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Fransız meclisinde 
$iddetli rr.iinakasalar 

Antakyada bayrağıinı -
za tecavüz edildi 

Müzakereler sabaha karşı henüz bit
memişti, sağ cenah. hücuma geçti 

f Antakyad~~. ğö--;ü~~~-~. 
----------~~. Araplar Türk bayra 

Yeni para rejimine gi
ren devletler çoğalıyor 

Rusya iltihak etmiyor, İtalya 
teıeddüt içinde bulunuyor 

Türk Antakyadan tarihi bir hatıra 

ğını indirip yırttllar 
Neticede büyük bir arbede çıktı, 
Fransız askeri müdahale etti 

Antakya 28 (Hususi Tan muhabiri bildirdi) - Bura
da çok heyecanlı bir hadise patlak verdi. Suriye - Fransa 
muahedesi şerefine Araplar tarafından tezahürat yapılır
ken Türk bayrağına karşı· tecavüz vukubuldu. Bunun ne
ticesi olarak Antakya Türkleri derin bir teessür içinde 
kaldılar. Hadise şudur: 

Arap milliyetperverleri Suriyenin 
istiklali şerefine bir nümayiŞ yapı-

r ı..-........... 11 ..... lfWlllllMll'lfd~"~"~, 

lngiliz Maliye Ne.zırı 

Nevil Çemberlayn 

-Paris, 28 (Radyo - Tan) - Fransız Meb'usan Meclisi 
hükiımetin tevdi ettiği para kanun layihasını müzakere 
etmek üzere bugün fevkalade bir surette toplandı. Müza
kere büyük bir heyecan içinde devam ediyor, şiddetli mü 
nakaşalar oluyor. Müzakerelerin bu gece sabaha kadar 
devam edeceği anlaşılıyor. Meclise verilen mali layihala
rın başlıca noktaları şunlardır: 

(Tevfik Rüştü Arasın Ce
nevrede Fransız murabba 
sına verdiği cevap üçüncü 
sayfada) , 

yorlardı. Bu esnada bir Türk maran
goz kendi dükk8.nınm önüne Türk 
bayrağı keşide etti. Bayrağımızı gö
l ren Türkler derhal dükkanın önüne 

1 - 25 Haziran 1928 tarihli para.------------------------------, toplanarak milli tezahürat yapmaya 

Şef Atatürkün 
teşekkürleri 

lstanbul, 28 ( A.A.) - Oımııır 

Başkanlığı Genel Sekretm liğin
den: kanunlarının başlıca ahkamının ilga- ("--.. ·--~··-............ ·-..... ~ ..... - ................ m ... _ ........ _......... " ..... r-, başladılar. Bunu gören Araplar ma-

' ------·---,sı . 1 YEN" REJ"ME UYANLAR 1 
rangoz dükkanına hücum ederek 

I
• t• k .Bunlar frangın 65,5 miligram al- 1 1 Türk bayrağını indirdiler. ve müte-
S 1 ra r tından müteşekkil bulunduğunu ve F I gil A "k l d F caviz hareketlerle bayrag-ımızı yırt-

Dil bayramı miinasebe.tiylc 
memleketin her tarafındmı ge
len vatanda§ları.n sevinç ve y ük
sek duygı{Zarına tercüman olan 
yazılardan Atatürfc müteha<Jı:ı'is 
olmU§lar ve teşekkürlerinin bil· 
dirilmesine Ana<:{olu Ajansını 
memur etmişlerdir. 

Bank de Fransm kendi banknotlarını ransa, n • tere ve merı amn an aşmasın an sonra • ran-

d o g
"' Uran sız frangının birdenbire düşürülmesinin beynelmilel çok ch~m- War. Bunun üzerine büyük bir arbe-

altına tahvil etmek mecburiyetinde miyetli bir hadise olmak vaziyeti gittikçe gen•liyor. Şu dakıka-
olduğunu natık idi. T de ve karşıklık oldu. Neticede Fran-

da bütün dünya bu meo:elenin heyecanlı akislerile ralkanıyor· 

t 2 - Frangın ne miktar altından :r sız askerleri müdahale ederek sükfı-

sa rs 1 n 1 Şimdiki halde müstakar nakit grupuna dahil olanlar, yani al. 
mürekkep olacağı bilahare karar - I A "k neti temine uğraştılar. Fakat Türk 

hn esasından ayrılan devletler: ngiltere, Fransa, merı .ı, 
name ile tesbit edilecektir. Ancak l . l N y B · efkan çok müteessir ve vergindir. ·--ı-ı~-----·.·=~-........ ..,. ...... ,,,,...,. ____ .J 

YALMAN Holland!ı, Belçika, svıçre, sveç, or.c,.ıeç, unanıatan, rıtanya ., J:\lımet Emin J yeni franO'm sikleti ne 43 miligram- el k b 
""""'e~ imparatorluğu eczası, Fransa müatemlekeleri, B çi aya ta i 

-, naan ~ :ı.1u.1aaaı tekamuıun u.Aü.r-.., ~· ,.... Lo -!l.~.a::n""""'"" f<>'7- olltft :K.on""', .vustTalya, Cenitbi7.l?rıkave Uzak .Şark rnem-
ilk adım arında fU ihtiyaç- la olacaktır. e.-

]a karfıla.tmıtlardır: Para... Şurası ihtara şayandır ki bu iki 1 leketlericli't. Fakat bunların sahalan ,Utıien güne geniılemek-
Bir adam yiyeceğine, giyeceğine hududun intihabı bir çeyrek ile bir l.!~~~ __ ..,_ --·-" 

ait her muhtaç olduğu şeyi bizzat sülüs ar~mda tutulacak olan bir 
husule getiremiyeceğine, ihtısas:ı, iş kıymet tenezzülü arzedecektir. 
bölümüne doğnı gidilince aradaki a- 3 - Kambiyoların istikrari ser
bş veriş i~in mutlaka sabit bir müba- mayesi, frank ile ecnebi dövizleri a
dele vasrta."iı 13.znndı. l5 bölümünde rasmdaki münasebetleri yukarıda 
ileri giden her cemiyet kin de para- zikredilen hudutlar dahilinde tanzim 
nm bir şekli yaratıldı. İş bölümii bu- etmeğe tahsis olunmuştur. 
nun temin ettiği kolaylıklardan is- 4 _ Tanzim sermayesi, İngiltere 
tifade etti, inkişaf imk3.nlan buldu. ve Amerikada olduğu gibi, hazine na 

Dünya yüzünde iktısadl hayatın , mma Bank de Frans tarafından ida
}ş bölümü, ihtısas, mal mübadelesi, re edilecektir. 
kredi, emniyet gibi mekanizma.lan 
mce ve muğlak tekamül derecelerine 
vardığı bir sırada iktısat dünyası 
korkunç bir hadise karşısında kal
dı: Milletlerarası müşterek mübade
le vasıtası diye para ortadan kalk
tı. Buna bağlı olan kredi ve emniyet 

Frank - Altın 
Yani: Frangın kat'i olarak istik -

ran zamanına kadar frangın altına 
tahvili muamelesi tatil edilmiştir. 
Bu kat'i istikrar, birkaç ay ve belki 
de bir sene sonra ve ihtimal İngiliz 
lirası ve doların istikrarları ile ayni 
zamanda yapılabilecktir. 

5 - Bank de Frans, ile yapılmış 

[Arkası 8 incide] 

====================================================== 

Istanbul borsasında 
frank yerine sterling 

Bir İngiliz lirası 635 kuruş 
Dün borsada 6000 İngiliz liralık muamele oldu 

hava oyununa meydan verilmiyecek 
Cümhuriyet Merkez Bankası Başvekilett.en kendisine verilen salahiye

te istinaden btan bul· kambiyo borsası ~i'n esas döviz olarak Fransız 
frangı. yerine şimdilik muvakkat bir zama.n için İngiliz lira.....mı kabul 
etmiş ve bu paranın borsada. 635 kuruştan satılmasına karar vermiştir. 
Borsada lngiliz lirasr üzerine yapılacak işlerde t.eme""'iiç bu iki fiat 
arasında. olabilecektir. Merkez Bankasmm bu karan dün borsa komi
serliğine bildirilmiş ve komiserlik te derhal ala.kadar bankalara tebliğ 
etrnlştir. · 

gevşedi. Dünya iptidai bir mal mü
badelesi ve takas şekline döndü. Bu 
irtica bütün dünyayı sarstı. Derde 
çare aramak için milletler Londrada 
toplandılar. Bütün dünyanın' derdine 
~e olacak müşterek bir ilaçta ka
rar kılamadılar. Yalnız prensipleri, 
ihtiyaçları tesbit etmekle kaldılar. 

Bir lafla bir kaç ku, 
1 

Dün öğleden sonra saat 14 te ln-

T 1 d d l\
r d . t giliz lirası 637 de açılmış ve saat 15, 

O e O U•• ş tu••' a rı 30 da 638 de kapanmıştır. Bu müd-
• det zarfında borsa salonunda 6000 In-

O Unya yüzünde iktısadi bakım
dan en müşkül mevkide bu

lunan memleketlerden biri hiç şüp
hesiz Fransa idi. Blum kabinesi, ida
rei maslahat usullerinin senelerden
beri biriktirdiği müşküllerle karsı
laştı. Fazla olarak siyasi akidele.rlnİn 
kapitalist bir cemiyetin kuruhı mü
esseseleri ve usulleri ile çarpışması 
da yeni müşküller doğurmu=?tU. 

Bu müşküllere bulunacak çareler 
arasında frangın kıymetini düşür
mek zaruri görünüyordu. Halk za
ten böyle bir sukut bekliyordu. Te
reddüt ve emniyetsizlik yüzünden 
Fransız altınları ve kıymetleri hari
ce kaçıyordu. Bir taraftan da amele 
ücretlerinin yükselmesi ve iş saatle
rinin azalması hayatı pahalılatmıştı. 
Bu pahalılık Fransa için çok mühim 
olan turizm hareketini durdurmuş, 
seyahate çıkanlar, başka istikamet
leri tercih etmeye başlamışlardL 

Frangın düşürülmesi bütün bu 
dertlere çare olacak gibi görünüyor
du. Kağıt . paranın artması da düş
meye tabü bir istidat hazırlamıştı. 

ç'e tin müdafaa yapacak 
Alman Başvekil muavini asileri 

tebrik edivor 

giliz liralık muamele kaydolunmuş -
tur. Londra, Paris ve Zürih bor:ıa -
tarı dün kapalı bulunduğu cihetle A
nadolu ajansının bu borsalardan her 
zamanki gibi fiyat alabilmesine im
kan elde edilememiştir. Neticede dün 
İstanbul kambiyo borsasında yalnız 
(İngiliz lirası) üzerine muamele ol -
muştur. 

Avrupa borsaları açılarak muhte
lif memleketlerin paralan üzerine o
ralarda muamelata başlanrnca bc\r
samızda da o dövizlerin muamele mev 
zuu olacağı tabii görülmektedir. 

HARARETL! MUAMELELER 
Borsanın tahvilat servisim;le dün 

hararetli muameleler olmuştur. F!l • 
hakika faizlerinin ödeme şekli itiba
riyle Türk borcu ve Anadolu şimen
diferleri eshamlarmm fiyatları cu
martesi gününden başlıyarak hissedi
lecek derecede değişiklikler gös::er· 
miştir. 

!abü düşme feci olabilirdi, buna dü- ispanya Başvekifi Kaballero Milis kıt'aları hükOmet erk!nile birfikte 
[ArkaM 3 ünoiide] teftiş ediyor. (Tafsilat üçüncü sayfada) 

· MalUm olduğu üzere 1\nadolu ka -
ğıtlarmm fa.izleri İsviçre frangile ve 
Türk borçları tahvillerinin önümüz -
deki teşrinisani faizleri de Fransız 

frangı ile ödenecektir. 
[Arkası 8 incide] 

Güz.~I .~n.takyadan milli bir ~.atıra: Geçen 29 Teşrinievvef Cüm'flurTyet 
yıldonuımlnde Antakyanın Turk yavruları anayurt hasretile böyle teza

hürat yapmışlardı 

Rusyadan A?manyaya 
yeni bir cevap verildi 

Litvinof şöyle diyor : 
Nasyonal Sosyaliz~ bütün insan
ların ve medeniyetin düşmanıdır 

Cenevre, 28 (Hususi) - Milletler Cemiyeti Assamb· 
lesi bugünkü celsesinde Sovyet Rusya Dış Bakanı Litvi
nofu dinledi. Litvinof söylediği nutukta, Alman Nasyo
nal ·Sosyalist Partisinin Nürem.l.>erg toplantısı sırasında 
söylenen sözlere cevap vermiştir. 

Nuremberg toplantısında ileri sü- ı -
riilen iddiala.nıı biii İspanyada ko- B ) k J 
pan ihtilalin Sovyet Rusya tarafın -ı a an oyun afJn• 
dan hazırlanmış olduğu idi. Lit\.inof d •• •• •• .. 
bu iddiaya şiddetle cevap vermiş ve a dorduncuyuz 
bilhassa şunları söylemi~tir: 
"- Biz Nasyonal Sosyalizmin, bü

tün çalışan insanlann ve bütün me· 
deniyetin düşmaiıı ohluğuna kaniiz .• , 

Litvinof bundan senra Rusyanm 
İspanya işlerine ademi müdahale kn
ranna iştirak etmesinln sebepleriıü 

an.la.tarak, bunun yalnız beynelmilel 
ihtilatlara manf olmak için kabul O· 

lunduğunu, yoksa Sovyet Rosyanm 

İspanya hükfımeti aleyhindeki isya 
nm tam.amiyle gayri meşnı olduğu . 

na kanaat etmekte olduğuiıo anlat
mıştır , 

Atina, 28 (Muharririmiz l4'~ıek'ten 

telgrafla) - Yedinci Balkan oy•ı:ıla
rınm diln, ilk günün devamı olarak 
yapılan 4X 400 bayrak yarışında Yu
nanistan birinci, Yugoslavya ikind, 
Romanya üçüncü, biz dördüneü, Bul
gar beş.inci geldiler. Dünkü ikıncı gün 
de r:snif şudur: Yunanistan 46 ile bi
rinci, Yugoslavya 26 ile ikinci, Roman 
ya 15 ile üçüncü, Türkiye 14 ile dor· 
di.incü. 

(Atina Balkan müsabakalarının ilk 
gününe ait bütün tafsilat altıncı SaY,· 
famızdadır.) 
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Kudüs mektubu ~ 

Filistinde fngiliz -Arap ~[j~~~~~~~~~~~~~ 
mücadelesi ne safhada? Sonu hıçkırıklarla "Daha nekadar 

biten bir dava 
Arap çetelerinin eskiye nazaran da- " . .. _ bekliyeceyiz? 

~ Şehrimizde 14 bin 
talebe kaydedildi 

h . . h. d·ıd·kı . .. ·· ı ·· Arıfe gunu, çocuklanm Eyüpteki 86 ncr Ukmektebln a ıyı teç iZ e 1 1 eri goru uyor açtı, karım bu para ile yam ba§mda bir veremdi panse-

Nablis'de lngiliz karargahı 

Kudüs, (Hususi muhabirimizden) - İngilizlerin son 
günlerde yaptıkları sevkiyat ile Filistindeki kuv

vetleri asgari ( 30,000) e yükselmiş bulunuyor. Bundan 
başka İngilizlerin Filistindeki kuvvetli bir hava üssülha
rekeleri vardır. İngilizlerin bu kadar asker sevketmek
ten maksatları beş aydan beri devam eden karışıklıklara 
ve çete muharebelerine son vermek, emniyeti sağlamla -
mak ve felce uğrayan umumi faaliyti yenilemektir. 

Filistin halkı memnun değil duklan silahlar için lazım olan pa-

A raplarm Ingiliz sevkiyatma rayı tedarik ~debildiler. Bir aralık 
rağmen mücadeleye devam Avrupalı bir devletin Araplara para 

etmeleri muhtemel olmasına göre temin ettiği söylendi. Fakat parn -
kuvvetlerini ölçmek yersiz olmaz. nm en büyük kısmı, memleket da
Filistinin aşağı yukarı bütün halkı bilinde toplanmıştır. 
hoşnutsuzluk içindedir. Memleket- lyi teçhizat, iyi teşkilat, iyi lider
teki bütün dükkan ve mağaza sa - lik ve k8.fi miktarda para gibi dört 
hiplerinin biri çalışmıyor ve dUk- amlin bir araya gelmesi, memlekete 
kanını açmıyor. lşçilerin hepsi de sükünu iade işini zaruri bir hale ge
ayni şekilde hareket etmektedirler. tirmiştir. 
Gerçi bunlann ekseriyeti karışıklığa Bu bakımdan Jngiliz askerlerinin 
iştirak etmiyor, f~t aaima dağ ba- knrşılaşacağı vazife hiçt te kolay de ~ 
~ında bulunan bir ekalUy t vardrr. ğllclir. Çiinku oır kere oüşmanr ara
Jkide birde akm yapan bu ekalliye- yıp bulmak lll.:iıniürr. Hall< llR!im 
t in çeteleri iyi si18..hlıdır. Arasıra mU- olduğu için muharipleri saklamak i
himmat kıtlığına uğrayan bu c;ete • çin her şeyi yapmaktadır. 
lerin levazımı çok mükemmeldir. Mesela bir defa lngiliz askerleri 

Silah kaçakfılığı oar 

Ç etelerin ellerindeki silahların 
çoğu Büyük Harpten kalma· 

(lır. Bu silahlar teslim olunmadığı 
için elde kalmıŞtır. BUyük Harp sı
rasında, Türkler, Almanlar, lngiliz· 
ler buralarda birçok silahlarla yığın 
yığın mühimmat bırakmışlardı. Sı
rası gelince bunların hepsi de mey
dana çıktı. Sonra Maverayi Erden 
hududunda, aşağı yukarı herkes bir 
silah sahibi olduğu için bu silahlar 
Filistine geçirilmektedir. Suriye hu
dudu da kolay geçilmekte olduğu i
çin buradan da bir hayli silah ka -
çakçılığı yapılıyor. Belçika tüf ekle
ri ile mitralyözleri buradan geçiril • 
mekte ve çeteler tarafından kulla • 
nılmaktadır. Deniz tarikilc de silah 
getirildiği ve sandallarla memleket 
içine na.klolunduğu da anlaşılıyor. 

Fakat Arap çetelerinin tayyarele
ri, zırhlı otomobilleri, ve sair modern 
vasıtaları yoktur. 

bir yerde bir çeteyi sıkıştırdığına i
nanmış, fakat sonunda eli boş dön -
mtiştü. Çünkü silahlar saklanmış, 

çete efradı bir sapa,n alarak tar~aia
ra dağılmışlardı. Askerler bir şey 
bulunmadığına kani olarak geri dön· 
meye başladığı zaman çete efradı 
silahlarını aldıkları gibi, lngiliz as -
kerlerini ateşe tutmuştu. 

Arap çetelerinin vaziyeti 

M emlekctin arazi vazıyeti lngi
liz askerlerinin aleyhindedir. 

Filistinin bclkemiği sayılan dağ sil
silesi sayısız uçurumlarla dolu oldu
ğu için motörlü nakil vasıtalannın 

çalışmasına imkan vermiyor. Arap. 
lar ise, kendi topraklarını, en kes -
tirme yolları tanıyor, vadiden vadi
ye sıçrıyor, ve burada hayatın bütün 
gUçlUklerine alışık bulunuyor. 

Sonra halk, Ingiliz askerlerine ha
sundır. Onun için hiçbir kimse, çe
telerin saklandığı yer hakkında kat
iyyen malümat vermemektedir. Ger
çi hilkumetin elinde bir takım ücret· 
li casuslar vardcr. Fakat bunlar da 
bir lş beceremiyorlar. 

Arapların ~imdiye kadar tuttuk· 
lan hattı hareket Ingilizleri müm -
kün mertebe · taciz etmektedir. Bun-
lar küçtik birer çete halinde dolaş • 
makta, emin bir yerden birkaç silah 
atmakta, muharebe tehlikeli bir ma
hiyet alınca derhal dağılmaktadır. 

Bunlara. cşkiya, yahut çete demek 
doğru değildir. Bunlar yerli halka 
göre vatanperverler ve memlek~tlc
ri için çalışan ve ölen kimselerdir. 

[Times] 

ri vardır. Mekteple arnşmda du· 
onlara ekmek almış ı" var olmadığı için dispan ere ge. 
Dün, ağır ceza mahkemesinde hıç- len hastalar çok defa, mektebi 

kırıklarla biten şayanı dikkat bir da- çevreliyen bahçeye tükürür, ~e-
vaya bakılıruştır. Suçlu, bclediyç me- çerler. Bu hal, mahzurlu ve teb. 
zat yeri münadisi Saiptir. Saıbin su- likelidir. 
çu, Yeniköyde müzayede ile satılan Birkaç ay e\-vel bu vaziyeti e-
bir evin tellaliye resmi olan 1750 ku- hemmiyetle ya.7.dık ve alakadar-
ruşu Yeni köy mahkemesinden alma- larm n1W1n dikkatini c;eldik. 
sı ve mahkemeye verdiği makbuzun Sıhhiye ve Maarif Müdürlükleri 
dip koçanında bu parayı 1 kuru§ cıla- neşriyatnnrza ka.r§ı aJi.ka göst.er-
rak göstermesidir. dile.r. 

Suçlu, kendisini şöyle mildafaa et· 
miştir: 

"- Ben on altı senelik memurum. 
lki oğlan olmak üzere yedi çocuğum 
vardır. Maa§ım da (35) liradır. O gün 
Ycniköy mahkemesinden 1750 kuruş 
aldım. Bizde kesirli para olmadığı 
için evvelce aldığım iki yirmi para i
çin bir kuruşluk makbuz kestim. Va
kit geçti. Vapura yetişmek için böy
le bir sevih yapmışım.,, 

Sa.ip, ıslanan gözlerini bir mendille 
silerek sözUne şöyle devam etmiştir: 

"-Muhterem heyeti hakime .. Şim
di burada ilk defa olarak bir aile sır
rını size açıyorum. O gün arife idi. 
Evde çocuklarım açtı. Refikam çan
tamdan bu parayı gizlice alarak on
lara ekmek tedarik etmiş ve bayra
mın arifesinde çocuklarımı açlıktan 

kurtarmıştı. Ben bilahare bu parayı 
ödedim. Benim sunu taksirim ol
mıyan bu aile faciasını şimdi burada 
açıyorum.,, 

Müddeiumuminin 'özleri 

DispanFıeri yerinden oynntma
ğa imkin olmadığt için aralarına 

duvar çekme~ ka.rarlaştırdrJar. 
Mekteplerin 8(.llma 7.a.mam 

yalda§nnş bulunuyor. Fakat, ve
rilen karamı tatbiki yolunda hiç 
bir hareket görmü~·onız. Tehlike
yi kısmen olsun önlemt-k için dis -
panserle mektMi biribirfnden a
yırmak zanıreti inkar edilemez. 

Bu hayati meselenin sürünce. 
mede brrakılmryacJığmı ümit ede
rek soruyonız : 

Daha ne kadar 
bekliyeceğiz? 

Berber 
dükkanları 

Tasla yüz yıkamak 
usulü kaldırılıyor 

Belediye berberlerin tabi olacağı 
hükümler hakkında yeni bir talimat
name hazırlamaya b~lamıştır. Bu ta
limatname ile bilbassa berber dük
kanlarındaki temizlik meselesi kök\in 
den halledilecek ve berber dükkanla
rı e.srlleştirilecektir. 

Bu sırada dinleyiciler arasında hıç
kırıklar işitildi. Yaşlı bir kadınla 
üç genç kız ve iki çocuk ağlaşıyorlar
dı. Bunlar mevkuf un çocukları ve re
fikası idi. Bu hazin sahneye ~it 
olan diğer dinleyici kadınlar da göz 
yaşlarını tutamadılar. 

MUddelumumt ~\lh\iı:o, n.U.:o:) .. 4u 1l'•cıJ,.. ::r-U- ~ .. ı.. .............. 1;; .. ;~ .. iluQcn 

çokluğu :ve .par~)?. >:atımu§ olması , ve psri yıks:na m~sl~kln.n yaptırıl
hafifletioi sebeplerden sayılara.k suç- ması takarrur etmı§tır. 
lunun cezalandırılmasını istedi. Ar- Usturalar, daima anti septik mad
kadan hıçkırıklar şiddetleniyordu. Is- delerle yıkanacak ve her dükkanda 
tenilen maddeye göre suçlunun mah- antiseptik tertibat bulunacaktır. Bun
kumiyeti beş seneden ba§lıyacakt~. da başka talimatnamede berberle-
Reis Refik, son sözü suçluya verdı. . n . . t:racı etme tarzlarına 

w a· . . "'d f t.. rırı gıyınıne ve ':I 

O, aglıyarak ken ısını mu a aa et l. •t t b h··k··mler bulunacaktır " . 8 . . 5 . . aı e azı u u · 
- Benım 10 uncu, ınc.ı ve ın.cı Bu talimatnamenin tamamiy!e tat-

sınıflarda üç çocuğum var. Uç gtin bik edilebilmesi için, berberlere mu
son~ mektepler ~çılıyor. Bunlar mek ayyen b1r mUhlet verilecek ve bu müh 
tep.sız v.e .ekmeksız so~kta kalaca.~.. let sonunda bu talimatnameye rhyet 
CDınleyıcıler araemda~ı kızlarını gos- etmi en berber dükkanları kapattırı-
tererek) kızlarım da çıle dolduracak- ky 

. 
1 

. 1 . . laca tır. 
Iar. Adaletın bcraet e netıce cnmec;ını 
isterim.,, 

Mahkeme, kararın tefhimi iç!n 
duruşmayı başka güne bırakmıştır. 

