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Sanat ve Gençlik 

Bet alb aün kadar sürecek qk ve 

heyecan dolu bir Kafkas hikiyeai 
- Altıncı ~/ada -

Her yazısı ile edebiyatımızda bir ha

reket yapDUf olan değerli ~~ir Beh
çet Kemalin güzel bir m,.' lesi. 
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lttı ili davamızın müdafaası qolunda \ . / 

NOT ASINA 1 Yaslı blrbayra•·Acı bir kayıp FRANSIZ 
Çok kuvvetli delillerle cevap verdik 

Bu nota yazılış itibarile siyasi 
bir şaheser olarak gösterilebilir 

General Şükrü Naili Gökberk 
• 

DON AKŞAM EDIRNE'DE ÖLDÜ 
ransanın ve bizim ileri sürdüğümüz 
noktaların karşılıklı mukayesesi 

F.dirnenin diln kurtuluş bayra,.. 
mı idi. Her yıldan ziyade bu yıl 
bayram dolayısile içli Edirnenin 
ziyaretine ko§anlar oldu. Saylavla
nmızdan bir çoklan da bu bay
ramda orada bulundular. Edirne
nin tA müdafaası :aunanlanna ait 
hatıralarile oraya bağlı olan eski 
lstanbul kumandanı ve şimdiki İs
tanbul saylavı mütekait General 
Şükrü Naili Gökberk de bu zi}ra.. 
retçiler arasında idi. Dün gece bir 
taraftan Edirne kurtuluşunun na. 
sıl kutlandığını bildiren haberleri 
alıp sevindiğimiz bir sırada, ne ya
zık ki, araya bu bayrama göz yaşı 
akıtan acı bir haber karı8tI. Edir
ne hususi muhabirimiz, Şükril Na. 
ilinin saat 17 ,30 da, törenden son. 
ra gelip dinlendikleri hUkfunet ko
nağında kalp durmasından ölüver
diği yanayakıla bildirildi. 

General Ankarada bulunduğu 
sıralarda bir iki defa anjin Arızası 

latanbulun 90k aetldiği aaylıtws 
merhum Şükrll NaQj 

geçirmiftl. Anlaplıyor ki mrun, 
böyle bayram aevincini kendisine 
çok görmilf, onu FA:lirnesine ka. 
dar takip etmııtir. 

Şükrü Nailiyi lstanbula ve kah
ramanlarını yürekten sezen ve ae
ven memlekete yeni battan tamya
cak değiliz. Onu hepimiz pek iyi 
tanıyor, hepimiz pek çok aeviyor
duk. ömrUnUn fasılasm otuz eene. 
sini memleket müdafauma kol ve 
bat olarak girmiş olan Gener.al. 
mesleğinde ileri gelen bir sima ol
duğu kadar mükemmel bir cemiyet 
adamı, tam Tllrk duygulu, ic;i atee
li bir idare uzvu, iyi yllrekli bir ba
ba. hasılı klmil bir insandı. Sevim
li yUzUnU, her zaman gilHlmaer. 
gözlerini görenler onun kahraman 
ve insan kalbinin önünde açıldıft
m duyarlardı. Atatürk safına en 
evvel yazılanlardandı. Varlığım U. 
lu önderimir.e bağhyanlardandı. 

4'nn11 ~ ı ? (\;; f • 

Alman - Japon Anlaşması Afg~n Ha~ic.iye ~e~iri 
dün Berlinde imzalandı dun şehrımıze ge dı 

4.nlaşma kim"e veqa ne9e karşı? 
Bu akşam Ankara'qa ~idecek olan 
Vezir, Şark Misakının lJılbaşında 
1 ahranda imza anacağını sögiüyor 

""'•rlk•da bu blrletmenln Sovyetler Blrll§ini ~evirmek ve Alman dU9manlar1nı Af . t 'J s . s· ı·... . Al 
korkutmak gayeslle yapıldıAını ve daha tlmdiden tatbıka ge~ildi§ını yazıyor ganıs an a ovyet er lr ıgı Ve • 

'~rlln, 25 (A.A.) - "Beynelmilel nlzmin tehdidine maruz bulunan bü. ~ovyet Rusya sefiri müstesna olmak manya 3faSJDda yapı ' 30 yeni anlaşmalar 
~llaaizm,, e karşı vücuda getirilmiş tün devletlerden bu iülifnamenin ru. uzere, saat 12 ile 13 arasında barkı. 
\ 41man - Japon itil8.fı saat U huna muvafık tedafüi tedbirler alma. ye ne.ıaretlne davet · edilmiılerdir. Aukarayı ziyareti~den sonra dlğeı 
~ &ıuaakoyl ile B. Ton Rlbbentro.o ğa veya bu itlllfa iştirak etmeğe Gazeteciler de saat 13,30 da mezJulr Avrupa merkezlerine seyahate çıkmı' 

l da imza edilmiştir. mttıtereken davet edeceklerdir. iki nezarete çağrılmışlardır. olan Afganistan hariciye veziri Eb~. 
~fname, fU cihetleri derpif et. taraf, mevcut kananlar çerçivesi için. AL.JIAN _JAPON ANLAŞMASI ıans Feyz Muhammed Han dttn sa. 

1 lr: de, dahilde veya hariçte doğrudan TATBIKA BAŞLANMIŞ babkl ekspresle ~hrinıize ırelerek Pe. 
!'ı ...... lkt taraf, beynelmilel komti. doğruya veya dolayıalle beynelmilel Va~ington, 25 - Siyasi mahafildc· rapalu oteline inmiştir. 
" .. faaliyeti hakkındaki maldmat komtiniat faaliyetine yardım edenlere (Sonu Sa. 2 sn. 3) (Sonu SR. ! sa !) 
~~-~~ ~~~~~~ ka~~~U~Wrltt~~lli~rr. ________________________ _ 

'ı~debllecek tedabir hakkındaki Ba n:akaatla, daimi hir maavin komi. 
~ tı teati edecekler ve sıkı bir te ihdas edilmiştir. 
~la llleU.i ile tedafüi tedbirler a. 3 - ltilAfname, bugünden itibaren 

ı rdır ve bf.ş sene mUddetle merl olacaktrr . 
...... İki taraf, beynelmilel komiL Bilttln ecnebi devletler sefirleri. 

Madrit'ten bildiriliyor: 

Asilerin kuvvei mane-
viyeleri kırılmış .. lstanbullulara müjde: 

tallı d k. k ki k k lk . Muharebeyi hükiimet kazanırsa ltalya 
vay a 1 Si iŞi 1 a ıyor: işgal ettiği adaları bırakmıyacak 

belediye Lüzum görülen yerlerde 
otobüs işletecek •• 

-~_t. il l> E i .. .. ·1 k . i h bü Ü U--f ha k t• . \~ t~ · m nonu ı çe ongresın n emen t n seyrum: er re e ım 
, - '4>~ı_ CağaJoğlu Halkevinde yap:. Karaldiyden Beyazıda uzanan tek bir 
~ ltıu_l'J lltısında bulunanlar, Istan. hat üzerine toplamak suretile yapıl. 
~~de i ~ 8evinmcslne değecek hır mıı bir hatadan doğduğunu söylemi'$ 
-:"-. : t1111ş1erdir. Müzakere sıra. ve Gazi köprüsünün yapılmasın~a 
' , ttt iııleylcilerden Bay Afzalat. amil olan sebeplerden birinin de bu, 
~ ~ :\>ay arabalarındaki kalaba. tek lıir yola do"külen kesafeti dağıt. , 
"ttı~d hsederek, bunu giderecek mak tedbiri olduğunu izah etmiştir. 
\~l~ll biri olmak üzer~ Sultan. (Sonu Sa. 2 Sil. S) 
~it~ l{Umkapıya ve Yenikapıya 
·;-••t1 bir hat düşünülebileceğini lstanbulun musiki muhrf; 

SaJamanca, 25 (A.A.) - Bu ıece 

a p ğ ı da ki tebliğ netredilmlıtr: 
Madrid cephesinde ileri mevzileri. 

mlz, müstakbel har~klt için tuhih 
edilmiştir. 

Sartander mıntakasında kızıllan'J 
taarruzu akamete uğramııtır. Htikt. 
met mlll.slerfnin Roblede de Chevala. 
ya karp yapmıı ol ;tuldan yeni bir 
taarruz, ptlskiirtUlmUttilr. 

Otuz mUl.s telef olmuştur. 

EndUIUste dtlşmanm faaliyeti de 

1 
vam ~tmektedfr. 

Snnu: Sa. ! 8R. !) 

Afgan Hariciye Yezın EbelaM 
Feyz Muhammed Ban • 

~~--~~~~~~~~--

(jiinteciff peşindeıı: 
Amerikatı:ar 

evlenme ti 
güç!ettiriyorl 

Ht1r ~kette nüfun 90ğaltmıa1ı 
için eıılenmeği kolay~ınnak tedbiJ'. 
km alınır. AmerUoada iae Vdiooç o 1co
dar kol.aylaftnrılmt§ k\ §imdi bunut1 

( LQtfen Sayıfayı ~viriniz) 

Madri tte halkı Milere kar~ (l(J7'ptfm•YG1' Takas y o 1suz1 u o un d~ ikin c: _ce 1 sa 
~ron bir hatip IJ61&Ç kız (YGılllan .J tıncade) 

~~bela bulunan Vali ve Bele. nasıl f!enişletilebilır? 
~"1tıa11ı d Bay Muhittin Üstündat, Yazan: 
' '- •ha başlang1çta, tramvay Mahmut Ragıp Kösemihal 

1ln olunurken lstanbulon (Yazıaı 3 üncü aayı/ada) 



C. H .. P. 
Eminönü kongresi 

dün qapılaı 
C. H. P. Eminönü llçe kongresi 

dü.n gece Cağaloğlundaki Halkevinde 
toplanmış ve kongrenin müzakeresi, 
bütiin salonu dolduran partililer ta. 
rafından takip edilmiştir. Kongrede 
Vali ve belediye reisi Üstündağ da 
hazır bulunuyordu. Kongre başkan. 
lığına delegelerden Bay Refik Ahmet 
Sevengil seçilmiş ve müzakereye ilçe 
yönetim kurulunun raporile başlan. 

mıştır. Okunması hemen bir saat sil. 
ren :apor, teşkilatın ilçede takip ve 
kaydettiği içtimai faaliyetin kısa kı. 
sa izahını yapmış ve hassaten Kızılay 
Eminönü merkezinin feyizli çalışma. 
larş, Bay Ihsan Saminin gayrtiJe 
Divanyolunda vücuda getirilen çocuk 
okuma odasının kurumu, kültür dl. 
rektörü Bay Te\'fikin başarılan, Hal. 
kevtnde A~h Sırn Levendin uyan. 
dırdığı canlılık bütün salonun tak. 
dirlerini toplamıştır. 

Kongre raporu, bir ara verdikten 
11e>nra dilek ve hesap komisyonlar1. 
nm raporlarınt kabul ederek eski ida. 
re heyetine tqekkür etmiş, ve dinle. 
yieilerden Bay Nurettinin talebe te. 
pkkilllerine, Bay Afdalettinin tram. 
vay ve vergi tahsil sistemi iizerindc. 
ki temennilerini ve temenniler üzerin. 
de valfnJn nrdiği cevaplan dinlemiş 
tr. 

Valnln verdiği izahlar kongreyi 
tatmin etmiş ve hele Cağaloğlundaki 
Balkeviııin yanında yeniden yaptı. 
rılacak spor ve temsil salonu için ra. 
pordı okunan dileğe, bu inşaatın he. 
men başkyacağını bildirmesi, yapmnı 
sençlik hayatındaki önemi bilenleri 
pek ı:.evindirmiştir. 

Yem seçim §ll neticeyi vennl§tfr: 

nçe yönetim kurulu üyeleri: Tev. 

ftk lTraz, Ra.şit Gökdemir, Necati 
Çiller, Agah Sırn IA?vend, Celil Mo. 
ralı, Feyu11ah, Hüsamettin Sunal. 

11 kongresine ilçe delegeleri: Tev. 
flk Uraz, Raştt Gökdemir, Aklh 
Srrn Lnend, Refik Ahmet SevehgiJ, 

Hfisamettin Sual, Dr. Tallt Ozkan. 

