
Yeni büyük harp 
Nereden kopacak? 

(!'Clıllll 6 illet..,.,_) 
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8724· 
884 

Sayısı Her Yerde 3 Kuruı 

Paraların şöyle istikrarı muhtemel: 

1 Sterlin = 102 Frank 
4,66 Dolar 

--
Halbuki eskiden bir Sterlin 75 Franktı 

Bir Frank eskiden 6,5 miligram altına tekabül 
ederken şimdi 4,5 miligrama tekabül edecek 

J.Yiçre, üç devlete uyup kendi frangını dütürmete kat't bnr verdi. - Frama da fnnsm dii...,- yüzünden 
.. bnpkhk çdanaıı ihtimaline karı• ..,.&at hükOmeti inzibat teclJirleri aldı. 

aa,makale 
., -

Paramızın kıyme
tini düşürmeksizin 

Milletler ara•ı döoiz 
anlaşmalarına iştirak 
edebilceliz I 1 

Uktmet bir tebllt netreıtl : 

H Fransız fransınm ctevaltiasyo
nundan Tilrk parası mflteessir 

olmıyaeakbr. MllU para ıimdlye ka-
dar oldafu ıibi satlam bir nakit ma
hiyetini muhafaza edeektlr. 

Hakikat halde bqiin den.ltiaayon 
saretlle paralannı düttirea memle
ketlerle memleketimiz arasındaki e
konomik prtlar tamamlle blrbirla
den ayrıdır. Jqlltere ft Amerika 
gibi Fraua da endbtrl Daracatw 
kolaylaıtırmak ve arttırmak maba
dlle paranın kıymetini dllftirilyor. 
li'raKin kıvmetl altına nis~tle me-......... 
luraa pmdl Fransız mallarım paha· 

Jı baludaklan 1'1a •tm almaktan çeki 
nen bul •emlekeüerla tekrar •fit
teri olaeaklarnu d8tia81or, ba •
retle mllletler aram pazarda rakfp-

leılae kaql daha kolaylıkla mlleade
le lınklm tauıl olaealnn hesap edi-

yor. uı ı 
Fakat Ttlrkfye için ypfyet .,.,y e 

delildir. Çtlnkü Ttlıtiyenln lhraeatı 
eadiiatrl mamulltından clejil daha 
ziyade zirai mabaullerden " ilk 
maddelerden ibarettir. Evet. mem
leketimizde pker sana,U teeml8 et
mlıttr. Mensaeat sanayii kurulmut
tar. Fakat ba sanayi heırlls .... 
leketimlsin kendi I~ ihtiyaclanna 
kaqıbk tefkll edecek bir dereeededlr. 

ASIM US 

(BorW: Sa. • Sil. 1) 

A .... _.,. !'oledop ""1dtl./tMI .... 9'DU lıuowfleri 

Madritte asilerin top-

Siyasi mahkumlar kaçmlacakb 

Toledo'nun henüz Asilerin 
eline geçmediği anlaşılıyor 

Usboll, rr - Portekk radyaea- ı arelletleılne ..ue olu Tap eep
na 'ffl'dlil bir habere sBre Toledo heslae atlratle tabiye kıtaatı Hvk 
plarl dl• akp• ullerln ellae ~- olu.akta~. 
mlftl1". Alkaur uraymda iki aya Tolffo fllu'IDJn ilatlllldler tara
yakın bir mliddettlr mahsur bulunan tından uptedilmif oldaiu haberini 
harblfe talebeal de kartanlmıtır. teyit edea hlt bir haber plmemlıtir. 
Jıla••atda ba halter Madrlddea te7ft La Corope, %1 (A.A.) - Alkuar 
edil•e•lftlr. ı de Toledoau auyoaallstler tarafıa-

J)jjer taraftaa blldlrlldlllae sBre daa itpl etllhaft olduta haber ftrll· 
Toledo heds la11khaet lnınetlerlaha mektedlr. 
eUade balu•a•tadır. 1 N T 1 K A Jıl 1 
ASll.BR DE BBNOZ ZAFBR iLAN Btlbao, rt (A.A.) - Sehıl• din 

BTlltYORLAR ybleree klflala 61Umlne Mheblyet 
eup, rt (A.A.) - NuyonaU.t •eratı olaa "9abard•manı berlae 

kanetlU bq8a Toledo berine a•a- ahali hapiüueJI latill ederek rehl-
ml bir taarrma seçmltJerdir. neleri 61dllrmtltt8r. 

l(adrlt, rt (A.A.) - Asilerin ileri (Sonu Sa. I 80.1) 

Grizo patladı 

ZONGULDAKTA 
ıı ıellltlerı 

üç ayrı kazada on üç amele öldü 
ZoaPJdak, 27 (Kurun) - Kilimli 

-411l mmtalraanda 226 No. lu ocakta 
cmaartell recesı 1Ut ikide cmo pat
~ altı amele atmOttfir. Kurtarmak 
için &ıde fiden ttalyan batçavuf)a, ça
.uf ve uatabqı da Blmütlet, arkadan 

siden mllhendia Cemal baygın çıkan! • 
11111tır. Ölenlerin uyıaı dokuz ldfidir: Uç 
yaralı vardır. 

Tahkikat devam ediyor. 

Ayni ıece timendifer tUnelinde iki 
amele çmdlntO ıltmda 1raJmıı, blrf •e -
men dflerl baltlntde &mOttDr. San !laf· 
ta ..... Mddr ocajmda da iki .... 

~ akında kalarak 61miit bulwau • 
yor. 

KUBVNI 

r~n GUeleriu yiire7ctn 
tbiget ....... ........ , '* °" 419 .... 
- ... .,,.. ~ 1cıruayıa 1curNll git-
""' ~ do tebcris ~k 
W8S'V. ,, .. ola5yor do ,,.. bir .. 

--~ '* 4erece ıeoı kamlar' te
.,., etlı,ort Ber'laa14e 1eWlt& ba81 a. 
mailer ollfl gertikffr. A~ t11a

....... ~ h "°.,.,_ .. 
~ cıu.uw .., ....... 
..... ,.,,.,.,..., -..w. 

ISTAllllUL 

PAZARTESi 

28 
EYLUL ••a• 

** 

Para•ız maagent1 
kaponıı 

Bu kupondan yedilinf birik 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini para• 

muayene ettirebilir. 

maçı 
Dan te7ırimUde ~ boka maga, be,w.oi nwllllftCI .,..... mı4t. Yı 
bokaör Yorgoa Romen Teodoreeko'nun gCllM ad.tlecWdı. .-"91.We 

dönfi1c Yunank, eğiJ""t ~7ci üe t'eocloreako'dw. 

BALKAN 
., ••••••••• 

Birinci gQn 

Netle el eri ı 
t'ıınanlılar 41, Yugosla'Dlar 21, Romen 

13, biz 12, Bıılfarlar 5 pıı'Dan I 
Atlu. %1 (Sporcalarla pdea ar

bdapnhn) - Balkan oJ1Ut)arı 
'baliln bllyllk merasimle açıldı. 

Merasimde Kral bulunmuyordu. 

a - Romanya 15 puvan. 
' - Tlrld79 12 puvan. 
5 - Bulraristan 5 puvan. 

• • • 
O,..aluı Beıvakil Guera1 lle1a.511Uj.....,.... ""IWlttnılr--l"'"Jkl•-~
qtı. Stadyoma iti bin •Jlrcl dol· 
dunaqta. 

AOetlerlmls allaya pktıiı a••n 
un - alklflaadıJar. OJaalar 
- ...... bir ......... cenyaa 
etti. 
llCSABAKALARIN NBTICBLBBJ 

Bet Ballraa dnletlaba lftlrak ettl
il bqbkt oyalar 100, 800, 10 000 
metre kOf11 De 110 metre manlab ko
p, ytlbek atlama, elrit n dile 
atma Yardı. 

Bunlardan ciride slrmedlk. 100 
metre kotada fae dereee alama..ıt. 
dfterlerlnde aldıfımız neticeler pn
Jardır: 

800 metre ko111da betfnd. 
110 metre manialı k0tuda bepnd. 
Yikaek atlamada UçlneU. 
10000 metrede dlrdlne&. 
Glllede tl~dl •e beşind. 
Oyanlann aonanda yapılan tuni-

fe pre mllletlerln aldıkları pa.,.nlar 
pnlarclır: 

1 - Yanantstan 41 puvan. 
! - Yupelayya 21 pavan. 

kimlerin dereee aldıklart Jai1 
a da 110 metrede Falk'ln, 
atlwda Polam, 10000 
ltaa Mat.ada, dlletl• 
dereee aldıkları tali•• _..., 

Ali Baba 

iNGiLiZ GAZETELERi 
Krallarının lstanbulu 
yaretini efsaneleştiri 

Bir kahveci, Mi•i•lıCi &lvatd'm içtili ....._.. t.ı.ı ial 
ela antika • ~ ! - Şof&6D ololDalJili ~ 
mek ilti7ea miifterilerle clo tap ....,.._.ı 

Hele Sultanahmet camiinin hoca 
Dinki ,_ta U. ,,ekn 11°""""1 1 ya ı.,....ıır. &imdi la.._. 

Poat oazwteel l•tanbul nwlıablri ,,,,_ ...... plaalle •lfterlala• 
zııor: 1»elerl dinlemek latedltl iti* 

lstanbulda bir takat şof8r8, 1'1r 
hoea, bir de blned; Kral Bdvard 
orayı ziyaret ettiil zaman keadllerl· 
nl• elfnl aıktJlı •e prdQB 1aı.aetıer 
dolarıalle oalara tefSktlr ettfii lçln 
tehrln ea •IAt &damlan oldaklan
na •ltlPUrler. 

u. • ...,.. taladnla flAril, 
~ latanlMdda blcblı ., sin 
..... •lteaddlt ..,., •• oısı.a .... 

•el lf llrtlyor. 
Kral BdYard Saltanall• 

ne ılUlll sa•an ou 40 UIKıatrı 
laut nrmek tenfinl 
'1ıoea., lae, •eeauı.ea taftl'lı 
letla eeauı.ea kralım., 
onula koa-.&• 1ç1a ıı. 
yeml1ff811al ..,....tedlr .. 

Ba ut. Kralla teadlflill 
bll1-lk ldr lleyeeaala anla 

J.LtUea •llfa11 



- 2-XURUN 

Fransada 
kesi 

ihtilal tehli
var mı? 

Eğer Fransada dahili bir harp 
patlak verecek olursa ne gibi 

vaziyetlerle karşılaşacağız? 
ll'raMada 16 ey'Müd6 bir karışıkllk 

911«Joağı 1aaber t1erilmi~ti. 15 eylül hiy 
bh' haclw olmadan geçti ve B(JftJekil 
Leon Blum, geçen haftaki nutkunda 
h fCIYialann aaıı olmadlğını al}yledı 
ve kanfıklıklann 1~ t~nicweZde 
p'kıacağa hakkoıdaki ıayiaZara da e
hemmiyet wrilmemeai Zd.ıım gelece
lifti ildw etff. 

Bw nıeıeıe hak1Clftda, tnga~ na.n-
" Vwton Ohurchi'll "Parl.! - Soir" 
gaut~ bir makale neşretm~ir. 
Bu makaZenln bazı parçalarını CJ§a.ğı· 
ga aıtyoru.ı: 

BuıUn Franaada IOI cenah partil~ 
ri iktidar mevkiinde bulunuyor. Son 
seçimlerde 70 meb'us veren komünist 
ler harici siyasetteki ve milli mUdafa
ld&ld görüşlerini yayarak, veya istik
bali karanlık göatererek halkı kendi
lerine çekmek istiyorlar. 

lspa.nyadaki dahili harp her gün 
l'ransanın gözU önünde cereyan edi
yor. Vakit vakit kazanılan zaferlerin 
hiç aksamıyan &iddcti Fransadaki si
yasi partiler arasında. tahrikat yapı
yor. 

Hadiseler bu şekilde cereyan eder
ken, diğer taraftan Almanya gece 
gündüz çalışarak siWılanmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında küçük dev
letlerin ne tarafa güveneceklerini §a· 

ıırmalanna, Hitler'in Bol§evikliğe 
karşı mücadele açmak istemesine şa
tılır mı? 

Bununla beraber, Fra.n.samn ya bu 
10nbaharda, yahut bu leş bulunduğu 
milşktilat içinden yalnız kazasız bela
sız değil , ayni zamanda maddi ve ma
nevt cihetten daha. fa.zla. kuvvetlene
rek çıkacağına. eınlnlm. Ştıra8t muhak 
kaktır ki, parlamento rejimindeki 

litrıtl, memleketlerde nazı, veya Jromtlnlst-re 

jimindeki bir memlekette görülen bir
lik bulunamaz. Bizim memleketleri
mi7.de bugUnkU hUktımeti tenkit et
memek eskiliktir. Bir nazl veya ko· 
mUniat memleketinde htlkbıeti ten
kit etmek hapishaneyi veya mezarı 
boylama tehlikeeine atılma.k demek
tir. Bununla bera.ber, Rusya.da ve Al
manyada fikir hUniyetl yok diye her
keeln hayatından memnun olm&dıfmı 
zannetmek dofnı olmaz. Fraııaada 
ve lngilterede memnunfyetaizllk ken
dini 161terir ve meydana çıkarken de 
hatalan kontrol edecek veya ona ça
re bulacak kuvvetleri de dofuııır. 

Fransa ile İspanya arasmda hiç 
bir bemerlik yoktur. İspanya Avru
panın en geri memleketidir. Halkı fa
kirdir, çUnkü uzun müddet kUisenJn 
tazyiki altında ezilmi§tri. hpanya hal 
kmm kendine mah8U8 korkunç gizli 
bir hayatı vardır. Fransa inkılabını 
bundan 150 sene evvel yaptı ve bütün 
Avrupayı, korkunç yollardan geçire
rek, yeni devre getirdi 

Fransa ilo İspanya arasında büyük 
bir fark daha vardır: Avrupa mese
lelerinden İspanya kadar hiç bir mem 
leket uzak kalmamıştır. Halbuki Fran 
sa yabancı tazyikine en fazla maruz 
bir memlekettir. 

Fransada bir dahill harp olacak o
lursa yalnız Fransanm dünyadaki iti
barı bozulmakla kalmaz, Alsace Lor
raine ve Fransanm Akdeniz kıyısın
daki yerleri yağma edilir. 

Fransanm bütün tehlikelere karşı 
koyacak bir yurtseverliği vardır. 

Fransanm bUyUklUğünU teşkil ve 
muhaf a.za. eden haslet ve kıymetlerin 
artrk ortadan kaybolduğuna inana
mam. 

Meıhur bir Alman Filistin hareketini 
doktora şehrimizde bastırmak için 
Bertin Üniversitesi patoloji profeııö- 5 • ı St ı • 

rilmeşhurdoktorMunk,istanbulEtibba mı yon er ın 
birliğinin da.eti üzerine, konferanslar 1 A 

vermek ilzere diın şehrimize gelmiştir. azımmış 
Şchrlmlıde aalı günü bir konferans B, A f. 

yerecek olan doktor dün iki hastanemi- ır rap şe 1 yaralandı 
si kiyar«!t etmiş ve buralarda çalı~an es- Londra, 27 (Radyo) - Filistindeki 
ki talebelerini görerek memnun olduğu- isyan hareketlerini yatıştırmak için gi • 
mı ıfSylemittir. den geenral Dill hükumetten yeni lruv-

Doktor, baatanelerinmlzin vaziyetin· vetler istcmiıtir. 
eten ıitayiıle bahıetmittir. Diğer taraftan, yerli kuvvetlerle tn -

il.usa minareden ezan okunup namaz 
.. 1aeakların davet edilmesi esnasmda 
Kralm ne derece hllrmetklr bulun· 
•wtanu hikiye etmektedir. iyor ki: 

gilizler arasında çarpışmalar olmakta -
dır. 

Son çarpışmalardan birinde Arap şef 
terinden Ata Bey yaralanmııtır. 

İngiliz ınahafilinde söylendiğine na
zaran, Filistin hareketini bastırmak için 
bet milyon İngiliz liralık bir tahsisata 
lüzum vardır. 

x 

Başmakale ve telgraflar 

Başvekil 
Şatlta seqohtıle çıklı 
Baı•ekil ismet ln8nU fark vilt7tle -

rinde bir tetkik ıezisi yapmak Ü%e dün 
sabah saat 9 da 1ıusuit lffiiie Ankara • 
dan ayrılmışlardır. 

Paraların lstlkr .... 
nasıl olacak 7 

parlamentosu komisyon Fransız 
hükumetin Madrlt'te teklifini kabul etti 

(Üsıyanı Birincide) 
Malagadan hareket etmiş olan hü

kumet filosu, Bilbao şehrinin ablo
kasını kaldırmak üzere alelacele ora
ya gitmektedir, Anak ihtilakiler, 
Bilbaonun, filonun gelmesinden ev
vel muharebesiz teslim olacağını ü
mit etmektedirler. 