Cürmümethut k a nunu 
'Müddeiumumilik bir teşrinievvel -

den itibaren tatbik edilecek olan ye -
ni meşhut cürümler kanunu hakkm -
daki hazırlıklarını bitirmiştir. tstan -
bulda meşhut cürümlerin sulh mah -
kemelerinc taalluk eden kısımlarına 

nöbetle Sultanahmet birinci ve ikin -
ci sulh ceza mahkemeleri ve asliye 
mahkemelerine ait kısımlarına da 
gene nöbetle Uç asliye ceza mahkeme
si bakacaktır. Mıntakalara tayin e
dilecek müddeiumumilere de bugün 
tebligat yapılacaktır. 

Matbuat davalan 
Müddeiumumilik, lstanbulun Ses 

mecmuasında çıkan bir yazıyı muhte
lif sınıfları biribiri aleyhine tahrik 
edici mahiyette gördüğü için mecmu
ayı toplattırarak mecmua ve makale 
sahibi aleyhine dava açmıştır. Dava
ya bu hafta ikinci ceza mahkcmeJin
de başlanacaktır. 

Müddeiumumilik, yeni çıkan Pro -
pau;anda gazetesinin ilk nüshasında • 
ki bir yazıyı da müstehcen sördijğU 

---------------------~ 
Tahlisiye 
motörleri 

Bütün vasıtalar birer 
birer makineleştirilecek 

Tahlisiye idaresi 1,5 tonluk büyük 
bir tahlisiye mat.örü yaptrrmtştır. 

Motör lngiltercden getirtilmiş, tekne 
burada imal edilmiştir. Bu motör, 
tahlisiyemizde ilk motörlü vesaittir. 
Bugüne kadar bütün tahlisiye vasıta
ları kürekle idare edilmiştir. tyı neti
ce alındığı takdirde bütün tahlisiye 
vasıtaları motörleştirileecktir. 

Yeni motör, en büyük den\7.lerde 
bile süratle hareket edebilecek kabi
liyettedir. Kaza yerlerine böylelikle 
çabuk yetişmek mümkün olacak+-.ır. 

Liman daireleri 
Tahlisiye umum müdürlüğünden 

sonra kurtarma şirketi de Me~lcez 

Rıhtım hanmiiakl yeni dairesine ta
şınmıştır. Yakında Fenerler idarcsi
le, Kılavuzluk ta ayni hana nak'efo
ceklerdir. Bu dört müessese hanın 

_______ ..._ _ _ _ ___ için gazeteyi toplattırmış ve sahil>ı a-

Lise ve ortamektepf erde 
bugün, ilkmekteplerde 

yann tedrisata 
başlanıyor 

Yeni tedris yılının yaklaşması do
layısiyle bütün mekteplerde son ha
zırlıklar ikmal edllmiştir. Bütün Tür
kiyede bu tedris yılı faaliyete geçmek 
üzere yeniden açılan orta mektep ve 
liseler altmışı, mevcutlara ilave olu
nan şubeler yüz elliyi geçmiştir. 

Düne kadar ilk, orta ve liselere ya
zılan talebe miktarı on. dört bine yak
laşmıştır. Yalnız buı sene kayde:iilen 
bu talebenin hemen yansına yakınını 
yalnız orta mekteplere yazıla~ları 

teşkil etmektedir. 
Bu itibarla §ehrimizde orta mektep 

ihtiyacı daha ziyade hissedılmiştir. 

Son ilavelerden sonra yeni ~ubeler 

açmaya imkan kalmadığından yalnız 
bu yıl için Üsküdar ve Kumkapı orta 
mekteplerinde çifte tedrisat usulünün 
tatbik edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu mekteplerde sabah dersleri 7,50 
de başhyacak, 12,15 de nihayet· bu
lacak, akşam dersleri de 12,30 dan 
17,50 ye kadar sürecektir. 

llk mekteplere de bu sene fazla hü
cum yapılmıştır. Fakat, hiç bir =.a
man orta mektepler derecesini bulma
mıştır. 

Ancak, tahsisatsızlık yüzünden ye
ni mektep binası yapılamadığm·fan 

ve bazı kira ile tutulan binalar da 
mektep olmaya elverişli bulunmadı -
ğından bunlar boşaltılmıştır. Bundan 
mütevellit ilk mektep boşluğu da çif
te tedrisat usulU ile giderilecektir. 

Liıe ve orta mektepler bugün 
açılıyor 

Orta mektep ve liseler bugün, ilk 
mektepler yarın açılarak yenı tedris 

yılına gireoekleroir. 
Riitiin ..... w~ı"',,.;;_ .._ • .,..Jı:.- '-- :ı 

rolıı.n ikmal edilmiştir. Maamafi1i 
mektep müdürleri SuğUn Maarif mü· 

dUrlüğüne birer tezkere göndererek, 
mekteplerinde yeniden açılan sınıf, 

şube adedi, muallim mevcudu veya 

boşluğu· yazılan veya mevcut bulu -

nan talebe miktarını bildireceklerdir. 
üniversiteye gelince, ikmal ihti -

hanları bugün nihayet bulacak ve 
perşembe günü üniversite merasimle 
açılacaktır. Merasim üniversitenin 
kuruluşunun 4 üncü yıldönümil müna
sebetiyle yapılacak ve rektör t•ir nu· 
tukla yeni yılı açacaktır. 

Maarif Vekili gitti 
Cumartesi günün<lenberi şehrl:niz

de bulunan Maarif Vekili Saffet Arı
kan dün akşam Ankaraya hareket et
miştir. Saffet Arıkan, Haydarpaşa 

istasyonunda Maarif erk8.nı tarafın· 
dan uğurlanmıştır. 

Vekil, Hukuk Fakültesinin dbrt se
neye çıkanlması meselesini Ankara· 
da tamamiyle neticelendirecektir. 

Elektrik Şirketindeki tetkikler 
Elektrik şirketinin hesapları ilze· 

rinde tetkikat yapan heyet, me&iisine 
devam etmektedir. Heyet reisi Şefik, 
kendisiyle görüşen bir muharririnıi
zc şunları söylemiştir: 

- Şirketten aldığımız muamelat 
dosyaları üzerinde çalışıyoruz. Lazım 
gördükçe şirket müdürlerinden de i
zahat alıyoruz. Bu tetkikatcm•7.ın 

daha on gUn kadar sürmesi muhte. 
meldir. 

dördUncU ve beşinci katlarını, Liman 
şirketi de ilk üç katı İ§gal edecektir. 
Çinili Rıhtım hanı tamamen gümrük
lere tahsis edilec!ektir. 

Çocuğunu çöp lüğe 
atan kadın ı 

Arapların askeri tecrübeleri de, e
hemmiyetsiz değildir. Araplar ara • 
ısında vaktile Osmanlı ordusunda ye
tişenler ve çete harplerine aşina o -
lanlar bulunduktan başka hasımla
rmdan, korunma usultinü öğrenen -
ler de az değildir. Araplar d.!ğılma 
ve saflanmayı öğrendikleri için tay
yareler eskisi kadar tehlikeli ve kor
kunç olmaktan çıkmış, hatti Arap
lar tayyarelere ateş açmanın usulU
nU de öğ~nmişlerdir. Ingiliz asker
leri, son zamanlarda Arap çeteleri
nin daha iyi organize edildiklerini ve 
daha iyi teçhiz olunduklannı gör -
mUşlerdir. Bunun 1925 ihtilalinde 
de kendini gösteren Fevzi Kavukçu 
Beyin eseri olduğu söyleniyor. Bu 
zat, Büyük Harpten önce askeri 
tahsil görmUş olduğu gibi harp sı· Fenerde Tekfur sarayında. Kara· 

leyhine dava açmıtşır. Açık Söz ga
zetesi de bir yazısında KaragüMrük 
halkını heyecana verdiği için dava a
çılmıştır. 

29 Eylül 1 
SALI Bugünkü Ha~a : AÇIK 

inhisarlar Umum Müdürü 
rasmda tecrübesini arttırmış ve Fi- göz so~ağında 33 n_umra~~ .?tu.~~ 
listin Araplannın yaptıkları taalT\lz- A:~edın ka~sı H~tıce.. ~.uwşurdu~ 
larm birçoğunda üzerine mUhim bir dort aylık hır çocugu çopluge attıgı lnhisarlar V~kill A~i Rana ile. Şark 

1 1 tır için müddeiumumilik tahkikata baş- vilayetlerinde bır tetkık seyahati yap-
ro a mış · ıamıştır. Tabibiadil Salim Haşim dtin makta olan inhisarlar umum müdürü 

SükUna iade için.. Haticeyi evinde muayene etmıştir. Mitat Yenel, bugUnlerde eehrlmlze 

Burün hava umumiyetle açık rcçccektir., 
Yıtmur yatması ihtimali udrr. Rü~glr, 
mütehavvil olarak esecektir. 

Dünkü haıJa 

9 uncu ay 

1355 HI CRI 
Recep: 12 

Gün: 273 

Güncı: 5,52 - Oclc: 
ikindi: 15,24 - Akşam: 
Yatsı: 1928 - imsak: 

Hızır: ı47 

1352 RUMi 
16 Eylul 

l2.04 
17.~6 
4,16 

Siyaset ··. Glenl! 

ispanyada 
Toledonun sukutu: 

I
• spanyada dahili harbin ha.,. 

bıdığı gündenberi Alkaznr 
muhasara ı Juıklunda da haberler a
lıyorduk. Cümhuriyetçiler Toledo 
şehrinin harbiye mektebi vazifesini 
gören ve mekt~bin tulebesi tarafın -
dan fa§;istler hesabına müdafaa edi .. 
len knle~i muhasara etmiı;;ler, n bu
nu bir an evvel ele geçirmek için uğ
raşmı-,lardı. Mndridin üç taraftan 
muhasara e.dilmesi Toledo şehrinin 
hükumet nuarmdaki değerini katkat 
arttırdı. Çünkü Mndrit ile deniz ara. 
sındaki yola hiiklın olan ~bir, Toledo 
idi. 

Madrit, ancak bu yol nyesinde, 
halkm ia.5esini temin eder \'C müda • 
faasım sağlamhyacak ,·esaiti ele ge
çirebilirdi. Cümhuriyet~ler bu yüz .. 
den Alknzan herha\'a etme~i göze 
aldılar ve şehre hii.kbn olmak istedi -
ler. Fakat Alkozar kolay kolay her· 
ha\·a edilemedi ve Alkazamı müda .. 
filcri bütiin tehditlere ra~en yuma. 
şamadıklnn gibi bütün sulh ve mü
tareke teşebbüslerine de h-Ulak asma,.. 
dılar. Nihayet, mimarlığın şahcserle-
rinden sayılan Alkai.ar hurdnha.s ol
du. Fakat Cümhuriyetçllerln eline 
dü medi. 

Çünkü İspanya fll{jistlerl de AJb.. 
zardald müdafileri kurtarmak ve 
Toledoyu eJe geçirerek Mıulriti bir 
çember içine a lmak için uğrft§ıyor -
lardı • 

Mücadele fw istlerin muvaff akıye
tlyle neticelenmiş ve Toledo şehri fa. .. 
şistlerin eline dföşmüş, AJka.za.rdnld 
mahsurlar kurtanlmış \'e bunlar ka
lenin anknzı içinden sıçnyarak clinı. 
huriye~ilere saldırmakla muhasara 
günlerinin intikamını almışlardır. 

Toledonun sukutu ile İspanya cilm
huriyetçileri mühim bir darbeye uğ
ramılj ve \'aziyetlcri çok müskülleş • 
miştir • 

Bundan böyle cümhuriye~iler ne 
fa.5istler arasındaki çarpışmalar 

Mrulritin etrafında vuku bulacaktır. 
Madritteki ~ümhuriyet~iler, bu şehri 
t~hir edilmez bir kale haline.. ~etir
mek ıçın n~ oı • .uu ıu auım ne 
netice verec~ ··numüzdeki bir lld 
hafta içinde taayyün edecektir. 

~ 

Uzak Şarkta: 

J aponya <lış bakanı bugünkü 
beyanntmdn. Japonyıı ile Çin 

arasında biribirlnin elini sıkmak ve
ya. bundan vazgeçmt-.k sırasının hu -
IUI ettiğini söylemiş ve bu suretle son 
Şanghay buhranının ehemmiyetini 
anlatmışhr . 
Şanghay buhra1ll bir Japon bahri

ye a...;kerinin öldUriilmesi yüzünden 
ileri gelmi ti • 

Çinin en büyük ,ehrl ve tkl mDyon 
nUfucılu olan Şanghay, hakilmtte Uç 
sehirden müteşekkildir. Biri beynel· 
~lleldir , .e bıgiliz, Amerikan, Japon 
ve Çinli bir belediye heyeti tarafın .. 
dan i<1are olunur. İkincisi, bir Fran
sı7.. tiehrldir ' 'c Fran anın idııresinde-
clir. Gerisi ÇinJII bir sehirdir ''e Çinli 
bir belediye rel i tarn.fmc1a.n idare o
lunur • 

idaresi bu kadnr kanşık olan 
San"'ha:rda vuku bulan hadiselerin 
~ ~ ~ 

Uzak Şarkta yeni ve tehllkeli bir 
buhrana yol açma ı beklenmekteydL 
Bu ihtimal henüz 1.ail olmamıştır. 

Ömer Rıza DOGRU l 

,,,..._......._. n ••-..W _._ -
BIR K AÇ 
SATIRLA 

M 
üddeiumumi Hikmet, dUn 
sabah VilAyet binasındaki 

eski Meclisi idare odasında yeni 
Cürmü Meşhut Kanununun tat
bik şekilleri hakkında zabıta ft
mirlerine ikinci bir konferans da· 

ha vermiştir. 
ıı:. 

O niversitede 15 doçentlik 
münhaldir, bunun için ya,.. 

rın bir müsabaka imtihanı yapı • 

lacaktır. 
lf. 

Belediye tramvay tarifelerin• 
den ve tramvay arabala· 

rının t.•uhtelif şebekeler üzerino 
taksim tarzından dolayı yapılan 

şikayetler üzerine Tramvay Şir -
ketile temasa geçmiştir. Yeni ve 
ihtiyacı karşılayan bir tarife hR· 
zırlanacaktır. 

H arp için para lazımdır. Ara.p· Vereceği rapora göre tahkikata de- dönecektir. Mitat Ycnel, Şarkta sa-

Dün hava öfledcn ıonra açık ve rlincsli 
geçmiştir. Sabahın erken saatinde bae\ıyan 

yafmur, kısa fasılalarla saat 11 e kadar 
ıürmÜ$tÜr. latanbul civarma düıcn yağmur 
miktarı, daha fazladır. Gelen rasat rapor-

larına göre, hava, 
yağışlı gcçmi&tir. 

Trakya mmtakasmda 
lar şimdiye kadar muhtaç ol· vam edilecektir. tış teşkilatını gözden geçirmiştir. 
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lskenderun ve Antakya 
meselesinde Türkiye 

Yayılan adam 
'"'"H'~t;~;i;;-arası;da~ 

seçtiklerimiz Hariciye Vekilimiz dedi ki: T oledo düştü Madrit 
çetin müdafaa yapacak 

Alman Başvekil muavini asileri 
tebrik ediyor 

Yunan Kralı Yunan donan-
masının manevralarım 1 

~akip etmek üzere Başvekil Me
taksasla birlikte Averofa binerek 
denize açılmıştır. 

Türkiye, Fransa - Suriye muahedesine çok ehem
miyet atfeder, İskenderun halkı kendi haklarına 

sahip o mah, işlerini kendileri görmelidir. 

A.lla.lı kimde varsa. bağışlasın. Jla.. 
ni bizde de etli canlı adamlar az de
ğildir. Gerçi Alınanyadaki kadar yok 
ama bizde bilhassa but tarafları etli 
adamla.r var. 

Dün bir tramvaya bindim. Tek 
yerlerin hepsi işgal altında. Bu bi • 
zim, bizim değil bütün insanlarm o
turduğu yerde şerik istemediklerinin 
en canlı bir delilidir. Postta~ koltuk
ta, şirket yok • 

Toledo dü~tükten sonra Madride ve civarına bir bakış 

Londra, 28 (Radyo - Tan) - İspanyada Cümhuri -
yetçiler ile faşistler arasındaki mücadele yepyeni bir saf
haya girmiştir. Faşistler hükumet kuvvetlerinin elinde 
bulunan Toledo şehrini zaptetmeğe muvaffak olmuş, bu 
suretle Alkazan müdafaa eden Harbiye talebesinden ha
yatta kalanları kurtarmışlardır. 
Verilen malumata göre Alkazar ka- ı 

lesine sığınan 1200 kişiden kurtnla
bilenlerin sayısı 80 i geçmemektedir, 
500 ü de yaralıdır. Asilerin şehre 

yaklaşması üzerine hükumet kuvvet
leri muntazam bir surette çekilmiş

tir. Şehrin içinde milislerden kalan-

BUTUN MADRID MUDAFAAYA 
HAZffiLANDI 

Fadrid, 28 (Radyo) - Hükümet 
bil' beyanname neşrederek asil ~rin 
yabancı memleketlerden temin ettik
leri silah faikiyetini anlatmış va Mad-

* 
A tinada bulunan Alman 

Propaganda Nazırı Dok
tor Cöbbels dün tayyare ile Ber
line dönmüştür. 

:{. 

Milletler Cemiyeti Assamble
sinde Habeş delegelerinin 

tanınması üzerine Fransız sağ ce
nah gazeteleri tarafından Sov
yet Rusyaya yapılan hücum neş
riyatına karşı Moskova matbuatı 
ağır cevaplar vermektedir. 

:,. 

B ey~e·l·m~.lel lst.ati~tik .. E~sti~ 
tusunun yırmı uçuncu 

kongresi evvelki gün Atinada 
top 1 anmıştır. 

istikrar 
doğuran 
sarsıntı 

tBaşı 1 incide] 
şürme şeklini vermek lazımdı. Bilhas
sa Ingiliz lirasının düşürülmes:.ıien 

sonra İngilterede husule gelen geniş
lik ve hareket, cesaret verici bir ör
nek teşkil ediyordu. 

T ed1birli bir gidiş 

Bununla beraber frangın tek 
başına kıymetten düşmesi 

veya düşürülmesi, Fransada ve dün
ya yüzünde sarsıntılar husule geti
recek, yeni ist\krazsızlıklara yol aça
caktı. 

Blum kabinesi bu meselenin halli 

hususunda cidden tedbirle ve muvaf
fakıyetle hareket etmiştir. Tabii ola-

ıı.. -t-.: __ +...,,lo'Mo;_;__ + ... -------
uğramışlardn-. Hükfunet kuvvetleri 
ıçekilmeden evvel, Alkazarm son du
varlarını da yıkmış ve bu suretle ta
rihi bina tamamiyle harap olmuştur. 

.• -•• --~•-"-~~., ;,,;" OY'l.r .. !r KRdtn bütün -nlr ;ft~;ı,.,..., .. ar7h\r "huonlo (?<>f-ir.pı>Pk 

cumh1:11"iyetçileri davet etmi§ ve sa~.:, bir< tedbiri, umumi istikrara yol aça-
retlerın daha fazla müessir olması ı- . 
· h · k ti. · ta · tm k cak bır hareket şekline koymak ve 

çın mu arıp uvve erı nzım e e , 
şeflere tam bir itaat göstermek ve o şekilde ortaya atmak, bugünkü 

Toledonun sukutu ile asilerin kuv
fttleri Madrid' den kırk millik bir me
safede bulunuyor. 

hakiki bir harp disiplinine tabi olmak Fransa hükumetine şeref verecek 
lazım geldiğini anlatmıştır. ve bütün dünyanın takdirini kazan-

MtLtSLERE YARDIM dıracak bir muvaffakıyettir. 
General Franko bugün beyanatta 

bulunarak "Madride azami süraUe 
~yeceğiz,, dedi. 

B!LBAODA 

Bilbao, 28 (A.A.) -Havas Ajansı 

ınuhabirinden: 

Şehrin asiler tarafından 250 şer ki
loluk torpillerle bombardıman edil -
mesine karşı mukabele bilmisil ol -
mak il7.ere Bilbao şehri makamatı li -
manda demir atmış bulunan gemi1er -
deki rehineleri kurşuna dizdirmiş • 
lerdir. Bir zaviyeye kapatılmış olan 
80 kadına ilişilmemiştir. 

Hükflmetin Jaime, Cervantes ve 
Libertad kuruvazörlerinden müteşek
kil bir filosu ile diğer üç torpito muh
ribi, dün bütün gün asilerin Zurnaya 
yakmmdaki mevzilerini bombardı nan 
etmiştir. 

Bilbao vansi, halkı teskin etmeye, 
tethiş tedbirleri ittihaz edilmesine 
mani olmaya ve bilhassa müfritl~rin 
kanunsuz idamlarda bulunmalarının 
önüne geçmeye çalışmaktadır. 

Moskova, 28 (A.A.) -- Ispanyol 
kadın ve çocukları için Sovyet işçile
ri tarafından tertip edilen ianede top
lanan para ile satın alınan 200 ton
luk emtiayı yüklü olan Kouban va -
puru İspanyaya müteveccihen Odesa
dan hareket etmiştir. 

Cenewe, 28 (A.A.) - Ispanyol 
delege heyeti, Italya Portekiz ve Al
manya tarafından ademi müdahale 
anlaşmalarına muhalif olarak yapı
lan hareketleri belgelere dayanarak 
isbat eden mühim bir muhtırayı Mil
letler Cemiyeti Genel Sekreterliği.ne 
vermişlerdir. 

.AIMANYA ASILERI TEBRİK 
EDIYOR 

Münib, 28 (A.A.) - Führeri'n 
muavini Rudolff Hes, Milli Sosyalist 
Partisi namına Alkazar müdafileriy
le onların kurtarıcılarına aşağıdaki 

telgrafı çekmiştir: 

"Milli Sosyalist Partisi Alkazar 
kahramanlariyle onların kurtarıcı -
larma samimi tebriklerini gönderir.,, 

Tütün kaçakçılığı\Tahsildeki talebe 
Bir takip memurunu 
ansızın öldürdüler 

Gönderilecek para nis
betleri tesbit edildi 

lzmit. (Hususi muhabirimizden) - Ankara, 27 (TAN) - Yabancı 

Sapancanın Yanıkşarkiye köylınde memleketlerde kendi hesabına veya 

İnhisarlar idaresi takip memuru Sa

lih, tütün kaçakçılarının feci bir sui
kasdine kurban gitmiş ve vazif.a gö
rürken ölmüştür. 

hUkUınet hesabına okumakta olan ta

lebeye 31 mayıs 937 tarihine kadar 
aşağıdaki nispetlerde para gönderile
bileecktir: 

Verilen malfunata göre hadisenin Almanyada ve Belçikada okuyanla-
tafsilatr şöyledir: ra ayda 94,50 Türk lirası, Avusturya, 

Bir defa şurası var ki Blum ka
binesi, İngiltere ve Amerika ile üç ay 

süren müzakereleri gizli tutmaya 

muvaffak olmuştur. Franınz dost

larrmız gücenmesin, fakat böyle iş-

lerde bu kadar sıkı bir gizliliğe eski 

Fransız idareleri bizi alıştırmamıştı. 

BÜ yolda bir sırrın mutlaka bir ta-

raftan sızdığını ve hususi menfaatle

re filet edildiğini Fransada defalarla 
gördük. 

Sonra Fransız frangını düşürmek
le beraber Amerikan ve İngiliz para
larile bir anlaşma yapmak ve kıyme
ti Amerika ve İngiltere ile beraberce 
tesbit etmek, dünyanın iktısadi ve 
hatta siyasi istikrarı bakımından çok 
hayırlı bir harekettir. 

Diğer memleketler bu istikrara 
karışmıya davet edilmişlerdir. Altına 
sadık kalan yegane iki memleket o
lan İsviçre ve Hollanda ilk hamlede 
kervana karışmışlardır. Almanya ve 
İtalya, vaziyeti tetkikle meşguldür
ler. 

Fransız frangının kıymetten dü
şürülmesi, böylece çok dikkate değer 
bir umumi harekete yol açmtştır. Bu
nu dünyanın iktısadi istikrarına ait 
diğer adımların takip etmesi bekle
nebilir. Böyle bir istikrara ve bun
dan doğacak emniyete bütün dünya
nın ihtiyacı vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Belgratta üçler 
toplanhsı 

Bulgar, Yugoslav ve 
Rumen görüşmesi 

olacak 

Dünkü "TAN da Milletler Cemiyeti Konseyinde mandalar 
meselesi müzake;~ edilirken Fransız murahhası ve hariciye müs
tetarı Vienot'nun sözlerile Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü A
rasın beyanatını kısaca nakletmittik. Anadolu Ajansı 24 saat 
teehhürle bu beyanatın metnini vermittir. 

nk sözü söyliyen M. Vienot, Fran
sa • Suriye muahedesinin 9 Eylfil.de 
imzalandığını, Suriyede intihabat ya
pıldıktan ve salahiyettar murahh ı;

lar seçilerek muahedeyi imza ettik -
ten sonra muahedenin kat'i bir kıy -
met kazanacağını bildirmiş, daha 
sonra Suriye muahedesinin Irak mu
ahedesine benzediğini ve yakında 
Lübnan ile Fransa arasında da bir 
muahedenin müzakere edileceğini ila
ve etmiştir. 

