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Pariste müzakere er inkıtaa uğradı 
Davamızda Israr Ediyoruz 

Sancağın Suriye'den ayrllması esastır, 
bunun hilafına hiç bir müzakereye giremeyiz 

r. Rüştü Aras Ç k Güze Bir Hal 
ureti Daha Bulmuştu: 

Iskenderuna istiklal verılerek Suriye ve Lübnanla bir konfede
rasyon teşkilini teklif ettik. Fransızlar bunu da kabul etmediler 

Müzakereler 
neden dolayı 

kesildi? 

! şimdi bir müzakere inkıtaı ve bunun 
tabii neticeleri karşısında bulunuyoruz 

Ankara, 23 (Telef onla) - Paris~n 

gelen haberler, iki tarafın noktai na. 
zarlarını tekrar ettikten sonra, müza. 

Bir lstanbul li8csinde kız tcae?>e as kerlik derslerine ~tirake 00§1.dmt.§tı 

Kız talebe askeri 
ders görec~k . 

F
ransız hükumetinir. davetile 
Parise giden Türk heyeti bir 
kaç gün müza.ke~den sonra kerenin başlangıcın~ vaziyeti muh~: Maarif Vekaleti bir kararname hazırladl 

faza ederek bu noktaı na.zarlarda hıç . . . . ; 
eUeri boş olarak dönüyor; yani Ce
nevreclen sonra yapılan ikinci. bir tec
rübe de maalesef neticesiz kalmış bu
lunuyor. 

Türk Fransız müzakereleri neJE>n 
dolayı kesildi? Çünkü Fransız hüku
meti zahirde birçok sözler söylediği 
halde hakil:atte Milletler cemiyeti kon. 
seyindeki murahhaslarının iddiasını 

tekrar etmekten bafJc& bir§ey yaP.ma
aı; meeeıcnın namne cıogru en küçük 
bir adnn bile atmış olmadı. Fakat bu
na mukabil Tevfik Ril§.tü Aras Tilrkt. 
Ye tarafından yeni ve gerçekten gü7.el 
bir hal çaresi buldu: 

İskenderun sancağının istik-
lftlile beraber Suriye ile irtiba. 
tının muhafaza olunabileceğini 
gösterdi ve bu hususta gayet açık bir 
teklifte bulundu. Fakat Fransa bu çok 

ASIM US 
')onu. Sa. 2 Sii. 4 J Paris elçimiz 8. S1Mt Davaz 

Su siyaseti filen başladı! 
Mem!eketin her tarafında sular . ıslah 

edilecek, bataklıklar kurutulacak 
(Yazı.sı, f incide) 

l'flrkku,.'14 ABb1şkam nay Fcridıın mct1cwm verirken ve diploma alan üyeler 

Türk Kuşu üye erine dün 
diplomaları verildi 

lnönü kampuıda pJ:'inörcülük w nasında diplomaları ,·erilmiş ve bu 
ıı-raşüt~lilk öğrenen Türk Kuşu ü. münasebetle merasim yapılmıştır. 
)>'eJerine dün Türle Hava Kurumu bi. (Sonu Sa. 4 Sü. 5) 

bir değişiklik olmadan aynldıklannı D / / k d / J b / ~ 
bildirmektedir. ers er ge ece ers yı ın a aş ıyor · 
· (Sontı: StJ. ! Sil. 1J (Ya...--ısı 2 -inc(sawfada) · · 
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' Atatürk > ~ ~ 
~ Beşvekille beraber ~ 
6 i 

\ Mareşal Fevzi i = ~ 

!_:= Ç;k,r;;;t~a Reıs· ,·_=_:_~_: 
Ankara, 23 (A.A.) -

E cumhur Atatürk, yanlarında'§ 

§ Başvekil ismet lnönü olduğu~ 
§ halde hugün Büyük Erkanı Har.~ 
'§ biycye giderek lki saat kadar§ 
~ Mareşal Fevzi Çakmakla görüş.~ 
~ müşlerdir. ~ 
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ihlal edilen 
Fransanın 1921 de bize 
yaptığı taahhütleridir 

Falih Rlfkı Atay'ın ·'Ulus,,. 
taki başbetkeai 

O. H. P. J..ıtanbu1 tıiiayeti lro-ngrcsiniıı diiııldi 

C. H. P. Vilciyet Koı:ıgr.esi 
çalışmalarını bitirdi 

_ - !!,inci ~r::a ~ Türl.ü ihtiyaçlar konuşuld~, yeni' id~re 
Neyi mübadele heyeti ve delegeler se.çil~i . 
- -

edeceğiz? . 
K1rk aa1rhk Hatay hal

kını seferber etme§i düşü· 
nenler daha önce t;•dırları 
toplayarak kervanlaran ar· 
dına düşsünler. 

Yazan: SADRI ERTEM 
- 5 inci sayıfada -

EKMEK 
Buhranı var mı? 

Muhiddin Ustündağ 
ne diyor? 

lstanbulun oozı semtlerindeki kü. 
çük fırınların bir iki gündür semtleri. 
nin ihtiyacını J.iifi ekmek çıkarmadık. 
ları, bunun üzerine diğer fırınlara 
giden halkın, cfükkinlarm <'nünt. te. 
.aciir.ı c :ti~i Y' - •• u.::tı. İstanbul va. 
li ~c belediye reisj :.: .J.ittin Üstündağ 

(Sonu: Sa. 2 Sü. 5) 

Bunu tanı •or musunuz? 
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Pa at.esi nasıl soymah Y 
Evlorde yt,>mek luıztrlantrken ·pCJ

tatcsi nasıl soyma1ı1 Son zamanlarda 
lm sual Almanyadc.ı bh milli ek-Onmni 
mescle,<Ji şeklini aluı.ış. 1'1'ikiklcr y<J
pıl1111f. Mcjjcr patatesi Mıyarkcn Jc4-
b1t!.:'kffımn derindeıı alu.wast Alman 
milletine her yıl mılyo,,71ıHı mal-Olu.
~ıormuş. Omm için ) ln .• o, Ekonomi 
Brıkı.mlığı patatos ka'mktonnın ince 
oor rı ibi alımıı<:ı-<t'I tılzıımuMı m~ı1lcke
te anlatmak için tc,lbirlcr nlm1ştu·. 

nikknt edilecek nokta l}Udur ki bıt 
hffili.'le Fransızlnrı da harekete getir. 
di. Bclliba.Jlı Fransız muJıarrirltri Al
nıanlarm bu yol<l'l aldıkları tedb;rlcri 
kendilerinin dG tatbi1c etmeler i için 
nc§Tiyat yup11mrlar. 

Patatc.'l kamtklarını Boyarken ade
ta hiç denecek dc rece<le e1de edi lecek 
1dlçük tasarruflar bütihı mmlekt'te şa. 
mil bir gni§likle milyonları lmluraa 

(.Lütfen, 8ayfayı çeviriniz) 



Avrupa lıarbe mi gidiyor, sulha mı? Kız talebe askeri 
ders görecek Fransa ile Italya 

Mekteplerde kız talebenin de erkek 
arkada}Jan gibi askert ders görecekleri 
hab~ri bundan bir müddet evvel çıkını§ 
ve derhal memnuniyetle kaqılanmııtı. 
Hatta, İstanbul liselerinden birinde er
kek talebenin askeri derslerine o mek -
tebin kız talebesi de iştirak etmeğe baş 
lamıştr. 

müzakereye başlamış 
1 

Almany'2nın da mUşkUI bir vaziyette 
ve Fransa ile anlaşmak lstiyeceği 

kalrp lngilterel 
zannolunuyor 

Diğer taraftan harp hazırlıkları berdevam 
Bugün, bu haberin resmi bir ma -

hiyet aldığını ve Maarif Vekaleti ta -
rafından kararla!jtınldığını öğreniyoruz. 

Parla, 23 (A.A.) - Madam Tabouis, 
Oeuvre gazetesinde İngiliz - İtalyan 
muvakkat anlaşmasına benzer bir Fran
sız - İtalyan muvakkat anlagmaaı ak -
di için müzakerelere batlamlmıı oldu
ğunu yazmaktadır. Bu müzakerelere 
şimdiden başlanılması Milletler Cemi -
yetinin 23 k!nunusanideki içtimamda 
bunlarm kafi derecede ilerlemit olmala
rını temin maksadından münbaistir. 

ALMANYA DA MI ANLAŞMA 
iSTiYOR? 

Londra, 23 - Birka~ gündenberi 
İngiliz gazetelerinin Alman hükQmeti 
merkezinde hissederek bildirdikleri in -
tiba şudur: 

Naayonal sosyalist hükQmet4 kat'! 
bir dönilm noktası değilse bile herhal -
de kaçımnası gayri kabil bir iki yol ağ -
zmda bulunmakta\br: 

Ya, büyük mikyasta bir aiWılanma 
hesabına bugünkü gıdai takyidat siya -
setine devam etmek, yahut bu siyaseti 
bir tarafa bırakarak Paris ve Londra ile 
bir anlatma müzakeresine giriımek. 

• 

AL!d.ANY ADA SEFERBERLiK 
HAZIRLIKLARI 

Berlin, 23 (A.A.) - Askeri mükel
lefiyetlere tabi Almanlann pasaportla -
rınm bundan böyle aıkeri makamat ta
rafından kontrol edilmesine dair olan 
yeni nizamname, bilhassa ecnebi ma
hafilde heyecan tevlit etmittir. Bu .ma -

hafilde bu karar ile memleketin sivil 
kuvvetlerinin seferber edilmesi ve Al -
manyanm bazı noktalanndaki garnizon 
lann takviye olunması hakkındaki ted
birler arasında bir alaka gör.ülmektedir. 
tTAL YAN IMPARA TORLUCUNU 

BELÇiKA DA TANIYOR 
Roma, 23 (A.A.) - Resmen bildi -

rildiğine göre Belçika maslahatgüzan 
bu akıam Dıt İşleri bakanlığını ziya -

Dün Ankaradan aldığımız haber şu
dur: 

Ankara, 23 (Telefonla) - Maarif 
V ekaJeti mekteplerimizde kızlamruzın 

da askeri ders görmeleri hakkında bir 
kararname projesi hazırlamış ve Baş -
vel:ilcte vermiştir. 

Askeri dersler önümüzdeki ders yı
lınclan itibaren verilmeğe ba;lanacak, 
orta mekteplerde kız talebe erkek arka
daşları gibi nazari olarak askeri ders 
göreceklerdir. Bu dersler lise sınıfların
da ameli bir §ekil alacaktır. 

Ancak, bu ameli dersler kız talebe-
lere göre tanzim edilen bir müfredat 
programına tabi olacaktır. 

ret ederek Kont Cianoyu Belçika hü - ---------------

kQmetinin Adisababadaki elçiliğini bat- Su siyaseti filen 
konsolosluğa tahvil eylemek karannda 
bulunduğundan haberdar etmiş ve Kont başladı 
Ciano Belçika ·hükumetinin bu kararın-
dan dolayı memm.ıniyetini izhar eylemiş Ankara, 23 (Telefonla) - Baıveki-
tir, • lin Ege havzasında yaptı~ son tetkik 

seyahatinin asıl gayesini istihdaf eden 

Davamızda ısrar ediyoruz 
ıu siyaseti filen başlamıt bulunmakta
dır. Başvekil, seyahatten sonra Nafia 
Vekiline en acele olan su i§lerine kaç 
lira gideceğinin ve ne kadar zamanda 
başlayıp bitirilebileceğinin tetkikini em
retmiş ve bu hususta elde bulunan ip -
tidat hazırlıklar evvelki gün Nafia Ve -
kaletinde, Baıvekilin huzurlarile bir ke
re daha gözden geçirilmittir. 

(Üstyanı, l tncidc,) 
Ankara malıa..fiH, bu vaziyeti mü. 

.zakerenin in.kitaı mahiyetinde kabul 
etmektedirler. 

Cemiyeti Akyamın geçenki toplan. 
tısında Fransızların daveti ile Paris 
müzakeresine çağnlarak giden Türle 
murahhas heyetinin bu da,·eti iptida. 
da, haklı ve bizce hayati ehemmiyeti 
haiz davamıza. Fransızların müsait bir 
temayül gösterecekleri ümidini besle. 
ten bir tezahür sayıla.bilirdi. 

Bugün, hak ve adaletin beklediği 
bu temaylün haksız yere umulduğu ve 
"O halde niçin Pame Jittik?,, suali. 
nf sorduracak bir suku\u hayale 11ğ. 
ı:atıldığı söylenebiHr. 

Bizim davamız Sancağm esasta is. 
tiklalidir. Ne ka.dar geniş ifade edi. 
lirse edilsin, i>ir muhtariyete istiklAl 
rengi vermek imkanı yoktur. Türki. 
yeden bundan başka bir müzakere e,_ 
aasrna yanaşmasını beklemek şöyle 

clursun, esasen var olan ve varlığın. 
dan 15 ytl önce dahi vaz geçilmftıi dü. 
şiiııülmeyen ve beyne1milel ak.itlerle 
de yaşayan bir hakkın bugün daha 
dununda bir vesikaya imza koyacak 
bir Türk olduğunun hatta düşünüldü. 
iünü hissetmek bile bizi yaralar. 

----········--···-·-······-·-··············· 
Vekiller Heyeti 

toplandı 
Ankara .23 (Telefonla) - Ve. 

killer Heyeti bugün saat 17 de 
toplanmıı: ve toplantı geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

-----.---,---·---·--··----····· ... 
ve beynelmilel akitleri hükümsüz bı. 
rakmaktan doğacak mesuliyeti o ka. 
dar ağır bumuyorlar demektir. 

Yarına ait fazla tahminlerde bu. 
lunmak jçi'ft .Mtiiıt töp1aiıf!'difkAft~ 

lOmat yoktur. Şimdilik bir ıntl7.Ue. 
re inkıtaı ve bunun tabii neticeleri 
karşısındayız. 

Paristeki heyetimiz, yeni bir vazt. 
yet tahavvülü olmazsa, dönmeleri em. 
rini almış bulunuyorlar. 

Bu takdirde Milletler Cemiyetinin 
kanunusani toplantısı, Paris müzake. 
relerinden hiç bir mUsbet netice al 
maksızın yapılmış olacaktır. 

Hazırlanan layiha alelüsul merasimi 
ikmal edildikten sonra Başvekalet ve 
vekaletler makamlarına gönderilmiştir. 

Layiha dün Nafia Vekı"li tarafından 
imza edilerek muameleye konmuştur. 

Bu is i~in ilk aynlan para 31 milyon 
liradır. Proje Meclisin bu devresinde 
görüşı.il~cek. ve tatbikatrn:ı başlanılacak 
tır. 

Bu büyük su pl!runın ilk kısmında 
Adananın, Egenin ve Marmara havzası 
ile orta ve §imali Anadolu sularının ıs
lahı ve bataklıklann kurutulması i1i var 
drr. 

Bu hu~usta su mühendislerinin teda
riki ve diğer teşkilat için Nafıa Veld -
leti icap eden tedbirleri almı1tır. 

KoNFEDE1;;rı,::;~N TEKLiF Sovyet gemisini hü-
Paris, 23 (Husust> - Fransız Ha. kümetçiler batırmış 

riciye Nazırı M. Del~ ile Tevfik 
Rüştü Aras ve iki tara(ın diğer mu. Lizbon, 23 (A.A.) - Dün Sevilla 
rahhaslan arasındaki müzakereler radyosunda söz söyliyen General 
bUtiln gün devam etmiştir. Keipo di Llano, Madridin 100 kilomet. 

Müzakereler esnasında Türk dele. re uzağında yere düştirülıntiş olan 
gasyonu, Jskenderunu Suriyeden a. Fransız büyük elçiliğine ait bombar. 
yınnak hususundaki noktai nazarla. dıman tayyaresinin asiler tarafından 
rında ısrar etmiştir. Bilhassa isken. değil, hükiimetçiler tarafından yere 
derunun Suriye ve Lübnan ile aynı hu. düşürüldüğünün anlaşılmış olduğunu 
kuku haiz bir idari vahdet olarak bildirmiştir. 

Müzakereler 
neden dolayı 

kesildi 
(Ustya.nı, 1 inctde,) 

r.ıakul teklifi de kabul etmediği için 
tabii olarak müzakere munkatı oldu. 

Fransız hUkOmeti niçin Türk heye
tini Parisc çağırdı? Drğrusu bu suale 
cevap bulmak mümküıı değildir. İşin 

asıl hazin olan ta.""a.fı FraMızlarm 
' her gün TUrk 4oetluğunu tekrar edip 

durdukları halde tsı~endenın mesele
sinde sadece dostluğı: değil, dürüstlU
ğü bile şüpheye düşürecek bir tarzda 
hareket etmekte olmalandır. Fran
sızlar bir taraf tan: 

- Biz İskenderun sancağına istik
Jfü verilmesine muha.ıif değiliz. Şu ka-ı 
dar ki böyle bir istikllli vermek iıa.kkı 
sadece :Milletler Cemiyetine aitti:-., di
~orlar; öbür tarafta'l ıse: 

- 1skenderuna istiklal verilirse 
Fransız - Suriye muaht:desi kıymetten 
düşer; Suriye Arapları Fransa.ya da
nlır.,, gibi hak namına hiçbir manası 
olmıyan mazeretleri ileri sürerek Mil
letler Cemiyeti konse);nde mHli d.:- l 
vamıza muhalefet eyliyorlar. Türkiye
nin malumatı haricinde olarak Suriye
lilerle imzaladıktan bir muahedeyi ya
şatmak için üç yüz 'hin nüfuslu btr bü
yük Türk l.Utıesini J.urban vermc>ğc 
çaltşryorlar . 

