
iııtemiy«eğini ve Fransa, Amerika ve 
İngiltere hüktimetlerinin daha müstakar 
ekonomik münasebetlerin tesisi bakı
mından sarfedecekleri mesaiye iştirak· 
ten imtlna etmiyeceğini ümit etmekte
dir. 

FRANSIZ MAUYe BAK.ANININ 
BEY.,c\NATl 

Faris, 26 (A.A.) - ~Hı~n• Bakanı 
:C. Vincent Auriol, Ekonomi Bakanı da 
hazır bulunduğu halde, bu sabah mat
buat mümessillerini kabul ederek ata· 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Biltün memleketler beyannameye iş
tirake davet edilmişlerdir. Yakında 

başka devletlerin de ittirak edeceklerine 
emin bulunmaktayım. Bu beyanname 
ile temin edilen ittifak, beşeriyet sul
hunun baıhca §artı olan bir para sul
hunun başlangıcım teıkil etmektedir .. 
Milli sahada, yeni tedbirler, Fransız e
konomik hayatının tevessü etmesi ve 
canlanmaaı auretile tecelli edeceklerdir. 

Sosyal haksızlıkların vuku bulmasına 
mani olmak için, hükumet, altının 

şimdiki piyasa üzerinden toplatılmasım 
ve küçük servet sahipleri ve eski mu
haripler lehine olarak bazı tedbirler a· 
bnmasınr parlamentoya teklif edecektir. 
Hükumet, bundan ba§ka yevmiyelerin 
hayat pahalılığı nisbetinde teabit edil
mesini teklif edecektir. 

Hükumet, gümrük siyasası sahasında 
bazı tedbirler almak suretile fiatlarm 
aşın bir şekilde artmamasma da çalışa
caktır . ., 

LONDRA BORSASINDA FRANK 
NASIL MUAMELE GöRDO? 

Londra, 26 (A.A.) - DUn kambiyo 
piyasasında Franuz frangı herkesin na
zan dikkatini kendi üzerine çekmiştir. 
Peşin muamelede Frank, yükselişini 
muhafaza etmigtir. Ancak vadeli alış 
veriıte vaziyet bi.iıbütütı başkataımıştır. 
Bir ay vadeli muamelede Frank, İngiliz 
lirası başına 6 frank kaybetmiş, üç ay 
vadeli muamelede ise bu kayıp 10,75 rad

de.sini bulmul§tur. 
Bundan baıka Fransız frangına pek 

güç alıcı bulunmu~ ve bankalar, İngilte
re devlet bankasrrun, münhasıran spe
külflsyon maksadile vuku bulacak mu· 
amelelerde hiç bir sühulte göıı.terilme
mesi hakkındaki dileğine istinat ederek, 
z<ırureti isbat edilmedikçe frank üzeri
ne muamele yapmaktan çekinmişlerdir. 

BiR INGILIZ LIRASI 100 FRANK 
OLARAK TESBIT EDiLECEK 

Paris, 26 (A.A.) - İyi hobcr alan 
mahafilin kanaatine göre, Dünya pa
ralarının istikrar halinde alakadar baş
lıca memleketler arasında umumi bir 
anla§ma yaP.ıldığr takdirde frank kıY,· 

meti, bir İngiliz liraaı 100 frank olmak 
üzere tesbit olunacaktır. 
KIYMETLER BORSASI SALINA 

KADAR KAPALI 
Paris 26 (A.A.) - Kıymetler bor· 

ııası salıya kadar kapalı kalacaktır. Par· 
lamentonun aalıdan evvel bu hususta 
kararını vereceği sanılmaktadır. 

ISVIÇRE DE PARASINI BEYNEL-
MiLEL RA YJCE UYDURACAK 

Bern, 26 (A.A.) - taviçrc federal 
konseyi, dört saat süren bir toplantı 

yapmış ve toplantıdan sonra aşağıdaki 
resmi tebliğ neşredilmiştir: 

"Federal konsey, Fransız hükOmeti
rin Fransız frangını takriben yüzde o
tuz kadar kıymetten dütürmek için ver· 
diği karardan mııl!lmat aldıktan sonra, 
tsviçrenin de parasını, milli ekonomiıi 
r.ef'ine, beynelmilel rayice uydurmak 
mecburiyetinde clduğu mütaleaıına var
mıştır. Konsey gelecek pazartesi gilnil 
federal konseylere tekliflerini yapacak
tır. 

Borsalar pazartesi ve ıalı günleri 
kapalı bulunacaklardır. 

Federal başkan B. Meyer bu akşam 
telsizde bir nutuk söyliyerek konseyin 
kararlannı İsviçre ulusuna bildirecek-

tir.,, 
tTALYADA HİÇ BİR TEDBİR 

ALINMADI 

AkfUll nqriyab: 
Sa.at 18,30 çay saati, d&JUI 

19,00 Tepebqı ga.zl.noısundan varYCte 

ramı. 20,00 Rlta.t ve a.rka.da§la.rı 

Ttlrk mU8tktıd. 20,30 Müzeyyen ve 

lan tarafından Türk muaildal. 21,00 

aololar. 21,30 Orkestra. l - Schu 

SUvart ınarıı . 2 - Sıı.raUMı'm - sıJlll 
- ValıJ. 3 - Chcpin'in - Be§IDcl r: 
4 - Rimııld - Korsakoff'un - şe 
Cf - DeUbea'in - Otomat valsi - 6 

har'm - Preruı çocuğU orcpetl. - 1.,.... 

diarov'un - Kazak marşr - aaat 
23,00 Ajans haberleri. 

