
Sovyet-Afgan 
Harbiye nazıP.ları 

Moskovada 
nutuklar söylediler 

YILı 

19·2 

• BAYI. 
8728· -

Sayısı Her Yerde 3 Kuruş 

(Yamı !ind 3G'!J1fada) '------

ULUSLAR KURUMUNDA 

lskenderun Türkleri 
hakkında müzakereler oldu 
Ecnebi sermaye 
Türkigege girmek 
için hangi şartlara 
ria9et etmeli ? 

\Fransız Müstemlekat Nazırı dedi ki: 
Suriye muahedesi mevcut muhtlarigetlerin gm antialnl ve fertlerin 
ve cemaatlerin hukuk müBaDGtınuı undninl de Suriyege taahhüt 
ettüwı ah/oiml ihtiva eglemd:tedlr. 

S 
on gUnlerde memleketimDe ge
len yabancılar arumda ecnebi 
sermaye sahipleri, yahut mil

messilleri çoğaldı. Bu türlü İl adam.
lan kendilerile konll§&ll gazetecilere: 

_ Türkiyeye sermaye getirmek 
latiyoruz. Bunun için tetkikat yap
mağa geldik. 

Diyorlar. 
Hiç şüphe yok ki TUrkfyede ecne

bi sermayesi için çalı§&C&k bUyllk bir 
iş sahası vardır. Sanayile§!lle hare
ketine giri§en, bayındırlık işlerine e
hemmiyet veren yeni Türkiye, kendi 
~mt 1n1vvf"t lntvn11.kl11."1\1 ~öz önilDe 
a1VU muayyen T;tr p ve • 
ram dalre8inde durmakmm çalışma
sında devam etmekle beraber ecnebi 
memleketlerden gelecek teknik kıy
metlere ve sermaye ya.rdımlarm& kar· 
il da gene kapılarım ~ık bulunduru· 

Yor· 
Şu ıı:aaar var ki Cumliuriyet Tllıtiye-

aı kmıılduğu gUndenberi memleketimi· 
., dıp.ndan pek az yabaDcl eermaye 
gelmiştir. Ha.fil hiç gelmemlftlr bi-

le Clenilebillr. Diğer taraftan mı.para-
ASIN US 

(SonUI Sa. G SO. S)' 

7 evfik Rüştü Aras dedi ki: 
Büyük bir Türk ek8eriuetinin ikamet ettiği l•kerukrun ~ Antak
gıa mualla/oUılUlald halk ündl lflerlnl bizzat kendlai görmeli 
dlr. (Yazısı altıncı aayıfada) • 

Maliye Vekili Bay Fuat Agralı 

Başoeltil oe oekillerimizin tetlcilt aeqalıatleri 

Ha vancılık meselesi 
Maliye ve lktısat vekillerimizin tetki

kine başlıca mevzu teşkil ediyor 
Bapekil ile Nafia, iktisat ve Ma

liye vekillerimiz Audolanllll ·~ 
telif - yerlerinde tıettdk aeyahatlerı 
ne ~ıkmqlardır. 

Bapeklllmis bu seyahatlerinde 
ı•• aeneld tetkikleri ti.zerine alı
nan teclablrl ve yapılan itleri tet· 
kfk ed.eceldercllr. 

Kültür 

JktUat ft Maliye veklllerinin 
seyahatlerindeki bqlıea maksat ela 
prk vfllyetlerimlzde bayvancıbk 

meft1RI etrafında tetebbada balan
mattrr. 

BAŞVEKiL ELAZIZDE 
BJAllz. 28 (A.A.) - Başbakan Js. 

{80tN .. 6 ri. 5) 

işleri -------
Saffet Arıkan'ın 
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Paraaız maagene 
kupona 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parama 

muayene ettirebWr. 

·-········ w ·--··-··--··-·---· 

j PARAMIZ HAKKIND~ 
Hükdmetin kararı : 

Frank yerine lngiliz lirasını 
mikyas tutaca{lız 

Bir Sterlin 838 kuruttur - Bu delltlklllln 
it 11•,•tımızd•kl mUabet, menfi taalrleri 

Fransız frangının dilşmeııl ve "lı'arı ahire kadar,, kaydile ve 
Fransanın İngiltere ve Amerika ile len emir, diln lstanbul borsasında 

anlaşması neticesinde bütün dünya- tatbik edilmefe ve muameleler ,ı 
nın düştüiil mali endite üzerine hU- lnıiliz lirası esasına gtire yapılma 
kllmetimizln aldığı tedbir dün illa başlanmıştır. 

edilmiştir. Kur, bir lnıillz lirasının 638 ka· 
Cumuriyet Merkez Bankası umu- ruş olması üzerinedir. Diler dö 

mi merkezi başveklletten verilen aa- ler serbest brrakılmııtır. 
1ahiyete dayanarak, Tiirklye parası TORK iŞ SAHiPLERiNiN 
~in vahidi kiyasl olan Fransız fran- VAZiYETi 
gı yerine İngiliz lirasını nhldi Dtln lfleden evvel lstanbal bor-
kıyasi ikatM etmiş ve dün saat 14 sası bUyUk bir heyecan i~lnde beki 
de bu karar borsa komiserliğine bil- mekte idi. Saat 1' de kadar bjltUa 
dirilmiştir. (Bmw: Sa. 6 BiL .J 

Para kanunu dün Fransız 
meclisinde müzakere edildi 

(Yazıaı 2 inci aayıfacla) 

R68mlmiz Jloakooada Dinamo aa1ıaatn dcıM "'°"a" bır gMtrilfl glJat .... 
LenWıgradda ~ - 1. mağlılp o'lduğw mu üıitlCi f11tbol tnaptltll taf.u4ts 

.. ılitloA aa,ytfa4ot!Ar. 

Balkan oyunlarının ilkkısmının neticesi 
SM Dil il .... -··· -····· ............ ·----·-··-····--····· ..... .. 
Bomaalerı geçerek 

lçlacl oldall 
Ba, geçen seneye nazaran muvaffakıyetli 

Yanıta birincilili 3,31/6 ile Yuna 
niıtan kazandı. Yugoalavya ikinci, Ro 
ımnya UçUncO, Bulıariıtan bqincl 

Buıtln aldılmm neticelerle pu 
nm on bet oldu. Romanyablann p 
ite OD dCirttilr, 



Para kanunu dün F ansız 
meclisinde konuşU.ldu yet -Elga Fransız frangının dti.şürülmesine 

dair olan kanun U.yihası dün mebusan 
meclisinde mUza.kere edilmi;,tir. 

Layihanın birinci maddesinde 25 
haziran 1928 deki para kanunlarınm 
başlıca ahkamının kaldırıldğı bildiril
mektedir. Bu eski ahkıima göre frank 
65,5 miligram altından müteşekkildi 
ve Fransa bankası banknotlarmı altı
na tahvil etmek mecburiyetinde bulu

ltalyaqa göre 

Faşizme karşı 
demokrasi 
birleşmiş 

Tuleytule 
Asilerin elinde 
Almanlar asileri 
tebrik ediqorlar 

Hariciqe nazırları Moskovada 
nuiuklar söylediler 

Voroşilof dıyor ki: 
1 

nuyordu. 
Llı.yihanm ikinci maddesine göre, 

frangın ne miktar altından mürekkep 
olacağı bilahare karıirname ile tesbit 
edilecektir. Ancak yeni frangın sikle
ti ne 43 miligramdan az, ne de 49 

Roma, 28 <Hususi) - Son Cenevre ispanya kükumeti 
hadisesinden sonra gazeteler şiddetli vaziyetin vahim olduğunu 
makaleler yazmaktadırlar. Bu yazılar - l lk b"Jd" d" 

hususi bı "Sovyet - Efgan dostluğu 
kıymet arzetmektedir.,, 

da, Garp demokrasilerinin, küçük dev - 1a a 1 ır l 

miligramdan faza olacaktır. 

letlerle birleşerek, faşist memleketlere Sevilla, 2S (A.A.) _ Nasyonalist 
karşı bir cephe aldıkları tebarüz ettiril- kuvvetler cumartesi günü akşamı 
mektedir. Toledoyu zaptetmişler ve Alkazar 

Almanqa. kendi petro
ıunu ve kaoçuğunu 
Jemın edecekmiş Layihruım üçüncU maddesinde 

frank ile ecnebi dövizlerin arasındaki 
Kısa Harid Haberler 

münasebetin tanzimi, dördüncü mad- :t- lNGJLlZ AKDENiZ FiLOSU 
desinde de tanzim sermayesinin tngil- başkumandanı amiral Sir Dudley 
tere ve Amerikaaa olduğu gibi hazine Paund. Kuin Elizabet Amiral genti
namına Fransa bankası tarafından sile bugün Malta.dan doğu Akdenizi-
idare edileceği derpiş olun.maktadır. ne doğru bir sefere ~ıkmıştır. Ami-

Bunun mana.sx ı;ıudur: ralin bazı Yunan limanlarını ziyaret 
Frangın kati olarak istikrarı za. etmesi muhtemeldir. 

manma kadar frangın altına tahvili ~ ÇEKOSLOVAKYA genel lrnr
mu:ımelesi tatil edilmiştir. Bu kati m.ay başkanı genemi Krejci, bu sa
istikrar bir kaç ay, ve belki de bir bah, sü bakanı Bay Da1adiye He 
sene sonra ve ihtimal !ngiliz lirası ve görüştükten sonra mareşal Peteni ve 
dolarm istikrarları ile aynı zamanda Paris mevki kumandanı general Gu-
yapıln.bilecektir. royu ziyaret etmiştir. 

Beşinci maddeye göre; altm.mev- :t- ALMAN PROPAGANDA nazı-
cudu kıymetinin arttm1masmdan ta- rı Bay Goebels dün Atinadan Berli
hassul edecek olan kıymet fazlası, bil- ne hareket etmiştir. 
hassa kambiyoların istikrarı sermaye- -------------
sine tahsis edilecektir. 

Bundan sonraki maddelerde altın 
piyasasını Fransa bankasmm yapa
cağı, ellerinde altın bulunanların 
miktarlarını 10 teşrln.ievvele kadar 
hilkl1.mete bildirmek mecburiyetinde 
olduğu kaydedilmektedir. 

Esbabı mucibe layihası aşağıdaki 
esaslı fikirler Uzerinde :ısrar etmek
tedir: 

Deflasyon siyasetinin yerine kaiın 
ve ona halef olan genişleme siyaseti , 
mübadelelerin serbestisinl muhaf u.a 
etmiş olan memleketlerle umum! bir 
itilM a.ktedilınek suretile beynelmilel 
plana nakledilmek icap eder. 
LAYiHA MECLiSTE MtlZAKERE 

EDiLDi 
Paris, 28 (Husus!) - Meclis bu 

sabah saat 9 da Edvard Hcrrlot'nun 
reisliği altında toplanmış ve para ka
nununun lf.ıyihasıru müzakere etmi.§
tir. Maliye nazırı B. Vincent Auriol 
layihayı tahlil ederken 5unlan söyle
miştir: 

"Kabine iktidar mevkiine geçtiğin
denberi, para meselesine bir hal su
reti buim:ağı dilşUnUyordu. Fakat 
bunu tek taraflı bir hareketle değil, 
milletler arası bir anlaşma iJe hallet
mek istiyordu. Bugün mesele bu tarz
da halledilmi§ bulunuyor.,, 

Meclisin öğleden sonraki toplantı
sında layihaya bazı itirazlar olmuş ve 
maliye nnzırı bunlara cevap vererek 
şöyle dcmişitr: 

"Frangın düşürülmesi kararında 
hükfımetimiz Amerika ve İngiltere ile 
tam ir itilaf halinde bulunmaktadır. 
Diğer taraftan kontenjanların da kal
dmlacağı şayiası doğru değildir.,, 

Meclis, saat 21,30 dıı. toplanmak 
üzere dağılmış ve gece de mUzakere
ler, hükfunete yeni maddeleri hazırla
mak imkanını vermek için talik edil
mi8tir • 

MARK DVŞVRVLMVYOR 
Berlin, 28 (A.A.) - Finans bakanı 

B. Reinhart demiştir ki: 
"Alman parası hiç bir §Ckilde kıy

metten düşiirUlmiycccktir.,, 

MUKAVELEYE KiMLER GiRiYOR, 
KiMLER GIRMIYOR1 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi, Uç devlet arasındaki para 
mukavelanam.esinin Almanya, Sovyet 
Rusya ve sa.ir milletlere teşmil oluna
cağını, ancn.k bu tcşmilin bir cihan 
iktisat konferansı E!Cklini almıyacağı
nı tahmin etmektedir. 

Nevs Chronicle gazetesi, ingiltere 
ve Amerikanın yardımı ile kambiyo 
piyasasında bir tezebzüb vukuuna ma
hal bıra.kılmıyacağım ve bu bapta en
dişeye mahal olmadığını yazmakta
dır. 

Mruıcbester Gunrdian, Çekoslo-

Krup qeligormuş 
Dünkü posta ile gelen l\forning 

Post gazetesinde okunmuştur: Krup 
silah fabrikasının direktörü Bay 
Krup Yon Bohlen Türkiyede ve ya
kın şarkta Alman ticari nüfuzunun 
temin edilememesi 1'Üzünden pl!n
ları bozulup yese düşmüş bir halde 
olarak Ankara ve lstanbula gitmek 
üzere Berlinden ayrılmıştır. 

Her Krup, Kaml'il Atatürk tara
fından kabul edilmesi için müracaat
ta bulunmuştur. 

Krup müessesesinin Türkiycde-
ki menfaatlerine taalluk eden bir 
çok meseleleri - ihtimal Çanakkale
nin yeniden tahkimi hususunda Krup 
fabrikasının bir hisse elde edeme
mesi mevzuu da dahil olduğu hal
de - görüşmek istiyor. 

Yakın şarktaki başlıca Ifrup aja
nı Bamberger şefini Ankarada kar
şılamak için talimat almıştır. 

Fransanın kadın nazırla-
rından biri istifa etti 
Leon Blum kabinesinde devlet na

zırı olarak kendilerine ''azife v~ri
Jen kndınlnrdan biri madam Joliot 
Curie (Jolyo Küri) idi. 

Kocası Joliot ile beraber ilim 
~tkiklerinde bulunan kadın na
zır, son günlerde, hükumet işlerile 

uğraşamıyacağını bildirerek istifa -
sını vermiştir; arzusu kabul edilmiş
tir. 

----------------------------
vakya ve Lehistanın Frn.nsanm gitti
ği yola gideceklerini tahmin etmekte 
ve yalnız İtalyanın hattı hareketinin 
ne olacağının meçhul bulunduğunu ila
ve eylemektedir. ltaıyanın Almanya 
ile mut:a.bik kalarak hareket etmesi 
muhtemeldir. 

ATINA PIY ASASI 
Atina, 28 (A .. ) - YunaniEtan dö

vizini İngiliz Jirasıruı. istinad ettirme
ğe karar vermiştir. 

Atina, 28 (A.A.) - İngiliz lirası . 
bugünden itibaren satın alma işleri 
546 ve satış için de 550 drahmi ol ara ı~ 
tcsbit edilmiştir. 

ISVIÇRE FRANGI DA DV~VRVLDV 
Bern, 28 (A.A.) - lsviçre frangı

nın yeni altın nisbeti asgari 190 ve n
zami 215 miligram olacaktır. Bu da 
gösteriyor ki frangın kıymeti yüzde; 
30 kadar düşilrülecektir. 
F'RANBANIN MÜTTEFiKLERi DE 

AYNI Sl'YASET/ MI TAKIP 
EDECEKLER' 

Belgrad, 28 (Hususi) - Vrcme 
gazetesinin yazdığına göre, Fransanm 
büti.in müttefikleri ve Küçük Anlaşrnr 
devletleri paralarını frangın yeni kıy-! 
metine göre düşllreceklerdir. 

mahsurlarını kurtarmışlardır. 
Madritten alelacele gönderilmiş 

olan takviye kıtaatı disiplinden mah 
ruın ve kuvvei maneviyeleri kınk mi 
]islerden mürekkepti. Bundan dolayı 
kolaylıkla inhizama uğramışlardır. 

ALMANLAR TEBRiK 
EDiYORLAR 

Münih, 28 (A.A.) - Führerin mua 
vini Bay Rudolf'f Hes, milli sosyalist 
partisi namına AlkaZ3r müdafile
rile onların kurtarıcılarına aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir: 

Berlin, 28 (A.A.) - B. Hitler, 
Jün Breslau'ı Bunzlau'a bağlıyan ve 
Bertin - Breslau otomobil yolunun 
bir kısmını teşkil eden yolun küşat 
resmini yaparken ezcümle demiştir 
ki: 

Almanya 18 ay sonra artık 

petrol ithal etmek mecburiyetinden 
kurtulacak ve dört sene sonra da 

otomobil ve kauçuğa müteallik bü -
tiln meseleler Almanyada halledil -
mİ§ bulunacaktır. 

