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SPOR 
Moskovadaki Türk • Ruı gÜreşinin 

zengin tafsilatı bugün albncı sayfamızda 

düşüi-d Fransa, Frank kıymetini · 
• il 

u 
lngilter.e, Amerika ve Fransa 
mühim bir anlaşma imzaladılar 

Devletler kontenjanı da kaldıracak 
-
lsviçre de paraşını düşürecek, Türk 
lirasının kıymeti sabit kalıyor 

Fransız frangının yüzdeır--·-· .... '· · --·· _..,_._, ' -
otuz derecesinde düştüğü ha LJu··k .A. t Tıu··rk para.sının kıy
beri, dün sabah dünyanın her I7 1 Ume 
tarafında bomba gibi patla - h .l mıştır.Franktabiiolarakdü mefİnz mu 0/QZQYll kar.ar Verdi 
şecekti, düşmesi zaruri idi. 
Franaada maişet masrafı git 
tikçe yükseliyordu. 

Maaşları ve ücretleri yük
seltmek icap ediyordu. Bu -

Franız nihayet altm esaamdan ayıra'l Fran. 
1a Halk Cephesi hükiimeti !iefi Leon Bhım Dll karşılamak için vergileri 
--------------artırmak çaresine müracaat 

B I• r hafta l ı k 1 edilemezdi. Buna imkan yok 
tu. İster istemez frangı kıy 

h 
metten düşürmek yoluna gi-

fa rİ dilecekti. Zaten kağıt parada 
AL--Jı r ... : .. ıart..&.zrotN -~., .. !!:irca artıp duruyordu. 

.. • • Eskiden frangı muııarazada en s ancak Tu~klerı?ın neka- ziyaqe mutaassıp olan Sarl Ris. 
• dar derLn b}r, i"'I!l!ra ~G..m.bi adaml&r birer bir r .fr.an 
ıçıncf e kıvrandıklarını nepımıı . 
biliyo duk B"t·· 1 k . gı kıymetten dUşilrmeye taraftar ke 

r • u un mem e etın .1. eli 
kalb · d · k d l . . l b sı ıver . 

ı, aıma ar et erımız e e- Büt" b 1 ~ k 
raberdi. un un ara ragmen ıym.et -

Bu hafta içinde bu alakamızı, te~ düşme haberinin bir sürpriz te
açık bir surette 'fade etm k f _ sirı yapmasına sebep, Blum kabine-

ı e ır .. b .. 
aatınr bulduk. F ranaa _ Suriye sı~ın u ışı çok m~aretl~ idare _et • 
anlafmaıı buna vesile oldu. mış olmasıdır. Kabıne mutemadı • 

Fakat bu vesile olmasaydı da me- yen kıymetten düşme havadislerini 
tıeleyi münakaşa etmek ihbyacmı tekzip ediyor ve frangın altrn kıy -
şiddetle duyuyorduk. Biz Fransaya metini muhafaza edeceğini ısrarla 
280.000 Türkü ancak bir emanet di- söylüyordu. Bir taraftan da. el altın
ye vermiştik. Fransızlardan kendi - dan lngiltere ve Amerika ile konuş
leri hakkında müspet taahhütler, malara devam ediyordu. Borsa ma
kayitler, şartlar almıştık. Türk nevralarına ve şahsi işlere mani ol -
bayrağına benzer bir bayrak altında mak için bu müzakerelerde çok sıkı 
istiklale yakm bir mevcudiyet geçi- bir ketumiyet muhafaza edilmiştir. 
re~eklerdi, memurların çoğu kendi - Neticede Fransa, Amerilia, tngil· 
lerınden olacaktı, harsi inkişafları tere arasında müşterek bir kıymet 

hiçbir kayde tabi bulunmıyacaktr. 

Fransız frangının kıymetinin indirilmesi, piyuamızda derin bir tesir 
husule getirmi5tir. Bu sıkı alikanm ba§hca sebebi, kendi paramızın 

Fransız frangına bağb olmasıdır. Şimdi ne olacak? Türk parası, 

Frans1Z frangını mı takip edecek, yoksa dabs fazla. miktarda franga 
muadil mi tutulacak? Yahut diğer müstakar bir ecnebi parasına 
göre mi kıymeti tesbit edilecek? 

Dün, üç muharririmizi bu mesele etra.fmda fikir ve maJômat top -
lamağa memur ettik. Elde ettikleri· miltaıea.lara göre n.ziyeti şöyle
ce hulasa edebiliriz : 

Türlr parasının frankla hiç bir münasebeti ve akrabalığı yoktur. 
Bir 'l'iirk lirasma 12 frank 6 santim diye, frank üzerinden bir kıy
met tesbit edilmiş olması, sırf ticari muamelelere bir kol&ylık esası 
hazırlamak maksadiyledir • Frank düştü diye Türk lirasının düşmesi 
lazımgelmez. lngiliz lirası düştüğü za.m.a.n bizim paramız nasıl 1 
sabit kalmışsa ve Ingiliz Uruı yerine Fransız frangı nasıJ kabul e-1 
dihnisse hu defa ~ine İngiliz llruııiı, Dolanda fiorinbıl, İsviçre fran, 
Jrtnı. hatta kıymeti aiti.na nlSbetle tesbit edilmişse, daha fazla miktar
da olmak şartiyle, Fran&nf fra.n.gmı ölçü ala.biliriz. Demek ki Fransrı 
frang. düştü diye Tlirk UııWıun obü takip etmesine hiç bir mail.,.. , 
ruret tasavvur edilemez. . 

( Arkası 10 uncuda 1 ---.- ------- . • ..... :lı11--------

istikrarı esasına varılmış ve Londra 1 
iktisat konferansının varamadığı ne 
tice hiç olmazsa bugUn üç büyük 1 
memleket arasında takarrür etmiş - 1 
tir. Diğer memleketler, isterlerse, 1 
bu istikrar birliğine karışmaya da-1 
vet edilmişlerdir. 

Frangın sukutu her memlekette 
büyük sademeler husule getirecek 
ve milletler arası hayatta yeni bir em 
niyetsizlik ve bedbinlik uyandıra • 
caktır. Halbuki mesele üç bliylik 

[ Arkası 10 uncuda ] 

Fransızlar bize . ve Sancak Türk -
terine karşı sözlerini tutmamışlar -
dır. İskenderun ve havalisinde Türk 
ltiğü imha için harsi ve iktısadi ne 
gibi silahlar kullanmak mümkünse 
kullanmışlardır. 

Bu hafta canlanan alakalar artık 
gevşemiyecek ve sönmiyecektir. 
280.000 Türkün varlığını ve inkişa • 
f mı tam ve hakiki bir emniyette gö
rünciye kadar gözlerimiz lskende -
run ve Antakya üzerinde kalacak, 
hususi temasların neticeleri ve Su • 
riye intihabmdan sonra Türkiye, 
Fransa ve Suriye arasında yapılma
sı zaruri olan üçüzlü anlaşma büyük 

lmralıadası mahkUmlar 
cenneti oldu 

bir sabırsızlıkla beklenecektir. 

CeneoreJe müıkül dakikalar 

M emleket haricinde haftanın 
en mühim nıe!!lelesi, :Millet -

ter Cemiyeti toplantısıdır. Bütün 
dünya bir iki gün şu sual üzerinde 
durdu: Habeş murahhasları kabul 
edilecek mi, edilmiyecek mi? 

Yüzlerce mahkuma iki jandarma 

Adliye Vekilinin bir sözü: Türkiy:ede otuz bin 
mahpus var. Bu yüzden senede tamam 

dört milyon lira açık veriyoruz 
• 

fspanyada harp çok şiddetli bir saf
haya girdi. Burada hükamet tarafta
rı kadın ve eruk iki askerin cepheye 
giderken öpüşerek vedalaştığını gö • 
rüyorsun:uz. Son haberler üçilııcii 

Bay fada • 

rınew-..,..._._ ....... toll ..................... trl!WWW .._~ 

Habeş ordusu 1 

taarruz 
emri aldı 

Türkdili bayramını dün bütün memleket heyecanla kutladı. Burada 
dün Halkevindeki bayram merasiminde bulunanlan görüyoruz. Bayram 
tafsilatı 8 inci sayfada, Türkdili tetkik kurumu genel sekreteri Ibrahim 
Necmi Dilmenin çok güzel bir hitabesi de ikinci sayfamızdadır. 

ingi~tere AkdeiıiZde 
kuvvetleniyor 
İtalyanın canı 

Roma gazeteleri İngilter~yi münase
bet bozmakla itham ediyorlar 
Londra, 23 (Hususi) - artırmıştır. Akdenizi bırakmak, im .. 

Deyli Telgraf gazetesi, İn- paratorluktan feragat etmek olur. 
gilterenin Akdenizdeki si- Akdenizt İngiliz ticaretine açık bu -

lundurmak, lngil terenih öteden beri 
yasetinin değişmediğini ve siyasetidir. Değişen §erait onun bu 

Maltanın eskisi gibi Akde- siyasete devamını daha az değil, da
nizde İngiliz isimlerinin en ha1azla icap ettirmektedir. İhtiya<:ı• 
belli başlısı olacağını anla- mız yeni bir maksat takibi değil, mu
tan Bahriye Nazırı Sir Sam dafaamızı modern tekniğe uydur. 

maktr. Bunu yapmakla kimseyi teh
vel Horun beyanatı dola - dit etmiyoruz." 
yısile yazdığı bir başmaka- Deyli Telgrafın deniz muharriri i-
lede diyor ki: se şu satırları yazmaktadır: 
"Akdenizdeki vaziyetimiz, akıl ve "Hükumet, Italya - Habeş buhra· 

basiretin temin ettiği derecede emin nı sırasında tahaddüs eden nazik va,.. 

olacaktır. Bir Ingiliz Bahriye nazırı 
bundan daha gerisini temin edemez. 
di. Çünkü Akdeniz İngiltere için Un.-

paratorluğu.n en mühim damarıdır. 
Süveyş kanalının açılmasındanberi 

Hindistan, Seylan, Malay, Hong 
Kong ve Avustralyaya giden en mü
him yol budur. Ingilterenin Mısır, Su 
dan ve Filistinde üzerine aldığı me· 

[Arkası 3 üncüde] 

~ 

Rusyada galibiz 
Bisikletçilerimiz dün Leningrat t..
kunma karşz birinci oldular. Atin:ı
da da bugün Balkan oyunları baş. 
lıyor. Liitfen üçüncü sayfayı ac;ınr~. 

suliyetler bu denizin ehemmiyetini ............... ....._ ......... 

Şehrimize üç lngi.iz 
mebusu geldi 

Türkiyeyi çok iyi buldular, fakat 
hayat pahalılığından şikayetleri var 
"İstanbul çok pahalı yer ... Bu teraitle buraya seyyah gele

mez. Fransa senede turizmden elli milyon İngiliz lirası alıyor. 
İstanbul dünyanın çok eski. çok güzel •ehri... Burada fiyatlar, 
her şey makul olsa dünya turiz m hareketinin buraya akın yap
maması için sebep yoktur:" 

Bükreş Parlamentolar Arası kon. 
feransmdan dönüşte İstanbula uğra- • 
yan üç İilgiliz meb'usunun vardığı 

netice budur. 'Vç meb'ustan ikisi Sir 
Vilya.m Velden ve miralay V eb 
Baldvin dün akşamki ekspresle ~em· 
leketlerine dönmüşlerdir. lngilterenbı 
büyük inşaat şirketlerinden birinin 

Mesele çok mühimdi: Habeşler ka
bul edilirse İtalyanlar çekilecek, beş 
Lokarno devleti arasında Londrada 
yapılması düşünillen toplantı belki 
de suya düşecek, A vnıpadaki gayri
tabillik ve emniyetsizlik havaSI §id
detlenecek ..• 

Fakat Habeşleri kabul etmemek 
le Milletler Cemiyetmin kendi kendi
ni inkar etmesi ve iflasa. razı olması 
demek olacaktr. 

La Ha.ye Adalet Divanını işe ka
rıştırarak havale tarikile işin için -
den çıkmak ve meseleyi örtba!i ~
aıek düşünüldü ve istenil<li. Fakat 

Port•ai.t, 26 ( Röyter A- başında bulunan Mister Somervil bu
ianaı bildiriyor). - Garbi rada ve Ankara.da bir kaç gün ka.
Habt!fÜlan hükUmetinin Go- Ia.cak, memleketimize sermaye getir
re üzerine yürümekte olan mek ve inşa.at teşebbiislerine atılmak 
ltClyan kuvvetlerini tevkil hususunda.ki imk3.nlar hakkında i~ 
için bir mukabil hücum ya~ tidaf bir araştırma yapacaktır • 
pılmcuını emrettiği rivayet Dün evvela Perapalasta Sir Vil
olunuYor. Negüaiin damadı yam Velden ile görüştük. Avam Ka 
Raı Deıta ile Rcu Kassanın marasmda Kenterburiyi temsil edi
oğlu Raa Aberra otuz bin yor. Mesleği ziraattir. Fakat senelerce 

""'--·~ --l 

lmralı adasında tamamen serbest ya.şıyan mahkumlar "TAN" objektifi~ 
karşısında [Tan ınuha? ririnin oradan qetirdiği zengin. tafsilat 1 nci 
-..,taUl ' 

1 
muharibin bQfında olarak belediye azalıklannda bulunmuştur. 

i bu taarruzu idare etmekte Halka ait içtimai ve sıhhi milessese-
• imi,ler. 1 lere çok merakı vardır. Bunları gör- Şehrimize gelen lngiliz mebuslarn 
...... _.,....._ _________ ...& [Arkası 10 UACuda l cian Mister Somervil 



====2 ============::==============================~AN 
Dil Bayramında 

1. Necmi Dilmenin 
Radyodaki nutku Ufak hırsızlıklar 

bir hayli çoğaldı 
Maarif vekili Galatadaki mey

dan güzelleşecek 

21. 9. 936 

Siyaset alemi 
F ransanın kararı 

F .raıuuada. haJk oephesi hü.kft• 
meti proğramınm birinci 

safh&.,mı tatbik ettikten sonra ikinci 
safhaya geçmiş ve .Fran8a.llln en mü• 
hhn ve en hayati meselesi ile meş-

Bu çalışmaların verimi, Türkün orijinal varlık 
cevherinden geliyor. Cevheri keşfeden ve ken

disinde tecelli ettiren de Atatürktür 

Dün geldi, parti işlerile 
meşgul oldu 

Fanila çalan çocuk Maarif Vekili Saffet Arıkan, re•a.-
tevkif edildi katinde Yüksek Tedrisat Umum Mü-y u.~tt~~ları:'.", bundan dört yıl önce, bugün, Ulu Önder Ata- Son gilnlerde lstanbul Müddeiu • dürü Cevat olduğu halde dün sabah 

Buraya Ata türkün büyt= k 
bir heykeli dikilecel< t r 

gul olmağa ba.'Ja.nuştır. 
Proğramm birinci sa.fhasında ba • 

~lan bütün işleri hepimiz de bili• 
yoruz. Bunlar kırk saatlik mesai 
haftası, ameleye her yıl on beş gün .. 
lü.k ücretli mezuniyet, amele Ue pat .. 
ronlar arasmda kollektif mukavele, 
Fransa deylet banka.sou millileştir • 
mek, silah imali.tmı milli kontrole 
tabi tutmak gibi mühim i.şlerdi. 

turkun yuce dehasından yeni bir güne, doğmuttu. Türklü- miliğini ve sulh ceza mahkemele ini Ankat'Wan şehrimize gelmi§, i!;tas
gün yeni varlığına kültürden bir temel kurmak iıtiyen Büyük en çok işgal eden auçlar küçük hır- yanda Parti ve Maarif erkanı tarafın
Kurtarıcı, Türklüğe, Türk gençliğine dil üzerinde ça.lıtma yolla. sızlıklardır. Mahkemelere değerleri dan karşılanmıştır. Saffet Ar(<:an, 
rını açıyordu. beş, altı kuruşu geçmiyen birçok hır- doğruca Partinin Vilayet merkez bi-

26 Eylul 1932 de Dolmabahçe Sarayında toplanan Birinci sızlıklar gelmektedir. Boş bir r:ıkı nasına gelmiş ve burada bir müddet 
Dil Kurultayı, itte bu yeni ve parlak günetin ilk etrafa yayı • şişesi ve küflü bir çöp tenekesi, bir Umumi Katip vekili sıfatile Parti iş-

Liman İdaresi tarafından Galata 
rıhtımında yaptırılacak büyük mey -
dan için diln mUtehassrslardan 
müteşekkil bir heyet tarafından ma· 
hallinde tetkiklere başlanmıştır. He
yet, Belediye fen heyeti azaları, Li -
man mühendisleri ve şehircili!< müte
hassısı Prost bulunmaktadır. Heyet 
tetkikatını bitirir bitirmez meydanın 
açılmasına başlanacaktır. Hazırlanan 

projeye göre meydan, merkez rıhtım 
ve Çinili rıhtım hanlarının ön kıs•m
larında bulunan 24 metre kutrun iaki 
sahada yapılacaktır~ Parmaklıklar 
kaldırılacak ve her iki hanın önün -
den geçen geniş cadde meydana kal
bedilecektir. Meydan şehrin deniz -
den gelenler için bir kapısı mesııhe
sinde olacağından buraya Atatürkün 
uzaktan görülebilecek bir kaide Ü.le· 

rine büyilk bir heykeli dikilecektir. 
Bu heykelin birisi san'atkarlarımıza 

yaptırılması kararlaşmış gibidir. Bu
nun için bir müsabaka açılması da 
düşünülmektedir. Meydanın yapılma

sından sonra otomobiller Merkez ve 
Çinili rıhtım hanlarının arkasındıki 
caddeden işliyebileceklerdir. Ayni za
manda Deniz Ticaret Direktörlüğü 
binasndan Çinili rıhtım hanına kadar 

lan Ifığı ıayılabilir. · · b lerile meQgul olmuştur. sımıt, ir ekmek ve bir kilo zeytin :ı- M. Blum hükümetfnin t bu işleri ha.. 
f8,nna8ı, hllkôrnetinin iş başında kal .. 
ma..-ıı ihtimallennl günden güne 
kuvvetlendiriyor ve bu hüldiınetln 
Fransada siyasi istikrar temin ede • 
ceğinl ifade edfyonlo. 

Türk hiıtoryaıı ,- çaldıkları için adalet huzuruna çıka - Vekil, şehrimizde bir müddet kala· 

O tuz Ağustos 1928 de yeni TUrk mek isterim : rılanlar vardır. Sultanahmet sulh cak ve bu esnada Üniversitede ve Gü;-
aifabesinin kabuliyle Türk Bütün yurtda.şlara okuma yazma birinci ceza mahkemesi dün bir ~İ§e zel San'atlar Akademisinde yapıla !ak 

kUltUr hareketine ilk çığırı açan Li- öğretmek yolunda, 1928 harf inkı18r ve bir çöp tenekesi çalan iki suçlu uıla~at ~e bilhassa Hukukla }.fülki • 
der, dil devrimine elkoymazdan ön - bındanberi verilen emekler, oldukça hakkında beraet karan vermiftir. Y~?ın. do:der seneye çıkarTlmas~ .ve 
ca ,başka büyUk bir konunun üzerin- ilerlemiştir. Okur yazarlar nisbeti Sultanahmet ikinci sulh hakimi Sa- ~ulkıyenın Ankaraya taşınması ışıc-
de uğraşmıştı: Tilnk historya.sı... göğüs kabartacak derecede yilksel - lahattin Demirelli, Hüseyin isminde rıle meşgul olacaktır: . . . 

AtatUrkUn kutsal eli değdiği tarih- miş bulunuyor. İlk ve orta öğretim bir sergiciden bir kasket çalan Sabri Bundan başka Cumhurıyetın 13 

l•tikrar muele•i: 

F &kat Blum hükfımetfnin temm 

ettiği göriilen lstikramı sü .. 
rekli olup olmıyacağmı, Jiıalf mesele
lerin halli lsbat edecekti. Çtinktf 
Fransaıuıı en mühim ve halline eıı 
~ muhtaç olduğu me8ele bu idi. Bo 
DIMeıleyi haUeden hükfunet mtista.. 
kar bir hükfimet olablllrdl. 

ten önce historyamız, acınacak bir okullarına her yıl başvuran yurt isminde bir delikanlıyı 21 gün hapse üncü yıldönüm~ mUnasebetile. Parti 
yokluk içinde görülüyor ve gösteri - yavrularının isteklerine yetişmek i- mahkum etmiştir. Mahmutpaş3.dan Umumt Merkezı tarafından bır pro
liyordu: Historya diye, Avrupadan çin güçlük çekiliyor. Kültür Bakanlı· geçerken bir sergiden fanila çalan A- g_ram hazıı}amak üzere y~pılacak iç -
tercüme edilmiş kitaplarla eaki padi- ğı, son sür'atle hareket eden bir mo- pustol iemindeki bir çocuk hakkında tımalara r ıyaset edecektır. 
eahların doğuş, tahta geçigi ölüm ta- tör hıziyle hem yetişkin halkı okut- da Sultanahmet sulh birinci ceza. ha- N alia Vekili T rakyada 
rihlerinden ve biyografilerinden baş- mak, hem de memleket çocuklarına kimi Reşit tevkif kararı vermiştir. Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili 
ka bir şey bilmiyorduk. okul, kitap, öğretmen yetiştirmek Şehirde büyük hırsızlıkların bulıın . Ali Çetinkaya evvelki akşam bazı tet- Rllkftmetin yapacağı, Fransız pa

runu bugttnkll lktısadi §eralte uygu.ıı 
bir f lata indirmekti. 