La Coregne, Z7 (A.A.) - Nasyona-
11.9tler, Bflbao yakınında kAin Nom
drogonu süngü hücumu ile zaptetmiş
lerdlr. 

(80§ makaleden dcı·am) 

Şimdiki halde memleketimizde iltth
sal edilecek tekerleri. yahut kumat
ları başka memleketlere götürüp sat
mak kimsenin hatır ve hayalinden bi
le geçmemektedir. Türkiye böyfe 
dıt pazarlarda aanayi noktaaından 
hiç bir memleket ile rakip vaziyetin
de olmadıiından paramızın kıymeti
ni dtişürerek, memleket mahsullerini 
dıı pazarlara daha ucuza vererek sa
tışı arthrmak ihtiyacı da mevzuu 
bahso!amaz. 

HlLBAO BOMBARDIMAN Bununla beraber Fransız - lngi-
EDILlYOR llı - Amerikan anlaşmasının her 

Burgoe, Z1 (A.A.) - Bilbao Ye memleket gibi Türkiye için de dikka
Santander mıntakMının nasyonalist te değer bir ciheU vardır. Bu da 
tayyareler tarafından bombardımanı muhtelif memleket dövizleri arasın
şiddetle devam etmektedir. da bir istikrar temin etmefe matuf 

Hava bombardımanına mani ol- mtltterek ıayrettlr. 
mak iatlyen iki hUktmet ta)'7areel Muhtelif memleketler aruında 
dfişUrUlmUttUr. .AaturyadaJd hUkt- dövlı latlkran, ekonomik bir mUva
met tayyare meydanı da bombardı· zene teeaaU. edebilmesinin lllt'f&rtla
man edllmlt ve orada bulunan iki nndandır. Türkiye bu yolda arfe-
tayyare yakılmıttlr. dilecek emeklerin aemere verebilmesi 

ASiLERiN lLERt HAREKETİ f~ln kendi hesabına elinden ıelenl 
Burroe, rt (A.A.) - Avile mınta- tabii olarak yapacaktır. Bu aaretle 

kuında hareketlerde bulanan .Uvarf Tiirldye miimkUn olarsa mlllr para
alayı I.acanadayı lııal etmlftlr. Mad· aının kıymetini dUtllrmekslzln mlllet
rlt - Salamanka demlryola alayı ler arası döviz anlatmalarına lftlrak 
ı.canadayı ftral etmlftir. Madrld edebilecektir. 
- Salamanka demiryolu naayonallat- Şaradan buradan ıelen haberlere 
ler tarafından kesllmlt tfT, Ve Mad- slre, lnrtltere, Frana ve Amerika 
rltten r8nderllen bir srrhb tren elle- aruında Tapılan ftll&u anlafmuı-
rlne dtlfmUftlr. mn MU! 111dur: 
ASiLER MADRlDE YAKI.ASIR 102 Frauıs fraqr 1 lnerlhı ile 

YAKLAŞMAZ 4,68 dolara mUaavl tatulacaldrr. Aca-
Madrid, Z'I (A A.) _ Rayterden: ha bu tlç memleket d6vizlert arasın

Polis Sen Antonİe hapishanesinde daki bu teşebbüslerin devam edebil
balu~an styaat mahktmlann ka~ınl- mesi için ne gibi mtl§terek tedbirler 
lll83ı i~ln bfr komplo meydana çıbr- alınmıttır? Henüz buna dair malO-
mııtn-. ıu-7-alW~lılA.!dG• ms-t S'l\kln• 
yaklaşhğmı gösterecek olan top .._ Ancak şimdi artık ma10m o
lerl işitilir tt(tilmez siyasi mmuf- lan bir hakikat vardır ki bunu da altın 
Jar gsrdlyanların ortaklığı ile hapis- mikyasının temeli olan Fransız fran
haneden pkaeaklarclı. il yerinden oynadıktan sonra finans 

Barselonda yeni bir kabine tqek- dUnyasının nakit sistemini yeni baş
kül etmi§Ur. Kabinede ü~ cumhurl- tan kurmak zamanının gelmiş oldu
yetçl, Uç komUnlat, dört aoeyallst ve tudur. Zira Franaız frangının düş
işçi federasyonlarından dört aza var- mesi makikatte bUtün bir nakit 'Jiste
dır. Company hllktmet reisUltne minin dllpn•I demektir, Nitekim 
tekrar seçilmiştir Fransız frangının develüasyonu üze-
BBLÇIKADAN SiLAH GöNDERI- rina derhal İsviçre frangı da aym 

LtYOR. yola girmittir. Bu misali hi~ şüphe

Brüksel, Z'I (A.A.) - Gazeteler, 
Ostandd.a yeni bir slllh ka~kçrbğı 

siz dlierleri takip edecektir. 

ASMIUS 
itinin yablandıfını yazıyorlar. • • • 

Bu yazılara göre, bir Belçika va- l)ı(1n pamr- olmMına, 1ıer yerin ka-
para 300 sandık cephane ile denize palı bulıımna.!ltıa rağmen, Avnıpantn 
açılmıı ve a~ıkta bir ispanya vapuru- muhtelif yerlerinden yeni panı oozi
na yanan.şak cephaneyi devretmlı- yetiM datr bir çok telgra/'l4r gelmiş
tir. tir. Bunlar l'ITt.IMnda para• n'3'betlminin 

Müteakiben upanya vapuru lspan- müstakbel f1VÜ8takar §ttkltni tahmin ede 
yaya dofru yol almıştır. ne ve l81Jiçr6ftin kat'& auretle ilç bayt.ık 

KORDOBA ASiLERiN EUNE devlete imtiaal etmcğe karar t1ertne-

rir aJacaklan hakkmda ırat 
yaptıklan dolrudur. 
HOKOMETIN TEDBiRLERi 

VAFFAK OLMIYACAK fttlf 

Finans ve banka iılerinde ırı' 
ııs olan Bay Flandin devalüasyonO 
bih etmekte ve hükumet tedbirl 
muvaffakiyetsizliğe mahkum old 
bildirmektedir. 

FRANSADA ASAYiŞi TEM 
iÇiN TEDBiRLER ALINIY 

Paria, 27 (A.A.) - Frangın kı 

ten dU§UrWmetl li%crine hcrharıt' 
sebep ve bahane ile olursa olıun 
yiıılzliğin %uhuruna mani oımd 
milli müdafaa Ye dahiliye bakan]all 

lis erkanının iıtirakile bir toplaııtl 
parak icap eden tedbirleri almıfll 
PARALARIN ISTIKRARI NE 

KiLDE OLACAK? 

Londra, 27 - Bura mall m 
deki kanaate göre, paralann yeni 
beti fÖyle istikrar edecektir: l ı 

l 02 franga ve 4,66 dolara tekabul 
cektir. Halbuki eskiden 1 ıterlill 
franktı. Altın nisbetleri de f8yledir: 
frank 6,5 miligrama tekabül ed 
timdi 4,S miliırama tekabül edece 
HAREKET AMERIKADA ÇOK 

KARŞILANDI 

Nrvyork, 27 CA.A.) - DUn e 
borsasında, 1ma bir tereddütten 
piyaaalar 1 ut 3 punn yU.be:lJSPlr'W 

900.000 etham utılmııtır. Bu ti 

bir cwnarteal gUnU için fevkalade ın 
bir mlkdardır. 

Camerf e beynelmilel sulh mudil 
Mil relıi B. Butler, Franaa, ingU 
" Amerikanın dövizlerini istikrar 
tirmek kararlannm iktisadi ietikrarll 
ban ıulhunun iıtikran sahasında 
bir merhale t~kil etmekte oıaucunô 
yan ctmlftir. 

Mumaileyh dHniştir ki: 
Bu hareket, Briand - Kellog nıll' 

landanberi atılınıJ olan en mUhim • 
dır. 

Bay Butlcr, vilcuda gelen itil 
1935 tarihli Londra konf eranamın ki 
bul etmit olduğu para istikrarı katS 
nnın bir neticesi olduğunu illve c 
tir. 

HITLER MALiYE NAZiRi ILS 
GöROŞTO 

Pariı, 27 (A.A.) - B. Hitler, e~ 
1ri cecc B. Schabt ile maliye nazırı __ ~ 
Kro.igk ve B. Von Neurath'ı ~ ~· 
çağırmıttır. Bugün Alman aanayı ~ 
mcıailleri ile bir görüpne yapıla 
zannedilmektedir. 

ISVlÇRE FRANGINI DOŞORffft 
YE KARAR VERDi - Kral, beni uzan zaman izahat 

nnaete mecbur ettlti için itizarlar 
e4erek ayrıldı. Bununla beraber: 
.-aliyorum, bu zahmetten müteessir 
ilfllalnlz. Çünkü Türkler samimt 
mlaatirperverliklerile en çok şöhret 
alını' ml1let değil midir?.,, Diye ila-

GECT1 aine dair ol.an telgrafa biZMma dik-

Na~İa Vekilimiz Bllrgos, Z'I (A.A.) - Nasyonalist kt.ıti ce'lbedefiz. Diğer m421ı.im bir nok-
1 1 kuvvetler, bir aydan beri hUkftmet kuv ta da, ll'ranaada 8081Jali8t ML1ct2mctin 

Beme, 27 - Federal meclis diln 
büyük devletleri ve bilhassa tngit 
Amerika, Fransa tarafından part.1' 
beynelmilel istikran için yapılan ga~ 
retleri ve İsviçre Franaaya imtisal e~ 
se bu gayretlerin kolaylatmıı olacag~ 
nazarı itibarı alarak .ı.~içre f :8 gını rı'
şünneye karar vcrmııtır. bvıçre fra ~ 
dahilde eskiden olduğu gibi kalaca 

'" etti. 
lstanbulda halk arasında Kralla 

alrmtiş olan tiç kişiden en çok müf
tehir olaaı kahvecidir. 

Kahveci de şunu diyor: 

- Kralln karşı karşıya geldiğim •aaaa duyduğum heyeeanı ömrüm
.. ancak bir defa duymuşumdur. O 

ilk mektep imtihanımı verdiğim 
ndaydı. lmtihanımı kaybettim. 
retlm kırıldı. Sonra mektebi ta

mamen terkettim. Kendlqfnin haki
ten Kral Edvard olduğunu anla

)'lnea ona TUrk usulU knhve vermek
oldutam fincan, titriyen ellerim

tea adeta dfitecek gibi oldu. Krala 
ve verdiğim fincandan kahve iç-

ek için müşterilerim şimdi bana 
lira veriyorlar da, reddediyorum. 
Kahveci bunları söyliyerek bana 
fincan gösterdi ki Kralın kahve

den artmış teh·e kurumuş olarak 
tlyor. Kahveci: 

- itte fincan budur; diyor. Ne 
dar para verir1erse versinler bu
ldm.ye vermlyeceğim. Bunu ço
larıma bir emanet olarak terke

lm. 

Tekirdağından memnun vetıer1nın muhasarası altında bulu- frank aukıltu baMMBi~ mr iayan çık 
kalarak ayrıldı nan Kordobayr kurtarmışlar ve bu nı.a.sından korkamk tedbir olma~dır. 

şehri muhasara eden 2000 kiti hezl- FRANSJZ MECLiSLERi NE 
Tekirdağ, 27 (KURUN) - Trak- mete cğramışlardır. DiYECEK? 

yada bir tefti§ seyahatine çıkan Nafia -------------
vekili Ali Çetinakya muhtelif işler 

hakkında tetkikat yaptıktan sonra 
U. Müf cttiıı Kazım Diıik, vali Haşim 
ve refakatlerindeki diğer zevalla Te
kirda.ğmdan ayrılarak Malkaraya git
mişlerdir. Vekil, Malkaradan sonra 
Keşana. Maydosa, Gellboluya gidecek 
ve oradan Çanakkaleye geçerek tet
kiklerine devam edecektir. 

Vekil Tkirdağındaki bayındırlık 

işlerinden memnun kalarak aynlmıır 
lardır. 

Titüleskonun kabineden 
uzaklaştırılması 

Bükrcş, 27 (A.A.) - Milli köylü 
partisi icra komitesi ittifakla kabul et -
tiği bir karar suretinde Milletler Cemi
yetinin tensiki mevzuubahsolduğu bir 
sırada Titiileskonun bertaraf edilmiş ol
masını ve keza hükQmetin müfrit sağ 
cenah cereyanlarını müsamaha ile kar -
ıılamaımı flc!detle protcıto etmektedir. 

[ Kısa Har~T Haberler J 
• 1TALYA lLE YUGOSLAVYA, 

iki memleket araamdaki ticart müna
sebetlerin arttırılmasına matuf bir 
itilaf name imzalamışlardır. 

• JAPONYA'da, iş ve güçleriyle 
meegul olan Çinlilerin himayesi için 
polis tedbirler almıştır. Buna muka
bil, Çin ile münuebett.e bultman ve 
yanlış §ayialar çıkarmaktan suçlu ~ 
lan Çinliler sıkı bir nezaret altında 
bulundurulmaktadır. 

• FRANSANIN ROMA ELÇlSt 
B. de Chambnın tekaUUUğUnU illtemiş 
ve kabul edilerek yerine B. de Saint -
Quintin tayin edilmigtir. 

• YUNAN mesai konfederasyonu 
ile Pire l§çileri f.etekkülleri "Milli ifçi 
ve memur konf ederaayonu., namı al
tında yeni bir tefekkill vücuda getir
meye karar vermiılerdir. Bu yeni te
tekküle A tinanın diğer tqekkUltl de 
iltihak etm1ft,ir. 

Parla, 27 - Hükumet mcb'usan mec. Paris, Z7 (Hususi) - Meclisin 
liıinin franp kurtarmak kararını tas - nnki toplantısında, frangın dUjtlf 
vip edeceğine kani bulunmaktadır. An- mesi hakkındaki liylha müzakere 
cak bu meselede ayin meclisinin nasıl dilecektir. Maliye komisyonull,_ 
bir battı hareket kabul edeceğini bil - bqUnkii kabulünde• sonra mürt• 
memektedir. pnın pek uzun sünnlyecetf ve 1'~ 

MEB'USAN KOMiSYONUNDA... nunun kabul edileetli tahmin ol 

Parla, 27 (A.A.) - Meb'usan mccli- maktadır. ~ 
si maliye komisyonu, Anriol ve Spinassc -------------
izahatını müteakip derin tetkiklerden 7 elgraf hat ıarında 
sonra para esasının deği1tirilmeıi hak - bozukluk 
kında ki kanun liyihası maddesini 12 rıtl ı 
muhalife 7 müstenlrife kartı 20 reyle Bulgar - Yunan hududunda f ' 

nadan telgraf cllrrklerl dcvrllıniı. ~ ... kabul etmiıtir. lf'P":. 
Sosyalistler radikal sosyalistler leh- habere bu ıece kesilmittir. Tam 

de ve aağ senah ile merkez aleyhte rey ÇalIJılmaktadır. ---' 
vermitler. komUnlıtler milstenkif kal - ----------
mıtlardır. Rikof azledildi 

BANKALAR KAPANMIYACAK Moıkova, 27 <.AA.) - Sovy~ 
Paris, 27 (A.A.) - Finanı bakanlı- Birliii merked icra komitesi bÜro"' 

ıı, bankaların da kapanacatı hakkında- posta, telcraf ve telefon komiseri Bi' 
ki ,a)'falın yalanlamaktadır. kofu 11alederek yerine dahiliye ko~ 

Bununla beraber, bakanlık para it - ri Yagodayı ve dahiliye komiserli 
leri memurlarmuı büyük bankalarda dö- de 1vaııovisi tayin ctmiıtir. 
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Yazan : Sadri ERTEM 

Bir gagavoz oyunu Lise ve orta okullar yarın açılıyor 
Hamdullah Suphi'nin Bükreş sefirli- Okul direktörleri okullarının sınıf vaziyetlerile ö9-Tetmen 
ğinde iki keşfi: Sefaretteki Türk vaziyetini bildiren birer kadro hazırla<lıla~ 

odası ve Gagavozlar Polla Ha~erler• 

1'oprak ve çamur 1.ftml hJulnl ve
Kerplçle la &ltmd•IJDIS, btlyllk .. 

ğaçlık mmtakalarm arif birer kafes 
halinde yeell damlar arumda aaılmit 
çardaklJ evleri kayboldu. 

Kerpiçle in altmduımr, bUyilk a
kmlar görmilf, bilyilk harplerin faci
asına ıahlt olmq bu topra.klarm dı
ıında da site bf çimi bir hal vardır. 

Burada kimi dUgUnUyorum diyor 
musunuz? 