HlTLER YtNE MOSTEMLEKE
DEN BAHSEDlYOR 

"Milli sosyalist partisi Alkazar 
kahraman larile onların kurtarıcıları 
na samimi tebriklerini gönderir.,, 
HlJKUMET HALKA VAZiYETiN Bcrlin, 28 - Bay Hitler, Bertin 
l' AHIJJl Ol.1DUCUNU BiLDiRDi - Breslau yolunu açarken söylediği 

Madrit, ~ (A.A.) _ HükQmet, nutukta şunları da ilave etmiştir: 
"Binlerce kilometre müstemlekemem lekete hitaben bir beyanname 

miz olsaydı, nüfusumuz daha az ke-
neşretmi~.tir. Bu beyannamede b!lhas sif bulunsaydı, bundan başka hu bu -
sa şöyte denilmeJdedir: · b 

"HükQmet, efkarı umumiyeden batımız ve iptidai maddelerimız u-
lunsaydı biz de belki memleketimizde 

hiç bir şey saklamak isumez. Bun- demokrat bir rejim kurulmasına ve 
dan dolayı düşmanın ecnebi devletle 

berkesin istediği gibi yaşamasına rin kendisine vermekte olduğu silah 
miisaade ederdik. lann - ki bedelini ropraklarımıztn 

"Bizim diğer memleketlerdeki debir kısmını vermek suretile ödemek 
mokrasilere karşt bir diyeceğimiz tasavvurundadır - temin etmiş oldu 
yok. Fakat, ihtiyaçlarımıza ve zaru· ğu fa.iki yet say~inde faşizme karşı 
retlerimize uygun gelen rejimi mu -ysııpılan mücadelenin kalbi mesabesin 
hafaza edeceğiz.,, 

de bol unan cumurb:et JJaytahtına - 1..=::=:::::::==:::::::;:;:::::::;::::=:;==:=.=::-
yaklaşmak için büyük gayretler sar- ~ 
!etmekte olduğunu millete bildirme- ________ ..:,_ _______ _ 

ği bir vnzir e addettik.,, An kara t e lef on u 

Mit/etler Cemiyetinin 
muvaj fakıgetsizliğine 

Asıl sebep neymış? 
Cenevre, 28 - Milletler Cemiyeti 

asamblesinin bugUnkU toplantısında 

11 inci madde için ittifak lilzumunun 
lağvedilmesi hakkındaki teklifin hi-
18.f ına olarak B. Litvioof bu ilganın 
16 ıncı madde için tatbikini istemiş, 
ve 19 uncu madde mucibince yapıla
cak bir tadilin, bUtUn alftkadarlarrn 
muvafakati temin edilmedikçe, arzu 
edilemiyeceğini ilave eylemi§tir. 
MUV AFF AKIYETSIZLIOE ASIL 

SEBEP NE IM1Ş1 
Danimarka nazın B. Munh da bu

gün asamblede verdiği bir nutukta 
§Öyle demiştir: 

"Silahsızlanma meselesinde, mü
him bir mani müsavatsızlık prensibi 
ile ihdas edilmiştir. Ve Milletler Ce
miyetinin muvaffakiyetsizliğinin ha
kiki sebebi budur.,, 

B. Munh, sözlerini bitirirken m.a
nevisilahsızlanma tavsiyesinde bulun. 
mu§ ve, milletlerin entellekttiel idare
cileri müsalemet ve teşriki mesai 1 çin 
çalı~klan takdirde bunun bir hayal 
olmıyacağını söylemiştir. 

ASAMBLEYE YENi SEÇiLEN 
AZALAR 

Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti asamblesi Arjantin, Avustural
ya ve Danimarkadnn açık kalan yeni 
Uç konsey aznsmı seçmiştir. Bu Uç 
azalığa 49 reyle Bolivya, 48 reyle 
Yeni Zelanda ve 48 reyle de !sveç se
çilmiştir. 

Başvekilimizin Londra 
seyahati ne zaman? 
Dünkü posta ile gelen "Daily 

Telegraph,. gazetesi İstanbul mu
habirinden aldığı malUmata atfen 
general lsmet lnönünün "gelecek ~e
nenin ilkbaharından en-el lngilte
reye hareket etmesi muhtemel olma
dığını,, yazmaktadır. 

-
Adliye tayinleri 

Ankara, 28 (Telefonla) - Yeni ad· 
tiye tayinlerini bildiriyorum: 

Temyiz mahkemesi azalığına terfian 
İstanbul deniz ticaret mahkemesi reisi 
Mehmet Memduh, temyiz mahkemesi 
azalığına eski darülfünun müderrisle -
rinden ve Bursa kazanç tetkiki itiraz 
komisyonu reisi Vehbi, tsbanbul 9 nu· 
maralı ihtisas hakimliğine İzmir ceza 
hakimi Atıf, Elmalı reisliğine temyiz 
mahkemesi raportörlerinden Ahmet 
Remzi, Gaziantep hakimliğine Balıke -
air hukuk hakimi Abdullah, yerine Ga· 
ziantep hakimi Arif, İstanbul deniz ti • 
caret mahkemesi reisliğine mezkur mab 
keme azasından Mustafa, tstanbul 2 nc.i 
ticaret mahkemesi reisliğine mezkur 
mahkeme azasından İsmail Hakkı, Kars 
reisliğine Trabzon ihtisas mahkeme -
sinden açıkta kalan Cafer Sami, El -
biı;tan reisliğine Şevket, temyiz rapor -
törlüğüne Malatya ihtisas mahkemesi 
müddeiumumisi Ahmet LQtfi, Şibinka
rahisar müddeiumumiliğine Kadri, Bur
dur mahkeme reisliğine Kars mahke -
mesi reisi Seyit Yahya, Ankara. sorgu 
hakimliğine müddeiumumi muavini Ke
nan, Adana asliye ceza hnkimliğine Bur
dur reiıi Mehmet Tevfik. Giresun aza -
lığına İstanbul sulh hakimlerinden Meb 
met Ali, Kars azalığına Abbas Hilmi, 
Kocaeli azalığına Ali Rıza, Kiltahya a -
zalığına Abdullah Kani, İzmir sorgu ha 
kimliğine Halil Sıtkı, Mardin müddei -
umumiliğine Mehmet Asım, Gemlik 
müddeiumumiliğine Ali Ekrem, Zongul
dak müddeiumumiliğine Mehmet Şefik, 
İzmir ceza hakimliğine Balıkesir ihti • 
sasmdan açıkta kalan Abdullah Rahmi, 
Gerze hakimliğine Kaş hakimi Ahmet, 
Ankara sulh h&kimliğine Anara müddei 
umumi muavinlerinden ihsan, Girin 
müddeiumumiliğine Balıkesir ihtisas 
mahkemesi sorgu hakimliğinden asıkta 
kalan Mustafa, Edime müddeiumumi -
lik muavinliğine İsmail Hakkı, Şarköy 
müddeiumumiliğine Cemil, Gebze müd
deiumumiliğine Celiilettin, Osmancık 

hakimliğine Çıbık müddeiumumisi ib -1 
' 

Moskova, 28 (A.A..) ~ ?JUJ.i 
komiseri Mareşal Voroşı!of, etl 
harbiye bakanı Mahmut Han g ~ 
bir ziyafet vermiş ve bu ziyafet 

·ıe • kunıet Azasından bir çokları J 

yetler Birliği mareşalları, Af~,iı 
Iiği ve müdafaa, hariciye bakeJIP" 
erkanı hazır bulunmuştur. 

Voroailof, söylediği nutult~ 
~ ·~ı 

memleket arasındaki sıkı tcşrt 
saiyi kaydettikten sonra demi~~ 

Sovyet - Afgan dost1uğıı b1 
herkesi endişe içinde bırakan 1r. 
iki rııem1eketin sarsılmaz sulh cız 
bir nişanesi olarak hususi bir k 
arzetmekiedir. 

Voroşllof, Afgan harbiye ~ 
ta.raf mdan yapılmakta olan bU • 
retin Sovyet - Afgan mUnascbt 

· ileride daha ziyade rasanet bıılıt1 
hizmet edeceği kanaatini beyntl 
rek sözlerini bitinniştir. 

Verdiği cevapta Mahmut :flı>Il 
çen on beş yılın iki memleket ~ 
daki dostluk mUnasebatını tıı.rsi~ 
lan olduğunu ve bunun da 19;ı;•· 

a.ktedilen. ve 1936 da da on sene d 
detle uzatılan ademi tecavüz ve . 
luk paktı ile bilhassa tezahür ettıl 
söylemiş ve sulhun müdafansı '-en 
sini sahasında birçok defalar b 
niyetini isbat etmiş olan dost SO 
ler Birliğinin sulh eserine her ' 11 

ile müzaheret etmekte bulun%!l if 
memnuniyetle müşahede eylemfşt 

BalkAnh hÜl.&{i""ol rnÜ,..,,ı 
sHlcrinin temasları 

Belgrat, 28 (Hususi) - Bulgar 
vekili B. Köseivanof, Yugoslav harı 
nazın B. Antonesko ile, Milletler C 
yeti toplantısının sonunda, Yugosl' 
yaya gelerek başvekil B. Stoyadin° 
ziyaret edecektir. 

Türk sporcu' an Kiyef 'le 
Moskova, 28 (A.A.) - Türk ~ 

heyeti bugün Leningrattan Kiyefe 
• tf 

mış ve orada Ukrayna halk komıs f' 
meclisine bağlı beden terbiyesi ve ~ 
komitesi başkanı tarafından selfirııİ 
mqtı~ s 

Muhtelif spor cemiyetlerine rrıe!1 
150 aza istasyonda ayrıca selam vsı 
ti almış bulunuyorlardı. 41 

Cevdet Kerim ve muhafız kıııııs.11 

m kısa birer nutuk söylemişlerd~ 

rahim, Aydın sulh hakimliğine ~ıJ 
Ziya, Ankara sulh hakimliğine 1111~ 
Hopa sulh hakimliğine Mehmet şe\, ~ 
Orhangazi hakimliğine İbrahim ~a·ıl" 
Bulvadin hukuk hakimliğine Ali ~j 
Germe hakimliğine Nazif, Burdur 
k . ı· ~ · f' K 1 ...ruse ım ıgıne ter ıan o a azası .n lı 

Avni, Girin azalığına İzmir sorgu 
kimi Mümtaz, İstanbul azalığına ı;; 
şehir hukuk haki~i Abdurrahm~ıı. /. 
ri, İstanbul azahgına Ilgaz bakımı il• 
met Nuri, İstanbul azalığına aza ııı, • 
lazımı Süleyman Nazmi, Antalya •;~ 
lığına Karaburun hakimi Mahmut ~ 
bal, Ankara sulh hakimliğin~ Sö •. ut.ıJ • 
kuk hakimi Ali Haydar ta) ın cdıltıl 
}erdir. 

icra kanunu 
değiştır ilmil}ecek 
Ankara, 28 (Telefonla) - yeniol, 

icra kanunu projesi hazırlanmakta f' 
duğu haberleri Uzerine adliye müst~. 
B. Hasanla görüştilm. Bana dedi 1'1•1J 
"- Hala mer'i olan icra kanurı\J .~ 

ve uzun bir tetkik mahsulüdür. :Met 
1 
r' 

mevkiine yeni konmu§tur. Bu itib 

tadili mevzuubahsolamaz . ., ~ 
Diğer taraftan aldığım mal(iınst• / 

re, vek§.let icra teşkilatı etrafında ~ 
kikat yapmaktadır. Tcbliğatın basit / 
tirilmesi ehemmiyetle gözden eeçı 
mektedir5 



1 Şark Ekspresindeki 1 

l~~::~!E~ _ll!_.,,J --····-···· ................ -......... ... 
YAZAN: " lng~ çetMen: 

Agatha Christle V. &. 

Kompartimanın perdesi kalktı ve 
bir kadın başı gözüktü 

Birinci kısım 
1 

Toro• ek•pr .. ınd• g6ze 
~arpan bir JOlcu 

Halep iatıUYOnunda. Toroa ekspresi 
C!uruyor. Trenin baumağmm önünde 1 
itina ile giyinmif bir Fransız mtilimm 
kuJaklarlD& kadar batını aarmıt kısa 
boylu bir adamla konutuyor. Bu ada -
mm sargılar içinde olan baJından yal
nız bumu ve yukarıya doğru bükülmüı 
uzun bıyıkları görünüyor. 

Hava kı1, her taraf karlı ve buzlu ol
C!uğu için böyle sabahın saat beşinde bir 
yolcuyu ağırlamak hoı bir ıey değildi. 
Fakat mülizmı Dubosk bu yolcuyu her 
halde memnun etmek lUzumunu anla -
mrıtı. Biru evvel konuıurlarken gene -
ral ona "Size na11l teıeldrilr edeceğimi 
bilemiyorum. Davetimi kabul ederek 
lngiltereden Suriyeye gelmekle Fran • 
91% ordusunun namusunu kurtarduuz,, 
aemiş, 0 da verdiği cevapta: "Asis ge
neralim, bir gün benim hayatımı kur • 
~ımf olduğunusu unutmıyacajmı.,, 
sözlerini J.cuDanmiftL 

lılWbmı Duboalı:: bu sözlerin ma • 
numı pek iyi anJıyaımyordu. Yalım tim 
'di yaıunda bulundup Belçikalı M. 
Herkll Puvaro Suriyeye geldiği gilne 
kadar generalinin her gihı gittikçe da
ha fa.ıla biddetlenmi! olduğunu hatır· 
hyordu. o geldikten sonra mUhim hl • 
en.eter obmıttu: Ordu içinde yUbek 
kumandanlardan biri üıtlhar etml• bir 
killeri iatifaımıı vermiftl. Ondan IOllr& 

aenerallnin yUztı birdenbire değipniı. 
Adeta bir hafta içinde on ya§ gençle§ • 
~- . 

BUtthı bu olup blfenlerden IOIU'8 

timdi geri dinen Belçikalıya elinden 
ıeldfti bdar hUrmet etmek icap etti • 
ilni ctftttbıf!yordu. Onan i~ yolcuya 
brp 80Jl derecede na.ıik davranıyor • 

Ctu. 
Bu arada mtllbım Duboak lif olsun 

'diye: 
_ BugOıı paıar. pa.ıarteıi cfintl ta· 

lanbula varmıt oıacabum, dedi. 
Hcrldll Puvaro cevap verdi: 

- Evet öyle. 
- tstanbulda biraı: kalacak mı~? 
- Evet. Bu ıehri pdiye kadar biç 

ı&rmedim. Bir kaç aUaı bir ıeyY&h gibi 
blıqak isterime 

- Her halde çok iyi edcralnir· A • 
yuofya dünyanın en güsel mimari eser
lerinden biridir, g8recelninis· Yalım, 
hava kıt oldutu için seyyah çok de -

litdir. 
- öyle. 
- ttmit edelim ki Toroı dallarmda 

ebprea karlara saplanıp kalmasın. 
- An ura böyle ıey olur ınu? 
- Evet olur. Yalnıs bu yıl bucfine 

kadar henlls böyle bir hldiıe otınadt. 
- •-··llab böyle bir ı:orluta uğra -&I.,. dan gelen ha • 

mayıs. Yatnıs, Avrupa 
berter pek de iyi değil. 

- Galiba BaJ.kanlara çok fa.ıla kar 

Jağacakmıf. 
_ AJınanyada ı;yte diyorlar. 
Bu ID'llda. bapnnın ucunda. kom -

birinİı1 perdesı kalktı 
~ft dıpnya dopu eiil -

di. eli 
Meri DebentıanıwBaiclattaD glu: 

du. Orduc19n haJktıgı per:ınitti· Ne 
denberi gözilne uykım u1 telinde ne 
K k . d ne Muı o ' 

er ilk tremn e, aıU bir saat otıun 
de ıon gece yolda 1 kusuzluğun ver 
kapanmamııtı. Böyle uy mamn 
diır.: n:ıllkle beraber koınpartı •& sene . . d ba•mı kal-
boğucu 11cak havası ıçıdn e s 

-'- bakJYOr U. 
-· AL14f• dıpnya inin altında ko-

Genç kadın pence'l'el BunJardaD ba • 
nupn ild adanı• baktı· BelçiblJDID 
p &anlı olan usun ~ dak~ 
haline gUieceti geldi. u eli kendine: 
tebeuUmfl zor tuttU. ; onun içhı 
"Dıpna ~lE ıofuk ~be. de "] 
treni hu tadar ısıtJ10r~ itttA Fa -
dL Penceresisd biraZ aç 
kata amadı. 

Bu arada kondüktör konupn yolcu
lara yaldaıtı. Onlara artık hareket n • 
manınm gelmit oldutunu anlattı. Sut 
tamam bete ıelmitti. 

M. Puvaro ppkaamı çıkardı. Kom • 
partımandaki Meri Debenham zihninin 
çok meıgul olmasma rağmen Belçika • 
hnm çıplak baıını görünce ıUimekten 
kendini alamadı: "Bu kadar gülünç kı
yafetli bir adam nasıl ciddi olabilir?,, 
diye düşündü. 

Mülbnn Duboık ıon teıyi nutkunu 
kekelerken M. Puvaro kendisine teıek
kür etti ve acele ile trene atladı. At'ka
smdan kondilktör bindi. Şapkalar 111 -
landı. Tren kalktı. 

ICondükt6r M. Puvaro'yu kompartı -
•nm• getirerek lilb ınefruptmı ip -
ret eder gibi: 

- Bakın, Möıyö, her fCY milkemmel 
dedi. Bavulunuzu ıuraya koyduk. 

