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Fransa'ya Verdiğimiz Cevabi. Nota-
lskenderun Sancağı hiç bir zaman Fransaya ilhak B. Edenin hır söz.Ü 

edilmiş değildir, ki Suriyeye ilhak edilebilsin 
Türk - lngiliz dostluğun 

halel gelmesine 
imkan yoktur l 

NOTADAki ESASLI NOKTALAR 
1922 manda ahtnameainde İskende

run ve Antakya sükut ile ge -
çilmiıtir. Bu ıükUt ile iıbu mm· 
takaların Suriye ve Lübnan ta· 
birleri haricinde bırakıldığı mak
ıut ise bu, 1921 ahtnamesi ah -

le bir tefsir ise nakzı aht mahi -
yetinde olacağından Türkiye 
kendisini 1921 ve Lozan muka· 
veleai ahkamına bağlı addede -
mez. 

yeye karıı ibraz edilemez. 

1922 ahtnaınesi ile 1930 teıkilat ka
ranamesi F ransanm Türkiye ile 
evvelce aktebnit olduğu taah • 
hütlerin nakzmı ifade eder. Fran 

kimma muvafıktır. Değilse o Manda ahtnameai ve 1930 teıkilat sa bu iki vesikaya istinat ebnek- Filomuzun Malta ziyareti mukaveleye mugayirdir. Fran • kararnamesi Türkiye hükfuneti· te devam ettiği müddetçe bu 
SIZ notası bu son noktai nazan nin muvafakati alınmaksızın tan mevcut anlaşmalan mer'iyetten Bir İngiliz gazetesine göre Akdenizin p.rlanda bir İngiliz • Türk • Yun 
tezviç eder görünmektedir. Bör zim edilmiı olduğundan Türki- çılmıış addeder. sulh ittifakının kuvvetlendiğini gösteriyor. 

N O TA M 1 Z 1 N H U LA S AS 1 GelecekaybirYunanfllos 

ismet lnönü ve Rüştü Aras izahat verdiler ı.o.d~:A_~'!.~~:-:;::,0 gidece~&<,.,....,....,..~ 
(Yazısı ! inci sahi f ede) tebliğ ediyor: 

~111ıma....-....1111••1Q-""11-nnııu11111ıırıınnmıırnı11111111ırm1t1ıı11t1ıı&fdlllllt1111t1t"~ıutmuıt111A1ıt1lflll1tuıııııııını111ıı1111111Plll , Avam Kamarasında sorulan bir 

Fransa iki teklifte bulundu 
Bu tekliflerden biri meselenin halli 

Milletler Cemiyetine gidilmektir 
için 

sual ile bunun cevabı, lngiltere hü. 
kiimetinin hiç bir vesile ile Ingiiiz ve 

Türk dostluğuna halel getirilmesine 
imkan bile taSavvur edilmediğini gös. 
termektedir. 

l\lüzakere esnasında bir mebus şu f 
suali sormuştur: l 

Ankara, 2' (A.A.) - Ulus gazetesi ~annld nüshasında aşağıdaki haberi neşretmektedir: - Akdenizde İngiliz Ye Italyan 
mendiine ait olarak imza edilebile. 
cek her hangi bir itilaf münasebctile, 

Türkiyeye karşı olan pek eski dost. 

"Hususi olarak öğrendlmizize göre Fransız hükOmeti Sancak ihtilifımn halli hakkında hükOmetlmfze iki 

'e\lifte bulunmuştur. Bu tekliflerden biri meselenin halli i~in Milletler Cemiyetine gidilmektir. Cenevre. 

ele btittln davanın yeni baştan tetkik olunarak siyasi ve iktisadi icapl ~ra ve ahdi haklara u~.gun bir karara 

-arıtmak fınatını bah,1edecek elan bu talep hakkında hükumetimizin cuma günü Kamutayda beyanatta 
•klHWi'llclı•ı~ 

luğumuza veya Türk menfaatlerinı> kabul etmemesine· B. Eden itina g· 

ımını ı ut •••.--.:a nı:"""""'""'ıllllfl"Htttıııı.~ıııırıııııınıııı_ ... _._..__. • ._,,. ... _. ....... , 
•ral' irae edebilecek ma1'iyelte her tereçek midir?. 
hangi bir kaydı lngiliz hükumetinin . (Sonu sa. 6 sil. 5) .. 

İSKENDERUN'DA 
Türk davasını 

Teyit eden ilmi bir eser 
,(Ansiklopedi • Britanik) 1 ::kenderunda hususi idare tesis eden 
1921 tarihli Franklen Buyy on muahedesi ile Suriyeyi Fransa 
manduma veren 1923 tarihli Milletler Cemiyeti karan arasında· 

"-.._. ki farla gösteriyor. (Ya..."'m 6 ıncı sayıfada) 

Necaşi protesto ediyor 
l'f aile Selisiye Habeşistanı kurtar-

mı ya azmettiğini söylüyor 
~~ Cenev:re, 24 (A.A.) - Ncca.şi, B. 
tı ... ~en~ı·e aşağıdaki protesto t elini gön 
~l§tir: 

'ltı ıtiııetıer cemiyeti mukavelename
~~\re bu cemiyetin vermiş olduğu 
~atlara rağmen Avusturya ile Ma. 
daıı. an, liabeşistanın İtalya tarafm
let, i§~aiini tanımı§lardır. Bu iki dev
iıtıp;;1utecaviz devletin reisini Habeş 
l'ilrıın atoru olarak tanımışlardır. l tal. 
ha" llabeşistan macerasına bir ni
"" ,,et ve "'Ulkt tı'nek ve imparatorluğumun 
tııden ta~aıniyetini ve istiklfılini ye
~Unı.k~esıs eylemek için insanlar için 
~~]{ h Un olan bütün gayretleri sarfet
tıllıin Usuaundaki azmimle, hüküme
t ~ı-11/0 milletimin bu baptaki azmini 
hulun .edcrirn. Milletler cemiyetinin 

ltıatıı~t~rna bu cemiyet muka\'ele
ı- nın 10 u dd • · k a· ~· ltıe ta . ncu ma esının en :- Mcm111ketin; kurtarmnk için çalı..~- , 
Q lıa.tır~ıl ebnekte olduğu taahhü- ğını söyliyaıı Habeş imparatoru 

ijad·;id'te göü ü;ai;Üğüse1 
süngü muharebesi ... 

( l' aztsı 2 inci sayıjamızda) 

(Yazılan 2 inci sayıfamm:Ia) 

1 Akdeniz mesele. 

Londr~d":. ~ngiliz- Yugo 
lav temaşları . qapııaı 

Belgrat , 24 (Hususi) - Yugos 

kral naibi prens Pol'ün Londra sey 
hatinden İngiliz gazeteleri Çok harar 
1i bir lisanla bahsetmektedir. Pr . 
Pol'ün Londrayı ziyareti siyasi bir 
hiyeltedir. Oradaki temaslarda Akde 
meselesi görüşülmüştür. 

PARt STE Kt TE MASLAR 

P aris, 24 (A.A.} - Delbos dün S 
yetler Birliği ve Türkiye büyük elçı 

ri ile görüşmüştür. kdeniz vaziyttile 
panya dahili harbinin muhtemel teai 

lerinin bu görüşmede mevzuu bahso 
duğu öğrenilmiştir. 

Vünterın peşinden: 1 Doktor Sc hac h t 
Bir dalgınlık ANKARA 

Geçen gün Nevyarkta Hürriyet a- ve TAHRAN ziyaret 
nıt ıııın ellinci yıldönüm.ü ku tlandı. Bu 1 . • • . 
"';iinasebcUe F~ansa Cu~urr~isi Pa. erını nıçın yapmış? 
rıste r adyoda bir rıutuk süylemış, Fratı • 
sız miUetin<lcn Anıcrikalılara selam "] • 
göııderıniş!ir. NtdJ.."lttıtm. 3onumt d.a: lmeS , başmakalesinde bu Seyahate da 

"Amertkalılar geoemz hayrols?<n.,. ' . 

~f~~~~Jb~~rr;;~~i~r;,11er1um Parfrı- dıkkate değer mütalealarda bulunugor 
te .~aat sek,'izdi; yani akşam karanlığı ~=------------
her tarafa çökmilşta. Fakat Amerika- Paramız düşmiyecektir 
d.a saat 3 tü 1ıe heniiz güne.~ A merika A.ıkara, 24 (A.A.) _ Türk pa rn...,

1 u/uklarınd~ı şiddetli ziyalarını"hcr taraf a 
neşrerlip duruymclu. Omm için Fraıı- kıymetinin düşürüleceğine dair ba ı ~ 
sız Cımıhurrci.~i11in nufl..ımu radvoda ecn(!h: matbuatında mevzuu bahsolaıı 
dinliueıı Amcril:a7ılar t ebe.<Jsüm etmek haberler in tamamen asılsız olduğunu 
ten kendileriııi ala11wdı. bild irmeğe Ana dolu Ajansı mezun. 

Esk.klr.n hooalarım~z sözde beUiga~ d 
ti: - Mulcta.zaı/ı hale nJJUtabakıat,, ur. 

Bugün 
Dive tarif ederlerdi. Bu tarife nö. 

re (Lcbrun) güneş Amerika ufukla
rın<ia parlaum dururken ar,ccniz hay
rol5'1m demekle belh.'i de ilk ilcfa ola. 
r~k lırı11atmcUı halin faabına 1ıymıyan 
lıtr söz srnılcmi.stir. Onun için de ·Y e
n: cliin•ıa...iaki m1thataplarrnm dudak"W.
rınıi!I t cbcssiimlcr belirmi.ştir. F'rıl;.af 
TAJbrıın'mı bıt söziinde'J.."i muktazayı 
1ı,a7p m11fn}_yıkat~zUk bilaisiz1ik değil 
sadece bir dalgınlık f',seridir. ' 

Tramvag beklerken 
Hakkı SUha Qezgin 

Öıdüren para 
Hafılan t\UmCjaJı 

Kadircan Katli 



Notamızız billisası lngiliz Faşistler inin 
şefi diqor ki.: 

1 7 ikinci teşrin 193 6 tarihinde Paris ( 
büyük elçimiz vasıtasile Fransa hükil -
metine tevdi edilen cevabi notanın hu -
lasasıdır: 

1 - Milletler Cemiyeti paktını ihti
va eden Versay muahedesinin akdi es -
nasında Suriyedeki vaziyet bir askeri 
işgalden ibaretti. O tarihte Türkiyenin 
Suriyedeki hakimiyeti hukukan mahfuz 
bulunuyordu. 

2 - 1920 de San Remoda Fransız 

mandasına tevdi edilen Suriye srrf coğ
rafi bir tabirden başka bir şey olmadı
ğından herhangi bir tahdit keyfiyeti 
Türkiyeden ayrılacak kıSimlar henüz 
hukukan ma!Um bulunmadığından mev
zuubahsolamaz. 

3 - Şimdiye kadar Fransa hükumeti 
Suriye ile Türkiye arasındaki hudut tah 
didine ait hükümlerin mer'iyete girme
si tarihini Lozan mukavelesinden itibar 
etmiş olmasına rağmen 1921 mukave -
lesini bu defa bir tahdidi hudut muka
velesi olarak zikretmesi, delillerimizi 
cerhedemez. 

4 - 1921 de Suriye namım taşıyan 
siyast bir birlik mevcut değildi. Türki
ye 1921 itilafı ve Lonn ahtnamesi ile 
çizilen hattın cenubunda kalan arazinin 
bir kısmını tartsız, ve diğer bir lasmını 
bu vesikalardaki prt!arla terketıniştir. 

5 - Lozan muahedesinin 16 ncı mad
"desinde Türkiyenin bu arazi üzerindeki 
hikim1yctini sırf a18kadarlar lehine ola
rak terkettiği tasrih edilmiştir. Buna na 
zaran, Fransamn Suriyedeki otoritesine 
nihayet verildiği takdirde 1921 ve 1923 
mukavelelerilc şarta muallak olarak ter
kedilen hakimiyet ancak İskenderun ve 
Antakyanın Türk ahalisine intikal ede
bilir. 

6 - 1922 manda ahtnameıinde isken 
derun ve Antakya sük\it ile geçilmiştir. 
Bu sük\it ile i§bu mıntakalarm Suriye 
ve Lübnan tabirleri haricinde bıralal -
dığt maksut ise bu, 1921 ahtnamesi ah
kftmına muvafıktır. Değilse o mukave -
leye mugayirdir. Fransız notası bu son 
noktai nazarı terviç eder görünmekte -
dir. Böyle bir tefsir ise nakzr abd mahi -
yetinde olacağından Türkiye kendisini 
1921 ve Lozan mukavelesi ahkamına 
bağlı addedemez. 1921 imza protoko -
lunda Fransız delegesinin İskenderun ve 
Antakya mıntakası için Türk bayrağını 
ihtiva eden bir bayrağın kabulilndeki 
faydayı tasdik etmiş ve bunu temin için 
hükmeti nezdinde teş-:bbüsler yapmağı 
vaadcylemiş olması, bunun Lozanda te
eyyi\t ve bilahare Fransa tarafından her 
iki m:ıkavclenin tasdik edilmiş bulun • 
ması bu mıntakalara ait thkamı Türki -
ye - Suriye gümrük ve mümasil itilaf
lann hükümlerile mukayese kabul et • 
mez bir hususiyet arzettiklerine delil -
dir. 

7 - Manda ahtnamesi ve 1930 teşki • 
lat kararnamesi Türkiye hükumetinin 
muvafakati alınmaksızın tanzim edil • 
mi§ olduğundan TUrkiyeye karşı ibraz 
edilemez. 

8 - 1921 tarihinde Türkiye Suri
ye için Fransaya verilmiş bir manda. 
nın mevcudiyetinden haberdar olına
dığı gibi, onca Suriye namında siyasi 
bir teşekkül de yoktur. Buna nazaran 
mevzuu bahsedilen muhtariyet nazari 
bir Suriye devleti çerçevesi dahilinde 
değil ancak Fransız otoritesi çerçeve
si içinde drcpiş edilmiş olan Suriye 
ve buna müşabih diğer teşkiller gibi 
istiklale namzet bir muhtariyettir. 

9 - Herhangi bir devletin diğer bir 
devlete karşı olan taahhütlerini o 
devletin rızasını almadan ahar bir dev
lete devretmesi mümkün değildir. Böy 
le taahhütler bir çek gibi başkalarına 
ciro edilemez. Onun ifade ettiği mana 
olsa olsa Fransız otoritesinin Suriye
ye devri demektir. İskenderun sanca
ğı hiç bir zaman Fransaya ilhak edil
miş değildir ki bugün Suriyeye ilhak 
edile bilsin. 

10 - İskenderun ve Antakyarun iE
tiklali Suriyenin teceu.isi manasını 
tazammun etmez. Zira bu yerler üze
rinde Türkiye Suriyeye hiç bir hak 
aramış değildir. 

FRi\NSA 
BUyllk bir devlet olarak 

kalmak istiyorsa 

Faşist olmalıdır 
Londra, 24 (A.A.) - Dün Nort

hanıJ>tonda bir nutuk söyliyen Ingiliz 
faş:.Stleri şefi Sir Osvald l\losley, AL 
man)anın endüstrisini beslemek içhı 
ham maddeler temininde haklı ol. 
duğunu söyliyerek demiştir ki: 

•'Şimdi manda altında bulunan e~. 
ki Aiman kolonileri Jngiliz arazisin. 
den değildir. Bu topraklar şimdiy2 

kadar lngiltereye para sarfettirmek. 
ten l>aşka hiç bir şeye yaramamıştrr. 
lngitterenin kendi imparatorluğun•ı 
inkişaf ettirmeğe çalışması mürecca~t. 

tır. E!'!ki kolonileri Almanyaya iadl' 
edildiği takdirde bütün ihtilaf sebep_ 
leri toptan kaldırılmış olacak Ye bü. 
tün Avrupa milletlerinin yeni bir dev 
re ve yeni bir iman ile birleşmeler! 

kolaylaştmlmış olaraktır. Avrup.-ı 

milletlerinin inkisamı hiç kimse için 
faydalı olamaz. lngiltere, Sovyetler 
Birli~i ile bütün münasebetlerini ke. 
serek Almanya ve ltalya ile en sıkı 

11 - Suriye ve Lübnamn istiklale 
kavuşmaları Türkiye cumhuriyetinin 
her zaman ilan ettiği prensiplere uy
gun olması itibarile Fransanm aldığı 
karar hakikaten takdire şayandır. Tür münasebetler tesis etmelidir. Fran. 
kiye hUkQmeti komşusu Suriye ile sa d~ büyük bir dev14't olarak kalma. 
münasebatm çok hayırlı bir şekilde .smı istiyorsa faşi~t olmalıdır. O zama11 
tecelli edeceğine §Üphe etmez. diğerlerine iltihak ederek dört Avru. 