Sovgetlerin kongresi 
Moskova, 25 (A.A.) - Sovyetlerin 

sekizinci f evkallde kongr~i bugün 
$talinin nutku ile açılmıı ve Stalin, 
bi1haesa Sovyet kanunu esasisinden 
baMetmittir. 

• B. DALADtER De cmeral Oa -
melin ve ynkaek harp meclisi anam -
dan ceneral Hun:, Jura dağlan boyun
ca Fransız - İsviçre hududunu teft:ife 
gitmiıterdir. 

a1caİfle oıara7c gfıç~irmek ~ a.. 
~ bG§lam'§hr. Zira Ameriloada 
gece ~ ~ herhangi aaatin
dtl olwaa olaun bir er'kı8k'le kadın yan
bwlda acı ftJhU • ekaeriycı bu Fr.ıt
'Wr bir takaı fO/miı w bir bar garso
mu.lw • a.e aulh hdkt~ m4lraoaat e. 
dllr, tJr'ToeklAJ lcodm: 

- Biz evlenmek istiyonız.,, 
Derkr, iki §QMt de: 
- Biz de bu kadın ile erkeği tanı

yonız.,, 

Diye ~tts bu1unur1ar30 Mkim 
dm'Jıaı taik4M akteder w bu 6t'kek ile 
kadtnm kan 1«><XJ olduklarına dair bir 
11csilca t>erir. Amerikada evlenmek mc. 
rasimi bu S"Urctw kanuni şc1n1 almt§ 
olur. 

Fa.kat evlenmek kolaylığı boşan

mamn kolay~nı, boşanmak ko
laylığı. da bir memlekette ya~ yava.ş 
aile m:Uessesesinin 111.kılmasım mucip 
olur. Onun için ~mdi A meriktu:la kon.. 
greve teklif edilmek üzere bir 7.-amm 
Myi'Jı,a.,ı hazıTlanm~tır. Bu Myihcuüı 
eı•lilik vesika.rll.e evlenmek arasında 

Afgan Hariciye 
Veziri dün 
Şehrimize geldi 
(Veyanı, 1 incide) 

Fcyz Muhammed ilan, beraberin. 
de Afganistanın Ankara elçisi Ekse. 
Jans Sultan Ahmet Han bulunduğu 

halde Perapalastaki dairesinde mu. 
harririmizi kabul ederek şu beyanat. 
ta bulunmuştur: 

- Avrupa seyahatim, bilhassa Ce. 
nevrede Milletler Cemiyeti Asambl~ 
toplantrsına iştirak etmek içindi. On. 
dan sonra Pari.se ,.e Berline de uğra. 
chm. Berlinde Afganistanla Alman. 
ya arasında ticari münasebetlerin in. 
kişafını istihdaf eden bir muahede 
imza ettim. 

Soyyetler Birliğine de gittim. Ora. 
da da ihracat ve ithalflt işlerimiz• 
tnn~im eden bir anlaşma akdettiğimiz 
gibi Sovyetler Dirliği He Afganistan 
arasında mevcut olan ademi tecavüz 
muahedesini temdit ettik. Ancak hu 
muahede evYelce beş sene için mev. 
cut iken bu def aki imzamızda on se. 
ne için uzattık. 

Daradan Ankara gideceğim. Se. 
yahat maksadile gelmiş olmaklığımn 
rağmen hükumet erkanile temas ede. 
ceğim pek tabiidir. Avdetimde tek. 
rar ACganlstana dönmeyip yeniden 
Avrupa seyahatine çıkacağım. 

- Irak, Iran, Afganistan ve Tür. 
kiye arasında imzalanması kararlaş. 
tmlan Şark Misakl hakkındaki son 
hazrrlıklan söyler misiniz? 

- Bu mi.sak, önümüzdeki senein 
bqlangıcıncla Tahranda dört devle. 
tin hariciye nazırlan tarafından im. 
za edilecektir. 

- Irakta son zamanlarda bir hU. 
kOmet değişmesi ~ldu. Acaba bunun 
misaka bir tesiri dokunur mu? 

- Zannetmiyoruz. Şimdilik hü. 
kftmetin böyle bir anlaşmayı daha 
fazla temenni edeceğinden eminiz. 

Dünyanın gidişini nasıl görüyor. 
sun uz? 

- Umumi sulhun tehlikede oldu. 
ğuna kani defilim. Daha bu seneler. 
de harp olmaz. Bundan eminim. 

..... Af ganistanda son yenilikler "' 
Ttlrkiye ne m'1ıwıebet hakkında b~r 
kaç söz söyler misiniz? 

- Tiirkiye ile Afganistanın mü. 
nasebetlerindeki iyiliği tarif edecek 
.s3z kalmamıştır. O derece mükem. 
meJd;r. 

Afganistanda ticaret ve sanayltn 
inkişafına, maarife ve askerliğe ehem. 
miyet veriyoruz. Kendi sükCln ve re. 
fahımız için olduğu gibi, dünyanın 

sulhuna da garret ediyoruz. Bunda 
muvnffak olmak azmimizdir. 

• • • 
Ebelans Feyz Muhammed Han bu 

Akşam Ankaraya hareket edecektir. 

Asilerin kuvvei 
maneviyeleri 

kırılmış .• 
(Üsyanı, ı ·incid.e) 

/(UVVEI JJJANErlYELERI 
KIRILMIŞ 

Madrid, 2S (A.A.) - Resmi IJir 
tebliğ, dün Madrid cephesinde sükun 
hüküm sürmüş olduğunu bildirmekte. 
dir. Hükumet milislerinin Alarson. 
Villaneva ,.e Delacanda kasabalarına 
karşı yapmakta oldukları taz)ik art. 
mıştır. 

A.'"iltrin ı,m•,·ei mane·\"iyeleri kırıl. 
mıştır. 

AqiJerin tayyareleri dün akşam pa 
yitahtın üzerinden uçmuş ise de cum. 
huriyt!tçilerin avcı tayyareleri görü. 
nür görünmez gözden kaybolmuştur. 

ITALYA, iŞGAL ETTIOI ADALARI 
BlRAl(ftJlYACAK 

; •• • ... flf'' lstanbullulara 
~üjde 

( U"tyanı l incide ) 
Vaktile sekiz milyon gibi kabul 

edilcmi) ecek bir para istenilmiş ol. 
duğu için yaptırılması bir müddet 
gecikt>n bu köprü bittiği zaman tranı. 
vaylarda rahatlığın büyük engellerin. 
den lmşhcası kalkmış olacaktır. An. 
cak, belediye ondan evve: de bunun 
başka yoldan hallini düşünmüş ve 
evvelce bir kanunla belediyeye veril. 
miş olan otobüs işletme hakkının Is. 
tnnbı1lla Deyoğlunun lüzum görüler. 
caddelerine teşmilini temin yolunda 
icabeden teşebbüslere geçmi~tir. Jw. 
lediye 120 kadar otobüs daha edinmek 
suretile tramvay arabaJanna ve bu 
yoJJara toplanan izdihamı, kısmen 

otobüslere alarak, lstanbulun gün 
geçttkc;e nrtan bu sıkıntısına yakında 
nihayet Yerecektir. 

Yaslı bir bayra.m 
acı bir kayıp 

General Şükrü Naili 
dün akşam öldü 

--------~--~----

Alman - Japon an~ 
laşması Berlinde 

imzalandı 
(Vsttarafı 1 ncide) 

Alman n Japon erkanı harblyclerinln 
teŞriki mesaisi ile Almanyanın Japo'l 
tayyareciliğini hazırlamağa çalışma. 

sının daha şimdiden itilafın tatbik 
mevkıine konulduğunu gösterdiği be. 
yan olunmaktadır. 

Harp tehlikesine karşı, her ne pa. 
hasına olursa olsun, bir bitaraflık 

siyaseti takip etmek arzusunda bulu. 
nan Amerikanın bir gdna müdahale. 
de bulunması ihtimali mevcut değil. 
dir. 

(Vstyam ı incide) j 
Bir gUn Atatürk'ün huzurunda, onun 
sağlığı ilzerine titrlyeıı gönül dilekle· 
rini tekrarlamakta bütün Türklere 
tercUman olurken AtatUrk onun yr,.. 
naklannı okşıyarak onu ferahlandır
mıştı. Bugiln eski arkadruıını kaybet
mekle elem duyduğunda şüphe olmı
yan Atatfirk'e onun önüne titrek du· 
d:ı.klnrla yaptığı temennileri tekrar e
derken duyduğumuz tek teselli şudur: 
Şükrü Naili memleketimin ordu gibi 
müdafaa, Kamutay gibi milleti temsil 
cihazı içinde iiurine düŞen milli vazi
felerini en temiz bir surette yapıp bi
tirenlerden biridir. Çok sevdiği Edir
nede ve Edirnenln bir kurtuluş bay. 
nunmm gönlUne doldurduğu sevinç 
dalgalan içinde kaybolup gitti. 
• Şahadetlerin Ustünde bir saadet 
saymalıyızdır. Sağlığında hayırlı ha
le! olarak yetiştirdiği üç çocuğu ile 
ailesine ömür dileyip Meclise, memle
kete taziyette bulunmalıyız. 

• • • 
General ~Ukrü Nallt, Bellnlkte doğmuı 

tur. Babuı Mustafa Efendi adlı bir zattı. 
Burada Alman - Japon anlaşma. 1 mart 1897 de Harbiyeye gırmı1, , yıı aon 

sının mawdı şu suretle hulasa edil. ra erıwıı h!rp yUzbe.fm olarak çıkm11 ve 
mektedlr: o zamanki üçüncü orduya memur olmU§, 

SovyetlerBirliflnf çevirmek ve Al Pre§tıne. KöprUIU. serez gtbf Rumeu yurtla 

manyanın muhtemel rakiplerine kar. rmdaki yararlıklarmm kar§ılığını 1331 = 
şı Japonyanın müdahalede bu1unac':1.. l81:5 te kaymakam ve fD'ka kumandanı oı 
ğını ihtar etmek. m&k sureWe görmtl§tür. Çanakkale mUdata 

ALMANYA, SOVYETLERLE alarmdan Şükrü Nam yüzU ak çıktıtı gt~ 
JJIONASEBETINI KESECEK JJJ/? miralay olarak go1:Utf Anadolu mücadele 

Londra, 25 (A.A.) - Daily Teleg. ainde adı Tllrklye BUyük Millet Mec1l51.nin 
raph, diyor ki: rUtbeltnl mlrıtv..ııta ymuı..ıt tt '""" ... '"lln 

.... a · ' von Rfbbentrop, B. Balvlnc 1ar aruma gtrmıı ve Bunıaya tık giren ku 
Sovyetler tarafından kundakcılık ve mandan kend18l olmU§tur. 
casuslukla ittiham edilerek idama lk1ncl devrede meb'ua olarak bulunan ve 

mahkQm kılınmış olan Alman mu. sonra orduda h!mıet1 llatun g6reerk çekilen 

hendisi Stlckllngin idamı takdirinde kumaııdanlardandı. Uzun mUddet latanbuld&, 

Almanyanın Sovyet Rusyaile dlplo. eonra Balıkealrae Kolordu kwnandanlıfmda 

masi mUnasebetlerini kesecefini bildir bulunduktan aıonra tekaUUUğünU ı.temto ve 
mlştir. İllt&nbul meb'ua1uğuııa ııeçtımtşU. 1292= 

B. Baldvin. böyle bir hareketin, 1878 da doğduğuna göre henüz aıtmıo Y8§l1lı 
A vrnpada tesisine uğraşılan yeni doldurmu~ bulunuyordu. 
.sulh .sistemini çok mutazarrır edece. Eti• · / 1. tu/uş 
v. b . ti ırnenrn IJDS ı "ur gı ceva ını vernnş r. 

B. Chflston Sovyet hUkOmetine ln. baqramı 
giltere hükQmetf nin noktai nazarını Edirne, 25 (Hususi) _ Büyük ku. 
iblA.ğa memur edilmiştir. Bu mesele danım Ge al Şükrü" N 'l"n" . man ız ner aı ı ın 

dün, B. Eden Ue B. Maıski arasında ölilmfle yas bağlıyan kurtuluş bayra. 
da mUnakap edilmiştir. 

mımız bugün büyük tezahüratla 
landı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl 
merasimde bulurunak üzere Ank 
dan saylavlar ve Trakyanın muh 
yerl~inden konuklar gelmişti. 

