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S,yısı Her Yerde ~ Kuruş 
lıiııııiıı11ıii1aıııııı••en•11•nm •••ııauaıııiiım 

Fransa notamıza cevabını 
bugünlerde verecek 

Müzakerelerin Ankarada yapdması muhtemel 

Lizıkiye Halkı da 
lskenderun Sancağlle birleşmek istiyor 

Sancak 

Çıplak bir 
hakikat 
önündeyiz 

halkının ekseriyeti şapka ~iydi 

1 F ransanın cevabi 

Madermi Fransa Suriye ve Lübna· 
ha kendiliiinclea bir idari iıtikl&.I ve • 
riyor; hem de Suriye ile Lübnan aha
li&inin hepıi de Arap ırkından obı.la • 
rına " arapça konuımalarma rağmen 
aralarında huıusi bazı kültür temayül
leri bulunma11na dikkat ederek ikisinin 
de ayn ayn iıtiklallerini tanıyacak. O 
t.kdirde bu devletin Arap değil, tama· 
11*1 Türk olan ve yine tamamen Türk 
dili ile konupnakta bulunan lskendenan 
"- Antakya ahalisine de Suriye ve Lüh
n.,. del"ecelinde bir idari istiklil ver • 

~· -.. bilhasa Suriye ve Lübnan si· 
li1cew.c1erun ve Ant.akyanm da tama-

'neıt a,.., bir iatildale mazhar kılınma • J 
11 Pek tabii delil midir? 

ASl"t1 US 
idare cdebU.ık bir aeviyeyc varınca -
~famudadt.r.) 

<iantuüı~: 
Para verip baş 
ağrısı almak! 

Bir kaç gün evvel dostum doktor 
~Ghrettin Kerimi gördüm. Kadıköy 
~kele.!inae büyük bir dikkatle de/te
~ bir not okuyordu. Sclamkıştık· 
~ 80nra öğrendim ki bu ( Ekbcr 

notası 
Ayın yirmisinden evvel 

verılecek sanuıyor 
Ankara, 14 (Telefonla) - Fran

sanın Ankara büyUk elçisi B. Pon
so'nun bir müddettt"..nberi bulundu
ğu Paristen memleketimize ayın 
yirmisinde geleceği haberi şehri· 

miz siyasi mahafilinde Fransanm 
Antakya ve İskenderun hakkında.
ki cebabi notasım bu tarihten ev
vel vereceği şeklinde tefsir edil
mektedir. 

Salihiyetli bir zat bu habere 
ın!izakerelerin Ankarada cereyan 

1 .. ,,. ı:r· ....... ..,. ll• vı.tl'"l""~t~~. ' 
... -- --- _,,___ --

~) ın bir kıtasıdır: 

~ 2li kUyi meyfürÜ§m& 
18kenderuntla Türk çocukkırı 23 Nban b'1JIMll'IUlıtla 

peıtmanei mey bezer hrıdem Af H b. 
"V eknun zi kummar sergiranem ga n ar 1 ye 
Zer dademü derdi - ser hıridem Veziri 

JSTANBUL 

P.!RŞEMBE 
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Parasız mualjene l 
kuponu ! 

, •. el. TE,RıN 
L__1939 

Bu kupondan yc-dısini birik-,! 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendim parasır j 

.......... ~~~:.~.~-~ .. ~~.~~~~.~~~~~~ ........ ] 

Cenevre dönüşünde 

Hariciye ~ ekilimizin 
beqanatı 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~. 

"Balkan Antantı hergün daha fazla 
terakki ve inkişaf etmektedir 

Tevfik Rüştü Aras Belgrat'ta l'ueos,av 
Başvekilile temaslarda bulundu 

Modern Türkiyeni.n Yaradılışı 
inkılabımıza dair lngilterede 
yenı bir kltap 

• 

HIPODRUM 
Su'tanahmet cam.sinin 
alhndad•r. Açılm-=1s1 için 

7 - 8 yüz bin L'ra 
lazım Qeliyor 

Sultanahmetce yapl!an son 
hafriyatta ve Ayasof~adaki 

tetklkatta CjOk kır metli 
eaerler buıundu 

<Yazılan 4 ilncü sayıfamıma) 
Kitap hakkında bir tenkit yaz.an· I• 

giliz cili?M Bw Deniaon 1to&J 

lngilterenin "Akdeniz
d eki hazırllklarına,, . r ~~"'.°"'."'"1'"'.fKIT~Verip§Q- yarın şehrı·mizde olacak ;ıc "P Gldtnı t1e içtım. Şımdı aarhol}lu- . 

U'U?& 'Verdiği cığrıdm& baı1ımı kıaldım- ------------ 1 1 . 
;::orum. Netice~ ~altın verdim, Müdafaa ve Hariciye vekaletlerinden ta ya cevap 

ağr,aı aatın aldım.,, 

• 
verıyormuş 

Meğer Y~y cemiyeti sekreteri b• • h d h ti• b k 
~? Tıb haftası mihuısebetile ve- . ır mı man ar eye u a şam Harp olursa Malta adası ltalganın teh-
~ tçkili §Ölenlerde bulutım~. bu- Ed. h k t d. . . . . . 
ıea;:r~ T.cndisi bir Şe1J içmeyince mcs ırneye are e e ıyor dıdıne maruz bulunmaktadır, denılıgor 
~ Q.'} <ırilc arastnda mUna~r ol- • (Yazılanı inci •'!!'fada) 
,.. · Bu mancı~da muhatapları- Dost oe kardeş memleket oezirini lstanbulda 
""'1c Oorao edebamek 4çin bir 1'ayli rm--
~e km~. onun içtn bu kata çok M- merasimle kaşılagacağız 
~~- Dast ve kardeş memleket Af ga- yirmi buçukta Sirkeciden hareket 
~ k ki bir şairin güzel bi1' sl$zii nistanan Avrupada bir seyahat yap· edecek olan konvansiyonel trenile 
d~ tıb U8tad1anmn fenni ~Zillerin-
;:' daha kuwetli oluyor. Onun için makta olan harbiye veziri Altes Şah hududa gidecekler, ve sayın misafir· 
be ~ın içki a'leyhindeki fenni ue tıb· Mahmut yarın şehrimize gelecektir. }erimizi oradan karşılıyacaklardır. 
ı-, '4elillerden ba.fka Ekber Şahın al$z- Dost ve kardeş memleket vezi- Dost ve kardeş mell!leketin vezi-
L.~Z kaydetmeğe lüzum gardilğü an· rinin refakatinde Afgan erkanı har- ri, Sirkeci istasyonunda askeri me
""<4fl 'Yort. biye reisi ferik general Mehmet O- raslmle istikbal edilecek, gerek Js. 
~./""kt ayni mecliste Ye,.<rilaya men. mer Han, Afganistanın Bertin orta tanbulda, ve gerek hükOmet merke-

0Z""Ya.n7.ardan biri: elçisi ek.~lans Allah Navas bulun- zimizde kaldığı müddetçe şerefine 
~ içkinin fena.lığı yoktu1'. Fazla maktadır. çok büyük ve parlak kabul resimleri 

l>iraan piliç l>il.e zarardır. Yüksek misafirimiz Istanbulda i- ve ziyafetler tertip edilecektir. 
Yerek Hayamın: ki üç gün kaldıktan sonra Anka· Altes Şah Mahmut, Avrupada yap 

t;o'lc~lçki içerim. P'a1ca.t ne a.z, ne de raya giderek hükOmet merkezi- tığı seyahati .tost ,.e kardeş memle • 
ıı"~ >ıu .içeı:ken :tarhoşlu7:la ayıklık mizde üç glin kalacaklardır. ket Türkiyeyi ziyaretle itmam etme· 
"ifet >ıdak-ı bir a.n vardır 7ci i.şte ma- Vezirin mihmandarlığında, ,ıtene- ği bilhassa arzulamaktaydı. 
'ı" 0 anı ya1ro1at1rn Qrad.a durmak- ral Eyüb Durukan, milli rniidafaa ve- Kendisini der.in bir dostluk he-

"" kaleti ya,·tri Nejad Saner. \'e harici- yecanile beklerken şu dakikada hu-
:~ndaki kıtasını söyledi. ye vekaleti hususi kalem direktör· dutlarımıza yaklaşmış olan yüksek 
~ hak uermeli1 vekili Hasan Rifat tayin edilmi~tir. misafirimi7:e şimdiden "hoş gel- Harp halinde ltalyanlıann tehdidi altın da bulunduğu, söy_kmen Malta limana w 

Haaan Kumçayı Mjhmandar heyeti bu akşam saat diniz. deriz. · l~ ..Qonamna.n 
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SON l-IA.BERLER •• 
Çıplak bir 
hakikat 
önündeyiz 

Sow•etler BlrUll lkla- Fransa ile 
" Almanya arasında H iikamet Ankara elçiliii ullta -

sile labnderun IVe Antakya me -
ldai Dakkmda FnnM -h~ 

tine bir nota verdi. Bu suretle günlerel lllr aota verdi denberi Türk efkln umumiyeıini itgal 
Anlaşmalar aüşiinüiügor etmekte otan bu meseıe nilaayet Tür -

• .. k ı.. ... 14 - B1r guete.Dln yasdı - kiy.e ile Yrana aruıaOa retıd 1ııir b-
Jspan ya işlerınfl mıi.dahale edenlere arşı ğım--. •4Pa,,... bir pş .-ıa nupma lllC\'S\111 llalilae ..... 

• f_ _ ,. ı _ • I . projeai huırlamıt ve bu proje Cenevre- Fransa hülı:tlmeti Osmanlı impara • 
tebbırlsr alınmasını K.Utıget~ lS ıyor de müzakerelere mevzu teıkil etmiıtir. torluğundan ayı:dmıı otan tıı.nderun 

Projeye nazaran ingilte9c "bir 'taaft1IZ Ye Antakya ile blnber' 'lud]ııe ft Ullt • 

As. ku mandınları Ma d r·ıt'e halinde Belçikay.a rardulu tuhlı.ijt e~ taan Jtavaliıi .mcriıuı:le Milk.tler ıC~ 1 cektir. Proje Almanya ile Franaa ara - tinden vaktile bir manda saWıiyeti al-

taarruzu kararladtrddar unda da anlaf018lar aktei!Jlebllecefint DUJtI. "Bu sıtııiiyefln 1ıe6etf, manda a1-'i'•• de ~· ..._ .-ıen yerler llmJıdi k...m.ini 

Londra, 14 (Radyo) - Sovyetler 
~ .tdem.i mfidahaJe komiteaine 
,_,. bir nota tevdi etmiştir. Diğer ta
ratbm, Moskovadan hareket eden Şov 
~ lnptere elçisine h~ a
demi mUdahale anlaşmasına muha
lif ~ kaılI ... jlk tedbir
ler istemek hususunda kat't talimat 
~. Ademi mtldahale komitesi 
~ b......_ bahı:nm• .. $ovyetle 
• ~ ~ Oe bildi
~. 

Açık mebusluklar 
Hlı•vin Raafi'ııbı tle 
...... .ılili11i 

. "•""'· ,.,; 4üın. 1' t(Tefda)a) - Y•t-
P ..,a uJDlkl .. .,....... ..,eti-'-...... \u'Qıt.... ... uJan 
·111sq1• 1.ı .. n. .ı.ıer:lwlm J>ar
• • &LZh:iP ... ...,. 1Hdlcak-
tir. 
~ ınW1iı ~ bir ha

... ...., •tik~ biri• 11...,..._ llavli u..,.et'ilal Jw .. 
...,tur. Malhıhr ki ~ aeçlm
lerde dt HOseyit Raufiqı pıuet· 
lllW k•J'tldu luat.eP ftl'tı-.. de .... ~ ... ;; ........ ,. 

• Qeltlk .-mı ............... .... 
. __....-~ .. ,. ................ ~ ... ......... ...... ~--...... 

Lizbonne, 14: (A.A.) - Tolededalı 

Wdirildiğı.e p;n, Na8JoDalist ıen• 
rallerden Mola, Varela ve Saliquet 
Avila'da bir toplantı yaparak Ma.d.rit 
üarJDe derbtl tlerJtmete ~ ver
miJlerdir. 
Jl.AJJR/f' Bf»IB~lll,,l'N EDILD/ 

Paria, l' - ............ bildirildiği-

'Diğer bir gazete 6e Leh bqvekili -idue edebilerek bir .e~ye nnnca -
Beck'in yann (bugün) Pariıe ge1diği ya 'kaaar r~l>ettrk etmc!kd. 1'ransa 1ıtı
zaman mühim müzakereler cereyan e - ktınetinin.Suaye ve Lübnan üzcalinde
deceğini yazmakta, Leh ve .Scwyet dıf ki bu sanda .-lihly.eti mutlakar. Ya • 
itleri bakanlannm hemen hemen ayni ni Fransa buraların idareainde Millet • 
tarihte Pariıe ;eelmelerini Fransaıun ler Cemiyetinden lıııatka biç bir deıriete 
bir Sovırd - P.tllitD,,. aQl~aı ı..mı ~ teJC.kküle Wtı ~aal •dildir· Bal
etmek istediği §eklinde tefsir etmekte- buki Suriye ve Lübnanla beraber Fran-

ne gtn ~ ... ..,, .. lf 11.adrit- dir. 11s ......_ ~Hait aılaa IAeodenaa 
teld k ,,..,.,,, , .......... .,., ~ MESELE KAPANMIŞ ve Antakya mıntakaaının idaresi nok • 

'* .. toplu.q ,.,.... --.,w . .... .,., ... Patlı, t4 (A.A.) --Sallht)-ettar ma- taamdan mandater devlet aynca Tir • 
WB, A!manyanrn Franıa hariciye ne - kiye i.1- hkt 192'1. ısteki 1tH ~fhli iki 
zareti neetlin4e tetebl>tialerde hulun muahede imzalamııtır. Bu ıuretle Tür
tnH!llı ~ etmit olan hldiaeftift b • kiyeye kartı t•eııaerun Sancağının ta
patUDlf ..ı&ıp mltlilee1111dadırlar. Bu mamen muhtar bir idareye tabi .tutu • 
-ım11afil, Atman,.mn 1BH'ul fllM""t - 1acatını bhu1 etmiftir. 

Jldıad Jlnll#I Bir 
111, .. ,,.,,. 

