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Samim lyete dair 
Yazan: Nrullah ATAÇ 

Çeşme ve sebiller m'z 
Yazan: Osman Şevki ULUDAÖ 

Kristal Vazo 

.......... 

Vaşington, 27 (A.A.) - B. Rooso
•elt, B. Runciman ile yaptığı mülakatın 
1lnıurni ınahiyette olduğunu beyan et
lbl1tir. Amerika ile İngiltere arasında 
ti.cart bir anlaşma esası bulmak kabil 
Ohnanu§tır, 
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Almancadan tercüme edilmiş 
güzel bir hikaye 

~~--.._._...,.._,.__..,..,...._ __ __, ................. ------------••..,._.. .. _._....,._..._ .. _. ........ .-.. _. • .._llli!l-_._. .......... ._ıiiım ... _.n~n .... -:_.--.---------.......... ---..----_.. ..... 

Konsey Dün Anlaşmayı Tasvip Etti 
1111 

r 
illi aqram Günümüzde 
HükUmeti tebrik ediyorlar : 

, 

T Ü r k. M i 11 e t i 
ltedeniyet namm yü s k bir vazife ifa tmiş 
01nıakla sadece tak ir ve tebri e ş yandir 

)'-............ .,..... Atat Ürk' den ......................... ~ ..... , 
Başvekil ismet lnönü'ne ~=~ 

~~, 27 (A.A.) - Reisi- ni bulunduğu' davasını, büyük : 
~, ur Atatürk 8afvekil lnö- ve adil Hakem Heyeti olmasını ~ 
~: tu ~elgrafı çelaniılerdir: . dai~~ ar~~ ettiği ve bu s~fat ve \ 
~ tay ın mukadderatını tayın salahıyetını.n daha ço~ çetın me· ~ 
~ kararın Konseyden çıkını§ seleler hallınde en yuksek kud- g 
~tunu ~Icu-iciyc Vc1'.ilim~n ret v:_ kuvv~~. haiz ~Im:ısını te· ~ 
' alclıgnn te1grafnamesın- mennı eyledigı Cemıyeti Akva- ff 
llıilb atıladnn. Başanlmı§ olan ma bırakmakla insanlık namına ~ 
ııı ~vada takip olunan mede· isabetli bir harekette bulunmuş· g 

"c ın • 1 B l d · = )}~ sanı usule, arsıulusal a- tur. u suret e me enıyet namı- 'E 
~c ol~uğu kıymetinin verilece- na da yüksek bir vazife ifa etmiş ~ 

B §Uphe yoktur. olmakla sadece takdir ve tebrike ~ 
lklctı ~ CSer, Cümhuriyet Hükii- şayandır. ~ 
de nın rnilli meseleler üzerin· içten ve hakikaten bağlı ol- ~ 

Hariciye Vekilimiz 
bf;yanatta bulundu 

Konseyin gelecek toplantısına 
arzedilmek üzere 

• 
ft~:ılaşmanın müteaddit mühim vesika-
lar tanzimi ile tamamlanması kalmıştır 

Cenevre, 27 (Busussi muhabirimiz. tur:'·Raportörünüz ekselans Sandler 
den) - Ko'fllleg bugünkü toplantısında tarafından takdim edilen karar sure. 
lskenderun nıeseksint müzakere etmiş tini kabul edeceğimi beyan etmekle 
w raportör Sandlerin raporunu tas. Cumhuriyet hükumeti namına bahti .. 
vip etmiştir. yarım. 

Konseyde söz alan Rüştü A. Aynı uzlaşma fikirlerile meşbu 
ras, aşağıdaki beyanatta bulunnwş. Sonu. Sn. 2 Sü. 4 ı 

dı.ıt~:~dar §a§maz bir dikkatle d.u~ d~s.tlukları r~ncide . e~ek- ~ 
~la.t~~u ve ~~lan en makul sı~ın ~ılh meselenın hall.ını, C~- { 

Haklı daı•asını nihayet teslim ettiren giizcl Antakganın güzel manzarası 

~~ da ıntaç ıçın cesaret ve fe- mıyetı Akvam konseyınde bır ~ 
~itle hareket ve faaliyete ge· neticeye vardınnak hususunda ~ 
buı ece~ enerji ve kabiliyette gösterdiği yüksek kiyaset, du- g 
.. Undu01. · · b' di l'k k d d 1 T" = ot?ıek ı:. .... nu gösteren yem ır r:n ş ı .. ve v~ ar. an ~ a;ı ~r: ~ 
bı.ıti ?hnuştur. Türkiye Cüm- kıye Cumhunyetı Hukumetını ~ 
~~eti Hükumetinin bu siyaset ben de sureti mahsusada tebrik ~ 
b~t~§~rn dünyada sulh v~ ederim. . . . .. . . ~ 
biiai 18tiYen ve bunun icabı ta· Bu tebrıkımı, teşekkurlenmı E 
trıt}ıi olan hakseverliği şıar edin- de ilave ederek, bütün icra Ve- ~ 
l'tıilJ fazilet hilen bütün dünya killeri ve Büyük Erkanıharhiye ~ 

etlerin R · · k d l t bl'V b = ~~a .. ce takdirle karşılana- eısı ar a ~ş arımı~a e ıg u- ~ 

~Utrıh Ouphe yoktur. Türkiye yunnanızı nca edenm. ~ 

it u~Ye~ haklı olduğ~n~ ka-. • • K. ATA TÜRK J 
Q'ıcı,.:e Vekılımızın tazım telgrafına~ 

Atatür 'ün cevap arı İ 
~~Ürk, Hariciye Vekilimi- letler arası~da . b~şv~a bir ufuk l 
''- telgruma qağıdaki ce- açarak tecellı ettırdıgı bu haşarı § 

~kabele buyurmuşlardır: münasebetile kıymetli çalışmanı- ~ 
~. ~atay' rn l v C d zm yiiksek değerini bir kere da- ~ 
. -et.il. var ıgı enevre e h kdi . s· . 1' = 
~ ıt olunurk .. . a ta r ettım. ızı ve gayret ı ~ 

tıu~ te) fı en gonderınış ol- murahhas arkadaşlan tebrik ede- ff 
1 k. lurk ~ra aldım. rım. ~ 
\ ~"~~ .e~ ve iradesinin mil- K. ATA TÜRK ~ 
l !~,, ~, IZin Atatürk'e cevaplan ve Hariciye Vekilimizin Ata- ~ 

1

"1mı111ııı tın telgrafı 2 nci sayıfamızdadır ~ 
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1Vrikte büyük bir tay
}'~ate fabrikası kuru acak 

,~b"ika D. . .. . . r , b. 
'<o~ ıvr1gın qak ın1naen qeçen r ırat ın ır 

11dcın istihsal edilecek elektrikle işligecek 
(Yamı ! inci sayıfiıda) 

Suriyeliler sukutu hayale uğradılar 
1 alebe silah başına çağırılıyor. - 1 ehditle dükkanları 

kapatıyorlar. - Rıcalden hesap soruyorlar 
Antakya, 'n (A.A.) - Havas ajan. 

, sı bildiriyor: Suriye efkan, lskende. 
run hakkında gelen haberler üzerine 
muhtelif şekilde tezahürata maruz 

kalmaktadır. Birçok şehirlerde nüma. 
yişler yapılmıştır. 

Şam, Halep, Humus, Hama ve 
Dizorda çarşılar kapanmıştır. A:ıtak. 
yada Suriyeli Araplar dükkanlarını 
protesto makamında kapatmışlardır. 

Hiç bir hadise vukuu bildirilmiyor. 
sa da yarın için Halepde gayet mü. 
hirn bir nümayiş hazırlandığı haber 
verilmektedir. 

Başvekil 
Bugün izahat 

verecek 
Dün Vekiller Heyeti 

toplandı 
Ankara, 27 (Hususi muhabirimiz. 

den telefonla) - Vekiller heyeti bu. 
gün Başvekil Ismet Inönünün başkan. 
lığı altında toplanmış ve bir~ok mese. 
leler hakkında müzakerelerde bulun. 
muştur. 

Başvekil, Cenevreden haberlerin 
geç gelmesi üzerine, Hatay meselesi 
üzerinde beklenen izahatını bugün ve. 
rememi~tir. ismet İnönü izahatını 
yarın (bugün) verecektir~ 

HALEPDE NV!t!AYIŞ YAPILDI 
Halep, 'n (A.A.) - Bugün Halep. 

de iki büyük nümayiş yaprlmış ve şe. 

hir baştan başa kapatılmıştır. Beyan. 

nameler tevzi edilerek talebe İsken. 
derunu kurtarmak için sil:ih başına 
davet edilmektedir. Bu beyanname. 

(Lütfen, sayfayı çeviriniz) 

lstanbul Basın Kurumunun dünkü toplantı&ında 

Basın Kurumu kon~resi dün toplandı 

Türk matbuatının 
Atatürk'e tazimi 

Bir heyet tarafından arzedildi 
{l' a.:ıaı B ,.ncı Bayı/aaa). 
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1 P. T. 1. konferansı dün açıldı 
Bütün milletler Sancak anlaşmasından telgraflarına · Baş-ı 

son derece memnun oldular vekilin cevap arı 

BB. Litvinof, Eden, Antonesko, Raportör 
Sandler ve Başkan Jtellington'un sözleri 

Cenevre, 27 (Hususi) - Bugün koni 
ıey toplantısında Hariciye Vekilimiz 
den ıonra Fransız Hariciye Nazırı B. 
Delbos söz almış ve nutkuna şöyle baş 
lamı~tır: 

"Daima faaliyetli ve çok defa çetin 
olan bu müzakerelerin sonunda, gayret 
}erimizde bizlere yardımda bulunanlara 
ılikrarumı bildirmeyi kendime sevinçli 
bir vazife telakki ederim.,, 1 

• Bugün, tahminlerimizin tahakkuk 
ettiğini görmekten ve alakadar iki taraf 
arasında bir yaklaşma hasıl edeceğini 

ümit ettiğim bu sureti halli Milletler 
Cemiyeti hesabına kaydedebilmekten 
mütevellit derin sevincimi bildirmek is 
terim. 

TURK SULHA BtR KERE DAHA 
HADl MOLDU 

İngiliz Hariciye nazın B. Eden de 
bu anlaşma ile sulhun kazandığını ~öy 
lece anlatmıştır: 

.. 
Baıvelcil ismet lnönü Rcisicum. 

hur Atatürk' e ceva.bcn şu telgrafı 

~eJmıiilerdir: 
Atatürk'ün yüce huzuruna: 
Yüksek iltifatınızı İcra Vekilleri· 

ne ve sayın Mareşale tebliğ ettim. 
Hepimizin minnet ve ~ükranımızı 

sunarım. Hatay davasında Hüku
metin takip ettiği usul ve hareket 
yüksek Şefimizin ilham ve tclk:ni 
eseridir. Cemiyeti Akvamın kuvet
lenmesine hizmet etmek bizim k<:-· 
naat mahsulü olan ıiyasetimizdir. 

Bu siyaseti takdir buyurmanız 

memleketim:zin ayni usulü takip et· 
mesi için teşvik ve karar ifade eden 
yeni bir teminattır. Milli davayı ta
kip ederken, komşularımızı ve eski 
dostlarımrzı incitmekten ftzami de
recede sakmdık. 

! 
' ~ 
~ 

Balkan Antantı ve KüçUk Antant 1 
posta ve telgraf konferansı dün öğle .. 
den sonra T icaret odası salonunda top- 1 
lanrnışlard·r. Toplantıda, 1938 yılında 

• Kahirede toplanacak olan beynelmilel 
telgraf konferansına verilecek mUşterek 

'ti 
tin hazırladığı esaslar dünden. 

1 
' 

müzakere edilmeğe başlanmıştır·~ 
ferans, cumartesi gUnüne kadar 6~ 

··ıı:ı. 
ve bu müddet zarfında beş. nıı if!tl 
projesi mügterek teklif hatıne 
dilmig olacaktır. 

Bundan sonra bu anlaşmanın husulü! 
ne yardım için çalıpn B. Delbos, B. 
Sandler, B. Edene ve B. Arasa teşekkür 
ettikten sonra, alınan memnuniyetbahş 
netice ile Türk Fransız dostluğunun 

kuvvetlendiğini söylemiş ve sözlerine 
§Öyle devam etmiştir: 

Bu müzakerelerden muhakkak su. 
rette sulh da birçok nazik meselelerin 
bulundufu mmtaknlarda tak\'iye edil. 
mlş olarak çıkmaktadır. Yardığımız 

anlaşma ile Şarki Akdenizde vaziyet 
istikrar kesbetmekte ve .siyasi ve 
mülk! statüko teyid edilmiş bulun. 

Fransa hükumeti,. kendisini Suri. 
yenin tnmamiyetini muhafazaya mec. 
bur eden manda ile girmişmiş olduğu 
teahhtitlere sadık kalmakia beraber 
Türkiyenin izhar ettiği arzulara bü. 
yük bir cömertlikle mümaşat göster. 

Cümhuriyet Hükumeti vazife
sini ifa esnasında münakaşa halin-
de bulunduğu muhataplarına itibar-
la hitap etmiş ve elde edilen neti
ceyi hakkın ve milletler arasında 
·serbest münakaşanın mes'ut eseri 
sayarak, muvaffakiyet hissini umu· 
mi ve müşterek tutmuştur. Mcdent 
milletler arasında iyi geçinmek ide
alinin yorulmaz pişvası olan Yüce 
Şefimizin idare ve siyaaetlle Türk • 
milletinin medeni Alemlde itibarı 

H_tek-:-
1

,-;·-:-;-;-:-ak_~_dı-:-~-~-'l-~m-emı_t_::-e·_b_;_y_a_n_a_t_t_a_b_u_l;,J 
fikriyle yapmak suretiyle bu ınııı~ 
istikrarı tahakkuk, halkın saadeti. 
min ve bu netice ile doğrudan dO• 
alakadar iki Akdeniz devleti n d" 
sulh ve anlaşma eserini tarsin e maktadır. 

B. Delbos, Suriyenin aldığı yeni 
vaziyetten bahsederek, sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

Suriye milletinin olgunluğuna tti. 
madı olan ve fakat onu itimat ile bey. 
nelmllel hayata sokmayı Jcendisine va. 
zife bHen Fransa, dünkü vesayet. 
gerdeslne karşı olan vazifelerini ta. 
mamen müdrik bir halde, şu fikirde. 
dir kf, müzakere neticesinde vücut bu. 
Jan hal sureti, yeni devlete, istikbali 
için en kıymetli bir garanti teşkfl e. 
den bir sUkQnet getirmektedir.,, 

mişttr. 