Kondüktör manalı bir tekilde elini 
usatmııtı. :M. Puvaro bu hareketin ma
nallDI anhflll adamlara mabet» bir ta
vırla avucunda aıktığı bir banknotu u
zattı. 

- Çok teıetddlr ederim!.. Biletiniz 
bende. Fakat pasaport llzım. btanbul -
da kalacak mısınız? 

- Kalacajmı... Galiba trende fazla 
yolcu yok? 

- Hayır. Yalnu ild yolcu var. Biri 
Hhıdlltandan gelen bir İngiliz, öteki de 
Baldattan gelen bir ~dm. Bir ıey arzu 
ediyer nwıunuz? 

• Puvaro bir lite maden IUJU istedi. 
Sabahın uat beflndo beyle trene bin
mek pek tatsıs blr ıeydL Gilnefiıı dol· 
masına daha l1d aaat vardı. M. Puvaro 
bir köşeye bUzüldü. Bir iki saat kestirdi. 
tJJllfttilı -vmt dit dö fi~uıa ıeJ: 
mitfl. Kalktı. Bir kahve içmek için lo
kanta vagonuna gittL 

Burada yalnıs bir kiti vardı: Genç 
tngiliz kadını. Genç kadın otus yqJa -
nnda g8rllnilyordu. Sabah kahvaltıamı 
ıımarlayıp, yemek yiyip kendfalnin 
tren yolculuklanna alıJkm oldutunu 
göateriyordu. Onda hafifmqrep olmak
tan .dyade ddd! bir kadm hali ... 

Biru aonra içeri usun boylu bir a • 
dam girdi. Bunun da Hlndiıtandan ge
len İngiliz oldufu anlaplıyordu. 

Yenl selen iııciJis ıenç imi seltm.
ladı: 

- Bonjur matmuel Debenham. 
- Bonjur miralay Arbutnot. 
lngiUs sabiti bir aandalyanm arka • 

Jıtm& dayanarak genç Jmm lwfıunda 
durdu. 

- Rahatım etmiyorum ya? 
- Ha:F! oturunua. 
- taun aabah kahvaltıamda gne -

selik etmek arSU1Unu pek duymuyor. 
- HaF· Fakat korkmayın sizi yi -

yecek deiiJim. 
MiralaY oturdu. Ganonu imirane 

bir selle çatırdı. iki rafadan yumurta 
ile ıfltlil kahve ıamartadr. Bir aralık 14. 
Puvarö'ya doğru baktı. Fakat yine, sa
londa yabancı ldmae yolmıuı gibi ko • 

0upıakta devam etti. Bir milddet aonra 
ıenç tas kalktı. Kompartnıwıma gitti. 

öfle yemefinde de iki tngiliz bir 
ınasada oturdular. Salonda yine kendi • 
Jerinden bqka kbme yokmuı gibi ko -
nqtular. Miralay genç kısa Bağdat bak
landa bir takım ıualler sordu. Konuı -

1118 araaında her ikiılnln Bağdatta bir 
taıam doatlan olduğu anlqtbyordu. Bi
rlbirlerlnc daha siyade ıamdılar. Yine 
bit konupnalardan genç tngı'lb kızının 
Batdatta bir aile yanında mlirebbiye o
ı,rak çal11tığı anlaplıyordu. M alay 
genç kın dofruca tngiltereye mi git -
tf~I yoba tatanbulda bir kaç gUn ka • 
Jaeatım ım sordu. 

- Hayır, dofru Londraya gidiyo -
rum. 

- tıtanbulda bir nç gUn kaJmama k 
bir yolcu için çok esef edilecek bir py
dlr. 

- Ben iki yıl evvel yine bu yolda 
aeyabat ettim. htanbulda o vakit üç ıtln 

ka1mıftım. 
(Arkası "'1:1') 

Mahkemeyi red 
isteği reddedildi 

l Müddeiumumi polislere konferans verdi 

Otomobil kazası muha
kemesine devam olıınuqor 

Bir kaç yıl önce, bir yaz akşamı 
Ortaköyde feci bir otomobil kazası 
OlmUf, sadruam Sait pap muie Veh
binin kullandığı otomobil, cadde i12-
rinde bir askere çarpIJ11!t, asker der
hal can vermişti. Suçlu, bu vakadan 
dolayı evveli. alıkonulmUI, sonradan 
salıverilmittl 

lstanbul iiçüncU cezada yapılan du
l'Ufm&, bir haytt pblt dinlenilerek 
ve bir kaç keşif yapılarak son eatlıa
sma yaklagmıı, müddelumumt Feri
dun Baga.na mtıtaıeasmı bildirmlg, 
suçlunun otomobili 100 kilometre hız
la sürdilğüne işaretle, t.edbirsizlik, 
dlkkat.alzllk ve n1zamlara riayetsizlik 
De 611lıne sebep olmaktan cezalandı
nlmasmı lstemigtL 

Bunu takip eden safhada suçlu 
bir istida vererek, 13 aebep göster
mek auretile mahkemenin bitaraflığm
dan f(lphe ~. heyeti redıdet
mlftl. Reddedince de dava oldufu 
yerde durmuet;a. 

Reel dolayıslle, U8Ulen vaziyeti tet
kik: eden alır ceza heyeti, d015YB.yı 
ve istidada yazılı sebepleri gözden ge
çirmlı, neticede mahkemenin bitaraf
lığını bo7'fuğu va.rid olmadığını, bu 
itibarla reddin kabul oluııamıyaea.ğmı 
kararlaştmru§tır. 

Dosya tekrar ilçilncll ceza.ya gfin
derilmlf, dilıı aabah J9Dlden celse 
açıbmt ve bazı tetkikat yapılıp kara
rm bildirilmeal için dunı1111anm de
vaım 12 t.epiıılevve1 aaat 15 e kal
DIJlbr. 

P•ll• Halterleri 

Çocuk deyip 
geçmemeli! 

Fenerde oturan 14 yqmda Feyzi 
ne 13 yqmd& A1l t.op o;ynarken ara
Jannda kavga çıkmıf, Ali jiletle Fey
ziyi sol kalçasından yaraiamıttır. Ya
ralı çocuk EU&l lıaatahaneelne kaldı
nlmıotır· 

KOÇ(tK KınlARBAZLAR - Ba
yazitte cami arkumda oturan 13 ya
tmda M'e1ımet, seyyar simitçi H ya
tmda Mustafa, 12 yqmda Ultff, 16 
yqmda Mustafa dün Baya.zit camiinin 
avlusunda zarla kumar oynarlarken 
yakala.mmelardır. 

'USKUDARDAXİ YANGIN - Ev
velki gece Uıldldarda Validei atik ma
hallesinde Baflarbqı caddesinde bak
kal Salilıfıı dtlJrklnmdan yangm çık
llllf, bu dtlkklnla Ozerindeki ev ve 
yanmdakl Azminin iki evl ve bir kah
\19 dUkkAnı tamamen yanmıftlr. 

Yangmm neden çıktığı henüz tee
blt edilememifttr. 

OTOMOBİL KAZALARI - Fm· 
dıklıda Mezarlık yokU§unda oturan 
Halide 1108 numaralı otomobil çarpa
rak yaralam11tır. Şoför kaçınıı, ya. 
ralı butahaneye kaldınlmıgtır. 

Bun.dan bqka KöprU tu.erinden 
gegen 4'976 numaralı otomobil Kum
kapılı Agoba çarparak ağır IUl'ette 
yaralamJftır. Yaralı Guthane huta
haneelne kaldınlmı§tır. 

SANDIKTAKİ PARA yt KiM ÇAL
MIŞ? - Usldldarda SeIAml Ali efen
di mahallealnde 'OzUm kızı sokağında 
oturan 70 yqlarmda Satenik zabıtaya 
mtlracaat ederek sandığında bulunan 
142 llra.sı ile bazJ etYaamm çalmdıfı
nı iddi& etmlo. dllphesinin bir glln ev
vel evini temislemefe gelen Toto U
r.ertnde oldutunu aöylemi§tir. Toto 
)&kalanmJt, çaldıfı para. ve egyalar 
bulunarak l&hibine veriJmittlr. 

İŞTEN ÇIKRİLAN KAPI'AN -
Şirketi Hayriye mttlettfelerinden Bay 
Fuat evvelki akeam BU.ytlkdere iske
lesinde dolaf!rken blr mnddet evvel 
işten çıkarılan Seyfi kaptanın taamı
suna 11fra.mılbl'· 

Seyfi kaptan mUfetttıl yumrukla 
cUSvmU, ve diflenle kolundan I8ll'Dlll-

TRAMVAY ıu-ILERJNIN BiR l Cllrmn meşhut kanununun~ 
~· be gUnU tatbikine bqlanacaktır. JCa. 

IDDIASI nun ve buna batlı talimatname eır.. 
Bam mtıeeseaeler:ln, iş kanunu tat- fmd& zabıta mem.urlarmm tenvir • 

bik mevkiine girdikten aonra çalışan- dilmeeine lüzum görlllmill, latanbu1 
tara. verilecek olan baklan önlemek mUddeiumumiai Bay Hikmet Onat dUa 
için gimdiden tec:ıbirler almakta olduk- sabah viliyettekl büyük salonda top
lan yazılmJftL Tramvay lirketinin lanan zabıta memurlarına bir konf• 
de bu t.edbirlere bq vurduğu söylen- rau verm.lştlr. Resmimiz bu konfe. 
mektedir. ransta bulunan polislerden bir Jmım-

DUn tlca.ret odasındaki sanayi mU- m g&lteriyor. Pertembe gUnilııden 
dürlnğilne bazı eski tramvay işçileri itibaren BeYoflu ve İ8tanbul cihetinde 
müracaat ederek itten çıkarılmıt ol- iki mahkeme faaliyete geçecektir. 
duldanın bildirmişler, kendilerine ya
pılan bu haksızlığın müdafaa edllinc
sini istemlelerdlr. 

Öğrendiğlmir.e göre bu lKller bu
gün istida ile de müracaat edeeekler
dir. 

11 LIRAYI ZiMMETiNE 
GEÇiRMiŞ/ 

Belediye mezat idaresi münadisi 
iken zimmetine 17 lira 49 kuruş ge
çirdiği iddiasile tevkif edilen Saibin 
durupıaaı lstanbul ağır cer.a hakye
rinde, dün aktam üzeri son safhasına 
gelmietır. 

Mtlddelumumt Ahmet Muhlis TU
may, ceza ı.temıı, fakat Saibln ma
zlai t.emia olduğu, ~ pek az 
miktarda. bulunduğu, esasen bunu da 
ödediği noktasmdan cezasının azaltıl
masını bu isteğine katmıştır. 

de beraathıi iatemif, aamil'-1' 
arasında duran kansını ve kızlarını 
göstererek, k'.endi mahkfun olursa, 
onlarm da perişan olacaklarmı söyle
mle. bu sırada karım ve kızlan ağ
Japnşlardır. 

Bakyerl dosyayı tetkikten geçirip 
kararmı verecektir. 

NAKLiYE ÜCRETLERiNDEN 
ŞiKAYET 

Diracat tacirleri, ihraç maddeleri
nin naklinde bazı vapur acentalarmm 
fazla nakli~ tlcreti aldıklannı ve 
bundan arar ettiklerini 'l'Urkofls mer
kezine bildirerek tavassutunu rica et
miflerdl. 

Tllrkofiıln bu acentalarla yaptıfı 
temaslar neticesinde nakliye fiatlan 
bir miktar indirilmiftl. 

İhracat tacirleri yeniden tica.ret 
odasına müracaat etmftler ve ihracat 
mevsiminin geçmekte olmasına rağ
men nakliye fiatlarmm çok pahalı ol
dufunu, bir defa da odanın bu husus
ta acentalarla temasa geçmc1i?ti iste
mişlerdir. 

Ticaret odası dileği na.zan dikkate 
alarak acentalarla ayrı ayrı temas et
miştir. Vapur acentalan, nakliye fi· 
atmda asgari haddi tatbik etmekte 
olduklanm, maamafih blr daha vazi
yeti tetkik ederek mümldln olan ın. 
dlrmeyt yapacaklannı btldhıniı:ılerdir. 

ÇUKURLARA ISARET 
KONULACAK. 

Şehrtn bir çok yerlerhıde açılan 
~lara işaret konulmadıfl, bu yüz
den kazalar olduğu görUlmUt. ali.ka
dar ılrket ve mUesseeelere teblifat 
ya.pılmqtır. 

Tamir için açılan ıu hava gazı, e
lektrik çukurlannm bqlarma kon
mak Uzere ayn ayrı itaretler teeblti 
dilşUnUlrnektedir. 

tır. Zabıta tahkikata başlamqtn'. 
KÖPEK ISIRDt - Nlpat:qmda 

Vali konağı raddesinde KUçtlk palu 
apartımanmda oturan Bay Cavadm 
kurt köpefl Kodaman caddeefnden 
geçerken mWkiye mUfettftlerlnden 
Bay Rif atın kızı 6 yaşında Bedlayı 
mrmıetu". Bedia ve köpek kudua te
davihaneaine gönderilmiflerdlr. 

GEÇiT YERLERi NE ZAMAN 
iŞARETLENECEK? 

Geçit yerleriniıı ltaretlenmeel et. 
rafmda yapılan tecrilbelerden mtılbet 
bir netice elde edilememiş, yeniden 
Avrupa belediyelerinden bazı malGmat 
sonılmuetur. 

Geçit yerlerinin işa.Tetlenmeal tlm
dilik meçhul bir zamana kalmJttır. 

BERBER DOKKANLARINDAKI 
TASLAR K.ALDIRILA.CAK 
Bazı berberlerin sıhhi muayene,. 

gelmedikleri, dUkklnlarmda eski alaıo 
tem taslarla mllfterilerin yU.zlerini ,.. 
kadıklan yapılan t.eftltlerden anı.. 
11bmftır. 

Belediye tarafmda.n şubelere ,..._ 
den emir verilmit, bllytik küçük ıı. 
berber dUkkAnında musluk bulunm• 
tasların k1&& bir saman zarfmda 
dmlmuı blldlrflmfştlr. 

KONSERVATUVARA GIRJQ 
IMTIHANI 

Konesrvatuvan bu lleD9 ·talebelerin dUn f!ntlhanları 7&1 .... 
tır. Muvaffak olanlar iki glln r.art_.; 
da belli olacak w ult talebe olarai 
kaydedlleceklerdlr. 

SAliLIK. BAKANI AVRU· 
PAYAGITTI 

Bir mtıddettenberl gehlim.lale 
lunan Sıhhiye Vekili Refik Sayd 
dilıı akeamki ebpresle Avnıpaya 
mlttir. 
MUAMELE VERGiSiNDE YA~ 
PILACAK. DE(;IŞIKLIK. iÇIN 

Muamele vergisi kanununda -·~ 
lacak deiitikllklere esas olmak n-.
bUtUn sanayicilerin dinlenmLeebdld 
sonra hazırlanaca.k olan rapor yaJQIMı~ 
da Vekllete verilecektir, Ticaret 
dası sanayi tubeel direktöril Bal~ 
Nezihi dün öfleden evvel paspas 
yazmacıları, öfleden sonra da Sa.builil 
ve zeytin yağcılan dinlemigtir. 

Sanayi mensuplannm dinle~nlbıMlllll 
bugt\n bitfrlleeek ve raporun en 
bir zamanda hazırlarımasma bql 
caktır. 

F ATIH NOTERiNiN DURU 
MAS/ BUGÜNE KALDI 

Geçende, zimmetine para geç~t4111 
ten tevkif edilen Fatih noteri 
il"" noterlik memurlarmdan Fevll, 
Milnevverin durqmalarma 
ağır ceza hakyerind dün öğleden 
ra başlanacaktı. Fakat daha -e 
duruşmalarm saat 18 buçuğa 
uzamasından dolayı, durumıa 
öğleden sonraya bırakılıpışt:ır. 

INGlLIZ SERMAYED·~~ 
Şehrlmiııe gelmiı olan tngtUa 

anıyedarlarmdan Somervil dün 
Ankaraya gitmietir. Kendisile 
te oehrimize gelen Baldvin Veb 
draya dönmüştü. Bir kaç güne 
yeniden İstanbula gelip .Ankarqa 
mesi bekleniyor. 

BAY HOSNO YAMAN 
Bir mttddett.enberl 11ehrtm 

hman İktisat Veklleti teft!t 
reisi HUsnU Yaman ~n .. Ankara~ 
reket etmlltlr~ 



Moskovadaki ikinci maç 

Takımımız müdafaası 
·bozukluğundan yenildi 1 

Dinamo takımına nazaran zaif olan lspartak 
takımı ile yapılan maçın taf silô.tı 

Moskova, 21 (Hususi muhabiri-
mizden) - Bugün Dinamo stadında 
ikinci maçımızı lspartak takımile 
yaptık. Stad tatil günü olmamasına 
rağmen yine dolu •.. Yüz bin kişinin 
böyle tatil günü haricinde toplan
ması Rusyadaki spor telakkisini gös
termek itibarile çok şayanı dikkat
tir. 

Hük~met localarında hükömet ı 
erkanının çoğu, Karahan yoldaş ve 
refikası, yüksek spor teşkilatı reisi' 
Herçinko ve kafile reisimiz Bay Cev 
det Kerim lncedayı bulunuyordu. 