•at " u JA.A.> - ıs lblt ~ ......... •llJI•• ... ,.kt 
Mlılll- ı•ı • 1 f lt'r: 

llrinla ıWr- .gek ti.,._ 1ıe 'ha.uten eon itte Frlllaa hülrOmeti 011 .bet yıl -
...,,. .. .,... 'Jllare-1Mrg'4e ~en danheri bu kayıt ve şatlarla manda 11-

-n.,.lduda 7•nw .dah91 ttlerin• mu lthiyetinl tcvnandıktan ıonn Suriye ile 
dılı.le ~ .&der .s,tead! ve Ltthnana •)'l"ı ayn idarl iftiltltı Yeri -
bu suretle Fransanm da pek laaldı ota • J'OI'. Demek td Sa~ 'Ye Lübnan aha -
ıı:Mc .mUmaWıl lMr laaıeUt n -.ılırabele- •ılnin artık 1E-etHR kendilerlnl idare ıe • 
~ hulnor»Jlf o~ğ.qmı Jaaıır~. debtleceGr IMr ındettiyet ıe.1,eeine yük 
.\'Sr.rlar, M1mit .olduldan mtJletleral'UI btr abtlc 

ı _ f>ll'8k p&r'&!arta ,apdnul v, a-•- ·.-.. ..... _ 
henUz aevWJ io --11-- &it .,.. tıUKarıiM.anaa 

~~ ~- B. ı..:k""' -' 1ı • Öl mukavelelerinin tetkik edilebllmeı- ır llU umet uar esı 
Jd Jmı. Jabu ihbar tarilWıden ıttbaıu 

• JUır. ..,tmca TPrk<till ~ hazırianıgorm.aş 
..Uuirle IPeraller ır..,.,hwem, ~.. M'alkova, H (A.A.) -Tasa ajansı 
kofls §Ubeai bul~ yerler~ bildiriyor: Gueteıerin Vlyan•dan a
~ ...... M~•-- lktisat larak neerettikleri haberlere göre, Bul 
veklletjne ınezkGr ~ukavelelerin kop IU' C-W putAlllda ~ 
18*mm ~ 1•.wr. llftlrtll 1t• • IJt ..,.... tnmtsmnlı-

2 - Bu tariN- w-a g8adeıiJe. tıırdtj ı • 1111 •sı l ıte _.. w 
cek mub~er lktlsat ~et!nce pa111ta • llUn,k .tm4lld tem ..a. 
Nilacak tetkike eaas tetkil edeıniye- müta 'lıulalıtrııfa W,..SU 1:611rll-
cektir. ... 

3 - ~velelerin MJlllariyle .kop. Bil llıh ...... ÇUJd tuUllldD 
yalan b.rvılqtmldıktan aonra asıı.. tllktllc ..,.. llM Jfttrü edecıllr o
Mrı tfloeara W'8 edJleeek kopyalan ı. ..,_ .ltUI mllttetl ım. llJlla .S. 
Vekllet.imjze Md~tir. ...., ... tdlJmeldadlr. 

Boma, 14 (A.A.) - Bavaa ajans• 
..Ubiri41*aı İtalya tarafıaclan as· 

....._ 11"/PA. •DllO•K 
.,,,.,.,, 14 -11,..r m••am. ...... 

M a. Y'ntwmot aa 0.'"*"6 .., .. 
._ .... ...,wudaa~a~ 
._.. ...,_, wrebl*"ll tallmbtlD 
......... 9H91ftiar. 

Qlakl • .,... bir tala. JaDt. 
met tarafından siyast partilerin fes
hine kara.r verilm'Jı olc!afundan ıtm
clild kabhıecle kalamazlar. 

kert aüada aartedflmate olan ve LOlldrada eam lunlmak 
... ,..., ,.._,118l tarafından son teb-
lltcle alenen bildirilen mesai, bil- tehlikesi artmış! 
Ja.-. tltflJIUD& ve tayyarecilik Alem ı..dra, 14 (A ... ) - liıorta km. 
lerfncle yapılmaktadır. panyalan, prk mahallelerindeki bina • 

Bu da gieteriyor ki lteiyanq '" larda bulunan "ynalarm ve aair tica -
..,.. .. alüa ..,_terJDfkle oldqu ıı• rtt tt1MJIUll ~ br9' yapdp 
ti, Akdenizdir. Bu a!Aqyı gilsteren sigorta primlerini binde birden binde 
bir hlclf.sc daha varclır. 1941 deki bfy beto sılw'ııMlandır. Stbebi de .fatittlar 
WRltl ser.. Qıd&W atılacak ve le tromthılstterfn bu mahallelerde yap -
:Mroia,lı (Roma denize doCnı) •la- makta oldqkJan ve :r-PJcakJarı nlkDa. 
cıaktır. Bu ....ı, Jtomamn de1tfze dDt yiılerln burel«rclJ tevHt etmit oldufu 
ru inkişafına yanyaeaktrr. gerginliktir. 

JfılJJU aalüllerial Jalu71 '4Nek ~~~~~ıı=m 
.a.. ....... .._ JavMatıaa lıdlut- Çoruh kagllftıkamlarının 
ID tllldl ,,..,.... ,... .. , .. ,ri- toplcntııı 
lir AMii 1t111 111 Uls •il,.. •rfe A.rtvln, 14 (A.A.) - Çoruh vlll-
..,.....,, .reti kaza byınaka1Qlarile bazı pab1-

Do9ı•• 1"9 •"'41blMI dtrpfş 1e ıa(ldUrleri vatinia başkanbtı al
Hlltll ..... laıll ....... .U•••lıde tında ~plıpımıtlardır. 
JallMt t.Wlil .._1*1Ara luawn 'tl>PlaDtıda vUA1eUa tefekkUIUıı-
,..,_, $etkll .... _..,, tlenbe~l idarl. mali, 11'ti.eadl aathk ve 

IWU\Mll'dA tıaı,_. oııcl\I ve doıw.n JdiU(i: ~ıa(la ılınan tedbirler ve 
•ıaıın mftU.M1J8l,I dolaymlyle r•tnlln i-tler &1tt.1dk edilmit ve alı
*1'& adam, ınüı"°''t haltnde lttl- DA l\etice~r &iiıdeu (eçiıilıalftir. 
,.. tehdlctlle ..,.. ~ta- --....----il"'-...,._ __ ._..... __ _ 

4qt. böylt Şarki .Akden~t ıterbeetçe sey-
9'* ~ılnttadf 11' Glll~r rtlaefer et.pıekte bijyUlc bir menfaati 

fMt"'· lllr ... \W Rotn, lqtttere- var4ır ve ııı.i~ kuvvetlet~ gıerk~ 
nia Mal~ -~ vUirtlni sikletinin değiftiriloıesinde~ eo~ et 
ABA UIU, 1Mi ~ ..._ UPk nıekt~ir. 
"80\l&ımı8'ı. ...._ ..._ l'IQqlı- Her ~e ](adar böyle bir anl8,f111a 
41 ~'I "-"1 'f•leth'· luüte- §iJQdiye kadar ne "ifahen ve l\e de tah 
renin siyaseti, ttalyn.da bUviik bir me- r!ren mevzuu behsolmamı~ da ltal-
rak u~. lta11anm bUJMlan ya, dostane btr anlatma afZU'5undadP'. 

t•it eclll-'f ole,ıer. 
Pakat 1Mıra4a 411dmt eMJece1r Mr in
~ v1ıırc Aratt '41dJeJe bayleee ı. .. 
tildll verilirken ekseriyeti ,.tne Anp -

!atla aakln olan LebMn da .,-ni huclut 
we ~eve içerisine konaMHrcti. lM1 -
ti1n Suriye Vt' Lübnan bir tek mOıtaldl 
idare altına alınabilirdi. Halbuki Fra• 
sa Suriye ile Lübr.an ahalisi ekıeriyetr 
le Arap olmakla benb~ aratanoda bir 
Jdlltlr farka .............. ilıtını .... 
tir. Suriye ile Lübnan• biribirioden 
8)'11 .. lıı 'I Mat. wrme1i Ma 
llMlftfsk '"•'•apar. 

SuriJe n Llbaa ıhtHelale ..._ .. .. ~ ... ...., ....... 
katle rla)'tt ........... , .. J'nn-
• lart,w n LG' s• -.ı. W.. .. 
.... " Aatakpa lwtacleld .... 
_.. fenpt etdlst.a IOlll1l acalla bu 
laanH haklneda ,ana isin wd bir .... 
re tam dlfb.,._P 

Zannedl,onu ld banda en Jdlsl1r Mr 
tcndcllde bile mahal Jolmarı ..... 
ld J'l'IMa luriJe •• LU•san JılDCIDI • 
...... bir ldart iatUdG nriJOI'; hem 
de Suriye ile Lübnan ahalisinin hepsi 
de Arap rrkmdan olmalarına ve arap. 
ça konu§malanna rafmen aralannda 
huıust bası kültür tcınayUlllri "1un • 
9'UU1a dikkat edeerk lldlilün de ayn 
ayn istiklillerini tanıyacak. O takdirde 
bu devletin Arap değil, tamamen Türk 
olan Ye yine tamanıcıı Tilrk dili ile ko
n uımakta bulunan İskenderun ve An. 
takya ahalisine de Suriye ve Lübnan 
d~btde bir idart iltikW wıllltıli, 
ve bilhasaa Suriye ve LObnan gibi ta • 
keadtruıı ve AlttalrJU\18 da taeemen 
ayn bir iıtllcllle mazhar kıhnmau pek 
tabii deiil rııidir? 

Eğer ll'ransarun Suriye ve Lübnan 
Dzerlnde olduğu g'ibi bkendenuı ve 
Aatü,ra tltMrindeM manüa da •ut -
lak biı tekilde olsaydı bu devlet hidi
ıelerin zaruri bir mantılı neticesi ola
m bkeaıct.naa YO Aıltabaıua mllata • 
kil İdafffİGi dütııüıkeaı bunda bqb 
türlü bir ı.rsı haıek.t ıörtmezdi. Kal
dı ki Frama c1aJıa enelden TUıkiJ'9ye 
karp bkesıderun ve Antakyama huku
k! VUif'tİ h•kkuıda Üqf bir sıec:buri
yet ve mükellefiyet altına ı~. 

Bu udi ınecburint ve m\ltekelle
fiyet de 1akendenııı ve .btakJuım 
Suriye ve LUbnandan ayn bir milli 
karak~ri ı.ata olduiu b&kibtidir. 
lWiiseleriQ nıa.ut.Ud aruretiadea bu-
1'a bu ahdi ıııecburifet 4e ~ bqUn 
İskenderun ve Autakyaya tıpkı Su
riye ve ti1bMn cibi bir mub.tviyet 
~IQlA ecülıııeıımıi ıcap ettirmektedir. 

Nilıi,Y~t uıuıt.ld anıretlerl ahdi 
!N'CbutfyetJeri teyit eden bir cihet 
~lıa V1ırdır. Bu llokt.cta he• TUrk -
~ lleııı. de TUrk - SUfl1e dıaatlu-

1lıfatcla: 
iki siyasat 

moda 
Bugü .. erie •ı ._. usulii 

ba8sa göze çarpıyor. Bunlardan 
si Od aifttet barp -ettfil zaman 
.ıuea kanımVJıP m.iitecaviz tar 
karşı bazı tedbirler alarak mazi 
kurtarabilmek. Diferi lkl .niillet "' 
bulhkl ~rıa .. e ,;ire l>lr mllletill 
ki kısmı 'haı'bedlnee hlç işlerine ki' 
.J'l~mamak. 

Birinci us• Habeş - ltal,.
laaıtmcle tıeerüm edildi. Neticesi 
10. ... 

lkiııci usulü şimdi ispanya 
hat'bine karşı tatbik etmeje t9 
:ıulct•Arıtar. 

.Fqlst devletlerden Almanya. 
talP da ahtı olduğu halde bU 
-der.letler, aralarnıda sözleşerek 1' 
-panyafa "?rpışan asi kuvvetlerle il 
kimet kuvvetlerine sillh gönderıo• 
mıeif, lkWltİll dllrrini fevkalade 
rette ezmesine meydan vermeıo 
karar lattırllU!Jlar dı. 

"Ralbukt, Almanya ve Jtalyaıaı' 
1spanyo1 uttfl'lM, Poı tekiz 
sllih temin ettikleri.ai Buya ••111 
yetle ileri 8Urlyor • 

Londrada toplana• bitar.aflık 
mitesl bu meset.,.ı le&kt ederk 
Almanya w ltalya murahhaslan k 
dilerlne ,.,.ıu Utltaaları tiJdet 

le reddediyorlar. "Gönderilmiş sil 
Ta~ bun1ar a4eml mU4a1mle 
laşmaaı yapılmaaan ene1 ıttmifdlı 
liyorlar. 

Battı ıneveut ves1ka1arın 
k1ne bne taraftar g~rilJlmUyorlar. 

Portekiz murahhası ise, hlr at* 
biyle "bir ınneleyf hiç ınUnakap 
mek lstemeclfilıü aöyliyerek, blr 
"komite lçUmamı terkedip ıUtı. 

Şı..ti ne .olacak? 
İtalyanlar ve Almanlar, Por 

lller de dahil oldujıı hald~ bu, 
uilen yardımda bulumadıkla...,, 
iddia etmekte ve mtinakapya 
mUI ıBeterınemeldedirleı'. 

Bu meuleniıa aiaakapaı Y "il 

..... Te7a buna lüzum giiete-n•-• 
se, bugünkü hal, yani bpay,ol 
!erine stzll4en mtldahale ecUldltt 
fiyeti, yine etki tarzda dnd 
dip gidecektir. 

halıular n AbH•lar ı...
.. yauı ı.,..,.t aileritte ya 

ediyorsa, sol fukalanndan tep I 
etlaif olan lspaayol hlktmetine 
yann açıktan açığa Rusya yardı' 
etmek lıltfyeblllr. Ba taluHnle ~ 
diki halde çarpışmalann sonuua d 
na yalnız lapanyollann 'birbiri-~ 
8lcl8rmeafle kalacak olan lspa111-:_: 
dahln harbi, manevi bir bOyük dl' 
Jetler mlcadeleal halini ala 
Ve bu mUcadelınln tehlikesi bit~ 
ite kanpn devletıerin nfif uzu ... 
betinde alır olacaktır. 

Hemen temenni edelim ki, Jd~ 
telff 'bfbilk devletlerin aleni !~ 

betine mecburiyet hasıl olmadan lW"': 
ya dahili ihtilAfı bir tesY'fye au1' 
ne batlanabflsln. 

Fakat Jıe7hat. Gem a117a a~ 
p bensf7or. 

1 *~ 
llttiaat 11• Mali9e 
Vekillerimiz Eıaziztll 
Bl&lls, U (A.A.) - lktiut v• ~ 

111• velılUerl ılirdineii -·~ 
f etU, ı•aral Abdullah Al ---~ •a. Erpnlde Galemaa kro• _... __ 
lerinl ve bakır madenleriaia ~ 
tmi tetkik ettiktea 80IU'a v..ıe ~ 
ptı)'& oradan da etomobillerle ~ 
mi1e 1eldllu. 