Diğer taraftan Türk hükumeti de 
raportöriln yaptığı teklifleri kabul et. 
mek suretile kiyaset ve müsbet bir 
kurucu zihniyet göstermiştir. Türk 
hüktlmett böyle bir hattı hareket itti. 
haz emekle beynelmilel huzura Mon. 
treuxde olduğu gtbl b!r kere daha ge. 
niş mikyasta hadim olmuştur. 

Romanya hariciye nazırı B. Anto. 
nesko da sözlerinde bu anlaşmanın 

mesut neticesinden hükumetinin mem. 
nun olduğunu söylemiştir. 

Konsey başkam olan Çin murahha. ; 
sı D. Yellington Ku da celseyi şu söz. 
!erle kapamıştır: 

Bu anlaşma, Milletler cemiyeti tarl• 
hinin pnlı bir sayfası addedilebilir. Bu 
anlaşma §Unu da göstermektedir ki uı:-

daima yükıseleceğine ve Türk siya
setinin beynelmilel Alemin en sağ
lam sulh temellerinden biri olduğu 
gittikçe daha iyi anlaşılacağına iti
madımız vardır. 

Derin ve engin tazimlerlmizi ka
bul buyurunuz Büyük Atatürk. 

1. INONO 

Atatürk'e 
LITVINOF'UN SÖZLERİ la~ma zihniyetile hareket olunur ve 

Sovyetler Birliği Hariciye komiseri Milletler cemiyeti paktına ıadakat gös- D Ar as, 1 n 
B. Litvinof da Sancak anlaşması hak· terilirıe, ne derece mudrl ve mü§kill r • 
kında söylediği nutukta §öyle demittir: olursa olaun, bütün beynelmilel mesele- tazı·m teJgrafi 

"Bu i§ daha bidayettenberi hükQ.. tere, değil yalnız alakadar taraftan fa- i 
metimde çok bUyUk bir al!ka uyandır- kat"S.yni zamanda Nlliun ii:lamed ve bey i bJUletler Cemiyeti koMJyinin dün 
mııtır. ÇUnkU Sovyetler Birliğinin en nelmilel teşriki mesai zihniyetinin inkl· Hatay hakkındakl karan çıktıktcm 
sarnimt mUnasebetler idame ettiği iki §afı ile aldkadar bulunanların hepsini İıonra Hariciye VekUi Dr. Aras tara. 
memleketi aUikadar etmekte idi. Bu memnun edecek dostane bir bal ıuretl ltından Atatürk'e çekilen tazim tel. 
memleketlerden biri, hemen hemen mev bulmak kabildir . ., 1 grafı fUCÜlT: 

cudiyetinin ba§ındanberi memleketimle IJatayın mukadderatını tayin 
dostane ve ıamimt mUnasebetler idame Afrikada /ngiliz -f falyan eden karar buglln konseyden çıktı. 
etmiı olan Türkiye, diğeri de Sovyetler l Bu karar, eğer başarılmış bir iş sa. 
Birliğ!nin mUşterek menfaatlerle ve kar an aşması yılabllirse, bu muvaffakiyetln Amili 
şılıklı yardım paktiyle bağlı bulunduğu Roma, 27 (A.A.) - Havas: başta Kaml\li.cıt Türkiyenin kuvvet 
Fransadır. İngiliz Somalisi ile İtalyan Doğu ve kudreti olmak üzere her z.'lman en 

( V styanı ı ıncidt: ) 
olan Tilrk ve Fransız hükumetleri, ek. 
seriya çok devamlı ve faal müzakere. 
lerden sonra, mümtaz raportörUnüzün 
lutüfk:lr yardımı ile şimdi yüksek o. 
toritenizle tasdik edeceiiniz anlaşma. 
ya vasıl olmu~Iardır. 

Ekselans Sandler size raporunda 
Sancak meselesinin doğru bir izahnn. 
mcsini arzetmcktedir. Binaenaleyh bu 
mevzua avdet etmiyeceğim. Yalnız 

şunu söylememe müsaadenizi rica ede. 
rim ki bu mesut net:.·e hususunda hiç 
bir menfaat gtitmiyen yardımlar ib. 
za olunmu~tur. Türkiye n Fransa. 
nın müşterek dostları mi.izakereleri. 
rniz esnasında ç.Jian • ekseriya büyük 
müşkülatı yatıştırmak için hiitün nü. 
fuzlarmı kullanmışlardır. 

Büyük Britanya mümessili B. Ede
nin şahsında bulduğumuz dostane ve 
mUessir yardımı bilhassa kaydetmek is-

• terim. Gay>ctlerinin bu mesut neticesi
ni görmekle Majeste Büyük Britanya 
kralının mümtaz nazmrun herhalde duy 
duğu memnuniyete, bir adalet ve nısfet 
çerçevesi isinde tahakkuk eden beynel
milel bir anlaşma eserine hizmet etmiş 
olduğunu beyan etmekle bir ~eyler ila
ve etmi'.'! olacağrmı zannediyorum. 

Esaslı prensipler üzerinde tc:hakkuk 
eden anlaşmayı, konseyinizin gelecek 
aleutde toplantısına arzedilmek üzere 
müteaddit mühim vesikalar tanzimi ile 
tamlmlamak k:ılmıştır. Şuna katiyen ka· 
niim ki, bu i~i esasen anlaşmamızın tan
zimine h~kim olan dostluk ve uzla~ma 

~ğ~ ~ 
Dostum B. Utvlnof, dUrı Jk~ ~ 

zır B. Delbos'a ve bana, elde ed~ 
ticenin kıymeti anCDk ilti tarafç•r&ıı 
ne tatbikinde olduğunu söy1UY0 

• " 

görüşe ben tamamiyle iştirak ed1>, 
ve hasil olan anlaşmanın iyi çı1'a'; 
çünkü iyi tatbik olunmasında rıl • 
bulunanlar tarafından iyi tatbilc e 
ğine kat'i ümidim vardır. .. ril~ 

Bundan başka, ötedenberi bU) 

kıymet verdiğimiz Türk - Fran11~...1 
T··rt<'. 

tuğunu da tarsin etmek ve u ri' 
Suriye arasında iyi münasebetle ~ 
kişafı için müsait bir itimat ha\'• 
ratmak gibi bir fayda~n da olaeaıctı! 

Ekselans Sandler en yüks~ 
Jere ışayan bir f:ı:ı.liyei: r;ö"t~• if 
hiç mübalaga etmeksizin dıyeb 
has·l olan anlaşma bizden ziyad~ 
eseridir. Onun yüksek zekbtt\ 1 
nazik ve dostane otoritesinden. ge 
içtima devresine kadar geriye jr 
işimiz isin de feyizli ve tutuf1c 
yardım beklemekte haklıyıır:. ıeı 

Her vakit olduğu gibi Millet,,,. 
miyeti, daha bidayette gönül ~ 
giriştikleri uzlaşma yolunda a tt 
gerek doğrudan doğruya gerek • 
ta y;m.lım etmiştir. Memleketiıı'I l'I, 
kendisine derin minnettar1Iğıfl'l1 

derim ... 
B. Litvinof iki devletin meseleyi hal Afrikası hududunda bayrak hakkını iyiyi ve en doğruyu gören irade ve 

için Milletler Cemiyetine müracaat elde tanzim eden İngiliz - İtalyan anlaşması ilhamlandrr. Emrinizde çalışan bir 
rek sulh usullerine başvurmasını daha imza edilmi§tir. Bu anlaşma, İtalyan - • nefer olarak yazifem başında bütün 
önceden en iyi hal suretine bağlanaca Habeş imparatorluğunun İngiltere ta ~kuvvet ve cesareti daima Büyük Şe. 
ğrrun bir delili olarak gördüğünü söyle rafından filen tarundıfmı teyit etmekte ! fimin tevecciih ve itimadından ah. 
ml:ı ve sözlerini şöyle bitirmiştir: dir. f )·orum. Bu değer biçilmez teveccüh : 

ve itimada kendim ve heyet arkadaş. ! 
lanm namına en derin minnetlerimi i 
arzeder ve ~onsuz tazimlerimle elle. ~ 
rinizden öperim. i atının 

o·vr 0 kte büyü { 
are fabrikası ·k 

bi 

!atan bul Basın Kurumu geçen haf ta) 
ekseriyet ofmadığından toplanarruyanl 
fevkallde kongresini dUn akdetmiştir. 

KongTe riyasetine Muharrem Feyzi se
çilmi§tir. Bundan onra iki senelik 
müddeti dolduğu için Haysiyet Divanı 
intihabı yapılm·ştır. Haysiyet Divanr· 
na: Aaım Us, Muharrem Feyzi, Bürhan 
Cahit, Neıet Halil, Refik Ahmet Seven
gil seçilmişlerdir. 

Yedek balıklara da Tevfik Necati. 
Kozol, Ali Ulvi, Talat, İhsan Arif inti
hap olunmuşlardır. Bundan sonra Mat
buat Umum MüdUrlUğUnce hazırlannn 
Türk Basın Birliği kanun layihası ve 1 
Birlik nizamnamesi de tetkik edümi~. 

lerin, Vatantlerin teşvikile dağıtıldığı{ 
öğrenilmiştir. 

Halep Türk konsolosluğunun bir 
tecavüze uğram:ısı ihtimaline bin.nen 
pollc; konsoloshaneyi muhafaza n1tına 
almıştır. 

SURiYE RiCALiNDEN llESAP 
SORUl'ORLA/l 

Şam, 27 (A.A.) - Sancak mesel(". 
sinin aldığı hal şekli hakkındaki h:ı. 
herler fizerine sukutu hayale uğrıyan 
bin kndar talebe tehditle dükkanları 
kapa.ttıktnn sonra, şimdiye kadar yük. 

• • z mı 
bazı maddeler illvesi teklif ve temenni 
olunmuıtur. 
ATATORKE MATBUATIN TAZiMi 

ARZEDILDI 
Hatay 'meselesinin büyük bir zafer. 

le neticelenmesini Basın Kurumu fev
kaHlde kongresi, derin b:r tahassüsle 
karşılamış ve bu muazzam zaferi ka• 
zandıran Reisicumhur Atatürke' Türk 
Matbuatının minnet, §Ukran ve tazim
lerini arzetmek üzere Kurum reisi Hak .. 
kı Tar:k Us'un riyasetinde bir heyet se
çilmiştir. Heyet, dün akşam Dolmabahçe 
Sarayına giderek Atatürk'e bilvasıta 

kongrenin §Ukran ve tazimlerini arzey .. 
lemiştir. 

sekten konu_şan Suriye ricalinden he. 
sap s ormak is tiyerck dairelere gitmiş. 
lcr ve kapıda yakaladıkları başvekil 

ile dnhiliye nazınnı muahaze etmi§. 
Ierclir. 

Bu kalnhalık konsolo.shaneleri do. 
Jaşmış ve Tiirk konsolosluğuna git. 
mek istemiı::lerse de zabıta buna mU. 
mannat etmiştir. 

Aynı hareketler bugün dahi devam 
dmcktcclir. Türk konsolosluğu zabı: 
ta tarafından muhafaı:a olunmakta. 
dır. 

ARAS 5 
···························································• 

Zirai Sanavi ., 

kalkınmamız 
Bir teşkilat projesi 

hazırlandı 
Ankara, 27 (Telefonla) - ''Tarım. 

sal komitesi kurumu,, adile ziraat sa. 
nayi işini başarmak üzere kurulacak 
bir tc§kilfıtın projesi hazırlanmış ve 
Bnşn•kfllete verilmiştir. 

Diğer taraftan zirai sannyiimiz 
kalkınma programında mühim bir yer 
tutan tedris işlerini görüşmek üzere 
orta ziraat mektepleri müdürlerin. 
den mürekkep olmak üzere kurulan 
komi."lyon çalışmnlnrına devam etmek. 
tedir. Komisyon bugünlerde der:;; 
progr~mı üzerinde mü1..akerelerine 
ha~layacaktır. 

Orman Kanunu projesi 
Mecliste 

Ankara, 27 (Hususi) - Büytik Mi! .. 

1 
let Meclisinin bugünkü toplantısında, 

orman kanunu layihas·run heyeti umu
miyesi hakkında müzakere cereyan et-1 

miş ve maddt:lere gesilererek ilk kırk 1 
maddesi kabul olunmuştur. l 

Meclis cuma günU toplanacaktır. 

Sivas - Erzurum demiryolunun mü
teahhidi Bay Nuri Demirağ ile tayya -
re mühendislerinden Bay Salahattin 
tarafından Beşikta~ta küsük bir tayyn
re fabrikası kurulmuştur. 

Bu fabrikanın binası yapılmış. b:r 
kısım makineleri getirtilmiş, yerine kon
muştur. Diğer bir kısım makineler de 
yakında gelecektir. Bu fabrikada pla -
nör, mektep tayyareleri, tayyare mo -
delleri yaprlacaktır. 