İskenderun meselı>s~e Fransa ile 
TUrkiye ara.ısmdaki ihtilafın mahiyeti 
nedir? Türkler isti::lat dava ediyorlar. 
Franstzlar istiklal olrı.maz, muhhriyet 
verelim diyorlar. Yar:.i Suriyenin tr. 1 

hakkümtl altında Hats~· Türklerini A
raplaştırmak pliruna Türkiyenin de 
imza koymasmı istiyorlar. 

Fakat Fransızlar düşünmüyorlar ki 
İskenderunun istikl:lli üzerinde Türk
lerle pazarlığa girişmf'k imkansız bir 
şeydir. TUrk milleti milli mücadele yıJ. 
lannda kendi ölilm ve dirimi mevzuu
bahaolurken bile fsk~nrlerun sancağı
nı ne Suriyeye, ne de Fransa.ya vermc
nıi3tir. Bu tarihi hakikat gün gibi or
tada durup dururken nasıl olur da 
böyle bir ilhak kapalı formüllerle ~im· 
di Tllrkiveye kabul P.ttlrilebilir? TUrk
Ier içlıl istiklll 'f!ikrinlıi ~""bir "iıi.nıa.n 
pazarlık mevzuu yapılı:mıyacağım gös
termek için Lozan kor.f eransım göz ö. 
nüne getirmek klfidir. Zira İsmet 
tnör..ünün hatırlattığı gibi Türkiye o 
zaman Suriye Uzeriue bile manda kor.. 
maaı için imza vermemiştir. Lonzada 
Tilrklyenin Suriye ·:çin bile muvafık 

görmediği bir idare ~kJini şimdi İs
kenderun için kabul etmesi mUmkün 
müdilr? 

O halde ne olaca.k '! Fransa ya İs
kenderun sancağının istiklaline razı o .. 
lacak; mesele ondan sonra hakiki bir 
dostluk havası içinde hallolunacak. 
Yahut bu mesele ikı memleket arasın
da halledilıneksizin ac:?kta bırakıh.cak .. 
Bu takdirde (1921) t.:ırihli muahede 
hükmü de ortadan kalkmış olaca~ı i
c:in Cenup hudutla!ı?mzın alakadar 
devletler arasında yc:ıiden tahdidi zr
rurl olacak ... 

ASIM US 

Türkler, böyle bir vesJcayı imza. 
lamaktan ise olduğu gibi bırakmayı 
tercih ederler. Acaba Fransızlann 

bizi Parise götiirmeleri, Cenevreye 
kadar hep ileriye süre geldiğimiz bu 
davada bizi sadece zavabiri kurtar. 
mak istiyen bir müddei yerine koy. 
malarından mı ileri gelmişti? Yoksa 
ilkin bir ahş veriş pazarlrğı ihtimali 
görüyorlardı da sonradan zemini ona 
müsait görmiyerek milzakerelerin dip. 
Joma.qi yolu ile tekrar başlarna.sr ih. 
timali vardır gibi kayrtlann mzakere 
inkitaı manasını gizliyememesi tabii 
olan böyle hir noktada mı durdular? 
Yoksa itilftfı Suriye mecfüıinin tas. 
dikine arzettirmekle Yaziyette dahaı 
salah temin edecek hir deği iklik ola., 
c:ığı ümidine mi düştüler? . 

konfederasyon teşkili fikrini telkin General, Sovyet gemisinin de bir 
eylemi~tir. Bu suretle Fransanın ts. hükumet denizaltı gemisi tarafından ---------------

kenderun ile Suriye arasında muha. batınldığmı söylemiştir. Ekmek meselesi 

Herhalde bugiin Pransız dostları. 
mız, Sancağın \'aziyetini muallakta 

bütün bir milletin bütiln sarfiyatlann
da yapılacak tasamı f1arm yel:ı"mu 

milyctrlar olur. O;ıun için patates ka
buyunu soyar7•cn tasarntf yapmal~ 
• :sali l>illı.Msa bıı noktada12 miihim. 

d "r. Ayr.i .romanda bu misal Tasarruf 
c Yerlim.alı h<ıftası miinasebetile E. 

kcnwmi Bakanı Oeldl Boya,rın işaret 

rttiği gibi tasarrııfttn istih w.l 'folu ile 
oldıtğu kailaı· istihl<i7~ s,,retilc · d.c ·r ... ~
te:; <leğil, i~ten a.rtaoağını da gösforir. 
Ferdi ta.sarrufla"'U' ın-Oml,,ket iktisa .. 
d"yatmda b ·r kıymet o1abı1mcsi için 
mutlaka mim ır.nh.:yct a1nıa..sı 16Z1m-, 
dır. 

Hasan KumCjayı 

fazasını arzu ettiği irtibatın temini __ ..:ı ___________ _ 

ğildir. 
mümkün olacağını söylemiştir. Paris, 23 (A.A.) _ Millettler Ce. 

Fransız delegasyonu bu teklifi ka. miyeti konseyinin son içtima devre. 
bul etmemiştir. Zira, böyle bir teklif sindeki karann.a tevfikan mezk6r kon 
kabul edilecek olursa Suriyenin par. seyfn gelecek toplantısından evvel bir 
çalanıtwnnın önüne geçilmemiş olaca. anlaşmaya erişilmek üzere konutma
ğı gibi Fransa ile Suriye ve Lübnan lann tekrar ele alınması ve bu babta 
arasında akdolunan muahedenin mev. konseyin mazbata muharriri Sandle. 
cudiyetinin tehlikeye gireceği mahzu. rin iki ta.raf arasında yeni bir muza. 
runu ileriye sUrmOştur. kere açması muhtemeldir. 

'Türkiye Hariciye Vekili yeniden SURiYE - FRANSIZ ANLAŞMASI 
Ankaradan talimat almıştır. Bu Şam, 23 (Husus\) - Suriye mecli. 
talimatta lskenderunun Suriy~den sinin bu ayın 21 inci pazartesi günkü 
ayrılması kati bir esas oUuğu, bu. toplantı ruznamesinin 4 üncü ınadde. 
nun hilifına herhangi bir müzakere. sinin Suriye - Fransız anlarma811lm 
ye girişilemiyeceği bildirildiğinden tasdikine dair olduğu anlaşılmakta. 
her iki taraf, Rüştü Arasın avdetnde dır . 
Ye müsait bir zam.anda yeniden başla. IIEYETIMIZIN PAR/STEN BUGVN 
rnak üzere, müzakereleri mu,·aklmten AYRILMASI MUHTEMEL 
tatil etmiştir. Bununla beraber, ge. Paris, 23 (A.A.) - Türkiye büyük 
rek Türk n gerek Fransız heyetleri elçisi B. Suat Davaz, bugUn Dr. Tevfik 
mütekabil beyanatlarında lskenderun Rüyştü Aras ve Tilrk heyeti azası ~ 
meselesinden dolayı Türk ve Fransız rcfinc bir öğle ziyafeti vermişttir. Dr. 
do~tluğunun aslıı haleldar olamıyaca. Aras bugün saat sckiı.de B. D:ıhdier 
ı'?ını tebariiz ettirmişlerdir. Milletler ile görüşecektir. 
Cemiyetinin yeni topl<..nttsmdan en-el Türkiye Harici.ye vekilinin Anlta
'riirkiyc ile Fransa arasında yeni bir raya dönmek üzere yarm akş.ı.m P:ıri. 
müzakerenin başlayabileceği belli de. 1 si terketmesi muhtemeldir. l 

(Ustyanı, l incide,) 

dün bir mul.arririııüze bu mesele 
hakkında şunları söylemiştir: 

- Bizim tahkik ve tefkikimize gö. 
re latanlulda bir 1..:.mek l:uhrllı mev. 
cut değildir. C::>r. günlerde f ınncılar 
belediyeye mürac...at ederek, buğday 
ihracatımızın artmasmın piyasada 
bu~day fiatlarmda tereffü vücuda ge. 
tirdlifni söyliyu~ ekmek narkının 
yübeltilmftıini istediler. Daimi en. 
cümen bu talebi tetkik ederek on pa. 
ra zam yapıl;nasını kabul etti. Mev. 
zuu bahsedilen tereffil, hafif Mr kı. 
pırdanmadan ibarettir. Şimdi, fırm. 

cıların bu zammı da kA(i görmec:Ukle. 
ı·ini, yeni istekleri bulundtı.ğunu söy. 
liiyorsunuz. Bizim tetkikimize göre, 
'1ttğday ;iatlarnı:~ bu sabahki vazi. 
yette lıir değişiklik yoktu. Fintl::.r 
durgun~ur ve ~ : yük.c;;elme istidadı 
da gösterrnıamc'ctc "ir. Onun için da. 
btf enclimt'nin · k:nek nnrkınt mutad 
surette tetkik rrünü olan pa1.ar~iye 
k:tdar· yantl:lr:tk ~·enf hfr c-ev yoktur. 
fö1«rtfıw fiatlan o güne kadar belki de 
inebilir. 

ihlal edilen 
Fransanın 1921 de bize 
yaptığı taahhütleridir 

Falih Rlfkı Atay'ın •'Ulu•,,· 
takl ba,betkesi 

Ankara, 23 (A.A. J - ınu.s ga.::t:tesi, 
yarınki nüshasında :•alih Rıfkı Atayın 
R§ağıdaki başbetgcsini eeşretmektc

dir: 

Pariste Dr. Tev!ık RilştU Aras ve 
delege arkadaşları !!c Fransız salihi
yettarları arasında müzakere, Anadolu 
ajansının a~ağıya naklcttiğillıiz telgraf 
haberinden anlaşıl:ı.c:atı üzere, akim 
kalmıştır. 

Sancak anlaşmazlığı esasının tetk:. 
kini, Türk, Fransız hükumetlerinin 
mutahıkJığı ile, ikincikinun toplantı

sına bıra'kan Milletler cemiyeti konse
yinin, iki hükumete öu müddet zarfın
da ve raportörle sıkı bh- t~mas muha
faza ederek konuşmıya devam etmek 
tavsiyesinde bulunduğunu biliyoruz. 

Fransanın daveti üzerine vukubu.. 
lan Paristeki ilk tem'l.S, iki taraf ara
sında.ki görüş a.ynhğınm tesbit edil
m~inden başka bir ııt:tice vermemif:
tir Telgraftan anl::ı..51Jacağı üzere bi
zim istediğimiz, Sa.ncağa, tıpkı Suriye 
ve Lübnana olduğu g;bi istiklal veril
mektir. Sancak bu iki yeni devlet ara.. 
sındaki rabıtayı, lıer üçünU müsavi 
ş:ı.rtlarla vücut verJığı bir· konfede
r~yon şekli pek ıyi temin edebilir. 
Fransaya göre, bu Surıycnin parça
lanması demektir ve Fransanın, gerek 
Şam ve gerek Benıtla imzalamış ol. 
duğu muahedeleri ihlal eder. 

Biz, Parise olan dcwtin, bize, qual 
d'Orsay'nm dar düşür.iirlüğü klasik 
ha~e gelen havası içinde, Tıüsait. dost
luk cereyanlan husuıe getirmek fırsa
tı vereceğini zannediyorduk. tnkıtaa se
bep olan ihtilif, zaten, Cenevrede ve 
ondan evvel de mahimdu. 

• O halde Paris davdinden maksat 
ne idi? Geç aldığının telgraflar bize 
yalnız quai d'Orsay'nin Fransız ka
moyuna müessir olmak istediğini gös
teren vesikalar hükmür:dedir. Acaba· 
~ •• ...a ..... .,""..,.""" ._ .... , .. ,.. ........ n ... ~-..a.. .. - ---· • - .,, .. 

halletmek değil de mE>Eele eti.alin'aa 
cihan neşriyatını mügalitaya uğrst .. 
mak fırsatını aram:ı.k mıydı? 

Kimin tara!ınd~ yazıldığı maliım 
olmıyan Havas telgrı.ı.fınm son cUmle
si, Fransa. - Türkiye clc.~tluğundan bah 
sediyor. Bahsedilen dostluk b!r tara
fa çok pahalıya malolan Ye bir tara
fın tavizlerini icabettiren bir rabıta 
olmasa gerektir. Biz dostluğu iyi an
nlşmakta ve dostlara hr ki arını vermek 
tc buluruz. 

Geç vakit aldığımız bu haberler 
hakkında, şimdilik '"az!yeti tesbit eden 
bu millahaza.lanmız: kaydetmekten 
gayri ne söyliyebiliriz vt: bizi bu kadar 
yakından ve derinder. alakalandıran 

bi:- hak davasının h:ı.kikat ve zaruret
leri karşısındaki ısrarın uzun sürme
mesinden ve britakım nahoş sürpriz. 
lcre meydan vermemesinden ba.şk:ı ne 
temenni edcb:liriz?. 

Eğer bu muahedeler, Fransa ile 
Türkiye arasındaki 1921 teahhütleri. 
nin manası ve ruhu bir tarafa bırakı. 
Iarak aktedilmişse, bunun mesulü biz 
değiliz. Bizce ortada ihlal olunan bir 
şey varsa, o, işte bu teahhUtler ve 
Sancağın Türk ekseriyetinin bu teah
hütlere istinat eden haklandır. 

Eğer ajansın telgrafı doğru ise, bu 
teahhütlerin ve onların icaplarının, 
hali İskenderun ve Antakyadaki 
Türk ekalliyetlerine ait bazı garanti. 
ler suretinde telakki edilmesine isyaa 
etmemek imkanı var mıdır? 

Karşı zihniyet bu halini mu haf aza 
ettikçe, raportör B. Sandlerin deJe. 
gasyonlar arasında yeni müzakere 
imkanları aramasının daha iyi bir 
netice ümit ettirmediğini söylem~ 
bile lüzumsuzdur. Bizim bu mesele 
hakkındaki noktalarımız, nutukları

mız, yazılarımız Ye bütün teşrihlerf. 

mizdeki nsika ve delilleri, mesele)i 
uzaktan be~kl iyi takip etmemiş olaıt· 
hıra Pariste bir defa dah:ı tekrarla· 
mak aı çok ümit ,·erici birşeydi. Çiiıt 
kü yazımızda bu ümidin boşa çikntı•· 
ması hususunda e:n samimi tcmeronİ· 
)erde bulunmuştuk. Ola:ı şey, ır.~>· 

dan dadır, 
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(Fıkırıer;ve l~aanlarl 

lllkilata dair 
Yaan: 

Nurullah ATAÇ 
KAııunaevvel, l'ranl1S edebiyat L. bir paradoks ayılacak- Fakat mesele 
· e mttklfaUar ayıdır. Goncourt bu kadar basit değU, veyahut ki ben, 

Uk&fatı, Fenıına mük.ıl.fatı, Renaudot kendimi kurtarmak için b&fka sebep. 
1ııtanUie lD\ikifaUın., Birb4; ta- ler v~ 
daha var .... he,.ı de lmınm ha- lftklf&t Jı:ıınnm11 kitapları pek 

ı...-ıınna -llllıDıJOr tU IUaı1ı Jdm llOll • aevmem, çQılttı mtlW&t ftım heyet
ll'JDMI&, klial idWat )nıpnm11, t1ı.ıi lerde, tlhımmW edemedlflm bir ken· 

u ~ ••"'QWDlqı 4119 1frnıi dimi befemdu vanbr. Bir münekkit 
Fru. mvJaatriri ~ erlve- çlba da: "Beıı her ay veya her eene 
. Dıerlerl dthıyanm d6rt: köteei- ala bir ll•te c;ıkaracaPn, o Uatedeki 
~· Geçen ~ Beyoilanp kitapları okuyun; fakat ben onlan ne-

raacııette ttlUlphanes1De ~ den betenmediiimi aöylemiyeceğim, 
Goaoo1art mlklfatmı k•gn111 ~ ul&t.mıyaclpa; illa bana uymağa mec 

.-Ddlıa ,._.. ..._ tane birden llunmms!,. dne, atnirlenmez mlafnJıı:! 
11111dijt:IDI ~· OIQunMnn .• Oku- o a4amm 16zilntl dlnler mlalnls? bu 

da 111,.tJm yok Be1k1 çok ıtı.ı- muameleml BiA 8'n' plmes mi! .. MU-
• belki mlall &Mimemlf br rmun- Wat veren h~yetler bayle hareket et
; fakat. Dl bileJlm ! mtk•fat Q.. mlycır mu! :u.e1l Goncourt akademi. 