Törene sa.at onda başlandı. ıstı 
HU marşını müteakip, ~~limiycnin 
narelerine yükselen şanlı sanca"' 
Edirne göklerinde dalgalanırken, JJle. 
danları dolduran on binlerce hal 
heyecanı ve izcilerin trampet ve 
sesleri1e selamlandı. Bundan s 
öğretmen ve mektepliler adma 
genç heyec~nlı nutuklar söyıedil 
Bunları F.dirne saylavı B. Şeref 
kut'un çok heyecanlı bir nutku 
etti. 

Bir saat süren blivük resmi 
ile tl5rene nihayet verildi. 

Şehir, bayram sevincini yaşar 
General ŞUkrU Naili Gülber'in ak 
Uzeri ancak öltlm haberi halk 
da bllyük bir teessilr uyandınnı 

Kurtuluş bayramı programında bU 
ce için tertip edilmiş olan eğlencel 
biç biri yapılmamıştır. 

Merhum için icra edilecek otan 
yUk askeri cenaze töreni yarm 
giln) :Edirnede yapılacak ve cen 
yarın akşamki (bu altı::amki) Kon~ 
slyonel trenine bağla.nncnk hususi 
vagonla lstanbula nakledilecektir· 

Heber Ankarada büqD~ 
tesir u.yand rdı 

:Edirne, 25 (A.A.) - Her sen'~ 
duğu gibi, bu sene de Edi~nlrt 
tulu~ bo.yra:mmc!a. llıunr 1:i wımaJ 
re Edim.eye gelen İstanbul sayla"1 
neral ŞUkrU Na.ili bu akşam sa.at 
30 da vilA.yet konağında ot 
sektei kalpten vefat etmiştir. 

Memleketin bu çok temiz ve ~ 
kin evH\dınm ölUmü Edirnede d 'f". 
pyi olmuş ve bUyUk bir mateııı u~ 
dmnı~tır. Kurtuluş bayramı nıU fi 
betile hazırlanan eğlenceler bu bil 
matem dolayısile tatil edilmişti!·>' 

Bu acı haber derhal telgraf13 (f 
tUrk'e ve İsmet lnöntlne bildirilJ1l~ 
Haber, Ankaraya, Vekiller heye' 
toplantı halinde bulunduğu srrad# 
sıl olmuş ve derin bir teessür 
dırmıştrr. 

Zannolundufuna göre, B. von Rib. ,. 1 .. ·~. r ••• , 'f, 

bentrop bugün B. Bitler tanfından ---------------------------
kabul edilecek ve Başvekile İngiltere. 
nfn =:oktni nazarı hakkında malUmat Son fırtınadaki Kısa Harıcl Haberler 
verecektir. deniz kazası ~ 

TEKZiP OLUNUYOR * MACAR hükümet naibi ~;,4' 
Bir gün evvelki kuvvetli fırtınalar - ]fP"' . .J 

Hariciye Nezareti, bu sabah Danr dan Karadenizde ve Çanakkale boğazın· Horthy. saat 15,45 te Romaya ge ,oll? 
Telegraph gazetesi tarafından nesro. 1 İtalya kral ve krali,.esi ile B. ~ı.ı• • da dört vapur kazası o mu!!tur. :s-

lunan ve Almanya ile Sovyet Rusya TUrk bandıralı Hisar vapuru Kara - tarafınd:ın karşılanmıştır. . 'rl 
arasındaki münasebatın katı ihtima. deniz Boğazı methali civarında adacık· • RA YHŞBANK direktörü ye:ıd" 
line llair olan haberi tekzib etmekte: lar mevkiinde tehlikeli vaziyete dü!l - t ı · 1 f "b · makta ~ 

:ı e sız te gra tecru esı yap . 'f'P' 
dlr. mÜ§Se de on saat mukavemetten sonra ğu Elektra yatında tecrübeJerı1' ıtf 
"SOVYETLER /TIR AZ EDEMEZ Zonguldagwa dogwru yoluna devam ede - ~e 

• "
1 

,, dığı l<amar1ıdan yangın çıknııŞ / 
Be li 25 (A A.) T k od k bilmiştir. k. d . . . hd' . t'r ~st , r n, . - o Y a çı • ıne aıresını te ıt etmış ı · ıfJ 
kta 1 N . · · · t · Yunan bandralı Erinovla vapuru Ka- Jll1 nıa o an ışınışı gaze esı yazıyor: atlerce süren mesaisiden sonra 
"Alın J kavel · radenizde Ereğli limanında karaya o -an - apon mu enamesı rılmtştır il" ;# 

Sovyet Rusya tarafından hiç bir İti· turmuştur. • KRAL Sekizinci Edvard btıg "' °I' 
raza maruz kalam.az. ÇUnkU Sovyet Alman bandralı Morca vapuru Mu - pol" 
hUk\lmeti Komintern (Beynelmilel kc- danyada zincir ve halatlarıru kopararak goslav hükumet naibi Prens 
mUnizm teşkilatı) ile hiç bir alakası karaya düşmiiştür. bul etmiştir . o.r•I 

"e ııı , olmadığını mütem::ı.diyen beyan etmiş- Frcmsız bandralı Garrone vapuru gu • LORDLAR kamarası re,, ı>' 
tir.,, yilklü olarak Seddülbahir civarında Ke· at etmeksizin İngiliz - Mısır ııtıl 
ALMAN MÜHENDiSiN !DAM KA- pez mevkiinde ehemmiyetli surette ka- desini kabul etmiştir. , 1,ıı'' 

R.4.Rl HAPSE ÇEl'RILDI raya oturmuştur. Türk gemi kurtarma • FRANSA DA sosyalist rneb ı13 5' 
Paris, 2;; (A.A.) - Echo de Parls anonim şirketinin Çanakkclcdeki Alem· eff• .JI 7,;,. olmt.ız8(J yetWrıi..! iki 300.t, yani ilç Berlln, 25 (.AA.) - Resmi bir tcb- dan B. Max Dormoy, mUte\f tlY' 

gazetesinin Lo .. orn muhabirine göre, dar gemisi derhal kaza mahalline git - ı;ırı 
p "n geçmesi ~rl 1romııU§tttr. Şıi.phP.. liğe göre, Alman milhendis Stickling tengro'nun yerine dahiliye n:ı 
8iz bund4n mak.!at kadın ile cr1ccqwin D. l\lussolini, B. Grandiyi Katalon. Sovyet hUkQmeti icra komitesi reisi miştir. ____,/ 

d b. k ı ·1 · k k } ·· d cdilmi§tir. 
birleşmesini hakiki vir aile tc§k:li ar- ya a ır ı:r.r 1 erı ara 

0 
u vucu '

1 tarafından affa mazhar olmu~.tur. f. f stanbul- Ankara f ele fon ,---------~ 
zusuna bağlcımaktır. Fakat lııınun için getirilmesi ir:ıkfını mevcut oldukça dam <'ezası 10 sene hapse ta.hvıl edil· -" 

'~-ı n 1 d 1 l d \"ası \·ardı. . ı·t ,.-1e1,Jit kuvveti ne o1acak1 Sıılh 1ıal.:imi ıkl yanın n.<'are_c; a a arının >:t'T.: miştir. hatları bozul u r .. -~ .. 
kt 1 d k k 1 "f • • ·r Fırtınalar ... u .. zünden şehı ., ... ı ~ eııUWe ~nı verdikten sonra et'- no a arın a ara o ''tızı e.c;ını ı a -----------·---- .J '"_ ... ,, 

lenecek mdın Ue erkeğin üç gUn bir- etmek mecburiyetinde kalaca<':ım T~on. il olduğu gUn ltalya, muhafaım;1 Vüa Ankaraya kar yağdığını bil. sındaki bazı telefon hatları öt~• 
~ .,_ 9"1hrtna ja>ıdarma dra knhfne~fne hiJdirme'te memur et. Akdcnizde ~nrpı~malara sebebiyet ve. dirm!ştik. lstanbulda da dün gene! dün şehrimizden An!<ara ne g 
'"' dikeoekr , mlatir. recek olan bu mevzileri terkedecek. gay_et soğuk geçti n tam bir kar ha. kabil olamamıştır. 

Haean Kum~ayı ,.General Franko muzafferiyete na. tir. · J 
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( Sanat. ~le~inde l 
lstanbulun musi" i muh"ti 

Nasıl genişletilebilir? 
Yazan: 

Dünkü fırtınada 

Yaralanan 
l Sağır ve dilsiz çocuklar 

,~rtık mektepsizlikten kurtuluyor 
Avrupanm en genç musiki memle-\ serlerde hazır bulunacağımız haber 

Mehmet R. Kösemlhal 
•• • 

guvercın 
keUerı her bakımdan Balkanlardır. veriliyor.,, Kanunuevveide derslere başlamak üzere lstabulda 

muhtelit ve modern bir mektep açılacak 
Buralarda, yetişen varlıklar yanında, Bu satırları yazan Avr. N. Papa
eksiklerin tamamlanmasına, kusurla- zoğlu arkadaşımız edebiyat okurları. 
tın tel8.fisine de ralışılıyor; şikayetler mıza pek yabancı değildir; çünkü An-

~ · d Sağır ve dilsiz çocukları okuttur -'lnlkseliyor, yardımlar aranıyor. San- karanın "Varlık,, mecmuasındakı e-

Bir kahvenin camlarını 
açık sanarak içeri • 

girmek istemişti 
".. mak ve onlara türlü bilgiler vermek için atın kendisi gı"bi endişeleri de uluslar- ğerli yazılarını zevkle okur, dilimiz. S k 

k. gv U 1 devam yakmda şehrimizde bir okul açılacaktır. arası bir arıklıkla ... nirseltildiği için deki esaslı vukufundan es 1 bir mcm- o ar 
~ ,..,.... Okul yatılı olacak ve istiyenler ço -

ln""'"la· Sofyanm meslek §ikayetlerini leketlimiz olduğunu hemen anlarız, ki d 
~ ..a ı· yor cuklarıru yalnız gündüzcü olarak da ve-

A.vrupa neQ..öyatında bile okuyabiliyo- Türkiyenin san'at hareketleri hakkın- ~ 
ttu re bileceklerdir. ruz. Hülfı.sa, Balkan "'"'hirlerinde ge- da da Yunanistanın en ilerde mecmu- Kı• bu sene ansızın bastırdı. DUn 

ı;- :s Okula girmek için ilk okul talimat • 
""'n mu .. naknşalı vaziyetleri yakından alannda ötedenberi pek değerli şeyler muhtelif fas.ılalarla kar scrpictirdi. Her-
~ :s namesine göre 7 yaşında, sağır ve dilsiz 
bilmemiz muhakkak ki faydalı olacak- yazmış olmakla tanınır.. kes kalın paltolanru, lastik ve şoaonlan- olmak lazımdır. 
tır. 750,000 nlifuslu Atin& eu>hri gibi Selaniğin musiki işleri hakkmdiı.ki nı giymi• bir halde sokaklarda gezme- f 

1 
k 

ı;- :s Bu sene yalnız birinci smı açı aca 
en b"u'yük. hır· iki merkezi bir tarafa başkaca bildiklerimi yazrnağa lüzum ğe ba•ladı. d 

:s tır. Yıl sonunda yapılacak imtihan a mu 
bırakarak 245,000 nüfuslu SeJ.anik şeb- görmüyorum. Çünkü bu kadarı da ls- Kömürcü 'Ye sobacı dükk~larında vaffak olanlar ikinci sınıfa geçecekler -
rinı ele alıyorum. tanbul ile orası arasında özlü bir kı- ah• veri-. birdenbire artmıştır. Her daire · 