Saat dördü yirmi beş geçe bizim
kfler çıkarak halkı selamladılar. Ar
kasından Moskova ikincisi lspartak 
takımı göründü. Her iki takım kap
itanı birbirine günün hatırası olarak 
bayrak ve buket verdiler. 

Takımmuz şu şekilde dizilmişti: 

Cihat, Hüsnü, Faz.ıl, Fikri!t, Esat, 
Reşat, Necdet, Sait, Fuat, ş(ıref Dan 
yal. Hakem Suphi Batur idi. 

tık maçımızda olduğu gibi korayı 
onlar kazandığı için yine güneş al
tındaki kaıleye düştük. Talihimize 
bugün rüzgar da fazla esiyordu. 

llk akınımız müdafaa hatların
da kesildi. Sağ haflannın uzun bir 
vuruşile sol tarafa giden topu seri 
bir oyuncu olan sol açıkları kalemi
ze kadar sürerek ortaladı. 

Merkez muhacimlerinin kafasile 
kaleye giden topu Hüsnü kurtar
dı. 

Ortadan seri ve teknik bf r hücum 
yapıyoruz. Fuat, Sait ve Şeref ara
larında güzel bir kombinezonla önün 
deki müdafaa hatlarını geçerek ka
leye geldiler. Fuat on metre mesafe
de kaleci ile karşı"katjıya kalma -
sına rağmen bu fırsatı kaçırdı. 

Soldan seri bir akınla kalemize 
inen 5:ovyetl~r topu az bir surette 
sağ içlerine geçirdiler. Fikret üstü
ne koşmasına rağmen sağ içleri sıkı 
tütle topu ağlara taktı. Bu gol <!oku 
zuncu dakikada olmuştu. 

Sovyetler - 1, Türk tak'Ttnı O. 
Bizimkiler ümit etmedikleri bir 

anda yedikleri golden fazla mütees
sir olarak oyunlannı bozdular. Ade
ta bir şa§kınlık devresi geçiriyorlar. 
Sovyetler uzun sürmiyen bu şaşkın
ldt devresinden azami istifadeyi te
min için kalemizi üstüste akınlarla 
tehdit e~irorlar. 

Bizimkiler golün neşesile 35 inci 
dakikadan 42 inci dakikaya kadar 
çok tehlikeli akınlar yaptılarsa da üç 
ortada anlaşma olmadığından bir 
netice alamadık. Ve ilk devre 2 - 1 
mağ16biyetimizle nihayetlendi. 

İkinci devreye takımda ufak bir 
tadilat yapılarak çıkıldı. Danyal 
çıkını~ Fikret sol açığa, lbrahim sol 
hafa alınmış ... ikinci devre saat 5,:m 
da Sovyetlerin akınile başladı. tık 
akınlarını büyük bir tehlike atla
tarak savuşturduk. Sağ içlerinin şü
tunu göğsüne çarptıran Cihat kale
sini büyük bir tehlikeye soktu ise de 
Esat kaleye girmek üzere olan topa 
mani oldu. 

Birinci dakikada haf hattından 

aldığı pasla müdafaamızın ilerde 
olmasından istifade eden sağ içleri 
kaleye kadar giderek sıkı bir ~ütle 
Cihadın plonzonuna rağmen takımı
nın üçüncü golünü kaydetti. 

Sovyet takımı 3, Türk takımı 1 . 
Fikretin açığa gelmesile kuvvet 

kesbeden sol taraftan mütemadı su
rette karşı kaleyi tehdit ediyoruz. 
Faka üç ortanın birbirile anla~ama
ması nefis ortalayışlan heba ettiri
yor. Soldan yaptıkları bir akında 

sol içle karşılaşan Cihat sakathna
rak çıktı. Yerine Necdet girdi. Sov
yetler tekrar hakimiyeti ellerine al
dılar. 

Kalemize yaptıklan her hücum 
tehlikeli oluyor. Arada sırada yaptı
ğımız akınlar da şahsi kabiliyetle
re istinat ettiğinden tabiatile neti
ce alınamıyor. Müdafaada Hüsnü 
harfkiıllde kurtarışlar yaparak .Jili'. 
çok gollere mani oldu. Ve vaziyet 

değişmeden bu oyuo da 3 - 1 mağ
Hibiyetimizle nihayetlendi. 

tık karşılaşmayı yaptığımız Di
namo takımının bizden çok yüksek 

olduğunu kabul etmek lazım gelir. 
lspartak ile arasında klas farkı 

vardır. Yenebileceğimiz takıma mağ

lıip olmamız sırf forvetin bozuk oyu
nu yüzünden olmuştur. 

Müdafaa, üstüne düşen vazifeyi 
başarmıştır. Bilhassa Hüsnü başlı 

başına bir çok goller kurtarmış-

tır. 

Niyazi SEL 

GALATA MEYDANI 

Sovyetlerin 
zaferi 

Bazı gazetelere göre 
Habeşistanın Milletler 

Cemiyetine sokulmaması 
Avrupa devletlerini biri 
birine düşürmek içindir 

Habeşi.stanın Milletler Cemiyeti 
asamblesine sokulması kararının pek 
devamlı olamıyacağına dair yazı
lar yazan Ingiliz gazetelerinden bil
hassa ''Daily Mail,, bu defa Habeşis
tanın Milletler Cemiyetinde kalma
sında en çok Sovyet Rusyanın amil 
olduğunu yazarak şunları diyor: 

"Bugün herkes pek ala anlıyor ki 
Moskova, Jtalyanın Madritteki Kızıl 
hükumete karşı tesir icra etmesine 
mani olmak ve bu suretle Avrupa
nın faşist devletleri ile faşist aleyh
tarı devletlerin arasını açmak is
tiyor. 

Sovyet hariciye komiserinin 
Habeşistanı alıkoymak hususundeki 
planı son dakikada bir çok küçük 
devletlerin vaziyetlerinin değişmesi 
dolayt.Sile muvaffak oldu.,, 

Daily Mail gazetesine göre, Lit · 
vinof, İspanyadaki kızıl aleyhtarı 

hareketin Akdenizin garbında da te
sir göstermeğe ba~ladığı zaman hasıl 
olabilecek beynelmilel kanşıklığı 
mevzuu bahsederek küçük devletleri 
iknaa muvaffak olmuş. 

Ayni gazete, bu hadise etrafında 
Fransız ve Alman gazetelerinden 
parçaJar nakletmektedir: 

Le Journal gazetesi: 
"Cenevre komedisi, SovyetJer he

sabına büyük bir zafer ve garbi Av
rupa devletleri hesabına da bir mağ
Inbiyettir. Ayni zaman içinde ltal
yayı beynelmilel sahadan atmak, 
Romaya muhalefet hususunda Lon
dranrn müzaheretini elde etmek ve 
Milletler Cemiyetinin şampiyonu 

yerine geçmek Sovyet Rusya için ne 
mükemmel bir kozdur.,, 

Le Jour gazetesi daha şiddetli 
yazmış ... Diyor ki: 

"Stalin ve onun ajanı Litvinof 
bir kere daha bize ihanet ettiler. 
l\foskovanın istediği Fransanın as
kerini Almanyanın askerine saldırt
maktır.,, 

Le Matin gazetesi: 
"M. Litvinof, yalnız bir gaye ta· 

kip ediyor. O da İtalyayı ilerde hey
nelmilel müzakerelere iştirakten 

alıkoymak ve bi!ş Lokarno devletinin 
konferans aktetmesi projesini torpil 
lem ek.,, 

Almanca Lokal Anzeiger gazetesi 
şöyle diyor: 

"Litvinof Avrupada siyasi bir 
anlaşma husulü için mevcut olan en 
küçük imkanları da tehlikeye dü
şürdü.,, 

Daily Express gazetesine Roma-

Hergün bir hikaye ---_.-ı 

Kavanozun içindeki. 
Alman Hikayui 

Profesör Lenneman, tıp fakültesin
deki ders salonuna girdi. Elinde bir 
kavanoz tutuyor, parmaklan arasın
dan kayıp kırılmasın diye çok dikkat
li hareket ediyordu. Bu kavanozu, 
daha demincek üniversitenin müzesin
deki camekanlardan birinden almıştı. 
Kavanozun içinde acaip şekilli bir şey 
duruyordu. 

Profesör, kavanozu itina ile kür· 
sünün üstüne yerleştirdi. Sonra ce
binden not defterini çıkardı, kavano
zun yanma koydu. Parmaklarmm u
cuyla yaprakları birer birer çevirdi. 

Seslendi: 
- Müller, bu kavanozun içinde 

ne var?. 
Talebe, bunu bilmediği için me· 

yustu doğrusu.. ÖksUrdU •. Kekele
di: 

- Bir ayyaşın ciğeri olsa getek ! 
Profesör, canı sıkılmış bir halde 

başını saJiadı : 
- Yanlış, oturunuz!. 
İği.idi, not defterine bir şeyler 

karaladı ve başka bir talebeyi kaldır
dı: 

- Msyer, nedir bu kavanozun 
içindeki? 

Talebe, titriyerek ayağa kalkıp U· 

zun uzun baktı. Zangır zangır titri
yor, kavanozun içindeki şeyin ne ol
duğunu bir tUrlU kestiremiyordu. Bir 
haylı susup, bu susmanın sonunda, 
korka korka şöyle dedi: 

- Bu, bir keçinin kalbinden bir 
parçadır!. 

- Gene yanlış, oturunuz? 
Profesörün üçüncü olarak ayağa 

kaldırdığı talebe, şu cevabı verdi: 
- Bu, bir sigara tiryaldııinin .. . . 
- Siz de ot11runuz, o da değil! 
Sıra ile, 33 tıp talebesi, 3:? dok· 

torluk namzedi sigaya c:ekildi. Kimi 
bir insan midesi. kimi bir inek ciğe. 
ri, kimi de büyük bir tacir beyni 
olduğunu söv!edi: cevaplar, hu 
yolda. A'fl'A lnnch Hi<: bJrinin cevıı hı 

profesörü memnun etmiyor, bilakis, 

ÖLÜM 
Uzun zamandanberi hasta bulunan 

sabık Adalar kaymakamı Bay Behçet 
Aykut dün ölmüştür. 

Muhtelif kazalarda kaymakamlık
larda bulunmuş olan Bay Behçet, ça
lışkan, müteşebbis, haluk ve hayır 
sever bir zat idi. Vefatı tanıdıkları -
nı çok müteessir etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 de Kadı
köyde Bahariyede Cevizlikte İleri so· 
kakta 1 numaralı apartımandan kal
dırılarak namazı Kadıköy iskelesi ci
varında Osmanağa camiinde kılındık
tan sonra motörle Köprüye ve oradan 
da Merkezefendideki aile kabristanı
na götürülerek defnedilecektir. 

ilimin ho§Ilutsuzluğunu 
arttırıyordu. 

Profesör, 33 ta.Iebeden 
cevap alınca o derece kızgın 
geldi ki. . . • . Adeta kUpl 
ateş püskürdü. Alim, cahille 
gilrledi: 

- Bol bol bira içmesini ve 
ne meyhane dolaşmasını bili 
kat, iş tahsile, tetkik ve 
geldi mi, bunu ciddiye al 
bir tilrlU. Bilseniz, bu ka 
içindeki nedir, bir bilseniz! 
şimcU anhyabildiniz mi? Ne 
Bari ben anlatayım da öğrenil' 
bir "Diksi,, dir; yani. •.. 

Derneğe kalmadı, müzenin 
hafaza memuru, tık tık ka~ 
rup, "Giriniz!,, denilmesini 
den ders salonuna girdi. Tel 
laşh, lakin gene gürültü e 
için ayaklarının ucuna basa baJI! 
süye yaklaştı. 

- Affedersiniz, Her Prof 
- Ne var ki? 
Müze muhafaza memuru 

Ağzını profesörün kulağına y 
rıp, mırıldandı: 

- Aldığınız kavanozun için 
lunan şey, sandığınız şey değil 
Ben, "Diksi., yi başka bir ka 
nakletmistim. Geçen sömest 
ri başka bir kavanozda saklıyo 

- Peki, ya bu kavanozdaki 
Profesörün gözleri dönmUştil· 

ze muhafaza memuru. önüne 
rak, ellerini kavuşturdu, uğu 
kekeliyerek verebildiği r,evap şu: 

- Bu ka .... vanozun içinde ... 
-Ey? 
- Geçen sömestrdenberi. .. 
- Devam devam? 
- Benim . ... 
- Tekmille lakırdınn 
- Tozlan sildiğim ..• 
- ?! ... 

Yen 1 

idare mecmuası 
Dahiliye Vekaleti tarafından ç 

rılmakta olan İdare mecmuasının 
inci sayısı çıkmıştır. Bu nUshsS 
idari ve resmi kısımdan başka a 
Şükrü Adalın (Al manyadaki bel 
teşkilatı) isimli etüdü bulunın 

dır. 

EMINôNO HALKEVINDE 
MANCA DERSLER/ 

Eminönü Halkevinden: 
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Çok fazla bir sürate malik olan 
sol açıklan ortalarda yakaladığı top 
la önüne çıkanları atlatarak kalemi
a doğru akıyor. 20 metre mesafeden 
kalemize şilt çekti. Burada en mu
vaffakıyetli oyunlarını oynayarak 
hundan çok tehlikeli şiltleri kurtaran 
Cihat maalesef bu topu bloke ede
miyerek göğsüne çarptırdı. Ve top 
üstünden aşarak kaleye girdi. 

Galata rıhtımı üzerinde yapılacak 
meydana ait proje, liman idaresi ta
rafından şehir mütehassısı Prosta ve
rilmiştir. Prost, şehrin umumi planı
nı hazırlarken bu meydan etrafında da 
bir karar verip planda işaretliyecek
tir. 

dan bildiriliyor: ---------------

Her sene evimizde açılmakta 
Almanca kursları bu sene de 1/ 10 
perşembe günü açılacaktır. Ders 
leri paz:ırtesi ve perşembedir. 
17, 18, ve 19 da başlamak ~ 
kurslar üç derece üzerinedir. ve 
etmek istiycnlerin her gün evimiz 
rosuna baş vurarak kayıtlarını yat> 

Sovyet takımı 2 - Türk takımı 
o. 

Bu golden sonra bizimkilerin mah 
81ls bir derecede canlılık görüldü. 
Galip gelmemiz ihtimali olan bu ta
kım karşısında mağlubiyet acısını 
tatmamak i~n çok çalışıyorlar. Fa
kat bu kadar yırtınmamıza rağmen 
forvet hattının bozuk oyunu netice 
almaktan bizi her an uzaklaştırıyor. 
gtinün eın muvaffakıyetli oyuncusu 
yine HüsnU. Yaptığı müteaddit kur-1 
tarışları 100 bin kişi çılgınca alkışlı
yor. 

Sol açık oynıyan Danyal hiç pas 
alamıyor. Bütün akınlarımız hazan 
sağdan hazan merkezden ve en faz
la münferit olqyor. Fikret bir aralık 
geriden kaptığı topla hasım müdafaa 
s nı birbirine katan ince çalımlar· 
la geçtikten sonra avut çizgisine 1 

Su topu 

"İtalyanın MiJietler Cemiyetinden 
çekileceği bi!klenmişse de diplomatik 
mahafil, onun İngiltere ve Fransayı 
gücendirerek derhal cemiyetten 

• 
şampıyonası 

1 adar giderek nefis bir orta ''aptı. 
Ve geriden ani bir çıkış yapan. Sait i&"' ~ , ..,,,...,.. 
temi& Wr kafa ile topu ağlara tak- .. ,,_ .. ~ 
u. . ı rsr ıPJ(P t ....... ~ 

ç_. ..... 111 e alebette temiz bir Habi!r gazetesinin tertip ettiği sutopu turnuvası diin nihayetlenmiş 
pelfsyonda olan bu gol dakikalarcaıgerek küçük takımlar, gerck.s~· h:rinci tak·mlar f;,ampi~ onluğ'unu Galata· 
alkışlandı. Bu gol 35 inci dakikada Jlsarayhlar kazanmışlardır. Resnıimizde Galatasaray A takımı kapa11 a). 
)'apılmıştr. Sovyet 2, Türk takımı 1. dıktan sonra görülüyor. 

çıkıvereceğine ihtimal vermiyor . 
Musolininin MiJJetler Cemiyeti 

komisyonlarındaki bütün mümessil -
Jerini geri çekeceği söylenmekte ise 
de, bu dahi ltalyanın Cenevr~ ile 
resmi surette alakasını kesmek ma-
nasına gelmiyecektir.,, 

malan rica olunur. 