Vekiller refmtlerladtki -~ 
ll••••larla itleda ••ra Ge.,... 
dertk .. dtai &etldk ettiler. G.-t 
reflerine halkevinde bir ziyafet -;, 
di. Vtklller A.._ya sitattk i" 
Ellzizden arnl4ılar. ___/ 

funun icahatıdır. Zira Tilrkiye U.; 
riye arasında t,pkkW edecek tr 
yeni Clılllatakll lakeaderwı> bit -4 
raftan Türkiye ile i'rama, öbUr ~ 
tan Türkiye ile Suriye anmod& "',.,ı, 
mlm.I bir dOltlut bajı vuüeabli r · 
recektir. Şarkta o kadar bUyük_~~ 
faatJeri olaıı FraDla bu ~-~ 
fa)!dalarmı ib.mal edebilir mi! 

. ASIM eJJ 
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Avrupada harp ola-
----------------~----------------------c ak mı, olmıyacak mı? -•&arp olmıracak~, Dost Iranla yapılacak f Kavantarımız Atmanqada çok tnaeruldi 

•Çünkü hiç bir memleket zaferden Yeni mukaveleler için Yenı·den bı·r vagon kavun 
emin olmadıiı gibi tam ter&ine, her 
memleket komşu memieketıerin müt- Cemal Hüsnü d h •• d d • k 
hiş /cınroetinden bah~edİtJor.,, heyeti a a go 0 er ) 

"Hiç bir devletin başında Türkiye Yarın Irana hareket ediyor 

C R • .. • b• b •• •• k b• k k Tahranda 1ran hilktmetile m~ umur eısı gı 1 uyu ır as er yo ,, kerelere başlıyacak olan ve Bolu aay-
laVJ Cemal HUanünUn idaresinde tefek 
kül eden heyet Denlzyollarmm Trabm 
na kalkacak postuile yamı hareket 
edecek ve Trab7.0ll - Karak&ıe yolile 

Bir çok tanınmış firmalar kavun 
almak istediklerini bi~dirmekte 

Yazan 
T11nmnM§ 1~ J«Javı ttMU&anirle

J'ÜacieJ& .RofttG Forbs Bu.nday Ezpresa 
9awte&üte "Harp olmıyaoa.k,. ba§lsklı 
biT makal6 yan&tfhT. A~pa deıilet 
licaıile konu§tuklanna i8tinaden bu 
11~' ya.amı§ olan Roaita Forbs e~ 
cUmle diyor ki: 

A.vrupada harp olacak rivayetlerini 
artık bırakalım! 

Son iki senedir, bir hafta geçmi
Y'Or ki, Rwıyanın, A.lmanyanm, yahut 
ltaıyanm, daha bilmem hangi memle
ketlerin :hemen harp etmek bere ol
dufmıa efk&n ummnJyeyt inandırma
llDllar ••• 

ROSTA FORBES 

Irana vasıl olacaktır. 
Heyet hariciye hukuk milp.viri Ke

mal Köprülil, Tnrkofiaten Fuat ve 
Hayrettin, Ziraat veki.letiııden baytar 
Şefik, Dahiliye vekiletinden Emniyet 
müdür muavini CelAl Tevfik ve eakl 
Tibriz konsolosu ldristen teşekkill et
miştir. 

Bilindiği 1lzere !randa yapılacak 
müzakereler en çok Trabmn - Tibriz 
transit yolunun işletilmesi tlezrhıde 

vukua gelecektir. Bu arada diğer bir 
çok meselelerle beraber ikamet muka
velesi, iadel mtıcrlmin mukavelesi, 
komoloalu.k mukavelesi, bayt.art muka
vele, adli müzaheret mukavelesi, 'itli

devam ediyor:ar 
Bundan bir müddet önce 1atanbul! 

Tilrkofia raportörlerinden Faruk, U -
zunköprüye giderek U zunköpri ka'\'Ull

lan hakkında tetkikat yapını' TC ıurcti 
mahıuaada hazırlanan bir ngonla Al -
manyaya ilk defa kavun gönderilmişti. 
Tecrübe mahiyetinde yapılan bu sevki
yatm çok iyi neticeler verdiği haberi 
gelmiftir. Berlinden alınan mal6mata 
göre kavunların % 7 S,i sağlam ve taze 
olarak çıkımı, yalnız altta kalan 90 25 
kısmının ezilmit olduğu görülmüttür. 

yapılan bu teıebbüsün iyi netice vcrJIMıt 
si, ilerisi için faydalı görülmüıtüt. 

Mevcudun% 75 tinin Almanya • 
uzak bir yere sağlam &itmesi, t~ 
niıı muvaffak olması demek olll:IUllllıl 

rağmen ofis bu aefer daha pratik 
usul bulmuı ve üç &ün önce yem 
vagon kavun daha sevketmitür. 
gönderilen vaıonda, kavunların un 
memesini temin edecek bir çok 
yaptınlmı! ve kavunlar bu raflara 
tazam olarak yerlettirilmiıtir. 

Mevsim baflanııcında U zunk8 
kavuntarmm 10-12 tonluk vac 
fstanbuJda teslim 350 lira i1rcn ıon c 
lerde piyasaya İzmir hanliainden 

1914 de Almanya harp etti. ÇUnktl 
karanacalm& emindi. .,...kat bugiln 
Avrupad& hiçbir memleket zaferden e
nıiıı değildir. Tam tersine, her mem- -
leket komşu memleketlerin mUthiş 
kuvvetinden bahsediyor, ve bu kuv
\'et etra.fmda mtımıriln olduğa kadar 

' ring mukavelesi, hudut emniyeti mu
kavelesi de gömen geçirilecek ve ies. 

Sağlam laaımlar Jamaika firması ta
rafından derhal 1'Türk kavunları., adı 
ile satııa çıkanlmııtır. Kavunlar bUyilk 
bir alaka ile karıılanaralıc •ttlmııtır. 

Bu ilk partinin bir Jraç gtın içinde 
satılması, BerJinde yaı meyvalar be -
rinde muamele yapan diğer bir firmayı 
harekete getirmft Ye bu firma TOrlr lra
...unlanru almak istediğini bl1dinnltdr. 

la mikdarda kavun ıelmesi U.ıunlt6 
rii mallannm fiyatlarım 150 liraya 

Rosita Forbes 

KISA HABERLER 

Pl'opaganda yapıyor. Telefon ld&real 111ayı.1 ayma kadar Ttlr_ 
kiye - Suriye hattmı acmak icJn çaqmak 

Avrupayı bugünkü kadar korkak tadır. Hat açılmca Kımrla Avrupa araamda 
YUIJette Ye bu aebepten aulha bağb J&pdaıı muhabereler Suriye tarDd1e yapıl&. 
kalacak gibi hiç görmemiftjm. caJıc ,,. bu ınıreUe mWılm bir varidat elde 

Moekovad&, Stalin1 KongoliBtan .S:a:.:'r:'~ blrUl1 kcmırul 
~da Japonya.dan endife ne balı• 7çdmlıf 'Ye birlik reı.JlllDe - aporlan aj&. 
lleclerek bana demi§ti ki: m ICadrt Nuri IDtlllap edlllldftlr. 

• •T..S~fCl89.,.k~tıalDb&.. 

rı. - 1111. • ....ı:.-1...:ı .. u .. .:ıı9 a-..+ etnnu.. t ~wuı." a- _,.,,r.. artıuumt olan kanun IAytham dnlet ıurL 
Ye Iert dünya sathının yedide birin! andan seçerek vekiller heyeUne vcr11mi§ -

"il' 1~hYOl'. Sibirya ateplerile Jmgm Ta- Ur. 
littıln V'P.dileri arumda hkaodln • Buctlntın lhUyaçlarma uygun olmadı -

hatta iatediğmm heqeyl Jetiltirebi- tr g8r1Den tuz kanmnmmı ba.ZJ maddelertntD 
liriz. Ve abd temin ederim. ~ b.lç bir del'lfUrilmeslDe karar wrtlmlfUr. Bu lluma.. 
lllillet, mllU lçktainl Ç&Jd&ll kakaoya ıa .......... ~ Jakmd& --- 88V • ----Ur. 
Çevirmek için bir teca.vlls bafbl yapa- • Beledlyen!ıı çıkardılJ 80D ı.taUaUk 7ıL 
C&k de.ğildir.,, lıpa göre latanbulda alı§ap IDfaat aenedeD 

Berlinde Hitler any]e dedi: sene)"e azalmaktadır. DOlrkAn ve mataza in.. 
,,,... Lla&tmda ... g6rA çarpacak blr eklllme vt 

.. _ Ben yalnız Almanya ile ve esas fnlıl•pa yoktur. 
ltibariJe Alman olan eeylerle allkada- • Dirileri ölü gısatermek sureuıe algorta 
:t'QQ. Fransa ile bir harp yapmaktan ne kumpanyumı dol&Ddmnaktan suçlu olan -

lra'lıllabiliriz? Renin ötesinde1..11eri U- ıar arumda bulunan doktor A-.f mtlddelu.. 
aı mumtUlrten tahHy8111Dl 18tendf, fakat talebi 

~- almadın, bbim kendi ipiz.. recldedllndft:tr. 
---unıa kendimiae yeter'" • Ttlrk Tarih Kurumu bu sene bir ~k kıy 
Ram~ Kumıoıtnl, iki ilene evvel meW uerlertn buılmuma karar verm.lf ve 
~ ve lfe de bqlannıtır. Buılmamıa k'arar ve.. 
ti. "açlar,, için oldufuııu slSylemi§- r11en bu nmı eaıerıertn bqmda AlaeaMyWc 

Bugtn Habeşı.tanıa, haddinden fu bafriyatı haldandaJd bUJOk _. gelmekte_ 
la beslemniı ve hayli suilıume uğ- c:11r. 
~olduğunu anlıyor. • !nhlarlara almıcak daktilolar için YL 

'D-- _ pdan imtihanda dokan talipten yalDıZ do • 
--.na belki biraz da teeaüfle: •1n- kuzu kuanm'§tır. 

lan teaadUfen b&rbe girmes,, deml§ti. • ım11enc11.e mektebinin flmdtld binam ta. 

bir tunktı, hiç bir memleketin bütiln lebe adodfn• ,,. 11.boratuvarlara kA.fl seıme.. 
harp bybetmeğe tahammtlltı yok. dllfndea mektepte yeni bir "B" kmml ya -

~ blr harbi Jrannmak tahammUIUn- pll&caktır. Bu yeni 1mmı .için 21000 liralık 
.... ld tA!ud8&t almnu§tır. 

lOk 
0 

uklan da fUphelldir. Zafer pek ....._. """""""''"'"'"'"''"""'""'"""""'"'"'""""'"'" J)ahaJıya mal olUJOr. /c 
biıı Avnıpa lda.recnert bunu çok iyi Geçmiş ıırııniar 

Yor. Hatü ordulan mumtter çık- 15 Teşriniewel 9!3 
::.:ile, kendileri mevkilerinde kala- ••R.tKET,, İN BUNDAN EVVELKi 
~ be~miyorlar. ~ Tllrkiye ZIYARETLERl 
~ 1lrreiai Atatnrırten başka hiç bir .A.MtJolv. DemtıyoDan 1wıkkt71da 

letbı başmda bOyOk bir asker yok.,, tekli/atta btllut&wl1c üere Ankaraya 
Roai gİl1llİf w oradatl ~let'cle ,e111imi

llor: ta Forba'11tı ycı:ut §{Syle biti- • dlJtımi§ ol.- Jliıter Riket,, Btikref 
t..urile Lofttlra,7111 tMHl.et etmiftir. 

~-utvmot ve VenJ~loeun hayal ~ ""6fini tactı etmek t.tetli· 
~ hıe sahip olan TltWesko: ·~arp ğinden Bükre§ten itibaren aeyUatine 
~ bir Bfllh olmafa yaramıyacak tayyare üe devfım edece1ctv. 
lltlfti~ gayrı muayyen bir teydir .• , de- l-=MUm=:=H=-T-=A=Ç=E=S=N=M=A= Y=AR=1J=l=M-

dtııı ~ ve fqfzm gtbJ tek a- EDiLECEK 
hiç la idare edilen rejimler kurmUf Mütterek esnaf cemiyetleri bürosu 
ll~_lllen:ıleket bayle bir gayri mu- 937 yılı bütçesini hazırlamağa baıla • 

- "~&&&yeti göze alama~ mııtır. Yeni yıl bütçesinde bilhassa es· 
~il, bunlardan hlç biri rakip- ua'fa yardım için mühim mikdarda tah
ltiı.ı hakiki derecesini bilmiyorlar, sisat aynlmaktadır. Bütçenin yüzde 
tir?~ talıripldr gazlan icat etmiş- kırkı buna tahsis edilmi1tir. Yüzde yir 
~lenları toptan kıyan en müthiş mi beı mikdan muavencte muhtaç ve 
~ hanınerl lizlice meydana koy. hasta olduğu anlatılan esnaflara veri
f41kıe ... .!.~&m1ar. işi, efrat ve top tü- lecek yllzde on bet ihtiyat olarak ka • 
lllh-~~p ederler. Fakat ilim ve fen lacaktır. 
-~ IÜpheyi davet edecek bir Diler taraftan esnaf cemiyetleri ida
~ ~-..dır. Bu Wbarla ne fa. re heyetleri seçimine devam edilmekte. 
Sile de komünistler, f~rde ve dir. DOn tekerciler cemiyeti idare he· 
h '* dötmana karp kaybebne- yeti ıeçlmi yı-pılmış, bugün de hmr.am-
' ~~· Daha senelerce Avru- cılar cc:niyeti idare heyeti ae~imi ya- , 

~-- pdacübr, 1 

bit edilecektir. 

Müşir Kazım Paşa 
vefat etti 

Cena%esi bugün 
kaldırılacak 

JıWrtebi Harbiyenin - eeld me
zunlarmdan ,,. e9bak SIMlraam. Salt 
Paşanın biraderi kıdemli mütekait 

Bu haber, ilrtnadl mahamde bOyiik 
bir memnuniyetle karıılanmıı. ilk defa 

dar düşünnGftUr. 
fyi netice verdiği muhakkak o 

Almanya sevlriyatt organire edildi 
takdirde Urunköprü kavunlannm ft 
riyetf kurtanlmıt ola:aktrr. 