~mm ıomu•ıra bir ttlrltl ~ al Aalan b« )'il, mUWat verdikleri 
Ama Angon'mı ba 111 RllDaudot ldtabm lllll:l,.u.Jnl anlatır bir rapor 

.-Uılrlt~m klu11an lM beau qMGF· •eUelar bir ~im kıtmy. Oy. 
t'lenflılni okuyorum; ODU çoJttan .. le )apmJJori&r. 'fBJs 'beiendlk, leD de 

KilWat kazanan romanlar muhak. 
~ iyi delildir ama muhakkak kötü 
'lınalan da icabetmez. ı.t:eae1' Gon
tourt müWatı •.• C1aude Farrere, Jean 
ayan!, ll&urıce Bedel gibi ufaklık ta
~ muharrirlere verilmiotir a
laı.a onu Marcel Proust, Andre Marlaux 
tibi çil a1tm muharrirlerin kazandığı 
ıla. olmllftur. (Nas uhl Baydar, Mal
~·nun La concHtion humaine'ini 
I~ hali adı ile tilrkçeye çevir. 
41; okumadmızsa hemen alm. Beğen 
lal.ez.seniz bir daha, bir daha, beğenip
Ceye kadar okuyun). Müki.f at kazt
lla.n romanl&rm, 3()hrete eren, aka
denıller.? kabul olunan muharrirlerin 
bepai iyi, hepsi fena olsaydı ne !)i o
lurdu! .. Bilmem o kadar da iyi olur 
lal.uydu? Anatole France bir hitabında, 
~orsanı LfJll opiniona de l'abbe 
ler6Jııe Coigmard'mda f(Syle bir şey 
'i>Yltı;b "Akad~milere daima en ıi.'ier
S ~~~1 olıJWWI ~k. ~ 
~--ıneaıırnez°"'6ır nalearet olurdu,,, 
~lece müld.fatlarm da, eöhretin de 
~t, menfi hiçbir feY iaba.t etme
laı.eai insan Qflu için daha hayırll<lır. 

O halde müklfat kazanan romar.. 
1tra husumetim - onlan okumak iste

okul.. 41JorJar. 
Hem de ne biçim beğenıyorlar? Oç 

dört defa, bua.n on onbet defa rey top
lanıyor. En llODunda baJayonwıuz, ilk 
danqmıda adJ bile geçmiyen bir mu
harrir ekaerlyeti kazanıyor. Demek 
ki heyet balau aaı1 beğeDdikleri mu
harrire mtıklfat kuandlramıymca uz. 
18f1Dağ& bakıyorlar. "Öteki da.ha iyi 
idi ama llz latcmiyoıısunuz! haydi bu 
olsun da biz de kalkıp iıtmize gide
lim !,, Yani And•n hemen hemen hiç 
biri, mtıklfab keunan muharrir l:ak
kmda mes'uliyet! kabule razı değildir. 
"Ben onu pek bejenmiyordum ama 
ne yapayım! mecbur oldum . ., 

Münekkit bir tek adamdır: onun 
tavsiyesi ile o.inıyacağmız kitabı be
ğenmeaeniz 1)11& kız.ır, hatU itirar ~
debillndnlz. Fakat bir heyete kızılır 
mı! itiraz edilir mi? 

Böyle di~ıı.ım am'l biz.de de, rle,·
let ta.rafından mı olur, bir hayır sa
hibi tarafından mı otur, b;r iki edeb:. 
yat JllllkAfa.tı tesis edilse biç de fena 
OWUfac&K. ~utı DU B&yec!e kltap 9'tl-
ll blru dibııeth·, birk.ıM; geııcin hevesi 
artar. Biz ihtiyarlar tfa., her milklfat 
verilişinde homurda"lr a !a, mtlkB.fat 
veren heyete çrıtmağa. arsmır.da kav
gaya bir sebep bulur. gönUI eğlendir.. 
rtz. 

laı.eyifim demek istiyorum • ne~en -------------
Cellyor? .. Bazı adamlar varmq, mu- Hatayldar Pazar gUnU 
~: herkesten bqka olmak, her. bayrak meraaımı yapacaklar 

in okuduklanndan bqka kitaplar Eminö Un.deki . . 
~ isterlermi§. Bunlardan biri. n . _Yenı hır.asma t:ııı-
~ pek geçen eserlerden 1JeVk aıa: n~ Hatay ~ik cemiyetinde, bü
~onı.-n, onhrı cmuzumun berinden tiln ~~yWann. ittirakile pazar günü 
))sl'k bin kı .. \ dah k saat ıkıde meraııım yapılacak ve bina.. 
bfı- ~:~-- ka ~ a odiuy~Jegifnbl ya Hatay cemıyetiniıı bayrağı çekile-

&&UNIC p11,yorum,, yor. v 3 • kti B ak 
"ıııara tq atacak değilim. Herkesçe ce r. ayr meraaiminden soma 
~ !dilmft hakikatlerden, sırf on- HatayWar ~~ime giderek i.bidey\! 
'-' yazılmlftır diye §ilphe edenler ol- çelenk koyaca ardır. 

/(ÖIJceğiz' de bir 
maden kazası 

Mutia, 23 (A.A.) - Köycejizin 
Sandalbqı daiıadald maden ocağın. 
da çalıf1Dakta olan bet Köycefizli, 0 • 

cağın yıkılması ile altında kalarak öl. 
mü~lerdir. 

Bolu'da zelzele oldu 
r.oıa, 23 (A.A.) - Dün gece saat 

4,4:> de deva111St1, fakat tiddetlf bir 
yer sarsıntL'il :C · -• .lalan uykudan u. 
:ıncİırdı. :ııa .... :"oktur. 

"'-&~ ıhedenfyet durulur kahr, bir 
~ ilerlemezdi. İnsanda en yaratıcı 
'~et ftlphedir. Paradoksu k6tUIU
t~· ne yaptıklannı bilmiyen insan
~r. Fakat benim tabiatinı Para
f ka milllait Eleilldlr. Elaıeriya et.ra. 
l!lıd1µ1 aldığını fikirlerle iktifa ede

t'iııı. Bunun içindir ki okunması moda 
~ kitaplardan, yazılmıg cereyan. 
~ k&emmam. İngilitJerin The 
;::r!'PY 1'etJ, yani güzide akalliyet de
~eri hısaniardan değilim. Kalaba
~ ~berim. Fikirlerimi çabucak 
.. ~em dı.• §ilphesiz bunun içi.nt Kendimi rUzgira bırakıvenrim. 
ti t, iyi buldunuz, fmld8.k gibi ... Ger- -------------
M~edeniyeti aml ilerletenler, yeni im- 1roçlti Mek$1kaqa 
~ uıl yaratanlar, "bahtiyar,, 
~benim gibi modaya uyan. gidi9or 'da hiç bir işe yaramndıkları da Oslo, 23 (A.A.) _ B. Troçkinin ha. 
\ edilemez. Bizler mod~yn kanılıp li hazırda Mrksikaya müteveccihen 
~er cereyanı, frenkçe tab!rt ile '1n- yola çıkmış olduğu resmen teyit edil. 
l.:""ament )'8'amasak,, o ccreyanlann mektedir. 
~ nasıl belli olurdu ? Ya§Utn 
u... hakikati <'3kiten, güzide z:.imreyi 
~lendlrlp yeni hr.kikatJer bulmağa 
' YJceden kala!xılık ! 

...._ l«ocıadan knçma.dığımı, hcrkeslf> 
~ okumakta bir mahzur oönnr
~i söyled"m. O h alde mükM;tlP.rm 
~ eWtt romanlan da herkesle bE>
~ k&PlfDWD 11.znn gelmez mi? .. 
~· Bir tere tunu söyliyeyim: mü
~ akademilere inanmamak da 
~ o!mqtur. O kadar ki bu g-idişle 
~ata, akademilere itibar etmek 

Hateııstanda 
Roma, 23 ( .A.) - Has Kassanıu 

Overra n Y ossen ismindeki iki oğlu 
dn kur§uııa dizilmiştir. 

llu suretle Eon nıukan~m.?t imkan. 
ları.da ortadan kalkmış bulunyor. 

üç gözıü çocuk! 
Yarşova, 23 (A.A.) - Torun askeri 

hastahan~inde üç rözlü bir çocul 
dtinyaya ıelmi~r. 

Klişeci Aıaeddin 1C. H. P. Viliyet Kongresi 
Kıra( hakkında l l b• . d• 

81Ume eebcp olmaktmn ça ışma arını ıtır ) 
evvelce de verilen mahkO· 
mı,., karar1nda ••r•r edudı Türlü ihtiyaçlar konuşuldu, yeni idare 

Kliteci Ali.ettin Kırat hakkında, hu- h t• d 1 J • td• 
ıuıi otomobille Maslakta jandarma Ha· eye 1 Ve e ege er SCÇll 1 
san Hilıeyinin ölümüne sebep olmaktan 
İstanbul üçüncü ceza hakyerince evvel
ce verilen bir yıl hapis ve otuz lira pa • 
ra cezası karannın, tcmyi%::e bozuldu

Cumhuriyet Halk Partiai 1atanbul 
vi1'yeti kongresi dün öğleden sonra 
iki uzun celı!e yaparak çalıtınasını bi· 
tinni§tir . 

Çocuk tahçı::leri vücuda getirilmesi, 
eczıhan::ı ihtiyacı ve artma mücadçlesi 
gibi esaalt le~erl Ur.erinde miltalea et
tik. Bu dHf.kleri çok yerinde buld\ık 

funu yumıttık . 
Bozmadan sonraki celselerden Şe • 

ker Bayramından evvelki celsede, suç· 
lu rahatsızlığına dair rapor göndermit. 
duruıma bu noktadan geri kalmııtı. 

Dünkü celsede, suçlu avukatlarının ye -
niden keıif yapılması istekleri reddo • 
lunmuı ve tedbirsizlik, dikkatsizlik, ni
zamlara riayetsizlikle ölüme ıebep ol
~ktan verilen eski mahkUmiyet kara

Biriaci celle birinci reis Ziya Erde
min başkanlıiı altında açılmıe, katip j 
Tevfik Uraa geçen oeleenin zaptmı C• 

kumuetur. 

Şilecte eu.ahane olmadığmdan bı. 
rada bir eczahane tesisi zanıridir. 

KtJLTtlR IŞLBRI 
KUlttlr itlerini yeniden ilk, ortao

kul ve liseler açılması. Mevcut ilkokul
lardaki smıtıarm arttırılması ve bur. 
lara &it bina lhtfyaçlarmm temini, öf· 
ret.men ihtiyacı, kitap flyatlarmm u
cuzlandınlması ve bazı eemtierde lisan 
mektepleri ve yeniden Halkevlerl açıl. 
muı dilekler teşkil etmektedir. 

nnda ısrar edilmittir. 

Taka• mu ha kr mı aln• 
devam ed1ldl 

Takas ip davaaımn muhakemesine, 
latanbul üçüncü ceza hakyerinde, dUn 
devam edilmiştir. 

Dilnkil celsede takas komisyonu a • 
zaaı stfatile davaya dahil olan ve timdi 
fzmit bütün limitet tirketi eksperi bu· 
lunan Ganinin sQrgusu yapılmıştır. Ga
ni, ihmal gösterilmediğini, heyetin, yal· 
nız cUmrilkçe tasdik edilmif evrakı im· 
zaladığım söylemiıtir. 

Hakyeri, komisyona ıelip elden 
eksperin kim olduğunu araıtırmıJ, Gani 
bu husustaki suallere karıı eksperin 
Faik adlı olduğunu sonradan öğrendi .. 
ği cevabını ,·ermiıtir: 

Dün sorgusu yapılan cliınrük rne • 
murlanndan Yakup da, kendisinin ta • 
limatname ahkamına uygun hareket et· 
tiğinden bahsetmiştir. 

Hakyeri, ta-rafların tam teıkili ba • 
kurundan daha bazı tebliğatın tamam· 
liıinm.ı&ı, cJava ellllcnlc:cln evvelce; ~11ah-

ldbn olmadıklannm öğrenilmesi, vare• 
tetik karan iatiyen Ganinin, eter v~kil 
tutana muhakemede hazır bulunmıya • 
rak, yerine vekilini gönderebileceği yo
lunda kararlar vermiştir. 

Durüşmanın devamı, 13 k!nunu~ni 
çarşamba günü saat 14 e bırakılmıttır. 

Ermen· ce iki gazete 
ara•ında 

Bundan aonra Adalar delegelerinden 
Ubeyd'in verdiği takrir okunmuştur; 
Bay Ubeyd, kongrenin ilk toplantı gll
nU idare heyetı raporunu tenkit eder
ken partide on yıldanberi dalma ayni 
lahıılar, ayni ~brelerle kareılqtığmı 
ileriye sürerek gençliğin bu itlerle a
llkadar edilmesi uygun ola.cafım eöy· 
lemle. bu a.rad'I. Partinin yeni kuvvet
lerle takviye edllmeei lüzumundan 
ba.lıaetmitti. Bay Ubeyd dtln ver
diği takrirde bu ifadeabıin yanhf an
lalrplmaamdan korktuğunu ileri ~ 
rek izahat vermekte ve bu sözlerinin 
de zapta geçmftllni ı.temkteydl: zabıt 
bu auretle kabul edildikten sonra dj. 

1ek encümeninin raponı okundu. Ra
porda on altı il~nin raporlarmdakl di
leklerin gözden geçirilip bunlarm tu
nif edildiği yazılıyor, bqbcalarmm 
11ık, au, yol. tWtilr, sağlık, tarım, or
man itlerinin oldufu zikrediliyordu. 

IŞIK IŞLB'RI 

Raporda 11Ik itleri hakkında ıurJar 
yazılmaktadır: 

"- Her ilçenin elektrik ve Itık ih
tiyaçları mahallt ihtiyaçlara mutabık 

görWmu,tUr. Ancak bunlan karşılt· 

~ Ur.ere J>elediYt. ile tirket arumda 
yapılan mba.kf're ~de mevcucla 
ilAveten yeniden tes"ıi mukarrer 2000 
Jambanm 111k ihti)'lıCIDJ tamamen kar
tıhyamıyacağı dllştlnWerek bunlar ay
nen rapora geçirilmemif, hangilerinin 
daha evvel takılması mnhalll idare t. 
mlrlerfne bırakılmıttır. 

Burgaz adaanıa tehir cereyanı ve
rilmesi yerinde bir tekliftir. Bu işin 
halli zamanı gelmi§tir. 

Kalitarya, Çekmece, Florya.da elek
trik tenviratmm ikmali hakkmdaki 

"Astarar,, :simli Erme-nice gazete Bakırköyltllerin isteğini bu civarın ön. 
tarafından "Jamanak,. laimli Ermeni- de gelen ihtiyacı arasında bulduk. . 
ce gazete aleyhine, bir yazıdan dolayı Kadıköy ilçesi merkez nahiyesinin 
açılan Y1kışık ıı.Jmaz ne§!'!yat da.vıısI- Osmaniye, Mecidiye, rrı mtakaslle 
na İstanbul üçüncü reza hakyerjnde t __ 

lln b , d ~renköy mmtakası ~atkı şir-
d ed~li<ılm·ş. duruşm:ının devamı.d k8:' ket tarafmda.ıı elektrik cereyanı veri. 
va ı en tara.fm, yazının dosya a 1 ı,.,,....;· adi ·· · ıer=-...:ı 1 k 

•• • • ~01 va uzerıne ev "'"e e e trik 
tUrkçe ~ercumesının aslına .uygun dup . tesiutı vilcutfl getirdikl .. r: halde ıirket 
olm&dıgı hususunda, tetJakat yapıp henn- elektrik d' w • d 

• . ıu. cereyanı verme ıgın en 
fıkrlni bild·nr.eslne ku.lmı'1tır. tlkı\yet edilmekte oldufu cihetle hai-

l ik maçları lan pek haki.& bulduğumuz bu şikaye. 
tinin önlerıme-l'ini temenni ederiz. Eminönü Halkevinden: 

Eminönü Halkevi Spor 111besi.ne 
bağlı klUpler tarafından qa.ğıda çıka.. 
nlan programa göre 27.12 936 pazar 
gUnll futbol lik mac;larma Bozkurt ve 
Bakırköy sahalarında devam edilecek
tir. Alakadar klUplcre bildirilir. 

Progra.M: 
Bozkurt sah.ası: Akınspor • Şimer.. 

difer saat 11, hakem Ali Rıza, (B) ta
kımı, Fatih • Akın saat 12.45, hakem 
Numan, (A) tak1mı. K.Pazar • Yıldız, 
saat 14.45, hakem Fazıl, < A) takımı . 

Bakırköy sahası: A1emdar. Linga, 
saat 13, hakem Mehmet, CA) takıİrıı, 
Bakırköy. Ortaköy, saat 14.45, hakem 
Ki.mil, (A) takımı. 

Yeni Romen Elçfal gtttl 

Romanyanın yeni elçisi Bay Alek· 
Bandr Telemak Cumhur başkanımıza 
itima.tnamesini takdim etmek üzere 
dünkU ekspreslı.> Ank' raya gitmiştir. 

f(0ftF ... R ''f; 
Kadı.köy HalkeıJ~nde>ı: 

25 İlkka:ııu:ı 936 cuma akşamı saat 
21 de Evlmlz calonunda Bay Niyuf 
Tevfik Yükselen tarafından (Timür
lenk hayatı, fütuhatı ve Osmanlı TUrk 
lerlle mUnasebeti) adlı bir konferan•l 
verilecektir. 

Pendik, Maltepe, Kartal, Yakacık. 
KUçUkyah gib~ elektrik cereyanı ge
çen yerlerde yaptırılmak istenilen te
lfsat mas!ılfı olarak ıirketin istediği 
P&ranm aagarl hadde lndirllmeei. 

Yalova1:ı rr.uhtelif teşekktlllertn ir. 
tlhsal ettikleri elektrikten halkın l!
Yikile iltifadeainl temin ;'İfn SudOfen 
lll..rnmdak1 ~claleden istlf ade edilerek 
bir santral tesisi. 