TAKSIM BAHÇESİNDE 
HALK 

"L'lntransigeant,, gazetesi de f e. 
nevredeki hadise hakkında yazdığı OPERETi ~ 
bir yazıda şöyle diyor: Bu akşam 21,45 d 1 ~ 

KIRK YILDA Bili ,; 
"Kararın kabul edilmesinde Bay ~ Operet 3 perde 

Litvinofun büyük bir tesiri oldu· 1 tablo ' 
ğu söyleniyor. Biraz şaşmak lazım: Aynca elektrik!! ~ 
Çünkü, onun istediği Almanyaya kuklalar 
karşı hareket etmektir. Halbuki. 1-
talyayı Almanya ile birleştirmeğe r.:::::::::m:==ım::mı:::ır:aı.:.....--·~ ... _:J ......... ...- . .. 

mecbur .ederek Alma.nyayı kuvv~t- ı TEPEBAŞI TIY ATROSUNDJ\ 
lendirmış oluyor. Faşrzme karşı bu- Dram Kısmı 
yük bir ehli salip seferi mi düşünü· ı. Birinciteşrin Pt-rşembe ak"aoıl 
yor? Şüphesiz. Fakat Fransayı böy. saat 20 de f' 

le bir maceraya sürükliyeceğini dü- n M A K B E T 
şünüyorsa yan•hyor. Bizzat, l..eon il Yazan: W. Shakespeare. Türkçe•İ 
Blum. Fransanın başka milletlerin i: M. Şükrü Erdem 
rejimi ile meşgul olmıyacağını söy - H FRANSIZ TiYATROSUNDA 
ledi. :ı 

Bugün ltalya. Cenevreden uzak- ii Operet Kısmı 
u DUDAKLARIN 

laşarak, Almanya, Avusturya ve Ma- i! Yazan: Yves Mirande. Müzik: M•"' 
caristanla birleşmiş bulunuJ·or. Kil- il. 1 rice Yvain. Türkçesi: Ekrem R 
çük devletleri müdafaa etmek hu Iİ Çocuk Kısmı 
mu? Beşler konferansı da aşağı yu- ii F A T M A c ı K 
karı gayri miimkün bir hale geldi. !f Ya Af'f Ob M" 'k F h · ~ n zan: ı ay. uzı : e mı ı;1 

Rft1er artık ~k memnun olmuş- =.=m=:=aa:ım::m••llilıı••llll .. -= tur_ 
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-ı oıkemızde I 1 Yapışık kardeşlerden de garibi var! 1 

su çek~_iye ~gitti Aslan adam iskelet adam lasaa· 
Kuyuya duşup boguldu ' 1 

ların ea şişmanı, en kısası! Balıkesirde Bürha.niyenin Mahkeme 
mahallesinde Elmas oğlu 45 yaşların
da kadar olan Zülfü adında bir adam
cağız bir kuyuya dil§erek boğulmu§
tur. 

Zülfi1, iki teneke ile su almak Uze
re evine elli metre kadar uzakta bu
lunan bir kuyuya gitmiştir. Teneke
nin birini doldurduğu sırada kovanın 
ipi kopmuş ve düşmü§tUr. Adamcağız 
i]ile beraber düşen kQ.vıı..yı çık~~ak 
için üç dört metre kadar deriıtlıkte 
olan kuyuya inmeğe ba.slamıştır. lş
tc tam bu sırada nıtubetten yosun 
tutan taşlardan ayağı birdenbire kay
mış ve kuyunun çevresindeki taşlara 
çarparak suların içine gömülmüştür. 

Bu çarpma ve ani korkunun verdi
ği heyecanla kendini kurtaramamış 

ve boğulmuştur. Aradan epey zaman 
geçtiği halde su almaktan dönmiyen 
babalarını aramağa çıkan çocuklar 
kuyul\Un başına geldikleri vakit tene· 
kenin birinin dolu oldui:'llDu, fakat 
kuyunun kovası ile babalarının orta
da bulunmadığını görerek iki tarafa 
aramağa başlamışlardır. 

Çocuklar kuyuya eğilerek bakınca 
suların üzerinde bir karaltı g~üş
ler ve hemen evlerine kosarak anne
lerine, babalarını bulrun:ıdıldarını. 

faliat lfuyunun içinde bir karaltı gör
aüklerini, tenekelerden biri dolu olup 
kuyunun d.a kovnsmm düşmüş oldu· 
ğunu hnber vermişlerdir. 

Kadın, korkunun verdiği heyecan
la hemen kuyuya ko;ımuştur. Sula
rın Uzerinde hareketsiz duran bu ka· 
raltınm kocasından ba.']ka bir kimse 
olmadığını farkederek deli gibi bağır
mağa başlamıştır. Çocukların ve ka
dının haykırışlarına gelen köylüler 
kuyunun etrafını çevirerek Zülfünün 
cesedini çıkarm:şlardır. 

Zavallı adam mosmor bir halde dı
şanya çıkarılmış, ve kend.islne bazı 
harekeher yaptırılmışmış ıse de fay
d~ v~emi§ ve öldüğU anlaşılmıştır. 

~açakçı!ar tarafından mı 
. ötdürüldü? 

lzmlt, (Örel) - Sap~canm Y~
nık Şarkiye köyünde inhısarlar. tak!p 
memurlarından Salih, esrarengız bır 
cinayete kurban giderek öldürülmüş
tür. Zabıta şiddetli araştırmalara 
başlamıştır. Cinayet failinin izleri ü
zerinde bulunmaktadır. 

Salibin tütun kaçakçılığı yapan 
şahıslar tarafından öldürüldüğü söy
lenmektedir. Tahkikat devam etmek-

tedir. 

Sıcak su ile haşlanarak 
öldü 

K d Bc ..... nlırinin Karaili na-onya a ~o:r-· • 
hiyesinin Höyük köyünden Alı Asma-

. d r<oma 
nm kansı evlerinin bahçesın e -s-·· -

. · de kaynamak
şır yıkarken ateş uzcrın .., 
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kla babamı borcundan { 
- Bunu yapma • O ene bor· 

lrur•annıc otmazsınız ki. • • g 
:r • • h c::eyı" yapacaktır. 

cunu ödemek ıçın er :r h 
li or ki babamın a · 

~iz, bana öyle ge y na oltimatom 
laktru da bozdunuz. Ba 

verdi ve: ~ e razi ol· 
''- Egy er Azizle evlenm:~ . k 

y degtlsın, ha • 
ınazsan benim çocugum 

ktmı helal etmem!,, "b" adam o kuzu gı 1 ' 
Diye bağırdı. bana bun· 

beni o kadar seven baba~kan var mı 
kn söylesin har.. Buna 
. k t zavallı ..• 
ıdi acaba?. Fa a • . d Gözle-• t"tnyor u. Genç kızın sesı ı 

ri de nentlenmişti. büyük 
y ·ı annem de, 

- Yalnız o degı • Vaktilc 
·· lüyortar. annem de böyle soy d d"ği za· 

N . . • • · "jc adaını.. e 1 
• 

evın sızın ıçın :r )JUgiln sabı-
maa eftemniıtitn- Fa~at u k\lbul e
den bir it adamı oldugur;;ki ben it 
diyorum. LA.kin ne yazı 

r··aoo ...... i<.f i.o ....... a.oi.ri"i·ö·i·rı·cia ....... ıi"rr···· .. ·0·r·i<·0i< ........ v.0··· .. ···3·5····1 
1 santim uzunluğunda bir kadın.. 1 
.......................................................................................... ·-················-·······················-·······-·························: 

Yapı§ık kardeşler bugün dilnyanm/ 
ne meşhur garibelerinden biri veya 
ikisi... Fakat, dünyanın onlar kadar 
garip daha nice mahlUkları var; yal
nız, bunların u~rinde reklam yapıl
madığı için isimleri pek kulağımıza 
kadar gelmemiştir. 

Yapışık kardeşler de son seneler
de isimlerinin unutulma tehlikcsile 
karşılaşmışlardı. Fakat, böyle fır
satlardan istifade etmesini bilen açık 
gözlerden biri onları evlendirmek te
şebbüsü ile işe girişti. Birini evlen
dirdi. Sonra boşattı : Bu suretle, ya
pışık kardeşler üzerinde . bir ~lay d:
di kodu yapıldı. İsimlen yenıden bu
tün dünyaya yayıldı. 

isimleri meşhur olmıyan diğer ga
ribeler arasında "Aslan adam,, ''İske
let adam., ve "dünyanın en şişman a
damı,, ile "dünyanın en küçük kadını,, 
vardır. 

ta olan dolu kazan devrilmiş, Ali Os
manın beş yaşındaki Adil ismindeki 
çocuğu sıcak suyla haşlanarak ölmüş

tür. 

adaınlannı pek kuru ve soğuk bulurum. 
_ Bilmemki sizi nasıl inandırmalı? 

zannediyorsunuz ki onları ben kışkırt
tım. Sizden batka hep beni beğeniyor
lar, beni seviyorlar. Beğenmemeleri 

ve sevmemeleri için onlara fenalık yapa· 
maın ya.. Karakterimi ve itiyatlanmı 
değiştireyim mi? Evet, benim suçum. 

Genç kız onun sözünü kesti: 
_ Ne ise, bunları bırakalnn. Ma

demki baham, annem ve büylik annem 
bUtttı rahat ve Eaadetlerini benim buna 
razı olmamda buluyorlar, onların sa
adetleri için ben de ister istemez "peki,, 
diyeceğim. Açıkçası onlann uğruna 

kendimi feda edeceğim. 
Azizin kalbinde bir sevinç harladı. 
Genç kızın onu bir gün daha yakın · 

can ve iyi tanıyınca seveceğine o kadar 
inanıyordu ki .. · 

Genç kız sözüne devam etti: 

Aslan adam bundan beş on sene ı 
evvel Amerikayı alt üst etmişti. Göğ
siinden yukarısı yeleli bir aslan halin
de olan bu adam, bayaği oturup ko
nuşuyor, yeyip içiyor, hattA kitap 
okuyordu. 

Aslan adam, küçüktenbcri kendi
sini bütün tanıyanları hayrette bırak
mıştı. YUzU bir hayvan çehresini an
dırıyordu. Fakat asıl felaket büyU. 
yünce başladı: Genç bir erkek olan 
çocuğun yüzilnden, boynundan yeleler 
uza.mağa başladı. O zaman bu garip 
mahliiku alıp büyüten bir adam dün
yaya Aslan adamı tanıttı. 

Dünyanın en şişman adamı üç yüz 
kilo ağırlığındadır. Bu adam da bir 
zamanlar dünyanın en meşhur gari 
mahluklarından biri idi. Yalnız ora
dan oraya nakli zor olduğu için, onu 
halka göstererek para kazanacağını 
zannedenlerin ümidini bo~ çıkardı. 
üzerinde yapılan reklamların hiç biri 
para etmedi: İsmi bütUn dünyaya ya
yılmıştı. Fakat onu görmeğe ancak 
bulunduğu şehrin halkı geliyordu. 

Bunun sebeplerinden biri de, hiç 

- Evet, kabul edeceğim. Hatta 
sizin yerinizde Cemal Darıcı olsaydı ge
ne boyun eğecektim. 

Azizin kalbi sızladı: 
- iyi ki erken davran~ış \'e şu he-

1 ifi atlatmışız! 
Diye düşündü. 
Geniş bir nefes almak üzereydi. 
Güler yeniden söze başladı: 
- Fakat bir şartım var. Siz de bunu 

kabul etmelisiniz 1 
- Ederim. 
Şartın ne olduğunu, kendisinden ne 

ı~tendiğini düşünmüyordu bile. 
Genç ktz anlattı: 
- Evleneceğiz. Kıanun ve kanunla 

blrJikte herkes bizi evli bilecek, lakin 
biz ayrı yaşıyacağız. 

Aziz doğruldu: 
- Fakat... Bu nasıl olur? 
- Niçin olmasın? İki kardeş bir 

u:ıda nasıl yaşıycrsa biz de öyle yaşa· 

rız. 

Azız baka kalmıştı. 

Genç kız saatine baktı: 
- Ben bu vapurla gitmeliyim Eğeı 

hu şartı kabul etmezseniz babamın ol· 
timatomundan kurtulmak için daha kes
tirme bir yol var. Onlar çok üzülecek
ier, hiç şüphesiı pişman da olacaklar, 
l!kin i! işten gesmiş olacak. Eğer ra-

şüphesiz, §işman bir adamı göz önü
ne getirmenin kolay olmasıdır. Yansı 
aslan, yarısı insan bir mahluku ta
hayyül zordur ve insan böyle bir 
mahlUku görmek ister. Halbuki h~
kes dünyanın en şişman adaminı gö
züne sığdıracak kadar hayal sahibi
dir. 

Diğer garibeler arasında İskelet 
adamı ve dilnyanın en kü tik kadınını 
saymıştık. İskelet adam bundan bir 
iki sene evvel ölmüştür. Bu adam, 
küçüklüğünde annesinin kucnğmdan 
yere inmez ve hnyatını adeta hep u
yuyarak geçirirdi. Bu garibe, halkın 
merakından zlyndc doktorların mera
kını mucip oluyordu. Çünkü yaşıya
mıyncak kadar etten ve kandan mah
rum olan bu adnm p<ık illa yaşıyordu. 

Dünyanın en kısa boylu kadını o
tuz beş santim boyunda idi. Adeta bir 
taş bebek... Bununla beraber, sıhha
ti son derece yerinde idi. Bu minya
tür kadın son derece hos sohbetti. 
Bundan bnşka çok güzel bir sesi var
dı ve sahnelerde kuş gibi sıçnyarak 
oynnrdr. O da öldü. 

'ı oluyorsanız hemen hazırlıklara baş· I 
ı yabilirsiniz. İsterseniz yann akşama 
kadar düşünün. Allaha ısmarladık. 

Azizi başile ~eıamlıyarak yürüdü. 
Aziz ona baktı. 
O kadar güze!, o kadar sevimliydi 

ki .... 
Bu işi hemen şuracıkta bitirmek ha

yırlı olacaktı. 

Yann akşama kadar kim bilir ne 
olurdu. 

Arkasından koştu: 

- Güler Hanım 1. 
Genç kız döndü: 
Gözleri karşılaştı. 

Genç kızın bakışları yaşlıydı. 
erin bir sarsıntı geçirdiği anlaşılı

yordu. 
Aziz bir anda şöyle düşündü: 
- Niçin kabul etmemeli? Bir defa 

evlendikten sonra pek çabuk anlaşırız. 
Ve bu şartı o kendiliğinden unutur. U
:.utmasa bile, bir araca yaşamak, bcra
l:er gezmek, beraber eğlence, beraber 
okumak, ne güzel şeylt'rdi. Fazla olarak 
rak onun en beklenmiyen bir zamanda 
her hangi birisilt: evlenmesi ve büsbü· 
tün kaybolması ihtimali kalmıyordu . 

Yalnıı bu bile, onun değil böyle bir şar· 

ı..' daha ağınna da razı olması için ye· 
terdi. 

1Gezintiler1 

Yıldızlar 
soyunuyorlar 

Gök ilmi, kopan bir kuynı• 
peıir.cle koıaclursun, Amerilra yep 
yeni yıldızlar doğuruyor. Dün ele 
gazetelerde bunlardan birini gör 
clüm. Hem vücudu bedii olduğu, 
yaradılııın bir sanat eıeri bulun
duğu için çıplak! Parlak elifleri· 
ni çakıntılar içinde bırakan bir flÜ 
lümseyiıle, bütün dünya müc/c/er 
umumilerine bakıyor. Mermer tr 

muzlarından akan bir kaç dizi in
ci, ıağ ve solun tCl§kınlıklarını 

kapamıı. Puau.ların çalı çırpı ile 
örtüldüğünü görmüıtüm; timdi 
bu korkulu yerlerin peçesi, dernek 
inciden örülmeğe ba,lanmıf! 

Yalnız bir ıeye dikkat ediyo
rum, her yeni yıldız cloiarlıen, 
bütün elbiıe bulutlarından •ıyn· 
larak ortaya atılıyor. ip atlarken, 
yüzerken çıplaklığı bir sebebe 
bağlamak güç değü; fakat çay i
çerken, dans ederken, mUalir a
ğırlarken de bunların "Havva,, 

elan kalır yerleri yok. Sanat, clr 
ğer. lalan /ilan, bektCJ§inin yolla
rı gibi, bu noktada birlqiyor. 

Eıkiden operada alkı,lananla, 
sahneye kasnak belli, balon lir 
tanlı ve bir T avuı kadar kabarılı 
çıkarlardı. Bugün bunun tam ter 
ıini yaparak ona kavuıuyorlar. 
Adları uluklarclan engin elenir 
lerden O§ıyor. Gönül göklerinde 
yılclı:ılCJ§ıyorlar. 

"Sanat,, ı bCJ§lı bCJ§ına bir var 
lık gibi clüıünmek doğru olmaz. 
O da çevrenin damgasını ICJ§rr. 
iz, çağın mı, sanatın mı? Davası, 
ne kadar eski olur•a alnın, hôlli 
çözülmemi§ bir düğüm olarak du
ruyor. 

Ruhlarr maden gibi ifletenla, 
sezdiler, ki bir burun kolıuya na
sıl alqır ve az .zaman sonra atılı 
onu ncuıl duymaua, göz de ÖT 

leclir. Şimdi içimizi altüt eden 
bir görüf, yarın, öbürgün biitiin 
gücünü kaybeder. 

Çıpla~ l:iir kolda, dün ruhunun 
en gergin tellerine çarpan blr 
mızrap inütiıi sezenler, bugün o 
telin paslandığını duyup kanılı• 
sıyorlar. Sahnelerclen elbuenin 
kalkııı biraz ela iç clünyamuın 
bu paılanııınclan ileri geliyor ıi· 
bi. 

Yeni yılclızlann çıplalrlıfı ga "'
liba bundan! 

