
pllıiCrnl.ttanda fırkalar 
onlaşıgor 

ll!....~ 30 (A.A.) - Birleşme 
~ lıkı bir i§ birliği için An· 

~ ~er 1st J>artiler arumda mUza-
t liJa h.:reyan etmektedir. Netice-

' 

llı~k hafta belli olacağı sa-
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Mua1Jene kuponu 
Bu kupondan yedisini biriJc. 11 

tiren okuyucumuz KURUN dok • 

toruna kendini parasız muayt · ı 
ne ettirebilir. 

....... ~?.'.~!.:.~~-~.:.~::.~~!:!~~--' '5 ır. 

M!Uetler Cemiyeİinin 
** 

hemen toplanması istendi 
( Bog"' azlar meselesi Zecr! ted~irleri •• gö~üşme~ üz~re 

Arıantın lıukumetı, Mı/-
Fransız Dışbakanı, l3ay Numan ve lefler Cemiqetinin toP-

elçimiz Bay Suat'la görüştü lanmasıni istiqor 
liükUmete 

itimat 
il U Yii bUtçe müzakerelerinin 

bıtiminde İsmet lnönü'nün 
~tt l coylediği nutuk yalnız mem
~ ÇCl'iaınde değil, hudutlarımızın 
~k:lnda .da derin yankılar uyandı
bıı ıı ır. Zıra sayın hükumet reisi 
dığı Utkunda yeni yıl bütçesinin dayan 
ttQ ana prensipleri kısaca anlattık
' llonra Türk milletinin arsıuluE.ıal 
llıtııı Yet buhranı karşısındaki duru
b ~ kendine mahsus canlı ve iman-

lerile göstermictir 
butı :l • • 

t11ıı Yanın hemen her tarafında bU-
'~illetıer beş, altı yıldanberi eko
dtıtU k buhran derdi içinde çırpınıp 
~r/ en §imdi fazla olarak bir de 
hı-. 1~t buhranile karşılaşmış bulunu 
~td emen hcrgün herkesın ağzında 
%ıjke ~ıkacağı belli olmıyan bir harp 
~ : 1 dolaşıyor. Acaba gerçekten 
%ıu~ ır harp tehlıkesi var mıdır? Bu 
'l tııt~en Türkiyeye bir zarar gelme· 

1ıı_!lı11U var mıdır? 
"ertı:onu bu UlrlU !ıuallere uu cevabı 

., 
~ llfııkta Tiirk milletini sureti 1m
~ede tehd't edcce.k bir tehlikeyi 
' Yorır. Bir insaımı görebikliği 
~;· ~ğer u/1<k arkasında görmedi
' bır trhlfüc t•arsa öyle bir tehli-

" de korkmuyoruz.,, 

~~b~anın ağzından yalnız bu ka
leti i l bır &özü işitmek bile Türk mil
llıat ~ n en~ büyük bir em~iyet ve iti
~ aYn:ıgıdır. Onun içın Kamutay 
~iti nutkun sonunda fnönü'nün iste
leı:ı b:eYi hiç tereddUtsüz, candan ge-
~r itimatla vermiştir. 

eııı betttı.et lnönU çok yerinde olarak 
~ 'l'nr Yıl evvelki Türkiye ile bugün
~elki lü~eden bahsetti. On beş yıl 

'l'Urkiye büyük bir harpten 

A !' IM US 
~ (Sonu Sa. 2 SU. 3) 

Paris, 30 (A,.A.) - Dış işleri Ba
kanı B. Flandin, TUrkiyenin Paris el
çisi B. Suat ile birlikte Türkiye dış 
işleri bakanlığı genel sekreteri büyük 
elçi B. Numan Menemencioğlu'nu ka
bul ederek Boğazların yeniden askeri-

Bay Titülesko 
Belgrad'ta 

RD~n Harici~ Na2.ırı., 
siyasi eörBşttteıer 

yapacak 
Bükreş. 30 (A. 

A.) - Haber ve. 
ri l diğine göıe, B. 
'J'itülesko, Yugos. 
lavya Kralhk nai. 
bİ PreM Pol'ün 6 
haziranda Bükre
şe vuku bulacak 
zi)·areti tef ıı.'rriia. 
tın ı kar1trl~ştır. 

mak Uzne Delgra. 
da gitmiştir. 

P rena Pol, Ro
maayada tiç gün 

Bag TiUU~ko kalacak ve bu mi-

saferet, Çekmdovakya cumur reisi 
B. Benesin ziyareti ile birleşecektiı'. . 

( Sonu: Sa."1 Sa. 3) 
• 

l<t.1düs'te gazeteler çıkmıyor 1 

t 
~~· 3 - AraPÇa gazeteler Uç 
~ ~ır rnuhadenct grevi yaptıkla
~~.Un hiç bir tanesi intişar et-

t.., _ lfel'd 
~itler anlara, Arapça yazılı re5mi 
lıı~ ~ıştır. Hük\tmet, Arap 

'""'----·anıtı bir gazete neşretmek 
~ "1111ldadır. 

~ Fililtine gelen yeni 

yahudi muhacirleri Telavlv limanına 
çıkmışlar, Araplann hücumundan ko
runmak için ailihlı adamlarla muha
faza edilen kamyonlara binmişlerdir. 

Resimdeki kamyonun levhaları üze
rinde İbranice Telaviv limanında uzun 
ömürler dileriz,, aözlerl vardır. 

Londra, 30 (A.A.) - Kudilsten bil
dtrildlflne rare ya1ıuaı 0n1wnıteatn1n 
civarmda ıtddetli bir ttlfenk mtıaade-

Arjantin'in talebi lngiliz siyasi mahafi• 
tinde derin bir hayreti~ karşılanmıştır 

leştirilmesi hakkında bir karar almak 
üzere Montreuxda ;22 haziranda topla
nacak olan Lozan muahedesi akitleri 
konferansı üzerinde konU§malarda bu 
lunmuştur. 

YOLLARDA 
Sağdan yürünecek 
ve durtJlm1yacak .. 
Belediyenırı kararını 

beğendık, fakat 

Belediye klakson çalınmasını yasak 
ettikten sonra yayalar içın de mühim 
bir karar vermiştir: Yol :ular sokaklar- ı 
da gittikleri istikametlerde sağ tarafı 
takip edecekler. yaya kaldırımı olan 
yerlerde yaya kaldırımlarında, olmıyan 
yerlerde yolların ke:ıarında yürüyeccl . 
lcr, lüzum ve zaruret olmadıkça sokak 
ortalarında lakayt ve awre dolaşmrya

cak ve durmıyacaklardır. 

Bu tenbihe uymıyan1ar hakkıntla 

zabıt tutulacak. para cezası kesilecek
tir. Bu ecza bir liradan 50 liraya k:-· 
dar olacaktır. 

htanbul '!!Okaklarında yilrümenin ne 
kadar müşkül olduğunu izaha hacet 

Ceneue, 30 (A.A.) - Harns ajan. 
sın dan: Milletler Cemiyetindeki Ar. 
jantin delegesi, zecri tedbirlırin il
gası meselesini görüşmek üzere Ce
miyet asamblesinin ht>men toplantıya 
çağrılmasını cemiyet katibi umumi. 
sinden iltimas etmi:?tir. 

llaher alındığına göre, Arjanti n 
dcll'gcsinin hu dileği, l:l hazirandan 
önce kabul ve icra edilmediği takdir
de, Arjantin hükiimcti ile beraber, 
delegelerden bir çoğu da asamblenin 
konsey içtimaı esnasında toplantıya 
çağrılması için ısrarda bulunacakl:ır
dır. 

Londra, 30 (A.A.) - Milletler Ce. 
miyeti asamblesinin mümkün oldu. 
ğu kadar silratle içtimaa dant edil
mesı hakkında Arjantin dtlegesinin 
ileri sürdüğü talep, lngiliz siyasi 
mahafili ile Londradaki Arjantin ma
hafilini derin hayretlere düşürmüş. 
tür. (Sonu: Sa. ~ sa. 5) 

Bay Avenul 

Evvelki günkü askeri tatbikat esnflsında muvallakiyetli keşli uçuşları 

yaptığını 11azdığınuz "'kadın uçmanınıız Hcıyan Sabiha dün YeşUköytı. 
uçuşlar yapmıştır. Resmimiz Bayan Sabihagi tayyaresinde göıteriyor. 

Top ha nede kanlı bir hadise 

(Sonu: Sa. 7 Sil. 3) • 
Dün t0balı Tophanede kıskant'lık güzünden bir kadın öldürlllmliıtllr. 

Yazısını 3 üncü sayıfanuzda bulacaksınız. Yukarıki resimde kanlı laadlae. 
nin cereyan ettiği eııle öldiirülen kadının ortada kalan çocuğuu oirL meai olmuş ve Arap mütecavizler ta

kip olunmuşlardır. Bu Araplardan )>1-
ri yakalanabilmiştir. gorıunaz. 

--...-----------------------------------------------------
Hayfa dan gelen haberlerde de şi- Ttl •• 1 lr •• 

mal mıntakasmda kanşıklıklann ye- r.. • raa • ... 98 
niden başladığı teeyyüt etmektedir. 

!:a~:u:e~~
1

8;:u::~::~~t 0~:~sı~~ Algaalstaa misakı 
mtttecavizlerden biri ölmUş ve bir ço-
fu da yaralanmııtır. .(Yazısı 4 tincU sa~ada), 
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, SON . HABERLER ANKARADAN 
)zmir - lstanbul arasında tayyare sef 

leri 15 gün sonra başlıyacak 

.. , . 

Fransada yeni kabinenin birinci vazifesi - ~ -
iktisadi buhran qüzünden11enişlemiş 
olan sefaleti kald~rmak olacaktır 

Ankara, 30 (Telefonla) - Hava l 
yolları idaresi İstanbul - Ankara -
lzmfr arasında nakledilecek gazetele. 
rln yüa klto,a b .. r 11 kunı ücret 
alınmasını kararl&Ştmın~r. Bu n
retle gazete nakli ücreti yarı yanya 
tenzil edilmiş oluyor. Yeni tarife 
Vekiller Heyetinin tasdikiH sunul
muttur. 

Baya yollan idareeJ, b 
reket saatleri muhafaza edil-
tile lataabultlaa Ankarap 
sabahlan ayrı !tir !fefer terdi 
mek için tetkiklere ~rlşmlftlt• 
suretle Aakarada müstacıd W 
bir yolcunun öğledtD enel 
gelerek tflni gfiaünde takip 
eylemeli temin edil•I.; ola 

Pari1, 30 (A.A.) - Bay Blum, Sen/ 
eyıleti BOayalist federasyonu tarafm
dın sosyalistlerin muvaffakıyetini ve 1 
beynelmilel kadınlık ıününil kutlula• 
mak makudile tertip edilen miting a
n:ısında bir nutuk söylemiş ve demiş
tir ki: 

"Gelecek hilldbnetin en birinci nar 
fesi iktisadi buhran yüzünden geniıle
miş olan en feci ve en habız aefaleti 
tehvin etmek olacaktır.,, 

Bay Blum, kuracağı hUkQmete ko
nrilsıistlerin iıtirakini temin edemedİ.'" 

finden dObyı esef beyan ederek: 
"ldbarda da ikbalde de kendilerile 

t.ter iat.emez beraberis. Muvaffak ol• 
aak da olmıMk da, teairi bliti&ı emek-

çi sırufmı alakadar edecektir. Kom0-1 
nistlerin biaim kabalıatlanmızdan •e 
zafımızdan istifade edeceklerini za:ıne~
mek hatadır.,, demiftir. 

Bu nutkun Bay Blumun, kabineyi 
kurmazdan 6oceki ıon nutku olmak 
ihtimali Yardır. 

Pariı, 30 (A.A.) - Ere Nouvelle 
gazetesinde Bay Hernot diyor ki: 

"Yannld hükOmetin en birinci va
zifesi Fransa ile Anglosakson demok
rasilerini birbirlerine yakınlqtırmak o
lacaktır. Amerika ile eon defa aktedi
len ticaret muahedesi ve Bay Blumun 
beyanatı daha pmdiden ~ok gözet bir 
tesir yaPJDJ§trr. tııgiltere ile de aramız-

Belgrad'ta amelelerle 
Jandarmalar çarpıştı 
revci ameleden biri öldü dört 
jandarma ve 3 işçi yaralandı 

Be1pat. 30 (AA) - D8D, pndl 
lntut ....... ile baDJua brp .... 
Jaallam jladarmalu mwda a.11 
llldllllerol...,.... • 
.... ..... honumda, .... 

p1erlnlD .. altında kallrak. crncl-
lerln lndaakmm ·- iDBdl&ı ettikleri 
şayi olduğu."ldan bir arbede kopmur 

den Pqino Brdo'da tekrardan toptana· 
rak bir miting yapmak istemiılerdir. 

Zabıta memurlan bu toplantıya ınani 

olmak iıteyince grevciler kendilerini 
taı yağmuruna tutmuflardır. 

, Sillhla mukabeleye mecbur kala."l 
jandarmalar bir itçiyi öldllrmiif ve Uç 
tanesini de yaralamıtlardır. Jandarma
lardan dört kiti yaralamm1tır. 

.. . . a.11'11111lL!!. . t.iı-~..!lfl!IP!Ul~· il· .... ~Jtı&llil~EfM·p~tı\. .. J.llP-111ıl1111m•~ 
e uq:nuıı11,,..-'e e,iiuntrdaııı 

kadan, Belgradm dıpn mahallelerin-

Tiyen Çinde bir köprüye 
bomba atıldı 

Japonlai'm tddlalarma gare, nllwı 

da sıkı bir yakınlık haaıl olması elzen:• 

dir.,. ' 
SözU lnıilterenin enditelerlne inti-

kal ettiren Bay Herriot, bu hususta da 
diyor ki: 

l)lğer taraftan ,.,.. bllnadan 111-
tanbula hareket ederek olan Hava 
yollan Ulam müdürü Şevket lsta•
bulda bir kaç gia kadar bldlktan 
881\ra oradan tayyare ne lz1ntn gtde. 
cektir. 

Isınır - ~abal arasında &ana
re Hferlerbae bsinn ortalanna 
başlanacaktır. 

Buıl• tatbik edilıaekw 
reket saatleri, seferle da U 
latanb.ı - lsmir ara911a 
..eNif göz öailade IMll ... 
tanzim edilmiştir. Onun I~ 
alakadarlara tadiline ilakif 
memektMlr. 

"Bay Musolini Deyli Telgraf ıaze

tesine beyanatta bulundu. Suçlanru çt• 
bucak ve katı surette itiraf ettikleri 
takdirde, kendisi, ncri tedbirci devlet
leri affa milbeyya bulundutuııu .ayıu
yor. Acaba, vaktı1e papa yedinci Grc• 
par'm aü dinlenctili gibi, bapn de 
Bay llmolfnlnln .astı dinlenecek mi• 
dil'1 Jtanoaaya .,abat etmenin hot 
Wr tef oldutuııu bilirim. Fakat Bay 
Belenin bu seyahati yapmafa istekli oı
mumdan da ıllphem nrdır.,. 

Aşiretlerin iskanlarına ehe 
miyetre devam ediliyor 

Hiikiimete 
itimat 

Allbra, 30 (Telefonla) - AJüa.. I 
dar Vtklletlere ıe~ea ma16mata 11. 
re, •lr .. cl amam mlf ettftllk mın. 
t.b•da bahuwı Aflrf&lma Wlln
larma .... mlyetle devam olaamak.. 
tadır. ...diye kadar MUa edilerek 

<O.tyam 1 IDclde) tofrak aldbl edilen ~ebe allelerla 
....., olarak çıkm"' elinde al1lh o- •Jm Mili r;epalf&lr. 
larak -De vana hepsi dllşmanlan tara- Diğer taraftan inhisarlar idaresi 
fından alnunI§, daha sonra elleri ve umum müfettişlik mıntakasının mah. 
ayaklan mUtareke zinclrlerile bağlan- dut bazı yerlerinde yapı1makta olan 
DUi bir halde iken AtatUrk'Un bqku- tiltUn zerlyatının lsllhı için gerek bu 
mandanbğr altında yarattığı milli mft- ------------------.':---------
cadele muctzeeini hatırlıyanlar on bet Z A t d b • 1 • • • • • k • • 
yıldanberi gene o bUyilk önderin yilk- ecrı e ır erı goruşme UZ 
sek idaresi albnda elde ettiği bugUnkU 

1 
kudretli varlıkla beraber her ttırJU A • t • h ••k A t • Mıı 
tehlikelere kartı hazır bulunmanın rıan ın u ume ı, 
manbmı kolayca anbyabillrler. 

:.:?:.~~~~= letler Cemiqetinin to 
:r:p·~nş'tlı::k~tr;:~; ... :ı-;:: lanmasıni isti1Jor ... 
Ur. Milli müdafaa vasıtalanmızm en 
yeni ılWılanma fenninin en yeni lcap
larile teçhiz edilmekte oldulunu en 
sallhlyetJI bir ağızdan f§itmek her 
tedbirden evvel kendi BiWıma ve ken
di lra4eline dayanan Tllrk milletinin 
asim ve lmanmı bir kat daha artıra
caktır. 

ASIM ua 

(tlsıyam I UU"İtlfo ı 
HaYU m11habiriaba haber aWıiı

na göre, diplomasi ..ıaatUI ldt blJ. 
le btr teşebbtia vukma beklemiyor. 
larmıt ve ha sebeple .. pftl a•laa. 
nuılardır. 

Harldye nezareti put*et t•rt.11. 