YARIN 
Öfle ntıtrlyatı: -
12,~0 PtAkla Türk musikisi - 12° 

vadiıı - 13,05 Pla.Jtla hafi! Mllzik - 1 
H,00 Muhtelif pllk neıriyatı. 

Ak~ıun ne!}rlyatı: 
18,30 Çay saati, daruı mu11tklııi -

Konfer&Dı, Doktor i'ahrettin Kerllll ıı.tl 
dan - 20,00 Vedia Rıza ve erk~ 
ıafmdan TUrk musikisi - 20,30 TUr 
kl heyeti tarafından kla.sık eserler _. 
Solo plA.klar - 21,30 Orkestra.. 1 -
nerin (Yortu Uvertürü), 2 - Strauı~ 
lem ıedalanl valsi, 8 - Tııcalkovs1tlrı 
çoban kadmmdan parçalar. 4 -
d'AlberUn Entermezzu·su. 5 - l{e.~ 
Bayader operetinden parçalar. 6 - ~ 
Korsa.kotun şanson 1ndo'u. 7 - )ı{o~ 
klnJD Litarı. 22,30 - 23,30 Ajanı:;:;; 

BORSJı 

Roma, 26 (A.A.) - Fransız fran
gının devalüasyonu banka ve alaka· 
dar bakanlıklarda. sükfınetle karşılan· 
mıştır. Her tarafta, bu tedbire esasen 
intizar edildiği ve fakat bunun bek:e. 26 · 9 • ~ 35 ......./ 
nildiğinden da.ha çabuk vuku buldugu •--m-raı-an-nda_yd_dn--lfan"--tJ-ı -01.A-,-ıl-ıır. ~ 
kaydediliyor. rtıute muaaM'lf' cörenlerdlı. Kakafl""'" 

Alakadar bakanlıklar alınacak ted llMl' u ıae kapa.nıt "''' tı.rıstıaraıUJ· 
birleri tetkik etmekte iseler de henüz 
kat'i mahiyette hiç bir tedbir alınma
mıştır. 

JAPON PARASI STERLiNDEN 
AYRILMIYACAK 

Tokyo, 26 (A.A.) - Reuter ajansı 
muhabirinin za.nnetti~ne göre Japol' 
yanın para politikası Fransız frangı
nın kıymetten düşürillmesinden müte-
essir olmıyacak ve gene eskisi gibi 
sterline bağlı olmakta devam edecek~ 
tir. 
DOLAR YENİDEN KIYMETI'EN 

DÜŞ'ORüLM!YECEK 

Va.~ington, 26 (A.A.) - Frangın 
kıymetten dilşürülmek istenilmesini 
mevzuu bahseden Morgentau demiş.. 

tir ki: 
"Ben o fikirdeyim ki, bu, dünya 

sulhu baknnmdan kat'i bir an teşkil 
edecektir. Beynelmilel para istikrarı 

PARALAR 
•Sterlin ıs 6 •Şilin Avu. .l6." 
•Dolar 121- tu:ya 

ıj). .. 
P'rank uu,:ıı • Mıı.rk 

• Liret ı 64.- •Zloti lıllf" 

• Belçika Fr. ·4.- • Pengo ~ .... 
•Drahmi ı!ii,- • Ley ı& 

• tmçreFr. "120,- • Dlnaı 6'"' 
•Leva t:ı- •Yen 

:;j ,, 

Florin Ma.- •Kron ril!" 

•Kron Çek. ııo- • Altm 

• Pezeta uı - •Banknot 

CEKLER . ~ ~ • L0n(U•• 6 fi b' • Vlyft.Jlı 
71 gi't 

• Nevyor~ 0,79'.!?l> • Madnd 
1.1117b 

•Parb taıı:ıb • ~rlln 

• MUA.rlcı 1 .ı lii • Vll'"'ô" '2 6 

• Brtıkael ~.·9ö'i • BtJdapett• 4 2 t-S 

• AtlDa S.'J 97~0 • Bllkrq 11 7 2t 1 

•Ceneft'9 2Hlbl:! • ee1ırracı a.f Sl'~0 
• Sofya t\4, 17 ıt • Yokcıhıtm• !.? t>1 ~ 
• Arrıaterdam t . t 1=>ıı • Moııknn ~H \l l 

• Pra~ 9 ıı-rıı • Stokbolm li rı; 

devamlı bir sulh ve hakikt bir kalkın- 1--------------
maya erişmeden önce kurulması ikti- E S H A M 
za eden en sağlam temeldir. Ben. do- I iş Bankası - rnı.mva, 

1 A.nadollU UJ (1 • (,"tmeDto 
larla sterlin lirası arasındaki müna- Re1t ı . so Unyoo DeL 

sebette müsbet hi~ bir değişiklik ola- '3tr. Hayrty -.cx ı f3rtrll 0eı 
cağını tahntln etmiyorum. Merkıeı Rantr ~ fX Bıtlya 

Doların yeniden kıymetten düşU- u. &som .liı Şark m. '"',. 

rülmesi de mevzuu bahsolma.mıştır. PonomooD ·• r;tı reıeron 

ALıHAN MATBUAT! KARAR! 
SVKüNETTJE KARŞILADI 

Berlin, 26 (A.A.) - Frangın de
valuasyonu Alman gazetelerini ehem 
miyetle fşga 1 etmektedir. 