Asıl büyük tayare fabrikası Divrik
te kurulacaktır. Divriğe tren vasıl ol -
duktan sonra fabrika binasının inşasına 
başlanacaktır. Divriğe tren bugünlerde 

tayyare f abrihasmın içi 
tıt'· 

41 kilometre ltcidar yaklaşrrıı§ 
11 

f 
Fabrika, Divriğin yakini.nd;·ıec'~ 

Fıratın bir kolundan istihsal e d~ı.-t f 
lektTikle işliyecektir. tstanbtl1 ıır' ~ 
rikada da iik planörler üç nY s~at' 
zır oln:ak ve Türkkuşu tarafıfl 
lacak subelere dağıtılacaktır. f 

• • il A 
Diğer taraftan Divriktel:ı dıır r 

spor tayarelcrine varıncaya ı.a ı;ıı« 
tipi sür'atli tayyareler yapılııcl reler 

tstanbuld:ı yapılacak ta:YY~tıe et 
Yeşilköy uçu' sahasmlda tec~ el ti 
ceklerdir. Ayrıca Divrikte gli' 
çuş sabası hazırlanacaktır, 
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El'(ırıe': ve ı~sanlarj 

Sam·mıyete dair 
Yazan: 

Nurullah ATAC . Bektaşilik davasında müdafaa 
-A rııe.rlkalı bir kadın muharrir, Ann 

ili b' Brıdge, diyor ki: ''Ne zaman ye. 
den •r ~hbab edinsek, nUıkamızı celbe. 
benı·~.•ns~na takdim edilmek üzere, 
>'eıı/~~rnlzın yepyeni bir suretini, yep. 
.... ır tab'ını yanı.tmak ihtiyacını 
der~ de farkına \'armasak bile yine 

"Hocaların cennetin du-
Otobüs biletlerine 

zam 
Belediye tarafından ya

pılan z:;;;ı;;;ı otobüs 
· sahipleri kabul etmiqor 

•nden derine duyarız." 
hç~nn Dridgc'in bahsettiği bu ihti. 
de n belki pek büyük insanlarla bir 
it, J>ek hayasız (cynique) olanlar 
-~~Iabi!irler. Pek büyük iqsanlar, 
ltrı .•klerı, hayal ettikleri gibi olduk. 
ert ~in; hayasızlar da hayallerine 
f~~ iltnekten iimidlerinl kestikleri 
lıfı • lıte böylece samimiyet insan. 
'la.tın ancak en yüksek derecesi ile en 

varlarını muhallebiden 
yaptıkları zaman .. ,,· 

Hakyeri 2 Şubatta kararını bild.irecek 

Belediye muhasebe müdürlüğü t~ 
tanbuldaki bütün otobüs sahiplerine bir. 
davetname yollam:ş, beher bilete yeni .. 
den 60 para zam ettiğ:ni bildirerek bu .. 
nu kabul ettiklerine dair imza vermele• 
rini istemiştir. 

bir derecesinde tesadüf olunabilinen 
kt 'ta.sıftır. Başka kimselerde ise, 
~ llı.larındakinde.n ziyade kendi ken. 

erıni aldatan bir ''ehimdir. 

l\ A.ndre Gide: ''Nice sanatkarlar 
oı:dır ki taklld ettilderini hissetmez 
ler nca. kendilerini samimi :;anıverir. 
!<'a ''.\ dıyor. İnsanların çoğu böyledir: 
8'{t ına ''armadan taklid eder ve en 

e hareketlerini ~amiml sanırlar. 

th~n ~rldge: 4'Ne zaman yeni. bir 
ahba~ edınsek ... ,, diyor. Hayır, eski 
l'ab larınuza karşr, her ıaman be. 
hat~; Yaşadığımız insanlara karşı, 
}izd~ kendi kendimize karşı da öyle. 
tibi ır. İnsan oğlu kendini ''olduğu 
"'ı· ~· kabul edemez. Nicin et.sin?. 
~' sın k 4 

ko endi ne razı olsun 1 Korkaksa 
llsı~~~lığınr, iradesiz.•;e iradesizliğini 
?aft ıtıraf etsin? Her insanın ya et. 
h ~.11 ~ldığı, ya bizzat kendi kurdu. 
L ır ıdeal in,ı;:an telakkisi rnrdır; 
'Clldig• • 
Olu ~ lllın O ideal insandan sok uzak 
ltk:f?nu bilse l.ıile elbette bu halini 
di k tır~emck, saltlamnk ister. Ken. 
illi .'ndındcn de gizler. Kabahatleri. 

zı "'.. w 1 '-a ' bunahlarımızı unutmaga ça ış. 
' ~~ ~1Y~ı? Duna çalışmazsnk. ı,ötü. 

~] 11.r • .,.,,7 i hirc.-r mcziyetmi~ gibi ka. 
1' e~l'rsek nsıl o zaman tamamilc 

hır insan oluruz. 

~ ir insanın nasıl olduğundan zL 
~ .~·ade nasıl olmak istediğine at:L. 
llılz~u.stermeliyiz. Dizim asıl benliği. 
det·ı lıal'ekcUerimizde, fiillerimizde 
~~· r;~ iı-lerimizdedir. Bir adamın 
....._ 1 eye göstermeden neler 1 yaptığı ,. 
l>oıis.' d~ olsa, fena da olsa - ancak 
aa 1 ~laka.dar edebilir. 4'İyi de ol. 

ha" dıyorum • rünkU ekseri va. kötü tek ' ) · 
ıaıı . ~tlerlrnizi saklarız ama ba. 
Sn)t 

1 Yı hareketlerimiz icinde de - bir 
dır. !!e~ehlerle - gizlediklerimiz ,·ar. 
1lır le ~e kadar hassas adamlar var. 
taıu 1 kendilerini katı yürekli diye 
'cı~lrıak isterler, ba ka kimselerin 
~ rına ağladıkları halde bunu iti. 
d etrntk. .. ı . e lıt ıstemezler. Onlar goz erın. 
~tnı r .maske ile dolaşır. Benim için 
~elli tnıretıeri işte o masl<ededir. Mas. 
l\e? n altında ne olursa olsun. bana 

B. Nurullalı Ataç 

habbetinin mükafatını da görmüş. o. 
nun öldüğünü duyan bir çocuk baba. 
sına: ''Dickens ölmüş, Noel Baba da 
ölecek mi?,, Yani herkes Charle.s 
Dickensi Noel Baha gibi, ~fkatin, 

sevginin, iyiliğin bir timsali olmuş .. 
Geçenlerde bir makale gözüme iliş. 
ti: Dickensin sade kendini düşünün, 
kimsenin halinden anlamaz bir adam 
olduğunu isbat için yazılmış. Sonu. 
na kadar okumadım bile. Bütün söy. 
lediklcrl doğru olabilir. Ban:! ne?. 
Denim için Dick~nsin hakikati ölümle 
mahdud olan hayatında değil, eseriı:ı. 
dedir. Asıl Dickens, bütün insanla. 
rı alaka edebilecek yegane Dickens 

Dat'id Copperf~ld'de, Ümld senele. 
ri'nde, Mr. Pickdck'tedir. Bir gün 

bir adam çıksa da Casanovanın hatı. 
ratında bir tek doğru söz bulunmadı. 
ğınr, onları yazanın bütün ömrünü 
bir ke5iş gibi geçirdiğini inkar kabul 
etmez vesikalarla isbat etse ne ola. 
cak? Cas:ınova:rı bir çapkın saymak. 
tan \'az geçecek mtyiz? Samimiyeti. 
miz hayatımızda değil, escrimizdedir. 

Son zamanlarda, bilhassa ruh tnh. 
}illeri ile clolu romanların gördiiğiJ 
rağbetle, samimiyet aramak pek mo. 
da oldu. O kadar ki birçok edebiyat 
tarihçileri, miinekkidler ölmüş mu. 
harrirlerin de hayatlarına burunları. 
nr so!mp kabahatlerini, zaaflarını 

meydan:ı çıkarmak istiyorlar. Şiirle. 
rinde knhrar.ıanlıl~t:ın h:ıhsetmiş bir 
şairin bir pısırık, hemcinslerini evli. 
:rakr ahlftkın:ı davet etmiş bir müte. 
fckkirin en bayaği iştihalarına esir 
bir adam oldu;;.unu isbat ettik mi, içi. 
miz ftrahliyor. 

Nicin? Çünkü ~ilndcn güne bil. 
yükliil~ten, temizlikten lmsıyoruz. ln. 
san oğlunun hulyalarını değil, ha. 
yağı ihtiraslarını takdise başladık. 

Bütün iştihalarımızı tatmin etmek he. 
vcsine düştük ,.e bunu mazur göster. 
mek için de: ''Ne yapalım? İnsan 
oğlu böyle zayıf bir mahluktur; en 
çok ahlftktan, kahramanlıktan dem 
vuranlar bile biıden farklı değilmiş!,, 

llass.ı.s diyoruz. Böylece insan oğlu mefhu. 
Cl.datn lığını itiraf etmek istemiyen munu ku"'rülttük, kürülttük, ferdden 
... ın biz· " ı · ı ı tl k · :ı :ı 
<q. iy"t' ı a a rnc ar., e ece samı. 

" ı k t hic bir hayır beltlemcnin caiz olmıya. 
'füı id a 1 yürekliliktir; çtikü onun ca;;_,nı iddia edecek kadar küçülttük. 
llır, .. ~al insan, kn tı yürekli insan. r,. 

l l\.tnd· · "Olduğun gibi görün!,, sözü •'güzellik, tdi&ı .. ısi ile beraber bizden gız. 
faJt,.ı guıel, iyi hareketleri de ölür; büyüklük hulyalarından vaz geç de 
\re~ söY.edikkri hafızalarda kalır hayvanhğınla ortaya çık!,, manasın. 
t11ırn l~dan ağıza geçerek yıllarca unu. da kullanılıyor. 

l 1
labilir. Samimiyet... ln~nr al~,nltan . sa. 

'ı' 1 enıcınsı . k . . 1 .. 1 samimiyeti istiyoruz. Yoksa asıl sa. 
1'9 crıne ço · ıyı şey er soy e. mimiyeti hayatta değil, hulyada arar. 

hır tıdonınra giizel hir >ol göstermiş 
l aın dık. 0 
tna.s1 -

1~ ?a esasen fena bir adam --------------
thenırrı· ttırar edeyim ki - bence 
~i onı lYetJi birşey değildir. Madem. 
l arı g· 1 •~ın ız i tutmuş, onların fena. 
~ııe

1

tikencH de kabul etmiş, bütün 
lttigternı·o hareketleri beğenmediğini 
1~ti!\i d 

1~ onu düşündükçe hareket. 
bıldır. eııı, sözlerini hatırlamam ta. 
Çtkıl\ea aptığı kötü işler meydana 
'°rıedi~1?c~te eczasını görür. fakat 
toııı 'Un ıyı şeyleri, gösterdiği güzel 
l'altt-ur Utnıaınız için hiç bir sebeb 
8ılbr:ı1 "..__ 1~enden gizlediği i~lerin he. 
0tı-un ded·ah'a veya polise versin, ben 

t Lklerin~ bak:ırım. 
t\~illı 

tserıettn rornancı.sı Charles Dickens, 
~~elttlerın: ba~rlır.sa, biltün insanların 
lP~lıtfnl'lll iştırak etmi~. acılarını ken. 
~tlel'fn § gibi duymuş bir adamdır. 

t koyduğu bu in.<Janlık mu. 

Mesleki konferansların 
U~UncUsU dün verildi 

İstanbul KUltür direktörlüğünün ter. 
tip ettiği öğretmenlere ait meslekt kon
feransların ilçüncilsli diln İstanbul er
kek lisesinde iapekter Feyzi Selen tara
fından İstanbul mmtakası öğretmenle• 

rine verilmi§tir. 
Konferansın mevzuu (Hayatbilgisi 

dersleri ve yurt tetkikleri) idi. 
Hayatbilgisi derslerinin çocuğun i

çinde yaşad rğı hayat ve yakın yurt için
de kök salması icabettiğini işaret eden 
kayıtlar ilkokul programından okun
mu§ ve bunun psikolojik sebepleri anla
tıldıktan sonra yurdu tanıtmak için ço
cukların yapacağı ders gezintilerlnin 
k!fi olmadığı anlattlmı§ttr. 

Bektaşilik davasının duruşmas:na, l 
İstanbul birinci ceza hakyerinde dün 
ak§am üzeri devam olundu. 

Eyüpteki evinde Bekta§ilik iyini ya
pıldığı iddia olunan Fatih sulh hakyeri 
mübaşiri Nihat "Baba,, ile mahalle kom 
şusu Mustafa Türabt ve hakyerinde ya
lan yere ~ahitlik ettiği iddia olunan çal· 
gıcı Muhsin, dün mildafaalanru yapa
caklardı. 

İlk ik:sinin avukatı ŞefMc, bu dava 
dosyasının "İçinde mahkemenin ayıklı
yacağı mücevherat saklı bulunan altın· 
dan mamul ve kilitli bir kutu olduğu,. 
mukaddimeıile müdafaaya girişerek, 

§öyle dedi:: 
- Asr.nuz, hir takım asri hadisat 

tevlit etmiştir. Bu arada asri suçlar da 
ortaya çıkmı~tır. Bunlardan birine de, 
işte bu hadise ile temas edilmi§ oluyor 1 

Reis Sadettin; müdafaayi bu nokta
da bir an için keserek : 

- Asri suç olmaz, dedi, kanuni suç 
olur! 

Vekil, cevap verdi: 
- Bu Mdise ıuç değildir, bendeniz

ce 1 Bendeniz öyle kanaat ediyorum. Bel 
ki yanlıJ, belki de doğru 1 

- Müdafaanın devam ediniz! 
- Bu h~disedeki ilk ihbıı,, sıtla-

hblds eseri saymak milmkiln değildir, 

bendenizce. Ben, bunu ya bir yezidin 
menfi roltine, ya da bir muzibin latif 
olmryan ıatifeıine atfediyorum. Ve iş· 

- Bektaşiliğin tarihçesi, dava mev· 
zuunun haricindedir. Müdafaayı, dava 
mevzuu hadise üzerinde teksif ediniz! 

- Maksadım, zaten teksiftir, Binne
tice, demek istiyorumı ki bir kimse Bek 
taşi olduğundan dolayı müahaze edile
mez. Yaln·z, bu yolda teşekkül kur
maktan, fanliyet göstermekten memnu-
dur. 

Evvelce her bilet için kırk para alr .. 
nırken şimdi bu miktar bir misli daha 
artmlmaktadır. Otobüs sahipleri bu 
zammı kabul etmiyerek imza vermemiş· 
lerdir. Bu münasebetle dün otobüs sa
hipleri aralarında bir toplantı yaparak 
görüşmüşlerdir. 