· · l • :s dır. 
Bir ticaret merkezi ve hayli zengin yaslama yap:ıbilmemız fazlasıy e ye. de, mekteplerde sobalar kurulmaktadır. Böylelikle beş yıl okuduktan sonra 

olan Seliınik, topografik durumu ba. ter; şunu anlıyoruz: Selanik ile latan- Dün hararet sıfıra kadar düşmüş, rüz- okulu bitirecekleri zaman ellerine bir 
kımmdan muhakkak ki musiki baya- bul arasında "l{onserlerin sayısı ba- gar şimalden esmiştir. Rüzgarın sür'a- ehliyetname verilecektir. 
tına pek elverişlidir. Musikiye karşı kımmdan,, fark yokmuş; fakat ara- ti saniyede 22 metreyi bulmuştur. Şid- Okul muhtelit olacak; kız ve erkek 
olan alaka seviyesi, lstanbulun Beyoğ- daki dört konservatuvara kar§ılık detli rüzgar yüzünden bulutlar dağıl - talebe birlikte okuyacaklardır. 
lu ile Harbiyeyi içeri alan musiki çer- bizde bir tane var. Sonra da Sclaniğin mış, 1car yağrnamıştır. Okulun direktörlüğüne İzmir dilsiz Bcıyan Neyyire 
sevesinin gösterebileceği alaka kuv- her semt halkı bu kurum ve konser- Karadenize çıkacak küçük vapurlar okulunda çahşnuş olan Neyyire tayin~- --------------
"eti ile başbaşa sayılabilir diyorlar. lerden hemen hemen ayni kuvvette havanın düzelmesini beklemektedirler. dilmiştir. öğretmenliklere re izmirde 
li'akat, buna rağmen, Selaniğin musi- faydalanabildiği halde, lstanbulun nİ· D:ğer taraftan Edirnekapıda çok ga- dilsiz okulunda çalışmış olan öğretmen
ki çalışmalan 1stanbuldaki musiki ce münevver ve istekli semtleri Be- rip ve acınacak bir hadise de olmuıtur. ler getirilmiştir. 
faaliyetinden daha ilerde imiş! yoğlu musiki merkezinin mevsimlerin- Birdenbire bastıran soğuk ve rüzgar - Yalnız bu yıl için 7 - 9 yaşındaki 

b den hiç istifade edemiyorlar!. ÇUnkü lardan ürken güzel bir güvercin soğuk- k f d b" ~-'laanigınw. m""ı
0

ki durumunu ana rocuklar çocu sını ına, 9 ya•ın an u-
·oe ........ lstanbulun ne konsere.ileri beher pro!!- ]; :s 

lon bir mektubunda anlatmış olan zat, J tan ve fırtınadan kaçarak kendisine ıı- yük olanlar da asıl tahsil devresine alı-
bundan Uç yıl öncesine kadar Tiirki. ramı bir kaç semtte tekrarlamak çı- ğınacak bir yer ararken kantarcı Ali - nacaklardır. 

KUltUr işi eri 
' 

Hukuk Faküıtesinde 

ikinci sınıf 
talebeleri Yeli bulunmuş olan bir meslektaştır; ğırmı hatırlıyorlar, ne de muhtelif nin kahvesine girmek istemiş ve kah - 2-3-4 ve 5 inci sınıflar asıl tahsil 

diyor ki: ''Makedonya merkeznide bu- semt belediyeleri Şehir konservatuva- venin iki adam boyundaki camlarını far devresini teşkil edecektir. Bu devrede Gönderdikleri ie/nrafa 
. rmm kehdi semtlerine mahsus çeşit kedemı"yerek olanca şiddetile gagasını ~ ·1 k d"l · "§ ıün dört konservatuvar vardır. Bun- bilhassa fikrt bilgi ven ece , ı sız ç<>- /d 

1-rdan Selaruk konservatuvan Yuna- gubelerlni temin etmek hususunda yar cama çarpmış, koca camı iki parça et- cuklar söyletilecektir. cevap a ı iar 
lliatanm biricik devlet musiki kuru- dmıda bulunmayı düşilnUyorlar. Yani miştir. Bu ani şangırtıdan kahvedeki - Şimdilik ıs talebe bulunmuıtur. O- Hukuk fakültesinin dört yıla C> 
lrıudur. 1914 de kurulmuş ve gUnUm\1% henüz hatırlamıyorlar. Bu çarelere ler de korkup zelzele mi oluyor? diye kul binası İstanbul vilayeti civarında ve karılması dolayısile yapılacak imtJıp 
de Al. Ka.zancls tarafından idare olun baş vurulsa tstanbulun bir kaç sem- ayağa fırlamışlar, zavallı güvercin de okul olmaya eh•erişli bir binadır. Ta • han programı tesbit edilmiştir. 
lrıakta bulunmuştur. nk senfonik kon- tinde birden pek canlı bir musiki ilgi- ağzından yaralanarak yere dilşmüştUr. lebc kaydına başlanmıştır. Birinci sınıftan imtihana girecek
'erini 191!5 de verdi. En ilerde mwsiki sinin az zamanda kaynaşıvereceği der- Cam §lngırtısından Urken ocakçı Mu - Anası babası olmıyan dilsiz çocuk - ler teşrinievvelin 30 uncu ve kAnunu• 
ainıalannı kucaklıyor. 400 den fazla hal göıillecektlr. Bu genişletmenin harrem de elindeki koca nareileyi düşü lar, yatılı parasız, mali vaziyetleri ye • evvelin birinci gilnlerf imtihan ola. 
talebesi olan "Odion Thessalonlkis., te ucu fazla bir paraya dokunamaz: Çün rüp kırmı§tır. rinde olan çocuklann yatısız olacakta - caklardır. 
l'Uksek teori derslerini M. Vakalopu- kil, ilk bir iki hazırlık yılından sonra nndan ayda altı lira, yatılı olacaklar - 1mtihan Süleymaniyedeki bayva.; 
loa veriyor. Brtı.ksel konservatuvann- konserler sayısının ve bilet Ucretlcri· Belediyede nakiller dan da ayda 21 lira alınacaktır. •nat ve nebatat enstltUsUnUn anfi km-
c1 .. _ -"'zundur·, 12 yıl z1·ıson ve ''-tue nin artırılabileceği neticesi bile mut- ı b ı d" b ·· Bn okulun talebesine mahsus bir kı- mında saat 14 de yapılacaktır. Birin. ~........ .ıxw .J lak surette c:örülür. Münhal bu unan e e ıye a~mura-
lilllı ~ı-u.ı 98~orta ~o.nmd... kiptiğine Beyoğlu muhasebecisi B. Nu.. yafct de olacaktır. Elbise yapamıya - cl sınıfın Jmtihan vereeği dersler m~ 
talebelik etmiştir. - Keman ve armoni ı-;;:;;: ri, yerine istimlak mümeyizi Bay Tev- cak kadar fakir olan çocuklara elbise o- deniye ve Roma hukukudur. 
derslerini V. Teofanua verir • Se! ~ Haberleri \ fik, bunun yerine milrakip ay Fahri, kul direktörlüğü tarafından temin edi - İkinci smıfın imtihan günleri de 
~i Kapano Torapudan tarafından Fahriden boşalan milrakipliğe emlak §U lecektir. kinunuevvelin 1 inci ve 2 inci gllnle-
VeriJiyor. MUdUr Kazancis ayni za- Dün dört yerde yangın besi mfüneyyiz muavini Bay Hilsnil, bu- Okulun iaşe ve yatı masarifi lasmen ridir. İmtihan sabah saat sekiz buçuk. 
~llda keman dersleri de veriyor. oldu nun yerine muakkip Bay Ömer, muak- sağır ve dilsizler merkezi umumisinden ta ayni yerde medeniye ve Roma hu-

''Piyano kurslarında iki bUyük mu- kipliğe Bay Sabih İzzet tayin edilmiş - kısmen de İstanbul şubesinin senevi ha- kukundan yapılacaktır. 
~~clyi görilyonız: Theo Kaufmann, DUn İstanbulda dört yangın olmuş- terdir. sılatından ve tahsil ücretlerinden öde - İkinci emıf talebesinin yaptığı tep. 

1 
BrUksel konııervatuvanndan me- tur: Hal suilst1ma11 necektir. şebbüsler neticesinde yüksek tedrisat 

~rıdur. Yunanlstanm en bUyUk plya- Pangaltıda Firuze apartrmanında o- Okulde derslere bir kfuıunt.ievvelde direktöril Bay Cevat hukuk fakUlteel 
~1latıerinden biri olan Loris Margarf- turan Keti dün yağ kaynatırken tencc- Hal idaresinde yapılan tahkikat bit- başlanacaktır. talebesine bir telgraf göndermiştir • 
• 8 onun yanında bulunuyor... İki yıl re devrilmi§, tahtalar tutuşmuş, yetişen miş, müdür muavini Fevzinin vazifesine _ - - -- -- Telgraftan dört senelik tedrisat ~ 
Uıı~ine kadar Sellnik kon.servatuva. itfaiye tarafmdan sirayetine meydan ve nihayet verilmiıtir. ı · k A • • jiminin 2 inci sınıf hakkında tatbik 
~a bqka bir değerli kompozlWr rilmedenaöndürülnıüştür. Kantarcıların vazifelerinde bir yol - Bektaşi ı ayını edilmemesi için çareler arandığı ya. 

il.ha. çalışıyordu: Emil Riyadis. Pek Bundan baıka Rıza pap yokuşunda suzluk görülmemiştir. zılmaktadIT. 
;ı-li bir kompozitör ve §&ir olan Ri- ·.ıbrahimpaşa sokağında Şerifin çorap Yapllan yeni binalar Yapmakla suçluların Yedek Subay okulunda 
claldie ne yazık ki 1935 de genç yqm- imalathanesinde bekçi odasında mangal Birinci teırin ayında tstanbulda 42 muhakemesine AtatUrk heykeli 

OJıntl§tür. devrilmesi yüzünden de bir yangın çık ev, iki apartıman, 6 ma~aza yapılmış -'"• d Harbiyede Yedek Subay okuluna ll viyolonsel dersini Alınan Horn mış. söndürülmüştür. tır. Evlerden 27 si Fatihtedir. Ayni ay devam O/Un U 
ır~Yor. Ko"-rvatuvarm dramatik Pangaltıda Firuze apartımanmda bir Atatürk abidesi yapılmasına ka-
~ ......,. zarfında 375 bina da tamir edilmiştir. Eyüpte bir evde Bektaşilik ayini rar verilmiş ve abidenin projeleri de 
~ Bay Kopanas idaresindedir. Se- oturan Keti dün yağ kaynatırken ten- ----------------- yapmak maksadile toplandıkları nok- hazırlanmagav b ... ,1arnı•tır. a e üç dört temsil veren bu kmmıda cere devrilmiş, tahtalar tutu.smuş, ye- mile yandıktan sonra söndürülmUg. 1 1 d F "9' "j 

~~ca. k 30 talebe var. Netı·ce ı"tı'ban'le, ticon itfaiye ta.rafından sirayetine mey tür. Dükkan Remzi isminde birinin- tasından geçende yaka anan .ar an a Tedrlsatıfptldalye Mecllalne 
~ ı ı;- tih mahkemesi mübaşiri Nıhat baba • 
t.tlı lnik konservatuvarı , yetiştirdiği dan verilmeden söndUrülmUştür. dir. Yangının, akşam bırakılan ateş ile komşusu Mustafa Türabi, müddei- •.e .. ılec~k Uyele·r· . 
dı ebeleıile, verdiği konserlerlle ve Bundan başka R~za paşa yokuşunda veya cigara ile talaşların tutuşması urnumilikçe birinci cezaya verilmiş, 1:_edrısatı ipt~daiye m~clısme. ılkO-
ti krdan getirdiği virtüoz ve konser- İbrahim paşa sokagında Şerifin çorap yüzünden çıkbğı zannedilmektedir. fak at 

0 
akşam mc~hut suçlar nöbetçi- kul. oğre~e~lerınden seçılecek ıki n. 