Bunlar - sanki el birliği etmiş gi- yolunda çalışıyor. Türkiyede de oku- maması zabıtanın uyanıklığr hesabı- kiklerde bulunmak üzere T!"akyaya 
bi - Tü.r.k milletine kendi varlığını ma yazma bilmezler adedinin başka na kaydedilmektedir • gitmiştir. Ali Çetinkaya tetkiklerin-
değersiz, düşkün göstermeğe çalışı- medeni memleketlerden daha çok ol· den sonra Tekirdağından lzmire gi - Muhalifler: 
yorlardı. mıyacak bir nisbete indiğini görece- s· 1 . decektir. Ankaraya dönmezden e ·ı -

Guya bütün varlığımızın ba.şle.ngıcı ğimiz günün gittikçe yaklaştığına JgOrta reza efJ vel tekrar şehrimize gelmesi muhte- F ak&t Blum htikibnett, ha yoı. 
da herkeeten fazla Fnuısd 

komllnlstlerinbı muhalelett De ka.rşı
laıuyonlu. Fransa komü.n.i.stlerf. 
Fransamn aJtm esasmdan aynlma • 
muı j~in her ,eyi yapıyor, hattA halJC 
cephesinden ayrılarak hükfııneti yık .. 
mak için mllli bir cepheye iltihak 
etmiye, yani sağlarla teşriki mesaiyi 
de göze alıyorlardı. Fakat M. Blum, 
komüniştlerin sağla t~rlki mesai 
etmelerintn, kendileri tein siy88i blr, 
intihar olacağnu takdir ederek tuttu .. 
ğu siyasette l!trarla devam etmiş, nı .. 
hayet İn,,;Jtere ve Amerika De anla. 

dört yilz çadır halkının Anadoluya güvenebiliriz . .. meldir. 

göçmesiyle başlıyordu. Gflya kültü - Bu ~~eni sağlamak tize~: okuma Suçlular sahtekarlıktan 
rün, bilginin kaynağı, eskiden Yunan yazma ogretmek ve bunu ogrenen • • • . olan sahada bulunan küçük dük'<an-

ve Roma, orta çağlarda Arap, yeni lerde okuma revkini muhafaza etmek mahkemeye verıhyorlar 
<;ağ· ,a ise Avrupa idi. Giiya Tilr • yollarını da bulmak lfıznndır. İşte Dirileri ölü gibi göstererek sigorta 
kün bütUn bu historya akışında , sa- "Halk için yazı dili,, düşüncesinin şirketlerinden para çekenler bakkın
vaştan, akından, vurup kırmadan esası buradadır. daki tahkikata devam edilmekterilr. 
başka bir rolü yoktu . Bu yazı dilini bulabilmek için bir Haklarında tevkif kararı verilen beş 

• 
1 d • J • d lann ve diğer müesseselerin buralar-Cra aıre erın e dan kaldınlmasına ve yerlerine antre 

yapılacak ıslahat po yapılmasına karar verilmiş'\~. 

Muhasibi mesullükler Sekiz gemi daha 
Yeni tezin ehemmiyeti 

A tatUrkün yüce dehasından 

doğan Tilrk hi.storya tezi, bü
tün bu hakikatten uzak görüş \·e dU
oünüşlere karşı yeni ve doğru bir 
yol göeterdi: Dünyanın gözü önüne, 
ilim ilerninin en kuvvetliöelgeleriyle 
~onuldu ki cihan kültürünUn ilk açı
Iı~ı, jlk gelişme i1 Türkün elile plniu§· 
t\ır. İnsanlığın hayvanlı1rtan sıYzıla· 
rak ilk varlığını idrak ettiği uzun 
paleolitik hayattan, yani çok eski taş 
san'ati devrinden sonra, zekanın ilk 
yaratılışlarına kapı açan neolitik, ya
ni yeni ve cilalı taş kUlttirü, ilk defa 
orta. Aayada, TUrk iç denizlerı kı

yılarında oturan Brakisefal dedeleri
mizin kafalarında kurulmuştur. 

nk defa madeni bulup işliyen ve 
bu sayede yeni ve mUhim bir kUIUlr 
!lemi yaratan, gene o Brakisefal 
Türklerdir • 

Orta AByadan göçerek yeryüzü -
nün dört yanına akın eden Tilrklerin, 
neolitik ve maden kültürlerini dün -
yaya yaydrklan bir hakikattir. Bu 
hakikati henilz inkar "edenlere karşı 
Tilrkltiğiln ve Tl.lrk gençliğinin daha 
~ok uğraşmağa mecbur olduğunu u
nutturmak istemem. 

Fakat ,şuna da eminim ki, ne de 
olsa, tezimizin muvaff akryeti, Türk 
zekasının ortaya. koyduğu hakikat 
aydınlığı ile, artık gizlenebilir halden 
çıkmıştır . 

Jeolojinin, a.keolojinin, antropo
lojinin, etnolojinin ve bunların orta -
ya koyduğu hakikatlerle hergün da
ha çok kıymet ve ehemmiyet alma.k· 
ta olan prehistoryanın verdiği bu 
neticeyi tamamiyle meydana koy:ı.

cak ve kuvvetlendirecek olan bilgi, 
ancak dil bilgisi olabilirdi. !şte bunun 
içindir ki historya tezi muvaffakıyet 
yoluna girince Ulu Önderin önem ba
kqlm yeniden dil üzerine dönmilj -
tur. 

çok tecrtibeler geçirdik. İlkönce dili- suçlu tahliyelerini istemişlerdir. Mah 
mizde kullanılıp yabancı kökten geli- keme, mevkufların bu taleplerini red· 
yor sanılım sözlere karşılıklar aramı- detmiştir. Polis, ~imdiye kadar bu 
ya giriştik. Bunun için bir anket aç- eekilde öldtirülen (17) kişi teebit et
trk. Gelen cevaplm topladık. Bu an- miştir. Mevkuflardan ba§ka (12) ki· 
ketin verimi maksada yetmedi. Bu- §inin daha. ismi hadiseye karışmBk -
nun Uzerine halk ağzından derlenmiş tadrr. Bir iki güne kadar dava evra~ 
120 binden fazla söz fişi ile 1150 lte.· ln me.likerneye veril~elfür. Suoun 
dar yazma ve basma kitabı tanya - \•as!ı sahte"Klr rletlr. 

yeni teşkilatta kalkacak ısmarlıyoruz 
!cra dairelerinin ıslahı işile m J§ -

İngiliz fabrikası mümes
sille ri ile td.m anlaşma 

gul olan heyet, mesaisini hayli il~det 
miştir. öğrendiğimize göre, ten.la -
rın yeni şeklinde icra muhasibi mes
ullükleri kaldırılacak :ve bu i§ler doğ- C.o~eıı loı:do Al-anr.ya ısmarlanan 
ru~u. .lo6'-:r""" ı.. ... -... u•-a&uduhlcu il~ 6 .. vapur.:ı ft - c:ınnra y niden aipari~ cdi· 
verilecektir. Türkiyede yalnız !stan- ı.w.u ....... 

rak ortaya (Tarama 2.DergIM) '8tye 
bir eser çıkardık. Bunda görülen kar
şılıkları yeniden eleyerek (Cep Kıla

bul, AiilCara, tzmir, Bursa, Adana ve lecek gemif r içın e tısat Vekaleti 
züne şu yolda. devam etmiştir: 

"-Bu analizlerle varılan en bü- Usküdarda icra muhasibi mes'ullük - ile Ingiltere fabrikaları mümessilleri 
yük netice, yer yUzU dillerinde kültür !eri vardır. Diğer vilayetlerin para arasında cereyan etmekte olan mil -
mana:lan taşıyan kelimelerin, hep ve hesap işlerini esasen icra memur- zakerelerde bazı ufaktefek mesele -
Türk kökünden k<>puştuğunun orta - !arı yapmaktadır. !stanbul Muhasi- ıerden başka tam bir anla§ma hasıl 
ya çıkmasıdır . bi mes'ullüğü. 7 icra, 9 sulh mahke- 1 k 

vuzları) nı bastık . 
Bir yandan bu araştırmaları ya -

parken, bir yandan da biitUn Türk 
yazıcılarının yardımiyle yaz1 dilini 
elden geldiği kadar <;ok anlaşılır bir 
§ekle sokmak yolunu arıyorduk. 

Deneme ve araftırmalar 

meııinin icra işlerile iki iflas dairesi- olmuştur. Ingiltereye ısmar anaı·a 
Bu sözle, bütün dünya. dillerinin d" l · ıt il nin hesaplarını tutmakta ve Hea~de gemiler sekiz tane ır. ngı ere e 

hep Türk dilinden çıkm1' olduğunu ı 
ıo milyon liradan fazla para alıp ver- olan yeni ticaret anlaşması müsait o -

iddia etmi3 olmıyorum. Şimdiki hal-
mektedir. !stanbul icra muhasebe- dugwundan vapur bedellerinin tediyesi de bizim iddia ve iııpat edebildiğimiz, 

B u yol üzerindeki bütün dene- bütün dünya dillerinde bulduğumuz ciliğine vasatl bir hesapla günde bin üzerinde hiçbir ihtilaf kalmamıştır. 

pr&.K, ınuı~u· .ı"'e"'• 1&&1 .ıu9U&._. .... &.., 

karar venn~r. 
Bu karar. para ve iktisat nammli 

blr cllıan whwnin başlangıcı sa ila.-
bflir " q ' •-., 

Fransa hükümeti karanın, . yann 
parlamento)'&. tasdik ettinnege çalı· 
şaeaktır. Yann Franıııız parlimento. 
sonda mühim bir fikir ~rp~a
~ı '-uku bulR<'ağı anlaşılıyor. 

Merakla bekll~·onız • 

Omer Rıza DOCRUL 

istiklal harbi 
me ve araştırmaların netice - ve gördUğUmUz TUrk sözleridir. Bu müracaat yapılmaktadır. Yeni k'l • Gemilerin inşa müddetleri Almanla· 

· · ·· ı if d edebı"lı"n"m· nun çıktıktan sonra bu işler lsta ıbul M b• f•l sını şoy e a e . iddiamızla orijinal bir dile sahip ol- rınkinden daha uzun olacaktır. nkön- uazzam ır 1 m 
Halk için yazılan yazılarda, okul- Icra ve lflb memurluklarına devre - •• d . I 

duğunu iddia eden hiç bir millet ren- Ak 1 t rm edilecektir VUCU e et • • ıar için yazılan dere kitaplarmda dilecektir. Bu suretle dosyalar mu- ce ay vapur arı es 1 • g ırı ıyor 
cide etmediğimize kaniiz . · · 

kullanılacak dil, o halkın bildiği, ya- huebeciliğe gönderilmiyeceği için iş- Şimdiki projelerde Akay ıçın ısmar- Erkinrharbiyei Umumiye Reisligıw· 
Ancak, dünya dillerinde bulduğu. b ö ··ı ·· 1 k~ 2 13 ·ı ·· but o okullarda okuyan Türk ço- !er daha ça uk g ru muş o aca _ır. • lanacak iki vapurun 1 - mı sur· tarafından İl!ltiklal Harbinin bütün 

cuklarının kolaylıkla anlıyabileceği muz Türoc kelimeleri, en çok kültü • atlerinde olmaları kararlaştırılmış safahatını ihtiva eden büyilk bir film 
d. d k rUn yarattığı anlamlara delllet et Romanya yolile ihracat ıl olmalıdır. Böyle olma t ça ne ya- • . olduğu halde tktıeat Veklleti stir'at- vUcude getirilmektedir. Film 12 kı· 
zılarımızın halk arasında yayılması- mesiyle hükmediYoruz ki bu keli- Romanya vapur acentesı Avrupa d w ·· sımdan mürekkeptir. 7 kısmı " .. kil· · · R lerin daha fazla olmasını ognı gar - ~ 
na, ne de öğrenme zamanının kısal - meler dillere Türklüğijn dünyaya memleketlerıne olan ıhr~~tı~ızı o- . . .. . 1 _ mi§tir. 5 kısmı kalmıştır. 
tılmaslna l"mkt.n bulunamaz . . .. . . . manya yolile yapmamız ıçın fıyatlar- milştür. ÇunkU bu vapurların Ya o F'l Dil ı· 1 •ıA f' d ni k 

~ kilittir gotürdüğU devırlerde girmış - . A . . . ı m, ve ı tı a ıye e z ve a• 
Bu hedef üzerindeki çalı<>malar, · da yeniden tenzılat yapmış ve ayda va ve Floryaya ışletılmelerı mevzuu- ra kuvvetlerinin TUrkiyeyi lstil!sile 

:< tır · l · · d t d ·1 yalnız Türk Dil Kurumunun elinde- .. on defa olan vapur sefer ennı e on bahistir. Bugün 2,5 saatte ka e 1 en başlamaktadır. Ekseri kısımlan fo .. 
ki araçlarla sona varamaz. Burada İşte burada Türk hiatorya ve dil beşe çıkarmıştır. Bu suretle, giınl:r- Yalova yolunun hiç olmazsa bir bu - toğrafik olarak Türkiye haritası U • 
memleketin bütün muharrirlerine, tezleri birletmektedir: TUrk hUıtorya ce vesait bekliyen ihraç m.adkd~lerı .. - çuk saate indirilmesi imkanları diişü- zerinde gösterilmektedir. Maraş, Ga· 

tezi neolitik ve maden kültürlerinin mizin seri surette nakline ım an hıı.-
ediplerine, şairlerine, muallimlerine, Orta Aıya.daki Brakiae.fal Türkler • sıl olmuştur. Acente, hazırladığı ye- nülınektedir. Esasen Yalovanın halk ziantebin işgallerinde yerli halkın 
hatiplerine düşen vazifeler vardır. ni tarifeleri Tilrkofis vasıtasile biitün arasında rağbet görmemesinin en kıyamlarına ait parçalar, bundan iki 

Halk için yazılan yazılarda ha:lk den çrktığını ve bütün dlinayaya ya- sene evvel mahallinde ve halkın eski 
dilinii kullanmak demek, bilenlerin yıldığını ortaya koyduğu gibi, Türk tüccarlara dağıtmıştır. mühim sebeplerinden biri de vapur kıyafctlerile alınmıştır. 
bilmiuenler seviyefiine inmesi demek GUn yolculuğunun çok uzun sürruc~idir. B h ı rd !stikl~l s d 

.J " e, - Dil,, teorisi de yer yüzüne , İzmir ıergiıinden dönüt u sa ne e e 11. ava§ın a, 
degwldir. Bu, merdivenin a:ıt basama- Dığer taraftan az sür'atli vapurla - Atatürkün baAkanlıgwında Tü"ı•ku··n ço-

dağılm~ ve tUrlU dillerde başka. ba§- i tı k d 1 · · :ı-
gınw da duran, yeni yUrUmeğe başla - lzmlr sergisine § ra e en er ıçın rm Florya hattında da trenle reka - luk çocug~ile, kadın ve erke~le nasıl 

ka kılrklar a:ıtmda yer almış kültUr h t tt -fer yapan K ad niz . 0
' mış yavruyu a:lıştırmak için, yanma usus sure e-.. ar e bet edemıyecekleri anlaşılmıştır. O- sava11tığı görülmektedir Bu film ik· 

kadar inerek kolundan tutup yU.k· kelimelerinin Tilrk aslından geldiğini v~puru evvelki a~şam limanım~:r.a nun için Akay vapurları için hazırla mal edilirse, istiklal Savaşı tarihi 
seltmek demektir. kanuniyet kat'iyetle göstermekte • ~o?mU9tUr. 

1 
Vapur aş ~-rabe~ ser6lye nan projede bazı deği§iklikler yapıl. canlı olarak görülmüş ve okunulmu[f 

Her ana babanın zevkle yaptığı dir • ıştırak eden erh ~e. e ır 1Tı?a1 troj~u ması düşilnülmektedir. Denizyol\an. olacaktır. 
1 ·· t · ·1· w• Tü' k il" "G" Dil t · · · dti dil artiııtleri de şe rımıze ge mış e'" ır. bu yo goe encı ıgı r un ve uneş - ,, eonsının nya d h .. d t .11 nın ısmarlıyacagwı dört vapurdan üç -----------. . w Ayni zaman a ıe nmız e emsı er 

san'at dünyasının değerli babaların- bilgısi üzerinde yapacagı bUyUk dev- verecek olan büyük bir ecnebi Rirk tanesi beşer bin tonluktur. Bunlarda Ecnebi mütehauıalara 
Dört yılın verimleri dan beklemek elbette hakkımızdır. rimin en iyi bir §ahidi de, Üçüncü kumpanyuı da gelmlıtır. Sirkte bir ihracat maddelerimizin nakli için de göıterilecek kolaylıklar T UrklüğU, eanlı ma.ziııi kadar, Bilginlerimize dUşen vazife, yalnız Türk Dil Kurultayına gelen ve içle- çok terbiye edilmiı vahıt hayva. -:ılar her türlU tertibat ve ıoğuk ha.va de- Dahiliye Vekileti memelekete gele-
parla.k istikbaline de llyık b k d d d ğil' d" Tür" k Dil Kuru rinde eserleri her yerde dokUman gi- bulunmaktadır. poları vardır. cek ecnebi mütehassıslara ne gibi ko• 

Yeni Ve modern bl·r kültürle canlandır u a ar a e ır: • 
d ·1· · · · · d !aylıklar gösterileceği hakkında bir 

mağa • .._eden Tü"rk Cü"mhun·yeu·, hal mu, ı ımızm ıçınde saklı uran var- bi tutulur bilginler de bulunan 15 dil .....--_ ----
.._., te lifi. IIU• ~ talimatname hazırlamıı ve bunu bü· 

~:!f::::!~t~:~~::: ~:~~:f:!!~.:~:=:.:E ~;:r~~"~~~:~ı~:r!u~= . ~~-. ı~IWA~ HAVAi ::;;n;~~::-~1~:~~~1:=~~ 
kazıeık, donuk halde bırakamazdı §imdiye kadar dilimizde kullanıldığı Doğrudan doğruya bir Türk bulu- cak olan ecnebi mUtehaesıslar, diğer 
"'n.-.. dil" i ilim ll . 1 d "nl....+; halde yabancı sanılmış kelimelerin ne rı.u olan "Gün .. a. Dil., teorisi, bir 'Ullln. :Z7 Eylill 1 !iugünkü Hava : BULUTLU b'l 'bi k t 1 "bl 1 
"14,1-A ın yo any e en ...,. ... - kadar asil Türk kelimeleri olduğunu .,. ...., .J- PAZAR ecne 1 er gı on ro e ta 0 mıya ~ 
rerek tam mahiyetini ve yer yüzü go"'stermek de dilşUnen ve ~azan ay _ dan Türk dilinin nasıl ana bir dil ol- caklar, polis kuyudatından muaf bu-

kl ~ d w ko a.k b dili" kü Bu-ı'n hava k11men bulutla ıe~ek, rüı- Ci 
dilleri araaında yerini tayin etmek dınlarrmızdan beklenen bir ödevdir. ugunu ortaya yar , u • ıtr ~;nap iıtikametinden, orta kuvvette il uncu a1 Un: :Z71 Ha.ır: 145 lunacaklar, yalnız pasaportlanruı. is· 
liınndı • çUk gören eeki maeallan yıktığı gibi; e11cektir. Yalm11r :ratmık ihtimali yok- uss HICRI 1352 RUMi tiııaden biri ıan, diğeri siyah renkli 

İşte bugUn dördüncU yıldönümünü Türk kökünden kopan bir yandan da, halk içine kadar ya - tur. Recep: 10 14 Eylill olmak üzere Emniyet MüdlirlUğtıne 
kutladığımız dil devriminin ba.şlangı- kelimeler yılmıı ve herkesçe mi.nalan bilinmiı Dünkü ha va Gilneı: 5,53 - Oile : 12.0'> iki beyanname verecekler, .mukabilin· 

w b d D" h 1'"1 711.0 ·ı· t "dl H lkindi: 15,27 - Akıam: 18 01 cı bu hedeflere dogru ilk adımı de- •ı brahim Necmi Dilmen, ura a olan kelimeleri, yanl11 olarak, dilden un ava tazy.. u mı ıme re 1 
• •· Yatsı •• 19,32 _ lms"k·. 14,"12 de bir hüviyet varakası alarak bunun· 

raret içerde 23, dısarda 20 idi. Buhar taz- • 
mekti. O gUndenberi geçen dört yılın yabancı dillere ait 11andığıinız çıkannak ve yerlerine yeni IÖzler - - 1iki 11,2, rütubet yüzde aeksendi. la, memnu mıntakalar hariç olmak 
ı..ı .. de alman verimleri, bu kutlu bay- bir takım Tilrk kelimeleri hakkında ramalt gu··çıu;;n'lu de ortadıı.n kaldt.r- G b · raret derecesi en çok 15, en 11 11 derece Uzere ietedlkleri yerleri dolaaablle .. ~.ı.u !!IY eçen ıene uıun ve buhar teveıtilrü vııu•t 10.76 ka .. iedil - v 
ram gününde kısaca gözden geçir- misallerle izah.at verdilrten ıonra ı(). mıştır • Geçen ıene bucfin hava tuyiki s&,o. hıt· miştir. crkle,.dlr 



27-9-936 ~-:-===================================:=--======:::== :r A N 

ispanya asileri Bilbao 
ya bomba yağdırdılar 

Siyasi -hadiseler çıktı 
• 

Bir lngiliz gemisi hükumete mensup 
bir zırhlıya karşı ateş açh 

~~rr
).·~ 

lspmıyaM. ds!lere karşı cepheye gid.en kadın askerler ~ 

Londra, 26 (Radyo-TAN) - Is • -------------
_panyadan gelen en son haberlere gö 
re vaziyet şu merkezdedir. 

Bilbao şehri j.silerln tayyareleri 
tarafından iki kere bomho..m-- -
dilmiş, ikinci bombardnnan sırasın-
da lngiliz konsolosluğu cUz'i tahri -
bata. uir~ışf:no R.o-har.dımSln~. 
?in bir sürü tahribatına sebep olmuş, 
birçok evlerde yangın çrkmıF. Za
yiat miktarı maliim değildir. 

Asi general Molanın yarın şehre 

karşı kat'i bir taarruzda buluna<:ağı 
haber veriliyor. 

Miralay Yagne Toledo şehrine doğ 

ru ilerlemektedir. Haber verildiğine 

göre Yagnenin kıtaları şehirden iki 
Uç mil mesafededir, 

Şimalde hükftmet kuvvetleri Ovle

C!o şehrine yaklaşmıştır. Asiler şehir 

etrafında. siper kazmış ve siperlere 

girmiş bulunuyorlar. Iki tarafın bu
rada çarpışacağı anlaşılıyor. 

:Asiler tarafından verilen maluma 

ta göre Alkazarı mUdafaa edenler 

h8.IA. mukavemet göstermektedirler. 

KRALI BEKLIYENLER 

· Londra, 26 (A.A.) - CebelUttarik 

tan buraya gelen haberlere göre, 
ytizlerce kral taraftan eski Ispanya 

kralı Alf onsu görmek Umidiyle dün 

akşam Italyadan gelen "Re~,, gemi 

eine çrkmışlarsa da sabık lkralı yolcu
lar arasmda görememişlerdir. 

YlNE. IHT1LAF 
Roma, 26 (A.A.) - Resmi maha-: 

fil, iki ttalyan vatanda.şmm tevkifi 

tlzerine Italya ta.rafmdan Madrit hU

kumetlne bir iiltimatom verildiğin -
aen haberdar olmadıklarını bildir • 

mektedirler. 