S. Gezgin 

Aziz kararını bildirdi: 1 
- Şartınızı kabul ediyorum. Diltiln

nıeğe ltizum görmüyorum. 
Gen.kız onu bir an baıtan ayala 

kadar süzdü ve ııonra elini uzattı: 
- Söz mü? 
- Söz ... 
- Sonuna kadar bu sözünüzde du-

racaksınız. 

- Evet ..• 
- Ben de sizin namusunuza &il• 

oiyorum. Aynı zamanda bu prttall 
kimseye bahsetmiyeceksiniz, değil ml1 

- Nasıl isterseniz 1. 
- O halde anlaştık demektir. Bea 

kararımı babama bildireceğim. Remd 
Bey veya siz onunla görüşürsünüs. N• 
yapılacaksa yaparsınız. Bu iti ne lra 
dar kısa bir zamanda ve sessizce bitirir: 
isek o kadar hoıuma gider 

Aziz buna sevindi: 
- Mademki artık nişanlıyız, IQl9" 

ııyakaya beraber dönmekte bir mahnr 
yoktur sanırım? 

- Doğru. 
İskeleye yaklaştıkları sırada Remsi 

Beyle karşılaştılar. 
Azizin yüzündeki sevinç ve Gül 

yüzündeki biraz kızanklık ona bir 
ne zıd ihtimaller anlatıyordu: 

(Arkaaı wr) 
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v E sermayesı Hükiimetin kararı : 

AD t a ı. J a· nasıl girebilir? 
.. (Üstyam 1 incide) 

hakkında Uluslar Kurumunda 
Fransızlarle aramızda noktai 

torluk devrinde gelerek memleketi
mizde muayyen teşebbüslere girl§miş 
bulunan bir takım cnebi sermayeleri
nin de hesaplan kesilmiştir. Ecnebi 
3irketler elinde bulunan bir takım de
miryolları ile lzmir ve İstanbul nh
tnnları ve 1satnbul telef on tesisatı 

nazar taati edildi 
Cenevre, 28 (A.A.) - Anadolu a-

jansmın hpusi muhabiri bildiri-
yor: 

Milletler Cemiyeti konseyinde 
mandalar meselesi müzakere edilir
ken Fransız murahhası Vienot ile 
Türkiye murahhas heyeti reisi Tev
fik Rüştü Aras aşağıdaki beyanatta 
bulunmuılardır: 

FRANSIZ MURAHHASININ 
SOZLERl 

Fransız mandalar komisyonunun 
raporuna hiç bir diyecek yok. l<'ran-
sız hWdlmetl raporun fezlekesine 
memnuniyetle iştirak eder. Ancak 
Fransız hük~meti, bundan istifade e
derek mümessilinin haziranda man 
dalar komisyonuna verdiği bazı ma
JC~matı tetkik etmek ister. 

Bu malOmat, Fransız hariciye 
bakanlığile Suriyenfn muhtelif par
tilerine ve bilhassa nasyonalist blo
kuna mensup azadan mürekkep 
bir heyeti murabh888 arasında 
Parlste nisan bldayetfndenberi ya
pılmakta olan müzakerelere ait
tir. 

9 eylülde imzalanan nihai proto
kol ile mesut bir şekilde neticelenen 
bu miizakereler, teşrinisanide icrası 
mukarrer Suriye parlamento intJha
batının yapılması ve Şamda meş
ruti bir hükOmetin teşekkülil akibin 
de mezkOr parlamento tasdikine ar
zolunacak şekJlde Fransız - Su
riye muah~desinin ve mUzeyyelAtının 
metnini tesbit etmektedir. 

Mezk6.r metin, ancak müstakbel 
meşruti Suriye hükBmetinden salA
blyet alacak murahhaslann imza -
sından sonra katt bir kıymet ihraz 
eyll)'ffektir. 

Bazı me.seleler he.nilz kati olarak 
halledllmemlttir. Fakat husust bir 
takım ahklm, bu 1M&elelerin - Fran 
sa ile LUbnan arasında yapılacak 

mUzakerelere - mel-zu teşkil edece
ffnf derpiş etmektedir. 

Muahede, bu meselelerin de hiisnii 
aaretle hallini kolaylaştırmak Jçin 
icap eden hü.kUmleri ihtiva eylemek
tedir. 

ANTAKYA VE iSKEN DERUNUN 
MUHTARiYET MESELESi 

Fransız hUkOmeti, henüz teşekkül 
etmemiş bulunan ve bunlara ittila 
kesbetmesi icap eden Suriye parU
ment08ona hürmeten metinlerin he
yeti umumfyesinl bildirmekte mazur 
olmakla beraber şimdiden şurasını 
tasrih edebilirim ki, Fransız - Su 
rfye muahedesi esas hatlannda 1930 
tarihli İngiliz - Irak muahedesin 
den mUlhellJ olmaktadır. Bundan 
ba§ka mevcut muhtariyetıerin garan 
tisini ve fertlerin de, cemaatlerin 
laakuk milsavatının teminini de Su
riyeye taahhüt ettiren ahkamı ihti-
n eylemektedir . • 

Suriyenin tam müstakil ve huku
ku hükümranisine sahip yeni rejimi 
ancak Milletler Cemiyetine kabuJU 
IH, iki 1araf arasında anlaşma ha
sıl olduktan, bu kabul talep edildik
ten ve muahedenin tasdikinden üç 
aene sonra vuku bulacaktır. 

Şunu da n~ve edeyim ki, Fransız 
JıBkOmeti hiç gecikmeden Lübnan 
hükOmetile de mümasil müzakereye 
sfrlşmek fikrindedir. 

TEVFiK ROŞTO ARASIN 
SÖZLERi 

Fransa mümessili, Suriyede Fran
BIZ hük'Bmetinin yeni bir rejim tat
bik etmek fikrinde bulunduğunu 

Wldlrdf. Söze başlarken bu hususta 
mesut bir emsali hatırlatmak iste
rim. Bu, İngiltere - Irak muahede
sidir ve Büyük Britanyanın dürbin

de Suriyenin de yakında ayni fayda devletçe satın almmıstır. 
]ardan müstefit olacağı ümidini iz- Bu takdirde bugün ecnebi serma
har etmiştim. Bugün bu ümidin ta- yelerinin Türkiyede yapabilecekleri iş 
hakkukunu vadeden bir projeye res ne olabilir?. Memleketimize ecnebi 
men muttali oluyorum. srnıayesi ne gibi şartlar ile kabul o-

Matbuat bu projenin tanzimini ha - lunabilir?. Tabii olarak bu sual bir 
ber vermişti. Muhteviyatı henüz meç - çok kimselerin zihinlerini meşgul et
huldür. Alakadar toprakların hemen ya- mcktedir. 
kınında bulunan ve bundan baıka da Hakikati halde yeni Türkiyenin ec
Franaa ile çok dostane münasebetler nebi sermayesine karşı durumu öyle 
idame eden Türkiyenin böyle bir an - bazılarının sandığı gibi anlqılması 
laımaya olan alakasını tebarUz ettirme- gUç bir muamma mahiyetinde değil
ye lüzum yok gibidir. Memleketim bu dir: Cumhuriyet Tilrkiyesl eski de
iyi komıuluk münasebetlerinden ba§ka virlerden kalma yabancı mileseeeeleri 
beynelmilel mukavelelCTden tevellüt e • satın almak suretile devletleştiriyor. 
den bir hukuk meselesi dolayısile de ÇilnkU bu mUesseselerin hepsi umumt 
mezk(}r anlaımaya esaslı bir ehemmiyet hizmet vazif csl görüyordu. Fazla o
atfeder. larak bu türlü müesseseler elde ettik
BOYOK BiR TORK EKSERiYETi- leri lmtiyazlan ecnebi sermayesi ile 

NIN BULUNDU~U MINTAKA halkın mU§terek menfaatlerine istinat 
Çünkü mevzuubahsolan rejimler bil- ettirerek idare edecekleri yerde mem

yük bir Türk ekseriyetinin ikamet et - leket için zararlı bir tarzda idareye 
tiği takenderun ve Antakya mıntakaaı- alışmıı bulunuyorlardı. Bu mrarlı 
ru da ihtiva eylemektedir. Franaız bil - vaziyeti ıslah etmek için devlet eli ile 
kQmetinin, mezkQr mmtakayı da hal - bUtün o müesseselerin satın almma
kın kendi işlerini bizzat kendilerinin smdan başka çare yoktu. 
görmesini temin eden bir muameleden Şu halde bugUn ecnebi sermayeler 
istifade ettireceğini ümit etmek isterim. gene bir imtiyaz koparmak arzusu ile 

Nasıl !rakın, bilyUk müttefiki tngil- gelirlerse Türkiyede yapacak bir iş 
terenin müzaheretile kendi topraklann- bulamıyacaklardır. Zira imparator
da bir nizam unsuru olarak yapmak luk zamanında yapılmış olan tecriibe· 
hususundaki yilkıek kabiliyetleri bizim ler bu devirde tekrar edilemez. Fakat 
ingiltC're ile görUı ahengini ve musli - bu vaziyet Tilrkiyede yabancı eerma
hane menfaatlere istinat eden l&mimi yeler için yapılacak bir teY yok de
dostluk siyasetimizi aıktlaştırmaya bi - mek değildir. 
dim oldu ise Suriye, İlkenderun ve An- Yeni TUrkiye, ecnebi ilim ve tekni
takya mmtakalanna bu suretle verile - ğinden ne kadar istifade etmek ister
cck imkanın da Fransa ile Türkiye ara- se eenebi sermayesine de öylece ka
sındaki sam.imi münasebetlerde diğer pılannı açar. Yalnız bunun için bir 
bir bağ tcıkil etmesini temenni eyle - şart vardır. Bu şart da, Türk.iyeye ge
rim. lecek ecnebi sermayesinin alelade bir 

~ynı bakımdan, lngntere De Mıaı - 1§Çl Blfatile ve mutedil bir k82.3.D.Ç ma.k· 
rın iki tarafın nefine olarak aktettikleri sadile girmeğe razi olmasıdır. TUrki
anlaıma münasebetile gerek lngiltereye yeye girecek sermaye hUkfunet, yahut 
gerek Mısıra derin sevinçlerimi bil - belediye tarafından gösterilecek yer
dirmek istC'rim. Çünkü Mısır, Türkiye - Ierde sadece mutedil bir faiz ile kul
nin kendi mukadderatlarına kendilerinin !anılabilir. Fakat sermaye sahipleri 
sahip olmaları lehinde üzerindeki hak- mutedil faizden ayn ola.rak bir takım 
lanndan feragat ettiği ve saadetlerini hususi maksatlar ve imtiyazlar takip 
ve refahlarını şiddetle temenni eyledi- edecek olurlarsa o vakit kendilerine 
ği memleketler arasında bulunmakta - umnan eller geri <:;ekilir, açılan ka-
dıT. pılar derhal kapanır. 
FRANSIZ MURAHHASI TEKRAR Acaba böyle bir kayıt ve §art ile 

SöZ ALDI bugün Türkiyeye ecnebi sermayesi gel-
Mandalar raportörü olan Romen de- meğe razı olur mu? 

Jegesi Rüııtü Arasın yukarıdaki milli - l'i Bizim kanaatimizce olur. Bunun 
hazaaını kaydettiğini ve raporunda na - basit olan sebebi de eudur: Avrupa
zan itibarc alacağını söylemiştir. Fran- nm bugünkü çok karıgık manzarası 
sız delegesi Vienot bundan sonra tek - içinde sermaye sahipleri paralnnı ya
rar aöz alarak şunu demiştir: tıracak yer bulamamaktadır. Meseli 

Türkiye mümessilinin söylediği söz- İspanya hadiseleri çıktığı, Fransa.da 
Jere ve Fransa ile Suriye partilerinin bir takını içtimai ıslahat yapılmağa 
Konseye arzettiğim anlatmalara varan başlandığı gündenberi Fransa banka
gayretleri hakkında gösterdiği tevec - sından mUtemadiyen paralar çekil
cühe teşekkür ederim. Kendisine aynı mektedir. Bu paraların mühim bir 
zamanda ıunu da ipret etmek isterim kısmı faizsiz olarak İngiliz bankala
ki, üzerinde anlaıtığımız muahede pro- rında yatmak üzere Londraya gönde
jesi, mandater devletle Türkiye arasın - rilmektedir. Türkiye ise DUnya yü
da yapılan müzakereler neticesinde 1921 zünde ecnebi sermayeleri için belkı 
de İskenderun sancağı için tanılan muh- yegane denecek derecede emin olan bir 
tariycte Suriyedeki müstakbel idare ba- yerdir. Böyle bir yerde emniyet için
zı Suriye devleti tarafından kat'iyyen de mahfuz kalacak olan bir sermaye 
riayet edileceği bakımından Türkiyenin fazla olarak mutedil bir faiz. bulursa 
bütUn haklannı korumaktadır. Çünkü sahipleri için en büyilk bir nımet de
bu müstakbel idare mandater devlet ta- ğil midir?. 
rafından yapılmı§ beynelmilel muka - ASIM US 
velelere mecburi olarak tevarüs edecek -------------
ve diğer taraftan arzettiğim mühlet zar
fında hukuku hükümrinisine kavu§acak 
olan Suriye devleti bu taahhütlere ko -
layca ve memnuniyetle muvafakat ede -
cektir. Huı:usile ki bu müstakbel dev -
letin bütün hukuku ammesi muhtariyet 
prensipine istinat etmektedir. Hatta İs
kenderun sancağının muhtariyeti ve 
Dürzü ve Alevi muhtariyetlerine de ör
nek olacaktrr. Bu suretle müstakbel mu
ahedenin resmen tanıyacağı Suriyenin 
tamamiyeti mülkiyesi ve vahdeti bu 
prensip usullerine tamamiyle uymakta
dır. 

üçüncü olduk 
( Ustyanı 1 incide ) 

Sporcularımız bugiln Patraı'a git -
tiler. Orada iki gün kaldıktan sonra tek
rar Atinaya geleceklC'rdir. 

1. M. Apak 
NOT: 

llll ve Irak zimamdarlarının kıyaseti ---------------

Geçen ıene lstanhulcla yapdan Bal
kan oyunlann~ birinci gün neticesin -
de Romanyalılar 26, biz 12 puvan aldı· 
ğmuza göre, atletizmde geçen aeneye 
niıbette bir muvaffakiyet kazanmıı ol -
duğumuz meydana çdcar. Fakat bunun 
hakiki bir terakkiden hastl olup olma -
dığını diğer müaabablar gösterecek -
tir. 

ayeslnde mükemmel neticeler ver =---- PAR A 
81ttfr. 

....._L Mf11-'I C f ti · i · Dün ve Yann Kitaplarındandır .n11aın 111:"' er em ye ne gır ı 1 
mrasında, Fransız fevkalUde kornfse-

1
._ ____ F.iy.a.tı.2.s_k_u.ru.ş.tu.r ___ _. 

rl Ue g3rtl§Uldükten sonra asamble-

il BISIKLETCILERIMIZ LENINGRAT
TA BiRiNCi 

Moskova, 28 (A.A.) - Leningratta 

(0.ıyam l iMİd~J \ 
borsacılar, Avrupanın muhtelif mer-
kezlerinden ve Ankaradan gelmek
te olan haberlere göre hazırlanmak
ta idiler. 

Borsa komiserliği kat'f emir ge
linceye kadar hiç bir ha,·a oyunu 
yapılmasına müsaade etmemiş, her 
gün borsa methalinde toplanan bor
sacıların polis vasıtasile bir araya gel 
melerine mani olunmuştur. 

Vaziyeti kendi hesaplarına endi
şeyi mucip gören ihracatçı ve itha
latçılar dün Türkofisi Istanbul şu
besine müracaat ederek alivreman
larla bloke paralar ve klering me
selelerinin tavzih edilmesini istemiş
lerdir. 

Alakadarlar ihracat tacirlerine la
zım gelen malOmatı vermişlerdir. 

Söylendiğine göre. muhtelif mem
leketler klerniğindeki paralarımız ü
zerinde hiç bir deği,tklik olmıya -
caktır. Yalnız para kıymetleri düşü· 
rillen memleketlerle alivre satıştan 
bulunanlar zarar göreceklerdir. 

Parla borsasının dün de kapalı 
olması dolayısile şehrimizde Fran
sız frangı üzerinde muamele olma
mıştır. 

P:ırfs borsası açıldıktan sonra 
frangın sterline olan nisbetl Has 
tutulacaktır. Yani frangın Türk pa
rası olarak karşılığı '"102 frank bir 
sterlin',, hesabile bulunacaktır. 

Muhtelif milletlerin paralarını 

düşürmeğe karar verdikleri ve tat
bikine geçtikleri sırada Türk pua
sının istikran piyasada memnuniyet 
uyandırmıştır. lhraeat tUcearlannın 
vaziyeti ayrıca bir karara ballanacak 
tır. 

DOa, bazı ihracatçılar toplanarak 
vaziyetleri hakkında görUfll'U:ler, 
allkadar makamlara mUrac:aat et
meğe karar vermişlerdir. 

VAKIF BiR ZATIN SÖZLERi 
Mali işlerde vukufu olan bir zat 

bu hususta şunları söylemiştir: 
- Türk parasının İngiliz lirası

nı vahidi kıyasi kabul etmesinin pi
yasamızda mühim tesirleri olacaktır. 
Alivre satış yapmış olan ihracat
çılar, mallannın mukabilini frank 
olarak alacaklarından pek tabii ola
rak zarar edeceklerdir. Çünkü Jı'ran
sız frangı kıymetinden kaybetmiş 
tir. 