Hamdullah Suphiyi ! Onun Bükreş 
sefirllğinde iki harikullde keşfi var .. 
Birinci keşfi sefaretteki Türk odası
dır. Bu oda Avrupalı bir Türkün ra
fine zevkini a.nlatıyor. Hamdullah 
bu oda ile Abdül&zizin Pelq sarayına 
gönderdiği EndtllUs oda.sının tesirini 
tekzip ediyor. Medeni bir r.evk ve yerli 
hususiyeti muhafaza etmenin en gü
zel örneğini Hamdullah Bilkreşte keş
f etmi§tir. Ak saçlı delikanlının ikinci 
bul~u, birincisi kadar güzeldir. Bu 
Gaga.voz! 

Kara.denizin batı kıyılarında Var
nadan Besarapyaya ve Tuna boyun· 
dan Edimeye kadar parça, parça yer
letmit olan Gagavozlar hakkında bir 
hayli eeyler okumuttum. ve Bükrette 
biri eanşm, biri kara görJü iki Gaga-
voz da ıörmu,tilm. 

Şimdi Gagavozlarm clvcivlendiği 

Km gWHmaedi, o•• 1 k h •ı 
.. _Bu, dedi; oyundur; ılmdl gö. ort ay ı amı e 

rllnllntız. Dikkat ettim; kız bu llÖaleri b• k d 
aöylerken parmaklarile dudaklarmı 1 r a ın 
örtüyordu. Bir çok Gagavoz kızlarmı 
erkeklerle konuşurken gördüm. Hepsi 
de bu ~lan küçük kilçilk örgülü kız 
gibi incecik parm&klarilo dudaklarım 

örtmeğe çalışıyorlardı. 

Gayda. yeniden ötmeğe başladı, 
Ortaya gocuğunu tersine giymi§ ve 

aya.ğmdald yemenileri kulak gibi ba· 
şına bağlıunış bir adam çıktı. YüzU 
maskeli idi. Sıçramıya bqladı. Oyun 
bundan ibaretU, ga.yda çalıyor, halk 
gaydacıyı ve oyuncuyu acayip seslerle 
alkışlıyordu. 

Bir yandan oyun devam ediyor, 
bir yandan bir delikanlı soruyor. 

- Şarap ister misiniz diye.. 
Arkaa:mda.n bir bafka delikanlı e

linde bir tepsi, tepainln içinde peynir, 
hiyar, tureu gibi mu.eler getiriyordu. 
Ceviz adeta Gagavo.ıun tabii yem.ioi· 
dir. Ondan pek hoşlanıyor. 

Merdivenden düşerek 
baqıidı 

Kocamustafapaşada oturan Sira
noş adında bir kadın, evinin karşı
sındaki eve ta§ın:rk~n merdivenden 
ayağı kaymı§t dört aylık hamile bu· 
lunduğundan fazla kan zayederek 
bayılmıştır. Siranoş, imdadı sıhhi o· 
tomobill ile Haseki hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Çalınan eşqalar · 
hendekte bulandıı/ar Llle 'H ortaokullar yarmclaa iti• 

Erenköytlnde Kozyatatmda otu- haren, ilkokullar da öbür günden 
ran İsmail kızı Fatma polise bat TII· itibaren derslere başlryacaklardrr. 
rarak evde olmadığı sırada odasına Kültür Bakanlığı, önümüzdeki ders 
anahtar uydaralmak ıaretile içeriye yıhn.n bütün hazırlıklarını ikmal et
rtrllmiş ve bir altın lira, bir yorgan miştir. Bütün vilayetlerde alınan 
)'ilzU, bir entari, bir pantalon, ve bir tedbirler sayesinde okul ihtiyacının 
kaç tane bohçasının çalındığını iddia anu alrnmış ve yeniden 64 e yakın Ji. 

Bu köy, Ga.gavozların arasında hl- etmiştir. Yapılan araıtırma netice- se, orta ve ilkokul açılmış, 150 den 
il on dokuzuncu urm sonunu Y8fJYBD sinde bu eşyalar Muhsine adında bir fazla ortaokul ve liseye de yeni ıu
küçük bir mmt.akadır. Diğer Ga.cavoz kadının bahçesindeki hendekte bulu- beler llbe edilmiştir. 
köyleri fea, yamı& gibi arkaik alamet narak polwçe tahkikata. bqfantlmış- Şehrimizdeki ortaokullara bu yıl 
Ieri çokta.ıı bırakmJtlardir. ta. 8500, liselere 2700, ilkokullara da 

GördUğilmtlz herhangi bir Balkan- TOP OYNABKEN pdlye kadar 4200 e yakm talebe ya-
lı, herhangi Cenubu Şarki Amıpalısı zılmıştır. 
köylUsilnden veyahut kasabahamdan Baydarda oturan 14 yaılarmda t __ 

,..---~ozla konUfUyoruJD, bmıa ce- farklı değildirler. ömer otlu Fe)'Sl ile aynı mahallede h ~""' ve ortaokulların ikmal fmtf-
.._.p~or·. Bir görilflllte, lif arumd& bir soe- oturan 13 yaılarmcla Jsmail ofla Ali an arı sona erdiil için alınan yekta 
... ..-y· ir arakterini &"tiB- katfdır. Bundan aonra naklen relen 

bir merkudeyim. 

"-Seninle aramızda bir aoPn sa· yetenin. b fD88DID k arasında top oyn&111ak yüzünden talebenin kayıt işlerine devam edile-
n kadar fark var.. teren öyle müşahedeler olur ki; bun- kavga çıkmış, All Jiletle F•yzirt kal- cektir. 

nı.tav"•1 ., .. \. .. 1.ı.-.ı-ı..:. ... .u.t v• lan insan cnk defa uzun tetkiklı-tfo 1 tdD: O.IWml~İU,:, 
nımr11ttffi91aniliif&lilti'll aw . Vtl&Ylt• bUtçeeJnde 1n1 :rrı tuıa re· 
nıüyonım. Gagavôzıar hakkında muh- . Gagavozun ilk bakıp kendini his- BIÇAKLA YARALA't>t - Samat- lir olmadığı için yeniden okul bina-
telif dillerde eıpey 9IDgiJı bir edebiyat settiren hususiyeti, onun inatçı ve J"ada Kaleli eokalda 93 numarada o- sı yaptırılmamı§, kira ile tutulan 0 • 

Vardır. )fsraklılar cıalan okur.. Ben, mutaauıp olmuıdır. Atıslarm.dan tunu bahpvan V: agel lle Behut a- kul binalan da okul olmaya elverişli 
tarih vesika anyan adam cleiilim-· 11k, sık IU sözleri lfltmek mtlmldln- rumda enelee Pf•n bir alacak yti- prUlmedliinde yenJ den 1thnda kf. 

8 dür: rinden kavp çıkmıf Behut Vangell ralaamamııtır. KfralanınıJ&n bina-
Biraz ileriden gayda sesi geliyor.. "- Babalanrnmlan böyle bulduk, bıp.kla bacafından yaralamııtrı. lar yerine en yakında bulunan llko-
Şalvariı bir kalabalık, kadmlı er- böyle götüreceğiz! SOPA iLE OOVDULER - Sllrey- maksadile çifte tedrisat yapacaklar

kekli bir halka halinde genitliyor. Romanyadakl akalllyet halitelli 1& pap fabrikamda çalıpn Ahmet dır. Çifte tedrisat usulü ilkokullar
.Ana.dolunun kasabalarında ta çocuk- içinde kendisini mutaaasıp bir ort.o- oğlu Ziya Balatta. balık~ Aleksanm da tatbik edildiği rtbf şehrimizdeki 
luğumda ifittiğim türküyü yeniden doka farseden Gagavozlar •• BUttln ld- diikkbmcla balık alırken aralarmda bazı ortaokullarda da tatbik edile-
~ dialarma rağmen ortodoks luriatl· flat meselesinden kavra ~ış, kav- 'ktir. 

'~haneye 1'Gnr&aZı yanların ileri gelenleri tarafmdan hl- pya Alebanra çıralı Mehmet de Okul direktörleri okullarmm sı-
"' .J!u-- r.t1tn&Gl4 l& mUsltıman sayılm&kt&dırlar. Alman karı-•ak Zlvayı sopa il• dövmU9ler- nıf vaziyetlerile öğretmen durumunu 
~ ezgumwıw r- .... .ıa tahsil etmit olan bir teoloji pro- .-- ..,_ bildi 
Kadeh krr'fM'k !;örn bana: dlr. Mehmetle Alekaan yakalanmış- ren birer kadro haıırlamışlar-
zrr· --'· Jardır. dır. Bu kadrolar dün ak-m Kültu"r 
.ını.n BflrmııM> "'- Gagavoz mu, dedi, canım bun- ğ :r-
H ooar<laya, AQvartlaya lar mUslOma.ndır. Orto&>Jm Romen o- DENiZE DO&T'O, KURTARILDI - Bakanlı ına gönderilmfttir. Bakanlık 

Elişleri sergisinin a
çılmasına bir ay var 

Sergiye gönderi/ecele 
eşyaların mlddeti 10 

7 eşrinievoelde bitecek 
iktisat Vıklletl tarafından 29 bi

rinci teırinde Ankarada açılmasına 
tetebbtls edilen el iılerl ve küçük sa
natlar sergmlne alt hazırlıklara de
vam edilmektedir. Haber aldılımıza 
göre yeni aeral memleketin bUttla 
mıntakalanncla bU)'flk bir allkı ile 
karfalanmıt Te nrsl,.. tıttrak etmek 
için tahminlerin fe'Vkfncle bir tal• 
karpnda blmm11tır. 

Vekllet nrıl1• alnderlleeü epa 
lçln müracaat mUddetinl on teşrini
evvel olmak lbere tesbit etmişti. Ser
ıiye iştirak edecekler eşyalarını b11 
tarihe kadar ticaret odalarına bir 
makbuz mukabilinde teslim edecek• 
ler ve eşyalannın ebat, şekil ve cins
lerini de ya Ankarada İktisat Vekl· 
letl sanayi umum mUdilrlUiüne, ya. 
hut Jstanbulda Ttirkofis sergi komi• 
tesine bildireceklerdir. 

Memleketimizde tık defa yapıla• 
bUyle bir sergi küçük sanatlar ara• 
sında bilhassa aile sanayllnl teşvik 
için vtlcucla getirilmiş bulunmnkta
dır. Onan için clantell, oya, el trl
kota fr, elbise, çamapr, ppka "• 
benserl el itlerinden tepil edilecek 
sergide ıefllecek eserlere 2000, 1500, 
1000 liralık mUklfatlardan baska oa 
tane 250 ve kırk tane de yüz liralık 
iftlWat clAlfttlae&khr. 

YENiDEN ISMARLANACAK. 
VAPURLARIMIZ 

..llm&nJaJ& .tparlf edilen 8 •Pata 
dan bafka, Denlmyollan, Akay ve 
lsmfr körfezi içla ısmarlanacak ae
kia vapur için de Jnsfliı fahri lan 
ile yapılan müzakere netiCf:ISinde ta• 
bir anlaşma ha.ıtri olmuıtur. 

İnglltereye ısmarlanan gemli rln 
cesameti Almanyaya umarlananlar
dan daha btlyük olacağından lntaj 
müddetleri de daha uzıyacaktır B 
vapurlar 18 mil l!IUratinde olacakl 
dır. 

P k 
-~ bu doruma nazaran her ortaokul •e 

e şanusr.,, nu dil farkından dola"" ke-.ıı camla- ,,.,_._.d d V 1.d latfk hal 11-- 1 • 
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bir dunı tutarlar.en en ze dtişmilş, fakat ru hakiki vaziyeti almıı ve okuJJara pı ca tır. Doçent imtihanına ----. 
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dfnl
..,:.1er1 .. aw- .,-...- .., e ra tan yıtftenler tarafmclan karta- tebliğ edilmiş olacaktır. m ç n § mdlye kadar yapılan -~ 

IU, birbirlerini öyle bir ~,..,. loloJ·iler, tilrlil, tilrlU tarihler, tUrltJ, 1 ti -'---'"' ··-'-·arı n m11tır. Kültilr clirektörlfl&n ta•afından raca.ı ann sayısı 15 1 bulmn•turL 
'Var ki insan bu kauw ıa omıuouw - türlü efeaneler icat etmfelerdir. • 

11 

& Y -ır kasıruk iptidai bir kahramanlığın Jı1. 8 ON P.ARMAGINI MAKiNEYE KAP- hazırlanan ilkokul kadroları Bakan- enlden ayın 29 una kadar mira 

ll ayakta durduğunu derhal hilll8di- -------------1 TiRDi - Kommutafapapda Bay Jı~ taraf~ndan tasdik edflıpiştlr. Ba- kabul olunaaktır. 
y SAHrrr., •RL ,. gün ~hrımize gelecektir. K'OLTCR BAKANI GiDiYOR 

or. SU • .QAA luI LAtffln iplik fabrikasında ~lışan UNIVERSITEDE YENi BiRLiK Ml 
Bir çoklannm bacakla.rmda p.lvar, DoJmabahçe Gazhanesi dvarnula Fe11I kızı 15 yaflannda Saime doku- Üniversite talebesinin vücuda oe. KUltUr Bakanı B. Saffet Arına 
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Teodoresko • orgos 
maçı yarıda kaldı 

Y orgosun evvela abandone olduğu 
sonra diskalifiye edildiği bildirildi 

Ronımıyalı dii.nkü hücuml.anml.an birinde 

Kiryakoyu bayıltan, Melihten dayak 
yiyen Romanyalı boksör Teodoresko son 

maçıru dün Taksim stadyomunda yaptı. 
Stadyomda bin beş yüz kişi kadar 

eeyirci vardı. Saat dörde doğru Adliye 
vekili Bay Şükrü Saraçoğlu ile General 
Fahrettin Altay da geldiler .. 

Büyük maçtan evvel dört amatör 
karşılatşı: Tüy sıklet Alberle Cihat a -
rasında üçer dakikadan üç ravuntluk 
... öğüş sonunda Cihat galip çıktı. 

Horoz sıket Coşkunla fsak arasın 
daki karşılaşmada tsak ikinci ravuntta 
abandone olup ringi terketti. Uç hafta -
d:r devam eden amatör boks maçlarında 
istikbal vaadeden bu maçın galibi Coı -
kundur. Çok genç olmasına rağmen hi
kim, ustalıklı dövüşüyor. Kendisine 
boksta çalışmasını tavsiye ederim. 

Hafif sıket Ali ile Muvaffak arasın
daki karşılaşmada Ali galip ilan edildi. 

lar çalmaz yumruğunu salladı ve Yor -
gosun yüzünt', karnına indirdi. 

Yorgos kaçıyor, eğilip yüzünü sak _ 
hyor. Burnundan solumaya başlıyan Te
odoresko eğilip kalkıyor, yolunu bulup 
Yorgosa yumruk sallıyor her yumruk 
sonunda iki boksör vücut vücuda kapa -
~orlar, bir aralık Yorgos: 

- Romanyalı koııanmı tutuyor, di • 
ye bağırdı. Hakem Kemal her iki bok -
<;Öre biribirlerinin kollarını tutmamala -
rını ihtar t'tti. Romanyalı hakim. Yor -
gosun bir yumruğu geçen hafta açılan 
Romanyalının yüzUndeki yarayı kanat
tı. Teodoresko yüzUnden kan akmasına 
ehemmiyet bile vermeden atılıyor. 

Uçüncü ravunt: Yorgos ilk atağı 

yaptı. Teodoreskodan karşılığını yedi. 
ikisi de şiddetli vuruyorlar ve sonra bi -
ribirlerinin kollarını tutuyorlar. Hakem 
bir türlü ayıramıyor. Hakem Yorgosun 
kol tuttuğunu, böyle yaparsa oyundan 
~ıkaracağını ihtar ediyor. Yorgos ise 
nksi iddiada .... 

Dördüncü ravunt: Romanyalı solla 

Tenis 
Maçlarının neticeleri 
Güneş kdübU tarafından tertip edi -

len tenis maçlarının yarım ve son mü -
sabakaları bugün Güneş kortlarında 
yapılmıştır. 

Neticeler şunlardır: 

Tek erkek yarım son müsabakala -
nnda Baldini Sedat'ı 611, 618 yenmiş -
tir. Yine son mfü:abakalarında Jafe Ve
dat Abudu 116, 1/ 6, 416 mağlup etmiş 
ve B"lldini ile j:,fe finale kalmışlardır. 
Son karşılaşmada ilk seti Jafe 6/4 al -
mış. bunun üzer;ne Baldininin yoruldu
ğundan bahsederek müsabakayı tcrket
mesi dolayısile tek erkekler kupasını ka
zanmıştır. 

Çıft erkek müsabakalarının dömi fi
naline Vedat Abut - Kris, Sedat - Bal -
dini, Jafc - Bombino çiftleri kalmışlar -
dı. 