SaYieh tle Slr Drummoncl, Ti 
SaYieh ile Kont de Şambriln 
da ır•n son m81üatlar ,...~_... 
ha nızlyet, HabefiAtanın ilhd' 
riu ltalya ile Milletler Cemi~ 
zası beyninde hadis olaa m 
bertaraf etmete ~alıpaıılarda· 

Tientabı, 30 (A.A.) - Japcmlara 
kartı her ttlrlt1 nUmaJil buma ma
ni olmak lçin alman bUtUD tedbirlere 
rapıen, Tient.ııı ile Taııgtu arum-

tm vukubuldufu .nada bu köpıilnt1iı ------------

illerinden~ c1oıu bir tren PÇBıek· Bir köşk vüzünden 
Jarı mU11Uebetfle kapabm B. ... 
ile BaldYia de köye 11tmlt1Mlr. 

Ba yüsden. badlleidn r-' -. 
halil filerinde ae ı.lr pptılı Ull
plam&llllftJr. 

Gene bu mahafllde slyle11l 
büılına, &ecri tedbirlerin 
geleeek son bahara kadar cle.s9' 
tlrlldltl takdirde nzlyet rlclcll 

ilald ~- knprtlıllne bu gece 
boaılli atJ1mJlbr. Bumm netlCBl ola-
rak, cmu delldr)'olu memurlarlyle 
a;.tabdemWl Japon otcdteJerl tara
fmduı IÜI blr ~ a1tm4a bulun 
duruJmaktadır. 

te idi. Enak dolu bir VflOll harap ol· 
mut, bir çok beygir yara1anmlt ve 
tnm artık yoluna devun edememltt'r. 
İnanca t.elefat yoktur. Japon abltleri 
tahkikat &ÇIDJllardır. • 

Grandi-Eden görüşmesi 
lngiltere doğrudan 

ile müzakerede 
doğruya ltalya 
bulunamaz 

Roma, 30 (A.A.) - B. Suvlg, dtlnl lngiltennin uya} ve 98Crl tedbirlerin 
akf&ID İDCilll ve l'raam btlyOt eJcDe- kaldınlmuma mu.aıt bir liyuet ıa
rlni kabul etmiftir. Bu konupn•1'rm kip edeceği Hmldtnl ın,tlls blkanma 
IOn Gruuli • JDdea mW._ıatlle al&kıdar 1shar etmiftlr. ın,m. ınatbuatmm 
oldup möyleamektedir. hattı b&reletlnda de hmıtll bir defi· 

rttaıyada herbe bilir ki timdiye tildikteD bthledllemme de pzete». 
kadar battı hanketinl tamımlyle Kil· rin netriJ&tlarmd& J9lll bir veche ııs. 
ı.u. Q11DiJet1ne latlnat ~ olan rillmektedlr. llwll 'l'lme9 ıuetai 
fnsUtere balUn ltaı,a • dojrudan ltaı)'&Dlarm tnıuuıer sleyhlnde pro
.. aıa ........ bulunamu. ~ i)'aptıklarqQ yumaktan vu
Buaa nim• Grandi lllq.tıer cemi- geçmJfttr. 
Jeti llollleylnln ~ toplanbsmda 

Kömür mUltezimlerinin tazmi· 
natları hakkında bir tebliğ 

ADkara, 30 (A.A.) - lktisat Ve-( tiyulan devlete geçmif bulunan imn 
kiletinden tebliğ edilmlgtir: ve mültezimlere mezldllo kanunun rs 

Ereğli kömür havzasındaki kömür 
~ariyle Kutla vlllyetlndeki krom 
madenlerini kiraya verm~g bulunma-
larından dolayı 2818 numaralı 'kanu· 
nun 5 lncl maddeai mucibince tma1 
ruhsat tetlkereleriyle maden ihale im-

ve 6 mcı maddelerine göre vertlme8i 
uuıkt.Ul tazminat 1 buiran 936 tari
hinden litbaren tktiat. Veklleti tah
fından verileceği cihetle bu &mil ve 
mlllteaiınleriıı ~ bulran 936 tarihine 
tadar blaat veya muuddak veka. 
rl marifettlyle Ankarada İktisat V• 

Jlllllrld't• 24 ldıi öldlJ 
100 /tif i garalandı 

ıı.ctrlt. 10 (LA.) - Albacete ,.. 
ldalNle baluua 1* kayde poU., mtlf
rlt anaurlar tmllmdan lyaJ eclDGa ve 
rdJb1 putlllne meneup bir 1&ylava 
alt oluı bir JdltkG tahliye tttirmeie çt• 
J'lbk'en bir mada, bir çarpıpıa ol
mut ft ikili poliı olmak O.ere 24 kiti 
almGt, ,O.de:ı futa kiti yanJanmır 
tır. 

Fenerbahçe takımı 
Ru•9a1Ja davet edildi 
Ankara, 30 ( A.A.) - Sovyet büyük 

elçiai Karahan Türkiye pmpiyonu Fe
nubahçe kUlbilniln teınmua veya a
tuıtos aylan zarfında Sovyet Rusyada 
muhtelif maçlar yapmak Ozere davet 
edildiğini hariciye veklletine bildir
mif tir. 

Davetliler meya:unda di~er atletler 
de vardır. MUabeka zamanlan her ne 
kadar temmuz ve ağustoe diye ı&tr 
rilmif iıe de kulübün angajmanlanna 
nazaran bunun tebdili mGmkiin olab:• 
lecektir. 

Wetine mtlracaat etmeleri lhmıdır. 
İktüiat VekiJetine müracaat edemi 

yecek olanlar alacaklı bulundukları 
tazminatı verecekleri temlikname ınu· 
kabilinde Eti bankadan alabileceklerin 
den lmil ve mWtezimlerin doğrudan 
dofruya Eti banka veya bu bankanm 
muhabir olarak .ıöatereceği mUeaeeH
ye yukarda yazılı tarihler carfmda 
müracaat ederek tamıioıtlarmı alm&
lan 16mıchr. 

Tiearet ye fi..... ....fili t., 
Arjantin;. bu teşebbldal IJl bJR. 
lamnktadırlar. 

Zint baalann kaUatlerlM• bu 
tepbbfis, ekonomik kalkınma ne 
sifUI ıerslnliit• izal•I l~in •lzem 
a4deUikleri zecri tedbirlerin i11tuıiıa 
mUr.cer olabilecektir. 
• Finans Aleminin ileri selenlerl, 
Almanyanıll lnılliı torplartna ·~ 
ceği cevabın, lncilterenin ltalyava 
karp takip eyliyeeetf hattı hareket 
Uzerlndı zlyademle ml..tr olac:atını 
alyllyorlar. 

r Hyonr ki: Hadne mlatefan 1. 
~orrllOn, lnstltere bflktmetlaln 
..,....ıteı tlearetl eanlandnwak laa. 
...,.. •8'emaytl buhınd.,..a dla 
Aft• ttaıaaruında ·~ apta 
sa,ı .. lftlr. 

Gıae ba vuiJet ticari kalmma11 
teahll edeetll ltla Arjaatbl lıllktme
tlnla tekllflal •llftfık batmaktadır. 

CeMYn, IO (A.A.) - ArjMltla 
delei-1 Bı a.lauw, lnllla mnml 
Utlp B • .l,_R sl,aret ........ 
yet m••lı•la itti ... dantlal iL 
dren Mr •ta •...aıtlrr. ... ._ 
soan, ..... , relll S.: ..... ili 
konseyta .. IİIMkl nlıll B • ._...kir· 
fl7ıüen ................. .. 

Cemiyet ınahaflllnde, Arjantla 
hükClmetinin dilejtaf n kabul edilmek 
ihtimali balunduğıa eöyleniyor. ' 

Roma, 30 (A.A.) - iyi .._r alaa 
mahafil, halyanm arada •aYaftk 
teminat almadıkça konaeyin pleeek 
içtimaında kendiaiai wmsll ettirmek 
istemiyeceil &a,lealyor. 

Aym,. ma.,afilde beyaa oladwiL 
na ıöıe, B. Grudl ile B. B.... B. 

tir. İtalya uyal clananmak 
mekte, fakat buna mukabil 
tedbirlerin kaldınlacatmı da ~ 
mektedfr. 

Parls, 30 (A.A.) - Ar 
Milletler Cemiyeti aamblestal 
mu da•et bakkıadakl telditiıd 
sa ai,...t ınahafill ,.ksertyetle 
kaqılamıflardır. Asambı.JJI 
1935 tarihli içtbnaı hitam .,. 
udaee tedl edll•lt old ....... 
mabafil, böyle bir davetba 
itibarile hlf bir aahalef ete 
blmıyae1fı t•rtaWlrler. 

Slyual môafll, Arjaıl ... 
, ........ bld llakkna ... 
llusl'blr••talla~ 
... etmtkteclltl••. Zba ~ 
~ bbbMMlbda aoldıal ......--

lıWlıe ............. 11 .... . 

Tas mümessi 
Aniarada ı•••teofliJ 

aifafet v•r'i 
Aıabn, 30 (A.A.,) - Tll 

....,. mubülrl......., 
iülbuüpm~ 
ft'Jılmmln~ .. 
Vlilliallılr. - /:~ 

Ziyafette Sovyet e1Gllitı ~ 
Zalk1ıı ile Emuıun meb'u.u N ~ 
Kütahya meb'usu Nqit ~.....:..f 1 
ta meb'usu Kemal Turan, ~ 
mum mtldtlrU Vedat T~ 
mUdthil M.uvattak 
tnus yazı işleri mUdilrll N.-': 
dar ile ajans ve matbuat _at.ııılP!"..ıılril 
diğer bir çoklan refikalan 111 
te bam bulumnqtur. 



etmenler ve çocuklar 
açılacak kampl~r 

Çocuklar kampı bütün ilk okul Topllaaede llaab lllr lıldlıe 
talebesine açıktır Kıskançlık yüzünden bir kadın öldürüldü 

Dün eabah Tophanede LWeci hen-( Sezai ile buluşmuş, Sirkecide bir lo-f oturan Hayriye isminde bir 
dek mahaJJuinde Hoca Ali sokağın- kantada hanendelik yapmıya başla- biraz f asılalJ üç 8ilih sesi işit:mif, 
da 2 numaralı evde bir cinayet olmuş, mıştır. Sezai Muh8iıle'yi bu yüzden kanya koıtuğu zaman Muhaine' 
bir kadmla bir erkek ölmüştür. kıskanmış, her gün kavga için vesile oğlu yedi Yatmda Vedadı teryat. 

Bu sokaktaki evde 35 yaşında Se- aralllJltır. Bir kaç gtlD sonra Sezai b~. vaziyet.te .ıörmUt, od~q 
zat ile metresi 25 yaşında Muhsine KaraköY.den geçerken Muhsine'yi oto- gırmce feeı bır manr.ara ile kaıılllal 
Leyli oturmaktadır. Muheine'nin es- mobilde görmilş; eve gelince mUthlş nuş!:'. 
ki kocasmdan iki çocuğu vardır. Muh- bir kavga yapmışlardır. . mr .kögedeki. ~o~~a M 
sine tlç sene evvel kocasından ayrıl- Evvelki gUn Muhaine'ye Diyarbe- ile Sezaı kanlar ıçmde olü olarak 
Dl!I kansmı yeni bırakan Sezal ile kirden Mustafa l8minde bir misafir maktadırlar. SeJ&i toplu bir 

' ile metret!line iki kureUil mkmq, 
tanıgarak. bera~r oturmıya başl~ıe- gelince Sezai bu a<\amı kıskanmış, mUıtUr. Mücadele esnl'qdı çr 
tır. Muhsme bır müddet evvel Dıyar- evinden dışarı çıkartnrn:ıtır. k l d bir" ı d Se ·-...ı • . ._ urşun ar an ıs e zaı ~ 

bekire gitmiş, orada hanendelik yap-. Evvelki gece Sezai ile Muhsine ra- nuna isabet ederek ölümlae sebep 
tıktan sonra İstanbul& gelmiştir. kı içmişler, sonra yatmışlardır. Diln muştur. Cinayet tahkikabllli ~ 

Muhsine lstanbula dönünce gene sabah dokuz buçuğa doğru alt katta koymuştur. 
' 

ÇoeaMCIJ' kampı olarak ayrılan Ka Jıköyünde 49 uncu okul binası. 

Kllttr direktörlüğünün yaz ta ti- .tapılan programa söre talebenbl 
~de ilk okul talebelerile, tık okul bir gilnlük hareket ,ekli pögle ola.
'"P'ttJaenlerlne kamplar açacağını caktır: 

hzınlfbk. Saat yedide kalkıı, 8 de kahvaltı, 
Bam gazeteler çocuk kamplarına 8,30 da bayrak t6renl, 8,30 dan 10 a 

hlnız fakir talebelerin almacafmı kadar deniz ve giJneı banyoau. 10 -
: Ueretu hiç bir talebenin kabul e- 12 bahçe, istirahat ve tabiat tetlild, 
"'1-•ll1eeetfni yazmışlardır. Ba ha. 1! de yemek, l!J den 15 e kadar ug
le dofru değildir. Kamp bütün ta. ku, 15 den 16 ya kadar hafif ogun-

IJe l~n açıktır. lar, 16 kahvaltı, 16,30 dan 18 e ktr-
Ktiıtftr direktöril Bay Tevfik ken- dar banyo, 19 da akıam yemeli 

clisue görtlşen yazıcımıza şunl:ırr 20 - 21 radyo ve 21 de uykuya yatış. 
"1tenıl§tir: 

•-Gerek takbe kamplan ve ge- Oiretmen kamplarına gelin~e: 
rtlae IJlretmn kampları ~ ayn Bu kamplar öğretmenlerin gaz ta.. 
flfrı talimatnameler hazırlanmıştır. tilinde dinknmelerini temin maksa-

7'alebe kampı talimatnammne gö. dUe gaptlllllftır. Kamp Biigiikada 
.~; kamp lllr temmuzda baflıyacak, birinci okulda açılacaktır. KendUe. 
- flfuırtoata bUecektir. Çocuklarını rinden galnu 11emek w içmek ücreti 
lu kampa oemwk utiyen DelUer, bu. olarak 15 lira alınacak, yatak levazı
"'1ıttu1rtarı okulların baş ölretmenle- mı kendileri tarafından tedarik edüe
~ ...,,,._ ----.~ l"okl.ir K1ı111n Nz -.011 dP.PtJ- -'""-... ..... _ --:r vanıı-uk- -~ ... ,.. ""'..., ıetınlıw 1M 
~ltillt Ml(Jeeelılntlir. Katnp l>lr tl,,. karn,pc. «rl«ıtlflflann ı,,ı f:ldH 
Ofllık on beı lira, iki aylık otu~ lira- ge"rmelerinl temln için icap. eden bü. 
*r. tün tedbirler aluunlftır. GÜllÜll mrı-

lttlralt eüeek bütan çocuklar f!D. tlll1Jen aaatlerinde okuma Ue vakit 
Deld kaınp doldorrı tarafından mua.. 11eçirllecek, tBrlü ogunlar ve denlz 
Jleııeye tabi tu.tulacaklartlır. Sıhhi banyoları yapılacaktır. 
""'1unu uggun olmı11anlar kaydedil- lıtirak eden öğretmenler yaptla.. 
..,,,erek vermif oldukları taksit ücreti cak programa ha.rligen riaılet ede. 
..,.. fatle lldUect!ktir. ceklerdlr. Ve kentlUeri taraluulan as. 

'I;, mplar Uk okııl 6ğretmenleri ta- çileeek bir ll"'P kamp idare hel/#Jfi 
;"ffldtın idare edUecektir. Çocuklar vazileainl ,arecektir. 
"" tirliJ 11orueu 011JU1lardo.n u.ak Bundan 6afka tarra 6lretmenlni. 

lıclıalacalc, ıık ıık doktor tarafından ne bu kamplara . girmek ~n gaptılt
~ fflleceklerdir. lan dilekler dikkate alınmlf, onlann 

lifİlnplardo.n beklf'nen faydalann da ifUrak edebilmeleri aerbeat bira. 
elde edilmesi için velilerin ~uklan. kılmrtıtır. Girmek iatiyenler direk. 
·~_"""!det zarfında kamptan al- · törliJlllmüu 6lr dile• Ue 6af oura.. 
''"'""~an lbundır. bUeceklerdir .. , 

itfaiye kongresi 
Bag Ihsan qarın 
Viganaga q idigor 
Dört haziranda Viyanada toplana

cak olan arsıulusal itfaiye kongresin
de fe]ırimbıden itfaiye direktörü bay 
lhsan bulunacaktır yann yola çıka
caktır. 

Kongre dört hazirandan on beş ha
zirana kadar Viyanada, on beş hazi
randan sonra da Salzburgda toplantı
sına devam edecektir. 

Bay İhsan ayni .ıamanda Viyanada 
itfaiye teşkilatı etrafında tetkikler 
yapacaktır. Bilhassa hava hücümlarm 
da itfalyenın alınası icap eden tedbir
ler etrafında tetkiklerde bulunacak ve 
ay sonunda şehrimize dönecektir. 

Polle ha.,erferl 

Karısı tarafından ..... , .. 
~Q~mt•MN 

Şi§lide H&lAsk!r Gazi caddesinde 
Hasan bey apartımanmm kapıCISı Ka
ralıiaarlı 1brahim merkeze bir istida 
ile baş vurmuş, karısı Zeliha'nm ken
disini fena halde dövdüğünü şikayet 

etmiştir. Zeliha yakalanmıştır. 

Bir ihtigar kadın 
~encereden düşüp öldü 

Sarıyerde Solak Sinan caddesinde 
36 numaralı evde oturan eczacı Kara
bet'ln annesi 90 yaomda Arsenik ev
velki akeam evinin pencere&lnden ba
karken sokağa dtleıntıe. ölmüştür. 

Gö~ler ini açınca ... 
Langada Mesih paşa yangın yerin

de beygirlerini otlatan Ahmet bir ara
lık uykuya dalım§, bunu gören sabı
kalılardan Nihat Ahmed'in uyuması-IE. ~ p o R 1 Gelenler, Gidenler 1 m fırsat bilerek ceketinin iç cebinde-

- ki aaatle kordonunu ilnıak iatemiftir. 