Polis Haberleri 

Müzeyi ZİlJaret 
eden köpek 

Vekil, anakanun olan teıkilatı esasi· 
ye kanununun 75 inci maddesile 677 nu
maralı kanundan bahsederek, 677 nu
maralı kanunun teşkil4tı esasiye 
kanununa müteanz bulunduğunu, Kasımpaşada birisinin beslediği 
halbuki teşkil4tı esasiyenin bir mad- bir kurt köpeği, bir iki gün 
desinde, anakanunla hiç bir kanunun kadar evvel kaçmış ve iki gün ba1bo1 
tearuz edemiyeceği yazılı bulunduğunu dolaııt:ktan sonra dün Topkapı müzeai• 
ileri sürdü. İçtihat ve kanaat serbestisi- ni ziyaret etmek sevdasına düşmü§tUr~ 
nin, ancak amme menfaatlerine zararlı Bir aralık müze memurlarım da telSşa 
tezahürlerinin kanuni takibata uğnya- düşüren hayvan nihayet sopalarla dö
bileceğini, bu davanın me§hut suç ka- vülerek yakalanmıştır. 
nununa göre silratle bitirilme de, umu- DEMiR DUŞTU - Paşa limanında: 
mi hükümlere göre yürümesinin, du· inhisar idaresinde çalışan istifçi başı 60 
ruşmada keşif v.s. uzun boylu tahkikat yaşlarında Ahmet adında bir işçinin a .. 
yapılmasının, çok yerinde olduğunu ila- yağına demir düşerek yaralanmasına se.ı 
ve ederek, "bu suretle mahkeme, mev- bebiyct vermi~tir 1 
zua iyiden iyiye vukuf hasıl etmiştir. BIÇAKLA YARALADI - Kasım .. 
Adaletin tecellisini, müekkillerimin be· pa§ada İplikfmn caddesinde Kızılay °'" 
raetlerine karar vermek suretile göste· dalarında oturan Haticenin 13 yaşların .. 
rinizt,, diye müdafaasını tekmilledi. daki oğlu Mehmet karde~i Halille kav• 

Dava edilenler, bir söyliyecekleri ol- ga ederek Halili arkasından bıçakla ya .. 
madıSını söylediler. Yalnız Mustafa Tü ralamıştır. 
raht polisçe evden alman kitapların suç ======== f 
mevzulu olmadığı anlaşılmasına göre, lran hakkında bir kon erans 

te bu ihbar üzerine, o gece eve "Hilr
ren gürre,. girilmi§, yemiş ve i§ret sof
rasına "Ayini Cem., manası verilmiştir. 
Zabit, mualleldir. Zapta göre, evde ha
zır bulunan yirmi dokuz şahıstan ikisi
nin başlarında kavuk, külah veya taç, ... 
her ne ise i§te, öyle bir Bektaşi serpuşu 
bulunuyormu§ t Halbuki, burada §ahit 
olarak dinlenilen Eyüp Sultan kayma
kamı ile Emniyet ikinci §Ube müdürü, 
müekkillerimden Mustafa Türabinin 
başı açık olduğunu ıöylemişlerdir 1 Son· ... 
ra, odada bulunan bir miktar kirişin a
dmr zabıtta esrar koyınuşlardrr. Bunun 
esrar olmadığı, sonradan tebeyyün et
miştir. Rana ınalfimu alileridir, ki bu 
haller taallula delillerdir 1 Evdeki kala
balığı teıkil eden 29 kiıiden 14 ki~.inin 
müekkilim Nihadın ailesinden olduğuna 
da bilhassa i~aret ediyorum. 

iadesine karar istedi. Eminönü Halkevinden: 
Heyet, müzakereye çekildi. On daki Bu yıl için düzenlediğimiz seri kon .. 

ka ıonr~ reis Sadettin, heyette tebed- f eranslann üçUncüsü bugün saat 17 ,30 
dül vaki olmasına ve bu duruımada ev· da Evimizin Cağaloğlundaki merkez sa
velce hazır bulunmıyan bir azanın dos- lonunda Bay Murat Sertoğlu tarafından 
yayı etraflıca gözden geçirmesi lazım- (Dünkü ve bugünkü İran) mevzu üze .. 
gelmesine göre, kararın bildirilmesi, 2 rinde verilecektir. 
şubat salı günü saat on dörde bırakıld:- Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. ' 

ğınr bildirdi. lstanbulun tarihi eserleri 

Sen Jorj DlrektörU • 
vazifeden ahndı 

Kültür Bakanlığı tarafından görülen 
lilzum üzerine idaresizliği tebeyyün e
aen Sen J orj okul direktörünün vazifesi 
ne nihayet verilmiştir. 

Himaye heyet~eri 

Himaye heyetlerinin son vaziyeti tes 
bit etmek üzere dün saat 15 de C. H. P. 
sinde kültür direktörü Bay Tevfik Ku
tun başkanlrğı altında bir toplantı ya-

lstanbulun türlü semtlerine ait tarih .. 
rihleri tesbit etmek ve eserler vücuda 
getirmek üzere Bay Celal Esat ve diğer 
bazı kıymetli tarihçilerden mürekkep 
bir komisyon seçilmi:ltir. Komisyon tet 
kiklerine başlamr§tır. Bu tetkikler müm 
kün olduğu kadar yakın zamanda 
ticelenecektir. 

Solfej dersleri 
677 numaralı l:anunun neşrinden 

evvel, Bektaşiliğin, maksatları, gayeleri 
ve vazifeleri mevcuttu. Kanunla bera· 
her, bunlar ortadan kalkmı§tır. Eskiden 
bir Bektaşiyi, birinci derecedeki Bek
taşi halifeleri Baba yapardı. Kanundan 
sonra yapmak ve yapılmak sa15.hiyeti 
mer!u olduğuna göre, artık böyle bir 
muamelenin icrası k:ıbil değildir; kıy

met ifade etmez, muteber olmaz. Müek
kilim Nihat, - ki bir mahkemenin mü
ba~iridir - Babalığı alıp da o s:fatla ne
rede ne yapaca!<, bu sıfatı ne diye, n:ı· 

aıl kullanacak? Böyle bir maksat yok
tur ortada ve böyle bir muamele, bugün 
hiç bir ehemmiyeti olmıyan muar::clc
dirl 

Bektaşi Ayini, açık olmaz, kapalı o· 
lur. Ayinde rakı içilmez, çalgı çalınmaz. 
Bektaşi, rakı içip çalgı da çalabilir Bek
taıi olmıyan gibi; lAkin iyin haricinde 
yapar bu eğlenceyi 1 Ehlivukuf. evde 
tetkikat yapını§, zabıtta "Semağhane,, 

olmadığ:na rapor vermi;tir. Herkes, e
vinde • komşularını iz'aç etmeden - eğ· 

lenti yapmakta serbesttir. 

Gelgelelim Bekta§iliğe. Vaktile, ho
caların cennetin duvarlarını mahallebi
den yaptıktan n.man, bir adam inkıl!p 
yapmak lstemit. adı Bektaşmış, onun 
hareketine uyanlara Bekta§i demişler. 

Bu tarikat, Kur'anı Kerimden me'huzl 
ahk!mı tatbiklc baglamıı, zamanla isti· 
haleler geçirerek, nihayet .... 

pılmıştır. 1 

Ero= 

Fatihte bir eroin fabrikasının mey -
dana çıkarıldığını dünkü &ayımızda yaz:· 
mı§tık. Fabrikayı işletenler Rıza, Gür
cü Yusuf, Yorgidir. 

Eroin yapılmaya yarıyan iptidai 
maddeyi Dimitri iıminde birisinin te • 
darik ettiği, baJ satıcılığı da Ahmet is-

Şi~li Halkevinden: 
Solfej derslerine şubatın birinci pa

zartesi günü saat on yedide başlanacalC· 
tır. İsteklilerin acele müracaatları.! 

minde bir a~amm yaptığı tesbit edn • 
migtir. 

Ahmedln çocukları, kayın valdesi ve 
baldızlarını da satıcı olarak kullandıfı 
anlaşılmıştır. Eroinciler kaçakçılık mab 
kemesine verileceklerdir. 
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Anasını Gör Sabık Şark 
Demi1'goilarında Okullarda öğleden sonra 

ders yapılmıyacak mı? Kızını Al 
l'lürk memurlara 

veri ~ecek ikramiye 
~11mıı1111111ııııı111111ınııı1111uıııııı11111ıııııı~1111ııııııı1111ııııı11ıı1111ııı1111111ıııııııı111111 11111111 1111ıııııııı1111ıııııııı11 