Duna mukabil Merkez Bankası 
kar edecektir. Bnnka Frans·z klerfn. 
gi için depozito olnrıık aldığı Türk 
parasını Fransız frangına tah\·il 
ederek ödiyeceği i~ln ucuza mal 
edilecek olan franktan bir kazan( 
kalacaktır. 

Bundan başka 2.5 ikinciteşrinde 
tediye edilecek olan Oni Türk tahvil· 
teri üzerindeki kupon taksitleri de 
Fransız frangı e.._qası üzerinden oldu· 
fu için hayli kar bırakacaktır. Run 
)ara benzer Fransız frangı üzerin
den yap:lmış mübayaaların hemen 
hepsinden istifade edilecektir 

İsviçre frangının düşm~ile A
nadolu şimendlf er tah,illerinin Ya
ziyetf değişecefi hakkındaki endişe 
yersizdir. Çünkü hükQmet Anadolu 
şimendifer grupile yaptığı bir sa. 
tış mukavelesinde kupon ve amor
tisman muvakkaten lsviçre grangı 
vahidi kiyaıııisini kabul etmiştir. An
cak ,u şartla ki İs\·içre frangı kıv
metini kaybettiği vakit altına en y~
kın olan bir döviz esas tutulacak. 
gerek kupon ve gerekse tah\•illerin 
kıymeti bu esas üzerinden muamr
le görecektir. Bununla beraber Ana
d?Ju şimendifer tab,·illeri şin::fikl 
halde biraz düşmeğe başlamıştır. Bı 
da Frans·z frangının düşmesi ve b
\içre frangının yüzde otuzu bulacak 
derecede düşmesi yüzündendir. 

Fakat bu düş.üş. mm·akkat bir :za-
mana inhisar edeceği muhakkak 
addedilmektedir. 

H ükOmetimizin bugün - mu-
vakkat bir zaman için - kaydi1e kn· 
hul etti~i lngiliz lirası esası. lnıt"i
liz hükumeti altın esasını kat'I ola
rak f.abul ettiği takdirde daimilrş

tirmesl ~ok kun·etıe umuL"lbilir. Ak-

vapılan 100 kilometre bisiklet koşusunu 
Tilrk ekipi kazanmııtır. Talat ve Ki -
zım birinci gelmiılerdir, 

si takdirde 
esasına dönülmesi ~ok 111 
dir . ., 

INGILIZ LiRASI rs 
iHRACATIMIZ 

Dün piyasada Jngiliz r 
nın kabul edilmesi yüziladd 
catımızın biraz zarar göreceli 
kında bir şayia dolaşmıştır. 
sele etrafında yaptığımız 

ta katfyen böyle bir şayi 
olmadığım öj'rendik. 

Diğer devletlerin de dil 
sını kabul etmeleri ihraca 
zerine hiç bir menfi tesir 
caktır. 

Fransız frangı üzerine 
yapmış \'e borçlarını henüz 
miş ıthalAtçılar, frangın dil 
zünden hayli kazanacakları 
mektedir. 

Dün çıkan bir şayiaya gö 
kez Bankası fazla zarar göre• 
catç·lara bir imkan dahilin 
dım edecektir. 

Hayvancılık 
meselesi 

(Üstyanı Birin ' 
met InönU, bugün şehrimize 
resmi ve hususi bütUn teşekk 
büyük bir halk kütle.si taraf 
tezahüratla karşılanmıştır. 

iKTiSAT VE JlALIYE J EKi 
RIMIZIN TETl\IKLEBI 

Artvin, 28 (A.A.) - lkti.slt 
Maliye vekilleri yanlarında O 
umumi müfettiş Tahsin Uzer ol 
halde diln şehrimize gelmişler 

Bir heyet vekilleri lilayet 
dundan karşılamıştır. 

Bakanlar Çoruh vilayetinill 
tin, iizüm mahsulleri ile k 
inek, hayvanatı üzerinde te 
bulunmak U:r:ere dün Ardahan• 
ket emişlerdir. 

BAYINDIRLIK BAKANI 
EDREMITTE 

Edremit, 28 (A.A.) - Ba)111d 
bakanı Ali Çetinkaya bu akşıuO 
raya gelmiştir. 

ERZURUMLULARIN ARZU 
RINDAN BiRi }"ERiNE 

GETiRiLDi 

Erzurum, 28 (A.A.) - Başb' 
lsmet Inönünün geçen sene E 
mu teşriflerinde Erzurumlular• 
dilerinden bazı dileklerde bulull 
lardı. 

Bu dileklerden biri de Erzurll 
bir kız sanat mektebi açılrnaJI ~ 
Cumuriyet hükfımetimiz Erzu ~ 
luların bu dileklerini is'af e 
ve mektebin bu yıl açılması tJ 
rür etmiştir. J. 

Mektebe ilk ve orta mektep 
zunları girebileceği gibi aile 1'1.;,j 
ları da kurs halind~ mektebi t9"' 
eclebilnıek imkanını bulacakla~ 

Kasımpaşa Deniz hast"-J 
nes:nde bedava muayedı 

Kaaımpaşadaki deniz hastahat· 
de fukara halka vardım maksadıle 
liklinik yapılmağ°a başlanmıştır. t 
hastaların aşağıdaki yazılan gUO _., 
saa~krdc deniz hastahanesine IJ11P .. 

caat etmeleri lazımdır: 
Pazaretsi gUnU saat 11 den ıS 

kadar göz hastalıkları. Salı gUntl 
den 13 e kadar dahilıye hastalı 
Çarşamb:ı gilnU 11 de:ı 13 e k~ 
cildiye h:ı.stalıklan. P r.ıembe ~ 
11 den 13 e kadar cerrah! hastalı~ 
Cuma ,..·lnU 11 den 13 e kadar ttr" 
hastalıklr.rı. 

ACIR CEZANIN YENi RElsl 
IŞB~INDA 

Temyiz azalığma tayin olunaJl ~ 
met Süadın yerine htanbul ağır 
hakyeri reisliğine getirilen 9 uncu 
tisas hakimi Refik, dün aabah ".,. 
Vazifesine başlamış, bUtUn d~ 
celselerde heyet, yeni reisin riy~ 
de azadan Abdurrahman Şeref .,e 
sanla kurulmu§tur. Bu celselerde 
dehunumiliği muavinlerden 
Muhlis Tilmay temsil ediyordu. 
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lstanbul Defterdarlığından: Bay Saffet Arıkan'ın 
gazetemize beyanatı •u 00" 

MalıammM 
kıymet 

Lira K. 

(Üstyanı Birüıci.de) f Necati, Refet, Adil ve Server. Aydın aan OGLE lloı'"EŞUlYATI: Üsküdar: Pazarbafı Null wyusu caddesi eski 110 sayılı 
Ta1iın terbive heveti bnakaru Bay at Mp. LOtfullah İzmir S. Mp. Mehmet, Saat 12.ao plAkla TUrk muslkt.sf. 12•~ 1273 tr 69 d • bba 

.r J ~ Havadis. 13,0:I Plo.kla haftt mllzik. 13,25- me e eıımet re mura ı arsanın 
...._ ___ Sungu bir mUddet daha latan ibrahim, Hilmi ve Nurettin Buna aan-
.1.llM.D • 14,00 .Muhtelit plak neıriyatı. tamamı. 
bulda kalacak ve .,.,.nı've.rsite ı'şlerile at mektebine; Kadri Edirne, Hasan 

u AKŞAl\I NEŞıttYATI Üsküdar: Pazarbatı Nuh kuyuıu caddesi eski 110 mü-
me§gul olacaktır. Kastamonu ve İbrahim Konya San'at saat 18,30 çay aa.atL Dans mU81ktıl. 19,30 

Liselerin on iki yıla çıkarılması mekteplerine kabul edilrniılerdir. çocuklara maaal: Mesut Cemil tarafından. kerrer 636 metre ve 85 deıimetre murabbaı 
yolunda yapılan tetkikler henüz neti- ANKARADA iMTiHANA GiRiP Saat 20,00 Türk muslkls! Saz heyeti. 20,80 artanın tamJlmı. 
celenmemi..+ir. Hukuk Fakültesinin KAZANANLAR Safiye vearkad8.§lan tarafından TUrk musı B "l Me t' t h 11 • · h il k "" 

!i" klıd vo halk ıarkılan. 21,00 PUkla sololar. eyog u: ~ru ıye ma a esı ye nı ma a e so agı es· 
tedrisat mUddetinln dört yıl olması Hüseyin, Mustafa, Kemal, Kema • 21,30 orkeatra. ki 2 mükerrer yeni 10 sayılı 324 metre mu· 

uk lın kı be be bunun ne ]ettin, Mustafa Alba.vrak, Muammer, rtn""" b m 8lTel' o a a ra r ı - Lalon'un - Le Rol D. Yıı. uve .-... rab aı arsanın tamamı. 
zama.nda.n itıöaren tatbikine geçilece- Halil, Merniı, Silleyman ve Abdullah 2 _ Rlchard strawıs'm, bir ,•als. F h K" h il 
ği de henüz malllm değildir. Ankara san'at mektebine; ibrahim E - 8 _ vetzıer'ln _ Page _ 1• onetto. ati : ırmasti ma a esi Küçük Karaman caddesi eı· 

Bakanlık F.skişehirde açtığı köy dime aan'at mektebine; Emin, Muıta • 4 - Borodinln - Bir orta Asya step taa ki 24-26 yeni 26-28 sayılı üstünde odala· 
muallimieri kursundan mUsbet netice- fa, Mehmet Atat, Ahmet Buna San'at virt. - rı bulunan iki dükkanın 60/ 120 payı 

k b• B h • HU · G · M 5 - Dvorak'm - Slav danst -Ier almıştır. Buradan ilk grup köy met e ıne: a n, seyın, azı, us- 6 - lpoUtotlvnnof'un _ sutte caucasıennc Aksaray: Kiitipkasım Kumsal ıok ağı eski 132 yeni 181 
muallimi olduktan sonra. köyler· tafa İbrahim Diyarbekir ve Sıtkı, Mes- den parçalar. sayılı arsanın tamamı. 
de kUltür ıslahatına başlnnacaktır. ut, Nurettin, Necmettin, Kadri tatan • 7 _ .. .. TUrk havalan. Ak K 

bul San ... t mektebı'ne. Saat 22,30- 23,00 Aj-"• haberleri. ıaray: atipkasım Kumaal ıok ağı eski 218 yeni 33 
Kültüre teallQk eden bu kalkınma işi .. ~ 

· bi .. d Cevdet, Su"heyl, Nuri Aydın·, Abdul- -------------·--"!! aayılı arsanın tamamı. etrafında genış r program vucu a r 
getirilecektir. Islahat programının lah Kastamonu san'at mekteplerine ka- B Q R S A Aksaray: Katipkasım Kumsal sokağı eski 152 yeni 163 
her halde bu yıl bitirilerek gelecek bul edilmi~lerdir. sayılı araanın tamamı. 
ders yılı b~mdan itibaren tatbik sa- tZMIRDE iMTiHANA GiRiP 28 - 9 • 936 Aksaray: Katip kasım Kumaal sok ağı derunu eski 226 
hasma konması muhtemeldir. KAZANANLAR 111za1aruıc1a ;:rt1dn-1,are--t1-1-obuıla--,-. DN--ı yeni 85 sayılı arsanın tamamı. 

Y b w Osman, İsmail, Mahmut, Adem, Ö • _._d e1 -• rd'" RakamlAr a ancı ve azlık okulları ögret- ınu e muaın e «6"""e ... Aksaray: Katip ka11ni Kumsal sokag""ı eıki 140-142-
1 • mer ,· Mustafa, Hasan, Salih, Ahmet, .. , ı.ı de kaparue ııatıı n,rat.1anıur. 

men ermin tekaütlük işleri fuerinde 144 
Ahmet Erdoğan: Mitat; Halil, Necdet yeni 173 sayılı ar sanın tamamı. 

incelemeler ya.pılmaktndır. Bu ince- P A R A L A R Ak K 
leme neticesinde müsbet bir §ey elde izmir San'at mektebine; Mustafa E - BterUn 6~8. - şınnAVlll saray: atip Kasım Kumsal sokağı eıki 208 yeni 103 
edilmesine çalışılarak bu sahadaki öğ- dirne, lsmail İstanbul, Halil Aydın, Dolar l2" - turYS ıı 4:, - sayılı arsanın tamamı. 
retmenlerin de meslek yolundaki biz. Mustafa Ankara, Ali Türken Bursa Frank 16U> ı Mark tlO. - Aksaray: Kiitipkasım Kumsal sokağı eski 186 yeni 129 
metleri kar§ıla.nmış olacaktır. San'at mektebine kabul edilmişlerdir. Liret 164,- zıotı l!H.- sayılı arsanın tamamı. 

tık tedrisat kadroları hazırlanmış· Bunlardan baıka Ankara ve Aydın Belçika Fr. r-,&,- pengo 24: - Ak K A • k K k 
in"aat orta mekteplerine girmek için a- Drahmi ~- Ley 6t2ıt: saray: atıp asım umsal sokağı es i 148 yeni 167 

tır. Bir kar gu .. n zarfında bütün vili· :r 1mçnıFr bOO Dinar ı " çılan imtihanlara Ankara ve İstanbul - Leva • ~:.: Yen ~ _ ıayı ı araanın tamamı. 
yetlere tebliğ edilecektir. dan f11.tirak eden 225 ki tiden 81 i ka - :ırıortn so.- Kron tIB - Aksaray: Katipkasım Kumsal sok ağı eski 154 yeni 1 Gl 

KültUr Bakanı Bay Saffet Arıkan :r 
kendieile görüşen bir yazıcımıza muh- zannuştIT. Kron Çek. 00 - .ı\ltm 968 - sayılı arsanın tamamı. 

1 · traf d Bunların isimlerini bildiriyorum: Peseta 16 - Banknot 246 
- Aksaray: Katipkasım Mahramacı sokag"ı eski 1 yenı' 3 

telü t.ültUr mesele en e m a §Ull· ttasnbuldan Enver, Refik, M. Ka -
ı ·· lemiştir· Ç E K L E R sayılı arsanın tamamı. 
arı soy · zım, Rüşt il, Reşit; Mehmet Cemal, Hay 

iLKOKUL PROGRAMLARI dar, İrfan. Ankaradan Hilmi, Şevket ve •Londra 6 800 vıyana •.2r.6:ı Samatya: Hacı Kadın mahalleıi Pulcu Enup sokağı es· 
_ llkokul programı 1926 yılında b' k .N- 0,7927b . lıfadrlO 7<.9'.:!2 k' · 16 I 112 Tahir Ankara inşaat orta mekte ıne a- ~v·• 12 o:ırı BerlJD ı.Dn:ı ı yenı sayı ı araanın payı. 

yapılmış, son ihtiyaçlara göre bun~ bul edilmişlerdir. 'Una- 1 •.lı!u" V&J'IOft 4 216!1 Samalya: Hacı Kadın mahallesi Pulcu Enup sokag"ı es· 
tevsian ıslahı lüzumu karşısında yenı - u.ı; . . B <San'at mıelmıpkrine kabul edilen BrGbll 4-,!19 7 .eudapeflt ~.2-l!ıS ki yeni 16 sayılı ev ankazr. 
bir bro~Ur meydana getirilmıştir. u diğer talebenin iıimterini de bilAbare Attna SS.9740 .B11krel 11J7 247b S 
program Bakanlığın noktai nazarını ,Olnefte UBS2 BeJgrad ıu.852J amatya: Hacı Kadın mahalleıi Sulumanaatır sokağı 
ve buna göre öğretmenlere gereken nep-edecefiz.} 8of18 «U.•'latı 'J'olcobama s.6760 eski 139 yeni 121 ıayılı arsanın 1/ 2 payı. 
direktifleri ihtiva etmektedir. Sanat okullarında Amırterdam 1.17b2 ' lfoekon 2Ul~ Samatya: Hacı Kadın mahallesi Sulumanastır ıokağı 

ORTA TEDRISA'r KADROLARI • 

1 
Pnl s.ısw stokhotm 8.06 eski 141 yeni 123 sayılı arsanın 1/ 2 payı. 

Orta tedrisat kadroları ve terfi yeni tayı·n er M S H K d 
k 

. E 8 H A amatya: acı a ın mahallesi Mercısncı Kirkor so-
listeleri rcisliğim altındaki omısyo~-

da haftalarca 
m"!lgul olunarak tetkik Selçuk kız sanat mektebi biçki ve 1 İş Bıı.nKası - Tramva1 o.oo kağı eski 8 yeni 6 sayılı arsanın 30/ 80 pa· 

""" • Anııdoltı t tl'O • Çimento ıı,~ 
edilmiş ve kanuni mevzular, siciller, dikiş muallim ~tajiyerliğine Pak~, Reıt uıo OaJOD DeL o.oo yı. 
tefti' raporları göz önilnde bulundu- Bölge sanat okulu ağaç işleri ve re- şır. Rayrty -.00 Şark Del. 0,00 Beylioz: Yalıköyü Baliariye cadde si eski 15 mükerrer 
rularak terfi ve tayinler 0 suretle yar sim öğretmenliğine Cevdet, bölge • Merkea Bao 87·00 Balya .oo yeni 9 ıayıh maa bahçe evin 60/ 140 payı. 