I .1• El • . Ahmet cebinin kanştınlchğmı duy-

G 
Dfl iZ ÇiSi mue, göslerlni açınca hırsw görerek 

6 QfQSQTQg • Üneş tnciltere büyUk elsiai Sir Peni ve ya.kalam.ıştır. 
lrle~t:mesi efra~ında refika11 Ledi Loren jiln akpmki ekr AOA<:rAN DUŞTU - Beşiktaşta 

.l ~~5 W'. I ı presle Londnya gitinittlr· Çbıar sokakta 10 numaralı evde atu-
1at ~tasaray kU1bUnden bazı ihtillf- İngiliz bliyfik e~ meıunen gittiği ran ıo yqmda Doğan çinar afacm-

,. Ultllr •l•ri 

Öğretmenlere tedavi için 
veriJen izinler 

Şimdiye kadar öğretmenlere sıhhl 
durumları dolayıslle KültUr direktör-
1Uği1 sıhhat ispekterleri tarafından 

tedavi için mezuniyet veriliyordu. ö
nümUzdeki ders yılı başından itibaren 
bir aydan fazla mezuniyet almak isti
yen öğretmenlerin durumları KUltür 
Bakanlığı tarafından da incelenecek
ti;.'° Bakanlık icap ettiği takdirde öğ
retmenleri yeniden muayeneye gönde
rerek ikinci bir inceleme yaptqcak
tır. 

San'at oltallarında 
öntımUzdeki den yılı başından iti

baren san'at ok~da ıslahat yapı
lacaktır. Bir çok villyetlerde açılan 
san'at okulları halk tarafından çok 

Ta.ğbet görmüştilr. Bakanlık bu yıl
dan itibaren Çırak okullan da açmap 
karar vermiş ve lıamiıklara bqla
mıp. 

Bu okullar san'at okullarmm birer 
şubesi olacakt:rr. 

Talebeleri olan bu okul da hazırla
nacak ve ileride san'at okuluna dev
redilecektir. 

B. ADİL - tık ve orta okulları tef
tiş eqnek üzere Cataltaya giden kül
tür yardirekt<SrU bay Adil dtin tehri
mize dönmilftilr. 

Bay Adil tetlQklerinin neticesini 
raporla direktörlUğe bildirecektir. 

lLK OKULLAR KAPANDI -Dün
den itibaren bUtUn illi okullar yaz ta
tili dolayJ&ile kapmmJPrdlr. 

Mezuni)'et imtihauJ.vma da yarın
dan itib~n başlanacaktır. 

ESKi ESERLER AtfAŞTIRMASI 
Sultanahmette Araat8. sokağında 

yapılmakta olan eski eserler araştır
masına devam edilmektedir. Evvelce 
yudığunız gibi Bizanslılann meşhur 
Altm sarayı meydan& çıkmıştır. 

Bundan başka 4 Uncll Murada ait 
bazı alttnlar da bulunm.uetur. 

Uçmak yolunda 
Yurtdaııara kolaf6/c 
göstermek l4zınulr,r 
A:ıkara ile İstanbul U'lllllN& 

yolcu tayyareleri ile on ~ 
ıilrecek tenezdih seferleri' Jllllfllti ... 
karar verilmiı. muhtelif Wllle1lrle 
dan bahıedilmitti. 

Bu yanlan okuyan bir idim 
lılar dün erkenden Y qitk6,e pt 
tayyarelerle uÇIUk ~· 
denlere aWcadar memur evveli 
yapılmıyacapu, ertesi giinü gdm 
rini aöylemi§tir. 

Bu arada tstanbul gazetelerini t 

ıil edenler de uçuı yerine gitmi!lleı4 
Alikadar memur gazetecilerin ta 
tu üzerine gelenlerden altı kaJmı 
ıer lira aldıktan aonra uçurmuı, 
dan sonra Ankaradan gelecek ta 
lerin beklenmesini ıöylemiıtir. 

Gelenlerden 'bazıları teri danmu 
buılan da paralarmr verdikleri 
1Htlerce beklemek sorunda qlıımf~ 
dır. 

Havacdıfa btly6k 6nem •erdi 
gibılerde dün phit olduf1ımu bq 
yeti doğru bulmadık. 

Uçmak için uzak yerlerden bl 
heveslerle gelen yurttaflara !Jl 
olduğu kadar kolayhk ı~ 
çuı itlerini phst duyguıUDU ftre11 
radardan ziyade muntuam bir 
ırama bağlamanın JU2umuna kan 
Bunu ehemmiyetle ipret ediyora. 

Ankara - Istanbul 
ar asında telefon 
konuşmalar-
Ankara ile lstanbul araamclald 

lefon muhabere adedi glttiqe 
lqmaktadır. 

MU1: ayında 13144 görllpne 
mıştır. Geçen sene ayni ay i~ 
habere adedi 11735 idi. 

Hariç memleketlerle yapılan 
rUtmelerde mart a~da 5913 tl 
muştur. 

'1liUnden aynlanlar Günet adiyle memleketinde bir ay kadar kalacaktır. dan düşmO,, eağ ayağı kırılmış, Et-
,,_. bir 1rllp kurmutlardı. nu.., akpm i•taayonda tngw elçilik fal hastahanesine kaldırılmqtır. -;;:;~::;=;;;;~;;;;;;;m;iiii;i;--~~·;;;;;;;;;;;;;;;;;ı; 

1'"'811r uyandıran bu vaziyet ıon erktıu ve lord Loit tarafmdan uğur. PENCEREDEN GİRERKEN -
::-- yeniden blrleımeye doğru bir lanımttır. Sabıkalılardan İsmail evvelki gece A-

}'11 91cuc1a getirmf1, ıon yapılan yupaeada lstanbulpalas aparbmam-
~er ınep .. radaki kardeıuk ve -0-e-v_l_e_t_D_e_m_i_.r,_y_o_l_la_n_n-ın--ı nm tkinci kat penceresinden girerken 

duyguJan:u kunetlendinni§ti. yakal8.DDU1br. 
11-.ınuniyetle ifllret edelim ki bl!• bir aylık varidatı OYUN YOZ'ONDEN KAVGA- Ay 

t. ..: 1rtiıbUn birleımemeai için ortr Devlet demiryollarmm 936 aeneai vanaarayda Toprak sokağında oturan 
'1'ı.:., -.~en hiç bir ıebep kalmamı1 bu· mart ayı zarfmdaki varidatı ı.458.2!>4 Hibıeyin Hakla isminde bir çocukla 
~~dır. tıd tarafın nizamnamelc• Aziz ismindeki arkadaşı oyun yilzüıı-
~ blrlqtlrerek ortaya konulacak tek lirayı bulmuttur. den kavga etmişlerdir. Aziz sol .,,;t.,11,.. 

Bunun 498.726 lirası yolcu nakliya- •-----bf. enin yuılmasma başlanmır tmdan, 809.043 1iraal eeyrl hafiften, den yaralanımştır. Çocuk Balat Muse-
~ Bu it tamamlanınca iki tarafın 5G.2l8 ).jruı ae)'ri aerideıı elde edil- vt hastahanesine kaldmlmıştır. 
~l"tellne bildirilecek ve Galatasaray- miştir. TUTUŞAN YATAK - Osmanbey-
~· rene tek bfr çatı altında toplan- de Şafak sokağında 83 numaralı apar 
: -t o!iea1dardtr. SOKAKLAR NASIL SULA- tnnanm alt katında oturan Liman şir-
Sia•lc/e l k l'J NACAK? keti memurlarmdan Hasan'm yatak 1 t 9arış 01"1 a aı odasındaki elektr'k UtüsU fişte unutul 
..; 1. K. latanbul bötıeai bisiklet Filistin ticaret odası lstanbul bele- m111. cereyandan kızan Uttt yatağı tu-

lnı.._: diyesine bir tezkere göndermit "An- tuşturmuıtur. Yangın sirayet etmeden 
~ aeyriıeier müdürlüjü:ıün titüst., i8mindeki madde ile kantbnl- sandUrlllmUştUr. 
~ "1ıtlarmnı eaat dokuzda Wıi- 111I1 IUlarla BOkaklarm 91&Janmam tak- PATLIYAN GAZ - Aksarayda 
.,.._~ blldirmeıi ve bu saatte ke dirinde sokakların saatlerce rutubf:ti- Millet caddesinde kadızı berber ŞUktı
iL.~ bitirilmesine maddi imldn 'ni muhafaza edeceğini, bu maddeden re'nin dükklnından dün ondille yapı
~.. dolayısile ilin olunan l lstenlrse tedarik edip gönderilebilece- lırken havagazı patlamış, duvardaki 
~ pdilik geri bırüd· flnl bUdirmiftir. Belecliye bu teklifi ayna kmlmıttır. Kimseye bir ,ey ol-

kabül etmemiftir, ma.mJitır. 

-~---·l ı 
:.' -- ~· 3 1 

• 

- Bir Fr:anaız karikaUirli -
KADINLAR NAZIR OLUNCA •.•• 

- Hayala ta m~ daldın. ba)'Ucıiı m 1 
- Hayır. Yapılacak lstizalalara cevap hazırlı7orwn! 
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Algaalstaa misakı Müsta~~I Ahir J:iabeşlı Her şeyden önce itaat 
hukumetı '=------------....-----------------~ 

Yeni lran elçisi , transit yolu 
işi ve diğer mesele ler etrafın
da mühim beyanatta bulundu 

Ankara.da itimatnamesini cumur 
başkanımıza vermiş olan yeni İran el
çisi Bay Halil Fahimi'nin evvelki gün 
şehrimize geldiğini yazmıştık. 

· Bay Halil Fahimi dün Park otelin
de muharıirimizi kabul ederek lran-
Türkiye münasebetleri, mlistakbel pro 
Jeler ve muhtelü meseleler üzerinde 
mühim beyanatta bulunmuştur. 

ELÇİNİN BEYANATI 
Dost memleketin mümessli demi§

tir ki: 
"- Ankara elçiliğine seçildiğim 

vakit Şahinşah hazretleri, • Türkiyedc 
kendimi öz yurdumda imişim gibi his
sedeceğimi son seyahati esnasında 
memleketinizden götürdüğil giizcl ve 
derin intibalannın neticesi olarak söy 
lcmişti. Bu sözlerin hfldkatini mem
ıtuniyctlc anlamı§ bulunuyorum. iki 
konı§ıı devlet arasında tam bir kar
dc~lik münascbat& vardır. Bu miina
scbatın daima inkişafını diliycn lran 
htUcümeti transit nakliyatında Türki
ye yolunıı tercih etmiştir. Tibrizden 
Trabzona uzanan transit yolıtnmı lran 
topraklarındaki k1smınm yapılmasına 

b~lanmtştır. Evvelce bu yol Tibriz
dcn geçip Çul/ aya, oradan da Türle 
hududuna giriyordu. eni yapılan yol 
ise Tibrizdcn sonra. ıllarcnttcn geçtiği 
için eski yoldan 1f, kilometre daha 
kısadır. 

Tiirk topraklarındaki k-ısımda yo
lun Trabzondan Erzuruma kadar uza-
nan kısımları bitmiştir. Yak1nd.a her 
ki memleketteki yollar ikmal edilecek 
tir. Ondan sonra transit nakliyat işi
n yapmak iizere Tıirk ı•c lrmı milli 
l ankalarınm iştiraldle m1lhtelit bir 
·rkct Jcunılacakftr. Bıı §irkctin fM.· 

•ıı...ti~ti·m: ~tefeli iiut eonnı t~.-ı
lrccldir. 

Bı· 1~cyanda nakliyat i§ini zorla§
f r r.•<:l;'a olan bazı vergilerin azaltıl

'fi"' 11.c'lC'lcsi de ayrıca görii§ii?ccck
,. Çfüıl:ıi. nakliyat iicreti ne kadar 

ı ··= olı ·rsa tilccarların rağbetini o 

Türkiyedcn geçecek olan transit 
yolımıoı ehemmiyeti çok biiyükfi(r. 
Bundan dolayıclır ki başka taraflardan 
da bazı teklif /ar yapıldığı halde hii
k"timetimiz Tiirlc transit yolunu terci
he karar vermiştir. 

iki devlet nrasın<la muallakta lrn'f
mış hiç bir mo.sele yoktur. Bazı tica
ri işlerin ise il;i devlet arasıııda dostça 
halledilcbileccfii muhakkaktır. Fakat 
bunarı bir üçihıcihıiüı de bimesi için 
tahriren tcsbiti lazım gelecektir ki, 
btt da bir f orma1itcden ibarettir. 

TÜRK - lRAN - ffiAK - EFGA
NİST AN MİSAKI 

Irakla aramızdaki hııdııt ihtilcif wa 
gelince, evvelce Milletler cemiyetine 
havale edilen bu ihtilaf şimdi doğru
dan doğruya iki detılet aarsında görü
§iilüyor Bıı mcseıe halledilir hallc<til
mcz Tilrkiyc - lraıı - Irak ve Efga
nistan arasında akdi miitcsauvir olan 
misakın miizakcrcsinc başlanması btk 
lcncbilir. Bu mfaakrn mahiyeti alaka
dar hilkumetleriıı noktai na::arlarınca 
tcsbit cdilmi.§sc de §iiphcsiz ki milza
kcre (',sııasmda ctrafilc belli olacaktır. 

ANKARA BİR MUCİZEDİR 
Uzıın zamandanbari istediğim hal

de nıcnılckctinizc ilk defa gcliyorıtm. 
Kısa bir ::amanda modern mimari'lilc 
bir ?nttcize halinde fışkıran Ankarayı 
hayret ve tak,dirlc kar§ıl.ndım. Mem
leketinizle memleketimiz arasrnda mu
vazat halinde bir ilerleme faaliyeti 
'!..'ardır. Zaten Türkiye ve /raıı gibi iki 
kardeş milletten biri ileri giderken 
diğc1'inin geri kalmaması la:;ımdı. 

Nitekim, sizde olduğu, gibi /randa da 
kadınların ink4afı tcmhı edildi. l'c 
bet it tc.A~• wwı- oıaroıc n'9 
bir mii§kiilc 11ğranmadan başarıldı. 

Dil iııkıl<ibı sahasında da T:endi dili-
mizi yabancı 1;clime1erdcn kurtarma
fja çalı.~ıyor 1·c bir taraftan yeni mef
humlara dilinıizdr. isim tıcriyorttz. Bıı 

işle mc~gul olmak ii:crc 1.-urıılan "Fc.r 

kalabilecek m i? J 

M
areşal Badoglio Adisababaya 

girdikten sonra Mussolini 
ŞarkiAfrika harbinin bittiği

ni iJfm etti. Böyle olmakla beraber, 
İtalyanın Habeşistanda sefer ordusu
na ihtiyacı kat'idir. İtalya, henüz, an
cak, toplu Habeş ordularını dağıttı, 

imparatoru ve belli başlı Rasları ka
çırttı. Memleketin iktisadi menbala
rından istifade edebilmek için, zapto
lunan yerlerde, "f1sayiş ve huzur,, un 
kat'i olarak tesisi lazımdır. Fakat, 
şimdilik, bu mesele mevzuu bahis bile 
olamaz. Daha henüz, memleketin ya
rısına yakın bir kısmı işgal olunama
mıştır. İtalyan menbalarından verilen 
haberlere göre, Tana gölü cenubunda
ki Gocam ayaletinin merkezi olan 
Debra-M.arkos şehrine ltalyan kuv
vetleri yeni girmişlerdir. Şimal cep
hesinde bir orduya kumanda etmiş 
olan Ras lmru'nun da müsellah kuv
vetlerle, bu eya !etin ormanlı yüksek 
dağlarmd!!- dolaşmakta olduğu haber 
veriliyor. 

Mavi Nil ıle göller, Kenya ve Su
dan arasında, Kaffa, Gore, Sodo g-ibi 
garp vilayetlerinin, ancak havaların
da ltalynn tayyareleri uçmuş ve top
raklarına İtalyan askerinin ayağı bile 
basmamıştır. Buraların zaptı için kül
liyetli kuvvetlere ihtiyaç olduğu gib! 
şimdiye kadar işgal olunan mıntaka
larda da kuvvetli garnizonlar bulun
dıırmak icap etmektedir. ltalyanın, 
zaptettiği Habeş iilkesin<len iktisaden 
olsun istifadeye başlaması için kuv
vetli ordularla işgalin uzun müddet 
de\'amına ihtiyaç vardır. 

Bu zaman zarfında, henüz işgal 

olunmıyan garp kısımlarındaki Habeş 
hükumeti, bir mukavemet hamlesi 
yaratabilecek midir ve Habcşleı·, ı-on 

bir gerilla, bir çete h:ırbi yaparak İtal
yan nüfuzuna mani olmıya hiç olmaz
sa bu silahlı hüliılii geciktirmiyc mu
::v.a!Cak olabilecekler midir? Mem lPkc
lin bir ucunda mUstakil bır Habeş 

mevcudiyetinin muhafaza \"C devamı iş

te şimdilik çok müşkül, hatta ımkfm
sız gibi görünrn bu hamleye bağlıdır. 

8. o. 
ı · .r c tc artırır. hcnksfaıı., i~imli "fWz cemiyeti,, rrıiz =-=,,,...--=~-=-_,..,,:':'='~--===---

l"ERGILERIN AZALTILMASI 
'l' crgilcrin a:;altılması mescle.~i ii

zer indc alal;adar Tiirk makamlarilo 
tc aslarda bulundum. Aramızda bir 
prcmrip itti/ akı mcı•cut oldufjwıdan 
bu nıcslcnin ya7;ınd.a her iki taraf için 
memnuniyeti mucip olacak bir ~ckil
dr ncticclcncccğini um1ıyorum. 

Kızı lay haftası 
Jıarın başlıyor 
Kızılay kurumu haftası yarından 

itibaren başlıyacaktır. Hafta içinde 
yapılacak eğlenceler ve toplantıların 

programını tesbit etmek üzere dün 
Kızılay merkez kurumunda bir top
lantı yapılmıştır. 

Toplantıya bütün kollar iştirak e
derek programı tesbit etmişlerdir. 