~:tlerıe dikkate ~yan bir iz bırakı- imalathanesinde bekçi odasında man- Polis, tahkikata başlamıştır. si olan birinci ceza hadiseyi umumi yenm tesbıti için dUn her okul kendi 
\bunu kimse ink!r edemez. gal devrilmesi yüzünden de bir yangın Kalp durmasından iki ölUm hükümler dairesinde' görmüştü. Bunun öğretı:ıe~ı:rtndc~ iki~r kişi seçerek 

l'ı SeIA.niğin diğer konservatuvarla- çıkmış, söndürülmüştür. Yedikulede oturan Faik isminde yaş- üzerine UçUncU sulh ceza hakimliğin- direktorlilge bildırmiştı~. Seçilen Uyer. 
~0~rdır: "Etnikon Odion - Millf Yangınların ikisi gece, hemen he!- 1ı bir adam Beyazıtta kahvede oturur- ce alıkonulan Nihat baba ile Mustafa ler arasından ayrıca bır intihapla &a 

11ilicJf8 rvatuvar,,. Genç kemancı S. Va- men ayni saatte olmuştur: ken kalp sektesinden ölmii~tür. Tilrabi haklarında, umumi hükümlere sas iki Uye seçilecektir. 
kı§llik tarafından idare olunuyor. 50 Saat 20,30 da Sultanahmette, 1.'.leh- Hasköyde Akmeydanda oturan 60 göre tahkikat yapılmış, dosya b irinci 
llon bir erkekler korosu vardır ki mctpaşa yokuşundaki bir evde, yangın yaşında bahriye mütekaitlerinden Ce - cezaya gönderilmişti. Bir ayda nekadar 
• ~lt-~anlarda yakın Bclkanlarda başlangıcı görülm.Uş ve derhal yetişen mal de evine giderken kalbi durarak öl- Birinci cezada, dün sabah muhnke- .. hayvan kealld ? 
~l' ve1;:i~Bulgaryada •biri!° kon: itfaiye tarafından söndilrülmli§tür. müştür. meye başlanılmış, Nihat baba ile Mus- Geçen ay zarfında mezbahada 38512 

~'Jt k · Yangmm mangal de\Tilmesi yüzünden OTOMOBiL ÇARPTI - 3787 nu- tafa TürabI, evvelce sorguda söyk- karaman, 3391 dağlıç, 2619 kıvırcık, 
~il l{ a edonikon Odüm - Makedon- çıktığı anlaşılmıştır. maralı şoför Hakkının idaresindeki oto - diklerini tekrarlamışlar, sonra şahit 827 ke~i, 4619 kuzu, 10 oğlak, 1364 5-
kelb~~rvatuvan,,. Bunu İstanbullu Bundan beş dakika sonra da Tah. mobil Beşiktaşta Tramvay deposu ö - olarak Eyüpsultan kaymakamı, polfr küz. 207 inek, 280 manda, 248 dana, 404 
ta'ttrrsı~:~· Floros idare ediyor; belki takalede, Uzunçarşı caddesindeki bir nünde 26 yaşında Mustafaya çarpmış. birinci ve ikinci şube müdürleri, ko· :nalak. 5 boğa kesilmiştir. 
\> ''odi.on doğramacı dükkanında ~angın ~ıkmııı . 1 yaralamıştır. Mustafa hastaneye kaldı - miserler, polisler dinlentlmişlerdir. Bu •• 11111 ""'--"-'" • ,..,_ .. _ 

lltuv Grckon - Greku Kon.ser. tır. tki katlı olan dükkanın içı tama- nlmıştır. şahitliklerin hülasası, evden çalgı se- si işitildiği, içeriye girilince, Nihat 
"atu\'arı ... 1886 da kunılan bu konser-------------------------------------------- Babanın başı külahlı görüldüğü şek. 
dit-. arı Bay Grekos idare etmekte-