Gazeteler, Frank kıymetinin azal-

latlkrazlar rahviuer 
• 1933 T.Bor 1 i3 il 

• • • • o l!l 9~ 
ı!:lektr1k 

l"TIUDVllJ 

xı . .J 
ııt.~1 

totı • • ,. m 20. 1 Kıbtım 
laUk.Oa!ılll 00,t () •Anadolu 1 ı1 7LI 

~ı 70 Ergem bUk. ,f7, • Anarlolu O 
1921' A M - 1 f 4nlld<llU ID - l 

Mtım-•ll A - (ll masrn dan tahaddüs edebilecek neti- • s. Erzurum ııl}tx 

celer hakkında Fransada hiik6m sü-ıır..--·-----------
ren endişeye dair Pariq haberlerini ------.... ----ıı---,i 
ilk sayfada neşrediyorlar. J • PAZAR Pazl'lr'~ı 

Berliner Borsen Çaytung diyor Talıvım u Eyliıl .!8 gyill 
ki : ı:::a=======ı ı O Recep ı 1 ReceP 

Almanya, Fransız hüktimetinin UUD doğ11f\: 5 ~2 fi 54 
bu buhran tedbiri önünde hiç bir su- Jnıı hatı\P ı 7 .:i9 17 51 

kt d · A 1 Sabah ıııtmR.X !' 08 5 1 O retle hayretıe düşmeme e ır. • 
12 

t.ı5 
man ekonomik mahafili, Fran.l!a· ~gıe nıunacı ' 2 es 

1 
.!ii ~n 

b 
[ktndt namuı J :1,27 

daki hadiselerin neticesini ve unun 4k~m nıı.ması ı i .~9 f 7 51 
dünya ekonomisi üzerindeki tesirini faun nıunı1.m ı 9 !~2 19 O 
sükilnetle takip edeceklerdir. lma&Jıı 4 ı 2 421~~ Alman ekonomisi bu tedbirlerin Tııın K""-en gtınJen 5,1; l 9~ Yılın kil un ı.,'1lnlerl 94 
doğrudan doğruya hiç bir suretle te. •--------------
sırı altında değildir. Çünkü eko-
nomik vaziyetimiz mustakardır. 

Almanyanm, ekonomisinin muva
zenesini temin maksadile yeni tedbir 
Jer almaması için hiç bir ıse!J<'P 

yoktur. Ayni zamanda milli ekonomi 
bakanı olan Rayşbank direktörü 
doktor Şahtm bugün Berlinde bu
lunmaması da, burada bu hadi~ele
rfn ne kadar sükunetle takip n• 
müta?ea edilm\?kte oldu~unu ı~ter
mek için kafidir. 

Dr. Hafız CemaJ 
Dahiliye Mütehauı•• 

l'uardan ba:jka günlerde oğled: 
"onra .ıaat (2 1/2 tan 6 ya) kadar , 
tanhulda Uivanyolunda (104) nuro'_, 
ralı hususi kabinesinde hastalal''tl 
kabul ~d~r. Salı, cumarle.411 gürı 1~ 
'3bah .. 9 l/2 . 12*' saatleri hakiki .

111 
karaya mahsuatur. Herkesin h& 11ff 
ıöre muamele olunur.Muayeneıha"' 

~azlık · telefon: Kandilli 3S 
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Dördüncü Dil Bayramı 
dün kutlandı 

Şehrimizdeki Halkevlerinde 
ve memleketin her yerinde 

büyük törenler yapıldı 

Kiralık apartman 
BttfikttJ§ Vakıf Akarlar ld.t:ıruin

den: 
Beflktaşta. 1kiııci AbdWba.mit vak

fı akarlarından olup ahiren apartrinan 
haline konula.n 55/ 1, 55;2, 55/3, 5514, 
55/ 5, 55/ 6 numaralı altı daire açık 
arttırma ııuretile kiraya verilecektir. 
Bu altı da.1reden dördü dörder ve iki~ 
si üçer odalıdır. Her dairenin hama
mı, matba.hı, elektrik, su ve havaga.zı 
tesisatı vardır teferruatı sa.iresi ta,.. 
ma.mdır. Üçer odalı dairelerin olduk
ça geniş bahçesi vardır. Milzayede ve 
ihalesi 5.10.936 pazartesi gUnü saat 
üçten on altıya. kadar Bcşikta§ta. Aka
retlerde 54 numaralı mütevelli daire
sinde yapılacaktır. 

Görmek ve eeraiti anlamak istiyen
ler her gün 88.8.t 9 dan 12 ye ve 2 den 
dörde kadar mUtevelli kaymakamlığı
na müracaat edebilir . 

(V. No. 18257) 

Açık artn ma ilanı 
Karadeniz Ereğli icra Memurlu. 