ATATÜRK KôPROSO 

Atatürk köprüsünün temel atma 
resmi yakında yapılacaktır. Köprünün 
Almanyaya ısmarlanan bazı aksamı

nın hazırlanmış olduğu fabrika tara
fından belediyeye bildirilmiştir. Ya
kında Balat atelyesi de faaliyete baş
ı yarak köprünün diğer aksamını en 
kısa bir zamanda yetiştirmeğe çalışa
caktır. 

H A 8 E RLER__,] 

ADLİYEYE VERİLENLER - Za
bıtaya hakaretten suçlu olarak yaka
lanan Hasan'la Eminönünde Niko adlı 
birisini dolandırmaktan suçlu Emin 
adliyeye verilmişlerdir. 

BİR TA YlN - Trakya nafia fen 
mü~avir muavinliğine müzeler mima
rı bay Mazhar tayin edilmiştir. 

Bay Mazhar yeni vazifesine başla

mak üzere bugünlerde Trakyaya gi
decektir. 

her haf ta bulunan kelimeleri brnşiir 

halinde bastırıp biifün. /ı."'iilW.r muhitle
rine yaymaktadır. 

Tanrı lranla Tiirkiycyi kitrtara
cak iki adanı gönderdi. Ve bunlar diin 
yayı 1ıayrctte bırakacak inkılciplar 
yaptılar. Tann onları uzun miiddet ba
§tntızdan ck.~ik cfm<ı.~in ... 

Galatasaraglılar 
toplantısı 

Gal:ıtasaraylılar cemiyetinden: Bı:· 
gün Galatasaray lisesinde, Galatasarar 
lılar tarafından her yıl mutat %lan top
lantı yapılacaktır. Bu toplantının prc• 
gramı şudur: 

1 - Saat onda mektepte toplantı. 
2 - Saat o:l birde konferans salo· 

nunda Ercüment Ekrem (Ermel Talu) 
tarafından mektep ve klübün .tarihçesi 
hakkında bir kaç söz. 

Mektebin en genç ve en yaşh iki 
talebesinin hitabeleri. 

3 - Saat 12,30 da pilav. 
4 - Saat 14,30 da cur.ıuriyet abi

desine çelenk. 
5 - Merasim sonunda müstakbel 

yuvayı ziyaret. 

OTOMATi K TELEFON • 
Evvelce de haber verdiğimiz gibi te 

lcfon muhabere ücretlerinin beş ku
ruşa indirilmesi için yapılan tetkiklere 
devam edilmektedir. Bu mümkün olur
sa otomatik telefon kulubeleri tesis 
edilecek ve bunlara konulacak maki
nelere beş kuruş atılınca istenilen nu
mara ile konuşulabilecektir. 

ÖLÜM 
Ankara Merkez kumandanı binlJ:.ı

şı B. Kemal'in hemşiresi ve Bursa 
Memleket hastahanesi başkatibi R. 
Rifat'ın refikası bayan .Mukaddes g"nç 
yaşında ölmü~tiir. B. Kemal'e ve ke
derdide ailesine taziyetlerimizi bildi
ririz. 

D l kemfzde 

Sivas - Erzurum 
hattı i 'e r liyor 

D ivrik isıa~qonunun 

temelleri atı ldı 
Sivas, (Hususi) - Sivas - Erzu

rum yolu üzerindeki çalı§m ıya büyük 
bir faaliyetle devam edilmektedir. 
Köprülerde, tünellerde, ve kısımlar 
üzerinde günden, güne çalışma ilerle
mektedir. Tren hattının bilhassa Div
riğe yakla§masından sonra büyük hir 
inkişaf baş göstermiştir. Divrik istas
yonunun temelleri atılmı§ ve faaliyete 
başlanmıştır. Tren Divriğe gelecek 
haziranda varmış olacaktır. 

İLKBAHAR YARIŞLARI 
Her yıl Sivasta yapılmakta olan ilk 

bahar at yarışlarına 14 haziranda baş 
}anacaktır. Koşular üç 1 • ~ta sürecek
tir. Şimdiden yarışa katılmak üzere 
yurdun bir çok köşelerinden atlar gel
miye başlamıştır. 

BU YIL MAHSUL BERJ<JKI<..."TLl 
Yağan yağmurlardan sonra Sivas 

ve çe\'resinde hu yılki mahsulün çok 
verimli olacağı anlaşılmaktadır. 

J{ÖYLÜYE BUODA Y 
7.iraat bankası tarafmdan Si\'as 

köylüsüne tohumluk buğday tevzi e
dilmektedir. 

AHAZl TAHR1Rt 
Bu yıl Sivas ve çevresinde haziran 

dan başlamak Uzerc esaslı bir arazi 1 

tahriri yapılacaktır. Defterler hazır

lanmaktadır. 

KÖYLERE SI<~YAHAT 
Halke\•i köycUlük kolu köylerde 

dolaşmak üzere bir program hazırla
mıştır. 

Buna göre bu yıl b' lhassa dağ köy
leri Uzerinde bilyük kafilelerle gezin· 
tiler yapılacaktır. 

Maksim bin guçlükle top yekunu 
yaparak ayağa kalktı. Bugün elli ya
şına bastığı gündü. Bunun şerefir.e, 
lokantada metresine ziyafet çekmişti. 
Her nasılsa hcrzamanki adetinden faz 
la yemiş içmişti. Şarap, sigara, likör 
başına vurmuştu. Metresinin omuzu
na dokunarak: 

"- Haydi kalk, Hüget, saat üçte 
bir konseye gitmiye mecburum. Fa
kat önce eve uğramalıyım." 

Dedi. Lokantadan çıktılar. Hava 
bozmuştu. İnce bir yağmur yağıyor
du. 

••- Hani araba!,, • 
"- Dur, bir taksi bulalım.,, 
Maksim, buluvardan geçen otoma· 

billerden birine işaret edince Hüget 
itirazda bulundu: 

••- Hayır, ötekine binelim.,. 
Bu öteki dediği yeni model, yumur 

ta sarısı bir otomobildi. Bindiler. Mo
tör harekete başladı. Biraz ötede bir 
polisin işareti üzerine arabayı durdur
mıya mecbur oldu. Polis yana~arak 

dedi ki: 
"- Duraktan (itcde yolcu almanm 

yasak olduğunu bilmiyor musun? !~a
ğıtlarını göster. Ceza yazacağım!,. 

Maksim'in canı sıkıldı. Memura 
karşı söylenmiye başladı: 

''- Buda ne demek oluyor? Bir 
yandan I<,rıınsada hürriyet var diyo
ruz, bir yandan da istediğimiz otomo
bile binmek hakkından mahrum edi
liyorı.ız. Ne güzel hiirriyet doğrusu! .. 

Hüget iliı. ve etti : 

••- Ne ayıp fiey! insan bir teırıiz 
otomobil bulunca binmiyecek mi?,, 

Polis bu EÖ7.lcre aldırmıyarak ceza
yı yazdı. Sonra ?ıfaksim 'e döniip dt:di 
ki= 

••- Ben size bir şey mi ı:ıöyledim? 
İstediğiniz otomobili SC'çmekte ser
bestsin:z. Yalnız eoför nizama karşı 
ıtaatsiztıkte butunt1u. 'Utomobllterın 

bulunduğu yerden ancak elli metro 
ötede yolcu alacaktı. Bunu yapmadı. 

Ben anımla konuşuyor. onun hakkın
da yapılması lazım gelen şeyi yapı

yorıım . Vazifeme karışacak olursanız 
sizin hakkınıztb. da bir z:ıbıt tut~-

nm!., 
Maksinı su:;tu. O i"aten uysal, ka

nuna nizama itaat eder bir adamdı. 

Fakat nasıl<Ja bu3iin i"ki ''e tütün 
sinirlerini bozmuştu. Fazla b·r ~PY 
söylcm<' ..... "k. ml"sele ~ıkarrnrunak i<;in 
otomobilden indi. 

"- Gel Hüget, dedi. Boş yere vak
timizi kaybetmiyelim. Başka bir ara-
baya binelim.,, • 

••- Polisten korktun mu Maksiln? 
Ayıp sana!., 

"- Korkacak bir r;ey yok, memur 
haklıdır. Madem polis nizamı bövlc 
imiş, şoför ona itaat etmeli, bizi da
ha ötede bindirmeli idi. Nizama karşı 

- F ranıızcadan -

gelmiş tabii cezaya çarptıraca.kllf· 
lyi vatandaş olmak için kanuna ut 
mak birinci şarttır.,. 

İnce yağmurun altında yanyaıı' 
gidiyorlardı. Hüget'in öfkesi bafllS' 
çıkmıştı. 

"- Böyle ıslana ıslana yaya ati 
gideceğiz? Aşkolsun. Bari bir ~ 
sokulalım da yağmurun dinın~ 

bckliyelim !,, 
Dedi. Maksim soğukkanlılıkla er 

vap verdi: 
"- Canım, sabırsızlık etme. Şinıdl 

nerde ise bir otomobil geçer.. ht'r 
bak! .. ,, 

Güzel tesadüf! Bu taksi de 
gibi yeni model ve yumurta 
renginde idi. İşaret ettiler. Şoför, ırıo
törü yavaşaltarak yanlarına geldi \'t 
başını camdan çıkarıp dedi ki: 

"- Burada binmek yasaktır. Elli 
adım kadar yürür, şu köşe başına gi• 
ders<'niz sizi alabilirim.,, 

Otomobil yürüdü gitti. Köşede dur' 
du. ltfaksim metresinin koluna gire"' 
rek hızlı adımlarla yürlidüler. Mık• 
sim gidecekleri yerin adını verdikte• 
sonra polisten hıncını almak i~in fO" 
före işittirecek bir sesle konuşmıY• 
ha.şlntlı: 

"- Böyle saçma bir nizama itaat 
etmek aptallıktır. İstediğin yerde oto 
mobile binmiyecek, yağmur altında el• 
lı metro yol yürüyeceksiniz. Bu, p0li· 
sin halka karş ı en büyük saygısızhtı• 
daha doğrusu hakareti demektir. ()y• 
le ya, Parisliler <;ocuk mu ki "şöyle 
yap, böyle yapma,, diye emirler vel"' 
sinler. Artık bu zamanda böyle güç• 
lüklerle uğraşılır mı?., 

Otomobil gidiyor. şoför bir ee1 
işitmiyor gibiydi. Maksim, daha tsı• 
la söylemedi, sustu. Fakat öteden ~O" 
förün glir scsı işitildi: 

"- Jster iyi, ister kötü olsun r.t• 
6tUnlaa« Uluı.t; t!t.111~h ta:ı.ıım.lıı. ~·~ 
hatsız intizam olamaz. İntizamı~ nu• 
lunmadığı yerde anarşi vardır. Askf'f 
gibi itaat olursa hcrşey yolunda gi• 
der. E"er herkes aklına geleni yapmı.IC 
isterı:e usul ve intizam kalmaz.,, 

Maksim kızdı: 

"- Bann ders mi ,·ermek istiyor
sun?,. 

"- Hayır, ne münasebet! Yaluıı 
fikrimi söylüyorum.,, 

Artık gelmişlerdi. Şoför otomobi• 
!in kapısını açtı. Vendicıine verilen ı.a· 

rayı aldı. fakat bahşişi reddederell 
par~aklarmı selam vaziyetinde kal" 
ketinin kenanna götürdü. Göz uciyle 
Maksim 'i siizerek : 

"- F.enden'z, haşmetlu Çar hal" 
retlerinin Kazak muhafız bölUğtı ra"' 
bık yüzbaş1sı prens "Vladimir voroo• 
çakof!., 

Dedi ve ağır adımlarla direkl!!iyo
geçerek makineyi harekete getirdi. 

.... ....................................................................................... 
Bartın lılar kuraklıkla 

mücacıe eqe 
hazır anıqor. ar 

Bar1 mdan gelen haberlere gi>re 
Bartın ı-c-:ylüleri çok hayırlı ve nümu
ne ola.-'\k bir karar vermişlerdir. Ge
çen S0"l! bir parça kurak giden ha•a
lnrdıuı ·-:arar gören köyliilcr, bu yıl 

hava!arm yağmurlu gitmesinden isti
fade "..:erek bir karış toprağı boş ın

rakm;yacak derecede çalışmışlardır 

Yalnı1. sonradan havaların gene kurnk 
gi.Jerck zarar görmeleri ihtimalini dü
şUnc:::ı köylüler, Bartın ırmağından ıs

tifadc etmek iç'n <;are aramağa baş
lanrn~lardır. Bnrtin kaymakamı Na
... ım Günescn, köylülerle göriişerek 

\.ı.1al açmak için parasız <;alışıp ca
lı9mıyacaklarını sormuş, bütün köy
?uier memnuniyetle çalışacaklarını söy 
l1.;.nişler hnttrı kendilerinin çahştırıl

nıası için ricada bulunmuşlardır. 

Bunun üzerine vaziyet vilayet ma
'kamma bildirilmiş, vilayetten Baym
....ıırlık makamına yazılarak mühendis 
'Slenmiştir. 

Şimdi mühendisin göstereceği yol 
üzerinde r.alışılacak ve Bartın köylüle 
ri kuraklığa derelerinden i~ifade tt
mek suretile karşı koyl}caklardır. 

Katil t\yşe idama 
mahkôm edildi 
Adana, (Hususi) - Karaisahıııtl 

Karsantı nahiyesinin Çarhpare köytlO 
den Kasım Ali Hasan'm karısı Dudll 
ile oğlu Aliye arsenikli bal yedirnı,
suretile hor ıkisini öldürmekten suçld 
Ayşe'nin mahkemesi sona ermiştir. 

1 Ayşe çıldırasiya sevdiği Kasım .41 

ismindeki adama kavuşmak için ç!ll'f 
aramış ve bugünkü medeni kanuo• 
göre bu adama kavuşamıyacağını an· 
layınca hileli ve caniyane bir plS' 
kurarak Kasım Ali'nin karısı ve ç<1' 
cuğuna arsen k karıştırdığı balı yedit 
miş ve zavallıları bu suretle öldUf
müştür . 

Ayşe şimdiye kadar Uç defa idarl'l1 

mahküm olmuş fakat evrakları ?tfalt"' 
kemci temyizce nakzen iade edilınİfı.I 

Dördiincü mahkemesi de sona et- ı 
miş ve Karsantılı Ayşe dördüncU d#' 
fa idama mahkum edilmiştir. 

Karar resen temyize t abi olduğull" 
dan, evrak Temyiz mahkemesine göl"' 
derilecektir. 

TOHUMLUK BU(iDAY - Zir .. t 
VekUeti tohumluğa ihtiyacı olan k6~ 
lWere dağıtılmak üzere Bartın& l 'l" 
bin kilo buğday göndermiıstir. 
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hÖliinıün nöbet 
eklediği 

liinlerde 
e 

l<ırıl <ı.tt arap memleketlerinde in· 
Qrın y • b 

lqy.}I erıne ombalar, tanklar, 
Perık~,.e~e~ konu§Uyor. Grev, ke
Çq'lı erı ındirilmiı bomboı kapalı 
lctb :,_ lnQkineleri sükuta daimi§ 

rı~a b 
Jıerıi d ıı arap memleketlerinin 

ekoruclur 
.ı\ • 

~Qv Ylar VQr ki, her gün bir sokak 
gQrınc/ b" k k" •. VercJ• ... a ır aç ıfının can 
ıgı • • 

d.. 1'tt aıanılar, radyolar gün-
~rı g" 

verı llne artan bir hayretle haber 
' :Vorlar n·· h t _J .. tirırle •. • unyanın ra a aofe· 
releb· ~lrniye en çok alııkın1 en 
~il, 1 '"•anlarının bombalarla ko· 
ter "1:Ya bCl§lamaları bu hayretin 

~e ten ıebebidir. 
~ . .. 

!q f 
~~rk 0 Praklar uzun anrlar, 
/~ Devletinin ana vatan parça-
L rıclan b" • l k ··k-'lQtı ırı o ara su unun, ra-
~.}I:: ve neıenin cwılJCl§tığı bah-

ll Yurt1Cl1'dı. 
Qh _," 'l1nrtlar 918 den sonraki mu-

eqele l b"-.J 
'"'el r e '""en uzaklcqtılar. Bu 
l>ıed er_de bu ayrılığın sebeplerini 
IQr-.1 ertı diinyaya §Öyle anlatıyor-

1111: ,, 
İtJQ - Onlar bu güzel yurtlan 

re edemediler. 
/./i~ b" 1~ ır emperyalist emele bağ-

tii, 0
1ntf ve emperyalizmle dö-

rtaeyi • • b"l • b• ·ıı · ~l>etı"' ,..ıar ı mıf ır mı etın 

ıı,.~ h •ılatile bu aözlere inan· 
"'f cleiiJdik. 

Şirnc1,· .• •• l-'" B • .J 
lh.. gunu ge uı. ızae on ,,,. tiik 
Orıl un içinde ya§ıyan yerler, 
lh. Qrrl'l elinde on sene içinde bir 
"'~r • k 
ı.,.rl fr cıynatı halini aldı. Şehir-
~t kan dalgalanıyor. Sokak 
~~l~rıncla korku ve ölüm nöbet 

1.Vor. 

itte b • .J 
ile rzaen uzak yılların yega-

'l'ıııhaseb • f il eıı .. 
>o1 il ihtilal, istiklôle giden bir 
ttıı:l'l 1'cqlangıcı, bir millet kur
~ '""un yaratıcı hamlesi ise, 
' ltc/Q • 
'1ii

1 
ınsanlık önünde bize de 

çii eıl'l bir iftihar hisıesi vardır. 
lt~ii h· b" 

rıt411 .ıç rr emperyalist devleti 

• • • Uzaktan • • Yakından ... 
. . ·~·~ ... . ~ ~. . 