Ele.kU:k ~!rkctin!n depozito akcesi 
namue müşterilerden aldığı paraları 

kendi henbınn i_şlettJği ve bu para a
bonelerin muhveleten mecbur oldu. 
fu bir tazm!rıatm karplıfı olup tera
kUm ed~·1< faizinin tirketle bir mü
nasebeti ve alak8.81 olmadığı cihetle 
abonelerin lılıraktrfı depozito parasır
d!l.n şimdiye kadar teraküm etmi~ ve 1 

edecek o!an fp!zlerin şirketten tah!tili 
ile Ş'lh =r iht"v~ı çlanndan b'r~ne tahs"s:. 
elektrik urfiyat Ucre' inin indirilmesi 1 
hakkmdaki dilekler EncUnıt ı.lmface de 
çok yerinde görUlmüş v~ keyf)\.·etln 
Nafia vekl'et.fnden tem~nnl edilmesi 
mtltaıea edilmi3tir. 

• BAOLIK iŞLERi 

Sağlık itlerini bazı mahallerde dis
panserler ı. çılması, köylere seyyar, 
ht-kimler gönderilmesı, çocukların te
miz havada oynamalamıı temin için 

BUttın nakil vasıtaıan Whllstilna' 
her talebeye tenzlllth bilet tarifesi ka
bul ve tatbik ettift halde tramvay ılr
keti bu tenzili.ti kabul ettiği yaşa na. 
zaran yalnız ilkokullar talebesine has
retmektedir. 

İlk mektep talebesi kendi semtinde
ki mektebe gitti#f için tramvaya pek 
ihtiyacı yoktur. Aall ihtiyacı olan u. 
11e ve orta mektep ve yüksek taluıil ta
lebesidir ki bunun nazar: dikkatten 
uzak tutulmam8.81 ve yaş :!lcktep farkı 
göu:tilmeden d'ğer ıirketlc.-rm yapmak 
ta olduklan tenzilAtm bu §irketçc de 
yapılmasının teminini Nafı" vekilimi
zin himmetlerinden bekleri:. 

MVTEFERRIK DlıE!{LER 
Adalıların Akay vapur•Hmın bilet 

ücretlerinden tenzilat talepleri ve A.. 
dalarm iman için Şirketi halTiyenin 
yaptığı gibi infaat malume!'inin Aka
yın yolcu vapurları baricir.deki husu
si vesaiti ile bu uğurda ihtiyar edece. 
ti masrafa tekabW edecek ve kendiıi 
için bir kA.r mevzuu ol?Jladan nakli im
kinlarınm teminini çok yerinde bir di
lek olarak bulduk. 

Tramvay ,ırketinln b'lhasaa Fatih. 
Harbiye araamda işliyen tramvayları
nın mühim bir kımnmm mevki araba. 
lan teşkil ettiği ileri sUrUlerek bun. 
larm bu muhitin fak'r si.kinlerinin iı
tltaatlerfne uygun dU§en ikinci araba
larla tebdili ve bilhassa Arnavutköy 
ve Kuruçefllle semtlerinde kışın pek 
ııkmtıyı mucip Qlmakta tulunduğu bil 
dirilen tramvay duraklarmda halkm 
bannmaama mahsus birer bekleme 
yerleri ihdası zaruridir. 

Beşik~a Taksim arasında ifliyen 
otoblialerin almakta olduklan ücretler 
ıehir içinde çalıpn diğer otobüslerin 
ücret tarifelerine nazaran yüksektir. 
Bu ücretlerin lndirilmı:?Si . 

Şirketler tarafmdan elektrik, hava. 
ıazı. au borularile hallan açtığı baca· 
lar Jayıkile kapatılmıyarak yolların 
bozulmasma sebe.l>iyet verdiğinden bu 
hususta ilgili makamlarm nazarı dik
katini.çekmek lilzumunu ehemmiyetle 
kaydederiz.,, 

YENi DITJEKLER 
Dilek encümeninin bu raporundan 

sonra Adalar delegesi Bay Avni Yağ·r. 
söz alarak Akay, Şirk"'ti hayriye, Ha
liç şirket lda.relcr~in bit !rştir:lcr· k 
beled.iyc tarafından idare edflmr c:ı ;ni 
teklif etmiştir. Kadıköy dekgcsi Bny 
Niyazi Tevfik şu tekliflerde bulunrnu~-
tur: · 

l - Halkevleriniıı bekar talebe·,; 
sinesine alması, ik iş:?r bin yataklı pa~ ... 
siyon yapılması. 

2 - Eski eöhretini kaylx den lstan
bulda, İzmir panayırı gibi bir ~~rgi a 
çılması. 

3 - Anormal <:ocuklar :çin bir rnU. 
essese ~ılma.Eı. 

Kartal dcl\'gesi Bay Şı•ı·~,retth Kar 
talda bir orta mektep t csh·ini, ~'·koz 
dele:Jesi Bay Mehmet Ali Bcykozd:ı b'r 
dispanser ihdasını, Şirketi hayr;y nin 
Bo~azın yukan kııımlarmda da ten
zilit yapmasmı, Eyilp de~ı;~i Bay 
Hilmi Eytipte bir fırka b!r.uı bull'n· 
masmı. otuz bin nüfuslu c-~an yeni F
yüp kazasmda küçük mikyasta bir 

(Sonu: Bb. 6 Sü. 1) 
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Bir Alınan knylü, günün birinde 1 
Hayst.erl>idl m.ınastırına tırmandı. E. 
linde bir sepet, ~pelin içerisinde Cl. 
üç tavuk vardı. Bu tavukları, man::s- 1 
tıra vakfetmek istiyordu! 

O sırada, mutbak işlerile meşgul o
lan bir papaz, manastır korusundaki 
gölde tuttuğu kocaman bir balığı kı
zartmak üzere, ayıklıyordu. Balık, a
şağı yukarı bir domuz ya.vrusuna ya
kın irilikteydi. 

Papaz, köylilnün getirdiği tavukla
rı birer birer ellııe aldı, şöyle evirip 
çevirdi, yokla.iı, avucunda tarttı. Son
ra, şunları söyledi: 

- Canım, bunlar pek sıska şeyler! 
Bu tavukların üçü birden, ancak bir 
çorbalıktır. Topu birden bir kasenin 
içine ,,,ığar ! Ben, hepsini birden bir 
övünde f;ÖVdeye indirebilirim! 

Köylü, bu mühimsemezliğe kızdı. 

Gerç~ tavuklar pek öyle gösterişli de
ğildiler, ama yağlı, semiz tavuklardı. 
O da, papazın ayıkladığı balığı eline 
alarak: 

- Sanki, <ledi, bu büyük bir balık 
mı?. Ben, bunun hepsini bir oturuşta 
yerim! Hem de kahvaltı olarak! Hal
buki, getirdiğim bu tavuklardan bir 
tanesi, bir adamı yemekte de tıkabasa 
doyurur. 

dc:muz yavrusunun kolayca yenilmesi 
kabil olmaibğ! gibi hazmı da hayli a
ğır olduğundan, hepsini yiyemiyecek, 
papaz, hem bahsi kaza.nacak, hem de 
ge.tirilenden ba§ka üç tavuk daha ma.
r.astırm kümeelerine g:recekti ! 

Gelgelelim, ki köylü hiç de güçlük 
çekmedi. Bol iŞtahla domuz yavrusunu 
parçalıyarak, paımaklannı yalıya, ya
lıya, kızarmıs ~t parçalarını midesine 
ym·arlamağa başladı. Öyle iştahla yi
yordu ki! 

Papaz, bir köşeye çekilmiş, ona müs.. 
tehzi bir tavırla yan yan bakıyordu, 

kıs kıs gülüyordu. Ah, öteki papazlar 
da hep burada olsaydılar da, köylü
nün domuz yavrusuna balık diye nasıl 
elattığını, nasıl faka bastığını bir gör
seydiler! N(? yazık, ki hepsinin ayn 
ayrı işi güçü vardı o sıralarda; hepsi 
de, manastırın başka cihetlerindeydi
lcr ! 

- Karde;;ı, blraz tereyağı katayım 
mı balığa? 

- Hay, hay! 
Papazın Myle alay edişine karşı, 

köylü, hiç oralı değil, yiyip duruyor
du boyuna! Hiç istifini bozmadan! 

1 
KISA HABERLER 

-
EmlA.k Bankası kasasından kaybolan 5000 

Uranın tahkiakt:ı devam etmektedir. Şimdiki 
halde paraların hariçten almmadtğı t e3bit o 
lunmuştur. 

• Önümılzdeki haziranda Romanyadıın 

20,000 g•5çmenin nakline ba.ş!anacaktır. Bu 
göçm~nler için şimdiden Trakyada evler ha. 
zırlanmaya başlamıştır. Bu sene Bulgaris 
tandan da göçmen gelecektir. 

• Halka. temiz su vermediği için Na!la. 
Vek~eti tarafından lka.z edilen Kadıköy su 
şirketi bu vaziyette devam ettiği takdirde 
lıükftmet mukaveleyi derhal bozacalttır. 

• Dahili ticaret beyannamesi usulü tatbi 

katta zorluklara sebep oluyordu. İnhisarlar 
veka.Jeti bu usulU tamamen kaldıraeakbr. 

• Yurdun ekseri yerlerinde devam eden 
kuraklığın bazı mmtakalarm mahsul va.ziye 
ti üzerinde tesir yapacağından endişe edil 
mektcdlr. 

• Belediyeye geçmiş bulunan Haliç şirke 
tinin hukuki vaziyeti bu sene tayin edilecek 
tir. 

• Yeşllköy tohum istasyonunun tecrübele 
ri neticesinde İstanbul mıntakasında da pa 
muk yetişebileceği anlaşılmıştır. 

• Bir grup belediyeye müracaat ederek 

Adaların su ihtiyacını temin için yeni sif.tem 
artezyen tecrübeleri yapılmasına. müsaade 
istemi,tır. 

• ı::chrlmizdcki saatçllcr arasında da bir 
cemı;et kurulması için teşebbüsler yapılmak 
tadır. İstanbulda 200 saatçi vardır. 

Pe~embe CIDL\ 

Takvim 24 ı. Ka. 2s t Ka. 
===== r· =1 r o Şevval 1 ı Şevval 

GUD dOğ'l.§'J 7 24 7 24 
Gün batışı l 6,4!'i 1 t'.4'i 
Sa.bab namazı 6 00 6 00 
ogıe namazı 1 2 14 12 14 
IJdndt Q&JQU) 14.33 14,34 
A.Jqıam na.ma.zı ı 6, 45 l o 4 ti 
Y'atın ııama.zı 18 24 l 3 9.4 
1maaJI 5.36 5 35 

Yılm g~o gün.len ~'58 ;:159 
Yılm kalan günleri 7 6 

Papazla köylü arasında, yarı şaka, 
yarı ciddi bir ınünakaşadır başgöster
di. Öyleydi, böyleydi; faıa.ndı, filandı 
derken, bahse girdiler. Eğer köylü, bü
tün balığı, tek ba.5ma bir defada yiye
bilecek olurs:ı, zaten bu nefis balığı 

yemekle mükafatlanmrş olacaktı; fa
kat, hepsini i.>lrden yiyemezse, manas
tıra, getirdiğinden b::ışka üç tavuk da
ha vakfedecekti ! 

Bir, iki.. beş, on .. on beş, yirmi ve 
daha fazla parçalar, kabın içerisinden 
eksilince, pap:ı.zı bir kuşkudur aldı doğ 
rusu! Yoksa?. Fakat, imkaru yok, ca
mın! Bir adtı.m, bir domuz yavrusunu 
bir oturuşta nasıl olur da silip süpü

rür? O nefis göt balığı değil ki bu! '------..ı.------11111111~ 

Bununla beraber, bir çeyrekten bi
raz fazla bir zam.an aradan geçmiş, 

geçmemişti, ki bütün domuz yavrusu, 
·köylünün midesine yerleşmişti; ahır-

dan kaba, kabdan mideye! 
Papazın gözleri, hayretten adama

kıllı açılmıştı. Parmağını ısırarak , 

gözlerini köylünün suratma dikmişti. 
Halbuki, o, hiç de doymuşa benze

miyordu. Adeta "Daha birşey yok mu 
acaba?,, yollu, döl\tlp dönüp papazın 

yjizüne bakıyordu . 

Yeni neşriyat 

Hoıivut 

lstanbul Magazin 
Son sayısı zengin müı~derecat ve 

güzel bir kapakla çıkmıştır. İstifa e
den kral, İngiliz casusluğu Erkeklerin 
kadınlaşması, A!datnıamak. ve aldan
mamak için, Ç·p!akla.r memleketi, spor 
ve güzellik yazılaril.-, Ayak takımı a
ra.suıda, hattanın dıger ını;ııt:rl resım

Ji sinema haberieri mecmuayı süsle-

Bu bahis üzerinde anlaştılar. Liı.
kin, pa.paz, köylüye balığı tattırmak 

niyetinde değildi. Bu nefis balığı tat
tırdığı takdirde, hem balık elden gi
der, hem de kendisi bahsi kaybeder
di. Halbuki o, hem balığı elden çıkar
mamak istiyordu, hem de bahsi kazan
mak! 

- Sen, hele şöyle koridorda otur[ 
biraz dinlen de, ben balığı kızart.ayım! 

Papaz, alay edecek halde değildi ar- mekteclir. Okuyucularımıza tavsiye e-
tık; şaşkınlıkla sordu : deriz. 

Diye, köylüyü :r:ıutbaktan uzaklaş
tırdı. Sonra, l:ı:ı.lığı bir kenara sakla-I 
yıp, ahrra indi. Oradan bir domuz yav
rusu yakaladı. Bunu kesti, yüzdü, ba
lığın biçimine koyarak, kızarttı. Şu 

hesapça, köylü, bunun balık olmadığı· 
nı anlamadan yemeğe çalışacak, fakat 

- Ne var? Ne bekliyorsun daha?. 
Köylü, parmaklarını yaltya yalıya, ı 

gayet sakin bir tavırla, kısaca şu ce
\Tabı verdi: 

- Balığı bekliyorum, balığı ... Ha
ni ya nerede o bir oturuşta yutulamı
yarak iri ve nefis balık?!. 

Vilhelm Şefer 

Aj- Bu akşam SARAY sinemasında -

Noel haftası r .ünuebetiyle müntehap. :·ograma batlıyacaktır. 

Güzellik - ihtişam - Neşe - Kahkaha 
1 9 3 71 • LORETIA YOUNG 

MiCKEV MAUS'un ve en güzel Jönprömye 
• ROBERT TAYLOR 

Şen Saat•ı TaraLıdm temsil edilmiş 
tkisi renkli olmak üzere Mi- G -1 z ı ·ı 1• zd 1• va ç 
key'nin son maceralarını tas-

vir eden !"! kısımlık film. • F ransızc" sözlü filın 

.Çocuklara mahsus fiatlar: Husu~i ve b"lkon 25, duhuliye 20 kuruştur. 

.... -<fi • • 

~ Halkmıızm en fazla sevdiği artistler 

FRED ASTAiRE ve GiNGER ROGERS 
Y ann akşamdan itibaren 

S A K A R Y A (Eski Elhamn.) sinemasında 

FiLOYU TAKiP EDELiM 
( FOLLOW THE FLEET ) 

yeni filmlerinde gör\.:.: . _. :.::::dir. Yeni danslar ... Büyük neşe ... : 
--i ,.~ .. ~ ....... • .. •. - : r . '<' •r-. • .... • ; . • . • - ~ ' ·• • : • . 1:-" 

···;;~;~·;E;·:·:~;-~;····ı 
Hwıusl doktorumuz Pazartesi; 

gilııleri saat on beş buçui.tan •.irmivei 
hcadar ga.zctt-miz id!l..rchnnes1~do cu: 
~ ı;llnlon de saat ı• ten a a~ 
:kaCl'.l.r Ulell Tayyare apartımanları; 

liki°cl daire Uç numarada. dalma oku~ 
pucu:amnl7.l yedi kupon multabll!nde: 
:kabul eder. i .................................................. 

T AKSlMDE - MAKS!M VAR)'. ETE 

TİY ATR('C:ZHN'D" 

j Bu akşam saat 21 dt 
ZOZO DALMAS 1 

TOMAKOS'la 

PIPIÇA 

B ' letlel' satılmak 
tadır. Telefon: 

42633 

Cumadan itibarerı 

ESKi HAMAM ESKi TAS 

::-.11:::1::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: 

H · 26 kanunuevvel Noel il 
ft ve il H 31 kanunuevvel Yılbaşı =! 
U A h Ü REVE~,~NL RI ~ 
P. T epebaşmcla b 
li GARDEN u 
.• ···ı· .. 
1 M Ae KaksSdi M lı 
aı !i 5i Lokanta dansinglerini h 
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Şehir 1iqatrosu 
Tepebilşr Dram kısmı 

Bu akşam saat 
20.30 da 
BABA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

ınmııımııı 

111...11~ 
nıımıil 

Bu akşam saat 20,30 da LEY LA 
ve MECNUN 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 

TİYATROSlJNDA 

Büyük Türk llıü. 
yonisti ve l\fany 

tizm3.C?SI 

r. Zati Sungu 
Her gün fevkall' 
de oir program' 
temsillerine dcvaı 

ediyor 

j Seyahat Notları 1 

Bugünkü Yunanistanın 
en çalışkan adamı: 

Başvekil M_etafosas 
.• 

:/.~~-,-... :-.... ~--~ . 