KANLI Bffi lHT!MAL 
Hendaye, 26 (A.A.) - Asilerin iş

galindeki ha.valiyi gezen Röyter mu 

habirile diğer bitaraf müşahitlerin. 

tahminine göre asiler dahili bir 
harpten muzaffer çıkarlarsa faşist 

ve muhafa.zak!r kralcıların iktidarı 

ele geçirmek için biribirlerine ıir .. 
meleri muhtemeldir. 

ATEŞ E'ITI 

Yugoslavyada 
lıöylüler kazandı 

Köylünün borçtan kurta
rtlması için bir l<ararna

me tasdik edildi 
Belgrat, 26 (A.A.) - Başbakan 

Stoyadinoviç, bugün Bakanlar konse
yi tarafından köylü borçlarının tesvi
yesi hakkında imza edilen kara~:Ja

menin ehemmiyetini kaydeden uzun 
bir beyannameyi matbuata tevdi et -
mi§tir. 

Alacaklıları mühim kayıt altında 
bulunduran ve köylülere borçlarım 
tesviye etmek imkanını veren bu ka
rarnameden maksat, köylü kü ~!':lsi 
menfaatlerinin korunması ve zirai 
kredinin yeniden kurulmasını temin
dir. 

Filistin de 

Bir günde 19 Arap öldü 1 

40 Arap yaralandı 
Kudüs, 26 (Röyter) - Son 24 sa

at içindeki mtisademelerde bır İngi
liz neferi ve 19 Arap ölmüş, iki İngi
liz zabiti ile 40 Arap yaralanmıştır. 

Sözlerini tutmı
yan tacirler 

İktisat Vekaleti İzmirde 
tedbirler alıyor 

Izmir, 26 (Tan muhabirinden) 
Burada bazı tacirler üzüm ve incir 
Uzerine vaktile .alivre satış yaptıkla
rı Alınan ithalat tacirlerine taal:ı'ıüt
lerini yerine getiremiyeceklerini açı
ğa vurmuşlardır. llıracatmıız bakı -
mından çok mühim olan bu meselede 
Türkofis derhal müdahale ederek ta
cirlere taahhütlerini yerine getirme
lerini bildirmiştir. lktısat Vekaleti 
bunlar hakkında kanuni · tedbirler a
laca.ktir. 

Uzak Şarkta 
harp kokusu 

----..... ,. .. ,,·-----·-----"" 
Haberler arasından 

seçtiklerimiz 

D ün Romada ltalya ile Bul 
gar murahhasları ara -

sında bir ticaret anlaşması im -
zalanmıştır. 

* •• 

F ransa ile Lehistan arasın-
daki yeni mali anlaşma -

ya göre Fransa şu günlerde Le
histana 300 bin frank verecek
tir, 

••• 
F ransa kabinesinde fenni 

araştırmalar müsteşarı o
lan Madam Küri Sorbon profe
sörlüğüne namzetliğini koydu -
ğu için kabineden istifa etmiş -
tir. 

• • • 
B erlin, 26 - Mısır Başba-

kanı Nahas Paşa, Finans 
Bakanı Makram Paşa ve Oenel 
sekreter Osman, resmi olmıyan 
bir zjyaret için buraya gelmiş -
lerdir. 

* • • 

P aris, 26 - Nehir nakli -
yatı işçilerinin ildn et -

tikleri grev, bütün vilayetlere si 
rayet etmektedir. 

NUWWWWllWWWW ___________ , __ ........ 

Atatürkün 
kıymetli bir 

hediyesi 
Yugoslavya nazırına 
f otoğraflannı verdıler 
Belgrat, 26 (Radyo-TAN) - Tür

kiye sefiri Ali Haydar Aktay bugün 
Yugoslav nazırlarından Şevki Beh -
mene Atatürk tarafından hediye edi
len ve Atatürkün öz ve soyadlarının 
ilk harflerini altınla işlenmiş olarak 
ihtiva eden bir fotoğrafını takdim et 
miştir. Şevki Mehmen minnet ve şük 
ran hislerile mütehassis olmuş ve bu 
Dlı:ılt:ı.i..uW. AtAtUrlı.c. a.reı:nı dilo~ 

tir, 

Rusyada bisiklet
te birinci olduk 
Yedinci Ba)kan oyun

ları bugün açılıyor 
Leningrat, 26 (Tan muhabirin -

den) - Bugün (dün) yapılan yüz ki
lometrelik bisiklet müsabakasında 

TalAt birinci, Kazım ikinci geldiler, 
Puvan hesabile Türk takımı dokuz 
puvanla birinciliği kazandı, Lenin -
grat bisiklet takllDl da on iki puvan
la ikinci oldu. Bu gece on buçukta 

Kiyefe gidiyoruz. - Tezcan 

Atinada bugün 
Atina, 26 {Telefonla) - Balkan 

oyunlarına iştirak için burada topla
nan Balkanlı sporcular bugün 5,30 
da Meçhul asker abidesine mera.'3im

le çelenk koydular, sırasile bütün 
Balkanlıların milli marşları çalındı. 

Balkan komitesi azası ve takım şef

leri abide defterini imzaladılar. Ya • 
rm (bugün) 3,30 da Yedinci Balkan 

oyunları Atinanın tarihl stadında a

çılacaktır. K:ralın da hazır buluna
cağı söyleniyor. Türk takımı spor -
cularmm maneviyatı yerindedir. Fa
kat Almanyada bulunan gülleci Ir -
fan ile lngilteredeki sırık atlayıcısı 

Fethi henüz gelmediler. Yunan ta -
kımmm formu iyidir. Rumenler de 
ümitlidir. Bulgar atletleri henüz ye-
nidir. - B. FELEK 

Titülesko tehlike
yi atlatıyor 

Sen Moritz, 26 (A.A.)' - TitüJes
konun ahvali umumiyesi salaha doğ
ru mühim derecede yüz tutmu9'.'ur. 
Kansızlığı sür'atle zail olmakh.dır. 

Hasta, halihazırda tehlikeyi atlat -
mıştır. 

Londra, 26 (A.A.) - Cebelüttarik 
ta demirli bulunan bir Ingiliz harp 
gemisi, nasyonalistlerin ateşinden 

kaçarak Ingiliz kara sularına girmiş 
olan "Almicante Ferendia,, adlı kızıl 
.,rpito çekerlne ateş etmek mecbu-
7iyetinde kalmıştır. 

Şanghay, 26 (A.A.) - Japonya - birlere başvurınıyacağı hakkındaki 
nm Şanghaya başka harp gemileri haber, buradaki gerginliği bir dere -
yollamıyacağı ve derhal askeri ted- ceye kadar izale etmiştir. 

Cenevrede Fransa hari
ciye nazırı da söz aldı 

Diyor ki: " Avrupa, iki muhalif 
tarafa ayrılmakla tehdit alhndadır,, 

Cenevre, 26 (Hususi) - Bugün Milletler Cemiyeti 
rssamblesinde Fransa Dış Bakanı M. Delbos söz söyledi. 
Deıoos evvela beynelmilel iş birliği esaslarından bahset
ti ve dedi ki: 
"- Iş birliği, her milletin kendi iş----------------

lerini kendi idare etmesi, hudutları 
içinde organize olması ve herhangi 
bir ecnebi müdahale ve tecavüzden 
tama.mile masun olması ile bir mana 
t~ıyabilir. Dünyada şimdi hüküm 
süren anlayışlar, Avrupayı iki mu -
halif tarafa ayrılmakla tehdit et -

mektedir. Bu tehlikeleri mübalaga 

etmek doğru değildir. Fakat muhte

lif fikirlerde bulunan Avrupalıların 

ihtilafı neticesinde bu gibi tehlikele • 

rin doğabileceğini de nazarı · itibare 

almak lazımdır.,, 
Delbos daha sonra Fransanın si -

ya.si sahada olduğu gibi ekonomi sa 
hasında da iş birliğine taraftar ol • 
duğunu söylemiş ve Fransanın İngil
tere ve Amerika ile yaptığı müzake -
relerden bahsetmiş, daha sonra Is -
panya işlerine ademi müdahale me -
selesine geçerek Fransanm biribirine 
rakip müdahalelerin doğuracağı aki
beti hesaplıyarak ademi müdahale -

yi temin etmek istediğini, yoksa bu
nun lakaydiden ileri gelmediğini an
latmıştır. Delbos silahsızlanmaktan 

bahsederken bu işin üç merhaleye ta
bi olması lazımgeldiğini, bunların da 
evvela silahları kontrol, sonra silah-
ları tahdit, en sonra da silahlan ek
siltme olduğunu söylemiş ve askeri 
masrafların neşr ve ilanı lazım.geldi 
ğini ilave etmiştir. 

Delbostan sonra Norveç Dış Ba
kam Koht söz söylemiş ve: 

"Norveç, Milletler Cemiyetinin 
119 paktında derpiş edildiği gibi, si-

lahsızlanmağa doğru gayretlerine de
vam etmesini temenni etmektedir. 

Bu iş, şimdi Milletler Cemiyeti dışın 

da bulunan Milletlerin iştiraki ol -
maksızm yapılamaz., , 

Demiştir. 

Panama delegesinin de bir nutkun 
dan sonra assamble celsesi. Pazartesi 
gününe talik edilmiştir. 

Bir haftalık tarih 

Çekemiyenlere ! 
- Ah, ah? 
- Ne oldu? Yine ne varf 
- Sorma? 
- lUahzun görünüyorsun.. 
- Çok kederliyim! 
- Geçmiş olsun! Neye bu kadP" 

keder?! 
- Efendim! İki şeye acıyorum. 

Yüreğim yanıyor. Kimseye de bil' şe~ 
söyliyemiyonım. İçim hfin oluyor • 

- Vah, vah! • 
- Hele bir desen de belki çaresini 

bulurduk. 
- Çaresi yok! Nasip böyle! Ne 

yapalım?! 

- E cannn! İnsan derdini söyle• 
mezse, derman bulamaz. Bir deyiver 
bakalım! 

- Efendim! Ben il.şık olup içini 
çekene; zöğiirt olup süınüğii.nü çeke .. 
ne; para kazaamak için bin ka.pınm 

ipini çekene, İspanya.da biribir:ôıi ye. 
mek için ölünciye kadar tetik ~ke • 
ne; hulus çalanak için ötekine beri
kine telgraf çekene; güreş öğrene
ceğim diye ha.bire elense çekene; ın .. 
tikar için piyasadan mal çekene; ka
bada~,ıı.ktır diye silah çekene; do .. 
lap beygiri gibi muttasıl su ~ekene~ 
Yalova burnunun dibindeyken roma.. 
tizm& ~kene; kaşlar kalem çizgisi 
olmuşken hala rastık ~kene; kan .. 
tarcı olup bütün ömründe elin malını 
çekene; pedagoji ma.ksadiyle kulak 
çekene; akıntıya. kürek çekene, derdi 
maişetle ağız kokusu çekene; yokuş .. 
ta yüklü araba ç.ekene acımıyonım. 

[Başı 1 incide] 
müşterek emniyet ve ademi tecavüz 
meselelerini çok ciddiye alan küçük 
memleketler ağır bastılu. Cenevre
de hakiki Milletler Cemiyeti ruhu üs
te çıktı ve zafer kazandı. 

kat Fransada hüküm süren bütün - Güzel? • 
şartlar buna imkan bırakmryacak - Yalnız acıdıklanm ~ekemJyen• 
yoldaydı. Bir taraftan altma nis - fer. 
betle kağıt para miktarı mütemadi- - Araba çekemi:renler mi! 
yen çoğalsın, diğer taraftan kağıdm - Ha.yır! Yavrum! Azıclk zeki olf 

lngüizlerin •iya•i mezhebi 

kıymeti sabit kalsın. Bu her halde Çekemiyenlere, seni. beni, şunu c;eke· 
beklenemezdi. Bilhassa ki Fransa - miyenlere acıyorum. 'Lakin elden ne 
daki iktısadi gidişte frangın düşme- gelir?. Çekemi)·orlar .. •1 ngiltere Hariciye Nazın Ede- sini icap ettirecek türlü türlü sebep- _ Ne diyeyim! Allah çektirme-

nin Cenevredeki nutku da ler vardı. ~in! 
bu zaferi teyit edecek ve Milletler Şimdi anlaşılıyor ki Blum kabine- B. FELEK 
Cemiyeti prensiplerine kuvvet ver -
direcek mahiyettedir. Eden Avru - si bu zarureti iptidadan görmüş, ..... -- --- - ....... - ... - .. 1 
payı ikiye ayıran siyasi mezhep ay- Londra ve Vaşington ile aylarca giz- r·-;:; AS 1 L YAZIYORUZ ? 
rılığı kar.şısmda !ngilterenin mezhe- liden gizliye konuşmuş, ,. nihayet üç L:: _ -- , 
bıni bidirmlştir: İngiltere, Cemiyeti büyük memleket arasında bir para Tarih içinde değişikliklerine ruğ• 
Akvamcıdır... birliği kurmıya, böylece frangın düş- men (Türk edebiyatı) va..stfl.arı Tırr·T; 

Eden her memleketin Milletler mesinden husule gelecek sarsıntının dilile söylenmesi ve ya:::ılmasulır. 
Cemiyetine girmesine samimi suret- kısmen önüne geçmiye muvaffak ol- Türk ruhunu, volev muayyeıı sınıf .. 
te arzu göstermiştir. Milletler Cemi- muştur. Zar ifinde olsun, ifade etmesidir. -
yeti misakma aykırı düşmemek şar- Frangın düşmesinden birçok ferdi AÇIK SOZ~ 25 - 9 - 1936 
tile mevzii misaklar aktedilmesine ziyanlar olacaktır. Fakat üç memle
taraftardır. Garbi Avrupa için böy- ket arasındaki para anlaşmasının 

le bir misak müzakeresine de hazır- husule getireceği istikrar, milletlera
dır. Milletler Cemiyeti nizamname- 1 rası münasebetler için büyük bir 
sinde tadiller yapılmasını istiyor. İlk kazançtrr. 
adım olarak, Cemiyet misakının Ver Ahmet Emin Y ~LMAN 
say sulh muahedesinden aynlm.ası 
lüzumunu ileri sürmüştür. Bu suret
le Almanyanın Cemiyete karşı baş -
lıca itirazı hükümden düşmüş ola -
caktır. Mister Eden müsavi esaslar 
dairesinde silahları terketmiye taraf 
tar göründüğü gibi ham :naddeler 
hakkınd1 münakaşalara girişm.iye 
de hazırdır. 

LondraJa içtima olacak mı 

C enevredeki nutukta Lokar -
no devletlerinin Londradaki 

içtimaı için zemini hazırlamak gaye
si aşikardır. Fakat bu içtimaa iki 
ciddi mani çık~tır. Birincisi, İtal
yanın Habeş murahhaslarının Ce -
nevre toplantısına kabulü üzerine 
Londra içtimama gitmemiye karar 
vermesidir. 

İkincisi de Hitlerin Nürenbergte 
Rusya ile hiçbir hüzakereye giriş -
miyeceğini söylemesi ve Garbi Av -
rupa meselelerini konuşmak için 
Fransanın Rusyadan ayrılmasına lil
zum göstermesidir. Fransa, böyle bir 
düşünceden çok uzak olduğuna gö -
re Londrada bir anlaşma husulü şöy
le dursun, bu maksatla bir toplantı 
yapılması bile şimdilik şüpheli gö -
rünmektedir. 

İngiltere 
Akdenızde 
kuvvetleniyor 

[Başı 1 incide] 
zjyetin bir daha tahaddüs etmemesi
ne azmetmiştir. Ingilterenin deniz, 
kara ve hava kuvvetleri sükunet i -
çinde takviye edilecek, bütün sev • 
ktilceyiş noktaların müdafaası tama
mile modern bir hale getirilecek, de· 
ni.z ve bava kuvvetleri için yeni üs
ler vücude getirilmesi temin oluna -
caktrr . ., 

l tal ya gazeteleri hiç 
memnun değil -Fransızca Temps gazetesinin Ro -

ma muhabiri Akdeniz meselesinin J. 
talya - Habeş harbi sırasında lngil -
tere ile ltalya arasında vücuda ge -
tirdiği gerginlikten bahsederek In . 
gilterenin son haftalar zarfında Ak
denizde siyasi ve bahri yeni bir plan 
ile harekete geçtiğini anlatıyor. Ve 
vaziyeti şu şekilde hülasa ediyor: 

Ingilterenin Cebelüttarik ile Sil -
veyş arasındaki üslerini takviye et
mesi, Kral Sekizinci Edvardın Yu -
goslavya, Yunanistan ve Türkiyeyi 
ziyareti, Ingiltere bahriye nazırı Sir 
Samvel Hor11n Malta, Kıbrıs ve Hay 
fayı teftiş etmesi, Ingiltere ile Mı -
sır arasında askeri üssülharekeler ü

Cenab Şahabettin bir yazısında: "Vata11 
sağır kcf,, istiyor demişti; vüzuh ta bu 
cümlede, "Türk edebiyatı., terkibinden son
ra bir "nm,. bulunmasmr istiyor. 

Btt, meseleyi Ldhey mahkemesiM 
havale etmek gibi bir idareimaslahat 
siyasetini ansızın tersine çevirerek a
lınmış bir karar olduğu içindir ki en
teresandır. AÇIK SOZ, 25 - 9 - 1986 

"lçin,, yerine "içindir ki,, söze daha bir 
kibarlık, adeta bir derinlik veriyor, değil 
mi? ... Hem Frenkler istedikleri kadar ka
rar "alsın,, Türk karar,ı "verir.,, 

Şemsi Paşa çok nekre bir adamdı ... 
Tuhaflığı ve nükteli sözler söylemeği 
severdi. - AKŞAM, 26 - 9 - 1936 

Ne iyi muharrir! • "Nekre., kelimesini 
belki bilmezler diye manasını da söyleyi • 
vermiş! .... 

Hozatın Karacaköy il.stündelci bü. 
yük Doğa>ı tepesinde ebedi uykv..su .. 
na varan tarihi türbesile Sarı Saltuk 
ta bu ulu erlerden biridir. -

CUMHURiYET, 26 - 9 • 1936 
Türbede ebedi uykuya vanldıiını bilir• 

dim ama türbenin de uykuya vardığmı ye. 
ni öğrendim. O cümledeki karışıklık bun• 
dan ibaret mi?... Yok canım! ama ben 
tashih edilir yanh§lara balmumu yapıştın· 
yorum ... 

Altta kalan Amerikalı derin bir. 
inleme ile epeyce bayılmıştır. -

TAN, 26 - 9 - 19.JG 

Bayılmanın azı çoğu olmıyacağma göre 
"epeyce bayıJmak'', uzun zaman bayim 
kalmak, yatmak olacak. Öğle deyiver, 
a canım! ... 

Yalnız saçlarımuı rengi değil, ta • 
li1ısizliğimin ağırlığı da omu~l.anma 

çöktü. - AKŞAM, 26 - 9 - 19.~6 

Aiırlık çöker ama renk omuza nasd çö
ker? 

Ahfeş 

Bir taraftan da Avrupadaki emni
yetsizlik kazanı durmayıp kaynıyor. 

İtalya, Avusturya ve Macaristan a
rasındaki iş birliği artıyor. Almanya 
ile Avusturya arasında son anlaş • 
madan sonra çok yakınlık hasıl ol • 
muştu. Avusturya ve Ma.caristanm 
İtalyaya yaklaşması, Almanya ile 
Avusturya arasındaki rabıtayı gev
~etmiş gibi görünüyor. Buna muka
bil Almanyanm Balkanlard&ki te
mas ve faaliyetleri artmıştır. 

zerinde yeni bir anlaşma yapılması, ----ı;:::ı;:::ıı:::====:;s;:;ıı=;ıı=~ 

F ranaz frangı 

F rangm birdenbire düşürülme
si bu haftanın en mühim ha

diselerinden biridir. Blum kabinesi 
Frangı tutmak iddiasındaydı. Fa-

İngiltere ile Türkiye arasında dost • 
tuğun canlandırılması, Italyanın Ak 
deniz hassasiyetini her vakitkinden 
fazla uyandırmıştır. 

Stampa gazetesi, müdürünün im· 
zasını taşıyan bir yazıda Ingiltereyi 
ttalya ile Akdeniz şarkındaki dev -
!etler arasındaki iyi münasebetleri ih 
lale uğraşmakla, yani, Romaya kar-

şı zecri tedbirler devrinde başlamış 
olan Akdeniz paktı politikasmı irla· 
me ettirmekle itham ediyor ve Bri
tanya hliktimdarınm tam Yugoslav
ya sahillerinin Italyaya karşı teeavü 
zi tahkimatının kuvvetlendirilmesi 
düşünüldüğü sırada Dalmaçya sahil 
lerini ziyaret edişinin dikkate şayan 
olduğunu ilave ediyor. 

\ 



No. 58 Yazan : Ziya Şakir 

Uşak-Bursa hattı tutulduktan sonra 
ileri harekatına fasıla verilmişti 

- Cafer Tayyar Bey, bu teminata kem mevkiler ve siperler vücude ge
tam bir itimat gôsterememişti. Ve tirilmişti. 

bu emniyetsizlikte de nekadar haltlı Yunanlılar evvela (Ereğli ) ye bir 
olduğunu, hadisat göstermişti. miktar asker ~ıkarmışlar; bun -

lşte, bu bocalama devresinde, ları Karadan Tekirdağ üzerine sevırnt 
Garbi Anadoludaki Yunan ordusu mişlerdi. Şehir, hem karadan ve hem 
umumi taarruza geçmiş; Alaşehir denizden sıkıştırılarak teslime icbar 
ve Bursaya kadar ilerlemişti. Ve edilecekti. 
bu hengame arasında da, Cafer Yunanlılar bu planlarını, muvaf
Tayyar Bey, Edirneye avdet etmişti. fnkıyetle tatbik etmişlerdi. Çünkti bu 

Fakat; Cafer Tayyar Be)in va.zi- mıntakaya memur olan (55 ıncl fır
yeti, biraz garabet kesbetmişti. Çün- ka) nın kıt'aları çok dağınık bir vazi
kü o lstanbulda iken kolordusunun yette olduğu için bunları toplamak 
kumandanlığı - Istanbul hükumeti ve kuvvetli bir mukavemette bulun
tarafından - (S5 inci I<1rka Ku- mıık imkfı.nı elde edilememişti. 
mandam Muhittin Bey) e verilmiı;ı- Yunan donanması: tahkim edi!:niş 
ti. Şu hale nazaran Cafer Tayyar olan mevkiler ilzerine, müessir bir a
Beyin uhdesinden, kumandanlık neze- teş açmıştı. tık Yunan müfreze~i. sa
dilmişti. balım saat 3 tinde karaya ayak bns

mıştı. Öğleden sonra, saat birde de 
hükumet dairesinin üstünde, bUyük 
bir Yunan bayrağı dalgalanmıştı. 

lstan bul un böyle bir vaziyet ih • 
das etmesi, başlıca iki maksadı ih
tiva etmekteydi: 

1 - Trakyayı Istanbulun hakimi
yeti altına almak, 

' - Kumandanlar arasında oır 

nifak ve teşettUt çıkarmak. 
Maamafih, Cafer Tayyar Bey, E

dirneye avdet eder etmez, Muhittin 
Bey kolordunun kumandasını ken -
disine teklif etmiş ise de, Cafer 
Tayyar Bey, artık kolordunun ku • 
mandasını deruhde eylememişti. 