Pariste bir şampiyonu öldüren kadın 
bir sene hapse mahhU.m oldu 

1935 yılı mayısının ikinci güuü 
spor şampiyonlarından Hanri Pelisye
yi öldüren metresi Kamil Tarol mu
hakemesi Sen-e-Uuaz jüri heyeti önün 
de yapılmış ve genç kadın bir sene 
hapse mahkı1m olmuştur. Fransız ga
zeteleri vak'ayı şöyle anlatıyorlar: 

Kamil Tarol yirmi beş yaşında gü
zel, kara saçlı, ince yüzlü bir kadın
dır. Üç sene evli bir adamla yaşamış
tı. Bu adam onun sebebine karısından 
ayrılmış, fakat Tarol büyük şampiyon 
Pelisye'nin karısı olmayı kurmuştu. 

Pelisye karısının ölümünden bir yıl 

sonra Kamil'i kendi villasına getirdi. 
Birlikte yaşamıya başladılar. Metre
sin Janın adında güzel bir kızkardeşi 
vardı. O da villaya gelip yerleşti. Gün 
geçtikçe Pelisye bu kıza karşı da a:a
ka göstermiye başladı. Nihayet geçen 
mayısın ikinci günü ehemmiyetsiz bir 
kavga feci hadiseye sebep oldu. Şam
piyonun metresi mahkemede vak'ı:ıyı 

şöyle anlattı: 

"- Mutbahta Pelisye, kızkardeşim 
Janin ile kavga ediyor, onu tokatlı-

yordu. Ben mani olmak için aralarına 
girdim. O zaman beni de tokatlamtya 
başladı. Odama kaçtım. Arkamdan 

gelerek tekme ve yumrukla beni c:ö
vüyordu. Yatağımın üzerine düştüm. 
Pelisye tabancasını alıp şakağıma fa . 
yadı. Kendimden gec:tim. Bir iki da
kika sonra kendime gelince mutbat.ta 

bir çığlık koptu, koştum. Pelisye bl:r 
bıçak yakalamış kızkardeşimin üzeri
ne hücum ediyordu. Artık ne yapa, a
ğımı şaşırdım. Odadan tabancayı ala· 
nk rastgele ateş ettim. Ne yaptığı
mın farkında deiTil<lim. 

Dinlenen şahitlerin ifadelerirıde 

bayan Tarol'un bu işte bir kastı oldu
ğuna delfüct edecek bir cihet gönil
müyordu. Ölen şampiyonuı:ı krzı ha· 
kimin sorusuna karşı, babasının met
resi aleyhinde söz söyliyecek hiG in 
sözü olmadığını. kendisine iyi arka· 
da!ihk ctm i!l olduğunu söyledi. 

Nihayet jüri heyeti Kamil Tarol'un 
bir yıl hapsına, ve cezanın teciline ka
raı- verdi. 

Mısırda bir dansöz Amer1ka iktısadi 
kesilerek öldürüldü buhrandan kurtulmuş .. 
Kahirede tüyler ürpertici bir cina- Artık Amerika buhrandan kurtul-

yet olmuştur. Bu şehirde "Bosfor,, muş, refah devrine girmiş bulunuyor. 
adını taşıyan bir gazinoda İmetsalel Bunun en büyük delili meşhur "Ünyon 
Favsi adında ve yirmi üç yaşında çok Klüb,, ün duvarlarmdaki kağıtların 
güzel bir kız dansözlük ediyord ı. Rı- çıkarılmasıdır. Bunları duvar kağıdı 
zın dansları ve güzelliği en yi.ıksek sanmamalıdır. 1929 da bu klübün 
tabakadan olan erkekleri alakalandı- azaları, buhran sebebilc birer 
rıyordu. Söylendiğine göre bir çok Mı- birer battıkça kendi işlerine ait 
sır paşaları, beyleri, hatta Mekkeli olan eshamı klübün duvarlarına p'..ines 
emirlerden bazıları ona aşık idiler. ile asıyorlardı. Üzerlerindeki rakam 

Kahire serserilerinden bir kısmı itibarile milyonlar değerinde olan bu 
dansöze müracaat etmiş "seni koru- esham artık kağıt fiyatına düşmfü~~ü. 
yacağız, bunun için bize ayda dört Fakat işler değişince, bu eski milyo-
Mısır lirası vereceksin,, demişlerdi. ~ nerlerin işleri yoluna girmiye ve es-
Dansöz buna kulak asmamış, seçtiği ham <ja kıymetini bulm1y~ başlayınca 
dört muhafızı kullanmakta devam et· duvarlara astıkları eshamı toplamış-
miştir. Fakat sersesrilerin tacizleri lardır. Klübün duvarlarında bucinsten 

Yukarıda resmini gördüğünüz on tek bir kağıt kalmaması buhranın 
arttığı için polise haber vermek mcc· k" d b M · s t se ız yaşın a sarışın ayan aıa 0 • geçtiğini isbat ediyormuş .. 
buriyetinde kalınıştır. Polis komiseri zo Gaskonya güzellik kraliçesi seçil- ----------------
taşradan yeni geldiğinden bu müraca- miştir. kızın üzerine saldırarak boğazını kes-
atı adi bir dedikoduya hamel ile ehem ---------------- mek suretile öldürmüşlerdir. Katiller· 
miyet vermemiştir. nin bulunduğu gazinoya girmiye mu- den Kemal Hararı kaçarl:ırken seyir-

Bunun üzerine sekiz yüz seyirci-{ vaffak olan serseriler danstan sonra ciler tarafından yakalanmıştır. 

cı , -

1Gezintiler1 

Niçin kuvvetliyiz? 
Dünyanın karma karışık bir 

çağındayız. Belki tarih. ömrün
de böyle günler görmedi. Bütün 
üfuklarda: ''iki el bir baş için· 
dir !,, yazılı. Eskiden ortalı/. bir
az lıararsa, azıcık sular bu/an:;a, 
Babıali ürperir, .saray kuşkula

nır, hudutlar ıinerdi. Bütün ı;ü· 
riiltülerin bizim yorganın ba~tna 
koptuğuna yürekten :nanmıştıh .• 
Hemen telaşlı toplanmalar yapı

lrr, en öndeki kurdun ağzına atı
lacak lo!~malar tasarlanırdı ''Hün
kar iskelesi,, adile anılan muahe
de Osmanlı saltanafının alın da
marını çatlatmış qibiydi A.rtrk 
hiç bir tek/il karşısında şah!ana
mıyor ~erelimizin kılıcı sıyrıl mı· 

yordu. 

O ulfursuz günlerden sonra bir 
de bugüne bakın. Gökle yet ara· 
sı durmadan sarsılırken, dört bu
cakta kı}·ametler koparken, göz
lerimiz srnırlarımızm çevresinde, 
pençe/erimiz kılıçlarımızın sapın· 
da dimdikiz. 

Devlet gemisinin dümeninde e>-

turqn büyük adam, "hazırız!,, 

diye güı·lüyor. Trablus, Anafar
talar, Sakarya ve Dumlupınar t~ 
pelerine basa basa kurtarıcılığa 
yükselen canlı harika, top bn~ın
dakilere ruhunun ateşini veriyvr •• 
Bütün gece pervane uğultusu pı

rıldak çakışı ve avcı ııçrayışlarr 
içinde dolaşıyor. Kaç kere gör
dük, ki onun dolaştığı yerlerde 
kıvıfoım yanar dağ. damla deniz 
olur. Ona sürünen bir ordu, 
çarka tutulmuş bir bıçak gibi kca
kinleşir. 

Bir aiim, "Büyük tarihlere sa
hip olan milletler, canlılardan 'Zi· 
yacle ölüler tarafından idare edi
lir!,, hükmünü vermiştir. Anane
yi doğurmah, göreneği kanunlaş· 
tırmak bakımından bu hüküm 
doğrudur. Fakat yeni Türkün 

S. Gezgin 
'(LfU/cıı sayı/ayı çeviriniz) 

İfti4l~rtılıkelerindeki halkları bir 
"· Q/ ela • h _, _, ---
tiıtii l • vasına mr""C" urreceae -----
~İi l'1 4tffirntif değildir. Dünya 12 tiner kollannı açıp tutmu§, bu sefer ikisi birden YL· 

mu§ak karın içine koyun koyuna yuvarlanmışlardı. 
Bu ıırada en tehlikeli hamleler yapan, atletik vücu
duıiun sert çizgllerile, çevik kıvrılıp bükülüş!erile k<. 
filenin gözlerini hayret ve t:ıkdirle dolduran Olker, 
dik bir meyilden aşağıya hızla kaymakta idi; bir kü
çük saniye içinde gözleri doktor Çetinerin kolları < ~ 
raunda dönen Mis Kolete ilişti, dikkatinin küçük bir 
za'fı ile bastonu elinden uçtu, birden ayak'arındaki 

skilerden biri fırladı, genç kız kendisini tutamıyarak 
doludizgin yuvarlandı, bir kaç metre ileride düştü. 

başı karların altında örtülü bir taşa çarparak kendi
sini kaybetti. 

ker, Çetinerin eıki arkadatlanndan bir hekimin Çe
kirgedeki küçük hususi hastahanesine nakledilmitti; 
Sevim, Çekirgede bir otele yerle~ti; Çetiner, hasta. 
nede beyaz gömleği giydi ve hastasının başı ucun. 
dan ayrıJm.adı. Hasta, kendisini bilmiyordu. 

'I>:· •ten.ti '-el . t "h. _, .. ... ci~·· ~ erı arı ı, aunyanın 
~'111·· 

l~cl il kızartacak facialarla do
ltr, 

lclQre • "d 'k ~Qd ııe ı are ettı , ıeı çık-
ı, 

l 1•tikl "l el ~t d·· 0 avaaı iae, hiç bir Jev-
ttıİiıt :~Ya tarihine bizim kadar 

Q ıl millet teılim etmedi. 

'- Sad rl Ertem ......____-----
Ne'OlJork berberleri 
~e grev yaptılar 

ttli§le ~Ork berberleri grev Han et-
lıA.ı tdır. B . . 

~1.11 bi unun netıcesı olarak yirmi 
~İltztı llden fazJa berber dükkanı iş 
~ eı haı 

btı.n e gelmiştir. Fakat patron-
Saıorııa~n da çaresini bulmuşlardır. 
~~t'ztıs.rıa;ı açık bulunduruyorlar ve 
t~altk b Yapan san'atkarlarm yerine 
~1§ .•• a 1 boyacıları bulunduruyorlar-

Uludağın yükıek teraslannda ayaklarında ılit· 
ıu, ellerindeki ıkiıtokları bazan baston hazan diiınen 
ıibi kullanarak, c!üıe ICalka, gülüıe oynaya ıpor Y<'• 

pan kadınlı erkekli kafile, ilk günü büyük bir neı'e 
içinde geçirdiler. Bol aydınlık içinde kamıatan göz
ler bazan anıızın kapanıyor, küçük bir heıapaı:ılrk, 
ucu tekerlekli bastonların vazifesini yapmaması, ve
ya her hangi bir ihtiyatsı:ı.lık karlann birbirine karı· 
§iP etrafa ve havaya .açılmasına ıebep oluyor ve et· 
raftakiler dütene kahkahalarla gülüyorlardı . 

Uludağ, bir iki yıldır ititmeğe baıladrğı alman
ca, fransızca hayret nidalarını henüz yadırgıyor; fr. 
kat alı~cak! Dağın yüksek bir düzlüğüne yapılan 

otelin işleyebilmesi için bu seslerin çoğalması lazım ..• 

Bir Anadolu ıehrinde ve hele böyle karlarla Ör· 
tülü bir dağ başında temiz bir otel, güzel döşek, sı· 

cak odalar, iyi ıerviı ve radyo ecnebileri olduğu kr. 

dar ve daha ziyade hlanbullu Türkleri derin bir hay· 
ret içinde bırakmıştı; birçck'arı Avrupa medeniyeti
nin Türkiyeye Sirkeci garından gir~iği.ni ve Haydar
paşa istaıyonundan öteye gitmediğini zannederlerdi. 
Bir Anadolu şehrinde konfor? Kayak eğlenceıine gi
derken bir çok mahrumiyetlere kat1aııaaıklannı dü· 
şünenlcr, büyük ve tatlı bir sürpriz · kar,111nda ka'. 
mı,Jardt. 

KayakçıJar iyi bir uykudan ve rahat geçirilen 
b:r geceden ıonra başlıyan ikinci günü içlennde ar· 
tan bir hotnutlukla bitirdiler; dağın arkasına doğru 
çıkış yapmışlar, bir çok gezip eğlenmişler, iştahlı ye
n:.ek yerdşler ve neş'elerunişlerdi. 

Oçüncü gün ayni ıev•nçle ba,ladı; fakat acı bi'. 
ti: Mis Kolet, almanca bir şınkı söyliyerek, zikzak
lar c::izerek. nazlı nazlı kayarken yolun altında doktor 
Çetinerin kendis:ne bıık•ığını görmüş, birden hızmı 

artbntrak gen~ adamın ilıtOne dofnı ablarak !fakı-. 
latmı§b; kadının dütmesine mani olmak lstiyen Çe-

önce kafiledeki Alman profesörlerden bir hekim 
sıhhi imlat çantasile b '.rlikte yetişerek Olkere ilk 
yardımı yaptı, başının arkasındaki küçük yarayı tc. 
mizledi, pansım.an etti; doktor Çetiner de gelmişti, 
sargıyı sarmak için profesöre hizmet etmek istemiş, 

fakat muvaffak olamamıştı. Yüzü sapsarı idi; elleri 
titriyor ve karların üstünde kendisinden geçmiş göz
leri kapalı yatan genç kadına anlamıyan gözlerle br-. 

kıyordu. 

Hastayı otele götürmek istedi1er; Alman profe· 

sör: 

- Şehre indiriniz, c!edi, şehre ve bir hastah;. 
neye ... Başı taşa çok şiddetle çarpmasaydı birden 
kendisini kaybetmezdi; müh·m bir şey olabilir. 

Olker, dağın yamacındaki yola ka<l.r iki kişinin 
kucağında indir:ldi; orada otomDbiller bekJiyordu. 

Beklenilmedik kaza herkesin keyfini kaçırmıştı; 
tatil de bitır..ek üzere idi; kayakçılar lstanbula dör. 
diiler. 
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Hastahanenin temiz çini taşlan, aydınlık odatP. 
rı ve kendisine mahsus ilaçlı kokusu Çetinerin üstün. 
de birden uyandırıcı bir ilaç tesiri yapıp kendisine 
gelmesine sebep olmuttu; hele arkasına geçirdiği br. 
yaz hekim gömleği ... Bu kılık ve bu dekor içinde Çe· 
tiner, bütün iradelerine sahip, dikkatli, tecrübeli, er. 

ki usta doktor oluyor ve hastasını büyük bir itina ile 
hissiz ve bitaraf, tedavi e::!iyordu; hastahanenin ani 
sahibi olan hekim, odada birer beyaz gölge halinde 
dolaşan hastabakıcılar g'bi birden ikinci dereceye 
düşmüştü; Çetiner, o k'\dar işinin ve hastasının sahi
bi idi. Gece olup ta hastahaneden ayrılma saati gelir. 
ce beyaz gömleği çıkarıp oda kapısının arkasına a:n· 
yor ve hastanede,.. cıkı>r çıkr.-az ızbrabı başlıyordu. 

Sanki o ya]nız bilgiıi ile ve tccrübelerile hareket ,._ 
den hekim. kapının ark'lsına aınlrmş olan beyaz röm
leğin icinde kaln'lş•ır ve l-<1'l•ahane kapısından r'ır-. 

rıya çıkan adam. b:r bao:k""·rlır; J( af ası i"Jerr.iycn, 
yalnız sinirlerile vaşrya.,. tPk vP •-.bit bir fikrin .-~~. 

cevesi icinde mahpus, hayale bağlı, şuursuz ve aş " 
bir erkek. 

Doktor Çetiner, ruhivatcılann sahsiyetin iltilr·. 
mesi adını verdikleri hadisenin simdi kendi nefs'n<f• 
sanki opsPrv2syonunu yapıvor lı?:b:ydi. Vaktile r:ku. 
muş olduğ'J tıp kitaplımndan birinin kalın karcı ,..·•. 

Ç · d k l • · di gözünün önüne gel:yor, ortasından bir r-h:fe etiner, o tor o duğu için, hasta ile bera~r 
Bursada kaldı; ilhan, kafiledeki ecnebi banka mü- ke-rıdi kcrır'is=ne arıhyor ve ş•t ntırl,.r cl"'c•or r ... tin. 

dürlerinden birinin geçk'n k'ill'Jsile daha samimi bir 
hava içinde seyahat edebilmek için Sevimi: "Ayıp 

olur, Ulkeri hasta hasta burada yalnız bırakmamalı
sın!,, diyerek Bursada kalmağa mecbur ebnişti. U!. 

erin p,-Ö7Ü..,Ün ö.,\hd~n ai;r, ağır, düşündürerek ,c-
İnsanı hasta ederek geçiyor: 

(Arkası var) 
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Yeni Orman Kanunu 
esasları KADER 18. yihasının 

lSTANBUL - 12,30. Muhtelif plak Muharriri: Voıter 
•• 

Çeviren : A. US 

Her sene Ağaç Bayramı yapılacak, 
Mekteplerde ve kışlalarda ağaç ser
gisi hakkında konferanslar verilecek 

lar ve halk musikisi, 18. Dans mu-ı·············· 11 
siklsi <plak), 18,30. "Am bassadör,, us' 
den nakil. Varyete musikisi, 19,45 Ha- Sadığın geldiği bu yer Mısırın küçük tuttu. Biri mızrağı çekıyor, öb 
herler, 20. Gitar ve mandolifı (plak), bir .köyü idi. Adamı bir yer aradığı sıra· mının eli11den almak istıyordd-aıt1' 
20,30. Stüdyo orkestraları, 21.30. Son d:ı Sadık ta böyün bir tarafında kendi bu çeki~mc arasında mı.ırak 
haberelr. kendine geziniyordu. Bu sırada gözüne lündü. O vakit Mnııb addi 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan- yolun yakınlarında bir kadın ile bir er• kılıcını çekti. Sadık da kendi 
sının gazetelere mahsus havadis ser- kek itişti. Kadın feryat ederek yerden, eline aldı. İkisi de birbirlerin' - 2 -

Yeni orman JAyihasında orman 
şu suretle tarif edilmektedir: 

simatına göre orman kadastrolarını visi verilecektir. gökten imdat arıyor, bağırıp sağmyor, ettiler. M11ırlı herif ne kadar 

"Kendi kendine yetişmiş ,·cya ek
mekle yetiştirilmiş olup her çeşit or
man hasılatı veren ağaç ve ağaççıkla. 
rın toplu hallerine yerlerile beraber 
orman denilir. Sazlıklar ve muhitin 
tabiatl itibarile kurü ve baltalık ya. 
pılmıyan veya sepet florasile örtülii 
yerler, dikenlik ve fundah!dar, park
lar ve ev avluları ve ormanlara biti
fik olmfyan ve beş hfktardan az sa. 
hipll arazi üzerinde küçük grup ha. 
Hncle1d ağaçlar ve fidanlıklar orman 
ayılmaz.,, 

Kanun liyihasınm diğer bir mad
desi: 

Bununla beraber hükumete, bu
lunduk.lan mevkiin hususiyetleri ba. 
kımmdan ağaçla mestur olmıyan ve 
beş hektardan da kil~k olan yerleri 
de orman saya bilmek salahiyetini 
yermektedir. 