Çift tedrisat için tali
matname hazırlandı 

Müşir K8.zmı Paşa evvelki gUn 97 ya- y • k \ t ı • t • d b 
ımda olduğu halde vefat etmiştir. enı o u yasası aııma namesın e a 
Mtlşir KAzun Paea Silleyman Beyin - v 1 • I" h• ı • l 1 oğlu olup Saknda dofmqtur. ogretmen erın sa a ıyetıerı art ırı ıyo 

1283 te Harbi,e mektebine gtren 
merhum 1281 tarilılnde J1lzbqılıtla XültOr lwbnJrtı ilk okullarda ya - tirmelrte n uWU7C1tleri gcnqtJenalkl~ 
mektepten çılmuf ve altmcı orduya pılacak çifte tedriut için yeni bir tali- dir. Bafltretmenler her •nıf 6tr 
emmur edilmfftir. ımtealdben muhte- matname huırlamqtır. Talimatname nini" talebesini resmen teftit ede 
lif tarihlerde Yemen vali yaverllfine, yakında baıtınlarak blitUn okullara gön cektir . 
Hassa Talla taburu bölilk kum.andan· derilecektir. Bakanlık bu talimatname- Aynca, ber gün, okulda ıinliik 
lığına, Seraskerlik yaverllflııe, ve de- de yanm tedrisat yapacak mmflarm uiyi p.teren bar cedvel tasım 
rece derece terfi ederek muhtelif kıta den taatlerini ıüııde dört olarak te• - celı:tir. Bu cetvelde o sün •ıaWa ,a 
kumandanlıklarma nub ve tayin edil· bit ctmiftir. Her den 45 dakika olacak- palan ~aali]'Cltler ,am?acaktır. Bat il 
mil. 1304 te liva, 308 de ferik, 312 de br. retmen haftada bir gün bir Ol!,..._ 
Millir ve 20 tefrinlaani 1313 tarihinde Tamam tedrisat yapan snuflann denine girerek den dinliyecek Ye 
de Uçüncü ordu Milgirllfine tayin la- denlert 40 clakikadır. Yarım tedriaat nun da bir aylık cetvelini ricada 
lmmıp. .yapan lllUflann den .. derinin 45 da- tirecektir. Odarl itlerde yudma 

Klzım Pqa 313 de befincl ordu ldb olmwna ıebep de yarım tedriut liaere bqöiretmea kendine öir 
mtl§irllğine tayin edilmil ve bu m& y.,.cü öğretmenlerin 23 aut çahpna- lerden birini yardımcı olarak ~
muriyet uhdesinde kalmak prt:i- landır. Bu öğretmenlerin denleri 45 tir. 3CO den fa.da talebesi olan oawaı 
le latanbula avdet eden Gul o.. dakika olunca onlar da normal tcdıiaat da &iretmenlu haftada 6 saatten 
man Pqanm yerine Yunan harbi u- ·yapan öfretmenler sibi 26 aaatbk den den almıyacaklardır. Aldıktan bu 4 
mumt müfettişliğine tayin olunarak yapmıf olacaklardır. leri kradine yardımcı ol.an öcretme 
Yanyaya gitm'lş ft Yanyada iken ft. Bu dunun karfamda müfredat proc rınrfrndaıı alacaklardır. 
kodra vali ve kumandanlığına tayin rammdaki yirmi altı aaatlilr den tak- Diğer taraftan her okul kültür 
kılmmış, orada yedi aene kalmıştır. simi iti yarun ıün tedrisatında üç aaat resile olan itlerini doirudao ruMl!Tlnl 

Müteakiben demiryolu inpatı nem- ı&alacaktır. Bu uala:ak klsmılar be- kültilr ifyarile halledecektir. 
Tetine getirilmie. daha 8001'& 1325 de den, hayatbilgiıi ve tilrkçe kısımlarında Bqöğretmcn hademelerin Olal• 
İzmir valiliğine 1326 da da Garbt Ru· olacaktır. huauai bayetile yalrndan aıqcul oı. 
meli müfettişliğine tayin Jalmmıştır. Bugün yarım gün tedrisatında tat • caklardır. tcap ettiii takdirde ıece • 

Cenazesi bugt1n saat on birde Şif- bik edilmekte ol.m bq saatlik program kulu teftio cdcceJderclir. 
lide Kbmı Pap apartmanından kal- talimatname gelir gelmez dörde inecek- TiCARET MEKTEBi 
dmlan.k 'l'epikiye camllıacle namazı tir. 
kılındıktan sonra Feriköy mezarlığın. Kültilr balwıblı bundan batkı bir 
daki istirahatglhma bırakrlaeaktır. de ilk okul talebe ve öiretmen talimat· 

CUMURIYET BAYRAMINDA 
AÇILACAK. YOL VE BiNALAR 

namesi baztrlıyacaktır. Bu taHmatnade 
yakında allkadadara J:fldin1ecekt'r. Ta 
limatnamıe ilk okul baf Bğretmenlerinin 
vuifelerinde bazı yenilikler vDcuda ge-

unm ıenifletUmeaine karar y 

Bunun sebebi mektep kadrOSlllllla 
Ç'!n s-:nelere nisbetle çoğalmasıdır. 
nun için pmdilik Fcriye aaıa71 elh 
deki saray mutfakları yıktınlarak 
tebin ~ephcsi ıenitJctilec:cktir. 

Cummiyet hayranıma ait huır- ------------------------...-ı 
lıklar ilerlemektedir. Belediye o gUn 
resmi küpdı yapılacak i§leri teeblt 
ettirmektedir. 

Edirnekapı - HaJiç asfalt yolu, Ka
dıköy iskelem Fmdıkhdald lsmet Pa
§& ilk emırtebi bu aradadır. 

Diğer taraftan Sular idaresi ta~ 
fmdan da Taksimde bazı tesisat ya
pılmaktadır. 

ŞOFORLER CEMiYETi iDARE 
HEYETi iNTiHABI 

Şoförler cemiyetinin yeni idare he
yeti intilıab&tı bu ayın yirmi yedlBin
de yapılacaktır. idare heyeti ild aene
Hk faaliyet etrafında bir npar Mm• 
lamak~. 

--+·-.. ........ -tutu •)'mm. 
- Plld, ,.._._ dlılıa fala b • ıutunac:q.ı llMliaa ...._ 



Balkan haftası 
Dün bir zil}afetie 

.sona erdi 
1 

Cenevre dönüşünde 

Hariciye vekili
mizin beyanatı 

Modern Tlrkl1enla yaradılışlı 
Balkan haftası dün resmen sona 

ermiş ve Park otelinde Romen mu· 
rahhaa Myeti reisi doktor Gior~iu

nun verdiği bir öğle yemeği esnasın 
da bir nevi konsey içtimaı yapılmı9 
ve gelP.cek sene Atinada açılacak o
lan beşinci Balkan haftasında görü
şülecek tıbbi mevzular kararlaştırıl · 
mıştır. 

1\.onsey içtimaı mahiyetinde olan 
öğle ziyafetinde Yugoslav, Ro;nen, 
Yunan ve Türk murahhasları rei.~leri 
le birlikte ve Balkan haftası orga
nizatörü Hasan Saka hazır bulunu
yordu. 

Alınan karara göre, gelecek sl"ne 
Atinada açılacak Halkan tıp haf
tasında Balkanlarda sıtma mücade
le i me,zuu görü!;üJecektir. 

Yunan murahhas heyeti rebi Ati
nah profesör doktor Bensis ile ziya
feti müteakip konuştuk. , Yunan 
profesörii, L~tanbulu ziyaretinden ve 
Balkan haftasının tertip ve cereya· 
nından diğer murahhaslar gibi ço~ 
mütehassistir. Biu dedi ki: 

- Türkiyede geçen Balkan tıp 
haftasından sonra derin memnuniyet 
hi.,leri kinde bulunuyoruz. 

Büyük bir hüsnü kabul ve muhab
bet karşısında kaldık. Tıp haftasını" 
programı çok mükemmel tertip edil
miş.ti. Ve şayanı takdir bir inti7.amla 
tatbik edildi. Bundan dolayı memnu
nl yetlerimi ifade ederken bir cihet
ten teessür ve endişemi de saklıya 
mıyacağım. Gelecek yıl Balkan ttp 
haftası Atinada açılacak misafirle
rimizi afırlamakta sizin kadar mu
vaffak olamıyacağımızdan korkuyo
rum.,, 

Profesör doktor Markevlçin riya
seti altındr;.: Yugoslav murahhas he
yeti dOn akşam memleketlerine dön
mUşlerdlr. 

Lazıkiye halkı da 
birleşmek istiyor 

(O sıyanı 1 incide) 
Henüz tekit olunmıyan bir ıayia

ga göre; LazkiyelUer, MUletkr Ce
ml1ııtetine wlgmlla müracaat ederek 
lskendeıtun mneağiJ,e btrleımek late-
dilderini bildirmiflıerdir. 

YiM bu ıauiaua göre, LtizkiyeU
lerclen bazıları fehrlinız halk maha
IUlne gönderdikkrl mektuplarla da 
bu arzularını izhar etmlf r:ıe müealea 
Mlrrtwflardır. 

Dtier taraftan yine Yeni Gün ga
zetesinde okunduğuna göre, Suriye
fevkalade komi.seri Kont de Martel, 
pzetecilere beyanatta bulunmuş ve 
fÖyle Hmi'ftlr: 

"İskenderun halkının hakları ma!ı 
fuzdur. Onun için halka sUkQt, hu
zur ve itidal tavsiye ederim.,, 

SANCAKTA EKSERiYET 
ŞAPKA GiYiYOR 

"Yeni Gtln,, den: 
Şeyh köyltflerfn ve bunu takiben 

Belgrat, 14 (Hususi) - Hariciye 
vekili doktor Tevfik Rüştü Aras, 
bu sabah Viyanadan llelgrada gel· 
miş ve bir müddet kalmıştır. 

Doktor Arası, Türk maslahatgüza· 
rı Bay Şefkati lstinyeli, Türk ata· 
şesi ve Yugoslav erkanından müte· 
addit kimseler istikbal etmişler

dir. 
Bay Rüştü Aras, ~at 11 de Yu

gosla ,. başvekili ve hariciye nazırı 

doktCJr Milan Stoyadinoviçi ziyaret 
etmiş ve kendisini Cenevre müzake· 
releri ve Balkan antantının inkişafı: 
hususunda tenvir etmiştir. 

Bundan sonra, Türkiye hariciye 
vekili, Yugoslav kral naibi prens 
Pavlo tarafından kabul edilerek öğ
le yemeğine alıkonulmuştur. Bu zt. 
yafette Yugoslav ve Türk, bir çok 
yüksek zevat hazır bulunmuştur. 

HARiCiYE VEKiLiMiZiN 
BEYANAT! 

Bay Rüştü Aras, saat 17 de Tür
kiye maslahatgüzarı Bay Şefkati, 

kalemi mahsus miidürü Bay Refik 
Amiri, ve Yugoslav erkinından bir 
kaç zatla bir gazeteciyi kabul ede
rek kendilerine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Milletler Cemiyeti asamble top
lantıları bu sefer daha uzun sürdü. 
Lakin müsbet olarak şu veya bı.ı 
şeyler yapıldı diyemem. Ancak 1937 
senesi toplant1lanna ait bir çok 
hazırlıklara yer verilmiştir ki bun
lar da ehemmiyetsiz şeyler değil

dir. 
Balkan antant~ her gUn daha 

fazla terakki ve inkişaf eder bir 
mahiyettedir. Tiirk - Yugoslav dost
luğa ve sulh- yolundaki hareketler 
ise bizi şüphesiz çok memnun br
rakmaktadır.,, 

Tevfik Rüşttl Aras, öfleden son
ra başvekille ikinci bir mülakatta 
bulunmuştur. 

Bundan sonra, doktor Aras, kon
soloslukta Yunan ve Romen murah
hasını kabul etmiştir. 

Gece, Yugoslav lıaşveki1i tarafrıı
dan Türkiye hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras şerefine bir zi
yafet verilmiş ve bu ziyafette küçük 
antant ve Balkan antantı siyalilf 
erkanının bir çoğu hazır bulunmuş
lardır. 

Doktor Aras, yann saat 7,5 ta 
beraberinde kalemi mahsus müdürü 
Refik Amirle lstanbula hareket ede
cektir. 

Bütün gazeteler Tevfik Rüştü A
rasın Belgradı ziyaretinden uzun 
uzadıya bahseylemekte ve başbakan 
Stoyadinoviç fle yaptığı mUlaka tın 
ehemmiyetini tebarUz ettirmektedir
ler. 

Gazeteler keza Tevfik Rüştü Ara
sın naip prens Pol tarafından çok 
samimi bir surette lrabu1U ve şere
fine öğle ziyafeti verilmesi ilzerlnde 
de tevakkuf etmektedirler. 

l;KONOMi 
Istanbuldaki sanayi 
müesseselerinin vaziyeti 
tetkik ediliyor 

Hükümetimizin sanayi hareketleri
ne son derece ehemmiyet vererek bu 
gibi müesseselerin kalkınması için l~ -
zrm gelen tedbirleri almakta olduğu ya
zılmıştı. Öğrendiğimize göre, İstanbul -
da mevcut sanayi müesseseleri vaziyet
lerinin de tetkik edilmesine lüzum gö
rülmüş ve bunun için üç kişilik bir ko
misyon seçilmiştir. 

Komisyonda oda tetkikat şubesin -
den Seyfi Cenap, sanayi şubesinden 

Nebih Abut ve istatistik şubesinden 

Necdet çalışacaklardır. 

ROMANYAY A iTHAL EDiLE· 
CEKMALLAR 

Romanyaya ithal edilecek mallar 
için yeni kayıtlar konmuştur. Buna gö
re alakadar makamlardan verilen ithal 
milsaadesl.nde gösterilen mal mikdan, 
ayrıca tanzi~ edilen menşe şahadetna -
me1indeki kıymetten azsa, ihracatçılar, 
aynca bir ithal müsaadesi almak mec
buriyetinde kalacaklardır. 

TURK-ITALYAN TiCARET 
ANL~MASI 

Bu ayın 20 sinde mUddeti bitecek 
olan Türk - İtalyan ticaret anlatma -
sının yenilenmesi için müzakereler de
vam etmektedir. Söylendiğine göre mev 
cut anlaşma yeni esaslar hazırlanınca
ya kadar mer'i bulunacaktır.· 

Diğer taraftan Ankarada hali müza
kerede bulunan Yugoslav heyeti de he
nUz itini bitirememiştir. Türk - Yu -
goslav anlatmasının da bir ay daha u
zatılması muhtemeldir. 

iNHiSARLAR UMUM MUDOR
LOCU KANUNUEVVELDE AN· 

KARAYA TAŞ/NACAK 
Ankara, 14 (Telefonla) - İnhisar

lar umum müdürlüğünün Yenişehirde
ki yeni binnınm inşaatı bitfıı1t gt1>1 -
dir. Yakında tefrişine başlanılacaktır. 

Umum müdürlüğün tstanbuldan bura -
ya nakledileceği tarih henüz kat'i su -
rette tesbit edilmemiştir. Bununla bera
ber alakadarlar nakil itinin birinci ki
nundan evvel mümkün olamıyacağını 

beyan etmektedirler. 