Yunanlılar, Anadoluda Uşak -
Bursa hattını tuttuktan sonra, ileri 
hareketlerine fasıla vermişler; (Trak 
ya işgali) programının tatbikine geç
mişlerdi .. Ve, işgal hazırlıklarını <la 
~a~abuk bitirmişlerdi .. I.şgal ordusu
nun başına, General Zemirakis geçi
rilmişti. Bu ordu, 4 üncü, 9uncu, 14 
üncU fırkalarla lskeçe ve Serez fır

kalarından milrekkepti. 

Yunan fırkasının fhra~ hareketi. 
muvaff aktyetle ikmal edilmiş: ve der 
hal şimale doğru harekete geçilmişti. 
Bu sırada da, Garbi Trakyada bulu
nan Yunan fırkaları da Meriç nehrini 
atlıyarak Uzunköprüyc doğru ilerle
mişti. Bu müşterek kuvvetler, Edirne 
lizerine yüriiyeceklerdi... Fakat, Ca
fer Tayyar Bey kolordusunun erkanı 
harbiye reisi olan (Binbaşı Cemil 
Bey) (1) kumanda ettiği (60 ıncı 

fırka), birdenbire bu müşterek düş

man fırkalarının karşısına gerilmiş
ti. Ayni zamanda -KırkkiJisedc

ŞükrU Naili Beyin (2) kumandasında 
bulunan 49 uncu fırka da, silr'ntle E
dirneye gelmişti. Bu iki Türk fTrka
sının cidden kahramanca mukave
meti sayesinde düşman kuvvetlerinin 
taarruz kabiliyetleri kırılmış; biribi
rini takip eden ciddi muharebelerden 
sonra: Yunan hücum kuvvetleri, E
dirne ile Karaağaç arasında tevkif e
dilmişti. 

Yunanlılar; ilk harekete geçer geç
mez, bila hadise (Dede ağaç} ile < Gü 
miJcinc) yi işgal eylemişler; Bulgnr
lann mıntnkasına doğru ilerlemişler- Yunanlılar, ~.cbri hUcum ile Edir-
di. Bulgarlar, Karaca Ali civarında neye gircmiyeceklerini anlar enle.
kısa bir müsademeden sonra, çekili- maz, Edirneyi muhasara etmek ve bu 
vermişlerdi. Ondan sonra da Trakya suretle de, Bulgarlar tarafından gön
nm işgaline sureti knt'iyyede mUda- derilmesi muhtemel olan yara:mcı 

halede bulunmıyacakllarına dair, Sof- kuvvetlerin önünü kesmek istemişi.er 
yada bir beyanname neşretmişlerdi. di: Ayni zamanda, ağır toplarile o-

Artık; Trakyanın hayat ve mukad· btislerini de, şehre çevirmişler, fası
deratı, sadece Türk sUngUlerlne da- lasız ateş yağdırarak Türk müdafaa 
yanmıştı. Ve bu Tilrk sUngilleri -bil- hatlarını bu suretle parçalamıya te· 
tün ana vatanda olduğu gibi- bura- şebbUs eylemişlerdi. Fakat bu .:nu
da da son vazifelerini yapmış olacak- vaffakıyeti, kolayca elde edememiş

!ardı ... Fakat, idaresizlik yüzünden, lerdi. 
buradan buna muvaffak olamamış- Burada bu kanlı mUcadeleler cere-
lardı. 

Yunanlılar umumi harekete geç
meden evvel (20 Temmuz 336 günü) 
sekiz nakliye gemisine doldurdukları 
bir fırka askeri (Tekirdağ) karşısı

na getirmişler; ihraç hareketine gi
rişmişlerdi ... Bu hareketi, Yunan filo 
su himaye etmekte idi. Kral Birinci 
Aleksandr da, A verof zırhlısına hine
rek; ordu ve donanmanın harelcatı

m temaşa etmek iÇin Tekirdağ önle-
rine gelmişti. . 

Şehir; altısı 15 santimetrelik ol
mak Uzere 18 top ile mUdafaa e.:iil
mekte idi. Şehir civarında da mUstah 

yan ederken, -müdafaadan tam:uni
le mahrum bulunan- Cenupta ve 
Marmara sahlllerinde de muhtelif 
Yunan kuvvetleri, istila hareketleri
ne devam eylemektelerdi. 

Silivri ve UzunköprU işgal edll
mişti .... Mülazım, Grigoryus>- un ku
mandasında bir bölUk asker, (Mar • 
mara) adasına çıkarak; Adının, 

(Haşmetlfl, Kral Birinci Aleksandr) 
namına iogal edildiğini halka bildir
migti. 

(Arkası vc1.r) 

(1) Esbak Dahiliye Vekili. 
(2) SUkrU Naili Paıa. 

G e c e Y a r ı ·s ·· ı 

No. 58 

Sabaha kadar, odada, tek başına. 
uykusuz ne yapacaktı? Haydi, ken
dini zorlıyarak bu geceyi geçirebi
lirdi. Fakat bir geceyle, iki geceyle iş 
bitmiyordu, bitmiyecekti ki... Bunun 
yarını, öbUr gUnU, birçok yarml&n, 
birçok öbilr gilnlerl vardı ... Annesi
nin ytizü gülecek, dili çözUlecek 
miydi? •• 

lclll, etrafına baktıkça, aşın

yordu. Bu oda, odadaki eşyalar, yıl

lardanberl alıştığı şeylerdi. Peki, 
şimdi, neden yadırgıyordu? Bunları 

ya.dırgıyacak kadar aradan w:un 
zaman geçmemişti ki ... 

Demek ki, kendi değişm1'tf... An
nesinin durgunluğu ve donukluğu 
da ihtimal ondandı ... 

Iclal, bunu dUşUnürken titredi. 
Demek, tekrar değişmek lizımgeli • 
yordu? 

Bu c:'.!~· t:'j:ıüşe, bu yeni deği
şikliğe alışabilecek miydi? .• 

Malı.mut Y ESARI 

Evin, sokağın sessizliği, genç ka
dının içine dokunuyordu; kendini, 
uzak, garip ,yabancı bir yerde; atıl
mış, unutulmuf sandı. 
Duramıyacaktı; duramıya<·ağını 

anlamıştı ... 

Saate baktı: On iki .. "4 

Gece yansı ... 
Az zamanda alıeıverdiği hayat, ba§ 

hyordu. Da.ha, gecenin, yaeanıla..:.ık, 

yansı vardı. 

Bir hummaya. tutulmuş gibi vücu
du ürpere ürpere titriyor; dieleri ça
tırdıyordu. 

Evdekllerin uyanacağını, annea' ıin 
§8.§ıracağını, hiç bir §eyi düı,Unmtdi: 
bir çırpıda giyinivermi§U. Kol saatini 
bileğine takarken1 göz pınarları ya
nıyordu. 

Odanın elektriğini söndiirmeyl. u
nuttu; merdivenlerden uçar gibi in
di, sokak kapısının sürgüsünü açtıı 
bir hamlede sokağa fırladı ... 
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Sa 11 k. 
OğOtlerı 

Nezle ola.n kimse bir z za.yır olu.•

sa yahut nezle de biraz eskimiş olur
sa ayaklan sıcak su banyosuna sok
mak yahut bat.aklar üzerinde sıcak 
suya batınlmı§ bezler sarmak lazım
dır. Daha iyisi, evde banyo varsa sı· 
cak suyla banyo yapmaktır. Daha 
sonra da yine friksiyon yapmayı u
nutmamalıdır. 

Ertesi giln nezle geçmemişse, ayni 
tedbirler tekrar edilir. Nezle geçmlş 
bulunursa, sabah kahvaltısından 

sonra, kısa bir gezinti yapmak yeti
şir. Herhalde nezlenin ertesi günü 
hafif gcyler yemelidir: Süt ve sUtlil 
şeyler, yoğurt, tereyağı, pUre halin
de kuru sebzeler, meyva komposto
eu. SütUn içerisine biraz maden suyu 
katmak iyi olur. Su yahut az şekerli 
limonata istenildiği kadar içilebilir 
Baharli, yağlı ve pek tatlı yemeklerlt? 
her türlil et yemeğinden o gün için 
vazgeçmelidir. 

Bir de, nezle varken müshil ilaç 
içmekten sakınmalıdır. Meğer ki he· 
kiminiz, gördüğü bir ltizum Uzerine, 
söylenmiş olsun .... 

LOJUIAN HEKİM 

Annesi, kızının odasında, pıtırtılar, 
ayak sesleri duymuş, kendi kendine: 

- Iclal uyanmış olmalı! demişti. 
Bu pıtırtılar, bir müddet kesildlk

ten sonra tekrar ba§lamı§ ve topuklu 
ayak sesleri, odadan taşarak sofanın 
boşluklannı da doldurmuştu. lhtiyıtr 
kadın. buna bir mana verememişti: 
yatağında, oturmuş, merakla kulıtk 
kabartarak, sancılanmış birte iye 
~allanıyordu. 

Birden bire, aklına geldi: 
- Acaba kız, hastalandı mı? 
Fakat, tok tok gczinlşlerden, bu 

merakının boşuna olduğunu anlamış· 

tı. lclal, neye geziniyordu? Ney~ uyu 
muyordu? ihtiyar kadın, bunu dU~U
nUrken, içini çekti: demek, eöylt.~en
ler doğru idi? Iclll, içkiye alışmıştı; 
içki ile uyuyordu. Bu gece, içmediği 
için, uyku tutmamıştı: 

- Vah, vah!.. Akşamları, rakı tcp
siei mi çıkarmalı? 

Yaşlı kadın, başucundan tesbihinl 
almıştıı gözlerini tavana kaldırdı ve 
içi yana Yl}na inledi: 

- Ne diyeyim? Sebep olanlar, 
sebepsiz kalsın, Allahtan bul:ıun1.ar! 

Başını önüne eğdi, tesbihini ceki
yordu; birden sıçrayarak doğrulUu. 

~ ................................................................................ _, 
Bugün Haftan ın muazzam muvaf fakiyeti 

i PEK 

Radyo 
Bugünkü p rogram 

İstanbul 

Öile neıriyatı - Saat 12,30: Plakla 
Tiirk muıikisi; 12,SO: Havadis; 13,05: 

VOLGA 
MAHKUMLAR I 

de 

MELEK 
SİNEMASINDA 

"Aşk HUzilnleri,, "KADIN ASLA U?\"UTMAZ,, filmleri gibi hatırasını 
hiçbir vakit unutamıyacağınız bir şaheser göste91iyor. 

KiRiK RÜYA 
Plakla hafif müzik: 13,25 . 14: Muhtelif G A R y C Q Q p E R 
plfi.k neşriyatı. A NN HARDlNG 
Akııam nctrıyatı - Saat: 18,30 Çay aaa- ••••••• BugUn saat 11 de tenzilMlı matine 

ti, dans musikisi; 19: Tepeba,ı ıazinosun ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dan varytte proıramı; 20: Rifat ve arka
daşları tarafından Türk musikisi; 20,30: .J!J••• SUMER SinEMASlrtın--.. 

Fevkalade küşad proğ ramını gidip görünüz 

Montekarlo Kıralı 
Muzeyycn vearkadn,ları tarafından Türk 
musikıııi; 21: Plakla sololar; 21,30: Or -
kestra: ı - Schubertin Süvari marşı; 2 
Strau11un Sulh Dalı valıl; 3 - Chopinin 
Beıtinci Nocturne'ii; 4 - Rimski Kona . 
koff'un Sehrazadı:5 - Delibes'in Otomat 
\'&isi; 6 - Le harın Prens Çocutu opere
ti; 7 - Spcndiarovin Kazak marııı; 22,30 
2: Ajans haberleri. R o NAL D c o L M AN ve güzeller 

BÜ KREŞ 
7,30: Sabah ne~riyatı; 12,10: Koro: 12, güzeli J O AN 8 EN N E T 

45: Orkestra: 15: Köylüye; ı9,15: Dans ta af d t il d'l i 1 · bir 'l musikisi; 20: Konferans; 20,20: Danıın de r ın an ems e 1 m Ş emsa sız fı m. Ilaveten: Fox Jurnal. 
vamı; 20,45: Viyana muıikııi; 2ı,so: Kon- ';.••• Fiyatlarda mUhim tenzilat - BugUn saat 11 de matine ••••i 
ferans: 22,05: Koro musiukisi; 22,30: Ha· 
beri er: 22,40: Spor; 22,55: Pllk 

\'AUŞO\'A 

17,45: Orkcatra bandosu;. 18.30: Ko . 
nuşmalar; 22: Eilenceli neoriyat; 22,30: 
Piyano konseri (Claud Debussy); 23: Kon 
ferans: 23,JO: Küc;Uk radyo orkestrası; 
24: Danı pllkları. 

BUDAPl'~Tf~ 
17.25: Avusturya • Macar futbol maçı

nm ikinci ahftaymmı nakil: 18,25: Piyano 
şarkı: 19,30: Senfonik konser; 20,40: Rad
yo piyesi: 21,45: Spor; 22,ı5: Radyo sa
lon orkestrası; 23,30: Çigan musikisi: 24, 
20: Cazbant. 

20: Plak: 20,30: Konu&malar; 20,50: 
Pllk ile konser; 21: Milli Yuıoslav şarkı· 
larile halk danıılıırı; 23: Haberler; 23,20: 
Radyo orkeıtraııı. 

lnNDHOVEN (PHOHI) 
(ı9,71 m.) 14: Konuşmalar; pliık, konfe

rans; (16,88 metre) 15: Haberler, konfe· 
rans: 16,15: PISk; ı6,4S: Konferans: 31,28 
metre: 21: Pllk, konu5malar, pl&k 

ROMA • NAPOL1 • BARİ 
ıe.ı.c.. o .. ı..... .... , '---.--'-·, s•,•· .,.., ... 

20,30: Spor, plak; 21,05: Haberler, plik ; 
21,45: Richard Vagnerin Der Meister&İn· 
ger von Nıirnberg operası. 

PRAG 
18,35: Şarap mahrenlnden reportaJ; 

20,05: Dans havaları: 21: Eilcnceli reviı: 
21,55: Radyo orkcatrası; 23,25: Almanca 
haberler: 23,30: Pllk; 23,35: Sonradan bil 
dirilecektir. 

PARlS (P: T: T:) 
2ı ,30: Plak; 22: Akordeon (plak ile): 

22,15: Spor haberleri; 22,30: Operada ve· 
rlecek piyesi nakil; 24,30: Haberler. 

:Stct;. CAUDE D'AZUR 
2ı,30: Sporı 22: Plik; 22,10: Konuıma· 

!ar; 22,25: PlAk: 22,30: Tiyatro: Ln af· 
faires sont les aHaires; 24,30: Son haber
ler. 

VİY~NA 

FRANSIZ TiYATROSU 
Bugün matine saat 18 de suvara 21 de 

TAMARABEK 
revilsilnUn veda mUsameresl 

TAMAMlLE l'ENl NUMARALAR Parfs için hazırlanan programlar 
Fiyatlar: 75 • 50 • 25 kuruş localar 2 ve 3 lira. 

Bugün SARAY Si neması nda 
3 büyük yıldız, büyük bir filimde 

A M E R i K A i H .T i L A L i 
Oyıuyanlnr • 

JAMES CAG ~EV - LIL Y DA MI TA - RICHAR CORTEZ 
Amerika lhtilii.U ıstırab, heyecan, ihtilat v ı yan r ın 

bir aşkın teranesidir. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Kaba ta9 Liıeıi mezunları 
Kabalaş Lisesi Mezunları Birliği 

senelik kongresi Eminönü Halkevin

de Kimsesizler Kurumu Müdürü Ka 
zım Zaferin başkanlığında toplanmış, 
yeni sene idare heyeti reisliğine Dok

tor Süreyya Kadri GUr, genel sekre

terliğine Mitat Kunter, muhasipliğe 

Hüseyin Kırbaş, azalıklara Rilknet • 

tin Akbulut, TaJA.t Güreli, Cezmi Ka-
zancıgil, avukat Muzaffer seçilmiş -

RONALD COLMAN 
ELIZABETH ALLAN 

20,10: E lenceli musiki; 21: Köylüden 
milyoner isimli piyes; 23: Haberler: 23,20 lerdir • 
Viyana senfonik heyetinin konseri; 24,45: 

FRANSA 
iHTiLA L Çigan musikisi (Budapefteden}. 

Merkez Bankası Genel 
D irektörü 

Bir müddettenberi Almanya, ls-
viçre ve lc .. ransada bulunan TUrkiye 
Merkez Bankası Genel Direktörü Sa· 
lihıt ttin Cam evvelki gün lstanbula 
gelmiş ve dünkü trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

Ic\ilin oda kapısı açılmıştı; sofa fa, 
topuklu ayak sesleri yükseldi. , 

lhtiyar kadın; acaba? diye düşU
ntlrken, ayak sleri, hızla merdive
ne doğru uzanmıştı. 
Yaşlı kadın, bağıracaktı; kızınR so

racaktı; fakat, sesi, boğazında düğüm 
leniverdi: 

- Gidiyor galiba? 
Dizlerine tutunarak kalktı, titriye 

titriye kapıya kadar gitti, eleh' riğ"i 
yaktı, etrafı dinledi; ayak sesleri, or 
ta kattan geliyordu. Yaşlı kadın, ~o
faya çıktı: . · . ·-~ 

- Deli mi oldu. Bu vakit nereye 
gider? 

Dizleri tutmuyordu, yıkılacak gibi 
oldu, lclft.lln ayak seslerini, a§ağı taş
lıkta duyunca, tekrar canlandı, to
pnlJıya topallıya merdiven ba~ .. 1a 
koıtu: 

- Vakit, gece yanımı geçiy·-ır . .. 
Bu vakit sokağa çıkıJır mı ? 

Kızını gücendirmeyi, kırmayı unut
tu: ne olursa olsun, bağırarak, onu, 
yanına çağıracaktı; merdivenden sar 
kındı. Tam sesleneceği sırada sokak 
kapısı, gıeırdıyarak açılmıe ve hızla 
çekilip kapanmştı. 

Yaşlı kadın, bağramadı; ağzı açık 

Kadıköy Halkevinde kuralar 

Kadıköy Halkevinden: 

Fransızca, lngilizce, Almanca, I · 
talyanca ve Rusça kursları geçen se 
ne olduğu gibi bu senede 15 ilkteşrin 
936 tarihinde açılacağından devam 
etmek istiyenlcrin idareye müracaat 
lan. 

kı..ldı, sanki ağzını kapamak istivor
muş gibi, elini qenesine götUrmti3tü; 
eli de havada kaldı; diıleri Ust'1nde 
duramadı, trabzanların yanına, oldu
ğu yere çöküverdi: 

- Rüya görüyorum galiba •.• Allah 
hayırlara tebdil etsin... Zaten, kaç 
gündür, sol gözüm seyiriyordu ... 

• • • 
lcliil, evden çıkar ~ıkmaz, ke:vlini 

caddeye atmıştı, tramvay bulmr.ıyı 

aklından bile geçirmedi... 
Hızlı hızlı yUrüdU: yolda, ağır gi

den bir taksiyi çevirdi: 
- Taksim! dedi. 
Ne yapacağını, nereye gideceğini, 

taksimde kararlaştıracaktı. önce, a
partımana gitmeyi dilııünmüştü: 

- Kapıcı uyumuştur ... Kapıyı güç 
açtırırım ... Sonra, Madam evde mi a
caba? Bu gece, benim geleceğim, ak
lından bile geçmez ... Ya, misafirliğe 
filan gitti ise ... Gitmez ama, aksilik 
bu, gideceği tutuverir... Kapıyı ça
lacağım, komşular duyacaklar? .. 

Geç vakit apartımana gitmeyi, iyi 
bulmadı: 

- Komşular, kapıcı, zaten mırılda 
nıp duruyorlar .. Ben gittikten sonra. 
madam, kapıcıya da, komşulara da, 

7.lihrcvi ve cilt bastalılclorı mıiteh:ıssısı 

• •• 
ar.Hayri Omer 

Oileden ıonra Be1oilı1 Aiacamii 
kartısında 133 No i'.-1 43586 

benim, annemin evine gittiğimi, ora .. 
d~ kalacağımı, söylemiştir. Şimdi, 
gece yarısından sonra apartımana 

gelişim, büsbütUn söz olur. Doğrusu
ntı da söylesem, dünyada inandıra. 
marn. Arıtk tUrlü manalara çekerler •• 

!cllil, söylenenlere ve söylenece~le
re pek aldırış etmiyordu, yalnız apar 
tım!lndan çıkarken, "hiç yoktan, bo~u 
na, kötü kişi olmak,, istemiyordu: 

- Yanıma, her ihtimali dlişlinmeli, 
spartımanın bir anahtarını almalı 

idim ... Bana, bir şey lazım olsa, Ma
dam Zaruyi apartımanda olmnsa, 
ben ne yapacağım? .. O, bir yere gitse 
de hastalansa, ben, gtlnlerce bekliye
cek miyim? Yoksa, çilingir mi geti· 
receğim? ... 

lcl!l, Taksimde otomobilden inince, 
apartımana uğramaktan tama nile 
vazgeçti: 

- -Fofoyu ararım, diyordu. On
lar, tiyatrodan çıkmt§lardrı. Onları 

bulurum .... 
Bu Umit, lclali, neşelendirmişti. 

Gecenin serinliği onu üşütmliyordu. 

Bir muziplik yapmış gibi.ı kendi ken· 
dine, kıskıs gülüyordu: 

- Onların dilşecekleri yerler ma· 
lıim... (Arkası vttrJ 
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TAN 
Gündelik ·gazete 

Başmuharriri 

L. Bizim yaramazla~~-·~----·-·~~~~~~~~~! 
ww;; A••ı M •• 

Ahmet Emin Yalınan 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, samimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

çahtmaktır. 