Makedonyanın bir kısmının Çanak -
kaleden çekilen itilaf devletleri kuvveti 
tarafından işgaline rağmen bitarafhkta 
devam eden Mösyö Skuludis'in başve -
kiileti zamanında Yunanistan abloka e
dilmişti. Abloka bazı şartlarla kalkın -
ca, Kavaladan ilk vapurla hareket et -
miş, Volos'a çıkarak trenle Atinaya git
miştim. 

Siyasi hava çok bulutlu idi. Filomuzun 
demirlediği Faler sularında ecnebi dev
letlerin torpidoları bulunuyordu. Bah -
riye nezareti, Kavaladan beni V olos'a 
getiren vapurun Pire yolunda çevrile -
rek taharri edildiği ve Mundros'a kadar 
götürüldüğünü söyliyerek Falere inme -
mekliğim tavsiyesinde bulunmuştu. 

Atina sıcaktan yanıyordu. Harare -
tin fazlalığı şehirde oturmak mecburi -
yetinde olanları bunaltıyordu. Akşam -
lan herkes kendini deniz kenarına at -
tığı halde ben bundan mahrum biraz se
rin hava almak için aksi 1stikamete Ki
tısyaya gıoıyordum. 

Kavalaya avdetimi, maddeten, ve 
manca bu boğucu havadan kurtulma -
mı, kolordusunun bir kısmını eski 
Yunanistana mıkletmek üzere Kavala -
ya girJen v~purlardan istifade suretile 
Dahiliye nezareti temin etmişti. O va
kit, bugünkü başvekili harbiye nezare -
tinde görmüştüm. 

Askerlikten ayrılarak 1921 de "Hür 
fikirliler,. parti"sini teşkil eden Mösyö 
Metaksas ile o vakit kendi siyasi dost
ları arasında bulunan avukat Mösyö 
Vamvegos dahi görüşmemizi temine ça

lışmıştı. 

ötedenbe::i Türklere karşı dostluk 
hisleri:ıi gösteren ve Türkiye ile Yu -
nanistanın iyi geçinmesini istiyen bu 
siyasi insanı tanımak şerefine Atinadan 
hareketimizden be!} saat evvel kendisi 
tarafından kahul edildiğimiz zaman na
il oldum. 

Harbiye nezaretindeki miralay Me -

rer duruyor, nezaret müsteşarlıırı vt 

müddeiumumilerine direktifler veriyorı 
bunların t<ı.tbiki hususatmı takip edi • 
yor. Bulunmak lüzumunu hissettiği yer 
lere gidiyor, küş..11.t resimleri yapıyor 

baloları şerenendiriyor: hariciye nez3' 
retindeki makamına dônüyor ve neza • 
ret binasının birinci katında; cac!deyt 
nazır ola:ı odanın köşesine yerleştirile:1 

m:ısanın b:ışmda sabaha k<ıdar satışı • 
yor. 

S. E. ile karşılaştığımız zaman ken· 
di:>inde asla yorgunluk eseri görülmü • 
yor ve bizi görmeğe gelirken on bef 
dakika evvel gittikleri bir başka görür 
meden avdet ediyorlardı. 

Başvekil ~öze ba~larlarken, bize karŞ 
olan dostluğunun samimiyetini anlat ' 
mak için 1921 rakamlarile işe girişmiŞ' 
lerdi. Mösyö Metaksas gayet sakin bİ! 
surette beyanatına devam ettiği sıradJ 
ben, Yunanistanın bu senelere ait. siva 

k 
1 ~ 

si va 'alarmı dü§ünUvor ve su n~tırrv vanyordu:n: _ .. _ 

İki millet arasında uzun seneler de< 
vam eden mücadele yerine sıkı bir dos1 

luk k.~im olmuştur. Evvelki gün ve diitl 
Ankara iJe A~:ı.ada kar~:lıkh ve çok sa· 
mimi görüşmeler yapan Başvekiller ve 
vekillerden sonra Haydarpaşa acrıklarıt1' 
da demirleyen Yunan filosuna iadeyi ıi• 
yaret eylemek üzere gelen Türk filO' 
su da Falcrde yatmaktadır. Bu taril11 

hadise Mösyö Metaks2sın b~şvekaJet 

zamanına tesadüf ediyor. O Metaksas 1'1 
1916 dan 1936 senesi conuna kadar ge
çen yirmi sene zarfında bir dakika ol · 
sun Türklerle dost olmak hakkındaıcl 
noktai nazarını değiştirmemiştir . 

Çok uzağı gördüğünü ve memleketİ' 
nin yüksek menfaatlerini vaktile düşii11' 

o' düğünü yirmi sene evvelki sözlerile g 
teren başvekilin Yuna~istanın kalkın ' 
ması için başladığı mesaide muvaffaki' 
yeti de en samimi dileğimizdir. 

Ke. iren 
taksas ile Baııvek5.lct mevkiini ihraz e- ---------------

den s. E. Me;aksas arasında bugün mad 1' Ürk Kuşunda 
deten gördüğüm değişiklik saçlarının bi-
raz ktrlaşmrş olmasından ba~ka bir şey (Vstyam, l incide,) 
değildir. Manevi deği§ikliğe gelince: Şehir meclisi azasından avukıı1 

Vatandaşları. bunun eskisi ile mukaye - lsmail ~e\ket kısa bir sÖ) !evle mcı:l' 
se edilemiyecek kadar yül~sel; bir dere- simi aı;;mış ,-c şunları söylemiştir: 
ccye ~e:diğini ve gesen zamanın kendi- - '1 ürk semalarma hakim olmfl~ 
sinin fikri tealisine çok hizmeti dokun- maks:ıdile yurdun müdafaasında pe~ 
duğunu söylemektedirler. büyiik hassasiyet göstcre:t Tür ki) e 

Cumhurit.·eti, çelik kanatlard:ın da bİ' 
J(. J(. :f. J 

kuvvet vücude getirecek \'c Türk Jı'' 
Bizi büyük bir samimiyetle kabul valarma hakim olacaktır.,, 

buyuran başvekil, mesai bürosunun kar- B. İsmail Şevketten sonra Tür1' 
şısma isabet eden yere konulmuş masa- I\u~u asbaşkanı B. Feridun kürsiift 
smm başındnki koltuğa oturdu, bizi et-
rafına toplıyarak tanıştığından dolayı gelerek şu müjdeyi ,·ermiştir: 1 

- Arkada!_ilar, Bundan bir müdde. 
memnuniyetini ifadeden sonra evvelce b ı 

e\'vel açılan Bur~ Tüık Kuşu şu e:: 
gıızeteler tarafından tafoilatile yazılan pek iyi neticeler verdiğinden pek fll' 

beyamtta bulundular. kında Adana ,-e İzmir şubeleri de Si' 
Dikkat ettim, başvekil hemen hemen 

bütiin yükünü omuzlarına aldığı dev - çılaca.ktır . ., . 
Nutuklardan sonra Ü} eler birer ııı· Jet işlerile sabahlara kadar çalıştığı hal- t 

de kendisinde ı fak bir yorgunluk eseri rer ç:ığrrlmış ,·e diplomaları dağıll' 
bile yoktu. Mösyö M::taks:ıs, Yunanista- mıştır. ~ 

d 1 d b.. Diploma alan üyelerin isin1le nm yalnız b:ı.şvekfiletini "!ği , ö:t u-
yük nezaretle son günlerde bunlara i- şunlardır. 11. 
lave olunan bir yenisini de bizzat idare Necip Polad, Fahir Yalçın, T~t· 
ediyordu: ~in Pekin, Adnan Tetik, Musa G~ 1 

Hariciye, harbiye, bahriye, hava, ses, Abdullah Ertur, Rasim ~:-. 
matbuat ve turizm. Bayan Mediha Toro~, Füruzan J\ y 

Başvekalet ve bu beş biiyck nezare·j telli, Kamuran, Ali Aytaç, Burld'
11 

tin biitün mühim işleri üzerinde birer bi- Rahmi, Yasık . 
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Şahap, gayretlendi. Fes düzeltip ta
bii bir taVJl' takınarak, evinin kapnma 
doira yürüdü. Kapıyı çaldı. Eda açtı: 

- Ay, aiz misiniz? •• Ne erilen geldi
niz bö)'let .. 

Edaıun halinde, kocaamın kurduğu 

ve zibinnde büyülttüğü hususlara dair 
alamet mevcut değil; heyecan meye • 
can laiç yok... 

ş.bap, yalana beab: 
- MalUın a aü.liim, bir haftadır da • 

ireye sibnemittim. Divmu mubaaebata 1 
mubavvel mühim bir evrak nezdimc!e 
kalmq. Onu almeia geldim!.. ' 

Atl'!Y utariı pardesüaünün cebinden 
bir iki kifıt alır cibi yaptı. 

- Aliyetiit'8JI. iki, iki bu~ aut 
aaara INradayım! ... diyerek yine pür • 
telif dönüp çlkb. 

1 

_ ~ 0 gün, ~e yandı .~yılır .• Ser l 
rnumeyız Bey, yıne kalCt1Un1 salll'd! ... 
ÇaYUf'ln kahvesinde dama dedi. Kafa. I 
... •~ucunun arasına aldı. 

Sük~yedeki kapı kc:ımtu, araba 
ile aeldifini, elindeki paketleri gördü. 
Bititilden elbette söyliyecek.. Yine 
(Mitli Mahmut Beye gittim. Gece .. • 
rayda ahkondum ! ) dese de o gılhgıılı 

geceyi de Edacığrnm yanında geçine... 
Deciitini yaptı .. O aıktam Süleyma -
~ gitmedi. ikindi olmac!an Edası • 
ne koıtu. 

Erteai aaWı, yine erkenden uyan • 
mı1o freftksömleğini, fesini, eltiselerini 
-....,, ba sefer aultanmı uyandırma • 
._ k\itik oda,. kapaiı ~· Yine 
aa1lah blıft9ini bile içmeden sokağa 
Eırt.,... ' ı.-, kapıyı kapıyı çeker de 
~er. açıhr sili deiil-

Kap&h kamcle bir dizim dayadı; ö
t.tdne ,_.ılıyor aubyor, m türlü ara· 
ı.n.rn·or.- Küçük odadaki pencaeden 
'bfi.i ı. .ı!dmp kafasmı çrkannca f8PB 
~:ı.-~~~~ 

Sim!tlere bilek kabnlıimda Wr aopa 

~ler-
~bMtıaaybayı: 

- Vay alt*. vay habia C8Ch. Bu mut
W.. NDİn iıindir; MDİn bapnm albn • 
... llıepmuftur! •• 

Kafa lmrcalıyordu: 

Böyle aiıniıtlen eapa .akut IOınJeıre 
J'llpJar?- Koltaldarclm, Beyazıt kaldı· 
l'llllı.mdm. mezarlılc aralarmdan eve 
"'"1me kapatma)sa; batJarmdan yedi 
taa ta dökülen, Eyipcultanda töbe.leT 
ettirilen, Baba Cafenle teabibtea geçi
l'İlm hbt yine tek clmmryan ka-dara
aanllı Edaaiı onlardan ha!- Affetmiı
lw onu. 

Banu yaptıran, kibriya haldôçin Ne
fite declldai o büyük acuzedir •• Dün 
l.a ci'YUlanla dolafıınvn hikmeti buy • 
llaıt demek. Dünkü güvende güvende 
aiditüün kcıbau timdi çıkıyor. Kim bi • 
lir bansi Jriilhanbeyir.i, itoğ)u iti bul • 
4'a; ba halb ettirdi. 

giıbi (aılı, of!) ede ede, hakikaten de 
hastadan beter halde, Kaler.ıine girdi. 
Seliımılan basıp, sağdan soldan (geçrnİf 
olsun!) lara tekrar temennahlan çakıp 
muaamm bqına oturdu. iki sabahtır 
haaret kaldığı kahveyi ısmarladı. Bir 
iki yudum içti. 

Arpacı kumruau gibi dütünce, dü • 
tünce .. Bir boy boylasa nu Süleymani • 
yedeıki evi? Bir kollaaa nu cadıları? •• 

Kalemde Ayyq Rakım ilminde, mü· 
ti.mi kılıklı, saçı uıkalına kantnuı, her 
dem aarbof, 50, 55 lik bir katip vardı. 
Cebinde daima rakı tatır, boyuna içip 
durur, ağzından karanfil tannini ya • 
hut sannam difini ~ etmez, dilinde 
metelik dönmez bir adam. 

Rllbn yine bulut gibiydi. Y alpafo
ya yalpalaya ş.habm yanma geldi; ku· 
l:ığına etildi: 

- K.emenbı•nn, badem sözlüm, de
di, namizaçbktan nqi clennanaız mı -
un? illi nııelum ilAc JrUvarla. _..... ~ 
bam. O dakika dennanm ıehnezae, ça • 
la sin olmezean mezhel.ime, kibıltana 
üfür! .. 

Kolunu yalıwalamıı, (haydi!) diye •· 
aıiıJ'OI'- Hay Allah razı olsun, ilicm 
SU'MI tam timdi. EMrm onda birini 
dafıtıa yine fayda. •• 

Çıkblar koridora. Şahap, Rabmn 
cizlice uzatbiı ıiıeyi afaladı. Bir, bir 
dlıha, bir daha, üç yudumu çekti. 

Oooh, dünya V&nnıf ... Dermanı ıel
mıeie bafhyor, çakılqıyor. 

- Rakım ağabey, bir daha ver ıu • 
nu! dedi; t.,.i}emizlecli ve cebine el 
attı: 

- Kusura belana, al ~ycİğİm fU 
iki çeyreii. ç-. git, Tavukpazann • 
dan timi doldur; ÜÇ bet tane de çak!. 

Kalem odaaına tekrar ginnedi. Bir 
solukta merdivenden •tait indi; cadde
ye çdcb. 

içki denilen kafir böyledir itte· Er • 
babının ağzına bir defa buJatb 1111, o 
erbap da biraz efürbca mı, artık çaD 
ver kuyruğunu. Arkuı çorap söküğü 
gibi gider. 

Kemankaşa kaynanalann yapacağı 

Dünyada 11 

Ne var, l'lıe ~ 
yok? .. 

'----=====~ • 

RUSYA'DA 
Nekadar tıgatro 

mektebi var? 
Sovyet!er Birliğinde 192 si Kolhoz

larda olmak üzere, 7 52 tiyatro çalış • 
maktadır. 224 tane milli tiyatro, 57 li -
sanda temsiller vermektedir. 

Milli tiyatroların ekserisi dramatik e
serler oynamaktadır. Ayni zamanda o
pera tiyatroları da vardır. Ukrayrıanın, 
Gürcistanın, Azerbaycanın ve Bielo • 
rusyanın meşhur eski operalannm yanı 
başı?da inkılaptan sonra inkişafa başlı
yan ve bugün çok iyi bir mevki alan Öz
bekistan. Kazakistan ve Tataristan ope
ra tiyatroları da rağbet gören temsiller 
vermektedirler. 

Sovyetler Birliğinde tiyatro artist -
leri yetiştirmek için 67 mektep mecut
tur. Ayrıca 9 tane de balet mektebi var
dır. Bu mekteplerin S i Ukraynada, 10 
tanesi Kafkasyanın muhtelif mıntakala
nnda, 4 ü Azerbaycanda, 4 ü Bidorua
yada. biri Türkmenistan ve ikisi de Ka
zakistanda faaliyette bulunmaktadır. Bu 
mepteplere giden talebenin adedi 4242 
dir. 

SOVETLERDE 
kütüphaneler 

Sovyet inkılibındanberi geçen 19 
yıl içinde kütüphaneler mikdannın mü
him surette arttığı haber verilmektedir. 

1914 yılında Çarlar Rusyaaında 

12627 kütüphane mevcutken; bundan 
iki yıl önce yapılan bir istatistik, yal • 
nu köylerdeki kütüphaneler mikdan -
nın 25257 ye baliğ olduğunu göster • 
miıtir. 1936 yılı bidayetinde Sovyetler 
Birliğinde meV'cut kütüphanelerin ade • 
di, fabrikalarda sovhozlarda ve endüstri 
köylerinde bulunanlar hariç; 67 .286 ya 
varmı1ttr. Aynca Sovyetler Birliğinde 
giln geçtikçe mikdan artan, seyyar k\l· 
tiiphaneler de vardır. 

Sovyetler Birliğindeki Küt\iphane -

5 - KURUN 24 1. KANUN 1936 - ... 

Bu sene harp olmadığı 
takdirde ... 

Yeni sene 
bir refah 

lngiltere için büyül~ 
senes~ olacakmış 

İngiliz gazeteleri 1937 senesinin ln
giltere için şimdiye kadar görülmemiş 
bir refah sencs! olac:ğını yazıyorlar. 

Bu seneniıı noeli de harbi umumt
denberi en müreffah noel olact!.ktır. 

Ve mütchassı.:ıların ifadesine gör~ . bu 
iyi vaz·yet devam edecekmiş. Belki de 
daha iyi olacakmış ... 

Bazı meraka değer rakamları kay. 
dedelim: 

Bu sene, Lıgilterede geçen seneki
ne nisbetle 50.000 000 ba":knot foz.ln 
tedavül edilmiştir. 

Ücretler 21.000.000 ~ter~in artmış. 
tır. 

550.000 fazi3 işçi kullanılmıştır. 

Çeyrek milyondan daha fazla iı:çi

ye ücretlerinin arttırılacağı vadedil
miş bulunuyor. Ücretlerinin daha faz
la arttrnlması:H istiyen 700.000 maden 
amelesinin bu arzularının is'af edile
ceği ümit olunmaktadır. Bilhassa kö
mür fiyatlarının arttığı şu zamanlar· 
da maden sahiplerinin bu arzuyu yeri
ne getirmesi pek tabit görillilyor. 