0111Q11 y 
~~~.!~L~::..::.! .... ~~!~::. .... !.~::. .......... ~:.: ... ~~ Dağıtılacak paranın 

nıahi yetinde 
anlaşamamazlık var 

Bu usulün gelecek ders yı ından 
itibaren tatbikı düşünülüyor 

a.,;::-c1e. Kalpakçılar batında, 
'9 clG._ lr.idınm younalarmm pefİ • 

<lfittı • •hlc talama zamparalar gibi. 
~ti). diye mi aealenmeli? .. Po
-...._ ribi (öhö! öhö!) ele diye • 

,.._..._b 
"l. -anın bu tarafa? •• Çıldıra • 

...._"11.. lcenann clilberlifini yapb. Bah
~ 6teeinde, duvar dibinde incir 
~ ..... Bet alb mahalle çocuğu 

o..ı..,. ~ı.r. incir topluyorlar. 
..... , .. iınlı: 
~? ll'lan.ıar, babanızın malı nu bu 
'~buradan bakayım! •• Kaç 
~ rine ele diyelim. Birkaç ay 
~ ~tnut olan, mucize kabi • 
~; • tutan Piç Eda yine mey· 

..... ~ cihilletini ıöıtennede .. 
...._ ı.ı. __ ~ ~rette Ölemiyor mu. Ha
"-~ besleme kızlardan bi
ııııı.ı ~lf Wr bahane ile eeslenemiyor .. •11r_ 
~ ~ ~ llY11Ylatan Şam hırkalı 
~ ~ ıelen ıelin banfendinin 
.... 1..:..... .- et.aftan itibnit, hatta kupa -
~ele l~ttü. Gözlerinin dört 
~ ~ba •• . 

1-s 0 .___'!W ._i duyunca, hemen göz· 
~ ..._. lcayclı. Göreceğini gördü; 
..... illi ... lrenara atb; o da, bpla ö-
~Pencere önüne çömeldi-

.. lia..::...__-- _ aihi 1-kmada.. 
a~; kınbnalar, dökülme

'-; ;:::. de hal malUm.. Yine ay· 

'-· ' ÇÖZüp omuzlara ... pme • 
"-.. dolamalar ..• 

' ~ .... o aıralan:la yatak odum
~---. dıtan ayalı attıiı yok.. 
~hl 10Dra en eevc:lifi, en bat 
'-s: ~ İace bılıtalardım kut kafes· 

' ........ relİm çerçeveleri yap-

llti 
oda atından, mütemadiyen ees-

~ r-..... ~ yoruldun; artılr 
~ ... nn.m.. Sanclıklanıu, sepet-
~ .... kanlar toplum-

~ ~ toncacrğan, nllaıü fazla 
S ~onun. Bmıılı canım paçav.. ._ .:t;matı. vaz ıeç. Evin için • 

lloc:a kan var, halayık var!. 

~ l6ıı..t, 1ıôr dalPka ııel yahu_ Şu 
lııoldca talammı gör de uıta • 

ft ~ Ustüne senin (es) markanı 
~ ~.mı ; bunu sana hediye edece • 

L':"" tile lcuJJaımsm.. 
.::-- -.._Yerdi: • 

.-.. ~ ..._., Allah lillih •tim- ... s ~ tılcab cleiil, duyu
' .\~ aandıklanmıı Jiiz üstü ı. -

"'-._._..... timdi!-
...... i1eti aitti: 

..... ~ '-im canam alım da iki • 
::--: ~! .. Hiç dilin durum • 
._........_ le ct.r, dırdır ... ne bu?. Kartına 
~ ~' ne diyeceksen ona anlat 

~1-it. 
~ 'h.ıırı lıalla, sabah bbvalbsım -
~ • ~t var yok - yatak o • 
~ ~f, sütlü çaylar, tereyağ -

'-~ Wlar, peynirler. zeytinler N tepsiyi ortaya koymu,tu. 

~ Be, ~ıdan dıtan çılaıoı\kı. 
~ Ctqı Yine feryatta: 
~ ~ tonca!.. kahvaltımız ıeldi. 
~ ~ !"-- artılr gel!.. 
lıı..:._' ~ illi ~Valb bu UcDr gecilİ • 
~..::::. ıelinle yeni güvey, oda
t.:" ~ içi 1 ~ açıyorlar... Evveli '-~ ...:_-ı. ... Vezir zade boiazıız. -.. ~-= ............. -------.... . 
"-t ~ "'"•yene ku onu 
~ 'bew ~uz Pazartesi gUnlert 
Gt "-t ~tan yirmiye kadar ga• 
~ l• ~ de, Cumartesi günleri 
~ ~ 19 a kadar LA leli Tayyare 
lıtı~' lktncı daire üç numarada • 
~ ~'bıaı Clılanınrn yedi kupon muktı• 
~~ eder. 

~ ~ıktan doktorumuz da bu 
~~ t.ııe91nf lıirtktlrtp kendisine S' • ıa Clltnartest, ııalı, p~embe 
~}I~:: Akııarayd&, MUlet cad-

~~ carnu karıuımdakl ml.J'o l 
~lannıza bakacaktır. 

•• 

Kültür Bakanlığı okuJlarm gündüz mesini ve talebeye de derslerine çalıt
sabahtan akşama kadar yaptıkları den mak için zaman bırakılmasını dütün
aaatleri miktan üzerinde incelemeler mektedir. 

Sabık Şark De - yapmaktadır. D 1 b · 4 dak:L-ers er gene u vazıyette 5 UWl 

miryolları Şirketi Kültür Bakanlığı öğleden önce sa• olacakt r. 
ecnebi memurları ya b h k' a saat se ızden itibaren derslere baş Vaziyeti tetkik etmek irin Kültür 
kında memleketleri - ~ lıyarak Alman okullarında tatbik edil- Bakanlığında bir komisyon toplanmalıc 
ne gitmek üzere ha- diği gibi saat 13 de derslerin sona er- üzeredir • 
zırhğa ba1lam11lar - ------------------------------
dır. 

Sabık Şirketin 

eski hareket dairesi 
ıefi B. Antomari ile 
Cer dairesi reisi Bay 
Deltomb ay batında 

Yerli ve yabancı müstahzarlar
da kanunsuz hareket edenler 

V ezirzacle ile Cülsoncuı-

- Tepsiyi ıetirsinler mi?.. Benim 
pek ittahım yok da! .. 

Karısı da, (ben de öyle) yollu kala 
&allıyor. Halbuki, bir ıün evvelki tep • 
si 'ekilerin yansım, yalancıktan okudu
ğu ıazeteye, el çabukluğile sannalayı • 
vennit; kimseye göstermeden. tuvalet 
odasındaki aandalyamn albna sokmut• 
Yataktan kalkıp pandomimaıma batla • 
madan evvel, hepsini aCimürmiif .• 

Aç ayı, elbette "oynamaz. 

Her gün ayni minval.. Vezir zade, 
bir fincan sütlü çaya yamn dilim hran
calayı babnp dilimin yanıiie ele biraz 
reçel ve bal çöplendikten aonra, 

memleketleri olan 
Franaaya dönecek -

B. Paskal Sabık firket ldirek-
tlSrii Bay Paskal ise, itleri tasfiye et -
mek üzere birkaç memurla birlikte ken
dilerine tahsis edilen dairelerde muvak
kat bir müddet için kalacaklardır. 

Bay Paskal uzun zamandartberi sa • 
bık ıirkette çalışan Türk memurlarına 
ikramiye tevzii işile de meıguldilr. An
cak, işittiğimize göre, dağıtılması arzu 
edilen paranın mahiyeti henüz anlaııta

Yerli ve yabancı müstahzarlarda ya. 
zılması icabeden tartlardan bazılarının 
noksan bırakıldığı görülmüştür. Sıhhat 

vekaleti bunun önünü almak için kanun 
çıkannrı olduğu halde bu kanun hüküm 
terine uyulmaması üzerine yeniden all-
kadarlara tebligat yapdmııtır. j 

Bu huıuıtaki kanuna göre müstah
zarların harici ambalaj aksamı Uzerin-1 
de ve ambalaj içinde amilin ismi ve imal 
edildiği yer, ruhsatname numarası, su
reti istimali, fiyatı gösterilecektir. Bun
dan bafka illçlarda zehirli madde bu-

manuıtrr. 

Ancak, haber aldığmuza g8re, me- . G Ü n 1 Ü k 1 
sell 45 sene §irkette lclirsek çürütmüı O! ~ 
bir memur 110 lira gibi cilz'i bir para RADYO 
alacaktır. Diğer taraftan bu müddetin 
dörtte bir nisbetinde az bir zaman ça - Programı 
hımıı bir memura dahi 53 lira vermek OOU: NEŞRiYATI: 
mukarrermif... Saat 12,30 PIAkla Tllrk muslk181. 12,!50 

H ıb k
. 19ıl 

23 
• d . R&vadi& 13,0:S Muhtelif plA.k n8§rlyatJ. 1' 00 

a u ı - senesın e gayrı Son. ' 

lunuyoraa, bu da göze çarpacak auretı
te gösterilecektir. 

Bu hükümlere riayet etmiyenler bak 
kında derhal kanuni takibat yapılmuı
na karar verilm=ıtir. Yalnız §imdiye ka· 
dar hilkümlere uygun olmayan tekilde 
müstahzar çıkaranlara üç ay müsaade 
verilmittir. Uç ay içinde bütün noban• 
ları ikmal edeceklerdir. Aynca yabancı 
müstahzadann da ambalajtan içine tart 
çe prospektüs bulundurıılması mecburi
yeti konulmuıtur. 

Bu akşam saat 
20.30 da 

YABAN ÖRDEÔİ 
5 perde 

Yazan: Hanrik t paen 
- Benden yana puo.. doydwn, b • 

kandnn! diyerek ıeri çekiliyor, vezirin 
gelini de üst tarafının ic:abma bakıyor • 
du. Yanımı gÖvdeye atıyor, yanımı -
dediğimiz gibi - 9111•nento ediyor. 

Türk me~urlann şirkette hismetleri so- AKŞAM NEŞRİYATI: 
na ermesı esnasında aldığı pana 300 ile Saat 18,30 PlA.kl& damı musik181. 19,30 Türkçeye çeviren: Şaziye Berin 

- Aizım tuzlu kalam! .. diyerek eks
tra nevi kalamata zeytiniaden son lok
ım.71, inci ditlerinin arasına salDw eok
mu. ekti suratı takmıyordu: 

- Salan peıimden ıeleyİm deme, ra
hat bırak beni •.• itim var uındık odum
da. .. 

Biçare Elanelc:eiiz, Jİne -,,_n bük· 
mede: 

l 000 lira arasında idi. 

Bu husuaatın ehemmiyetle glSze a -
lınması lizmıdır. 

Bay Paskalın bir aya kadar tasfiye 
itlerini bitirerek Parise gideceii aarul -

mak~ 

Hereke fabrika
sında bir yıllık 

çahtma 
Sümer Bank'm idaresinde olan He

reke Yünlü Dokuma Fabrikam 1936 yı
lım müsait bir faaliyet ile ikmal etmit
tir. 

- Ne olur, ... itini gör, hen de ta • 
lmm taldavabmı ıetireyİm bir kenarcı
ia. Tahtacıklanmla meısul olayım!.. 

- Sandık odamı tahta talatlanna, 
kırpmtılanna boğacaksın öyle mi? .. At
kolıun, doğrusu buna biç diyecek yok .. 

_ Peki, ta1am1ar taklavatlar yerli ye- Hereke fabrikam biten yılın ilk iki 
rinde kalsın-. Bir ~ oturayım; ~ ayı zarfında 85.556 kilogram iplik imal 

Konfel'IUl.I: Tayyare Cemiyeti namına Rasim Fransız Tiyatroaa Operet Kısmı 
Tat. 20,00 Rlfat ve arkadqlan ta.ratmdan B .. tr t 20 30 da A-•k M kteb& 
TUrk musikisi ve balk §&l'kd&rL 20,so eaıtye u '41-A§am saa • ~ e 
ve arkad&flan tartmdll TUrk muslklal ve Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 
halk p.rkılan eaat ayarı. 21,00 Bay ömer Muhlis Sabahattin 
Rıza t&rafmdan arapça havadis. 21,15 or • 
kutra. 22,10 Ajans ve borsa haberleri ve 
el'tiıd iUnllli protpaliü. 27,30 fl'Wtla BOlo • 
laı', opera " operet parçaıari. 21,00 

1 Yeni Eserler 1 
ÇOCUK 

Çocuk mecmuaamm 18 bı.d aaym çocuıt-. 
lal' için bir çok etlenceli ve güzel yazılarla 
Çlk:mqtır. 

ARKtTEKT - Yapı san'atı, tehirclllk 'ft 
dekoratif san'atlardan bahaetmek üzere mi
mar Abidin Korta§ ve arkadqınm çıkardı#? 
bu derginin aon ea.yıaı g1lzel ve faydalı bir 
mecmuanm bUttln mllmklln vuıflarmı top
lamıf olarak neıredlldL Bu ea.yı A.nka.rada 
Çubuk barajına ve latanbulun imar pl&rıma 
alt ea&alı malQmat ve mütaleal&r vermekte-

PA,NGALTI TAN SİNEMASIND \'. 
Bu akşam saat 21 de-

2".ozo Dalmasın n....,9!"nrı1ftll'• 

iştirakile 

BALIMB 
Büyük Şark opereti 

3 perde 
Fiyatlar: 50 - 75 - ıo .. 

Pek yakında 
BB-YEK 

diı'. 

ZİRAAT GAZETESİ - Ziraat mektep• 
lerl mezunlan cemiyetınln çıkardığı aylık 
mecmuanın lG-11 inci sayım d& geldi. Topt 
r&k iktıaadiyatı üzerinde meıgul olan bO • 
tün tetebbU erbabı bu ııahltelerden latltad9 
etmelldlr • 

, etmiı ve kendi ipliğinden imal ettiği nuıuruz... ------------------------..;.... ____ _ 
_ iki aydır konutacaiımızı konat • kumaş miktan ilk on ay zarfında 78043 G 

tuk. ikimiz de, aöyliyec:eklerimizi ezber metreyi bulmuştur. Fakat aaıl çalııma. ., ~ ~ 1 ~ t !! e r _; 
etti; dudu kutlan gibi '-elledik.. yabana iplikten kumaı imali aahaam- --

Sıska otlan yine mi bo)'Wl çarplt • da olm~ştur. Bu n~. ku~ıtan imal e- Tarihi mi z e bir a 1t1 n yaprak daha 1 
mat!.?.. dilen mıktar aenenın ilk iki ayı zarfında 

_Ayol, ölınüt babama, ölmıüt ana. 867.316 lira kıymetinde 246.172 metre
ma y asini t«if okuyacaiım. Senin ab • dir. Geçen senenin ayni müddeti zarfm
dest •· - ıöl1düiün yok. Yeıumıla clu- da ise ancak 731.973 lira kıymetinde 
rup Zmı bana ela mı yükletecek • kumaş imal edilmittir. Yabancı iplikten 
ün? •. Ben abdeMliyim; rahmetli hac • ,kumaılann gitgide daha fazla imal edil
cülhanımeyıa bebeaiım rı"bi elif ıi1ııi mesi memlekette kaliteye rafbetin art-

de müılümamJn. .• Şeriat bu~ ıa- tığına delildir. 
ubalilildse gelemem!.. Esasen Bursa Merinos İplik fabn1ca· 

Ekmel Beyin, yanm vücululuğun • sının faaliyete geçmeaile bu nevi ku
dan dolaYJ, sahiden abdest maptes aldı- ma~lar için gerekli iplikler de doğrudan 
tı, au yüzü ıörmiiü yoktu. Kundakta • doğruya Sümer Bank'm bu yeni fabri
ki zamanmclanberi öyle abtbnlmıt• kas·ndan temin edilebilecektir. Geçen 

Konağın kurtun kullbeli, bet kur • yılın satıı vaziyeti ~ok müsait geçmiı· ı 
nalı külhanh hamamı iki çeki odun tir. Satışlar, yılın ilk on bir ayı zarfın· 
sarf~dilerek haftada bir yakılır. Uç dört d, geçen aenen!n ayni devresine nia-

.. x..-.. K k ' -'....!ilerd da betle yüzde 25 hır fazlalık g<Satenni§tir 
sun ao•-·-· ona .ı&ı en nma · 
h

• ek !J_ .__ ekt" -.::ı..&::J de Fakat yalnız piyasava olan aattslar na-
ıç I• o ..... ,.an 1 puaLU er se- ı o • 

1