ğıınd.an: 

Istanbulda avukat Münir Ahmede 
me.a masarif 5500 lira tatsına borçlu 
Ereğlili Halil paşa zevcesi Suadm Or· 
hanlar mahallesinde ki.in nıalfunülhu· 

Eminörıiı Halkevindeki törenden gÖ'ı üniif dut Uç katlı 11 oda ve bir büyük sa-
Eminönü halkevindeki merasimi rit kolu tarafından Gülhane _parlu lon ve bir kuyu ve bir miktar avluyu 

t 18 d başladı. ilk önce Ankara- methalindeki salonda bir temstl ve- müştemil bir bap kagir konağın satıl-
saa e · · f masm.a k&rar verilmiş olduğundan dan verilen söylev dinlendi. Bundan rılmış ır. iN E 
sonra halkevi orkestrası tarafından BE!OCLU BA~KEV D kıymeti muhamm.enesl olan 6.000 lt-

1 
. tiklal marşı ile merasime Beyogln halkevı bayYam progra- ranm yUzde yetmiı beşi nisbetinde 

Mahkiimlar arasında 
( .t ilnci1 sayı/o.dan <UroamJ· 

Temsilden sonra, hapisaneler mü
dür muavini, mahkQmlara lstanbul 
hapisanesindeki mahktlmlann hedi
ye ~larak gönderdikleri 165 kitabı 
verdi. Bunlar kOtüphanelerine latif 
edildi. 

MahkQmlar aralarında marş ve 
millt şarkılar da söylediler. Akşam 

yemeğine gidildi, kuzu yenildi. 
Yemekten kalkılınca, heyet, ikiye 

ayrıldı. 

MahkQmlar arasında oturarak, 
onlarla uzun boylu konuştular, dert
lerini dinlediler. 

MahkO.mlardan Ahmet Emre, ka
dın yüzünden suç işlemiş, ceza ye
miş. Bu genç, bağlamasını eline aldı. 
mües.sir bir sesle çok hazin şarkılar 
söyledi. Saraçoğlunun yanına götO
rüldü. Vekil de sesini dinledi, pek 
mütehassis olduğunu söyledi. 

Sabahleyin, erkenden kalkılıp A
tatürk tep~inden güneşin doğuşu 

seyredfldl, Manzara, cidden hoş, cld 
den güzeldi. Sonra motöre binile 
rek, lmrahdan ayrıhndı. Gidildiği gi
bi çok müsait bir hava içersinde Is
tanbula doğru yol alındı. 

Adliye vekili, Büyükadaya çıktı, 

heyet, doğruca lsianbula geldi. 

lmralr adasında, bir buçuk &J. 
sonra, ilk gelen mahkQmların a
daya ayak basış yıldönümleri kutlu
Janacaktır. tık kafile, 8 teşrinisani 
1935 te lmrahya ayak basmıştı. 

Amerika sefareti miiste~n ve 
sefir vekili Hovlen Şo, gördüklerin
den pek memnun kald1ğrnr söyliye
rek, intibalannı şu cümle ile hölAsa 
etmiştir: 

- lmralıdaki inzibat kuvvetile 
mahkOm kafileleri arasındaki sami
mi anlaşmayı, ben şimdiye deftn 
ba~a hiç bir yerde görmedim l 

lmrahdaki mahkO.m !arın sayusı, 
gitgide 2500 ü bulacaktır. 24 kilo
metre murabbaı bir kara parçası teı 
kil eden lmrahda, eskiden Rumlar 
oturuyorlarmış. Adada hayli zeytin 
ağacı de mevcuttur. Soğanın da titr· 
1ii cinslerine rastlanıhyor. 

lmralıdaki mahkômlann enelce 
yaptıkları işler, muhteliftir. Demir 
cilik, muallimlik, sıhhiye memurlu
ğu, çobanlık, ziraatçilik, inşa'l tçı hk, 
bahkçıhk, değirmencilik, berberlik, 
marangozluk, zeytincilik v. s. Bu 
suretle her biri ayrı bir iş yapabf .. 
lecek kabiliyette bir çok kişi, bir a
raya getirilmit oluyor l.., 

. . ' . 

lstanbul Belediyesi, llanlari · · - : 
. . ' ça ınan ıs mına saat 21 de başlanaı. lstlklft.1 bir talip zuhurunda 28.10.936 tarihi-

başlMandı.t onra kurultay marşı marşından sonra Hıfzı Tevfik (Türk ne milsadif çarşamba günti saat 16 da Keıif bedeli 2787 lira 50 ku ruı olan Çubuklu gaz depolarında 
arş an s · ı 1 · ") dl b' övlev iha.l · · kılın kt ·· ı d" müteakiben halkevi dil, dilinin 1 er eyışı a 1 ır s " esı ıcra aca ır. ki tankların deniz tarafına yapılması lazım gelen iıtinat duvarı a• 

soy. en dı vb~ t komitesi üyelerinden verdi. G<>sterit kolu "yanlışlıklar se- Silrlllen pey bu miktan bulmadığı 
ta~ıh,l e.lc ıy:erbiye doçenti Sabri E- ri.Bi,, adındaki iki perdelik bir vod- takdirde en son artıran&. taahhUdU ba,.. çık ekıiltmeye konulmuıtur. Keıif evrakı ve p.rtnameıi levazım 
p.sıko OJ ve · · t ·ı tti ki kalmak Uzerc ilk artırmayı ta.kip müdürlüğünde görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği veıİ4 t E de söylevini verdi. vıh emsı e · 
sa n . rE~ t unları SÖ"'ledi. Şehremini, Üsküdar, Kadıköy ve eden 15 gün sonra yani 12.11.936 ta- ka ve 209 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28-