Bunlardan St'dat - Baldini çifti, tb -
rahim - Armited çiftini 517, 611, 6/2 
yenmiş, Jafe - Bombino çifti de Vedat 
Abut • Kris çiftini 8 / 6, 416, 715 yene -
rek finale kalmıştır. Finalde Sedat - Bal 
etini çifti, Jafe - Bambino çiftini 614, 
7 /5, 613 yenerek çift erkekler kupasını 
kazanmıştır. 

Tek bayanlar mücıabakasının fina • 
tinde bayan Grodetski, bayan Hümey . 

ra'yı 216, 6/6 yenerek bu seriyi .kazan
mıştır. 

Knpalar merasimle galiplere veril -
miştir. 

Bir nokf ai naz ar 
lloks maçını seyreden bir müte

hassısın söylediğine nazaran, beşin

ci ravundda, Yunanlı gayri nizami 
darbeler \'urunca hakem, kendisine 
ihtarda bulunmuştur. u1kin bu ih
tarın ancak iki saniye fasıla temin 
etmesi kaide iktizasıdır. lki saniye, 
kimse birbirine vuramaz. 

Münakaşa, yumruğun bu müddet 
geçtikten sonra vurulup vurulmadı
ğı etrafında cereyan etmiş, hakem, 

Romanyalının ilen sürdüğü diskali
fiye etmek talebini reddetmiştir. 

Bu red üzerine "Öyle ic~e ben de 
döğüşmem ?,, Diyen Uomanyalı mağ
lup sayılmıştır. 

Hcrgün bir hikaye 

~iceUi f ntnri ve latlı Bir 
Fransız hikayesi 

O yaz hayatımda 
iki müstesna ha
dise olmuştu: ü
zerimde çiçekli bir 
entari vardı, kal
bimde de tatlı bir " 
a.!ık. 

Açık sarı üzeri
ne mavi \'e penbe 
çiçekler serpılmi 

yumuşak bir mus
lin entari. Hanı 

bazı elbiseler var
dır, kadınlara: 

- Yakıştırma

sını bilmiş! Dedir· 
tir. Erkeklerin de: 

- Tuvaletinız ' 
ne güzel! Deme!e· 
rine sebep olur. 

Entarimin Rafa
ğa ve ilkbahara 

benziyen rengi içinde, hele akasya veı 
gül yaprakları arasında kendimi nasıl 
haziran kadar neş'eli ve ondan daha 
fazla baygın ve sarhoş hissetmezdim-: 

Entarim güzel bir entariydi, aşkım 
da harikulade bir aşk. Bunu, içimdC' 
bir sır olarak saklıyordum, çünkü 
kimsenin bilmemesi lazımdı. Bir sır, 
bir sihir, ve geçici bir hülya: Bir en
tariden fazla ömrü olmıyan bir yazın 
heyecanı ... 

Zannedersem sen de hatırlarsın : 
ömrü tamamlanan olmuş bir meyva 
gibi sessizce, omuzuna dayandığım o 
gün arkamda bu entari vardı. 

Beni kucaklarken entarinin hışır
tısından korkmuştun. Bilmem okşadı
ğın ben miydim, yoksa entarim mi 
Bekliye bekliye yorulmuş bir sesle: 

- Ne kadar güzelsin!· Ne kadar 
gii7,el ! Diyordum. 

Yüzündeki o saadet ifadesini o gün 
den sonra daha bir çok erkeklerde bo
şuna aradım. 

RPn n ~ll'_;o;ı.nn hôta 'hnh .. ı ., .. ,....,. 'Ri., 1A 

temmuz akşamı idi. Dans ve kalaba
lık arasında ezilen o gecede bizim dü
şündüğümüz tek şey karanlıkta ve 
sessizlikte yalnız ba.42ımıza kalmaktı. 

Hala hatırlıyorum, herşeyi halP 

Çeviren: Vır 

Bununla beraber, pek de J 
bir şey değilid bu. Evde atnlll 
ladığımız onun gibi daha neler.~ 
Sakhyayım demek? Niçin salCJ"i. 
yım? Niçin saklıyayım? Geçeıı ,j 
bir entari, size bir aşkı bat~ 
diye saklanır mı hiç? Ona ~ 
kıp teessür mü duymak istiyo~ 

Kağıttan çıkardım, eski elb 
arasına koydum. Hissi olmaku' 
nen zavallı basit kadın! 

Fakat, o gündenberi o y~ 
lan bu solmu3 çiçek demetini ~ 
re kokladım, hayatımdnn urP"J 
o kuma§ parçasına düşilnceı:nd' 
mı, dudaklanmı dayıyarak 
muş bir kokuyu kaç kere arad.,. 

Her ilkbahar, gazetelerdeki 
sütunu muharrirleri çiçekli 
rin zaferini tekrar tekrar y 
ben de benim çiçekli entarimi 
Fakat benim entarim hiç bir 
çiçek açmıyordu, - sanki bu tJJ' 
penbe çiçeklerin yeşereceği top 
---•o+• n .. ·.-1 __ .., __ ı...:- ~--•" 

çille parça kalsa bana kflfiydP. 
hiç bir dokumacının elleri bit 
onlann aynini yapamıyacaktır
şimdiki yazlar gibi. Hakikaten. 
ra yaz demek bile caiz mi? yunl 
kürklerle süslü olan bu yazle.ıt 
denir mi? 

Yan orta Sabri ile Hıristo maçı çok 
eğlenceli geçti. Bir hafta evvel Hıristo 
dan dayak yiyen Sabri bu hafta çok sal 

dmyordu. Renginin esmerliği etraftan 
kendisini teşcie vesile veriyor, seyirci
ler mütemadiyen: 

mideye direkt bir vuruş yaptı. Yorgos ------- - -------

hatırlıyorum. Söz verip buluşamadı
ğımız, veya başkası tarafından gö
rüldüğümüz günlerden sonra telefon· 
da titriyen seslerimizi, yalnız başı- ı 

mıza kalmak için nasıl çalıştığımızı 

ve nihayet yalnız kaldığımızı hatırlı
yorum. 

Geçen gün tekrar görUşt' 
ve aşkımızdan bahsettiğimiz 

sen seneleri hesap ettin - sekiz 
ne çabuk değil mi? Sonra, tıpkl 
manki gibi, alc;ak bir sesle dedi11 - Yaşa, indir Sabri, vur Sabri diye 

bağırıyordu. 

Sabri ataktan sayesinde Hıristoyu 

adamakıllı dövdü ve galip ilan edildi . 

Saat dört buçuğa doğru balkonun 
yanındaki merdiven arkasında kırmızı pe 
nivan ile Teodoresko indi. Ringe çıkın
ca iki elini havaya kaldırıp halkı se -
lamladı. Bir kaç dakika sonra Yorgos 

ringe çtktz. Yorgos çok mütebessimdi. 
Orta hakt'mi Küçük Kemaldi. Teodo -
resko, Yorgosla el sıkıştıktan sonra el-

lerine sanlı bandajları yokladı. Buna 
mukabil Yorgosun yardımcısı Melih de 
Teodoreskonun ellerine baktı. Orta ha~ 
kemi birinci sınıf boksör olan Teodores-

ko ile Yorgosun on devrelik maç yapa
caklarını bndirdi. 

Ve maç başladı: 

Birinci devre: 1ki boksörün çehrele
ri birdenbire ciddileşti. Yarım dakika i
kisi de biribirlerinin yüzlerine bakmakla 
geçti. Biraz sonra Romanyalı boksör a-

taklarına başladı. Yorgos Romanyalı ile 
kapanınca hakem ayırdı. V"C Yorgos bu 
Eırada Romanyalrnın katasına arkadan 
bir yumruk vurdu. Hakem gayri nizami 
olan bu yumruğu görünce Yorgosa: 

- Diskalifiye ederim, dedi. Birinci 
rnvunt böyle bitti. 

Romanyalı yerine çekilirken başını 
all yor, bir şey yapamadığını anlatmak 
ı•tiyordu. 

ikinci ravunt: Teodoresko gong ça-

. . . ." . ._.. .. ı ,.:, : .. ' 1 • 

da tek tük vuruyor, sonra kapnnıyor. 

Dövüş çok sinirli bir şekilde devam e -
diyor. Teodoresko çok hakirn. 

Beşinci ravunt: Midesinin altına bir 
yumruk yiyen Teodoreskonun çok kız _ 
dığı yüzünden belli. Yumruk atıyor, ka
panan Yorgosu kaldırıp kovalıyor, yine 
indiriyor. Romanyalı, Yorgosu bir kö -
§eye sıkıştırdığı zaman Yorgos, Teodo
reskonun hayalarrna doğru bir kaç yum 
ruk salladı. Hakem ikisini ayırdı. ikisi 
de geri çekildikleri zaman orta hake -
mi Kemal, Yorgosu abandone ettiğini 

söyledi. Yorgos halbuki ringden çekil -
memişti. Semih ve kendisi oyunu yarı 
bırakmadıklarını söyleyince hakem bu 
sefer Yorgosa: 

- Öyle ise seni diskalifiye ettim di -
yerek ringten indi. Yorgos bu vaziyet -
ten bir şey anlamamış gibi dururken 
köşede duran Teodoresko hızla Yor -
gosun köşesine gitti ve sağ yumruğunu 
Yorgosun yüzüne şiddetle vurdu. Or -
talık birden karıştı. Bir hadise çıkmak 
iızere iken zabtıa memurları ringin et
rafını çevrelediler. 

Teodoresko rigten inerken fransızca: 
- Melih çok iyi bir boksör. Yüzümü 

açmasına rağmen temiz dövüştü. Bu ise 
mütemadiyen a~ğıya vuruyordu, dedi 
ve sür'atle balkonun yanındaki merdi -
venden içeri gitti. Yorgos da köşede de
vama hazır olduğunu söyledi ise de ha
kemin karan yerinde bulunarak bu da 
ringten indirildi. Yorgosu bir kaç daki
ka sonra gördüm. Şöyle dedi: 

- Ben kapandığım zaman yumruk 

MCJD E u 

sallıyordum. Bu yumruklar aşağıya vu
rulmuş gibi göründü. Romanyalı mü -
temadiyen kollarımı tutuyordu. Ben Te-

<..doreskonun diskalifiye edilmesini bek
lerken hakem beni diskalifiye etti. Hal-

buki Romanyalı köşede dururken gelip 
vurdu. Bunun hakkında bir karar ve -

ı itmedi. Hakem haksızlık yaptı. Evvela 
beni abandone iliin etti. Sonra sözünii 
çevirip diskalifiye dedi. Böyle bir ka -

rar hiç bir yerde görülmemiştir. Ma -
demki ben hatalı vuruşlar yaptım. O 
zaman diskalifiye etmesi lazımdı. 

Netice itibarile dünkü boks çok zevk
siz geçti. Seyirciler bir hafta evvelki 

Melih maçı ile bunu mukayese ede -

rek günün tatsız müsabakasının dediko-

Kime sorsan şu cevabı \'erir: Böy
le bir işin yalnız bir vakti vardır: 

Yaz. Yaz kadar da hiç bir şey kısa 

değildir, tıpkı gül gibi. 
Güzel günler geçtikten sonra mus

lin entarimi kağıda saroım, aşkı da 
uyuttum. 

Sen uzağa gitmiştin, biraz sonra 
da kış geliyordu. Bununla beraber kal 
bimdc hiç bir acı yoktu. Şüphesiz, ız.. 

tıraplanmızın da geçici olmasına alıs
mıştık da ondan. 

- Ne gilzel bir yaz geçirf11 
Senin ne güzel bir entarin vard1• 

la hatırımdadır ... 
Fakat ıyıce hatırlıyaınıY 

Çünkü sen bir erkeksin ... Ben t 
ladım: 

- Şafak renginde, çiçekli b 
tari. .. 

- Evet, tamam! 
Susmuştuk. Hayır, tamamen 

yen bazı şeyler vardı. Yaz, bir 
için, tekrar canlanıyordu. Ey ı:ıı 
entarinin teshirkar hayali ve 
aşkımız! 

Sisler arasında erkenden bastıran 
akşamlarda, o uzun gecelerde artık 

aşkımıza yer yoktu. Yaz geçmişti, yün 
1ü entarileri giymek Iazımdı. Aşk bit-

dusunu yaparak stadyomdan ayrıldılar. · t' 1 k 11 d k lA d -------------mış ı, us u a ı ı unna ıızım ı. 

Haber aldığıma göre Melihin çalıştığı Senin bulunmam.anla o yeni gelen Almanlar Çekleri 
daire izin vermediğinden Melih Teo - günler birbirlerine ne çok uyuyordu. Ay yendiler 
-!oresko intikam maçı yapılamıyacak - rıhş yolu üzerinde, bana gönderdiğin 
tır. bir resimdeki körfez ve "düşünceler,. Prag, 27 (Hususi) - Alman 

YEKTA RAGIP öNEN kelimesi, hakikaten, o günlere en uy- futboi maçı bugün Masaryk s 

H A B E R
, ,· n s o n gun bir sondu.. • • da 4:; bin kişilik bir kalabalık 

sınd:ı yapıldı ve maçı 5 - 1 ~I 

mü s abakası 
Haber refikimiz tarafından tertip e· 

dilen su topu müsabakası dün Modada 
yapıldı. Küçükler arasındaki müsaba • 
lı:ayı Galatasaraylılar kazandı. 

Beyko ... ve G::latasaray büyükleri a • 
rasındaki müsabakada Galatasaraylılar 
sekiz puvanla birinci, Beykozlular yedi 

puvanla ikinci, Galatasraylılrrn B takı

mı 6 puvanla iki:ıciliği kazanmışlardır. 

Ertesi senenin baharında paketi 
açtım. Entari, çok fazla parlak bir 
mevsimden ebediyyen yorgun düşmüş 
gibiydi ve sönen bir eafağa benziyor
du. 

Açtım, silkeledim. Ne arıyordum? 
Çiçekler solmuş, ışıklan kaybolmuş

tu. Bu entariyi tekrar giyecek miy
dim? Bu, akla gelecek bir dü.42ünce bi
le değildi. Senin .sabırsızlıkla kıvra
nan ellerini mi arıyordum? Kumaş 

ypr yer ayrılmıştı, kenarları pcnbc 
çizgi ile Çe\Tilmiş kırmalar buruşmuş
tu. 

lar kazandılar. 
Milletler arası tenis maçı d 

gün başladı ve Çek - YugoSl• 
kımları karşılaşarak Çekler 1' 
dılar. 

Nişan ~e nikah 
Genç ve değerli elektrik ınUlt 

lerinden B. Sürhay Cevanşir ile 
hendis ve müteahhit B. Naki ~ 
lun kızı Bayan Nüzhetin nişail 
kfıh törenleri diln gece Perapal 
lonlarında ve güzide davetliler 
rile yapılmıştır. 

S inema z evkinizi tamamlıyacak 
Bir avucun içindeki koparılmış gül 

yapraklarından daha yumuşak olan 
bu solmuş çiçek yığınını tekrar katla
dım. Artık bu "i~c yaramaz ve ne ya
pılacağı bilinmiyen., bir şey olmuştu.! 
Kime verebilirdim ben bunu? 

Törenin başında genç çifti 
şan yüzüklerini Orgeneral F 
Altay takarak kutlamıştır. S AKARYA sinemasıdır 

Bir kaç gün kald ı . Bekleyiniz.••••---~ 

Kutlama töreni geç yakitlt 
dar sürmüştür. İki tarafa bahtı 
alr dileriz. 
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1Gezintiler1 

Bir halının manası 
Gazeteler, son günlerde bir 

Engizisyon memleketinde 
·- ---------------- -----------------------------------, 
Halk deli gibi çarpışmakta 

ediyor devam 
l ... .,..awaaw•=•====•wwwewa...-n ... uaamua••••••••••••••••• ····························-· .. ·· ............................ . 

••haJı., ya ele aldılar. Haklı aitemler 
ve acı ıeyler yazıyorlar. Bu halı
yı, 'Avu•turyalılar, Milletler Ce
miyetine armağan etmİ§ler cemi
yet de, onu bir salonun davanna 
asmıf. 

Halı, ipek bir tablodur. içine 
ikinci Viyana kuıatılııının bozgun 
.lönüıü çizilmiıtir. T evlik Rüıtü 
:Ara. oraya gidinceye kadar, bu 
laalr. duvarda kalmrı. Fakat mu

ralıhanmızın dargın •Özlerüe kar· 
ıılaıanlar, atanarak kalclırmlf· 

Evvela teker teker askerler arasında başhyan 
döğüş kıtalar ve ordular arasına nasll geçti? 

lar. 
lnMm, ne kadar aoğuk kanlı 

olursa olsun, dünyadan kavgayı 
'kaldırmak, milletleri birbirlerine 
yakltJ§tırmak, boğazltJ§mayı si
perlemek için kurulma§ bir yerele 
böyle bir barıı kundağına daya-
namaz. 