Şahıs, ktiy, kasaba ve müessese. 
Jere alt ormanların \'e de,·let o•man
lan Uzerindeki otlak, yaylak ve su
lak gibi ayni hakların sahipleri tapa 
senetlerini ve her türlü tasarruf ve. 
ı!likalannt kanunun kabul edilerek tat. 
bik mevkUne konduğu tarihten itiba
ren bir buçuk yıl içinde mensup bu
lunduğu kazanın en büyük mülkiye 
memuruna vermeğe mecbur olacaktır. 
orman umum reisliğt bu ,·esikaları 
tanıyıp tanımadığını müracaat tari. 
hlnden itibaren bir yıl içinde müra
caat ahiplerlne bildirecektir. 

Orman muta.,arrıflan ile hükftmet 
arasında çıkacak ihtilafları hal ve 
fasletmek üzere orman kadastro mah
kemeleri kurulacaktır. 

Demek oluyor ki kanunun tatbik 
mevkiine konulm!l.Sını müteakip mem
lekette mevcut bütün ormanların 

mülkiyetleri umumi bir tetkikten gc. 
çirilecektir. Ayrıca ormanlar1a hu 
ormanlarm !ç n bitişiğindeki otlak, 
yaylak, kışlak n solaklarının sınır. 

Janması ve aynJması için, Ziraat Ve
liletince tayin edilecek bir mühendi
sin riyaseti altında bir hukukçu, yük. 
sek tahsil gi.lrmü~ iki orman memmu. 
kasabalarda belediye, köylerde ihtL 
yar mec:IU.leri tarafından• seçilecek bi
rer kifiden mürekkep olmak üzere 
orman kadastro komisyonları kurula
caktır. 

Kanun bu baptaki hllkümlerin tat. 
Mkile memlekette mevcut ormanları
mmn ltakfJd miktar ve '"aziyetlerfni 
teahit etmek imkanı temin edilmiş o
lacaktır ki bunun ehemmiyeti aşikar
dır. 

Difer mühim bir nokta daHiyfüa_ 
mn her yıl en aşağı 250 bin hektar 
arazi Uzerlnde ve sınırlama, ayırma 

l ... i en fOk beş sene içinde bitirmek 
mecburiyetini esas hükümleri İ!;İne 

almlf bulunmaktadır. Yapılacak i-ı.İn 
büyük1üğüne göre bu beş sene müd. 
detin hiç de çok olmadığı maydan
daclır. 

Tahdit komisyonlanndan başka 

teşkil olwıatak orman kadastro ko
misyonlan da her vilayetin kaza tak. 

,anlı zalerleri bu ltükmii Je yere 

•ereli. Ôliim meyclanlannda, ga

nimet solrcilannda. açlık çukur· 
lannJa, 1'ütün ümitlerin söndüğü 
karanlıklarda ve en parlak zaler 
aydınlıklarında büyüklerimizi •ı -
nadak. Vardığımız uç~ bin kere 
inanmak oldu. En büyüğümüzden 
en küçüğümüu kaJm ~pimiz 'bu 
önJerlerle Türk diinycuır.ın yeni 
gür.eşlere 'koftuğunu göri' oruz. 
Anrlann kazdığı mezardan ""enk j 
ve hayat dolu bir vatan çılzarma· 
nnı ln1ml.,, ona korumc::ı r clcğ
Jaklan gün öğrenmi§lcrclir. 

/fle 6unun için kuvvetliyiz. 

S. Gezgin 

tesbitle mükeJlef tutulacaktır. Orman ,_ ___________ , __ -.! 

kadastrosına esas teşkil edecek olan B o R s A 
haritalar gene kanunun neşre konul-
duğu tarihten itibaren azami on sene 1 30 • a • 938 
içinde bitirilmiş olacaktır. --llbalarmclıa----Jlldn---~---elaalu---.... --I 

Gerek orman sınırlarının tahdidi rt8de muamele görmleNb. 11a11am1u 

ve gerek e harita alınması için böyle .. , ıı de U.,.... •tlt ftpllan•· 

muayyen müddetler bulunması, hü- .- A R A L A R 
kiimetin orman işlerini behemehal 
yoluna koymağa azmettiğini göster
diği kadar, hedefli cah~manın ka. 
nunlaştırıldığını gösteren yeni bir mi
saldir. 

PARASIZ iNTiFA KALDIRILACAK 

Layiha ile kabulü teklif edilen mü
him eseslardan biri de parasız intifa 
haklarının kaldırılmasıdır. Yalnız 

•ı.oncsn 
•N9TJOR 
•Parla 

• MDano 
• llrtlb.I 
•Atlaa 
•Cene'n'I 
•11cıtJ9 
• AılMerdımJ . .,.. 
• Btokbcıılm 

ti&> ··-l87 -
un.-
~-
JIH. -
m-
u-
8'.-
88-
d8-

·~ ~· -
• lladrto US-....... 111-
•v....,.. ı!S-
• Audapefte H.-
•ama.., 16-
• lleJcr94 62 -
•YolEOb•- ıU -
•AJtm 1170-
•Bukaoc '"i-

ıı-~~~~~~~~~~~~~• 

yeniden yerleştirilecek göçmenlerle C E K L E R 
felakete uğrıyan köY.lülere yeniden 

• l..ıondr'a 689.00 • Viyana f.~840 
yapacakları evler için bir defaya ıpah- • Nevyorlr u.MJ • Madrfd 6 62 
sus olmak üzere, parasız kerestelik •Parla tt.08 •BerUD ı.t7&0 
verilmesi ve orman içinde ve yahut da • llD&Do 10.0Mt • Varpa UW6 
civarında oturan köylüler için İ.<;tis. • BrG1r!ıe1 t.• • • Bad8flf'tıl ~8 
nai bazı hükümler kabul edilmPkte- •AUaa "'4&'.(ı •11111nt ıl11.99C> 

•O..nre ı.Meu •Bllp.o ıut118 
dir. •8a17a ISB.ff •T•• ••me ıt.7148 

Bu hükümler arasında, ormanla- •AIDlardma t.ı'IM> •llOlllıowa M9ll 
nn içinde veya orman sınırlanna köy •Pnl 19.D • 8lıMbcılm BOi 
ortasından üfkt hattı müstakfm ilze- ı-----E-S_H_A_M------11ı 
rine beş kilometre uzaklıkta bulunan 
köylerin ticaret ve yatt ihtiyaçları 

·için ev başına en fazla bir hektar or
man ayrılacağı da vardır. 

ORiJIANLAR VE BlJTllN MABSU
LATI KORUNACAK 

Ormanlardaki ağaçlan soymak, 
yalamuk çıkarmak, ya' ağaçlardan 
çıra ~ıkaTmak, ağacın tepesini ve 
~mft-.-tll'l11a""' ~ .fWa 

kesmek, burç atmak veya kesmek, 
orman örtüsünü kaldırmak yasak e. 
dilecektir. 

" Ra"lrlı• 10.80 
• Amıdolu ~.00 
.., l 'lU 

•· llQ'l17 16.IDJ 
Kerbs Buılr 68l U 
o. 8lprta .00 
Pcıamnonb u.) 

ldkrazl•r 
• 1183 T .Bor. l :ı!U.l 

1'l'alDft7 ..w 
ÇlmelltD 1Q46 
Oaım DiL 000 
ş.rk DiL 0.00 
eaı,.. JOO 

fJark m. -- ~ 00 
Teletoa 000 

T•hvlller 

• • • • D il.l6 l'ramYQ 
• • • hl 11.00 ttdltnD 

..JJ,W 

ııı:ro 
lf~ 
H20 lltik.Oahllt "9 00 Anadolu ı 

• Ergen! tatile. 96,00 AııadoJu D 
1921' A M 10 00 4nadola m 
8. l!:nurmn sı6 fıO • MUDhıMO A 

"·:fil 
•7~ 

lı2W Orman idaresinin yazı ile izni ol
madıkça kuru veyahut yaş ağaç ke-ı .. --·------------' 
silmiyecektir. 

Orman işletilmesi ve orman mah. PA7.AR Pazartesi 
sul1eri satış1an için ayn bir talimat- 1 Mayıs 1 Haziran 

ıı'=I====== 1 O R.Evv~l l 1 R.Evvel name yapılacaktır. Bu talimatname-•• 
nin alAkadar ihtisas dairelerinin rey atın oogup 4 31 4 30 

'
·e mu··ıaleasının alınarak yapıla-.ı.. Gllrı batıp 19,.14 19.35 -a• Saba.b D..... ;J,8() S 8() 

layihada aynca tasrih edilmektedir. otte ....... 12 12 ı2 12 
Şimdiye kadar koru ve baltalık. Wndl aam.uı J6,1J 16.11 

k ğa 1 d' 1 ri A.kf!UD IWDUI 19,34 19.35 )ardan kesilece a ç ann ıp e ne Yatsı ........, 2 1.::1! 21 33 
çeşit çeı;;it damgalar vurulmakta ve ım-ıı 2.ı 7 2.l6 
bu yüzden bazı yanlışlıklar da olmak- Ydmıeçenctınıerı ı~ ısı 
ta idi. Bunun önüne geçmek için Ydm kalan gtınlert 215 214 
bir (Devlet orman ~ekki) yapılacakl•---------..ıı----:ı 

\"C b"\ı sekide damgalanmış hiç bir a-ır---------------111 1 
ğaç ke!-!ilmiyecektir. 

MER'A KOTl.'lYONL.4RI 

Orman kanunu liiyihuınm otlak 
,.e mera işleri hakkında kabul ettiği 
yeni hükümler arasında, bu işlrri 
tetkik etmek üzere. kanunun nepin. 
den itibaren Uç ay i~i~de, her Yill-ı 
yette birer mera koml8yonanan teşkfl j 
edileceği de vardır. Mera komi~yon
ları, valilerin riya.setinde olacaktır. ı 
Ilu komisyonların kararları, 10 8eM

Jik orman planının ilk senesi i~inde l 
,·erilmiş olacaktır. 1 

Uı:rihada zikredilen müddet için
de Ziraat Bakanlığına bildirilmiyetek 
mera hakları sakıt olacaktır. 

l'E.V/ BiR BAYRAM .. 

Yeni kanunun en mühim kısmı, 

hiç ~Uphe rok ki, memleketin af,aç-
landınlmnsına dair olan kısmıdır. I.:l
yihanın bir maddesi bu hmMta de,·
Jete bir mecburiyet tahmil etmekte. 
dir. 

Bu maat>de aynen ş ... •le denilmek
tedir: 

"Orman Umum Reisliii deviet or. 
mnnlnrını genişletmeie. ''a.•"flarım 
ük~eıtmeye, orman sınırı dahilin

deki açık, çıplak, "yangın görmüş 

'e ~eyrekleşmiş ku;ımlarını ağ:arlaıı. 
dırılmas•nı temine mecburdur .•. 

La,·ihanın hükumete tahmil etti
ği bu mecburjyet sözde bırakılmamış. 
bilAkis bu mecburiyetin yerine ıetf. 

Zahire satışı 

a.&aabal ticaret n ublıe bonumda dibi 
llllDmllle ırö- (ldlo) mMclelnr 

NeY'I: 

Buiday (yumuf8k) 
Buiday ( 1ert) 
Buiday (kızılca) 

Çavdar 
Mwr lteyaz 
Yapak Enurum 

Peynir beyaz 
Zerdeva derisi çifti 
Sansar derisi çifti 

Kunduz derW çifti 

Tilki d.iıi Pfti 
Tavtan derisi adedi 

Kf. P. 
l:n .. 

Kf. P. 
ICD cıolr 

6,28 
6,30 
1,27,5 

5,9 
5,2Ş 
65 

25 
3000 

2500 

1000 

350 
18 

7 
5,30 

25,10 
3200 

1000 
19,5 

----------------------------=ı rilmesi için lazım gelen maddi n ma
nevi bütün vesait dü~ünülmilş ,.e te
min edilmiştir. 

Bu kabilden olarak bütün ,·ilaret, 
kaza, nahiye ve köylerde (Ağa~ bay
ramı) yapılması Kabul edilmittlr 

LAyihanın ağaç bnrramından bah
Mden maddesi a)·nen şövledir: 

Madde 70 - Her ,;liyet. kaza, 
nahiye ve köyler ağac bayramı yap
makla mükelleftir. ViHiyetler bay. 
ram yapılacak yerleri her .ene Ziraat 
\·ekaletine bildirirler. Ziraat Veka- I 
leli uygun görürse. bir programı ,·e 
bir planı ile ağaçlandırılmayı mahal., 
llne bildirir. Teştir yapılması plln 

hiddet ve şiddet içinde olan adam da ise Sadık h~psini maharetle 
onu:ı arkasından koşarak kendisini ta• raknuştı. Bu arada kadın ç' 
kip ediyordu. Nihayet bu adam kadını tü."le oturarak hem saçını b9fdl' 
yakaladı. Kadın erkeğin dizlerine düş- tiyor, hem de onlara ba~ 
ti.:. Erkek ise yumrukları ite .zavallıyı lı hasmına nisbetlc daha kU 
dövüyordu. dık ise daha maharetli idi. ~ 

Sadık erkeğin bu hücumlarına, ka- larınr batı ite idare eden bir 
dının ise bilikiı yalvumalarına bakıp bi vuruıuyordu; öteki çıl~ 
ıuna hükmetti ki ortada bir kıskançlık kimse gibi hareketlerini kat bİf 
ve aadakatıizlik meselesi vardı. Fakat tin keyfine bırakmııtı. 
bu kadının güzelliğine, hatti biraz da Bu auretle Sadık bumına 
zavallı Astrateye benzediği:ıe dikkat e· ti ve silahını kullanamaz bir ıı"' 
dince kalbinde ona ka?Jl bir meyil, Mı- tirdi. Mısırlı Sadığın üstüne 
sırlı erkeğe kal"§ı bir nefret peyda ol· atılmak isterken o ötekini 
du. Kadın Sadığa bakarak baiınyor • sıktı, kılıcmı göğaU Uatilnde 
du: halde yere yıktı; bayatı:ıa tıır 

- Allah için bana imdat ediniz 1 Beni vermemek üzere mücadeleye 
bu barbar adamın elinden alınız. Be- vermek teklifinde bu1undu. B11 

nim hayatımı kurtarınız.,, Mısırlı hançerini çekti; galip bir 
Diyordu. yete geldiği, fakat gene haya~ 
Sadık bu istimdat sesleri Uzerine. zarar vermemek istediği bir sd' 

koıtu, kadm ile erkeğin arasına gir- dığı yaraladı. O vakit Sadık 
di. Bir parçacık Mısır dilini biliyor• rek kılıcını hasmmm göğaüııe 
du. Bu dil ile e.r,keğe f(iyle dedi: Ondan aonra kadının yanı:ıa ~ 

- Eğer sizde biraz insanlık hissi derek sakin bir ses ile şöyle ~· 
varsa bu kadmı:l güzelliğine ve zaafı· - Onu öldürmek iatemeıdil" 
na hürmet göıtermeğe davet ederim. kat beni mecbur etti. Sizin in 
Sizin böyle ayaklarınıza düıen ve göz zı aldım. Hayatımda bu kadat 
yaşlarından baıka kendisi için müd<.· bir ~dam görmedim. Onun eliıt":: 
faa vasıtası bulunmyan böyle bir tabiat kurtarmıı oldum. Şimdi be."1defl P" 

harikasını e.zmek yakıırr mı?,. jster misiniz?,, 
Hiddetten kudurmuı olan bu adam 

Sadığın bu sözünü ititir iıitmez JU 
cevabı verdi: 

- A ... demek sen de bu kadı."lın a
fıklanndan birisisin öyle mi? O halde 
timdi senden iyice bir intikam alayım.,. 

Herif bir taraftan böyle söylerken 
6bür taraftan da bir eli ne saçlannstan 
yakalamı§ olduğu kadım bıraktı ve 
mızrağını alarak Sadığa hücum etti. 
Sadık soğuk kanlılığını muhafaza ede
rek bu mızrak hücumunu kolayca sav· 
dı, mızrağın demirli olan uç tara{mı 

n programa ithal edilen yiJayetler. 
masrafı hususi idarelerce temia edil
mek üzere lüzumu kadar daimi veya 
muvakkat orman fidanlıkları tesisine 
mecburdurlar. 

Her ane, frıltdr edU•k ..ıapın 
risatille göre ala~ bay:ramn11• kac 
ıiin devam ecleeeti Ye hugt ~·e 
başlayıp hangi gUnde bltecell n aha. 
linin fştitak sınlan •iliyetltt idar~ 
heyetince tesbit olunur. 