Sabrı ,sa ş ' " · · i ,. ___ ;;:ılf be ·· ·· t 9-9 d _ Bir millet bayramı! Öyle bir Şile halkevlerınde de bayram zeng n rihine m~ per§em gunu saa 36 pazartesi günü ıaat 14 te aimi Encümende bulunmalıdır. 

b 
ki asırlarca tabi ol- programlarla kutlulanmıştır. 16 da ihalei kat'iyesi icra kılınacak- .(B) (ll60). 

millet ayramı tır. Müzayedeye iştirak edeceklerin 
duğu bir ümmetin içinde kendi var- [brahim Necmi Dilmenin muhammen kıymetin yüzde yedi bu- " 

lığını ihmal etmiş, saray ve .~~dresb.e .. l • çuk niabetinde pey akçası veya milll Bir metre murabl>arna 6 lira deier bi,.ilen Aksaray yangın 
bavramlan ile 3\'UtUlM0UŞ0 _b0 UYUk lr sog evı U----· T 

" d 1 - k bir banka mektubu ile mw.~ e!- yerinde 47 inci adada 1317, 1315 ve 1378 harita No. lı arsalar a· 
m·ılletin, benliğine ve ır ıgıne avuş Türk Dil kurumu genel 8ekreterl eleri · sah"bi aı---1•1·lar ıl 

lem ıpotek 1 ~ e d 560 · ·· ı·· 149 60 • --L dak' asını müjdeliyor. Zaten yakın ta- Bay Jbrahim Necmi Dilmen dUn diğer alacaklıların mezkOr gayri men- ruın a santım yuz u metre aantım .auuın ı arsa a· 
~h Türk mucizesinin tarihidir. ~~!e radyoda bir söylev vererek ezcümle kul üzerindeki haklarım ve hususile la.kadarlar arasında satılmak üzere açık arttırmaya konmu,tur. Şart 
19 mayıs, karanlıkta yol arıyan ur- demiştir ki: fa.iz ve masrafa. adir olan iddialarını namesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 56 lira 10 ku· 
ke bUyük atasının bir. Anado}u kı_YI- =-- YUrtta~lan";;:m"~,=,..-----~tt.,,evrakı müabitelerile 20 gi1ii 1çinde le- rutluk ilk teminat makbu2 veya mektubile bera·ber 8-10.-.:938 
ındarı bu güneş gıbi dogmas!le Bundan dört yıl önce bugün, Ulu re. dairesine bildirmeleri aksi takdirde perıembe günü sa.at 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

başl!)"llD kutlu günler... .•. . önder AtatUrkUn yüce dehasından haklan tapu aicili.nde mukayyet olma- '(B.) (1547)' 
Yıkılan tarihe defnettıgımiz zih- yeni bir güneş doğmuştu. TtirklUğUn dıkça aatxe bedelinin paylapuumıdan 

niyet, her şeyde ~eı·.saha~a milzey- yeni Tarhğına kültürden bir temel hariç kalacaldanln". Ketif bedeli 2618 lira 30 kurut olan Beyoilu 13 üncü ilk mele-
yen bir mekromdın ıdi. Sıyas_ı _saha- kurmak istiyen büyük kurtarıcı, "m--' maJA--t 1~1.-.. 1enn· 936/40 

d ll 1: -• Ul.U6 ""· ~~ tep bahçe.inde yaptırılan anıta ilaveten yaptınlacak itler pazar-
da vasisiz düveli muazzama 1 ı. • Türklüğe, Türk gen~liğine dil üze- tqra numaralı dosya ile Karadeniz l ... k l t 
mimiz, bütün bilgimiz medrese nas- rı"nd"' l"ahsma )'ollarını açıyordu. ~u ı -emurluguna.. mllracaat ıga onu muş ur. 

"' :ı: • ~~ cra '"""\ K "f k • 1 ··d·· l"' ..... d .. 'l larından ibaretti. .. 26 eylü1 1932 de Dolmabahçe eylemeleri il!n olunur. eıı evra ı ve prtnameıı evazım mu ur ugun e gori.ı ür. 
Edebiyat taklitti. Çünkü kendimi- sarayında toplanan birinci Türk Dil lstekli1er en az 1500 liralık bu ite benzer it yaptığına dair Nafia 

zi tanımamış, kudretimi~~n k~y~a~ı: Kurultayı, · işte bu yeni ve parlak kıyılarında oturan brakisefal dede- direktörlüğünden tasdikli ehliyet vesikası ve kanunda yazılı veıika 
nı ke~fetmemiştik. Çünku tarıhırr.ızı güneşin ilk etrafa yayılan ışığı sa- Jerimizln kafalarında kurulmuştur. ile 197 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28 eylül 
bı·ımı·y~or, dilimizden şüphe ediyor- yılabllı"r. tik defa madeni bulup işliyen ve 936 pazartesi günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 
duk. .. . 30 afustos 1928 de yeni Türk al- bu sayede yeni ve mühim bir kUltUr • · .(1) (1588). 