İskenderun ve Antakya hakkındaki pa devleti blokunu teşkil edebilecek. 
Türk noktai nazarı Türkiye ve Suriye tir.,, 
milletleri arasında hakiki bir dostlu-
ğun mevcudiyetine hiç bir suretle ma· G •• l 
ni teşkil etmez. Bilakis anlaşmalarına UZe Edirnemizin 

kurtuluşu 
ve sevişmelerine vesile olur. Bir çok 
f edak!rlıkla şimdiye kadar elde etmiş 
olduğu haklardan Türkiye cumhuriye
ti vazgeçemiyeceği gibi bu haklarm Bugün Edirnenin kurtuluş günü
her ne suretle olursa olsun tagyir e- dür. 1829, 1878, ve 1913 yıllann'h 
dilmesini de kabul edemez. rlüjman PllarinP 1?P<;Pr1>lc -uldolil '" 

12 _ 1922 ahitnamesile 1930 teş- sıJafarla Türk yurdundan ayrı kalan 
kilrlt kararnamesini Fransız hükfuneti Edime, on dört yıl e,·vel bugün Tiirk 
ilk defa olarak ileri sürmektedir. Bu topraklarından bir daha ayrılmamak 

iki vesika Fransarun Türkiye ile ev. 
velce akdetmiş olduğu taahhütlerin 
nakzmı üade eder. Fransa bu iki ve
sikaya istinat etmekte devam ettiği 

müddetçe Türkiye bu mevcut anlaş
maları mer'iyetten çıkmış addeder. 
Bu halde her iki memleket arasında 
hudutların yeniden tesbiti icap edece. 
ğine nazaran ancak o takdirde Suriye 
murahhaslarının yeni müzakerelere 
iştirakleri mevzuu bahsolabilir. 

Bu nahoş ihtimalleri bertaraf et
meği çok samimane arzu eden Türki
ye cumhuriyeti hükumeti İskenderun 

ve Antakya nakkındaki noktai naza. 
nnm Fransa hükumetince ademi ka
bulU halinde, her iki taraf da tezlerin-, 
den hiç bir şey terketmiyerek, yeni 
müzakerelere bila kaydüşart başlan. 
masını teklif eder. 

üzere Türk askerlerine kavuşmuştu. 

Onun için bugün Edirnede büyük 
tören yapılacak ve Trakya umum mil. 
fettişi General Kazım Dirik, Süley_ 

manire camü önünde Mimar Sinan 
eserlı>rinden olan Darüssıbıyandeki 

Etnoğrafya Müzesini açacaktır. 

Törende bulunmak üzere son Uç 
gün içinde şehrimizden Edirneye gi. 
denleı çoğalmıştır. 

Şnk Demiryoları idaresi de Edir. 
neye gidecekler için tenzilatlı iki hu_ 
susi tren kaldırmıştır. Trenin birin_ 
cisi 21 teşrinisanide hareket etmişti. 

İkinci tren de dün akşam sekizi eJli 
geçe oldukça kalabalık bir yolcu ile 
hareket etmiştir. 

Bu akşam da radyoda Edirnenit1 
kurtuluş yıl dönümü münasebetne 
Mimar Kemal Altan tarafından bir 

ismet lnönü ve Tevfik Rüştü Aras 
Dün C. H. P. Kamutay Grubunda 

ııı fnrnns \'erilecektir. 

EDiRNE, BAYRAMINA 
HAZIRLANDI 

lskenderun meselesi hakkında 
izahat verdiler 

Ankara, 24 (A.A.) - C. H. P. Ka
mutay gurubu bUgün 24.11.936 öğle
den sonra Trabzon saylavı Hasan Sa
ka'nın başkanlığında toplandı. 

Dış işleri Bakanı Dr. Aras İsken
derun ve Antakya meselesinin ne tarz
da yilrildU!;rü hakkında Partiye malu
mat nrzetti ve muhtelif hatiplerin SU· 

allerine cevaplar ve izahlar verdi. 
Bundan sonra Ba§vekil İsmet İnö

nü söz alarak bu meselenin cereyanı 
üzerinde aynca izahatta bulunmuş
tur. 

Başvekil lBmet İnönü diğer bir mev 
zua geçerek :Manisa saylavı Sabri 
Toprağın B. M. M. azası arasından 

vekfllctlcrdc siyasi müsteşarlıklar bu
lundurulması teklifinin lilzumlu ve 
faydalı olacağını izah etmiş ve bunun 
intacı için llzım gelen teklif atın ya. 
pılarak müsbet bir lô.yiha projesi ha
zırlayıp Partiye getirmek üzere reis 
vekili Hasan Saka'nın raportör ola-

rak memur edilmesini teklif etmi§tir. 
Teklif partice kabul ve tasvip o

lunmuştur. 

Ankarada kar 
., 

yagıgor 

Ankara, 2.1 (Telefonla) - Anka. 
rada epey zamandanberi havalar so. 
ğuk gitmekt~ idi. Bugün saat 17,30 
da kar yağmağa haşlamı~tır. Kar ge. 
ce sı-.at 22 ye kadar halü devam et. 
me~te idi. 

Filomuz cuma1 lesi günü 
Yunasistanda bulunacak 

Atina, 24 (Hususi) - Gazeteler 
Yunanistanı ziyaret edecek Türk do
nanmnsınm cumartesi sabahleyin Fa .. 
lcr limanına geleceği ve önümüzdeki 
pcr§embeye kadar altı gün Yunanis-

Edirne, 2-1- (lhısu~i) - Edirn<'nin 
kurtı;lu!'! bayramı yarın fevkaladt> :.. . 
törenle kutlanacaktır. Bunun içirt 
yapılan hazırlıklar lıitmiş, her yer 
donatılını~. bir cok taklar kurulmus. . ~ . 
tur. 

Bn akşamki trenle, merasimde bu. 
lunmak Ü7.ere Ankara dan yirmi sar
lav geldi ve ista~yonda umumi milfet. 
tiş General Kazım Dirik, Vali, Belt>. 
diye reisi ve halk mümessilleri tar l. 
fınctı:ın kar rlandı. 8aylav1arımız ,e_ 
refine bu akc;am hir ~ölen verildi. .. . 

B:t) ram da bulunmak Ü7.ere Istan. 
buldan \'e Trakyadan gelenler ~ok. 
tur. Yarın sabah gelecek olan say. 
lavlarımızı karşılamak için hazırlık. 
lar :rr.pılmıştır. 

Halk, imdiden bi;yük bir bayram 
sevinci içindedir. 

tanın misafiri kalacağını yazmakta
dır. İlk defa Yunan sularını ziyaret 
edecek olan TUrk donanmasr şerefine 
büyük şenlikler ve resmi kabuller ya. 
pılacaktır. 

Orta Avrupada siyasi 
faaliyet gittikçe artıyor 
Macar Kral naibi ltalqa'ya, Romanqa 

Hariciye Nazırı Lehistan' a gidiyor 

Eski Bulgar Başvekili Be rad'ta 
1''loransa, 2-1 (A.A.) - .Macar ruıib: 

hükllmeti Amiral Horthy ile maiye. 
tindekiler, saat 10,:>0 de buraya gel. 
mişlerdir. Amiral, ltalya kralı ve 
kraliçesinin misafiri olarak dört gün 
Romada kalacaktır. Amiral, 2:> bin 
kişinin iştirakile Via lmperada yapı. 
lacak olan askeri bir geçit resmind" 
hazır bulunacaktır. 

Bundan sonra Napolide yapılacak 
olan bahri nümayişte bulunacak ve 
bu nümayişe ltalyanın yüz cüziitumı 
iştirak edecektir. 

İtalyan gazeteleri, hüktlmet naih. 
Ho!·thynin tcrcümei haline dair u7.un 
yazılar yazmakta ve Amiralin Macar 
milletinin halaskarı olduğunu ehenı. 
miyetle kaydetmektedirler. 

Siyasi mahafil. Amiralin Romaya 
bir nezaket ziyareti yapmak üzere 
g-elmiş olduğunu yazmakta ve Ar::L 
dük Otto ile Prenses Marianm nişan. 
lanması meselesini görüşeceğini ilave 
el yemektedir. 
RQ.lf ANYA HARiCiYE NAZIR/ 

LEHISTANA GiDiYOR 
Bükre~. 24 (A.A.) - Resmt bir zi. 

yard yapmak üzere bl gün \ arşovM-j 
hare!<et edecek olan B. Pictor Anteı 
ne. co, Rador ajansına beyanatta bıl· 
lunarak, Ccnevrede!ti görüşmeleri s•· 
rasında B. Beck tarafından yapıtn• 
dav~te icabetinden duyduğu memnıl· 
niyetı teyid etmiştir. 

Çok mühim olan ekonomik müııB· 
sebeticrle kültürel ve entellektüc1 

mün·Jsebetlcrin inkişaf ettirileceğiıı1 

kaydeden B. Antenesco, B. Beck ilt 
yaparağı görü5meleıden bu sahatarİ 
da mfüıbct neticeler elde eyliyectğ 
ümMini izhar etmf~tir 

ÇANKOF BELGRADDA 
Belgrad, 24 (A.A.) - Eski Dulgıır 

Başbakanı B. Çankof dün tayyare il~ 
buraya gelmiş ve B. Stoyadino\·iç tıı· 
rafından kabul edi!miştir. Iluı;iiO 
llerline hareket edecektir. 

KOJllJNIZlJIE KARŞI 
Viyana. 24 (A.A.) - Avu~turyanıtl 

komiinizm aleyhtarları bit'Jiği, ı'~ 11 

dahiliye nezaretinde hir cel~e akclef.. 
mi.::.tir. nu rf'l~etie l\lnrarlqfan. Ytı· 
go~l:ıvya ve Almanva murahhaslıtf1 

hazır bulunmu~lardır. 

Madrid'te göğüs göğijse 
süngü muharebesi ... 

ita/ya General Frankol}a "Manevi,, 
yardımda bulunacağını bildırdı 

Roma, 24 (A.A.) - Reutcr: İtalya- gayrikabil bir derecede bozulmasını~ 
nın, Franko tarafından ispanvol liman- cap ~ecek. bir dereçeve . cıkm~ 
Jannda tesis edilebilecek bir ablokaya manı olmaga azmetmışlerdır ~·-". Dff 

karıı manevi müzaherette bulunacağı 1NG1LTERE 1K! TARAF! MU.tiJW" 
ve fakat maddi ve askeri hiç bir müza- TANIMIYOR ti 
herette bulunmryavağı bildirilmektedir. Londra, 24 - lngıttere hUkOıne ~I 
İtalya ademi müdahale sıyasasım taki- cumartesi gUnUne kadar 1spanyndıı ~· 
be devam edecektir. iki tarafın muharip sıfatını takın~911 
MADRITTE SVNGV ~fUHAREBESI ğa ve lngilterenin bitaraflığını ıl ıl' 

OLUYOR etmeğe bilamel karar vermiş bulu~ 
Lizbon, 24 (A.A.) _ Madritin ce- yordu. Çünkü İngiliz amirallik dnt~ 

nup mahallelerinde hükfunetçilerin si, Akdenizde bir hadise çıkmasınd~ 
taarruza geçmeleri üzerine gece gün- endişe etmekte olduğundan dola~ı .'ti t' 
dilz muharebe cereyan etmekte oldu- kumet üzerinde bu yolda bir tesır ıCU" 
ğu bildiriliyor. etmişti. Fakat cumartesi günil ve diİ:; 

Karabanşelbaho sokaklarında gö- Fransa tarafından yapılan teşcbb ;ı 
ğüs göğüse süngü muharebeleri ol- lcr, Paris kabinesinin lspanyadS. 9• 

makta ve htikümet bataryaları asi saf iki tarafın muharip sıfatının tan:~f 
lannı şiddetle bombaya tutmaktadır. sına aleyhtar olduğunu ve çünkü ~ 

le bir hareketin Almanya ve ltalY'~~ 
TORPiLt KİM ATTI? karşı bir fedakô.rhk yapmak detıl 

Valencia, 24 .- Hükumetin bir teb- olacağını meydana çıkarmıştır~ ./ 
liğinde bildirildiğine göre dün zırhlıla- -------------~ 
ra atılan mermiler muayene edilmiş, M Ç h • ,,Z 
bunlann İspanyol mermisi olmadığı gi- OgoJ/ar ine ÜCIJ 
bi İtalyan mermisi de olmadığım mey-· d · J 
dana çıkarmıştır. Cartagene limanx a • e iYOT Q1 )fO 

çıkl~rmda b~luna~ ~i~ ~lman ~uhrib~. Pekin. 24 (A.A.)--:- Pek ~akı?da ııO' 
torpıllcnmcnın tesırını gormek uzere lı· golların üç koldan Suıyuan uzcrıııe 
mana doğru gelmiş ve sonra ufukta kay cum edecekleri sanılmaktadır ... • ?JO' 
bolmuştur. Kueihoa'dan bildiril~igine gore. t • 

GEMiDE iNFfLAK MI OLDU? gol kıtaları, şimali Suiyuan'ı işgal et, 
Bertin, 24 (A.A.) - Londradan ha - mek niyetiyle Kueihoa'mn 45 kil0~f • 

ber verildiğine göre, Cervantes kruva -
1 

re şimalindeki Uçuan'a hücum et 
zörüniin Carta gene açıklarında bir ec-ı ıerdir. 

nebi denizaltı gemisi taahndan torpil • Ş ht 
lendiğini söyliyen İspanyol hükumeti • Dr. Scahcht lran a . 
nin iddiasını reddeden Reuter ajans.ı, bu tarfından kabul eai/d',-e 
kruvazörde de bir infilakın vukubulmuş al1 

Tahran, 24 (A.A.) - ŞehinŞ. ·etitll olmasını pek muhtemel görmektedir. ) 
AKDEN1ZDE SOVYET GEMlLERJ veliaht, doktor Schncht ile rno.ı 

Vl<J İT AL YA kabul ctmi3lerdir. fiilt' 
Giornale D'ltalia gazetesinde Vir- Rayşbank başkanş, Eehinşnh~ {O' 

ginio Gayda imzalı yazıda şöyle de- rcr'in selô.mlarını ve imzalı bı~iıtşıı~ 
niliyor: toğra!mı takdim etmiştir.. ~c iŞ ~-e 

"Açıkça söylenmelidir ki ttalya samimi teşekkürlerini bıldır~şJllUf 
misafirleriyle uzun müddet görtl Rus ihtilalinin yeni bir kolunun, di-

ğer bir tabirle siyasi ve askeri komü- . tür. ı 
nist harekatına yarıyacak bir ussün Nobel sul'1 müka/atfa~u· 
Akdenizde İspanyol toprağı üzerinde 11t ... 
kurulmasına milsaadc etmek niyetin· Oslo 24 ( A.A.) - Nöbe! 

801ıı J11~· 
de değildir. kafatı komitesi 1935 scnesı su ·c 'gSÔ 

1 

kAfatını Kari \Ton Cssctzk"-''Yc. 'dı::' W Montreux konf eransmda bazı bil 11. J ': · tın f' 
yiik devletler, dünya ihtilali için silar senesi mUkft.fatını da ArJan s'ıı ,.e 
ve mevaddı infilftkiye yüklü Sovyet I leri bakanı B. Saa Vedra Lama 
harp gemilerinin Akdenizc c;ıl(masım mlşttr. f ıc1 

oıGfil ,it 
muvafık gördüler. Fakat İtalya Av- Hamburg, 21 (A.A.) - bU s:ı1' 
rupanm diğer kuv,·etıi milletleri bu pelin., kabili sevk balonu tuf· 
ciddi hatanın Avrupa nizamını tamiri Rio de Janeiro'ya vasıl ~ırnu§ 



T amva rke 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Beyazıt durağında tramvay bekli- Demek bu adam, gerçekten benim Kimin eli kimin 
Yordum. Etrafım fingirdeşen kızlar ve dert ortağım, gönül yoldaşım, fikir ar- •• •• gı•rdı• ?. 
&enç kasketlilerle dolu. Boyuna konu- kadaşımmış! Tekrar baktım. Eski sa- gozune 
§Uyorlar. Mektepten, dersten, hocalar- kosunu, ütüsüz pantalonunu, yıpran- • 
dan, imtihanlardan dem vuran bu 13.f mış paçalarını, yırtık lastiklerini göz.. Suclu dıgorkt: 
&'lirültilsil arasında bazan iki genç den geçirdim. Sonra kitabın fiyatını "fi k - d ğ• r k" 
Yosmanın, kahküllerl birbirine kan§S.· düşUndUm ve şeytan, aklıma başka 0 SOr e 1 Jm 1 
cak kadar, burun buruna geldikleri ve bir şey getirdi. . direk vuruşile 
Seslerini ansızın fısıltı haline indiği - Sakın, dcdı~ bu adam, berbcr-
görülüyor. Çok kere bu gizli sözleri, deki efendisini bckliyen bir uşak Ol· hamalı nakavt et• 
Sağa, !Ola dönen iştahlı bakışlar kc- masın. m • Ş 1 f \'alıyor. Fakat hayır, uşaklarda bu duru§' 0 ayım.,, 

Yoktur Kl.tabı tutan el d b h k Mcc::.hut SU" davalarına bakan hak 
Og~lanl,Rr daha utangan ve daha a- · e ana a :t ~ · d yerlerinden Sultanahmet üçüncü sulh 

fır bac::.11. Bu çekı"ng0nı1·k, belkı· mek- vcrıyor u. :. ' ceza hakyerinde, Çarşıkapıda, Cemal 
tcplerinin yakınlığındandır. Son sen dayanamadım. !çimde an. Vahap oğlu Muslafanın sol gözüne iki 

Dikkat ediyorum, kızlar, süslii, sızın bir motör i şlemiş gibi ona doğ yumruk vurarak, Cemali, sol gözünün 
ince, güzel çocuklardan çok, geniş o.. ru yürüdüm. O da kımıldamıştı. Başı alt kapağından, işine, gücüne engel ol· 
l'tı tentenin siperinden kurtulunca aa .. kın madan beş günde iyileşecek ~ekilde 

uzlu, iri yapılı delikanlılara düşkün- 'Y 'Y yaralamaktan Çarşıkapıda balmumcu 
liik gösteriyorlar. İki nesil arasında gözlerle bakıştık. İkimizin de dudakla- hanında oturan Ali Demirelin dün öğ. 
bir estetik ayı-1'ışı göze çarpıyor. Şim- rında eş bir gülümseme vardı. Meğer leden sonra duruşması yapılarak, da
di orta yaşlı birer kadın olanlar, bun- aynalı bir kapı karşısında imişim ve va, karara bağlanmıştır. 
1 ne zamandandır haline acıdığrm adam Sol gözü paruııman bezile sanlı o-
ar kadarken, bir çift gözün hayalile d 11 be . . , lan davacı Cemal Mustafa, ı:ıny1e de-oy 

1 
b . a, zava ı nmışım. ... ,,,_ 

a ana ihyorlardı. Şimdikiler, elbise miştir: 
altından kabaran gergin adalelere aç - Bu adam, bana bir masa yüklet-
aç bakıyorlar. Kirpikler birbirlerine \ ti, fakat masanın tahtası çatladı. Kız-
karı§ıyor, gözler sisleniyor. Yeni Eserler dı ve yumrukladı beni. Bakın, gözüm ne hale geldi. Ona ceza kesin! 