• .• d" 

1
.. • , ,_ , ___ L.. •• .zan ıt:bare alınınca bu tezavüt nisbeti-

ı sun uzu gırer.er; ıur aır -.ın •u- . .. 
.. _ ___._ ....a..---lar· lar taranır • nin yilzde 64 gı"bı yuksek bir rakam ifa. 
ru~ 7 ........ , aranır , d • f "k • lar e etmesı, abn anm pıvas.ada gitdde 

•· daha geniş bir atirilm imklnile katlılat-
Delikanlıcaiız, ayda mayısta bir • • makta oldu~unu gösterir. 

yak atar. O da, yeşil çuha kaplı, pirinç 
çiviler kakılı çifte kapılan aralık bıra • 
karak. Kurnadaki ıuyu yaz ıuyu cenı

cesine getirerek. Bir kaç tas dökünür' 
dökiinmez, kendini soğukluğa atarak .. 

Ekmel Bey, çarnaçar cevabı veriyor· 

du: j 
- Öyleyse haydi d:'diğini yap, be

nim dindar, mÜ!ılüman kancıJım. Pe • 
derine ve n!de"?e oknrkcn rahmetli ba
bac1ğnna ela bir 
deii1 mi7 

f atlha ıönderiverinin 

1 ( ..4rlum var) 

Gaf ata yolcu aalonu 

Qıılata yolcu sa!onu projesi hazırla. 
narak beldiyeye verilmiştir. Yeni bina 
Çinili Rıhtım hanile Merkez Rihtım ha
nı arasındaki sa!ıada 300 bin Ji,ra har- ı 
can:ırak yap•lacaktır. Rıhtım sahası as
rt bir hale getlrfld.kten ıortra Atatilr• 
kün bir bUstü de konacaktır. 1 

Salonun yapılacağı saha üzerindeki 

binaların yıktırılmaaına bir haftaya ka-' 
dar bqlanacaktrr. 

Haftalardır, çok gergin ve sinirli 
bir hava içinde süren konuımalar, 

dün akfam, ilk defa olarak bulutauz 
bir aydınlığa kavuıtu. 

Türk hakkmm bütün dünya te
razisinde bir kere daha ağır bastığı
m gördük. Övünerek söylemeğe de
ğer ki, bu ağır basan terazide çıplak 
bir kılıç yoktu. Hakkın, kendi ağır -
lığile terazi ağml§b. 

Hatay, damarlannm kanı, toprak
lannm üstü ve altile, halkmm dili, 
adetleri, inanl§lan ile, yürek vu • 
ruılarile Türk olan bu ülke, zorlu, 
çetin ve yalçm bir ayak direyi~inden 
sonra milli varlığını kazanmak za • 

ferine kavuştu. Yukanda terazinin 
gözüne, çıplak bir kılıç atılmaml§, 

ilk söz ona bırakılmamııb; dedim. 
Evet boşuna kan dökmekten her va· 
ki tki gibi bugün de çekinmiş, insan· 
lığın bütün gücünü harcamadan si· 
laha sanlmasma razı olmamıştık. 

Çünkü zor, çok kere kendi hak= 
kma inanmıyanlann taptığı bir ai • 
!ahtır. Biz ise, attığımız her adımda 
tarihin şahitliğine, hakkımızın soğuk 
kanlılığına, yürekleri çeyreksiz ya • 
hancıların aörütlerine dayanıyor • 

S. Gezgin 

duk Ka11ımızda böyle kutsal kuvvet 
lere arka vererek direnenler yoktu.Ki

mi, yalan haberler, düzme sayımlar. 
dceğrsiz yaygaralarla davamıza çulla
nıyor, kimi tuzak kurarak bizi avla
mağa çalıııyordu. 

lıığı bu dar ve alçak tahtaperde
leri çoktan B§Mlf bir hak güneşi, el
bette dünyanın gözünden saklana • 
mazdı. Nitekim çağımızın bütün ai• 
yasal pusulan, bütün entrikalan, da
lavereleri para etmedi. 

Türk devletinin bu İ§te oynadı • 
ğı rol, başardığı zafer, tarihimize Yt!I" 

ni bir altın yaprak daha kattı. Bü • 
yük dağlara tırmananlar, dağlarm 

büyüklüğünü göremezler. Biz de ba 
hadiselerin içinde olduğumuz için 
ne kadar uyanık bulunursak buluna• 
lım. Onu bütün sınırlan, bütün yük. 
sekliği ve göz kama,tıran parlaklı • 
ğile kucaklayamayız. Türkün kazan
dığı zaferdeki enginliği, bize ancak 
araya girecek olan zaman iÖıtere • 
cek. lıte bunun içindir, ki: 

- Torunlamnız bizden daha ta
lihlidirlerl .. diyor ve yarınki Türlt 
çocuklarma imreniyoruz. 
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Müzakerelerin tarihçesi - Anlaşmanın esas Köy kalkınması için prensipleri - Sancağa verilecek yeni rejim 
ve Sancağın anayasası için tesbit edilen noktalar Kocaeli Vilayetinde alınan 

Sancağın arazi bütünlüğünü zıman altına almak 
için bir Türk - Fransız Anlaşması yapllacak tznü~ (Özel) fa!~~.~ lköy~~~~ ~~ b~ ~ori ile tenün) 

lUnUn. kalkınma yolundaki emek ve e· i~in etüdler yapılacaktır. . tJ 
Cenevre, 27 (A.A.) - Anadolu A

Janamnı hususi muhabiri bildiriyor: 
hkenderun Sancağı meselesi hak -

landa hveç Hariciye nazm ve konsey 
raportörii B. San:Ucr tarafından bugün· 
kü konsey celsesinde okunulan rapor I 
aynen ıudur: 

Kanunuevvel 1936 da Cenevrede 95 
inci fevkalade içtimaı esnasında kon . 
sey, Türk hükumetinin 10 kanunuev -
vel 1936 tarihli bir tebliğinde mevzuu 
bahsedilen İskenderun meselesiyle mC§· 
gul olmuş idi. 16 Kanunuevvel 1936 da, 
konsey, Türkiyenin istinkafı ile, rapor
törünün teklifi üzerine ittihaz ettiği ka
rarda İskenderun - Antakya mıntaka
aı hakkında tahaddüs eden meselenin 
esasının tetkikini, konseyin mutat ka -
nunusani toplantısına talik etmek hu -
susunda Türkiye ve Fransa hükumetle
rinin mutabık kaldıklarını görerek, bu 
arada raportör ile sıkı temas ile konuş
malarına devam etmelerini, mezkur ka
rann 30 - 70 numaralarına tevfikan, 
konsey her iki hükumete tavsiye etmiş
tir. Konsey reisi tarafından üç müşahit 
tayin edilmiştir. Bu müşahitler İsken -
derun Sancağına gitmişler ve 31 kanu
nuevvel 1936 tarihindenberi orada bu -
lunmaktadırlar. 

P ARiS KONUŞMALARI 
Diğer taraftan konseyin yukarıda 

alınan kaTarımn 1 numarası mucibince 
Fransa ve Tilrkiye hükumetleri rapor
törün bir milmcssilinin huzurile mese -
leyi halle iktiran ettirmek maksadile 
Parist~ konuşmalarına !devam etmişler
dir. Bu müzakereler esnasında Türkiye 
heyeti murahhasası meselenin halli için 
§U yolda bir teklifte bulundu: 

1skenderun Sancağının tamamen müs 
takil bir devlet haline konulması ve Su
riye, Lübnan ve Sancaktan mürekkep 
bir konf ederaayon teşkili. Bu konfede
rasyonun bilhassa atideki meseleler hak
kında salAhlyettar olması: 

1.) Harici münasebetler; 2.) Güm -
rük ittihadı; 3.) Meskukat birliği. 

Fransa hükUmeti mandater devlet 
aıfatınm bu teklifleri münakap esası 
olmak üzere kabulilne mlisait olmadı -
ğınr ileri ıürtdli ve heT iki tarafın huku
ki nazarlarını muvakkaten bertaraf e -
dcrck vasıl olunacak sureti hal eleman
larını madde madde pratik bir şekilde 
tetkik ctmeği teklif eyledi. 

Türkiye murahhas heyeti bu meto -
'du kabul etmediği cihetle Paris milza -
kereleri bir neticeye iktiran etmedi ve 
her iki hlikiımet konseyin içtimama in
ıizaren müzakerelerine diplomasi tari -

· Jdk devam ettiler. 
CENEVRE TOPLANTISI 

Bu aralık ve kanunusani iptiıdasında 
raportör, meselenin tetkikatına yeni -
den ba~lamak Uzere 15 k!nunusanidcn 
itibaren Cenevrede hazır bulunabilece
ğini Türk ve Fransız hükumetlerine 
bildirdi. 1ki tarafın talebi ve raportörün 
mutabakatı Uzerine evvelce 15 k~u -
nusanide lçtlmaa davet edilen konseyin 
toplantısı 21 kftnunusaniye talik edil -
di. 

Müzakereler Ccnevrede 20 kfinunu -
ıanide tekrar başladı. Tetkikat bilhassa 
bir Fransız vesikası ilzerinde obdu. Bu 
Ve5ika TUrk heyeti rnurahhaııaıu tara -
fından dermeyan olunan hukuki tezle· 
rin doğruluğunu &arahaten reddetmek -
le: beraber Sancağın kat'i 11tatüsü ile 
Suriyenin istiklfiline değin tatbik olu -
nacak bir intikal rejimi arasında bir 
fark gözetmtk suretiyle bir uyuşma ze
mi."ll arıyordu. 

Bu tel!kkiye göre 1921 itilafının tat
bikini tcrnJn için kat'i stntü Sancal:ta 
mandanın ncvama devamını fotilzam e
decek ve bu da mesela Milletler Cemi -
yeti tarafından Fransız tabiiyetin:le bir 
ili bomfser tayini suretile ifade oluna -
caktı. 

İntikal rejimine gelince, bu rejim 
idari ve harst mesailde, kıt'arun gayri 
askeriliği ve İskenderun limanının is -
ilimali hususlanna taalluk eden Türk 

taleplerini tatmin etmekle beraber kat'i bite matuf ahkamı ihtiva edecektir. it
rejimi hazırlıyacak ve §imdiden Sanca- bu teminat tarafeyin araaında yapılacak 
ğa farklı bir varlık (cntlte distinete) istiıare sonunda tatbik edilecektir. 
ş~kli verecekti. Türkiye. Suriye ve Fransa arasında 

Fransa hükOmeti konseyin ittihazı- bir anlatma yapılacaktır. Ve bunun 
ru münasip göreceği karara berveçhi pc- mevzuu Türkiye. Suriye hududunun 
şin muvafakat edeceğini bu münasebet- masuniyetini temin etmek ve Türkiye 
le ve katiyetle 'beyan etmiştir. Bir su- ! Suriye ülkeleri üzerinde diğer memle
reti tesviye bulunmasına matuf konuş.. l ket rejim ve emniyeti aleyhine müte
malar inkıta etmeksizin iptidai bir tet-,1 veccih her türlü teıkilat ve faaliyeti 
kika mevzu teşkil etmiştir. menebnck olacakbr. 

Mahaza işin hukuki safhası, nıüsbct' 8 - Sancak etatüsü İskenderun li. 
hal ihtimallerine mebni mahfuz hıra- manında Türkiyenin bu limanı transit ih 
kılmıştır. Müteakip konuşmalarda mu- tiyacı için en genit mikyasta kullanma.. 
kayeseli bir etüde girişilerek mutasav- sına müsaade etmcık maluadiyle kendi
ver iki hal şeklinin ihtiva ettiği müba-1 sine tanılııc:ak hukuk ve menfaati tasrih 
yenetleri azaltm:ığa gayretle . çalı§ıldı. edecek olan bir maddeyi ihtiva eyliy<'. 

ANLAŞMANIN ESASLARI cektir. 
İskenderun mıntakasmın müstakbel 9 - Statü ve anayasa, konsey bu hu-

statüsünü tanzime matuf olan atideki susta karar verir vermez mer'iyete gi
esas prensipler üzerinde bir anla~ma ta- receklerdir. 
hakkuk edebildi: 10 - Konseyin karar ve tavsiyeleri 

1 - Sanca!< farklı bir varlık (Entite sülüsan ekseriyetle ittihaz edilece!dir. 
distinctc) teşkil eder. Dahili i~lerinde Tarafeynin reyleri bu ekseriyet hesabı
tam bir istiklale so.hi!)tİr. Aşağrda 3 nu- na dahil değildir. 
marada yazrlr ahkam mahfuz kalmak işbu metin Fransa ve Türkiye mü. 
kaydile harici itleri Suriye devleti tara- messillerinin tasvibine iktiran etmiş. 
fından idare edilir. Sancak ve Suriye i. tir. Bunda munsifane ve pakta uy. 
çin ayni gümrük ve meskükat usulü gun bir tarzı hal esasları olabilect>ği 
mevcuttur. hakkındaki işbu mümessiJlerin kana. 

2 - Sancakta Türk lisanı reami bir atlerine ben de iştirak ediyorum ,.e 
lisandrr ve 10 uncu fr:krada derpi~ edi- bunları konseyin tasvip edeceğine de 
len usule tevfikan diğer bir liıan isti- şüphe etmiyorum. Tesbit edilen me. 
malinin şeraitini ve karakterini konsey tinden bazı elemanların daha şimdi. 
tayin edecektir. den istihsal edilmiş olduğu anlaşılı. 

3 - Bu devletin hakimiyetine ve İı· yor. 
tildnline herhangi bir suretle halel iraa STATÜJ(O VE ANAYASA iÇiN GÖZ 
edilecek mnhiyette Suriye devleti tara.. ôNlJNDE BULUNDURULACAK 
fından rnünal<it beynelmilel hiç bir iti- BAZI NOKTALAR 
Jif ve keza teıirleri haiz hiç bir beynel-

- Diğer taraftan bazı noktalar tasri. milel karar Cemiyctı Akvamın mukad-
hatı ve hatta mütemmim ahkamı is. dem ve kati bir muvafakati olmaksızın 

Sancakta tatbik edilemez. , ilzam etmektedir, ve nihayet diğer ba. 
zı hususata dair teknik bir etüd yap. 
ma.k gerektir. Bu mül~haza iledir ki 
tahdidi bir mahiyeti haiz olmaksızın 
zirdeki cetvel tc°'bit edilmiştir: 

4 - Hususi ajanlar Suriyenin sala. 
hiyctine bırakılmıı i!ler için her iki ta
raf icrai makamlan arasmdaki lüı:umlu 

A - STATÜ 

nerjieinin tahakkukunu peşinden attığt Yalnız lzmit köylüsünün de~il! 
adımlar lımitl çok yakından allikadaı tan başa bütün memleket k:öylu5 

etmektedir. Nüfusunun, yarııından ço- kalkındığını görmek. Atatürk dull 
ğu köylil olan viliyctin, köylümüzün :r:i- nın en bahtiyar bayramı olacal<tıt: 

trO' rat, iktisadl, içtimai ve maarif aahala- Ve muhakk.ık ki bu bayramı • 
rındaki kalkınma esaslan pratik plan ği istiyoruz. 
ve programlarla çi:r:ilmiı ve bunun Aza
m! S sene içinde meyva vermesi tasar
lanmıştır. 

4°• ,,. "' 

Vali Himit Oskayın ba§kanlığında 
bütün kaza kaymakamlarının ittirakile 