Türk tarihinde Viyana akınla
" ve bu akınlann sanlan gizlen
memİ§tir. En küçük çocuğumuz, 
ianlan büir. Fakat acaba Avuı· 
furya mekteplerinde de bu geçmif 
bizdeki "kadar °'ık okutuluyor 
ına? . 

SanJ;tqorum; çünkü eğer oku· 
hılmuı olıaydı, (Viyana) mn, Vi
yana!ıların kılıcı ile kurtulmadı
'fını, el elite öğünclüklcrini göre· 
cekler :ve tezgahlarıncla böyle bir 
halıyı dokumıya.caklardı. Sava§, 
askerlik ve z.aler bakımından on· 
ların söyliyecekleri söz yoktur. 

Fakat bugün bir halı yüzünde 
beliren §U gönül aynası ü.tünde 
biraz durmak gerek. Çünkü Vi
yana bozgıınu, Viyana kur~!"~' 
.zaman zaman Avrupanın gognın· 
tle bir yara gibi kanıyor. Onun 
yqi/ siyaset mcmuı btl§ıncla ve 

.. l"k kokulu kiliıe havaları 
gun.u . "ld" .... • 
içinde iki türlü telnr edı ıgı~ı 
görüyoruz. Bir vezirin azgın rı· 
tahına kurban olan Viyana zaleri, 
tarihe acı bir Jönü§ halinde ge· 
fince bir yandan Jiploma!l~r. 
Türk boyunduruğunun gevıeyııını 
alkıflamıf; bir yandan kilise, bu
na hiristiyanlığın bir kazancı say-

h Bir kar yıl önce bütün 
mıı . ~ 

r.. t l"k dünyasının murahhasları· 
RQ 0 ı h l d" 
nı oraya toplıyan iıte bu aç ı u· 
.... t" Vı"yananın kurtuluıunu, 

ıunuı ur. . . 
hiri•tiyanlığın kurtuluıa gıbı anlı-

kal h ~'a omuzlar üstünde yan a, aı , 
duruyor. Gülünç bir geçmi§ olma-

SON ISPANY A KARIŞIKLIGI NI YERiNDE GÖRMEK VE YAZMAK JÇIN DöGOŞ MINT A
KASINA DOGRU TEHLiKELi BiR SEYAHAT YAPAN BiR FRANSIZ GAZETECiSi iLK 

MÜŞAHEDELERiNi ŞÖYLE ANLATIYOR: 

Barselon. Tayyare meydanı. Uç mo- • 
törlli Fransız tayyaresinden indik. Sa -
kin bir hava muhitinden bir kavga ve 
dövüş yerine geldik: Biribirine zıt iki 
şeyin hiç bir zaman bu kadar yakın bu
lunduğu görUlmemiştir. 

Şehre girdik: Bir alay otomobil... 
önüne geleni kırıp geçirecek kadar dC: 
li bir sür'atle gidiyor ... Klakson seslen 
lı:ulaklan sağır edercesine durmadan Ö-

tüyor... • .. 
Bu otomobillerin hepsı top tufek ve 

silahlı adamlarla dolu!· . . 
Şehrin içinde karmakarı~ık ve bırı· 

birinin aksi istik.amette ilerlıyen bu 0 -

tomobillerc daha yakından bakacak o -
ıursak zıttiyetlerini daha iyi anlıyon~z: 

Bunlar biribirlerine düşman partı • 
lerin otomobilleridir ve biribirlerile kav
ga edecek olan adamları taşı:naktad~r. 
Bir kamyonun üzerinde anarşıs~ part~ -
sinin ismi yazılı, birinde Troçkı partı • 
sinin ismi görülüyor. Bir başkası ko -
münistleri, diğeri nasyonalistle~ taşı • 
yor. Arada bir, çarpışacaklann ımdad.ı • 
na koşmağa hazırlanan lazılhaç teşkı • 
latının otomobilini görüyoruz ... 

Otomobillerin üzerindeki yazılardan 
başka bayraklarda bulunuyor: San, kır
mızı, aiyah krallık bayrağı, kızıl sosya
list bayrağı, Katalonyanın kendine mah 
sus bayratı.. 

Bu otomobillerin biribirlerile çar -
pışmakta olduklannı anlamak için iize~

!spanyol milis kuvvetlerinden 
bir kadın 

mukabil, 1934 te Asturyalarda isyan 
çıktığı zaman Lerroux ve Gil Robles 
hükOmeti yirmi bin kiişyi seferber etti. 

"Milletimiz asırlardanberi derebey
lerin, rilhban sınıfının tazyiki altında 
yaşadı. Bugün yine halk bir şiddete 

karşı ayaklanmış bulunuyor. 
"isyan başladığı gün Barsclon hal -

kı silihsız bulunuyordu. Fakat, saba -
hın altısından akşamın altısına kadar 
şehrindeki bütün :ısiler mağlOp edil -
mişti. Bu, halkın ne derece büyük bir 
kuvvetle çarpıştığını gösterir.,, 

iSYAN NASIL BAŞLAMIŞTI? 

Barselondan sonra Valansiyaya git
tik. Burada henü.z çarpışma yok. Yal -
mz kışlalarda isyan eden askerlerden 
bahsolunuyor. 

Şehirde, cumuriyete sadık kalan as· 
kerler Madrite gönderilmiş. isyan et -
tikleri veya asilC"rden tarafa oldukları 

görülenler kışlalarında kapalı tutuluyor. 

isyan başlar başlamaz ilk çarpışma
fann askC"rler arasında olduğunu anla -
tıyorlar: İsyana teşvik edilenlerden bir 
kısmı teklıfi reddediyor, bir kısmı etmi -
yor. Fakat. asiler diğerlerini o kadar 
ısrarla tahrik ediyorlar ki, diğerleri 
kendilerini müdafaa etmeğe mecbur o • 
)arak, ateş açıyorlar. 

Bu surctle,çarpıııma evvela teker teker 
askerler arasında oluyor, sonra lat'alar 
daha sonra da, bugün olduğu gibi, or -

dular arasında! .. lerindeki kurşun izlerine bakmak kafı_: proletarya ile burjuvalar birleşmiş bu -
Ktmfemln ten~ delik deıHrolmuı, ki- .-ıunuyor. çonıca, u r sınır :ıı:;;a-Uvg~a'"sr.ıt;.=::,...:;;;;;;a.._ __________ ..__ 

misinin camları kırılmış. değil, bir askeri faşist isyanıdır. 
Arada sırada husus~ otomobiller de Bununla beraber, faşistlerle çarpı -

görüyoruz. Bunların da üzerinde k~r - şan proletaryadır. Asiler mağlup edi -
şun izleri eksik değil. .au otomobıller lirse büyük bir halk galeyanı olacak -
valnız doktorların, elçilerin ve Fra~sız- tır. 
iarın. Bütün başka hususi otomobıller TARiH DiYE KENDi MOŞA-
hükumet tarafından toplatılmış. HEDESINI ANLATAN BiR VALl 

BEYAZLARIN OTELiNDE 
Bir otele iniyoruz. Burası "Beyazl~-

t r diyorlar. Bu "Beyazlar,, kelı· 
rın o e ı,, . ·1~1· d bu 

. . manası ne? Rus ıhtı a ın e 
mesının 1 d. B rad 
isimle burjuvaları kasteder er ı. u " 

.. leri hınr kör etmiıtir. Düıün-
go:z. ~ • d'' 
miy..,rlar, ki Viyanayı bır uf~~n 

Otelden çıktıktan sonra sokaklar • 
daki kanşıklık arasından karsız beli -
sız kurtularak vi!ayet konagına gittik. 
Vali bizi çok iyi karşıladı ve bize, bu 
tarihi günde tarihten bahsetmeğe baş· 

ladı. 

Fakat. anlatt:ğı tarih pek yakın bir 
maziye aitti ve kendisi buna şahit ol • 

muştu: 

Vali, -931 de cumuriyetin ilanını Ka· 

Bir günde kaç kilometre 
yürürüz? 

Amerikada. yapılan bir istatistiğe 
göre ev hizmeti gören bir kadın, evin 
içinde bir senede 5000 kilometre yoJ 
yürür. lş güç sahibi bir insan bir gün
de 18.098 adım atmaktadır. Bu da 13 
kilometre eder. Fakat, çarşıda dük
kan dükkan dola§an bir kadının gUn
dc 15 kilometre yol yürüdüğü hesap 
edılmiştir. 

En çok yürüyenlerden biri doktor
dur: Bir günde otuz kilometre yürür. 
Fakat, rekor postacılnrdadır: Günde 
otuz bcs kilometre yürüdükleri lıesap 
edilmiştir. 

talonya halkına bildirmek şerefini ka • D E M Q S T E N 

1 işaretler 1 
Sancak ve Suriye 

lskenderun ve Antakya 
Suriye sayalamaz; böyro 
olsaydı daha ilk zamar • 
da hususi bir idas o 
tarzı kabul edilmezdı!. 

Suriyenin istiklaline kavuı:ma,. 
sını, antiemperyali•t bir harbi 
yapmıı ve kazanmıı bir topluluk 
•ılatile prensiplerimizin hudutla
rımız dıııncla da z.af eri sayarız. 

Kolonilerin istiklali, her toplu
luğun kendi mukadderatına ken
di•inin hakim olması bugünkü 
dünyanın politika temellerinden 
11e hatta hukuk eıaslarıncl an biri-
dir. Suriyenin kendi mukadde
ratına hakim olmasını bu sebep
ten memnuniyetle kar§ılamamalr 
mümkün değildir. 

Fakat bir yandan yeni bir is
tiklal günqi doğar, yeni bir ba)l
rak siyaset meyclanına çekiliı ken 
Büyük harbin sonunda Surİy!' ile 
birlikte bir akibete uğramış alan 
lskenclerun ve Antakya ıahasrmn 
da mukadderatı üzerinde yeniden 
konuşmak zarureti hasıl olmuı

tur: 
Çünkü: 
1 - Srriyenin yeni vaziyc>ti 

clolayısile lskendcrıın ve Antakya 
mıntakasının Suriye ile olan mü. 
nascbeti. 

2 - Kilikya itilôlma göı e An
takya ve lskcnderun rr.ıntahac:• ın 
nazari olarak tabi olduğu §aıtlar 
ile realite arasındaki farkın fea

biti bir zaruret halinde ortaya 
çıkmaktadır. 

• • • 
Suriyenin istiklaline ka11uştuğd 

bir zamanda Fransız mandaı.na 
terkedilmiş olan lskcnderun 11• 
Antakya mıntaka11nın Srıriye 

mandasına terk olcnacağından 
bahıediliyor. 

Bunun mananzlığını i:uıh i • 
uzun uzadıya •Öz •öylemeğ• I 
zum yoktur!. 

lıkenderun ve Antakyayı nü
lu• ve tabii §artlar bakımınc!an 
Suriye ıaymak imkanı yoktur. B 
imkansızlık yüzündendir ki, dah 
Büyük harbin sonunda Suı iy 
Franıız manclasına terkedi/Ji 
zamanda lskenderun mıntakaıı 
hunısi bir idare tarzı kab:ıl et 
rilmiıti. Suriyenin parçası olıa 
dı •ancak, böyle bir hunı•iye 
daha o zamandan elde eclemeztlı 
Bu husuıiyetten doğan bir tak 

mııtır. ~,... •'b l 
Yıkık hi.arlannda haı~ a ., 

l • artığı delıklerden 
yemez,, enn ~ V b 

gibi kuıatanlar, Karpatlarcla sun
gülerini parlatmaıalarclı, paytaht
lannın kapılan Ruılara karıı ar· 
dına kadar açık kalacaktı. y okıa, 

0 halı, Türkün bu mertliğine mü
kafat olorak mı dokundu?. 

S. Gezgin 

zannuş bir adamdı. 1 =ı 
. .. 1 nlatıyor. Dün ve /arın tercüme külliyatındandır 

Vah şoy e a • . 
"1931 ihtilali Katalonyada bir dam - Fıyatı 35 kuruştur 1 

la kan akıtılmadan yapılmıştır. Buna 

Sadri Ertem 

(LQtfcn sayıfayı c ' z) 

d .. b kanlar var. e ı: un yaya a 

1efrika No. 72 

. Bey kapıya doğru yürüyecek 
Remzı . d" d"· b'rdenbıre on u. 

oldu. Fakat ıd k a sıkıntılı. Zaten 
ı ol u c 

- Buras Haydi beraberce 
saat dört olınU§· • · Şehir gazinosuna 
Birinci Kordondand oturur, görüşüı sil· 

'd' Ora a doğru gı ın. saat kadar sonra 
.. B de yarım b" l'k nuz. en kaya hep ır ı 

. • !{artıya 
çıkar gelırım. ? Böyle yapın. · 

. oımaz mı . . 
te dönerız. onlarına yaklaşan bır 

Son baharın s .. havalar sert de
.. dil Fakat benuz gun . 

ğil, güzeldi. d"nerek: 
~ıuna 0 

Remzi Bey, ?g Güleri bekletme. 
- Haydi Azız, rnasasından ay· 
Deyince genç adam 

rıldı. k itin vakit 
Genç Jn~ cevap yerme la~ kapıya 

i Bey on 
bulamamı~. Remz 
kadar afur!arnııtı· eçtiler. 

Ltmanm kenarından g 

Hiç bir şey konuşmuyorlardı. GÜ· 
]er koyu renk bir kos~ giymişti. Ba· 
şına tacivcrt bir bere koymuştu. Hata 
sinirli olduğu çantasının kapağını ikide 
~ir açıp k pamasından anlaşılıyordu. 

Fakat Aziz, onu":l bu haline pek çabuk 
alışın ğa başlamış, hatta ilk dakikalar
dakı heyecan ve ürkeklik iyice azal· 
mıştı. 

Cumhuriyet meydanını: gelmişlerdi 
Güler ilk defa olarak ağzını açtı: 
- Gazinoya gitmiyelim. Şuracık· 

ta oturalım. Zaten sizi çok rahatsız 
ed cek de ilim. 

Dedi. 
(At türk) heykelinin etrafında gü· 

?.el tarhlar ve bu t:ı:-hlarda çiçekler var· 
cı. Onların ken'lrında ve ağilçlar al· 
tındaki kanapelerden birine doğru yü· 
rüyerek oturdu. 

Aralarında şöyle konuştular: 

- Aziz Bey, niçin beni babamla 
söz kavgası yapmağa sürüklüyorsunuz? 
Bunu sizden hiç beklemiyordum. 

_ Ne demek istediğinizi anlıyanu· 
yorum. Eğer ben sahiden böyle bir 
şeye sebep olmuşsam yanlışımı düzelt· 
mek için ne isterseniz yapmağa bazı· 

rım. 

_ Anlıyorsunuz elbet... Anlama· 
manıza imkan var mı?. Fakat madem· 
ki daha açık konuşmamı istiyorsunuz, 
eyle olsun. Geçen sene benimle evlen· 
mek arzusunda olduğunuzu babama 
söylettiniz. 

- Evet. . • Bunu başkaları da yap· 

blar. 
_ Ukin başkaları yabancı insanlar· 

dı. Halbuki biz aşağı yukarı bir evde 
oturuyor gibiyiz. Arzunuzu doğrudan 
foğruya hana söylemek size daha çok 
yaraşmaz mıydı? 

_ Buna şüphe yok, fakat ne bile· 
:yim. çekindim. Beni ilrkütmüştünüz. 

_ Bunu da geçelim. Gecen sene 
höyle bir arzunun benim için hoş olma
cığıru bildirdi im h:-ı1de fikrinizden vaz 
geçmediniz. 

- Vaz geçemedim. Çünkü seviyor· 

dum. 

- Fakat ben si?.i sevmiyordum. Hiç 
sevmiyordum. Hatta şimdi de sevmi
} orum ve hiç bir zaman da sevemiyece
ğim. 

- Ne zararı var. Ben gene sev
mekte devam edeceğim ve ümidimi kır· 
nuyacağım. 

Aziz gittikçe açılıyor ve daha güzel 
konuşmağa başlıyordu. Duyduğu ve 
anladığı gibi cevap vermekten, hatta 
kalbini olduğu gibi açmaktan çekinmi· 
yordu . 

Genç kız sinirlendi: 
- Bunu da anla~ılan üzüm ticareti 

gibi zannettiniz ve üzerinde duruyor
sunuz. Fakat en büyük yanlışlık işte 

bu noktadadır. 
Bunda yanılıyorsunuz. Hiç bir za· 

man bunu rast gele bir alış veriş telfi.k· 
b edemem. 

- Fakat bir ~hş veriş yapmak isti· 
ren tüccar kafasile hareket ettiniz. 

- ..... 
- Anlıımadığımı sanıyorsunuz, fa. 

kat gene yanılıyorsunuz. Dinleyin be· 
1•ı: Arzunuza boyun eğmem için sev· 
cliklcrimin ve kendilerine karşı saygı 
<luydulclarımın kalplerine girdiniz. 