Bunun üzerine Tevfik Rüştü Aras 
şu sözleri söylemiştir: 
"- Fransa mümessili, Sudyede 

Fransız hükfunetinin yeni bir rejim 
tatbik etmek fikrinde bulunduğunu 
bildirdi. Söze başlarken bu hu3t!sta 
mesut bir emsali hatırlatmak iste • 
rim. Bu, Ingiltere - Irak muahedesi
dir. Büyük Britanyanm dürbinliği 
ve Irak zimamdarlarının kiyaseti sa
yesinde mükemmel neticeler ver!lliş
tir. 
!rakın Milletler Cemiyetine girişi 

sırasında, Fransız fevkalade komise
riyle görüşüldükten sonra asamblede 
Suriyenin de yakında ayni fayd.ıhr
dan müstefit olacağı ümidini izhar 
et~ştim. Bugün bu ümidin tahakku
kum}; vadeden bir projeye resmen 
müttali oluyorum.,, 

Fransa - Suriye muahedesi 
ve Türkiye 

Matbuat bu projenin tanzimini ha
ber vermişti. Muhteviyatı henüz meç 
huldür. Alakadar toprakların hemen 
yakininde bulunan ve bundan başka 
da: Fram;a ile çok dostane münasebet 
ler idaıne eden Türkiyenin böyle bir 
anlaşmaya olan alakasını tebarüz et
tirmeye lüzum yok gibidir. Memleke

tim bu iyi komşuluk münasebetlerin
den başka beynelmilel mukaveleler
den tevellüt eden bir hukuk meselesi 
dolayısile de mezktır anlaşmaya esas 
lı bir ehemmiyet atfeder. Çünkü 
me-ı·zuu bahsolan rejimler büyük bir 
Türk ekseriyetinin ikamet ettiği İs
kenderun ve Antakya mmtakasını da 
ihtiva eylemektedir. Fransız hükiı
metinin, mezkur mıntakayı da hal
kın kendi işlerini bizzat kendilerinin 
görmesini temin eden bir muamele -
den istifade ettireceğini ümit etmek 
isterim. 

Sağlamlık bağı 

mizi sıkılaştırmaya hadim oldu ise 
Suriye, İskenderun ve Antakya mm
takalarma bµ suretle verilecek im
kanın da Fransa ile Türkiye arasın

daki samimi münasebetlerde diğer 
bir bağ teşkil etmesini temenni eyle
rim. 

Ayni bakımdan, İngiltere ile Mı

sırın iki tarafın nef'ine olarak akdet
tikleri anlaşma münasebetile gerek 
Ingiltereye gerek Mısıra derin sevinç 
}erimizi bildirmek isterim. Çünkü 
Mısır, Türkiyenin kendi mukadde
ratlarına kendilerinin sahip olma
ları lehinde üzerindeld haklarından 
feragat ettiği ve saadetlerini ve re
fahlarım şiddetle temenni eylediği 
memleketler arasında bulun.makta
dır. 

Fransız murahhasının cevabı 
Mandalar raportörü olan Romen 

delegesi Rüştü Arasın yukardaki mü 
lahazasını kaydettiğini ve raporun
da nazarı itibara alacağını söylemiş
tir. 
Fransız delegesi Vienot bundan 

sonra tekrar söz alarak şunu demiş
tir: 
"- Türkiye mümessilinin söyle -

diği sözlere ve Fransa ile Suriye 

partilerinin konseye arzettiğim an -
laşmalara varan gayretleri hakkında 

gösterdiği teveccühe teşekkür ede -

rim. Kendisine ayni zamanda şunu 

da işaret etmek isterim ki, üzerin -
de anlaştığımız muahede projesi, 
mandater devletle Türkiye arasında 
yapılan müzakereler neticesinde 1921 
de İskenderun sancağı için tanılan 

muhtariyete Suriyedeki müstakbel 
iodare bazı Suriye devleti tarafından 
kat'iyyen riayet edileceği bakımın

dan Ttirkiyenin bütün haklarını ko
rumaktadır. Çünkü bu müstakbel 
idare mandater devlet tarafından 

yapılmış beynelmilel mukavelelere 
mecburi olafak tevarüs edecek ve 
diğer tariftan arzettiğim mühlet 
zarfında hukuku hükümranisine ka
vuşacak olan Suriye devleti bu taah
hütlere kolayca ve memnuniyetle 
muvafakat edecektir. Hususile ki bu 
müstakbel devletin bütün hukuku 
ammesi muhtariyet prensipine isti
nat etmektedir. Hatta İskenderun 

Nasıl !rakın, ,büyük müttefiki tn- sancağının muhtariyeti ve Dürzü ile 
gilterenin müzaheretile kendi top- Alev1 muhtariyetlerine de örnek ola
raklarmda bir nizam unsuru olarak caktır. Bu suretle müstakbel mua
yaşamak hususundaki yüksek kabi- bedenin resmen tanıyacağı Suriyenin 
liliyetleri bizim Ingiltere ile görüş tamamiyeti mülkiyesi ve vahdeti bu 
ahengini ve muslihane menfaatlere prensip usullerine tama.mile uymak
istinat eden samimi dostluk :>iyaseti- tadır.,, 

Başvekil İnönü 
Elazizde 

1 lnebolu faciasının 
muhakemesi 

Şahitler suvarryı çok 
ağır itham ettiler 

Baktmı ki; tek yerlerde boş yok. 
Çift yerlerin serbest Josmılannda yer 
ara.don ve bir tane buldum. Şöyle 

iliştim. Çift yeri işgal eden yolcu, de.. 
diğim gibi etli canlı bir amırn. Bilhas
sa belinden aşağısı ~ok dolgun. 

Ben yanma oturduğum halde za -
ten kanapenin beıjte ü~ünü ~i~manh
ğı yüzünden işgal etmişken ,bir de 
yayyan oturduğu için bana sadece 
beı2te bir sehim yer kalmıştı. Baca.k
lanın ayırarak oturmasından şüphe

lendim. Acaba, dedim dizleri arasın
da bir gaz tenekesi, yahut ufak kü
fe mi var? Çü:okü öylelerini gördüm. 
Yükü baeağmm arasına koyar ve ta
bii iki kişilik yeri işgal eder. Yüzüne 
bakıp uta.ndırmıyasıruz di;re de san. 
ki dışarda pek meraklı bir şey var. 
mış gibi ısrar ile pencereden bakar. 
Bu sefer yanıma düşen, daha doğ
ru.su yanma. düştüğüm zatın da bun
lardan biri olduğuna zahip olarak 
baktım. Yanılmışım. Dizleri arasın
da bir şey yok. Sadece rahat etmek 
için yayılmış. Böyle rahat etmek için 
yayılan adamlara, \rapurda, trende. 
trarm'B.yda, otobüste ve hatta haya~ 
ta rastgelirsiniz. Bunlara eğer: 

- Biraz toplansaıuza! diye ihtar 
etmezseniz size bıraktığı dörtta bir 
sehmi de yavaş yavaş işgale ve sizi 
hakkınız olan yerden atmıya kalkar. 
Çünkü bu gibiler hayatta yalnız ken. 
dini, kendi ralıatmı, kendi fa~·da~mı 
ve kendi haklanı gören, düşünen a,

da.mlardır. 
Ayakta. kalmak istemiyorsak bn ot. 

doğu yerde yayılanlara hak ,.e had .. 
lerlnin smınnı göstermemiz lamn .. 
dır. 

B. FELEK 

NASIL YAZIYORUZ? ı - -
insan, ne kadar soğuk kanlı olursa 

olsun, dünyadan kavgayı kal.dırmal•, 
milletleri biribirlerine yaklaştır ••ak, 
boğazla§mayı &iperlemek içiıı kurul· 
muş bir yerde böyle bir barış kmıda-
ğına dayanamaz. - KURUN, 28 • 
9 - 1936 

S. Gezgin 
Muharrir hiç şüphesiz "Dargınlığa, kav. 

gaya sebep olacak birşey, bir fesat kunda. 
ğr,. demek istemiş; fakat "Barış kundağı,, 
demekle düşündüğünün tam aksini söyle. 
miş. "Boğazlaşmaya mani olmak, boğaz
laşmayı önlemek., yerine de "Siperleır.ek,, 
gene öylece yanlrş bir ifade; çünkü "Siper
lemı:k.. kelimesi, bir şeyin görürune5•ne 
mani olmak, onu himaye etmek manasınd;ı
ki "Siper olmak., fiilini hatırlatıyor; başka 
bir manası da yok. 

lstanbıtl gazetelerinde ü.slıip var. 
mı ki bu üslübwı hata.sım anyas1tt. 

- AÇIK SOZ, 28 - 9 - 1936 
Karadavut 

"Uslllp., bir ferdin veya bir zamanm ya .. 
şayış veya düşünüş tarzI demektir. Herke
sin parlak veya sönük, ince veya k:ıba. oil
gisini veya bilgisizliğini gösteren bir u~ıu
bu vardır. "Uslup insanın ta kendisidir,, 
demişler; üslupsuz insan olmaz. Usliıbun 
hatası da aranmaz; biz burada dil hatal;ırı
nı göstermek istiyoruz. Karadavut "3ilet
lemek,. diye yeni bir kelime icat etmiş. 
Jiletlemek Jiletle kesmek, jileti vurmak, iktisat ve Maliye Vekil

leri de Artvinde 
Elaziz, 28 (A.A) - Başvekil İs

met İnönü bugün şehrimize gelmiş 

resmi ve hususi bütün teşekküllerle 

büyük bir halk kütlesi tarafında te
zahüratla karşılanmıştır. 

Artvinde 
Artvin, 28 (A.A.) - İktisat ve 

Maliye Vekilleri, yanlarında üçüncü 

umumi müfettiş Tahsin Uzer olduğu 
halde dün şehrimize gelmişlerdir. 

Vekiller Morgu! fabrikasını gez -
mişler ve fabrikanın eksiklerinin ya -
pılması için emir vermişlerdir. 

İzmir, 28 (Tan Muhabirinden) 
İnebolu vapurunun batma faciasının 
muhakemesine bugün (dün\ devam 
edildi, bir çok şahit dinlendi ve istina 
be ifadeleri de okundu. Hepsi de va
purun fazla yükten battığını, yolcu
ların kurtarılması için tertibat alın

madığını, bir şahit te ikinci kaptan
la dört yolcunun bindiği filikan!n ip
lerinin süvari tarafından kesildiğini, 
bunların denize döküldüklerini, diğer 
bir şahit süvari ile ikinci kaptanın to 
kat tokata geldiklerini söylediler. Sü 
vari bunları reddetti ve muhakeme 
başka bir güne kaldı. 

bıçaklamak gibi. Bu kelime hoşutn3. gitti; 
dilimize uygun. Amma "j,, yerine "c,. ile 
yazılsa daha iyi, dilimizin "esthetique,, ine 
daha uygun olacak. 

Medent bir lazime ol.arak tayyare• 
cilik memlekette ne kadar fa~Za tc .. 
ammüm ederse her hangi bir ihtiyaç 
önünde bi::i o kadaı· fazla elcm«na 
malik olmak imkanında bulımdımtr. 

- CUJl!HURIYET, 28 - 9 - 1936 

Ytınus Nadi 
"Ne kadar,. dan sonra da, "o kadar,, dan 

sonra da "fazla .. kelimesi fazladır. H.-m 
ifrat gösteren, lüzumundan, haddinden a5-
km demek olan "fazla,, kelimesini "ço'k,. 
yerine kullanmakla dili fakirleştirmiş olu
yoruz. Amma bu hata, o kadar yayıldı ki 
artık doğru saymaya mecbur olacağız. 

Erzurumda kız san'at 
mektebi kuruldı 

Takip işleri için Yanıkşarkiye kö- Çekosolvakya, Macaristan ve Fransa
yüne giden Salih, köy kahvesinde bir da okuyanlara ayda 105 Türk lirası, 
yorgunluk kahvesi içerken, esraren- Amerika ve Parisin içinde okuyanla
giz bir kurşunla 18.hzede cansız kal· ra ayda 115,50 lira, Ingiltere ve Isviç
mıştır. Derhal haberdar edilen zabı- rede okuyanlara ayda 126 lira, Italya 
ta, bütün araştırmalara rağmen <'Cl:_- da okuyanlara 14 7 lira, Rusyada oku
niyi yakalamaya muvaffak olama- yanlara ayda 199,5 lira. 
mıştır. Salih, kendi halinde uysal ve _ _ 
~oluk, çocuk sahibi bir insan olduğun kaçak araştırmasl\yapmak için geldi
dan başka her hangi bir şekilde kat- ği köyde, bir suikaste kurban gittiği 
JecHl.m.Psine imkan verilmemekte ve anlaşılmaktadı~ 

Belgrad, 28 (Radyo - TAN) 
Bulgaristan Başvekili Köseivanof ve 
Romanya Hariciye nazırı Antonesko 
nun Cenevre dönüşünde Bclgrada uğ
rayarak Yugoslavya Başvekili ile gö
rüşecekleri bildiriliyor. 

Vekiller Çoruh vilayetinin zeytin, 
üzüm, mahsulleri ile koyun, inek, hay 
vanat üzerinde tetkikatta bulunmak 
üzere dün Ardahana hareket etmiş

lerdir. 

ÇET!NKAYA EDREM!TTE 
Edremit, 28 (A.A.) - Bayındırlık 

Bakanı Ali Çetinkaya bu aksam bu
rava gelmi13tir. 

Erzurum, 28 - Başvekilimizin ge
çen seneki seyahatleri esnasında bu
rada bir kız san'at mektebi açılma
sını dilemiştik. Erzurumun bu dileği 
kabul edilmiş ve şehrimizde bir Kız 
San'at mektehi kurulmuştur. 

Yukanda, başta hüsnüniyet, teced
düt arzusu, azim ve gayret. Fakat 
temel haza toz toprak içinde. 

- AKŞAM, 28 - 9 - 1936 
Akşamcı 

Evet, "temel., de, "toz toprak .. ta ıı:rer 
istiare amma, temelin toprak içinde bulun
masından şikayet insana, ilk bakı~ta, blr 
tuhaf geliyor. 
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Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
berfeyde temiz, dürüıt, samimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

çalıtmaktır. 

Birkaç gün en·el tercüme ve t.eli1 
işleri ha.kkmda bir yazı yazmı§tmı. 

Bir çok okuyucularun beni mek
tupla veya şifahen telif ve t.ercöme 
işlerini devletleştirmek, ve devletin 
inhisa.n altına. sokmak istemekle 
tnüahe7.e ettiler • 

Ya; bu okuyucularımın o ya.mm 
dikkatle okumadıkJa.rına, yahut ben 
maksadımı vazlh şekilde anlata.m.edJ. 
ğıma ka.iıi oldum. Bu sebeple düşünü· 
şUmü bir iki satırla tavzih etmek 
mecburiyetini duydum • 

1 

1 

Bütün memleketlerin para politikalarına ve bütün ulusların ekonomik münasebet
lerine şiddetle ve ehemmiyetle taalluk eden büyük bir hadise karşısında bulunuy9· 
ruz. Üç büyük memleket Fransa, İngiltere ve Şimali Amerika kendi memleketlerinin 
para siyasetinde görüş tarzlarını birleştirmişler ve dünya sulbünü idame ve takviye 
etmek ve memleketler arası ekonomik münase\>etleri islah eylemek arzusile para 
kıymetinin tenzili devalvation esası Üzerinde aralarında mutabık kalmışlardır. Bu 
meyanda ileride tamamen kaldırılmak üzere şimdiki kontenjanların ve para kontrolü 
sisteminin derhal gevşetilmesi hususuna da temas edilmiş bulunulmaktadır. Her 
memleketin para sistemini ve politikasını yakından alakadar eden bu yeni ye son 
mühim hadise karşısında memleketimizin ekonomicilerinin, maliyecilerinin ve ticaret 
hayatile alakadar o1an mühim firmalarının ne düşündüklerini ve bu hadiseyi ne 
suretle karşıladıklarını öğrenmek ve okuyuculanmızı da aydınlatmak maksadile bir 
anket yapmak istedik. Ve dün birçok zevata müracaatle mülahazalarını ve noktai 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ nazarlarını sorduk.Bu anketimize verilen cevapları sırasile dercediyoruz. ~~~ 

Ben ne telif, ne de tercüme işleri -
Din devlet.Ieştirilmesl lüzumunu iddia 
etmedim. Sadece tercüme işlerinin 

deVlet tanr.fmda:n organ.ize edilmesi 
lhtiya.cmdan bahsettim. İttihatçılar 
zamanında Şükrü Beyin Maarif Na-

Frangın Düşüşü 
VE 

zırlığı esnasında, eski eserlerin yeni· B • • v • t • • 
=..:~~.:=~!!..-= ızım azıye ımız 
işi tanzim için Ankara.da Maarif Ve-

ki.Jetine bağlı bir Telif ve Tercüme o oğrudan doğruya 
Heyeti k:unılmuş, hatta bazı kit.apla.r 
neşrine de t.eşebbüs edilmişti. para politikasına ve 

Bu ~bbüsler devlet neşriyatının dolayısile umumi ekono -
haricinde gerek telif ve gerek tercü - mik münasebetlere taal -
me eser neşrine mani olmadı. Bugün luk eden dikkate şayan 
de devlet tercüme işini organize eder bir hadisenin karşısında -
ve mesel& kli.siklerin seçilmiş bir 
heyet ta.rafından hazırla.nıp neşrini yız. Görülüyor ki Fransa 
tanin ederse, hariçte kaJa.n.larm is- nihayet para politikasını 
t.edikleri eseri tercüme edip ha.Ama - düşürmek, ( devalvation) 
ıa.nna mAnJ olmaz. Bugün telif ve yolunu tercih etmiş bu
tercüme işlerinde serbest olduğu - lunuyor. Ve bu sahada 
muz halde, ba8acağnnız kitabın iki büyük dünya memle
Maa.rif V eki.Jeti ta.rafından ya satın 
almmasmı veya mekteplere tamim keti ile, İngiltere ve Şi-
edilmesini istiyoruz. Demek ki böyle mali Amerika ile noktai 
bir o~yona ihtiyaç olduğunu nazarını birleştiriyor. 
.llflı:~..... • - .. ·- ............ v " '-~ .uıuı . ~ ı.u:ı.1.u1c:l.11:>UU1. r..ı, ı.~•~<1. 

T~ll.Ş~IL'611 e~. f~nn. ols~ -~ şimdiye kadar para siyasetinde al
Böyle hır t.eşkilat muelliflenn de, tm esasma şiddetle taraftar bir 

mütercimlerin de, memleketin de, memleket idi. Fransa gerek umu
devletin de lehindedir. mi harbin devamı esnasında., ve 

Biz devlet yardımı olmadrk('.a gerek harpten sonra giriştiği 
memleketin kültür hayatını yükselte- memleketi yeni baştan imar faali-
meylz. yetinin cereyanı içinde mühim 

• • • miktarda olmak üzere evrakı nak

Biz hangi taraftanrz? 

Bir ~k kariler, TAN'm İspanya 
harbinde hükfımet t.araft.a.rlığı ettiği
ni zannediyorlar. 

TAN, havadislere bitaraftır. Vak'a 
yı öğrendiği ve gördüğü gibi verir. 
İspanyada vaziyet oka.dar kanşiktll' 
ld, hakikati görüp anlamak mümkün 

olmıyor. Bu ~lar içinde biz haki _ 

kati sezip, okuyucuyu temir etmeğe 
~şıyonız. 

Maama.flh fikir olarak iki taraftan, 
yani asilerle httkômetçllerden hangi
sinin mu\'affak olmasmı ist.erslnlz di
ye sorsalar, bunlara muhakkak hü
kümetçllerin kuenmMDU lstedlğhni 
ısöylerim • 

Sebebi bult : 
Asiler, mütarekede ecnebi devlet _ 

ler t.ar&fmdan Anadoluya 88.ldmla.n 
hllii.f et ordusuna benzetilebilir. Ge _ 
nera.I Franko bir Ç,erkes Etemden, 
General Mola bir Anzavurde.ıı farklı 
değildir. İkisi de memlekette padi _ 

phhğın hükümran olmasmı ister. 
lki~i de ecnebilerin aleti olarak ~ 
hşmağa razı olmuşla.rdlr. İkisi de 
muvaffak olmak i9in vat.anın bazı 
~alarmı düşmana peşkeş ~ek
ten çekinmemişlenlir. 

Hükumet tarafında, tspanyanm is
tiklalini ve hürriyetini mlidafaa e
denler toplanmıştn'. Bunlar da bizim 
milli müdafaa kuvvetlerine benzeti -
lebilir . 

Böyle bir tecrübeden g~I' bir 
milletin çocuiu olmak itibariyle hila
fet ordularına.. vat.anım ecnebilere sa
tan generallere taraftar olamam. 
SfyMİ ve beynelmilel diğer tesir ve 

&milleri .bir tarafa bıra.ka.lnn, fa
kat sırf bu ruhi sebep, bizim i.41Derl 
milliyetperver, Dttt18.Jcl olarak gör
membe minidir . 

Fa.5ist propagandasına kurban o. 
tarak asilere milliciler, ihtil8.lciler 
matını verenler bu farkı gözönilne 
ahmyanla.rdır 

diye ihraç etmiş bulunuyordu. Bu 
suretle çok miktarda evrakı nak
diye çıkarılmış olması yUzünden 
bittabi Fransız parasının da kıy

meti günden güne düşüyordu. Es
ki Fransız Başvekillerinden (Pu
ankare) evr!lkı nakdiye ihracını 
tahdit etmek suretile, maliyeci
liğe ve borsacılığa miltealhk bir
çok tedbirlere tevessül eylemekle 
düşen Fra.nsız frangını kurtarma
ya ve kıymetini yükseltmeye mu
vaffak olmuştu. Ve o zaman bir 
çokları bunu büyük bir muvaffa
kıyet olarak saymışlardı. Maama
fih o zaman İngiliz lirasma göre 
Fransız frangı daha aşağı bir kıy
metle teııbit edilmişti. Bir İngiliz 

lirası yüz elli frank değerinde ad
dedilmişti. 

Ve yine hatırlarsınız ki, 1033 
Londra ekonomi konferansında 
para siyasetinde memleketler iki 
ayn grupa ayrılırken, Fransa baş
ta olmak üzere Belçika, Hollanda, 
İsviçre, İtalya gibi memleketler 
(altın esasını) kabul ve tercilı. ey
lemişler ve bu esasa bağlanmışlar
dı. 

O zamandanberi (para mesele
si) Fransa için gerek memleketin 
dahili ekonomiyası itibarile ve ge
rek diğer memleketlerle olan hari
ct ekonomik münasebetleri itiba
tile en ehemmiyetli, en canlı mese
~~erden birini teşkil etmekte idi. 
d""~ esasından ayrılan ve kıymeti 
~ilk Para ııiyasetini tercih eden 

dıger nıeınıeketlerin karşısında 
Fransanın h . • k . büyük arıcı e onomıyası çok 

. zorluklar ve müşküller ge-
çırmeye ba,Ianuştı. 

Fransada ı, başında bulunan ve 
~~k cephesini te,kil eden fimdiki 

ukumet Franaaıun hem ir v h 
d.ı k .. ~eem 

ş e onomısınin bu çok ehemmi-
yetli meselesini halletmek çarel ~ 
rini de arıyordu. e 

Son zamanlarda Fransanın para 
meselelerile alakadar olan iktısa
çılarm.m, maliyecilerinin bu husus
taki noktai nazarları da öğrenil-

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi ekonomi profe
sörlerinclen Vehbi Sarıdal, kendiaile görüşen· 

bir muharrir arkadaşımıza bu hadise haklandaki görüş 
ve düşünüşlerini şöylece anlatnıı§tır: 

mek istenildiği ve bir ihtısas ko
misyonu teşkij olunduğu söyleni
yordu. Bu komisyon zannolundu
ğuna göre Fransanm para siyase
tinin değişmesini, altın esasının 

terki ile tenzili kıymet devalvation 
yolunun takip edilmesini daha mu
vafık görUyordu. 

Ve işte nihayet resmi Fransa 
kararını vermiştir. Artık Fransa 
devalvation politikasını tercih et-

Ş imdi karşısında bulunduffeu
muz bu yeni hadiseyi tet

kik edelim: 
nkönce şu noktaya bilhassa isa

ret etmek isterim. Bu hadiseye iki 
cepheden bakabiliyoruz. 

Birinci bakış, Fransa ve Fransa 
vaziyetinde olan memleketlerin 
cephesinden bakıştır. 

İkinci bakış memleketimiz cep-
hesinden bakıştır. ' 

Ben bu iki bak1~ tarzında yekdi
ğerinden ayn vaziyetler bulmak
tayım. 

Şöyle ki: Belki bugün Fransa 
için bu yeni para kıymetini dilşür
me t<f'Jebbüsü faydalıdır ve zaruri
dir. Bunun üzerinde durulabiliyor. 

Fakat memleketimiz cephesin
den baktığımız zaman Fransanm 
ve onunla beraber yürümeye ka
rar veren İngiltere ve Amerikanın 
hattı hareketlerini aynen takip et
mek bizim için hiç te lazım ve za
ruri olmadığını görüyoruz. Ve 
hatta daha ziyade bir kuvvetle di
yebiliriz ki, bu hattı hareketi ta
kip etmek istemek belki bizim için 
lir. 

Takdirle ve şükranla görüyorıız 
ve okuyoruz ki, Cümhuriyet hü
kUınetimiz de Türk parasının bu
günkü kıymetinin muhafazası esa
sını kabul ve tercih eylemiş bulun
maktadır. 

Ş imdi karşısında bulundu
ğumuz bu hadiseye baka

lım: 

(Para) denilince bunun iki 
fonksiyonu bilhassa göze çarpar. 