biiyilk bir toplantı yapılmıştı. Bu top
lantıdan sonra merkezle kazalarda da 
muhtarlar toplanarak konuşulmuş ve 
Türk köyliisüniln bünye ve karakteri· 
ne uygun bir hattı hareket takip edil· 
mesi esas tutulmuştur. 

Bu maksatla mevcut ihtiyaçları kar
şılıyabilecek bir teşkilfi.t kurulmuştur. 

Bu teşkilat merkezle kaza ve nahiye
lerde "Köy bürolan,, tesisle, filiyat sa
hasına girmit bulunmaktadır. Eskiden 
dağınık ve istifadesiz bir şekilde olan 
köy katipleri de ıslah ve tasfiye edilmek 
suretile köy büroları emrine verilmiş· 
lerdir. 

Köylünün kalkınmaıı düşünülürken , 

onların medeni yaşama yollan ve me
deni vasıtalardan istifade etme ~areleri 
de büyük bir dikkatle göz önünde tu
tulmu§tur. 

Meseld köy köy sinema göstermek. 
Doktor göndermek. Nümunelik evler, 

C. Y. 

Keai yüzünden çıkan 

dava 
Bundan birkaç ay evvel yaı:ı:ııı~ 

Aydında bir ailenin kedisi kaybO iti' 
aile reisi kedinin komşularından b. 
de olduğunu öğrenerek geri isteııı1~ 
talep karşısında kalanlar iddiarııtı ~ 
ru olmadığını iddia etmişler, b\l ) 
den çıkan ihtilaf zabıtaya akse~ 
Kedi yüzUnden çıkan mesele, gıt c 
büyümüş ve nihayet iş mahkexneYe 
mUştür. .J 

Kedinin eski sahibi sulh bukulı: ~ 
mekesine müracaat ederek koı1lt11' 
leyhine dava açmış, ya kedinin. ıcc: ") 
ne verilmesini, yahut da üç yüz tir~J 
minat verilmesini iste:niştir. J3tl S' 

kedinin şimdiden emniyetli bir J;i!ll, 
tevdiile zara~:lan korunması da ıJl'v 
bahsolmaktadır. Mahkeme da'~ 
iddiasının isbatı için kedinin e ı 

· · k · t'r 1ı tayın etmesıne ·arar vermış ı · 
keme devam etmektedir. 

VAKiT cep kitapları NO• 1 

helSlar, reviller ve mektepler yapmak. -+----------
yol açmak, artezyen kuyuları tesis et
mek, ıslah edilmit tohumluk hububat 
vermek, cins hayvanlar üretmek bu a
rada sayılabilir. 

İzmit valisi Himit Oskay güzel bir 
hareketin de müteşebbisi olmaktadır. 

Vali, Eski§ehirde olduğu gibi, lzmittc 
de, ordudan terhis edilen çavuşlar için 
muallim kursu a~acaktır. Bunun için la
zımgelen hazırlıklara başlar.mı~trr. Bu 
takdirde, vilayetin her ta.rafında köylü
yü okutmak, onlara ilk tahsili vermek, 

Muhtelif eserlerden 

Her memlekette 

Türkçeye çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - >-· irtibatı temin edeceklerdir. Bu ayni İt· 

ler için Sancak ve Suriye te~rii meclis
leri bir parlômentolnraraaı İrtibatı tesis 
ve bunun ~eraitini tayin etmek ihtiyar.. 
nı haiz olacaklardır. 

ı - Sancağın tarifi: &U.da maruz kolaylıkla milmkün olacaktır. 

5 - Sancağm statü ve anayasasına 
riayeti temine matuf a~ğıdaki tartlar 
dahilinde icra edilen Cemiyeti Akvam 
konseyi kontrolü: 

Ç - Fransız tabiiyetinde olmak üze
re Cemiyeti Akvam konseyi tarafından 
tayin edilecek bir delegenin mahallinde 
bulumr.asr. 

B - Statü veya anayasa ahkamma 
muhalif icrai veya teırii hw karan de
legenin azami 4 ny müddetle talik et
mek salühiyeti. Bu takdirde delege der. 
hal meseleyi, bu hususta nihai karan 
verecek olan Cemiyeti Akvam konıeyi
ne nrzetm~ce mecburdur. 

C - Türk ve Fransı:ı: hükiimetleri 
konıoyin ittihaz edeceği kat'i11ara riaye
ti terr.in için Cemiyeti Akvam konseyi
nin kendilerine yapacarrı tavıiyelet'İn 

mu'dcznsmı ifa etmese f.rr.ade oldukta. 
nnı beynn ederler. 

Konseyin kar n müfadma nazaran 
iki hükumet müıtcrcken hareket etmek 
v~ziyetindc bulunduktan takclirde bu 
iki hükumet cvvdomi::de bu hareketin 
l\ernitini İstisarc edeceklerdir. 
~ Gayri ar.kerilik hususunda konseyin 
hak ve sdAhiyetleri bilahare tayin edi· 
lccef;tir. 

6 - Snneağın ordusu yoktur: Orada 
hiç bir mecburi a&keri hizmet ihdas o
lumuna7.. Hiç bir askeri tahkimat yapı. 
mnuız, yalnız m<:vcutlü .... kitiyi gcçmi .. 
yecek olan mahalli !X)Iİs kuvvetleri te~
ldl olunabi!ir. Ve İ!?bu polis kuvvetleri· 
ne lazım olnn silillıtan gayri hiç bir es
liha Snncncn sokulnmaz ve orada bu. 
lundurul:ımaz. Tclmik huısusat bilahare 
yapılt'.cnh bir n."1la~rruı ile tayin edilecek 
tir. 

7 - Bir Tür.k • Fransız muahedesi 
akdolunacaktır. llu muahede Türkiye ve• 
Fransanın Sancağın tamamiyeti mülki-ı 
ycsini ne tckillerde temin ettiklerini tes 

esas prerudplerin 1 numaralısı. Bu arada köylünün yemek ve giy-
2 _ Hali hazır hududlarının tas. mek işleri de dikkate alınmışt: r. Köylü 

diki ve 12 eylUl 1921 tarihli kararna. çok ~ahştrğı halde tam bir gıda alamı· VAKIT K!TABEV! 
me il4! Sancnktan ayrılmı' olan üç na. yor. Yoğurda ekmek katık ederek ve· --ı-----------~ 
biye meselesinin tetkiki. yahut bir bulgur çorb:ısr içerek bütün 1 

3 _ Statüye esas prensiplerin 3 bir gUnünü tarlasının ba~ında geçiriyor. 
Fiyatı: 20 kuruş 

_A 
numaralısının derci. Oiydi~i elbise ise lime limedir. 

4 _Statüye esas pr~nsiplerin 4 Hereke fabrikasrmn köylü için çok ı KURUN doktorıl 
numaralısmm derci. ucuz ve dayanıklı elbiseler im;ı.l etmesi N dd · At d,S~ 

5 - Konseyı·n kont•olü, kon•"'-" kararlac:t 1 t y k • 1 . d . ecae ın asa~. J.ı • ~J • ın m·ş ır. eme ış en e şım 1;:>' 
delegesinin salahiyetleri ve eıaire di yaptıkları masraflardan daha ucuz Her gün , 16,30 dan 20 ye l<:t19' 
_ esu prensiplerin 5 numaralısrn:ı Ltilelide Tayyare apartıınall~ıfl' 
müracaat - i t 1 z a r da dııire 2 numara ~ de bnst 1 

6 - .Allkerlikten tecrit statüsü: (Mr. ve Mrs. DOVE) ile Bir zabitin nı kabul eder. Cumartesi gnnıer! .ır 
Statüye esaa prensiplerin 6 numaralı. Hatıraları) tefrikalanmıı yazımı:ı::ın çak den 20 ye kadar muayene p:ı~ 
smrn derci. Konseyin bu husustaki dır 
hukuk ve salahiyetlerinin tetkiki. luğundan bugün dercedilemedi. Oku-

1
.__·_lmll!, _______ _. 

yuculamnızdan öztir dileriz. 1 
(Esas prenıdplerin 5 numaraltsınm ----------------------------

son bendine müracaat.) 
7 - Ekalliyetlerin hukuk ve hima. 

ye!ti, istida hakkının istimali. 
8 - iktisadi ahkam. İskenderun 

(~ prensiplerin 8 numaralısına mü. 
racaat) posta nnlaşmalan. 

9 - Meriyete vazı ve ahkfımı mu. 

vakkate. 
.B - ANAYASA 
ı - KU\·ayi umumiye: Teşrii icrai, 

kazat uvuzların ,.e bunlann sa.Hlhiyet. 
lerlnin eSM prensiplerin 1 numaralı. 
sınfn çer~evesl dahilinde tayini. 

2 - Usulil intihap. 
3 - Us.'\n mesele.si (esas prensip. 

lerin 2 numaralısına müracaat). 
4 - Anayasanın tadiline m:: teallik 

usul. 
5 - Meriyete vaz ve ahkamı mu. 

,·akkate. 
Yukarıda işaret edilen \"azif enin 

if nsına tevesslil etmeyi konseye tel<lL 
fe mecbur olduğumu zannediyorum. 
ı.ronsey, m:ındater devletle mutabık 
olarak kon~eye arzedilmek tizere işbu 
muhtelif mevzuları tetkik ve bilha..c:sa 
Sancağın statü ve anayasasının tahri. 
rt için mütehassıs bir komiteyi tavzif 

edebilir. Raportörün, içinde kencU) 
mümessilini bulundurnbilcceği bu ko. 
mite raportörle mutabık olarak kon. 
sey reisi tarafından ihtis:ıslarına bi. 
mıen intihap edilmiş azami altı ~ah. 
siyettcn mürekkep olacaktır. Komite 
nrıu ettiği takdirde Akvam Cemiyeti 
katibi umum iliğinin salahiyettar ser. 
vislerile ve icabında daimi mandalar 
komisyonile istisare edebilir. 

Konseyin 16 kanunuevvel tarihli 
kararma tevfikan tayin edilmiş olan 
müşahitlerin vekaletleri (mandat) iş. 
bu karara göre, 31 k~nunusanl 1937 
tarihinde hitama ermelidir. I\:endlle. 
rinden memul fayda nazarı itibare a. 
lınacak olursa bu müşahitlerin kon. 
seyden nihayet ln mart 1937 tarihinde 
hitnm bulacak yeni sal:'l.hiyet almala. 
rı lazım gelir gibi görünür. Bu mü. 
şahitler, raportöre geri kalan vazi. 
f enin ifası hususunda faydalı her 
nevi malQmatr \'ermekle tanif edile. 
ceklerdir. 

Müşahitlerin coğrafi faaliyet ~:ı. 

haları derpiş edilen tetkikatı karşıla. 
m:ık i!;İn bundan böyle icabı nisbetin. 
do tev:)i edilecektir, .(Cetvelin A 2 

numarasına müracaat). J>ıs' 
llu müşahitlerin nisbete~. ·e 

zamanda Sancağın statüsünu 'r.1'1 
yasasını tanzim için ve bilh~ ~ 
ye \'erilecek teminat hususun ıı;' 
t . 1 1 b 0 ı . . ı· 1"

11 
2zı e eman arı ı aırecc ~ . o 
pulunacaklarından şüphe et~ıırr 
Raportör, mütehassıslar 1·0~,ıtt 
doğrudan cloğruya teşriki nı.c- ııı~ 
cl:m istifade ettirebilmek tçııııİcbtlf 
hitlcri Cenevreye d~n·et c 
lidir. ıı11' !J 

Diğer taraf tan derpiş olU·e 'f"~ 
mucibince, konsey, Fra~ ' 11 ııP 
ye hükilmetlerini karargır 0~ et~ 
malan tnnzim etmeğe da'"e ti!~ 
dlr. Bu nnlaşmnlar nihai l<Jlbıtl 
ittihnzındnn e\•\•el konse)'t te 
nacaktır. . ki ~ 

Şurasr t:ıkarrür etmiştır r&fif' 
ğrn statüsü ve anayasası kO gı V 
lece!c mutnd ictimaında aJnd''t t> 
ra tcdilmn en kısa bir ınü }(tıf· • ·de ~ 
da meriyet mevkiine konae3 1 rt danın hitamına kadar yeJt ıctf 
tlltbikinin temini, mandanı~ 
kabili telif olduğu nisbette 
ait olacaktır1 
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Elektrik Mec'isi Reisliğinden 
çekilen Veyi 

'1 - KlJP.!JN 28 il. KANUN 1937 

CUmtıurlyet Merkez Bankası Türkiye 
23/1/1937 vaziyeti ----==--. j P t.\.SiF AKTiF 

ı 
Lira Lira 

S..ı 

Is tan bula bir daha 
dönmiyecek mi? 

r Otçenlerde Elektrik Şirketinin ida-

11.e tnecliıi reisliğinden istifa eden Vey
n l3 "k 

TONEL ŞiRKETiNiN MUK.A. 
VELESl 

.t..ıtm 11111kllopam19.'708.121 L.27.721.0.16.57 
Bank.aot. • • ., H.788.786.-
ut&klık. • • • ., 765.5 l 7 .89 40.275.360.46 

Da&ı..llıle.ld Mubablrlu : 

Tttrk Uruı: • 
B&rtı;te.ld mabablr&er; 

Altın ...ıı kllograı 5.0St.47' 
Altına tahvW kabil aerbut 
dövizler, 
Diğer dOvt.zıer ve borçlu 

ldiriıı~ bakiyeleri • • • • 

!L. .449.071.24 

7. ı 09.521.601 

26.168.90 

.449.071.24 

1 
38.372.256.92 45.507.947.42 

t:iermayıı , , 

tııu.raı akçesi 
' . . . , , • • 

ı·ecıa vUJ.ıekJ lian.k.notlar: 

Deru.bte edilen evrakı oaktfye 
Kanunun 6 9c 8 lnci mad<1& 
ıert.oe tevtlkan hazine taratın. 
dan vaki tediyat. 

Deruhte e4llen evrakı oa.lı:Uyeo 
bakly~. 

Kareıııtı tamamen aıtm olarak 

L 158. 7 48.563-

L. 12.404.056-

L t46.c44.5C7-

1 -.000.000-
1.551.182.53 

tefi ru selde olup İstanbula dönmiyc-
1 anıa,ıimaktaJdır. Esasen Veyi, son 
cn~e-rde. tlrkete de gelip gitmiyordu. 

tti lcıerıyetle beraberinde, methur 

01:•~t ınUteıebbisi avukat Metr Salem 
.:ı ugu halde geldiği, İstanbul otellerin
"'" b' . 

İstanbul Tünel ıirketinin de, muka-
vele icabı olarak TUnelin alt yarunda 11.u.lae tabvllle.rl: J tedavWe Ulnten vazedilen L. 19.000.000-

Deruhte edilen ewalu naktıye 
bir han yaptırması Ulzım gelirken, bu - i. 
güne kadar bu irrşaat gecikmişti. = 8 Ye 8 tncl mad- 158.748.563-, 

Reeskont mukablll illveten ted.~ ,. 2().~00.000- 185.344 507. -
vued. ~ 

10 
.. ırındc, son defa 1934 senesinde 

rutınnıtilr. 

1ın:ir vakitler mevcut olan reji idare
'! de müdUrlüğünil yapmış bulunan 
!il ey} Lozan sulhunu müteakip ecnebi 
~~Velclc.rinin taidili meselesi mevzu -
tt . eoıunca, Ankarada, altmıt mütc
~ız ecnebi girketin bir mümessili ola-

0rtaya çıknuın. 

Haber aldığımıza göre, Nafia Vck3.- deteritıe te'f'tlkan Hazine tar~ 1 
Jeti, Tünel 9irketine son günlerde bir rmdaıı •akJ tedlyat. ., 12.404.056- 146.344.507-
ihtarname yollanu,tır. Yollanan ihtar - SeDed&• cl1zdaıu: 1 
namede, Tünel hanının inşasınm gecik- Kutn• tıonolan, • • • L .-.-
tirilmeıi dolayısile ıirket muahaze edil- rtcarl eenetıer • • • • • ·M,. 23.986.732.70 23.986.732.70 
d'k • h 1 . . n r.um Ye Tab'rillt ctlzdallı: J ı ten sonra, anm yapı masr ıçın m -

. . ı Deruhte edlleıı eYraJa nak.. 