Hemen biltiln esaslı sanayi satışı. 
furya halindedir. Hattl. N\:açtan hay-
11 düşmüş vaziyette olan pamuk sanr'
yii bile kendini bulma.ğa l:>aşlamıştır. 

Yün ve sun'i i~k almış yürümüşUttir. 

Bu furyanın devamı için yalnız bir 
esaslı lntll lbundır. O da harp olma
ması, sulhun devam etmesi ... 

Şimdiki hal:ie görünüş pek ümit
bahş olmamak:a beraber, büyük mik
yasta muhasamat olacağı za.nnedilmi· 
yor. 

Al.manya. lııgilterede hAla tehlike 
noktası olarak te1Akkl edilmektedir. 
Alma.nyanm para sıkıntısı neticesinde 
kendisini bir harbe atmasından endi
şe edilebiliyor. 

Şimdl lngiıterede en büyük sulh 
Umidi IDtlerle 'KUSIOUal araamdaki 

Yeni stmeyi tyi geçirmeğe 1uum'ıa... 
bir lngiliz kı.ıı 

ihtilatın hallolunup olunmamHmda 
yaşıy9r. 

Her iki lider biribirine karşı tam bir 
muhabbet beskmekte değildirler. 

İngilizce The People guetcsi diyor 
ki: 

"Bu iki liderden her biri, diğeriıün 
sessi7.ce bir adını ileri gidip A wstur
ya ve İspanya üz.erinde niifuz sahibi 
olmasından korkuyor . 

İngiltere ile Mussolini 3l'&SUlda aon 
defa Akdeniz.de yapılan anl&flll& Mus
solininin kendini Almanyaya vermek
ten ziyade İngiltere ile arkadaşlığı ttt. 
cih ettiğini göstermektedir. 

İngiltere hUkftmeti, ltalyaya karp 
dostluğunu daha fazla göstermek için 
şimdi Habeşistanm İtalyaya ilhnkmı 
tannnağa hazırlanıyor. 

Birkaç haftaya kadar bu yoldaki 
karannı resmen de ilin edeeektlr . ., 

terin birkısmı, hakikaten dünya Jdlltll- ------------------------·----
• rü balammdan birer hazinedir. Erivan 1 t 1 • 

kütüphanesindeki ~taplann .ade~i bir ....!! !3 !;: e_ ~ ı:. 
milyonu gcçmektedır. Harkov dakı Ko-

rolenko kütüphanesi bugün ı milyon Ney 1• mu·· bade 1 e edece rı iz? 
230 bin kitabı ihtiva eylemektedir. Şiın· ::1 
di Moskovada inp edilmekte olan "Le
nin'' kütüphanesi ise on bir milyon 1d -
tap istiap eyliyecektir. 

So~etler Birliğinde kitap, yeniden 
birçok okuyucu bulmu,tur. Kitapların 
gittikçe artmakta olan tabı adedi, bu 
keyfiyeti isbat eylemektedir. 1917 yı -
lından 1935 yılına kadar 7 lisanda Lc
nin'in 2389 kitabı basılımı ve bunların 
umumi tirajı 84 milyonu bulmuıtur. 

Stalin'in kitapları da milyonlarca nüs • 
ha olarak satılmaktadır. Pugkin'in 'e -
serlerinin inkılip yıllarındaki tabı ade
di, 1 ı milyonu geçmiştir. Tolıtoy'un c· 
serleri, 11 milyon nüsha olarak basıl -
mııttır. Diğer Rus ve yabancı eserlerin 
tabılan da buna göredir. Sovyetler Bir
liğinde ayrıca çocuk edebiyatına da bü
yük bir ehemmiyet verilmektedir. Bu 
yıl 40 milyon nüsha olarak 480 çocuk 
kitabı bası'nııştır. 

Bazan Şamm, bazan Halebin so

kaklarından c;etrefil delikanlı sealeri 
aksediyor. Bu seslerde ölçüsüz bir 
çocuk heyecanı, tecrübesiz insan toy
luğu boşanmış bir yay gibi göze ha-
tıyor. · 

FJine aldığı Avrupa tevellütlü re
simli bir mecmuadan emperyalizm 
ithalatçılığı öğrenen toy delikanlı 
Sancak Türklerini T oroslarm şima • 
)ine nakletmeği, mübadil yapmayı 
teklif ediyor. 

Şamda bir kamışkalem bunları 
sayıp dökerken Halepte bir ba§l..-ası 
öğrenebildiği coğrafya adl<;ınnı anı -
yor. 

!adrl !'rtt-m 

derinlqen ihtirasları olduğu gibi ta· 
nıyoruz. Ve glizel heyecanını hiç 
olmazsa hatkalarınm hırslarına. 
emellerine dP-stek yapmasın diyo • 
ruz. 

Gençliğin Ön Asyada yapacajı 
cidden üstün misyonlar vardır. Bu 
misyonlartn bap.nlması badiy~ 
yaylaya feryat gibi ciddiyetten u • 
zak, serap dolu bir hülya değildir .. 
Sıhhate muhtaç, refaha muhtaç, kon 
fora muhtaç bir insanlığı kurtarmak 
misyonunu anarşi ve batıbozuk bir 
hyecana değişmek elin binlerce mil· 
lettaşlımna sefalet ve ölüm sunmak· 
tır. 

Sopayı çıkarırken daha ne ıönün? 
k.pmm aai kan.dına pislikle bir boy • 
-.z nemi yaptlmıf. Sol kanadına da 
lso.koca bir tezek kondurulmuı; üstü • 

... ele - tüy dikilmi, .•• 
manevralar vız gelmcğe baılaınııtı. Ka- -------------~-=:

Bir milletin heyecanının bayrağı 
gibi acılan genç ruhların arkasında 

hile, politika ve asırlanmış menfa • 
atler usuldendir, çok defa pusu ku
rar, en güzel emellbr, en genç iddia· 
ların tahakkuk eden şekli öliiler, son· 
suz, sayısız genç ölülerden başka 

bir şey olmamıştır. 

Hudutlardan hudutlar hafif söy
lenmez derler. fakat bizim hudut -

BwuWô de ayni ınakaat; içerideki • 
._ füiıe1iiini mahalleye ve ıelip ge • 

~ ... --
ş.Juıp. hemen duvar diplerinden bir-
~ peç&Yra bulup boynuz remıini ve 
te.ii aildi. Hırsından sapır sapır tit • 
~rdu. Eb'aftan bir cörcn oldu mu •· 
~? 

Bu böyle giderse fc~AkeL Bu mahal· 
ı.... kaçmalı; gece branhğında et -
~ kaldınp kimsenin bilmediii bir 
-.. tafmmalı... Koca karılann kulaiını 
hi.- büken oldu mutlaka. Düğün dola • 
haile eve kimler dolmadı ki? Her hal
de sidip yetiştirdiler. Şimdi pirincin ta
.._ ayıkla bakalım... 

1 

Şahap, köa kös Beyazıt yolunu tut. il 
t,.. Aklı fikri tarümar. Buhranından 
..... 1 hlılcle.. ~ ._...,. bu ma- l 
~ devmn edene rahat huznr yü-,· 
~ eheclL ölüp 1antulmak bin kat 
..... 1 

Eai1" flratlığından bahis tezkere ıö~ il 
~ya. Yataktan o aablılı kalkımt 

badayılaJlllltlı bile. Atıp tutuyordu: 
- Ateı olsalar cürümleri kadar yer 

yakarlar.- Beni daha kızdınnaunıar, 
kim olduğumu gösteririm o cadalozla • 
ra! .• 

Yemin yemin, aht abt: 
- Daha öteai var mı, bir daha aya • 
~ atınıyacağım o Süleymaniyedekj 
eve_ Atarsam ruuneordirn. dürzüY'Üın, 
kodotumt 

içmek, yine tçmek, pşele!' devinnek 
istiyordu. tik rastladığı arabayı durdur
du: 

- Heımşerim, çek Ungaya, Maksu
da! .. 

M'\kwdun meyhanes.i.We kafayı çek· 
ti çe-kti. (Batb balık!) deyip yedi se • 
kiz sene evvelki demleri kadar içtİ
Sallanıyor, yıkılıyordu; elinde aigara, 
ağzını bulamıyordu •.• Yine bir arabaya 
bindi; doğru Tevekkül hamamı ... 

Eda, kocaaımn halini görünce c!ona 
ka!dı. Kartrladı ama ağzını açıp tek ke
lime söyliyemiyor. Nutku tutulmut
lçincleaı 

( Arka81 wr) 

öôLE NEŞRİYATI: 
Sao.t 12,30 PlA.kla TUrk musiklsl. 12,50 

Hava.dls. 13,05 l'la.kla hatif mUzlk. 13,25 -
U,00 Mubt lif plAk neı;ırlyıı.tı. 

AKŞAM NEŞRIY A Ti : 
Saat 18,30 'PlAkla dans muslklsi. 19,30 

Konferans: Doktor Salim Ahmet t o.rafm 
dan. 20,00 Rlfat ve arkadaşları tara!mdan 
Türk musikisi ve hnlk şarkılan. 20,30 Safiye 
ve arkadaşları tarafmd:ın Türk muaiklal ve 
halk şarlcıları. 21,00 (Saat ayan) orkestra: 

ı - Beethoven: (Koryolaıı) uvertür. 
2 - Brahma: (Vals ). 
3 - Humperdinlc (Kral çocuklan) opera 

ınndan parçalar. 
' - Glazunoff: C:!.lcvslmler) balesinden. 

1 - Buz 
2 - Kar 

15 - Rebikoff: (Ağır \'als). 

8 - Vertenfcl::cr - Uindler: (Bavtera dan 

•>· 
7 L. Sonntag: (Marş ) . 

Ssat 22.00 Ajana ve borsa haberleri ve 
erteat günün programı. 22,30 PlA.kla 11<>lolar. 

Şamdaki çocuklar, Halepteki de -
likanlılar bugün doğmaba olan \'e 

mes'ut olmasını hep istediğimiz ~enç 
Arap milletinin mukadderntma böy -
le hazin bir mersiye okuyoılar. Çün
kü Şam ve Halep çocukları vnsıta · 
sile istismar edilmek istenen heye · 
can Arap milletinin hakiki menfa · 
atlerinden, gerçek politikasından, 

devletin ekonomik zaruretlerinden 
tamamen uzaktır. 

Şarkın, cinayetleri r~it olmıyan 
insnnlar elile yBptığmı, heyecanı ço

cuklarla tahrik etti3ini eski bir an'a
ne halinde tnnmz. T oroslardan hah-
scden gencin heyecanı arkasında 

lar icin asla doğru olmıyan söz!er -
dendir. Bin yıldan fazla yanyana be
raberce yat11adığımız delikanlılar bi • 
zim icin hala vabancı değildir. Sa -
adetl;rini saadetimiz, ' fela!~ellcrini 
f elaetimiz sayıyoruz. 

• • 
Sancak halkını mübadeleye tabi 

tutmak istiyenler nasıl ge.fil bir .ceh· 
liçinde yaşamaktadırlar: lnaan doğ • 
rusu hayret ediyor. Türkiye hudut • 
lan içinde evveLl Suriyeli Jc.imse yok· 
tur ki cmları verelim de Türk halb 
geri alalım. Hatay 40 asırhk, otok • 
ton bir halkın yurdudur. Tarih, coğ
rafya, arkeoloji, nüfus, güzel san'at· 

lar, ve sosyal tetekküllcr bunun mi· 
salidir. Suriye vatanperverliğini ileri 
sürere!: Suriyelilerden bahseden ga· 
zetder bize bu Suriyelileri bir kere 
gösterseler. Biliyoruz, Suriycnin yer-

( Lilt fen~ sayfayı ~"i.ı) 



C. H. P. ViliyetKongresi 
çalışmalarını bitirdi 

BORSA 
23 12 . 936 

Wzaiaruıda ytl~ lt&reW olaular, DM 
rtnde muamele gôrenlerd.lr. Kakamlaı 
eaa& 12 cıe lllapaıl.lf aatıe ti,fatlanıur. 

( S üncüden devam) 

hastahane kurulmasını jst~mişlerdir. 

ildir; bu noktayı da göz örıünde bu-
lundurma.it lwmdır. •Sterlin 

p A R 
ô~ •.-

1 

A l A R 
• Şlllu A V\IS 

Anlatan: Menlikli Haydar 
-10-

Ça.tnlca delegesi, Boyalı.ıt mevkiin
de sıhhi teşkilat yapılmasmı, Sirkeci
de alman vagon tahliye ücretinin in .. 
dirilmesini teklif etti. 

Muhitt.in Üstündağ yerine oturd•ık- •Dolar 
•Frank 

tan sonra kongre başk.tm vali ve be. • Liret 

ıt6 -
ıltlW 
21)-

turya 
•Mark 
• Zlotı 

La,·-

26,-
21W 

Yüksek topuklar kırıldı. Düğmeler 
.. k .. 1d .. ve şeritler 

• "ö.- • Pengo <2 f>U 
~H.- • Ley l4.-

::ı/ö- • Dluıır ~~ -
•iii,- Yen -

clwye reisinin sözlerinin c~a.sen evvel- • Belçika Fı 
ce karara bağlanmış ol:uı bEzı nokta- •Drahmi 
lar hakkında tamamlıty!CI mahiyette I • lsvtçre Fr Re.is Ba.y Ziya Erdem söı aldı. Ka- Arü tıpkı benim taııbih ettiğim veç-

dıköy delegesi Bay Niyaz~ Tevfiğin izahattan ibaret olduğunu ve bu hu.. : ~:~ hile hareket etmiş.. Seraskerin oğlu 
66,- •Kron Isve~ ~2 -
~o- • Altın ıoıa -tcrkos suyunun hiç mikrop kalmıyacak susta müzakere açmağa Iı:zunı olma- •Kron Çek.. Hünkar yaveri Ferik Sait Paşaya bile 

derecede tasfiyesi için t~!ye havuz· drğmı söylemiştir. Pezet.a mektubu teslim etmemiş. - •Banknot Ub 
ları yapılması etrafındaki teklifine ce. İNTIHABA'I Arü iki saat sonra geldi. Ne yar-
vap verdi. Bundan ecnra yeni klare heyeti Ç E K l ~ R tığını söyledi. Seraskerin şekil ve şe-

Terkos suyunun gayet t('miz bir ha- seçimine geçilmiş, gizli rE"yle yapılan • Vtya.na t 2~ mailini tarif etti. Ondan sonra kalbim 
le geldiğini, hergün şehrm dört yerin- intihabat neticesinde Necip Serden- • lıladrld 7 M !:ı müsterih oldu. Bu mektup Seraskere 

• Londra tl16.-
• NevyoTlı l 7117tı 

den nümune alınarak tahlıl ettirildiği.. geçti, Ahmet Kara, Farul-. Dereli, Re.. • 8"rl1ıı 1 9 ·OO pek ağır gelmiş. Onun için ertesi günü 
ni söyledi. Dilek encümeni camına da fi Bayar, Nurettin Ali Bc>~·kol, Faide : ~::ı. ~ !:2:'1 sabah namazmdan evvel Fişenkhane 

•Paru 17 t !)!ı 
• M!ltuıO 11'>147~ 

Bay Cemalettin Fazıl ve Zühlü Çubuk- Es~ndal, Ha'.ye Emin KuJ'al ve Hüs- • BHkrq ıus7-ı7~ müdürü erk.ıln feriği Tevfik Paşa, Mek 
çu ta.ıanndan cevaplar verildikten son nii Alatlı asli azalıklara, M:that Nem- • ueıgrao t!4 ..;6 tebi Harbiye ders nazırı Üsküplü Şük-

• BrUkseJ •. ~2 
• Atlııs Sb 6 7, 
"CenevT"e !i 4t;\b 

ra rapordald dileklPrle yedlerinin ala- li. Fuat Fazlı, Suphi E• ld, Samih • Sotya ...... • l'ı • Yokohama 2 7,17J rü Paşa, daha bir ıniralaydan mürek-
kalı makamlara bildirilmr>s: reye kc.. Türkdoğan, Meliha Avni Söı.en, Reşat • Amstert1am 14fntl • Moskova :.? ı 89 m kep bir heyet mektebe geldiler. Ber.i 
• Yılmaz Mur t Fortuıt ve Hasa K • Pra"' ~2670 • ~tok.bolm H,HSö narak ittifakla kabul edildi. ' "" · n oper " boru ile çağırtl1lar. Uykudan uyanıp 

Bundan sonra da celse 011 dakika yedek azalıklara ~eçilnüşt< .dir. Büyük ı------E-S_H_A_M-------aı acele elimi yüzümü yıkadıktan sonra 

tatı·ı olundu. Kurultaya Parti İstanbul vilayeti te.~- n0 iyindim ve gı"ttim. 
k ·ı · ' • lş Bankası 10 - rramva, "· "'' ı atı adına gidecek d ~legelerin intiha- Allad•lh> _ • Çtmecto uu') Selam resmini ifa ettikten sonra 

llllNOI OELSJi,' bı zadan bir zatın l·"'klifı" u··.,,.rın· e ış· ar' o-o11 ,_,o Uııyoo Del dah" ~ ~ '"" ı .""",. , Hlll ıliye kolagası Hüsnüye kalk dedi-
1kinci celse ikinci reis Refik .Aıunet reyle yap!lmış, Mehitt!<t Üstündağ, ı;;tr. Hayrty . - eark Det ıo ı ler. Ve bana buyurunuz evladım, diye 

Sevcngil'in başkanlığı altmda açıl- Refi Bayar, Faruki DPrc1i. Sırrı En- •Merkez Bıınll 9112 Balya : •• oturttular: 
mI.§tır. Cumhurreisine, Bflf,1Yekile ve ver ve Faide Esendal a.ali olarak, Ha- lJ Sigorta lO Şark m. ea.a - , _ Burada bir takını edepsizlerden 
Parti genel sekreterliğine <;E=kilmiş o- lil Hilmi Uyguner. Retik Ahmet Se.. 

