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B1-1gilrı: 

5 incide: Avrupada 
büyük harp kopacak mı? 

Paris müzakereleri inkıtaa uğradı 

Nahoş vaziyetler doğabilir .. bütün bunların 
mes'uliyeti Fransanın üzerindedir 

Fransanzn hüsnüniyetinden, dürüst 
1 Atatürk Erkanı 

harbiyeye gittiler hareketinden şüphe edilmektedir Ankara, 23 (A.A.) - Reisicümhur Atatürk, 
yanlarında, Başvekil İsmet İnönü olduğu halde 
bugün Büyük Erkanıharbiyeye giderek iki saat 
kadar Mareşal Fevzi Çakmak'la görüşmüşlerdir. 

--- Paris, 23 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Öğleden 
sonra Hariciye Bakanlığında toplanan Fransız - Türk 
konferansı kısa sürmüş ve İskenderun Sancağı hakkında 
pazartesi günü başlıyan noktai nazar teatilerine her iki 
taraf ta bidayetteki vaziyetlerini muhafaza ettiklerinden 
nihayet verilmiştir. Milletler Cemiyeti Konseyinin son 
içtima devresindeki kararına tevfikan mezkur Konseyin 

Vekiller heyeti toplandı 

' gelecek toplantısından evvel bir anlaşmaya erişilmek 
Üzere konuşmaların tekrar ele alınması ve bu bapta Kon
seyin mazbata muharriri Sandler'in iki taraf ara!Lınd~ ye-

Ankara, 23 (TAN) - Vekiller Heyet i bugün 
saat 1 7 de toplandı. İçtima geç vakte kadar de· 
vam etti. 

Fronsarrtn dürüsf harelc.ef efmemesi yiiıünden bir an evvel istiklaline 
lcavuıomıyan Antakyanın Asi nehrine/en görülen manıara!I 

l=rgn~a" sulhe .k.~~ 
ağır bir mes'uliyet 
yükleniyor 

Taahhütlerini yqvmazsa 
Cenuo hududumuz tahdit 
Edı1memiş hale gelecektir 

Ahmet Emin YALMAN 

Antakya meselesi hakkında Pariste Fransa ile baş
. Jadığımız müzakereler neticesiz kalmıştır. Bunu 

'aten beklemek lazımdı. Fakat her şeye rağmen bir ümit 
PaYI ayırmaktan kendimizi alamıyorduk: F ranaa, bize 
karşı taahhütlerini belki de nihayet hatırlıyacak, bu ta
•hhütleri ayaklar altına almakla dünya sulhüne karşı 
~klendiği mes'uliyetin acı ve ağır manaaıru belki de son 
•arıiyede kavrıyacak ..• 

H ayır Paris müzakerelerinde bu yolda en küçük bir 
istidat görülmedi. Bilakis şurası anlaşıldı ki İn

tilterenin çok iyi anlamağa muvaffak olduğu Türkiye 
Cünıhuriyetine, Fransa tamamile yabancı bir hale gel
llıiştir. Karşısındaki Ankara Hükumetini tatlı sözle 
lvutulacak bir Babıali hükumeti sanmaktadır. 

M üzakereler gtıya yalnız fasılaya. uğramıştJT. Milletler Cemiyetinin 
huzuruna. çıkılmadan Fransa ile bir defa daha konuşacağız. Fa

~at bu konu,madan müsbet bir netice beklemiyoruz. Fransa 1921 de Türk 
llayrağına benzer bir bayrak altm.dva muht_ariyet~~i ka:bul. :.tti~i, ~~ni 
f)Uriyeden ayrılığını ve bize ya:kmlıgmı ~ile ve ıtıraf ettıgı hır Tür~ 
)"Urdunu yeni baştan Suriye boyundurugu altında koY1!1akta ~rar. . ~: 
~or. Beyrut ve Ta.rabJusu Suriyeden a~akla bozdugu Surıye bırligını 
böylece bir TUrk kütle«inin sırtından ta.mır etmek h~y~~ ~~~~mdan koş'! 
~or. Biz sulh ve Fransız dostluğu na.mma çok geruş duşunıruye, azamı 
fedaka 1 k ·· termiye ha.zrrtZ· Fakıat Hataym istiklalinden başka bir 
9ekli, ~~nJ':a mevzuu yapam.1.yız. Hatay Tür~üğünün muka~ckratma 
~akadar olmaktan vazgeçmemiz ve Hataym S~rıy~ ~yundu~gu altına 
tİ?'ınesini kahul etmemiz için silahla girişilen bır dovuşte maglup olma-

~~dan b&.;.~a ihtimal ve yol yoktur. 

F 
ransa ile anlaşmak ümidi olmadığına göre Milletler Cemiyetine 

belbağlıyabilir miyiz? . v • • 

Geçirdi -·miz ilk tecrübe ümit vererek bır yolda degı1dn:'. Milletler Ce-
btiyeti Hftaya üç müşahit gönderiyor. Fa.kat bunlar ne muşahede ede-

'ek n .. k1 dir 7 

Süt~ g~rec~ ~r rd~ mes'ul olan FranSiz memurları müşahitlerin önle-
line d'!'.n en . r a . eliler kulaklannı dolduracaklardır. Bin türlü tethiş 
~bi t'~rıc:·ı:urı~ertlerini dökmekten menedilec~tir. Türkiyenin bu 
~ar ealr~ e r lerd v bir işte bir l'li~1C·irı.üın~ilinin müşahitlere ref::ı. -

r ilca.dar O Ug'\l f Arkar.t 6 TllCJıia} 

ni bir müzakere açması muhtemeldir. 
Konfederasyon f ikri Almanya yeni bir 

macera mı ha2ırhyor Nahoş 

Sürprizler 
Olabilir 

Fransız - T r ük konuşma
ları sırasında Türk murah -
hasları İskenderun Sancağı
nın Suriyeden ayrılması hu
susundaki noktai nazarları -
nı muhafaza etmişler ve Almanlar İspanya 
içinde Sancağın tıpkı Suriye 

harbini 
ve Lübnan gibi bir memle- · 1 f k · f · } 

Bata;\' hakkmdıt, ancak iki ket olacağı bir konfederans - genışLe me ıs llJOrLarmış 
"1iP~s~~wii\f.1~ iu"!ffta " l.t'~ +an;o:_;.""4ıoHrm • ~ -. ogam~ ur, iil1 a· B l F Londr , ~., J - ffitTer dün Generaı Cöring 
memleketimizde du~,ııum~ S~· . u .

1 
str~t e d ransamn ile Harbiye Nazırı Blombergi dairesinde kabul etti. Mü· 

Fransanın hiisnüni~·eti \e dü- ny~ 1 e s . e? erun ar~- ~ lakat sabaha kadar devam etmiş bulunuyor. Mülakatın 
rüstlüğü hakkmda çok acı ~üp- sında ıdamesını arzu ettıgı mevzuu hakkınd s b. ·· l · · d 1 
heler uyandırmıştır. rabıta da muhafaza edilmiş l . .a re mken ır ~ey so~ en.mıyo~s~ a ... s-

H 
......... ·1m·1 ... ; Pan· d t 1 kt panya mese esının ve P. onomık vazıyetın goru.c.üldügü 
... ,Tn - se a\·e . e- o aca ır. 1 l · :c 

den Fransadır. İki gün ~üren an aşı ıyor. 
Fakat Fransız murahhasları bu tek ' Mülakatı .muteakrp tler müzakereler MnMmda bir an- · lifı kabul etmemişlerd ir, bunun Suri-

la.')ma husulü için Fra.nsa hiç- yenin parçalanmasına mani olmadı • 
bir hfümüni~·et ve ga.yret gös- ğınr, Şam ve Berut ile Fransanın im 
termemiş ve miiza.kerelerin in- zalamış olduğu muahedeleri ihlal 
kıtaa uğra.masana sebep olmuş- ed~ceğini söylemişlerdir. I<'ransızlar 
tur. Şimdi anla.<>ıhyor ki Fran- İskenderun ve Antakyadaki Türk a -
sa, he)'etimizi Parise çağırmak kalliyetlerine ait garantiler in 1921 
la. bizi O)'alamaktan h~ka hiç muahedesi fikr i içinde takviye edilc-
bir ~aye beslememiştir. Bu cek her t ür lü teshillere amade alduk 
~·oJda hareket, kat'in·en dü- !arını bey1\n eylemişlerdir. 
rüst sa~ılamaz. Rüştü Aras Ankıı :-adan yeni talimat 

[ Arkası 6 mcıda] alarak müzakereye yegane esasın ls 
kenderun sancağmm Suriyeden ayrıl 

[Arkası 6 mcıda l 

BUGDAY FlYAlLARI 
DÜŞMECE BAŞLADI 

Ekmek fiyatlarına yeniden zam yapılması ile neticele
nen buğday yükselmesi dün durmuş biiakis piyasada bir 
gerileme görülmüştür. Londra borsasile Şikagodan gelen 
haberler, buğday fiyatlarının 3 - 4 santim kadar düştüğü
nü bildirmektedir. 

Bu, İstanbul piyasasında, 
ki yükselmenin bir tevakkuf 
devresine girmesini temin 
etmiş, ayrıca, ihtiyaç halin • 
de, Ziraat Bankasının stok 
mallardan bir kısmım piya
saya çıkaracağı hakkındaki 
Ankara haberleri de tereffü 
üzerinde müessir olmuştur. 

Bir gün evvelki fiyatlara nazaran, 
dün, vasati 10 - 16 para kadar bir 
düşüş kaydedilmiştir. Polatlı malla· 
n 7,16, yüzde 5 - 6 çavdarlılar 6,25. 
yüzde 10 - 11 çavdarlılar da 6,22 
lruııış üzerinden muamele görmüş

tür ki, bu fiyatlar, geçen haftanın 

son fiyatlarından 15 para kadar da
ha noksandrr. Buğdayda görülen bu 
tenezzül, çavdar ve hatta arpa fi
yatlarında bile llı'~ndini lıis~ttirmisr

tir. 

( ArkMI 6 mcrda 1 

General Görin g 

Hitler Behter Garden'deki 
evine hareket etmiştir. Her 
Hitler Noel tatilini burada 
geçirecek t ir . 

Almanya bir maceraya 
afılacakmış! 

Londra, 23 (A.A.) - Nevs Chro
nicle gazetesinin diplomasi muharri· 
ri, Almanyanm iktisadi müşkülleri 

nin mütemadiyen artmakta olduğu • 
nu yazmaktadır. Alnıanyanın, siya • 
set inde cezri bir tebeddül hasıl ol • 
maması takdirinde, bir sergüzeşte a· 
tılması mümktindür. 

Bu gazete, Alman zabitleri ile !s • 
panyol asileri arasında mevcut olan 
gerginlikten bahsetmekte Almanya 
ile İtalyanın ise Akdeniz

1 

hakkında 
mutabık bulunduklannı yazmakta -
dır. Ayni gazete, Hitlerin İspanyada 
ki müdahalesini heyecanlı ve tehlike 
li bir surette tevsi etmcsi veya pa -
halıya mal olan sergüzeştin akamete 
uğradığım kabul ile buna bir nihayet 
vermesi ihtimallerinden bahseylcmek 
tedir 

ita lya ile Fransa 
arasında anlaşma 
Paris, 23 (A.A.) - Madam Tabouis, Oeuvre gazet~ 

sinde İngiliz - İtalyan muvakkat anlaşmasına benzer bir 
Fransız - İtalyan muvakkat anlaşması akdi için müzake
relere başlanılmış olduğunu yazmaktadır. Bu müzakere
lere şimdiden başlanılması Milletler Cemiyetinin 23 Ka· 
nunusanideki içtimaında bunların kafi derecede ilerlemiş 
olmalarını temin maksadın dan mümbaistir • 

Balear adalan meselesi Bu siyasetlerden birinin hedefi İn-
giltere ile Akdenizde anlaşmaktır. Bı1 

Londra, (Şunday Expre_s yüzden ?-..fussolini Balear adal· 
yazıyor) - Italyada şahsı· işgal etmek istemediğini söyli.lyor. 
yetler mücadelesi bulunma- Fakat ikinci siyaset , bu adalarda l tal 
dığr halde çifte bir siyaset yanın nüfuzunu idame etmekfa·. ttaı 
takip olunmaktadır. [Arkası 6 mcıda ı 
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Şehir Meseleleri 

Yangın yerleri 
Yapllmadıkça şehir 
Harabe kalacaktır 

M. Prost l!stanbul planı için tetkiklerini kısmen bitirdi 
ve hazırladığı avanprojeyi salahiyettar makamın tasvi
bine arzetmek üzere Ankaraya götürdü. M. Prostun İs
tanbul için neler düşündüğünü daha bilmiyoruz. Şehir 
nasıl, hangi sahalarda büyüyecek, hangi mmtakaları sı· 
nai müe.sseselere, hangileri kültür, ticaret, nakliyat.biz· 
metlerine tahsis edilecek; umumi meydanlar nerede ya
pılacak. Büyük ana caddeler nerelerden geçecek.. IIh .. 
llh .. Bunları tetkikat tamamlandıktan ve salahiyettar 
makamın tasvibine iktiran ettikten sonra öğreneceğiz .. 

Evvelce İstanbul Beledi· [eden; ayrıca Bostancıya kadar bir 
yesine üç mütehassıs tara- tramvay hattı uzatarak şehri Anado-

f d 
'l ·· ı~ lu sahillerinde gayri tabii bü)iiten 

m an ven en uç ayrı p an- '".,.. b 1 b ledi . . b'' ·· k k 

TAN 

DUnkU 
Merasimde 

Rozet alanlar 

Türkkuşu istanbul şubesi 
dün merasimle açlldı 

lnönü uçu} kamptna iştirak ederek Bröve oimağo muvalfal 
olan Türk.kuşu üyeleri 

, 

Kampta 
Muvaffak o1an 
Ta!ebelere 
Rozet eri verildi 
Ttirkkuşu lstanlbul şubesi, dün 

mera.simle açılmıştır. !nöntinde 
yüksek uçuş kampına iştirak ederek 
B ve C Brövesi. ve rozetini almıya 
11.ak kazananıaını Bröve ve rozetleri 
de kendilerine veri.lmi§tir. 

Merasime, saat on yedi buçukta 
baş1a.nnuştır. İstanbul Tayyare Ce
mıyeti idare heyeti azasından İsma
il Şevket, kısa bir nutukla Türk.ku
şu şubesini açmış, bunu Tayyne 

24 .12 - 936 --

Siyaset Cilem 
A vrupada İkilikler 

A vrupanın birçok memM 
rinin ya iç, ya dış siyasalı: 

da, yahut her ikisinde göze ç; 
ikilik var. Bu ikiliğin son derecE 
ranlı bir mahiyet aldığı yerler 
lunduğu için, fikir ve içtihat ih 
ınahiyetini geçmediği yerler de 
dır. Bu ikiliği muhtelif Avrupa ı 

leketlerinde takip etmek müm~ 
dür. ispanya bu memleketlerin 
şanda bulunuyor ve buradaki i 
bütün Avrupa memleketlerinde 
rülen ikiliklerin en tehlikelisi o 
kendini gösteriyor. 

Burada sollar ile sağlar ara 
altı aydanberi devam eden mü 
le, iki taraftan her biri har 
gelen yardımlarla kuvvet buln 
ve beynelmilel bir mücadele ç 
mesi tehlikesi de ayni nisbette 
maktadır. 

1 
. . _ ı.ı::ıı..an u e yesının en uyu u-

da stanbul şehrının, cogra- suru, mevcut kanuni mevzuatla bu 
fi, tarihi, sınai, ticari kabili- muazzam inşa hareketini tam;im e
yetleri hakkında oldukça, dememesi değil, hatta bütçe imkansız 
tafsilatlı tetkikler vardı. hklan da değil, şehrin büyüklüğünü 

________________________ , ___ , _ _, Cemiyeti umumi merkezi ikinci rei-
si Feridun Dirimtekin'in sözleri ta
kip etmiştir. Feridun Dirimtekin, 
demiştir ki : 

L.ondra gazetelerinden biri 1 
ya harbinin, yabancılar harbi c 
yüzünden arzettiği neticeleri şt 
kilde hül!sa ediyor: 

Bunlardan biri; İstanbul şehrinin tahdit için iktisadi amillere zamanın 
yaıkin bir istik'oaJde 1,200,000 - da icap eden ehemmiyeti vermemiş, 
2,500,000 nüfusu geçindirecek kadar şehir pJa.nmı, şehir arsalan üzerinde 
büyüyeceğini, öteki, "dünyadaki mü ki inşaatı kontrolden ibaret zannet -
na.sebatı ticariye yeniden tevazün e- miş olmasıdır. 
dince fstanbulun derhal birinci sınıf Ttirkiyede inkılaptanberi eskiden 
transit meıkezlerinden biri haline kalma bütün kanunlar değiştirilmış, 
geleceğini ,üçüncüsü de; !stanbulu faydalı olmadıkları anlaşılan yeni 
müreffeh yaşatmanın büyük küçük kanunlar ise kaldırılmış yahut t adil 
sanayiin !stanbulda teksifine, 1s- edilmiştir. lstanbul şehri için tstan -
tanbul kara ve sularındaki servetle- bul belediyesinin -eğer hatırlıyabil
rin ta.m randımanla işletilmesine seydi- teklif edeceği bir kanunu, 
bağlı olduğunu söylüyordu. Tilııkiye Büyük Millet Meclisi reddet 

Mütehassısların devrin siyasi, ik- mezdi. 
tisadi, içtimai temayülleri hakkındaki 
anlayışları biribirinden farklı idi. 

Prost beHci bir terkip yapar, belki 
de t ekliflerden birine temayül eder. 
ötekilerine benzemiyen orijinal bir 
plan yapması da muhtemeldir. 

Şehir plam ve Jehircilik 
Şehir planlarını şehir sokaklarının, 

evlerinin, umumi bahçelerinin tanzi· 
mine, bellihaşlI binalarmm şehrin 
ınuayyen yerlerine yerleştirilmesine 

Yangm yet/eri 
Yangın yerleri yapılmadıkça, Is -

tanbul bir harabe olarak kalacaktır. 
Eğer Bostancıya kadar genişliyen 
şehir sahasında, belediye hizmetleri 
icap ettiği kadar teksif edilemezse 
şehrin büyük bir kısmı kasabalaşa -
caktır. Buna benzer şeyler, içlerinde 
İstanbul nüfusunun büyük bir kısmı 
oturan, Kasımpaşa, Hasköy, Kurlu -
luş, ve !stanbul tarafının · bilhassa 
sur mahalleleri için de söylenebilir. 
Beyoğlundan Kasımpaşaya, Kasım 

ya.rıyan bir inşa. emri telakıki eden}er 
az değildir. Birçokları da şehir plan
larını şehirlerin temizlik, seyrüsefer paşadan Hasköye veya Kurtuluşa gi 
gibi belediye h izmetlerile karrştmr - dilecek yol yoktur. Istanbul surları -
\ar. Şehirciliği ayni zamanda şehrin 
coğrafi, tarihi, harsi, iktisadi, içti · 
mai, siyasi ililı .. ilah .. kabiliyetlerile 
toplu bir halde mütalea eden tetkik
ler bilhassa 'biııd.e nisbeten pek ye-

nm iç taraflarında., sur mahallelerin
de yaya bile dolaşııamaz. 

nidir. 

Taksim meye/ant 
Birkaç yıl öpce lstanbul belediye • 

sinde, şehir planını belediye vasıtala 
rile ve belediyenin elindeki mütehas

&ıslarla yapmak için bir temayül var 
dı. Yansenin Ankara planını tatbike 
başladığı ve Istanbulda Taksim mey
danının, Cihangirin, Ayaspaşaııın, 
Talimhanenin ve Istanbul cihetinde
ki yangın yerlerinin yapıldığı bu de
virde Istanbul şehrinin kazanç veya 
kayıplarını tesbit etmek hakikaten 
güçtür. 

Eğoer Istanbul plam daha evvel 
yapılmış, veya plandan önceki devir 
de inşaat müsaadeleri şehrin ekono -
mik, demoğrafik temayülleri gözö
n ünde bulundurularak verilmiş ol -
saydı, !stanbul şehrinde bugün beledi 
ye hizmetlerini bütçeye göre bu ka
dar imkansızlaştıran, dağılmalar, ve 
ya temerküzler olmaz, şehir daha. ko
lay tanzim edilebilirdi. 

Pro5fun yeni planı 
Diğer mlitehaseıııılarm yaptıkları 

gibi M. Prost ta. şüphe yok. ki, yeni 
planını bilhassa: 

İstanbul şehri nUfusunun gelecek 
on, yirmi, otuz, elli sene içindeki in

kişaf tahminlerine istinat ettirecek, 

ve şehir in9aa.trnın şehrin hangi mm
takalanne. hangi vasatilerle dağıtıla 
cağını, inşaatın hangi mıtakalarda 

menedileceğini veya hangi mıntaka
larm belediye hizmetlerinin dışında 

bırakılacağını bu tahminlerine giSre 

tesbit edecektir. 
Fakat derhal söyliyellm ki, ikinci-

Istanbulun bu meşhur meydanı 

"Taksim meydanı,, Prostun yeni pla 

11mda ne olacaktır?.. Cihangiri, A· 
yaspaşayı, Talimhaneyi tasavvur e
dilemiyecek kadar çirkinleştiren ve 
Istanbul şehirli.sine milyonlarca li · 
raya mal olan bu binalar şehrin müs 
takbel planında kıymetlerini ne de • 
rooeye kadar muhafaza edebilecekler 
dir?. Vaktile lstanbulu ziyaret eden si doğrudan doğruya şehir mütehas-
t ehir mütehassıslarından biri bize? sısının takdirine bırakılacak olan bu 

_ Cihangirde, Taksimde, Ayas- iki noktadan birincisine salahiyetle 
paşada !stanbulun müstakbel amele cevap verecek makam !stanbul bele-
mahallelerini yapıyorsunuz. diyesi değildir. 