ı Günün meseleleri 

Frangın düşüşü 

~AMPİYON 
OLDUM · ----· 

Fransa, İngiltere ve Amerllm hll • -----

kfunetleri araemda yapılan bir anıaş- M Q na ika şa ad iye ruz : 
ma. üzerine Fransız fnı.ngmm da. 
kıymeti dü§ürüldü • 

' Yani Fransız fnuıgıı da. tst.erling 
ve dolann takip ettiği yolu takibe 
mecbur oldu. Zaten ergeç bu mukad
derdi. hterling ve dolar ucuz olduk
~a frangın pahalı olarak ayakta- dur
masına iınk3.n yoktu • 

Fransız frangı, lst.erling ve do
larm. düşüşünden sonra altın & 

saama dayanan bir ka.ç memleket 
parasının· temelini teşkil ediyordu. 
Fransız frangı düşünce arkasından 
on.la.nn da altm esasını t.erketmeleri, 
ve büyük de\·Jetlerin paralan hizası
na. düşmeleri beklenebilir. 

.. * • 
Cihan harbinden sonra biriblrinJ 

takip eden buhranlar, bilha.cısa Al
man markının uğradığı i.kibet karşı
smd& devletler parala.rmı altın esası· 
na istinat ettirerek koruma ça.rele -
rine ba.<J vurdular. Para altına daya. 
nmoo kıymet kazandı ve pahalılandı. 
Paranm pahalılanııwn bu memleket
lerde yeni bir buhran doğurdu. Çün
kü bu memleketler büyük sanaylcl ve 
büyük kapitalist memleketlerdi. Ha
rice mal sata.ra.k geçbılrlerdl. Para.la
n kıymetlenince dış pazarlar parası 
ucuz memleketlerden iş yapmayı t.er-
cih ettiler. J 

Bu ytiroen fngilt.ere ve Ameri

ka dünya lizerlndekl mtlşterilerinl 

kaybetmek tehlikesine manız kaldı -

lar. Uzun mnkavemet.e çalııttılar. Fa-
,_.._ _ .u .. -r-L -vıtv& .ao paranın 

kıyınetrnl düşörmeğe ve İngUt.ereden 

nıaı alnııık isteyen ~ pazarlara do
lar :flat.IUmı kmn.ağa mec ur oldu -
tar. 

O Vakit yalnız Fransa ve onun ar
kasında bulunan fsliçre gibi bir iki 

küçük hUkfunet altın esasında. IS1'ar 

ettiler. İngiliz ve Amerikan hükfunet

lerin.ln para slyaaetinl takip etme -
diler. 

Fakat bu vaziyetten en ziya.de m

rar gören geno Fransa oldu. Çünkü 

turistler Fransaya gitmez oldular. 
dış pazarlar Fra.n8&dan mal almaz 

oldular. Almanya frangın pahalılı -

ğmdan istifade ederek bir çok pamr

la.rda yerleşmeğe mm•affak oldu. 

Nihayet Fransız hükômeti de artık 
mukavemete lmki.ıı göremedi, ve 

Frangın kıymetini dü,ünneğe, altın 

esas.mı terke mecbur oldu • 

* * .. 
Yalnız Fransa bu karan vermeden 

evvel İngiltere ve Amerika ile anlaş

mak ihtiyatklrlığmda bulundu ve 

onlarla müşterek bir kambiyo siya -
seti t.akfbi hwıuswıda. a.nJqtı. 

Dünya pazarlannı ellerinde bulun
duran liç büyük ma.U devletin müşte

rek bir para ve kambiyo siyaseti ta
kip etmesi, bllttin dünya lll&liye ve 
lktısadJyatı ilzerlnde miihim tesirler 
yapacaktır. 

Bu tesirlerin ba§lıcalan gayri 

tabii blr halde bulunan dünya !kambi
yo piyasasm.m normal bir hale gel -

mesi, gayri makul para tenıel-"Viiçle

rinin önüne geçJlmesi, ve tedricen 

kont.enjanla.nn, para t.a.kyfd&tmm, 

gUmıiik duvarla.nnm kaJkmMI ola -

ca.ktır • 

Memlekette çocuk 
ölümü fazla mıdır, 

değil midir ? 
8 Eylül 1936 ta~ihli 

(Tan) gazetesın -
de (münakaşa ediyoruz) 
başlığı altında çıkan ma -
kaleyi dikkatle okuduk. 
Pek iyi niyetle yazıldığına 
şüphe edilmiyen bu satır
lar maatteessüf demoğra -
fik istatistikleri okumak 
ve bunlardan mana çıkar
mak işindeki melekesizlik 
yüzünden mahiyetini ta -
mamile kaybetmiştir. 

Ş imdi Tan gazetesinde orta.· 
ya. konan bu h!diseyi ob

jektif bir bakışla tetkik edelim ve 
nüfus istatistiklerini okumayı bi
lenlerden birinin yardımına milra
~~ı. ".ı~#-" bu rakamları gözden 
geçirelim: 

İstanbul şehrinde senede kesil'8iz 
12,500 vefat vukubulmuş. Bu ne 
demektir? Tan gazetesi (Devlet is-
tatistik yıllığını) ellerine geçirmiş 
iken Ankarada kaç kabzimal oldu
ğunu tetkik edecek yerde zahme~ 
edip te nüfus rakamlarını gözden 
geçireydi o zaman görecekti ki bu 
yıllığa nazaran bahsedilen tarihler
de (28 Teşrinievvel 1927 tarih:ne 
nazaran) İstanbul Belediye hudut
ları içinde 699.000 kilsur nüfus 
vardı. Iatatistik ilminde bir mem
leketin umumi vefiyatı hakkında 

bir netice çıkarmak için umumt ve-

fiyat miktarı bin tane hayattaki 

nüfus üzerine nisbet edilmek la

zımdır. Bu nisbeti yapacak olursak 

görürüz ki, umumi vefiyat nisbeti 

binde 17,8 çıkar; çocuk vefiyatına 

gelince: 

Çocuk vefiyatı diye tetkik edl • 

len vefiyat doğı.µn ile bir yaş ara

~undaki vefiyat miktarıdır ve bu 

miktar bin tane sağ doğmuş çocu

ğa nisbet edilirse bundan bir mana 
çıkarılabilir. Bu nisbeti de gene 
(Devlet yıllığı) rakamlarından çı
karacak olursak .Istanbulda bahııı&o 
dilen senelerde vasati olarak bin 
sağ doğuma nisbetıe çocuk vefiya.· 
tı 91,1 olduğunu görürüz. 
Eğer bu rakamları diğer memle

ketlerin bu çeşit rakamlarına nis
bet edecek olursak o zaman mem
leketimizdeki vefiyat miktarı hak
kında gayet bitarafane bir fikir e
dinmek mümkün olur. 

8 Eylül tarihli nüshamızda bu sü · 
tunlarda memlekette çocuk ölümü 
hakkında bir münakaşamız çık
mıştr. Bizim bu görüşümüzü doğru 
bu 1 mıyan salahiyettar bir zat bu 
mesele üzerinde bize cevap veriyor 
ve münakaşamıza kanşıyor. Mak
sadımız hakikate varmak olduğu 
için münakaşa sütunumuzda bu 
fikirleri neşrediyoruz ve bütün sa
lahiyet sahiplerini bu münakaşaya 
iştirake davet ediyoruz. 

B unun için Iskandinavya, Al
manya, İngiltere ve Birle

şik Amerika gibi ileri memlt-ketle
ri ele almak doğru olmazsa da biz; 
gene bunları alalım: 

Bu istatistikleri Milletler Cemi
yetı tarafrndan neşredlleu 193'f ra
porlarından alıyoruz. Rakamların 

çoğu 1930 - 31 - 32 senelerine ait 
olmak üzere Uç yıllık standartlar
dır. 

Almanya 
Ingiltere ve Gal 
memleketi 11,9 
Avusturya 13,8 
Belçika 13 ,3 
Bulgaristan 18,6 
Danimarka 11,1 
ispanya 17,2 
Birleşik Amerika 11,4 
Fransa 16,1 
Yunanistan 17,4 
Macaristan 16,7 
Ingiliz 
Hindistan 
Italya 
Norveç 
Portekiz 
lsviçre 
Çekoslovakya 

23,6 
14,5 
10,7 
17 
12 
14,2 

63,5 
10·! 

87,3 
148,2 

77,1 
112,7 

64.4 
76,8 

101,2("') 
115,Z 

175,7 
109,3 
47 

143,3 
51 

135,7 

B u rakamlara nazaran Istan
bul şehrinin ve buna ben • 

zer diğer şehirlerimizin vefiyat nis 
betleri hiçbir zaman fevka'.Ade 
yüksek rakamlar addedilemez. Yal
nız şunu ilave edelim ki Istan".:ıul 
şehri gibi memleketin birçok yerle-

rine nisbeten kültürü yükselmiş bir 
§ehrimizdeki vefiyat nısbetleri 

memleketin her tarafında. ayni de
ğildir. Filhakika Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaletinin 1935 se
nesine ait ölüm ve doğum cetvelle
rine nazaran memleketimizin bil -
yük ve hepsi sıtmalı olan bir kıs
mına şamil olmak üzere yapılan 

tetkikler neticesinde umumi vefi
yatın miktarının 20.80 olduğu ve 
çocuk vefiyatmın binde 125,49 ol
duğu anlaşılmıştır. Bu rakamlar 
henüz umumi ve ferdin s1hhafr1in 
korunmasında yapılacak bir hayli 
işler olduğunu göstermekle bera -
her memleketimizdeki umumi ölü
mün ve çocuk ölümünün (çocukla
rımızın yarısı ölüyor) diye feryat 
edecek bir raddede olmadığım çok 
şilkür göstermekte ve başka mem
leketlere ait rakamlarla mukayese 
de bunu teyit etmektedir. 

K üçük çocuklar, harici tesir
lere ve mikroplara gayet 

az mukavemetlidirler ve tabii, bil
yüklerden daha çabuk ölilrler. 

Fakat bu, aşağı yukarı dünyanın 
her tarafında böyledir. Çocuğu bu 
sırada anası kadar muhafaza ede
cek başka bir hami bulunamaz. :Bir 
ana çocuğunu koruyacak tedbirle
rin ne olduğunu, ne derece iyi bilir 
ve yerine getirirse, çocuk hayatr
nrn ilk buhranlı devreleri de o ka
dar zararsız geçer.. 

Bunun için denebilir ki bır mem
ketin kültür seviyesi nekadar yük
selirse çocuk vefiyatı da o nisbet
te azalır. Yukarıda gösterilen ra
kamlar bu hususta beliğ bir misal
dir. Bu yeni doğan yavruların kü
çük yaşta ölümüne sebep olan a
millerden en mtihirnıni, çocukların 

OKUYUCU MEKTUPLARI" 
J:Sısıkıet kullanmak istiyenıere kolayıık 

~enköy, Altmtarla No. 79 da 1 Acaba, bisikleti kullanmak için o·/ ''Alış verişte pazarlık btiyük bir 
Bugün kambiyo piyaaalamun a.. 

ııonnal bir halde buluıımuı, devlet;.. 

leri bin bir kayda. tabi ~artlar içinde 
lktısadt mtinasebetlere l!levketmekte
dlr. Bu kayitlal" iktisadi faaliyetleri 

felce uğratmakta \'e iktıısadi hayatı 

tahammül edilmez bir sıkıntıya. M>k
maktadır. 

Fethı Turanlıgil yazıyor: tomobil, tramvay, motör kullanmak dert oldu. Şimdi her yerde pazarlık 
"Bisiklet bir nakil vasrtasrndan zi kadar vukuf sahibi olmak mı icap var. Fakat esnaf ekseriyetle hakiki 

ya.de bir spor aletidir. Başka mem- eder? Yol eskitme meselesine gelin- fiyatın üç mislini söyleyince müş -
leketlerde çok ileri gitmiş olan bu ce, bilakis bisikleti yolla.r eskitmek- teri şaşırıyor ve bu fiyattan neka
epor eğlencesinin memleketimizde t.edir. Ancak senenin üç dört ayın- dar indirse yine aldanıyor. Hlikftmet 
geri kalmasmın sebebi, belediyenin da insanı oyalıyan bu alet bir spor veya. belediye, halkı pazarlıktan, do-
bu aleti kullananlara karşı müşkil . vasıtası değil de nedir?" layısile fazla para vermekten kur -

. ~ tarmalıdır. Pazarlık yerine maktu 18.t göstermesıdir. Bu zorluklar şun-
!ardır: Her bisikletten bir numara Pazarlıkta.n tikayet fiyat usulü kabul edildiği takdirde 

Bu bakmıda'n frangın dü~mesi mu

Yakkat bir panik doğursa bile, netlce

tle dünya lktısadiyatının diizPJmesine 

.!_~ edecektir. 

Kocamustaiapaşada. oturan oku - her halde daha iyi olacak, müşteri
istenmesi, vergisi ve bisiklete binen yucularımızdan Laman Cevdet yazı- n!n aldanma ihtimali yüzde beşe 
den ehliyet istenmesi ve saire .. yor: inecektir." 

BOK!:> ..... 

çok zayıf olarak dünyaya gelmele
ridir. Bundan sonra en mühim a
mil, barsaklarının bozulması ve bu 
yüzden ishal hastalıklarının mey
dana çıkmasıdır. Bazan çok iyi ve 
dikkatli beslenen çocuklarda hile 
bu ishal hastalıkları görüliir. Bes
lenme hususundaki ih~aller ceza 
da görmez. 

Bundan sonra da yeni doğan yav 
ruların soğuktan pek çabuk müte
essir oldukları ve bir de bir:;ok 
mikroplu hastalıkların bunl--ı. ·da 
akciğerlerde ihtilat yapması sebe
biyle çocuklarda kolayca hmmle 
gelen zatürrie en çok ölUme sebep 
olur. 

T an gazetesindeki satırları 

yazan zat, bunları bilmedi
ği için telaşa düşmüştür. Bunun 
yalnız bize mahsus hadise olmadı
ğını göstermek için Almanya Sıh
hiye İdaresinin 1930 senesine ait 
neşrettiği resmt istatistiklerden şu 
rakamları da zikredelim: 

A lmanyada 1933 senesindeki 
çocuk vefiyatı (0-1) yaş a

rasında: 73.283. Bunlar arasında 
zatürrie vefiyatı 9,170, ishal vefi
yatı 6,273, zB.fıveladt vefiyııtı 

34,840. 

Netice olarak §Unu söylemek is
teriz ki Ciimhuriyet Hükumeti, 
kendisinden evvel bu memleketi i
dare etmiş olan hükümetlerin dev
let vazifesi arasına almaya bile lü
zum görmedikleri sıhhat iı:1lcrini, 

programının en mühim kısımları

na sokmuş ve on üç senedenberi bu 
yolda memleketimizde daha şimdi
ye kadar misli görülmemiş gayret 
ve emek sarfetmiştir. Bu arada <:O
cuk ölümü meselesi de hükumetin 
ve sıhhat işlerini idare eden kuru
munun en ziyade asabiyetle takip 
ettiği bir iştir. Eski zamanlarda 
memleketimizde ölenin veya doğa
nın bir kıymeti olmadığı için o va
kitlere ait rakamları bulup göster
mek imkansızlığı karşısındayız. 

Fakat şunu kuvvetle söyliyebiEriz 
ki bugün elde edilen neticeler çok 
büyük salah ve iyilik neticeleridir. 
Memleketimizde büyük bir doğur
ma kabiliyeti olduğu da unutulma
malıdır. Köylerimizin çocuk sesle
riyle çmlıyan muhitlerini görmek 
insana çok bahtiyar bir zevk ver -
mektedir. Cümhuriyet hükumeti
nin şimdiye kadar muayyen bir 
program dahilinde takip ettiği sa
rf ve salgın hastalıklarla, sıtma i
le, frengi ile mücadele hizmetle
ri, hastaların tedavisi ve hastalık-

~s 
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Tarihi Dediko~I 

Riket entrika 
yapar fakat güzel 
entrika yapar 
Sene 1922 idi. İsmet İnönü Lo

zonda Lord Güzoııla - İstiklal harbin· 
de Yunan ordusiylc olduğu gibi - se -
nelerce ufraşnu~ nihayet her dedi
ğini, her istediğini kabul ettirerek 
şanlı, tierefli, azametli \'e tam istik
lalli bir sulh imza etmişti. 

Sulh imza edilmezden enel sullıün 
imza edileceğine emin olan İng'iliz ma
liye alemi Türki~·e ile büyük işler 

yapmağa hazırlanmıştı. 

Sulh imza ediliince Londra iktısat 
aleminde faa.liyet başladı. Büyük 
gruplar te~ekkill etti. İngiliz maliye
si İngiliz tasarrufunun arthrdığı mil
yonlarca İsterlinl placer edeceğim di
ye ~ırpınmağa bru ladı. Bu gruplann 
en müthisi "Touran deYclloplement 
L. a,, gnıpu idi. 

Touran devellopement grupuna. 
bahrlyecilikte, bahriye inşa.atımla. 
büyük görgü ve mahareti olan 
wicher And Ce. dalıil<ll. tr~ yü.z mil
yon 1sterlin serma~·esl olan banıt • 
! ~u Nobel İndmıtrie de bu gnıpun 
1 içinde icli. Petrolcü Lor•l Deteramg 
j da bunlar arasıncla idi. Anadolu şi-

l mencliferlerinin '.Iürki~·e Bii~;ik 1\lll • 
let Meclisi hiikfımeti nam \'e hesabı-

1 

na satm alınması için Lo;rid Corc ka
binesinde eski maliye nazın l\lac 
Kenna ve bir arkadaşı İngiliz mn1iye-

• sinden on milyon İngiliz lirası bul-

' mağa ha1ırd1. 
Habeşt-.tam petroJcülük he~abmıı. 

istila etmiş olan l\li .. ter Vllyam Riket 
tıütiin hu bii~·iik ~nıplan nrkasına 

takarak, Anlmrnnm o \'llkitki tozlu, 
çamurlu, c;,Jtmah, sh·ri .. inekli yayl!i.
sma getirdi. Aylarca vagonda yattı 

ve vatrrdı .Binler<'e liralar harcetti. 
. Fakat hlr şey yapmağa muvaffak o
lamadı. 

• • • 
Mister Yilyam Riketin mali u~,. 

malannı bir tarafa bırakalım; hirnz 
da işin ala.'· tnrafrnı ele alalım. Diin 

sehrhnize tayayare ile gelmiş olan . . . 
Mi.'ite..r Vilyam F. Rikete bir hilif',~·e 

anlatnlım. Belki hoşuna gfclcr ,.e bel· 

ki de "bo~ geldiniz ve safa geldints,, 
makamına kaim olur . 

1923 senesi martının iptidalarmda 
~lister Rik.et Londradan a~·rıldı. 

Wicher's Limitnd Şirketinin baş in
şaiye miihendisi Sir Georges'u istis
hap ederek tstanbula gelmt>k üzere 
yola çıktı. Hedefi Ya\'uz zırhlısını 

tamir ettimıek leli. 
:\lister Riket Londra{lan aynhr 

a~·nlmnz aleyhinde Londraya deh • 
şt>tli bir jurnal geltli. Bu jurnnl Ton
ran de\'ellopement L. a. zimamclarla
rının beynini hurdeha§ etti. Herkeste 
bir ha~rret, herkeste bir deh~et. 

Aradan bir ka~ giin geçti. Tournn 
Devellopement J.,, a. Şirketi reisi Lord 
Denh:r de Ce7.ayire tebdilihaYa i,,;in 
bir s~ynhate çıkmıştı. Dowerde bin
diği ''apurda İstanbullu bir Türk ile 
karşı k.a~JJ·a geldi. 1stanbuln ~elmek 
üzere ~-ola ç.Jkmış olan bu Tiirk yolu· 
nu değiştirdi. İstanbulu lurakarak 
Parise indi. Florida otelinde mühbn 
bir Türk şahsiyeti ile Lord Denby'~1 
birleştirdi: görüşfürdü. 

Bu mühim zat ta Riketten şikiiyt>t 
etmesin mi? Riketin intrikalann • 
dan bahsPtrnesin mi? 

Lord Denhy güzel cevap verdi ve 
Fransı.,ca dedi ki; 

- l\lonsieur Ril<ett fait de ... tn • 
triaue~; mais il fait ele bons JntriquNt. 

Meali: 
"llösyö Rikket intrika ~·apar. Fa

kat giizel intrikalar ~-apar., • 

Abdurrahman Adil EREN 

lardan korunma yolunda nldığı ted 
birler memlekette bu doğunıu şim· 
diye kadar görülmemiş bir derece
ye çıkarmakta ve bittabi doğan 

yavruların sağlam olarak d:inywa. 
gelmeleri ve onların hayatta kal
maları için mühim bir amil olarak 
çocuk ölümünli de imkan derece
sinde azaltmaktadır. Son zaman · 
larda şehir ve kasabalarımızd:ın 

başlıyarak köylerimize doğru vs· 
yılmaya başlıyan bilgi zevki ve 
kültür gayretleri arzu edilen ne
ticelere vardıkça ferdin yapacağı 

büyük yardımlar devlet i~lerimn 
dayanacağı en kuvvetli temel ola • 
caktır. 

(*) Bu memlcketinki 1927 - 29 standar. 
dıdır. 
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Romanyah boksör 
bugün Y orgos'la 

döğüşecek 
Geçen dövüşte kaşı patlıyan 

T eodoresku çok zorluk çekecek 
G.~en ha~ta Melihle aekiz devre döğüşen Romanyalı bokgör 

b.u~un boksor Y orgosla on devre çarpışacak. Bu maçın tahminle
rını yapmayı okuyucularımıza dün vadetmittim. Sözümü tutmak 
üzere bu !11~ş_l::ıil tahmi!1i. de yazacağım. Bir boks maçının muh
temel. galıbım bulma~ _ıçın evveli maçın teknik tartlarını tetkik 
etmelı, ondan aonra ıkı boksörün döğüf tarzlarını ölçmelidir. 