UZOM FiYATLARI 
YÜKSELECEK 

Bu yıl Uzüm ihraç eden memleket· 
lerin üzüm piyasaları çok canlı gitmek
tedir. Yunanistan ve Romanyada fiyat
lar birdenbire yükselmiş, İzmir üzüm -
Ieri de Hamburg piyasasında fazla rağ· 
bet görmeğe başlamıştır. Son günlarde 
yağan yağmurlar, üzüm mahsulü üze
rinde hayli tesir yaptığından fiyatla -
rın daha yükseleceği sanılmaktadır. 

NAKLiYE UCRETLERI 
iNECEK MI? 

difer köyltilerle şehirlilerin son gün- ------------
Ticaret odası, yapılan müracaat U

%Crine ecnebi vapur şirketlerinin nak
liye ücretlerini indirmeleri hakkında 

yaptığı tetkiklerini bitirmiştir. 

ler içinde hemen hep birden şapka 
sfyerek soysal kılığa girmekte ol
duklannı memnuniyetle görüyoruz 

Dtfn şehrimizde şapka tUccarlan 
nezdinde bir tetkik yaptık ve topla
dıiımız rakamlarla, yalnız son iki 
l'fln içinde iki binHn ziyade fötUr 
ppka ve kasket satıldığını öğren
dik. 

Şehrin simasını değiştirmeğe 
bathyan bu hareketin diğer vatan
dqlanmız tarafından da benimsen
mekte oldutunu görüyoruz. 

Şapka giyimi köylerde süratle 
lnJdpf etmektedir. Bugüne kadar bu 
•uusta kura bir taassup göstermiş 
olan kiylüler artık bu taassubun 
manuızlıfını anlamış ve hem ucuz, 
•em sıhhi olan şapkayı tereddütsüı 
n sevinçle gfymefe başlamışlar
m. 

Va\i olan istek karşısında derhal 
faaliyete seçen şapka tflccaTlarmdan 
~lnız biri ftiln Uç balya içusinde 
'dlrt hine yakın şapka getirerek sa
trlıla çıkarmıştır • 

Mflhallğasız olarak kaydetmek Ji. 
mmdır ki, hafta içindeki giyilen şap 

tblann ayım utık mutlak bir ek
mrb"et tqkil etmektedir. 

Amerika 
Cumurreisi 

Rakibinin memleketinde 
nutuk ve1di 

Bu hususta hazırlanan rapor dün 
vekAlete gönderilmiştir. 

IST ANBUL BELEDiYESi 

'şehir Tiq atro su 
Vişita - Kansas, 14 (A.A.) - ·Raki 

bi Landon'un mensup olduğu devletin Tepebaşı dram f f Ullllllllll( 
bizzat merkezinde bir nutuk veren B. kısmı 
Ruzvelt hilkiimetin bundan bir iki se Bu akşam saat 

diselerf görmiyerek ve harekete geç- 20 de 1111111 
mekten imtina ederek 1932 de hakiki M A K B E T 
bir korku ve bir mali bozgun tehlike- Fransız Tiyatrosu l 111 

si uyandı~an~ i~are _tarzile muk~- da Operet kısmı lllllltll 
yese etmıştır. :Millı gehr ve servetın D K 
bugiln 1933 senesine nisbetle daha iyi Bu ak§am saat 20,30 da DU A LARIN 

bir vaziyette olduğunu söyliyen B. 
RU7.evlt hükumetin bundan bir iki se
ne sonra bütçeyi denkleştirmeğe ve 
milll borcu öclemeğe muktedir olaca
ğını söyelmiştir. 

Hükftmetin mali emniyetini temin 
etmeğe ve öteki devletlerle muslihane 
münasebetler tesis eyleme~ calıştığmı 
kaydeden Ruzvelt demiştir ki: 

"Sulhu temin etmek için hir hayJi 
çalıştık, Ekonomik engelll"ri bcrfar:ıf 
ve ekonomik rekabetleri tahfif etmPk 
ve bu sahada devletler arasında mev 

cut olan mücadeİeye nihayet vermek 
için gayret sarfetmekteyiz. Bu gibi 
hadiseler, harbin başlayacağına dair 
başlıca emarelerdir. 

Başka memleketlerin işlerine mU
dahall" etmek hususunda tabiidir ki 
hiç bir teklif yapmamaktayız. Kendi
mizi misal olarak göstererek dünya
ya sulhu yaymak için çahşıyoruı. 

Sulh ,-e emniyetin tak,·iyesinde Aml!· 
rikan milletinin yardımından emin 
bulunmaktayım'" 

inkılabımıza dair lngilterede 
çıkan yeni bir bir kitap 
"Hayret edilecek nokta fUdur ki ne Osmanlı 
hUkOmeti, ne de Avrupa makamlar1 AtatUrk'ün 
tahsında ne gibi bir insanla mUcadele etmek 
Uzere olduklar1nı keatirememı,ıerdır .• ,, 

lngilterede Türkiye hakkında biri 
kitap neşredilmiş ve bu sene dil ku
rultayına İngiliz murahhası olarnli 
iştirak etmiş olan meşhur şarkiyat~ı 
Sir Denison Ross bu kitaba dair bir 

ne gibi bir in.sanla mücadele etın~ 
üzere olduklarını kestirememişler· 

di. 
S.tltanat ve hilafet 80 sene~e ya· 

kın bir zamandanberi itibarını kaY· 
betmiş. ve İstanbul tefessüh ve te· 
reddi haline gelmişti. Bizanslıların 

dört asırdanberi tahtını işgal etmek· 
te olan Osmanlı halifeJeri bir inhita~ 
timsali olmuşlardı. Mustafa KemaJ•ıt 
Samsuna ayak hasr.ıasından 1921 ıı· 
ğustos 14 ndeki Sakarya muharebe· 
sine kadar talih terazisinin kef tıd 
Anadoludan yana basmağa başlamı~ 
tı." 

makale yazmıştır. 
Di:nkü posta ile gelen (Sunday 

Tfmes) gazetesinde gördüğümüz bu 
makaleden anlaşıldığına göre 'mo
dern Türkiyenin yaradıh§l,, adını 

taşıyan bu kitap Sir Harry Luke is
minde, 1904 ten 1920 senesine kada" 
Türkiye ile gerek resmi, gerek gayri 
resmi münasebette bulunan bir 7.at 
tarafından yazılmıştır. 

"Modern Türkiyenin yaradılışı,. 

Osmanlı imparatorluğu zamanından 

bazı tarihi safhaları anlattıktan son · 
ra, 1919 senesinde TUrk milllyetper· 
verliğlnin nasıl canlandığını yazmak
tadır. 

Kitabın tenkidini yapan Sir Deni
son Ross diyor ki: 

"Hayret edile~k nokta şudur ki. 
ne o zamanın merkezinde bulunan 
Osmanlı hüktlmetl, ne de Avrupa ma
kamlan, Mustafa Kemalin şahsında 

"Modern Türkiyenin yaradılışı,. 

fgimli kitabın son iki fa.t11hnı 192.'l se
nesi temmuzunda aktedilen I..01.all 

muahedesinden itibaren vücuda c-eti· 
rilmekte olan devir yaratıcı deği· 
şikliklerimize tahsis edilmiştir 

Memleketin kanun la rınrn de~ic::tl• 
rilmesi, merkezin Jstanbuldan Anka· 
raya naklediliı::i, kadınların serhf'c:fi 
ve inkişafı, dil inkilMır, fe:;;in knldt· 
rılması, ,.e diğer yenilikler anlatıl· 
maktadır. 

Bizanslılar devrinden kalma hipodrom 
Sultan Ahmet camisinin duvarıarı altında:l.lr. 
Açılması içi~ 7-8 güz bin Li1a uizım geliqor 

Dünkü posta ile gelen "fhe Ob
server,, isimli lngilizce gazetede ls
tanbuldaki tarihi araştırma faaliyd
lerine dair şöyle bir yazı çıkmıştır: 

"İngiliz ve Amerikan arkeologla
n bu sene lstanbulda ve Tilrldyenln 
diğer yerlerinde, eski devirlerin ba
kayasını aramak hususunda çok 
meşgnl olmatlardır. 

Netice itibarile mUhim mozayikler 
ve diğer sanat eserleri keşfedilmiş
tir. 

Tatil devresi esnasında lstanbul•ı 
ziyaret etmiş olan kral Edvard, pro
fesör Baxter tarafından yapılan ke
şiflerı görmek fırsatını bulmuştu. 

Profesör Baxter bilhassa Bizans im· 
paratorlarının eski sarayının mev· 
kiini araştırmakla uğraşmıştı. 

Bu muazzam imparator sarayı. 

dördiincü asırda imparator Kostan
tin tarafından bina edilmiş ve ken · 
disin<len sonra gelen imparatorlar bu 
sarayı büyütplüştü 

Muhtelif imparatorlar için on dai
re, üç büyük yemek salonu, beş an 
odası, ve büyük bir kütüphanesi ml"\ 
cuttu. lstanbulun Latinler tarafın
dan işgalinden sonra zamanla inhi . 
ta ta terkeditmişti. Sonra harabt"lerı 
üzerine e\•ler inşa edildi. 1912 de 
yangında bu evlerin bazıları yanara'i 
e.ski duvarların bir kısmı meydana 
çıktı. 

Profesör Baxter, bu defa beş a~· 
lstanbulda kalmış, ve sarayın alt 
kısmına ait mühim mozayikler ve 
freskoJar keşfetn.iştir. 

şiıqdl müzeye çevrilmiş olan Ayasof• 
ya camisinde çalışıyor. Kendisin• 
İngiliz, Amerikan l"e Türk muavinler 
yardım etmektedir. 

85 kadem lrtifaına kadar yükse-
len iskelelerden mütemadiyen aşağı• 
ya çağırılmak mecburiyetinden kur· 
tutmak için, bu iskelelerle caminill 
zemini arasında telefon rabıtaları 

kurulmuştur. 

360 senesinde Kostantin tarafın· 
dan inşa edilen bu mabet Nika ihtf• 
illi 7.amanında yanmış, 532 senesin· 
den 587 senesine kadar Justinianul 
tarafından yeniden inşa edilmiıştir. 

Mabet, 1453 sen~sinde Jstanhultı 
alan Türkler tarafından cami.}e çef 
rtlmlştir. Oç sene en•el de KanıAI 
Atatürk burayı müzeye tahvil etti. 

Profesör Vhitmore•a göre, şimdi· 
ye kadar bulunan kıymetli moı:n) il<• 
Jerden haşka bir <"ok moıay"kfet 

daha vardır. Gayet incl" bir ayıt,tn· 
ma işi olan mozayik açma sanatl 
çok ihtimam istediğinden faaıiyet 

ya\'aş ya\•aş dnam etmektedir, 

Memleketimizde qaoı lotl 
tarihi oraşl1rmala1' 
Ankara, 14 (Telefonla) - Meml4"' 

ketimizde yapacağı tarihi araştırın" 
lar için iz~n verilen ttaulyan orkeoıojl 
birliği şefi B. Yakobi bazı mıntakalsl" 
da tetkikat yaptıktan sonra Ankar&' 
ya dönmüştür. 

B. Yakobi Ankara müz.e müdilril 
B. Cemal ,Saitle Taşlık yerine gidere1' 
tetkikatta bulunacaktır. 

Profesörün faaliyeti iki maksada -------------
matuftur: Bunlardan biri, Kabasa 
kal camii yakınında imparator CJara· 
yının zeminindeki mozayiklerl mey -
dana çıkarmaktı. 

Sonra da eski Hipodrom hakkın. 
da da daha Cazla malftmat elde et. 
mek istiyordu. 

Profesör Baxter, Hipodromun 
Sultanahmet camiinin duvarları al-

Teşekkür 
General T. Ahmet ÇürüksuJuntJll 

cenaze merasiminde hazır bulunrna1' 
veya telgraf ve mektup göndcrnıelt 
suretile bUyük kederimize iştirak et• 
miş olan dostlarımızın kMfesinc der
hal cevap verememek end "ı;;esine binr 
en kendilerine burada kalbi teşckki.it" 
!erimizi arzederiz. 

tında bulunduğunu biliyor. Merhumun zevcesi Keriroetl 
Belkis JUJtfl Profesör Mambury, hafriyat için Vedia Çürüksul" 

Türk hükumetine bir plan takdim Oğlu 

etti. Fakat bu faaliyet yedi seki~ yüz Seyfettin Çiiriiksıılıı 
bin Türk lirasına mal olacaktır. ------- ---

Bu miktar şimdiki halde elde ... H A L K 
dllemiyeceği cihetle, İngiliz hafriyat OPERETi 
çıJarı, faaliyetlerini yalnız açık yer- Pek yakında 
lere, muhteşem ve mükemmel bir m~- Kış operetlerin< 
mnrisi bulunan camiin mani olma- başlıyor 
dığı mahallere hasrediyorlar. S E y E 11 

AYASOFYADA YAPILAN 
TETKiKLER 

Amerikalı profesör Vhitmore de 

Büyük opel'U 
3 perde 
M:U.zik Seyfettin - lSeZai Mal 
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iıaretler 1 } Çocuğunu timsahın ağzından 
1----1 G e z i o ti l e r 1 

hır anne Sa h Ib h. ,. kurtarmıya çalışan r oş ra ım ın ___ ....... __________ _ 

çinileri Çocuğu ile beraber timsah tarafından 
.a!:,~"'!,""Z •• =::::7- bir nehir Üzerinde parçaıandı 
rin "Nata,, fİrketine tlörtler lira 

Verınİftik ••• lfri büirü .ahlılar Hindistandaki kögJerden birinde ı 
.,,,,. weffik. Siileymani;,e eamiine b lca /ngiite1ede yüksek mevkili 
lelrniftik. Bize birer terlik verdi- geç mi ı çok acıklı ir va 
ler. Camie girdik. Yerler Acent DaDy Mail~ Kalkütadafı bildiriltyor: bir Lord 
ltolıi:aile tlÖfenmifti. Bu, İnfaaf 3 yqmdaki çocuğunu bir ttmuhm ağzmdan kurtar- Karısının kovdug-u 
Ve mimarinin öyle mucazam bir mağa çalıp.n bir Hintli anne, çocuğile beraber bir tim-
.ar_ sah tarafmd&D. parçalanmıfbr. 
vrnefi, ki akıl ve havsala~ nf· Bu kadm çocuiile bafbqa Nadia köyünde bir kulil- ı k 
""Yor. Bu cami aaTlaOf lbralaim bede oturuyorlardı. Civar nehirler ta gtı; ve sular ku- genç ha sta Da 1c1 
'-alınılan yaprlmıfhr. Bize relt lilbeye kadu geldi. 
6erlik eden genç ve yükaek tah· Hintli kadm öğle yemeğini çocuğile yedikten sonra • ı 1 • 
lilli Müalüman katlının söyletlifi bir köteye uzanmıştı. Gözlerine bastıran uykuyu yene - ) e e VieOJ yor 

medlğinden bir an kendisinen geçti. Fakat kulübenin 
ile •öre camitle •örtlüğiiıraü bü· kapısını kapamağı unutmuştu. 
fln o bakılmaına tloyulmıyan çi· A:r. sonra çocuğunun çığlıklarile uyandı. Bir de bak
ıtiler ve diğer ıeyler, laep bu •ar- tı ki çocuğu bir timaahm apmda sUriiklenip gidiyor. 
1-o, lbralaimin ueri imiı ve. bu Bu timsah hiç şllphe yok ki taşan sular üzerinden yü 

59 yaşındaki Lord ha1}atının 
en büyük lıe,,ecanı içindeqmışl 

1 

"'/ ' da balayı geçirdikten sonra Londraya otlarn bütün bunları ancak •ar· Hintli ana çocuğunu kurtarmak U-
"--k zere timeahm 1lzerine saldırdı, Tim-•11Vf en yaparmıı .•. 

aahı çıplak yumruklarile dövüyor ve 

ETte•i günü yanımda biT mer 
lektaı olduğu laaltle l•tanbııl ha· 
Pİcine çıktık ve yüksek bir tepe
t:ifin üdiinclen Çatalca, Çalııl. 
IC.ü~ülr Seymen ve saireye bak 
fli. iste o katlar. Y almz baktılr • ., 

Bu •ahrlar, bulwarca Slovo 
•azetesinin lıkra muharriri S. 
'VlastJıolun 29 eylülde baftıyan 
latanbul hatıralarıntlan alınmır 
tv. 