Tiir milletin bütün enerJısıne kay- fabe.-,inin kabuliyle Türk kültür ha- ilemi yara.tan, yine o brakisefal 
nak olan tarih ve dil, yabancı~ann reketine ilk çığın açan Lider, dil Türklerdir. ~ "" ' 
bl.ze g"o"sterdi'" şekilde.kabu.ı edıyor- L 

,.,. b devrimine el koymazdan önce, başka Orta Asyadan s~erek yer yiizU- Cerrahpafa haıtanetine !üzumu olan 85 kalem eczayi kinr 
duk. Fakat içimizde bıdr ı_nıllet, dem bu··yu··k bı"r konunun u"'ıerı"nde uü-ra11 ü dı: t a akın eden Tü kle-
de bu··yu··k bir millet _ol uğumuza a- is • '# n n ur yanm r yeviye açık eksiltmeye konulmuı tur. Bu eczalann hepsine 475 lira 

d mıştı: Türk h toryasr... rin, neolitik ve maden kültürlerini b d l h . 1 L" . . .. .. .. 
ir gizli, ifade edilemıyen, ~et: g~- Atatürkün kutsal eli değdiği ta- d""n a a dıklan bir hakikattir. e e ta mın o unmuttur. ııtes1 ve ıartnamesı levazım mudurlu· 
ri şuurf bir kanaat var~ı .. ~g~nd k: rihten önce historyamız, acınacak bfr B: ~a~t.1 heniz fnklr edenlere ğünde görülür. istekli olanlar kan unda yazılı veaika ve 36 liralr!r ilk 
rih ve dil araştırmalarıle: ıçım ~:Jie_.ı yokluk içinde görülüyor ve gösterili- karşı Ttlrklüiiin ve Türk gençliğinin teminat makbuz veya mektubile beraber 6-10-936 ıalı günü 
bu imantn bir bilgi ha!ıne ~e . g~ yordu. Historya diye, Avropadan ter daha çok uğrqmaia mecbur oldu· saat 14 de daimi encümende bt1lunmahdır. (B.) (1518) 
ni görüyoruz, Dugün, sa . ec~ ın..~ii'~ üme edilmiş kitaplarla eski padişah- ğunu unutturmak istemem. Fakat, 
larile birbirine perçinlı bJrb"l . 1 e tarın doğuş tahta geçi" ölüm tarih- şuna da eminim ki, ne de olsa, tezi.
değil. imanile sevgisile v~ 1 :ıs-~ lerinden ve biyoğrafilerinden ba~a mizin muvaffak1yeti, Türk zekbının 
birbirinin içinde erimiş, __ hı~ _te vu- bir şey bilmiyorduk. Bunlar - san- ortaya koydofu haki.kat aydtnhtı-
cut olmuş bir tek benligımıı.ın şu~- ki el birliıfi etmiş gibi - Türk mil- J~ artık gblenebilir halden çıkmış- Ka.raaiaç mezbahası ahırlarından 
runu 15 mayısın, 23 teşrinıevvelın letı"ne kendi varlığım değersl'W'. düı:ı.. tı 

ktad ..., Y r... toplanacak ıığır ve koyun ıırübre-güneşl aydınlatma ır. _ kUn göstermefe çalışıyorlardı. J 1 ~ni keol j' i • 0 

k ti l d gımız bu eo 0.ı• n, ar 0 ın n, an.ropo- lerinin Beykoz ve Büyükdere fi-nu......ı;n birlikte u u a 
1 Gılya bütün varlığımızın başlan- i-'- 1 ji in b 1arı 

Tutan 

ba ı;u aydınlanan şuurun bayramı loj ıuu, etno o n ve un n or- d l ki akl' (3500 to 1 
yram, d d ~ gıcr dört yii7; çadır balkının Anado- taya koydofu hakikatlerle her gün an 1 arma n 1 n ° up 

ve Ulu Güneşimize karş! :.Y ~gu- luya göçmesile başlıyordu, GOya kül- daha ~ok kıymet ve ehemmiyet al- beher tonu 70 kunat) 18 
' ınuz sonsuz minnettarlıgın ır za- türün. bilginin kaynağı, eskiden Yu- makta olan prehi8toryanm verdlfl Karaajaç müeuese.ine lazım olan 

hürüdür" b" k" nan ve Roma, orta çağlarda Arap, bu neticeyi tamamlle meydana.koya- muhtelif cina ve boyda keresteler 564,20 
~abrı: Esattan .5. onra . ıHç ıkkve v"'n·ı çağlarda ;.,e Avrupa ı"df. Gu·ya k •ı ndlre k 1 bil-' ~ ts 1 " .... cak ve une. e ce 0 an ısa, Karaağaç müeaıeaatı ıımr pavyo· 

dikiş mektebi müdüru maı. 1 ;. 
1 

Türkün bütün bu historya akışında, ·ancak dfl btııfsi olabilirdi. Jşte bu- · d" 1 · · d':i- k 
Cendey, (tarih mi, cfsan~ ~· W:,~ş savaştan, akından, vurup kırm1'dan nan içindir ld hlstorya tezi muvaf- nu vınç 1~ ~rının ve 1 er ııım-
Dil teorisinin tarihe ta.tbikı) adlı ır başka bir ro1ü yoktu. falnyet yoluna girince Ulu önderin lannır. tamırı 804 
konfE:rans verdi. . . Atatürkün ytice dehasından doğan önem bakl§ları yeniden dil llzerine Karaaiaç müeaaesatı ıçın yapt.ırı-