Arabalar, gelip gittikçe, kalabalık Kagw tlçıJık Ali Demirel, ounları söyledi: 
ltaldı. Ayrılanların kederinden ziyade - Son zamanlarda. işsizim. Paraya 
anlaşanların sevinci seziliyor. Tam bu Cumhuriyetin !zmitte kurduğu ka ihtiyarım oldu. Evdeki bir konsolu, 
8trada vagonlardan biri bozuldu ve on ğıt fabrikasının, bu kuruluşunda en bedestene götürüp müzayede ile 11&t. 
d k çok emeği geçeu, fabrikanın direktöril mağa mecbur kaldım. Bu, "ben arka-
t a ika içinde cadde allı yeşilli bir ka- Mehmet Alidir ve kendisine (Kağıt. lıksız da taşırım,, dedi. Fakat, sırtına 
ara doldu. } d alır almaz, konsolun ı·çın· e gı"rdı· ,• çun·· . çı W •yı soya ı almakta yalnız liyakat 

Silleymaniye sırtlarından bo~anan degıl, gerçekten hak sahibi olan bir kü, sırtile tahtayı ~tlamıştı! Ben, 
kesk" b" ·· ~ · gençtir. Türkiyede ka-gwıtçılık u'"zerın· de bu halde bi - konsola müşteri bulamaz. 

ın ır ruzgar esıyor, yaya kaldt-tnn teşebbüsten eser yokken Fransa ve dım. "Bari git de şuradan bir maran-
ında insanlar birbirlerine sokulu- Almanyadaki kimyagerlik tahsiline goz çağır, tamir etsin şunu!,, dedim. 

l'orıar Düdük gibi ince bir çocuk sesi: kağıtçılığı mevzu seçen Bay Mehmet Bu "gitmem,, dedi. O arada elleştik. 
- Ne olmuş buna?.. !1-!i Türkiyeye döndiiğü gilndenberi Onun eli mi kendi gözüne gitti, yoksa 
Diye çınlıyor. ışıne önce kğıtçılığı, fikirlerde kura- benim elim mi onun gözüne? farkındli 

cak neşriyatla. başlamış, adım adım değilim pek! Herhalde ben maluıus 
Ka.r§ımda süslU bir berber dükka- · vurmadım! 11 yürüyerek, yarım asır süren bir fet-

1 
r ve önünde deminden dikkatimi a- Şahit k;1ğrtçı Mihranla. seyyar ma.-
lh. retten sonra, bu büyu"" k ve hayırlı san- ,, -.ı. bir adam var. Başka şeylerle o- rangoz .nı.urteza, dinlenildiler. Dava. 

at §ubesinin uyanıQında ve islemesinde cının ''m"'"a d v ed"lenın· "k ... ,,.1 
l'alanma.k istedik"e, inadına go··zıerim 'l'1 ~ "'"' · " ' a a 

1 0

·~ '' ~ kendi mesaisini verdi demek doğru ol- diye anlattığı ~yayı Mihran da "gar-
ona gidiyor. Herşeyi ayrı ayrı süzü- maz, bu işe kendi varlığını vermiştir drop,, diye anlatarak gardrobu çaUat
l'or, tanıyacak gibi oluyorum. Mehmet Ali, mesleğinde yalnız vu- ması yüzünden Musta.fanm gözUne A-

Arkasındaki ince, açık renkli mu- kuf sahibi olanlardan kalmamıştır linin iki yumruk savurduğu yolunda 
... _ı.. onun edebiyatında da ileri gelen kel. şahitlik etti. Murteza da, .,on metro 

ı~ y;rt;k1;~"
1g·~;~U-:_.;;: 1~~~;;k ~;.:~:z ":~.,ı..11 1 • nu .... ı&hi;yctıo.ıi .. l<i bi .. o bü UM.klan Mustafarun Aliye iki yumruk 

.T tun kağıtçılıfın ve kAğıtçıhğımızın m vurdu~nu gördüm,. del. 
;~da~ anlıyorum, ki o da üşüyor. eserini, ilk L'\rihini ve ilk t eknik tari Şahitler söz söylerken, "doğru söy

Uziimu yakan poyrazın benim kadar fini veriyor ve 250 büyük sayrfalık leyin ama!,. diye seslenen hakimin ih-
Otıu da örselediğini görüyorum. bir cilt ne~rediyor. tan üzerine susan Ali, Mustafanm, 

B" k lh · w Eserde ihtiyacı insanlıkla beraber ilk şahidin hamalı olduğunu, ikinci 
her : r ere z nun ona saplanınca. dogan ve düzgün t~la., kemikle, ağaç ı;ahidin de hamalla konuştuğunu or
~ a ıne başka manalar vermeğe ile, deri ile, kum..,.,la ve nı·ııauet lifi taya atıp, bu §8.lıitli.kleri kabul etme-

!Jladım. Vitrinden sarkan tente yu·· - ~ J di. tün ' hücrelerin kcçeleştirilmesile tatmin ~ 
U kapladığı için. ancak omuzları- dilen kağıdın geli~im safhalarını kı- - Faraza aranızda ba.şka bir ha-

~Uıkada,. görebiliyorum. Paçaları ütü- SR. da olsa, mükmmel ve resimlerle dise olsa ve ben şahitlik etsem, bura. .. • 
1 

· da Mustafayı bir defa gördüm ve ara.. 
Ve ıtirnz tirfillenmi y ı · d su.·~. enmış olarak görüyoruz, en eski 

..1 ş. en erın e k - t 1 kl m.ızd_ ~- konuşma geçti diye, benı·m cıa-
"e ı l"k _ılgı çı ı ~ en yenisini karsıla§tırabi- - ~ b P ı saçaklan var. Ct:p kenarları lıyoruz. Kıtabın tarih sayrfalarını o- hıtlıgıme de bu yolda. itiraz mı eder. 
ı-.~§Uk. Geni!" gogs· il ve dım· dı"k du- k k 1 siniz?! , 

4 
~ uyara an ıyoruz ki "son araştırma-

l\i ~~ olmasa, hemen hemen içimde ye- lar dokunmuş kuma.stan çok daha ev- - Siz başka, efendim, siz başka! 
hır d rt k • vel malU.m. olan keçenı·n Tu··rkler tara- Ben doğrusunu söylUyorum. Boksör 

a e aynagı C01'acak. Çü:clcü bu de;;ı·ıı·m, kı' dı·rck VU'"'•ala bu hamalı 
danu fından icat ve imal edildig-ini, lifi ~ · _, 

la . n yeryüzündeki varlığı mestle h . k nakavt etmiı.. olayım! 
Pçın ücrelerın eçele§tirilmesile elde edi- H h--k arası berbat bir fotin ve silin. 1 k. - d · 1. d . akim lhsan, suçu sabit C>'ördil, 

""'\! i-A- en agı m ıma ın e de Türklerin yol Ali k p. 

h:ı .. 1~ rengi uçmuş bir çift lastikle g··st digwini me d yı, ceza anununun de~~n 456 ın---ı ıyordu. 0 er Y ana çıkarmıştır.,, cı maddesinin dördüncü fıkrasına gö-
Ar ~ugün ye~ yiizUnde 5799 kağıt re bir ay hapse mahkfım ve meşhut 

Sa}ı ka~~a b_ozuk arabayı onarmağa fabrıkası faalıyette imi5. Bu yekfınun suçlar kanununun 13 üncü ma.ddesine 
dak~n ıuçılerın kızgın sesleri, arka- yalmz 1574 U Almnnyada, 1207 si A- ~öre de derhal tevki! etti. 200 kuruş 
Oilıı. ı sabırsız sUrilcUlerin çanları dü- merikada bulunuyor. duruşma murafmı da Ali ödiyecek! 

ceıni dağıtıyor, kendi kendime: . - Kararı bir hafta içerisinde tem-
yız edebilirsiniz! 

;;: Acaba yaya gitsem mi? 1 ürk - Holanda ticaret 
ıye soruyorum. Tlirk Tıp EncUmeni bugUn 

~i ~usırada gözlerim. gene karşımda.. anlaşması qeni~ltiliqore toplanıyor 
lllndu~rna kayıyor ve yavaş yavaş bu- Ankara, 24 (Telefonla) - Mevcut Türkiye Tıb encümeni bugün saat 

guzn yeri unutarak dalıyorum. ticaret anlaşması üzerinde tadilat yap _ on sekiz buçukta Cağaloğlu Etıbba 
°belkOnı· da karşı duydu.ğum. bu bağlanış, mak için Ankaraya yakında bir Hollan- odası salonunda toplanacaktır. Bu top 

e 
da t• t h +· 1 kt" T"" ~an. tıda profesör Tevfik Sag~Jrım klini-

derıd· aramıtdakı talıh benzeyi!'in- ıcare eye .ı ge ece ır. urk - Hol- - d ~ "" 
1 

d gm en Dr. Müfide Kazım Menegekok. 
he~ ~l~k. ç~mentolar üstünde 

0 
da, an a ticaret anlaşmasının tadili iki ga- lu menenjitin yıldırım şekli ve ınüz. 

lı.\trı gtbı ıkıde bir kımıldanıyor. o. ye istihdaf etmektedir: min apandisitinden ileri gelen ürtiker. 
ltıı" dBeıa çıplak elleri havuç gibi kızar- 1 - tki memleket arasındaki ticari Dı:'. Osman Şerafettin ve doçent Besim 

~. 11 muam ı · k 1 ı t k 1\fide kanaması ve amipli dizanteri 
1lt't>eri ki ince sakosu altında derisi e eyı 0 ay nş ırma ; porfesör Na.zmı Şakir de sara tedavi~ 
~ i§U Yor ve tabanlarına nemli bir sı- 2 - Hollanda maliye ve sanayicile - sinde kuduz a.~ısı UT.erine tebliğ yapa. 

Yor. rini Türkiye hükmetinin sanayi prog _ cak vak'ale.r gösterecektir. 
tı.ı.ı Ob· atalık berberden biri çıktı ve o. rammdaki liman, gemi ve telsiz istas _ Geçen seansta profesör Akıl Muh-
ı. ır ı yonl f b 'k ı · t 'bi · tar kalbin cnzip kuvveti, profesör Tev 
• ıa'"ad ~ç saniye kaybettim. Fakat arı ve a rı a ar ınşaa ı gı ışlere • · · k · k fik Sağlam Tetanoit hamlf"<ıi göstprpn 
r~,_a a keskin bı"r kolonya kokusu bı- ıştıra ettırme · t k' th ... ,.. s~ mr: va ı:sr, Dr. san Şükrü dahil 

3 - KtJ;tUN ::sil. TEŞ'"'l .. ~ .. ,. 
.ı. v" ..._ 

Şehir Mectısinde son t0Dia1 f, 

Un nümunesi fırın ardan 
nasıl alınacak? 

Münaka~alara rağmen bir karar verilemedi 
Şehir meclisi dün birinci reis veki· } 

1i Necip Serdengeçtinin başkanlığında 
devrenin son toplantısını yaptı. 

Geçe:ı celsenin zaptı okunduktan 
sonra Paşabahçede perşembe günleri 
pazar kurulması isteğine dair millkiye 
enclimenindcn gelen mazbata ve Bar
baros Hayrettin türbesi etrafının tan
zi_mile Kalanna Fenerbahçe arasında
kı çıkmaz yolun çıkar bir hale konul
masına ait olan mazbata kabul edil· 
miştir. 

SUrpagop mezarh§ı arsası 
Ayrıca. Surp Agop mezarlığı hak . 

kında kavanin encümeni mazbr.tası 
da okunmuş ve mazbatada tesbit edil. 
mi§ olan sulh ııartına göre 56,605 met
re murabbaı arsanın 50,990 metre mu
rabbaı belediye uhdesine bırakılması 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra Ford motör Kompa
nl'nin lstanbudaki f abrikasmda mon
te edilip memleket dahiline sevkedilen 
otomobil ve şası ve sair eşya hak
kında mülga duhuliye resmine ait 
talimatnamein tatbik şekline ait tali
matnamenin hangi maddesinin tatbik 
edileceğine dair kavanin encümeni maz 
batası ile Bilyilkadada.ki YUrükali plA
jma dair ka.vanin ve bütçe encümeni
nin mazbatası okunarak kabul edildi. 
Kabul edilen esaslara göre Adaları gü
zelleştirme cemiyeti tarafından Yü
rükali plaj ve gazinosile Çamlığın is
timlak ve işletilmesi için belediyeye ik
raz edilen 18085 lira 23 kuruş ile plaj 
ve tcf errüatı belediye namına istimlak 
olunmuştur. 

Bo~aziçinde yapılacak 
fabrlkalar 

Boğaziçi sahillerinde yapılacak pet-

rol sanayii fabrikaiarı hakkında §Chir
cilik mütehassısı Prostun teklifine da
ir kavanin encUmeni mazbatasına ge
lince mazbatada belediyenin mevcut 
fabrikalardan başka yeniden yapılma
sına. müsaade vermediği tasrih edil· 
mekte idi. Mazbata kabul edildi. 

Ekmek 

DilnkU meclisin en münakaşalı ve 
hararetli bahsi ekmek meselesi olmuş
tur. Ekmekle beraber fırınlardan un 
nümunesinin de alınması nasıl olmalı
dır? Mazbata okunduktan sonra en
cümen reisi Galip Bahtiyar kavanin 
encümeninin verdiği karara itiraz e
derek un nümunelerinin yapılan ek
mekle beraber alınma.sına imkfi.n ol
madığını, olsa olsa bunların ayrı ayrı 
alınması kabil olduğunu söyledi. Ce
malettin Fazıl, ekmekle beraber un 
nü.munesinin de alınması mümkün ol
duğunu ileri slirdü. Hesap işleri mü. 
dürü, makam namına söz alarak, bu-
lunan formülün talimatnamenin tav
zihi olduğunu, söyledi ve un nümune
si alma zaruretinin sebet>lerini anlat
tı. Avni Yağız, her fırında iki Uç gün
lük un bulunduğunu, binaenaleyh ek. 
mekle beraber un numunesinin de alın 
ması mümkün olduğunu, söyledi. Ha
lil Hilmi, fena ekmek yapanların be-
raet etmesi, işin mahkemeye iyi a.n. 
latılamaması neticesinden ileri geldi
ğini ilave etti. Kavanin encümeni rei
sinin, işin bir daha tetkik edilmesi ıu. 
zumuna dair beyanatr muvafık görii
lerek toplantıya nihayet verildi. 

Acen'eler niçin tahdit edildi? 
Şimdilik fazla acenteqe lüzum gorülmüyor 

Vekiller heyeti son bir toplantısın-
da; borsa i3lerinin daha az adette a- ı Polis Haberleri \ 
cente ile idare edilebileceğine karar 
vermiş, acente miktarını on beş ola- y k k d • 
rak tahdit etmiştir. eme sıca l ye •• 

İstanbulda elycvm iş yapan acente Şehremininde Dcnizaptal mahalle 
miktan 19 dur. Bunlar da, nedim ak- sinde oturan Selime, polise müracaat 
çer, Fuat Çeltik, Avram, doktor Etem ederek kocası Ragıp tarafından dö. 
Korle, Aseu, Bcnjamen, Peras, Vasi- vüldUğUnU, iskemle ile kolundan yara
laki, Ferdi Ferhat, Firuz I<apancı, Ke- landrğını iddia etmiş, tahkikata baş 
seryan, Jamkoçyan, Marko Hayim, lanmıştır. ( 
Meyohas, Muhittin Pekmezyan, Refik Selime, kocasının yemek sıcak ol• 
Selim oğlu, Şimşiryan, Takupolus Ven- duğunu b:ı.hane ederek dövdüğünil de 
turadır. Vekiler heyeti şimdiki on de- ilave etmiştir. 
kuz aclentenin adetleri on be~ten aşa- TRAJIVAYA BiNERKEN - Sa-
ğı düşünceye kadar yerlerine başka- matyada Sancaktar Hayrettin mahal 
lan alınmamak ~rtile işleri başında lesinde Ermeni muhacirhanesinde otu. 
kalacaklardır. ran yetmiş yeşlarında Agavni, Aksa-

Dün bir acente şunlan söylemiştir: rayda tramvaya blnerker~ muvazene 
"- Senelerce evvel borsada acente sini kaybederek dUşmU§, başından ve 

adedi tahdit edilmiş değildi. 180 ke- baca.fundan yaralanmıtşır. Agavni Ha. 
dar acente vardı. Sonradan bu miktnı seki hastnhanesine kaldırılmıştır. 
120 ye indi ve nihayet bu rakam 50 • ATLI ARABA iLE ÇARPIŞTI· 
indirilerek tadit edildi. Son olarak da LAR - İbrahim p~a caddesinden Fa: 
acente miktan 20 olarak tahdit olun tihe gitmekte olan Fcthullahın ~ ld& 
du. Bir acente geçen sene işini terket- r esindeki çift atlı araba, ~oför Rami• 
tiği için h~len çalışan acente miktarı nin idaresindeki 2097 numaralı ota. 
19 dur. mobille ça -pışmış, her ikisi de hasara; 

Acentelerin yeniden tahdidine se- uğramışlardır. 
bcp borsada bu kadar acenteyi doyu- EŞYA GôTVRURKEN - Balat 
ra.cak iş olmamasıdır. Bu~nkU vazi- vapur iskelesinde ham:ıllık yapan 
yete göre on beş acente kafi gelmek- Mehmet, eşya göturürken düşüp ba 
tedir. Her memlPketin borsasında a- şındruı yaralnnmı~. 'MuS€vi hasta.han~ 
centeler o borsanın işine göre tahdit sine kaldırılmıtjtır. 
olunmuştur. SAG KOLU KIRIDDT - Harbiy~ 

Borsadaki acentelerin on bese in- de Sereli:tiye apartımanmm kapıcısı· 
mesi ya iı:ini terketmek, ya çıkanı- nın dokuz ')'aşmd~ki oğlu Antlon ka. 
mak suret'l 1 sap A bdullahın ofrlu Ferldunla oynar-_ c o ur.,, ~ !arken, Andon düşmü!3 ve sağ kolu kı-

rılmıstır. 