Bayramın ilk günü mahallin en 
bUy1lk mU11riye memuru veya veki1i 
tarafından mftnulu bjr Od 9hle açı
larak en bti~k onnan memuru ve 
bulunmadığı takdirde ziraat memuru 
tarafmdan idare ol01tur. 'Bayramın 

hltamnda afaçla11dınunın tarlltfni 
denmlr ve ahit kılauk bi1" ya:n kô
nular. Bu sahalar orman meta11m
nun bulu••adığr takdfrl'lr zlnat •e. 
marunun daimi 11tiirakabeteri •ltm
<dadır. .Ağaçlandrrıları y.er-lerin ko
runması ve koruma iti Ye ••rafları 
köy sandddanaa Ye belediyeye aid
dir. 

Ağa~ bayramını yapmıyan ve şart_ 
Jarını gözetmiyen. fidanların kuru
masına ve hara~ olmasına ıııebep olan 
yerlerin muhtarları Ye htikOmet ve 
bel~iye reisleri mesul eclilirler •. , 

MEKTEP VE KIŞLALARDA

Ata~ sngtMnl bUtUn ger.~lere 
aşılayabilmek i~ liyihaya 9if1e ltir 
madde konmqtor: 

Madde 72 - Ata~ R\'gifıtnl klrpe 
\'e genç dimağlara kuV\'etle aşılamak 
için bütün ilk n orta •tktep talebe. 
lerile bütün a.slu~rlere ağa~ların fay
dalannı Lihinlere yerleştlrttek den;_ 
ler okutturulması ve 111ektep ve kıtla
larda her sene ağaç diktirilaaesi ve 
bu ağaçlann talebe ve askere baktrrıl. 
ması için Ziraat Vekaleti iJe birUkte 
l\1i11i l\lücla faa ,.e Maarif \' ekal~tleri 
hir program hazırlayıp tatbik eder
ler.., 

Omer N. Köıtan 

Bunun Ü.Zerine kadın 1u 
de bulundu: 

- Sen benim aşıkımı öldürdilJl
limden gelse aenin kalbini ~ 
ça ededm. 

- Fakat bayanım, senin Aftı' 
lan bu adam dünyanın garip ~ 
lftlıfüdur. 0 seni bütün nYMetiJC 
yordu. Sen benden iatimdat 
çin benim de hayatıma kaı 

- Ah, isterim ki o beni daJll 
dövmeJi idi. Ben böyle lıir cJayal' 
tahak olmuştum. Ben onun 
damarla;ını uyandırmıJtnn. Beni 
düğü jçi=t atiah kendisinden raJI 
ve aen onun yerine gebereaio 1 

Sadık bundan fevkalade-~ 
tü. Hayatında hiç befllldan g ",Jl 

bir derecede hiddetltndi. Bu kaoP" 

- Bayanım, bütün gü.ze 
rağmen seni bir iyi dövmek ilt 
Se:l o kadar garip bir mahltl~ 
kat ben bu .zahmete girmek i 
rum.., 

Dedi ve sonra devesine ~ 
y~ 8oiru ilerledi. Devesi daıa. bil 
adım atar atmaz arkasından bir 

sesler gelmeğe başladı. Bap~.-(İ 
te bakınca (Bahit) 1i Cl5rt _. •. 

duğunu gördü. Bunlar son auıtd'i)I' 
liyorlardı. tçlerhıden biri ,oJlad 
rinneki kadını &örünce batırdı: 

- Bu mutlaka onu:ı kenc:ıilicli'' 
. ot··· 7.e gösterilen resme çok ben.zıY 

Dedi. Bunun herine kadını.~ 
dılar. Bu oda kadın tekrar s.cn·· 
kasından bağırıyordu: 

bil' _ Ey yabancı adam, ban• S 
daha iyilik et te yardıma ıeJ. 
§ikiyet ettiğim için JwaunmıllJJ 
dilerim. Bana imdat et. öwoc:et' 
dar senin kölen olurum!., • tJ1 

Artık Sadık içerisinde 1>6-1!~ .. ll 
dın için bu adamlar ile ın~ ~ 
mek arzusunu duymuyordu. öt' 
dönerek cevap verdi: • __,_İ 

- Si.z beni artık ele ı~ 
niı... ~ 

Esasen Sadık yaralı idi. ~art / 
ka:llar akıyordu. Tedaviye ihtl~ f 
dr. tbtima1 ki Ba bil kralı ıı-, ~ 
rafından gönderilmiş olan bll ~ 
damın manzarası Sadığı endirl ;.:; 

yordu. Büvük bir süratle~kaf' ,~ 
ıittf. Artık bu dört sUTariıdt' 
dolavı Mra~lı kadını ;... ~ 
dü~Onmeğ'e hali vokta. 'Ball~ 
her hu vPrin ka~mm tabiatı 
hayretler ~inde bıralmmtı. 

c..trı- """' 
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Savgetler ilinde : 

Sovyet doktor arının 
arsıulusal temasları 

YOLLARDA ~rı=nmıc: .. :.:um:-. 

Sağdan yürünecekl Pdrasız Doktor 
ve durulmıyacak .. 1 KURUN hekimleri mektupla soru-

tostyanı ı incideJ ı ft 1 1 d ki d• 
olmadıiı &ibi yürümeyi intisama elma- 1 an ara a cevap verece er ır 

Balık üzerinde tecrübeler - Hazerde 
deniz nakliyah - 3000 metrede buğday 

nm da büyü,k bir zaruret teşkil ettiği 

muhakkaktır. JtURUtt olna~ ,,cm bir 

Bir çok kimaeler vardır ki yol o~ hizmette bllbqna,-: Pmw mm 
ta~da durup dakikalarca konugur ve • yene .• 
geçenlere yol vermeyi alallarma bile ı! KURUN hekimleri İltaabul ft U• 
ıetirmezler. Bu arada geçmek için mi.:•jfi kiidar ve K.adıköy taraf~ bafta-

SoYJet talabetlDln •lmlffaklyet
lıtrt Yabancı 111et11leketlerde bftyik bir =:a ile takip edilmekte ve Sovyet 

torlannın arsıulusal &emaslan her 
>ıl rittı'kçe artmaktadır. 

193S H SoV)'eUer Birliği, Anka. 
'- TUrk tıp kongresine, Londra ar
~-l Nevropatolojt kongresine, 
~llQel annulusal mesleki hu~bk -

kongresine, Roına anndua.J 
~ T~nne kongresine. Brüksel sadır 
~klan, Budapeşte Dermatolo
:-Vfterolejl, Bolonya Stoınatolo. 
~ Kalıue cerrahi arsıulusal kon

""lertne iştirak etmiştir. 
ti Ba kongrelerdeki ~ovyet delegele. 

•'-nda Jnymt'tU aclamlannda11 
~~ .. ~urdenko, Prof Şwrn, Prof. 
:-~ Prof. Dan.işevski. Prof Lu
~ Prof. Petrof, Prof. Moşkovski, 

of. Sisin, Prof. Boya çek. Prof. 
~ellclze ve saire bulunmakta idi. 

~ Milletler Cemiyetinin da
"'tt Uzertne, Prof. Moşkovskt Stnga. 
·~malarya hakkmcla bir seri a~rs ;e konterans vermiş. P.rof. Şten ve 
'-akı de Briksel •• Londrada ih

::- kuıı-l~rnula ders okat•aşlar. 

1 
da birer gün KURUN okuyucularım 

hlJeiı Aral denizinden getirilen iki ne- uade iıtiyenlere zorbalıkla cevap ve-
vl balık tiretilmektedir. parasız muayene etmeye hazırdırlar. 

tenler de g5rli1ür. Bu 1tıöarla beledi- Bundan istifade etmek için sadece 
Karadeniz kefalı, Hazer denizine yenin aldığı kararı yerinde alınmış bir Hı. KURUN o1rnyucımı olmak ve ncş-

çok i-' ahpn11 ft mükemmel nrette k ,_ k b ı B ı b ~· arar o ... ra u uyoruz. unun a C• li. rettilimia kuponlan kesip biriktir-
Uremiltir. tık defa olarak Hazer 'ke- ı 

raber bu kararı muvaffakıyetle ve sıh- H mek ki.fidir. • • Y~j kupMI !ıir defa mafallarmm avlanmasına başlanmıştır 
d K _ hatle tatbik etmenin bir hayli güç ola• İ! ayene açan yetecektir. Şimdi de ,gene Hazer denizin e ara H 

deniz hamBtsinin üretilmesine çalışıl- cağt da muhakkaktır. • H MUAYENE YERLERi 

111ütadır. Bunun için karann evvela bütün 1 lstanbuJ için muayene yeri Xunaa 
Amur nehrinde de, Kamçatkadan · yurttqlan duyunılması için belediye• idarehaneıidir .Okuyucularımız, Anka 

getirilerek bundan bir ~ yıl önee nin muhtelif ıekillerde propaganda yap i ra caddesinde Kurun idarehanesi ya-
muhl·m miktarda bu nehire dökülmn.. 

11 
nında ''VAKiT" kütüphanesine mU· 

'"S' maaını bu anada belediy4 -zabıtası me- r. 
olan balıklar avlanmağa bqla111J§br. murlan tarafından halkın bir müddet ı· racaatla biriktirdt"klm kuponlardan 

Yeni yeni açılmakta olan kanallar ! yedisin; gösterdikleri takdirde ken• 
ikaz edilmesini, sokaklara levhalar a• ı 

üzerindeki bUyük bentlere ve sun'i ı -dilerine bir ftlika •erilecek ve bu•~ 
l. aılmaaını lüzumlu görüyoruz. Her ha1• ılı göllere de mühim miktarda kıymeti i sikayı alanlar pazartesi günleri öğ-

balıklar atılmakta ve üretilmelerine de cezanın, halkın bu tenbihi tamamile .1 leden 90nra aut 14 den yirmiye ka-
çalışılmalrtatbr. duyduğu kanaati hasıl olmadan ve bu 1 dar kütüphanenin Ustünde KURUN 

_, ld. karann tatbikinde &üçlükler doğura- n idarehanesinde doktorumuza kendi . 
Hazerde u.eniz na ıgatı catı muhakkak otan eeçit yerlerinin 11 ıennı muayene ettinbnecekterdir. 

Hazer denizi Vapur illetme idare- ipretle:ımeai meselesi halledilmeden J DICER YERLER 
sinin verdiği rakamlara göre, bu yıl kesilmeye bqlanmamaaı makul ve • Uskt\dar için muayene yeri ttı • 
içinde Hazer Ticaret filosu 13 milyon mantık! olur. küdarda Ahmediyede ecnaze yanın • 
ton CfY& taşıyacaktır. Belediyenin ayni kanm ilerde C.- daki 20 numan1ı mir'. Muayene gii· 

77 bin metrede taggare lerde bilet alına gibi hallere de tatbiki nü ve saati cumartesi &ünleri 6ğle· 
Meşhur Sovyet tayyarecisi Şevçen- çok yerinde olacaktır. deA 80IU"a •• den yirmiye bdarda. 

ko, iki kiıilik açık bir tayyare ile ve • KackWylııule muayene~ Mil-

yanmda 365 kilo likletiade lilzumlu ei• Bay Titül esk o bilrdarda 30 numaralı dokt,,r Leon'un 
yaile beraber, bir yülaleklik UÇUfU yap evidir. Muayene eiinQ çal)8DÜaa, u-

mıg ve ıı.100 me.trcye bdar çdamt - Belgrad'ta ati 14 - 20 arasıdır. ,_:935 711& içinde Sovyetler Birli- • 'Beyof!unc!a muayene yeri Par • 
fo.a_e Mr sert arsıulual koncreler tır.10 bin metrede havanın harareti il'" <O•t 11a111 l indde) ma1drapn1a tıaaHa)' c!urapda lSS 
aoaannuş ve tı\bi müsamereler veril. numaralı Ham"---.. mnda 2 

lllltttr. fırdan apğı 67 ve 11,1~0 metrede ise Aynı zamanda B. Tltileskonan .,..~ ----
ırfrrdan aıugyı 55 derece olatak tesbit Pariste B. Blum ve Flanden ile ke. iod "atta rvntpa •""" ' ALt 

LeJdn-d ft Moıskovodo fizyolo- :r AHIR. h ·eli B Ji •&- olunmu11tur. Bu uçuş bir B&at 35 daki- nuımaları neticesinde B. Stoyadl•• M ın muayene aneaı r. u • 
1 

l'raullual koagresi toplanmış Mil. :o' da ••• n .. :ı .: 14 18 ttft ka sürmüıtür. • viçl haberdar edeceği söyleniyor. ra muayene•- pazu.uaw • 
1 r Cemiyeti ~ğlık komitesinin ma- Belgrad, 30 (A.A.) _ HilkOmet aramdrr. 
ll'J'a haldaadaki içtimalan Gorkide, !1000 t d b ~d·ag • r---............... ı..__ ~-1' _, me re e D5 merkezi hamafilinde, Romanya dış -.-,.ua rv.uuuuae -• • 

ı .t.~tlzıaa komitesini• toplantllan Yüksek Pamir yaylasında Horoga' lcılen· bakanı B. Titüleskonun ani zi. smda Trakya apartımanmcla doktor 
""~"~o.,.da yapıJmı~tır. ~ 

civarında deniz sathından u, bin met- zareti büyük bir a.lika uyandıqDıştır.. Kirimi muaywdwıcaidiI. .Muayene 
1 ~kongrelere yabancı memleket. re yükseklikte, bu yıl ilk defa olarak Yarı resmi bir •embadaa .....,... ıtlnU panrteal. __,..e saati 14-20 
;"" en mühim tıp ilim adamları iş.. bujday ekilecektir. dljine göre, TitüJeskoll1111 .,..Jaatin- anmckr. 
'-il eylemiştir. Bu 7ı1 tecrllbe mahiyetinde yapı- deki mabat, Yugeslav lrlktmetlai, Yubnda ipret edilen yerlere ya-

'Ba yıl Sovvet tıp alemhun yaban- Kü lı ti d KURUN di 1ru 
J la.'l bu ekim iyı" netice veıirıe. ıelc• yakında 'BUkreşte yapılacak olan - zı saa er e un ye • 

er lllemleketlerle temastan daha 21 • .... ~- cek yıllar ekim ameliyesi çok genİJ bir ,.Uk Aıatant devlet başkanları konf e- ponu ile müracaat edecek okurlarunıa 
"•119 --1-11-~1.tir. Prof. Brenner :w. " ·~ı-- saha üzerinde yaplacaktır. nam ııftcramı hakkında mali.attar • KURUN doktcırlan tarafından para-
e Pı.f. Zbenki. Milletler Cemiyeti etmektir. B. Tlt81Mko, &J'DI saman. sız muavene edileceklerdir. 
"llık L--ı·t .... lnı·n toplantılarına ı·~ ' D 1- '·ı"mı· :: 

-.o ~ 9•- r'Glllll~ e" da B. Ste,adtn~ aoa Puta ...._ 1 Y•di~~uNpoTnG~.:ıtlıŞğLıEndRal KURUN ~etmek üzere Cenevreye gitmişler- Sovyetler birlliiDde bu yıl pamuk kerelerladea u1'erdar ede<ek w bey- .. ,.. __ 
2 

A ekimi ıeçen yıla nisbetle çok daha ça- Mı.Del vulyet lwdmula fikir teati. uA-lık servisinden alınacak bir bn-thta arsıulusal mukayeseli Pa. ._.:ıı • 

ıea mtltehanmı Ba7 Ali .Malaiı fRm 
almak b•mda da liestAlp .__ 
tenzillt yapacak ve ber tihii! kolay
hğı gösterecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATtK 
MUAYENELER 

Doktorlanmız tanfmdan muay· 
yea ıtDlerde yapdaa muayenelerde 
tıua radyolojik 9e operatik anaa. 
ycnelere ihtiy•' baul oldutu &öril· 
müt ve bu gibi ustalardan 
Şiglidekl Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyilnde Moda caddeaındr 

R6ntken apartrmmunda R&ıtkeq me. 
teh..- Bayan Saadllt ltlmiHn .... 
ymebanesine m6rac&at edec:ıeldere •
&aml unsilit ve teabilit cimterilmeai 
kararlaıtınlmıttır: ancak bunUD. ~ 
çin 8nce idarehaneınUe yedi kupon 
getirmek ve sağlık ıenisimlzden 

bu mUcaseaelere hitaben bir tezkere 
atmak lhnndlr. 

Doktorlarmm Dtiyenferfn tllDll ... 
yoauna da babcakla.. cibi B"9o • 
tuklapndan, kalak lıastalddanndlD 
filrlyetluJ olaalarm da temiD edi • 
leıı miltebassıslar tarafından, 'Allık 

aerviaimidn verecqi ftSib mm. 
bilinde muayyelf gllnlerde parasız 

muayeneleri de kararlafbnhnlftır. 

MEKTUPLA DA SORABIUL 
SiNiZ 

Gerek İstanbulda &erek ~r 
ftlıirlerimizde buhman KURpK o
kuyur.alan. yedi ~ ı&Meıa:e1ı, 
ali* baJaisled beıinde Mte.lilrleri
ni mektupla da ~- Nıa 
•rulacak p7Jerin asık almnı. ..... 
talık aalatrlrraa duyulmı ve c&Wea 
lrazm ıeniı bir ıekilde anlatılnıaaa. 
fİIJICliye bdar gönitiiti .....,. fe -
kiDerinhı de tuh eclDmeef ftaMlla:t 
KURUN hekimi ba ıaı:rplan DJ • 
1'UN gazete91tıt1e h9U9f Nr~ 
da cevap verecektir. 

KUPONLAR -,-, 

Kuponlann nqri deva."D edecek • 
tir. Kupon biriktirmek için tarih 11· 

ruına riayet etmqe 2al'Ul'et ~kt9r 
Yedi kupon göatema laet oku}'11Cu 
bir kere muayene edilmek bükuu 
kazanllllJ amıektfr. 