Demişti. Belki bu bile değildir. Me İstanbul şehrinin nlifusu bir kır o-

Kubilay 
iç:n dDnkO 
toplantı 

Kubilay günü müna.sebetile dün 
bütün mekteplerde Türkçe ve tarih 
mualli.mleri tarafından talebeye Ku
bilaym ha)'atı ve inkılaptaki rolü 
hakıkında konferanslar verilmiştir. 

Maarif Cemiyeti İstanbul taıeıbe 

yurdunda da Iubilay için bir toplan
tı yapılmış ve heyecanlı nutuklar 
söylenerek hatırası anı1mıştır. 

Noel 
.,., . 

a~acı yerıne 

Köknar 
İsa yortuları dolayısile her sene 

bahçe ve ormanlardan kesilmekte O· 

lan Noel ağaçlarmm kesilmesi yasak 

edilmişti. Noel ağacı olarak kullanı

lan Köknar vıe Ladin çamlarmm 

saksı, fıçı ve küfe içinde toprağa di
.kilımiş olarak kull~nılmasma ve 
bozulmaks1zm tekrar yerlerine di

kilmesine müsaade edilmiştir. Beyoğ 

!unda bu cins çamların müşterisi 

fazla ve ağaç mevcudu az olduğun
dan bir metre boylularmm tanesi 
6 - 8 liraya ve bir buçuk metroluk
lan 10 - 15 liraya kadar satılmak
tadır. Geçen seneki fiyatlara nam
raıı yarıdan fazla fark vardır. 

Yüzük 
hırsızlığı 

"- Tiirkkuşu İstanbul şubesi, bu
günden itibaren çalışrmya başlıyor. 

Da.ha evvel faaliyete ba.şlıyan Bursa 
şubesile yakın bir zamanda faaliyete 

Başında talebe kasketi bulunan ba.şlıyacak ola.n İzmir ve Ada.na şu. 
genç bir çocuk, dün, Kuyumcular beterini diğer ıri.18.yet merkezlerinde 
çarşısına gelerek büyük taşlı bir pır açılacak şuıbeler ta.kip edecektir. Bu 

s,_reıtle uçucu bir nesil y~tirmek 
lanta. yüzüğü satmak istemiştir. Şiip yolunda büyük adnnlar atılmış ola-
he üuırine polise malfı:mat verilmiş, caklardrr. 
isminin Ragıp olduğu anlaşılmıştır. 1935 senesi bir öğretmen kad1'06u 

Ragıp, sorguya çekileceğini hisse- hazırlamakla geçmiştir. Geçen ilk
dince yüzüğün keındisine ait olma- baharda altı vilayet merkezinde e.çt
dığmı iddiaya kalBrışnuş ve "'ben bu- lan hazırlayıcı kurslarda yetişen ta. 

lehe arasından seçilenler lnönU ka.m
raya yüzüık satmrya değil, yüzük sa- pında toplanmış ve bunlar yelken u-
tm almıya geldim. Bu yüzük bana çuşu ve paraşütçülük sahe.smde. ye-
ait değildir. ,, demiştir. tiştirilmiştir. 

Fakat, karakolda verdiği ifadede Bir buçuk seneliık ça.lı~ada.n alı. 
ilk sözlerinin doğnı olmadığını, yü- nan neticelerle bihakkın iftihar ede

zUğün bir tanıd1ğna ait bulunduğunu biliriz. Bugün Türk planörcillUğü 
ıı.nlatmştrr. YUzüğe 500 lira kadar büttin dünyada tanınmış, İnönünde 
krymet takdir edilmiştir. Zabrta, yapılan rekorlar bizim ;planörcülük 
tahkikata devam etmektedir. sahasmda. en başta giden milletler 
Rıza isminde biri de dün, çarşıda 

kıymettar bir yüzü.k satarken yaka- arasında yer almamızı temin etmiş-
la.nım.ı'ltır. tir.,,, 

Jh..,111 .. h•ı viizüğün ı>vvela kendine Feridun Dirimtekin, bundan cıonr$1 
a.it olduğunu söylemiş, fakat sonra- planör ve para.Ş.litçülükte olduğu gı
dan çaldığını itiraf etmiştir. bi motörlU tayyarecilik sa.hasında 

Mantar 
Fiat'arı 
Pahalılanıyor 

da harekete geçildiğini söylemiş, İs
tanbul Tür~şu üyelerine muvaffa. 

klyetler temenni etmişttir. 

Bundan sonra, kampa iştirak e

den talebelere Bröve ve rozetleri 

tevzi edilmiştir. 

İspanyada KataJonyadan ithal e- "B,,. Brövesi ve ''B,. rozeti alan-

dilmekte olan şişelik muhtelif boyda ar: 

Ç k 1 Q k mantarın gittikçe azalması ve harp Naciye Toros, Fünızan Kestelli, e QS va dolayısile getirilememekte olması Vasık Balkışı Rahmi, Karniran, Bür. 

Malları hakkin-
fiyatların pahalılaşmasına sebep ol- ha.n Tuğsavul, Ali Aytaç. 
muştur. Mantar fiyatları, bini yüz 

Y 1 C Brövesi ve rozeti alanlar: 
kuruştan yüz elliye çıkmıştır. ~ nız 

d 1 k 
· tsta:nbulda senede yirmi beş milyon Tahir Yalçm, Musa. Gürsel, Ra-a veri en arar tıpalık mantar kullanılmaktadır. ımn Tat, Abdullah Ertur, Tahsin 

1 - ispanya harbi netice 
Sovyet tayyarelerinin Japon ta 
relerine faik olduğu anlaşılmış 

2 - Almanların tayyarelere 
şı kullanılmak üzere icat et1 
topların çok tesiri olduğu lsı 
harbi ile göze çarpmış bulun 
Daha önce bu çeşit topların, t 
bardıman tayyarelerine tesir e 
diğine inanılıyordu. Frankonur 
!andığı toplar bu nazariyeyi ip1 
ti. • • • 

ikiliğin bir şe-kli de AtmanyB< 
rünüyor. Londra gazetelerinde 
Alman ikiliğini şöylece hülase 
mektedir: 
"Almanyanın Nazi partisine 

ribirine zıt iki grup vardır. Bi 
gözlerle şarka, yani Rusyaya. k 
garba doğru bakıyor ve lngiltı 
Almanyaya eski mUstemlekı 

iade etmesini umuyor. Doktor 
bu ikinci grupun başındadır vı 
manyaya müstemlekeleri iade 
madıkça mesele çıkaracağını s 
mektedir. Almanyada, tereya 
sair yağlar vesikalar ile dağıt 

Memleket gerçi muha~ra altır 
ğilA.~-- c~ı...-"' .nnJu.A .. !;;Rht b..Mc 
must.~m ı eKesizlikten İ lerı ı:r,t:: 
söylemektedir.,, ~t """ 

,. • * 
Fransadaki ikilik ise iki fikiı 

tebinde göze çarpıyor. Ayni L 

gazetesine göre bu fikir mektE 
den birinin başında M. Blum; 
rinin başında Daladiye bulunr 

dır. 
Blum, Fransanın kuvvetine 

gilterenin müzaheretine güv 
ve Sovyet Rusya ile Fransa a 
daki paktı bozmak istemiyor. 
diye ise Almanya ile anlaşmak 
tarıdır ve bu uğurda Fransa · 
yet paktını feda etmek lehind 

* * ... 

23 Teşrinisani 936 tarihine kadar B /' · A. - / Tekin, Necip Tulgar, Adnan Tetik. 
Türk gümrüklerine gelmiş olan Çe- er f n VCl Qr İstanbul Tayyare Cemiyeti Müdü-

koslovakya mallarının 31 Kanunu- S • • D f rU İsmail Hakkı Başak'm kısa. bir 
evvel 936 tarihine kadar kontenjan ergısıne ave hitabesinden sonra yeni idare heye· 

Lehistandaki ikilik, Alman 
tarlığı ile Fransa taraftarlığı 
de tezahür ediyordu. Nihayet 
siyaset süzüle süzüle A1man 
Rusya arasında bitaraf devlet 
ku teşkiline doğru gitınekted 
giliz gazetesine göre Lehistan. 
manya konuşmalarının gayesı 
Lehistanın Sovyet Rusya ile 
ya arasında kuvvetli bir set i 
muvaffak olması Avrupa i~ 
yırlı sayılıyı0r. 

harici serbestçe memlekete ithaJ e- Alman avcılar cemiyeti umumi tine şu zevat seçilmiştir. 
dilmesine hükfunetçe karar verildiği merkezi, Ankara avcılar cemiyetini Reis Emekli tayyareci Nuri. tkin-

haber alınmıştır. 
Fakat, bu hususta hentlz tebligat 

yapılmadığından ta.kas muamelesine 
başlıanrrna.mışıt:Jr. Emrin bugünlerde 
TüJıkofise ve gümrüklere gelmesi 

beklenmektedir. 

lki Parmağı Koptu 
Kas1mpaşa.da oturan Abdullaılı, 

Boğazkesende Süleymanm fuınmda 
hamur makinesini ta.mlr edel'ken eli
ni kaptırmış, iki parmağı kopmuş -

tur. 

Berlinde açılacak beynelmilel avcı- ci reis Rüştü, azalar : asim, Bür~a~ 
lar sergisine iştirak etmiye davet Naciye, Kamiran, Rahmi, Hıcrı, 
etmiştir. Bu sergide avcılığın bugün Mustafa Levent. 
mazhar olduğl.l tera.lddlerle beraber TUrklkuş.una yaztlı talebeye ın~
muhtelif devirlerde geçirdiği safaha- ayyen gilnlerde nazari dersler verı· 
ta ait eserler gösteıilecektil'. lece4t, kamp görenler tarafında~ 

Otomobilden Denize 
Yuvarlandı 

konferanslar tertip edilecek, yem 
talebe yazılacaktır. 

Oıtüıte lki Pantalon 
Dün gece saat iki buçukta Ma.kbu~ Giymiş 

le isıninde bir kadın Arnavutköyiin-
deki evine gitmek Uzere otomobile Polis ikinci şube memurları, Müref-

• • • 
ltalyadaki iki cereyan bi1ha 

denizdeki vaziyet ile alakı 
Bunların biri Balear ade.\arıı 
a\tma almayı, biri lngiltere 
!aşmayı istihdaf ediyor. 

deni dünya ameleyi apartımanlat" - tu gibi açık hava ile kendi kendine de 
dan çıkarıyor . Bahçeli küçük evlere ğil, devletin büyük inşa planmda Is • 

tanbul şehrine vereceği (sıhhi, harsi, 
rerleştiriyor. iktisadi ilah .. ilah) hizmetlerle müva 

Şi§liclen Yec/ikuleye . 
1 

ak _ _._ ___ ,_ ........ ı..,..;,... h · · 

biıuniştir. Otomobil Arnavutköyünde teli Süleyman isminde bir Eıabtkahyı 
durmuş, Maıkı'bule otomobilin de.niz yakalamışlardır. Mürefteden !stanbu
ta.ra.fma. gelen kapısından inerken la yeni geldiği anlaşılan SUleyınan, 
mtlvazenesim. kaybettiği için denize fu>tüst.e iki pantalon giymiştir. Belin
düşırnüştür Mıtkbule denizden çıka· de de bir tumar kumaş çıkmıştır. 

Bu misalleri çoğaltmak m 
dür~ Fakat Avrupanın sulhü 
kadar olan bu misaller sulh 
hayati mesele üzerinde baş 
ren esaslı ayrılıkları tebarü~ 
mekte ve Avrupanın yaşayı~ 
çok ihtilaflı meselenin, sulh 
si olmadığını meydana çıka 

zı o ar a.L ...... ~ ve ~"" acmmı 

Şişliden Yedikuleye kadar oıan bu artma nisbeti tesbit edecektir. 
lstanbulda eğer geçim imkanları .e-
min edilse üç milyondan fazla insan Onun için biı; M. Prostun tetkik-
oturur. Nakil vasıtaları tanzim edil- !erinin neticeeini bildirmek ve tedbir 

lerini anlatmak üzere Ankaraya ça -
dikten ve ucuzlad:ıktan sonra ise;Pen ğınlmış olmasını çok tabii ve zarurl 
diğe kadar Anadolu, Ayastaf anosa 
kadar Istanbul, ve karşılıklı Boğaz buluyoruz. N. Tay 

Hanların Sıhhi Kontrolü 

sahilleri en mükemmel sıhhi şartlar
la şehrin birer mahallesi haline ge • 
lecek ve o zaman Istanbul 4,3 mil -
yon nüfuslu Londradan 4,2 milyon Şehrin kenar yerlerinde bulunan 
nüfuslu Berlinden, 2,8 milyon nüfus hanların sıkı bir mhhl kontrol altt
lu Pa.risten daha büyük olacaktır. na a.lmma.st alakadarlar& bildirilıniş
fstanbulun gelecek yıllardaki nüfusu tir. 
hakkındaki tahminler nedir?. Srhhl şartlara. riayet etmiyen han-

lstanbul BeleJiyesi ve plôn lar. ilk defasmda birer hafta müddet-
.. -+--- -- - """ "",..."'~"' alT-

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Ş ehrtmızdekl saatçiler arasında 
bir cemiyet kunılması lçin 

bir t.eşebbüs vardır. İsta.nbulda. 200 
ka.dar saaW vardır· 

• 
R omanya htikfimettrdn yeni An-

kara sefiri Aleksandr TeJe
ma.k diin akşam Anka.raya gitmiştir. 
Sefir, Ouıns. güntl Oümhurrelslmbe 
ftimatna,nıeeinl takdim edecektir. 
Bu merasimden sonra htlkfimetiınlz 
ricalini ziyaret edecek ve Y ılbeşı 
yortula.rnu geçirmek üzere İstanbu-
1 .. tlö~pr,ektir. 

rtlarak öiümden kurta.rı:l.ınıştJr. Tahkikata devam edilmektedir. 

\W(Vi/.\&~HAVAI 
24 Birincilı:anun ı 

PERSEMBE 
Bugünkü hava: DEClŞlK 

Hava rasat merkezlerinden alınan maln
mata göre: bugü~ hav~; . hafif balutlu ge
çecektir. Rüzgar ıımal 11tika.ınetten eeecck-
tir. 

Dünkü hava 
Dün hava kısmen kapalı. kısmen açrk geç

miştir. Rilzglr ıirnal ist.ilr.~metten saa~t~ 
• - • ·• --•-- ·"- ' · •' • ,.,mıstır. H:avıt tazV\kı 

12 nci ay Gün: 359 Kasım: 47 
1355 Hicri 1352 Rumi 
Şevval: 10 11 Birincikanun 
Güneı: 7,24 - Ofle: 12,14 
ikindi: 14,33 - Akşam: 16.41\ 
Yatsı : 18,24 - Imslk: 5,3ti 

dır. 

Ömer Rrın DO 

Takas Yolsuzluğu D 
Dün asliye üçüncü ceza m 

sinde 42 suçlusu bulunan ta 
istimali davasına. devanı edil<l 
kemede bazı suçlulan avuka.1 
sil ediyorlardı. Bazıları da bi 
mişlerdi. tstinabe suretiyle d 
lerine katar verilen suçlular 
da henüz cevap gelmediği iç: 
lr ı:omı:> 1 R Kanunusaniye bıra1 
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ispanya asileri arasında 
Alman zabitleri de var 

murahhası 
ahmaklıkla 

Sovyet 
Frankoyu 

ittiham etti 

KÜÇÜK HARiCi 

HABERLER 

M eksikada oturmasına mü 
saade edilen Troçkinin 

Oslo'dan yola çıktığı resmen 
teyit olunmaktadır. 

• • 

L d 23 (TAN) ~ Madridi müdafaa heyeti ~ugün 
en ı::a ~:~mi tebliği neşretmiştir. Tebliğde: ~adrıt c~p
Lel · d h. b' h"dı'•e vukubulmamıştır denılmektedır. n erın e ıç ır a .. . , . · · d 

Hükumet kuvvetleri dahaevvel Boadılle yı ıstır at et-

R onıanya hariciye bakanı 
Antenesco dün akşam 

Paristeıı Bük reşe hareket et 
nıiştir. 

rniş ve beş gündenberi de-ı • • • 

\7am eden asi hücumlarına ç·ınde yu z bınlerce 
karşı gösterilen şid.detli mu- _ . 
kavemet ve mukabıl taarruz 

:~:~~fak1yetle . neticelen - insan boğazlaşacak 
Cü.mhuriyetçiler, asiler tara!mdan 

1'gal edilmiş olan M.adridin Usera va
t'OfJunda.ki son evleri istirdat etmişler 
•e asileri Kara.bançeden ta.rdetmiş -
~rdir. Dinamitçiler dün, öğleden son 
l'!. Madridin sekiz kilometre cenubun 
da.ki Villa verada asilerin işgal etmek 
le oldukları bir siperi berhava etmiş
ler ve asilerden 60 kişi telef olroU§ -
tur. Asi tayyareler Madrit-Alike.nti 
deıniryolunu kesmek için bombardı
t'l\an yapmışlarsa da. Cümhuriyetçi· 
lerin a.vcr tayyareleri bunları kaçır
bıışlar ve bir tanesini düşürmüşler
dir. Dün asilerin bataryalanndan att
la.n üç obüs telefon bin68m& isabet 
~ ve bir delik açm?Ştır · 

ALMAN ZABITLERr 
bün Madrit hükiımeti &&ilerin m&ık

tulıeri arasında Alman mbitleri ve 
'8kerleri bulduğunu aöylemift,i. Bu
gün esiler buna mukabele ederek Be
a.dillada 120 yabe.ncı ceıeed.i bulook· 

.,._. ·- • - - 4--•11.vU"'rc. 

tnensup olduklarını anlatmış. bunaa.n 
başka üçüncü enternasyonale ait bir 
bayrağı ele ge<(irdiğini ili.ve etmiştir. 

ASiLERiN TEŞEBBÜSLERi 
Bugün iki tara.fm rüesası da top -

lanıp vaziyetlerini görüşmüşlerdir. 

General Franko Avilada. asi kuman -
danJarla bilhassa. General Mola ile 

' görüşmüş ve daha sonra Salamanka -
l-'a gitmiştir. 

A.siler Sevilde bir tayyare mektebi 
~nuya ve burada 40 pilot ile 60 tay
lrare mühendisi yetiştirnıiye karar 
\>erınişlerdir. 

Valensiyadı& toplanan Ispanya hü
~eti rejime karşı cürüm irtikabile 
ttla.znun bütün mevkuflar için mecbu-
11 iş kampları ihdasına, bu senenin 
'l'etrunu.zundan daha evvelki ınahkiı
bıiyetlerin adliye sicillerinden çıka
ttlnıuma karar vermiştir. 

ADEMi MÜDAHALE KOMiTE
SiNiN KARARLAR! 

.Ademi müdahale komite.si bugün 
l.ol"d Plinot'un riya.seti altında toplan 
b\ıı \1e Ispanyada bir mürakabe tesi
ti. ıneeelesini görüşmüştilr. Komite, 
bıUrakabe projesini silr'atl~ ta..tbika 
tara.fta.r olduğunıu göstermt!l! ve pro
Jenin 10 günde oeva.p verilmek üzere 
~.Pl.lıyadaki iki muha.snn tarafa gön 
~rilınem kararJaştrrıınıştrr. Sovyet 
d~legesi Maiski general Frankonun 
8on ceva.bmı mevzuu be.hsederek bu
b\ııı bir hamakat mecmuası olduğunu 
,.e F'rankonun komite tarafından vu -
~hm tekliflerle baştanbe.şa. alay 
~k cUr'etinde olduğunu söylemiş -
lir. 
ltaıya murahha.sr Valensiya. hilku

bıetinin hala teklife cevap vennediği
tı.i eöylemiş ve reis Lord Plimot bu 
hokta.inamn kabul etmiştir. 
~ihayet Lord Plimotun projeyi iki 

tarata tebliğ etmesi kararlaştrrlmış-
ttı-. 

1-fukuk l'kinci Smıf Talebesi 
Hakkındaki Karar 

.Ankara, 23 (TAN) - Maarif Ve
ltaıeu, İstanbul üniversitesi Hukuk 
lı'akültesi ikinci smrf talebesinin fa. 
~tey-i 3 senede bitirecekleri hak
~daki kuvı, rektörlilğe bildirmiş-

iki taraf arasındaki müzake

rahn neticesi meçhul 
Londra, 23 (TAN) - Çinde hükumet kuvvetleri, 

Çan-Su-Liang'm kumandası altındaki asilere karşı aske· 
ri harekatı üç gün daha tatile karar vermiştir. 

Buna sebep, Mareşal Çan - Kay --, --------
Şek'in kayınbiraderi Sooney ile hem-
şiresi Bayan Çan - Kay - Şek'in Sian- V · b 
tuya muvasa1a.tten sonra gönderdik- l\..lZ faJe et el 
leri telgraftrr. Telgrafın alınması ü -
zerine muhasamatın durdurulmasın- k j k 
dan isyan hadisesini müzaıkere ile as er l 
bastırmanın ve Çan - Kay - Şek'i mu
ba.rebesiz .kurtarm&JUn mümkün ola
oe.ğı sarulryor. 
Diğer taraftan Mareşal Liang'in 

Sianfuyu müdafaa için kuvvetlerini 
hazırladığı ve çıkara.cağı kuvvetlerin 
?ıııt"IO /'\JV\ ,: ..._ .............. ~ ~'t..:l.!--:a......-ı..:..~il'! 