...... 
l' ı.:ıeı-
~Citaı an.Ikte 10--15 kadar konser ve 

t-afbet 01.~ ve diyebilirim ki hepsi pek 
gorur 

··~ . 
~~~Yıl, konserler mevsiminin hc-
~lo\' lanıarnış olmasına rağmen, Çe
~- lco alt profesörler korosunun 160 
~"'1 • ~rtni dinledik; Margaritis çift 
~~ .. arı ~oca ,.e iki piyanoda karşı 

~4,, ··~ • L•szt ve Bnc'c'm iki piyano 
~~ .:._se_:.. lerini çaldılar. Bir iki 

--°"' da daha enteressan kon-

JIALKltl' DiLEKLER& 
Ayna ıçeşme -

Aynalıçcşmc ve civarı halkı namına matbaamıza ge
len bir gurup söylüyor: 

"Bc-ıjoğlımila Aynalıçe.Jmedcn l(asım~a inen bir 
yol ııar 1..-i, insanı Vıı!filnlcrdc bu yoldaıı geçmekten Allah 
8aklasınt Burası yol değil, adeta bir sırat köprüsü .. Be. 

Kasım paşa yo~ u 
l<J arabalar bu yolu son zamanlarda o J.xıdar berbat et
mişlerdir ki buradan yağ~lı havada insanların değil, ta 
vukl.ann bile geçmelerine imJwn 7.almamı§tır. Civar ha7. 
h namına be'lediyeden bu yolun biraz olsuıı tamirini di-
liyoruz.,, ~ 

lindedir . 

Mahkeme, daha iki şahidin ç$ 
rılmasını ve azad&.n tsmanl Ha kkınm 

niyabetile bir ehlivukuf heyeti tara

fından, ayin yapıldığı mevzuu bahis 

evin ve mUhürlenen odanın tetkikile, 

orasının bir tekye ve semahane man. 

zarası arzedip etmediği hususunun 

tesbitini kararlqtırmıştır. Muhak~ 

meye dokuz kammuevvel sabahı de

vam olunacaktlr, 



Mılli davamızın müdafaası qolunda 

FRANSIZ NOT ASINA 
Çok kuvvetli delillerle cevap verdik 

Bu nota yazılış itibarile siyasi 
bir şaheser olarak gösterilebilir 
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T ürkiye ile Fransa arasında İskenderun ve Antakyanm mukadderatı 
hakkında başlıyan diplomatik muhabereler Fransanm son cevabı ile 
yeni bir inkişaf safha.sına girmiştir. Çünkü Fransa son oovabı ile 

Türkiyenin İskenderun sancağına Lübnan ve Suriye gibi istiklal verilmesi 
teklifini kabul etmemekle beraber red de etmiyor. Milletler cemiyeti usulleri 
dairesinde meselenin sulh yolu ile halli arzusunu gösteriyor. 

Türkiye daha ilk günden itibaren her meselede olduğu gibi !skenderun 
ve Antakya işinde de sulhseverlik hududundan asla dışan çıkmamL5tır. Hakla
rımız hiç bir hakem tetkikine mahal bırakmıyacak derecede açık olmasına 

rağmen şüphesiz hükumet milli emniyet ve haysiyetimiz ile telif olunabilecek 
her sulh vasıtasından istifade edilmesine imkan verecektir. Onun için Fran· 
anm yeni teklifine karşı hüklımctin vereceği cevabı da şimdiden sükun ve 
itimatla b<.'kliyebilirlz. 

Fransanın son teklifini davet eden Türk notası evvelki Fransız notasının 
her maddesine ayrı ayrı cevap vermiştir. Bu nota yazılış itibarile siyasi bir 
pheser olarak gösterilebilir. Zira notanın istinat ettiği deliller ve mül{ılıaza. 

lar o kadar kuvvetlidir. Ancak Tilrk notasının bu kuvvet ve kıymetini tama
men takdir edebilmek için hem birinci Beyaz Kitaptaki, hem de ikinci Beynz 
Kitaptaki bütUn vesikaları dikkatle gözden geçirmek lll:ıımdır. 

Biz bu hususta okuyucularımıza bir fikir vermiş olmak için Suriye ve 
Lübnanm istiklali kabul edildiği sırada İskenderun Rancağına da istiklal ve· 
rilınesi muvafık olacağı düşüncesini telkin eden Türk notası üzerine Fransa· 
nm verdiği cevabi nota ile bu notaya cevap olmak üzere Türkiye tarafından 
Fransa hUkfımetine verilen notanın bazı fıkralarım karşılıklı bir şekilde n<.'§
ftdiyonız ve bu fıkraların mukayesesini kolaylaştırmak için kendi mUtaleala
nmIZI ilave eyliyoruz: 

TtlRKlYENIN OEV ABINDAN: 
-1-

FRANSIZ 'NOT ASIN DAN: 
-1-

Fransa hükumeti Türkiyenin ts. 
kenderun sancağı hakkındaki teklifini 
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TUrkiye ile Fransa aramıda (1921) mu. 
ahede.ııl aktedlldiği zaman fimdl Suriye na.. 
mmı alt.n atyasl birlik mevcut değilcll. O 
vakit Framanm Surtyedeki vaziyeti sadece 
hukukan asker! bir l§galden ibaretU. (1920) 
aeneııinde San Remo'da Fransız mandasına 
vertıen Suriye srrt coğratı bir tabirden baş.. 
ka bir gey olmadığından herhangi bir hudut 
t.ahdldt key!lyeU - Türkiyeden aynlacak 
yerler hcnUz mıılQm bulunmaw:mdan -
mevzuubahsolamazdı. Nitekim §imdiye ka. 
dar Fransa htlkt)metl Suriye ile Türltlye a.. 
rasmdaki hudYt tahdtdlııe aıt hOkUmlerin 
mer'fyete gtrmeSI tarihini Lozan mukavele. 
alnden ltibar etmlgtlr. Buna nğmen bu defa 
(1921) mukaveleaiDl bir hudut tahdidi muka 
?elesl olarak zikretmesi bizim dellllertmlzf 
cerhedemcz. 

ancak (1921) muahedesi çerçevesi da .. ,:!"'---------------!I 
bilinde müzakere edebilir. 0921> mu· Zahire satışı 

!-------------------------------------~ ahedesi ise bilhassa Suriye ile Tilrki· tıtanbuJ UrAret ve mbıre oonıuınıııı 
ye arasında bir hudut anlaşması ma.. muamele cöreo (kilo) macıdfllerı 

hlyetini haizdir. Bu muahede ahkamı
nı Fransa İskenderun sanca!;'lna Suri
ye devleti çerçevesi içinde bir hususi 
idare vermek suretile tatbik edegel
miştir. 

N.evı: 

Buğday (yumu§ak) 
•' (ıel't) 

Arpa Anadol 
Çctv~ar Anadol 
F aaulye horoz 

,, çalı 

,, tombul 
Mısır (Nn) 
Yulaf 

KJ,. P. 
En.., 

5,26 
5,24 
3,36 
4 

10 
8 
7 
3,35 
4.35 

34 

Kf. P. 
ICD çoll 

5,35 
5,30 
4,10 

4,5 

34,20 

1 

Tefrika : 1 

1 L 1 S O 
J 

Aleksandr Kazbek'ten 

Türkçeye çeviren: 

rtiYAZi AHMET 

-1-
Kafkas etekleri tatlı ye~il renkleri 

ile gene süslenmişti. Ilık bir rüzgar, 
bu yeşil manzaranın arasında gene ef• 
ki çevikliğile dolaşıyor, okşuyor, eski 
günlerin şarkılarını okuyordu. 

Yüksek tepelerin çevrelediği bir 
düzlUkte, yüzlerce kağnının bir daire 
kurduğu göze çarpıyordu. Yer yer bi
rikmi§ köyliller, ağır ad:mlarla dola· 

§ıyor, ateşte yemekler hazırlanıyor ve 
etrafa bir ses yayılıyordu . 

Bu seste öyle bir kuvvet vardı, ki 
bütiln bir insan hayatının doğuş ve 
sönüşlinü bir anda gözünüzde canlan
mı§ buluyordunuz... Bazan kaçmak. 
bu sesi duymamak istiyorsunuz, fakat 
kaç.a.ınıyorsunuz. 

Bu ses, orada, yüzlerce kağnının 
etraf rnda birikmiş kütlenin sesi idi 
Bu ses, yurt acısı duyanların sesleri 
idi. Kafkas dağlarının boşluklarında 

bir tek ses olarak uzuyordu. 
Korkmadan, çekinmeden bu toplu 

kafileye yakl~ıruz. nk karşılaşacağı
nız gözlerin: "Allahnn nerdesin .. ,, di
ye göklere kalktığını, sonra, boşlukta 
yorularak Umits!zlik içinde tekrar ka
ra topraklara düştüğünü görllrsUnUz. 

Bunlar, yurtlarını geni§letmek iE
terken şimdi büsbütün yersiz kalan 
Türkler, Çeçenlerdir. Hep bir arada 
gidiyorlar. Bir yolda ... ve hep birlikte 

~ • it-

Bu muhacir kafilesinin arasından 
ayrılan bir kız, ırmak kenarına doğ-
ru yürüdü. Yeşil çimenlerin üstün~ 

oturdu, ~ani §arıl akan sulara daldı. 
Oh.. buralar ne güzel yerlerdi.. yeşil 
yapraklar arasında hafif bir rüzgar
la hissediliyor; ciğerler, serin bir ha-
va ile dolup boşalıyordu. !nsana yaşa
mak arzusu o kadar içten, o kadar 
candan geliyordu ki.. Fakat bu gen<' 
kız ne yeşil yapraklara, ne cıvıldaşan 
kuşlara, ne de önünde akan ırmağa 
bakıyor. O, dalgındı, düşünüyordu. 

Şamilin torunu Ellso'ye ne olmu~· 
tu? Niçin düşünüyordu? Bunu kimse 
bilmiyordu. İhtiyar babası Anzora, 
kendi arabasırun yanında duruyordu. 
Eli hançerinde idi. Bütün hayatını 
harpte geçiren bu ihtiyar, kağnıların 
arasında yurttaşlarının oyunlarına b"-

rikcn ter damlalarını titrek 
kuruluyor, derin derin iç <;ekiyordu· 

lhtiyar Anzora'nın gözünde gen 
ği canlanmıştı. Rus askerlerine ynp 
ğı hUcumlan hatırlıyor, onlan n 
kovduğunu düşilnilyordu. Kendi k 
deşlerini ezmek istiyen Çar oroul . 
na arkadaşları, kardeşi ve çocukl 
hücum etmiş, ilk atılışta bir ka 
yere sermişti. On, yirmi defa kendi! 
rinden fazla kuvvetlerin yarısını 

dürmüşlerdi. Fakat bir gün kardc 
kaçırmışlar, bir oğlunu ö!dünnüşle 
di. Bundan sonra Anzora'nın kah 
manlıkları destan olmuş, Çeçen ltı 

rı onun kahramanlıklarını bir 
kahramanının destanı olarak ok 
ğa başlamışlardı. Onlan, kendi kil 
ranıanlığmı dinlediği günler ne ts 
glinlerdi. Sonra ya genç kansile it 
lan .. !lk gençliğini hatırladı. Sevişt 
!erini, konuştuklarını, birer birer 
cuklarının doğuşunu düşündü. 

Alnına toplanan terler, yüzünd 
sUzülerek yere damlıyordu. Birden 
miş günlerinin hatırasından silkind~ 

- Allaha.Hah.. diye söylendi. 
ra yanında oynıyan kUçUk bir k 
ğızı çağırdı : 

- Kura .. Eliso'yu görmedin tJll 
- Gördilm, gördUm.. iııte orad• 

Derenin kenarında oturuyor.. Ben 
orada idim. Yüzümü yıkadım. Yal 
oturuyordu. Çok yorgundu gali 
yllzlime bile bakmadı. 

Çocuk, bunları söyledikten soll 
koşarak diğer a.rkadaşlarmın y 
gitti. 

İhtiyar Anzora söyleniyordu: 
- Yorgun.. yorgun.. evet, yo 

olmalı .. 
Alnını kmştırarak düşündü ve~ 
- O seviyor.. Galiba diye ıJl 

dandı. Evet seviyor, .. fakat unutt 
malı .. 

F ransaıım ilk notasında (1921) tarihli Franklen Buyyon mukavelesinı 
bir tahdidi hudut muahedesi gibi göstermekle varmak istediği hedef 
malfundur: İskenderun sancağı run Suriycdcn bir parça olduğunu ve 

TUrkiyenin de (1921) mukavelesine imza koymakla buna muvafakat etmiş ol· 
euğunu iddia etmek ... 

HUkfunetin notasında bu iddia ve gayretin ne kadar yersiz olduğu çok 
kuvvetli delillerle isbat edilmiştir. Türkiye - Suriye arasında hudut tahdidi 

1 
kıyor, şarkılarını dinliyordu. Onda da 
bir şey vardı. Kafilenin şarkılarını 

------------------ dinleme, onların hareketlerini seyret. 

Beyaz (peynir) 
KafM' (peynir) 
Tiftik Kastamonu 

50 
125 

Ağır adımlarla Eliso'nun oturd 
dereye doğru yürüdü. Eliso, orada 
mıldamadan oturuyor, düşUnüyo 

Evet, Eliso seviyordu. Koyun• ~~" 
lığı yaparken kendisine yardım e'.. 
genci seviyordu. O, çok yakışıklı 
gençti. O da kendisini seviyordu. ~ 
kat onu alarnıyacak; onun olaJJlli 
c~ktı'. Eliso, b~nun için düşünü~1 
Çünkü o kendı kanından değildı ... .J 
ristiynnd~ ve MUslü.manlar, hıri~~ 
kocaya gıdemezlerdı. Onun için ~f 
sevgisini içinde gizliyor, kimseye 

Loza.n muahedesile, yani (1924) senesinden b~lar. Şimdiye kadar Fransa bu 
telakkide Türkiye ile beraber olduğu halde !skenderun meselesi Uzerfae bu TVRKIYENIN CEVABINDAN: 
husustaki fikrini değiştirmiştir. Tabit olarak bunun hukuki bir tesiri olamaz - 2 -

Bununla beraber lskenderun sancağının Suriye çerçevesi dahilinde değil, (Birinci sütuııdan devam) 
tamamen ondan ayn bir varlık olduğu hakkında daha başka kuvvetli deliller, muahcdc!er mucibince bu mmtakadakl Türk 
vesikalar vardır. ahaliyi Fransız manda.ar çerçevesi dahilinde 

mUstakfl bir mevcudiyet olarak taıumaıarı 
Mesela Türkiye ile Suriye, yani mandater devlet Fransa ara.smdp. (30) ıa.zrm gelir. 24 temmuz 1922 tarihile sunye.. 

mayıs 1926 tarihinde Ankarada imza edilmiş dostluk ve iyi komı:;uluk mua.. y1 Fransız mandasına veren Milletler eemı. 
hedesinin imza protokolunda şöyle bir fıkra bulunmaktadır: • yeU karnn ilk defa olnrak Suriye ve LUb • 