- Sizde böyle bir şüphe uyandırma
mak için kendilerine sizin kadar saygı 

ve sevgi beslediğım kimselere karşı 
ha ve hoyrat mı olmalıydım? 

- Peki, diyelim ki bunda maz 
l!unuz, fakat şu Cemal Darıcıya i 
tekli malları ne diye üzerinize aldınız 

- Bir eski dosta ve iyi bir ada 
yardım olsun diye. . . O adcım ki v 
tıle bizim patronumuzr · ve kendıı 
den büyük iyilik!er görmüştük. ty 
unutmamak ve onu elden gcldigi k 
karşılamak da bir suç mudur? 

- Sözii güzel çeviriyorsunuz a 
beni aldatamazsınız. O malları ba 
mın gönlünü büsbütün ele geçirm k 
onun vasıtasite benim üzerimde t 
yapmak için kendi üzerinize ald 
Eğer babam bu arzunuza hizmet c 
se Cemal darıcmın yapmak istey 
tamamlıyamadıaını siz yaparsınız! 

- Yazık ki bizi çok fena tanı 

&ınız. Hele beni hiç anlıyamamı 
Hata o eski pısırık, sıska ve becen 
çocuk olarak görüyorsunuz. Bu f 
~üphcnizi dağıtmak için hemen y 
1:-abanızın mallan üzerindeki lpotc 
kaldıracağım ve senetleri de geri ı 
dereceğim. 
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VaJIŞlb&JV8Dl8rSlrJll Almanyanın Şarkında 
lstaabalda h ·ıAf ı 

BU GÜN i tı a mevzu arı: 
ık ·ıı d b• f•ı Oıteneptyatı: lh b• "B 1 •k Dün veri:ı~n i tems\ er e ır ı . ...:2·'°;:"1~';;,"':;..:':,,:<: Lehistan,müstakbe ar ın e çı a, 

lstanbul gazetelerinin tadına bayıldı ,.·00::."'::.!'::'"'""' olacağına kani bulunmaktadır 
18,SO Çay aaati, dana musikisi - 19,SO Fil için de ikinci tabı gazete çıkarılmaz a... Koııtel'&D8, Doktor FabretUD Kertm taraım 

Şehrimlr.e ilk defa olarak gelen} 
lrilytik "Kludsky,, Çekoslovak sirki 
din Taksimde Sürp Agop meydanlı-

liili ve hukuki vaziyetler de haırıl 
olmıııtıa. Mesela Suriye ile ls
lenclerun mıntakaırı arasında çı
kacak ihtilaflara mandater Fran· 
sa hakem seçümi§ti. 

Bunun manası ıudur: 
S ı riye ve l skend erun ayn a.YTı 

iki vahittir. Bu vahitler arasında 
hakem rolünü oymyan Fransa or
taclan çekilince Suriye. mandater 
aılatile hem hakem, hem de ih
tilallar vukuunda davacı sılatile 

OTtaya çıkacaktır. Hem hakim, 
;6em davacının aym ıalaısla lop
lanmaı hukuk bakımından müm
lıiin deiilclir. 

• • • 
Difer bir noktadan tla sancak 

)mntakcuımn Sariye mandasına 

~rmesi mümkün değildir. Çün
fıi}ı sancak mıntakcmnd a ve Su
~yecle ıimdiye kadar tatbik edi
len umller adeta bir teamül, bir 
Jrrılıak kaidesi halini almııtır. 
f ranaa ile bir topluluk arcuın"a alıteclilmi§ olan mukaveleler 
f,a,lıa bir memlekete devredile-

••• 
Sancak mıntakaaı Suriyenin 

h/iluzu altına verildiği takdirde 
ınalavolmağa mahkumdur. flalbu
lii Hinterlandının bir kıımı Halep 
-.rıtalıannda, daha mühim bir 
lamı Türkiye ara%İ6İ içinde bu

an bıı mıntaka inki§QI edebil
için her iki tara/la ela serbE:st 
ette bulunabilir bir saha hali-

alı1'9a her taraf için daha iyi, 
a faydalı bir takım neticeler 

'tle etmelr imkanı hasıl olur!. 
lalıentlerun limanının davasını 
ıekilJe göz önür.ıde tutmak 
ralyamn, tabiatın, ve bunla
tlayanan ekonomik §artların 

ra1ıa canlı bir surette inkifalını 1 
in edecektir. Tabiatın kuvvet

·ni öldürmek değil, )'Q§atmak 
etile sancak mıntakcuı inkiı al 
ebilir. 

daıa - 20,00 Vedia Rıza ve erk&daşlan ta. 
ıa!mdan TUrk musikisi - 20,30 TUrk musi. 
kJ heyeti tarafmdan klAsık eserler - 21,00 
Solo plAklar - 21,30 Orkestra. 1 - Leut. 
aeriD (Yortu Uvertllrll), 2 - Strauuuıı (A. 
lem &edaları) valsi, 3 - TscalkovakiniD Sa1 
~oban kadmmdan parçalar. ' - Eugen 
d'Albertiıı Entermezzu•su. 5 - Kalmana: 
Bayader operetinden parçalar. 6 - Rlmskl 
K01'8t.kofun 1Janacm lndo'u. '1 - KOlkOvla. 
kJD1ıı Utan. 22,30 - 23,SO Aja.ns haberleri 

YARIN 
OGLID NllfBIYATI: 
Saat 11,80 pllkla TUrk mu.tlklat. 12,!50 

Havadl.I. 18,0G Pllkl& hat'!t mUzlk. 18,2CS-
14,00 Muhtelli p11k nefriyatı. 
AKŞAM Nl:ŞRİYATI 
8aat 18,80 O&Y .aatı. Dam mu.tlklal. lD,30 

oocukl&ra mua1: Kewt Cem.il taratmdan. 
Saat 20,00 Türk muatktst Saz heyeti. 20,30 

S&ttye vearkadql&n t&ra!mdan Türk mu.ti 
khıt 'H halk ıarkıla.n. 21,00 Pl&kla 80lolar. 
21,ao orkMtra. 
ı - Lalon'un - IA Rol D, !L uvertaru. 
2 - Rlchard Btr&uaa'm, bir vahı. 

3 - Vetster'ln - Paıe - t. Dtletto. 
ğında çadırını kurmuş ve ilk oyunla- , _ Borodbı1ıl - Btr orta ı..,a atep tu 
rını yermeğe başlamıştır. v1r1. -

Sirk direktörlüğü dün ilk oyunlar 8 - Dvorak'm - Slav danc-. 
e - lpolltof tvanof'un - BuJte C&uculemıe rnünasebctiJe İstanbul gazetecilerini 

dm pargalar. 
davet etmişti. 7 _ " ,. TUrk havalan. 

Yetmişe yakın ehlileştirilmiş vah- l&atı 22,J0-23,00 Ajau h&bel'lerl. 

şi hayvan getirmiş olan Kludsky sir- .------.,..~--.,--=SA~L':I-, 

T k 
• Pu1trteı1 ki dün bu hayvanların hepsinin nu- B Vlm 8 EyUU 29 Eyl<U 

maralarını, bir takım cambazların ·------111 Recep 12 Recep 
hünerlerile birlikte göstermiş ve da- ,.,_ ___ s 55 

uuu ......... su 
vetlilere hoş, aynı zamanda heyecan· oan ba~ f7.S7 17,SS 
lı dakikalar geçirtmiştir. l&bü namua :ı.tO 1~:,: Sirki buraya getirten lzmlrde Ege ôfl• 1U11DU1 12 OS 1 ~ o4 ikindi D&IDUI ı~.9'1 "" palas oteli sahibi Murat isimli bir ütam aamuı 17 ,57 17.S' 
Türktür. Tatm umut 19ı:JO 1928 

Midilli atları, cüceler, bttyUk be· tm.-11 ~:~ ~~: 
yaz atlar, filler, muhtelif komikler ~= = ::::: 

93 
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ve c:ımbazlar, Tiyen Çinli akrobutlar, '------•-----~-
bi•dkletle numara yapan erkek kıya- Yugoslavy'ada 
fetll bir kadın ve onun partneri an-

lanlar, kaplanlar, Kutup ve Afri- Sanagi ilerliqor, iısiz
ka ayılan dünkU oyunlann başlıca 
eğlence ve heyecanını teşkil ediyor- /er azalıgor 
du. Başvekilin sözleri Sirkte numara yapan bütün vahşi 

b Belgrat, 27 (Hususi) - Başvekil hayvanlar, ayrıca bir ücret muka i-
Stoyadinoviç bugiln radikal ıosyalist 

linde halka teşhir edilmektedir. Ça- partisinin bir toplantısında söylediği 
dır Sürp Agop meydanlığının mühim nutkunda fÖyle demittir: 
bir kısmını i~gal etmiştir. Orada sey- "Belgrat !Jehri yirmi aıırlık maziai 
yar vagonlarla hemen küçük bir köy içinde muhtelif anasınn te1iri altında 
teşekkUl etmiştir. kalmıı, bir çok milletlerin mukadder& -

Kludsky sirki şehrimizde 20 giln tının çarpıştığı bir mücadele yeri ol -
kadar kalacak ve bu mUddet zarfın- muştur. Asırlarca bütün dünya cihan -
da her gün 2.30, 6.30, 9.15 de seans- girlerinin na7~-ı Belgrada dönmüştür. 
lar verecektir. Bunun için, Belıradın ıerefli bir mazisi 

Sirk idaresi, oyunları esnasında vardır. 

bir çok kısımların Türkçe olarak izah "Buıün Belgratlılan büyük bir se -
edilmesini temin için, Türle işçiler vin~le aeliınlıyorum. HükQmetimiz mem 
almıştır. Oyunlara şehrimiz artist- leket için bir çok iyi işler yapmııtır. Fa
lerinden de iştirak edenler vardır. kat, henüz yapacaklarımız bitmemiştir. 
Dün. daha ilk oyun olmasına rağ- "Milli radikal birliği amele itlerinde 
men büyük yeşil ~adır baştan başa en yeni uıulleı~e çalışmak i.stiyor. Bu 

sahada şimdiye kadar çok çalıştık 
dolu idi. ve muvaffak olduk. Memleketimizde a-

Vahşi hayvanların ürkmeleri mev- ğır sanayi ilerlemektedir. Bu suretle iş 
zuu hahsolduğu için numaralar ya. sizlere iş buluyor. Memleketin haya 
pıldığı sırada sigara içilmesine mü- tı refah kazanıyor. 
saade edilmemektedir. ..1934 te memleketimizde işsizlerin 

Filler çıkmadan evvel, halka kü- adedi 370 bindi. Bugün ancak 60 bin iş
çük bir ihtar yapılmakta ve seyirci- ~iye iş anyonız. Amelenin refahı ve 
ler tarafından şeker verilmesine alış- menafii daima gayemiz olacaktır. 
mı~ fillerin hortumlarını uzatmala - "Bu sene buğday mahsulilmüı: çok 
rından endişe edilmemesi söylenmek- iyidir. Geçen sene 29 milyon metre mi
tedlr. k!bı olan mahsulün bu yıl 50 milyonu 

Dun Kludsky sirkinin yüz yaşın- bulacağı anlaşılmaktadır. 
daki bir fili, şeker külahı zannlle "Memleketimizde asayl§ de ıon de -
şehrimiz gazetelerinden birini yut- rece yolundadır. Eıkidcn aralarında ge
muştur. çimslılik eksik olmıyan Bosna. H_eree.k 

Fil gazeteyi yutup içerisinde bu- müslümanlarile hıristiyanları bUylik bir 
lunduğu saman tozu dökülmüş dal- tesanütle blribirlerine bağlanmı§lardır. 
reyi dolaşarak gene arkadaşımrzın Hırvat kardeşler~mizle de ayni teaanUdU 

önüne geldiği zaman - her halde bu _t:e:.:.:m:i=ne:..!ç.:.al...:tf:..a_ca....:ğ:.ı_z._ .. ___,_-::-===:
gazetenin tadına bayılmış olacak ki - DIYUNU UMUMiYE TESJ'IYESI 
hortumunu gene uzatmış ve şu ceva- ÜZERiNDE 
bı almı§tır: 

- Nedir bu aç gözlülük?. Senin 
için ikinci tabı mı yapacağız? 

Ankara, 25 (Telefonla) - Alman 
ya ile bau mlihlm meseleleri müza
kere ettikten sonra Berlinden Parise 
gttml~ olan Cumuriyet Merkez ban 

Ba Suriyenin zararına değil, • , ""' F J f kası müdlirü Bay Salahattln ora-
naclır. Fakat bu İ§i bir his 1- ! mı e se e l da diyunu umumiye tesviyesi aure-
ai clefil, bir akıl işi olarak Dün ve Yann Kitaplanndandır tine dair son defa yapılan anlaşma-
cı lcoymak §artile. Fiyatı 40 kumıııtur .nrn tatbikinde ortaya çıkan b&ZI me· 

Sadri l!rtem 1 ----.. --•ı seleleri müzakere etmiştir. 

Polonyalılar Gidinya'yı verip Men.ael'i almak 
burası kıtm buz kaphdır ! Halbuki Almanlar için 
vatanlarmı ikiye bölünmüt görmek bir züldür! 

Dünkü posta ile gelen lngil~e "Dai- Gidinya bütün sene kabili istiJnsl 
Zy Herald,, gazetesinde lngilterenitı limandır. Memel limanı ise bet 
eski ~çiler hükUmeti mühürdarı hası teşrinievveldeu mart ayma kadal' 
Tom Johnton "Koridor boyunca harp nar. 
aksi sadaları,, başlıklı ve A vrupad!ı BU tŞ NASIL HALLOLtJN'• 
çarp1şmamn pek ya.kın olduğunu an- MALIDffi? 
latan bir makale neşretmi§tir. lldiba.cr Benim anlayı§ıma göre yaind 
ediyoruz: tesviye sureti vardır. Şöyle ki, 

"Mister Loyd Corç AJmanyay1 zi- dor arazisi Almanya ile Lehi.ltaıı 
yaretinden, Hitler'in harp etmek ar- sında müşterek bir idareye tab~A' 
zusu olmadığı ve on seneden evvel Şar tulmalı, Lehistanın deniz mahrew
kt Avnıpada bir harp açacak derece- ona varan toprak kat'iyyen muh 
de hazır bulunmadığı kanaatıle ı;eri edilmeli, ayni zamanda Alman 
döndU. Şark vilayetile doğrudan doğruY' 

l:<'akat bu noktai nazar, Baltık sa· muı da temln edilmelidir. 
hillerinde, Da.rWğ serbes şehrinde ve Böyle bir anl~ma. ile her iki 
Lehistanda yer tutmamaktadır. let de yaptığı askeri hazırlık Dl 

Tam tersine, her yerde ya.kında f ından milyonlarca tasarruf im 
bir harbin pa.tlryacağına dair alamet- bulurlar. Her iki tarafın da itib 
]er görUlmektedir. Bu harbin yakın haleldar edecek mesele kalmaz. 
olduğuna şayanı hayret derecede bir plln hUsnU niyetle tatbik olun 
ittifakla. herkes kanidir. Eğer bu har- Avrupadan büyük ve karanlık bir 
bin ba.şım:ıza getireceği harabiyetten ı&ket bulutu kalkar 
şlındl sakm.mak mUm.kUnse, Avrupa lKlNCl TEID..lKE KAYNAGI 
devlet ricali hiç fmıa.t kaçırmadan fa.-
aliyete geçmelidir. 

öNüMOZDEKt SENE HARP 
OLABlLtRM1Ş 

Nüfuzlu bir İngiliz saylavile bir
likte Leh mplomatlan, başlıca na
zi reisleri, sosyal demokratlar, köylU
lerle konu§tum. Yakında bir harbin. 
geleceğine dair kimse zerre kadar ıUp 
he etmiyor. Yalnız bu harbin hangi 
tarihte pat1ıyacağma. dair fikir ihti
lafı mevcuttur. İsmini veremlyecefim 
tanınmış bir diplomat "Önilmüzdeki 
bir sene içinde., bu harbin baş göste
receğiiti muhakkak görUyor. 

EndiŞenin başlıca ve en tehlikeli 
kaynağı Leh koridorudur. 
LEHLERİN NÜFUSU ARTIYOR 

Lehler, kuvvetli ve recüll bir mil
lettir. SUratle çoğalıyorlar. Bir za
manda Rus - Leh ailelerinin bulundu
ğu fakir semtlerde on iki çoculdu ai
lelere tesadüf etmek işten bile değil
dir. Bunlar, neka.dar fakir olsalar, ik
tisadi mena.bii ne kadar kifayetsiz ol
sa., devlet ve dini mahaf il tarafından 
çoğalmağa teşvik edilmektedir. 