1 - Memleketlerin dahili müna
sebet ve muamelelerinde tediye 
vasıtası olarak para, 

2 - Memleketlerin harici mü
nasebet ve muamelelerinde tediye 
vasıtası olarak para. 

1 - DAH!LI TEDİYELERDE 
PARA: 

P ara için umumiyetle kabul 
olunan esas şudur: 

(Para yükHk olunca bütün 
liatler Jüfkün olur) 

Bu bir kaidedir. Ve eşya ve hiz
met fiatleri ile paranın karşılıklı 
vaziyetleri bu kaideye tabidir. 

Umumiyetle para kıymeti yük
sek olursa;. 

Şu vaziyetleri tesbit ve müşahe
de edebiliriz: 

a - Memleketlerin en büyük 
halk yekununu teşkil e
den memurların, müstah
demlerin, amelenin maaş 

ve ücretleri miktar itibari
le az olur. Bu yüzden 
bunların mal satın alma 
ve ihtiyaçlarını tatmin ey
leme kudret ve imkanları 
dsı ~z ve mRhdut olur. Bu
nun dıger bır ifadesi de 
şudur: Ücret ve maaşları 
az ve mahdut olan bu küt
lenin umumi geçim ve re
fah seviyesi de düşkün 

bulunur. 
b - Büyük halk kütlesinin iş

tira kudretleri az ve mah
dut olacağından, bütün eş 
ya fiatlerinin düşkün ol
masına rağmen, ticarette 
satışlar daralır. Ticaret 
hayatındaki bu mahdudi-

yet zirai ve bilhassa st· 

nai istihsalatta üretim 
kudretini azaltır. 

c - Muhtelif vergi memba ve 
matrahlarmdan alman 
devlet vergilerinin yekunu 
mahdutlaşır ve buna mu
kabil amme hizmetleri ço
ğalmış olduğundan devlet
lerin bütçelerinde müva
zene temini müşkUllesir. 

İşte bu ve bu gibi diğer seb~pler 
yüzündendir ki, cihan harbinden 
sonra bozulan para müvazene ve 
münasebetlerini düzeltmek isteği, 
altrn kıymetine rücu ederek reva
lorisation para kıymetini yüksel
terek bu meseleyi hal çaresi, esa. 
sen bir çok memleketlel'lc ve bir 
çok iktısatçılar ve maliyecilerce 
makbul bir tarzı hareket sayılma
mıştır. 

Ve nitekim memleketimiz de 
paramızı düzeltir ve paramızıll\kly 
metini stablize ederken bu hatalı 
yoldan yürümemiş ve fiut istikrar 
yolunu tercih eylemişti. 

2 - HARtCI TEDlYELERDE 
PARA: 

B ir memleketin parası diğer 
memleketlerin paralarına 

göre daha yüksek kıymetli olun
ca da şu vaziyet hasıl olur. 

Evvelen memleketin ihracatı zor 
laşır. Müstahsiller ve tacirler meın 
leket paralarını kolay kolay hari· 
ce satamazlar. Bu yüzden memle
ket sanayii memleket ziraati 
müşkül vaziyetlere, zorluklara dU
çar olur. Nitekim Fransa altın e
sasında devam eylemekle deva]. 
vation sistemini takip eden mem
leketler karşısında bu zorluklara 
maruz kalmıştı. 

Saniyen: Parası yüksek kıymet
li olan bir memelekete hariçten it-

halat kolaylaştr. Hariç kendi ma
lını daha ucuza olarak o memleke
te satabilir. Bu takdirde tediye 
müvazenesi pasifleşır w me,.ıleket 
daiına döviz !lçığı vern:, ·k vaziye
tinde bulunur. Ve bu l!al karş1sın
da da gümrük maniaları, konten
ja.ntman tahliUeri, dö-.iz takyıtle· 
ri gibi mah:ııuıoJu ve manü t..eJbir
Jerle ithalıitrrı !ınilne geçmeye he· 
\es· olun.ur. Nllekım bUtün mem
leketler bugim ;:ıyni t:ı.:1didat ve 
takyidat il~ ithalatı me.cıeylenıek
le, dövizi muhafaza.ya çalışlj·or • 
lar. 

Bu gibi tedtlrlerle belki :thala
tm men' ve tahdidi maksadı bir 
dereceye kadar temin olunabilir. 
Fakat kommersıyal muamel~ ve 
münasebetler darlaşır. Devletlerin 
gümrük varidatı azalır. Ve mem
leketler kendi içerilerine r.ekilmiş, 

tecerrüt eylemiş bir hayata girmiş 
bulunurlar. 

Bütün bu tarzdaki görüş ve 
mütalealar umumiyetle 

s a n a y i c i ve bilha.Rsa sa
nayi mallarının ihracatçısı olan 
memleketlerin yülisek para kiy
meti yüzünden maruz olabile~elrJe
ri müşkülleri ifadeye kifayet ede
bilirler. 

Fransa başl~ca sanayici olan ve 
imal eylediği sanayi mallannı ih
raç etmek zaruretinde bulunan 
bir memlekettir. Fransa parasını 

yüksek kıymet haddinde tutamaz· 
d.ı ve tutmamalı idi. 

İşte bugün Franııadan kopan 
revalvation hareketinin mlnası ve 
ehemmiyeti bu lüzumu irae etıni§
tir. 

• • • 

F akat bir de hadiseye mem
leketimiz cephesinden ba

kalım. O zaman vasıl olacağımız 
netice tamamile ayrı olacaktr. Biz 
Fransanın ve Fransa ile bera
ber ytlrümek istiyen İngiltere ve 
Amerikanın yolundan yürUyecek 
değiliz. Biz paramızın bugünkü 
kıymetini daha aşağı bir hadde 
düşürecek değiliz. Bizim iç\n böyle 
bir lüzum, böyle bir zaruret yok
tur. Niçin? Bunu izah edelim: 

Evvelen: Paramızı ve paramızın 
dahili ve harici tediyelerdeki vazi
yetini gö~ önüne alalım. 

MEMLEKET1M!Z1N PARASI 
VE DAHlLI TEDlYELERtM1Z: 

D ahili her türlü tediye müna
sebetlerinde paramımı bu

günkü kıymeti ile hizmet ve eşya 

fiatleri arasında yıllardan beri de
vam eden bir müvazene teessüs et
mi, bulunmaktadır. 

Ve bu muvazeneden bütün BU

nuf halk müşteki değildirler. Ma
aşlar, ücretler bugünkü para kıy

metimizle tediye olunuyorlar. Ve 
eşya fiatleri, kiralar bugünkü pa
ra kıymeti ile ölçUiüyor ve tesviye 

ediliyorlar. Türkiyenin para kıy

meti ile Türkiyede hizmet ve eşya 
fiatleri arasında müstakar uir te
vazün teessüs etmiştir. 

Para kıymetinin daha aşağıya 
tenzili ile bu müstakar tevazilnü 
ihllle lilzum yoktur. Çünkü bu 
müvazenenin bozulması takdirinde 
hizmetlerin ve eşyalann fiatleri 
şüphesiz yükselmek lazım l?elecek 
v~ fi~.tlerin tezayüdü ile ~ünasip 
bır yukselmek mümkün olamazsa 
zaruret ve mahrumiyetler arta
caktır. Bu çok mühim ekonomik 

5 
w I08yal bir malmırdur. 

MEMLEKETtMlztN PARASI 
VE HAR1CI TED1YELER1M.tZ: 

Z aten paramızın bugünkü 
kıymeti esasen Fransız 

frangı ve diğer ecnebi paralan gi
bi yüksek bir kıymet haddinde de
ğildir. Hep biliyoruz ki bugün 100 
kuruş 12 frank ediyor. Bir frank 
8,25 kuruştur. Diğer bir ifade ile 
20 frank bizim paramızla 164 ku
ruştur. Halbuki umumi harpten 
evvel 20 frank 90 küsur kuruş idi. 
Demek ki bugün paramız umumi 
harpten evvele göre, ve Fransız 
frangına nisbetle, yirmi frank 
itibarile, 74 kuruş kadar daha aşa
ğı bir kıymet haddinde sahit bu· 
lunmaktadır. 

Şimdi Fransa hükumeti kendi 
frangını denildiğine göre yüzde 
yinni, yüzde otuz kadar bir mik
tarda daha aşağı bir kıymet had
dine tenzil edip bunu tatbik edin
ce, şu vaziyet hasıl olmuş olacak
tır. Eğer yapılacak tenzil yüzde 
yirmi olursa 100 kuruş 14,75 frank 
edecektir. Yahut 20 frank 135 ku
nıf tutacaktır. Demekki bizim pa
ramız yine franga göre !Basen düş 
kün bir hadde olacaktır. . 

Fransız frangının kıymetindeki 

tenzil yüzde otuz haddinde olursa 
20 frank 115 kuruş edecek, yahut 
bir frank 5,75 kuruş hesabi\e yüz 
kuruş nihayet 17 frank küsur san
tim edecektir. Bu vaziyette de yi
ne umumi harpten evveline naza
ran bugünkü paramız bugünkü 
franga göre daha dun ktymetli 
bulunacaktır. 

Demek oluyor ki Fransız frangı 
düşürüldü diye bizim paramızı da 
düşürmeye harici münasebetler ve 
harici tediyeler itibarile de ihtiyaç 
yoktur. 

S aniyen : Memleketimiz 
Fransa ve emsali memle

ketler gibi sanayi mallan ıhraç e
den bir memleket dahi değildir. 

Bizim ihraç mallarımız (üzüm, in
cir, fındık, tütün, afyon, pamuk ... ) 
gibi daha ziyade hususi evsafı bu
lunan mallardır. Hariç memleket
ler bu mallarımızı fiatleri yüksek 
veyahut aşağı olduğu için almıya-
cak vaziyette olmadıkları kanaa
tindeyim. Kanaatime göre bizim 

ihraç mallarımızın hariç mcmle

ketl~re sürümü ve satışı fiat me
selesinden daha ziyade evsaf ıne

ııelesidir. İyi vasıflı ve iyi cins 
mallarımız, bilhassa standardize 

edilmiş olurlarsa, daima hariçte 
mUşteri bulacak vaziyettedirler. 

Fiıı.t yüzünden ihraç imkansızlığı 

gibi bir mesele karşısında bulun-• 
mayız. Mallanmızın vasıflarını, 

a.mbalijlannı, sevk ve nakil ı;;art
lannı ıslah ile ve bilhassa akit 
şartlarını, teslim ye münakale 
şartlannı ıslah ile bu mallarımızı 

daima ihraç edebilecek vaziyette
yizdir. 

B undan maada Fransız fran
gının yeni düşkün kıymeti 

karşısında ithalat mallarını yüzde 
yirmi, otuz nisbetinde daha dti§
kün kıymetlerle satın ala.bilecek 
vaziyette bulunuruz. Bu takdirde 
bilhassa memleketimizin iman, in
kişafı noktasmçian hariçten müba
yaa edeceğimiz her türlü emtianın, 
makineler, Aletler diğer iııtihsal va

sıtaları gibi malların kolaylıkla ve 
ucuzca mübayaası da mümkün o
labilecektir. 

Memleketimizin para kıymeti 

bugünkü haliyle kalınca fiatlerin 
tezayüdüne bir sebep ve mahal ol
mıyacaktır. Gümrük tarifelerini 

indirmek gibi teşebbüslere de ma
hal kalmıyacaktır. Bu da devlet 
maliyesi bakımından çok mühim· 
dir. 

Gerçi Fransız frangının dilşme
si yüzünden alivre akitlerd~ bulu
nan bazı mahdut tacirlerin bir 
miktar zararlara dUçar olacakları 
varidi batır olursa da buna muka
bil bir çok harici borçlann, ve bil
hassa ithalat ticareti borçlarmm 
yeni kıymet üzerinden tediyesi de 
memlekete bir fayda bahşedecek
tir. Bu itibarla ben memleketimiz
de para kıymetimizin hali hazın
nm muhafazası doğru olacağı ka
naatindeyim. 

Nitekim yukarıda dediğim gibi 
Cümhuriyet hilkftrnetimiz bu e
sası kuvvetle muhafaza eylemek
te ve paramızın kıymeti hazırasın
da kalacağını ilin eylemi§ bulun
maktadır. 
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Yedinci Balkan oyunlannnı ilk 
gününde üçüncü olduk 

F akatRomanyada 
bizim1e beraber 

Yunan 41 puvanla birinci: 

Yugoslav 22 ile ikinci oldu

lar. En sonda 3 puvanla 

Bulgar sonuncu oldu 
Gülle atmada kazanamıyan Veys~ 

A.tina, 28 (Hususi muhabirimiz 
yazıyor): - Yedinci Balkan oyun
ları dün (evvelki gün) saat 15,30 -
da Panatinaikos stadyomunda baş

ladı. Stadyom daha erkenden iğne 

atılsa yere düşmiyecek derecede dol
mU§tu. 

Seyircilerin seksen binden aşağı 
olmadığı muhakkaktı. Başvekil Ge -
neral Metaksas merasim saatinden 
evvel gelerek her tarafı teftiş etti. 
Bütün nazırlar, müsteşarlar, Balkan 
devletleri elçileri ve elçilik yüksek 
memurları, siyasi, askeri büyük şah
siyetler ile Atina ve Pirenin yüksek 
sosyetelerinden tanınmış simalar a
çılış merasiminde hazır bulunmuş -
tur. 

Almanya propaganda nam Göbels, 
madamı ve beraberinde gelen arka • 
da.~ları ile stadyomda bulunuyordu. 

Oyunlara başlanma saati gelince 
150 borizan hep birden boru çaldılar 
ve o zaman birinci Efzon nümune a
layına mensup bayraktarlar, ellerin -
de bütün Yunan atletizm grupları 

bayraklarını tutarak stadyomun 
sahasına dağıldılar . 

Atina belediyesi, muhafızlık ve bi
rinci ordu muzikaları bazı parçalar 
çalarak !bunlara refakat ediyorlardı. 
Arkalarından Balkan grupları bay -
raktarlan geliyor, her grupun atlet -
leri de bunlan takip ediyordu. Bu 
geçit resminin dikkate çarpan nok -
tası da Arnavut atletlerinin gelme -
miş olmalarıydı. 

Gruplar alfabe sırasiyle, önde 
Bulgarlar ve sırayla Yugoslavlar, 
Romanyalılar, Türkler ve en sonda 
iYunan grupu olmak üzere atletler 
geçit resmi yaptıları ve geçit resmin
de en ziyade alkışlanan Türkler ol
du. Stadyomun içi ve dışı "Yaşa.sın 
Türkler!" sesleriyle çınlıyordu. 

Oyunlar açılıyor 
Geçit resmi bittikten sonra Yunan 

spor teşkilatlan umumi reisi Rinopu
los atletizme dair ufak bir nutuk 
söyledi. Bu biter bitmez maarif nazı
n Balkan oyunlarının açıldığını ilan 
etti. 

Maarif nazrrmm bu ilanı borizan
lar ve Likavidos tepesinden atılan 

toplarla selamlanırken stadyomun 
direklerine Balkan devletleri bayrak 
lan çekildi. 

Tam bu sıradan dışarıdan 'bırakı -
lan yüzlerce güvercin stadyomun Us 
tünden uçuştular. Güvercinlerin a
yaklarına bağlı küçük puslalarda: 
"Size Atinada Yedinci Balkan oyun
ları açıldığına dair olan sevinçli ha
beri getirdik . ., ibaresi yazdıydı • 

Balkan grupları bayraktarları 

toplandılar. Yunanlıların meşhur 100 
metre koşucusu Frangudis müsabaka 
ve amatörlük yemini yaptı. Bayrak
tarlar yerlerine dönünce Balkan 
gruplarına mensup bütün atletler tek 
rar 'bir geçit resmi yaptılar. Bu ge
c;itten sonra oyunlara başlandı. 

MüsabakalaT 

(Bu koşunun evvelce yapılan Bal- ri şöyle idi: Yunan 41, Yugoslavya 
kan rekoru Frankudis tarafından te- 26, Romanya 21, Türkiye 14, Bulga
sis edilmiştir. Derecesi 10,6,10 dur.) ristan. 

800 METRE: 

Yorgakopulos Yunan 1,59,8/ 10, 
Kozsek Yugoslavya 2,2,10, La.pusan 
Romanya, Galip Türk. 

10,000 MF...'TRE: 
Kiryakidis Yunan 33,5/ 10. Kristea 

Romanya 33,40, Varçekis Yunan, 
Maksut Türk. 

MANlALI 110 METRE: 
Mandikas Yunan 15,5/ 10, Borato

viç Yugoslav 16,1/ 5, Skiadis Yunan, 
Faik Türk. 

YVKSEK ATLAMA: 
:Pulat. Türlt 

1,80, Mor Yugoslav. 
GtJ'LLE ATMA: 

Koraçeviç Yugoslavya 14,13, Ste
fanakis Yunan, İrfan Türk, Veysi 
Türk. 

Yunan 41, Yugoslavya 22, Türkiye 
12 ,Romanya 12, Bulgar 3 tür. 

Geçen sene birinci günün derecele-

• 
Dünkü müsabakaların teknik dere-

celeri pek yüksek olmamıştır. Evvel
ce yapılan Balkan rekorları indiri -
lememiştir. Buna mukabil koşularda 
mücadele daha sıkı olmuştur . 

100 metre koşuda Mehmet Ali ve 
Vedat elimive oldular. 110 metre ve 
yüksekte de ayni akibet Sedadm ba
şına geldi. 800 de Galip de elimive 
oldu. 

Bizim takım da dün güllede İrfan 
vasrtasiyle bir ikincilik kurtarabilir
di. Halbuki çocuk son gün yetiştiği 
ıçtn yol yurgunluğu yu~,uıııl..-u lıu

kanlı atışını yapamıyarak Yunanlı -
dan sonra üçüncü kaldı. 

Bugünkü umumi vaziyetin dikkat 
celbedebilen diğer noktaları da ge -
çene seneki müsabakaların ilk gü -
nünde Bulgarlar hiç puvan alama -
nuş oldukları halde bu sene 3 puvan 
alabilmeleri ve bizim geçen sene Ro
manyadan çok farklı puvanıaınza mu-

1 

kabil bu sene beraber puvanda olma
mızdır. 

Fakat müsabakaların sonlarına 
doğru ayni nisbeti muhafala edebile-
ceğimiz çok şüphelidir , 

Rusyadaki spor
cularımız Kiyefte 

Moskova, 28 (A.A.) - Türk spor 
heyeti bugün Leningrat'tan Kief'e 

varmış ve orada Ukrayna halk ko
miserleri meclisine bağlı beden ter
biyesi ve spor komitesi başkanı ta
rafından selamlanmıştır. 

Muhtelü spor cemiyetlerine men
sup 150 aza istasyonda ayrıca se -
lam vaziyeti almış bulunuyorlardı. 

Cevdet Kerim ve Muhafız Kuman
danı kısa birer nutuk söylemişler -
dir. 

Bisiklet müsabakasın
da galip geldik 

Moskova, 28 (A.A) - Leningrat
ta yapılan 100 kilometre bisiklet ko
şusunu Türk ekipi kazanmıştır. Ta
lat ve Kazım birinci gelmişlerdir. 

Antrenör kursu açılıyor 
T. S. K. İstanbul bölgesi ,başkanlı

ğından: 

Bölgemize bağlı klüp üyelerinden 
antrenör yetiştirmek üzere baş ant
renörün idaresinde bir kurs açthl'a
ğmdan bu husus hakkında görüşül

mek üzere 30 - 9 - 1936 çarşamba gü
nü saat 17 de klüp murahhaslarının 

Beyoğlu Halkevindeki bölge merke -
zine gelmeleri. 

100 l\IBTRE KOŞL': üstte: 100 metre birincisiFrangudis 

Bu toplantıya Feenrbahçeı Taksim 
ve Şeref stadları direktörlerinin de 
iştirak etmesi futbol federasyonumuz 
"Ca istenildiğinden salahiyettar zeva
tın vakti muayyeninde bölge merke
zinde bulunmaları rica olunur. 

Frankudis Yunan 11, Sakelariu (Yunan) altta: 110 metre birincisi 
:runan, Arges Romanya geldiler. Mandikas (Yunan) 

r 
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Viyana müsabakalarında üçünci.i 
gelerek çok takdir kazanan kıymetli 
Süvari YUzbaşımız Cevat Gürkan 

Suvari zabitleri
mizin kazandık
ları 1'1uvaffakıyet 

Viyana gazeteleri suva
rilerimizin aldıkları neti

celerden takdirle 
bahsediyorlar 

Berlin Olimpiyatları münasebetile 
Avrupaya giden kahraman süvari za
bitlerimizin uğradıkları sehirlerde 
müsabakalara girerek mühim mu
vaffakıyetler kazandıklarına dair ge 
len haberleri sevinçle, iftiharla öğ
reniyoruz. Dün gelen Viyana gazete
leri süvari zabitlerimizin Viyana mil
sabakalannda kazandıklan parlak 
muvaffakıyetten takdir ile bahsedi
yorlar. Gazeteler Türk süvari zabit
lerinin binicilikte ve konkur ipikte 
cidden güzel yetişmiş oldukları üze
rinde ehemmiyetle duruyorlar. Viya
na gazetelerinden son müsabakalara 
dair şu neticeleri hulasa olarak al
dık: 

vıyanaaa :2<:> eyıuıae yapııan auı 

müsabakaların neticeleri: 
Stefan Şturm mükafatı: {Beynel -

milel av mani atlaması 78 binici ara
sında). 

1 inci İtalyan yüzbaşısı O. Giorgi, 
Sabandia adlı atiyle. 

2 inci Alman süvari yüzbaşısı H. 
Bsandt, Bram adlı atiyle. 

3 üncü Türk süvari yüzbaşısı Ce
vat Gürkan, Güdük adlı atiyle . 

4 üncü Avusturya Teğ.men R. 
Trenkvitz, Danubia adlı atiyle. 

5 inci Ti.Irk Teğmen Saim Pulat
kan, Çakalla adlı atiyle. 

6 mcı Avusturya Teğmen E. Egger, 
Mimmii adlı atiyle. 

7 inci İtalyan yüzbaşısı Canforti. 
Se'ba adlı atiyle. 

8 inci İtalyan Cacciandra, Dillo ile. 
9 uncu Macar yüzbaşı A. Endrödy, 

Nefeljts ile. 
10 uncu Holandalı Teğmen C. Ta.

met, Barmabas ile. 

Hadise kısa sürmüştü. Fakat -Bu 
şüphesiz "paradoxe,, olsa gerek • 
hem çok yavaş hem de çok çabuk ol 
muştu. 

Yeni tamir edilmiş olan şösenin 

ortasında, sarı kumlar içine gömül -
müş üç çocuk, oyniyorlardı. Onları 
hala görür gibi oluyorum ve bana öy
le geliyor ki, onları daima göreceğim 
ve takip eden sahneyi daima hatır
lıyacağnn. 

Yedi sekiz yaşlarında, kırmızı yüz 
lü mavi, saf geniş gözleri, çok sert 
ve siyah, yanaklarına, ensesine gay
ri muntazam bir şekilde dökülen 
saçları ile bir küçük kız; yamalı, ~k 
geniş ve düğmeleri omuzuna 
kadar çıkmış eski askıların çok yu -
karı çektiği pantalon içinde cüce Çin 
lere benziyen, şişman, kırmızı ve sa
l'IŞID dört beş yaşlarında bir küçük 
yaramaz ve kıçının üzerine oturmuş, 
başı belirsiz gözlerinde hiçbir ifade 
olmıyan, gayet ince kMrcık sarı saç 
lı, kısa entarili bir bebek. 

Ne oynadıklarını bilmiyordum. 
ŞiJ.phesiz hiçbir şey oynamıyorlar -
dı, kirli elleri ile kumlan karıştın -
yorlar, güneşlenerek yerlerde yuvar 
!anıyorlar ve küçük hayvanlar gibi 
bu ilkbahar havasmın güzelliğinden 
tadıyorlardı. Yanlarında kimse yok
tu. Küçücük köy, mes'ut bir öğle üze
ri uykusuna dalmış gibiydi, ve bit -
mek tükenmek bilmiyen iki tarafı a
ğaçlar dikili yoiun kenarlarındaki 

yarı harap kulübeler metruk gibi idi
ler. 

Köyün yegane hanmm önünde bir 
sıraya oturmuş, gölgede, uzun bisik 
let yolculuğumun yorgunluğunu çı -
karırken, dalmıştım. Bu güzel ve sı
cak mayıs gününde, sabahtanberi, 
kırk kilometroluk yol almıştım, o -
günkü gezmemi bitirmek için bir o 
kadar daha yolum vardı. Tatlı bir re 
havet içinde, gözlerim kapalı, ara sı
ra birer nefes çektiğim kısa Ingiliz 
pipom ağzımda, biraz uyukluyor • 
dum. lyi bir bisiklet .olan narin yol 
arkadaşım, bana doğru eğilmiş, duru 
11.,.nM11 

Birdenbire keskin feryatlarla sıç-

rayarak uyandım, ayağa fırladım ve 
bir şimşek gi'bi, beni korkudan oldu -
ğum yere mrhlıyan ve dehşete düşü
ren bir manzara gördüm. 