1 
__ P_o_n_•ım_orı_b ___ - __ re_•,e_r_

00 
___ ·_

00_ 1 hakaret grmüşsün. Bunlar kimlerse 
lan tazim.at telgraflarına gc-len cevap.. vengil, Fuat Fazlı, Ahmet Kara ve Ne- ı stlkrazler Tahville.- ve şi.K.ayetlerin neyse olduğu gibi söy. 
lar okunmuş, alkışlarla ;c:!rşıalnmış- cip Serdengeçti yedek 0:arak delege- • ı9ss T.Hm. ı ~~ 6b e:ıektrlk _ le de Hüsnü efendi yazsın ... 
tır. Bundan sonra vali, be!cdiye reisi liğc seçilm;§jerdir. • • • . a 21 ;-u l'ramva1 dl,71ı Dediler. Ben cevap verdim: 
ve Parti başkanı Muhiti:iu Üstündağ KAPAJJ!A NUTKU • .. .. .. m tt.Hc Rıbtım •.1 ıb - Efendim, benim elim kalem tu. 
söz almış, muhtelif dileklere ve mil.- Bundan sonra k~ngre 'ba~kanı Re. lattk.Dabm :.ı 1

·" • Aıı.ıdotu 1 ' .u tar. Müsaade buyurursanız kendim ya-
tal.,,.,ı . f"k Ah • ErgeuJ lstik. .ı7 2o • Alladolu n ~ UJ 

"'""':ıra cevap vcrmıştir. Bu arada ı met Sevcng!l Şl\rları söylemi"'- ..,, za.rnn. M ~ 1 1928 A u - - A..oadolu m . 
uhittin Üstündağ Adalar delegele.. tir: • s. EnÜrum 11;, _ • M~mo!'stl A ı 1 Sü Burada bir an düşündüm. Kendi 

rinden Bay Ubeyd'in kongTenin açılı~ - Ruzn.amemizde konuşulacak .___ kendime: "Bari kendimi feda ettim. 
günü idare heyeti rapom hakkında ha§ka birşey kalmrmı~tu·. Kongremi- Ierim. Kongrenin itima .~ kendilerine Şu mektebi adamakıllı ıslaha hizmet 
söylemiş olduğu sözler .ırasmdaki bir zin pa?..ar günündcnberi gerl'k umumi kuvvet olacaktır, liy:ı.ktt.tl<':rı muvaffa- edeyim de öldükten sonra da hayırla 
cümleye cevap vcrcrel~ ş.1rlarr söyle- toplantı, gerekse encümen mesaisi ha- ]dyctleri için zaman tecıkl ediyor. arulaynn.,, dedim. Sonra yamıağa baş-
miştlr: linde devam ed"'n ç"lre"'.·ıa.'an bı"tiyor. 1 d "' ... ~~· Büyük Kurultaya. dc:l~gc seçilen ar- a mı. Benim hakkımda başhyan bu 

- Arkadaşnnız hesap sormanın 7..cv- Hnkikaten heyecanlı, canlı, güzel bir kadaşlar hakkında bir h 'ssımi söyle- istintak aylarca sürdii İsimlerini ya:ı.. 
kinden bahsetmiştir; haklıdır, hesap kongre oldu. Halkrn11zm beledi, fikri her mem için müsaad•.mizt rica ec.lzrim. dığıın elebaşı külhanbeyleri kodes de
sorrmı.1~ hakikaten gti7.el şeydir; fakat türlü ihtiyaçlarını mevı:!lu bahsedP.n Büyük Kurultay bu yıl tc-·rım~mıyacak- dikleri münferit localarda hapsedildi. 
buna ilave edilecek bir nckta vardır ki dilekler konuşuldu, ter.k~ler ileriye tır, fakat bizim gelecek kongremizden Ötekileri toplu olarak hapsolundular 
0 da şudur: Hesap verm~k de bizim i. sürüldü. Konuş.an ve konusmasına dil- önce bir toplantı olduğu takdirde na.. ki hepsi yetmiş iki kişiyi buluyordu. 
dn hesap scrmak kadar tatlıdır, zevk- §Ünce unsurunu h:ikim kı1;n bir mille- mımıza iştirak etmP.k üzere bu arka- Bir çarşamba günü idi. Müvacehe 

ıı:-:.' tin manzarası güzelrfa·, heyl:"can veri- ~aşları~ seçtik; onlar ' ha.ltkıJ?daki1 hw· •Ledilınek için beni elebaşıların yanına 
li 1r!kmd;ın (Siryak) bir topluluk cidir, sevimlidir. Buro..da b~el sim, sizin de iştira.k:-ede<:c~yi.nize emin ~,çaITTrdılar. 
vardır. Bu topluluk (Lübnan) mm~ m~yı g~~'lt Due~e:='arasrnda' olduğum bir gıpta hissi<H:; zira onlar Baıia: . 
takasında ya::amnktadır. Siryaklann mühim bir kısmı kültür i<;lcrine ait- Büyük Kurultayda Partimizin kuru.. - Seni kim dövdü? Bunlar mı?,. 

tir: bu da ayrıca. dikk:ı.ti CLkiyor; de. cusu ve yurdumuzun kurt~rıcısı Bü- Diye sordular. Evvelce isimlerini 
torunları bugün Suriyeden ayrı bir mek ki İstanbul halkr bir,._ok maddı·ı · ö yft-~~gnnw S 1 1 h · k d , ytik nderin sesini yakında bir kere ~ uç u arın epsı arşım a 
cumuriyet kurmuşlardır. Siryaklarrn ihtiyaçların yanında m:ı.nevj ihtiyaG- daha duymak saadetine k:ıvuşacaklar.. idi. 
Avrupalr otoriteler tarafından nasıl larmın, dimağ ihtiyacının, kafa ihti- dır, onları tebrik ederim. dileklerimizi - Evet bunlardır.,, 
himaye gördüklerini de ayrıca an • yacının da tatminini ehemmiyetli bul.. Büyük Kurultayda taki;1 hususunda Diye cevap verdim. Sonra elebaşı-
latmaya lüzum görmi.iyoruz. Onlar maktadır; bu nokta da İstanbul gibı muvaffakiyetlerini dilerim.. En büyü- lara dönerek yaptıkları fenalıkları ne 
davalarım Suriyede yaşıyan Arap _ münevver bir şehir\! layık ve neş'c ğüm.üzün büyük adını saygı ile anarak gibi bir mecburiyetle irtikap etmiş ol. 

1 k 
_ı Yerecek bir başka güzel mnnzaradır. kongreyi kapıyorum. • duklarını sordular. Cafer benim gayeti 

arın zararına olara mı temin et - ·a h tl' ld ~ Yeni ı are heyetine ı:-et:iicn ark::- Cumhuriyet Halk" Part.ısi İstanbul mer ame ı o ugunıu bil~ği için kur-
mişlerdir. Nitekim Suriye ile Lüb • daşlarrmızm üzcrlerine ;ı!dıkları mc3. vilayeti kongresi bu suretle hitam tulU§ imkanını da gene benden bekli-
nan arasındaki sonu ge1miyen ve uliyctJi vazifede muvaffakiyetlerini d'.\ bulmuştur • yordu · 
gelmiyecek olan "Berut" ilıtilafı bu- - Efendim, Haydar bizim yalnız 
nun kısaca ifadesidi;. Suriye gaze . başçavuşumuz değil, ayni zamanda ho-
teleri amir davalarını Siryaklar he - Askeıi Fabrikalar Umum Müdürlüğü Istanbul camız, henı de benim velinimetim idi. 

ab S t 1 K • ·ı,., I Beni okuttuktan maada para verir, 
s ma yürütüyorlarsa o zaman ga - a ına ma onıısvonu l an arı .1 çamaşır ve saire gibi ihtiyaçlarıma 
yet tabii olarak Araplara da "Badi - yardım ederdi. Şeytana uyduk. Hata 

yetüşşam" yahut "CeziretiH'arnp"" 500 Asit Nitrik ettik.,, 
tasmmuk düser. Dedi ŞükrU Paşa bunu dinledikten 

~ 40 asırlrk Hatay halkını sefer • Tahmin edilen bedeli 127500 lira olan yukarıda mikdan ve cinsi ya· sonra ·fena halde hiddetlendi. Derhal 
ber etmeği ·düşünenler daha önce ça- zılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğü Satmalma Koınisyo . bir sandalye yakalayıp kafasına yer

dırlan toplayarak kervanların ardına nunca 5/ 2/ 937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale leştirdi: 
dil - Seni hem okutur, hem besler, 

düşmelid"rler. e · ecektir. Şartname (6) lira (37,5) kuruş mukabilinde Komisyondan sonra da yapmak istediğiniz namur .. 

Biz böyle gülünç, iddiab.ra karşı 
y3lmz kendimizi değil, komşuları -
mIZI da muhafaza etmek isteriz. Çün 

kü insan gibi yaşamal..., inaan gibi 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) lirayı havi teklif ınek • suzluğa mani olduğu için döversiniz' 
tuplanru mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendile· öyle mi?,, 
rinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mD.ddelerindeki vesaikle ınez · Dedi. Tevfik P~ya dönerek: 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3615) - Paşam, ihtiyarım elimden gitti. 

Affedersiniz l 
Diye it~da bulwı.du. . 

so u. u. 
Derhal prangalar getirildi. Ve bu 

ahlaksızlara nınıldu. Acele verilen 
karar bir mazbata şeklinde yazıldı . 
Sonra suçluların hepsi meydana çıka. 
rıldı. Yüksek topuklar kırıldı. Düğme
ler ve ş1ritıer söküldü. O zamanlarda 
tıbbiyeden u.laya gitmek usulü yoktu. 
Hepsi de büyük bir rezaletle mektep
t.en kapıdışarı edildi. Sonra Zeki Pa. 
şa mektebimize geldi. Beni çağırdı . 
Seraskerin emrile Tıbbiye ve Askeriye 
taraflarından hangisine geçmek ister
sem ı:erbest olduğumu bildirdi. Bana 
el ve göz işaretile askeriye tarafına 
geçmemi anlntıyorlardı. Nazır Paşa: 

- Efendim, Haydar efendi zaten 
askeriyeden tıbbiyeye geçmişti. Gene 
bize gelecektir.,, 

Dedi. Ben de: 
- Evet efendim, askeri idadisine 

geçmek isterim.,, 

Dedim. Bu suretle tıbbiyeden aske
riyeye nakletmiş oldum. 

Fakat talihsizlik beni burada dahi 
rahat bırakmadı. Askeri idadiye tara
fına geçtiğim zaman sınıfın birincisi 
oldum. Fakat umumi imtihana pek az 
bir zam.an kalmıştı. Esasen tıbbiye 
idadisinde ba§ıma gelen felaketten do
layı derslerinle iyi çalışamaıruştım. 

Buradaki dersler askeri idadisinin 
programlarına uymuyordu. Bundan 
dolayı şaçaladım. Fazla olarak birçok 
derslerin hocaları noiıa ders veriyor-
! ardı. Bu rotları tedarik etmek benim 
için zcrdu. Tedarik etmiş olsam bile 
evvela bu notları yazmak, sonra belle. 
mck icabediyordu. Hülasa bela üstüne 
belaya çatmış bir halde bulunuyordum. ' 

O vakit askeri idadisinde dahiliye 
1l1üdürü lJoroz M.oJmıut paşa i~fü,,bir 
kaç erkanıharp o zamana kadar askeri 
idadide başçavuşluk eden Bosnalı 
Mahmut efendi ile benim münavebe 
suretile başçavuşluğu idare etmemizi 
münasip gördüler. Bana: 

- Hak senindir. Fakat Mahmut e
fendi de mahzun olm::ı.roak için bunu 
kabul etmelisin . ., 

Dediler. 
Halbuki ben kendilerine itizar et

tim: 
- Efendim, ben Tıbbiye idadisin. 

de çalışamadım. Sebepleri de malfun
dur. Fazla olarak iki mektebin prog
ramları b:ribirine uymuyor. Dersler 
de çoktur. Eğer burada kendi halime 
iyice çalışamıyacak olursam srrufın 
birincisi olmak şöyle dursun, belki de 
terfi etmekten de mahrum kalmm. 
Onun için başçavuşluğu evvelce oldu. 
ğu gibi Mahmut efendi idare etmekte 
devam etsin. Deni af buyurunuz ,, 

Dedim. Fa.kat benim bu itiza.rmı 

kimsenin kulağına girmedi. Israr et
tiler. !ster istemez kabule mecbur ol
dum. 

Ben Boşnak Mahmut efendiyi daha 
mahreç sınıfından tanıyordum. Tab'an 
hasut bir gençti. Kendisile geçinemi
ycceğirai daha önce:len anlamıştım. 

(Arkası var) :raşatm~k şartile dünya birçok mil- Bursa ipek böcekçiliği enstitüsü 
Jetleri rahat, rahat geçindirecek ka -

dar saadet unsuruna sahiptir. Arap mÜdÜrlÜğÜnden: 
millerinin cöllerde hapsedilmesini, o· E t"t·· b ~1ı K d. • · · · · k "b" 295 , ns ı uye ag on ısyonıman mıiessesesı ıçın ta rı ı tutarı O 
nun bedeviliğe dönmesini istiyecek lira olan iki tane Elektrikle teshin edilir tabii ipek Kondisyoniuıan aleti 

Jandarma genel l<omutanhğı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

~ad~r bedbaht değili~. Eğer ~u:iye • ile bir tane 200 kiloluk Hassas ~askü 1 ilan tarihinden itibaren 45 gün nıüd
h çıgırtgan gazetelenn te:,l~nnı tut- detle yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin eksiltme günü o • 
muş olsaydık, Araplara çolu ve be - lan 8 Subat 937 Pazartesi günü saat 16 ya kadar Enstitüye müracaat ede-
deviliği gösterecektik. Halbuki bu I ~. · .. 1 · re ' şarmameyı gorme en ve aynı saatte eksiltme iç;n Enstitüdeki satın • 
tez Arap davasmrn, Arap inkişafı • alma Komisyonuna lüzumu olan ve;:~ "k ve dcpozitolarile müracaatları ilan 
nm tam zıttı olan bir yoldur. Bunu olunur. (3 7l6) 

biz değil, sözde Arap davasına hiz - ------------------------------

Bir tanesine yüz yirr.1i beş kuru ş paha biçilen on bir bin matra ta • 
ahhüdünü ynpamıyan mü!eahhit hes ;,ıbma 30--B. Kanun. 1936 Çar§am· 
ba günü saat onda pazarlıkla satın ol ınncaktır. 

Şartnamesi parasız Komisyondan o.lmabilece!; .olan ma!ra pazarlığı • 
na girmek istiyenJerin yukanda yazı h gün ve saatinde (1031) lira (25) 
kuruş1uk ilk teminat makbuz veya B 3n!s:a mektubu ile Kmnisyona başvur 

malan. (3578) 
met ettiğini söyliyen, fakat hakikat -

te Araplardan ba~kalarrna ve yalnız 

kendi menfaatlerine hizmet edenler 
lzlz~B~lerdı'yeBsı" ta•~af•ndal en ,_diyesinden: Denizyollanişletmesi müdürlüg"' ünden: 

.~ ;,; • • ızm irde yaptnılacak hal Santral binası -

ı İeri ı:ıürmektedirier. ıım Projc~i ı::ı.ütab:ıkaya honu!nn:ş~u. :-. ' T ctkik neticesinde beğenilenlerden 
ince zekasma ve tecrübeli ruhu - bh·inciye bin lira ikinciye be~ yüz lbı veıilecektir. 

nn inandığımız Arap milletinin bu Mallımat almak üzere Belediye Ba~mühendisliğine müı-acaat edilir. 

hakikati görmekte gecikmiyeceğini Projelerin nihayet on beş mart 937 tarihine kadar Belediye Reisliğine tes· 

umuıoruz.. lim edilmesi lamndır • . (3639 ), 

Tekmil Hatlarımızın güverte kahve oc:ıkC".lıın 937 yılı için açık art -

bnna ile kiraya verilecektir. Açık arttırma 28-- Birincikanun -936 saat 
14 de işletme şefliğine yapılacaktır. 

Karadeniz Hattı için 250 diğer hatlar için 100 liralık teminat la " ,, 
modır. Şeraiti öğrenmek için her gün müracaat edilebilir •. _(37191 



Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 

' 

Seneba§mm yaklapası dolayıaile müeuesatm Yilpacaklan se
helik ilin mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilinlann yalnız Servisimiz tara fmdan yaptırılacağı ve bilvasıta 
ilin almmıyacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünc:k bu
lundunnalarmı dileriz. 