Maçın üçer dakikalık on de\Te o -
luşu, nefesi pek sürekli olan Roman
yalının lehine görünUyorsa da, Teo
doreskunun geçen maçtan kaşının 

çatlak oluşu insanı düşündürüyor. 
Çünkü kaşı derin ve geniş yarılmış 
bir boksörün yarası bir haftada ka
panamaz. O yaranın üstüne bir iki 
yumruk gelirse, tekrar açılır ve kan 
kaybeder. Bu suretle nefesi uzun ol
sa da Romanyalı kan kaybetmek yü 
zünden takatsiz düşebilir. Maamafih 
tecrübeli boksörün mütemadiyen ka
§mı muhafaza etmiye çabalıyacağını 
zannediyorum. Mümkün olabildiği 

kadar kaşını geç patlatmıya uğraşa • 
caktır. Bunda muvaffak olup olma
ması yUzde elli şansa, yüzde elli de 
rakibine bağlıdır. Vaziyet böyle o -
!unca şehrimizin en uzun nefesli bok 
sörü olan Yorgosla. Romanyalının 

maçın on devre oluşundaki avantaj
larını müsavi addetmeliyiz. 

Eldivenler sekiz onstur. Roman • 
yalı çabuk ve tabanca gibi sert vu
ruyor. Hatta tesirli darbeleri dr ar
dan gilç anlaşılacak kadar ~buk dô
ğüşüyor. Buna mukabil Yorgos 

Geçen Mfta llomanyaııya galip gelen 
Melih ravunt arasında dinleniyor 

hırpalar, hatta düşürebilecek yum -
yumruklannın üstüne daha ağır rukları da vurabilir. 
yükleniyor. Sekiz onsluk eldivenler Eşref Şefik 
çabuk vurana nazaran ağır vuran 

TAN Zl - g - 936 

SPORDA 
KONTROL 
Spor hareketlerindeki kontrol

dan hah etmek istemiyorum . .B. 
kmız fikrim nedir! 

·Bizim ı;ıpor i. ·terimizi ellerinde 
tutan teknik ve idare ı;ıubelerinin 

büyük hareketlerden en:el bir ta.
kını i tekleri, ve hu isteklere karşı 
bazı vaatlan vardır . 

Mesela: Olimpiyata gidiyoruz 
diyelim. - isim tasrih etmemek i
çin - Faraza (Hokey) Federasyo
nu diyor ki: 

- Benim takımın hazırlanması 
\'e se~·ahati if;in 18 bin Ura lizım -
dır. 

Buna mukabil ben bu !oleneki O
limpiyat müsa.bakalarmda dör
düncü ile altıncı nrasmda bir mev
ki a.lncnğım. Falan filan takım
ları yene<>,eğim. İlk ~meyi atla.
tıp i1';nci de\Teye g~ec.eğim .. 

Son zamanlarda yerle;;miş mu
tat odur ki hiç kim"ie bir federas
yonun veya rnakamm "şu işe bu 
kadar para gider.,, tarzındaki id
diasmı kontrol etmez, tenkit ede
mez. Derhal ortaya ihtisa..q iddia.
lan falan atıhr. Velevki (Hokey) 
Federasyonunun bütçesindeki ra
kamlar ba.<;ttan yukanda olqa,. 

Mademki; bu artık değişmez 

bir usul oldu. llerkeı; Me<liğini bir 
ihtisas iddiMı müeyyldesile kim
~entn kritiğine maruz bll'alanak 
i-,temiyor . Bari verilen para
lar sarfedildlkten \'e mukarrer 
müsabal<alar yaplldıktan sonra işi 
kontrol et-,ek. 

Baksak, görc;ek ! Hokey Fede
ra."lyonunun lst~diği para hakika
ten yerinde mJ imiş!. Tahminler 
hakikata ne kadar yakla.5mı!}. fs. 
raf mı edilmi ! Ta~arnıf mu oı
mu~. bUfilan oğrenellm ki gelecek 
büt~ olduğu zaman (Hokey) in 

belki de 25 bin lira istemesine mu 
kabil di~·eeek qözümüz '\'e doimr
ya başla.mı · bir kanaatimiz olsun. 

B.FEI..EK 

I· 

Sporcıt T·:afilemizıl-m bir grup ltloskova stadyomunda 

Moskovada Sovyetlerle yaptığımız 
ilk güreşlerin tafsili tını veriyoruz 

Sigaef'le güreşen Nuri, dört gün
de 83 kilodan 72 kiloya düşmüş 

ve hasmını yenmiştir · 
Moskova, 20 (Kafile ile beraber gi 

den arkadaşımızdan) - 20 Eyluı ak
şamı Kültür Parkın 20 bin kişi alan 
açık hava tiyatrosunda ilk güreş te
masımızı Moskova muhtelitile yaptık. 

56 kilo: 
Küçük Hüseyin • Antilla 

Orta ve yan hakemi Sovyet, diğer 
yan hakemi Seyfi Cenap. 

Küçük Hüseyinin rakibi 8trım gibi 
bır genç. Belden yukarı vücut teş • 
kilatı harikulade mükemmel. tık da
kikalar biribirini denemekle meşgul 

olan müsabıklar yekdiğerine ufak bir 
açık vermemek için çok ihtiyatlı gü
rP-Fh.rarJ.:u: rlr:a l<ilua.Jn -ıiaeuô f!I,.,_ 

~irdile.r: Altıncı dakikadan itibaren 
tehlikeli oyunlara giriştiler. 

Bu sene Sovyetlerle ilk r;ü
reş temasını Moskovada 
yapmı,, 3 - 4 kazanmıştık. 

ikinci Leningrat güreşleri

nin tafsilatını da ayrıca 

vereceğiz. 

için daha elverişlidir. 
Gelelim iki boksörün döğüş kıy -

metlerine: Alman futbolünün tek 

Hüseyin hasmına güzel bir supleks 
oyunu tatbik ederek puvan aldT. Ve 
ilk on dakikayı faikiyeti altında hi -
tirdi. lkinci on dakikayı ayakta gü
reşmek istiyen Hüseyin mütemaJiyen 
atak yapıyor. Antilla fazla kuvvet ve 
çok mükemmel bir l:'ilcude malik olm 
sına rağmen güreş tekniğinde daha 
acemi olduğu belli... Hüseyin ani bir 
kafa kol ile hasmını altına aldt. Tam 
burguya getireceği sırada Antillanm 
bağırarak tutmaktan vazgeçtiğini 
gördük. Gelen doktorların ayağının 
burkulduğunu ve müsabakaya de·,,am 
edemiyeceğini bildirmesi üzerine HU 
seyin galip ilan edildi. 

Romanyalı yumruk vurma nokta
aından bizim boksörlerin hepsinden 
daha çabuktur. Onun iki yumruğu -
na bizimkiler ancak bir yumrukla 
mukabele edebilirler. Romanyalı a
yaklan üstünde taarruzda pek oy
nak değildir. Müdafaada tetik ayak 
oyunları var. Taarruzda ayak oyun
larının atik olmamasına sebep te vü
cudunu büzerek döğüşmesidir. Vü -
cut Romanyalının şeklinde çok yana 
yatmış ve iki kat olursa, bacakların 
hareket manivelası tabiatile ağırla -
§ır. Yorgos ise hücumda Romanya -
hdan daha müteharrik, müdafaada 
ise ondan biraz daha ağırdır. 

Yorgos uzun müddet maç yapma
dığı için Romanyalının sür'atine ilk 
devreler kapılabilecektir. Ondan 
sonra yukarda yazdığım k•ısurlar -
dan istifade edebilirse, Roman yalıyı 
maçın altıncı devresine kadar ~ok 

Güneş kortların
daki tenis maçlan 
Sedadın bugün finalde 
oynaması muhtemel 

Dün Güneş klübü kortlarında baş
lıyan tenis turnuvası zevkli ve heye
canlı olmuş, şu neticeyi vermiştir: 

Sedat - Bambino maçında 6 - 1 Se
dat galip, Avni - Melih maçında 6 - 2, 
6 - 2 Ani galip, Orhan - Vedat Cemal 
maçında 6 - 3, 6 - 2 Orhan galip. 
Boldini - Kriz maçında 6 - 4, 6 - 4 
Boldini galip, Çideciyan - Jafe ma -
çmda 6 - 4, 6 - 5 Jof e galip. Ahmet 
'.Arif - Neşet müsabakasında 6 - 4, 
6 - 4 Ahmet Arif galip, Vedat Abut 
- Mustafa maçında 6 - O, 6 - 1 Vedat 
'.A.but galip, Ar.mitaş - Jiros maçında 
6 • 4, 6 - 3, 4 - 6 Arnıitaş galip. Se -
dat - Avni maçında 6 - 3 , 6 - 1 Se
dat galip, Jafe - Ahmet Arif maçın
da Jafe galip, Baldini - Armitaş ma
r.nda Ba.ldint galip, Baldini - Orhan 
•açında Baldiini galip • 

• • 
seçıcısı 

• değişti 
Komutan Oto Nerz'in yerine eski oyunculardan 

antrenör!üğe müsait biri tayin edildi 
. . Al~~nlar futbolle?ni yükseltmek 1 
ıçın dort senedenben dehşetli gay -1 
retler sarfediyorlardı. Hatta bundan 
Uç sene evvel bir futbol seferberliği 
ilan etmişlerdi. Bütün gençler fut
bolcü lisansı almıştılar. O zamanlar 
neşredilen bir istatistiğe göre, Al • 
manya.da fut bol şubesine tescil edil
miş olan gençlerin adedi bir milyo
nu geçiyordu. 

Almanlar Berlin Olimpiyadınm fut 
bol birinciliğini behemehal almak ü
zere iki sene evvel muntazam bir 
program altında ve Alman yada fut
bol kumandanı Unvanile anılan baş 
antrenör Oto Nerz'in nezaretinde ça 
Iışmaya başlamışlardı. Antrenör O
to Nerz'in bir dediği iki olmuyor -
du. Futbolcüler asker gibi itirazsız 

çalışıyorlardı. Nihayet Olimpiyat gel 
di. Almanlar bütün ümitlerine rağ -
men Norveçe yenildiler. Oyun tarzla
rı da pek hoşa gitmemişti. 

Bu vaziyet karşısında beynelmilel 
birinci sınıf derecenin çoklukla, fut
bofün muvazzaf bir spor şeklinde te 
liı.kkisile kabil olamıyacağını anlıyan 
Almanlar futbol kumandanlarını de 
ğişt.irmeye karar vermişlerdir. 

Dilne kadar futbol kumandanı va
ziyetinde olan Oto Nerz'in yerine es
ki oyunculardan ve antrenörlüğe 

milsait diğer biri tayin olunmuştur. 
Vakıa Oto Nerz seçme komitesine ta 
yin edilmiştir fakat hakikatte Alman 
takımının seçmelerile de meşgul ol· 
mamaktadır. Nitekim Alman milli 
takımının Polonya ile berabere kal -
dığı maçta Oto Narz ilk defa olarak 
oyuncularla beraber Varşovaya git
memiştir. Bu sefer Çekoslovakya ile 

61 kilo: 
Ankaralı Ahmet - BaıkakerJ 
Orta hakemi Seyfi Cenap. Yan ha-

kemleri Berri ve Sovyet. 

1 
Ilk iki dakikası çok yavaş geçen 

l güreş ikinci dakikadan itibaren cok 

1 

sür'atli bir şekil almağa başladı. Sov
yet çok fazla atak yapıyor. .Ah net 

böyle müsabakalara yeni girmeye 

i
l başlamasına rağmen hasmının yırtın 

masma ehemmiyet vermiyerek çok 

soğukkanlı güreşiyor. 

A1mmıyanın eski futbol 1oumandnnı 

Oto Nerz tarafından oyundan zıyade 
kat'i itaati için beğenilen hantal · 

kalecilerden biri 

olan maç için Prağa gitmemiştir. 
Bu vesile ile Almanyada da şimal 

memleketlerinde olduğu gibi çokluk 
tan ziyade kıymete ve muvazzaf spor 
dan fazla serbest spora karşı bir te
mayül başlamıştır. Şimdi Almanlar 
klüpleri takviye ederek federasyon -
ları kendiliğinden kuvvetleştirm.ek 
üzere bir program düşünmektedir -
ler. 

!kinci on dakikayı ayakta güreş -
mek istiyen Sovyet mütemadiyen hü
cumda bulunuyor. Ahmet müdafaa
yı tercih etmiş gibi güreşerek h!çbir 
harekete teşebbüs etmek istemedi -
ğinden müsabaka çok zevksiz geçe -
rek Sovyetin atak faikiyetinden gali -
biyetle nihayetlendi. 

66 kilo: 
Saim • Y egorol 

Orta ve yan hakemi Sovyet bir yan 
hakemi Berri. 

lstanbuldan tanışan bu iki ahbap 
çavuşlar biribirlerinin oyunlarını bil
diklerinden ona göre ihtiyatlı güreşi
yorlar. Saimin iki kafa kol kapmak 
istemesi bo§a gitti. Tek salto ile köp
rüye getiren Sovyet puvan kaza ldı. 
Arkasından Saim de ayni :vazi ycttc 
hasmını altına aldı ise de hakem fa
vul addettiğinden tekrar ayağa kal -
dırdı. 

Sekizinci dakikada ayakta gilrz~ir
lerken Saime gene tek salto oyununu 
tatbik etmek istiyen Sovyet Saimin 
ani bir kafa kolile yere düştü. Fa1cat 

J!o.<Jkovada ilk oynanan maçtan giizel bir en8tantaM 

kaptırdığı kolunu kurtarmak için ani 
bir köprüye geldi. Bu köprüden kur
tulmak içini yaptığı perende esn'.Bın
da çok hafif tuş hakemin gözünden 
kaçmadı. Ve 8 dakikada. Sovyet Ye· 
gorof tu§la galip sayıldı. 

12 kilo: 
Nuri • Sigael 

Orta hakemi Seyfi Cenap yan ha
kemi Berri ve Sovyet. 

Moskova.ya geldiğimizdenberı mü -
temadiyen kilo düşmeye çalışan Nu
ri en nihayet müsabakadan 3 saat ev
vel yaptığı son hamam ile 4 gün zar
fında 83 kilodan 72 kiloya inmeye 
muvaffak olmuştur. Nurinin d5rt 
gün yemek yemeden yaptığı bu feda 
karhkla 11 kilo düşmesi hakikaten 
takdire şayandır. 
Müsabakanın ilk dakikaları biribi

rini denemekle geçti. Nurinin kilo 
dilşmesi kendine hafif bir vaziyet ver
miş .. Maamafih hasmına mütemadi
yen saldırıyor. Bilhassa son dört 
dakikada yaptığı devamlı hamlele
rin tesirile Nuri galip ilan edildi. 

19 kilo: 

de bunu iki defa tatbik etti. lldnel 
üç dakikayı altta geçiren Ahın.ede 

hasmı bir oyun tatbik edemedi. Ve 
nihayet son dört dakikada kuvvetli 
el enselerle birkaç defa yere serilen 
Sovyet müttefikan mağlup olmaktan 
kurtulamıyarnk Ahmet haklı 'llan 
galibiyeti şerefli bir surette aldı. 

81 kilo: 
Büyük M u.ıala - Dev iç 

Orta hakemı Ahmet Fetgeri yan 

hakemi Berri ve Sovyet. 
nk dakikalar her iki müsabıkın biri 

birini denemesile geçiyor. Mustafa 
o meşhur çapraz oyununu tatbik et. 

mek için fırsat kolluyor. Hasmı .M~ 
tafanın acı kuvvetini hissetmiş (,1ıı • 

cak ki, mütemadiyen kaçmakta ... 
Nihayet beklenilen akibet ~ok g? • 

cikmeden kendini gösterdi. Bilyük 

Mustafa me§hur bel çaprazını göz a
çıp kapayıncıya kadar Deviçe tatbik 
etti ve bir dakika elli saniye gibi kı· 

sa bir zamanda hasmının sırtını yere 

getirdiği zaman 20 bin kişi kendisini 
çılgınca alkışladı, Merıinli Ahmet. Pilmov 

Orta ve yan hakemi Sovyet diğer 

yan hakemi Berri. l 
iAğır •ıklet: 

Ankaralı Necmi • Gonca 
Müsabaka başlama.sile beraber Ah

medin hücuma geçtiğini görüyoruz. 
Hasmının üstüne aslanlar gibi saldı

rıyor. Sovyet bu saldınşlardan ade
ta yılmış gibi güreşiyor. Ahmedin 
ataklarmdan ancak kenara kaçmakla 

kurtulan Sovyet perişan bir vazıyet.t~ 
bocalıyıp duruyor. Tik 10 daki'!nda 
Ahmet müttefikan galip. Şimdi Sov
yet altta Ahmet Ustte çalışıyorlar. 
Ahmedin bütün gayesi hasmının beli
ni kenetleyip havaya kaldırıp yere 
çalmak. Bu çocukta her nedenı:ıe bu 
oyuna karşı büyük bir zat var. Fakat 
bunda muvaffak da oluyor. Berlinde 
Alman.a yaptığı gibi nihayet Sovyete 

Kiyef istasyonunda rastladığımıı: 

bu devasa güre,1çi Moskovada otur
madığı halde sureti mahsusada bu 
müsabakalar için buraya. getiril niş. 
Halkın kendisine karşı müthiı:: bir 
sempatisi var. Ringde görünür gö. 
rünmez alkıştan ortalık ınledi dur· 
du. Müsabaka başlar başlamaz çok 
kuvvetli ataklar yapan Gonce Necmi
yi çok hafif bulmuş olacak ki, ağır 
sıklette tatbiki pek kolay olmtyan 
kafa kol kapma.ya savaşıyor. Bir iki 
u~raşıştan sonra bu oyunda muvaf • 
fak olarak Necmiyi alta aldı. Ve ko
lunu yakalıyarak dört dakikada sır
tını yere getirdi. 

Şazi n:zcAN 



7 N y .1. =======--=======~~==========-================::;:;= ~7 - 9 - 9:;.· 

..----- ,--iZ __ M_i_R_D_E_N_=_ .. _R-~Ö~-P-O ___ R_T_A_J_L~AR 

İzmirin bütçesi 900.000 lira, fak at bakmıya ve 
yardım etmiye mecbur olduğu hasta, muhtaç 
ve fakirin adedi binleri aşıyor 

• • • Sapsan bir deri, yüzUnün ke
miklerine sımsıkı sarılmış, 

açlık ve sefaletten sivrilmiş bur
nunun iki yanındaki çukurlarda ızmırın 

Tllrkiyenın ffl: z ıraJ hapishanesinde serbest mahkü mlar iş ba§tnda 

ferleri sönmüş ve hayatiyeti hiç 
kalmamış bir çift gözü var. 

Bu yüzil siyah bir başörtü çer· 
çeveliyor. Güneşten rengi kaçmış, 
yama içinde bir yeldirme giyiyor. 
Yorgun ve adeta hasta bir hali 

var. ı 

Marmaradaki lmrali adası :::::;:;~o::.:;~:: 
en büyük 

derdi 
- Gel bayan ırel, bakalım ne ~ 

hk A 1 t• ld tiyorsun? . m ar cenne 1 o u Boynu bükilk ve korkak bir a ma u _ :·.::.!~~:.."!:::~~·.: 
-

Yüzlerce mahkfıma iki jandarma 
Adliye Vekili ve gazeteciler bu ser
best hapishaneyi gezdiler, başarıta·n 

işi ümit verici buldular 

Vekilin bir sözü: "Türkiyede 30 bin mahkum var. 
Bu yüzden her sene 4 milyon lira açık veriliyor 

A dliye Vekili Şükrü Saracoğlu, refakatinde, Koc:aeli Meb
usu Salahaddin Yargı, Hapishaneler Mütehaaaısı Mu

tahhar Şerif Batoğlu İstanbul Müddeiumumisi Hikmet Onat, ls
tanbul Hapishanesi Bathekimi lbrahim Zati ve "TAN" muharri
rile diğer gazetelerden bazılarının muharrirleri olduğu halde, ev
velki sabah saat sekizde, Türkiyede ilk defa kurulan serbest ha
pishaneyi görmek üzere. bir motörle lmralı adasına gitmitler ve 
bir gece adaaa kalarak dün saat on ikide tehrimize dönmütlerdir. 

M otörde, Adliye Vekilimizin hu-ı 
susi davetlisi olarak, Ameri· n şöyle dursun, bilakis hapishanede 

kan Sefareti Müsteşarı ve Sefir Ve- cürüm iş.leme kabiliyetleri bir kat 
kili Mister Sha.W da bulunuyordu. daha arttığına nazan dikkati celbet· 
M~r ~. fuiminol~iizeı:iıı- t.iın.._ • 
de aenelerce tetkikat yapmıştır. Bil- Ve bu araCla, liaplshanelenn dev .. 
hassa anormal ve suç işlemiye mUs- lete, en az senede bir buçuk milyon 
tait çocuklar hakkında kıymetli mü- liraya mal olduğunu ve hapishaneye 

tahedeleri vardır. düşenlere aileleri tarafından yapılan MahkUmlar cennetinde serbest mah-

1 . la yardımın da en az bu kadar tuttuğu- kumlardan biri i.stak-Oz avında 
lk •abat hapı• ane nu hesaplıyarak, mevcut ceza evleri-

M otör. öğleye doğru İmralı ön- nin devlet ve halk bütçesinden 4 mil- çalışkan birer unsur olarak hayat 
lerıne varmış bulunuyordu. yon liralık bir açık verdiğini söyle • içine karışacaklar, ve cemiyetin sır-

rı\da, Kızılburun istikametinde ilk gö miştim. tında birer yük olmaktan kurtula • 
ründüğü zaman, Adliye Vekili ŞUkrU • •

1
... 

1
... caklardır. 

Saracoğlu, bUyUk bir misafirperver- . Sır ı a~ azım . 1 Değerli vekilimiz beyanatını bltir-
lik gösterip gazetecileri bir arkadaş H apısh~.nelerı çok es~slı şekıl- dikten biraz sonra, motör de lmralı 

cuk odaya dalıyorlar. 

O stleri, başlan toz içinde, saç· 
ları dağınık, yUzleri kirli i1d 

çocuk ... Bir tanesi sekiz dokuz ya· 
şında olmalı... Oteki ancak Uç ya 
şında var.. Saçları da pek kısa ke
silmiş. Entarie giyiyor ama, ~ali

ba erkek çocuğu olacak ..• 
Onları böyle yukardan aşağı sü

zerken birdenbire gözlerim en kü
çüğün minimini bacaklarında deh-

şetle tevakkuf ediyor... Minimini 
çıplak ayakların bileğinden başh

yarak dizkapağma kadar sargılar 
sarılmış, ama nasıl sargılar?! Toz, 
çamur içinde ve bulaşık bezi ren
ginde kirli iki sargı ve biraz gev
şiyen bu pis paçavraların altından 
çocuğun bacağında azgın, çıban • 
lar görüünyor: 

- Bu arkanızdaki bayan da si-
zinle beraber mi? .. 