"Suriycde ittiha.Z edilecek tedobiri idariye ve teşkilatı esasiye her ne olıır. nandan baheetmlşUr. Fakat lakenderun san. 
acı olsun Ankara itiUi/nanıesinin yedinci madldesinin lskcmdcrun mınta1r0$ı cağı mmtakaamı sükQt ile geçmıour. Eğer bu 
. . sükQt İskenderun Sancağını Suriye çerçeve. 
tÇın tesis ettiği. usulu idarei mahsusa daima nazarı itibara alınacaktır.,, atnden hariçte bırakmak için ihtiyar eclll • 

Saro Tav/Ü> Rilştü ml§se 1921 tarihli Franklen Buyyon muahe. 
z 1 desi ııhktlmma uygundur. Yok eğer bu aUkQt 

annediyoruz ki skenderun sancağının Suriye çerçevesine dahil bir böl- Suriye Sanca~ıru ı.Uhnıın ve Suriye çeı:ı;e • 
ge olmadığım göstermek için bundan daha açık bir delil olamaz Mııahedenin vcst dahiline almak ır;ın yapıtmıpa bu hal 
bu fık:ası mucibince halde wve istikbalde Suriyede teşekkül edecek hiç bir he- mezkOr muahedeye tamamen mugayirdir. 
kftmetın İskenderun sancagmm mukadderatı Uz.erine tesiri olamıyaca.ğı tesbit Not& abkAmma göre Fransa.nnı bu sükQ. 
o~unmuştur. !skenderun ve Anta:kyanm husust vaziyeti bu kadar açık ve kat'i tu ikinci manaya göre tefsir etUtı anı1411 • 
b tt tak t lryor. Bu ise Türkiyeyi mevcut muahedeler. 
ır sure e arrur e tikten sonra nasıl olur da bu mıntakn. Suriyenin bir le aıdıg-ı bUtUn tao.hhUUerden ibra etrnek de. 

parçasıdır de~il.ebilir? Eğer bu kadar açık olan ahdf hükümler TUrkiyenin mck olur. ÇUnJcU Türkiye henUz Milletlerce.. 
malUmatı harıcmde olarak ihlil edilmi!i ise bundan mütevellit hukuk! netice- mlyctıne dahil olmadığı bir tarihte kendi 
lerin mcs'uliy~t! de tabii olarak Türkiycye ait olamaz. Nitekim Türkiyenin malOmatı ve nzası haricinde olarak yapıl. 
malUmatı harıcınde olarak sancak için yapılan 14 Mayıs 1930 tarı'hli kanunu mış olan multaveıeıert kabule mecbur tutu-

.. dah' lamaz. Bir devlet UçUncU bir devlet ile Ttlrw esası ı muahede ahkamını ihlal eder mahiyettedir. 
klyenin hukukunu lhlAl eder bir taahhüde 

TtlRKlYENIN CEVABINDAN: FRANSIZ NOTASINDAN: girmiş ise bizce tanmn.maz. Bu tarzda bir ta.. 
_ 2 _ ahhüt alAkadıırlann rızası almmaltsızın her_ 

- 2 - hruıgl b!r banka teki gibi ~kalannıı dev _ 
Fransa 1921 tarihli Ankara mua. rolunamıu:. !ıılrendenın Sancağı ~n Fran. 

hedesini 25 Nisan 1921 tarihinde kendi· saya ilhak edilmemi~ olduğuna göre onun 
sine verilen mandaya istinaden Suri· kendi karan ile Surlycye hiç Uhak edilemez. 

me, ihtiyarı terletiyordu. Alnında bi-

FRANSIZ NOTASINDAN: 

-2-
(lkinci sfUunclan dcuam) 

hudutları dahilindeki akalliyctlerin in· 
kişa.fla.rına da yardım eylemektir. 
(1921) muahedesi mucibince lskende 
run sancağında Fransanm yapacağı 
işler de gene manda kararında mUr
deriçtir. Fransn.nm Suriye ve Li.ibnan 
hakkında deruhte ettiği vazifeler se
mere vernıi~ olduğundan Pariste im
zalanan bir muahede mucibince bu iki 
devletin ist!kldllerine kavuşmaları mr
karrerdlr. Fakat bu muahedenin tat· 
bik mevkiine geçmesi Suriyenin Mil· 
letler cemiyetine girmcsile başlıyacak .. 
tır. - · • -

Türkiye cenup hududunda kendisinden 
ayplan toprakların mukadderatını Suriyede 
bir mes'ul devlet olmadığından Fransa ile 
1921 Franklcn Duyyon ve Lozan mukavele. 
lcrl ahk mı dairesinde tayin etm~Ur. Bu 
surette nyrılan yerlerin bir kısınmı kayıtsız 
\'C (.UU'L'llZ oltırnk bırakml§, fakat diğer bir 
lcısmı lı;ln muayyen gartlar kabul edllml§tlr. 
Lazan muııhedemıtn (16) ncı maddesi ga • 
yet sarih olnrak terkedllen arazı Uu-rinde 
TUrldycye alt hUkUmranlık hukukundıın ım_ 
dece alAkadn.rlar lehine t ragat cdl'ınl~ ol • 
duğwıu gösterir. Fransa Burlyede icra et • 
tfğl hAklmiyete nfhayct Yerince Türkiye ta. 
rafmdan muayyen oartlar dahfllnde tcrko . 
Junup İllkenderun mmt~ltaııma alt bulunan 
MJttnıtyet1 t~ etmt, olan alAkadarlar 
gerek 1921 ve gt'rt'k 1923 tarihli arımııusa.1 

ye namına yapmıştır. Fransanın b:ı Fransız ve Türk notalarından buraya kıırşılıklı olarak y2.Zfl't'T"'T7 ibare· 
hususta istimal ettiği salfthiyet bey. ler notaların kelime kelime ayni detildir. Fakat manaya hnlel verme 
nelmilel mukavelelerle taıunrnı§tır mek Uzere notaların metinlerinden seçilerek alınmıe ve okuyucuların 

(Sonu: Üçüncü aütunda) 

Ondan sonra 24 Temmuz 1922 tarihli kolayca anhyabilmelerini temin için karşılaştırılmıştır. 
manda karan mandater devletin hu. Memnuniyetle görüyoruz ki teknik mesaisi sayesinde Monfrö konfernnsm-
kuk ve vezaifini tayin etmiRtir. Fransa- da bü0ıık bir diploması· zaferi elde etmı'o ol h · · · t :ır ;r"' :.< an ancıyemız skeııdC'run sancağı 
mn bu kararla deruhte ettiği vazife hakkındaki milli davamızı da iyice kavramıştır. Şimdiye kadnr bıı husunl!ı 
~k açıkt~. Bu da Suriye ve LUbnnn neşredilen birinci ve ikinci Beyaz Kitaplar bu kavrnyışm takdirlere de< er bir 
ısmin~~ki ıki de~leti istikl~le eriştir· eseridir. Fransanın son notasile Türk cevabına kar~ı yaptığı mukabeı: ta~ı 
mck ~çın rehpe:lık eı:nektir:. bu dev~ 1 artık dost memlcl:et di~lomatlarınca da bu işteki hakikatin anln~ıldığı hissi· 
l~tlenn me~cudıyetlenni harıce kar<"I 1ni uyandırmaktadır. E:;cr bu hissimizdC' yanılmıyorsa}( yakm bir zamanda 
vıkaye, aynı zama~d~. b~ ~:\!etlerin j "? .hayırlı bir §ekil de bu milli davanın da hallolunacağına §İmdiden emin ola· 

(Sonu: Dörduncü 8utunda) bilırl.z. ASIM US 

lemiyor, söyliyemiyordu. ı 
Anzora, son yıllarda GürcUJetll ~ 

çarpışmış, onlarla da yurdu için ~ 1" 
akıtmıştı. Talihin dönüp dolaş~ ııl 
zının bir Gürcü seveceğine inaJl 
Anzora için imkfınsıuiı. f 

Bununla beraber naib Anz~ı1l· .J/ 

akıllı bir adamdı. Yer yUzUnde ll~ 
yin olabileceğini düşilnürdü. J{J ~ 
doğru yaklaşırken: "acaba?,. di)re ~ 
zının bir Gürcü sevebileceğini c:ıe. ti 
§lindü. Bu düşünce, ihtiyarı biisbil 
terletti. ~ 

- Hayır .. bu hiç bir vakit ol ;f, 
Eğer böyle birşey olursa, her neY~ .A 

olursa olsun onu vnz"'ccirmck llY.A 
o :ı iJeL'. 

Fa'<at Ellso bundan vazgeÇeb 
. d"? mıy ı ... ~ 

Anzora, bunu da düşündil. Sll1 

güç bir işti. O, biliyordu, ki bit d: e' 
kız çok güç sever .. Fakat SC"'~ 
sonra da pek güç vazgeçerdi. ıJ~ 
evet muhakkak, sevgi,ini hiç uJl 
mazdı. 

Kızının yanma yakl~tı . 
- Eliso .. diye çağm:lı. 1'41' 
Eliso, birdenbire yerinden fJf 

Ayağa kalktı. 

- Otur, otur.. ferırl 
Baba, omuzundan va?mlııdı ~ 

oturttu. Kendisi de ·yanına ot 0" 
Sonra gözlcr·ni kızının röz?eı1~eıJ' 
ti. Baktı, baktı .. Orada da, o g ~"' 
de b:r Ç"llc hıthraları c1rılntıl) 
Ah .. eski günler.. Ol~ 

- Ne oldu Eliso .. Daban JJll 

böyle ~ti!]Ünilyorsun ?. ~ 
Elıco, ateşli gözlerini bB 

göZ:erindcn ayırdı : ~ 
- Ben düşünmüyorum bal>'" 

Yorgunum.. ~ 
- Görüyorum. görilyoruırı" ..,, 

nilyorsun Hem de bu dUşilJltlf. 
çok üzüyor. Beni de ilzUyors~J 

(ArktJSS 
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Antep fıstığı 
çıktı; bu 
lazımı 

Rekolte eksik 
düze~tmek 

• • 
ışı 

AKTiF 
&Maı 

Altm ..a ldlcıpam 17.a..t 
Ballkuot, 
Ufaklık. 

• 
' 

• • 
' 

Daldldeld llulaablrler ı 

TQrk Uram: • 
llarlolekl lmlbalılrlel': 

• 

L 519.818. 

Altma tabYIU kabil __.,.. 1 
Gazantep, (Hususi muhabirimiz. emıer. 23.388.48 

den) - Şamcla bir tek atacı yetişme. O.,. c:IGYbıler n borçlu 

Lir• 

519.618.66 

UŞAKLILAR 

Altm -.tı Jdlograı 4.198.JM 1 6.188.482.30 

diji halde sırf eski idarenla il.kay. kllrlng bakiyelert • • • • 22.M0.110.89 29.~981.67 

C. H. P. kongresinde 
neıer konuştular? 
Uşak, (Ozel) - C. H. P. Uşak ıl. 

• Halkevlnin bilytlk. salonunda 
toplandı. Yüzlerce dinleyid bulunu. 
)'ordu. Konsrenln çok hararetli ola. 
catı daha önceden belli idi. 

disi yibtlnden o şehir ismile anılan 11a&111e lallvWertı ı 
kıymetli mahsul Türkiyemfzde yaln~ıc Deruhte edJlen evralcJ nalrtJye t. 
Ante•· ve mtilhakatından bazılannda k&l'fılığl. ISS.748.s&.1-, 

r Kanunun 8 ft 8 inci mad. 
yetişir. 936 rekoltesi üç milyon kiJo. delerine tevıık&n Hazine w.. 
dur. Geçen sene iki milyon kilo id;. tmd&D vaki tedtyat. , 12.084.611- 146.68.1.952-
Rekc.lte, mahsule zenk hastahğın•n Benedat cıGr.dann 
irıs olması yüzünden yarı yarıya düş. Hazine bonoıan. • • • jL .428.132.r7 
milşdir. Satış, çok hararetle devam ncaı1 ııeııeuer • • • • • I, 23.~69.129.2Ş 23.997.261.33 

k dr Eabam ve Tabvll&t eDsdanl: 1 etme te . De bte naıa naıc.. 
ilçe kongremizde Parti adına mü. Hük6metimlz fıstık~lıfa son sene S ru edilene t 

hl 1 ak K li ) 8a Ra • . A JUYenlD karfllıtı eebam • l.34.503.880.23 
ta t o ar ocae say avı Y • lerde llyık olduta ehemmiyeti veı·. {tabvUAt ıub&rt kıymeti~ , 

11P Akea bulunuyordu. Vali ve Par. miştir Profesör Vaysberg ve mütc. e Sertıe.t eatıam .. tabvUAt 4.044.934.12 38.548.59t.3" 
ti Başkanımız Bay Sedat Erim ve · hasst~ Haydarı göndererek tetkikat AftUları 
Manisa saylavı Bay Osman Erçin de yaptırmış ve Antepte büyUk bir frst•k A.ltm " dtTtz tızerlıle avam iL 46.116.97 
konsremlzde hazır bulunuyorlardı. enstltUstl açılmasına karar verilmiş TalıTDAt bertne an.na. l!LUU04.M6.6~ 18.M0.453.62 

Kongreyi ilçe yönkurul başkanı vt tir. EnstftUnttn öntlmUzdekl sene J 4~.000-
tarbay Hakkı Candoğan açtı, delege. içinde !>ehemehal açılacağı söyleni. =rtu 9.844 225 62 
leri selimladı. Kamun kongreleıi yor. Tekb 3ö'l.9'lUlw~ 
hakkında yapılan şlklyetler üzerinde Ziraat mUdUrlOğtl, ene1ce burada ' 

t->A~ıF' 

Senna,.e, , • , , , 
l.btıyaı alr.ONI • , • , 

ı eda vwde.ıo &ııkuouar: 

Derubte edilen evrakı ııak.Uye 
Kanunun 6 ve 8 tnct madd• 

lerlDe tevttkan hazine- tarafQI. 
dan vaki tedlyat. 

Deruhte edilen evrakı oakUy• 

Ll:ı&.7~8.1-1 
l. 12.064.611-

baklye.a, • • • • !L 146.683.952-
Karpllğl tamamen aıtm .olarak 
tedavWe UA•eten nndllen L. 19.000.000-
a-kont ~ukabill uaveteD ,. 7.5()0.000- 173.18.l rr 
Yued. 1~6.18.49 
1'Drk Llruı llevdaab 
Döviz raallbDdab: 

.964.8~ A.ltm taııvUI kabil ıMYbder 

Diğer dövizler n alacaklı 

ltllrln![ baldyelerl • • • 
1 
L.2.1.049.TI.l.~ 23.050.7 

Hulltellf , , , , , 74.47& 

- . 
1 Kart 1933 tarlbtlldell ltlMnll: 

Çok hararetli görüşmeler olmuş, muh. bir fıstık fidanlığı açmıştı. Bu yıl 
telif delegeler söz alarak fikir ve nok. hUktlmet bir fidanlık daha test. et. 
tal nuarlarını bildirmftlerdir. mlştlr. Fidanlıkta yetlıtfrilecek fi. 

Jakonto b&ddl J'(lade 15 1-1 - Altu. tısertDe avam yUade • 11 

Kongreler hakkında flçeyönkunal danlaı· memleketmizfn muhtelif köşe. 
dtlştıneeleri bqkan Ye 1önkural tiye lerine pnderflerek f1&tıkçıbğın tevsi 
lert tarafmdan blldlrilml!Jt Yusuf ,.e inkişafına çalışılacaktır. 
Anaı, Haşim Balkaz arasında mti Rekoltenin yüzde 70 1 Sariye yn. 
llakaşalar olmq, kamun konpeleri lfle Amerfkaya sevkedflmektedir. 
laakkınclaki tiklyetlerln tetkiki için Fıstıkçılığı himaye idn her şeyden 
hır komt.yon ayrılmıştır. Komiayo. evv~l ona mutav8Mlftan kurtarmak 