DAVEf 
lstanbıtl S11or KW.bUnden: 

la rak geçen k"" kl"" .. . Bu hususta müzakerelerde bulun- dımag tnı.vıkr artmı'3 nazifler .ı."'rı'ne 
~'ne ur u nıuşterı uzak- - ~ clü a, onu tel k" . ' makü zere ay ıca bir heyetin de pek ya- tE'.şrihi marazı pivcslı>ri takdim etmiı, 29.11.936 pazar ..,ı;nli sabah saat 
. Ilı. y 

1 
~rar es 1 yerınde gör. k d A k • h va. k'ıı.lnrm milnıı.kaa.alarına Etem A-' t f.ı .. clqkka· a nız galiba, 

0 
da benim gibi ın a n araya geelceğı aber veril - './ ~ am 9,30 da Cağaloğlundaki Hnlkevi 

iKi KUMARCI - Taksim Curohu. 
riyct meydanında MUkeremin kahve
sinde Uyas ile Tail, isk3.mbll ile ku
mar oynarlarken cürmü meflhut ha • 
linde yakalanmışlar, miiddeiumumili· 
ğe verllmislerdir. 

b· ndan mektedir. k_ü, Fahrc:ttin Kerim, İhsan Şükrü ifw salonunda senelik kongre yapılacak-
lraı • çıkana dönmüş olacak ki tırak etmıglerdir. 1 tır. Azanın te§rifleri rica olunur. -;=============::::=::-e· Yana duruyor. _ _ _ ______________ ::_..=_.:__ ______ ~:.:_=:::~~~~~..:.~~- G~çmiş Kurun/CJT 

a .. l lrdenbire ..... , . 
l dı b gouerım faltMı kadar 

q . .ou h -?lele b arap kılıklı dert ortağımın 
hir kt, 0 YU kadar pahası da kocaman 
l'l· ı ap v ı 
t 11lde b' ardı. Ve ben. bir bahçıvan 
aıııl'oraır çiçek gibi duran bu kitabı 
~11ldıı. bUuın. Altın sütunlarının arka· a d - d ~•rı.n Yük btr san'at günc~ı doğan Y D p r O Q r a m 1 n a V a Z İ f e a a n 1 a r 
h..1>, be~~" kabartmasilc, bu maruken .. I'~yo ?.ıii kıi:rz.et olile idareye ba§landığı gandenbcri, ~"ika ın detf etmf11 ve azaltılacak şuplıcsız mu§terılcr d.aha zi yade memnun bıılwmyorlar. ~.bir san'atkdr ok:ııyor; ue bu surr,tlc aşağı yttkarı bir 
ttlklda .. asrarım olmadığr için, bob"a- Ya lmz ıırogram hzısusımda bi r noktaya temas ctTMl:. lô. mtızıamsızlık. meydana geliyor. Belki programda vazifes1 

., keı:ıfp onu aJmıstım zım: Ş~ı gc.cclcr, programda vazifc1-0Ti olan saıı'atkar· ol<ın san'at~«;m 1ıcrhangi miUı im v e mii.stacel bir ilti 
- · Zarı dınlıyemıyoruz,- onlardarı hcrJuıngi biri8i yerine, ,.,... çıl-..~ış ?1.ab~Ztr,· faTMt bu hal ek.CJeriya vaki olduğu için 

~ va;ıyetın hıç de 'bö3/Z6 oZmadığ~ anla§lımaktadır.,, 

l.KILV DtLEKLERt 25 Tec;rinis:ı.ni 921 
YAKIN ŞARK AHVALtNE DAtR 
T aymi.<J gazetesi Şar/:1 karip al tıali 

ha1ı:1ı:ında ııC§reft iği bir makalede Tilr
l:iyc - Fran.sa itiliifınm sair düveli iti. 
la/iyeye dahi teşmil f;dilnıesini tawp 
ediyor. Taumis diyor k i : 

"Bilyük. bir itila/name ile gereTo 
dütıcli Garbi yenin meııaf ii ve gerek 
Şark1 J.;,aripte mütemekkin akvamı h1-
risti11mıiı1cnin .~eıamet ve emniyeti da. 
ka ziyade tahtı temine alımnı§ olu
yor .. ,, 



Bugün imtıhan var 

Yeniden Avrupaya tahsil için talebe gidiyor 

öqretmen ve talebeye nakil vasıta
larında f enzilô.t yapılacak ÖLDÜREN PARA 

Yazan: 

Kadircan Kaflı 

KISA HABE_R_L_E_R __ ı I 
Muhtelif ders zümreleri üzerinde 

Avrupaya türlü bakanlıklar hesabına 
13 talebenin tahsile gönderileceğini 

yazmıştık. 

ispckterleri kültür direktörlüğünde bit 
toplantı yaparak görüşeceklerdir. To.P' 
lantıya maarif memurları da iştirsli 
edeceklerdir. 

Tulun oğlu Ahmet eğerinin üstün
de yükseldi ve dört yana bakarak söy
lendi: 

- Artık yalnızım... Dilediğim gibi 
gezebil!rim. ~ 

Başında beyaz bir kefye vardı. Fa
kat gerek yüzü ve gerek kılığı onun 
Oğuz soyundan bir 'l'ürk olduğunu he
men anlatıyordu. 

868 de Abbas oğullarının elinden 
Mısın almış, orada genç bir devlet 
kurmuştu. 

Mısır halkının yüzde doksanı köy
lUlerdi. Bunların hemen hemen hepsi 
de aç ve çıplaktı. Bağdat sa.rayının 
şarkıcısı milyonlarca dirhem gümü.5 
ve attın toplıyor; veı.irler ve valiler 
çuvallarla dinar biriktiriyorlardı. 

Fakat Mısırdaki köylüler veya iş
çilerden hiç biri avucunun içinde bir 
tek dinar bulamıyordu. İki üç gram 
ağırlığındaki bu attın parçası onlar i
çin bütün bir hayat gibiydi. 

.Ahmet Tulun atını Nil nehrine doğ
ru sürdü. 

Kahirenin kurşunlu kubbeleri ve 
mina.!'eler artık görünmüyordu. 

~ j'f. ~ 

- Ya Abdullah? Ne haber? Kısmet 
var mı? 

Paçavralar içindeki bir balıkçr Ni
lin sazlıklan arasında oturmuş, oltası· 
m atmış, gözlerini bulanık sulara sap
lamış olduğu halde bir heykel gibi du
ruyordtL 

Yanında bir çocuk vardı ve onun 
da vilcudunun bir çok yerleri, parça 
parça dökülen elbisesinin altından 

görünüyordu. 
İkisinin de yüzleri sararmış, ya. 

nakl&l'ı çökmüş, gözleri morarmış ve 
derileri kemiklerine yapışmıştı. 

Bunlar baba ile oğuldu. 
Babası otuz, oğlu on yaşlarındaydı. 
Abdullah suyun içinde bir şeyin 

linnıldadığını sandı ve kamışı yukan 
kaldırınca olta havaya fırladı. 

Fakat boştu. 
Baba ile oğul derin bir nefes çek

tiler. 
Kimbilir ne zamandanberi açlığın 

acısını çekiyorlardı. 

Abdullah dönUp baktı ve komşusu 
Amr'i gördü. 

O da kendisi gibi yarı çıplak ve cı-
117.dı. 

Onun da elinde bir olta vardı. 

- Dün sabahtanberi buradayız 
Üç oltamı timsahlar yuttu. Eğer ak
şama kadar bir şey çıkmazsa ben de 
oltalanınm gittikleri yere gideceğim. 

- Sabırlı ol! Allah verir. 
Amr gitti ve Abdullah'la oğu geniş 

bir nefes daha aldılar. Çünkü yalnız 
kalmışlardı. Yanlarında bir olta da
ha.istemiyorlardı. 

Fakat ümit var mıydı? 
Sabırlı olmak! ... 
O, kendisini bildiğindenberi sab

rediyordu. Fakat Allah vermiyordu. 
Oğluna döndü ve derin, acr bir ses

le ~ sözleri söyledi: 
- Allah zengin ve biz fakiriz.. Zen. 

gin, fakirin halinden anlar mı? 
,,. • oy. 

Sazlar kımıldadı ve Tulun oğlu Ah
met atı yedeğinde olarak göründü. 

Balıkçıya selam verdi. 
Abdullah gözlerini oltanın daldr

rıldığı n<Y.ctadan bir an bile ayırmak. 
sızın bu selamı aldı ve oğlu dönüp 
baktı. 

J{üçük Ammad kendisinden hiç bek 
lenmiyen bir çeviklikle baabsının ko
lunu tuttu: 

Sultan Ahmet geldi... Çabuk 
kalk ... 

................................................... 
Parasız muaqene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN 
./doktoruna kendini parasız 
! muayene ettirebilir. . ................................................ 

Abdullah, koluna dokunduğu için 
fena halde kızdı: 

- Allah belam versin, otur yerin.. 
de... Orküteceksin şimdi... 

Çocuk doğrulmu~ ve Tulun oğlu 

Ahmedi selimlamıştı. Tam bu .sırada 
bir çığlık dnyuldu: 

- İşte!.. İşte en sonra yakaladım .. 
Kamış havaya kalktı, iriyarı bir 

balık yaldızlı sırtını güneşte parlata
rak boşlukta çırpındı ve Sultan Ahme
din ayaklarının dibinde çırpınmağa 

baı;ıladı. 

Abdullah geri döndüğü zaman c
nunla karşılaştı ve oğlunun dedikleri
ni ancak hatırladı. 

Tulun oğlu balıkçı ile oğlunu baş
tan ayağa kadar süzdü: 

- Ne iyi şey.. Bir balık bunları 
mes'ut edebiliyor. Mes'ut olmak bu 
kadar kolay olabilse! ... 

Diye düşündU. 
Abdullah da onu tanımıştı. Böyle 

sık sık ava çıktıkça köylere uğradığı 
için görmüşlerdi. 

Abdullahın yüzü bulutlandı. Sultan 
Ahmedi selamladı ve yerde son defa 
çırpınmakta olan balığı göstererek 
şunları söyledi: 

- Yanılmışım.. Bu balık, bizim 
değil sizin kısmetinizmiş! Biraz geç 
kalsaydınız büyük bir günah işlemiş 
olacaktım. 

Oğluna döndü: 
- Çabuk eve git ve ateş getir. 
Ammad koşa koşa uzaklaştı. 

Tulun oğlu Ahmet balığı bUyük 
bir iştahla yemeğe başlarken: 

- Siz de buyurun! 
Dedi. 
- Siz bize bakmayqı, ! Sular balık

la dolu ... Onların hepsi bizim.,. 
Sultan Ahmet hayatında bu kadar 

iştahla ve bu kadar tatlı bir yemek 
yediğini hatırlıyamıyordu. 

Kalktr ve elini cebine attı. Yirmi 
altın çıkardı. Hepsini de balıkçıya u
zattı: 

- Bu da senin kısmetindir. Al!.. 
Balıkçı da oğlu da Sultan Ahmedin 

avucunda ışıl ışıl parlıyan altınlara 
baktılar. 

Yüzleri penbeleşti. Gözlerine ışık 
geldi. 

Yirmi dinar ... 
O zamana kadar bunlardan bir ta

nesini bile görmemişlerdi. 
Abdullahın elleri titriyordu. 
Paraları aldı. Bakıyor, ovalıyor, 

birbirine vurarak sesini dinliyor ve 
ikide bir soruyordu: 

- Bunların hepsi de benim mi? ... 
Yirmi dinar ha? ..• 

Sultan Ahmet gülümsilyordu. 

Fakat ne oluyor? Abdullahm göz.. 
leri yuvalarından fırladı. Boğazından 
hıçkırık gibi sesler çekti. Avucundaki 
altınları yüzüne sürdü ve olduğu yere 
düştü. 

- Babaaa! ... 
Zavallı balıkçı cevap vermiyordu. 
Ölmüştü. 

Sultan Ahmet fena halde üzilldü. 
Küçük çocuğu okşadı. Yere düşen al-

• Bora& i§lcrinin daha az acente ile tedvir 

edileceği anlaşılllll§tır. Bu sebeple mevcut a 
ccntelerin haklan mahfuz kalmak ııarWe bor 
aa accntclerınin adedi 1:5 olara~ tahdit edil 

mJıUr. 

• Ereğlidekl liman in1&&tmı deruhte etme 
ğe talip Rikers ıılrkeU mUmessillerl Ankara 
da nana vekA.leU ile temaslara başlamışlar 

dır. 

• Çimento thUkt'ırmı önlemek için hariçten 
ithal edilen çimentolardan almına.kta olan 
gümrük resnıfn1n ytlzde elJi tenzili muhte 
meldir. 

• Hazirandan itibaren be!J aylık varidat 
fazlası geçen ııeneye nazaran 11,300,000 Ura 
tzaladır. 

• Ankarac!an belediyeye gelen bir tebliğte 
Türk denizci Barabaroırun mezarı etratmda 
bir park tesis edilmesi blldlrllmiıtlr. 

• MUnhal bulunan belediye emlAk mümey 
yt.zliğine belediye mUrakiplerinden Fahri ter 

flan tayin olunmu,tur. 

• Ataturk köprllsUnUn ayaklarmm kurul 
duğu Azapkapı ve Unk.apam civarında açı 
lacak meydan için lsUmlA.k hazırlıktan de 
va.m etmektedir. 

• Yenibnhçede yapılması düşUnfilen ıtad 

yom için bir maket hl\ZT?'lanmış ve belediye 
ten tılerl mUdürlUğüne gönderilmiştir. 

• Haliçte havuzlanmak Uzere limanımıza 
bir Romen denizaltı gemisi ile bJr gambot 

gelmlıtlr. 

Eğlenceli köşe 

KUçiik bir taksim 
SUAL: - Bir aşçı sepet içindeki 

yumurtaları küçük tencereler içerisi
ne taksim etmek istiyor. O suretle her 
bir tencerelere konacak yumurtaların 
adedi onların hacimlerile mütenasip 
olsun. Şu suretle taksim etmeğe ka
rar veriyor: 

Birinci tencereye sepetin yarısını 
koyacak c1ıı+ yumurta). 

İkinci tencereye geri kalanın yarısı 
olacak (112+ yumurta). 

Üçüncü tencereye geri kalanın ya
nsı konacak (112+ yumurta). 

Bundan sonra geri kalan yumurta 
dört tane olacak. Yumurtalardan bir 
tanesini kırmaksızın bu taksimi nasıl 
yapmalıdır? 

Havada uçan qüflercinler 
DUnkU bilmecenin halli 

Yukarıda olanlar yedi, aşağıda o
lanlar beştir. Zira beşten biri yediye 
gitse yekfinu sekiz olur. Sekiz ise be.~
ten geri kalan dördün iki mislidir. 
Yediden biri beşe gitse sayıda müsavi 
olurlar ki her ikisinde altışar güver
cin eder. 

Tahsile gitmek için imtihan verme
ğe hazırlanan 200 den fazla genç var
dır. Bu gençlerin sıhhi muayeneri dün 
kültür sıhhat ispekterleri tarafından 
yapılmıştır. 

imtihan bugün J 

1mtihan bugün saat 8,10 da Vefa 
erkek lisesinde yapılacaktır. Muvaf
fak olanlar Avrupaya tahsile gitmek 
hakkım kazanacaklardır. 

Diğer taraftan Kültür Bakanlığı 
Avrupada tahsilde bulunna talebenin 
vaziyetile yakından alakadar olmıya 

karar vermiş ve Avrupadaki talebe 
müfettişlerine bazı direktiflerde bu
lunmuştur. Ayni zamanda tahsilde bu
lunan talebe hakkında bulunduğu üni
versite rektörlüğünden çalışmasına 

dair esaslı tetkikler de yapılacaktır. 

Alınan neticelere göre rapor tanzim 
edilecektir. 

VAPUR VE TRENLERDE 
TENZiLAT 

Bundan başka gerek Bakanlık he
sabUlA gerekse kendi hesabına Avru
paya tahsile giden talebe için vapur 
tren gibi vasıtalarda i.za.mi tenzilatlı 

bir tarifenin tatbiki esasları da aran
maktadır. 