Şimdilik muharebe ihtimali bira.z za-

yıflam~tır. 

Bay Soong'un yarm Çine dönmesi 
çok muhtemeldir. 

Avusturya 
Almanyadan 
Silah alacak 
Londra, 23 {Radyo) - Avusturya 

Başvekili doktor Şuşnig bugün beya
natta bulunarak, Almanya ile Avus
turya arasındaki ticaret müzakere • 
!erinin Noelden sonra devam edece -
ğini bu ticaret muahedesi mucibin • 
ce .Aımanyanın Avusturyaya lazım 
olan silah ve mühimmatı vereceği -
ni ticaret muahedesi ile beraber kül
tü~el bir muahede yapılacağını söy

lemiştir. 

31.000.000 
lirallk su 

planı hazırlandı 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden)

Bundan bir ay kadar evvel yurt kal
kınması ve hayatı ucuzlatma tedbir· 
lerinin başında gelen su politikasını 
ve devlete 31 milyon liralık taahhüt 
icra.sına salahiyet veren ilk kanun 
projesi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Su işine ait esas hazırlıklar, evvel 
ki gün Natıa Vekaletinde Başvekilin 
huzurlarile bir daha gözden geçiril -
miş ve kanun layihasının alelusul me 
rasimi ikmal olunmak üzere vekalet 
lere gcinderilmesi kararlaştırılmış -

tır. 
Layiha, dün Nafıa Vekili tarafın -

dan imza edilerek muameleye kon· 
muştur. llk tahsis olunan para m.ik -
tarı 31 milyon liradır. Proje, Kamu -
tayın bu devre içtimalarında görüşü 
lecek ve kanunlaştrrılarak derhal tat 
bikata başlanacaktır. 

hk planda Adananın su işi vardır. 
Ecnebi memleketlerden mütehassıs
lar celbedilnıesine teşebbüs olunmak 

tadn. 

dersine 
haşlıyorlar 

Ankara. 23 (Tan muhabi -
il . ,,,~uı • ı ~4u1t1•-· ... -.-.u!ut ua 

memleket müdafaasında, er -
kekler gibi, vazifelendirilece
ği hakkında verdiğimiz haber
ler bugün tatbik sahasına gir
miş bulunuyor. Maarif Vel<ale 
ti, mekteplerimizde kızlarımı
ıın da askeri ders görmeleri 
hak•kında bir kararname pro
>~i hazırlamış, Başvek!lete 
vermiştir. 

Maarif Vekaleti, bu lıı;ararı
ııı mekteplere hafta içinde bir 
tamim ile bildirecektir. Aske
ri dersler, önümüzdeki ders 
yılından itibaren verilmiye 
başlanacaktır. Orta mektep -
ferde kız talebeler, erkek ar · 
'<adaşları gibi, nazari asker -
lik dersi göreceklerdir. Bu 
derslere lise sınıflarında umu· 
mi bir şekil verilecektir. Bu 
umumi dersler, kız talebelere 
göre tanzim edilen bir müfre· 
dat programile yapılacaktır. 

Romanya ve 
Fransa Erkanı 
harp Reisleri 
Paris, 23 (A.A.) - Echo de Pıı. -

ris gazetesi, Romen genel kurmayı 

şefi Ceneral Samsonoviçin Fransız 

askeri otoriteleri ile temas etmek ü

zere Parise geleceğiııi' haber vermek 
tedir. 

Ankarada Kubilay İhtifali 

Ankara, 23 (TAN) - Şehit Ku

bilaym 6 mcı ölüm ytlı münasebetile 

bugün Ankara Halkevinde mera.sim 

yapılmıştır. Kesif bir halk kütlesinin 

bulunduğu bu toplantıda dil, tarih, 

ve edebiyat kolu başkanı Enver Beh 

nan'm açık nutkundan sonra kız ve 

erkek liselerinden iki genç nutuklar 

söylemişlerdir. Öğretmen Fahrettin 

lrdel'in bir hitabef!linden sonr& top

lanbya nihayet verllmiştil'. 

~fi.EK 
Verem 

·verem bir tehlikeli hastalıktır. Fa
kat inanmak İ!litiyonım ki; hele b~ 
langıçta iken önüne ge<;ilmeosi artık 

kolaylaşmrş hastalıklardandır. 
Esldden ince hastalık ad.mı ,·er-

dikleri bu nıarazm şimdi bilinmedik 
~ tarafı kalına.dı. Kuwetli gıda, lyt 
~·hava yani insan gibi yaşamak bu 
1 hastalığı tepelemede en büyük imil 
1 oluyor. 

Yilôyet Parti Kongresinde bulunanlar 

c. H. P. Vilayet 
kongresinde 
yapdan temenniler 

Veremi methedN!ek deiifun. O 
berbat bir ha~talıktır. Lakin itiraf 
etmeliyiz ki bu 7..atnanm \·eremlilerf 
bundan on beş yirmi sene ~,·yelkl 
hastalara nazaran çok daha taJihll 
ve afiyet ihtimalleri çok daha fll7.la
dır. 1.:.me söylüyonım: Bir -;artla: 

Evnlden önlemek n insan gibi 
yaşamak. 
' Verem bir <'emi~·et ha.o;;talığıdır. 
Yani düc;;tü~ yere, öteye beriye bu· 
ıa.5ır. Dikkst edilme7M yakmlanna 
g~er. Lakin doktorlarm dediiine 
ba.kılrrsa içinde nrem mikrobu ol• 
mrran hısan ~·oktur. 

Akayın Beıediyeye 
ıçzn tesebbüsierde 

geçmesı 

buiunutdu Fakat, \'Ücudii za~'Tf hulun<'9 
mel"da.na çıkar. Ttplu ihtilal gibi. 

İstanbul Halk Partisi Vilayet merkezi kongresinin 
ikinci toplantısı, dün yapıldı. 

Dilek Encümeninin, kazalardan gelen dilekler hakkın
da yaptığı tetkikler sonunda vardığı neticeleri izah eden 
mazbatası okundu. 

Bilmflm neden v<>rem edebiyata 
cirmktir. (Ladam Okamet~·a) da en 
yiiksek tde-bivat çe..,nisi almış olan 
~·eremin umalrm ki: kat'i tedavi<d 
,-akla.c;;bkra bu edebiyat ha.cıtalığı 
~lmak. rüt~i de ortadan kalksm. 

Çok uzun olan bu maz ba
tanın kongre heyeti umumi
yesince kabul edilen esaslı 
noktalarını aşağıya yazıyo -

Partinin iç işlerine aif kararlar 
Bundan başka Partinin iç işlerine 

ait bazı noktalar da mevzuu bahsedil 
ıniş ve mazbalada zikredilen şu hu
suslar aynen kabul edilmiştir: 

ruz: 
Akay idaresinin, Adaların imarına 

yardım etmesi için, Şirketi Hayriye
nin yaptığı gibi inşaat malzemesini 
hususi vesaitle Adalara nakletmesi. 
Adalar yolcu bilet ücretlerinden ten
zilat yaptırılması için teşebbüslerde 
bulunulması, tabii ömürlerini doldu -
ran köhne vapurların yerlerini yeni 
alınacak sliratli vapurlara terkeyle -
mesi i<;in iktisat Vekaletine başvu -
rulmast. 

Beşiktaş ile Taksim arasında işli -
yen otobüslerin almakta oldukları üc
retlerin makul hadde indirilmesi. 

Otobüs servisleri 

Mazeretsiz davete icabet etmiyen a-
azaların cezalandırılmaları. 

Parti mensuplarına gerek hükfunet 
dairelerinde, gerek müe!lı;esatta terci
han iş verilmesinin temini. 

Yıllık kongrelere mazeretsiz gelmi
yenlerin P" rtiden çtka rılmalan. 

Aıolortn teklifleri 
Bundan sonra kongre azalarından 

bazıları yeni tekliflerde bulundular. 
Bu arada evvela Adalar delegesi Av
ni Yağız, sözalarak. muazzam teşki 

liıtlı ile deniz müeı1ı:ıesesi bulunduğu
nıu söyliverek dedi ki: 
"- Akay, Şirketi Hayriye ve Ha-

ou •• .ı ..... 5uuc cı.rwuaı..u.. ~ı.no--utvbUs ııı: bır <'!l1:1e toplanır. :Bfr bUtqe, bfr 

ihtiyacının bugünkü gayri müsait me~licl idare ve bir miidi.irü umumi 
şartlar içinde ve muhtelif ellerde ida- ile idare edilirı:ıc tabii masraflar aza
resi keyfiyetinin halkın geı·ek emni - hr. Masrafhr azalmca halkın keııe

yet. gerek sıhhati bakrmmdan mah - sinden ödemiye mecbur olduğu bilet 
zurlu olduğundan bu işin, artık sürat- ücretleri de ehemmiyetli surette ten
le belediyeye mal edilmesi ve yeni mo- zil edilebilir. 
dem arabalar tedarikiyle seferlerin, Benim bu kongreden ricam, bu dile-
şehrimizin ihtiyacına göre tertibi. ğ~min gözönündc tutulmaı:n ve Anka-

Istanbulun spor ihtiyacının müm- rıı.daki Büyük Kurultaya gidecek de
kün mertebe tat.mini için Yenibahçe lcgelerin bu talebimi terviç için çalış
sta.dyomunun bir an önce inşa ettiril- malandrr." 
mesi. Delegelerden Niyazi Tevfik. Fal-

Pendik, Yakacık ve civarının elek- kevlerinin faydalı çalışmalarındırn 

trikle tenviri için şirketin isted~ği pa- bahsederek, Halkevlerinde bekar ta
ranın asgari hadde indirilmesi. lebe için yeni tesisat yapılamasını. pan 

Nak-il vasıtalarının diğerlerinde ol- ı;iyonlar açılma.c;ını teklif etti. fotan
duğu gibi tramvay şirketinin de mek- btıla fazla seyyah celbi için Tzmirde 
tep derecesine ve talebenin yasma olduğu gibi bir panayır veya ı1ergi a-
bakmadan bütün mekteplilere cılmasmın belediyece tetkikini iste -
paso vermesinin temini. di. 

Dispanseri bulunmıyan yerlerde dis Terk0c:ıun terşih hııvuzlan yanma 
panser tesisi. fmtre konulmasını, bir de anormal 

Çoouklarmuzı sıhhi ve terbiyevi çocuklar için büyük bir enstitütil açrl
şartlarla büyütebilmek için çe<:uk bah mRsmı teklif etti. 
Çf'leri açılma.c;ı. Kartal delegesi Şerııı fettin. Kartal 

NASIL YAZIYORUZ? 
~~,~----- l'.ı//T".I' ........... ....... , 

Yalmz bu gmıel müUihaza diişümne 
vakıalarını diğer biitiln. vakuılardam 

indi olarak ayrı tutmağa ve "Karte
ziyen" deııileıı Dekartcılar'ın farz et
tikleri gibi dü.-§ii.nme>ıiıı fiil ve hare
ketlerden pek uzak olduğunu iddia et
tirmeye kô.fi değildir. - M. Şekip 

Tunç, Yeni Tilrk, 1 - 1~ - 1936. 
"Diğerlerinın hepsi., manasmda "diğer 

bütün ... ,, değil, "bütun diger ... ., deriz. 
"Diter bıitlin .. .,, denince "bütün,. zarf ol
maktan çıkrp "tam,, ma.nasmda sıfat olu
yor. o halde "diğer bütün vakıalar., 
terkibinden: "Bırtakım butlin, yani illeti, 
mebdei ve ınlinteha~ı kendinde olan va
kıalar, birtakım da yarım vakıalar var
dır; biz düşünme vakıalarını diğer bütün 
vik1alarla mukayese ediyoruz., manası 
c;ikar. Halbuki muharririn böyle bir kas
di yok. 
. '' Ayri !Utmak., tabiri; burada; hiç ye. 

:ınde d~ğıl. Çıinkü düşünme vakıaları, di
ger vakıalardan başka mahiyette olmasa bi
le, onlardan ayrıdır. 

Fakat "indi olarak" kaydi bizi tenvir edi· 
7or. Cümleyi tekrar tekrar ~kuyor, o "indi 
o~arak'.' kaydmm bir lüzumu olduğunu id· 
dıaya ımk~n yoktur. Fakat M, $ekip Tunç 
"Düşünme nedir?" adlı makalesinin altına ; 
"Pierre Janetye gore" kaydını koymuş· •·a
ni makaleaini Pierre Janet'nin bir es~r.in
den tercüme veya iktıbae etmiş. Acaba "in
dt olarak" frana .... ~.& metni., hanııi lc:elime-

Alıfei 

ıinın karşılığıdır. Bende Dr. Janet'nin ki
taplaıı yoktur, onun ıçin karşılaştıramadım. 
Fakat o "indi olarak ayrı tutmak", bana 
öyle geliyor ki "distmguer subjective
ment" gıbi bir şeyin tercumesidir. Zannet
tigim doğru ise tercüme yanlıştır, c;ünkü 
oradaki "subjectivement", "indi olar.· " 
değil, "mahiyet itibarile" demektir. Cüm
leyi, bu tashihi yaparak okuyalım: " .•. dli· 
şünme vakıalarını diiier vakıalardan mahİ· 
yet itibarile ayrı tutmak ... " Mana düzelive
riyor. 

"~arte:ı:iyen denilen Dekartcılar..... M. 
Sekıp Tunç "Cartesien" sıfatının türkçede 
anlaşılamıyacağını duşünerek anlatmak is
temiş. Çok iyi etmiş. 

Fakat bunun için birkaç yol vardı: 
1 - "Cartesien" kelimesini büsbıitiın kal
dırıp sadece "Descartes'c;ılar" demek; 2 -
"Cartesien'ler yani Descartes'çılar" demek: 
3 - "Cartesi~n'ler (Descartes'çılar)" diye 
yazmak ... Bunları bırakıp en olmıyacak 
şekle başvurmuş· çlinku "Karteziyen deni
len Dekartcılar ... '", "Descartes'çılar iki (ve
ya daha c;ok) kısımdır, bl;lnlarm Ca:tesien 
diye anılanlan .. " demektır. Halbukı Des
cartes'çılar aralarında birtakım ayrılıklar 
olsa biie, hepsi de birer "Car_t~sier_ı" dir. 

Dekart, ,{arteziyen ... Ecnebı ısmıhasların 
imlasını drğiştirmeğe hakkımız yoktur. Ger
çi M. Sekip Tunç da, makale~iniı; b~şında, 
Fransız filosolunun adını asıl ımlası ıle, ya
ni "Dcscartcs" şeklinde yazıyor; iş sonra
dan dcıci~iyor. Fakat o da, makalesinin müıı
veddeır.ini, mürettibin doğru dizmesine yar
ıl= edecek lıir surf'tte Ya•"•aydL 

Gerçek diyorum. Nedoo verem t!'

debiyata girmlc;;tir de bMur, uyuz, 
hiinnak, kızamık, ım çlçew ~hi ha.1"· 
cıal~m ha~fa.hkfar e<ld>iyata dnneı 
,.e hu ıfomol<nttlık devrinrle hiilİl da 
ora•la hağcla..<; kurup oturur. 
Umalım ,.e temenni edelim kt; in· 

c;;ınılrk elhirliı?i ile nrerrıi nezle m~n· 
rileshıe huli~ifli!i giin edebiyat ta ,.e-
remden kurtuJ•um. 

8. FE:.EK 
--====...:====~---
da bir ortamektebe şiddetle ihtiyaç 
oldruğunu, Beykoz delegesi Mehmet 
Ali, Şirketi Hayriyenin yukarı mmta,.. 
ka bilet ücretlerinde de tenzilat yap
masını, Beykozda bir Halkevi ve bil' 
dispanser kurulmasını mevıuu balı· 
settiler. 

Eyüp kozasının ihtiyaçla" 
Eyüp delegesi Dr. Hilmi, çok uzun 

ve mühim beyanatı arıuunda. bilhassa 
dedi ki: 

- Dilek encümeni yol hususunda 
ehemmi mühimme tercih edilmelidir, 
diyor .Acaba encümen ehemmin ne ol 
duğunu biliyor mu? Kemerburgaz ve 
Eyüp civarındaki köylerde rlğil köyli.l 
at. merkep, otomobiller işliyemiyor. 
yollarda saplanıp kalıyor. bunu geçen 
defa da söyledim, rica ettim. Fakat, 
bir türlü na.zan dikkate alınmıyor 

ki... 
Bundan sonra daha birkaı: aza. ba. 

ı;1 dileklerde bulundular. 

Muhittin Ostündağın iıahafı 

!kinci celse, yanm saat teneffüsten 
sonra Refik Ahmet Sevengilin başkan 
lığında toplandı. 

Evvela ilk toplantıda Atatürke ve 
Dahiliye Vekiline çekilen tazimat tel
gra!larına gelen cevaplar alkışlarla 
okundu. 

Sonra, Parti Başkanı Muhiddin Us· 
tündağ söz aarak dedi ki: 

- Avni Yağız, nakil vasrtalarmm 
birleşmesinden bahsetti. Usküdar 
t~amvaylariyle Haliç Belediyenin e • 
lindedir. Aka)ın da Belediyeye dev
ri için hükumetle temastayım. Bu i
darenin de Belediyeye geçmesi muh
temel olabilir. Şirketi Hayriyeye ge
lince, bu, mukavele !le hukuki vaziye 
ti taayyün etmiş bir halk şirketidir, 
bu muka\'elenin sonunu beklemek ıa.. 

zımdır. 

Yeni idare heye# i azaları 
Reis, intihabata geçileceğini teblil 

etti ve Parti Başkanı mansup olduğu 
cihetle kongre delegelerinin sekizi as
li ve sekizi yedek olmak üzere yenJ 
idare heyeti seçmelerini bildirdi. 

Hafi reyle yapılan intihap netice
sinde asli azalıklara Necip Serdengeç· 
ti, Thmet Kara, Refi CeJU Bayar, Fa 
ruki Dereli, Safıye Emin, Faide Ed· 
val. Hüsnü Ala!lı ve Nurettin Ali 
Berker. 

Yedek azahklara da :Mitat Nemli, 
Fuat Fazlı, Suphi Arter, Meliha Av
ni Sazen, Sami Türk Doğan, Murat 
Furtun, Reşat Yılmaz ve Hasan Ko
perin seçildikleri anlaşıldı. 

Bundan sonra Ankarada toplana
c&k Büyük Kurultaya Istanbul namı
na iştirELk ed"".ek rleleı?el•r sec;lmiPJ· 
tfr. 
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FRED ASlAiRE ve GiNGER ROGERS'in" 
Sabıkalı olmak SEKiZ SAAT emsalsiz muvaffakiyetleri 

çürük lastik sahibi KUYUDA KA- iloyu Tal<ip Edelim 1 d ~ LAN ÇOCUK ( Follow the Fleet ) 

O mıy_a __ a_m_ı m_a_n!_dir m~!:·:u~::,"':1;~~:ru:ur~: filmi bu akşam (SAKARYA) eski Elhamra 
Delikveya~alı birçiff l~stikle c~--ili~~=~,~~-·s·~·e·m-a.'m-d.a-·b·a·~-~-~.·-Y-eru_·_d_~.s.ı.a.~ •.. __ Y_e.n~it~o~~l~~· 

Mahkemeye getı·rı·len suçlu içintabibadilegönderdi. #~n~:-:~~~~~~--..;;;;;;...;.~~~-== 
Bu yavru, iki gün evvel Zeyrek yo- Y A R 1 N M A T 1 N E L E R O E N • p E K 

D ün Müddeiumumilik Sultanahmet Sulh Birinci Ce- kuşunda bir arsada oynarken 15 met- B A Ş L ı YA R A K 1 Sinemasmda 
. za mahkeı:ıesine ~sa isminde bir hırsızlık suçlusu re derinliğinde, sekiz kulaç suyu o- 2 saat kahkaha. Eğlence. Neşe ve gülmek dünya komikler kralı: 

verdı. Suçluyu getıren polıs, mahkeme masasına bir de lan bir kuyuya düşmü.ş ve sekiz saat H A R Q l O L L Q y O •. l U •. 
eski lastik ayakkabı koymuştu. kuyuda kaldıktan sonra çıkarılmış. 

İsa, sabıkalıdır. Dün sabah polis !sanın elinde bir Ias- tır. Müddeiumumilik, çocuklarını ih- Bugüne kadar çevirdiği filmlerin en gülüncü 

tikle dolaştığını görmüş, bunun hırsızlık olduğunu sandı- mal eden ana, baba ile kuyu~ açık B •• •• 
bırakan arsa sahibi baklanda takibat o K s o R S U T ç u· · ğı için kendisini yakalamıştır. Lastiklerin altlan delikti. 