Lehlerin, bir mahrece ihtiyaçları 
vardır. Venay muahedesine göre ken
dilerine eski Alman toprağından ve 
Baltık denizine açılan bir arazi &eridi 
verilmiştir. 

LEH KORİDORU NASIL BİR 
MESELEDİR? 

Bu koridor Almanyayı katederek 
onu Şarkt Prusya vilayetinden tam 
manulie ayırmaktadır. Ve bu ayrılış, 
her Alman için bir zül tel!kki edil
mektedir. 

Fakat Lehistan koridorun şimal u
cunda, Gidinya'da hayli para sarfede
rek büyük bir Hm.an vücuda getirmiş
tir. Gidinya'nın modernliği ve kifaye
ttnden o kadar mUftehirdir ki bunda 
haklıdır da. GicUnyada 8.000 kadar nU 
fwı var.Ve Baltıktaki gemi nakliyatı 
kolaylıkları. zahire depolan ve soğu
tucu mahv.enler en mükemmel l!!ektl
dedir. Bu koridorla bu limanı Lehie
tan harbetmeden kolay kolay vermt
yecektir. Gidinya ile oray~ varan ge
çidin mUdafaası için Lehistan her yıl 
yüilerce lira harcıyor . 
HARP YOLİLE HALLEDECEKLER 

Alma.nyanın ise, Şarkt vilayetin
den artık senelerce böyle bir mania 
ile a.ynlmış olmıya tahammül etmi
yeceği bedihidir. Diğer cihetten l..e· 
histan da, denize olan mahrecini mu
hafaza etmek azmindedir. Her iki ta
raf da, bu işin "halli,, için bUyUk ma" 
raflarla harbe hazırlanmaktadır. 

Alman menabiinden gelen bir tek
life göre, Lehistan Gidinya korido
rundan vaz:;eçip daha şarkta • Lit 
vanya pahasına - Memel limanına açı
lan bir koridor almalıdır. 

Bu teklif karşısında Lltvanyanın 

ne vaziyet takınacağını bir tarafa bt
ra.kalım, Almanya.nm bu teklifini Lehi 
ler istihfafla kargıla.maktadır. Çl1nktı 

Hafif hafif kaynıyan ikinci bit 
zan Danziğdir. Burada, doğrudan 
ruya Milletler cemiyetini alakadat 
den ve içinden nasıl Çlkılacağı d 
nülmesi 18.zım gelen bir mesele 
dır. Da.nzlg serbest şehri fevkal 
komiseri Sean Lester ismindeki 
pek mUtkUl bir vaziyettedir. Bir 
mes'uliyetler albnda bulunuyor&& 
elinde icra kuvveti yoktur. Ser 
Danzig şehrinin yüzde 95 şi halis 
ma.ndır, Ve bu Alınan nüfusunun 
nsrndan ziyadesi Hitıer rejimine k 
§I ya resmen faaliyette olara..lt 
tesir altında bulunup sempati tı;Ö8 
mektedir. 

Diğer cihetten nazi lideri ve 
çenlerde Milletler cemiyeti sa.lonuD 
gaz.etecileri istihfaf etmiş olan 
Grazyer'i ziyaret ederek kendisile 
ıilştUk. Bu zat Danzigin naziler 
fmda.n idare şeklini bize en açık 
rette anlatmak istedi. Kendi.Jsf, Mill 
ler cemiyetine düşman olmadığını 
raretle söylüyor. Tam tenıine, MiU 
ler cemiyetinden gelmiş bir fevkal 
komiseri harici i~lerle alakadar o~ 

• e~ cak bir genel elçi tarzında kabul e1'I 
mek istiyor. Bu elçi millet içlnd 
gilçlilkleri izale ile meşgul olacaktır• 

400.000 ALMA..~ 1Ç!N HOKUMli11' 
Fakat, Alman liderinin dediğitl' 

göre, Danzig devletine dahil 4:00.0oO 
Alman kendilerine ait bir hükUınet il" 
temektedir. Da.bili işlerine dışar~ 
müdahale edilmesi hUkOmetln oto 
teslnl haleldar etmektedir. DanzlgiO 
Şarki Pnıayaya katıştmlması taraf"' 
lısı değildir .Bu eski eehri bir vilaytt 
haline koymağı istemiyor. Almanla; 
göre Da.nzig serbest ve mUstakil k I 
malıdır. Ve dahili kanuplan, Dancı 
hail mm arzusuna göre yapılmalıdıt• 

SULH TARAFLISI NAZİLER 
Sulh! Her Gra.yzer sulha hıızn;; 

Nazi pa.rtiıl Danzlgde 1033 senesin~ 
iktiadr mevkiine geldiktenberi Leh•~ 
tanla arasında. 50 muhtelif müşkuıA 
ve tehlikeli ihtilaflar çıkmış .. Bu ın 
külat kendilerinden evvel iktidar ~= 
kiinde bulunanlardan intikal etmıŞ 
miş, ve naziler bu mtlşldil&tı Lehi,.. 
tanla doğrudan doğruya müzakere>" 
girmek sureUle ha.lletmiılerdir. 

Bu itibarla Danzigi Avnıpada br 
men tehlike doğuracak göztle bakr 
mayız. Metııele, eeir içerisinden birbit" 
lerine catıp duran Alman propagaııdt 

~ d 
nazırı Göbbela ile 1'foskova radyosuıı 
da dikkate almak §artile, Leh koridO" 
rundadır. 

1çeriainde şimdi bir Franl1' 
askeri heyeti bulunan Lehistanın het° 
iki tarafında askeri manevralar "il 
hazırlıklar yapılmaktadır. Ve Lehli' 
tan tepeden tırnağa kadar silihlı "il 
topraklarını müdafaaya hazırdır. ~ 
histan, gelecek harpte Avnıpamn 
çi.kaal olacağm& kaıJidlr, 

l 
J 



Görmek isledilimiz lstanbal 

Yeni şehir Mecid• e kö 
yünde niçin yapılamaz? 
Herşegtlen eflflel gohncıları kendi araıı11ztı lcabııl 
etmelc ilzım. Çllnil ille oa•İfemiz onları lıak
kımızdaki mızır telalckiierden kıırtarmalctır I 

r .... ı O..•• Snkl Ul•dal 

Peyami Safa yeni ı.tanbu1 lçln or- sayif M.Jmnmdın c müemJDıll bir 
taya koydup fikir llalrJrmd& 90ll bir JWl olan Tllrld19 b•kkmde gok ayb 
yuı daha mpwtU .,. Jllmdtn IOIU'& n t.trJer &Jbndı ba1ma ecDllltJl 
artık ODUD ı.tlDbu1 l8hri 1Gill bir b- TUJ'Jderlll JclDde ve &l'U1Dda kabul et 
bul salonu huırlamak iııtemesindeki mek ve onlan dUpnanlar tarafmdan 
fikrinl aıılamı)'all bJmanuıtır, sam- uydunılna telkinlerin tesirlerinden 
nm. O (bir bç ıenlt aafalt caddesi- kurtarmak llznndlr. Mecidiye köytln
le, bir kaç meydanlle, bir parkı ile, bir de ayn bir k6fe bulundurmakla onlan 
kaç hqllell ile, sporlartıe, modern bir he.llc arasmd&n uzat bulUDdurmağa 
kaç otelile) (Tbristik bir kate, seyyah dikkat ettiğlmlıı libl m1111r zanlar al
lar' lçln İltanbulun yeni ve temiz bir tında bulundurmıyalmı. 
mllltir oduı, İBtanbullular için de Çenberlitq karp1mdaki hanın o
kilellk bir sayfiye eehrf, bir dinlenme turulmaz bir hale getirilmesinden son 
ve eflence yeri, Ust.eıik de ufak çapta ra lstanbul tarafında Piyerlotiden 
bir Avrupa eehir örneği) kurmak is- başka hemen hlç bir eenebl oturma
tiyor; bunlar için münasip gördüğü mıtur zamıederim. TUrkiyeye gelen 
yer Mecidiye köytl civarıdır. ecnebiler ()amanlı ultanatmm devam 

Peyami Sa.fanm f1kriıı1 e8kf yur- ettiğl ve bu u.ltanatm hudutlan Vis
larile dahi ~yle aııJamıttık. Yalnız ttll lı:enarmdan açık Hint denizi lı:Iyı
ortaya böyle bir flldr atılıyorlı:en mu- larma dayandıiı halde fethedilmemiş 
cip sebeplerden olaralı: (İatanbul uJ& bir Wb halinde kalan Beyoflund& ba
hir Avnıpa ~hrl olamu) ctendtlf JCIJl l'llDDlfa blf'ladılrJan nm•nm acıları
biz esas noktanın bafh oldufu bil hl- Dl henb mıutmaAıJr. ı.tanlJu1a gelen 
kilin berinde durmal& mecbur olmut ecnebi 1eyyah Beyoflu ıevant.enıeri
tuk .,. ı.tanbulmı bir Avrupa eeJıri nlıı verd1ti korku, he;recu 'V9 menfi 
olabileceflnl eöyllyerek yeni ı.tuıbu- telkinler altm4& )'lpmıfh". 

1 aık~~ıade f 1[ 
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Kumard kay- ~ 
ettlQi • 

ın •. 
Bir kadın misafirini ko· 

caaile birlikolarak 
keserle yaraladı 

Adana, (Huıuıl) - Sucu sade ma -
halleainde oturan Ahmet oilu Ebuur 
•)'Dl mahallede oturan Mehmet oilu Ah 
met adındaki bir adamı kumar oynamak 
flıere evine davet etmİf, oyun netice • 
linde kuaND Ahmettm puUan pri 
ılmalr letmıittfr. 

Ahmedin kuandıklannr geri vermi • 
yecefini •nbyan Ebuzer. ve Ebuserin 
lral'laı Zl)'llep, Abmedbı Oserine çulla
narak adamı dövmeye blflaımtlar ve 
Zeynep eline gçeirdifi bir keserle Ah
medi yaralamııtır. 

Zabıta Ebuzer ve kanii Zeynebi yı
kılıyarak haldannda kanuni muamele -
ye teve11Ul etmittir. 
KA<llT OYUNUNDAN SONRA 

TABANCA 
Adana. (Huıull) - Seyhan mahal

lelinden Sait otlu Rahim adında biriıi 
ile Garip oflu Habip aruında klfrt oy
namak yüzünden bir kavp çıJmuı ve 
Rahim Habibe tabancuau çekerek ateı 
etmiıtir. Jl'alrat Habibe kurfun isabet 
ttmemlftlr. Rahimin Jelai Necip ta -
banca11 bçırmQ. iatemipe de bu esna
da Jetifen zabıta UçUnll cSe cUrmU met
hut haUade ylbhyarak tehtdbta bat
luqtlr. 

• • • 8.,twı mahalletlndlD Ahmet otlu 

ilanla alakadar Bankalar, mUes· 
sesat, şirketler ve ıuccaranın 

Nazarı Dikkatine: 

KURUN oe HABER ea•telerinJe nqredllecelt 11Snlara alı 
tari/e aıafıcla •&ferllmiffir: 

Birinci aayıfada batlık KW'Uf 500 
Birinci aayıf ada aantimi ., 300 
ikinci aa)'lfadll santimi ,, ıoo 
Oçüncü ve döıdüncü a&Jlfalarda santimi . n 50 • 3S 
ilin ıayıfalanoda ıanti mi ,, 30 
Resmi ilanların santimi ,, 20 
Kitap, kitaphane, mektep, ıuete ve 
hayır müe11ese!eri ilinatı santimi 
Tüccarl mahiyeti baia olmiyaa küçük 
llinlar 7lrmi ~eJime1e kadar 
Kilçük ilinlann bet det.ıı 
Muhtaç sanatkarlar ve it any&Dlarm 
ilinatı 10 kelimeye kadar mecc:anen 
Devamlı yapılacak ilinat için teaaillt 
yapılır. 

KURUN ve HABER ıazetelerile ya_,ılacak 
ilanlar için yalnız Ankara cacldeainde 
V AKIT Yurdunda 

,, 
,, 

20 

30 
100 

00 

PROPAGANDA 
Serviıine müncaat eclilmelidir. Telefon: 24370 

Jun .... bu arada turistik ik6'enin de Bir kao uıır ve mıeb'111 arkadaflle 
gimdiki lstanbul tır.erinde kurulmaaı bet aene e"'1 aır..,a pleD J'rllwz 
lüzumunda :ısrar etmiftlk. Biz ince R- ayan meclial WIUd Nlll 11. l'enWMI Ra 
lcAamm eaerlerinl kıvrak bir ib116pla bier'yl Mudanya llkeJtllndc karlW
okuyucularmm gözleri önUne seren yarak ona (Sabahleyin Galatada ~ 
Peyami Safa gibi bir muharririn fi- dml1'ı para cilzdanmm 111 anda !atan 
kirlerini kendi dilftlncelerimia araam- bul pollal elinde buJundala) handl· 
da boğmağı tatemekten çok uzağız ılnl ftl'diğlm zaman onun tebrel1nde 
ve meseleyi enine boyuna çekiftirm~ evve1l (TUr)dyede uln4riz ararm 
den onun IOll yamile makudmı anla- tabii olduiu) men•wı G1m11m. fakat 
tan cUmleleriDl yukarıya bydederelı: gen Franm dlpkımeQ __.**' aoıa 
turistik katenfn de, temiz misafir o- ra: 

la1lh adında b1rial de mbur ile kavga 
eden bU,uk brdep Yunfu ll1lhla teh
dit ft tülp ettiilnden ..ı.taca 111çlu -
nua buhmdu&u bl~ed• 79pılan arame 
da bir Alman flllntuı w Od rubsatau: 

•• tlftll bllluaarat mlla«'tt• ecSilmiı -
dt. 

lnhisarıar Umum Müdürlüğünden 
7 itin pl,..aı ldaremia mülhakatında açık ve ~ıl•cak olan ~eti__..,. 

dasınm da niçin !ııfecldlye köyllııde ya.. -~ kl. c1emlftl. Tnrkiye 
~ fikrinde o~ hemen ancak içme glrilclltten sonra tanılan 

~~ 

Adana (Hanll) _ Tlttla bnu u imtihanla memur alm•caktn. imtihan lstanbulda ve S-10 838 
mll"ifd mnldlne pgtıllndenberi tün. zarteti ıünii saat 13 de Sirkecide İnhitarlar mwurin kumı bim..W 
tlln plyaaaunı lteyJt auıette mUıtahsilin da J~pılacaktır. İmtihana gırmek iıtiyenlerin qapdaki eyaaf Te iP 

· · · · Mi& olmaları aereklir. 

Mecidiye köyt1 bir zaruretin Dltl-
ceıddir. l'U'a asen•ü .,. 18flmalr 
fçfn dlctfnme -..ııtnıle tok w .. 
rebtll çalıfm&llJll loap ettlll bu .. 
manda ,U.llm BoğulG)D!, IDlaDlan 
ltlerb14en mat ba1un4urdulu fçln, 
botaltmü aruntl dUJUIUDCA, oradan 
eçklllp &t fltanbu1 fÜl'lDde lltlrahat 
edilecek knll balaılllpDlar bu •Jft
Je ,..ını mrl& icat etmfllerdlr. latan· 
bul teklmUI yolunda ohıaydı uzak eay 
fiyeleri bopltanlar il• ttlr11l medeni 
varlıktan malınım olan genle kırlara 
sarfedeceklerf paralarla .,ehrin t.em1z 
ve rahatı tırmalamJYlll taraflarında 
yuvaJanm kurarlardı· Böyle bir hU-
ktlm hertıalde b01flk 1'lr kehanet .,... 
ıi delildir. 