Bu yazıyı okuduktan sonra 
tabii bol, bol Pltliinüs. Ve BU:
aar malekttJflmı%1n cehall'tine 
"-7ret ettiniz, "Sarlaot lbralaimin 
Ç"ini,, , "lstanlniltlan seyreclUen 
~°""';'iYi,, •eyretmelı için nmlaay 

d
• 9rlİ&i bir laayli ltarelıde ptir 
ıniz. 

böylece çocuğunu bıraktırmağa çalışı
yordu. Fakat heyhat! ÖlUmUnU intaç 
edecek surette ağır yaralanarak dtlt
tU. Ve timsah ağzındaki avile nehire 
doğru U7.8.klaştı. 

Otomobildeki terakki 
Fransada bu hafta 30 uncu otomo. 

bil sergisi açıldı Yüksek yapılı in. 
ce tekerlekli ilk otomobiller göz önU. 
ne getirilir, bugünkü son modeHerle 
mukayese edilirse aradaki terakktnin 
derecesi kolayca anlaphr 

Bu değişiklik yalnız şekilde df'ği}. 
dlr Saatte en fazl.a 60 kilom•t"e gi. 
den ilk otomobillerle buıtün qa:.tte 
400 kilometre ıfdebilecek otomobiller 
nra :ndaki fark da ayaı derecededir. 

Bundan b ı,ta bugUnkü otomobil. 
lerln dtlnktiJeri geride bırakan bir 
hususiyetleri de az masraflı olmRla. 
rıdır. Eski modeller hem daha çok 

• • • benzin yakarlardı, hem daha yavaş 
1.-ı. '/Ji'Jmq. bilir.üü. ŞipAais giderlerdL Bu cihetten bugtlnktl oto. 
• ...,..rnzdadır. mobiller daha lktlsadfdlr. 

SarhOf çalıura diipaif, •lıalr Bu aeneld modellu bu h....ta da. 
ı.,. plen geçen: ha ileri sfhnlt Te 1000 kilometre 

mUddet}e hiç karboran kullanmamak. 
"- Sarlaot heri/, a)'Ytıf heri/, tadır. 

daln lıör mii itli, bu çukura tlü,- -------------
-,.,. ôilir. F ahat biz, gelen •eyyahları:ı 

Diye bairnrlar; •arhot cevap bunları öğTecm,.ğe mecburu.z. 
"-!-•• -.....,. ffiı•eden h!Na: 

"- Haydi ben sarlaOfllJJI, ayat"' lttqdı kabahat ettim. F alıat 
~lamı afGmn tla ,,Unalu yalı ...... , 

1 
Bizim Bulgar malelıtllfG yiilı· 

eıtelirn, lalttıt ba arkatltlfln b•ı 
dereee llÜlii~ olacalı 1ıatlar yanlıf 
~:.ler YtUmtmnda bi.zim hi~ lıcr 
VClllClfimiz yalı mu'! 

-.... Sel'YCIJa Mimar Sinanı bilmiye 

Turizm i!ini devl~t kendim 
mal etmedikce. huııusi letebba•· 
ler daima kalitesi.z, ve ~rnız, bir 
milıf4r parr lıa:ıanmahtan bClfh 
bir feY tliifiinmiyecelttir. 

Turizm memleltc!t propaganda
sı, medenilik ~nhadetnamai laali
ni ,.,muhr. 

Tumt işini tlevlet halletmeli-
tlir. 

~adrt l!rtem 

. . ,.,,,, ...... 
B11JeMce1' ~ 7oııdlM _,... 

lomıya gftla Ltmı - gıtlltıg 

~--
Dally Ezpı918 gueteefnln yazdıil

D& göre, tııgnterede Kilbracken lalmli 
:59 yqmda bir trlandalJ Lord, eeki ka
nmnm koğduiu bir hutabalocı ile ev
lenmek tımrecllr. Bu hutahakıcı ile 
evJ-vnek için, Jrlandab Lord 16 ay 

evvel talak mahkemelerine miıracaat 

etmfttl. 
Leonora Taylor lamhıl tqıyan hu

t&babcı 31 yqmdadJr. Cavada idi. 
Lord KilbrackeD ile evlenemt için Lon 
draya gelmektedir. Beraberinde Şark 
kln bir de gelin elbiseleri ptiriyor .• 

Kanilyada birletecek ve oradaki 
lngiUz komoloeluiunda evlenecekler 
ve llOlll'& partAmentonun açılma tari
hi olan 29 teirfnievvele kadar ltaıya-

döneceklerdir. 

Çünkü Lord Kilbracken, lngiliz 
parlamentosu Lortlar kamarası ko
misyonlar reisi mUp.viridir. 

Bınlerce mil birbirinden ayn yaşı
yan bu ıki !şık, itte nihayet birleei· 
yorlar. Gözlüklü, uzun boylu ve daima 
koyu renk şapka giyen İrlandalı Lord, 
Marsilyaya g'itmek U7.ere Londradan 
ayrılmadan önce gazetecilere ıunu 

aöylemi§tir: 

.. O Cavada otunıyordu. Benae bu
rada. Bu ayrılık hayatına dayanamı
yacağımızı anladık. itte evlenmemizin 
sebei budur." 

Lord Kllbracken, hastabakıcı Misa 
Taylor'u bundan dokuz sene evvel ta
nımıştır. O mman Kiu Taylor 20 ya
ımı henilz geçmte bir lmdı. Lordun 
hastalanan kanama bakmafa geınu. 
ti. Kız da onu eevdi. ll'llhakika., Lord 
Kilbracken'den başka hiç bir erkeği 

düşilnmediğini aöylUyor. Onunla ta· 
nışıncaya kadar da hiç bir erkekle a
lakadar olmamı§. 

Ancak, Lordun kendisile evlenmek 
için kansmJ botamuı, hutabelacı 
1mm iyi yilreğinl hayli tazip et
mlftlr, o kadar iyi bir kız. •• 

M1ss Taylor ile Lord Kilbracken 
bir müddet sonra ayrılmak mecburi
yetinde kaldılar. Esasen kansı da is
temiyordu. Kız Cavaya gitti. Lord ise 
Londrada kaldı. Birbirlerine mektup 
yazdılar. Ve evlenmeği kararlaştırdı

lar. Ayn yqamanm Jmkina:ızbğı on
lan buna sevketmtetl. 

Lordun etekleri timdi zil çalmak
tadır. M'anilyaya doğru giderken, 
"Bevgillm Şarktan geliyor, ben G~ 
ten.. bir kaç göne kalmaz, bulup.ca
ğız..,, diye terennüm etmiştir. 

İrlandalı Lord kansmdan resmen 
1935 de aynlmııtır. Kadm haatabakı
cıyı koğduktan sonra kocasmm ken
dine karşı hareketlerinin def lımlt ol
duğunu söylUyor. 

Yılların cevabı 
l•lı.ederun ve Antakya top

raklan üstünde kurulacak "Hr 
tay., laükUmeti, yeni bir yartluncı 
bulmuf. Bu kırk aırlık Hı;to7 

Türlılerinin i•tiklaline yartlım r 
denler, biliyor mu•unuz kim'.,.. 
tlir? Ermenileri 

T arilate tırmala~'ıklan eli •on
ratlan öpenlere sık •ık rat'amr. 
Fakat bu defifme!er artU1nda en 
a.z yine yüzlerce yı~ın geçmesi •r 
rektir. 

Türk tarihinin pelr yakın 61.r 
çağında, yabancı parmalJann •W. 
tuğu kundaklarla "zeytin,, i.,,aır 
lan patlamq, yangın Siıklarıntl• 
kanlı rüyalar •örülmüftü. Altımı 
yetmif yıl evveline gelinceye IMt
dar bu toprafın sahibi, bu millr 
tin öz lrarde,i olarak YClfl7fltliar. 
kentli rah«tlannı tepmifler, celr 
celılmni telalikeye koymrıf1tmlı. 

Bir kaç tleli liıefirt pefinJe hr 
manın •onu, bütün bir ltalabalr 
fan lel&ketile bitti. 

Yüzlerintle laiyanetin karasa, 
ellerintle velinimet kanının leh
•i ile kaldılar. Kimi Kenan ille
rine, irimi dalaa Clfağılara, çöl llr
yılarına sürünerek parça 1H'f'Ctl 

tlafıldılar. Fransa, Amerika toır 
ralılarına sığınanlar, yariırn yu
valarına avuç açanlar Ja ba<th. 
Y alnı.z elebaıılar, ortalığı trıCJır 
turup alev aytlınlığında lrülah h
panlann keyli bo.zulmamqh. On
lar, yine kuı tüyü yataklarda, ba
fulu fampanya bardalılarının br 
fllll/.:ı ve laavanalannın ,üul lıo
kulu bulutlan alhnda ya-adıl~ 
Amerilıada yalanlo Jola ki1nplar 
çıkartlılar, düzme resim'er btUlr 
lar, akla hayale gelme.z lilrraler 
çevirtlUer, Musa iaflanna çıifr 

lar. Türkü batırmak afrunda Jad, 
çulara inJUer. 

ilk günlerJe bu propqatHlr 
lann laydımnı da görclülertli. Fr 
kat sonra werçefin wüneıi tlof
tlu. 

Kapkara kanatl, yalan yar__. 
lcrnnın •özleri yamlı. Maeerot:t 
•enerilerin yaltlızlan tl61riiltl& 
Suçmz Ermeni halin, onların aal 
SflJ'atlanm •örlip ifrentliler. Aft'"' 
cak o vakit, lıaybeıtikleri cennr 
tin laaretini biitiin acuile tlaydr 
lar. 

Brıpn Hatay Türlılerinin İ•tilr 
lali için Türklerle elele çallfG'I 
Ermeniler, İfte bu hakikati-~ 

S. Gezgin 
( L(itlen sayı,ayı ,·eeı mn J ______________________________________________________ ..... __ ...... __________ ,.._ ...... ___________ .... ____ ..._ 
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dttıı S..t dokuz olmadan masalann yan. 
~blaıı dolmUftu. Eier bir kaç gün 
Ilı en tutulmut olmasalardı tüphe • 
h.aı diierleri de ıimdiye kadar dolmut 

Un urdu. 

""'-Oriceatra timdilik atır parçalar, ae • 
tt.r ve melodiler çalıyordu. 

h ~t ona gelirken Remzi Bey gru • 
tltdı kapıda görünmüt. Güler salona 
ltdıııli zaman bütün gözler biribirinin 

dan ona dönmüperdi. 
~ '!:erin yilzünde, o gece genç kız • 
tbı it 1ilınaeyiperlnden biri vardı. AzL 
clta. olunda çevik ve hevesli yürüyor. 

te ~~di herkesin gözleri gibi dillen 
1IJr •e rta meşguldü. Gülerin sevimli. 
~ b IUzellifi, Azizin birdenbire bil. 
~ccar gibi biç kimaeye kısmet 

deq:cede kuanmuı, Remd 

Beyin ve diğerlerinin bahtiyarlıkları 

anlatılıyordu. 

Aziz de gittikçe ıen oluyordu, Ka • 
nsının nefesi ona da geçiyordu. Böyle 
neı'eli bir gecede, neı'eli bir anda bu 
genç kum artık inadı bırakması, ken. 
disini kocasının kollanna atması bek • 
Jenemez miydi? Gene biç ölmiyen, hat.. 
ti artan limit ... 

Cazbant artık dans havalanna bat • 
lamıttı. Salonun ortaıında dana için ay. 
nlmı• olan yerde dönenler gittikçe ar • 
tıyordu. Bunlar araıında altmışlık er -
kekler ve ellilik kadınlardan, on sekiz 
yatındaki gençlerle on dördünü yeni 
dolduran kızlara kadar her yafta inaan 
vardı. Hepsi de temiz bir neş'e ve COf-
1'unluk içinde durmadan dönüyorlardı. 
Aziz onlara bakıyor, oldukça ıen olma
llD& r&İJDCD Güleri danla kaldırmaktan 

çekiniyordu, masalarına ıçki olarak ge.. 
tirdilderi prabı daha ıık içiyor. ceaa • 
retini toplamaia çalıııyordu. Bu 11ra. 
da Remzi Bey otluna dedi ki: 

- Bizim gibilere neyıe ama, genç • 
ler araamda sizden baıka oturan kal • 
madı. 

Aziz GUlere baktı. 
Güler gUlUmaedi. 
Danaedenlerin ara11na katıldılar. 
Henüz tanlfllllt veya aralarında hiç 

bir aık ve aevıi bulunmıyan çiftlerin 
danalarile henils evlenmit veya evlene.. 
cek olan bir çiftin danıı arasında biç 
ıUphniz çok fark vardır. Aziz kolla • 
nna aldığı vücuda daha yakın olmak, 
onu daha ıerbestçe yürütmek iıtiyor • 
du. Şarap tesirini gösterdikçe ceaareti 
de çofalıyor ve eli kanamm beline 
doiru kayıyordu. Bu anda onun batı • 
na doğru yiizünü yaklattınyor, onun 
dalgalı ve kumral saçianndan, beyaz 
ve ıhk teninden datılan kokularla ken.. 
dinden geçecek gibi oluyordu. Bu o • 
nun için ne büyük bir aaadetti ve bu 
saadeti kaybetmemek için Gillerin ca. 
mm 11kmak korkuıile argulanna ara • 
hbız bir fren yapıyordu. 