•11D rapora büyük bir ekseri1etle ka. yani Suriye tariklJe deffl, dofn. 
bal edilmiş ve münakqalar bu ıuret. dan dofruya ihraç edebilmek llzım. 
le sona ermiştir. dır. Bu takdirde memlekete girecek 

ilçe ylnetlm kurulunan iki yıllık para, bir kaç yüz bin lira artmıı ola . 
C&htmuına alt çok esaslı ve inemll taktır. Fıstık Antebe senede nsatl 
1'1.pqra Uçeyönkurulundan Yasal Ay. olarak bir mllyon lira getirir. 
lal tarafından okun:nuft btltUn delv. ---------·---
h Ye dinleyiciler tarafmdaa illi ile de •çiminden sonran kongreetne ka. 
takip olanmuıtur. tılaeak sekiz delegenin seçimine reçn 

Hesap bakma ,.e biiqe ,apma ko. mıt: HakkıCandofan. Yusuf Bay. 
"lsyontannm raporlan ona71aamış al, Ahmet Demirel. Fevzi Akpınar. 

dnetlm kurulunun llcrlltPUlli A.. ,ldu. G~ ,Teleei• ~ iükrii 
IJbı edilmiş, seçimlere ~mlştlr. Kara.kaya seçllmlflerftlr. 

Yedi klflllk ilçe yönetim kurulana~ Kongrede çok esaslı ve önemli sek. 
llakln Candoğan, Yasat AJaaJ,. Ala. Mn maddeyi fhtf.a eden dilekler 6Zt!. 
.. et Demlrd, Nurulah JY8rek, Mıh . rinde de girllstll1n8" kararlar alm 
ilet Ulut, l'evzl Akpınar. irfan Glk. mıt Ye bu suretle konpeye son veril. 
C-1 HÇllmltlerdlr. mittir. 

Ylnetlm kurulu yedek 8yelerlnf11 • • 

• latanhul Elektrik Şirketinin elektrik kilovat tarifesi 936 aeneai lkin-
~in ve B"wlnc:ildnun aylan ile 937 MDeSi lkinc:ikinun ayma mahsus o
~üç ay için Yüksek Nafia Bebnhimca beher kilovat aaat bedel 14 
~ 10 para olmak ilzere tudik edilmittir. Abonelerce bilinmek mere 

olunur. (8.) (3205) 

l...n . Senelik muhammen kiruı 180 6ra olan Betiktatta Sinanpap ma • 
~ ICapriibap 10kağmda 23/ 27 N. h iki bt dört odalı k1gir ev tes
~ laribinclen itibaren 937 veya 938-939 seneleri mayıa 10nuna bdar 

h ~ üzere açık arttırmaya konulmUfbu'. Şartnamesi levazım 
~iilnde ıörillebilir. istekliler 13 lira 50 kuru!Iuk ilk teminat mak
~ .. ""'"" mektuhile beraber 1 t-12-938 cuma günü aaat 14 de Daimi 
~ h~. (1) (3209) 

~!' muhamm6D ldrw 12 1 ira ola Edimekapıcla Ne.&phbatun 
~ Sulukule mddesinde 28 N. L lmlei zemin; tealina tari • 
~ itibaren 937 veya 938- 939 aeneleri mayıs 10nuna b-
~Ja nrilmek Ozere llÇlk artbrmaya bnulmut İle de heli ihale 
..... Iİım bulumnadrinıdua puarhia çevrihniıtir. Şartnameli leva-
~ s&iilebilir. latekl iler 90 kunıtluk ilk teminat malchuz 
~ ."llldubile beraber tt-12-938 cuma sünü aaat 14 de Daimi Encü
-...._ hahmm.Ldırlar. (8.) (3210) 

~ 8-e&lc mqlvunnMm kiruı 4 lira olan Uluköyde muvakkithane c:ad • 
~ 18 N. lr dilddn 6nüncle 4 m etre murabbaı yol artılı teslim tari . 
-....~ ki.ren 937 leDelİ _,_ 10 nuna kadar kiraya verilmek üzere pa. 

~ ~. Şartnameai llva mn müdürlüğünde a&ülebilir· lıtek
'ii IQ ~ ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-11-

-.._ aGn6 aat 14 de claimt encümende bulunmabdırlar. (8.) 
~ (2918) 

..... ?! ~!m~a~dan•r l l DGn ve~~!~. 1 
"1atı 35 kuruıtur ___ _.Pi•"-tı•2•$•ku-r•u'.tv•r ____ , 

o 
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VakidaT tldnoi s.u. B"""1c s.ı. Posta T. T. Levazım müdürlüğünde 
7rimUğındn: . 

Uakildarda M t reis mahalleain- 1 - ldar& ihtiyftcı için 20 kslemde muhtelif tip ve illik 
de Meeçlt eoka,: 26 numaralı ev- kağıtlı ve emaye iplikli kurıunlu kablo ile kiiıt maaura kapalı 
de mukim Sabih Cevdete mahkemenin usum., eksiltmeye konmuıtur 
18.11.936 tarihli kararile teymal Emt. 2 - Bu malzemenin muhammen bedeli (83084) ıekaen ~ 
ne vuı tayin edtlmil oldufuııdan bu altmı~ dört ve muvakkat temınata (5404) bet bin dört yüz cllrt 
hususta itirazı otanlarm on giln için- radır 
de mahkemeye mUracaaUan ilan olu- 3 - Eksiltme 7 - 12 - 1938tarihinde aaat (15) de A111ır1• .. 
nur. Posta T· T. Umumi Müdürlüfündetoplanacak Alım Sa!ım Kom 

KadılWıJ ikinci Bwlh Btdouk Bd

Tcimlıiğinden: 

nunda yapılacaktır. 

4 - istekliler teminatlannı idaremiz veznesine teslim ederek 
cakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplımıu •• 

Kadıköyünde Yoğurthane sokağın. sayılı kanunda yazılı belgelerle beraber 7 - 5 - 1936 tarih ve 
da 33 numaralı hanede mukim iken saydı ı eami ıazetede ilin olunan talimatnameye tnfikan mal~ 
Balıklı Ermeni hastahanesinde ölen maları icabeden müteahhitlik veı kuile teklif mektuplarını 
ve terekesine hakimliğimizce el konan kanununun tarif ali daireıindu hazırlryarak ı6zU ıeçen tarihe 
Takohl Nahabedyamn miraaçılarınm 

kanun! medeninin 531 incl maddesi 
mucibince Uç ay içinde ııf aUarmı be-

yan etmek Ur.ere hl.kimliğimize mtt-

racaa.t etmeleri iliıı olunur. 

•J 

dif pazartesi günü ekıiltme ıaatiaıden bir saat evveline kadar • 
misyona tevdi edeceklerdir . 

S - Şartnameler 4 lira 16 kurut mukabilinde Arıkarada ..Ptii 
T. T. Levazım müdürlilfilnd~n ve lstanbUlda Beyoilunda Lefti 
•JDİJAt ıubeainden tedarik olunur. .(1418) (ZMDJ 

, 



ABONE ŞARTLAR/ 

• llemleketıml%dı 

Yabancı yerlere 
Po8ta blrUğtııe ( 
ctrmıyen yerlere l 

Yıllıll 

160 
1MO 

180 

e aylık 

~ 

tOO 

A.yld 

110 
160 

TQrldyenlD bet pceta merkezinde llUKUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONE.TIM YE.Rl: 

latan bul. A.ııJc&ra Caddeat, ( V A.IU'l yurdu) 

Telefon 
pd&N: ..,.,.. 
lY&ZJ l§lertı 2lU! 

TelgraJ adresi: KUBUN l.ıJtaııbuJ 

~· '----------------------· ıınıı """ ımn ımıı -ınn1tt """' .. """:ni """"' rıfm•tıu ""' Dttıııuınıı111 11 ıııımı1111111ıı111aı1111ııııın111ııtmıı11111ınııı1111ııınırıın11J1lllllH11lllPlltı11ıııff ..,ııırııtıııınııılfll 1tıııı111ıııııınu11ıııırı1 111111nnıı11111nııı1111111ııııııu1111ıııııı111111ıııııı111111ııı ıııı11111ırıııı111111ınıı11111Ut"lflıı1111ıını11rır11ıııııı1111ıı11ııı1111 1111ınıı111111ınıtııııııı 111111 111111 111111 ıu,.. "' "' • ' ır 1 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 
YALNIZ L D! ~'- ~Jj fJ! a ~#Pahı6 ~Afi~ 

~ ~ ~ ~~ j1 _a ._..~Z~;;!~);~;:! ~fa~ 
~ r4 f~~liı i1 ff~?#JI!Yi!i!;!~f-~" ~ i!y~~~::; :;;~,,.~~~i"~ .';Jİ". if;,..~ 

it ~ ~ c;: "1~ ~~? ~~ ~~~~~,,;~if ~?~ 

~\~ 

t;abah doıruzdan akşam 
saat be~,. kadar mat, sai 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo!·. ~e; havalandın!. 
mış yeni'Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli h ir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırı!mrş yegane hafü 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. lşte bu· 
nun içindir ki, Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 

hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik v~
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden ka1rn adi pud. 
ralardan tamamen baska 
bir tesir yapar. Bu yem 
Tokalon pudrasl yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ. 

munın ' terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne· 
cektir. · 

2 ve 20 komprimelilc ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayınıı 

ft.Yafia Bakanlığından: 
Yüksek Mühendis Okulunun 934-935 mezunlarından olup bu 

kere askerlik himıetlerini bitinniş ol duldan anla!Jlan 639 diploma No. lu 
M. Ali, ile 643 Emin, 647 Tevfik, 6 50 Refik, 651 Nezih, 657 Muzaffer'in 
mecburi hizmetlerini ifa ebnek üzere hemen Bakanlığımıza müracaatlan 

iJin olunur. (1850) (3128) 

Bahibl: ASJ?d US-_ VAKIT_Matb~ı _Ne~!.!Y._at DirektörU: ~ik A. _~vengil 

• ' V AKI'l' Propaganda servisin· 
den: 

1 
5 

\ 
j 

t 

1 - Türk evlatlarının işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HADER gazetelerimi% iş anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

meccanen kabul eder. 
t~siz kalmamak için bundan i&

tifade ediniz. 

2- Memur,katip,mubasip, utist 
kavas, odacı a~çı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi i~çi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlarından istifade etmelidirler. 

1 4 - Otomobil, araba, ~;yano, 
-= mobilya, radyo, gramofon ve her 

(
i nevi ev eşyası ve saire almak ve 

satmak arzu edenler HABER ve 

3 - Apartıman, ev. otel, ha· 
mam, irat, dükkan, tLağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
itlerini gayet kolaq ve en ucuz 
bir §ekilde temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti
fa,•~ etmelidirler. 

l 
KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

Bütün bu arzularmızm temini 

1- için müracaat edecek mahal yal
nız VAKIT Propaganda servisi

\ dir. İstanbul Ankara cadd~i VA-
E KIT Yurdu. Telefon: 24370 
iım11111n~~ııııııııııııı11111 

ZAYİ 
... ' 

1335 lleftefJiıide Selç\ık faz ısan'at 
mektebinden aldığon tasdiknameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmU yoktur. 

Be'Uci.! Ahmet 
(V. No. 19353) 

13tanbul Vçüncü icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya ~vrilmeei mukarrer Ortaköyde 
Kaymakçı sokağında 14/1 numaralı 
hanedeki ev eşyası 27.11.936 cuma gü. 
nü saat 15,30 dan itibaren satılacak. 
tır. İstekli olanların m3hallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları 
ilin olunur. 

(V. No. 19352) 

Kadıköy ikinci Sulh. Hukıik Hd

kimliğind.en: 

Suadiyede Mektep sokağmda 37 
numarada mukim iken ölen ve tereke
sine hA.kimliğimizce el konan avukat 
Hasan Fikİ'inin vasiyetnamesine iti
razı olanlarlta alacak ve borçluları 
ve mirasçıları Akşam gazetesinin 14. 
4.936 tarihli nüsha.sile davet olunnıuş
lardı. Bu kerre kanuni ınirasçılariyle 

ileıwicat Ceçeksi No. 3 
Şimdi Osram (?] am1 
pullerinde aydınlık kuv~ 

veli Dekalu.nıen ile, ve) 

az sarfiyat teminatı dw 

Vat ile gösterilnıektedirJ 

. Çalı§ılan l1ir masa içim 

65 (DL1n) lik bir Osra,J 

(!] ampulu iktiza eder;, 

De1'·nlumenli 

oaRAM·m 
amp11lu11da asgari sarfiJat J'<ıt ile gösterilmi§tir. 

Bu sizin kendi lcabahatınızdır, zira dişlerinizi 

ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmedınıı, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur. zira bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 

iyi diş macunu vardı r. 

-·-~· ... Vf! ~~-i'-.IJ..4+t. ~ ,.,,u..,......,.- '~4- ,.u;,,. 
('tll "'{..,._ w ... 14.u oGt..t. iJ.t.,.j•uMu~ l:a6..11 '".;1.-.Aut. 

lehine vasiyet olunan Em.ine Emsal ---------------------------~ 
sulh olduklarından mahkemece zapte. 
dilen ırulhname mucibince mirasın 
taksimine karar verilmiş olduğundan 
tarihi Handen itibaren bir ay zarfında 
yapılan defter ve muamele tetkik o
lunmak üzere keyfiyet alakadarana 
ilAn olunur. 

/sf:tınbul A3liye Mahkemesi Birinci 

Ticaret D<ıircsitıden: 

Karacabey hara.81 müdürlüğü tara. 
fmdan Sirkecide Salkmısöğütte Ali 
Vefa mUessesesinde Ali Vefa aleyhine 
9361422 dosya numara.sile açılan ala
cak davMmda oturduğu yer belli ol
mıyan borçluya tebligatın ilanen ya
pılmasına karar verilerek muhakeme 
günü olmak üzere 25.12.936 cuma M

at 14,30 da. tayin ve davetiyesi" mah
keme divaihaneelne a.eılmış bulundu
ğundan Ali Vefanm belli günde mah
kemeye gelmeei veya vekil JÖllderme
si IU.ıumu ilA.n olunur. 