Bununla beraber Mecidiye lı:öyll· 
nUn gtın ge9Ukçe ,.ı yapdall evlerle 
ceniflemeel u ybdtn olun& oıaun 
bUyUk tstanbul harablliJWı en uak 
bir yerinde turistik bir lı:öte a~ 
ııın biaat turisilet Ur.erinde fena ~ 
ıirler bırakacağmı zannederim; Uzun 
Ytllardanberl ardı arall keailml1G 
propagandalarm neticeli olarak TUrk 
Ve TUrldye Jıak]mıda çok fena ve hq: 
llZ fikirler taflYBll yabancdan ken~ 
aram :d kabul etmenln yolunu bul
Jnak ~!.,.,ır. Bir JDtl"Wret.iJı IODk
la.rı mqbele, evleri hanlN9 lıallııde du· 
l'llrken temls bir klfle ayırıp .,,.ıı
,__ -xtnl'ftlenln mem'ek«in .. 
-cı oraya 5.,_.- _.._. Jıımdfmftln 
Iaıı kabal etmtl oJdue-... _.__ tek 
dahi lnandJimllll oaıan ~ . 
rar telkin etmekten ballı:& m•nan o-

lamaz. 
On Dd ~ TOrkiyeyi ~ 

bil ... __ _.__ ı. ve 2-3 bin llra1ık bllt 
ere l.&WW&IAA oelbetmM 

çeene memlekete •na:ıu balan 
nlyetlle oa.JJl&ll TuriDI P fatanbuJa 
arumda bulundutum ~t.1aPm B
gelmek bere bulUD&ll "°73--

ge denizinden pri'9 ~.:,~ 
lenleria bir toi=UD da ,....---

tarafmdan kelflmemek ~ 8eoeı:! 
vapurlarm& oeırüdiiderlal, battl kaı'-
ecnebt 1eyyalılan ~Un~ 
lılıyarat onlara ı.tanb .-ek gibi 
bdar fa,dall .ıamı.t dili halde da-
11111 '* gayret ,w.rn tle ... -• 
ti amd)8tferfnl tlli m daa '81-
ta ...... ~ Jakl" t19Jald .. 
rfm. DllnJUdD • -~ .. -

bbabatJmdlr, dtln1am her yerinde an kalktr. TUtiln kanunu \Gtb mah • 1 - i..b.kal orta mektep tah tilin: hitirmiı olmak. 
""lrieeWJp ftl'dlr, fakat buraya gel- ıulilnlln umumi olarak c1IDk haline ,.. a - .Aakerliiini "fiil "1• ima bismetli,, bitlrmlt olmali 
mek itin clllrt ... _. ,apıra biner- thilmeden ene1 plJllllllD aplmauıaı ,. riMCal Wuamak. 
Jrm temc!M tltljh# lllr poll8e handla yuak etmektedir. 
bbfHD,_ wnQlm maltmat berine AnJqıldılma slrt Mlttla plya1a11 1 - 21 J8111lclaa ..... ft • ,..... .. ,mır olma•a 
hemen harekete aeom w ba kadar ça- pmdummda birinci tepinin ıs inden 4 - !'ıhhatlt olmak, art laaıtalddara W-1 T• MI 
buk muvaffak olan bir poUI 4lllJIDlll nn1 ~· flmdDPr prek in- mil!)~c:tla olmamak. 
en mtlkmm'Ml poUISdfr. Polllbt• b11utar " ıtnk ecnebl t1t1n tlrketle- ti - Eyi ahlak aahibi olmak. 
kıymettal ba ftk'a De w ftrldla ~ il ...,_ltrl kaJJerl 4o1qerü ha sene- Bu bet maddedeki prtlarm ımıli•kkali: te IJd ~ 
metini 4e araıarma gtrmel1e an1tmlf 1d mahıutlln bakild mlk4anm teıbit et- ~mtiba 1 d n ıer • 

Lı .... 1.:111-'-- n- ld • n meYSUa ıun ar 1rı 
oldum.. meaıe met•-'""-· ... wıren 1e11e o u • l H h d " 

Bu \'Ü'&JI bir mlal olmak 11zere iU pbl bu Hile 4t plyua71 inhisarlar - e1ap en eae heupı adadı mOrekkebe taktimi .... ._ı~ 
zikredlyorum. Tllrlı:lerln anama rtr- ldareslnbı açacalı Jmnetle tahmin e • haHtt. tenuüp, fam, iskonto,, bendesec Satıhlar., hacm.Jar ... 
mit, OD1arla Jsonuem111 olan biltnn eo- cJUmütedlr. Z - Muha1ebe ''uaUIU defteri., 
nebiler evvelce (barbar, imlan eti yer, Bu ıuretle lnhllar1ar plyuada baki- 3 - CoirafJa "umumi ye TirWYe, 
klll içer) diye lı:endllerlne .a,tenen Jd ve yerinde otan nbmıbk vuifealni 4 - Kitabet ••orta tahaile ,ere,, ' :1:n"'t::n: = ='811~: ,·apaeüta. • • • Not: A- lmtibm ıirmek ltti:renl• tlmdldea 1'1r dDeliçe ile 
duklarm& dair pek çok m•saJler 1ayar Konı•dll ıenı bır ılk evrakı müabitelerile 3 adet fototraf la birlikte lc:larmab --na 
ıar. as baDlan halkm oturdufu ~ olcal daha açılıyor leain9 miAracaat mneliclirler. 
ıer arumctan a)'D'lll&kla dOfmaDlar Kolaya, (Huaull) - Kon,ada ilk o- b - Bundan evvel 12 - 14-8- 438 tarilalerhacle Japdaa 
t.arafmdaD ipa edil• bJ&le ..,,.,.. kullara mUracaat edenkria çoklupnu tibanda muvaffak olamıyanlar ha lrere yapılaca batiba.• tekra 
fenılıklarm balrlbt oldutmm kendi- usan 4ikbte elan kUltllr ~rlll - ıebil•uld3riaden enelld mGracaa,.lanna latinat euntile r 
mis anlatm.JI olmu. Sokakları tozlu ğO açıkta talebe blmlmumı temin et- ıabet:ne müracaatla imt "h • ika aJaU•!-J 
ve çamurlu, evterl l'frane olan tstan. mü için flbrlmlsin Akbq, Emir HalD, • • ı ana 11rme '" ,. uwr •· 
buhm öte tarafmda Ufllt caddeli, itli Gurbi cedit Saatçi, HOfbavan Ata ma- C - imtihan netıcuinde aJDi derecede muftffak olanlar 
uı pDlltl bir yere &JllVÜ onlara bu· halleleri ci~da s auııfh bir ilk okul ımda ecn~bl 1i1anına Yakıf bulmrılarb muhuebe .Wine doina 
1'811111 ptermek 'l'llrklerln ebedi au- daha a~ama karar •ennlftir. vap 'erenier tercih edilirler. (1451) 
rette ayni tarzda Jat•mak kararında Bunun fc1n o clftrlarc!a okula elve • 
oıduk)arml ve ecnebUertıı bunlardan ı-1t11 bir bina aranmütachr. Yeni çıkb 
U1a1C WI' Jıatede oturma1an icap etti· KWtGr dfnkt8rltllinibı bu bareketllr----~----~---
~ 9G7lemek clemM olur. tehrimlsde bGyOk bir takdirle karp • KaltUr Serlal 

ı.tanbu1 ll8J1&hlu' lçbı modern bir 1 No. Zl laıumt•· 
:t8pll olan bir tehir delll. bqt.an a.- KONY ADA HAVALAR iYi 
..ıı ~ 1111' eehfr olmak mecburiye- ICon,a. <HUIUll) - Şebrimisde bit 
tlndd'· Bm ...,..S Safa gld Cfltaa hafta eneline kadar hUkOm ıUren IO • 

bul u1& 1ıir Amıp& tebrl oJemu) ftlı:. pırıar ıeçmlt. hararet normale dolru 
rinde &tllJlm; bu IMri Amıpa1Jlaf- yllbelmlttir· Son c0n aıprt + 2 olma
tmnak bere muayyen Pl"Oll'Un UatUn ama ratmen adllll + 24 dereceyi bdl • 
de vakit ~ ve llllV1& çaJıpl.. 
JDlli bafltnmalr netloMtnde lçlndel•m~nttu;mrİııı. ~~~~~-~~~ 
pek oot pırlantalar bulVDUL bil bu. J&DDl c stı-1 teeiaatm& mtllalt bir 
b1DJn .tmar olunacaim& lumyonma. hale ptirUmll olur. Kezalik Halicin 

SeyJahJar böyle mamur ı.tenbuı etrafı bugtlnktl vaziyetinden çıkanlıp 
1f1iM, tmda kalplı n ook medeni ~ ora1armı Pettenin Tuna 
Tltk halkı ar&mlda oturmakla Ye ken 1&1ı:lerln4en - d&1ıa sam bir hale 
clUlrinl raJaat hlıntmekle daha QOk sokmak ~· Ama blras mu
JDllDDUD olurlar. Geom 1'2nmda IGJ- raftı olacahlllt muntızem çalıpldliı 
lec!film gibi Ayuofyave Sulfuıhmet surette murat yan yarıya ualablllr 
arasm4an Karmar&)'a inen lllba otel- ve ~ bab1e me'VZU ol
Jlr ft ealr teellat * en gbe1 bir dula herte1l tlmdild ı.taD 
,erdir. Gene Karman keaannda mr- bul harabealD 08tUDııle yapmak dtl
Jarm ve teneke mıJııllelerinin kaldı· .,ance.t 1lana daha dolnr RaUJ'OI'. 
nlarak pnlt 1ıir ufaJt cadde Jall)dı. Dr. OBJlAN ŞBVKI ULUDAO 
fr tüıdlrde bu 1aJmm her tanlı 4lbl- Konya aJla.VI 

Andre lloruva 
HAYDAR IUJ'AT 

ikllmler 

Muhasebe 
işi erine 

vakıf teerlbell 
memura 

ihtiyaç 
vardır 

lltekllterln blır lotofrafla .... tWJt~, 
lıttddan ,erleri ft tahlil 
ukailklı allbu olup oı.. 
bildiren bir mektupla 48 numarala' 
Jmtntuna ıendermtlerl. 
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Ylllık 8 &7lJk 1 ~ A1bJr 
lılemleketlmbde 1DO GD 238 110 
Yabancı yerlere ıa:ıo na t-00 ıno 

POllta blrugfııe l 
g1rmlyen yerlere 1 180 .., noo 180 

Tllrldyenln ber posta merkez!nde KURUN'• abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERl: ~ 
latanbW. Azıkara Cadd..r. .{VA.Kr.I: 11lfdD) 

i ldaro: i l . 2'J10 
l'elefon }Yazı l§lert: ..,,. 21'11 

\ Telgraf ad.rea1: KUBUN llt&DbUI 
J Poata kutusu No. '6 
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Gaziantep şehri içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 

~-·•••••••••••• Saraçhaneba,ı Horhor caddesi 

HAYRiYE LiSESi 
Ana • ilk • Orta - Lise • Tam devre 

Dahili ye Vekaletinden: Okulumuz bu yıl e;ördüğil teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sımflardan itib.ırc.n yabancı dil 

Gaziantep şehrine 12.5 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir 
dahillndeki şebeke için icabeden malzemelerin tedariki ve boru fer -
ıiyatının icrası He sair müteferri imalatın yapılması ve şehir dahi
linde iki depo inşası, su saatleri ve diğer alat ve edevatın tedariki 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

teşkilatla mühi:n bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle 
talebe her gün evlerind~n aldırılır. 1stiyenlere tarifname gönderilir. 

Kayıt için her gün saat 10 dan J ~ ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
.... ·. ;. r,· • , · 

1 - İşin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı on iki 

buçuk lira mukabilinde Dahiliye Vekalet1 Belediyeler İ!llar heyet: fen 
ıefliğinden alabilirler. 

KUMBARA 
3 - Eksiltme 24 tık teşrin 19 36 ta~·ihiııe rastlıyan cumartesi 

günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana· 
cak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin aşağıda yazılı temi 
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadc.r Komisyon Reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
13745 lira 28 kuruşluk muvakkat temmat. 

B - Kanunun tayin ettiği ves!kalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince el,siltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzah bir mektup. 
D - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mu· 

kabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olmast ve nihayet bu saate 
kadar Komisyona ;:elmiş bulunması Hizımdır. 

BL: iş hal,kında fazla izahat atmak istiyenlerin Belediyeler imar 
heyet: fen şefliğine müracaat etmeleri. (773) (1090) 

,,,, __ 
Car1 Boğazdan Gelir -·· Gıda, sıhhat, ve kuvvet kaynağı olan ekistra ekistra nefis ve hem de 

ucuz günlük tereyağlarmdan yiyen hiç bir zaman kuvvet ilacı ara
maz. Bir tecrübe kafidir. Yegane satış yeri: 

İstanbul Balıkpazarı caddesi No. 96 da. imili Zi YA AKIN 
........................... llmil ... iiiiiliii# 

Devlet Demıryolla1'ı . ve Lim~nları işletme ": 
· Umum idaresi ilanları . ·~r 

1 

Muhammen bedelleri le miktar ve vasıfları aşağıda yazılı ( 4) 
grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 5-10-36 pa· 
zertesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 ine, 
iıletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminat ilt
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibin· 
ce ite girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname verme
leri lazımdır. Bu işe ait ıartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
1 inci itletme komisyonu tarafından verilmektedir. 

1 - 1000 adet ahşap kar ve hububat küreği muhammen bedeli 
860 lira ve muvakkat teminatı 64 lira 50 kuruıtur. 

2 - 1200 M. Sinek teli muhammen bedeli 495 lira 60 kuruş ve 
muvakkat teminatı 37 lira 20 kuruştur. 

3 - 26 kalem piyakolis mikrometre (meme şablon) gibi, ölçme 
aleti muhammen bedeli 2475 lira 78 kuruş ve muvakkat teminatı 
185 lira 68 kuruştur. 

,..__KUR UN ~' 
Gazetemize göndertıen yazılar, gazete

ye girmek lçhı ise, zarfmm köşesine ( ga· 
zete) kelimesi yazılmalıdır. 

Kar§ılık lst1yen okurlar, mektuplarına 
10 kuruşlulr pul koymalıdırlar. 

BasıJ.mıyan yazılan gen göndermekten, 
kıyaıetstz yollanmtı mektuplann lc;ine 
konulan parala:-m ka ybolmasmdan, flAn 

olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör • 
IUk, tlst!lne soru sorgu alma:.ı. 

Giinü geçmİ.§ sayılar 5 kuruştur 

Adre~·:ıt de~ştlren aboneler 25 kurUş 

öderler. 

TARLADJ 

·-~ 

- .r{/ ~' 11;,. 

Muğla şehir içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: . 
Muğla şehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve tehir dalı 

deki ~ebeke için icap eden malzemenin tedariki ve boru fertiY• 

icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve iki depo i~ ::1 
su saatleri ve diğer alat ve edevatın tedariki kapalı zarfla e~' 
meye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 59977 lira 82 kuruştur. • 4 - 1070 kilo (100 metre) pirinç çubuk 40 m/ m muhammen 
bedeli 695 1/ 2 lira ve muvakkat teminatı 5220 kuruttur. (1362) 

Afyon - Antalya hattının Baladız' dan sonra Burdur istasyonu· 
nu havi 24 Km. lik kısmının 1 - 10 - 936 tarihinden itibaren her 
türlü münakalata açılacağı v~ lımir - Karakuyu Afyon ve Kara
kuyu Isparta arasında her gün işliyen yolcu trenleri ile Balad1z'da 
buluımak üzere Burdur Baladız arasında her gün muntazam muhte-

Gazetemizde çıkan yazılarla reıılmlerln 
b ber hakkı wt kendisi lçlndtr. 

2 - istekliler ba işe ait tartname, proje ve sair evrakı ÜÇ tt 
nıukabilinde Dahiliye Vekaleti BelediJeler imar heyeti fen tef'" 

1 ğind~ıı alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 Birinci teşrin 936 tRrihine rastlıyan cuıııart~ 
günü saat on birde Ankarada Da biliye Vekaleti binasında topiJP'! 
r:ak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

lit katarlar işliyeceği muhterem halka ilan olunur. (1525) 

11ınımooııııı~ııııımı~ ınıııımıııı~ı , ıoo111nıını1111111111 111111 11111111 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehcuaııı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ls. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa 

!11111 rah hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Sah, cumartesi günleri 

sabah ''9 1/ 2 • 12" saatleri hakiki fı 

karaya mahsustur. Herkesin halint 
göre muamele olunur.Muayenehane vt> 

yazlık telefon: Kandilli ::ıs 

Ş ! mdiye kadar binlerce kişiyi zeng:n etmiştir , ' 6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. Yakacıkta satılık 

Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. arsalar 
4yııca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık nat!::O~~~d~~sf:J:1ta~:t 0~~ 8~: 
i!ramiye'erle (50.0CO) liralık iki adet mükafat vardır yat~r:~tı!~ct;.~~r Seref oteı müste-

•llfilWijlJllWIEll• ~W · ılj~jjj cirine müracaat. . 1 

i ı : : ~!I' 1: :ıı1ııııı11!\lllllllllll!lfül\ 1111 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istelrlilerin a~ağıda yazılı ,,J 
nat V:! vesaiki aynı gün saat ona kada..:- Komisyon Reiıliğine tA 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
lira muvakkat temi:ı:ıat. 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikala1. ~ 

C - Kanunun 4üncü maddesi mucibince eksiltmeye ginneğe 
mani bulunmadığma dair imzalı bir DJektup. 

D - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası. J' 
T ~klif me~tu~!.ar: ihal.e gürıü. sa at ona. kadar ma~buz muk~bili ,. 

Komısyon Reıslıgıne verılecektır. Posta ıle gönderılecek teklıf fil1'' 
tupla;ımn iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
misyona gelmiş bulunması lazımdır. 

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

~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~ 
Sahibi: ASIM US - VA.KIT Matbaası Neşriyat ~irektöıji:_Refik ~ f:ieV'~: 