1 ·ı Hakkı Babil efsanesını Türk historya tezi, bütün bu haki- dönmUıtür. lacak 452 tane tulum ,elbise, 12 smaı ' · bir Türk 
tetkik ederek bu efsanenın . m"le katten uzak görüş ve dtişünüş1ere Türk dili, serçekten bakım bekli- takını ceket pantalon, 13 tııkrm 
tarihi olduğunu ve ~ısısa~::u~ 1

bu karşı yeni ve doğru bir yol gô•ter- yen bir halde tdt. Osmanlı imparator- ceket pantalon kasket 34 adet 
bu efsafte içine gıren - di: Dünyanın gözü önüne, ilim ile- luğu, BB1rlar içinde, Tftrk dilinin beyaz keten aöı:ılek 4S d t • 
isme nazaran Türk ismi taşıdıgı~ı "':;!in en kuvvetli belgelertıe konul- ~ürlii diyarlarda şekil değiştirmİ§ .. e ve a e- sa 
ve Günes _ Dil teorisinin bu cihetı du ki cihan kültürünün ilk aç!lışı, ,·aa.Jıklarını, yabancı birer dil varlı- rı keten ıomlek 2203 

ilk teminatı 

184 

42.32 

60,30 

165,23 
meydan; çıkardığını, tarihle dil ça- ilk gelişme.si, Türkün eliyle olmuş- ğı gibi ileri silrmek gafletinden kur- Karaağaç müeııesab için lazmı O" 

hşmalannın bütün .. ta~hl ~f'Ç~:!~~: tur. tulamamış, o varlıktan kendi Alem- lan kırtaıiye 348,21 27 
ri aydınlatacağını ~oylıy~i~e tahliller insanlığın hayvanlıktan sı:ırılarak !erindeki inkipf şekillerile, oldu- Karaaiaç müe11esatr için yukarıda cinı ve miktarlan yazılı o· 
ye nazaran bazı etımoloJ ilk varlığını idrak ettiği uzun paleo- ğu gibi alırken üstlerine yabancı lan melzeme ayn ayrı açık eluiltmeye konulmuftur. Şartnameleri 
yaptı. . kestrası litik hayattan, yoni çok eski taş sa- damgası vurmak suretile "Osman- ı· t 1 • l .. d .. ı·· x.:; d ••.. 1.. I teki" lanl k 

ık or d" k zmopol"• d ve ıı e en evazrm mu ur ua ... n e ıoru ur. ı ı o ar anun· Bundan sonra ha evı na.tı devrinden sonr:ı, zekAnın ilk hca,, ıye o ı. ve onmuş • • . • • • 
tarafından bazı klAsik parçalard ça- yaratışlnnnn kapı açan neolitik, ya- bir dile bayat vermek yolunda da yazılı veııka ve hızalarında göıterılen ılk temınat makbuz veya 
Jrndı ve davetliler geç vakte ka arı ni yeni ve cilalı taş kültürü, ilk de- Türklüğe bofUD& zaman kaybeıtlrt- mektubile beraber 8-1~36 pertembe ıünü aaat 14 de daimi en-
konseri dinlediler. . öste- fa Orta Asyada, Türk iç denizleri miftL cümende bulunmalıdır. .(B.). ,(1551) 

Gece saat 20,10 da ııalkevı 1 



'ABONE ŞARTLitRI 

?deml~ttıııiZıııe 71)() uo 23!5 110 
Yab:ıncı yerlere 18M> 71ll C-00 ıao 

Posta blr1lğlne \ 
gtrmtyen yerlere 180 ~ CiOO 1.8C 

TQrkfyenlD ber posta merkezf.Dde KUKUN'a aboa,e yazılır. 
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Avrupanın En Büyük 

s 1 
sta uı G di 

27 Eylül 1936 Pazar gününden 
itibaren yalnız birkaç gün için I! 

Harbiyede Sürp Agop 1 
r~eydanında göreceksiniz i 
Büyük fırsattır kaçırmayınız! 1 

En tanınmış artıst ve akrobatlann 

1
~ 

akıllara hayret veren hünerlerini = 
görecek ve takdir edeceksiniz ~ 

u r 
•..............................................................• 

Vilze yakın her cins vahşi hayvan ve 
dört büyük fil; bunların numaraları 

ve caz çalmaları sizi şaşırtacak ,·e 
heyecanlandıracak ••• 

············································---············-
Cumartesj ve Pazar gUnlerl saat: 14.30 -
18 - 21 de. 
Adi günler saat : 18,30 da ve 21, 15 da. 

~ 
E§ 
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Si$etu:.: 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1 - Satın alınmasına lüzum hasıl olan on bin kilo nişadır açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nişadırın muhammen bedeli 2500 ve muvakkat teminatı da 
188 liradır. 

3 - Eksiltme 20 - 10 - 936tarihinde ve saat ıs de Ankarada 
Pos ta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım ko 
misyonunda ya~ıh.caktır. 