,,. ıl l ye ...... a-~ı&• e am vt L 37 043.820 23 nasıp bır yer olarak Tünel kar"ıımda - ı t1 _,_ ... _., 11-o ah 1 
ki adaya işaret edilmiş ve bu yerin is- \ tah'rillt ttibarl kıymetle • • • 

timlaki için icap eden paranm derhal e Serbeat eeba.m ve tah'ril!t L. 3.962.945.52! 41.006.765.75 
belediyeye yatırılması bildirilmiştir. • Analllar: 1 

TRAMVAY ŞIRKETl Altm •e d!.Yh llzerıne an.u L 2.164.374.93 
TabvUAt 11%ertne an.na. • 8.445.474.40 10.609.849.33 

Tramvay şirketinin hat şebekeıinde 
mukaveleye uygun görülmiyen vuiyet
lerin Nafia Vekaleti erkanınca inceden 
inceye tetkikine devam edilmekteidir. 

1 
4.500.000-
8.609.5(}3. 72 

ı~y§9. 731..trl 

Türk Uraeı Mc\·duatı 

Döm raablıUdahı 
Altın tabvtll 11atıll döTiz.ler 
Dl~er dıMzler ve alacaklı 

ldlring tıaklyelert • • 

MUhtdlf , , , , ı 

el ltld~re meclisi reisliğinden çekildiği 
b~rık ıirketinin, hükQmetçe satm a
!eltlirı za~anma, ?1ukavelenin bugünkü 
tlr)r e gore h'enüz vanlmamışsa da, 
lerı, etın ıon zamanlardaki suihareket -
hn etrafta hoşa gitmiyen bir hava u - -------------- J Mart ıw ta.rthtnden Ui'tıara: lakonto oad<ll .)'Uzoe ti l-2 - Alt.rr Oztrlae 

~tnuıtır. jı ilmi Felsefe 

1 }tı1..: \ıkavcJcye Uygun olnuyan hareket- o·· y V! I danı_ 
_, dola'" il . k . . . . • un ve ann n.ıtap ann UU' 

ftlnı ,,.ı e, §tr etın tasfıyesıne gırı-
esfni umanlar çoktur. Fiyatı 40 kuruştur 

BU TECRÜBEYE 
lAHAl1MUL EDEN 

----

l'ALNIZ l' ho" Aa • ~ ~ #~a~•ı ~~ ~ ~~~.tAI ~~fJJ!ifı ~~ • Y~.?~~r~!! ~;;~~~ifff~~ /il i1 ~ fA' ı:: ~~ ~~i.:r ~~ ~?:/~~~~~ .. 'l'ç' 

~,, ... .... 
• > ,·:,··· ·. ,.. . -o-r; 

Sabah dokuzdan akşam 
eaat beşe kadar mat, saf ve 
•evimli bir ten· Gündüz tek
rar pudralanmıya hacet yok. 
lıte; havalandınlmıt yeni 
T okalon pudrasmm ga • 

ranti muhassenatı bunlar • 

dır. Bu cazip havalandır -
rna usulü, Parisli bir kim -
Ya.gerin ke§ficlir. Bu usul 
da.ireainde havası toplan -

drnlmı§ yegane hafif pud -
rrıdır. Şimdiye kadar yapı -
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudraır 
nın istih:zarmda kulla~ıl • 
lnaktadrr. f ~te bunun için-

görünmez bir güzellik ta -
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kalm &eli pudralardan ta -
mamen başka bir tesir ya -
par. Bu yeni T okalon pud
rası yüze yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud
ra" tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı cilt 

görünnıiyecek, belki rüz -
dir ki, T okalon pudrası, gar, yağmurun, terlemenin 
daha muntazam ve daha icrayı teair edemiyeeeği mat, 
mükemmel bir tarzda ya • saf ve sevimli bir ten gö • 

~fır cildi hemen hemen rünecektir. 
.......... --~~~----~----~----

-......._ ----\..---- • 

13.770.031. 19 

i
L. 2.370.93 

L.24.6' 0.4 7.47 24.€82.858.40 
80.941. 158.50 

Vrk~ 321.~0.737.62 
~ 

t)~ n l z L...:evazım Satınal-
~a Komisyonu ilanları 

Jandarma genel komutanlığı Ankara Yeni çıktı 
satınalma komisyonundan: 1 Te::U:\~:ı;.u t\'lıtı-. 'tahınin edilen bedeli "3225" lira olan 15 ton Gaz, 29- lkincika -

'~.tarihine ruthyan Cuma günU saat 14 de açık eksiltme usulile 

'P.f1.1vakkat teminatı "241" lira "88" kuruş olup şartnamesi her gün i0 ndan panısa: verilir. 

'l~ 1( ateldiJerin 2490 aayılı kanunda yazılı veptik ile ve belli gün ve ıa • 
a&nnpaşada bulunan komisyonumuza milracaatlan. (200) 

,..,~1· M. Vekô.Ieti Deniz Merkez Satmahna Komisyonu Reisliğinden: 
'-illa' 1 Muhammen bedeli Teminat mikdan 

-~ ~ ~ 
tn.. • ~ ı::o .... t' · kim"l " lz ·-qı UO\I ıpı e o ator ma e-

1 - Bir metre.ine 280 kuruş değer biçilen yetmişten seksen beş bi
ne kadar kıthk elbiselik ve üç lira değer biçilen otuzdan kırk bin metreye 
kadar kaputluk kumat 1/Şubat/937 Pazartesi günü saat 10 da kapalı 
urf usuliyle Komiayonca aatm alma cak kumaşları:iı en az fiat teklif eden 
iki talın. da ayn ayn ihaleıi caiz olacaktır. 

2 - Şartnanıe on yedi lira doksan kuruş kal'fdığmda komisyondan alma 
bilir. Eksiltmeye girmek isteyenlerin loşlık kumaş için 13150, kaputluk 
için de 7250 liralık teminat, tartnaıne ve kanunda yazılı vesikalar içinde 
bulunacak teklif mektuplarnu belli g ününde saat dokuzdan evvel Komis -
yona vennit olmalan. (6) (117) 

1 20310 1524 
~aı:::. Yukarıda c;insi ve bedeli ile teminat mikdan yazılı seltlz lcalem muza ve nümunelerini görmek istiyenlerin de İstanbul Kaaunpaşada De · 
' l~r .~emeıinin kapah zarfla münakaıası, 15/Şubat/1937 Pa - niz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatlan. 
~~ ıurıu saat 14 de Ankarada M. M. Vekaleti binasındaki komisyonu· 3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı lcanun hükümleri dahilinde 

~ Yt.pılacakbr. vesaik ve teıxıinatı havi mektuplarını eksiltme S?ünü saat (13) e kadar ko-
- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Merkez Komisyonu ·ımiqona vemıif bulunmalan. (3849) 

Numara 62 

Virjil 
Eneid 

2 

M.auricc Rat 
Ahmet RC§it 

l!l3G 



H~A1.1,~UVA~ A~ N ~Şl!111 G l!TiAEN1.ın~Ni 
ıı. 

llll 

, 

BiRAOERLERv.Şll 
ifTAl\IBUL•ANKARA•iZMiR 

RCA 
AADVOSUDUR 

BiR RADYO ALMADAN EVVEL 
BiLMELiSiNiZ Ki, 

R. C. A. 35 aenelilı bir tecrübenin mah· 
ıulüdür. 

R. C. A. insan dimaO• gibi lfllyen ve net
riıı,ııtın lıudrefınl lıontrol eden 
elelılrilı bir dimaO• malilıtir. 

R. C A. istasyonların yerini tayin eden 
elektrik bır g6zle itler· 

R. C. A. nın bütün lambalan çeliktendir. 

R. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
• OE~ILOIR. Ç ON K 1 R. C. A. 

OONYANIN ... BOYOK RADYO 
!EŞKILATINA SAHiPTiR. 

lstan bul Har· ci 
Kıtaatı ıtanları 

Tayyare alayının göstereceği ffl' 
de 1 7000 lira bedeli ketifli fil'~ 
bnlacak cephanelikler kapalı ,,,. 
usulü ile eksiltmeye koıunufl": 
İhalesi 8 şubat 1937 pazartesi P, 
nü saat 16 da lzmirde Kıtlada 5' 
tmalma komisyonunda yapıla~ ' 
br. ilk teminatı 1275 liradır. IC 

Şaratname ve projesi her gÜJI ~ 
misyonda görülebilir. Eksiltmeye~ 
receklerin ticaret odasında kafi' 

lı olmaları ve şartnamesinde ~ 
lı fenni ehliyetname ve diploJIJ S 
haiz bulunmaları ve kanun~,

ve 3 üncü maddelerinde isteoil fi 
belgelerile birlikte temin~t -

teklif mektuplarını ihale saattn:'rcl' 
en geç bir saat evvel fztlll , 

Mmtahkem Mevki Satmalma P} 
misyonuna vermeleri. (580) ~ 

·- Kulak, Burun, Boğaz 
MOTEHASSISI 

Dr. ŞEVKEf" 
HDSND TARA~ 
Beyoğlu, istiklal caddesi smget 
kar~smda Saka çılmıazı No. 3 illll•• Telefon: 43242 

l.<ıuınbııl A.ıııliye Altıncı 
Mahkemesinden: ~ 

Fatma tarafından Eyüp GüınÜ~ 
Türbe sokak 12 numarada sar~Ç (/ 
keriyarun nezdinde Ahmet oglu ,.tJ. 
man aleyhine açılan boşanma da~ 
tahkikatında: Müddeialeyhin ika . 
gahının meçhuliyetine binaen dave 
nin on bet gün müddetle ilanen tc 
ğine ve tahkikatın iki - Mart - bi? 
kuz yüz otuz yedi tarihine müsadif 
h günü saat ona talikine karar ve 
ve davetiyenin bir nüshasr da ~h IJ 
divanhanesine asılmı§ bulunduğll~ 
muayyen gün ve saatte İstanbul İ 
altıncı hukuk mahkemesinde bul~ 
maaı ve aksi takdirde gıyabında 
kata devam edileceği tebliğ yerind• 
mak üzere ilan olunur. 

1 (V. No. 205 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu - istiklal c·addesi 
Dr. /brahim Erdenil. 
Birinci aıruf Çocuk Haatahklarl 

mütehauısı 

Haseki ve Çocuk hastaneleri 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme · 

Umum idaresi ilanları .. 
Ziraat Vekiletinden: 

amıanı 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 ~ 
Her gün ıaat 9 dan 18 e kadat 

Yüksek ve Orta Ziraat makini st mektebi mezunlarmdan olup da i .. ___ h_a.st.a.la•n•ru-k•a•bul-e•d•e·r·_.~ 
Vekiletimiz teıkilib haricinde çalıp akta bulunan ve yeni açılacak ziraat -----------~ 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan qağıda yazıb (5) grup itlerinde vazife almak istiyen meslek müntesiplerinin üçer kıt'a fotoğraf- Fatih Sulh Üçüncü Hukuk 
malzeme ve eıya her biri ayn ayn ihale edilmek üzere 15. 2. 937 pazar • larile mezun bulunduklan mektebi, mezuniyet tarihlerini, timdiye kadar kimliğinden: 

da b dahi d ki t · • 1 Fatihte Hoca Uveyı Bedretti' ~ t.I lfÜDÜ saat 1 O da Haydarpaşa g ar inuı "lin e mci lf etme üzerinde çalqtıklan resmi ve hususi vazife ve i§leri ve bu vazife itlerden mavi S. 6 numaralı evde küç~ J1' 
lromiayonu tarafından açık eksiltme usulü ile sabn alınacaktır. aynlma sebeplerini ve ite batlama ve aynlma tarihlerini gösteren bir be - ı liıt 

duhaya ayni evde day111 smaı •oJ , 
Bu İfe girmek istiyenlerin hizal armda yazılı muv~kat teminat ve yannameyİ bir iatidaya bağlıyarak tezelden Vekiletimize göndermeleri ve çüğün bilumum umuru vesayeti J;tl 

bnunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komia- muvazzah adreslerini bildirmeleri ilin' olunur. (31) (156) etmek üeere 11.1.937 tarihinde!l 

1ona müracaatlan lizmıdır. Bu İfe ait prtnameler komisyondan parasız o- ren vasi tayin olunduğu ilan oıunut·4) 
larak verilmektedir. z • t v k A 1 t • d (V. No. 2051 / 

1 - 12000 adet Yuvarlak ve be yzt kazma sapı 5000 adet düz kürek 1 r a a e a e 1 n en: 
upı muhammen bedeli 1140 lira ve muvakkat teminab 8550 kuruıtur. 

2 - 5000 Kg. Arap sabunu mu ham.men bedeli 900 lira ve muvakkat 
lmıinab 6750 kuruıtur. 

3 - 66 adet beyaz aomyeli kar yola muhammen bedeli 726 lira ve 
muvakkat teminab 5445 kuruıtur. • 

4 - 5000 kilo Sut kostik ve 1O00 kilo adi soda muhammen bedeli 

820 lira ve muvakkat teminab 6150 lcunıftur. 
5 - 40 kilo levha halinde ebon İt, 100 kilo Fiber levha 40 kilo fiber 

subuk muhammen bedeli 628 lira ve muvakkat teminab 4710 kuruttur. 
(486) 

IZWIR ENTER TASYONEL FUARINA 
iıtiralı ve ziyaret ediniz. En aon yeniliği n süzelliği burada görecekainiz 

20 ACUSTOS - 20 EYLOL 1937 

Sivil ve askeri aan'at mekteplerinin makine ve demircilik lmnnla • 
nnc:lan mezun ve yahut da çiftliklerd e ve ziraat müesseselerinde traktör 
ve ziraat makinelerini kullanmağı h akkile Öğrenmİf olup da yeni açılacak 
ziraat iılerinde istihdam olunmağa ta lip bulunanlardan sanat mektebi me -
zunlarmm tahadetname suretlerini, d iğerlerinin ehliyet vesikalarmı ve her 
iki lmon talibin de ıimdiye kadar bu lunduklan itlerden ~f olduklan 
hüsnü hizmet vesikalan ile üçer kıt'a fotoğraflanru bir istida ya bağlıya • 
rak tezelden Vekaletimize gönderme leri ve muvazzah adreslerini bildir -
meleri ilin olunur. (32) (157) 

Rnkırköy Sulh llukuk Hiikimli
ğinden: 

Müddei Ayamama çiftliği sahibi Ay
ıe Reıidenin müddeialeyh Yeşilköy A· 
yamama, Mecidiye çiftliğinde mukim 
Tevfik Otmanh aleyhine ikame eyledi· 
pi 200 lira alacak davamım cereyan e
C!eıı durupnumda müddeialeyhin ika· 

metgahmm meçhuliyetine mebni 15 gürı 1 

müddetle ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiı olduğundan yevmi muhakeme 
olan 11.2.937 perıembe saat 10 da Ba
kırköy Sulh Hukuk mahkemesinde ha
zır bulunmanız ilanen tebliğ olunur. 

(V. No. 20510) 

KURUN 
Abone şartl•,.a 

Y ıllılı il a yblı J a,tılı ~>': 
Memleketimizde 7SO 420 z;S :~ 
"Vabanct yerlere 13SO 72S 400 

~oı~ Birlijine) l SOO 9SO soO 180 
81rrmyen yerlere 

Ti.ırluyerun her poeta merkezinde ~ 
abone yazılır. 

Telefon 
ldareı 24370 
Yazı i,1eri: 2141, 

Poata Jcutusuı 4' bol 
T el.ıraf adrcei: KURUN lıı.n 

84aıldıiJ yer: latanhul Ankara cacld.,I 
V AKIT Y ıarda. 

Sahibi: ASIM US 
Nqriyat clirduörü: Refik A. ~ 