Önümde, şösede, daha demin ço
cukların oynadıkları yerde, doru iri 
bir atın çektiği ağır ve yüklü bir 
yük arabası, gürültüsü kumdan geç -
tiği için duyulmadan, ilerliyordu. 
Ve ayni bakışla, ayni şimşek ışığın -
dan görünür gibi, titrek ellerim şa
kaklarımı bastırır ve ağzım, bir ses 
çıkarmaya muvaffak olmadan deh
şetten haykırmak için açılırken, ara 
bacı, yüzü koyun yatmış uyuyor ve er 
kek çocuk ile kız çocuğu yolun ke -
narına kaçmış, küçük bebeği 
müthiş tehlikeden habersiz, kıçının 
üzerine, yolun ortasına oturmuş bir 
vaziyette gördüm. Atılmağa bile va
kit kalmadan iri at bebeğin üzerine 
basmıştı. 

A vrupadan Amerika ya 
doğru hava seferleri 

Almanlar Berlinden ~Tevyork'a. büyük tayyarelerle doğru hava st:'fer
leri tertip etmeye karar vermişlerdir. Resimde gördüğünüz büyük tay
yare Berlinden havalanarak yarı yolda Azor adalarında durak yapma· 
dan doğru Nevyork'a inecektir. Şu günlerde tatbıka başlanacak olan bu 
kararın DP-ticcsi bakalım muvaffakıY.etli olacak mı? 

Çeviren: F'ıkret ADİL / 
Fakat hayır ... Basmamıştı. Mü,nış 

bir çiğnenme manzarasına şahit ola. 
cağmu zannettiğim anda, iyi hayva
nın bir an durur gibi olduğunu, kok 
lamak ister gibi çocuğa doğru ilerle • 
diğini, sonra iri nalçalı ön ve arka 
ayaklarını açarak, çocuğun üzerin .. 
den, araba ile, ve ona dokunmadan 
geçtiğini gördüm. 

Çığlıklar, feryatlar, şiddetle açılan , 
kapılar, erkek çocukla kız çocuğun 
yüzlerine inen tokatlar ve saç, baş 

dağınık, kireç gibi beyaz atılan ve be 
beği ku<:aklıyan bir kadın. Sonra 
bütün bu gürültü ile uyanan araba
cı, arabadan atladı, ve olanı biteni 
anlayınca elindeki kamçı ile ve kolu 
nun bütün kuvveti ile, küfürler ede
rek atı dövmeye başladı. 

İşte o zam.an müdahale ettim. Göz
lerimde yaşlar ileri atıldım. Bu ada
mı boğacağım zannediyordum. Fa • 
kat daha yanına varmadan, ve nasıl 
olduğunu bilmeden ve ne şekilde ka. 
bil olabildiğini anlıyamadan sakin • 
leştim, tamamen sakinim ve onun ko 
luna dokunarak, tatlı bir sesle barış
mak arzusu dolu bir sesle dedim ki: 

- Arkadaş, hayvana artık vur .. 
ma, daha iyisi gel seninle beraber 
bir kadeh rakı içelim. 

Arabacı döndü, durdu, henüz hid .. 
detten parlıyan şüpheli bir gözle ba
na baktı. Ve aramızda, bir saniye 
içinde, anlaşılmaz ve anlatılmaz bir 
facia oynandı. Bir daha vurursa, bir 
defa olsun hayvana vurursa üzerine 
atılıyor, yere serip onu boğuyor .. 
dum. Bunu hissediyordum, bundan 
emindim .Eğer artık vurmazsa, onu 
affediyorum ve iyi bir iş yapmış o
lacağımı hissediyordum, tatltlığnnm 

onda, ilk defa olarak, istikbalde sık 
sık titriyecek olan bir merhamet ve 
insanlık daman uyandıracağını anlı· 
yordum. 

Arabacı bir daha vurmadı. Her• 
halde, bakışlarımdan, anlamışb, rıı-

humdan fışkıran tatlılık ve merha .. 
met bir seyyale gibi onun kaba nıhu 
na tesir etmisti. Evet, birdenbire tat 
lılaştl ve .ıtamçıy1 anı.uanın ıçme at• 
tı. Ve atı durdurdu. 

Döndüm, hanClnın karısına iki ka· 
deh içki ısmarladım. Sonra, şimdi 
yolun ortasına toplanmış olan hal• 
km arasından ata doğru giderek, ba
şını ellerimin arasına aldım, sevdim1 

ok.şadım, okşadım. 

- Arabacı, dedim, ona biraz yu .. 
laf verebilir miyim ? 

Arabacı, alçak bir sesle, adeta uta• 
narak cevap verdi: 

- Nasıl isterseniz Mösyö! 

Hancmm kansı elinde kadehler gel 
mişti. Arabacı ile kadehleri tokuş .. 
turduk. Kadına yulaf ısmarladım. 

Bir şeyin içine koyup getirdi. 
Arabacı atın gemini çıkardı ve ai: 

sol elimle tuttuğum sepetten aç ve 

devamlı bir çiğneyişle yulaf yerken, 

sağ elimle on un başını ve saçlarını 

okşamakta devam ediyorum. YaVB.f 

yavaş, uzun uzun, ağır ve tekrar &

dilen bir hareketle okşuyor, ayni yer 

lerini bir daha, bir daha okşuyor .. 
dum ve birdenbire, heyec.andan ~ 
ğularak, orada, aptal aptal ağlamaya 
başladım. Göz yaşlarımı tutamıyor· 
d um, akıyorlardı ve akmaları lazım 
dı, bütün gayretlerime rağmen akı
yorlardı, iyi hayvanın dili ile sepetin 

1 

dibinden toparladığı son yulaf tane 
!erini ıslatarak akıyorlardı. 

1 Bitti. Sepet boşaldı. Arabacı gemi 

1 

tekrar taktı. Araba kalktı. Ona, için 
de bir beş franklık olan elimi uzat • 
tım ve elini sıktım: 

- Bun unla bir kadeh daha içer • 
sin! 

Araba<:t o kadar müteessirdi ki, 
bana bakmaya, bir kelime söyleme· 
ye cesaret edemiyordu. 

Bir mUddet, arabanın uzaklaşma .. 
sını seyrettim. Herhalde bir şey ol
du ki, arabacı durdurdu, yere atla
dı. Baktım, atın yulannın bir yerini 
düzeltti. Ne olduğunu farkedeme • 
dim. Ve işini bitirince, arabacı, tek 
rar binmeden onun başını okşadı ve 
omuzuna dost bir hareketle vurdu. 
Sonra, tekrar bindi ve kamçısını, teş 
ci eden bir himaye; bir , şarkı gibi, 
yüksekten, havada şaklatarak yü • 
rüdü, gitti • 

Ben de, o zaman, rahat bir nefes 
alarak. döndüm. 
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VÜCUT GÜZELLiGi iÇiN 
YAZIN SICAK, KIŞIN SoGUK BANYO YAPINIZ 
Nevyork Metrepolitan operasrnm heyecan, endişeler de insanda bir 

başmuganniyesi ve sinema yıldızı nevi zehirlenme yapar. Hulasa ola

Gladys Svarthout, vücudun güzelli- rak, muntazam bir hayata sahip 

ğini ve hatlarını muhafaza etmesi i
çin şu tavsiyelerde bulunuyor: 

- Ben, şahsan öyle karışık re -

jimler tatbik etmiş değilim. Fakat 

her şeyden evvel yiyeceğiniz şeyle-

ri tesbit etmelisiniz. Yemekleriniz 

sade ve sıhhi olmalıdır, muayyen sa 
aUerde ve az yemelisiniz. Alelek -
ser, bugünün kadını, kendini yemek 
ile zehirlemektedir. Bilhassa çok 
baharlı yemekler yiyerek... Fazla 

olmak, her türlü ifratlardan kaçın • 

mak, iyi bir sihhate sahip olmanın 

ana şartlarıdır. Sade sporlar ve her 
gün beden terbiyesi yapmak sıhha· 

te iyi bir muvazene verir. En mü

him olan şey ise şudur: Yazın sıcak 
şeyler içmeli, buzlu ve alkollü içki· 
lerden sakınmalıdır. Sonra yazın SI• 

cak banyo yapmalıdır. Bu, serinle

tir. Kışın da soğuk duşlar yapmalı
dır. iyidir, çünkü ISitır. 

Vücut ölçüleri güzellik ölçülerine uyan Bonnie Bannon, Doris Daven port, Julie Laird, Pauline Oraig 
Monica Bannister. Doroty Swan 

1936 SENESi GÜZELUK ÖLÇÜLERi 
BU SENE BOYLAR DAHA UZAMIŞ, AYAKLAR KOÇOLMUŞTOR. BO • 

YOK BlR MÜSABAKA DA YALNIZ AL Ti K iZ ÖLÇÜYE UYGUN 
ÇIKTILAR 

.Amerikada bir standard güzellik 
vardır. Standard demek vasıfları, 

ölçüleri muayyen olan v~ nereye gi
derseniz gidiniz orada bir aynını bu
la cağnnz § y demek • Mesela P'ord 
otomobilleri, MaV2:eNtilfekleri, Rus 
havyarı, Amerikan bezi ve ilah ... 
standardize edilmiş matahlardır. 

lehine yedi santim fark vardır, boy
lar uzamış, buna mukabil ayakkabı 

ölçüleri bir santim küçülmüştür. .. 
Bu senenin yukarda yazdığımız 

Güzellik te, Amerikada böylece 
11taııdardize edilmiştir. nk bakışta 

garip gibi görünecek olan bu fikir, 
hakikatte öyle değildir. Eski Yuna- , 
niler devrinde, Perikles, Venüs hey
kelini yaparak güzelliği standa,.:iizc 
etmişti, yani ona muayyen vasıflar 

ve ölçüler vermişti. Bu itibarla A -
merikalıların klasik sanattan örnek 
almaları garip değildir. 

Standard güzellik, Amerikada he1 
eene değişmektedir. Mesela 1936 se
nesi için, güzellik standardı miısaba
kası yapılmış ve Edna Waldron ismin 
de bir dansöz, bir yıldız namzedi ka
zanmıştır. au sene, onun vücudunun 
ölçüleri, bütün Amerika artistleri i -
~ örnek olacaktır. 

Edna Waldroıı'wı ölçüleri şunlar
dır: 

Boy 1,59 
Boyun 28 
Kol 25 
Göğüs 83 
Bel 58 
Bilek 14 
Kalçalar 8.3 
Oyluk · 4ı 

Baldir 31 
Ayak bileği 21 
Ayakkabı numara.sı 

..,_ 

.J·) 

Halbuki, geçen sene, yani 1935 
etandard güzelliği ki, bunu Mary Car 
lisle temsil ediyordu, büsbütün başka 
idi. Mukayese edebilmeniz için o öl

~üleri de veriyoruz: 
Boy 

Boyun 

Kol 

Göğüs 

Bel 
Bilek 
Kalçalar 

Oyluk 

Baldır 

Ayak bileği 

1,52 

30 

27 

85 

60 
ıu 

83 

46 

32 
22 

Ayakkaıbı numarası 36 
Görülüyor ki, bir senede, stan

dard güzellik ölçülerinde mühim fark 

Jar vardır. Evvela, geçen sene ile 

bu sene arasında boylarda, bu sene 

1935 ölçülerine en uygun vacut 
Mary Carlisle 

beden ölçülerine uygun kızlar arasın
da Eolivud'da yapılan bir müsaba
kada altı genç kız kazanmıştır. Bun
ların resimlerini ve sırasiyle isimle
lerini yukarda görüyorsunuz. Bu genç 
kızlar, şimdi, film artisti olmak üze
re çalışmakta ve hazırlanmaktadır
lar. 

Fakat bu zahmet acaba boşa gitmi

yecek mi? Gelecek sene bu ölçtıler de

ğişmiyecek nıi? Burasını bize zaman 
gösterecektir. 

Gary - Marlene 
Marlene Dietrih ile Gary Cooper 

in (Arzu) isimli bir film yaptıkları 

malllmdur. Bununla iki yıldız, ikin

ci defa olarak ayni filmde oynamış 

oluyorlar. Beraber oynadıkları ilk 

film (Kırık Kalbler) idi. 

Hollywood'un en güzel vücutlula
rından June Lang 

Danstan perdeye 
Geçenlerde Jeanette Mac Donald 

ile evlenen Gene Raymond sinema 
yıldızlığına dansörlükten yükselmiş -
tir. G. Raymond san'at hayatına 

dansetmekle başlamıştır. Onu, tıp

kı kendisi gibi dansederek yıldızlığa 
yükselmiş olan Barbara Stauwyck 
ile beraber yeni bir filmde göreceğiz 
ve her ikisi dansedeceklerdir. 

Bir rejisör, yedi film 
Rejisör Robert Florey, "Yüzsüz 

Adam" isimli bir film çevirmek için 

angaje edildiği zaman, bu filmin, 
hakikatte yedi filmden mürekkep 
bir senaryosu olduğunu bilmiyordu. 

Filhakika mevzu itibarile bu sine
ma stüdyosunda geçen film içinde, 
üç Amerikan komedisi, bir polis fil
mi vardır, ve bütün bu filmlerin ay
rı, ayrı birer de rejisörü vardır. Şim
di bütün bu filmlerin hepsinin fev
kinde ve altısını birden içine alan a
sıl film vardır ki, bunun la beraber 
ötekiler de Robert Florey'in umumi 
rejisörlüğü altında çevrilecektir. 

Karlı bir iş.:; 
Amerikalıların meşhur komikle

rinden Eddie Cantor, son günlerde 
tavuk beslemek, hem taze yumurta 
yemek hem de kar etmek arzusuna 
düşmüştü. Onun çok iyi ahbapların
dan biri tavuk beslemenin karlı ol-

1936 ölçülerini kuran Edna Waldron duğunu söylemiş, Eddie'yi ikna et-
mişti. 

•. 

Vücutları asla bir ölçüye vurulmamış, güzellikleri tabii ofan ve tabit 
kalacak olan iki Eskimo Mala ile Lotus 

Gözler için E4_ddie gı'dip yirmi tane tavuk aldı. 
dan parçalandığım görünce, küme- kat bu arada, tavuklardan ikisi has-Jean Parker, makiyaj yaparken, Bahçesinin bir köşesine kümes yap- · d" kti 

göz kapaklarına daima yağlı bir sın etrafına bir ıvar ve tel çe r- talanıp ölmüş, geriye altı tavuk kal-
krem sürer. Fakat bu krem renkli- tırarak içine koydurdu. Fakat erte- mek lüzumunu his etti. Şimdi artık mıştı. Bu tavuklar sıhhattedir. Fa-
dir, ve 0 gün giyeceği elbiselerin si gün, tavuklardan sekizinin, bah- içeriye köpek filan giremezdi, bir kat tanesi Eddie Cantor'a 30 dolara 
renklerine göre değiştirir. çeye girmiş olan bir köpek tarafın- kaç yüz dolar masraf edilııUşti. Fa.- mal olmnştur. 
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Memleke t A~portaJları: 

Fransız meclisinde şiddetli 
münakaşalar koptu 

Kayserinin Büyük Şöhreti 

A TIRMA 
[Bala 1 lnclde] 

oJan 1ılr m11kaftlenune, DıNc mUee
.. etın a1tm mevcudanun yalden 
kıymetıendirllm.mt natık lftılun • 
maktadır. Bu muamelenin elUI a
zami pultedir. Yani bir frank lçlD 

Kayseriye tam 

pasbrma mevsi

minde gelmişim. 
Etrafta sürü sürü 

inekler ve pasbr-
ma hazırlığı. 

• KGWeri: U BYLOL 

K &)'ileride o k&clar merkep 
bollufu var ki inunm py· 

rlihtlyarf aklından fU ntlkte geçi-
yor: 

- Tevekkeli, ıc,.,...ı pubrmlı-
larlle tBlaret ...... , .. 

l'alrat .um .... de a1rhmwa 
111"8 bir .., plmelln. Ka,...ı. 
ala ~ m11b•kb- inek· 
ta ~ Batta, ,.,.. oluıor 
dlJe, Gkbll bile kuDu•ular-

Kayaerlye tam Dmannıda ,ıt • 
mlflm. Bu m9'11m pubrma mev· 
... ~ Ka)'181'111 pUbrmacdar 
putırma yumı beklemeden, eyl61 

ı..mdan tefrin1evvel on betine 
Jradar putırma yaparlarmıf. Hat
ti merde bir inek kMlp, h.-1 
....... kendileri için pubrma ,.,. 
"81'ı' ille pek 90km• Bir Ka7-
..uı dlleı' bir arbdıtmm met 
....... pwbrma JaptıllDI 
..,__ GD& ta flkDde iltifat 
ederadf: 
·- Amedll 1lfmlu plemJI ol

.... 1'lerln lJl puyOn ..ım. lnel 
pmn°'8UJL Bajçanda mimm lt
pmt.lbıtı. t.mdDi g6rdUD! Gtlla 
ama JU" 

49 mm,r.m altm. 
San maden mevcudu laymethıln 

uttınlmumdan tabwtll edecek o-

lan kıymet fulul, ~·b·-~ 
lamı l8tlkran IMll'lll&,-.lne tallü e-
dilecektir. 

Altm kontrolü 
1 - Bankcmotlarm altma tahYll 

edllebOmMI muameleelnln tatlll, man 

• 
Aldılt karar ne dUnya nakit itinde bOyOk bir delitikllp yol &9&ft 

Fransız 8'fV•klll M. Blum'un Uç pozu 

Kayserinin Kurtunlu cmnil cihetinden sBrOnOfO 
tdd olarak altm plyauemm kontro- mllU ve be;nıeJmllelctir." demittir ki: 
Jtlııtl icap edecektir, bu kontrol lfl· Dedilden llOlll'a i8tib8a1 kuvvetiyle "'Difer ulualarm haliune ve kar • 

Yazan : MOMT AZ F AIK nt Bank de l'ruıa yapacaktır. istihllk kablliy.tı arumdald far1a, deeçe aözleri, iatediğimb hare1'etf.I 
7 - Jı:llerlnde çubuk veya killoe 1n.glUs llrallyle dolar ve liretin deva- karıtDUI olan beynelmilel vaziyete 

aıtm w Jlhut a1tm para b11tunan- luuytmunu intaç eden ant bahram, bir nihayet vereceği ve yeni bir dev. 
ıar, l'ramıada w,. ecnebi memle • halk cephem kabbıMl lktldU' mevki- reye batlangıç oıacatı kanaatini Yer• 
ketJen1e maUk olduklan çubuldann Jne plcQI ısama.nki Finanlll vasiyeti mektedir.,. 

men9ur derler. Benim, ı.t&nbullu 
olmama rağmen bu kelimeyi men· 
tur diye kullanmamın sebebi, Kay· 
seriyi derhal temeuül ettiğimden 
deiildir. Bu 80kak hakikaten 
JDHlıur detfıl, meDf\ll'dur. Çtlnkil 
buradan Kaymerlnln iç yllstbıtl blr
bo cepheden ..,,._.bPfrslnis. 
Bu 10bldar, bul yerlerde cidderı 
mu.eıı.r bir IMDfurdur. Sokak 
blı meBfUl'llD lıtr •thı, dam taraf
larmda blrlblrlerlne ~ ev-

• 
ler, diler Ud •tluP'· 

İtte bu 10kı*8'.......,.,, Uer
llyorus. l'aytoıma ufalt lçln ya
pılan la.tik teierleklerl burada 
dt1fmU9 bir p&f&Zade gibi aptalla
f1Yor ve 8al'Baldafıyor; ne Japa· 
catmı bilmeden -ıa eola lavnlı
)'Or, nphyor, ve lodoalu havada 
dalplara ~Of bir aand&l gibi 
fllunUlU k&Jbedlıar-

- lııekler sldi)'Or alam-

F llhakika biriz daha yak1&f" veya meüültıiı muhtnl bulundu • ve "lepanya hldllleler1ndm lttitade Sağ cenah meb'ualan llylıalarm 
tıkça daha iyi an)adun: Bu tu IOID maden mlttanm 10 birinci ederek l'ranm paruma k.._ htl· finaııa komisyonuna iadeil için tetel> 

toz aleli.de toz değil, inekti. inek· te,rinden ev"'1 beyanname ile bil • cumJarmı arttıran,. para manevra- bUate bulunmqlar, lf.yihalarm iade 
ler, inek gibi dalgın dalpı Etllfe dlrmek mecburiyetindedirler cılarmm durumlanm hatırlatmll ve olunup olunmaması reye konm111ı 
doğru gidiyorlar ve bu tos 7"'· Ruı bu .uretJe birlktlrÜmı. olan htıırametln apeklll8yon ,apanlar a- 2.S reye karlı 365 reyle iade olun. • 

muru altında ilk pill ..ıamurumı aıtmI&: kıymet fıwl•ema mU...vl Jeyhlnclekl t.eclbirlerinl Jrqdederek muı kabul ec:U1mlttfr • " 
alıyorlardı. bir para tabd edecektir , 

Bir yığın inelı:, pastmnanm can· Ocretl• y • • • • • 
b rekli.mı halinde aatıra dofru Bu meyanda tttıhu ••• olan enı para reıımıne gı-
yaklaşıyordu. difer bur tedbirler, ücretler nillbetl- • 

Birdenbire . vaktile Belçlkada Din de yeniden gömen geçlrilmeel ltl- d 1 ti v 1 
::ı~~ğilm bir manzara aklıma = :..u;:ını!ı..::=:~ ren ev e er çoga ıyor 

BrUklıelln en metJıur caddele • rma intibak ettirilecektir. 

:S:U.1::::U1ç1n:k~ ~! U:y:nh: itfı::V:~ Rusya iltihak etmiyor, İtalya 
cllrlyorlardı. Bu öktldn her tara· devlet rant1anm, huine bono ve ob- tereddu••t J•ÇJ•nde bulUDUyOr 
fma ayn ayn levhalar, U&ıılar ya- lipayonlarmı hlmil olafl kimaelerfn 
plfbrmJflardı; meael& bir Uiııda kaydı ha_rt f&l'tlyle olan rantıarım 
fiSyle diyordu: yt1sde on Dmmlyle tediyeeiııi iste • 

'T.fer haklld lyl ilin' eti yemek yebileoelderini natıktır • 
Londra, 28 (Radyo • Tan) - Franpn altm eaasm-

llı&yet felll'll1 Cllflll& Çlkt1k. lateneııls beni ylyln. Butlanını Nihayet 10 temmuz 1934 ve 23 ey-
dan ayrılmuı ve kıymetinin dütürülmeai teairini der • 

bal aöaterdi. Birçok devletler, müstakar nakit hare
ketine iltihak etti. ilk evvel, laviçre, paramu yüzde 
otuz derecesinde indirmeyi kararlqtınmı, altın eaa· 
amm en 80ll kaleai sayılan Holancla ela yeni prtlara 
ayma). ..-J,uriyetiai hiuetmittir. 

Şehrin dJfı biru ferah. Yol gördtlııtl&. Ne lft&haaver değil Hll 1936 tarihleri arasmda alınmJŞ o-
denHen bir yerden ilerliyoruz. mi'! - lan huine !lcmolan hamillerine bam 
Buruı yol değil, adeta pllj. .. Se- "Pirzola tarafım gayet gevrek- imtiyular bahte-illecektir. Eebabl 
nelerdenberl biriken tozlar, kalnı- tir. Filet.om nen.tir. Jller beni mucı1Je llyihası, apğıdaki esaslı fi. 
larm tekwlektart, 'lllerbl)lertn bulm~ bçl J'lllek latlyonanız ! kirler berin.de israr etmelı:tedir : 
--~-..~ ............ _... - ..u&noa llOkakta. filboa numen. Deflee)oen .iyeeetinin ~ .kaim ttcnmn:ra:-Saşveldliouaun yanat-~::.-=..........:.~====~~~ 
döğülmilş, inceletmiş, .bulutbpn'f da fU Jı:ıll&bl mııraca&t edhı!" !Ve ona hal~ olan geııifleme ifyueti ta bulunarak, Hoıanaa paruının ... Altın esaslarındaft" 

K aywfnln pwtırwa 11ser!nde w adeta e8irl bir madde, bir aca- Dilnyada bundan daha korkunç miıbadelelerm aerbestisini muhafaza tikrarını temin için 40 milyon altın 
oldufu ber hallndmı anlatı· yip madde haline plmlf.... bwıdan daha )'&lllJUDC& bir illn etmit olan ~eltetlerle umumi bir tahsis td90elini söylemlftir. Bu be- vazgeçen devletler 

ı.,or. Bir defa blltln tokaklarda Iatanbuldan veya bafk& bir Jel"- oıamısch. Bir ha.J9anm kendi tttJlf aktedilmek BUretlyle beynelmi- yanat Holandada memnW.l,.tl• kar· Şimdlld halde mlletıkar nakit graı 
llllrll drtl ineklere te.dtlt edili .. den tekallde 11evkol1DUUl ta)'tonun. kencU8lnln aıtımtıne ft parçalan .. le1 plba nakledilmek icap eder. 9ılanmı .. borsantn yarın 1ı9dmu1 v• puna dahil olanlar İngiltere, FraD8a, 
yor. Yalmayü. bafıbbü hırpa- dtlfllaOf J18f1Adeyl andm 1latlk muma reldlm. yapmıemı ı&'dtl- Fransa Ye hariç muameıata devam e1mesJ kararla,tı· Amerika, Hollanda, Belçika, 1svicre. 
nt puklar, elleiillde wepetlerle t.ebrlekleri flmd1, bla kuftllytl gl· lttm. zaman ln•nlarm kendi men- l'rwa htık6metl, frUık kıymeti- rılmıftır. İsveç, Norveç, Yunanistan, Britanya 
dil, beyin •t:IJOl'lar: 111 JUJDUfÜ tozıarm IQID• SOmtı • faatleri için neler, ne incelikler ve ntn lndirilmml niabetini intihao eder Letonya htlldUneti altm euemı bı- imparatorluğu ecmı, Fra.naa mu. 