Ne olurdu? Onun kulağına aıka dair 
IÖzler IÖ7ll7ebille7di. o da aokulaaydı? 

Yoksa timdiki gibi durgun Ye çekingen 
durmasaydı. Biraz önce masada otu • 
rurken danıedenlere bakan genç kız 
aanki bu değildi. Oturan Gülerle dan. 
seden Güler arasında o kadar fark var. 
dı. 

Aziz şöyle dü§ündü: 
- Ona bir kokteyl içirebilsem ... O 

zaman daha sokulgan ve cesur olurdu. 
Orkestra durduiu zaman erkeklerin 

bir kısmı gibi Aziz de karısına: 
- Bir fey içmez misiniz? 
Diye sordu. 

- Teşekkür ederim. 
- Benim hatırım için .... Hiç olmazsa 

bu arzumu yerine getirin. Yalnız bir 
kokteyl. •. 

- Bir vermut içerim. 
Bir vermut ... 
Hafif ve aade bir içki.. 

Bir vermut inaanı bir zerre bile de.. 
ği§tirmez ki ... 

Ne diyebilirdi.? 
Büfede herkesin arasına katddıkla. 

n zaman gene Gülerin yüzünde ken -
diıine mahsus gülümseyiı vardı: 

- Yalnız kaldığımız zaman niçin 
9öyle gülmüyor? Ne zaman gülecek bu 
kız? 

Aziz kendi kendine böyle ıonıyor • 

du. 
Gece yan11 yaklapyor ve eğleıı 

ıon dereceyi buluyordu. Bu aralık 
zb:le Güler de biribirlerine daha ço 
sokulacaktannı ve yeni yıla blrfbirten, 
nin çarpıntılarını dinliyen mes'ut b 
terle gireceklerini pek iyf bflivo 
Bunu dütünerek kızgınlığını belli et 
miyordu. Hatta gülümaüyor, büıbll 
COfBn orkeıtraya rağmen pek uyaal 
uıtu bir kavalye gibi genç kızı çeviii • 
yordu. 

Bu 11rada genç Jcıgın g6gleri d 
daki aaate ilitti: 

- Vakit epeyce llcrlemit, 
geliyor. Uç dakika var. 

Deii. 
Sonra ellerini çekerek IÖzüne d 

etti: 
- O kadar '•orulmt•tum ki... i 

bir çarpıyorlar da ..• 
Aziz iater iıtemez onun arbam 

yürü dil. 
Eltktrikler söndü ve aalonda 

bir kaç çıihk ve bir alkıt duyuldu, 
ra bütün seller kesildi. 

Aziz genç lasın elini aon Cl&IQllllll 

onun oturdu~ koltuğun k:enaft811 
görmüştü. Kendi elini cc oraya 

uzattı. (Arkan oar ~ 



Şark Ekspresindeki 
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t,.,,aiılc«l6n ~-: 
Agatha Chrlstle v. G. 

Sakın bu gürültü yandaki kompar
timandao gelmiş olmasın ? 

- Bat. Yemek yerlerken buırla -
llilttma. 

- BtltOn bunlar ... t kaçta oluyor-
611 

- Vdıllli bil._. Fakat. düa iki 

,,..... - Mide. 
-loma? 
- Semra cittim kBteme. ubaha ~ 

c1ar oturdum. 
- Adaa npmma d8nmec11n mi bir 

... 1. 
- JlaJlr. 
- W de U)"'m''P''•dud 
- Ba11r AD11etmeaı. TreDlA ~ 

•·me• uyumama mani oldu. AJıttm 
1'Dldl hep _... albım a,amala-

- Koridorda batb 'klu ı-an ptip 
liWllni ~rauı6a illi? 

·-- blru dlt&ı41: 
- Bir kadın koridorun 6bt1r ucunda-

M tna1et octıamı sitt1 .nnnecnyonun. 
- lllncl bdm ba acaba? 
..... 0.- ....,_._. Kmiclaran a.. 

- .... ,.dı ft ----~ 
~- 8Adllde 1gama lıir paeUk 
,.., ... farkettim. 

- ..__ dolnı- Soma? 
- Sabaha kadar bqb bir P1 .. -.,... _ ...... , 
- Bal ... Sis ..,. ... cllpn 

li.llll•Pdl* 
_ B-. BüaJnn bumı 1-mlvuak 

4iJe eormuttum- Bana chpnc1a • 
1ılr ., ,.. dtlpr cfbl ıelmltd de 

Js1a bPJ1 .., tıe•··..- tlJlc 
.... bu cldlttl ......... ,. 

'Znala ateld wqonwnndn ldmat ....... 
- .a.,ır. .,.... y emeJdıcn IOIU'a 

llltl11dı wpalarla lteld wa-Jar ara • 
... iki. bPIJ'I kapJoma n 1dUdiJo • 

il' Ola ofallcrnnm lc.ıtın .. 
&le siren ., A.1NZ,, lort/ar. 
.. 6elıleninli. 

lıfn Mdise, )'İrMİ rd ineeli 

••• ••••n rMNlifi •SÜ 
.... olff. 

Kan4tiktlr flllA1'ak durdu. Sosa: 
- Belki yolculardan biri aÇADfbr, 

dedi. Dqan, kara bakmak için falu ... 
Puaro: 

0GLm NSl}BttATI: 
Saat 11,IO PWda TOrk mualldll. 12,ISO 

HavadlL 11,0I Ptl1da lııam aılıdk. 18,215 -
1"00 mabtellf pllllt 'IUlf'lJWtı. 
AKŞAM NqBh'ATI: 
Saat 18,80 Çay aaatl, .._ muatal. ıı. 

.. Doktar tüaya taratmdan koeferau. 30. 
IUtat ve arkadqlan taratmdm Tlr1ı mu.L 
Jdlıl ve balk f&l'kı'lan. 20,80 'l'Drk mu.Uml 
beyeUtaratmdan Jdislk eMl'ler. n.to PtM!a 
llOlolar. 21,89 Oltl.tra. 

1 - ıı.cıeı-m f Balral delUde ,..... .. .,.) ......... 
2 - Lanner (Vtyana Y&Jl.a). 
1 - Kozart (Donjuml) operumdan par • -.. 
• - nkh (Poem). 
IJ - .A. •.D'" Ambrolle: (Napoli ...adi). 
e - ı.eo l'all: ~ ıwıı\ Ql>etttm _ 

d9 parçalar. 
7 - Lehar (llarlüa opeı-ettııdell meJodt 

"Çardaf). 

Pella H•~l•r• 

1~eklifi kabul 
• 

etıpeyınce •• 
Eslti tıosıunqn jiletle 

tlaiinü lieıtı 
Kumıpqada KuJaksuda Atlamat...- otura 30 ,...._ ....., eT

velld giıı itiM giderkell eaki dostu A
lil 8nUne geçmif, Fatmayı erine ça
,....._, bda bil tıekUf1 k.-ı etme
,._ Alil jUetle ..,...__ JUzlinll 
--.iftir. l'atlm M•bue19 bl
dmlıaq, Alil J"lr:a1•em Jır. 

l<oca•ını •andalae 
ile yaraladı 
Sirbei • Bülrk6J utt...a llÖJ'lll 

otoblrhrden birlllıde woför .AJ1met k• 
mu lılabmare ile llir JWk 71....,., 
kavga etınle, lılümwe IUMlye ile 
Jaoeamı ı.priln ehemmiyetli auıret
te yvaluııtUr. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Istanbul Belediyesi ilanları _: 
10/1011936 vazıyeti 

Belediye zabıtası talimatnumesinin 378 inci maddesinin çav· AKTiF 

.. 

dar ekmekleri hakkındaki Ç. fık!'asma a.tağıdaki fıkranın ilavesi dai· K.ua: 
Altm ııatl kilogram 17.183.2 

mi encümenin 27wS-936 tarihli içtimaında karar altına alınını§· Banknot. • • 

hr. Alikadarlarui haberi olmak üzere ilan olunur. Utnklık, .. 

Lir• 

8er1Jlll Yf! • • • • ' ' 
IJıtlyal Wicc-J • • • • 

Lira 

1 ö.000.000-
1.551.182.aJ 

Madde 378 ç. fıkrau: Dal&lldeld Mubablrler ı 
491.b14.14 

TedaVWGeXJ Banknotlar: 

Çavdar ekmeg .. i, paspal, razmol ve ince kepeğinden ayrılmış Tllrk ııraaı: 
Uarlı;t.ekl mub.ablrler: 

eaınerc:e görünüılü halis çavdar ununa azami yüzde 30 a kadar ek Altın aaı1 kllogra.r: •,398..2U 1 6.186.482.30 
lllek imalinde kullanılan buiday unu konulmak suretile yapılan ek- Altına tahvili kabil serbest 

dövizler 37.660.92 

Denıhte edilen evra.kl nakU~ 
Kanunun 6 .,~ 8 lncl madd~ 
lerlne Levrtkan bazine Laratın. 
dan vakJ tedtyat, 

rL 158.748.~63-

L. 12.Ct!4.61 I-

lllektir. Bu ekmeğin rutubeti azami yüzde 38 i geçmiyecektir. Ve bu oıgcr ~vi.zler ve borÇlu gru Derubte ec!llen evrakı naktıye-

llliktardan fazla bulunursa hamur sayılır. Çavdar ekmeklerinin fran rlng baklyclerl •• , • , 11.469.997.82 17.694.141.04 

C&la ve ekmekçi fmnlannda piıirilip satılması yasaktır. Çavdar ek· 11azıae t.dıvWert: 
lllekleri ancak sıhhi prtlara uygun bulunan pastacı, simitçi ve pide- Deruhte edilen evrakJ naktıye 

bakJyea. • .. • .. i l 146.683.952-
Knrşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle Uheten nHdllen L. 19.000.00C-
Rcesk:ınt mukablll U~\·etcn ted. ,. 4.0(0.0CC- 169.€&~.9f2.

vazed. l.t.246.1&7.10 
Türk U'9flı Mf'\'duatı 

karşılıgt. 158. 7 48.563-
Cİ fınnlannda piıirilip satılır. Bu ekmeklerin layıki ile Pi!mesi için Kanunun e ve s ıncı macı.. 
Yiiz yirmi beıer veya iki yüz elliıer gram ağırlıklarında olması ge· delerine tevfikan Ha.zlne ~ 

k ı Ek .. · tından vaki tediyat. tek olup bu ıikletlerden fazla çavdar ekmeği çı arı amaz. megm 
Scnedat cUzdaru: 

lcabuju yanık ve kavruk olmayıp pitirilirken Üzerlerine su ve bula· Hazine bonoıan, .... ~ L. .464.250.-

12.064.61 ı- 146.68.l.952- ~ 
Dlh1z raahblklatı: 
Altm tabvll1 k11btı dövizler 

Diğer dth1zler ve lllacaklı kl· iL 1.3'>1.7 ~ 

ıırtnı? bllklvelert • 
lllaç sürülmiyecektir. Bu ekmeklerin hamuru içine az miktarda a · nca.rı senetler • • • • • • n 24.SC6.942.87 25.271. 192.87 

ll&ıon tohumu konulabilir. Ekmeklerin altına hamur halinde iken Esham ve TahvUAt cllı:dan•: j lılub\dU • • • ' • 

L.2.t .'l65.252.6f 24.266.6(7.40 
69.24 l.5'3. 75 

oelediye zabıtası talimatnamesının ıncı ma esm e ı tarı ::.. ~ A lt1yentn kar§ıhğı esham ve L.34.254.600.23 
'llL • • 381 . . dd . d k' 'f 1 ~Deruhte edilen evrakın~ 1 
lllucibince fırın numarası ve yapanın ismini gösterir ufak etiket ko jtahvUAt ttlbar1 kıymetle 
... 1 b "'d' Ça d il ·· · "Çavdar ekmp· B Serbest esham ve tabvilfit L. 4.167.311.3'.'l 38.421 .911.!\3 qQ muı mec un ır. v ar unu çuva arı uzerıne · __ _........., __ 
i • . b be d ... . k Avanalar: ıne mahıuı çavdar unu,, yazııı ıle era r egırmencı veya ıı- Altm ve dtirtz tızcrlne ... 

11
, 

ınacının iıim ve adreıi, randıman numarası yazılı birer etiket kona· Tahvtll\t Ozerlne avans. 

C&ktır. 
Bu ekmek ve unlardan nümune alındıkta çqniye uygun olma· 1ll9eedariar 

M.alltelU dıklan veya ekmek rutubeti fazla olduğ!? anla§ılırsa yapanlar ceza· 

iL. 148.518.52 
ııL 16.506.276.96 16.654.795.4f 

1 
4.500.000-
8.02.8.ae'l.33 

293.900.432. 7h 
"" 

Yeldln 

2 Mart 1933 tarihinden ıti~aren: landırılır. Bu unlara mahsus çuvallar ve bunların etiketleri talimat
ııanıenin 401 inci maddeıine uyıun olacaktır. Bu çuvallardan un lakonto haddi yttzde ti 1..2 - Altu. Uzerlne avan.s yüzde t ı .. ..ı 

ftÜmunesi alındıkta yine taJimatnAmenİn 397 inci Ve 40() Üncü mad· -----------J--.. --.. ---.. --t-a_b_u_r __ s_a_t_ı_n_a~l-m-a-~k~o-m-ı•-s_y_o_n_u_ 
deleri hükümlerine ıöre muamele yapılır. Geliboluda . uçuncu 

Çavdar ekmekleri fmndan çıkdıktan sonra ve satılığa çıkan!· k J d 
nıadan evvel tamamile örtülmek üzere bir kağıt anbalaj içerisine baş an ığın an: 
konac:ıktır. (B.) (2200) Cimi Mikdan 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 3JH inci maddesi hükmü· 
ile göre ekmek ve francalalara e~iket konulması mecburi olduğu 

Kilo Gr. 
130997 000 

Tutan 

LiTa Kr. 
17524 72 

Teminatı muvak
kate milulan 

Lira Kr. 
1314 35 

Teminat 
kal' iye 
milrdan 
Lira Kr. 
2628 71 

ihale giimi 
ve ıaati 

halde bazı fırıncılann buna riayet etmedikleri ve çıkardıklan ek- • • • • 
inek ve francalalara etiket koymadıkları görüldüğünden bunlar hak· Ekmeklık ıçm 1 cı 16/ 10/ 936 cuma 

ıünü ıaat 14 de landa bu madde hükmünün tamamile tatbik edileceği alikadarlann neYi baa un 
6950 00 

5
21 

25 1042 50 
haberi olmak üzere ilin olunur. (B.) (2199) Sığır eti 27800 ~ k 

1 
'k' '' " 

. . . . ı - Taburun erat iqeleri ıçın kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulan i i ka em erza m cinı Ye 
Z&bıtai belec:lıye memlD'larile mezat bekçilenne yapbrılacak ilrt ı ·1 t · t m~te •e katiye miktarlan ihalenin tekli •e sünü, saati yukarıya yazıl-32 •--- ulm K .. . m ar arı e emına ı 

-ae kaput aç.ık ekailtmeye kon U§tur. umaf numunesı ve 

fartnaınesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Bir kaputa 14 lira ~e- mııt~. _ Eksiltmeler Geliboluda Jandarma tabur karargihında J. aatınalma komisyonu tarafından 
del ~ınin olunmuştur. htekliler 2490 No. b kanunda yazılı veııkJ:t. lacaktı 
ve 33 ı· · makb k b'l be ber yapı r. 