Y . yapmak için çocuğıu muayene ettiri-
üzlerınde beşer, onar yama vardı. Bir seneden fazla gi-

yol'du. ŞAHESERLER ŞAHESERiNDE 
yildiği tahmin ediliyordu. Çalındığı iddia edilen bu las- Ayrıca filme ilave olarak: 

1 Annesi, Dr. Enver Karana, bu düş-
tiklerin davacısı da yoktu. sa: h~ di Ç O C U_K LA R T l y AT R O Oy N AY O R nıe a sesini şöyle anlattı: 

- Lastikleri ben bir çöplükte buldum. Sabıkalı olduğum için beni ya- A a. 3 kısımlık nefıs ve harikulade gülünçlü, musikı"li ve şarkılı film. 
kaladılar. Sabıkalı olmak, çürük lastik srhibi olmıyada mı manidir? - h doktor .. Sen bu çocuğun düş- ~ BU PRO 1 1 
diyordu. ti.ığü kuyuyu bir defa görsen. Bunun ~~;::::=====G=R=A=M=--_ç_N_ç_o_c_u_K_L_A_R_A_o_o_H_u_L_I v_E_2_0._H_u_s_u_s_r_2~s-K~U~R_::_U_:Ş~T_::_U~R::_. ~~~~~~~·~' 
~~R~~~~~~~~anhlr~~re~il~~~na~~~~lı~~~-.,•-~~---•••••••••••••••-~~;;; 

bu lastiklerin iki 'seneden fazla giyildiğini ve bugün bir kıymet teşkil Yavrumu Selame Katibin melekleri 8 
etmediğini, mal sayılanuyacağıru söylediler. Hatta birisi: "Bu bir yük- tutmuşlar. Yoksa, 15 metre derinli- ~ .~ece MElEK Sinemasında 
müş, İsa, sahibini o yükten kurtarmış" dedi. Bundan sonra hakim R<>ı:rit Hem buyukleri hem de küçükleri memnun edecek 2 bu··yu··k ve Fra.nsız-al 1 ..,.... ğe düşen bir çoouğun kurtulduğuna 
m sayı amıya~ bir şey hakkında takibat yapılamıyacağıw söyledi ve ca sözlU film birden 
~u kararım venrken de polise: inanılır mı, hem de sulu bir kuyu... f . AL 

- Bunu siz mi yakaladınız? sualini tevcih etti Çocuğu biztamsekizsaataradık. Son • Ş~· · .. EY TEHPLE KUCÜlf Prenses 
P?li~, onu ya.kahyan polisin gelmediğini söyledi. ra o kuyuda bulduk. Çıkardığımız ııa,.. uçuk ve emsalsiz artistin yarattığı en güzel film. 
Hakim, mal sa.yılamıyan lastikleri İs.aya verdi. man çocuk kömür gibi simsiyah ke~ 2 - LOREL · HARDl, KAN KARDEŞLERİ 

Klişeci Alaettin 
Bir Seneye 
Mahkum Oldu 

silmişti. Allah, sonradan can verdi. Fransızca sözlü büyük komedi 
Par~mount ha~adis gazetesinde yeni lngiltere kralının ilanı mer&.9im( 

Küçük bir 
Çocuk hapse 
Mahkum oldu 

Ayıldığı zaman hiç bir yerinde ufacrk Eskı kralı? !ngıltereden ayrılışı, yalnız Paramount sinemacıları M. 
bir leke bile yoktu. Onu melekler mu- SİMPSON u Fransada gizlice filme almağa muvaffak olu 

1 
bafaza etmiş, doktorcuğum, melekler. DİKKAT: NOEL haftası nıünasebetile bu hafta çocukla:~~i:rdühuli-

Tabibadil çocuğu muayene ettikten '•••••••• ye 20, hususi 25 kuruştur. 
sonra, 

Üç sene evvel otomobille Ma.elakta 
Hasan Hüseyin isminde bir jandar- D ün, dördüncü ceza mah

kemesi Tophanede set 
üstünde oturan Necip adlı 12 
yaşında bir çocuğu 29 gün 
hapis cezasına mahkum etti. 
Necip, arife günü Eminönün
de eczacılar ~irketi apartıma· 
nının en üst katınd11.ki bir da
ireye kertenkele gibi tırma -
narak dairenin musluklarını 

- Hannn, çocuğunda hiç bir şey B 
yok. Artrk bu felaketi atlatan çocuk, ,-- u akşam s A R A y Sinemasında --
karada ölmez. O, yüz elli sene yaşıya- Büyük ve küçükler için... Hepiniz için N 0 E L ' 
cak ... dedi. Noel haftası şerefine müstesna, mu·· t h . . 

, 
mayıa. çarparak ölümüne sebep olan 
çinkograf Alaettinin muhakeme.si, 
dün asliye üçüncü oeı:a ma.hkemesin
dE> neticelendirildi. Mahkeme, evvel
ce AJiettini bir sene hapse mahkum 

etmişti. Temyiz, bu kararı bozduğu 
için muhakeme yeniden devam edi-

n a ap ve zengın bır program 
Hanını memnundu. Gülerek, sevi- 1937 

k '"dd MICKEY MAUS'un (BroaJvay Melotly') nin unutulmaz müme,.ili 
nere mu eiumumilikten aynldı. Ço- ROBERT TAYLOR'un LORETT A YOUNG 

:~t~~:rt':~!~:medi~ için ŞEN SAA.TI GiiiiabeiZöiVAç 
yordu. Müddeiumuml Feridun, eski 

kararda iera.r edilmesini istedi. Mah

keme de yine suçlunun bir sene hap.. 

se mahkftm olmasmda ısrar etti. 

ve içinde (50) lira bulunan 
bir kumbarayı ve başka bir · 
apartımanda.n da samur kürk 
!er çalmıştı. 
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Hakim, bu katlara nasıl 
çıktığını sorduğu zaman: 

- Ben daha dik duvarlara 
bile tırmanabiliri.m. Bu dıvar
da bir şeymi cevabını ver -
mişti. Necip ayni zamanda da 
iki defa polisin elinden ve ka. 
rakDldan kaçmıya muvaffak 
olmuştur. Mahkeme Necibi 
evvela 5 sene hapse mahkCım 
etti. Sonra yaşından ve hafif· 
letici sebeplerden dolayı bu 
ceza 29 güne kadar indirildi. 

Muhakemesi 
Bugün saat onda meşhut suçlara 

bakan asliye dördüncü ceza mahke
mesinde dirileri ölü gibi göstererek 
sigorta şirketlerini dolandırdrkları id
dia edilen bir şebekenin muhakemesi
ne başlanacaktır. Dolandırıcılık su
çuyla vasıflandırılan bu da vamn 
suçlusu dokuz kişidir. Doktor Asaf, 
Doktor Harinyan, Şemsettin, Idar, 
Dişçi Karabet, Izmaro ve arkadaşları. 
Bu davanın dosyası çok ytiklüdür. 

Kadıköyünde Konferans 
ve Konser 

Kadıköy Halkevinden: 25 Birinci

kanun 936 cuma akşamı saat 21 de 

Evimiz salonunda Niyazi Tevfik Yük

selen tarafından (Timürlengin haya

tı, fütuhatı ve Osmanlı Türkleriyle 

münasebeti) adlı bir konferans veri

lecektir. Konferanstan sonra konser 

vardır. Herkes gelebilir. 

(_F_R_Pt_y._!!_dz_a: _
1 s.~_J<_E_!-_s_in_.~_a•ı-~-g~-iyo_~_j 

Nişantatında Konferana 
Şişli Halk evinden: 25 Birincikanun 

cuma günü akşamı saat 21 de Nişa.n
taşı Rumeli caddesindeki Halkevimiz
de Profesör Suphi Nuri tarafından 

bir konferans ve müteakiben bir kon
ser verilecektir. Herkes gelebilir. 

YENJ NEŞRIY AT ~ 

DENİZ - Türk Ticaret Kaptan ve 
Ma.kinistler Cemi~ti tarafından çı

karılan bu mesleki mecmuamn 18 inei 
sayısı intişar etmiştir. 

Bu aralık yorgun ve ağır adımlar kapıya yaklaş
tılar. Şahinde yerinden fırlıyarak dışarı koştu. Sa
la.haddin Bey gelmişti. Daha ayakka.plarını çıkarır
ken karısı onu omuzundan tutarak: 

"Bey, Yusufu, Muazzezi gördün mil?" diye sordu. 
"Ne münasebet? Yusuf bugün ban& uğramadı ... 

Kuyucaklı Yusuf 
uykunun b&.9tırmak üzere olduğunu anlayınca do~r~
larak gerindi ve hancının hizmetkarına; 

"Ülen, getir hayvanı!,, diye bağırdı. 
Çizmelerini tekrar çekti. Hayvanının boynunu ok• 

,adıktan sonra kolanları sıktı. Dizginlerr yakalıya. • 
rak yüksek Çerkes eğerinin üstüne atladı. Sıı.ir za • 
manla.rda. oldukça haşan olan beyaz kısrak bu sıcak• 
ta adam akıllı uslanmışa benziyordu. Boynunu önü· 
ne üzata.rak kaldırınılann üzerinde tıkır tıkır yürü· 
miye başladı. 

Muazzez evde değil mi?" 
"Aman bey, başımıza gelenleri sorma!"' 

~ ''Ne oldu. Beni tell.şa düşürme!" 
"Çocuklar yok ... Evdeki kvı ilA kw da bolıçal~"ltU 

alıp ıitmifler!" 
"Kübra. mı?" 

"Ya, ikisi de ... Bir haber bile bırakmamışlar ... Kim 
bilir, evi de soyup mu gittiler nedir. Ben tel~den 
dört tarafa bakamadım ... Seni bekledim!" 

41Yusuf nerede ... Muazzez nerede?" 
"İşte anlatıyorum ya., canım ... Muazzez benimle 

gelmişti ... " 
Şahinde birdenbire durdu. Bugün Muazzezle bir

likte nereye gittiğini Salihadc\in Beye söyliyemiye
ceğini hatırladı. O anda. başka bir yalan da bula
mıyarak kekeledi. Bereket versin kaymakam ona 
dikkat etmiyor, bafı önünde sık sık nefes alarak 
aa.dece dinliyordu. Ka.rıaının sustuğunu biraz geç 
farketti ve: 

"Anlatsana ca.nrm!" dedi. TLflıkta duruyor ve 
gözleri yan kapalı dinleniyordu. Şahinde kısık bir 
sesle: 

"Ne bileyim ben, bey?" dedi "Mua.zzezle ben Cen· 
netayağmda bir ahbaba. gitmiftik. Yusuf bir yaylıya. 
binip gelmif, kızı almtf. Ben ilk evvela seni rahat ~ 
sızlandı Hndım. &mma., eve gelince hiç kimBeyi bula • 
madım. O karılar anahtarı pencereye bll'akıp Sa.VUf• 
muşlar ... " 

Ancak •imdi ortada ciddi bir mesele olduğunun 

farkına varan kaymakam: 
"Yusuf ne zaman Hilmi Beylerin bağına gelip Mu

uzezi a.lmıs?,, diye sord.11--

MEMLEKET ROMANI -43~ SABAHA T'f IN AL! 
Kansı hemen cevap verdh 
•'!kindi sıralarında ... ,, 
Sonra birdenbire düştüğü bir korkuya. mağlup ola

rak yalvarır gibi mırıldandı: 
"Hilmi Beylere gittiğimizi nereden biliyorsun 

bey?,, 
Kaymakam omuzlarını silkti. Nereden bildiğinin o 

da farkında değildi. Cennetayağı, Yusuf, Muazzez, 
Kübra is~leri bir arada kulağına gelince bugün gi· 
dilen yerin Hilmi Beylerin bağı olduğu kanaati kafa
sında belirivermişti. Bu o kadar tabii olmuştu ki, ka
rısına kızmayı bile akıl etmiyor, yalnız gitgide artan 
bir merakla: 

"Nereye gitmişler? ... Nasıl haberin olmaz yahu? 
Sen ne biçim mahluksun ?,, 

Diye söyleniyordu. Fakat kansından işe yarar bir 
cevap almak imkanı yoktu. Rabıtalı rabıtasız konu
şuyor ve sözlerile daha ziyade Salahaddin Beyin zih
nini ke.rıştırıyordu. Kaymakam ne yapmak lazımgel
diğini düşünmek için bir müddet eustu. Bu esnada 
evin sessizliği ona bir rüzgar gibi çarptı. Gözlerini 
açıp etrafına bakındı: Kal'fısmda perişan bir tavırla 
titriyen karısından başka bir ~y göremedi. Karan • 
lık ta,Iığ& bahçeka.pı tarafından beyaz bir Ifık vu • 
nıyordu. Demek ay oldukça yliksel~ti ve çocuklar 
halA. dönmemişlerdi. 

Onların bir daha dönmemeleri ihtimali göğsUnft 
bir biçak gibi çizerek boğazına kadar çıktı. Bu evde 
onla.r olmadan oturmak, bu karışrsmdakt şiışman ve 
zavallı ma.hlfilda yalnız kalmak ihtimıtli onu yerin • 

den sıçrattr. 
"Nerde kaldılar bunlar ... Nereye gittiler bunlar!,, 

Diye hiddetle bağırdı. 
Karşısındaki ürkek bir hıçkırıkla cevap verdi. 
O zaman kaymakam stiratle ayakkaplarını giyerek 

dışarı fırladı. Karanlık ve bozuk kaldırımlı sokaklar
da ayaklarını taşlara çarparak ilerledi. Hükumet bi
nasına gelin<!e nöbetçi jandarmavı karakola vollavrp 
bölük kumandanını çağırttı. 

-2-
0 gece takibe çrkrp muhtelif semtlere dağılan altı 

jandarma ilk iş olarak kasa.baya yarımf8.l', birer sa
atlik köylerde güzel bir akşam yemeği yediler. İki 
tanesi ayni köyde geceyi geçirmiye karar vererek o
daya birer yatak serdirdiler; diğer dördü yemekten 
sonra atlarına atlayıp bir müddet daha gittiler ve an. 
cak geç vakit vardıkları köylerde kalıp uyudular. 

Bürhaniye taratma giden jandarma geceyi Edre -
mide yarım saat mesafede bulunan tarafın köyünde 
geçirdikten ve sabahleyin güneşin doğup oldukça 
yükselmesini bekledikten sonra öğleye doğru Bürha
niyeye geldi ve camiln yanındaki bir kahveciden ak· 
,am Ayvalık tarafına doğru bir arabanın geçtiğini 
öğrendi. 

Hayvanını ve kendini yormıya hic niyet! olmadığı 
için kahvede oturup yanm saat dinlendi. Bu esnada. 
biti~ik handaki hizmetkarlardan birini atı gezdirip 
kaşandırmıya memur etti. Çizmelerini çıkarıp önUn
dekl demir masaya dayıyarak yün çora.plarmm için
de parm&klarmı oynattı ve ancak kendisini hafif bir 

O gün akşam Uzeri Ayvalığa vardılar. Jandarma 
yolun yarısında at üstünde uyumuş, diğer zamanlar 
da da sil!hmı ensesine koyup ellerini iki tarafında.n 
geçirerek memleket türküleri tutturmuştu. 

Uğradığı köylerde muhtarlara bir oğlanla bir kı.Z 
görüp görmediklerini sormuş ve menfi cevap almış· 
tr. İşini bitirmiş olmanın verdiği bir vicdan istirahati 
ile Ayvalık karakolunda. uzanıyor ve biraz dinlen • 
dikten sonra şehri dola.şmıya çıkmayı ve bütün aha
lisi Rum olan bu kase.banın güzel kızlarını gözden 
geçirmeyi düşünüyordu. 

Bürhaniyeden ayrılıp deniz tarafına doğru ağır a4 

ğır atını sürerken karşılaştığı bir yaylı araba jantlar· 
manm hiç gözüne çarpmamıştı. Bunu pek tabii gör· 
meliydi, çünkü arabanın içinde kimse yoktu ve hay· 
va.nları sarı mintanlı genç bir köylü sürüyordu. 

Bu köylü arabayı biraz hızlı sürerek Edremide gel 
di. A,ağı çarşıdan geçmek üzere iken oradaki bit 
nalbant dükkanından fırlıyan bir adam koşarak hay· 
va.nların dizginlerine yapıştı; avaz avaz bağırroıye. 
başladı: 

"İn qağı, keratanın oğlu, arabamı nereye götü -
rüyoraun ! ,, 

Köylü hemen yere atladı. Mahcup fakat kendinde?l 
emin bir tavırla cevap verdi: 

"Araba senin mi? Al öyleyse, ben de seni bulup rnıı 
lmı geri vermiye geldim. Bunu da al! Yusuf ağa yol· 
ladı, hakkı geçtiyu helil etsin dedi!.. ( A rka<ııı \ 'Ar' 
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Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Avrupa da Büyük 
HARP 

Kopacak mı? 

Yakın Tarihten 
Pa~alar 

~ ~'tn hedefi: Haberde. fikirde, 
erteyde temiz, dürüal, ıamiml 

01rnak, kariin gazeteıi olmay• 
çalıtmaktır. 

---
Günün Meseleleri l 

F'ırıncıların hareketinden 
cÜınacak ders 
8uğda.y piysSMmda. ufak bir Jut.. 

l'eket olunca kıımacrlar, değirmen
ciler ve fınncrla.r derhal trmsldarmı 
kÖSteriyorlar. 

Kuzu kuzu giderken birdenbire 
'8lan kesiliyorlar. Fiyattan yükselt
lllek için D18llevra çeviriyorlar. 

Bu, yalnız bugttn yapd&n ~ değil· 
dir. Asırlardan beri htanbul fırm
etları hep böyle ha.re.ket etmişler, 

ltk fnosatta ekmek flyatlarmı a.rttn'
llırya, arttıramazla.rsa eknM* çıkar
~,.. çalışmışlardır. 
Ekınek hmnı.si ticaret ,."ft8ri;uı ola.

tak ht1'8.kıldığr mtidd~ bu Jıa.reke
tl de tabii görmek 18.zrmdTl'. 

P'rrmctlann, değlmıeneilerfn bu 
~ hareketlerinden almaca.k ders, 
"kınek ve on işini beledl:·renln alma
~1 lUzumudur. Halkın gıdası ticaret 
".aı.tta.1;11 yapılaına.z. Ekmek, hususi 
ticarethanelerin keyif ve hevesine 
hll'akııamaz. 
~arh bu dava:vı halle klft değil

dir. Zat.en ekm;iin temiz ve hilesiz 
tıkamıun&At bugiinktl vaziyetin py
ti~tt oluşundandır. Belediye bu iş 
için ~a.ye de bulmakta güçlük 
~E>knıez. El~ertr ki bu işle meşgul 
0Inuya bir defa karar versin• 

• • c 

ÇC>cuk kitapları 
Ç'oOCukJa.ra temtz kitap, temiz si

tı'"ırıa., temiz mecmua, btiyüklere te
lnJz ekmek temini kada.r mühimdir. 

Nasıı halkın gıda.sı hususi ticaret 
"a"ıta~n olmamak rA.ınnsa, beynin 
~dMt olan çocuk ldtapla.nmn da. 
bir ticsret vasrtıiAr ianik kullanıl-
~· C/t~ .. 111~11- IDMlllUIC• 

ocuk iyiyi kötU~il ~em. O 
lti'liyakr tec~su~ ve merakı ilfl ha
l'tııket eder. En okumıyacağı kitap
ları okur. En seyretmiyeceği fUmle
"e ~lder. 
~aa.rif Vekalett ~k neşrlyatmı 

~otıtroJ etmlye karar vermiş. Bun
dan daha ıSS:ootll bir karar olamaz. 

1:' AN çocukla.runm za.rarb ve ma
basız kitap n mecmualardan kor
~ak için onlara bir Çocuk Anslk
lol>OOi!d hanrla.mrştır. Yeni ÇocUk 
.\ıı!'!İklopedicıl ·çoetıiun ıııeve ıııeve, 
tti"ene gil\•ene okuyabilece~ bir e
~tdir. Bu eser bütün dünya dilleri
be Çe\Tllmiştfr. 

't' eni Çocuk Ansiklopedisi a.y b&
llııda.n ttlba.ren çrkmıya ba.,byacak· 
t..r. ÇocukJarlle övil'nmek lstlyen b&
~ bu eseri t&vsi:ve ederiz. An
~<>pedt ('OCUğun en. faydalı ..... au 

~Yllıetll arkada.,ıdrr. 

• • • 
t.ıatbuat Müdürlüğünün 
fotoğrafları 
~tbuat umum miidUrlüitt Al-

~Ya.da.n bir mütelı.aMrS getirt.enk 
~eketin her tarafının emsalsiz 
fot.afı'afıannı çıkartU· BU fotoğra.fi
l~r evveli Ankara.da. sonra da ts
~huJ.da teşhir edildi. O vakit bu 
~etli hizmetinden dolayı matbuat 
~lidUrtüğünü tebrik eaneyi bir vazi
t~ hlJdik. 

llit Ansiklopedi neşri için hazırlık 
~~oruz. Bu ansiklopedide ~le
flte a.tt manz:arala.n matbUAt mildfi· 

~tettnin bu güzel f otoğra!l~dan 
tltade etmek suretile zenginleştir· 

bte31 dfü;;Undük elde mevcut kart
~taııa,;, acemİ f ot-Oiraf çrlann ~

l'dığı kötü fotoğraflar bizi tatmin 
~l;\·ortlu. 
~atbua.t mlldürh•ethıe müra.Caat 

"ttuc, ve bu fot.og~flardan istifade 
~Uip edemiyeceğimld sorduk. 

~ İliz ansiktopf'<ltnlz kin fot.olraf 
~ ini Ue mmra.zzaf değiliz, cevabı-
1 \'erdiler. 

A vrupada harp mi o
lacak, sulh mü hü

küm sürecek? Avrupanın 
bu yolda vereceği karara 
hakim olan üç merkez 
vardır: Moskova, Roma 
ve Bcrlin. Bunlardan her
birinin ne düşündüğünü 
anlamağa çalışan N ev
yor k Taymis muhabirleri 
dikkate değer yazılarla 
vaziyeti izah etmişlerdir. 
Biz de bu yazıları nakle
diyoruz: 

Sovyet Rusya • Japonya mün&.. 
sebetlerinin en çok gergin olduğu 
sırada. bile harp tehlikesi, Sovyet. 
lere göre, bugünkü kadar had ve 
bu derece yaıkın, görWmemişti. 

Çtinkü Hitlerin, Bol.,eviklikten 
nefret ettiğini ilan etmesinden ve 
İspanyanın aşağı yukarı bütün Av
rupayı alakadar eden sistem mü • 
cadelesine sahne olmada.n evvel va
ziyet, kontrol altında bulundurula
bilecek mahiyetteydi. 