- Due beyb. J:1'l beJQD. Ol· hlNk rahatça Derliyor. Ve ben se- hatta ne hunharcuma teYler icat kin bilbım dahllt fiatlerle ba.ııca rakarak Sterlin grupuna iltihak et· temlekeleri, Belçikaya tabi olan ('GD 
..ı beyin_ hlrll ıu htlcumu k&l'tJBIDda kal· ettiklerini dllftlııerek y'1retfm •· ecıı~bl memlekeUer fiatlerl arasında mit bulunll10I'. go, AVUBtralya, Cenubi Afrika "' 

_ K-c paıa beJ!nlerT lllJf, mukem bir livil aibi bunala- lamlftI. işte bugtııı de bu inekleri ,aiden parite vUcude getirmek •· Yunanlatan Devlet Bankuı da Uak Şark memleketlerldlr. 
_ Blf klll'Uf& olar... n.t pJertm1 lıtrp.fbriyor, ağn • böyle mütevekkil bir halde •br ruretilll lmlıdtaine rehber edtıunlt ve drahmiyi Devlet a.n"1em& ballamıl Bunlarm eahalan gi1DdeD sDM 
_Ne bef kurafu bet mı macllle tııa,orum. altında can verirken görmek il- mt1maflh mukMele bDmktllerl da- ve 1ngilia Uruma 1IJIDUfbJr. genitlemektedlr. 
- DBrt vlr- Birden tahaf 1ıh' ffJ1 oldu. Bir mnmı9!.. vet edebilecek olan kambiyo lstlfade- Al 1 Lehistan 
- DBrt o1111" mu?. ...... oldu. Bir bulut oldu. A· Size yarmk1 yuımda bu kendi 1erl temtntne çal'f""'mtfbr. manya, it& ya ne 
_ UtJ Wlvlr! . rall& ,aftf]Mı. ~erim bir be- kendlslnlıı nuıl öldtlrUldtıfilntl, ~ frank 1ı:ıymet1n1n indi- yapa~aklar Londra, 28 (A.A) - Mali mahafD. 
Ba beyin puar1Jlı nlha11f IDe JU dumandan Nfka bir teY gör- putırma yapıldığını ıözlerlle gö- rUlllMlnln içtimai aJda1erl De 111e1gul • . ~ l'rammı - lngWs - A• 

lae kırk JIU'&JI. ft hatıl yirmi,.. ...,_..a. Sordum: ren ve kuduran lneiin ifkenceel· olacak ve bu indirllmenln tuarruf u Berlin htlkOmetl idJMeUnl defif· merikan ttlllfma lftlrakte pcUant.. 
-- bile d•-1ı1Ur. l'abt GDdaa .,.. Ne oluyoru, ne ftl'T ni anlatacağım. bipleri ile tıcretlileriıı utuamr ol- tlrmemek Uaerlnde w edlyor. Fa- yeceltnl beyan etmektedir. 
--~ ...,... 1 m kat İktmat Namı Dottaır 19ht, Al- ~koalovakyanm da Franu.nm 1ra 
._. ne mde l>eynl alaoü Jta1, •---~------------------ manıı.ınm Uımlne çalıpcakbr. manya BuJrumm idare heyetine ra.rma iltihak edeceği bildirllmekt.6-

ne ele bu ıo pan.hk beJnl ~ 1 b ı b d )(ecltıl evvel& ftnw komlılyonu • k&rfl bu lllflleleye dır Oarta'mba dlr. 
~ bhr. Pmrblm bu..... sta u orsasın a n• para proje8inln heyeti umumi. günU beyanatta bulunacaktır. Berne, 28 (A.A) - l'ec!enl KoDi 
il ft ucalufan ba uametl at.- yMlnl bıbal eden raponmu O:e • Alman l'IDw Babın Retnhart mey aqam üzeri iki 1ı:ararname Dll-

;ı ıloık ttJmlnlr ft pçaibJL ı.. fr k • t ı· =--=-n:i)'e =..ar. : demiftlr kJ: ~~· Bunlardan biri para ted-
tanbulcla tan.mi 15 nn... 20 an yerıne s er ıng yihalan ttıtklk etm": .. tı;la men•st. "Alman Jl8l'UI hiç bir tekilde kıy- birlerı, lldn~ de hayat pah•hhğı. 
klli'Uji& alclJlnnm bla ...,..._.. ni tattı tim' tir. KallJ9 Mllft: mettm dOfllrtUmlyecektlr.,. mücadeleye aıttlr. oj 

~ bGnda he1a& o111p il • .... ~*"' lluJaNlwun. pa ttalya da parumı dilftb'mek ta- Bulgaristanda 
ır• lngı•tız• 11•? 8SI 635 kuru• ram~ ft beJD8lmUel te- tememektedlr. KlMIOlinl Oll lllle ev· Sofya, 28 (A.A.) - Franm tnm-

...... cllll We1Ur, 'banııcla k~ Y cim reblllthdn tı*lcial telblt edi- vel, hiç bir vakit 1inrtin kıymetini dtt- pım. devaluasyonwıdaa haluuıclen fl-
hrln dlUnde clolafır. KD'k puaJa, [Bafl l Moide] yilklıelı:llli memmmiyetle kaydetmek yorum. Para lllMlllr' a,m IUD&Dda ~e dair aöa vermlftl. Bu IULD8 bakam, Leva'nm bundan mf1te.. 
altmlt ,....,.. atdlr. Baracla ... Ba l1d ~ aJtm eılaamı terket- lcap eder. a, İtalyan liJWtfııin 8IUI aayıl- e88ir olması için hiçbir sebep mevcut 
- ftJat dellllla 1ıılr fili JQkt9*. mlill. tablatlyle bli Ski klfıt fiyatla- llALtYE ~ racaata llıltlı••rclır· Dıracat tUc maktadır l'aU İtal da l'ranaa bulnnmadığnu ve Bulgi.r parumm 
'l'attutalılMlll"t.. Balndd -.... rma da temnt. prl bJmamqtır. TEMASLAR YAPIYOR carlan vn,.. trangm dUflrWıneel •-.ı_:_ı.. t 11- fimdlki kıymetinl muhafaza edeceğini 

'l'abt bul •in r11er1n lntiarl hl - yUdnden ufracbldan ararJan. kar- ve &llY•"C&&l&I para1armı du,ormek söylemiftiı'. 
Üllm111f .. dlDerl • .,..,Dılakl 1ltlM olar$ bu tpvillerln fiyatla • Şehrlmbıde bulunan Kallye Vek& • il hlk6metln • Slbi tedbirler alaca- ytlztlnden İtalyan tlcaretflıin utnya- Londra, 28 (A..A.) - Deyll Bera14 •••Gllenle kim blJlr lrMl!IR.f.. _. ml1ilm •••Diler byd&Jll .. Jeti mtlstep.n Faik pazar glbıll a1l • jmJ ntremnek tlıtlyorlardı, ayal a- cajı IU'&l'lan heeaplamaktadlr. İtal· pzeteal, Uç devlet arumdaJd para 

Banda 1ılr tUrlbt _. .._ ._ ~ Jsapuımcıya ka • .tadarlarla muhtelif temaalaı1& bu • manda bmıdall ara klernlı muame- yada bonalar Perfembeye kadar ka- mukavelenamealnin Almanya, Sovyet 
~ llm.S. ed8le M ı.& dıar da .,,.. ...... daha falla a - lunduktan IODI'& a.kl&Dl Uzeri Iııgil • lelerlyle alivre •btlarmm ne 1Uret;. palı kala.cakbr. Ruaya ve Mir mllletlere tepıll ola-
• ohlrf ..... --~ baJ .,..._... tereye gitmiştir. MUatep.rm Ankara - le yapılacatı baklanda da TUrkofia- Rusya ııacağmı, ancalı: bu tepıiUn bir clhaa 
alal \ooahlr dlltJ, ate ....... IMtlilltııila malt w ltttadt maha- ya varmaamdan IOD!'& Batvekil la • ten mal6mat moralu101'du. ilrtmat konferansı l('kllni almıyaca • 
4lldlr. OD111l 1g1a mllladi ..__ mt 1ııd ......,. ~ Jıtlkame- met mönü ve seyahatte bulunan Ma - Bu YUlyet tberlııe T8rko& mft • Sovyet Rusya nbleyi altın wm- ğmJ tahmin etmektedir • 1 tı ·pra ...,.. liye ve Jktiut Vekilleri ile yapdan dtlrlOlll derhal Ankara)'& telefon et- na illtlnat ettirmekte ciM'am ei1ecelı: A "k 

ıtalD ... ftl1lanma '°'8klltlne ve temaslar neticeelnde tlmdillk para mit" aklılı talimata sen ttlccarla· tir. Fakat 4hnan, Km ft lta1pn merı a 
ftrk ~ lıt;JluatSnla mvh•fıa e- vahidi lnyaalai olarak lngiltere ura- ra iAhat ftl"Dl8'9 hetlı•lltn'. 86,_ paralarmm altaa •••• iltbaadl ad Nevyork, 28 (A.A.) - Nevyork 

ra1*c1Ja ...ıaaı &lieıell Jaıkkmda lllkawetln Dfl!"et· amm kabultl ~lqtınlmlfbr. lendlllm sere, xıerm, muamelelli ah1rtclir. Ve bu ~ ~ Trlbwı gazetf,81 b8I yaımmıda diyor 
_ ilanda p1ı11brmaJ1r M • tlil lwl t.ebllle att.tmeJıtedlıi. HAVA. OYUNLARINA KARŞI yaptılmm memleketı.teld pan.Ja- clüiltndl qıt. ısıemleket ht.ridnde ki : 

... ftJRK BORCU TEDBlRLER rmllillll altH ır ~ anla • -ın lıtr dltsi ftrdlr. BUtb para, 'Tramız frangmm icabata uydu • _ =. •t Blltnlla- (Olfl 'l'OBK) TABV!LLBR! DDn bona komiııerllji yeni vul _ f!bmfbr. Çllütl ıoerm, 4lemek, .. esham ve ı.Jıvlllt bonalan bllkOme- rulmuı, ~ammW edDemlyecek bir 
Jlulede! Dthı •bala TUrk borca tahvilleri- yet tilerine bur hava oyunları y& .. b1an mal kadar mal çeJrUmMI de • tin. ellıadedir. vulyetln hitam bulduğuna .ttarettir." 
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Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

' No. 59 - Yazan : Kadircan Kaflı - -4- Fransa Kralı olmasına rağmen On 
Altıncı Lui ailesile beraber istediği 

' Hasan, bu zavallı adama karşı bir acıma duyuyordu. Madde: 19- Bu kanun evvelce da 
vet va.ki olmaksızın şahitlerle ehli 
hibrenin ve suçtan zarar gören şah
sın müddeiumuminin yazılı veya. şi
fahi emri ürerine zabıta tarafından 
mahkemede hazır bulundurulmaları 
esası kabul edilmiştir • 

Fakat, ne yapabilirdi? Silahla~nı teslim edemezdi ya .. bir yere gitmekten mahrumdur 
Diye zabite çıkıştı. 
Bundan anl~ıldığma göre Hasa - .. 

nın vurulmamış olduğunu görmüş-

tü. 
Fakat Hasan da içine düştüğü ha

lin umduğundan daha kötü olduğu
nu artık inkar edemiyordu. Pence
renin kenarlarına yahut karşıki du
vara saplanan, masa üstündeki ay
nayı parça parça eden kurşunlar -
dan· hi~biri ona dokunmamıştı. Fa· 
kat için için sarsmaktan da geri 
kalmamıştı. 

Vali bağırdı: 
_ Çalıları tutuşturunuz! .. 
Çalılar tutuşunca üzerine atmak 

için inceli kalınlı odunlar da hazır -
lanmıştı. Aievler, zaten kalın ka
laslardan yapılmış olan hanın du -
varlarını kolaylıkla yakacak, ateş da 
ha yukarılara, kapı ve pencerelerle 
saçaklara geçmek için çok vakit iste-
miyecekti. 

Ha.san öteki pencereye giderek 
kenardan ve tek gözle dışarı baktı. 

Suenou bu sırada bir çığlık atmış, 
elinde meş'ale tutan adamın önüne 
IM'mış· ti. Ayni zamanda biraz önce 

g~~ lı- d -
kendisinin çıktığı kalaba ga · ogru 
sesi çıktığı kadar haykırdı: .. ? 

_ Jülya.. Margrit... Neredesınız . 
Gelsenize ... Bana yardım ediniz. E
vimizi yakıyorlar, hanımın yakıyor
lar. Biz ne yapacağız sonra? Jülya. .. 

Jülya- Ma.rgrit.. 
Kalabalığın içinden hancmm karı-

sile kızı çıktılar; ona yardım e t -
mek istiyorlardı, fakat ne yapacak
larını bilemiyorlardL 

Suenou: 
- Ne duruyorsunuz? 

atm uzağa.
Dedi. 
:Vali de: 

Ş,u çalılan 

- şunl'c·a·_n_uz_a_:ga.·--atmız! 

Diye emrettL 
'.Askerler onu tutmak istiyorlar, 

bir iki adım sürüklüyorlar, fakat 

gene kaçırıyorlardı. . 
Margrit kızarıp bozarıyor, annesı 

ağlıyordu. Askerlerle başa çıkamı -
yacağını anlıyan Suenou da şimdi 
bağıra bağıra ağlamıya başlamıştı. 

Hasan bu zavallı adama karşı bir 
acıma duyuyordu. Fakat ne yapabi
lirdi? Onun hatırı için silahlannı 
düsmana teslim edemezdi ya.-

Suenou'nun gözleri banın duvar 
ft pencerelerinden ayrılmıyordu. 

Bu sırada Basanın gözlerile kar • 
'1iaştı. Bu bakışma onun kafasında 
başka "bir fikir yarattı. Kendisini tu 
tanların ellerinden büyük bir hamle 
ne kurtularak pencerenin dibine koş 
tu: 

- Sinyor Hasan ... Bunlar bana a
crmıyorlar, hiç olmazsa siz acıyınız! 
tçerde kalmaktan size fayda. yok. 
Fakat ben hayatımı kaybediyorum. 
Ben ölüyorum ... Benimle beraber kı
zun ve karım da sUrünecekler ... Ya
zıktır bize ... 

Vali çalılan tutuşturmak için ver
&ği emri tekrar ediyordu. 

Suenou gene o adamı önledi ve 
"'8.li ile hakime ve başpapaza aoğru 
~lık gibi bağırarak yalvardı: 

- Be, dakika bekleyin! Allah aş
kma bekleyin! Belki ben kandınnm 
()~U ... Sizde merhamet yok ama, bel
ki onda. vardır. Beş dakika ... Onun
la konuşayım. 

Halk arasında konuşmalar oldu. 
Vali razı olmıyacaktı. Fakat ha

kimle başpapaz daha yavaş davranı
yorlardı. Halkın arasından da: 

- Bekliyelim ... Belki teslim olur! 
Diyenler vardı. 
Suenou şimdi Hasanın penceresi 

altında diz çöküyor, ellerini göğ$U
nün üstüne kenetliyerek yalvarmak
ta devam ediyordu: 

_ Allah aşkına doğru söyleyin. 
Siz ada.da kimseyi öldürdünüz, kim
seyi döğdünüz, kimsenin malını çal

İ'lınız mı? .. 
Hasan meydana çıktı ve cevap 

ıverdi: 

- Ben kimseye bir şey yapma
~ım. !sterseniz bütün ada halkma 
IOrun. Benden davacı olan yoktur. 
•yieyken benden ne istiyorlar. 

~ 
Madde: 20 - C. Müddeiumumisi 

amme davasını a.çmağa lüzum gördü
ğü takdirde zabıtanın zabıt varaka -
smda tesbit ettiği şahitlerle suçlu -
nun sorgusunda C. Müddeiumumisi -
ne bildirdiği müdafaa şahitlerinin ve 
mahkemece lüzum gÖriilecek diğer 
şahitlerle ehli hibrenin ve suçtan za
rar gören şahsın mahkemede hazır 
bulundurulmasını emretmesi ürerine 

tarafında tanınmış bir tablo teşkil 
ediyordu. En uzak şehirlerde bile 
böyle r esimler bulunur, en basit köy; 
evlerinin duvarlarını slislerdi. 

!kinci ihtiyatsızlık ve hata da şu
olmuştur: Çocukların mürebbiyc.:ıi 
olan Madam Dö Turzcli de ayni ara
baya almıya karar veriyorlar. Bu 
yüzden hareket gecikiyor. Halbuki 
her geçen dakika, hatta saniycr,in 
pek mühim ve vahim neticeler ve:-
mesi ihtimali vardı. 

l bu e~e istin~den çağı:ı1anlar ha~-
1 kında ihzar muzekkeresınde oldugu 
1 gibi ror kullanabilir. 

Bütün bu hazırlıklara rağmen kı
ral hala tereddüt ediyordu. Herhan
gi bir iyi hadise neticesinde kaçmak
tan sarfı nazar edilebileceğini hala 
ümit ediyordu. Araba hazırlanmış, 

paralar tedarik olunmuş, hududa ka 
dar yolun arızasız geçmesi temin e
dilmiştir. Yalnız bir şey noksan ... 
Kralın bu firarını tevil edecek ve bu
na halktan kaçmak mahiyetini ver
miyccek bir sebep bulmak. Her şeye 
rağmen la'ru kaçmayı milletinden 
gizlice saklanarak uzaklaşmayı hoş 
görmüyor. Bu firarı tevil edecek ve 
hiç olmazsa vicdanen hoş gösterecek 
bir sebep bulmak istiyorlar. Bunu 
da şu şekilde hallediyorlar. Kral mil
let meclisine paskalya münasebetile 
Saint Cloud'ya gitmek istediğini 
söylüyor. Meclis bu arzudan şüphe
leniyor ve kralla ailesinin sırf tatil 
zamanını geçirmek için oraya gitmi· 
yeceğini tahmin ediyor. Bu arzunun 
altında kaçma1' hazırlıklan gizlen -
eliğini seziyor ve bundan halkı ha -
berdar ediyor. 19 Nisan günü kral 
araba.sına binip gideceği sırada Tuil
leries sarayının önüne binlerce halk 
toplanıyor. Marat'nm adamları diğer 
ihtilalci gruplar, hepsi ora.da biriki -

Uçüncü hata da kraliçenin bizzat 

gi~inmek ve taranmak gibi işlerini 
göremediği için ikinci bir araba ile 

hizmetçi götürmek istemeleridir. 

rzlandada şimal sahilleri 

- Mademki suçunuz yoktur, si.ze adaletle iş görmek ıçın gönderdiği 
hiçbir şey yapamazlar. Şimdi inan- vali! .. Bu adam Türk olabilir, fakat 
mazlar. Fakat mahkemede belli o - bir alçak değildir. Bir hırsız değil
lur bu ... Ben kurtaracağım sizi... Ye- dir. Bir adam öldürmemiştir. Hat
ter ki sahiden suçunuz olmasın. Ye- ta lzlandahları lngiliz korsanların -
ter ki davacınız bulunmasın. Suenou dan kurtarmıştır. Hakon ile hemşe-;, 
namuslu adamdır. Yalan söylemez. rileri buna şahittirler. Onları bura
Dediğini yapar. Ben kurtaracağım ya çağırın ve sorun. lngiliz korsan-
diyorum. Yazıktır bize... !arının ellerinden Hakonun çocukla-

Karısını ve kızını gösterdi: rile karısını bu kahraman adam kur· 
- Bunlara daha yazık... Başka tarmıştır. Korsanları bu kaçırmış

kimseleri yok ... Biz ne fenalık yap· tır. Hem de bu işi tek başına yap
tık ki size, bizim fenalığımıza razı mıştır. Size bunlar şimdi masal gi
oluyorsunuz Sizi kurtarmazsam bi geliyor. Fakat Hakon uzakta de· 

Madde: 21 - Bu kanun hülonüne 
göre C. Müddeiumumisi tarafından 
sevkedilir edilmez mahkeme diğer 
işler.e tercihan maznunun duruşma -
sına başlıyacağmdan zabıta mahke -
mede hazır bulundurulmalarını temin 
edecek tedbirleri de alır . 

Madde: 22 - Şahitlerin evvelce 
kendilerine tebliğat yapılmaksızın 
rorla mahkemeye getirilebilmesi adi 
usulde bile mevkuflu müstacel işlerde 
kabul edilmiş bir esas olduğundan 
bu esas kısa ve seri bir sistem kabul 
eden bu kanunda zabıta tarafından 
çok itina ve hassasiyetle tatbik edil· 
melidir. 

Cümhuriyet Mücldeiumumiıinin 
vazifeleri 

Madde : 23 - C. Müddeiumumisi 
kendisine teslim edilen suçluyu der
akap sorguya çekerek ayni gün iddi
aname ile mahkemeye sevkeder. Suç
lunun C. Müddeiumumisi tarafından 

mahkemeye ayni gün sevkedilmesi 
namussuz olayım. Dostunuz Hako
na da hemen haber yollarım. Bakı

nız ne iyi oldu da. hatırladım. Siz 
burada kimseye fen alık yapmak şöy 
le dursun Hakonun çoı-uklariyle k~rı
smı da korsanların ellerinden kur -

ğildir. Onu ben bugün buraya ge- bu kanunun vaz'ettiği usulün en e
tirtirim. Göreceksiniz ki suçu yok, saslı kaidesidir . 

tardmız. 

Suenou birdenbire doğruldu. 
Göğsünü kabarta kabarta valiye 

hakime ve halka döndü: 

iyiliği vardır. Ona ceza değil, müka
fat vermelisiniz! 

Halk ve asker arasında konuşma
lar oluyordu. 

Şimdi birçok kişilerin bakışları 

düşmanlık hislerini aksettirmiyordu. 
Suenou şehrin ileri gelenlerine dö-

- Ey ahali ... Ey hakim ve papaz. nüyor: 
Ve ey Danimarka kralının !zlandaya (Arkası var) 

Yeni Harbiye binasının 
açılış merasimi hazırlığı 
Küşat resmi, gelecek ay yapılacak 

Ba,veJ<TJin tetl<Tl<TerTne alt TntıbaTar 

Başvekil İsmet İnönü, evvelki gün alakadar olmuş ve lazımgelen emir
Ankarada yeni Harbiye mektebine leri vermiştir . 
gitmiş ve binayı gezmiştir. Mektep- Yeni binanın açılış merasımının 
te iki saatten fazla kalan Başvekil, Cümhuriyet Bayramında yapılması 
yeni tesisata ait en ufak teferrUatl:ı. kararlaştırılmıştır • 

Madde: 24 - Bu kanuna göre, 
günden maksat, suçlunun yakalandı
ğı zamandan itibaren geçecek olan 

yirmi dört saattir . 
Madde: 25 - Zaruri sebepler do -

layısiyle kanunun yirmi üçüncü 
maddesinde beyan edilen kaideye iki 

istisna kabul etmiştir . 
Birinci istisna. kanunun 5 inci mad

desinde yazılıdır. C. Müddeiumumisi 

suçun bu kanunun şümulüne girip 
girmediğini veya amme davası aç

mak icap edip etmediğini tayin ic;in 

işin incelenmesine Hizum görürse bu 
bakımlardan ertesi güne kadar tahki 

kat yapılır. Bu tahkikat neticesine 
göre suçluyu bu kanun hükmü dai
resinde iddianame ile mahkemeye 
gönderebileceği gibi s~un bu kanun 
şümulü haricinde olduğunu görürse 
işi bittabi adi ve umumi usule göre 
takip eder. Amme davasını açmağa 

lüzum görmediği takdirde de ifasına 
mahal olmadığına karar verir . 

Madde 26 - lkinci müstesna bal 

kanunun 4 üncü maddesinin son 

fıkrasında yazılı olduğu üzere bu 24 

saatlik müddet içinde ikmali müm
kün olamıyacak surette işin incelen
mesine lüzum hasıl olursa C. Müd
deiumumisinin işi umumi usule gö
re tatbik edileceğine dairdir. C. 
Müddeiumumileri bu kanunun şü
mulüne giren suçları bu kanunun 
tatbikina müsait şerait mevcut ol
dukça umumi usule bırakmazlar. 

Bu salahiyetlerini yalnız adi usuller
le tahkiklerine zaruret mevcut oldu 
ğu ve hazırlanmadan mahkemeye 
tevdi edildikleri takdirde mu
hakemenin devamlı taliklere uğra -
ması yüzünden bu kanunun gayesi 
olan sür'atten esasen uzaklaşdmış 
olacağım iyicE:. takdir ettikleri işler
de istimal etmelidirler. 