DlKKA T - Kuponlanmız her 
~ birind sayfaınuda, pa:demfdn 

toı Ji buk bitmektedir. 5 mayıs tarihiuue 1 •u ba1-eaktu'. 1 ta mtiracaat cclildiği takdirde ıont-
• kon ... esine Prof. Skrlabin işti. __ :.:ıı t..l- L-'11d -~ 1 n.a:&a- • l'llt ea milyon 981 bin hektar arCIUUe eunı S'1aal ..... e -Y ea wguoe w.--::: m:nnı::::::::::::::ı:::::ı.m::mm:ı----=-------------... ~J ~- · etmekte ve akademi azasından . . B _:ı... u- Ti............ 1Ul bu ut :ılıatL 

~· de Vinayada Psikoloji cemiye. faaliyeti bitirilmıgtır. u nua~ar. p pre, ---on ae7 Usku·· dar tahsı· ı dı·rekto··rıu"ğu··nd•n.· 

batlılı yaamdacm. 

tlaL nın yüzde 94 Unil tegkil etmekte .e ahi. ya Bükrif kaaf,ra .. hakkında "-
111 daveti üzeriae konferanslar ver. bir -u- -"'--•.a.ıarfl 

llltltedir. geçen yıla nisbetle 3oo bin hektar mnnt 'bul •au a.,....... e. ya- Oaküdar Altuni zade mahallesi~ Selimuz Tophaneli otla ca• 
ıs fazlalık göstermektedir. Jaut da ,.ı..a •ahfellerde ••ite bal 

llQı haziran 1936 da da Moskovada •yudıraa B. Beckla ziyaretlle a1l.. desinde ki.in 20 numaralı ma mn•Harrıfı Hafa ,Şiiluiiıaia IS. 
1 etler Cemiveti sağlık komitesi ================= _ katar obaası •Ütelaeldir. lira borccndan dolayı mahalli mezk(ir 800 lira üzeriDtlea siiaT 
rtlaaa edecekti~. latanbuZ ~ llncil icra Jll_..,.ltlğun llelsrad, 30 (A.A.) - R .... Ja yede vaz edilmiftir. Talip olanlarm ihalei evveli7e olan 15/6 --· 
lltl1ı11 .,_Jj..,r>,,.,,,. .. .., 0"'0 .. 0BtL dan= en K 5 O .-uyu•• .taı• • · •· Tamamı 20l2,5 Ura kıymeti mu- dış baka•• Titil O. ~k htant günilne müadif pazartesi pnü % 7, pe7 akçelerile •lliid• Jra, 

LAB'l'IOI devlet rei81erl arur•cla Btikretfe .J1l- zaıı idare Heyetine müracaatları. (2935) 
,..__ hammlMU a.lat.da Peıfelllbe pazarı pılacak toplantuun teferrüatı llülmt • .. n;:.;.:_~~..,.. fabrikası, ıeidt eaddmdnde eül 88 ,.al 31 numaralı 
1~ .... baçllktu otemo1JO dlHrHnm ota iM blMede dört h;; ::ç iı:g;!:;~aü~~~kanı s..,..... Usküdar tahsil direktörlüğünden: 

tıqlamprr. Bw Us- si ile aJDl mahı.,. Te t»manıı Stoyadı·yovı·ç, bu ••1&L-.ü...:• -- O h il .... b, _,_ele _._._ .._ ı.-eıN :u ı ,. eMi 27 29 ......... -· ıküdarda Altuni zade Mecidiye ma a esinde Njpn•••ı cadd .. ~ ı.- 1 "'--V ~ Ura A&J- m~mm nea - _ ra dahi ktndisinla Mmt Bllaw ctt- -T 
.,, .... 811111 bu~ kon•lmakta.. w ,_ı 215-41 aamarah pJri menku _,,... ıinde eıki 4 miiketlet" yeni 12. 12 1, 12/ 2 ıayılı mahal mutaaar 

lun dahi otm iki llırede llkls hissesi mesinl lüzumns ~ittir· BUan fı Yalaabun 360 lira 6 kul'Uf borcundan dolayı mezkm mahal 400Q 
~-ltaımrlarda -,.ıaa ft ••- 1, .. _ ..._-"-._.._ --ota ...n... mtld- üzeri ne Titllellm a-rmdtii tana.re ile 

,,_ mu~ --- •- ~ı-- •• ..__ dh-a...a- lira kry111et üzerinden mü:zayedeye vazedilmittir. 15 - 6 -- 936 gü .. 
- 6 'iıııMleelenen tecrlbelen cletle --~ artumaJ& JramnlllbU'. Blrincl ,.. -ea aoara, ...-""1"5 ...,. ... 
•• ~ nüne müaadif paz.Tteıi günü ihal ei evveliyeıi icra kılınacajıDCİan 

..... er• >1IHe yh •iL açık artınil& 11'1!938 tarihine teeadUf °ŞEHiR PLANI talip olanların %7,5 pey akr-lerile birlikte OıküdaT Kazası 1.ı..;.'-"-.... t.tmaU ft h eden Çartuam ~ aat 14-16 ara- ı< T- ........ 

llaıetıe 8Ylll metanet ve seviyede lb- emda dairede yapllacak ve kıymeti Şehrimime bulunan şehircilik uz- heyetine müracaatları. (2936) 
~~ıd~·~~ ~~~~ ~e~~~~~RPr~~~~~~~---------------------------~ 

1ll Anı fabrika, aynı zamanda su. bulmadıp takdirde on bel cin ~ ' mektedlr. Proet Yalovanm lmanna •••••••••• R. PEKER' in•••••••••• 
L_~tan 1$.Jtbtikler imaline de uzatılarak ikinci artırması dabı 17/ ait raporunu hazırlamış ve belediye-
_, tir. 71938 tarihiDe teadüf eden cuma gü- ye vermiftir. Şehir plim il;in yapılan 

ıL ı -~- mukavele de pazartesi günü imzalana-
Baltıı üretme nü ayni mahal ve saatte yapı ac~uı-. 

isteklilerin kıymeti muhamineleı,nin caktrr. 
lecr iibele1'ı ytlzde yed! buçufu ntsbettnde pey iKi MEMUR ALINACAK 

akçesi Yey& milli banka mektubu VPr· Trakya Uçüııcü genel ispelrterlıği 
meleri lAmndır. kadrosuna maaşlan 125-160 lira ara-

Hakları tapu sicilleri ile sabit ol- ımda ikl memur alınacaktır. Talip 
mıyan ipotekli alacakblar ile di~r olanların lise mezunu ve askerliklerini 

inkılap Dersleri 
R. Peker'in Ankara •e lıtanbul OnivenitelerU.de verdifi tn· 

lrilip derslerinde tutulan talebe notları, gözden ıe~irildikten 
sonra, ULUS Banmevince kitap halinde budmıftn'. 

124 sayıfa tutan eser. yalnız bakı maırafınm karıdığı ola· 
rak her yerde ON KURUŞA ıatdmaktadır. 

~ .... ,.... BırJiiinde, genıg mikyas 
~~- babk buhmınıyan sularda 
)e üretme 'tecrUbeleri yapılmakta 
~bu ihata tok muvaffakiyetli netl-

er elde~. 
..:n llLnıanlarda Sibiryadaki Obi, 
~ DUntakeımdaki ODega ve Mur
ıle )ı...~takumdaki Kola .nehirlerin
~ ~çılann ağlarına mühim mik
lakı; llODı balıkları, havyar veren ba-

a.likadarlarm ve irtifak hakkı sahip- Japmll bulunmalan earttır. ~--•••••••••••••••••••••••• 
terinin bu haklanm ve hU8111İle f:uz 

Ve daha aaireleri takılmakta
~ balılrlar. vaktile bu nehirlerde 
~ defildl ve bundan bir kaç yıl 
... bu nehirlerde de üremeleri i~in 
~ •tı!mıttı. 

'Martlltadüi Balakş gölünde de 

ve masarüe dair olan iddialarmı illn SATILIK 
tarihinden itibaren 20 gün zarfnıda ARIEL markalı motosiklet satı-
cvraltt m!Bbttelerl f1e btrl'ikte dairemi- lık. 
ze bildirmeleri lUuııdır. 

Aksi takdirde haklan tapu 11ici11e
ri ile sabit olmıyanlarm satış bedeli-

Gdata, •xm1ı11t1e1 Şaf'ap uksltü 
aoka.k. 719 

(V. No. 16345\ 

nin p&ylaşmumdan hari~ kalacakları ---------------~ 
ve daha f azla malQmat olmak ietiyen-1 mlldıdetı lwıuniyeei zarfmda daireyel 
terin bu ite ait 932-19~ numaralı 1 asılacak olan açık artırma §&l'tname
dosya lrae ve tafefllt verlleceği gibi lhıl okuyabilecekleri ilin olunur. 

latanbııZ Asliye Alttncı Hukuk Muh 

kem&inden: 

Luunan tarafından kocası Sirkecide 
Demirkapıda Kum sokak Linoa apar· 
tımanı 3 sayılı dairede oturan İsrail 
oğlu Nesim aleyhine açılan boşanma 

davasında: MUddaaleyhin ikametgi
hının m~hul olmuma mebni davetiye 
nin yenileme arzuhalile birlikte on l:ıe§ 



ABONE ŞARTLARI 

MemleketlmJzde 
Yab:ı;Dcı yerlere 
Poata birliğine l 
g'frmlyen yerlere f 

Yıllık 

71SO 
ıs:ıo 

180 

6 aylık 

,20 
72:> 

eıso 

a aylık 
236 
fOO 

Aylık 

110 
l~ 

1 o 

TQrklyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

. 
YAZI VE YONETIM YERi: 

tat&nbul, Ankara Caddea!, (VAIU'I yurdu) 

Telefon 
ııdare: 24370 
lYazı 1.§lerl: 21'13 

• j Telgraf adreııl: KUBml lat.aı:ıbul 

Posta kutueu No. f.8 

ı11111111ıııı11111111ıııııııı111ıııınrıı 11ıııııı11111111ııı11111111ııııırıı111ıııııııııı 1111ıııııı 1111ııtııııı11 ıuıı•ıııı 111nıınınıınnııııııunııııııııııııııııııııu1111ınıı1u11 1ınıı111111Pnıı111111ınnıı11111ııını11 1111ıımı11111ıtmrııı1111ımıı111111ınıı11111 ırını11 .. ..,.lllU'>.trııı!llll11nııdll"'1mlfllllltıııııııııı111 111 ıııınııuııııııııııuıııt111111nıııı•ıınııııııııııııı1111ıııııııı11111ıınnı111nııt"'n-" 
/ 

f l!l!"'""m~: .. m .... ,,,, .... Vak·ir=p~opagan·da serviSi=n·a·en: .... = .. =-
~--K-a-pa-ıı_z_a_, f_u_s_uı-i ı_e _e-ks-i l-tm_e_ı_ıi_n_ı ___ ~.· IlAnJaAJAkadar~e~esa~ 

Cinsi - Mikdarı Tahmin edilen bedeli lhale günü 

Kilo Lira il şirketler ve tüccaranın 
Beyaz karaman eti 26000 11700 ) 3/ 6/ 936 çartamba H d • k k t • 
Kuzu eti 1000 450 } saat 15 de. ~! nazarı l a ıne: 

l - Guraba hastahanesinin 936 senesi ihtiyacı için alınacak olan !~ 
yukarıda cins ve miktarı yazılı etler kapalı zarf usulile ekıiltmeğe !İ Kurun ve Haber gazetelerinde neşredilecek llAnatı 
konmuıtur. H 1 Haziran 936 tarihinden itibaren yalnız servisimiz 

2 _ ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Baı Müdür- İi kabul edeceğinden. bu gazetelerle yapacağınız 
)üğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. ~ ilanları doğrudan doğruya servisimize 

3 - ilk teminat 911 lira 25 kunı§~Ul', n göndermenizi dileriz 
4 - Bu işe dair şartname bedelsiz olarak Levazım idaresinden H 1 Haziran 936 tarihinden muteber Haber ilan Tarifesi 

verilir. Ü Birinci sayfada santimi 300 ku- Kitap kitaphane mektep, gazete, Muhtaç sanatkarlar ve iş arayan· 
S - İsteklilerin ticaret odasın~ kayıtlı bulunduklarına dair ca- ij ruştur. ve hayır müesseseleri ilanatı 20 ıarın ilinatı bedavadır. 

ri sene vesikasını haiz olacaklardır. !.! İkinci sayfada santimi 100 ku- kuruştur. 
Devamlı yapılacak ilinat için 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı ihale saatinden bir saat H ruştur. Başlık ilanlar: 500 kuruştur. 
evveline kadar Komisyon riyasetine vereceklerdir. Posla ile gönde- ::.·. Üçüncü ve dördüncü sayfalarda tenzilftt yapılır. Ticari mahiyeti haiz olmayan kU-
rilecek tekliflerin ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ol- H santimi S0-35 kuru~tur. çük ilanlar yır· mi kelimeye kadar Danlar için yalnız Ankara cad-

llan sayfalarında santimi 30 ku- d · d v k"t d d ·k· · k t ması ve dıf zarfın mühür mumile eyice kapatılmıf olması lazımdır. g 30 kuruştur. csm e a ı yur un a ı mcı a • 
:: ruştur. ta Vakit propaganda servisine mü-Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2716) g Resmi ilanlar santimi 20 ku• Küçük ilanlarrn beş defası 100 

/ •• racaat edilmelidir. Telefon : 24370 .. .. H ruştur. kuruştur. 
Cinsi Mikdan ilk teminat Tahmin edilen bedeli ihale gunu :::::::::::::::::::::::::::.-:::::: .. .::.::::= ........ -.:::: tW#fl" ı:ı===ncr=:::::=:::m:::ms:::m=::::-.:::=•-•".'I 

Kilo Lira 

Yoğurt 25000 244 3250 3/ 6/ 936 çartam· 
ha saat 15 de 

Guraba h~stalian~sinin 936 sen esi ihtiyacı için alınacak olan yu
karıda cins ve .miktarı yazılı yo~ 1 r t açık eksiltmeye konmuıtur. iha
lesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Bat Müdürlüğünde topla
nan Komisyonda yaınlacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kale
minde görülebilir. İsteklilerin ihale saatine kadar pey akçelerile bir-
likte gelmeleri. '(2717) 

!':_ ~Istanbu.r ·Qelediye~i ::·ltiiıları ~--: 
' .. ·. . --~·.: 

.Senelik 
ır.:·.ıhammen Muvakat 

kirası teminatı 

Fatih ldanasılı Men~et pa§~ mah'alİe;inde Ge-
miciler sokağında 12 - 26 - N. lı dükkan. 48 3,60 
Osküdarda Valde atik mahallesinde Valdei atik 
medresesi. 180 13.50 
Bcşikta§la Sinanpa§a mahallesinde Hasf ırın so-
kağında üstünde bir odalı kargir dükkan. 11 N. 60 4,50 
Unkapanında Elvanzade mahalles inde Hacı Ya-
kup sokağında 24 N. h bet odalı evin yarım his-
sesi. 192 '4,40 
Fenerde Balat ca~deıinpe 41 N. lıkale burcu. 54 4.05 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları yazılı 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 sene
leri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek iizere pnzarlığa 

konulmuttur. istekliler şartnameyi levazım müdürlüğünde görebilir
ler. Pazarlığa girmek· istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile b eraber 8 haziran 936 pazartesi gü-
nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (2813) 

• Senelik 
' muhammen Muvakat 

kirası teminatı 

. - -
Çapada Saraç doğan mahallesinde Yeni çeşme so-
kağında 8 110 N. h iki odalı ve bahçeli ev. 60 4,50 
Unkapanında Papazzade mahallesinde 18 N. lı 
dükkan. 96 7,20 
Topka:pıda Sulukule caddesinde kale hurcu. 24 1,80 
Topkapıda Arpa emin mahallesinde Tatlı kuyu 
sokağında iki kuyulu dolaplı bir N. lı bostan 
( 937 mayıs sonuna kadar) 
Yeni bahçede Mimar Sinan mahallesinde 63 - 65 -
67 N. h bostan (937 mayısı 936 sonuna kadar). 
Arnavutköyünde Lütfiye mah:ıllesi nde Elçi soka
ğında 23/ 7 N. lı ev. 
Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi soka
ğında 32 61 N. lı ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük A
yazma sokağında 9/ 11 N. lı ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük A
yazma sokağında 33/ 59 N. lı ev. 
Samatyada tramvay caddesinde 305 N. lı arsa. 
Beya2ıtta Camcı Ali mahallesinde Veznecilerde 
eski 79 N. lı Kuyucu Murat medresesi. 

100 7,50 

300 22,50 

48 360 

72 5.40 

72 5,40 

72 5 .40 
36 2,70 

200 15 

v.,lcarıda semti senelik muhammen kiralan ve teminatları yazılı 
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Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Vergi borçlarından dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfi

kan haciz edilip satılığa çıkarılan Behçet pa§a veresesinden İsmail 

Hakkının Dümbe köyünde 33, Refikanın bir buçuk, Haticenin 

9, Fatmanın on buçuk dönüm, Zebranın üç buçuk, Hacerin 3 dö

nüm üç evlek tarlası ile değirmenin in 48Qı 1 hissede 21 hissesi ve Celalin 

6 dönüm tarlası 15 - S - 936 tarihinden itibaren yirmi gün 

müddetle mü~ayedeye çıkarılmıttır. 5 - 6 - 936 cuma günü saat 

15 de ihalei evvaliyesi icra edilecektir. TaJiplerin Bandırma kasazı 

idare heyetine müracaatları ilin olunur. (2795) 

olan mahaller 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar ay

rı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmu§lur. Şartnameleri 

levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler hizala

rında gösterilen muvakkat teminatmakbuz veya mektubile beraber 

10 haziran 936 çar§amba günü ıaat 15 de daimi encümende bulun-
malıdır. (1) (2900) -
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