Japonya ile Ru8ya harici bir 
müdahele vuku bulmadan harp e. 
dip etmiyeceklerini kararlat,1t1ra.bi -
lirlerdi. İkisinden biri de harp et
mek istemediği için, biribirlerine 
karşr, ithamlarda bulunma.kla bera
ber harp etmiyorlardı. 

Fakat bugün Sovyetlere göre 
vaziyet daha çok karışık ve ölçü_ 
süz denilecek derecede tehlikelidir. 
İspanya, iki devletin kontrol altına 
alamıya.cağı bir vaziyettedir. Bu 
meseleye bağlı olan devletler, pek 
çok oldukları gibi bu yüzden kö
rüklenen ihtiraslar da çok derindir. 
Bütün Avrupa İspanya işine o ka.. 
dar bağlı ki bu yüzden bütün Av
rupa tutuşmak istidadındadır. Bel
ki bu yilzden ta Uzak S-rkba da. 
yangın kopabilir. 

U zak Şarkta harp tehlikesi 
Sovyetleri hal& tehdit et • 

mektedir. Alman • Japon paktı U
zak Şarkı Avrupa işlerine bağla • 
mış bulunuyor. 

u~ı:·-··- •-- •1- ,...._ ___ ı...._ 
karak mtisait bir tek amil gör. 
mektedir. Bu da hiçbir memleke ~ 
tin harp istememesidir • 

Bu amil, başka memleketlerde 
Rusyadan da.ha kuvvetli bir halde
dir. 

Rusyada, büyük harptenberi ye_ 
ni bir ideoloji yaratılmış ve harp 
edebilecek derecede büyüyen bir 
nesil bu ideolojiye göre yetişmiş 
bulunuyor. Kızılordu ile bugün 
memlekete hakim olan nesil, harp
ten çekinecek bir vaziyette değil • 
dir. İkisi de mağlup edilmez bir 
vaziyette olduklarrpa ve düşman
larının zayıf olduğuna inanıyor-

lar. 
Fakat Kremlin, harbe atılmak 

fikrinde değildir, ve harbin önüne 
geçmek mümkün oldukça harpten 
çekinmiye devam edecektir. 

Fakat İspanya dahili ha.rıbi yü
zünden inkişaf eden vaziyet Sov. 
yetlerin ati hakkındaki endişelerini 
arttırmıştır. 

Kremlini, bilhassa iki lmil endi-
şeye düşürüyor. Biri: Almanya. ile 
İtalyanın general Franko htikfune. 
tinl tanımalarıdır. Bu hareket, fa
şist memleketlerinin Ispanyada. 
f~ist bir rejim vücuda getirmek 
için ellerinden geleni yapacakiarmı 
göstermiştir. 

ikincisi: İngiltere ile Fransanın, 
Almanya ve İtalya tarafından vu
ku bulan her tecavüz hareketine 
karşı müter~Ait hir vviyet a.l1'11.a.· 

landır, 

K remline göre Burgos lsfle.. 
rinin tanınması, harp teh

likesini çabuklaştıracak hadiselere 
sebebiyet verecektir. Mesela Bur • 
gos hükQmetinin, Madrit hüktlme
ti elindeki limanları abloka etme. 
ğe kalkışması, son derece tehlikeli 
bir harekettir. Çünkü bu ablo~ 
kayı ancak Alman ve İtalyan ge.. 
milerl başarabilir. Asilerin elinde
ki gemiler, bu abloka.yı başa.rmıya. 
kafi değildir. 

Bu hareket, mesell Sovyet Birli 
ğine, yahut Amerlkaya ait ve me9. 
ru ticaretle meşgul gemilerin bu 