- Evet efendim. 
- Ne istiyorsunuz bakayım? 
Kadın daha söze hıçkırmakla 

başlıyor: 

- Ah efendim. Halimiz pek 
berbat... Size sığınmağa geldik ... 

- Ne var, ne oldu! 
- Biz muhaciriz efendim. 
- Ne muhaciri? 
- Balkan harbinin muhaciri ... 
- Maşallah, Balkan harbinden-

beri kendinizi hala muhacir mi 
tutuyorsunuz? .. Hila bir yere yer

. leşemediniz mi? 
- Hila muhaciriz efendim .. Ne

rede iş bulursak oraya gidiyoruz. 
Hayatımız göçebe gibi geçiyor. Bir 

lzmirde yardım bekliycn binlcrcB 
muhtaç ııe hastalardatl biri 

- Ne istiyorsunuz? .. 
- Ben, çocuklar, kadıncağız ve 

aşağıda oturan iki gözleri ama ko
cam ... lzmire iş var diye yaya gel
dik... TütUn işi dediler. Halbuki 
gecikmişiz, iş kalmamış. Şimdi ya
tacak yerimiz yok. Sokaklarda 
yatıyoruz. Aman efendim, sana 
sığındık. Bizi Bandırmaya yollayı
ver. 

- Eviniz Bandırmada mı? 

- Hayır. Orada iş var diyor-

lar. Bizim bir yerde evimiz yok ki. 
Artık halimiz kalmadı açlıktan. E

sasen birkaç ay tütünde çalışmış
tık. !kimizi de çok sarstı tütün ... 
Çocukları bile kucakta taşıınıya 

mecalimiz yok. Çaresisiz .. Kuzum 
bizi Bandırmaya yollayınız. 

B elcdiye reis muavini Bay Su
at yazıhanede oturduğu için 

kanapeye otunnıya çabalıyan ço
cuğun ayaklannı göremiyor. Fa • 
kat benim gözüm hep bu minimi
ni bacaklarda... Nihayet dayana
mıyorum ve söze kanşıyorum: 

- Bu çocuklar senin mi kadı
nım? .. 

yere yerleşemedik. gibi etrafına topladı. Şu izahatı ver- de duzeltmek ~e- bilhassa bu adasına yanaştı. 

fil: ~~~~oo~~~~~m~ ~niy~M~cl•&~~~----------------------------
- Tecrit edilmiş bir yerde hapis- lazımgelfyordu. Bunun ıçın de her deiumumisi Cemil ve Cezae\.i Memu-

- Evet efendim. 

hane yapmak ve mahkumları orada şeyden önce, mahkfımu, kendi elinin ru Ahmet Nuri Erpak Adliye Veki
~alıştırmak fikrini, ilk olarak Millet emeğile geçinir bir hale getirmek za- lini karşılamıya gelmişlerdi. 
Meclisinde bir meb'us ortaya atmış- rureti vardı. Sadece bunu temin et- S b t lak... l 

• • er u ma um ar tr. Biraz sonra, göreceğiniz !mralı mekle, mahkumuµ, ahlakını ve sıh-
adası, bundan bir sene evvel, tama- batini de kor.umuş olacaktık. İşte, 
mile metruk bir adaydı. Bu adaya, bu esas dahilinde faaliyete geçerek, 
bir zamanlar insan ayağı basmış ol- işe başladık. Bundan 10 buçuk ay 
duğuna delalet edecek birkaç kilise evvel, faaliyete geçildi. 
harabesile üç beş evin enkazından Bu, yeni bir davaydı. Kazanılaca-
bqka bir nişane yoktu. ğmdan emin olduğumuz bu davanın 

Bu adayı, bir hapishane kurul
mak üzere, münasip gören 

•e bize tavsiye eden şimdiki İzmir 
:VaJisi Fazlı GUleç olmuştur. Bu tav
eiye üzerine bir heyet teşkil edile -
rek adada her bakımdan tetkikler 
yapıldı ve sonunda anlaşıldı ki tmra
h adası, umumi bir hapishane yapıl
mıya müsaittir .. Bize bu kanaati ve
ren başlıca sebep, adada Büyük 
Harpten evvel 2.500 nüfusun barı • 
nabilmiş olmasıydı. 

tahakkuku için hiç te bUyUk bir ser-
F azlı Gülecin teklifi mayeye ihtiyaç görmedik. Çok az 

1mralının vaktile meyva, balık, 
ıünger, zeytin ve diğer ham madde
lerinden başka, senede bir buçuk 
milyon kilo soğan ihraç ettiğini eski 
lfar kayitlerinin tetkikinden anla -
dık. Bu adanın, bir zamanlar, aşar 
yergisi 300 altından fazla tutarmış. 

4 milyonluk açık 

Yaptığımız incelemelerde gör • 
dük ki, adada 13 bin dönüm 

ekilebilecek toprak vardır. Zeytin a
gaçlarmm, yarıdan fazlası tahrip 
edilmekle beraber, adada bugün da
hi 4.000 zeytin ağacı bulunuyor. Ben 
~dliye Vekili eıfatile, bütçenin mü
zakeresi sırasında, Mecliste, hapis • 
hanelerimizin sıhhat, ahlak ve iktı
aat noktalarından çok fena bir vazi
yette bulunduklarma işaret ettim. 
Ve hapishanelere giren suçluların 

hralardan terbiye edilerek çıkmala· 

parayla ve masraftan son derece ka
çınarak işe giriştik. Küçükten baş
lıyarak, gittikçe büyUğe doğru git -
mek pfensipini elden bırakmadık. Bu 
sayede birçok hapishanelerimiz, ken 
di kendilerini idare edecek hale gel -
diler. Gelmiyenler de geleceklerdir. 

30 bin mahkiim 

T Urkiyenin muhtelif ce7.a. evle-
rindeki mahkumların adedi, 

30 bini bulur. Biz bunların hepsini 
müstahsil vaziyete geçireceğiz. Ve 
böylelikle, bugünün mahkumları. ya
rın hapishaneden çıktıkları ıaman 

M ahkfımlar iskelenin karşısın
da adanın çam dallarından 

bir küçük tak yapmış, önüne adanın 
bütün mahsullerinden arpa, mısır, 

çavdar, soğan, kabak, kavun, kar • 
puz, hepsinden birer çuval içinde nu
muneler koymuşlardı. Adanın Uç 
kişiden ibaret jandarma krt'ası, Ve
kili selamladılar. Mahkftmlar, biraz 
ilerde Cezaevinin resmi kıyafetile ve 
hazır ol vaziyetinde bekliyorlardı. 

Vekil, mahkfımlarm önünden geçer -
ken bu kaza ve kader kurbanlarının 
selamlarına tatlı bir dil, güler bir 
yüzle onlara iltifat etti. 

Vekil ve refakatindekilcr sahilde 
yeni yapılan Cezaevi idare binasına 
girdiler ve orada bir müddet istira • 

Adliye Vekilini ve refakatindekileri /mralıda serbest mahkumlar 
böyle karşıladılar 

hat ettikten sonra, mahpwılann bu- yataklanna uzanmış, yorgunluk alı· Adada ilk gezinti 
lunduğu koğllşlan dolaşmıya çıktı - yorlardı. Adliye Vekili, bundan sonra. yi-
lar. Dolgun bir depo ne Salahaddin Yargıyı, A -

Vekil, içeri girdiği zaman, henüz Adliye Vekilinin hapishaneye merikan Sefareti Müsteşarı Mister 
iş başı Ç8Jll çalmaml8tı. Mahkılmlar gelişi, mahkfunlar üzerinde Shaw'ı, Hapishaneler Mütehassısı 

1 

tarif edilmez müthiş bir sevinç u- Mutahhar, Istanbul Müddeiumumisi 
yandtrmı§tı. Koğuşların içi, bir bay- Hikmet Onatı ve gazetecileri yanma 

1 ram yerini andırıyordu. alarak, yaylı beygir arabalarile, !m-
Vekil bundan sonra, hapishanenin ralıda bir gezintiye çıktılar. Mah -

erzak deposunu, yemekhanesini, a- kfımlar, daha önceden, Vekilin geçe
hırlarını dolaştı ve bilhassa erzak ceği yollarda yer almışlardı. lnıra • 
deposunun dolgunluğundan memnun lının hemen bütün varlığını, kendisi
olarak: ne borçlu olduğu, Hapishaneler mU -

- Aferin, memnun oldum. Kış • teha881SI Mutahhar, adanın birçok 
lık zahirenizi hazırlamışsınız! dedi. tepe ve bayırlarına adlar takmıştL 

Vekile, bu arada, babast, "Saraç Yeni adlan ile anılan bu tepe, bayır. 
Mehmet Efendi" namına, !mralı dere, ve çukurlar, baştanbaşa dola
mahpusları tarafından yapılan çeş • şıldı. Adanın en büyUk tepesi Ata
me gösterildi. Saracoğlu Şükrü: tUrk tepesi diye anılmaktadır. Onun 

- Benim babamın çeşmesi! diye- biraz ilerisinde lnönü ve Çakmak te
rek, o tarafa doğru yürüdU. Ve fo- peleri vardır. Ağaçlı bir vadiye, Sa
toğraf muhabirlerinin kendisinin çeş racoğlu deresi, bir çukura Güleç Çu-

l 
me önUnde bir resmini almaların& kuru adı verilmi§tir. 
müsae,de etti. 1 [Arkası 8 incide) 

Yazan: SUAT DERVtS 
- Küçüğün ayaklan ne olmuş? 

Azgın ÇJban içinde? .. 
-Ah efenC14n, yollarda açık ha· 

vada yattık. Bütün sivrisinekler 
soktu, çıban yaptı, çıbanı azdırdı, 
şimdi bu halde. 

Bay Suat biraz eğilerek o da 
vaziyeti görüyor ve sonra: 

- Haydi bayan, sen evvela ço
cuğu yukan doktora çıkar. Bu 

Lyaklara baktır, diyor. Bandırmaya 
gitmek meselesini sonra görüşü
rüz. Haydi çabuk ..• 

Ve onlar odadan çıkar çıkmaz: 
- Sanki, diyor, lzmir kendile· 

rini davetle buraya celbetmiş! Bir 
de onlan ya memleketlerine yahut 
ta. iş bulacaklarını Umit ettikle
ri yere yollamak meselesi var. 
Bilseniz hem günde kaç müracaat 
olur bize bir görseniz. 

- Bu biçareleri yerlerine gön· 
dermek için her halde tren ve va· 
pur gibi nakil vasıtalarından bir 
muavenet görürsünüz değil mi? 

- Senede cem'an iki vapur bl· 
letimiz vardır. Birkaç kere de ya
n fiyatla Acizleri nakleçleriz. Va
purlar bize bu kolaylığı gösterir
ler. 

- Ya Devlet Demiryollan? 
- Devlet Demiryollan, Ucretsis 

bir tek bilet vermez, yan ücret 
bile kabul ~tmez. 

Kadm elinde bir k!ğrtla f çeri 
giriyor. Yüzünden bUyUk bir 

telSş okunuyor: 
- Ah, çok teşekkürler ederim, 

diyor. Çocuğumun ayaklan pek 
tehlikeli vaziyette imiş. Numara 
verdiler. Hemen hastaneye gi· 
diyorum. 

Ve artık asıl derdini unutmu, 
bir vaziyette çocuğunu elinden 
tutmuş koşarak koridorlardan gi· 
diyor. 

Merak ettim ve öğrendim. iz. 
mir şehrinin 1936 senesi 

bütçesi, yalnız 9.535.11 lira imiş. 
lzmir gibi yansı yanık ve yarısı 

yıkık bir şehrin yeniden imar edil
mesi, Izmir hemşerisini tatmin 
edece)< ve sıhhatini koruyacak ted
birlerin alınması, hepsi bu dar 
bütçe içerisinde başanlıyormuş. 

Buraya geldiğim günden beri ge
rek imalathanelerde, gerek hasta
nelerde bulunanların ekseriyetini 
belki !:::ıir şehirlileri değil, mem
leketin muhtelif mıntakalanndan 

gelen vatandaşlar teşkil ediyor. 

lzmir büyük say merkezidir. 
Bunun için onun da büyUk bir 

merkez olan Istanbul şehri gibi 

bu nevi yükleri taşıması tabiidir. 

Izmir şehri de, tıpkı Istan bul 

şehri gibi, memleketin her tara • 
fmdan gelen işçileri atelyelerinde 
barındırır. Hastalarını imkan da
hilinde hastanelerinde tedavi etti
rir ve eğer onlar iş bulamıyor da 
sokaklarda sürünüyorlarsa. mas
raflannı çekerek memleketlerine 
yollamıya çabalar. 

Ve böyle masraflar da tabii o • 
nun bUtçesine bUyük bir yüktür. 1 

Yüksek ve müterakki birer mer
kez oluşları yUzUnden bu gibi 
masrafları fazla olan şehirlere bu 
acizleri kendi memleketlerine gön
dermek istedikleri zaman, Devlet 
Demiryollan tarafından bu biçare
ler meccani surette nakledilmek 
suretile bir muavenet edilemez mi! 

Şehirler bu suretle bJç te mee
bur olmadıktan bir mam-afm yn. 
künden kurtulmuş olurlar. 
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Metaksas hükiimeti, Balkan Antan
tından ayrılmak ve ltalyaya 

bağlanmak istiyormuş! 
Yeni rejim iki ayda 4000 kişi tevkif etmiş, 

koca Atina "Fısıltılar şehri,, olmuş 

Londrada çıkan Daily Herald gazetesinin muharrirlerinden 
Ronald Matthewı son günlerde Yunanistancla dolaşmış ııe 
tetkiklerinin neticesini gaıeteıine yazmıştır. Makalede, kom
şumuz ve bir antant ile bağlı olduğumuz Yunaniıtan hakkın
da dikkate değer malumat bulunduğu, Yunani•tanın bugün
kü vaziyet ve si3•asetine ait izahat verildiği için bu ıütunlara 
naklediyoruz. 

Henüz yedi haftalık olan )J!etak
eas diktatörlilğünün A vrupadaki fa
şist rejimlerin en kısa ömürlüsü ola
cağı anlaşllıyor. Atinayı ziyaret e
derek siyasilerin her çeşidi ile gö -
rUştükten sonra hasıl ettiğim kana
at bu merkezdedir. Yunan amele 
partisinin en yüksek adamlarmclan 
biri bana: "Bugilnkü hUkumet, bir
kaç aydan fazla yaşıyamaz" detli Ye 

ilave etti : 

Fısıltılar şehri 
"Metaksas hükumetine halk için

de müzaheret eden kimse yoktur. 
Ordu çinde de bu htikiımetc yar

dım edenler çok azdır." 
Burada hüküm süren kanaate gö

re Metaksas hükfımeti, Balkan An
tantmdan çıkarak ltalyaya bağlan -
mak fikrindedir. 

ittifaka iştirak etmek istemem.'' de
mişti. Maksadı, Balkan Antantına 
işaretti. Darbei hUkO.mct yapıldığı 

gün İtalyanın Atina Elçisi tstefani
nin Atina milmessiline, yeni Yunan 
rejimini en mUsait tarzda gösterme
si için resmi talimat vermişti. 

Birçok Atina sosyalistleri !ngilte· 
re hariciyesinin yeni Yunan rejimi
ni hiç olmazsa hayırhah bir müsa -
mahakarlıkla karşıladığını zannedi -
yorlar. 

Almanya, I talya 
Parlamentonun feshi, ör ti idare • 

nin iltinı, siyasi fırkaların ilgası, söz 
hürriyetinin kaldırılması ile netice -
lenen 4 Ağustos darbei hükiımctinde 
Alman ve İtalyan tesirinden başka 
ne vardır? 

Bu sual ile karşılaşan muhatabım 
şu cevabı verdi: 

- Şahsi ihtiras! 
Ve ilave etti: 

General MctahatJ 
lngillz ııazctelcri bu resmin ;\!tına 
ıoylc yazmıı: (Yedi ha!tadanbcti 

Diktatör Başvekil) 

söylemişti. Muhatabım, Yunan Baş
vekilinin bu sözUne karşı: 

- l<.,akat dedi, gerek Hitler, gerek 
Mussolini bUyUk bir partinin müza • 
hereti ile iş başına geldiler. Halbuki 
General Metaksasm feshettiği par -
lamentoda ancak beş taraftarı vardı. 

Haber aldığıma göre bu beş taraf
tar da Generali terketmiş bulunu -

Yüzlerce mahku
ma iki jandarma 

[Başı 7 ncide] 

AtatUrk tepesi, 650 metre yüksek
liğindedir. 

Yalnız iki jandarma 

M utahhar, arkadaşlarım kendi 
soy adlarile çağırnuyan nıah 

kumları bu tepeye koşaradımla gi
dip gelrniye mecbur ettiği için !mra
lıda, hemen herkes, biribirini soyadi
le çağırmaktadır. Adada, muhafız 

kuvveti olarak ancak iki jandarma 
neferi vardır. Bunlar da her ihtima-
le karşı bulunduruluyor. Mahkiimlar 
burada tamamile serbesttir. İş sa -
atleri müstesna olmak Uzcre istedik· 
leri zaman adanın heryerini dolaşa.

biliyorlar. Kendilerine bu kadar ser 
bestl verilmesine rağmen, içlerinde 
değil adadan kaçmayı, hatta. nizama 
uygun gelmiyen bir harekette bu -
lunmayı bile aklından geçiren yok -
tur. Mahkiimlar, tam bir disiplin al
tında ve büyüklerinden bilyük bir 
ıefkat görerek çalışıyorlar. Kendile
rine lüzumu kadar 'çift hayvanı da 
verilmiştir. 

lnıannz ada 

•• mralı adası, hapishane olmaz 
dan evvel, çinde tek insan 

yoktu. Ara.sıra, Mudanya ve Ar
mutludan bazı celepler, mer'alann:1a 
otlatmak için hayvanlarını adaya ge 
çirirlerdi. Son zamanlarda zengin 
bir kasap, adayı maliyeden Uç sene
liği 350 liraya kiralamıştı. Koyun ve 
sığırlarını burada. otlatır, ve besili 
bir hale getirdikten sonra mezbaha
ya gönderirdi. Hapishaneler idaresi 
a.dayı ele aldıktan sonra, lmralıya, 
kayık, motör, vapur gibi deniz vası
talarının yanaştırılmasını yasak et • 
miştir. Mahkfımlar, burada. hariçle 
tem8.8 edemezler. Sigara içmek te, 
birçok mahzurlarından dolayı yasak 
edilmi15tlr. 

45.000 lira yerine 

A dadaki hapishane binası ile 
civarındaki tesisat, hemen 

kamllen, Yedikulede yarı yarıya çil-

Gazeteler sansüre tabi olduğu için 
~tina şehri, fısltılar şehrine dönmüş 
bulunuyor. Sansür tatbik edilmese, 
Metaksnsın mevkiinde birkaç saat -
ten fazla kalamıyacağı temin olunu
yor. 

- General :Metaksas komünizme 
karşı gelmek için harekete geçtiği -
ni iddia ediyor. F a k a t geçen 
umumi seçimde komü
nistler 1.200.000 r yden aııcak 70 
bin rey kazanmışiydr. }d'etaksaş~ ~
sıl korkutan amil, Venizelist ve Çal
daristlerin darbei hükumetten iki 
gün evvel, anlaşmış bulunmalarıydı. 

Bu anlaşma neticesinde bir temer • 
küz kabinesi teşekkül edebilecek ve 
bu yüzden General Metaksas yuvar
lanacaktı. Hiıdiseden sonra diğer 
fırka liderlerile birlikte kralı görüp 
komünizm tehlikesinin gülünç oldu
ğunu anlattığımız zaman kral fev -
kalade müteessir olmuştu. 

yorlar. 
Muhatabım diyor ki: rümeğe yUz tutan malzeme ile inşa 
- Darbei h.ükumet ansızın yp.pıl;. edildiği için, 2 - 3 ?i~ liralık bir mas

dığı için muvaffırk olmuştuı-. Ona rafla: vUcuda gelm.ıştır. Halbuki mü
karşı kıyamın gecikmesi, sa.n!'!Ur yü- hen_diele:, bu _inşaat >içlıı evvE!lce 
zünden bir kimsenin memlekette 0 • 15.000 .lira keşıf koymuşlardı. 

4000 mevkuf - .. r 
4 Ağustostanbcr:l. tevkif edilip ada; 

Iazıa aürülenlerin sayım 600 ile 4.000 
nrasmda tahmin edilmektedir. Fılen 
mahpus olanlardan başka aleyhlerin 
de hiçbir şey sabit olmıyan bir sürü 
adamlar, zabıta tarafından yakala
narak karakollara sevkedilmiş ve o
rada ya dayak yemiş veya hintyağı 
içmiyc mecbur edilmişlerdir. 

En ehemmiyetsiz şüphe yüzünden 
~tinanm en tanınmış sermuharrir -
!erinden biri evinden alınarak zabıta 
tarafından dayak yemiş, fakat bü -
tün evi baştanbaşa taharri edildiği 
halde aleyhinde kullanılacak bir şey 
bulunamadığı için serbest bırakıl
mıştı. 

Gece veya gündüziln herhangi sa
atinde evler basılarak tevkifat ve ta
barriyat yapılıyor. 

Hep sansör 
Harice gönderilen bUtUn telgraf -

lar sansüre tAbldir. Bana temin o
lunduğuna göre harice gönderilen 
mektupla.rm yüzde yetmişi de ıı.çılı -
yor. 

Benim bu mektubu Yunanistan
dan yazıp göndermeme imkan yok • 
tu. Onun için Arnavutluğa geçtik -
ten sonra postaya verdim. 

Hariçle yapılan telefon muhabere
leri hükfunet memurları tarafından 

dinlendiği gibi dahili muhaberelerin 
de kontrol altında bulunduğu temin 
edilmektedir. Geçenlerde Havasın 

muhabiri Fransa elçiliğine günlin ha 
berlerini telefonla bildiriyorken tele
fon ansızın kesilmiş ve ancak diplo
matik bir protestodan sonra iade o
lunmuştur. 

Gazetelerin bütün provaları evve· 
1A sansör tarafından tetkik edildik
ten başka hükumet, gazete muhar -
rirlerinin mUtaleasını yazacakları 

meseleler üzerinde aynca talimat 
yermektedir. 

Hoşnutsuzluğa amil olan bir se -
bep verilen talimatın, Yunanistana 
müttefik olan devletlerin kredisini 
yükseltecek neşriyatın men'idır. Yu
nan matbuatına Kral .Sekizinci Ed • 
vardın İstanbulu ziyaretine dair neş
riyat yapmamaları, Fransa Başveki· 
li Blum'un !stanbulu ziyaret edeceği 
hakkında hiçbir şey yazmamaları ilı
tar olunmuştur. 