Madde 27 - Meşhut suçlar ma -
hiyetleri itibarile ayrıca tahkikat ya 
pılmasını icap etmiyecek surette ol
gun ve delilleri barizdir. Bu itibarla 
kanunun 5 inci maddesinin verdiği 
salahiyeti C. Müddeiumumileri pek 
istisnai hallerde kullanılacak ve n.i
hayet bu müddet içinlle işi mahke
meye sevkedebilecek olgun bir hale 
getirmek için bütün gayretlerini sar 
!edeceklerdir. Kanunun istihdaf et
tiği gaye meşhut suç faillerinin su-

yorlar. 
Kraliçenin de istediği buydu. Dün 

yaya karşı şunu ilan etmek isti
yorlardı. Fransa kralı olmasına rağ 
men On Altıncı Lüi ail~sile beraber 
istediği bir yere gitmekten mahrum
dur. Her ha.rek~ti galeyanla karşı -
lanıyor ve mani olunuyor. Hava al
mak ve üç gün paskalyayı istediği 

yerde geçirmek imkanı yoktur. m
ral ailcsile beraber arabalarda bek
liyor. Fakat halk hayvanların ilerle
mesine ve kralın saray avlusundan 
çıkmasına mini oluyor. Kral ve kra 
liçe, çocuklar ve kızkardeşi Madam 
Elizabet sabırlı bir tavırla nümayi
şin bitmesini bekliyorlar La Fayct 
bütün gayret ve talakatile halkı çe
kilmiye davet ediyorsa da hiç kimse 
bunun sözlerine ehemmiyet vermi· 
yor. Hatta kralı ve ailesini tahkir 
etmiye, en galiz küfürleri savurmı
ya devam ediyorlar. Mari Antua -
net mağrurdur ve sükuti bekliyor. 
Etrafındaki halk bağırıp çağırdık(;a 
o susuyor. Ve bir kere daha hisse
diyor ki Fransa kralı kendi memle
ketinde esirdir ve kaçarsa haklı 

ve doğru bir hareket yapmış olur. 
Iki saat ,süren beyhude münakaşa -
!ardan sonra On Altıncı Lüi gitmek 
ten vazgeçtiğini ve arabadan inmek 
istediğini söylüyor. O zamana ka
dar küfür eden ve fena sözler söy
Iiyen halk bu karan alkışlamıya baş· 
lıyor. Mari Antuanet arabadan iner 
iken yüksek sesle şu sözleri söy
lüyor: 

- Görüyorum ki, serbest insan -

lar değiliz, esir vaziyetindeyiz. 
Bu sözler belki orada hazır bulu-

na.nlara değil, fakat bütün A\Tupa
ya, bütün dünyaya söylenmiştir. 

20 Nisan gecesi eğer bu fırsat
tan istifade edilerek iki basit ara
ba ile sarayı terketmiş olsaydı ve 
bu arabaların birisinde kral ve kra
liçe, diğerinde çocuklar ve Madam 
Elizabet bulunsaydı hiç dikkati cel
betmeden hududu bulurlardı. Fa
kat ölüm arifesinde bile kral ve kra
liçe resmi saray kaidelerinden vaz· 
geçemiyorlar. Meşhur etiketi elden 
bırakmıyorlardı. 

Birincı hata. olarak, beş kişiyi bir
den ayni arabaya bindirmiye karar 
verdiler. Bu beş kişi, kral, kraliçe, 
Madam Elizabet ve iki çocuktu. Hal 
buki kral ailesinin bir arada, bir a
rabada bulunması, memleketin her 

çu işledikleri gün mahkemeye gön
derilerek o gün mutlaka tecziye e -
dilmeleridir. Müddeiumumiye veril
miş olan bir günlük salahiyet ancak 
zaruri hallerde kullanılacak istisnai 

Uşak, seyis ve saire ile bütün ma

iyet on kişiyi buluyordu. Fersen ve 

arabacıyı da ilave edince adetleri 
on dört oldu. Gizli bir seyahat yap

mak, bilhassa kaçmak için pek ka
la bahk idiler. Sonra kral ve krali
çenin gittikleri yerde temiz elbise 

giymeleri ve birkaç kat elbise de

ğişmeleri sanki lazımmış gibi sandık 

dolusu da eşya almışlardı. Bu san
dıklar hem geç kalmalarına sebep 

oldu, hem de dikkati celbctti. Giz.. 
li bir kaçmayı, debdebeli bir seya

sat haline getirmişlerdi. 
Asıl büyük-hata da şu olmuştu: 

Kral ve kraliçe velev yirmi dört sa
at iç.in, velev kaçmak için dahi 
olsa istirahatlerinden fedakarlık e • 

demiyorlardı. 

{Arkası var), 

28 EYLÜL PAZARTESİ 

26 Eylillde kapanan fiyatlar: 

Paralar 

A lJ 1 

Sterlin 632,-
1 Dolar 123,-
20 Çek kurona 84,-
20 Belçika fr. 80,-
20 Drahmi 21.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Fransız fr. 164,50 
Liret 158,-
İsviçre fr. sos,-
Florin 82,-
Avusturya şilin 22,50 
Mark 28,-

Zloti 20,-
Pengo 22.-
Leva 22,-

Yen 32.-
lsveç kurona 31.-
Altm 982,-
Banknot 242,-

Çekler 
Londra uzerinc 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Cenevre 
Brükı;el 
Sofia 
Florin 
Avusturya 

Çekoslovakya 
Mark 
İsveç kuronu 

İspanya pazeta 
28 EYLUL 

Er ham 
iş Bankası Mü 

• • N 
.. • Hamiline 

Anadolu % 60 
.. % ıoo 

Şirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Ecxanesl 

Mı ı rr tahvilleri 

1886 l 
19Ci3 lI 
1911 111 

101,50 
95 

lıtilırazlar 

Türk Borcu 1 
., ,, II 
,, ,. III 

Ergani A. B. C. 
istikrazı Dahili 
Sivas - Erzurum I ' 

,, II 

s. t,. 
636,-
126,-
90,-
84.-
23.-
16,-
52,-

164.50 
164,-
820,-
ss.-
24,-
30.-
23,-
24,-
25,-
34.-
33.-

984 
243,-

633,-
12.05.50 

0,79.27,.:ıO 
10,12,3~ 
2,43,82 
4,69.87 

64.47,45 
1.17.50 
4,20,t :ı 

19.18,SO 
1,97,75 

3.50 
7,09,22 

82.
ıo.
ıo.-
23.15 
39,50 
16,-
18,-
9,25 

12.7'i 
12.30 
87.
so.-

3,60 

102 so 
96,-

22.45 
20,SO 
20,40 
97,-
97,50 
99.-
99,-

bir müsaadedir. Bu salahiyetin za- T o h v i I ô t 
ruri olmıyan yerlerde istimali tecviz Rıhtım 
edilmemelidir. Anadolu I ve Il kapoft kesik 

m 
MdmeS&il '(Arkası varr .. 

10,40 
40,50 
43,75 
43,60 
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lmralı mahk Omluının çiftçileri değirmene mısır taşıyorlar 

A'1ahk:•~ıII~l« lr 

I ıasıl 'ıslaI ıır? 

ERGANi BAKiRi 
Türk Anonim Şirketinden: 

Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi eıaı mukavelenameıinin 
betinci. altıncı, yedinci ve yirmi altıncı maddelerinde tadilat ya 

pılmaıına lüzum aörüldüğünden, bu maddelerin a,ağıda göste

rildiği veçhile deği,tirilmesinf müzakere etmek ve bu hususla ka 
rar vermek üzere Şirket hissedarları 1936 ıeneıi Son te,rin ayı-

nın üçüncü Salı günü ıaat 15 de .Şirketin Ankarada Ulus meyda
nında Koç hanındaki Merkezi idaresinde· fevkalade olarak iç
timaa davet olunur. Bu heyeti Umumiyede hazır b ulunacak 
hi11edarların hi11e ıenetlerini içtimadan bir hafta evveline ka-

dar Eti Bank'a veya Türkiye it Bankaıına yahut Şirketin vezne
sine tevdi etmeleri muktazidir. 

(Betinci )1adde) (Tadil Metni) 
Şirketin sermayfi Uç milyon Türk Şirketin sermayesi dört buçuk mil-

lira.sından ibaret olup beheri on yon TUrk lirasından ibarettir. Ve üç 
Türk lirası kıymetinde Uç yUz bin yüz bin adedi (A) tertibi ve yUz elli 
hisseye milnkasimdir. Maamafih Fı- bin adedi (B) tertibi olmak Uzere, 
rat nehrine kadar bir havai kablo - beheri on TUrk lirası kıymetinde, 
nun inşası ve Fıratın seyri sefaine dört yUz elli bin hisseye milnkasim
kabil bir hale ifrağı ameliyatı ceva- dir. (A} tertibi hisse senetlerinin 
hiri madeniyenin vesaiti saireden yUzde ellisi ve (B) tertibi hisse se • 
daha ehven bir surette naklini te- netlerinin tamamı nama muharrer 
min edeceği ledettctkik tcbeyyU"n et- olacaktır. (" 

imralide en kestirme ve müessir RôPORT AJI tiği takdirde mezkur Uç milyon lira- lhraç edilen hisse senetlerinin bc
ya iblağına hükumet şimdiden mu- delleri tamamen tahsil olunmadıkça 

ceza yaramaz mahkumlarla kon uş

mamaktı r. Dilsiz kalan mahkum 
hemen ak ı llan ıyor 

YAPAN: vafakat etmiş olduğundan icabında sermayenin arttırılması cihetine gi
şirket sermayeyi bu miktara iblfi.ğ ve dilemez. 

SALAHATT .N tezyide salahiyettardır. Ancak bu Şire'ktin çıkaracağı hisse senetıc-
tezyidin de yedinci maddenin fıkrai rlnin numuneleri ihraçtan evvel, 

l GÜNGÔR ahiresi mucibince yüzde ellisi hami- tasdik edilmek üzere, Iktısat Veka-
./ line ve yüzde ellisi dahi Türk teba~- letine takdim olunacaktır. 

'----- ------- sına münhasır olmak şartile nama 

Nakışlı bir tavan ... Duvarl:ırda 

Atatürk'ün, Inönü'nlin, Sara
ooğlunun çerçevelenmiş resimleri .•.. 
~rde nefis bir Anadolu halısı ... Or
tada yuvarlak bir masa ... Ve köş~:er
de geniş, rahat koltuklar ..• lmralı ha
pishanesinin idarecilere mahsua salo
nunda, oturuyoruz. Adliye Ve <ili 
Şükrü Saracoğlu, bir aralık, Ma,. .na
ranın geniş cephesine açılan balkonda 
bir cigara yakacak oldu. Daha iki 
nefes çekmeden Bursa milddeiumumı
•i Cemil, Vekilin önünde eğildi: 

- .Aif eders~niz, Bakanım ... Im ·ali
de cigara yasaktır. 

Şükril Saracoğlu, cigarasını sön -
dürdü. Sonra bize dönerek: 

- GörUyorsunuz ya. dedi, ob~er

\•ation başladı ı...Bizi.m için de, 1mra
lideki ciga,ra yasağına. uyınak m '!<:

bu riyeti vardı. 
Içimizden bazı tiryakiler, tüf ne ye 

ni alışan haylaz mektep çocukları 

gibi kendilerine gizli köşeler arama
ya başladılar. 

Hapishaneler mütehassısı, Mutah
har, bu yaşağı, yalnız çok lüzu nlu 
bulmakla kalmıyor, son derecede fay
dalı olduğunu da söylüyor: 

- Kendi yağiyle kavrulan, bu va-
8rtasız adada mahkumlara ciga.ra. ye
tiştirmek bir meseledir. Fakat bi
zim çocuklar, cigarasızlığa çabuk a
hgtılar. Hatta, onlardan bir tanesini 
bilirim, hapishaneden çıktığı gUn, e
line bir cigara vermiştik. Bir nefes 
çeker çekmez, kaldırdı, attı. TüL'hıü 

bıraktıktan sonra, ona yeniden alış
mayı kimse istemiyor.,, 

ATİLLA İLE DENİZ 

Elime bir albüm aldım, karıştırı
yordum. Mutahhar, albUmdeki 

resimlerden birini göstercll: 
Iki Imrali mahkumunun ellerinde 

çiçek demetleriyle yanyana çektırdik
leri bir fotoğraftı bu ... 

Mutahhar izahat verdi: 

- Atilla ile deniz!.. Imrallye ilk 
getirilen mahkumlardan! Onlara bu 
soyadlannı biz verdik. Deniz, §İmdi 
başka hapishanede... Atilli., burada 
kaldı. Memleketinde çobanlık ed"n 
Denizin çok masum bir hali vardı. 

Sözü geçtikçe, bir iftiraya l:•ırban 

gittiğini söylerdi. Kalabalıktan, bu 
çocuk kadar kaçan insan görnıedim 
Kendisini, kalabalık bir düğün evin
de işlenen cinayetten mcsul tutınu5-
lar. O gündenbcri, üç arkadaşın bir 
araya geldiği toplantılara girmez.. 

Bir gün ona: 

- Deniz ... Yavrum ... Niçin sen de 
ötekiler gibi gülUp eğlenmiyorsun: 
diye sordum. 

Başını yere eğerek: 
- Beyim, dedi, ben insan arasına, 

ömrümde bir defa karıştım. Başıma 

bu haller geldi. Sen iyilik edeceksen, 
§U davarları ver de, gidip dağın ba
emda otla tayım! 

BIR KLEPTOMAN 

Adı lazım değil, bir bagk,_ mo.h-
kfim hatırlanın: Lomb,. ıso

n un tarif ettiği tiplerden biri idi. Ta
biatin suç işlemeye mahkum ettiği 

bir zavallı ... Bana, kendisini: 
- lşte üzerinde etütler yapılacak 

lmralının de~irmencisi Necip usta, arkada değirmeni ve yanında 
Adliye Vekilile lstanbul gazetecileri 

bir mücrim!' ~iye tanıtmışlardı. Va- den fırladılar. Fakat Saracoğlu mani 
kıa, çbk geçmeden, onun birkaç 'hır- oldu: 
sızhğmı yakaladık. Bir defasmda - Rahatınıza bakın, arkadaşlar! 

hiç unutmam, yeni kesilmiş bir ko- Mahkumlar, kendilerine "arkad'lş!., 
yundan kocaman bir parça et çalmış, diye seslenen Vekile, en hassas fo
çalılar arasına saklamıştı. Eti sak- toğraf objektiflerinin dahi, akscttire
ladığı yerden çıkarttım, keııdisine miyeceği bir bakışla bakıyorlr.rdı. 
gösterdim. Yaptığı icıin, pek ayıp bir Vekil, sesini büsbiltün tatiıl~tıra-
şcy olduğunu hatırlatarak: rak: 

- Bugünden itibaren hiç bir arka- - Nasılsınız. arkadaşlar, ded~ 'bak, 
daşın seninle konuşmıyacak ! dedim. ben buraya sizi görmeye geldim. Bir 

Bu medeni cezanın mahkumlar için eksiğiniz, bir dileğiniz varsa, hiç çe
pek te!irli bir ceza olamıya~ğını kinmcdcn söyleyin! .. 
zannedersiniz, değil mi? Bilfıkif'! Ar- O sırada Vekil, bir mahkfımun to
kadaşlarının ona sırt çevirmeleri, hiç; pnlhyarak yilrüdüğUnU gördü. Aynğı
kimsenin yüzüne bakmaması, Lom- nı kesere kaptırdığını öğrenince alA
brosonun bu karakteristik suçlu tjpi- kadar oldu: 
ni bile yumuşatmaya kafi geldi. Bir - Burada doktor yok mu? diye 
gün odamda otunıyordum. Onun ağ- sordu. "Yalnız bir sıhhiye memuru 
lıyarak içeri girdiğini, ayakla ·ır.ıq var!,, cevabını alınca: 
kapandığını gördüm: - O halde mahkCımlar arasm'lan 

- Ben ettim, sen etme ... diye yal- hemen bir doktor seçip gönderelim! 
varıyordu, aç kalayım, susuz k:ıla- emrini verdi. 
yım, yalnız izin ver, arkadaşl\rım Bundan sonra jandarma karakolu 
benimle konuşsunlar. .. Bu yalnızlığE.. gezildi. Burada yalnız Uç nefer var
dayanamıyorum artık!.. dı. Vekil, neferlerin de hatırlarını 

Kendi kendime dilşUnceye vadım: sordu: 
Jandarma süngüleri himayesınde, kc- - Memnun oldum. Yattığınız yer 
lepçeli elle dolaşmağı hakaret sayını- çok temiz! .. diyerek iltifat etti. 
yan bu dört hapishaneden kovulırıuş SARAÇ MEHMET USTA ÇEŞMESI 
adam, sadece arkadaşlarından ayrı 

düştü diye, gözlerinden sicim gibi yaş 
akıtıyordu. Şüphe yok ki, ruh hasta
lan için bu, bir şifa başlangıcı idi. 
OlUme mahkum hastasının, an!ızm 
nakahat devresine girdiğini gören bir 
hekim kadar sevindim.,, 

KOVUŞLARDA 

Şimdi, lmrali adasını dolaşmaya 
çıkıyoruz. Vekil, Kocaeli me

busu değerli hukukçumuz Salfi.hattJn 
Yargı, lstanbul ve Bursa mUddeiumu
mileri, gazeteciler. hep bir ar11-:i,:;y1z. 

Bir aralık, yolda giderken, gece 
tstanbul dönüp dönmemek mc~lesi 
ortaya çıktı. Saracoğlu, hepimizin 
ayrı ayrı fikrini soruyordu : 

- Arkadaşlar, ne dersiniz? Gece
yi burada geçirelim mi? 

Fakat sonunda, mukadderatımızın 
tayinini motör kaptanına bırak:nağı 
tercih ettik. Kaptan havayı bozuk 
görürse, adada kalacağız. Teh -
like yoksa. geceleyin yola çıkacağız. 

Vekil, ilk olarak, mahpusların -
kusura bakmayın, dilim dolaştı. h1ın
gi mahpus ... ~ yani. lmralidekilerin 
kovuşlarını ziyaret etti. 

Vekil. içeri girince, hepsi yPrlerin-

y eni yapılan bir çeşme önü 1de 
durduk; üzerinde yazıyor: 

"Saraç Mehmet Usta,, çeşmesi ... 
Vekil, gazete fotoğrafçılarına: 
- Bu, benim babamın çeşmesi ... 

dedi, bir resim çektirelim bari .... 
Çeşmenin suyu, son derece müdrir. 

Kum sancılarına falan iyi geliyormuş. 
Müddeiumumi Cemil, tahlil ettirmek 
üzere nümune alıp lstanbula gönder
diğini Vekile arzedcrkc:n; §U izahati 
de verdi: 

- Mahkumlar arasında böbrekleri 
bozuk olanlar vardı. Hepsi iyileştiler. 
"Efendim, bu su, yaman bir su ... iş
tahımızı büsbütün açtı!,, diyorlar. 

tık günlerde, birer ekmek veriyor
duk. Yetişmediğini görünce bker bu
çuk ekmeğe çıkardık. Bu gidışle, iki 
kilo bile az gelecek!,, 

Mutahhann anlattığına göt'e, lrrı

rali mahkümlan, sık sık tartılıyo: ar
mış. Bir sene içinde 7 - 8 kilo alanlar 
pek çokmuş! ... 

DEClRMENCI NEC!P USTA 

i skelenin biraz ilerisinde güzel bir 
ycldeğirmcni var. Daha :,•eni 

yapılmış. lhtiyar bir deKirmenci, Ve-

muharrer olacaktır. 
Heyeti umumiyenin sermayei şir

keti bir misli tez)it etmeğc salibi -
yeti olacaktır. Tezyidi sermayeye 
karar verildiği zaman hükumete ma
lumat verilecektir. Sermayenin blr 
mislinden fazla tezyidi cvvelemirde 
hUkfimetin muvafakatinin istihsaline 
mütevakkıftır. Bidayeten ihraç e -
dilen hisse senetleri bedclltı tama.
men tahsil edilmedikçe sermayenin 
tezyidi cihetine gidilemez. Şirketin 

ihraç eyliyeceği hisse sencdatının nü 
munelcri kablelihraç lieclittasdik Tı
caret Vekaletine tevdi edilecektir. 

(Altıncı Maddenin ıon Fıkrası) 
Sermayenin ilk taksitinin tediye - (Tadil Metni) 

sinden sonra kalacak miktarı şirke- Sermayenin ilk taksiti ödendikten 
Un 'ihtlya<!atma göre muka55ataıı sonra kalacak miktarı Şirketin ihtl
veya defaten Meclisi Idarenin kara.- yaçlarına göre mukassatan veya de
rilc Dcrsaadct ve sair lazım gelen faten, ldare Meclisinin kararilc, An
mahallcrde elsinci muhtelifedc çıkaıı kara ve Istanbulda çıkan resmi ve 
resmi ve gayriresmi bazı gazetelerle bazı gayriresmi gazetelerle laakal 
laakal otuz gün evvel ilan olunarak otuz gün evvel ilan edilerek, mlita
mütalebe olunacaktır. istenilen lehe olunacaktır. istenilen sermaye 
cilz'U sermaye tamamen istifa edil- cUz'U tamamen istifa edildikten son
dlkten sonra keyfiyet tahriren Tica- ra Iktısat Vekaletine yazı ile malfi -
ret Vekaletine bildirilecektir. mat verilecektir. 

(Yedinci Madde) 
Hisseler bedelinin nısfı tediye o

lununcaya değin verilen senedatı 

muvakkate al!lhabının ismine mu
harrer olacak ve bedelin in yüzde o
nu tediye olunmadıkça kabili havale 
ve furuht olamıyacaktu-. Ve bun -
lnrın havale ve furuhtu Şirketin def 
terine kaydedilerek ziri bayi ile müş
teri ve mUdlrandan biri tarafından 

imza olunmakla icra olunacak ve 
keyfiyeti havale ve furuhtu senette 
dahi zikr ve işaret kılınacaktır. Be
delin nısfı tediye olunduktan M>n -
ra senedatı asliyenin nısfı hAmillne 
ait olmak Uzere muharrer buluna • 
cak ve nısfı diğeri nama muharrer 
olmak Uzerc Türk tebaasına münha
sır olacak ve yalnız anlara devir ve 
ferağ edilebilecektir. 

(Yirmi Altıncı Madde) 

(Tadil M etni) 
Hisseler bedelinin yansı ödenin -

ceye kadar verilen muvakkat senet
ler, sahiplerinin ismine muharrer o
lacak ve bedelinin yüzde yirmi beşi 
ödenmedik~e satılamıyacaktır. Bun
lann satışı Şirket defterine kaydedi
lerek ziri satıcı ile alıcı ve müdiran
dan biri tarafından imza olunmak 
l!luretile yapılacak ve satı11 keyfiyeti 
hisse senedinde dahi zikr ve ioaret 
olunacaktır. Bedellerinin yansı ö
dendikten sonra (A) tertibi sene<la
tı asliyenin nısfı hamiline ait olmak 
üzere muharrer bulunacak ve bun -
ların diğer nısfı ile (B) tertibi his
selerinin tamamı nama muharrer ve 
TUrk tebaasına münhasır olacak ve 
yalnız anlara devir ve ferağ edilebi
lecektir. 

(T ad il M etni) 
Davetnameler yevmi içtimadan Davetnameler, davet ve içtima 

laakal bir mah evvel altıncı madede gUnleri dahil olmamak Uzere, vakti 
beyan edildiği vcçhile gazetelerle i- içtimadan 18.akal iki hafta evvel al
lan kılınacaktır. Davetnamelere ruz tıncı maddede beyan edildiği veçhile 
namci müzakerat aynen dcn:oluna- gazetelerle ilin edilecektir. Davet
caktır. I namelere müzakerat ruznamesi ay-

nen dercolunacaktır. 

kili karşıladı. Değirmenci ıdi ama, 
belli ki sakalını değirmen ağartma
mıştı. Adı Necip Usta ... 75 lik bir a
dam ..• Tabit mahkfim değil. Fakat a
daya o kadar ısınmış ki, ayrılmasını 
canı istemiyor. Bize değirmenini met-
hederken: 1 

- Dinim, imanım Urtizger ... diyor, 
Urüzger oldu mu, bu değirmene zah
rc mi dayanır? 

Bir gün Mutahhar, değirmenci ile 
şakalaşmak istemiş: 

- Necip Usta! Gel, sana ceza ya
zalım da burada kal! demiş. 

Necip Usta, hemen razı olmu!'}: 
- Kaç sene keseceksin cezayı? .. 

diye sormu:ş. 
lmralide kalabilmek için en 11ş2ğı 

dört sene ceza yemek !Azım olduğunu 

öğrenince: 

- Aman, itme efendi, pek te ço
ğumuş ya ... Benim kaç gUnlUk öm
rüm kaldı ki... Gel §Unun iki yılını 

bağışla! .. ,, diye yalvarmağa bagla
mııı. Hani, bırakılsa adamcağız, iki 
sene, pir &!Jkına adada değirmencilik 
yapacakmış ... 

Kameriyenin önUnde çiçekleri sulu 
yan bir mahkfuna: 

- Adın ne senin? diye eordular. 
lmralide ldet olduğu için, yalnız 

soyadım söyledi: 
- Unutkan! .. 
Arkadaşlardan biri: "Acaba neden 

Unııtkan adını vermişler?,, deyince 
Mutııhhar cevabını yetiştirdi: 

- Geçmişi unutması için! .. 

Sal&hattin GONGôR 
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:(!; ülün viicudunuıttn 

GÜZELLİGini TEniH EDiniz/ 
Bu çok kolay bir şeydir! TURAN 
sabunlarile her gün yapılacak 
banyo hakikl bir güzellık ban-. 

yosudur 

" VERDA ,, 
Tatlı ve ho~ rayıhalı büyük lüks) 

ubunu 

" ROSEMARY,, 
Naıık cıldler ıçın gayet latıt bir 

tarzda gül ıle rayıhalandırılmıı ubun. 

" BATH SOAP., 
Kolony• ıuyu ıle ıhzılr edılmıı bol) 

ve yağlı kopüklu ubun. 

"FATMA .. 
ldarelı ıuvalet ubunlannın en faıl. ı 

,ı,ı.,,,. ..!!'.""" _ ol•nod"· • 

TURAN . 
MAMULATI 

Çocuk hastalıklal"ı mUtchassısı 

Dr. Şevket Sali h ~ oysal 
Altıyol ağzındaki muayenehane
sini Moda caddesi Su şirketi 

karşısında 46 No. lu tayyareci 

İlll apartunanına nakletmiştir. 