~ t\'\'elii. bu cevapt.ald net".a.kete 
~han olduk, sonra da. ansiklopedi 
~l hlr eser için bu yardnnm eslr-
~eslnin m811a.•mı anlamadık. --------------
~~irkiyf'de hiç bir ıni.iess~e mem· bulunuyor. Yine memlekete alt b1r 
~~~_il bastanabşa. f otoğrafilerlnl iş için bu kollebiyondan istifade 
~~a.z. Htikftmet bfr def& mu- etmeyi dU,~ blr ha.ta nıuhr 
"' 1\a.tla.na.rak bunu t.emfn elln.iş :rokAl_ 

BiR 
Recaizade Ekrem ve Zaptiye 
Nazırı Nazım Paşaya Bir 

Mektubu 

R eoal Zade Ekrem merhum 
nezih, nazik ve hassas bir 

-• tıeo ~ü,.. i ı"" A.U't"6· 
DO,ı aLOK 

tovvtT auıv& 

gemilerle çarpışmalarına sebep o
labilir . 

Sovyet ricali, İspanya hadisele _ 
rinde Fransa ve Britanya impara
torluğu için büyük bir tehlike gö • 
rüyorlar. Fakat bu yüzden Fran
ııa ile İngilterenin kendileri mua. • 
hezeye layıktırlar. İngiltere ile 
Fransa ti. baştan bu işin önüne ge
çebilirlerdi. Fakat her harekete 
karşı ancak cesurane bir jest ya.. 
n••·-- ---- ~-~-Ja..,.I• 

Fransa ile lıigilterenin her 
ric'ati faşistlerin cür'etini arttır

mış ve yeni bir tecavüre sevket. 
miştir. 

Nihayet Fransa, Sovyet P. '>ya -
ya göre, faşist devletler tara.ı. .. ıdan 
çevrelenmek, İngiltere ise impara.... 
torluk şahdamarının İtalya tara
fından kesilmesi ile karşılaşmak 
gibi bir t.P.h!ikeye ınaru7 bulunu. 
yorlu 

R oma - !spanyada harp fa
aliyetinin ciddiyetle de. 

vam etmesine ve bir tarafta fa... 
şizm ile nazizmin, diğer tarafta 
Sovyetizmin biribirine karşı teh. 
likeli bir vaziyet alma.sına rağ • 
men ltalya, Avrupayı umumi bir 
yangının kaplamasından pek te 
korkmamaktadır. 

ltalya Ha~ harbinden sonra 
kendi.sine daha çok fazla güven -
mekte ve ltalyan halkı yeni bir 
harp vukuuna ihtimal vermemek
tedir. 

Bütün milletlerin harıl harıl si. 
18.hlanmakta ve harbin kopmak 
üzere olduğu hakkında bir sürü 
şayialar yapılmakta olmasına rağ
men son senelerin bütün hadisele. 
ri milletlerin sulh istediklerini ve 

Bloklara ayrılan Av
rupanın umumi çeh· 
resini gösterir harita 

vaziyet a.lmı~ bulunuyor. Bunların 

biri Burgos, biri Madrit lehinde. 
dir. Ve taraftar oldukları hüku . 
metin davasını gütmiyi milli şeref 
, .. .,~"ı'-"' -ya.puıışıaruır. 

Bu yüzClen ilü hükumetın herbi
ri kendine göre muayyen bir haL 
tı hareket takip etmekte ve bu 
hattt hareketi değiştirmek isteme
mektedir. Neticede iki taraftan bi
ri ya galip, ya mağlup olacaktır. 

Roma ile Moskova arasındaki 
doktrin ihtilatı, zıddıyeti daha faz. 
la arttrrmakta ve bunun neticesi 
olarak siyasi fikir üzerinde harp 
vukuu ihtimali kuvvetlenmekte _ 
dir. 

Böyle bir harp, Kurunuvusta
nın dini harplerini hatırlatır. O 

zaman insanlar, ne kadar adam 
öldürürlerse muvaffak oldukları. 
nı sanarlardı. 

Bununla beraber İtalyada halk 
istikbale emniyetle bakmaktadır _ 
lar. Çünkü Sovyet Rusyanın, İ· 
talya ile Almanyanın birleşik kuv. 
vetlerine karşı harekete geçmi
yeceğine inanıyorlar. 

Avrupanın sulbü, bu tahminin 
doğru olup olmadığına bağlıdır. 

B erlin - Almanya, İspanya 
karışıklığı yüzünden harp 

çıkma.!ını beklememekte ve Fran_ 
ko hükumetini tanımasının. İspan-

yada istikrara yardım edeceğine 

inanmaktadır. Almanya ile İtalya. 
nm Franko hükumetlerini tanı. 

ması yüzünden harp çıkması ihti. 
mali burada kabul olunmuyor. 

Buradaki telakkiye göre Sovyet

ler 1934 tenberi İspanyada bir 

Sovyet rejimi vücude getirmek için 
uğraşmaktadırlar. Buna karşı fa_ 

şist İtalya ile nazist Alı.ıanya, sü. 
k ôrıt!L e ıısı.ttcra:rı -temin edecek 

tedbirler almıştırlar. 
O halde general Franko yenile

cek ve Madrit kapılarından atıla _ 
cak olursa ne olur?. 

Alman siyaseti böyle bir ihtL 

mali kat'iyyen hesap etmemekte

dir. Çünkü Hitler ile Musolininin 
İspanya asilerine her hadisede yar. 
dım edeceği kat'i bir hadise sayı. 
hyor. Gerek Musolini, gerek Hitle
rin siyasi bir ric'ate razı olmıya . 
cakları ve tahammül etmiyecekle_ 
ri muhakkaktır. 

Binaenaleyh Rusya ambargo 
mükellefiyetlerini ifa etmediği 
takdirde, İtalya ile Almanyanın 
serbest hareket edeceği şüphesiz 

sayılıyor. 

Sovyet Rusya, ademi müdahele 
müzakerelerinde kirişi kırmış ol
saydr, Almanya da "yeni vaziyet,. i 
karşılamıya hazırlanacak ve vazL 
yeti kendı bakımından muhakeme 
ederek bir karar verecekti. 

Bununla beraber yakında hiç 
olmazsa beş. altı devletin deniz 
kuvvetleri İspanya sahilinin öte. 
sinde toplanacaktır. Bu toplantı . 
dan ne beklendiğini gelecek gün_ 
ı ... r g-ö!';tf'rPcektir . 

zattı. Muallim Na.cl Vt' taraftarlan 
nm mütecaviz Jisa.nma aynen muka
bele edemeroi. Sonralan "Musan·er 
Malftmat,, riw~ini neşreden Baba. 
TahirJe de bir yazı meselesinden bir 
münakaşa. açrhnrştı. Baba Tahir mu
tat olan perva.~ız lisanile tecuiize 
başladı. Ekrem Be~· bu adamın be.ya
ğı t.ecavüzlerinden korunmak için o 
Mnada Zaptiye N e<T,areünde bulunan 
Namn Paşaya şu tezkneyi ~·azm1~
h ki edebiyat tarihimizin kıl ııı,.iIJ 

vesikalanndan biridir: 

"Maruw bendeleridir ki 
Bir bahsı edebide uğramış olduğum 

bir itirazı radden yazdığım makale 
ile buna "Musavver Malümat,, ııaze
tesi tarafından verileı1 cevabı havi 
sayfalar gazeteden bittefrik manzu· 
ru devletleri buyurulmak üzere lef~ 

fen takdim kılındı. Gazeteler ve ri
salei edebiyelerime ilmi ve edebi me

bahasat icrası faydayı müstelzim o
lacağından rehini mesağ ise de es • 
nayi mebahiste sadatten çıkılarak 
şalisıyata girişi/rnekten ve dairei e
debi tecavüz edilmekten ictinap ı~

zım ve hususile sahayifi matbuatta 
şahsiyat yol unda nıünakaşat ba i ra
dei seniye memnu iken mezkOr "Ma· 
ICımat., ın rnakalei cevabiyesi, enci.i
meni tetkik ve muayenenin eseri iğ
maz ve mJsamahası olıııak i!zere se
rapa şahsı acizaneme ait tecavüzatı 
rezilB.ne ile meşhundur. Vaktile ben
den izden her suretle görmüş olduğu 
lütuflara şimdi ktifraııı ııinıetle mu
kabeleden çekinnıiyeıı "MalCıma.t,. 

müdür ve g(ıya muharriri Tahir gi
bi bir alçak nıurdarııı o derecelere 
kadar hed~fi tecavüzatı alenivesi ol
ıııaklığını nazarı insaniyette hoş gö
rülür şeylerden ıse beı~deni? yine 
ihtiyarı süküt ederim. Fakat belki 
hiçbir ehemrniyetı bulunmıyaıı hay • 
siyet ve ıııeziyetı şalısıyeındeıı ka • 
nazar yalnızca haız olduğum ıııP ,j 

resmiye ııı::rnıeteıı obun bu erz, ıı 

ve hempalarının bendeııi ze boy.e ıi i 
cumları efeıı dileı-iın izce layil< görlil
ıııezse çünkü malıkeıııeye nıliraca -
atla merkuın alevhine ikaıııei dava
dan bir faydai ciddiye husulüııü ü • 
mit etmediğim gibi kendisini tevbi • 

dünya milletlerinin ekserisi sulhten ı-----------------------------

FIKRA: 

han tedip ettirmek ve edepsizlikle • 

rine nihayet verdirmek için ne tara

fa isali avazei tazallüm ve iştikıi et -

ıııek lazınıgeleceğini tayinde de ınü -

tehayyir bulunduğumdan bu hususta 

mazharı sahabet ve muaveneti dev • 

!etleri olmaklığıını insaniyet ve haıııi 
yet nAımna olarak ırıiıı gayri resınü 
ııiyaz ile arıı tazimat ederlnı. Emrü

ferman Hazreti men lehUleııırindir. 

ayrrlmamak fikrinde olduğunu gös 
teri yor. 

ltalya • Habeş harbi, zecri ted-
birler, İngiltere donanmasının 

Akdenizde toplanması Ren saha • 
sının askerileştirilmesi, İspanya 
dahili harbi, İtalya ile Sovyet Rus
yanın biribirine karşı hakaretler 
yağdrrmaları... Bu hadiselerin her 
biri Avrupada umumi bir harp 
çıkaracak mahiyeteydi. Bu hadi • 
selerin herhangisi Avusturya velL 
ahdinin 191 i te katlinden daha çok 
milhimdi. 

Fakat Avrupa milletleri bütün 
bu hadiselere rağmen işleriyle güç
leriyle meşgul olmıya devam et. 
tiler. Bunun bir manası varsa,, Av. 
rupa milletlerinin harp istemedik
leridir. 

Bununla beraber ttalya ile Rus.. 
ya aruında inki,af etmekte olan 
vaziyet, diğer hldiselerin hepsin
den daha çok tehlikelidir. Çünkü 
iki hük6metten herbirl H.rilı bir 

Mektebin vaz:tesi 
. Bir köy mektebinde çocuk.larctan ' coğrafya.smın pek küçU.k bir kısmı 

birine sormuşlar: 1 1 d 
Oğl Ç n e devlet taraf mdan beslenerek 

- um, ne olacaksın? 
- Jandarma zabiti ı çalışmak istediklerini söyliyecekler-

Bir başkıun da şu cevabı vermış: dir. Osmanlı imparatorluğuntla taş· 
- Nahya müclürü! ra sürgün demekti. Başlıca birkaç 
Çünkü kendı muhit.teri içinde, limanla ba.şhca birk~ tren uğrağm-

gördükleri ba.,lıca, asker ve shil, dan ötesini bu gözle görmek adeti 
hllkiimf't memurlan onlarda. henüz kaybolma.nur,tır. Bizde mii-

14 Kanunuevvel 1311 imza: Ekrem 
Ekrem Beyin muall1m Naci ve Ba

ba Tahir ile olan münaka.~alarmdan 
anlaşılır ki, saray, kendine dokuıunı
yan bu türlü şahsi~·ata ait :razı ve 
miina.ka.~alara pek aldırmıyordu. 

Belki şunun bunun arasını açmaktan 
bir fayda da düşünülüyordu. 

SADi 
Fakat sıra ile köl·den Nahya~·a, nen·er, kendisine en ~ok ihti~·acı o

oradan k&zaya, oradan vilayet mer- la.n yerden, kendisine hl~ ihtiyact ol- -------------
kezine, nihayet Unlvendteye kadaf' mıyan, yani bir benzeri ta.rafından t.epli bahı;cvan .. Yani büttln milli hlz. 
geliniz. Bti.yiik ekseri.yetin devlet alnımış ola.n yere doğru kaçıyor. metleri mektepleştirmek ve onla. 
kadrosuna hazırlanmakta olduğunu Eğer ~evlet yalnız kadro zaruret- nn sevlyelerlnl ylikseltmekl Jl'· ~.,, 
görecekslnh. Fakat haydJ k" lilyü lerlne göre mektep ~acak olsaydı, Uıtiyacı bakımından k,.., .. 

ah oy ona birkaç mües!4~ kafi idi: Cum- bile olan mektepler, bu bakmı ·~ın. 
n ya ile memnun ediniz. Ya lstan- hurlyet kültUrcUlüğünün hedefi, mil- binlerle noksandır. 
bul mekteplerinden çaka.ulan ne ya- leti yetı,ttrme-kttr: Mektepli köylü, Bize fabrikamızın uıcıta.-.ı ~f hu 
pa.ca.k.smız? Onlar &be ft)"IJD!f>ket mektepli emıa,f, mektepli i~i. nı4*- uada.n olan köylü llzım! - Fl\tay 
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Bir Talih Eseri __ J 
"A. T clıiklıov" dan: 

Kapının a.rkMmda kankoca, kulak· 
lannı epeyce kabartın~ bir halde 
duruyorlardı. içeride küçük salon • 
da, kızları ve kasabanın genç mual
limi arasında bir "ilanı aşk,, sahnesi 
geçmekteydi. 

Sabırsızlanarak ellerini uğuşturan 

F-aık BERCMEN 

- Hay, hay .. İstersen şimdideD 
öpün! .. 

Muallim, ayağa kalktı. Gözlerinİ 
epeyce açarak, matmazelin küçUk 
tombul ve sabun kokulu elinin il 
zerine eğildi. derun ıhtilflf mın Fransız • Tiırk dost 

!uğuna ula zarar getirmiyeceği hu-/ 
auımnda evvelce yapmış oldukları be 
yanatı tekide lüzum görmüşlerdir. 

Fransıı Hariciye Nezaretinin 
Tebliği 

Paris, 23 (A.A.) - Fransa Harici 
ye Nezareti tarafından matbuata ve

(Başı 1 ncide) 
kat etmesini ve müracaat edilen usulJerin çirkin tarafları hakkında mü
şahitlerin gözünü açmasını Fransa jstememiştir. Çünkü Fransız memur
lan_nm _ış~k k~rşısma çıkamıyacak çirkin hare.ketleri çoktur. 

Kalbımız Mılletler Cemiyetine inanmak i•-tirnr. Cemiyt>tin temsil f'tti
ği müşterek emniyet h~ternine candan bağlıyı~. Fakat c~i:retin, bir Tiirk 
müm ilinin nıüşahitlere refakat etmemesi hu<ıu unda F;,.n.,anm emel
lerine körlikörüne alet olması, lkincikanun tophmtr41ının neticeır;i hakkmda
ld ümitlerimizi çok sar<;;nu-:-trr. 

Bundan ha.5ka Fransa, danmızı tlia Peplov karısına dönerek: 
dün;raJ a J'anhş ak~e-ttinniştir. HataJ - Hazır ol! dedi. Aşktan, ni:;;an 
işindt:ki Türk görüşü hakkında Fran ve evlenmekten bahsettikleri zaman 
'lız kaJnaklanndan ~aydınlan malii sen hemen çengeldeki lsanın resmini 
mat \·azi)•;retle tabantabana zıttır. çtkar; içeri girelim, ve onları takdis 

Bu sırada, kapının dışında durtıD 
llia Peplov, karısını dirseğiyle dür 
terek: 

- Hadi davran! dedi. !sanın re5o 
mini indir. 

Ve bir dakika kaybetmeksizin ka 
pıyı açıp ellerini havaya kaldırdı· 
Islak gözlerini kırparak bağırdı: rilen tebliğ berveçhi atidir: 

Son toplantısında Fransız ve Türk 
heyetlerinin İskenderun hakkındaki 
izahatını dinliyen Milletler Cemiyeti 
Konseyi, meselenin esasının müzake 
resini sonkanun mutat toplantı dev 
resine talik etmiye karar vermiş ve 
bu ara esnasında İsveç Dışişleri Ba
kanı raportör Sandler ile temas su
retile müzakerelere devam edilmesi • 
ni alakadar iki tarafa tavsiye etmiş

Cemiyet, Hat.8.yın akıbeti hakkında da Fransanın dar müstemlekeci 
hırslanna filet olursa, netice ne olacak? 

Milletler Cemiyetinin mahiyeti hakkında iyiye meyleden hükümlerimizi 
ozaman tadil edeceğiz. Cemiyetin sulhü alakadar eden bir hak ve prensip 
meselesinde bitaraf bir hüküm vermiye muktedir bir heyet olmadığı ve 
bu yoldan yürüyerek Hatay işinin halledilemiyeceği neticesine varacağız. 

Fran'la, bizi Suriyeyi parçalamakla edelim. Bu suretle bir emrivaki yap. 
itham edi)·or. Halbuki Lübnanı a~u- mış oluruz. !.sanın resmiyle yapılan 
makla keındisi Suri)"f'Yİ par<:n.lamı~f:tr takdis, mübareket ve bozulmaz bir 
Bu parc:alama harl"ketinde de ısrar akit mahiyetindedir. Böylelikle mu. 
etmektedir. allim bu işten sıyrılıp kendini kur • 

- Aziz çocuklanm ! • . . Allab 
sizi takdis eylesin.. Yaşayınız! Ve 
çoğalınız! .. 

tir. 
Bu karar mucibince ve Fransız hü

kiımeti tarafından yapılan davete ica 
bet ederek Türkiye Dışişleri Bakanı 

Rüştü Aras beraberinde dışişleri ba 
kanlığı genel sekreteri Numan Mene 
mencioğlu ve Cümhur başkanlığı 

genel sekreteri Hasan Rıza Soyak 
olduğu halde Parise vasıl olmuştur. 

Türk delegasyonu azaları, dışişlc 

ri bakanı Delbos ve bu bakanlık müs 
teşan Vienot ve arkadaşları ile mü -
teaddit müzakerelerde bulunmuşlar
dır. 1sveçin Bem büyilk elçisi ve Mil 
Jetler Cemiyeti Konseyi roportörü 
Vestman da bu müzakerelerde hazır 
bulunmuştur. 

Yapılan noktainazar teatileri 
hiçbir neticeye varamadığından, 
her iki taraf, müzakerelere Mil
letler Cemiyetinin gelecek devre 
ıine kadar ve diplomatik bir yol
la ve raportörle temasta bulu • 
narak devam etmeyi derpiş et • 

mişlerdir. 

Hariciye Yekilimiı dönüyor 
Paris, 23 (A.A.) - Türkiye büyük 

elçisi Suat Davaz bugün Doktor Tev 
fik Rüştü Aras ve Türk heyeti aza • 
11 şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Doktor Aras bugün saat sekizde 
Daladiye ile görüşecektir. 

Türkiye Hariciye Vekilinin Anka· 
ray& dönmek üzere yann akşam Pa
risi terketmesi muhtemeldir. 

Franm gazetelerinin yazdık/an 

Paris,23 (A.A.) - Anadolu ajan • 
l!t hususi muhabiri bildiriyor: 

Ovr gazetesi, müzakerenin müşkü
latlı, ve anlaşmanın şüpheli olduğu
nu kaydettikten sonra, Suriye ve Lüb 
nanda konfedere Cümhuriyet şeklin
de Sancağın istiklalinde israrımızı ya 
zarak diyor ki: 

"Fransanın İtalya ile anl~mrya ka 
rar vererek Adisababa sefaretini kal 
dırdığı gün Türk - Fransız müzake • 
ratının ba,şlaması talim bir istihzası
dır. 

Le Journa)) de Saint Bris, gıiya 

Sancak meselesini bahane ettiğimizi 
ve hakikatte asıl şikayetimizin kar • 

· 9uıkh yardım misakının teahhürü ol
duğu hakkındaki f antazilerin çürük
lüğünü zikrederek Sancağa ait mata 
Iibimizin ciddiyetini te)it ile diyor ki: 

"1htilafın Türkiye ile Cenevre ara 
sında olduğunu söyliyen Fransa, Ce
miyeti Akvamı Türklerle başbaşa 
bırakması mantık icabı iken bunu 
yapmıyor. Çtinkü yakın Şarkta men
faatleri var. Halbuki işin içinden ken 
dimizi çekmiye çalışmalıydık. Hallo
lunacak dava Suriyeyi darıltmadan 
Türkleri tatmin etmektir.,, 

Petit Parisien, "Temasların gayesi 
Cenevrenin alacağı karan kolaylaş • 
tırmak ve bunun neticesi de, uma • 
nz ki, Fransız • Türk suitef ehbümü
nü dağıtmak olacaktır.,, demektir. 

Sancaktaki kuvvetlerin yarm 
geri çekildi 

Adana, 23 (Hususi) - Suriye mcc 
lisi açılmıştır. Meclis reisliğine Fa • 
ris seçilmiştir. Kabineyi Cemil Mür • 
dim kurmuş, dahiliye ve hariciyeyi 
Sadullah Cabiri, maliye ve müdafaa 
yı Şükrü, Adliye ve maliye nazırlık 
lannı da Abdurrahman Keyali deruh 
de etmişlerdir. 

Sadullah Cabiri, gazetecilere verdi 
ği beyanatta: 

' 1- Fransa, Sancağı Suriyeden as 
la ayıramaz.,, demiştir. 

Franeız komutanı Mono, Aııtakya 

Biz, hfümiini)·etlmizi g&.tf'rmf'k taramaz ve ister istemez evlenmiye 
için mlistakll Jbtayın Sııri)·e w· l.üh- mecbur kalır . 

Kızın anası saadetinde ağlıyordu 
- Mes'ut olun yavrularım!! ... Ah 

mösyö, biricik hazinemi, elimden a.11· 
yorsunuz!!. Onu seviniz! Hırpalanıa
yınız! .. 

H ak yolundan yüründüğü takdirde Suriyenin istik· 
nanla IH"raher hir 1rnnf"rf"rıı~~·on tPs- Bu sırada, küçük salonda da şöyle 
kil etnıesini knhul derecr.-sinf' kadar bu muhavere oluyordu; muallim, kı· 

Ialinden başka emelimiz yoktur. İlhakın hiçbir 
şeklini hatırdan geçirmiyoruz. Fransanın emellerine sulh 
prensibi ve hak esaslan feda edilecek olursa, ikinci nota
mızda açıkça söylediğimiz gibi, Ankara anlaşması ve Lo· 
zan muahedesi hükümden düşecektir ve cenup hududu· 
muz tahdit edilmemiş bir hale gelecektir. 

O zaman Türkiyenin ve Hatayın mukadderatı cenubi 
hudut hattımız bakımından kendi kendine birleşecektir. 
Yeni Suriye parlamentosu istediği kadar Fransa ile olan 
muahedeyi tasdik veya Hatayı ilhak yolunda kararlar 
versin. Bu kararlar tamamile hükümsüz ve manasız ka· 
lacaktır. Çünkü biz memleketimizin cenubunda Suriye 
admda bir siyasi varhk tanımıvacağız. 

Tür~iy: için en büyi~k varlık ~es.elesi ol~n Hata!_ iş.inde .mübalağalı 
bır lısan kulJandıgımızı ve ılende takıp edecegımız sıyasetin bu 

lisana göre olmıyacağmı zannedenler bulunabilir. Fakat bunlar Türkiye 
milletin azmi ve kararı ne demek olduğunu bilmiyenlerdir; Büyük Şef 
Atatilrkünmillete karşı bir taahhüdünün ne manaya geldiğini anlamıyan· 
!ardır. 

Fransa da bunu bilmiyenler arasında kalmakta ısrar edecek olursa 
Fransa hükumeti, Ya.kın Şaı~nn ve Akdenizin huzur \'e emniyeti ve kar
şılıklı emniyet sisteminin istikbali bakmmıdan çok ağır bir mes'uliyet 
yüklenmi§ olacaktır. 

Abmet Emin YALMAN 

italya ileFransaj Rusyada 34 
Arasında Alman 
Anjaşm~aa.,, ·"'"d•) ı Casusu 
yanın söylediği sözlor, bizi bir tek 
adım ileri götlirmtiyor. Çünkü sö:ı:ler 
söz olarak kalryor. Ve ameli hiçbir 
şey ifade etmiyor. Mussolini bu sÖ1.· 
leri söylemekle, Frankoya, İngilte • 
re vasıtasile yardım etmektedir. Çün 
kil l• • 'ltere İtalyanın Mazurka ada
sında yerleşmesini istemiyor. İngilte 
re hükumeti, Romadan söylenen söz 
lerden ziyade İtalyanın bu adalardan 
çekilmesi ile daha fazla mütehassis 
olur. 

Yeni bir Lokarno imkônlan mevcut 
Varşova, 23 (Hususi) - Pat ajan· 

sının Londradan aldığı malumata gö 
re Alman sefiri Ribentrop ile Eden 
ara.'nndaki eon mülakat Almanyanın 
Sovyet • Fransız miMkı hakkındaki 
noktai nazarını değiştirmiştir. Bir Al 
man • İngiliz mükarenetinin imkl -
nından bahsolunmakta ve Fransanın 
buna temayül göstermesi için yeni 
bir Lokarnoya yol açılacağı ilave e
dilmektedir. Sovyet elçisine de Al · 
man teklifleri hakkında malümat ve
rilmiştir. 

Askerlik çağ1nda olan Almanlar 
memleketten çıkamıyacakfar 

Bcrlin 23 (A.A.) - Askerf mükel
lefiyetlere tiı.bi Almanların pasaport· 
lannın bundan böyle askeri kamakat 
tarafından kontrol edilmesine dair 
olan yeni nizamname, bilhassa ecne
bi mahafilde heyecan tevlit etmiş • 
tir. Bu mahafilde bu karar ile mem
leketin sivil kuvvetlerinin seferber 
edilmesi ve Almanyanın bazı noktala 
rmdaki garnizonların Uı.k,·iye olunma 

Moskova, 23 ( R:tdyo) - Alman o;e
firi bugün ~folotof Yoldaşla görüı;

mliş, görüşmede Lihinof ta hazır bu

hmmuştur. Konu.-,manm me\·zuu Al • 
man mevkufları idi. 