Balkan antanti · 
Gener~ Metaksas iktidar mevki -

!ne gelmeden birkaç gUn önce "Rus
._Y.nnm nUfuzu altına gireceıt hiçbk 

lup bitenin farkında olmamasıdır. 1mralıdaki mahkumların bugün-
Fakat vaziyet halkın tahammül terde, yüzlerinden okunan asıl biiyük 

hududunu aşmıya 'Qaşlamıştır. Bu - sevinçleri, yeni Ceza Kanununun bir 
nun delilleri görünmektedir. maddesi ne cezalarının yan yarıya 

General Metaksas askeri tahsiliQi 
azalacağını öğrenmiş olmalarından 

Almanya.da tamamlamış, 1911 te 
Yunan erk!nıharbiye reisliğinı yap
mış ve Kral Kostantin ile birlikte 
müttefik devletlere mukavemet et -

ileri geliyor. Çünkü, yeni kanun, 

mahkiimları dört dereceye ayırmak

tadır. 

mişti. !mralı mahkumları, en serbest 

Beş taraf tar! .• 
Halktan bir adam bana vaziyeti muameleye tabi tutulan dördüncü 

General Metaksas, İtalyan \'C Al
man örneği dahilinde bir korporatif 
devlet vücuda getirmek istediğini 

şu şekilde hulasa etti: 
- General, Kral Kostantine ma • 

kamını kaybettirtmişti, bu gidişle 
galiba oğluna da ayni şeyi yapacak! 

Harvard üniversitesi 
300 yaşına girdi 

Dünyanın her tarafından talebe akınile karşılaşan 
bu kültür yurduna 8000 talebe devam ediyor 
r 

SOO senelik Har1Jard Universitesinin Hukuk Fah.··uacaı 

Ameri'kadaki Meşhur Harvard U- muazzam binalara maliktir. Bunlar
nivereitesi bu yıl kurtuluşunun Uç dan başka üniversite kısmına mUca· 
yüıUncü yıldönUmünU idrak etmiştir. vtr olarak bUyük bir ka.ıııa.bayı andı-
1642 yılında kUçilk bir kollej olarak ran bir de talebe mahallesi vardır. 

yapilinış olan bu ldiltür müessesesi Buradaki evler talebelerin ba.rmma.-
sonrala.rı bUyUtülerek üniversiteye . .. . . 
inkılfıp etmiştir. O günden bugüne lan ~e çall§Illalan içın unıver81te i-
kadar birçok ilavelerle bilyük bir da.rest tarafından yaptırılmıştır. 
kasaba manzarasını kazarl'an Ha.r- ' Harvard Universiteeinln talebe ye
vard Universitesl bugün dUnya. üze- kOnu da çok kala.balıktır. Geçen sene 
ırinde sayılı ilim müesseselerinden bu Unh"el'8itenin fa.kllitelerine 8000 
biridir. Universlte sitesinde bil- talebe devam ediyordu. Bunlardan 
tiln mm .şubelerine alt lft.boratuvar- bir kısmı Amerikan, diğerleri de ec
lar, seminer, mUzeler mevcuttur. nebidir. DUnyarun her tarafından bu 
Amca hçr fa.kült~ için ş.m aY11 üniversiteye talebe ak.mı vardır, 

derece mahkumlar arasında bulunu
yorlar. Bundan dolayı da, yeni ka
nun mucibince, hapishanede kaldık
ları bir gün, iki gün itibar edilecek 

ve böylelikle cezaları yan yarıya ine
cektir. Bununla beraber, kanunun bu 
mUaa.adesi, hilsnil hali sabit olanlnr 
hakkındadır. Ufak bir itaatsizliği 
görülenler, derhal derecelerini kay -
bederler. 

1mralı mahkfunlan da bunu bildik
leri için, büyük bir sükunet i<:inde 
çalışıyorlar. MahkO.ınlar arasında en 
ufak bir sızıltı bile yoktur. 

M üıtahıil mahkumlar 

A dada, bundan birkaç ay evvel 
güzel bir değirmen yapıl • 

mıştır. Bu değirmende mahkumla
rın yiyeceği ekmeğin buğdayları ö -
ğütillüyor. Soğan ekimi de gitgide 
artmaktadır. Şimdiden, mahkumla -
rın kendi el emeklerinin mahsulü o
larak 25.000 kilo soğan birikmiştir. 

Bunlar, piyasa yükselince, satılıp 

elden çıkarılacaktır. Bundan bir se· 
ne evvel, hemen hiç yol yokken, ada
da birçok yollar yapılmış, çeşmeler 

açılmıştır. Mevcut zeytin ağaçları 

budanmaktadır. ÖnUmUzdeki sene -
ler, zeytinyağı istihsaline de çalışıl -
maktadır. KUçük bir demirhane ve 
marangozhane, mahkumların demir 
ve tahtaya ait malzemelerini temin 
etmektedir. 

Adliye Vekili, tmralıya yaptığı zi
yaret vesileslle, mahk(iınların bUtun 
ihtiyaçları, dilekleri, adanın istihsal 
vaziyetile yakından ve inceden ince
ye ali.kadar olmu3 ve gelecek yıla 
daha kuvvetli bir programla girile -
rek soğan istihsalinin arttırılması yo 
lunda tedbir alınması için direktifler 
vermiştir. 

Adaya bir ziraat mUtehassısı ge
tirtilmesi de düşünUlmektedir. MU -
tehassıs, bilhassa soğan ekim işleri-

27 - 9 - 936 

Büyük Dil Bayramını 
heyecanla kutladık 

Parlak nutuklar söylendi 

" - Yakın tarih, Türk mucizesinin tarihidir. Ve 
bugünkü bayram ulu güneşimize karşı duydu
ğumuz sonsuz minnettarlığın bir tezahürüdür!,, 

DUn bütün memleket, bllyiik kUltur inkılabımız olan TUrk diU 
devriminin y:ıldönUmünU bir kere daha bahtiyarlıkla idrak etti. Bü
yük Şef Atııtürkün ~ok isabetli lrşatıari;,vle ka\'uşmuş olduğumuz dil 
inkılabı dün, bütün memlekette olduğu gibi, l tanbulda da heyecanh 
bir bayram günü ya5anma.sına. mes'ut bir rnsile teşkil etti. Bu müna
sebetle ~ehrimizde yapılan bayram te1.ahüratııu "TAN,, muharriri şu 

satırlarla tesbit eteme1'-tedlr: 

Merasim saat 18 de Ankara rad _r-_......._ __________ _ 

yosunda Türk dili hakkında veri· ramı ve ulu güneşimize karşı duy. 
len büyük bir nutuk ile açılmış, halk duğumuz sonsuz · minnettarlığın bir 
bu milhim nutku Halkevlerinde konu- tezahürildür.,, 
lan hoparlörler vasrtasiyle dinlemiş • Arkasından da Biçki ve Dikiş Yur
lcrdir. Nutuktan sonra her Halkevi du Müdürü İsmail Hakkı Cendeg 
bu büyük günün kutlanması için (Tarihi efsane mi? Güneş - Dil teo • 
hazırladığı prograınla büyük tören • risinin tarihe tatbiki) islmli bir kon
ler yapmışlardır • f erans vermiş ve burada Babil efsa-

Eminönü Halkevinde Ankaradan nesini tetkik ederek bu efsanenin 
verilen konferans dinlendikten sonra 'bxr Türk tarihi olduğunu ve (Kisıs
lstiklfil marşı çalınmış ve onun arka- tros) ismiyle bu efsane içine giren 
sından da Kurultay marşı dinlenmi4- (Nuh) un bu isme nazaran TUrk is
tir . mi taşıdığını ve Güneş - Dil teorisinin 

Bundan sonra Halkevi tarih, dil ve bu ciheti meydana çıkardığını, tarih
edebiyat komitesi azasından doçent le dil çalışmalarının bütün tar:iht 
Sabri Esat Ander, Türk dili hakkm- meçhulleri aydmlatacağıp.ı söyliyerek 
da heyecanlı bir nutuk vererek ez- teoriye nazaran bazı agolojik tah • 
cümle şunları demiştir: !iller yapmıştır • 

"- Bir millet bayramı, öyle bir Bunun arkasından da Halkevintn 
millet bayramı ki, asırlarca tabi ol • yeni teşkil ettiği 32 kişilik koro hey
duğunu, bir milletin içinde kendi var- eti tarafından bliyük bir konser ve
lığım ihmal etmiş ,saray ve medrese rilmiştir. Gece saat 20,30 da da A
bayramlariyle unutulmuş, büyUk bir lay köşkünde evin temsil kolu tara • 
milletin, benliğine ve diriliğine ka- fmdan 1stiklô.l piyesi oynanmıştrr. 
vuşmasuıı müjdeliyor. Zaten yakın Gençler piyeste f ev kala.de muvaf • 
t:ırih, Türk mucizesinin tarihidir. fak olmuşlar ve halk tarafından çıI .. 
!şte 19 mayıs, karanlıkta yol anyan gınca alkışlanmışlardır. 
Türke, Büyük Atasının bir Anadolu Beyoğlu Halkevinin İstiklal cad • 
kıyısından bir güneş gibi doğınasiyle desinde Nuruziya sokağındaki yeni 
başlıyan kutlu günler .. ve nihayet binasında kutlama merasimine sa-
26 eylül ayni glineşin hem milli bir at 21 de başlanmıştır. tik olarak 
iman ve hem de beynelmilel bir ha • stiklal marşı çalınmış ve arkasmdnn 
kikat halinde cihanı istila.<ıı... Hıfzı Tevfik Gönensoy tarafmdruı 

o za.ıtıanlar.-biltün bilgimiz medre- Türk dilinin ilerleyişi hakkında mil • 
se ııasla.roıd~ "baretti. __Edebi.y.at Jıim bir;l{onferans "erllmi ir. 
taklitti. ÇUnkU kendimizi tanımamı~. Konferanstan sonra Evin temsil 
kudretimizin kaynağım keşfetmemiş- kolu tarafından iki perdelik (Yanlış
tik. Çünkü tarihimizi bilmiyor, dili- hklar Sersi) isminde bir vodvil tem .. 
mizden şüphe ediyorduk. Bir mille • sil edilmiştir. Merasimde Halkevlerl
tin bütUn enerjisine kaynak olan ta- ne mensup bUtUn azalar ve binlerce 
rihi ve dili, yabancıların bize göster- halk hazır bulunmuştur . 
diği şekilde kabul ediyorduk. Bugiln Şehremini Halkevindeki merasime " 
tarih ve dil araştırmalariyle biribiri- saat 18 de başlanmıştır. 1stikla.I mar
ne perçinli bir kitle değil, imaniyle, şı çalındıktan sonra Türk dili hakkm
sevgisiyle ve bilgisiyle biribirinin da müteaddit konferanslar verilmi§ 
içinde erimş 'bir milletiz. Benliğimi - ve halk için ihdas edilen serbest kilr
zin şuurunu 10 mayısın, 23 nisanın, slide de isteyenler hitabeler irat et • 
30 ağustos ve 29 tcşrlnievvelin gUne- mişlerdir. Bundan sonra gençler ve 
şi aydınlatmıştır . Evin temsil kolu tarafından millt 

Bugün birlikte kutladığımız bu rakıslar oynanmış ve inkılfı.p hakkm
bayram aydınlanan şuurumuzun bay- da. temsiller verilmiştir. 

ne nezaret edecektir. ı yola çıkmışlardır. Bu l!lırada mah • 
iddialı bir güre1 kCımlar da yüksek misafirlerini uğur 

A
dliye Vekili, adanın görülecek lamak üzere iskelenin iki yanına saf 

saf dizilmişlerdi. 
yerlerini ziyaretten dönUş -

te, mahkumların, kendi şereflerine U i urlar ola! •• 
tertip ettiği iddialı güreşte bulun- A elliye Vekili Şükrü Saracoğ • 
muştur. Ve Hendekli Hüseyin Peh- lu, dönüşte de mahkümla .. 
livanla, rakibi Bursalı Damar Pehli- nn hatırlarını sormuştur. Mahkum• 
van Vekilin huzurunda gUreşmlşler, tar, bir ağızdan: 
ve neticede Hüseyin Pehlivan, Da - - Uğur ola! Var ol! diye bağrıs .. 
mara galip gelerek İnıralı gllreş gam mışlardır. 

Adliye Vekili, bir fotoğrafisini im
piyonu olmuştur. 

Vekil, galip gelen güreşçinin elini zalıyarak !mralı hapishanesine hedi-

k k di · b"' ük b" k t ye etmiş ve hapishanenin hatıra def· 
sı mış ve en sıne uy ır u u 

k h di t · f G" 1 d terine şu satırları yazmıştır: 
şe er e ye. e mış ır. ureş er en "Geldim. GördUm. Milhim btr da-
sonra, mahkumlar kısa., fakat çok · 

.. 
1 1 

b" t il . 1 vanın hal yalımda olduğunu anladım. 
guze ve mana ı ır ems vcrm.ı§ er - S . k dö U 

. V kil ef' ıl b mi cvınerc · n yorum .,, 
dır. e , şer ıne yap an u sa -
mt tezahUrattan son derece mnhzuz ŞUkrU Saraoo~lo 
olarak kendi dairesine c;ekilmietir. Amerika sefareti mUsteşarı Mister 
Mahkftınlar ise, biltUn geceyi, mllli Shaw da intibalarını şu kelimelerle 
oyunlar oynıynrak, şarkı ve tUrkU ifa~e etmiştir: 
çağırarak, biribirlerine hlkft.yeler an- "Yalnız Tiirldye için değil, bütün 
!atarak, geçirmişlerdir. dünya için bir muvaffakıyet olan mu. 

Sabahleyin, vekil ve refakatindeki esscscyi tebrik ederim.,, 
zevat, kahvaltılarını ettikten sonrı:ı., ~aw 

Mahh."1lmlar cennetinin çiftçllen orak 'b~nda 



.. .. ,. 1 .. 
,---

vc~
ı 





21/9/936 Puarte9i sa-
a 31J'4AN"8illkll' 

GA'Dlll'Oll&1dL:r.Ja KOJdaYOlQJlQ)dı ._ ...... ~. .,,,. .... 

......... 
Qmlllk mn1dl 

--~~ .. 

B. Teni 
Y.Kur 

Y.8CS 
1 g ıw " 
Y. :US ] 

E. 190 Dlkklla anm IO .. 
Y. 218 

mo»en 

• :m: tn. 
T. l/t 
L a 
:'fıM 

Jq; -~. 81 
mahalleD 

.... 
B. GtU DClr pnj ve '46.IO 
T~ ..... çiçell w.-ı · 

-~ 1118. U09 -...ı'QI 
1Wilıda .._,. tu$/ PıJl .. .uulliıt on illi-~ t*Mllmiftır .. lhaltlel'l '1 /10191 ta • 

rDdae teacmı edell Caılamba il al uat on 46rttlııcUrl Saaıt inlbiluıraa pyrbni11*111 bonOlll-. 



Kludsky S 
B A 

• 
1 RK • 

ı oyunlarına 

A. 1 
Bu harikulade oyunlars bugün Harbiyede Sürpagopta saat 2,5 - 6,5 Ve 

.9,15 seanslarında göreceksiniz .. Cumartesi ve Pazardan başka günlerde 

seanslar saat 6,5 ve 9,15 tedir. 

l ı 
1 

1 RK ANTR Si Ti 
Adapazarı Türk ticaret Bankasının lstanbul şubesi 

' Türk antrasiti satışı için de ayn bir gişe açmış ve müşterilere her türlü kolaylık 
göstermek için terbl>at almıştır. Kışı rahat geçirmek iatiyenler ucuz, kuvvetli ve il 
temiz olan Türk Antrasiti almalıdır. 

---- Bankanın Bahçekapı'da Taşhan altındaki gişesine müracaat ediniz ----

• • • • · ·-. • . • t ' • • • 

KAŞE 
• 

_Grip • nevralji • Baş ve Diş Ağrıları • Artritizm • Romatizma 

Eski FEYZiATi 

Liseleri • 
1 

• 
azı Yallh Yatısız 

Kızlar ve erkekler h;in ayr1 bölüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınlflara 
Kayıtlar başlamıştır. Kayıt ve tafsilat için hergün mektebe ve yalmz tafsilat almak için Yenipostane ar
kasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gön
derilir. 

Arnavudköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 38.210 

1186 

"' ., 
1 1 AL Li ESi 

' 
Direktörlüğünden: 

1 - Dk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydır"ı devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine ez miktarda yeni talebe alı

nacağından okula girmek istiyenlerin bir an evvel müraeaatlan tave'ye olunur. 

[ 
4 - lstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

_Şehzade başı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

1614 

,------------------------------!, 
Şirketi Hayriyeden: 
B~ğazi~inin latif ve emsalsiz havasından, sularından 

mesirelerinden; sonbahara girmek üzere bulunduğu-

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

Esmer, sanşm, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir . 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsam.in yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem 

gece için 
4 - Krem BaJsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandıkları yeğ1tı:ie eıhhJ krem-
lerdir. 
INOILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbur 

CiLDiniZi 

Tehlikeden koruyunuz 
Herhangi b!r kremin ona 

lüzumu olan gıdayı verece

ğini zannediyorsanız bu tec

rtibe size pek pahalıya .mal 

olabileceğini derhatır edi -

niz. Hiçbir krem size Krem 

Pertev kadar sadık kalamaz. 

muz bu müsaid günden istifadeye koşunuz. ZAYI _Beyoğlu Maımuduriüğün 
ilk postalar hep bildiğiniz gibi gidip gelme biletlerde den almakta olduğum 260 numaralı 

maaş cüzdanımı ka.y~ttim. Yenisini 
yüzde elli fevkalade tenzilatlJdır. alacağımdan zayi cüzdanın hükmU 

,,._, __________________________________ " yoktur. Abdullah oğlu Osman 

ınhisarıar Umum Müdür•üğünden 

1-1905 lira 56 kuruş keşif bedelli Cibali iskelesi inşa
atı, eksiltme gününde istekli çıkmadığından yeniden pa
zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-9-936 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - İstekliler, şartname ve keşifnamesinf görmek ü
zere her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde o/o 
7 ,5 muvakkat güvenme parasiyle birlikte Kabataşta Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
gelmeleri. "13 16" 

-

il 
TACETTİN GÜRTAN 

BüYüK MOBiLYA MAGAZASI 

l56Q 

------------------ Birdefa 
inegöl Halkevi Başkanlığından 

İnegöl Halkevinin bir bando öğretmenine ihtiyacı var-
6\ır. İsteklilerin hüviyetlerile şartlarım Eve bildirmeleri. 

(1542) 1821 

gelip 
•• •• goru-.. nuz. 

21. .. 9. 936 

Kullanacağmız 
Fener ve Pillerin 

en iyisi 

DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ Blc;Aöl 
DAiMON FENER VE PıLLER 

ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 
ÇAT AL'lanm da daima tercih edini~. 

1284 

3dirne Jandarma Erat mektebi 
komutanlığından: 

7-9-1 ~36 d2 Kapalı zarfla eksiltmesi yapılan ( 180000) 
kilo birinci nt'vi ekmeklik una talip çıkmış ise de verilen 
teklif mektuplarnıda (2490) sayılı kanunun 32 ci mad -
desine uygun olmıyarak hak ve silinti ve fiatlerin yalnız 
rakkamla yazılnıasından ötürü 40 cı madde mucibince 
tekrar kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır . . İsteklilerin 
8-10-1936 perşembe günü saat 10 da Edirne merkez mal 
müdürlüğü odasında toplanacak komisyona teminat mek 
tupları veye vezne makbuzlarile birlikte gelmeleri ( 14 78) 

T. Fiat M. Teminat Tutarı Günü 
Cinsi Kilo kuruş S. Lira K. Lira K. Günü Şekli 

Birinci nevi 
ekmeklik un. 

180000 14001890 00 25200 00 
S3-10-1936 Kapalı 

zarfla 

ISTANBUL BELEDIYESJ ILANt ARI 

Hal idaresi makbuzları için yedi top 
simli, yedi top pembe kağıt 
165 No. lu temizlik kamyonunun tamiri 
Harita uçu~ları için 1200 kilo tayyare 
benz~nile 100 kilo tel medyum yağı 
Cerrahpa,a hastanesi için ahşap camekan 
Beyoğlu tephirhanesinin etüv kazanı
nın tamiri 
Belediye matbaasına lazım olan üç cins 
hııruf at 
Beyoğlu tephirhanesine lazım olan las. 
tik çizme (doktor elbiselerl basknl, 
sünger ve saire) 
Cerrahpafa hastanesi için 600 kilo kır-

Tutarı ilk teminat 

51,45 
29,60 

500 
46 

24,90 

33 

tM,87 

3.86 
2,50 

37,50 
3,EJ 

2 

2,SO 

14.SO 

mızı Türk sarabı 156 12 
Yukarda .cins ve miktarlar' yazılı malzeme ve tamirler yaptırd. 

mak üzere ayn ayrı pazarlığa konulmuştur. (1 amirler için vesi
ka tarthr.) Şartnameleri encümen kaleminde görülür. istekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 29/ 9/ 936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmah-
d1•-. (B) (1674) 

* :(. * 
Hepsine 40 lira değer biçilen Beykoz lskeleha,ı caddesinde 

8 No. lu ah~ap dükkan ankazı satılmak üzere pazarlığa konul

muftur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olan
lar 3 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/ 10/ 936 
perşembe günü saat 14 de dajmi encümende bulunmalıdır. 

(B) (1548) 

Pa:&arhk suretile eksiltme ilanı 

Nafia V ekiletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olmasından dolayı ihalesi ya· 

pılamıyan 22959 lira 69 kuruş keşif bedelli Ankara 
Jandarma Mektebi arkasına yapılacak olan müstakil jan· 
darına taburu yiyecek ve yem anhan, hayvan sulama 
yalağı. mutbah ve bulaşıkhane inşaatı pazarlık suretile 
yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni şartname 
E - Keşif cedveli 
F - Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 115 kuruş bedel 

mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 29-9-936 Sah günü saat 16 da Nafia 
Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu Dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin· 1722 lira 
muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden abn
mrş yapı müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - Teklif zarfları yukarıda 3 üncü maddede yazdı 
saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(891) (1267) 
H>65 

Sahibı: Ahmet Emlu YAUlA.N-Umwnl Ne§riy&t.J idare Eden: t;. ~AU.ı" 
Gazetel!fük vı:ı Neşriyat Türk Lim.itet ŞirkP-tı-Ba.stldığJ yer TAN matbMtı•n 