Talebe yeni yapılacak şekle göre 
tahsil için ucuzca Avrupaya gidip ge. 
lebilecektir. Avrupadan başka Türki
ye dahilinde seyahat ve tetkikat yap
mak istiyen talebeler için de kolay. 
!ıklar temin edilmektedir. Bu arada 
olmak üzere tstanbulda ve diğer vila
yetlerde bulunan iç nakil vasıtaların
da talebenin umumuna birden paso 
VPrilmf'ql rliioi\nii! ......... tr+~; .. 

IWtekteplerde son vaz yet 
Ortaokul ve liselerin şube ve öğ· 

rctmen durumlarının son vaziyetiııl 
gösteren cetveller her okul direktör• 
lüğü tarafından tesbit edilerek kültilt 
direktörlüğüne gönderilmiştir. rnre1'· 
törlük bütün cetvelleri toplu bir har 
de 1 kfmunuevvelde Ankaraya gönde
recektir. 

Yeni tayinler 
Eski Malatya lisesi edebiyat stajiye

ri Süreyya Haydarpa.5a lisesi e<iebiyat 
stajiyerliğine, Heybeliada mu.siki oğ· 
retmeni Ziya Haydarpaşa lisesı musi• 
ki öğretmenliğine, Deniz Gedikli ott' 
riyaziye yardımcı öğretmeni Mazha! 
Kadıköy 2 inci ortaokul riyaziye öğ· 
retmenliğine, Haydarpaşa lisesi dİ' 
rektör muavinlerinden İhsan bas ınuıı• 
vinliğe, Ankara Gazi lisesi öğr;tmeJI• 
!erinden Nazire Fatih ortaokul tarill 
coğrafya öğretmenliğine, ve Perte\'J'lİ' 
yal lisesi birinci devre riyaziye öğret
menliğine de açıkta bulunan Arif t5' 
yin edilmiştir. 

KUltUr YardirektörU geıdl 
Açık bulunan İstanbul kültür ynr

direktörlüğUne Tokat kültür direkt6' 
rü Bay Rüştü tayin edilmiştir. J3Sf 
Rüştü dün şehrimize gelmiş ve at<şaıtl 
işlerini görmek üzere Ankaraya gft· 
mi§tir. Bay Rüştü bir iki güne kadar 
Ankaradan geler.?k vazife~ine başlı>"' 
caktır. 

Serbest konferanalar1n 
UçUncUsu verildi 

Serbest halk konferanslannlD il• 
çüncüsü dün saat 18,30 da üniverSit' 
ı.~_ç_____ --1---- -"- r--•-~u~ ..roui' 

USUL MUALLiMLERE DE TATBiK Maksudi tarafından verilmiştir. J{oll' 
EDiLECEK feransm mevzuu "İngiliz hukukunıı0 

hususiyetleri ve inkişaf ıİıerhateıerl~ 
Talebenin olduğu gibi öğretmenle- dir. 

rin de ayni hakka sahip olmaları ve ti 
tenzilA.tlı vapur ve tren abonmanlan lapekterlerln kıdem zamla 
kullan.malan çareleri aranmaktadır. nk tedrisat ispekterlerinden bU ,ıl 

Bakanlık pek yakın bir zamanda kıdem za.mmr görenlere dün tebligllt 
bu işi öğretmen ve talebenin lehine o- yapılmıştır. İspekterlerin yeni kıdcııl 
larak halledecektir. zamları bir eylül 1936 dan itib~ 

Tedrisat bir elden sayılacaktır. 
idare edilecek Yeni profesör geldi . 

1stanbuldaki bütün tedris faaliyeti- Felsefe profesörlüğüne tayin ~:. 
ni bir elden idare etmek için ktiltür len doktor Fonaster şehrimize ge!Jjl1' 
direktörlüğü bazı teşebbüslere giriş- dünden itibaren edebiyat fakUitcsiııde 
miştir. Bunun neticesini tesbit etmek derslerine başlamıştır. 
üzere bir kanunuevvelde ilk tedrisat 

En yeni, en mükem
nıel, en şen 

Kaymakamlıklara 
yeni tayinler 

d r~ 
Ankara, 24 (Telefonla) - Pa • 

kaymakamlığına Kiği kaymakamı F~ , 
cep, yerine Şarköy kaymakamı, şarıc;,, 
ye htanbul maiyet memurlannda11• esi 
zıl, Bursa Yenişehre Sincaplı nalll>' fS' 
müdürü Şakir, Siirt kaymakamlığı11~ . .,,, 
tanbul maiyet memurlarından Jıle .. ~ıl 
Kokoteli kaymakamlığına Gündol:' ııts 
kaymakamı Sait, yerine mülkiye rne~, 
larından Adil, Kayserinin Develi kll jlı' 
sına Ankara maiyet memurlarındatı 1111 

SHIRLEY TEMPLE 
ŞD~LlEV KAPlf/l:\\N 

":rş~~ SARAY sinema .. 
sıoda 

Pek 
Yakında TC RK sinemasında· 

• e ,.. 
san, Ayancık kaymakamlığına Rıt: ıığl' 

tınları toplıyarak ona uzattı. F Pek mükemmel bir ransız opereti, muhteşem bir mizansen büyük 
- Al! .. Bunlar şimdi senin hakkın-

makamı Necati, Gereze, kayınak8~11ıe
na Boyabat kaymakamı Halilin ta_'f1 
ri yüksek tasdike iktiran eylemişti~· ı11U 

Kayseri nafia müdürlüğüne naf~a 
fettitlerinden Seyfi tayin e~ 

d temaşalı bir rövü, daima terennüm edilecek şarkılar, bir kahkaha tufam 
ır. 

Ammad içini çekti. Başını, bir yı. re lE K A ~ lE VJ 8=. n L ~ R 
lan görmüş gibi, çevirdi: 

- Bunlar, babamı öldürdü. Alır- M o N A G, o v A ve p 1 z E L L A - .·ımAı Felsefe 1 
sam, beni de öldürUr. tarahndan 
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Va r ı n ki " MAZURKA ,, nın unutulmaz yıldızı Fiyatı 40 kuruştur~ 

PERŞEMBE POLA NEGRi 
MELEK 

VE 
SAKARYA 

ve meşhur 

DON KAZAKLARI 
slnemalarmda birden tara.ından emsalsiz bir sureti! yaratılan 

MO.SKOVA 
N .. ffs ve rııörUtmemf• derrcede 1JDz•I, har"'ketll bir sAheser 

ŞEHZADEBAŞIFER.AJi 
S1NEMASINDA 

Bilyük Türk tlltız.. 
yonisti ve Manye

tizm:ı.cısı 

Pr. Zati Sungul 
Her gün fevkatf... 
de oir programla. 
temsillerine devam 

ediyor 



Anasını Gör 
Kızını Al 
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Dillerini tutamıyarak: l 
- Yanıyonun!. Kavnıluyonım!.. Ça

Ytr çayır tutuıuyonıml •• diye mırılda • 
1lan mmldaına.na. •• 

Her feyİ göze alarak: 
- tnlafm yok mu zalim? •• Yaktın, 

Ylkbn, ocağıma incir diktin! .. diye say
ha koparan koparana.-

E~ bunlann hepıini iıitınesnezliie 
reliyor, yaflılara, çehre züğürtJerine, 

iıpir kılıklılara ıurat bile umıyordu. 
'Y alnrz, hota gidecek yala ırklı bir er -
lrüc yahut güzel bir delikanlı ise, de -
cliğimiz gibi birdenbire al çuha kesile -
tek, vücudu ürpererek, gamzelerini be
lirterek, baygın bir bakıtla gülümsiyor
clu. 

Doğruyu söyliyelim. Allah var ve ya
l'tn da ahret var. 

Eda, hiÇ kimse ile mün.uebette değil-
di. Sın.at gelmiıken onu da unutnuya -
lıın. Köprüüstlerinde, bir sürü itin, çap
kının arasında, arıızlıkların ve yüzzüı
liikJerin envamı yapım ıolduğu, tram -
•ay vardacılarmdan suratma uıtura ye
lllek raddelerini. bulduğu ZBlmlnlarda da 
lcirnseye vücuduna el değdinnemiıti ... 
t1 alem, istedikleri kadar: 

- Yumurtadan sağlam! •• 
- Anaımm kızı! .• 
- Kızoğlan kız, altı aylık gebe!.. 
Diye dursunlar, bunların hepsi ya • 

landı, iftiradı; birinin de aslı utan yak
tı.. 

• • • • • 
Yukanda, sıruı düıtüiü .için, iki 
~ geçmiıtik: 

"Huy canın altmdadıY'; «ahtmıt ku
~ttan beterdir:&>. 
L Çakır Aytenin beğenmediiirniz km, 
'"1l mesellerin kofluğunu ilidan iliya 
~Ydana vurduğu halde, bir de altmıtı· 
1'1 ıeçkin, ıözlerinin karalan bile afar· 
~ıı, handiae iki ayağı çukura gidecek 
~ Hafizeye ı.blım. 
. Edaya ıırtml dayaımıı ... Yiyeceği, 
~ği, eksiği a-ediği dütündüiü yok. •. 
'"'batı tamam... Cancağızı i.atediği za • 
~. yaımağmı örtüyor, feracesini gi • 
)iYor. Tariki nazeninden bilmem ne pa

krıın yalısı, zürefa talmmndan bib:nem 
"e hantenc:linin konağı, hammna filin • 
~ hanım, çengi falanca hanım.. deyip 
~1 kapı dolqryor. 

~ llazan yat~rlardan ~ya kadar a-e
k Yor ••• Hali her vakitkinden aylan; .:i hadden efzun; pannaklanıida zil. 
it eksik ... Ağzında da ektimtnık bir 

alcu ..• 
'bıı Cuya Nakibületraflarda mı, yahut 
tı clrriQ sürre eminlerinde mi mide ıan
~~ tutınu1 da ilaç makamına yarım ka-

kon)'lık venniıler ... 
lcoı ~lbuki mantar... K.1m bilir hangi 
\ı~ hıru.n sahibi bir eski can ciğerine 
:atnrt; meclise kantq> üç bet tek çak 

'··· 
'O~an bizim nemize? Ne hali vana 
~'! roraün. Horoz ölmüı, gözü süp • 
"14Qt'") 
~ u iikte kalmıı deyip geçelim ~ 

~edelQ fU cibillete bak. 
l't 8"aıtan yavata, yine eski damarla
~:Yaklanrnağa baılımuyor rmı? •• "Ayı
iiw~ hikayesi vardır, hepsi ahlat 
ttk11~~ir,, hesabı, Edanın fikrini çele-

t Clitlere giriımiyor mu? 
llii.I> da. bir aktam yatsı sulan İflen dö
~ hnındaki anahtarla evin kapıaını 
~tlcler· al~. lcaı:a1'i küçük .odaya girince, 
ı, ın u:zerınde gözlen kapalı ıelcer-
>ifu ~.kestiren, daha doğnısu çakır ke -
~ltodkin •iD"bğile pinikleyen Hafize, en .. 
tibi :tı tozlerini açıyor; botbulunmuı 

, l>laYtveriyor: 
~İli) V•llahi, odaya kim giriyor sandmı 

or n..ıs ? K- ük '----· ' \r un... uç K:lUDCUyu._ 
e ır" 1 ......_ }(·~.erini süze süze, devamda: 

.\~ llçuk kumn.ı kimdir, diyecebin .. 
~ ltit karııda, geç önüne .. Ama dur, da· 
~ eı7:·· kömürlüğe in; !>iraz kömür-
"'llal'r ' ardından suratına, boynuna, 
t~biJ~.11Ya. Sonra, ağzını çarpıt çar· 

1; a~ICln ~dar, bir gözünü de tatı· 
~)i..... Ya oyle bak! .. Kız, vüzüme a· 
ıı...., .. ı.c" • • 
• ;~~ Yıp ne balayorsun? Aklımı oy-

~ ~ &anıyot"ıun?.. AUa.lıa tükür 
! Yerinde ... Sen l&fnm din-

.... ~~' . 
~ cfittea~ ağzı kulaklannda, çü -

eti ~clanda, a§ka geliıinden 

oturup oturup kalkarak, iıletiyor çene -
yi: 

- htanbulda Küçük Kumrunun bir 
eıi daha var mıydı ki acaba? •• Selatin 
ıebzadelerin, padiıah damatlarmm, ve -
kiJ vükela, vezir vüzeralann batta la· 

tıdıldan bir hannn sultandı o... Onun 
uğruna malmı mülkünü harman eden, 
kaç yıllık kanlarım boşayan, odalıkla -
nm çahr çatır aa~ tatlı canlarma bile 
kıyan mabeyncileri, hünkir yaverlerini, 
mirasyedi beyleri saymıyorum bile ... 

Eda, bu kadın aaprttı mı diye pşkm 
taıkın bakarken, Hafize yine sözünü 
kesmiyordu: 

- Küçük Kumrunun mücevherleri -
nin, altm aaat kösteklerinin, dizi dizi be
tibiraradalarmm aayıiı da bir ona, bir 
de Allaha ayan; hadsiz, hes.apsız ... Ya 
üstüne edilmiı konaklar, kötkler, akar
lar; hanlar, hamamlar, fmnlar ... Getir 
mushafı buraya. inanmıyorsun, vallahi 
elimi basacağım! 

Eda alıklaşmııb. Hafize devamday -
eh: 

- BillMıiJkerim batkadmefendilerin, 
en sevgili sultanlann onun kadar elma
ıı, variyeti, geliri olamaz. Ne münue • 
bet efendim, devede kulak kalır •• 

Eda dinlemede; Hafize hali söyle -
mede: 

- Gelgelelim, öyle de bir Küçük 
Kumru ki sonna.. Rengi kara nu kara, 
marsık mı marsık ..• Kokorozlu fala ba • 
kan Sulukuleli Nailelerin, Zarifelerin 
aynı aynına örneği .• Gözleri t•tr mı ta
p; yaradan& bile yan bakıyor_ Ağzı ça
ğanoz bacağrvari, bir tarafa çarpık; tat 
ölçerim seliıminkavlen uiramıt gibi ••• 
Böyle bir mendeburu ne diye hatlara 
taç ehnitler denen artık oraamı o mi • 
desi:zlere sor.- Yalrvz bir cüvuhatlic.e, 
endanu lovrıakça, cilvai aııncanayd.ı. •• 

Eda, 
- Cici anne, ipn g;ieün yOk da kırk 

yıl eVvelin matahlannı mı anlatacak -
ım? deyince Hafize öfkelendi: 

- Kırk yıl evvelin matahlanm anla
byorsam sebebi var. lbret kulağile din
le; o çingene maıası, tebele maynuınu 
bu kadar saltanatlar, varlıklar içine gar
kolduktan sonra sen de aklını batına al 
diye söylüyorum... Bunakların, ailtikle
rin aylıklarını, ydlrklannı alacağım di
ye Tannmn günü ıokak sokak dolafB· 
cağına, dairelerdeki populdaklarm, u • 
yuntularm, at hınızı kılıkblann ağız 

kokulanru dinliyerek helak olacağına, 

ıilkin, canını kurtar; konaklarda, köık
lerde yaf&; kendine tnahsus arabalarda, 
sandallarda gez, toz demek istiyonım 
sana, a budala kız!.. 

Buyurun Çalar Ayıenin kızındaki 
mı.ıa.beleyi: 

- Vallahi sen akhn.ı bozmıuııun cici 
anne!- diyerek yürüyüp odadan çıktı; 
alt tarafını dinlemetm§ti. 

"Bir söz, bin 'büyüden yeğdir,, de -
dikleri ne doğrudur ••• 

Eda, yukan kattaki odaatna çıkınca 
yapnağını, feracesini ahnlf, kö§edek.i 
yer yatağının üstüne uzanmJflr. 

- Bu kadm ya çıldmnıı, ya da bu • 
namış!. diyorsa da fikrinin bir kenar -
cığmda da bir nokta: 

Acaba doğruyu mu söylüyor? .. De
diği gib.i, konaklarda, kötJ<lerde otur • 
mak, arabalarda, sandallarda gezrnek 
mümkün mü? .. Söyledikleri sahiye de 
benziyor ... 

O mi.kinlerin, çenesi düıüklerin ay
lddannı alacağnn diye kapı kapı sürt ..• , 
Yürekde de her an çarpmtr, her lahza 1 
helecan: Ya cüzC:anlardan, mühürler • 
den; evrakl:ı.rdan birini düşürüverir • 
sem. .• 

Sonra, gençlik bu. İn.sanın, birini faz 
laca beğeneceği, iki çift laf edeyim di • 
yeceği de tutu\erir belki .. Etraftan gö
rürlerse, adım kötüye çıkarsa, aylık sa
hiplerine yayılıp tukaka olursam kor -
kusu da caba .. 

Hafize, alt kattan bir kaç kere ses· 
lenm!ıti: 

- Deli kan, timdi de ba§nna Ebus
suut Efendinin kızı mı kesildin de söy
lediklerime öfkelendin? .. insene aıağı!

( Ar/.',ası var) 

ıoo 

Metre yüksekliğinde 

1,000,000 
1 onluk bir heykel 
Yeni keşifler 

ltalyada yüz metre yükseklikte 
büyük bir heykel yapılacağı haber 
veriliyor. Bu heykel bir mermer ka. 
ya dağında, kayaların yerinde oyuL · 
ması ve yontulması ile yapılacaktır .. 
Bir senedenbeıi hazırllklara başlan. 
mıştır. 