J,ondra, 23 (Radyo) - Bir habere 
göre, easu:;luk ve F&}istlik t...,kilatı 

kurmıya t~bbü~ eden 31 Alman, ya
kmda Moskon.da muhakemede edi· 
leıcektir. 

B o uda Zelzele 
Bolu, 23 (A.A.) - Dün gece saat 

4,45 tc devamsız fakat şiddetli bir 
yer sart11ntm Boluluları uykudan U· 

yandırdı. Hasar yoktur. 

eı hakkındaki tedbirler arasında bir 
alaka görülmektedir. 

Almanlara müstemleke verilmesine 
taraftar olan fngilirler 

Londra, 23 (A.A.) - Lord David 
Cecil Times gazetesine yazdığı bir 
mektupta Alma.nyanın i.c;tediği müs
temleke meselesinin halline taraftar 
olduğunu bildirmiştir. Lord Cecil, 
bu mevzu üzerindeki ilk mektubu -
nun neşrinden Mnra çoğu tuvipkar 
olan mektuplar almış olduğunu da 
söylemektedir. 

Akdenizde sulh 
Londra, 23 (A.A.) - Daily Herald 

bugünkU başmakalesinde diyor ki: 
Mussolini Akdenizde sulhün teessU • 
sünü mü görmek istiyor? Böyle bir 
arzusu varsa lspanyada kati bir te • 
sir icra etmekten vazgeçmelidir. 

,·arılık. 

l~mam:,-,.th1i fl~U"l'!l l1~·1u•A.; İ<l•'İA"İ)f' 

hu teklifi ele rP.dcl•t.,,istir. Halhuki 
konf P-ilf'rasyon a\'1"<!1 hir Şf')' df'ğil
clir. hirJP...:tiriri hir hı>iHır. 

Bl7;, Fransı>nrn tıı,_l~hHt•~..;ni int\;r 

f'tmestncl"rı ılrııh\n hir ihtilMm hir ~n 

ğı ~ö<ot<>r~il<. FN\t1SA, ıo•;cıi vohı tı,t

muc:tur. Bu ititnır1a. Yııltm ~·n·k'" 

huzur \"fi: f"111nh·rti hAJ<'..,ft'!<l'.tn ll'rıın 

'ID. rok ağrr bir mes'nli)·f't y\ik1f'n
mi .. tir. 

tiirfü nıı ho<> .. urnrMn rfoı?nı""' hPklf"
nehiHr. Riitiin hunıann me<i'uliyeti 
Fran .. aya aittir. 

Buğday F·yatları 
(Başı 1 ncide) 

Yeni narha göre satış. dünden iti
baren b~lamıştır. Birinci nevi ek
mek, on. ikinci nevi ekmek te 20 pa
ralrk bir zamla satılmaktadır. Bazı 

fırıncılar. ellerindeki unu saklamak 
ve daha faz.la narh verildikten Mnra 
çalışma.k hususunda hileli yollara 
sapmak istemişlerdir. Dün, bu yüz
den, bir kaç semtte yine mah~iiııı bir 
e.Km0K QAI 11,b• ·orunuı.ı~ı;.uı. .Naau -

fih, belediye herhan~ bir ihtikara 
meydan verilmemesi için icap eden 
bütün tedbirleri almı"tır. Yapılan 
teftişlerde bazı frnncılann yeni nar
hı bir gün evvelinden. yani. ı-alı ıni
nünden itibııt"'"l tathik ettiklı>ri an
laşılmış ve l·u gibilerin tecziyeleri 
cihetine gidilmiştir. 

Banka piyasaya mal çıkanyor 

lst"'nhulda bir ekmek buhranının 

yaratı!nı~k istcnişi, Ankara mehafi
linde eh "mmiyetle telakki edilmiş ve 
nihayet. dün, piyasaya ihtiyaç nis
betinde mal c·kartlması hmmsunda 
Ziraat Bankası lstan'bul şubesine e

mir verilmiştir. ----
Ad:sc.~abad_aki 
Sefaret:erin 
Lağvi işi 

Roma, 23 (Radyo) - İtalyan ga · 

zeteleri lngıltere ile Fransanın Adi · 
sababadaki sefaretlerini ilga etmele 
rinden umumiyetle memnundurlar. 

Jurnale D'ltalya Sinyör Gaydanın 

bir makalesini neı,rediyor. :Makalf:de 
"bu karar zihinlerdeki gerginlikleri 
izale etti ve beynelmilel havada küşa 
yiş hasıl olmuş olduğunu gösterdi., 
deniliyor. Lavoro gazetesi: "Bugün 
dünya, Mussolininin siyasi dehasını 

hadiselerle tanıyor .. demektedir. Tri
buna, Fransız • İtalyan münasebetle· 
ri arasında dostluğun tekrar revaç 
bulması için zamanın müsait olduğu 

dan Halebe dönmüştür. I minin günü ve şekli hakkında bir ka nu anlatıyor. 
Yeni kabinenin ilk işi. Sancaktaki rar vermiştir. Bu karara göre, idare /sviçrenin variyeti 

vaziyetin Türkiyeyi sinirlendirmiye- heyeti, önümüzdeki pazar günü saat Londra, 23 (TAN') _ lsvirre hü • 
cek şekle sokulmasını rica etmek 14 te yeni Hatay bayrağını merasim kumcti İtalyanın Habeşistani ilhakı • 
olmu~tur. le cemiyet binasına a.sacaktrr. Bun • 

Sancaktaki kuvvetlerin yarısı çe • dan sonra Taksime gidilerek cüm nı resmen tanıdığını bugün bildirmiş 
tir. kilmişt.ir. huriyet abidesine çelenk konacaktır. 

Ras Kassanm iki oğlu lcur1uno 
el izilc/i 

Nihat TANGONER. Müjahif heyet aıalart 
Hatayl1'ann bayrak merasimi 
Hatay erginlik cemiyeti. Eminönün 

de Anadolu hanındaki yeni kiraladı
ğı daireye nakledilmiştir. Dün idare 
heyeti toplanmış ve bayrak merasi • 

Akvam Cemiyeti tarafından Hata 
Roma, 23 (A.A.) - Ras Kassanın 

ya gönderilmesi kararlaştırılan mü • Overra ve Vossen ismindeki iki oğlu 
şahit heyet azalarının İstanbula uğ- da kurşuna dizilmiştir. Btı BUretle 
ramadan lskenderuna riderek.lAri an son mukavemet imkanları da ortadan 
laşılnuştır, 1 kalkmış bulunuyor. 

za: 

- Şimdi nazlanmayı bırak! diyor. 
du. Ben sana hiçbir vakit mektup 
yazmadım. 

Genç kız güldü. Gözlerini ayna • 
dan ayırmıyarak sahte bir tavırla: 

- Ha! ha! dedi. Birden, aklıma 
yazınız gelmemişti. Hem sahi siz ne 
kadar tuhafaınız; yazı muallimi ol • 
duğunuz halde bir tavuk gibi yazı -
yorsunuz ... Böyle çirkin bir yazınız 

varken, nasıl yau öğretiyorsunuz?. 
- Bu, bir şey ifade etmez, mat. 

mazel, dershanede beni alakadar e. 
den şey, yazrdan ziyade talebenin 
hareketidir. Birisini cetvelle döver, 
bir diğerini tek ayak üzerinde dur • 
dururum. Yazılan tetkik etmiye ge
linr.e o ayrı bir meseledir. Meseliı. ; 

Nckr~sov meşhur bir muharrirdi. 
Fakat, yuısı çok çirkindi. 

Muallim, hayret ve korkuyla ağ • 
zını açmıştı. Bu taaruz, o kadar anı 
olmuştu ki, bir kelime bile söyle • 
miye fırsat bulamamıştı. Ancak ketl 
di kendine: "Yakalandın, avanak., 
dedi. Kurtuluş yok artık. İşin içindeD 
çıkılacak gibi değil. İster isteıne21 
!sanın önünde kabul edeceksin!.,, 

Ve itaatkar bir tavırla başını eğ .. 
di. 

Tekrar ağlamağa başlıyan baba, 
ağır bir eesle : 

- Sizi, takdis ve tebrik eyleriıııı 
dedi. Kızım, onun yanına gel!! ... Son· 
ra karısına dönerek devam etti: 

- !sanın resmini ver! 
Fakat, mes'ut baba, birden ağla" 

masını kesti. Yüzü öfkeden buruf " 
tu. Kansına hiddetle bağırdı: 

- Bu nedir? tsanın resmi mi bu? 
Yazı muallimi, gözlerini çekingen.

likle kaldırınca kurtulduğunu anla• 
dı ... Anne, !sanın resmini alacağı 
yerd<:, telaşla, muharrir Sajetchnt .. 
kov (1) un portresini getirmişti. 

Kan koca, şaşkın şaşkın, ellerinde 
- tstenıeniz. ben de eize yazarım? 

portre, ne yapa<:aklannr düşilnür ... 

- O, muharrir Nekrassov; ya 
ı:ciz? f!çini çekerek) ben, bir muhar. 
rirle hemen evlenmiye razıyım. Ba. 
na fasılasız şiir yazardı, hiç olmaz • 
Mh!! .. 

- Ne hakkında?. ken, bu şaşkınlıktan istifade eden 
- Aşk ve tahas~üs hakkında.. . muallim müsaadelerini bile bekle .. 

Meseliı. gözlerini~ için... İnsan. size meden drşan çıktı. 
bakarken kendisınden geçiyor... Size 

_ ... U..U\;, &ll.ll0.1. U&U.4 J tA~"A :VU.; .. ,, "°!t.&.-&-.1 :_____{-/ .Ottu, ..--• JfWW 1 v .. ~ ... UV&•n_..ı • .. , .W 

öpmeme müsaade eder misiniz? rindcn. ro. 

• SATiYE' nın 
Yeni getirtmiş o duğu 

ELEKTRiKL • 1 
TRENLERiNi 

görmeden evvel çocukıarrnıza 

Yı.başı için Hediye 
ALMAYINIZ 

2i YAFETLERiNiZ iÇiN 
1ıtiklal caddesinde 354 No. lu me,hur çiçek ticarethanesi 

SABUNCAKiS 
S · zin ve dostlarınızın memnuniyetlerini mucip olacak en mün 

•..,J. l'\o ve "'Ü'7el çicekler!e cicekli nehl'\tl~r takdim edecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası 
istanbul Şubesinden: 
Bankamıza birinci derecede ipotekli ve tamamına sooO 

lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda Feriköy mahalle· 
sinde eski Bahçe yeni İzzetpaşa sokak eski 5, yeni 67 nı{' 
maralı, 7 5 metre murabbaı arsa üzerinde kain sağ tara ; 
3 harita numaralı Andon Kasapyan ve Dirahi arsası so 
tarafı bir harita numaralı Andan Kasapyan bahçesi, FU1 

lati hanesi bahçesi cephesi, İzzetpaşa sokakla mahdut 
daıreli, dört buçuk kattan ibaret apartımanın tamaf111 

1697 numaralı kanunun hükümlerine tevfikan açık art· 
tırma suretiyle satılmasına karar verilmiş olduğunda.J1 
mezkur apartımanın 14/ 1 1/ 19 3 6 tarihinden iti haren bı/! 
buçuk ay müddetle satılığa çıkarılmış ve şartnamesi 1 ~ .. 
11 / 936 tarihinden itibaren Banka holünde herkesin go 
rebileceği mahalle asılmıştır. Müzayedeye iştirak ede:J(: 
lrin muhammn kıymtin ro 7' 5 nisbtinde pey akçe~ırı• 
müstahsiben müzayede günü olan 29/ 12/1936 tarihıfle 
müsadif Salı günü saat 13 den 15 e kadar Bankada miite· 
şekki! satış komisyonuna müraacaat etmeleri ilan oıunıı!· 

(2937) 
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Veremle Mücadeleyi Arttırmalıyız 

Verem.liler 
Arasında 

Sinema Yıldızlarının 
Boyasız Halleri 

•• 4 
• nsan, onu ilk go-
l rüşünde bir hasta, 

hele bir verem hastası ile 
karşılaştığını mümkün 
değil aklına getiremez. 
Sişman denilecek derece
de dolgun ve adali bir vü
cudü var. Omuzları, hiç 
te dar ve basık değil. Şek· 
line, kıy af etine, yürüyü
şüne, söz söyleyişine ba
karak ilkin onu burada 
veremlileri nezarete me
nıur bir adam sanmıştım. 
Sonra onun da bir akci
ier hastası olduğunu öğ
renince şaştım. 
Şifman veremli anlatıyordu: 
- Siz, benim böyle göründüğü. 

ine bakmayın! Ciğerlerime verilen 
)'alancı hava ile yqıyorum. içi, 
llef eale şişirilmif bir kursak ne ka
dara sağlamsa, ben de o kadar 
aağlamım! .. 

Yolda giderken, önünüzde, ar. 
dınızda,gözünilze Uifenlerin hepsi. 
ili Bağlam kimseler 8&Illl'l&DIZ çok 
aldanırsınız. 

Birer birer muayene masasına 

)'l.tırm bakalım, berbirinde ne 
hastalıklar çıkar! .• 

Ben kendimi doktora pek gös.. 
termem. Fakat bu hastalığa yaka
landıktan 90nra, hekimlerin yanın. 
dan aynlmaz oldum .. 

Şimdi, biraz ateşim yükselse, 
•emen hekime başvuruyorum. Ca. 
lltm, öyle tatlılaştı, öyle kıymeL 
lendi ki hiç aormaymız.. Eakiden, 
haataıığa filin aldJrmazdmı. ... 

B nunıa oıraz aana, aerecıen 

tepeden konuştuktan BOn
ra, vereme nuıl yakalandığını 
bana anlatmumı, kendisinden rL 
ea ettim. 

Büyük bir hafIZa dikkatine ihtL 
)'aç göster<>n birteY BOnDUfUm gL 
bi düşünceye vardı. Sonra, ağır a
ğır: 

- V allahl, tııanm.. dedi, nasıl 
)'akalandığımı ben de bilmiyorum .. 
Zaten biç bir veremli, bunu hatır. 
lıyamaz. Verem, kaza gibidir. Ben 
&eliyorum .. demez. Bir de bakanı. 
lliz ki, verem olmufSunUZ. 

Ben demiryollan tdareeinde . . . 
C&1ıl&n bir memurum. HimDetimız, 
bilirsiniz, ağırcadır. Bazan Uç dört 
CUıı uyku uyuyacak, dinlenecek 
't'akit bulamayız .. Kıfm karlı gece. 
leri, herke8 eıcak evinde, rahat, 
rahat uyurken, vagondan vagon~, 
labahlara kadar yolcu ve daha bır 
~ok ifler pe9inde dol8'ıns. 

Kapalı havadan, açık havaya 
lirip çıkmak yüzünden, ne~e ol • 
inak UfUtmek iften değildir. 
G~iba bu seyahatlerin birinde, 

hutaııp'. yakalanDllf• olacağım. 
l'akat ilk günlerde farkına vara. 

inadım. 
Evde ıbllmur (ılln lçlrdiler. 

Sıtmaya yakalandığımı eanarak, L 

~ç avuç kinin yutturdular .. Fakat 
lbrıkıığım bir türlü geçmedı. ~
tamlan avuçlanmm içinde .bafü 
ter .. Yüzümde, bellibelirliz bır kı· 
tartI ... Aklımıza geldiği zaman de. 

S '"" un ı hava ile bir 

veremlinin 

Veremi 
nasıl 
almzs? 

anlattıkları 
gitmi9im de iki kadeh yuvarlamı. 
,ım. Bilmem bu kadarcığa içki 
denileb:lir mi?. 

Sonra Felozofçasına, sözüne de 
vam etti: 

- Efendim, bizi yıkan gıda.sız . 
lıktır ... Çok şükür Allaha, aç de. 
ğiliz. Fakat gıdamızı tam olarak 
alamıyoruz. Tam alsak bile, vak. 
tinde alamıyoruz. Ciğerleri zayıf 

olanların yemeleri, içmeleri, uyu. 
malan, intizam içinde geçecek. 
Hele yorgunluk h\ç bize gelmez. 

Cerrohpaıo hasfenesinJel<i verem paviyonu 

receye bakana: Hararet 38 • 38 Halbuki yorulmazeak, ftlmls yan-

hı•g"k • , da l(ıJı; ~--· •• N,U9~ 
Sona. .m~ * ~Jsrr~ vaktinde ecetfı, uy:tu-

dermansızlık ... Üç adım yol yürür. muzu vaktinde uyuyamıyacağız. 
sem, nefes nefese yorgun düşe- Yağmurda, çamurda dolaşacağız. 
rim. Nihayet, idaremizin dokto- Amma, inaaıı, bütün bunları yapa. 
runa kendimi muayene ettirince, rak ta llhhatini az çok koruyabi. 
it meydana çıktı. Bizim ciğerler, lirmiş. 
çoktan erimeğe b&flamlf meğer. Bunu ancak şimdi anlıyabiliyo-
ee... ruz. Vaktiyle, trende olsun, dışa. 

Allah, demiryollar idaresinden nda olsun kaput giymezdim. Bun. 
razı olsun. Bende verem hastalığı dan sonra tövbe büyük sözüme ... 
başladığını öğrenir öğrenmez hJ'- Boynumu, kulağımı, iyice sanp 
men, buraya gönderdiler. İdare sarmalamadan, sırtıma paltoyu ge 
hesabına, bir aydanberi, sanator • çirmeden açıkta dolaşmıyacağım. 
yomda, kuşsUtUyle besleniyorum. Bakın, bava bu kadar güzel ol-
Sıhhatİilllde gUn günden fark var. duğu halde, yine paltom arkam • 
F.aki halime nazaran demir gibi - da! .• 

yim! 
_ Şimdi ne dUşUnUyorsunuz? 

Sanatoryomdan çıktıktan aonra, 
bir daha, zayıf dUtmemek için ne 
tedbirler aklınıza geliyor? .• 

B atmı ealladı: ;ağlığm ne demek olduğunu 
hastalığa yakalanmıyan adam anla 
yamıyor. Bir kere bq yastığa gel. 
memeli... Ondan sonra, ne yapsan 
bot! Amma, çok şükür ki hastalı
ğımıza vaktinde teşhis koydurduk. 
Yoksa, iş işten geçmiş olacaktı. 

Sualim biraz tepeden iner gibi 
oldu amma, sordum: 

- içki içer miainlz?. 

O rtabk biraz serlnlemeğe yUz 
tutmuıtu. Veremli memur: 

- Bana müsaade edeniniz, de. 
ğilml? dedi, Hava değişiyor .. İçe· 
ri girip karyolaya uzanmalı! .. 

loünyade ilk 
Tayyare 
Hırsızlığı 

• 
Filmde meşhur yıldızlan hep ma

Jdyaj perdesi arkasmda görüyoruz. 
Fakat bunlann blr de ev hali var. 

Aşağıda dört yıldızın maldyajsız 

l'fJBmlni göreceksiniz. Sinema peni,,_ 

sinde gönlüıl'fuıUz yüzlerden ne ka
dar ba.~ka değil mi? 

Yüzünü boyamak ltl~·admda bulu
nan bir kadın layamet kopsa boya
sn: }iizilnü yabancılara göstermiye 
razı olmaz. Yıldızlar kadmhklannı 

unutup buna nasıl razı oldular! Bo
yasız. donuk yüzlerinin gazetelere 
geçmMlne, binlerce kişi tarafından 

görillmMlni nuıl kabul ettUer. 

İşin doğrusu şu ki rMlmler usta 
~te fotoğrafçılan tarafından bas

kın şeklinde almnut ve sahiplerlnbı 

rızası sorulmadan neşredllmlştir. 

Yıldızlann böyle bir vaziyette 
reslmlerlnln çıkmasına memnun olup 
olmadıldanm kMtlremeytz. 

Onlar böyle kendi odalarmda otu
rurken gizlice resimlerhıl alabilen 
f otograf çılar herhalde çok yamua 
şeylermİf doğrusu! 

• 

Yalnız kttçtlcük Shlrley 1emple'ln gttzelletmek ~in 
fazla boya sünnlye ihtiyacı yoktur. Onun tftzünün 
renglnl dudaklannm boyasını tabiat lstedilinden fazla 
vermiştir. Belki büyüyünce da sinemada. fazla boya 

Yukanda, si. 
nema perdMI· 
nin en sevilen 
~,ldm J o an 
Cravford'un e\' 

haliyle bir res
mini görüyor 
sunuz. J o a 11 

Cravford stUd 
yodao döndük .... - ..... 
daldarnun bo 
yumı temhlf' 
mekle ~gul· 

dür. 

• 
Yanda: Sf· 

klzlncl Halli" 
roltlnU oynıyar 

Langhton'u ka 
mı ile berabe• 
görllyonunuz 

Ne demek istediğimi peki.ll an. 
l&D1Ifb: 

- Hayır! dedi, ic;mem.. Amma, 

Şimdiye kadar hırmzlıfm her nevi
ni duymuştuk. Otomobil çalmak sık 
sık görülen bir !)eydir. Fransada Mil
lan tayyare meydanında, dünyanın 
ilk tayyare hırsızlığı vuku bulmuş. 
tur. Hem Uç tayyare birden çallllDlil
tır. 

kullanacaktır. Fakat bugü çln buna hiç le lüzum '..;(: 

ne bileyim, kırk yılda bir düğüne 

Bir •bah alb kiti birden tayyare 
meydanına gelmişlerdir. Bu adam
ların, mUdUıil ağzından iptidadan 

telefon ederek tamirci mfatiyle 

geleceklerlnl haber vermişlerdir. Ge
lince, tamir veailMiyle tayyareleri it
letmi§ler ve uçup gitmiılerdir. Bili. 

izleri bulunamamııtır. 

Şark Demiryollarmda Devir 
ve T eaellüm lıleri 

görölmüyor. 

1 Sinema Aleminde evlenme 1 
Bu llyah gklWder altına& befı bir lnudele De ballı 

kadmm kim okluğunu bUdlnlz mi! 11u Mavi Melek fU. 
mlyle sinema MlllUIDda Uk defa kuyruklu yıldız haft
ne pJen Madene Dltrlch'tlr. Güzel ve cazibeli artisti 
ba kıyafet altında tumıanm lmkim yoktur. 

Artist stüdyoda fazla ziyadan mttteıenlr olduP ldn 
ıkOne alyah gözlük talonq boyalarou sllmll evinde 
rahat rahat yemtjlnl yiyor. 

Kml Çariçe kahramanmı böyle bir plAJa gelmlş ı.. 
glllz kadmı gibi görenler onu Marlme Dltrlcb oldufa
nnu hiç sannetmezıer. Fakat Marleae stüdyo uatlerl
nln haricinde kendı.lnl tam1111lle ev hayatına vermlf. 
tir. o, d1nlelunek biru rüat etmek lhtlyacmdadır. O
nan için sttidyodu döadölrt.en 80lll'& derhal JWnti 
bir .tblc-'e tıller ft _.. IOllla ~I nlaln hu-

Cerra6poıo Aoslonesintleli po .,}yonun hir . ioılo monıorosı 

Şark Şimendiferlerinin devir ve 
teaellUm muamueaine diln de devam 
edilıiılftir. Devlet Demiryollan mU
dUr muavini Cemal Hidayet, tarif&
leri tetkika bqlamıetır. Alınacak 

neticeYe göre halkJn lehiiıe bul ta -
dilat ya.pılac&ktır. 

.ıu Klepma, M&rUıa Egprtb oe evleamek taere
dlr. Evlenme kijıtlan Lehhıtanda Kattonrlts beledi
yene uılmlt1lr· Buruı lu KleplrluUD d.oldap 
yerdir. warana ~· 



dige 
elerdır? 

llinf llaftMI ........ il 
.......... Putl ... 
...,._ wrmlltfr. KamWI .......... ~ 

ı· i, Kelkit Fethi~e 
8 k iskelesi 

ulan c k 

....... ..... 

vapursuz 
....,., (Tu JDUJaabiılDdm) -

BlrDc Jddenhri W.nhal - Mel* 
lllr'at poetalarmdan l'ethlye ..,Jeli 
kalcllnlnuttır. llalbül, andan Pt8D 
blrlmaç yıl, vulJetl tamamen clelilttı'
mlftlr. 

l'ethlyeyl diler taraftara ~ 
bra JODan lJl c1ellldir w n~ 
haftada bir p1en vapurla Mtb iJl.. 
u~ MO&k ı.m e)'llyebl._... 
tedlr. 8cm,.... bıtalua itatflt:IJder, ı. 
mirden llenlae bdar olan b8ttbı ı.. 

bleler içinde - t* l'et1al,..m ,.... 
aum olclutuna allta11illldeıllr. 

l'eth1'9, liman ollrat .. mu1nıt 
o1dutuna IÖNI vapurla.. 
.,.....,. tr ,...._ 
lllDilllDblr~ 

n.te,..uanldaıwlllllD' 
n •ıaıta üt lllltncl IMllliillıiıı 
llfyeyl m'lltftt ..... belrls.1:1lllr.ı,, 

3000 
3000 
3500 
2000 
aoo 

1500 
1 

" 
" 
'' 
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BORSA 
il Blll1Notu.Kml' ÇAIAMBA 

Par•l•r 

Radyo 
Buaiinkü prosram 

A il 1 1 a & ı t ı.taaba1 : -lterlia 615.-
1 Dolfr ı2s-

20 Frauıs &. 115.50 
YAZAN: REj.AT EKREM l<OÇU Ho • .f 

IO 1.iret ııo.-
111 ~ er. 11.-
20 DnJmü ıt.-
,. laftcr• er. •.-
• ..... ıo.-
1 Jl1oria 63,-

Patrona Halil ve Muslu Beşe 
----------------------------~--

20 Çekoalovü lııro. 75.-
ı.... ao.-
ı Marlr u.-
1 Zloti 20-

..... 20.-
• ...., ıı-

Diaar ~ 

Lllelwle ptcH baP bafk• bir hO .. ve eaJknneöğtlUerle mtızeyyencli. Ye. "bahariye,, lerle k&l'fılariar. Bu ve_ :;: --. 0~,:: 
nü cemal! Dl yapılan kuırJarla We bahçeleri lileyle Oçüncü Ahmede, Damat lb. Balmot 

1 ıa.-

Bütün Mes:relerin, Bahçe'er~n Koruların Dere 
Boylannın içinde Kiğıtbanenin Bir Şöhreti Vardı 

I>llrrtlyüta, nuruaudet, 1&yei • onun tabii gttzalliğine, bqka taravet rahim P&f&y& ve pa9enm en yübek Ç lı I 
lıtıma, ıtıztendam ve nuuetlt be • verdi mevkileri itgal eden akraba ve taaı • • • ' 

620.-
126.-
116.50 
125,-
~.-
u-, n.-

''·-66.-
IOr
U.-··-20.50 
22.50 

·~.-52.-
'ı-
oıs-
144.-

Olle netrint,_ laat: 12.30 Plllda Tiirlıı 
musikisi: l 2.50 Hancliı; 13.05 Plllııla hafif 
mii&ik; 13.25 • 14 llahteli( pllk netrintı. 

Alqam netrintı - laat: 11.38 PWda 
dam muıikiıi ; 19.SO Konferanı: Doktor 
Salim Ahmet tarafmdan; 20 Rıfat •• arka
datlan tarafmdan Tiiri muıUriıi •• hallı: 
tarblan : 20.SO S&fi7e n arkadqları tara· 
fmdan Tiirlıı muıikili •e halk tarlıııları; 21 
(Saat a)'&rı) Orkestra: 

1 - Betoven: (Kor7olan) uvertür. 
2 - Bralulll: (Valı). 
S - Emnperdink. (Kral eocaldan) ope· 

raımdan parcatar. 
4 - Gluunoff: (Menimler) balesinclea. 

1 - Bu: 2 - Kar. 
5 - Rebikoff: (Ata' Tali.) 
6 - Wertenfelser • Llıullu: (Bavinra 

damı). 
7 - SoMtac: (Ma,_). 
22 Ajanı n boru haberleri •• erteli siı

niin prosramı; 22.30 PWda 10lolar; 23 