. ıra 60 kuruıluk ilk temınat uz veya me tu • e ra 3 _ Sabnalma komiıyonundan ıartnameler parasız verilir. Hükumetçe muayyen banka mek-
(hır .. gün evveline kadar ilk temin atıl!. yatınlması daha muvafık o· tupları devlet tahvilleri ve hükiimetçe tayin olunan milli esham ve tahvil!eri "Borsa fiyatından yüzde 
lacagı) 3-11-936 aalı aünü saat 14 de daimi encümende bulun-

15 
k ·ı kab l d'J" 

no sanı e,, u e ı ır. 

lllalıdırlar. (B.) (2202) 4 _Teminatlar ihale günü saat 12 ye kadar Malsandıiına yabrılmıı ve makbuzlar komiıyo-
lslanbu 1 Defterdarlığından: na saat 14 de teslim edilmit olacakbr. 0100> 

Muhammen kıymet 
Lira K. 

Oakü:lar: Pazarbatı Nuhl..-uyuau caddesi eski 110 sayı
lı 1273 metre 62 d•imet;~·e murabbaı arsanın ta· 
mamı. 

Oıküdar: Mezarbatı Nuhkuyusu : addeı; eski 110 mü
kerrer sayılı 636 metre ve 85 desimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

636 85 

318 43 

BANKA MECMUASI 
BANKA mecmuasmm ilk sayısı çıktı. Müvezzilen:len arayınız a§ağıda

ki kuponla örnek nUsba istersiniz: 
(Posta ücreti : Açık zarfta 30 paradır) 

Bana parasız bir adet örnek nüsha 

Tarih: • o: • • • tsmi: • • • 

Adres: • 1 • .. • 
• • ' 1 • • 

gönderiniz. 

1 Banka mecmuası, 
1 

Posta kutusu: No 1516 
İstanbul 

lr- KURUN 
1 ı Q&81temlse g6Ddartıea JUllar ..---
1 ,. ırtrmeJı lçlD ı.. aartınm il~ (S• 

sete> ltettmeıd yazılmalıdtT 

.Karpiıll ıauyen oımrıu mektupıarma 

1 lO lnır\lflulı pul koyınaJı<Sırtar. 

da.ınJmıy1&0 yazılan ıcen K0D1ermekta, 
«ıy11ıetatz JOllADlnlf oıcktupların lc:IDI 
konulan parala:"tD ıuıytıoınıuından llb 
olarak ı:tkan yazılardlln 11nıayı. direktör • Fatih: Kirmaıti mahallesi Küçükk araman caddesi e~ki 

24-26 yeni 26-28 aayıi ı üstünde odaları bu
lunan iki dükkinm 60/120 payı. 

.\kıaray: Kitipka11m Kumsal sokağı eski 132 yeni 131 
2000 00 

~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · ·~~WM~N~~aJmu i 
• -- -

1 Giinü geçmif ıayılaı S kuruffllP 

sayılı ananın tamamı. 
.\Icaaray: Kitipkumı Kumsal ıokağı eski 218 yeni 33 

45 00 

64 00 

·Devlet Demir yolları ve Liman/ah lşle~e '. · 
. .~ ........ 

Umum idaresi illin/ar, 

Muhammen bedeli 1316 lira o lan kurıun levha 2 - 11 - 936 

Adnı. .ıı dc:ıtfUren aboneler 2~ ıtul'Uf 

Oderler. 

Oar.ekmtıcıe ~•k11n ~ıtulart• reslmlerla 
~• baldo ..ıt kadl• ICtDdlı .\ sayılı arsanın tamamı. 

ltaaray: Kitipkaaım Kumsal ıolcağı eski 186 yeni 129 
.\ sayılı ananın tamamı. 

pazartesi günü ıaat 15,30 da kap alı zarf uaulile Ankarada idare bi- lliıı ..... -.--. ........ ._.._ ........... iiiiiiiiiiiliiiiii• 

kaaray: Kitipkaıım Kumsa) sokağı e&ki 148 yeni 167 
sayılı ananın tamamı. 

.\lcıaray: Kitipkasım Kumsal solağı eıki 154 yeni 161 
sayılı ananın tamamı. 

~y: Kitipkaaım Mahramacı sokağı eski 1 yeni 3 
sayılı ananın tamamı. 

s..ınatya: Hacı Kadın mahallesi Pulcu Enup sokağı es· 

58 00 

58 00 

58 00 

112 00 

nasında satm alınacaktır . 
Bu ite ginnek iıtiyenlerin 98, 70 liralık muvakkat teminat ile ka· 

nunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 - 5 - 936 tarih ve 
3297 No. lu nüshasında intİ§ar et mİ§ olan talimatname daire,;nde 
ahnınıı vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine venneleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak -\ nkarada malzeme dairesinden ve 
Hay darpaşada tesellüm ve sevk ! efliğinden dağıtılmaktadır. ( 2140) 

S ki yeni 16 sayılı arsanın 1/2 payı. 50 00 
~atya: Hacı Kadm mahallesi Sulumanashr sokağı es Türkiye Büyük 

S ki 139 yeni 121 sayılı a~sanın 1/2 payı. 50 00 h d Mil!et Meclisi 
&ı!ıatn: Hacı Kadın mahallesi Sulumcınastır sokağı eı İdare eyetİn en: 

S ki 141 yeni 123 sayılı P.rıamn 1/2 payı. 50 00 1 _ Açık eksi!tme ile meclis ve müıtemilatı kalörifcrleri için' 
~atya: Hacı Kadın mahallesi Mercancı Kirkor so· "iki yüz,, ton kok kömürü satın alınacaktır. 

be k kağı e.ki 8 yeni 6 sayılı auan:n 30 '80 payı. l8 00 2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedelsiz alınabi· ı 
Y oz: Yalrköyü Bahariye caddesi eski 15 mükerrer ye· 

1
• 
ır. 

be k ni 9 sayılı maa bahçe evin 60/ 140 payı. 171 00 J - Muvakkat teminat miktarı 450 dört yüz elli liradır. (Te 
)' oz: Cmaraltı caddesi eski 32 yeni . 29 sayılı sahilha· minat banka mektubu) olacaktır. 

ZAYİ 

3936 numaralı sandal plakam 
yi olmuştur. Yenisini alacağımdan 
kis:nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Mehmet oğlK Os 
(V. No. 18646) 

Çiçeron 
Hitabetile bUtUn eski Roma ta-

rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
cümei hali o zamanlann en ytlksek 
tarihçisi Plütark tarafından yazıl
mıştı. Haydar Rif at'in kalemlle eli· 
tim ze çevrilen b\I eseri kariJerimlııe 
tavsiye edt>rlz. 

Fiyatı 40 kuruştur. 
VAKIT klltOphanest. 

1'0ca nenin tamamı. 2200 CO 4 - Açık eksiltme 23-10-936 cuma günü ıaat on befte Bü 
llnııtafapaıa: Berber Kalost sokağı eski Hl yeni 2G yük M:Ilet Meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktır. p:::::::::m::?:m:nnn:ı:nr.:unnmn: 

aaydı evin 1/12 payı. 167 0(1 5 - Eksiltmeye girmek iatiyenler 1936 senesi ticaret odası tes ,il Dr. ~ehmel Ali 
ı;,, y ukanda yazılı mallar 23---10-936 c ·m~ y;ı-;; •a ~t 14 de no- cil cüzdanını heraber getireceklerdir. ( 1252) (1915) f; p f' v I; uf: m iit eh as Si sı 
hit~ ~-'Ve açık arttırma ile ıat1l.\-akhr. 51'1.h- ~ .. ~ .. l;r .. izt:Jrn••y rlr.· ı :: ,... .

1
... _ • .., 

ı \>ey" d D f d l k 1l1·ııA E lAk M''d" ı · ~·· d .. 'k'l k . . 'fl"t't . .. ~, p,,,ınoıı(ı hıın TPI· ?1 1S Yiiıde uz e 5 faizli hazine tahvılleri de k"b"l oh1m1r. lste'ltli'Pr;... :! ter ar ı · n ı ı m a u ur ~ı;un e m\.:tc~c.t ı satıı rmısyon\i ,~::::::::=:::::·::·~;:.:::::=:.-::::;:: 
7,s pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırara~ _na müracaatları~ (.11.) (2177) 



ABONE. ŞARTLARI YAZI VE YONE.TIM YE.RI: 

11~ tacı ao 111 uo 
bıtubul. AAbra °"*'" ( "AIU'I ,..,..., 

.,...._ ,_ı.,. uao 111 '°° ıao Telefon \ !dan: Mini 
lYuıı lflertı 1:1.ü.I ...._ lıirUllM l ıea _, 100 l8G 

strmıı- ,_....~ 

Tllrld:;reaba ber pmta merlleztnde &UBCN'a abone ,..wr. 

HAVA KURUMU PiVANKOSU 

TUN 
Müşterilerinden gördüQü 

klşesını modern bir eekilde 
zlyaretıerlni diler. 

TUNÇAV 
TUNÇAY 
TUNÇAV 
TUNÇAV 

GiŞESi 

GiŞESi 

GiŞESi 

GiŞESI 

Gi ES i 
raQbet: ve teveccüh üzerine bu kere 
tevsi etmiştir. Sayın müşt:erilerlnln 

936 yılbaşı piyangosunda 500,000 
lirayı Avukat Say FEVZıYE 

20,000 lirayı Bay CELALE 

22 inci tertip ikinci keeidede 30,000 
lirayı Bayan ADiLEVE 

Birinci tertip üçüncü keşidede 50,000 11. 
rayı taşçı ameıeslnden Rizeli HCSEVINE 

Yerdlll gibi her ey de blletlerden Hvlnmlyen hemen yok glblcUr • 

Twtcraı adre81: llUBtJ'N ı.tanbuJ 

Po9ta llUtuu No. te 

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isabet 
eden 12.000 lirayı TUNÇA Y GiŞESi Akay idaresinde makine müfettişi 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişemizden bilet almayanlar bir defa qapacakları tecrübede 

sözlerimizin doğruluğunu göreceklerdir. 
Tonçay ktşesl : Toptan ve perakende satış yapar mUşterllerlne levkalAde tesbllAt gllsterlr • 

Klşemlze müracaat ediniz talih ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunuz. 
Bahçekapı dUrdlloeil vakıf ban karşısında No. 81 

E 
__ TiFOBiL-~1 

Dr. IHSAn SAMI 
1
·----

işte sonbahar 
Tlfo "' paracifo butabkluma -wtuı A.qam aerinliiine karp kendinizi muhafaza etmek için bir 

REKLAMLARI 
Ucuz ve taksltle 

NECiP ERSES 
G~lata: Sesli Han 

mamak içlD agwlan alman tifo luıp
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

ket alabilir. Kutusu 55 Kr. 

lstaabuı Dörda1ıcii lora Mem.wZ.C
ğr#IWl.all: 

lstanbu1d& Şiflide Halisklr Gazi 
caddesinde Uğurlu hanmd& 7 numara
da Abdilllzlz Hana. 

Avukat Orhan Wth&tm ücreti -v& 

klletten sizden ala.cağı olan dört yüz 
liranın tem'ini istifası için adresinize 

Elektrik Radyatörü 
satm alınız o size nezle ve gripten konmmak için lcabeden ihtiyat 

hareketi derhal verir 

SA TiE' de 
veresiye satılmaktadır. At11 

lstiklAI Lisesi 
Direktörlüğün den : 7.9.936 tarihinde icramızm 93612437 ----------------------

1- Bazı sınıflar için ;yatıb yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - İatiyenlere kayıt ve kabul prtlannı bildiren •arifname 
ıönderilir. 
Şe'bzadebatı polis karakolu arkumda~ Telefon 2253' 

dosya numaraaile gönderdiği ödeme 
emrine mübaşiri taraf mdan verilen 
meeruhatt& i.kametgilımızm meçhuli
yetini dolayısile tebligat yapılamadı
ğı yazılı olmasma bina.en alacaklmın 
tateği \17.erine ve 20 gUn müddetle ilA
:nen. ödeme emrinin tebliğine karar ve
rilmiştir. 

Bu müddet içinde istenilen parayı 
Memeniz ve borcunun tamamına ve
ya bir kıımıma veyahut alacaklının 

takibat icrası hakkında bir itirazınız 
var ise yine bu müddet içinde istida 
ile veya şifahen icra dairesine bildir
meniz ve bildinnediğiniz takdirde bu 
müddet içinde 7 4 üncil madde mucibin
ce mal beyanında bulunmanız IAznn
dır. Beyan.da bulunmazsanız hapis ile 
tazyik oluna~ız ve hakikate mu
halif beyanatta bulunduğunuz takdir
de hapis ile cezalandırılacağmız borcu 
ödemez veya itiraz etmezseniz hakkı
nıma cebri icraya devam edileceği 

malftmunuz olmak üzere ilin olunur. 
(V. No. 18650) 

Ü81ci1ilm ~ Nüfus Memurlu
ğundan: 

UskUdar Ara.kıyeci Hacı Mehmet 

•h • 1 · · d" . mahallesi Kasım ağa sokak 25 defter 
J racat tacır erının nazarı ıkkatıne 156 sahife ve 7 numaralı hanede ka-

t b l T• İ s , • Qd nd • yıtlı Tevfik kızı j\dviyenin ismi üs-8D U ıcare Ve anayı ası an. · küdar asılye hukuk mahkemesinin 

3018 numaralı kanun mucibince ihracatçı ruhsatnamesi almak :
• yapılacak müracaatların en son 20 T eırinievvel 936 tarihine 

kabul edileceği iktisat Ve.kiletinin it'anna müıteniden tekra · 
ilan ohmm. .(2144). 

1122 sayılı ve 18.7.936 tarihli karari
le tnviye olarak tashih olunaeağı ilfm 
olunur. 

(V. No. 18651) 

!l'SPIRIN 
2 ve 20 komprlmelilc ambalajlarda 

bulunur: 

Ambalaj ve komprimeferin 

üzerinde halisliQin timsali 

olan EB markasını arayınız. 