4 - Tal ipler teminatlarını ida remiz veznesine teslim ve alacak 
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu veya ,artna 
mede yazılı belgelerle beraber me zkUr komiıyo.na müracaat edecek 
lerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve lstan
bulda Levazım Ayniyat Müdürlüğ ünden parasız ohrak verilecektir 

(744) (1020) 

,_.Beynelmilel Bisiklet alenıfi 
Sağlamlığı ile ·şuhret kazanan 
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Tenezzüh ve 
YEGANE 

Vites tertlbatlı Bisi k letterimtz 
DIE~OSU: SATDŞ 

• 1 
lstanbul Merkez postanesi karşısında 

Telefon 20744 Telgraf Antant - ıs anbua ~ 

• • • 
DIREKTORLDGDNDEN : 

1 - tık, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve ya.tısız talebe kaydına devam olunmaktadJl' 
2 - Kayıd için bergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni tnl b~ alına· 

cağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karako•u arkasır.da, Telefon: 22534 

PI:K MO[S~JR 
Vt: rMINBfRTICTIR 
KUTUSU: 200: KURUS 
BrSIR·KrMAl:Mf\HHlfFCt:Vl\r 
.[CZA~J SJRKt:Cl 

~~~~~~~~~~~~~-

1 - ı905 lira 56 kuru' ke!if bedell~ Cibali iskelesi inşaatı. 
ıiltme gününde istekli çıkmadığından yeniden pazarlıkla eksil 
ye konulmuttur. 

2 - Eksiltme, 28--9-936 tarihine rnsthyan pazartesi g" 
ıaat ıs de yapılacaktır. 

3 - istekliler, tartname ve keşifoamesini görmek üzere 
gün ve pazarlık için de tayin olunan ~ünde yüzde 7,5 muvn 
güvenme paraıiyle birlikte Kaba taşta levazım ve mübayaat ~11 
sindeki alım komisyonuna gelmeleri. (1316) 

18-IX-936 tarihinde Üskü clar Depolar grubu merkc::r::nde 
siltmeıi yapılacağı evvelce ilan cdilmış olan 170.39 lira keşif 
delli Şemıipafa Bakımevi memur odsı.larındn yapılac~k tadilat i 
nin pazarlıkla eksiltmesi 28-IX-936 tarihine rasthyan pazarl. 
günü ıaat 16 da Kabatatta inhisarlnr levazım ve mübayaat ~ubt 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin keşifnameyi 
mek ~zere her gün ve pazarlık için de tayin olunan ı:ünde :yiiı 
7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte sözü geçen şubedeki 
lım komisyonuna gelmeleri. (13152.A 

Posta T. T. binalar ve levazım 
--Dr. lhaan Sami --

BAKTERİYOLOJİ müdürlüğünden: 
LABORATUVAR! 1 - Satın alınmasına lüzum hasıl olan üç nevide (50000) tO 

Umumi kan t.ahlilatı. Frengi nokt.ai re lastikli bakır tel açık eksiltmeye konulmu:tur. _t. 
nazarından (Wassemıan ve Kahn ,,. 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma· 2 - Bu mikdarı telin muhammen Ledeli (.ı:.COO) l"r:ı ve ıno" 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, kat teminatı da (150) liradır. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 3 Ek l " 
su tahlilatı ültarmikroskopi, hususi - si tme 19 - ıv - 1933 tarihinde ve ~:ı:ıt 15 de A. 
aşılar istih7Al'.l Kanda üre, şeker, da Porta T. T. U:num Müdürlüğii ndc toplan~ca!t Satn.a rna ' · 
Klorür kollestcrin miktarlarının ta- yo".'lunda yapılacaktır. 
yini. Divanyolu No. 113 Tel.: 20981 

Beyoğlu Birinci Sulh Httk"11.k H<l· .--••1!11111••------· ·----------·•-.. I 4 - Talip!er teminatlarım idaremiz ve:znes:ne tc ··::n ede,. ' 
1, "mliğiııdcn: Göz Hekimı alacakları makbuz ve kanunen mutebe:.- t•· "nat mc';:•u' u ve 

Halide vekili avukat İbrahim En- O Ş k E ı,..--,-----------.ı namede yazılı belgelerle beraber mezİiur tarihe rnüsadif pa.. t 
üstünün Bcşiktaşta Çelebi sokai;rında r. Ü rü rtan KURUNDoktoru 

günU saat on bete kadar mezkur komisvona mürııcnr.l cdcc .. 14 numarada Süleyman aleyhine aç- Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No 3f N dd · At 
tığı fekki haciz davasından dolayı (Cağaloğlu Eczanesi yanında) ecae ın asa~un dir. ; 
müddeaaleyhe ilanen tebliğat yapıldı- Telefon. 22565 Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğün ' :ı, Is•.nrıb 
ğı halde mahkemeye gelmemiş ve l Lalelide Tayyare apartımanlann- da Levazım Ayniyat Muavinlicin <len parn.:;ız obruk •·cri'ccc:kt"r. 
müddei vekili tapu kaydı vererek bun-------------- da daire 2 numara 3 de hastaları· (7l3 ) (!}42l 
dan bahisle gıya,,p kararının tebliğini ğundan müddeialeyhin bizzat veyı nı kabul eder. Cumartesi günler! 14 

istemesi üzerine mahkemenin 26.10. bilvekaıe mahkemede bulunınadıf den 20 ye kadar muayene parasıı· ·~----·Mektep kı·tap arı ____ ... .---,. 
936 tarihine müsadif pazartesi günü takdirde bilcümle vakıayı ikrar ve ka dır. pı 
saat on bire talikine ve yirmi beş gün bul etmiş addolunacağına dair fşbt ____________ _. 

Mektep kitaplarınızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara caddr ·ııa 
müddetle muameleli gıyap kararm i- muameleli ııyap karan gaz.ete ile ilfı Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası 
ı~~~k~~~~~~~ .~ri~~~~=R~A~•·-···Y•A•K-rr.~-K.".•.P_E•v•ln•d•e•n-g•e•ç•l•n•lz~:----T•e•l•e•~•"-=.2.4•3•7•0~ 