VAKDT Prro~agancla 
~e1rvnsn 

~---------------------------------------" 
Mühim ilan 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınaige 1ürk Anonim Şirketinden: 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T eıebbüsab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait ,.kül" renkte ve umus
tatil" şekilde hüviyet kartlarmm 1 lkincikanun 1937 den itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için muteber olaınk üzere ••turunç" renkte 
ve .,mustatil" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem mii§teri
lerine arzeder. 

MezkUr kartlann baş tarafmda tirketin ünvam yani "İST AN-
1' BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI Si
, NAIYE TÜRK ANONİM Ş1RKET1" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya

mdır. 

• 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek bimilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mütterile
rin i§bu ihbarnameye riayet ehnemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

-
1 ;f : ... -~ 1 .. • ... • •1... ,, ~ 

. ·~:.;~~ı~ta~bul :-B~lediy.esi ilanları · 

ölçü sahiplerinin 
nazarı dikkatine 
ıJD 

-

OlçüJer nizamnamesinin 17 inci maddesine göre ellerinde baskül, 
k'ntar, terazi, tarh, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler 
bııJunan bütün ölçü sahiplerinin en geç 31-1-937 günü akşamına ka -
d~r Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar memurluklarına müracaat 
~erek her türlü ölçülerin cinsi boy \:eya çekeri ve mikdarmı gösterir be. 
lltuıamelerden alıp kullandıktan ve bulundurduklan bütün ölcülerini si • 

1ikaiz ve temiz bir surette mezktir beyannamelere mürekkepli kalemle ya· 
1-1-937 gününden en geç 31 -1-937 ak§amnıa kadar nuntaka -
içinde bulundukları Ayar memur Juklanna müracaatla kayıt ettirmeleri 

~ rn.üracaat kağıdı almaları lüzumu ve almıyanlar hakkında kanuni taki
t yapılacağı ehemmiyetle ilan olun ur. (B.) (3728) 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

7 - KlJ~!JN 23 J. KANUN 1936 ~ 

Tilrkiye Cümburiyet Merkez Bankası 
19/1211936 vaziyeti 

AKTiF • 
&uaı 

Altm safi kilogram 17.092.76 
Banknot. • • 

24.042.340.ı 1 
,, 10.199.423.-

Lir• PASıF' 

ı;ermaye • , , , , , 
lbtlyat akçesi , , , 1 

Llra 

Ufaklık, • • • 694.568.23 34.936.331.6• 

ı .OOl'.000-
1.551.182.53 

Dablldekl lUubabirler ~ 

TUrk llr8$: 
Ha.rlçteıu mDllablrler: 

Altın safi kllograt 5.709.046 
Altma tabvill kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu 

kllrtng bakiyeleri • • • . • 

Baz.ine tahvilleri: 

:ı.... .337.730.06 

8.030.229.64 

45.742.29 
• 

33.846.656.36 

kıı.rşılrğı. 158.148.563-
Kanunun 6 ve 8 inci mad-
delerine tevtikan Ha.zlne ta~a.-

.337.730.03 
redavU.ldelu Ha.nknoUar: 

Denıhte edilen evrakı nakliye 
Kanunun 6 ıe 8 i.Dcl madde
lerine teVfikall b.azl.ne tarafın. 
dan vald tedlyat, 

Deruhte ec!.ilen eVTa.kı nakttye-

Ll58.748.rnı-

ıı 
L. 12.064.611-

\ · bakiyesi. • . • • il 146.683.952-
41.922.628.29 Karftlığl tamamen altın olarak 

tedavüle UAveten var.edilen 1 L. 19.000.000-
Reeskont mukabll1 ilA.veten ted.~ ,. 15.5C0.000- 181.183 95Z. -
vazed. il 
Tfirk Llra.&J Mevduatı l3.7.ı8.8~j.-

Del"Uhte ediletı evrakı naktıye t 
tmdıu:ı vaki tediyat. C 12.064.61 J - 146.683.952- i 

Oövtz ra.ahbıtıtab l 

Altm taJ:ıvili kabU dövt.zJer ııı . J.972.73 
Senedat cUzdanı ! 1 Diğer dövizler ve alacaklı 1 

Hazine bonoları. • • • j/L .430.281.67 
ncar1 senetler • • • , • . ,, 23.0~.603 .01 23.453.884.68 klh1n~ bakiyeler! . . . • . IL25.279.647.fö 25.281.619.78 

81. 783.394 .59 
Esham ve Tahvil&& cüzdanı: 1 

.ı. pıyent.n karşılığı esham Ye L.37.159.640.23 
ı Deruhte edilen euakt nak. I 
'tahvila.t IUbar'I krymeUe 1 

B Serbest esham ve tahvilat L. 3.97'\.810.47 41. 138.490.70 
Avanslar: 

Altm ve d(;'l1z Uzerlne aTa.ns 
1 

L. 2. t 68.904.63 

&lllhteUt • • 1 • • 

Tahvtla.t 11.zerlne avans. 1 .12.772.519.72 14.941.424.35 

lllııııedal'lu 

Muhteuı 

2 Mart 1933 tarthlnden itibaren: 

1 4.500.000-
10.634. ;3.}. 18 

3 l 8.!148.97 4.90 
lııkonto naddi y:Uzcıe ~ 1-2 - Albr: Durlne avam yllzde t 1"'2 

iJ8.;.4,'.974.90 
'=""' 

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

lstanbul Levazım Amlrliğ 
Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Hastaneler için iki bin adet çelik 
somyalı demir karyola 31/12/1936 
Perıembe günü saat 15.30 da lstan
bu1da Tophanede Levazım amirliği 
satmalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapdacaktır. Talı -
min bedeli 48000 liradır. llk temina-

tı 3600 liradır. Nümunesi Komis -
yonda görülebilir. Şartnamesi 240 
kuruş mukabilinde komisyondan a -
hmr. İsteklilerin kanuni vesikalariy-
le teklif mektuplannı ihale saatin -
den bir şaat evvel komisvona ver - ' 

Mühim ilan 
TUrk Anooinı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil" renkte ve 
mustatil şekilde hüviyet kartlarmm 1 İkincikanun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber ohnak üzere "pembe'' renkte 
ve "mustatil şeklinde" kartlarla tebdiledileceğ.inj muhterem müıterile
rine bildirir. 

MezkUr kartlarm bat tarafında şirketin ünvanı yani "TüRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKET{" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
Ldır. 

Bu evsah muhtevi olımyan kartlar usu1üne gayri muvafık adde· 
dilerek himilleri hemen polise ihbar olunmahda. Şirket, müşterile- ı 
rİn 0işhu i?~ameye ri~yet. e~e~elerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler ıçın her mes'uliyeti şımdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 
nı.elerl. (262) (3586) 

~ * 
Harp Akademisi hayvanah İçin 

147 ton saman 30-12-1936 Çar
§8.lllba gÜnÜ saat 15,30 da Topha -
nede Satmalma komisyonunda pa -
zarhkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
2940 liradn-. İlk temİati 220 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (267) (3733) 

ihtiyat Subay Okulu ocakları için 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye 

Şirketinden: 
Türk Anonim 

Tesisab Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 
senesine ait upembe" renkte ve "mustatil" şekilde hüviyet kartlan
nm 1 İkincikinun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere .,mavi" renkte ve "mustatil ~eki.ide kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. 

Mezkôr kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani •'TESl
SA Ti ELEKTRIKlYE TüRK ANONİM ŞiRKETi" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Maden tetkik ve arama 
genel direktörlüğünden: 

müteahhit nam ve hesabına 9 kalem 
malzeme 29-12-1936 salı günü 
saat 15 de Tophanede Satmalına ko- , 
misyonunda pazarhkla alınacaktır. 

Bu evsafı muhtevi olnuyan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek h8milleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müş!erile
rin işbu ihbarnameye riayet ebnemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK 

enstitüsü Tıı.hmin bedeli ıso lira ss 1curuş -
tur.Teminatı 22 lira 60 kuruştur.istek 

illerin Lelli saatte komisyona gelme-

leri. (266) (3734) •,·----· 1 - Maden Mühendisi yetittirmek üzere müsabaka ile Avrupaya 
~O) talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin aşağıdaki prtlan haiz ol -

1 lazımda: 

A - Türk olmak, 
B - Maden ocaklannda çabp.büecek kabiliyette ve sıhhati taın ol _ 

-, "Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
C - Lise mezunu olup Fransızca, Alr.nanca, fngilizce dillerden biri • 

i okuyup yazabilmek. . 
D - Ya~ı 18 den aşağı 25 den yukan olmamak. 
2-,.- Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 25 ikin -

" un 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazan • 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari • 

(20) arasmda bulunmak ıarttır. 
3 - imtihan: Hesap, hendue, cebir, mİMnik, fizik, kimyadan ve 

da yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 
4 ~Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddet1eri kadar mec

~i hizmete tabi olduklarından, hu hususta mükellefiyetlerini tevsik et • · 
~k üzere bir taahhütname verecekler ve hunun içinde muteber kefil 
·~tereceklerdir. 
~ 5 - lstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını:, hüsnühal varakasını, mek
~~ §ehadehıamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotoğ-

.. t \'c ciilekçeierini 21-1-1937 Perıemhc günü akıamma kadar Anka
t ~ M. T •. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 22-1-

~-3'7 Cuma günü sılıhi' muayeneleri yaptırılmak üzere, öğleden evvel Bay 
' Apartmıanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 

,(2119)~ (36732 

,,. •• f ( • "-.... ~ .' • • ,,. • • ' .. ,. ,. 1 •• '\ _ .. ' 1 • ... ' 

il(. :t- ~ 

idareleri lstanbut Levuun imir- Jandarma genel komutanlığı An kara 
liğine bağlı müesseseler için 30 ton • • 1 

kuru üzüm 30-12-1935 Çarşam- satın atma komısyonundan: 
ba günü saat 14.30 da Tophanede 

Bir tanesine 825 kuruş fiat biçi len Dokuz yüzden bin nltnuş altry~ 
sabnalnıa Komisyonunda pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli SiOO li • kadar Ba~taniye 4-lkincikanun-93 7 PilZ~rtesi günü sa:ıt 10 d:ı kapalı 

d ilk 
. b 382 1

. 
50 

ku zarf usuliyle satın alınacaktır. 
ra rr. temına ıra • S · l k k · d alın b'l ' 1 b l 'I 

Ş .. . K ~ artnanıesı paras;z o ara omı syon an ::ı ı cceı< o an u e ;sı t· 
ruştur. artname ve numunesı o • • k • • 1 • 1 .. 11. d k ı· ıı· d k kuru J ' ilk · d .... 1 b"li lsteklil • bel meye gırme ıstiyen erın atı yuz e ı !'.> uz ıra e 1 3 uz ş.u.:; 
mısyon a goru e ı r. erın - • . 
l
• K . hn I . temınat makbuz veya banka meklub u ıle kanun ve s:ırtnamede yazrlı ve -
ı saatte omısyona ge e en. :1_1a .. de bul durula k klif l l b il: '- · , b. Sma r ıçuı un ca tc m e c~up arım e ı vax;tınde;ı ır saat 

(2S5) (3735) evvel Komiayona venniş olınalarL (2 071) (3608) . ,,. ,,. 
idareleri Ltanbul Levazım &mir • 

liğine bağlı müesseseler için 35 ton 
zeytin yağının 30-12-1936 Çar
tamba günü saat 14 de lstanbulcla 
Tophanede Satmalma komisyonun -
da pazarlıkla e~sili:emesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 23300 liradn·. İlle 
teıninab 1522 lira 50 lruruşhır. Şart
namesi K"mis~;ronda s:ı-örülebilir. Is • 
teklilerin kanuni vesikalariyle bera -
her belli saatte Komisyona gelme -

leri. (264) (3736) 

Humhaneler için 31-12-936 
tarihinde kapalı zarfla almaca ğı ilan 
edilen iki bin karyolanın münakasa
sı yılbaşı tatiline tesadüf ettiğinden 
.kapalı zarfla dc;iltmesi 4--lkincika
nun-937 Pazartesi günü saat 15,30 
da lstanbulda Tophanede Satmalma 
kornisyonund~ yaptlacağı. (263) 

(37061 

lstanbttl Dördüncü Noterinden: 

Bcyoğlunda Tepebaşmda Rosolimo& 
apa.rtrmanmm 3 sayısında oturanlar 
Esterya Amrarr ile !sak Amram ara
larında aktcylediltleri mal ayrılığı u
sulUnü mukavele ile t est it etmeleri 
hasebilc keyfiyet alelu~uı ilan edil
mek üzere Kurun ga~ctcsine gönderil
dL 

23 Kanunuevvel 936 

l si anbul 4 ün.Cii Noterliği 

(V. No. 19879) 



lstanhul Asliye Alttncı lltıkuk 
Mahkemesinden: 

Fa.tına tarafından l:ocası Eyüp Gi:
müşsuyu Türbe soknk 12 r.umnralı ev
de saraç Zekcriyruun nez:Ende Ahmet 
oğlu Osman nleyhine ~ı1an boşanma 
davasında müddeialeyhin ikametgahı
nın meçhuliye~i hasebiyie dava arzu. 
halinin on gün içinde cevap verilmek 
ibere ve on be~ gün mti:Jdetle ilanen 
tebliğine karar vcr"lmış ,.e arzuhalin 
bir nüshası dı. mahkeme divanhanesi
ne talile kılınmış olduğundan 36/ 1610 
numaralı dosyasmn füın tarihinin fer
dasmdan itibaren on gün zarfında ce
vap verilmesi lüzumu to3L;ı:ğ yerinde 
obnak üzere iiiı.n olunur. 

(\'. No. 19880) 

İstanbul limanından a.lınıg olduğum 
24..9.930 tarihli ve 9 /586::s numaralı 

tayfa cilzda.n:m zayi ettim. Yenisini 
alaca.ğımdan eskisinin hUkmU olmıya 
cağı !lfın olunuı. 

Mustafa Dursun 

ilkbahar Selleri 
Büyük Rus edibi tvan TUrgeni

ev'in çok meşhur bir romanıdır. 
Fiyatı: 75 kuruŞtur. 

L l ZA 
Bu da ayni muharririn bir roma. 

mdır. Bu roman neşrolunduğu za
man bütün Rusyayı ağlatmıştı. 
Her ikisi de Samizade Süreyya'nın 
salahiyetli kalemiyle dilimize çev
rilmiş ve "Dü.-ı ve Yann,, tercüme 
külliyatı a.rasmr.ı. girmiştir. Bunlan 
mutlaka alınız ve okuyunuz. 

Selimiye Askeri Sahnal
ma Komisyonu ilanları .... ____________ __., 

1 T .. . l'k ih. . . 1 - umenın sene ı tiyaa ıçm 

13800 kilo şehriye 28-12-936 
Pazartesi günü saat 14 de açık ek -
ailbne ile almacaktn. Bedeli 3160 li
ra 20 kunqtur. 

2 - T eminab 236 lira 2 kurut -
tur. 

3 -Şartnamesi her gün komis -
yonda görülıa.bilir. 

4 - Bu ite gireceklerin bu işle 
me~ olduklarına dair resmi vesa -
illiai ibraz etmeleri IDefl'Ullur. 

(3699; 

Bolılbl: ASJlll IJ!< - VAKiT Matbaa•• 1 
Nepiyat Direktörü: Refik A.. Sevengil 1 • 

Türk Gibi Kuvvetli 
seze eoş DEGiLDiR 

ÇA., MARKA 
mUstabzaratı bu sözll teyit eden gllzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek unu 
Bezelye 

" Fasu'ye " . 
Patates 

" Çavdar 
" Nohut ,, 

Pirinç 
" 

BakJa 
" Yulaf 
" 

Arpa ,, 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
[&fısır unu huldsası} 

• 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
(Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (21) sene neslin gürbüz yefiş;m;ne 
tevakkufsu~ hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. 

Yavrulannıza doktorlaral'lızın tert p ve tavalyealle verecetiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir 

Ç A P A M A R K A 
Dünyada beygelmilel ~ti haiz ~erile kat'iyen omuz ainuMcıır. Deha tbtünUnUn bul..._. •••lalb dalifw ·• misbılmatmn% 

• muhayyerdir. Her yerde daima taze Gl6nk liUlacakmHz. 
Adres : Beşiktaş Kıllcali T. 40337 

- . • ~. • :f~ 

•• •• • • • 
BUYUK iKRAMiYELi 

J • 
YEN.·ICE Piyangosu 

enice kuponları nıukabilinde verilecek hediyelerin iki piyangoda Y levzii evvelce ilin edilmitt'i. Bu kere bu iki keşide birleıtirilerek 
15 tubatta yalnız büyük bit piyango çekilmesi takarrür ebnit

tir. Bunun için sayın nıütterilerimiz tarafından kuponlar 30 ıonkinun 
1937 Cwnarteai günü saat bete kadar idareye teslim edilecek ve ondan 
10nra getirilecek kuponlar kabul edilmiyecektir. 

S 
imdiye kadar Yenice kur'&!' ma iştirak ebnemİ! olanlar müddetin 

' bu suretle tenıdidinden bilistifade 50 kupon birilctirip bu büyül< 
..., piyangoya bir kur'a nwnarauile iştirak imkinou biılabilecekler-

dir. Bu ilin bundan evvel yapdan bütün il~nlann hükül'ılerini İptal eder. 
iNHiSARLAR iDARESi 

So •• gu • en 

15 
Şubatta ·çeklliyor 

ı·ra e e · ·z ! 