Fakat, bu heykel etrafında ltal. 
yada'\ hiç bir haber verilmemektedir. 
Hatul bunun Mus.solininin bir heyke. 
li olacağı hakkındaki şayialar tekzip 
olunı1yor. Yalnız he}kelin "genç Ital. 
ya., yı temsil etmesine ihtimal verili. 
yor. 

işin en garip ciheti, buheykelin 
yapılmakta olduğu söylenen dağın 

bütün ~birlerden uzakta hali bir yer 
olmasıdır. Bu büyük heykel · orada 
ne maksatla yapılıyor, dersiniz?. 

Kutup cıvarında 
Eski bir şehre ait bazı 

eşqa buı unda 
Sovyet arkeologları, Kutup daire. 

si arzında, Obi nehri kıyılarında Sa. 
legard mıntakasında çok eski zaman. 
larda oturmuş bulunan meşhul bir 
milletin konak yerlerinde araştırma. 
larda bulunmuşlardır. 

Geçen yıl Salegard civarında klin 
eski bir şehir harabelerinde yapılan 
arkeolojik kazılarda, orada yaşamı~ 
olan halkın yüksek :tültür seviyesine 
işaret eden bazı ar!teolojik eşya ele 
geçirı1mişti. Kazılara bu yıl da de. 
vam olunmuş ve evvelce bulunanda11 
daha eski zamanlara ait başka bh· 
konak yeri keşf olunmuştur. 

Gerek evvelki konak yerinde, ge. 
rek bu yeni keşfedilen yerde, lskitle. 
rin kiHtürü damgasını taşıyan 36 bin 
kadar muhtelü eşya veya parça bu. 
lunmuş ve•bunlar tasnif olunmuştur. 

Bu kavlaRan s kan neticelere gö. 
re, bu iki eski şehirin mevcut bulun. 
duğu zamanlarda, o mıntakada hay. 
vanat ve nebatat tamamen başka bir 
manzara. arzetmekte idi. Bulunan 
hayvan ve kuş kemiklerine bakıhrsa1 
şimdi hali bir tundra olan bu yerleri 
vaktile zengin bir ormanlık kapla. 
makt.a ve bu yerlerde çok revnakh 
nebıı!lar yetişmekt~ idi. Çok eski za. 
manlarda buralarda oturmuş olan 
kavim, tarih için ha15. bir muammn 
halinde bulunmaktadır. 

Sovyetler Birliğinde dokuz yıl ev. 
vel yazılmasına baslsınan büyük ~ 
ansiklopedisi bitirilmiş ve tamameıt 
neşrolunmuştur. 
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Aşıkını öldüren kadı 
"Balta ile yere serdikten sonra b4 
şını ustura ile kestım ve ölü kafası~ 
koltuğumun altına alarak, gecele 
yin, sokağa çıkilm ... ,, 

Katil kadın Cici 90Cttğile beraber 

"Sabahleyin saat dörtte alt katta 
ki bağrışma sesleri ile uyandım: l~ 
adam kavga ediyordu. Korkumdaı 

aşağı inemedim. Bir müddet öyh · 
geçti. Sonra kalktım: işime gidecel\. 
tim. Aşağı indiğim zaman Koyaski 
yi ölmüş buldum. Başı kesilmişti .. ,. 

Bu, Fransanın bir şehrinde olan 
feci bir münasebetten sonra Cici is. 
minde Polonyalı bir kadının ilk sö~ 
lediği sözler. 

Koyaski, Cicinin Aşıkıdır ve her<' 
ber oturmaktadırlar. Fakat, kadını<ı 
kocası da vardır, başka yerde bu 
lunmaktadır. 

Kadın ilave ediyor: 
':Muhakkak kocam öldürmü tür 

Çünkü, ne zamandanberi ~üphe ed .. 
yordu ve Koyaskiye hain hain bakı 
yordu.,, 

Fakat, yapılan tahkikatta Cici. 
nin kocasının o gece oraya gelmedi~; 
anlaşılıyor. Kadın daha Aazla sıkı~. 

tırıhyor .. 
En nihayet. sorulan suallere ya. 

lan cevap uydurmaktan, :ralan !'lÖy. 
lediğiniıı farkına varılacağı korku . 
sundan bitap bir hale gelen kadın itı. 
raf ediyor: 

- .Aşrkımı ben öldürdüm? 
Ve sonra anlatıyor: 
- Onu ben öldürdüm, çiinkü hen 

den para istiyordu. O gün kavga et. 

tik. llen sinirden deli gıbi olmu 
O da beni boğmak ister gibi üz 
saldırıyordu. Bu sırada elime o 
köşesınde duran baltayı geçir 
gibi arkasından kafasına doğr 

dirdım. Yere yuvarlandı. Bir 
balta daha ,·urdum. Kıprrdamıy 

··~onra düşündüm ki: Raf 
vüc:ıdundan koparıp ortadan ku 
dersem kendimi daha iyi müd 
edebilirim. 

"Hemen yandaki odaya gittim 
turasınr aldım. Geldim, kafasını 
tim. Sonra bekledim akşam o 
hava kararsın diye. Gece, ölü 
'11tnt ı~oıtuğu~a alarak ~okağa çı 
Önce. onu bir çöplüğe atmak ist 
Bulurlar diye düşündüm, ,·az ~e 
Sonra biraz daha yiirüdüm. ş 

kenanna geldim. Kimse yok. H 
kaldırdım, kafayı suya attım. 

"Ondan sonra eve geldim. Kaı 
açtı. Yemek yedim. Çocuğum\{ 

yordum, yattım. Sahahle);n 
tığım zaman gittim karagola: " 
yet oldu!.,. Diye anlattım.,, 

Kadın: 

- Pişman mısınız?. Sualine 
cevabı veriyor: 

- Bilmem.. Biraz pic:mnn ol 
tahii. Faknt, ne yapayım. O 
kada hir şey düşünecek halde d 
dim. 

An~~o~~ ~cllffi~ IrindeM---------------------------~ 

bin terim hakkında mütalaala~la 6:196 Na p o 1 y o D -- B 1t1 er 
ma~n]e vardır. An!'liklopedi üzerine 
20 akademi azası, 692 profesör çalış. 

mıştır. 1936 Viyana kongresi . ile 1!1i4 Vigan 
1 ii1 kmen;stan hükumet k d b 

merke
2

i onf[resi arasın a enzeı lık bu. uyoıla 
Türkmenistan Sovyet Cumhuriyeti 

Halk komiserleri meclisi, Türkmenis
tan hükumet merkezi olan Aşkabadım 
on yıl ili.erine taksim edilmiş imar 
planını tasvip eylemiştir. 

Bu planda. yazılı işlerin yapılma
sından 80nra, Aşkabat bir çiçek ve 
yeşillik bahçesi halini alacaktır. Kabul 
edilen plan, çocuklara bilhassa ehem
miyet vermektedir; bu yıl içinde ço
cuklar için şehirde 105 bahçe, 105 ço
cuk yuvası, 44 mektep, 3 sanatoryum, 
1 tiyatro, 2 sinema ve 1 kütüphane 
yapılacaktır. 

Şehrin meskun kısmı, endüstrici kı
sımdan geniş bir yeşillik mmtakasile 
ayrıla<flktır ve meskun kısım endüst
rici mıntakanın zararlarından tama
men masun kalacaktır. Şehir dahilin· 
de geniş uranlar açılacak ve 3 tane de 
büyük kültür parkı ve istirahat bah· 
çesi tarhcdilecektir. 

Şehrin su ihtiyacı da bi1hassa na
zarı dikkate alınmıştır. Bu on yıl so
nunda §chrin suru 6 misli fazlalaşa
caktır. 

Aşkabatta bu müddet zarfında ya. 
pılacnk yeni intıaat ise, 10 milyon met
re murabba.mı tecavüz eyliyecektir. 

(Tass) 

Napole0tı 

Haftalık (1\larianne) gazetesi, g .... 

çenlcrde İtalya, Avusturya ve ?.laca. 
ristan hariciye nazırları arasında top . 
lanan Viyana kongresini 18U de~i 
büyük Viyana kongresine benzetiyor 
"e bu benzerlik esasına göre mutalea. 
da '>ulunarak şöyle diyor: 

"1814 senesinde Talleyrand, MeL 

liıtlcr 

ternich ve imparator Alexandre 
ki sulh tamamile teessüs etmiş 
Avrupanm istikbalini tanzim iş' 

me~gul oluyorlardı. Bununla 
ber (Elbe) adasında menfi olan ı 

parator Bonapartı'n gölgesi bü 
kon~re müzakerelerine hakim buh 

(LiJ.tfen aayı/ayı çeviriniz) 
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Doktor Sclıaclıt 
AN KARA ve TAHRAN ziyaret

lerini niçin yapmış? öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plll.kla Türk musiklsl. 12,30 

Havadis. 13,05 Pllkla ba.flf müzik. 13,26-
14,00 Muhtelit plAk ne§riyatı. "1 imes,, başmakalesinde bu seyahate dair 

dikkate değer mütalealarda bulunuyor 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PlA.kla Türk musikisi. 12,50 

Şan. Gavin kardeşler tara.fmdan. 20,00 Sa.fJ 
ye ve arkadaşları tara.fmdan Türk musikisi 
ve halk tarkılan. 20,30 Cemal Klmll ve ar 
kadaşları ta.ratmdan Türk muslldsl ve halk 
şarlaları. 2!,00 Orkestra.: 

Dünkü posta ile gelen lngilizce 
Time:; gazetesi, başmakalesini dok. 
tor Schachtın Ankara ve sonra Bağ. 
dat V<: Tahran seyahatine tahsis et. 
miştir. Bu yazıda diyor ki: 

Doktor Schacht, Alman malları 
için piyasa. aramak yolunda Markı> 

Polo sistemi seyahatini gittikçe uza. 
tıyor. Çarşamba günü kendisini An. 
karada görmüştiik. Orada Türk res. 
mi makamlarile uzun görüşmelerde 
bulundu. Dün Bağdadda idi. Ora. 
ya bir kaç saat geç ,·ardığr için lrak 
kabinesi azalarile konuşmak fırsatını 
kaybl!ttiği besbellidir. Çünkü kabine 
azaları memleketin şimaline doğru 

bir ı:ıeyahate çıkmışlardı. Bugün lran 
endüstri mümessillerile Talı.randa. gö 
rüşmelere başlayacaktır. Bütün bu 
seyahat, Almanyanın bugünkü eko. 
nomik seyahatini vazıhan göstermek. 
tedir. 

General Goering, Almanyayı milm 
kün olduğu kadar yabancı pazarlar. 
dan azade kılmak nazariyesini ileri 
sürerken doktor Schacht, milli budu 
dun nihayet bir kısmının olsun tica. 
rete açık bulundurulmasını soğuk 

kanlılıkla temin etmektedir. Bu kı. 
sım, cenubu şarkiye bakan kısımdır. 
Doktor Schachhn bugünkü seyahati, 
geçen haziranda Orta Avrupadaki ta. 
harriyat esnasında elde ettiği muvaf. 
f akiyetıe neticelenirse Iran ve Tür ki. 
yeden }iyecek maddelerinin, ihtiya. 
cı olan Almanyaya daha çok gitmesi 
ve Alman makinelerinin Şarka daha 
fazla gönderilme.c;i beklenebilir ... 

Orta Avrupa memleketlerinden 
bir <:oğunun harici ticaretin Alman. 
meselesi karşısında az çok rahatlan 
bozulmaya başlamr~hr. Yiyecek mad. 
delerinl dünya va.qatf miyarrndan yu. 
karıya çıkarmak oldukça hoş bir şey. 
Fakat bunların makine ile, yahut 

cephane ile ödenmesine muvafakate 
mecbur edilmek, kendi sanayiini iler. 
!etmekte olan bu küçük memleketler 
için baylı endişeli ve oygunsuz bir 
şeydir. Bu memleketlerin makineye 
ihtiyacı olabilir. Lakin, nihayet pi. 
yasalarını kendileri seçmek ve satın 
alacakları zamanı kendileri tayin et. 
mek istiyorlar. 

Gerek Türkiyede, kerek Irand.;. 
zengin - ve gittikçe artar derecede 
zengin - bir ticaret membaı vardır. 

Her iki memleket de yeniden doğmuş. 

1 - Kreuzer: (UvertUr). 
2 - Sa.lnt-Saens: (GUmUş zil) ırUviUnden. 

1 - Romans. 
2 - Venedik valal.. 

3 - Kienzl: (Protestan) operumdan bir 
parça. 

4 - Nesvadba: (Loreley-Paraphrase). 

ıs - BoccherlnJ: (MönUet). 
6 - Kalman: (Paskalya perisi) operetl.n 

den parçalar. 
Saat 22,00 Plıtkla sololar. 22,30 Ajans ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 

her iki memleket de kuvvetli liderleı .ı----------------. 
elinde gayret ve terakki yolunda mil. 
1i duygularla işba haline gelmiştir .. 
Yollar ve raylar döşeniyor, yeni sa. 
nayi tesis ediliyor. Son seneler için. 
de Almanya, Türkiyede ticarettet
yana bir arslan payı almıştı. Irand:ı 
ise bu pay İngiliz aslanına düşmüştü. 
Her jki memeleket de kuru ve konser. 
ve halinde mallar ihraç ediyorlar •. 
Buolan Alman halkının memnuniyet. 
le k:ırşıhyacağı şüphesizdir. Türki. 
yeden ihraç edilecek tütüne, nazi 
mahafilinde belki eskisi kadar seri 
talepler olmıyacaktır. Fakat lrantn 
dah'.l serbest ihracatta bulunmağa ha. 
zrrJandığı şekeri, Almanlar yeniden 

BORSA 
24 · tO · 936 

BlWarmda yıldız lfanıUl olıuılar, bse 
rlnıle muamcle roreıılerdlr. Rak&mlaı 
911.al lı de k.ap&nlf Mtlll fl,y&U&nııu. 

ıı---~-~-----------1 
p ARALAR 

• SterllD 616, • Şflln AYWI 
•Dolar l~6 - turya <!ıi,l'>ü 

• Frank 116.- •Mark ~6.-
•Liret uıu.- • ZlotJ wrıo 

• Belçlka Fi'. tı6,- • Pengo 28.-
• Drahmi ~.- •Ley l'--
• laviçre Fr. b1b,- •Dinar l>O.-
•Leva t~.- Yen 
•Florin 66,- • Krontsveç S2-

Kron Çek. bO- •Altm lhb-
•Banknot Pezeta 212 

memnuniyetle karşılıyacaklardır. A~ı. •-----------·-----· 
cak tediyatın makine veya para ile 
olması yolundaki Alman şeraiti kabul 
edilebilecek bir şekle sokulabilirse .. 

ÇEKLER 

Doktor Schacht, pazarlığın üsta. 
dıdır. Ankara ve Tahranda aynı kıy. 
mette mübarizlerlerle karşılaşacak. 

trr. Fakat Doktor Schacht, iki mak. 
sadın birden tesiri altındadır. Nas. 
yonal sosyalist Almanyayı bugünkii 

• LOndra 618.-
•Nevyor~ U,7119!> 
•Parla 17 16 
• HJIA.no 1rı.11rn 

• Bı1lkeeJ 4.7200 
•Attna 81W7 
•Cenevn 'i•78'J 
• Sotya !iô,2:ı2b 

• Amsterdam l .t7ıı6 

•Viyana f 2610 
• Madrt.O 7UlU 
• Berlln UJ87 J 
• V&l')OT8 • .2a 
• Budapefte 4.lib:> 

• Bllk:ret lu9 297b 
• BeJgrad ıu.66.'.> 

• Yoltobama 2 79 
• MoekOYa 247) 

•Prat 22M26 •Stokhotm H.]6t') 
sıkışık mecradan çıkarmak istiyor. ı...;-------------------ı 
Aynr zamanda, Almanyanın isinrl,.. ESHAM 

l'ramt'aJ 11.uı 
• Çimento lS,80 

bugünkü silahlanma seferi .nihayet ış Bankası ıoco 
bulunupda sanayiiin daha fnşal Anadolu 2b.?<6 

Onyon DeL O 00 
Şark Del. J,00 
Balya .'JJ 

bir sahaya girdiği sıralarda mam6.IU. Reji 2 o 
tını sürecek piyasa temin ederek ka. Şlr. Bayrly - 00 
pitalist işin istikbalini temine uğraşr. Merkez Banır es.-

yordu. Nitekim bir gün Bonapart, yor. ~n~!:: 9·~~ 
Şark m. 9Cl'A 1 l.ı 
Telefon .00 

bfrd~nbire (Var) da kendini göster. General Goering, sınai seferberlik. •-----------------• 
di. ten tıahsetmektedir. Doktor Schacht rsttkrazlar Tahvlllar 

"Bu defa ise Viyana kongresin~! 
hakim olan (Führer) in gölgesidir. 
Alman cumhur reisi ve başvekilinin 
müdahalesile (Roma itilafı) (Tuna 
müvazenesi), (ltalya ile Küçük An. 
tanım anlaşması) projeleri hep alt 
üst oldu. Avusturya başvekili ve ha. 
riciye nazırı ile ltalya ve Macarista.t 
hariciye nazırları tarafından yapılan 
tek!ifler hep Hitler tarafından kendi 
istediği şekle konuldu. Bu itibarla 
Viyana kongresinin muzafferi Hitler. 
dir. 

Bazıları Almanyanın Viyana elçi. 
si von Papenin Viyaııa kongresine iş. 
tirak etmek arzusunn izhar ettiğin . 

den bahsediyorlar. nu doğru deği!. 
dir. Fakat Avusturya, ltalya, ~1a. 

caristan delegeleri, her müzakeredeıı 
sonra von Papenin ikametgahına gi. 
derek izahat vermişler, onun reyini 
almışlardır. Von Papen tarafından 
reddedilen hiç bir şey kabul edilme. 
miştir. Bu suretle Habsburglarcn 
krallığa avdeti konuşulamamıştır. 