Pılmıştır. Bununla beraber kara:ıan~ sanat okulu Fransızca öğretmenliğine u. Sigorta .00 Şark m. ecza ') 00 B k Ç 

636 85 

318 43 

648 00 

2000 00 

45 00 

64 00 

66 00 

65 00 

49 00 

58 00 

58 00 

58 00 

58 00 

112 00 

50 00 

40 00 

50 

50 

18 

771 

d Ş- Zeki, Beyogwlu .. ,,.,am kız sanat okulu Pooomonb -.Ob Teletoa .00 ey oz: ınaraltı caddesi eski 32 yeni 29 sayılı ıahilha· 
mızda.n memnun olmayıp a urayı """'9 

d. · b klı sa bl..ık ve dikia öğretmenlığine Seniha, nenin tamamı. 2200 
Devlete müracaatta ken ını a • ıı• 6li 18tlkrazlar Tahvlller K 

nanlar bu hnklannı kullanmakta ser- Selçuk kız sanat okulu ev idaresi ve ocamu'stafapa~: Berber Kalost sokağı eıki 18 yeni 26 
Adil Be •ll!IT.Bor.J iUO ll:lektı11r 00,00 1 

besttirler. yemek pişirme öğretmeni e Y- • • • • 0 2J,OO TramftJ 81,70 aayı ı evin 1/12 payı. 167 
EDEBIY AT F AKVLTESINDE oğlu Akşam kız sanat okulu yemek pi- • • • m 00,00 fblıtım 4,0r> Yukarıda yazılı mallar 13-1 0--936 salı günü saat 14 de peşin 

MÜNAKAŞA eirme ve ev ida.reel öğretmenliğine, ı.t1k.DahlD rıo.oo •Anadolu 
1 '0·2rı para ve açık arttmna ile satılacaktır. Satı11. bedeline ist'ıkrazı dahı"ll 

eki P f "r oskUdar kız sanat okulu moda tek- J:rgenS ı.tık. v7. •Anadolu D ıo.~ d b :ır 
Edebiyat Fakültesind ro eso u oo ve yüz e e• fa'zl' h · t h ·ıı · d k b 1 ı T b h noloji ögrw etmeni Nadide, Beyoğlu ak- 1928 A M -.00 Anadolu m - . . :ır ı ı azıne a vı e rı e a u o unur. aliplerin yür 

şpitzer ile Profesör Rayhan a ve &JCmınım 990C •MllmelllllA 4860 de yed b k k J • • k 
T.. k d cent ve asistanları hakkında şam kız sanat okulu biçki ve dikig öğ- 1:::=========::;:=:::; d f 

1 
uçu pey a çe erım va ti muayyeninde evvt!I yatırarak 

is~:t o~u~an sözler ta.n1amen uydur- retmenliğine Mualll, Selçuk kız sa~~trı e tcrdarlık milli emlak müdürlüğünde müteıekkil satı, komisyonu• 
madır. Bunu gar.etelere, bu uydurma okulu ev idaresi ve yemek pi.§lrme öğ- Takvı•m 29 S~~ Ça...-ınba na müracaatları. (M.) ( 1693) 
ve muharrcf §eklile sızdır. ~an retmeni Mihrünnisa Beyoğlu akga.m O Eyltll 

k dil e kız sanat okulu ev idaresi ve yemek ·-==-===412 Recep IS Recep Üsküdarda Doğancılarda Gelinaln· ' 
behemehal bulacağımı ve en erı~ . gı piPirme öğretmenliğine, Beyoğlu ak- GOD doğ\lfU 5 :i5 5 56 yı sokağında 78 No. lu evde mütekait 
layık oldukları muaıneleyı yapaca • ~ """ .. A..... 17 ırır 17 ır4 ali' F reli In şanı kız sanat okulu yemek pi§irme .......... _. •"" •" mu un e n evinde iken ikamet-

~~~~:~~:;~~AHSIS OLUN AN öğretmenliğine Raşit, İstanbul ak- = ..= 1 ~·~ 1~ ~ gflhr belli olmıynn Suphiyc. 

PA
'DA NE KADAR' §aDl kız sanat okulu biçki ve diki§ öğ- DdDdl umua 15,24 15,23 Fatilı ikinci Sulh Hu1."1ık'lt IlaTdm-
n. retmenligıw·ne Nazıma, Selçuk kız sa- n-- namuı 17,55 17 54 liğinden: 

Ü . 'teye tahsis olunan para, --nıversı ·ı dört nat okulu biçki ve dikiş öğretmeni raım oamuı 19 28 l 9,27 Ayşe Muzaffer tarafından Sadık 
2,5 milyon lira değil bir mı ron Gu Hikmet lstanbul akp.m kız sanat o. Im.ırü 4,16 ~~~ ve Suphi aleyhine Fntihte Edirne ka-
yüz bin liradır. B:ıunaa hasta-· kulu biçki ve diki§ öğretmenliğine, ;::::::::: 2~~ 91 pıda Hacı Muhittin mahallesinde E-
raba, Haseki ve Cerra paş 450 üaküdar kız sanat okulu ev idaresi 

1
:_ _____ .._ ___ ._ __ ,_ dirnekapı caddesinde 1479 muamele, 

ha.nelerinin muhtelif kısımların& la ve yemek pi§irme öfretmenliğine Me- 5 cilt, 120 sahife, 77 sıraya kayıtlı 
yatağı mütecaviz pavyonlar ::~ni- diba, trsldldar kız sanat okulu ev ida- Zahire satışı eski 4 yeni 4 No. lu kuleizemin valc-
caktır. Gene bu par~anğu =ya ens- resi öjretmen stajlyerliğine Reyhan, btaııbul ıJ(lare& " u.1ı1re t»onuınd8 dUa fmdan hisscsirıe mutasarrıf olduğu 
versitenin muhtaç ol u 1 Selçuk kJZ sanat okulu biyoloji öğret- muanlde cörea (ldlo> maddelerı arsaya nit euyuun izalesi isteğile aç-
titUsü gibi bazı ınuessesat da yapı a- meni Behiye Rıza, Üsküdar kız sanat ltf. P. Kf. P. dığı dava üzerine adresinize gönderi-
caktır.,, • okulu biyoloji öfretmenliğine tayin Nı'f1ı 1:n u B:D eo11 len dnvetiyeyc mUbaşirl tarafından 
Sanat mekteplerıne ed1Jm1şlerdir. Buiclay (yumupk) S,5 S,31 verilen meşnıhata göre adresinizin 

tsTANBUL EMRİNE VERİLEN " (Mrl} S,l& belli olmadığı anlaşılarak on beş gün 
kabu I edilen OORETMEN OKULU Bakla 4,32,5 4,33 müddc>tle illinc>n tebliğat ifasına ka-

~ 
MEZUNLARI Çavdar Anadol 3,36 rnr verildiğinden muhakeme günil 0 • 

P 111 l~ıe e lstanbul kültür direktörlüğü emri- lan 19 - 10 - 936 saat 10.30 da mah-
ır~sız y~ 1 U ne verilen öğretmen okulu mezunlnn- M:rr (-r: !'30 

4,7,s kemeye gelmediğiniz veya vekil gön-
U U nın emirleri dün kültür direktörlüğü-, Keten tohumu 8130 s,3715 dermediğiniz takdirde muhakemeye 

imtihanda kazana.nların ne gelmi~ir. Bunlar açık bulunan ilk Nohu ispanya tohumu 9 l0,20 gıyaben devam olunacağı ilan olunur. 
. . . . ecredıgoruz okul öğretmenliklerine tayin edilecek- Dan 3,32 J,3S 
ıs~mlerını n ,. rdlr 

Bu Sene le · Su·-- 15,20 
(Telefonla) - -·· 

Ankara, 27 k parasu: ya- Mekteplerin oçılışı Tiftik Kastamonu Konya 106 
lstanbul asliyo altıncı 1 uTcuk mah

kemesinden: 

PrK MDt:S51R 
V~ [MJNBfRTICTIR 
KUTUSU:200:KURUS 
Bt:SlR·KrMAI:MAHtiUlUVM 
tCZA~J SfRKf:Cf --

san'at mekteplerine alın.a.cabakaya muh- C · k-L·-klu 16 30 17 
sa Eskiden de yazdığımız gibi, ınek- evız auu ' 

tıh talebe için açılan muk' . mu''racaat p · (beyaz) 33 18 34 10 
389 ışı teplerin at'Jlı"l1 ilktearfıt perşembe .. ___ c:..yıur-~-----...;..' __ ...;.• _ _. 

Yani oğlu Ta.na.~ tnrnfından kadı- -
köyünde Modada eski Rali yeni Şinasi F D E M O STEN telif vilayetlerden 1 . kazanmıştır. r :»" ı• 

etmiş ve bunlardan 345 ık ada imti • günU olaca.kur. lstan'bul ikinci icra memurluğun-
. An ar --=-------------- dan< 

İstanbul, tzmır ve 'simlerini A K 8 A · 
h . . d kazananların 1 

• .---• •---.ı Mahcuz ve paraya c;evrilme.c;ine ka-
ana gmp e 1 l·abul edildiklerinı 'l rad ve hangi mektep ere · GAZETE VE KlTABEVl rar verı en ev eernsı ve yo ve sa-

b.ld' · ıs b ld k t ire birinci açık arttırma ile Beyog·ıun-ı ınyorum: HANA GiRiP tan u a Çl an, yevm gaze-
ISTANBULDA tMTI teler, mecmualar, ilınt eeer~'?r, ve da Cıhangir Çuval Palas 31 numaralı 

KAZANANLAR f l{a· her nevi mektep kitaplarınm satış dairede 6 - 10 - 1936 ı;alı saat O 
ismaU Halil. Cevdet, M!~ .. 3 '••us- ef 3377 ila 10,30 satılacaktır. İsteklilerin tn-

• •• lôt. .ı:.ııua•• .ıu yeri. Tel on: gü 
Um, ı...u Adnan. ıw•ev h t l{iJmi •e İ:..------------..ı yin olunan n ve saatte mahallinde 
tafa Kemal, fııman, fsa, A, ~~ektebine;1 hazır bulunmaları il!n olunur. (18328) 
Muammer fstanbul Sana 

efendi soknk ~3 No. lu knptan Pana- Düd ve l arın tercüme külliyatındıındrr 
yotun e ·inde ıkamet etmekte iken F' t 35 k . • ıya r uruştur 

ıknmetgah1 belli olmıyan karısı Pann- ==========~~~~~ 
Jot kızı Kiryalciça ale~·hine açılan ho-
şanma davasında: Müdd<'aaleyhanın 

ika.metgr,hının meçhuliyeti hascbilc> 
dava nrzuhalinin on gün zarfında ce
vap vrrilm k Uzerc ve on b"ş giln mUd
dctle ilanen tebliğine knrar \'Crilm·R 
ve arzuhalin bir nUshası da mahkeme 

divanhanesine talik kılınmıg oldu w a 
dan 936 1279 No. lu dosyasına ılin 
tnrihinın f erdnsından itibaren on gun 
zarfında cevap vcri!mesi lüzumu 
liğ yerinde olmak üzere ilan olwıur. 

28-9-936 



ABONE ŞARTLARl YAZI VE Y..ôNETlM. YERl: 
YıllJJr a AJ1J1E ı aylık 1.atanbul. Ankara C&ddul. :lVAKR )'W'dll) 

Memleketlmlzde 7'50 QO ~ 110 
Yabancı yerlere 13:50 7311 tOO USO 

Poeta birliB'fne l 180 8GO C500 180 
gtrmlym yerlere I 

TQrldyen.tu her posta merkez!llde KUBUN'e abone yazılır. 

fidanı: 24370 
lYaZJ lşlert: JJ.'11 

'relgriı.t adreal: KURUN !AltanbUI 

Telefon 

Poeta kutusu No.. MI 

111111111111111111111111 ıı1111111 ıııııı1111111uııı11" 11ımıı1111111ııııu11111ıııııı11111111ıı11111111 ııııııı11111 ııııııı 1111uııııııımırıınııuırıııınııııııııııııııııııırıınıuııııımıı11111ıııııı11111ııınnı111111ıınııı11111ımıı1111rııııııı1111ıııı11ııı11111ınnı11111ıt""";ıı•flll',._.111ı"""91111111ııııı1111fU1ııııu111ımıı111111ıııııı111111ıııııııu111ıuıı1nııııııııı111mıırm111mıt1ıııı11111ıırıı 

iŞ 1 K L 1 t• ·mm~J~~ır11.-ıııııııııııııııııı ~ Nişantaşında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ ii1W 1ıınıııımmmııııııı 

N E O N ;ıvffe\TnlŞişli TerakkiLisesil~cn~~o 
REKLAMLARI 

lUJ©tYJ~ ~® taılk.~D~ll® 
~ ANA - iLK - ORTA - LlSE 
=KJZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana n geniş bahçeli iki binada AYRI YAT/ TEŞKiLATI vardır.~ 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

=='icut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak edef 
::-'.\1ektep her gün saat 10 - 17 arasında açtldır Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞANBA günleri ~1 

1 • .ıııııııııı~ımmıırnmıııııı1111111ıımmıııııı111mıı1110011mııım11Hıın~ımfü~lllmıım~ımııııııı1111~ ıır. Teıeton: 42517 ~ ıımınıııllllıımımııııııııııııı~-ı 
...................................................... . . " . . 

atideki ll+••lll*•"•I:.-:rta ~ L~k~J:~~~~~.~~a~l:~y~ ~ 1 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 

Belediye zabıt~sı talimatname sinin lll üncü maddesine 
fıkranın ilave edildiği ilan olunur. 

olunmak~ 

talebe aıııı'" 
Tek beygirli yaylı arabaları 
Çift ,, ,, ,, 

Kiloya kadar yük taşıyabilirler. 

300 - 400 
600- 750 

(B.) (1715) 1 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni 

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

Şehzadebaşı, Polis karako!u arkasıtıda, Telefon: 22534 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralammya ha· 
cet yo!:. lşte; havalandml. 
mış yeni Tokalon pudrası. 
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapİlan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanrlınaktadır. !şte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güze] 

tik tabakası ile kaplar ve 
yüze ta.bil bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya
pıŞ,ık kaldığı cihetle buna· 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artrk ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ. 
murun v. terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği matı saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir. 

Posta ve T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

1- Satın alınacak 50 tane masa telefonu ile 50 adet seyyar telefon açık 
eksiltmeye konulmutşur. 

2-Bunların muhammen bedeli 3250 ve teminatı da 244 liradır. 
3 - Eksiltme 2 ikinci teşrin 936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada posta 

T. T. umumi müdürlüğünde toplanacakalım satım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacakları 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şartnamede yazılı belge
lerle beraber mezkı1r tarihe müsadif pazartesi günü saat 15 de sözü geçen ko
misyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Ievazımmüdürlüğünden ve lstanbulda levazım 
ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. (947) (1368) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye l<adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.0GO liralık 
ikramiye!erle (50.000) liralık iki adet mükafat vardır 

--m~ıı nı ~ııı~ıı~ıı~~~ıı~ 

"GECEL - GUNSEL - KIZ - ERKEK 
Eski: inkılap 

VUCA CJLKCJ LiSELERi 
Kuram ve DlraklHrU : Nabi ojlu Hamdi Ülkmen 

Kayıt muamelesine başlanmııtır. Cumartesi ve pazardan başka her gün 10 - 17 arasında okıılt 
müracaat edilebilir. 

·---------• Cağaloğlu, Yanıksarayfar - Telefon: 20019 --------~ 

Beşiktaşta Serencebeyde Mazhar 
paşa S. N o. 12 ev kiralıktır. 5 oda, 
bahçe, hava, manzara, konför mü
kemmeldir. üstünde!d 14 No. ya mü
racaat. 

lstanbul ikinci icra Memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çevrilmesine karar verilen Süper 
marka radyo 10 - 10 - 1936 cumar
tesi günü saat 12 den 13 e kadar Ka
srmpaşada Zincirliknyu caddesinde 
38 numaralı dükkanda açık arttırma 
ile satılacaktrr. isteklilerin tayin o
lunan gün ve ~aatte mahallinde bu
lunmalan liizumu ilan olunur. (18327) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADlR 

--
,, 

Istanbul Defterdarbğından: 
Adet Cinsi Muhammen Tı.ırff1J 

Lira 
1 Altın cep saati ve kordon 28 
1 Altın cep saati içi maden t2 
1 Elmas ortası kırmızı taşlı yüzük 12 
1 Elmas tek taş kolu elmaslı yüzük ıcO 
1 Elmas, tek taşlı yüzük 11 
1 Ortası yakut, kolu elmaslı yüzük 60 
1 Elmas tek taşlı kolu mineli ve elmaslı yüzük 200 
O Gümüş ve nikel paralar 6 
O Hurda gümüş 90 ayar 1410 grarn t8 ' 

Yukarıda yazılı mücevheratın 9-t0-936 cum3 günü saııt 
de hizalarında yazılı muhammen kıYınetler üzerinden Sanda!bcd 
teninde Belediye Mezat itleri Müdürlüğü Dairesinde satılacağı il 
olunur. .(B.) (1595) 