18!>5 

I!tanbul Asliye !kinci Ticaret 
mahkemesinden: 

Türk Anonim Elektrik Şirketi ta
rafından Beyoğlu lstiklal caddesi 
293 No.lı ipekçi mağuası sahıbi as
fi Fatth oğlu aleyhine açılan alacak 
davasında: Müddeialeyhin meskur 
ikametgahını terkettiğinden 20 gün 
müddetle ilanen tebligat ifasına l:a
rar verilmig ve tahkikat gUnü ola • 
rak 10 - 11 - 936 tarihine müsadif sa
lı saat 14 e tayin kılmmı, olduğun· 
dan müddeialeyh Vasfinin yukanda 
yazılı tahkikat gününde bizzat veya 
bir vekil göndermek suretile mahke
mede hazır bulunmaları lüzumu teb
liğ yerine geçmek Uzere ilan olu • 
nur. (25918) 

Konya Asliye Hukuk Mahkeme • 
sinden: 

Konyada Çüte merdiven mahalle
sinde mukim Gazar karısı ve Agop 
kızı mühtediye Hüsniye, baistide. 
mahkemeye müracaatla: Kocası 

Konyanın Çifte merdiven mahalle -
sinden Bedurus oğlu Gazar 1335 sene 
sinde şark cihetine emsalile birlikte 
tehcir edilip tarihi tehcirinden bu ane 
kadar kendisinden bir gf.ına haber ve 
malumat alınamamış ve bu suretle 
hayat ve mematı meçhul bulunmuş 
olduğundan merkumun kayıplığına 

ve aralarındaki nikahın feshine ka -
rar verilmesini talep etmesi üzerine 
merkum Gazar namına gönderilen 
dava arzuhali sureti milddeaaleyhin 
Elazizde arabacılık san'atile iştigııl .. 
etmekte olduğundan bahsile tebliğ -
siz olarak geri çevrildiği mübaşir 

meşruhatından anlaşılmasına mebni 
Kanunu Medeninin 32 nci maddesi 
mucibince merkum Gazarın sağ veya 
ölU olduğundan ve nerede bulundu
ğundan haber ve mallımatı olanların 
ilan tarihinden itibaren bir ay için
de bu baptaki malCımatlannı malı -
kememize bildirmeleri hususu. lstıı.n
bulda çıkan (Milliyet gazetesinın) 

15 Nisan 934 tarih ve 2936 numaralı 
ve Elizizde çıkan (Turan) ~azetcsi
nin 17 Mayıs 934 tarih ve 216 nu • 
maralı nüshalarile neşir ve ilan edil· 
diği halde mezkur müddet içinde bir 
gCına malumat alınamadığından zik
ri geçen madde mucibince merkum 
Gazar hakkında malfımatı olanlann 
işbu iliin tarihinden bir sene içinde 
bu husustaki bilgilerini Şifahen veyi 
tahriren Konya Asliye Hukuk mar 
kemesine bildirmeleri lüzumu ik~i 
defa olarak ilan olunur. 
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29 - 9 - 936 

ADAPAZARI 

TOrk Ticaret Bankası 
ISTANBUL ŞUBESiNDEN: 

1 Birinciteşrin 1936 tarihinden itibaren gişelerimiz 
iş' an ahire değin saat 1 O dan 16 ya kadar fasılasız 
olarak sayın müşterilerimize açıktır. 

-~ -- -
lstanbul Liman işletme 

idaresinden 
İdare ihtiyacı için 200 m.3 maşe kovuşu, 100 m.3 çam 

kovuşu, 50 m.3 gürgen, 100 m.3 köknar, 30 m.3 kara-
. ağaç, 1600 fabrika tahtası, 500 tavanlık çıralı, 300 kireç

li çıralı, 2500 yollama, 33 eğri meşe odunu, 25 ton koş -
rnalık odun, satın alınacaktır. Bunların pazarlığı 2 Teş -
rinievvel 936 cuma günü saat 1 O da Liman hanında ya -
pılacaktır. İsteklilerin fazla tafsilat ve şartname için her
gün Levazım Şefliğine müracaatları ilan olunur. "1668" 

istanbul Jandarma Satınal-
ma Komisyonundan: 

/ 1 - Açık eksiltme ile ( 3 5 O) tane miğfer satın alına -
caktır. Tahmin bedeli ( 2100) ve ilk teminatı ( 15 7) bu
çuk lira olup eksiltme 14 Teşrinievvel 1936 çarşamba 
günü saat 10 da Gedikpaşada Jandarma Dikim Evi bi
nasında İstanbul Jandarma Satınalrna Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Nümune evsaf ve şartname hergün komisyonu -
muzda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte ilk teminat makbuz
ları ve hüviyet cüzdanlariyle buraber komisyona gelme-
leri. ( 1 7 1 3 ) 

TAN 

GÖÇ MEVSiMi 
dolayısiyle Galatada Tünf'l Caddesinde 24 numaralı 

Galata Mefruşat Pazarında 
Mevcut linocum, muşamba, lacivert ıstor, perdelikler 
ve sair mefruşata ait ucuz fiatlı ve dayanıklı malla • 
rm çeşitlerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz ikti -
zasıdır. 

Fizuli 1. Berkmen ve Y. Kilitis 
1741 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdür

lüğünden: 
Ankara civarında istihdam edilmek üzere diplomalı 

kimyager alınacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile u-
mum müdürlüğe müracaatları ( 1567) 1855 

inegöl Halkevi Başkanhğından 
İnegöl Halkevinin bir bando öğretmenine ihtiyacı var

dır. İsteklilerin hüviyetlerile şartlarını Eve bildirmeleri. 
~rnı~~ıurınınnnnıınnıın1111nınııırnııııııınnıınınn111111~ ~~~~~<1~5~42~>~~~~~~~ı~a21~ 

~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ = = - a -
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Türk Hava Kurumu Satınal
ma Komisyonundan: 
Beş milyon adet zarf yaptırılacaktır. Açık eksiltme ile 

2/ 10/ 1936 cuma günü münakasası saat 15 te yapılacak
tır. İstekli olanların şartnamesini görmek üzere Piyango 
Direktörlüğü Muhasebesine müracaatları. ( 1698) 

İktısat Vekaleti İç ~icaret Umum Müdürlüğünden: 
Tasfiye halinde bulunan Memaliki Şarkiye Fransız Bankası tstan -

bul Şubesinin tasfiye işini Emil Hrisopulos ve Alphonse Delaprison 
tarafından yapılacağı hakkında 8/ 7 / 1935 tarihinde tanzim edilen ilan 
gazetelerle neşredilmişti. Bunlardan Emil Hrisopulos 30/ 6/ 1935 tari-
hinde mezkür Bankadan çekildiği bildirilmiştir. 24/ 5/ 1935 tarihin
de Paris'te yapılan vckfiletnamede mumaileyhimin müştereken veya 
münferiden tasfiye işini yapacakları yazılı bulunduğundan Banka 
ile alakası olanların 1stanbul'da Galata'da Bahtiyar hanında No. 
68 - 69 da Alphonse Delaprison'a ve icabında İktısat Vek8.letine mü-

Istanbul !kinci Icra memurluğun- _r_ac_a_at_et_m_e_le_ri_i_ıa_n_o_ıu_n_u_r_. ____ <1_5_2_1> _________ _ 

işte bu en ufak fark 
Krem Pertevin faikiyetini 

size anlatabilir. Çünkü: 

dan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

200 lira kıymetinde kapalı takside 
çal~an DOÇ markalı otomobil 
1/ 10/ 1936 tarihine tesadüf eden per
şembe günü .saat 12 den itibaren 
Taksimde Merkez garajında satıla

cağından talip olanlann ismi geçen 
garajda hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (25930) 

Acele Satıhk Büyük Bir Bina 
!stanbul'un en işlek' ve en değerli mevkiinde Bahçekapısında Yeni

cami sebili karşısında Şekerci Hacı Bekir hizasında köşe başında el
yevm Sovyet Rus Bankasının işgal ettiği büyük bina izalei şüyu do
layısile satılıktır. Müzayedesi icra olunan mezkur binanın ihalei 
kat'iyyesi Teşrinievvelin altıncı salı günü saat onbeşten onyediye ka
dar icr-a olunacaktır. tstanbul'da en kıymetli ve sağlam bir irat edin
mek isteyenler için büyük bir fırsat olan bu satış işine talip olanla
nn Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

Krem Pertev: Herhangi 
bir tesadüfUn veya mahi -
yeti meç1'ul bir keşfin neti
cesi değildir. Krem Pertev 

çok çalışılmış ve çok tecrü

belerden sonra kibar nıaha
füe takdim edilmiş yega

ne Krem olup başlıca feva.-
1di: Ciltteki mesamatı yu
nıuşatarak kapatır. Bu su· 

retle bu mesa.ınatı harici 

tesirattan muhafaza ede

rek cildin pilrlizlerini def
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve teraveti te-

lstanbul İkinci lf1as Memurluğun- _______________________ _.. 

tnin eder. 
Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
n Ufuz bir tabaka yapar ki. 
yazın sıcağın, kışm soğu

ğun tahribatına m8.ni olur. 

dan: 
lstanbulda Cibalide Değirmenci -

tikle meşgul bulunmakta olan A -
leksandr Korpi ve Şürekası Şirketi 
ile ,Urekadan Aleksandr Korpinin 
iflası 24/ 9/ 936 tarihinde açılıp. tas
fiyenin adi şekilde yapılma.sına ka -
rar verilmiş olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların a
lacaklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde Istanbul 2 nci lf1as Da
iresine gelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini (senet ve defter hulasala
rı ve saire) asıl veya musaddak Sll

retlerini tevdi eylemeleri. 
2 - Hilatma ha.reket cezai mes'u

liyet! ınüstelzim olmak üzere müf -
lisin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

,------------ 3 - Müflisin mallarını her ne sı-
Ueküdar Hukuk Hakimliğinden: fatla olllr88. olsun ellerinde bulun -
Hatice tarafından Beykoz& tabi duranla.mı o mallar üzerindeki hak

Mahmutşevketpaşa nahiyesinde 15 ları mahfuz kalmak şartile bunları 
No.lı hanede sakin Sait aleyhine açı- ayni müddet içinde daire emrine tev
lan ihtar davası sonunda M. aleyhin di etmele~ ve etmezlerse makbul 

b. arf.mda h · · t d" mazeretlerı bulunmadıkça cezai mes 
ır ay z aneı zevcıye e o- . v 

. . . . . ulıyete ugrayacakları ve ruçhan hak-
ııe~k evlilik vazüelenni ifa et.m.esı tarından ma.hru k 

1 1 . . m a acak arı. 
lUzumunun ihtarına 20/4/936 tari - 4 - 8/10/ 936 tarihine müeadif 
hinde karar verilmiş ve işbu karar perşembe günü saat 11 de atacaklı
suretı M. aleyhin ikametgahının larm ilk içtimaa gelmeleri ve müflis 
meçhullyeti hasebile mahkeme divan ile müşterek borçlu olanlar ve kefil
hanesine aaılmış olduğu gibi keyfi - lerinin ve borcunu tekeffül eden sair 
Y,ct ayrıca gazete ile de ilim olunur. kimselerin toplanmada bulunmağa 

,(25931) hakları olduğu ilan olunur. (25936) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Beyazıtta Batpazarmda Sahaflar kapısı yanın
da eski 65, 67 yeni 176 No.lı dükkanın dörtte 

Lira 

üç payı: 375 
Cerrahpaşada Cambaziye mahallesinin Demirci 
Çeşmesi sokağında 1 O N o. lı harap ve bahçeli 
evin tamamı: 2 5 O 
Beyazıtta Camcı Ali mahallesinin Beyazıt mey-
danı caddesindeki eski 158, 160 yeni 33 No. lı 
dükkanın dörtte bir payı: 3 7 5 
Zindankapıda Kasımpaşa iskelesi sokağında es-
ki yeni 1 No.lı dükkanın altmış dörtte üç payı: 235 
Ahırkapıda eski Küçükayasofya yeni İshakpaşa 
mahallesinin Küçükayasofya camii sokağında 
eski 35 yeni 33, 35 No.lı 34 metre murabbaı ar-
sa. (Beher metre murabbaı): 2 
:rvlahmutpaşada Çuhacı hanının üst katında 20 
No.lı harap odanın tamamı: 60 
Fatihte Çarşambada Beyceğiz mahallesinin 
Mehmetağa hamamı sokağında 13 N o.h dük-
kanın tamamı: 100 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalarındaki 
bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayn satıla
caktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenle
rin 15/10/ 936 perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 
pey akçelerile Defterdarlıkta Milli Emlak Müdürlüiün -
de toplanan Komisyona gelmeleri. M •. , ( 1 714) 

il 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi kilo Tahmini 
bedel 

L. K. 
21517 19565 30 

Muvakkat ihale günle- günü saat 
teminat meci Nasıl olacağı 

L. K. 
Sadeyağ 1452 23 1 - 10 - 936 perşembe 16 

kapalı zarfla 
1 - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 1 O sayılı jandarma okul

Iarile jandarma hastanesinin 1 Eylül 936 giinlemecin
den 937 Nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yuka
rıda yazılı ( 1 ) kalem erzakın hizasında gösterilen gün
lemeç gün ve saatlerde 9 sayılı jandarma okul ordu e
vinrle salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14,30 za ka
dar komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkalede Jandarma Satınalma 
komisyonunda parasız verilecektir, ( 1143) 

1543 

inhisarlar umum müdürlüğünden; 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak alan memuri

yetlere imtihanla memur alınacaktır. İmtihan !stanbul
da ve 5/ 10/ 936 pazartesi günü saat 13 te Sirkecide İnhi
sarlar memurin kurs binasında yapılacaktır. İmtihana 
girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olma -
lan gerektir. 

1 - Laakal Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini ''Fili veya kısa hizmetli,, bitirmiş ol

mak veya müsecc.cl bulunmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 3 5 yaşından yukarı olma ... 

mak. 
4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara bedeni ve akli 

arızalara müptela olmamak. 
5 - İyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir • .,. 
İmtihan nıevzuu şunlardır: 
1 -Hesap hendese uHesap: Adadı mürekkebe taksimi 

gurema, halita tenasüp, faiz, iskonto,, Hendese: satıhlar, 
hacımlar. 

2 - Muhasebe "usulü defteri,, 
3 - Coğrafya "Umumi ve Türkiye,, 
4 - Kitabet "Orta Tahsile göre,, 
Not: A - İmtihana girmek istiyenler şimdiden bir di

lekçe ile ve evrakı müsbitelerile 3 adet fotoğrafla birlikte 
idaremiz memurin şubesine müracaat etmelidirler. 

B - Bundan evvel 12-14 / 8/ 936 tarihinde yapılanım 
tihanda muvaffak olamıyanlar bu kere yapılacak imtiha .. 
na tekrar girebileceklerinden evvelki müracaatlanna isti 
nat suretile memurin şubesine müracaatla imtihana gir.; 
me vesikası alabilirler. 

C - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak o .. 
lanlar arasında ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muha.
se be sualine doğru cevap verenler tercih edilirler. ( 14 5 1 ) 

18&! 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
Akademiye talebe kayıt ye kabulü devam etmektedir. 

Yi.iksek Mimari Şubesine lise olgunluğunu verenler, Re
sim, Heykel, tezyini san'atlar şubelerine orta mektep me .. 
zunları, şark tezyini san'atlar şubesine san' at istidadı gös
terenler alınacaktır. Kayıt için 30 Eylüle kadar her gün 
saat 9 ile 12 arasında müracaat edilmelidir. Taliplerin A
kademi Direktörlüğüne hitap eden bir istida vermeleri ve 
bunda girecekleri şubeyi tasrih eylemeleri lazımdır. Be -
raber getirilecek vesaik şunlardır: 

Nüfus hüviyet cüzdanı. 
Sıhhat ve aşı raporu 
Resmi tahsil vesikası. _ 
Hüsnühal kağıdı "Mektepten bu sene çıkanlardan is-

tenmez,, 
6 tane vesika fotoğrafı. 
Fazla tafsilat için Yar Direktörlüğe müracaat edilme • 

lidir. (1433) 1710 

Ereğli Kömür Havzası Sağllk 
Teşkilatı Başkanllğından: 

1 - Havza sa~lık teşkilatının ilaç ihtiyacı "4999,, 
lira "98., kuruş muhammen bedel üzerinden 14 - 9 - 936 
tarihinden 30 - 9 -936 tarihine kadar 15 gün müddetle 
açık eksiltm ... ye konulmuştur. , 

2 - İsteklilerin ilaç listelerini ve şartnamelerini İs
tanbulda' 4 üncü vakıf hanında 3 üncü katta İktisat Ve
kaleti Maden Memurluğuna, Zonguldakta Sağlık teş
kilatı başkanlığına müracaat ederek almaları lazımdır. 

3 - Eksiltme 30 - 9 - 936 çarşamba günü Zongul -
dakta Yayla hastanesinde yapılacaktır • 

4 - Eksiltme (Açık arttırma) usuliyle yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (375) liradır. (1231) 

1523 
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"" 1938 -1937 NORVEÇ MORI A aa, mahsul BALIKYAGI 
Halis Morina bahğının ciğerlerinden çıkarılmıştır. içmesi kolay ve nefistir. Mideyi bozmaz. 0ayet temiz ve muakkam ve yeni HASAN markalı 
şişelerde satıhr. Taklidlerinden sakınmız. 1/4 litre 40,1/2 litrelik 100 kuruştur. HASAN DEPOSU: ISTANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Eski FEYZiATI 

Liseleri • 
azı 

• 
1 Yatllı Yab•ız 

Kızlar ve erkekler ~in ayrı balUklerde: . Ana, ilk Orta ve Ll•e •ınıfları 
Kayıtlar başl&Dllfbr. Kayıt ve tafsilat için hergtln mektebe ve yalnız tafsilat almak için Yenlpostane ar
kasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat egnebilir. Istiyenlere mektep tarifnamesi gön
derilir. 

ArnavudkBy, tramvay cadd•I Çlfte•araylar. Telefon: 38.210 

1186 

iSTiKLAL Li ESi 
Direktörlüğünden: 

1-Dk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergUn 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· 

nacağmdan okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatlan tavsiye olunur. 
4: - Istiyenlere kayıt prtlanm bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebl.fl, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

1614 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 
Mahrukatın nevi Alınacak 

miktar 
Muhammen 

fiat 
L. K. 

Tutarı 
Lira Kr. 

Muvakkat 
teminat 
Akçesi 
<fo 7 ,50 

Lave maden kömürü 100 Ton 11 -50 1150 - 86 25 
Gürgen odunu 60 Çeki 2 40 144 10 80 
Meşe odunu 20 ,, 2 70 54 4 05 
Mangal kömürü 1200 Kilo O 3,25 39 2 93 
Kok kömürü 30 Ton 16 50 495 37 13 
Çıra 500 Kilo 5 25 1 88 

Akademiye ytıkanda cins ve miktah ve muhammen bedelleriyle teminat miktar
lan gösterilmiş olan mahrukat açık eksiltme ile alınacaktır. İhale 5/10/ 1936 Pazar
tesi günü saat 9 da Cağaloğl undaki yüksek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
,Talipler mufassal şartnameyi bedelsiz olarak Fındıklıdaki Güzel San'atler Akade - ' 
misinden alabilirler. ( 1338) 1689 

lstanbul G~yrimübadiller komisyonundan: 
D.No. 

1065 

2130 

2135 

2993 

Semti ve malıalleai 

'.Arnavutköy 

:usa.ray Kitip Kasım 

,. ,, 

Tophane Hoca Ali 

E: Yağhane Y: U
gul çıkmazı 

E:M~ 
Y: Nefer 

E: Boetan derluıu 
Y: Kumsal 
Çıkmaz Dibek 

Emlik No. 

E: 19-21 
y: 124 - 19 - 21 

C1ns1 ve hissesi lllsst'ye göre ı 
muhammen K. 

1 

İçinde yemiş ağaçlan 1 
ve dolaplı kuyu ve a-
hın olan bostanın 
76/ 2400 his. 

E: 152 59,50 metre arsa 
100 T. L. 
350 

Y: 156 Ada 
38 Harita: 844 

E: 122 39 metre arsa 160 
Y: 191 

E: :;o Y: 201 metre arsa 810 
26 - 28 

3548 Stueymaniye Kebapçı hanı yokuşu E: ve Y: 4 606 metre arsa ve ya-

4082 Ktıçükpazar Rüstem pa- ipçiler 
f& 

~ Yeniköy Çmar 
4598/ 1 Bostana Çatalçeşme Çatal çeşme 

6552 Edirnekapı Salmatom- E: Arpacı bakkal 
ruk Kefeni Y: An 

7765 Bakırköy Kartaltepe İncirli caddesi 

7811 Bakırköy Sakızağacı 

8293 Üsküdar lcadiye 

302 Çengelköy 

1696 Büyilkada Yalı 

Frenk kilisesi 

E : Kayıkçı Şöhret 
Y: Kayıkçı Şükril 

E: Kilise Y: Tan· 
nverdi 

E: Aya Dimitri Y: 
Zağanos Paşa 

nın masura su 2430 
E: 7 Y: 11 Dükki.nın 35/ 120 ve 

2 pul hissesi 360 
E: ıs Y: 20 160 metre arsa 100 

E: 16 Mü. 221 metre arsa 224 
Harita: 29 

E: 5- 5 Y: 430 
7 - 7 Mü. 

E: 26 Mü. Ha- 945 

158 

.. •• 

,, 

.. ,, 

rita: 7 
E: ve Y: 61 

E: 3 • 3 Mü. 
Y: 5- 7 

Altında dükkim olan 
bahçeli ahşap ha.nenin 

650 

236 

320 

11/ 15 his. 520 
E: 13 Y: 21 14 7 metre arsa 150 

E: 17 Y: 63,50 metre arsa 
37 

150 

2012 Usküdar Yenimahalle E : Karamanlı Y: Ka- E: 14 - 16 Ki.gir hane ve dük-
raman oğlu Y: 18 - 20 klnn 1/ 4 hissesi 250 

3059 Kaeımpaf& Büyük Pi· Dereboyu E : 4 Y : 7-8-10-11 94,80 metre arsa 100 
yale 

3490 Y edikule Iınrahor Dyas Merhıi.ba köşesi 
Bey 

E: 12 Y: 18 70 .. .. 120 

4458 Beyoğlu Hüseyinağa Sultan Çeşmesi ve E: 22/ 6 34,50 metre arsa 110 
Arnavut çıkmazı 

7402 Ortaköv Y: Küşadiye E: De- E: 117 Mü. Ahşap hanenin 1/ 8 
reboyu mahallen Sa· Y: 10 hissesi 80 
adet 

8096 Çengelköy E: Abdioğlu Y: Ab- E : 14 - 16 Bahçeli ahşap hane-
dipqa Y: 24 - 26 nin 1/ 2 hissesi 180 

Yukarıda evu.fı yqrh gayri menkuller 9/ 10/ 936 tarihine tesadüf eden Cuma gününden itibaren on giln 
müddetle pazarlıkla Babfa çıkarılmıttır. Pazarlık için talip olanların Salı ve Per,embe günleri saat ondan o 
ikiye, ve on dörtten lT ye kadardır. Ve bu iki ~den maada her2iin sabahlan saat o~dan on ikiye kadar 
müracaatlan. I ' 

1 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SAUM 
Guetecilik ve Nepiyat Türk Limitet Şirketi - Basıldığı yer TAN matbaası 

•• 
TUR A T ASiTi 
Adapazarı Tiirk ticaret Bankasının lstanbul şubesi 

Türk antrasiti satışı için de ayn bir gİfe açmıı ve müşterilere her türlü kolaylık 
1 göstermek için tertibat al mıttır. Kıtı rahat geçirmek istiyenler ucuz, kuvvetli ve 

temiz olan Türk Antrasiti almalıdır. 
Bankanın Bahçekapı'da Taşhan altmdaki gişesine müracaat ediniz --- -

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRlAR 

ELEKTRİK PiLLERi 
Yit 

BATARYALARI 
HER VERD& 

BATILIR 

AMllRIKAN MAMULATIDIR 

KANZUK 
Safi eksiri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

rir. Dökttlmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. NeşvUnu.uuıamı111 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti
ni arttmr. Litif rayihalı bir saç 
eksiridir. 
tNGIUZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU - lsTANBUL 

Kullanacağınız 
Fener ve Pillerin . . . 

en ıyısı 

DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ aıc;AGI 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

ÇAT AL '!arını da daima tercih ediniz. 

TEFRi$AT MESELESi 
Günün meselesidir. Apartımanınız için aradığınız bütün tefrişat le

vazımını ancak ; Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında 

LUVR 
Tefrışat magazasında müşkülat çekmeksizin buJaca.k ve 

PERDELER, STORLAR, MARKIZETLER, MUŞAMBA, LINOLEOM 
ve saireyi kat'iyyen rekabet kabul etmez fiatlarla temin edeceksiniz. 

Si1t.1cı:.: 
112 ı:r. , ./ Lr. 
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BEYKOZ 
DERi ve KUNDURA FABRIKASI 

TURK ANONiM ŞIRKETINbEN: 
1 - 10 - 936 tarihinden 30-9-1937 tarihine kadar fabrikamu: ~ -
lik dairesinden çı1'acak armtı ve ka.znıtılar (karanslar) ~10-1936 
tarihinde saat 15 te açık artırma ile satılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 1000 liradır. 
Armtı ve kazıntılan görmek için fabrika deri sermühendisliğine ve 

şartname için fabrika ticaret servisi ne müracaat olunabilir. 

1873 

Odeon No. 1 ve Odeon No. s 
her plAk maQazasında -tılmaktadır. 