Bir Alman diplomatı: 

- Eğer Hah .. qhurglar kralhğa geti. 
rilmek istenilirse Viyanadaki naziJer 
kırk -.ekiz saat içinde Schuschnigg hü. 
kumetini boml>alarla yıkarlar.,, 

"Hulasa, Viyana kcngresinin plan 
çosu şundan ibarettir: 

1 - İtalyan diplomasisinin Al. 
manya karşısında zaafı artık bütün 
çıplaklığı ile meydana çıkmıştır. Bu 
zaafın hirind ı:ıebebi İtalyanın ekono. 
mik buhranıdır. lkinciı:ıi; Mus.qoJini. 
nin Avusturya ile Macaristana 1\fa1i 
yarchmda huhınamıyacak halde ol. 
mncudır. · 

2 - Hnrn:ıJn rırlııı· ·""" ko11:ırmr oy 
namtslnr ve knyhetmi~lcr gihidir. 

3 - Macnristanm sil:1h1nnma,.,ı. 

AJmnnya tarafındnn tasvip edi!P.c<'k 
bir 1.amanda tatbik edilmek üzere k 
bir olunmuştur.,, 

siikunetle ve daha akilane yabancı • ı9S3 T.Hor. ı ~s 80 IClektrlk - .-

piyasalar arıyor. • • • • n 1:ı2 21~ rram••1 111,10 

Tlft!ES'IN ISTANHUL MUHABiRi 
• • • m 1ı2.~tı Rıbtım •.Of> 

NE DiYOR? 
Times gazetesi İstanbul muhabiri. 

Alman mim iktisat nazırı ve Rayş. 

lstik.DahllJ 9.~.b • ..uwıoıu J f21J 
Ergew lBWL ın.- • AııadOlU D •2.7U 
19~ A M Anadolu m HlU 
S. EnurUm 10 • 2b MUDlessU A •b. Uı 

bank direktörü Dr. Schachtın Anka . ._ __ , ___________ ....z 

rayı ziyaretinden bahsederek bu zi. 
yaretin neden yapıldığını şu yol da Zahire satışı 
an la tıyor: ı1-ıa-ıan-bol--u-canı--,-.. --&ab--tre-oo-l"MAID--caa-.--c1-1U1-11 

"Umumiyetle sanıldığına göre, Dr. mrıer•ıe'e ~öreo (kilo) ~ı 
Schachtın esas gaye.cıi, lngilterenin Kf. P. r:c,. P. 
Türkiyede gittikçe artmakta olan ik. Ne'l'l: En u &:ıı QOll 

tisacli teı:;irine mukabil bir harekette Buğday (yumu~) 5,12,5 5,36 
bulunmaktır.,. " (sert) 5,20 S,30 

C. H. P. 
Arpa Anadol 3,36 4,12,S 
Çavdar 4 4,1 
Mısır (san) 

Beşiktaş kaza kongresi Ku,yemi 

dün l)apıldı Nohut natürel 
. Susam 

Beşiktaş Parti kongresi, dün Vi. Yapak Trakya 

3,35 
11,30 
5,25 

15 
65 
76 

15,30 

Jiyet Başkanı Vali Üstündağ, vilayet Giiz yiinü 
idare meclisi azalarından Ahmet Ka. :_ __ ...;.. ___________ ...; 

ra, Dikarbekir saylavr Tevfik ve De. TAKSlMDE - MAKSIM VARYETE 
TlYATROSın."DA 

şikta' halkından bir çok zevatın hu. 
zurlarile açılmıştır. Bu akşam saat 21 dr ,...,...-~..,,..... ..... 

Kaza idare heyeti başkanı F:ikri ZOZO DALMAS ve 
Ora.1, Beşiktaş kaza.sının iki senelik TOMAKOS'LA 
raporunu okumuş \'e rapor alkışlarla PIPIÇA 
kabul edilmiştir. Büyük operet 

Bundan sonra dermeyan edilen 3 perde 
dilekler tesbit edilmiş ve Atatürk·~. Biletler: 40, 60. 

Hususi: 100 
İsmet lnönüne ve Parti genel sekre. yerlerinizi ayırtınız. Telefon: 42633 
teri Şükrü Kayaya tazim telgrafları 
çekilmiştir. IST ANBUL BELEDiYESi 

Toplantı esnasında idare heyeti ş eh i r Ti ,, a t r o su 
seçinıi de yapılmış ve Fikri Oran r~ 

isliğe, Hilmi ve Etem Akif de ikin. ~:P:~:~:::t kısm• IJlllJfflllffll 
ci reisliklcre !-=eçilmişlerdr. 

Asli aza alarak seçlenler de Zühtii. 
20

•
30 

da 11111~ 
Mehmet, Halil ,.e Riiştüdür. BtlYtJK HALA 
E.111\'ÖNll !<AZASI TOPLA!ı,"T/Sl F T' t 

111 

ra0np
5
e
1

zret 
1

Kıyasmro,su Jlllf lllJ BU AT<ŞAM ı·APILACAK l 
Bu aksam saat dokuzda C. H. P. Bugün saat 14 de Çoca . .-. • _.su 

Fmin{inii kaza kongresi Eminönii FAT!ı!ACII{ ve akşam saat 20,30 da 
Halkevi salonunda toplanncaktır. MASKARA 

İSKENDERUN'D A 
Türk davasını 

Teyit eden ilmi eserler ı 
(Ansiklopedi - Britanik) 1 skenderunda hususi idare teais edt1' 
1921 tarihli Franklen Buyy on muahedesi ile Suriyeyi Frans' 
mandasına veren 1923 tarihli Milletler Cemiyeti karan arumda· 
ki farla göste•·İyor. 

1921 tarihli Franklen Buyyon mua - ci derecede lngilterenin tercih ediJdii1 

hedesi ile Türkiyeye karşı İskenderun ,eklinde rapor verdiler. Bununla her•' 
ve Antakyarun hususi bir idareye ta - ber Kreyn - King raponı, hAd.iselet ~ 
bi tutulmas.ını, bu suretle buradaki zerine asla tesir ebniyordu. 1920 senefl 
Türklerin Suriyeden ayrı bir idari is - 25 nisanında ''itilaf devletleri yükselı 
tiklale mazhar olmasını kabul etmiş o- konseyi,, Suriye mandasının FrarAa>'' 
lan Fransarun muahede ahkamı hilafına verilmesi lazım geldiğini San Remo'ci' 
olarak, bu Sancağı Suriye çerçevesi da- kararlaıtırdı. Manda teraiti, 1922 set'" 
biline ithal etmek istediği son Fransız ı si temmuzunun 24 unda Milletler Ce ' 
notasından anlaştlmıştır. Fransarun bu miyeti konseyi tarahndan tasvip eaH~• 
notasına cevap olmak üzere hükumet Fakat diğer bazı teahhurlar ve fa11Jal•1 

tarafından verilen notalar bu tarzı ha - araya girdi. 1923 senesinin 29 eylülii11' 

reketin ne kadar hatalı olduğunu kuv - kadar tam manasile müeaair olaınodı 
vetli deliller!! göstermiştir. Vaziyet, 1924 senesi ağustosunda ıner'r 
· HükQmetin cevabi notasında ileriye yete airen Lozan muahedewe Osnıaııb 

sürülen bu tez diplomatik vesikalarla imparatorluğundan Suriyen.i.n resnıel1 
sabit olduğu gibi arsıulusal ilim alemin· aynlma11 §eklinde nihai surette tanziııl 
ce tanınmış eserlerle tevsik edilebile - edildi.,, 
cek derecede kuvvetlidir. Görillüyor ki bu satırlar Suriyeııi~ 

Bu iddiamıza misal olmak üzere (An- mütarekeden sonra geçirdiği idari in1"' 
siklo~edi - Britanik) adındaki eserden !aplan nakil ve hikaye ederken Millet' 
Suriyeye taalluk eden şu satırları nak - ter Cemiyeti tarafından Suriyenin Fraıı· 
!ediyoruz: sa mandasına verildiği tarihi (1923) tC' 

"1918 senesi tqrinisanisinin 7 sin - nesi eylülünün (29) u olarak kaydet' 
de İngiltere ve Fransa hükUmetleri, Su- miştir. Halbuki İskenderun ve AntakYS' 
riye ve Mezepotamyada "otoritesini ta· nm hususi bir idareye tabi olacağı h8~ 
mamen yerli halkının teıehbüsleri ve kmdaki Türk - Fransız muahedts' 
serbest intihaplanndan alan milli hü - ( 192 ı) tarihliden ve (19 2 3) tarihli fAil' 
kumetler" tesi.i niyetinde olduklannı Jetler Cemiyeti kararlarına Türkiye if: 
müşte-rek bir beyanname ile ilan ettiler. tirak etmemiştir. Bu takdirde Fransa 

'\.( 
Aynı zamanda sulhun neticelenmesini mn İskenderun ve Antakyayı surı,. 
bekliyerek, meşgul Suriye araziıinde hudutları dahilinde idari taksimata tilbl 

muvakkaten idari teıkilat vücuda getir· tutması arsrulusal hukuk usullerile ııa • 
mesi i~i Lord AJJenbi'ye tevdi edilmit- srl telif olunabilir? Onun için Fransa' 
ti. Suriye sahili, Benıt la dahil olduğu nın Türk cevabi notasını okuduktan 5~ 
halde, Fransarun mes'uliyetine terkediJ- ra ilk notasındaki hatasını anhyacağı" 
mif, dahil kısmı da bir Arap hükUmeti- Liibnanla Suriye gibi İskenderun saıı; 
ne bırakıhnışb. Bu Arap hükUıneti E - cağına da istiklal verilmesini istife 

11 
mir Faysal'ın riyaseti albndıa Şaında Türk davasını kabul etme~en b~~ka ~j 
teıekkül etmiş bulunuyordu. işte çıkar yol bulunmadıgmr gorec 

Fakat böylece tesbit edilmit olan va- ve yeni cevabını ona göre vereceği 1tt"" 
ziyet Framayı tatmin etmiyor ve 1916 vetle tahmin olunabilir. 
da aktedilmit olan tngiliz - Franıız --------------_../ 
anlaşmuma göre metalibatta bulunu • 
yorlardı. 

1919 senesi eylülünün 15 inde iki 
devlet bir muahede imzalıyarak Suriye 
sahili doğnıdan doğru ve tamamen ken-
dine münhasır olmak üzere Franıamn 

kontrolü albna terkedildi. Dahil kısan, 
yine Emir Faysalın idaresi albnda ka • 
lıyordu. Fakat şimdi Fransız nüfuz mm· 
takaama sokulmuıtu. Ve arbk lngiliz 
baıkumandanının umumi mürakabesi 
albnda değildi. 

Arap milliyetperverleri tarafından 

idare edilen Fransız aleyhtan tahrikat 
1920 senesi mart ayında son hadde var
dı. Bu tarihte Şamda bi.r Arap kongre
si toplanarak "Suriyenin herhangi şe • 
kilde bir ecnebi müdahalesinden ari o
larak tam istiklalini., ilan etmişti. 

Aynı zamanda Faysal, • Suriyenin 
kralı ilan edilmişti. 

İngiltere Fransa Suriye krallığını ta
nımamakta ittifak ettiler. Fakat Şam 
milliyetperverleri meydan okumakta de
vam ediyorlardı. Bu suretle Fran11zlar 
kendi vaziyetlerinin müdafaa edilemez 
bir hale geldiğini gördüler. Bu hal 1920 
senesi temmuzunda nihayetlendi. Fran-

B. Eden'in bir 
•• •• sozu 
(Vstyanı 1 incide) 

B. Eden şu cevabı vermiştir: .. ,. 
- Bu muhakkaktıı. Şurasını ~~,!' 

- k. ı ·ı· 'fil( }emekle bahtıyarım ı, ngı ız - ııi 

dostluğuna halel vcrebilece~ . ~lldil · 
yette bir hattı hareket takıbın 1 ·I' 
şündürebilecek hiç bir vaziyeti a1' 
getirmek bile kabil değildir. Jt· 

Dünkü posta ile gelen Dailf 'f~fl· 
graph. gazetesi, donanmamızın 1\IB gil· 
daki misaferetlni "Türk filosu l~·a'' 
terenin misafiri., serlevhasile ver•_' jıl 
Ve Türk - lngiliz bahriyelilerıl'l 41 

rbt~ 
futbol, boks, polo, koşu ,.e ı:ıe ,ıı· 
gür~ş mfü:ıabakaları yaptıklar111! 
]attıktan sonra ezciimle diyor 1'.'.: l' 

"Türk filosunun Türkiyeye dorı ,~r 
- ~J,t kt<n Ycn::-nistana da ugramnı;;ı. • ..ı, 

b
. JıW 

Akdenizde sulh yolunda ır tııY.· 
- Tiirk - Yun:ın ittifak!nfTl .11. 

Yiye f'dilm~kte oJdu~una iş:ıret ~:ı'cı• 
!'1aktndır. Gelecek av bir Ya1111~ııı:ı• 
losmıun 1\fa ltaya gelmek üzere 0 

sa Arap hiikmetine bir ültimatom gön · !'T ~avam dikkattir . ., ____/ 
dermiş, onu müteakip dahile doğru iler- ------------
lcmiş, Emir Faysal kaçnuf ve Fransız J'.,f os~ ovada f iuafrO 4~ 
askerleri Şama girmişti. ı\loskornda bugfüı 21 tiyatro ~;<l'' 

Bu sırada Suriye, Paristeki sulh kon- n· ·· d Mo~ı. 
sıneına vardır. ır gun e ~ ·ı-tı>• 

feran,rnda münakaşa mevzuu olmaktay- ti Jt11 
. da ti)atroya gidenlerin vasa . rl 

dı. 1919 senesi şubatının 6 sında kon - 1 rıl'I rı 16.71:>, sinemay:ı giden e 
feran.s, batında Emir Faysal bulunan 'l"' 

b• A hh h . . al 1 . 101.7.ı.) tir. 
ır rap mura as eyetırun t ep erı-

ni dinledi. Em!r Faysal Arap ittihadını ı---D---.-.--.---y--- Jl 
ve istiklalini istiyordu. Bı•nu, tngiltere

1
- 00 Ve arJ 

ile Fransa arasrnda gayet karışık ,.e t 
b"zan ağır sözlerle cereyan eden müna- Tercüme k ü l li ya 1 

kaşalar takip etli. Binnet:ce, Suriyede- No. 60 
ki vaziyetin beynelmilel bir tahkik ko-
misyonu tarafından mahallinc!e tetk;ki 
Üzerinde prensip itibarile uzlaştılar. 

Fa.kat bütün yapılan iş King ve Kreyn : 
isminde iki Amerikalı murahhasın Su-

ı 

riyeye gönderilmesi oldu. Bu iki zat 
1919 senesi yaz mevs:minde Suriyede i 
bir kaç hafta kaldılar. Müt1:<'\kiben bu i 
iki Amerikalı murahhas, Suriye iherin· I 
de Fnmsız mandasının kat'iyyen kabul ı 
edilemiy~ck olduğu ve manda devleti-

1 

nin Amerika olması istenildiği ve ikin-! 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGVlV t 

. v~"ı 
Fiyatı : 40 kuruş. Tevzi yerı 

ktittiphancsi lsta~ 
~~~- u~e 

Bu kitapla Dün ve Yarın t~ıır1'' I 
külliyatının altıncı serisi t 

lanmıştır. ./ 



• 
7 - KTJ!::JN 25 il. TEŞRiN 1936 -

Maliye Vekaletinden: 
:::....................................................................................................................... Meşhut Suçlar 
nimmm 0.. L K E M 1. z D E nmmiiü s:::::::::: ı·:n:::::::: mahkemesinde 
6:········· :·········· :::::::::: .::::::::::: .::::::::: ................................. - ............ - ............................................ .:::::::::::: Asteğmen elbisesi 

Araç ormanlarında giyen delikanlı 
,., Fırtınadan yıkılan ağaçların işlenmesi Asker Likle aıô:kası olup 

olmadığı tahkık edilecek 

30-5-1934 ve 15-12-1934 tarih ve 2463, 2514 numarah kanun

lar mucibince huıh Sivas - Erzurum demir yolunun İnJ8Sma tahsis edil

mek üzere çıkanlması kabuJ buyurul<'ln 30.000.000 liralık istikrazm 

4.500.000 liralık 3 üncü tertibinin kayıt muamelesine 1~11-1936 tari
hinde batlanacak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5--12-1936 ak • 
§IUDI bitecektii, 

, 

köylünün yüzünü güldürdü 

A.raç ormanlarında devrilen ağaçlar ve orman miilıc1ulisi Bay Fahri Gilıısifr 

Araç. (Özel) - Araçın genel duru-ı 
mu hakkında geçen hafta gazeteme gön! 
dcrdiğim yazıda; bu güzel kazanın ka· 
lanç kaynaklanndan en önemlisini or
lbanların teşkil ettiğini ve binaenaleyh 
"raçın, Türkiyenin belli başlı orman 
memleketlerinden birisi bulunduğunu 
~azmıştım. Bu ormaların kazanın eko-

rıoınik durumu üzerindeki tesirini gös · 
terebilmek için bu hususta yaptığım tet
kikleri aşağıya yazıyorum. Kaza hudut· 
ları için altmıt bln hektarı çam, yirmi 
bin hektarı göknar, bin hektarı meşe, 
~\iz hektan gürgen ve on hektarı da ka
~k olmak üzere cem'an seksen bir bin 
>iiz on beş hektarlık orman vardır ve 
hu ormanlar kaza sahasının yüzde otu
tunu kaplamış bulunmaktadır. Denizle 
0lan uzaklıkları yüz kırk ile yüz altmış 
\iıometre arasındadır; rakımlar da altı 
)Uz elliden başlıyarak bine kadar çıkar. 
tcçen yıl içinde ve daha sonra esmiş bu
lıtnan §iddetli fırtına yüzünden Araç or
lbanlarının muhtelif semt ve kıt'aların • 
~ aş:ığı yukan beş. altı bine yakın çam 
"c köknar devrilmiştir. Devrik ağaçla -
~ bulundukları ktt'alara giderek bu a
\lçlan tesbit ve mesaha eden kazanın 
tcnç. münevver ve cidden çalışkan or
llı.an mühendisi Bay Fahri Günsür key-

~cti merciine bildinnit ve aldığı emir 
erine, tanzim eylediği satış ve mesa
~ raporu mucibince bunları satılığa çr· 
~ ttruştır. Maamafih bu ağaçlardan bir 
ltnı da bedelsiz olarak ihtiyaçlarına 

~kabil köylüye verilmiştir. Hükumet 
~tafınd;ın tatbik edilen bu hareket ve 

~~sterilcn kolaylık halkı ve bilhsssa 
0Ylüyü çok memnun etmiştir. Bu a -
~~Çlardan elde edilen keresteler Bartın 
~c tnebolu tarikile İstanbula sevkolun
~ ba~lamı§tır. Bu geni§ orman böl-

f llnan is fan Balkan dev
letlerinden buğdal/ 

alacak 

gesinde ancak yedi tane orman muha -
fızı bulunmasına ve bu adetle orman 
sahasının genişliği karşısında nisbet ol
mamasına rağmen genç mühendisin işi· 
ne karşı gösterdiği ilgi ve disiplin tat· 
bikatı sayesinde 936 senesi içinde hiç 
bir ormanda yangın çıkmadığı gibi alı· 
nan esaslı ve yerinde tedbirler yüzün -
den kaçakçılık da olmamıştır. 

Bay Fahrinin vazifesine ilaveten bir 
memleket borcu olarak telakki ettiği 
başarılarından birisi de muhit halkında 
ağaç sevgisini uyandırmış olmasıdır. Bu 
değerli memleket çocuğu sureti mahsu
sada gezdiği bütün köylerde bu mevzu 
üzerinde müteaddit konferanslar ver • 
miş, köylüde ağaç korumanın önemi ve 
menfaati hakkında iyi kanaatler uyan • 
dırmıştır. Araçta kereste imal eden 
cem'an yirmi beş adet su hızarı vardır. 
Bunlardan beş ~anesi Ilgaz eteklerinden 
çıkarak şarktan garba doğru akan ve 
kazanın cenubunden geçen Araç çayı Ü· 

zerindedir. Kazanın muhtelif yerlerin • 
de bulunan diğer yirmi hızar da ilkba
har mevsiminde yağmur aellerile İ§ler. 

Araç ormanlarının yıllık istihsalatı aıa
ğı yukarı yirmi beş bin metre mikabı • 
dır. Bu yekQna Karkalmaz ve Eğriceova 
ormanları istihsalatı da dahildir. Yuka· 
nda yazdığım devrik ağaçların içlctil· 
meğe başlaması bu işle geçinen köylü 
amelenin yüzünü güldürmüştür. Nakli
yat, kat'iyat ve biçki işlerinde yüzler -
ce amele çalışmaktadır. Kastamonu, 
Bartın ve havalisinden yapılan geniş 

mikyastaki yumurta ihracatı için Araç 
ormanlarının kereste mamulatı kullanıl 
maktadır. Netice itibarile Araç, bilhas
sa yarının kerestecilik noktai nazarın -
dan en ehemmiyetli kazanç kaynakların 
dan birisidir. 

Oel<il Salih Gürte'IJ 

' Çiçeron 
Hitabetile bUtün eski Roma ta-

~ A.:ina, 24 (Hususi) - Ekonomi ve- rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
le lctı Balkan memleketleri ile mevcut cümci hali 0 zamanların en yüksek 
~ltring ve mübadele usulleri haricinde tarihçisi Plütark tarafından yazıl-
10thest döviz ile bu memleketlerden mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di· 
.., O,ooo ton buğday satın almağa karar limize çevrilen bu eseri karilerimiZP. 
~rllliştir. Giridin ihtiyacı için de aynı tavsiye ed~riz. 
ıo:.hest §ekilde 1,300 ton buğday ve 300 Fiyatı 40 kuruştur. ~atış yeri: 
tırı arpanın ziraat bankası tarafından sa VAKTT kütüphanesi. 

& .al•nrnasına müsaade vermiştir • l•·-------------
ll" Yunan heyeti Irana ... _A_yt 

gidiqor 
)\} Atina, 24 (Hususi) - Ziraat ve sos
llıtı >'1iirdım vekfiletleri memurlarından 
~ tc>Ckep bir Yunan heyeti dün tay • 
~:c ile Tahrana gitmlşlerdir. Bu heyet 
~ ?lantı işçilerin grup halinde 1randa 
~Q 1~tırıJmasının temini için Tahran hü
llti~l?~ile müzakerelerde bulunacak v'! 
"·ı Ukürnet arasında bir tica ret muka-
' c:r Q 1 esaslarını haztrlıyacaktır. 

~ · 41etaksas'ın büı ün 
e edige reisterıne ıutabı 
\~l!n.a, 24 (Hususi) - Cenaze mü · 
'ltıı b··tılc burada toplanan Yunmista . 
~t~i! litUn belediye reislerini dün baş · 
\ttı~bu1 etmiştir. Başvekil reislere 
1ııı~t Partileri ve parti zihniyetlerini 
tt~ ç\ınuz. Vazifenize hasn mesai ede -
,c,~lıtıp ahaliye faydalı olunuz ... tav -

ltıdc bulunmu§tur. 

~A.l. VE KRALiÇELERİN 1 "r MEZARLARINDA 
•na, 24 (Hususi) - Buradaki eJ.I 

Kocamustafapa.şa Nümune mek

tı!binden aldığım 331 senc3i mezun

lannn =tit şahadetnamemi zayi ettim 

Yenis;ni çıkaracağım eskisinin hük. 

ır':i olamıyacaktrr. 

Yiil<sckkaldmm Mustafa Rıza 
(V. No. 19343) 

Göz Hekim1 
Dr. ~ ükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Nt• l! 

1 (Cağa loğlu Eczanesi yanında l 

Telefon. 22566 

çilerin en kıdemlisi bulunan Romanya 
elçisi Raskano diin kordir:ılom:ıtik na • 
mına kral Kost 'lntin ile kralire Olga ve 
Sofyarun rnczarlarma çelenkler koymuş 
tur. 

Şükrü adJı bir delikanlr, asteğmen 
elbi~esi giyerek sokakta dolaştıjı id. 
diasil~ yakalanmış, meşhut suç dava. 
larına bakan Jstanbul dördüncü ce. 
za hakyerinde, dün öğlenden sonra 
duruşması yapılmıştır. 

Bır askeri inzibat memuru ile hak. 
yerin~ getirilen genç, hüviyetini şöy. 
le anlatmıştır: 

- Adım Şükrü. Mehmetle Asiye. 
den doğmayım. 1320 tevellütlüyünı . 

Kayseride Develi karyesinde dünya. 
ya geldim. Şimdi Balatta, Mahkeme 
altı ~okağında, 37 numarada oturu. 
yorum. Yedek subay okulunda tale. 
beyim. Daha önce de posta ve telgraf. 
ta memurdum. 

Bundan sonra, bir suale karşr, bir 
mes !leden dolayı bir yıl, iki aya 
mahkQm olup, mahkumiyet müdde. 
tini bu ayın on dokuzunda bitirdiği. 
ni ve hapishaneden çıktığını söyledi. 

- Bir guna sıfatınrz olmadığı hal. 
de, sizi askeri rütbe sahibi gibi göe. 
tere'1 üniformayı niçin giydiniz? 

- Askerliğe karşı ötedenberi heve. 
sim vardır. Vaktile Kuleliye yazıl. 

mıştım . KulakJarımdan rahatsız ol. 
dum, çıkardılar. Hapishanede mah. 
ktlmiyetimi ikmalden sonra, serbest 
brrakıldığrm gün, hemen Mercanda 
bir ~kert terzihaneye gittim, subav 
üniforması aJdım. Bunu evde giydim 
ve Balattan Şehzadeba.şma fotoğraf 
çektirmek üzere gelirken beni yaka. 
JadıJar. Fotoğraf ~ektirmekten mak. 
AAdım, bunun bir hatıra olması için. 
dir! 

- Nasıl yakalandınız? 

- Çarşambadan geçerken, arka. 
daşlardan asteğmen Semihle karşılaı 
tım. O, beni gördü ve haber verdi. 

- Kendfsj ffmdt burada mı? 
- Hayır. Eskişehire gitmiş. 

- O, Yerdiji ifadede, sizin ken. 

1. - Kayıt muamelesi tahvil bedcl1nin pe~inen Bank'l ki~elerine ö. 
denmesi mukabilinde aaıl tahvillerin teslimi suretiyle ya::)llacaklc'. 

2. - Bu tertip tahviller 

125.000 tanesi 20 ter liralık 
4.000 ,, de 500 zer liralık. 

olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedjr. 

3. - Bu tertibin ihraç fiyah 

20 Liralık tahviller için 19 

500 ,, ,, ,, 475 

Liradır. 

4. - lstikrazm faizi o/0 7 dir. 
S. - Bu istikraza ait tartlar ve menfaatler hazırlanan izahname!erde 

daha etraflı bir surette yazılıdır. 

6. - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Eankasr ile A -

dapazan Türk Ticaret, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Sümer ve Türkiye 
Ziraat Bankaları merkez ve şubeleri tarafından her yerde icra olunacaktır. 

Bundan baıka latanbu1 ve lzmirdeki diğer bankalar dıl kayıt mua. 

melesine iıtirak edeceklerdir. (2780} 

Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için alınacak (16390) askılık 5 m i m demir 

tel ve (51500) metre çelik askılık tel halkası açık eksiltmeye kon -

muıtur. 

2 - Muhammen bedel (3195) muvakkat teminat (240) liradır. 
3 - Eksiltme 14/ Birinci kanun/ 936 tarihinde Ankarada Posts 

T. T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda 

yapılacakbr. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve ala

caldan kambuz veya kanunen muteber teminat mektupJarı ve 2490 sa· 
yılı kanunda yazılı belgelerle beraber mezkilr tarihe müsadif fJazar

teıi günü saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. 

S - Şartnameler Ankarada Posta T. T. Levazı~ Müdürll.iğün
den latanbulda Levazım ayuiyat Şubesinden paruız olarak verilir. 

(1526) (2515) 

F KURUN ~ 1 

1 

G&setemJze aıOoder1Jen yazılar. gazete
,. girmek için ı.e, za.rtmm ~estne fp· 
ıete) kelimesi yaz1lmalıdlr. 

disine "Benim Davutpaşada askeri KU'flld taUyeo okurlar, melıtupıa.rma 
ı O kurufluk pul koym.ahdniar. :a 

vazifem var.,, de dilinizi aöylemiş? '=ı v AKI'!' Propaganda servisin-
B " "' " } ktu ~ yıu;ıtan gert J6ncıermekten, - u sozunun as ı yo r. 1 == den: 

ıuyın•t.aU yollanmıt mektupıarm tçtoe 
Müddeiumumi muavini Sadun, llonuıan parala::"ln ıuyboınıumdan, Ub 5 

~ 1 - Türk evlitlannm işsiz kal-
Şükrünün halen askerlikle bir irtiba. olarak cıkao yazılardan dolayı dlrektôr · ı ı ı 

mamasını arzu eden KURUN ve 
tı olup olmadığının resmen öğrenil. ıUk, uatUn• eorıı 10rgu aımu. 

,, HABER gazetelerimiz it arıyan 
mesini istedi. Günü ıeçmİ.f sayılar 5 kuruştur •ı' kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

- Hapishaneden çıktıktan sonra ı) meccanen kabul eder. 
yedek subay okuluna gittiniz mi? Adre.'nt cıeg-ışuren aboneler ı:ı kuruş 

5
_-==- İşsiz kalmamak için bundan i&-

- Hayır. Askerlikle irtibatım ka. Merter. il tifade ediniz. 

Jrp kalmadığını bilmiyorum. Ouıe&emt&de çıkan ,.marta rtıetmıertn ,= __ j 2 - Memur.katip.muhasip, artist 
Reis Fazı1, aza Suad ve Atıfla ber bakkı eatt kendlAI tçl.ncllr. .J kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat· 

kısa bir müzakereyi müteakip fU ka. lliı,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..--•-~-----------.ı•1 ==-=--=-= lık ve her nevi işçi arıyanlar ara

rarı bildirdi: S •••-~ dıklarını yorulmadan, üzülmeden ---•Dr. lhıan arni 
- Yedek subay okulunda blrlnri ~ bulabilmek.için KURUN ve HA-

tabur, ikinci bölükte, 153 numanlı öksllrU k şurubu ~ BER gazetelerinin ucuz, küçük 
Şükrünün hAlen askerlikle bir lrtlba. Uksürük n ncfu darlıtı bo~mıca : i:.:nlanndan istifade etmelidirler. 

tı olup olmadıtınrn tahkikine, suçun n kızamık öksürükleri için pek re· =,- 3 - Apartıman, ev, otel, ha. 

• • mam, ırat, u cın, n.a aza a maa mahiyeti itibarile kendisinin serbest ıı'rlı' 1·ı•çur fter •cıınede ve rczı _J · d"'kk.ı:: ğ 1 '-
olarak muhakemesine.... d•polınndı bulunur. k k" 1 k · · 1 b .. ve satma , ıra ama ıstıyen er u 

ŞUkrU, kendisini getiren ukeri ---------------,, işlerini gayet kola.y ve en ucuz 
inzibat memurile birlikte salondan çı. K.1RALIK KARGlR EV VE DüKKAN -~ bir ıekilde temin etmiş olmak için 
kıp 1tötUrUldU. Duruşmaya, yann KURUN ve HABER gazeteleri-
~abah devam olunae3ktır. Beşiktaşta Akaretlerde 2· 5• 11• 13 ( nin ucuz ilanlar sütunundan isti· 

29, 30, 37, 45, 46, 60 numaralı evlerle =--=~ fa .•! etmelidirler. 
Ağ1rcezada bir karar 1s, 19, 20, 24, 43 numaraıı dükkan. 

lar açık artırma suretile kiraya veri ;;:;;_ 4 - Otomobil, araba, :1iyano, 
Bir müddettenberi İstanbul ağır ~ 

lecektir. lstekliJerin 28 teşrinisani pa. 5 mobilya, radyo, gramofon ve her 
ceza hakyerinde duruşması yapıJa;:ı -

zartesi günü saat J5 e kadar Akaret -=-==-§ nevi ev eşyası ve saire almak ve 
tüccardan Agop Abalryan hakkındaki Ierde 54 numar:ıda mlitE:\"elli kayma satmak arzu edenler HABER ve 
dan, karara kelmıştı. Dünkü cel. 

kamlığına gelmeleri. ~ KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sede. heyet, reis Refik, aza Kema: (V. No. 19213) iff sütunundan istifade etmelidirler. 
Kaf.sano ve Sakıpla kurulmuş le = 
" k · ti ·ı k b'Jd. ·ı .---·-------------.. § Bütün bu arzularınızın temini 

e serıye e., ven en arar 1 ırı • KURUN Doktor U ~-= ı'rin müracaat ede:: ek mahal yal-
miştir. Müddelumumiliği muavin Ah. 'S 

met Muhlis Tümay temsil ediyordu. Necacddin Atasanun j nız VAKiT Propaganda servisi-
., ~=- dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 

Agop Abahyanın sahtekarlıktan Her g-a0 16,-~o ,ıao 20 ye kadar. 0 ~u J = KIT Yıırrlu. Telefon: 2437 
bir sene hapsine ve bu cezanın affa Lalelide Tayyare apartımanlarm· ~ıııııııııııııııııuııınıııı11111ıııııımııı111ıııııııı:mııı1111111ıııııııııııı111 
tabi olduğuna, davacıların şahsi hak. da daire 2 numara a de hastaları· 
)arından dolayı hukuk hakyerine mü. Dr. Hafız Cemal 

oı kabul eder. Cumarte~i günleri 11 
racaatta muhtar bulunduklarına ka. 
rar verilmiştir. 

Karara göre, Agop Abahyan, ha 
rice Lir balya içerisinde halı gönder. 
miş gibi yapmış, halbuki, içindel<i 
halı diye sigorta ettirilen balya, son. 
radarı a~ıhnca içinden çul çıkmıştır. 
Sigorta kumpanyasını dolandırmak 

ma:ic;adi!e, asıl şahadetnamede tah. 
rifat yaprldığr sabit görülerek, mah. 
kumiyet kararı ortaya konulmuştur. 

den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

ZAYİ 

Liman cilzdammı zayi ettim. Y~
nisini nJa~ğımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Rix11in Pcl..·mczlı köyünden Of
lu 01ilıı 321 dollt•r.ılu 

Davut Mustafa 
(V. No. 19342) 

LOKHAS HERIM 

Dahilıye Mütelıauı•r 

Pazardan başka günlerde (2 den 8) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

Kab:nc ve ev ·telefonu: 22398 Kışlık 
telefon: 21044 

Salı, cumartesi sab:ıh (9 1/2 • 12) 
l!!aatleri hakiki fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur, 