SON. 1Udı. Yakutucihan, ~kut, kıt· Tatil günlerinde peremelere dolan lftka~ma .kasideler takdim ederlerdi. Loadta 61u 5 616.-

&iyakut, peymaneigilltm ve pıüşe. "nice bin pir ve civan ,lfıkanı aadL i'enıden lDf& edilen, yahut tamir ve NeYJ'Ork o.7t7fl o.7975 Günün pfOJ{l'am ÖZÜ 
lıap ~ Şem'itecelli ile ruyu· kan,, Klfıthaneye gider; tirfil, yon· tadil -edilen kurlar, eahUaa~ylar, =o ~~~~ U:~~5 8Pafoalk kowrler: 
lllahbup ~ f81efihurtit an, 1&yei· ca ve aynk oUannm taze ye,illiği • k~naklar ve yalılar için tarihler tan- B~Hl 4.7165 4.72 

eJmu le~ perteviutlm&D mor, ne ~er lierilir, can tohbetleri Z1lll ederlerdi. er. ':":n '::::~: ıi:~·SO Badapeıte: Plllıı ile senfonik ma-

eaıuhUl'fit turuacUJdli. baflardı. 81,dlbad Alemleri ve Boğaz eeyr&n-: Sofn 14.H 14.Hs 
Ve m11e1A yalım t1lftlDCUll111l b&· Gueller, fU'krlu' okunur, n~y, lan lbrahlm Pqanm Oçtınctı Ahme. ::a-erc1am 1.4511 ı.4566 Baftf kowrler: 

il tunmcu, llOf tuııme.. mlteelli untur, claf.,. tutur lealeri, bW • de çektiği parlak ziyafetlerle '*'1ar• = '!::ı 2!~~5 :r!·~x!:':"~.~~c::~~:•N!!; 
bnımcu. mlmtu .._. diye bir- btlllerba ft' kUıln'ılarm nağmelerine dl. Bunu ladruamm lefirler ı,erefine llel'lia ~-:lıı '·;:21 ....uaa (Sopran, bariton); 11.20 Budapee-
bç NÜ dalauı vardi. 8oDi'&. 91&- kanpdi. liJar.etl DtanbuJu tutmUf vereceği ziyaleUer takip ederdi. VUJ0"9 uaıs ~:ıs 30 

te. Opera orlreatruı: 19.10 Bükree: Rad10 
Jan. llllnpan ve dllerDe blribifte. mehpart ~ muhabbet lll8Y • Pek btlytlk muraflara malolan bu ~· 4.14 3.3415 om..truı; 20 so Bad&Pette: Kouenata-
l'Jnden ayrdırlardl. Bit a1edl fU&· dan'*""' lam llalmJn tavwdarr slbl reımı1 &lyafetlerde btlttln devlet er.. ..,: :.:S IOl.?&75 vardan orı muikiei; 20.50 Prq: Fok or-
lıl bir semin ............... bellekler AJnur, ojDrlardl. kim ham bulunurdu. y0..._. l.7t5 5;:;:75 lııutruı; 21 Berlia: Noel muukiai; 21 Ba· 

Df yaprak rak i dillawi mOm llOl!bn 14 il 24.1975 clapeete: Racl)'O odıenruı: 11.15 Bilııret: 
~· 6blr Weıde ~ .. ._. _:_ S.JrohlP 11 Y ne tAzlar. • Ziyafet eanumda elll, albmıt kl ltolıılıop 1.1415 s.ı415 Mmikilı, eösli Noel ......ı,.tı: 22.55 ltok· 
-um kmarma slwm •11-·• .,,,_ 1"• ,ntk b' h • holaa: Pıtt kouerı; 11.10 Vaqon: Noel 
lar ltlenirdi. Nalllierıuvan mrmab Yine tfllk• çıkar nlltltrl a&ıların, u eaz eyeti seçme parçalar T •it" 11 • I ortatorJ'8llQI; 23.30 Llnsis: Orkntn. so-
._ canuglllrenk krlatalden bir We Cana ltef bırakur fOl•l lvhların :!,ar, güzide hanendeler bu IU ta • A•ll* ı .. U btoD 1M111k 40 to lo, koro, orı; 23.30 ViJ'W: Oıbltra 
ldJdl f Ve acaba "ima" mceaıt •· Bir tahttan "nice bin dilberan, ma refakat ederdi. • D 40,90 (ptllıı). 
taın UatUnde meler miydi! gtllpembe miaal vtıcut nlzenlnlerin Ziyafetten sonra davetlilere kıy • 1 • it • ,.. 8......, : 

Renk renk dalplanan We bahçe. oJ1c6n ftırltim tuı.ı.a l&rlp,, dereye metli hediyeler takcllp:n edlllr. Kalyet 19.45 Kolon)'&: Noel earblan: 20 Lln-
"'1. bir tavua kuyrutunu andlnrdı: &ireJ'di; öbür~ birer par11 yav. halkına ilıaanlar ÇJJariL Sonra n1fan =~P~ ::.: sis: Noel earlnlan; 21.10 Vareon: Pi,.. 
z.mh,ı lllnarın nOrdan t&vuadur ruw bemi)'ell TUrk delikanhlan er· talimleri, cirit oyUnlan. pehlivan ıL no - &arkı - (Wancla Roller): 22.20 Ko-

sOYl! maydanma sUNf tutUfUrlardı: retleri tertip edilirdi I ı fi i r •ala r 1n,.: Pinno - Keman - lopran. 

Ve cnıan ~ ""1&D • &Jwlktn .. r*a fedl nakdi canları Uçünc'1 ~t SWAbld ziJlfetle.. n,k aor. 22.a Oda ......, : 
~ Weler mBjcWer4ll: s.y1-.11ı1n a dUnkU fedayi can- rine, N~. FerablbM, a...- ~ ~...!..= 

1 
:;! 17 Kolonn: Oda kenteti; 11.45 Val'IOft: 

YiM bezml çeu .... ı ille fUramn larr?. yua..., Tena.ne ve ~ -:,- --:--ıı 9s- ~=: zo.ıs Vinna: vı,..... oda IDUliki 

... df flvk lte9IM .,. de tututdun mu barlarma, Betiktat ve 'O~ Ja'· Dl• mmlkllll • 
Müjdeler sU.,_. kim v.ıctl ,,,...., ey ıanuı. 1Jk 1&r&ylanna muhtefem bir il&y De ZAYi - Ga1iti. tthallt ~ ıs so Pns <.,ı.;> 

pn .. idil QardUn mu dUn siJr .. tutupn gelirdi. ı.tanbul halla, alayı aeyret- den alman 8 - 2 • 936 tarih ve 75 nu- · 
Bqta t)gbctl AJunetle veziri ve • pehlivanları?!!. mek için aahillere vt yollara dökfiltır. maralı g'1mrllk makbuzumu kaybol-
Ylet erkim, bUytıkler ve zenginler Llle devri tairlerl, tatanbuJ bah • dü. mqtur. Yenialni alacağmıızdan ea-
unmak tlsere İatanbul halkı, ba- çelerindeki zevk ve safa mevsimini CAra.ı J'Vlll) kisinin bükmtl yoktur. 

1'rm ilk gtlzel günlerinden itibaren Tttrkiye Ş1'e ve Cam fabrikalan 
l(lllllirelere döktlltlrdL - .__,, ... _..........,._..._......-.........-ıı-...:a...-ı ~ Soeyetesi. 

!ıt_..., Nf Y9 WpJar llıııııııı!--.ı~!'!'l'llı!!~'!!!'!l!l!'~~---1 

Vf! • 
ANONiM ŞiRKETi 
~ h.,.U amwad,..t 1il· 

am.,.,.,.ı dablHnin '2 Del maddem 
...... 1117 K. 8uai &JIDDl 29 ... 
cu cuma llall aat ıc de Bqoilunda 
Inglltere •faretbanest lmqJamcla 
klln TurinJ Palu'da aureti adl,.ıle 
içtima& davet olunurlar. 

Mtlakere olunu.ak huauat: 
1 - 81-12-1988 tarihine kadar 18-

tlhul olUDul'llı8tlce hakJnnda tufiye 
memmtuma rapa111: 

·------HASA 
KOLO VASi 
90 clerectMlir. HMM limon 
w turunç çiçelderindm J& • 
pılmıt dün,.da miıli bulan. 
llDJ&D Ye ecnebilerin •e h&
tiln ıtriyat mütelaauulan • 
nm tudilrinda bulunaJl ha • 
kiki kolan,acbr. Hutalara 
tifa ıinirlere clencbr. Çar • 
pmb, helecan, heyecan •• 
bütün ilb11 uabirecle ltir 
hayat ukaclqıdır. 

HASAN 
Losyon~arı 

. 
Hakiki çiceld.rcl• almmq 
llalia ........... ,... ........ 
Yue•ln, leylak, Oripn, 
Bet çlçek, Revdor, Nerıia, 
Milfllr aibi kolmlarile ima
na hayat•• nallı ..V. 

HASAN 
l avantaları 
Yasemin, ~tik. Meaekte. 
Şipr, Ku,ob, Nersia, Fal • 
yalar, Bahar çiçekleri, La 
Rumba, Pompachar, Dai çi-
çekleri, Kukaraça, Naclya, 
Suar de Pariı, Llle, Rndor, 
Kadıneli, Amber, Pupi, Şa
nel, Zambak, Oriıaa, N...., 
li kokulan. 
25 • 50 • 100 kuruta 

2-Kura1ablD raporu.,. 31-12--
- bP9tJlan h-JPrm ve bit&~ 
auatudlld, 
ı-~ mmıuilarmm ifa eyle

cltldetl ftli( ..... ..,.. kendilerl· 

Denizl 1 arı iş.et 
Müdurluğunden: 

-Riii~ 
4 -~ tllft19 mimmrluiana 

bir c111111n1a _..., 
ıı.,.tl _,.,.. bu l~-

letirak etmek lÇIİı ak&l1l 25 h1-e,e 
malik olan ~ lçtbnadan on 
sUn •Tilll hı- ...tlerinl ı.tanbulda 
BahttbP* lfaaBeWrmatuuı ~ 
nmda Yalda Jwunda No. e da ıra, 
JCrc*o4ik» ............ tevdi etme
Udhier. 
m.eıertnl ı.tlm edenlere birer 

ırıaldm wrllleek .. ba makbmr heye. 
tf 11111mal,e IQttmama ma1-8 clullu.
U19 ftl'ÜUI ldmet1ni a&ecelltil'. 

TuftJe lılemuru 

KAYIP-Galata ltballt lllmrüiU
ne vennlt ve nmayenesbü icra ettir
mil oldqum pamuk memucata alt 
26181 No. 111 2 • 12 • 38 tarihli beyan. 
namenin lldncl .Ulhımnı oıdino ve 
fatuta ft ~- ayi oldu
IUndan dlter bir daba alacatmı ci
hetle hl)mtl lrılmadtlt IJln olunur. 

1hluı lfemevi 

Tekmil hatlarımızın pverte kahve ocaklan 937 yılı 
için açık arttırma ile kiraya verilecektir. Açık arttırma 21 
Birincikinun 936 saat 14 de İlletme şefliğinde yapıla
caktır. 

Karadeniz hattı için 250 diğer hatlar için 100 Jitabk 
teminat lazımdır. Seraiti öğrenmek için hercün müracaat 
edilebilir. "3719" 

:-:::--:--~---:--------------1 nbul defterdar •lından: 
'\fuhaıDinen luyınet 

Lira IC 
Büyükçarp: Kayurli oğlu sokak 33 85 tqJlı 

dükkan. 
Beyoflu : Yenişehir Dereboyu ve K-p ao-

kağı 81 / 83 6 sa)'dı dükkln 
Heybeliada: Yalı sokak 95 aayW ctepo. fiO 00 

Yukarıda yazılı mallar ~ ptarilen mulıamo 
men senelik kira bedelleri blritıden ve kira bedelleri 4 
müsavi taksitte ve taksiden Pilin tedi'8 dUmek euti1e 
8/ 1/937 cuma günü eaat ı de artbima ile bir eene için 
kiraya verilecektir. Taliplerin % 7 ,5 P'J' uçelerini ~ 
muayyeninden evw! yatırarak Defterdarlık Milli EGıWt 
Müdürlüiünde ~ satıt kozniayoaıuna müracaatı-
lan. (F.) (3139) 
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No. 25 YAZAN: Z. Şenay 

" Kendi Evinizde lmişsin:z Gibi, 
istediğiniz Şekilde Gezebilirsiniz 
İmparator, artıl{ her türlü feda • 

karlığı ihtiyara karar vermişti. Ge
ne, altın yaldızlı kadırgasına bin • 
miş, maiyetine hafif bir filo alarak 
doğruca Foça kalesine gitmişti... 

gitmişti ... Llı.kin, gene bir aksilik ve 
muhalefetle karşılanmamak için ön
den bir gemi ile saray erkanından 
mürekkep küçük bir heyet gönder· 
mişti. Bunlar, imparatordan evvel 
Foça ya giderek: 

- H~metICı Vasiliyüs Hazr.1tleri 
geliyor. Fakat bu sefer, harbctmek 
için değil; bilakis sizinle uyuşPrak 

Halil Beyi alıp avdet etmek içın ... 
Demişlerdi. 

Hakim Kalotet, bu haberden son
suz bir sevinç hisaetmişti. l.mpara
toru pek parlak merasimle karşıla
mak için, bütün Foça halkına emir 
vermişti. 

Baykuı çelıreli acJam 
Halil Bey, artık her türlü kurtuluş 

ihtimallerinden ümidini kesmişti. 
etrafı kuvvetli bir muhafaza çembe
ri ile ~evrilmiş olan o taş odada, çok 
derin bir istırap içinde, hayatının 

nasıl sönüp gideceğini düşünmekte 

idi. 
Bir gün, yine böylece düşünüp du· 

rurken, birdenbire kapı açılmış, Tek
fur Kalotet içeri girmişti. 

Halil Bey, aylardanberi hakim 
Krlotetin yüzünü görmediği için, o
nun böyle birdenbire gelişi, hayret 
vermişti. Ve, artık taliinden hiçbir 
iyilik beklemediği için: 

- Bu baykuş çehreli he:rif, aca
ba ne felaket haberi getırdi ... 

Diye, derin derin içini çekmif .. 
!ekfurun söz söylemesini b~klemiş -
l1 

Kalotet, Halil Beye hürmetı.:ar&.
ne bir selam verdikten sonra: 

- Muhterem misafirim! .. Birden
bire vuku bulan şu ziyaretimin, sizin 
üz<'rinizde ne büyük hayret husule 
getirdiğıni görüyorum. Ve size de, 
hak veriyorum .. Misafirim bulundu
ğunuz üç sene ıarfında birçok mü • 
him hadise vukua geldi ..... Ve bu ha. 
diseler dolayısiyle de hazan size kar
~u. pek hoşo gıtmiyecek muameleler 
gösterildi. Ancak kıymetli hayatını
zın muhafazası için ihtiyar edilen 
bu vazivetten nekadar mütee~c:ıir ol. 
duğum~ izah edemem ... Bir an ev
vel htirriyetinlze nail olmanız; ve 
ıevgili ailenize kavuşmanız için ben, 
elimden gelen her çareye haşvur -
maktan hali kalmadım. Fakat her 
defasında, hasisliğe delalet eden bir 
takım engellerle karşıla.şum... Ben, 
kendi hesabıma btiyi..ık bir hüsnüni. 
yet göstermek istiyordum. Artık si
zi pek ziyade muazzep eden bu tarz
daki yaşayışınızı değiştirmiye ka -
rar veriyorum... Aziz misafirim! ... 
Sarayının içinde, ve sarayımın bah
çelerinde, sizi tamamiyle serbest 
bırakıyorum. Sanki kendi evinizde 
imişsiniz gibi, istediğiniz saatte, is
tediğiniz yerde, istediğiniz şekilde 

dolaşabilirsiniz. 

Demişti. 
Halil Bey, Tekfur Kalotetın bu ll

zun sözlerini dinlerken, sersemle -
mişti. Bilhassa son söz~eri işittiği 
zaman, adeta kulaklarına ınanamıya-
rak: 

- Acaba rUya mı görüyorum. 
Dernek ~ccburiyetini hissetmiş -

ti.. .. 
Tekfur Kalotct, bu geniş musaa • 

deyi bahşetmekle beraber, sözüne 
devam ederek: 

- Kıymetli hayatınızdan, zerre 
kadar endi,e etmeyiniz. Şimdiye 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
tamamiyle benim kefaletim altında
dır. Bugüne kadar, sizi bir felaket.. 
ten muhafaza etmek için üzerinizden 
bir an bile ayrılmıyan nazarlar, her 
gezdiğiniz ve oturduğunuz yerde, 
11izi şiddetle takip edeceklerdir • 

Demişti. 

Bu sözler, hiç ,uphe11iz ki, bir teh
ditti. Yani, Şayet firara te,ebbüs e
derseniz ,aldanırsınız. Eskisi gibi, 
yine göz hapsi içindesiniz.,. demek -
tL 

T eklurun malsaclı neclir? 
Halil Bey, bu dessas ve hain tek -

furun maksadını tamamiyle idrak et 
mişti. Ancak, vaziyette birdenbire 
~ olan bu tebeddüle ~bir mlna 
:veremiyerek içinden: 

- Bu herifin insaniyet ve merha. 
met hisleriyle böyle bir şey yapma
sına ihtimal verilemez. Bunun altın. 
da bir şeytanlık var amma, baka -
hm, encamı nereye çıkacak? ... 

Demiş; Kalotete de :, 
- Gösterdiğiniz alakaya teşekkür 

ederim. "Bana bahşettiğiniz geniş mü 
saadeyi suiistimal etmiyeceğime e
min olabilirsiniz. 

Demekle iktifa etmişti. 
Kalotet, Halil Beyin koluna gir • 

miş ; şimdiye kadar mahpus bulundu
ğu daire ile sarayın arasına dizilen 
iki sıra harbeli askerler arasından 
geçerek sarayda hazırlanan bir dai
reye nakletmişti. 

Bu dairede Halil Be)-in istirahatini 
temin edecek herşeyden başka, bir. 
çok zevk v•ıtaları da ihraz edilmi~ 
ti.. 

Birçok Rum dilberleri derhal Ha
lil Be~in etrafını ihata etmişler; onu 
küçük bir hamama götürerek yıka • 
mışlar, temizlemişler.. işlemeli boh. 
çalar içinde getirdikleri çam~ırlan, 
elbiseleri giydirmişler, kollarına gi
rerek odasına götürmüşlerdi. 

Bu dilber kızların gösterdikleri iz. 
zet ve ihtiram, adeta Halile sersem
lik vermişti... Derhal, Üzerleri mey _ 
valar, ickiler ve envai mezelerle dolu 
tepsiler getirilmişti. Koltuklarının 

altında birer santur ve lavta olan iki 
kadın da gelerek: i 

- Efendimiz Tekfur Kalotet tara 
fından gönderildik .. Muhterem bey-
7.ademizi eğlendirmiye memuruz. 

Demişlerdi . 
Halil, hayretler içinde kalarak se. 

dirin köşesine yerleşmiş, artık ken -
disini bu kızların ve kadınların sü _ 
rükledikleri zevk ve eğlence cereya-
nına. terketmişti. • \ 

Halil; odasından hariçte cereyan 
eden şeylerden. kat'iyyen haberdar 
değildi. 

Halbuki asıl 'llühim hadisat, sara.. 
yın haricinde cereyan etmekteydi. 
- un ka.saca, baştanbaşa donatıl -
mıştı. Her tarafa, Bizans imparatoru
nun ba)Taklariyle, Foça kalesinin 
.üzerinde haç taşıyan bir balık res
mi bulunan _ mukaddes bayraklar a
sılmıştı. 

Limanda, büyük küçük ne kadar 
gemi ve kayık varsa, hepsi de hazır_ 
lanmıştı. 

Ertesi gün, parlak bir bahar gü -
neşi, Çandarlı istikametinden gelen 
imparatorun altın yaldızlı kadırga • 
sını parlatmıya başlar başlamaz; lL 
man ağzındaki işaret kulesinden der
hal bayraklar kalkmış.. borular ve 
trampetler çalmıya başlamıştı. 1 

Yanm saat zarfında, Foça kalesi • 
nin önü, rengarenk b:ıyraklarla do -
nanmış gemi ve kayıklardan mil -
rekkep bir mahşer halini almıştı. 
İmparatorun kadırgası, maiyetin -

deki küçük filo ile kaleye yaklaş -
mış .. limanın önünde, demir atmış • 
tı ... 

Kurnaz Kalotet, bir desiseye kur-
ban olmamak için, bizzat impa.rat<>
nın kadırgasına gitmiyerek, papazlar 
dan ve kasabanın ihtiyarlanndan 
miirekkep bir heyet teı;kil ederek, 
kendi namına imparatora tazimat ar
zına yollamıştı. 

İmparator Yani Paleoloğ, biran 
evvel işini bitirip Bizansa avdet et -
mek için, derhal müzakerata _giriş _ 
meyi teklif etmışti. Başmabeyincisi 
ile hassa kumandanını ve baş ami -
rali, Kalotetıe müzakereye gönder _ 
miştL 

Bu müzakere; sahilde, işaret ku. 
lesinin dibindeki düzlükte kurulan 
bir çadır içinde cereyan etmekteydi. 

lmparator, Tekfur Kalotete gön • 
derdiği haberde, fahiş teklifleri ter. 
kederek mutedil şartlar göstermesi_ 
ni talep etmişti. Üç senedenbeıi bu 
yüzden rahat ve huzuru kalmıyan 
Tekfur Kalotet de, artık bu meseleye 
Qihayet vermek fikrinde olduğu l~in 
ımparatorun bu teklifini memnunı • 
yetle kabul eylemişti. 

Bir gUn ak,ama kadar eüren. pa
zarlık neticesinde, para mesel~sı haL 
ledilmlşti. Evvelce, beş yUz bın Ce • 
neviz altını istiyen Kalotet, nihayet 
yüz bin altmı kabule riza göster -
mif ti 

d/-Jdeglttfahit 
Gazeteciliğin içyüzOnü 

anlat.yor 

~t<kl//q/~ 
En gazel şiirin• 
neşrediyor 

rr?~tb;,, 7i; bd1AnfJeie11iİ1 TOPkA~ ~%.İ MÜo~U 
Ortaya uepye • ~ Hay.i Duygusunu tahliJ ~ghsı1t Oz 

• ' nı tarıhi d' T k · • 'I'" · · bır ~esik tı e ıvor Or çınıcı ıg ı nın 
a a yor t•rihini anlıtlyor 

fdı~e1/ilı!iJ,J{i/ 
Herktsi suratını ~'/ar 
etm,ğe da'let edr1or 

BÜYÜK iKRAMiYELi 

YENiCE PiYANGOSU 
V enice kuponları mukabilinde verilecek hediyeler:n iki 

piyangoda tevzii evvelce ilan edilmi,t i. Bu kere bu :ki 
ke,ide birle,tirilerek 15 Şubatta yalnız büyük bir piyan-

go çekilmesi takarrür etmi,tir. Bunun için sayın mü,terilerimiz 
tarafından kuponlar 30 ıonkinun 1937 cumartesi günü saat he,e 

kadar idareye teslim edilebilecek •P onilan '°nr~ get:rilecPk ku
ponlar kabul edilmiyec:elltiw 

Ş 
imdiye kadar Yenice kur· asına i•tirak etmemi, olanlar 
müddetin bu suretle temdidinden bifütifade 50 kupon 
biriktirip bu büyük piyangoya bir kur'a numarasile ifti-

rak imkanını bulab=Ieceklerdir. Bu ilan bundan evvel yapılan bü
tün ilanluın hükümlerini İptal eder. 

lNHlSARLAR lDARESl 

• 

SON 40 GONDEN 

15 
Şubatta 

c ,ekiliyor 
iSTiFADE EDiNIZ 

İstanbul Aslıye İkinci Ticaret Mahkemesinden: 
Doyçe Orienlbank Dresdner bank şubesinin hamili 

Numaralar Tarih Ktfideci 
52029/20350 1.12.936 T. Ziraat BK. Ankara 
37006, 20351 30.11.936 Osmanlı Bankası lst. 
35524/ 20352 2.12.936 Kılıç oğlu kar. 1.st 
71588/20353 4.12.936 Steaua Romancı. bt. 
95504/20354 1.12.936 M. Ferit Şerbetçi ve oğul-

ları lst. 
70519, 20löR 30.11.936 Anadolu Çimentolan T. A. 

41820/ 
Ş. Kartal 

7.12.936 Doyçe Oryentbank Dresd
ner bank 9ubesi Gal. 

bulundı.u1u: 
Muhatap 

T. Ziraat BI: (ialata 
Osmanlı BK. Lialata 
T. Ziraat BK. Galata 
Osmanlı BK. Galata 
Banca Commerciale İtaliana. İlt. 

Osmanlı BK. Gaı. 

Doyçe Bank und Diskonto ge11. Gal. 

Mebl!i 
TL 5W.-
TL 
TL 
TL 
TL 

15.16 
150.-
82?.30 
111.~ 

TL 192.50 

TL50000.-

Çekleri tahsil etmek üzere tevdi edilen memur tarafından kazaen zayi edilmiş olduğundan ticaret 
K. nun 638 inci maddesi mucibince keşidecilerle muhataplanna tediye edilmemeıi ihtar ve çeklerini 
iptaline talep edilmiş olduğundan senetleri bulanlann 45 gün zarfında Mahkemeye ibraz eylemedikleri 
takdirde mezkfır 11eneUerin iptaline karar verileceği T. K. nun 638. inci maddeıine tevfikan llln olunur. 

(28483) 

1937 Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. 
T .. ki:o\ .. ,ı çılım1ıı1r T,,kJıtln111ı ıdınaır."k tçln dtkk .. ı ~tm .. tırltr. 

11.·r tıırl: 111•\ ""ılı,,,,\ ıı\. rı • 11••lrr'. rn•·v'1!111•·rl, hın,. dr~itıklıld .. rirıi, fırtınıılan, arı•I,, rurni llY· 

l.ın t .• rılıı '1'.k .. l.ırı, .l.ırL•ı"' "·ll•rt manılnl. hık:ın• vı- L.tıf .. !f'rı tı .. vı. 
·tnn "' , 1 .. 10 11111.rı:ı ı.ıkLı: .. , ı, ıkııı,ıtır ,\IJ11:ımenı .. .._ i,ııı ı ~ . .\Al l 1 \1..\ .\Hll l r.ı ı111llll r .ı;.:lıt·lını 

1 ıU:\ l\ll ı "''""' Vt· t ~A \ 1 1 r··~ııııııı· dı~ ,,.d t•lıııı lıılır ~~. rL• :ı ! .... t.ı•ıL.ıl ·.~ ·.~ Kıı 1 tu~ı;, 111 : r 

işte bu en ufak fark 
Krem Pertevın faikiyetini si
ze anlatabilir, çünkü: Krem 
Pertev, herhangi bir tesadil· 
fün veya mahiyeti meçhul 
bir keofin neticeli değildir. 

Krem Pertev çok ça.lı§jlmıı 

ve çok tecrübelerden sonra 
kibar mehafile takdim edil
miş yegi.ne krem olup baş
lıca f evaidi: Ciltteki mesa
ma tı yumuşatarak kapatır. 

Bu ıuretle bu mesamatı ha· 
rict te11irattan muhafaza 
ederek cildin pürilzlerini de
f eder. Cildi besler ve bU 
suretle gençlik ve teravetl 
temin eder. 
Ciltte eeffaf ve gayrikabnt 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın ııcağm. kışm soğuğun 
tahribatıı:ıa. mini olur. 
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Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 
19 Birinci Kanun 1936 vaziyeti 

~KTIP-

ALTIN: Sa.fi kilogram lT.092.'Tır 2'.0'2.340.41 
111 • ..____ ıo.a.ee.m. 

~~ar • • •• • • • " 
tJlı.AJQJK • • • e • • • • L...::":.__ ___ 69'_.588_.23 

batandeki Muhabirt. ı 
'8rtr Liram • • • • • • • _Lln ____ 33T_.T_30_.08_

1 

11.riçıeki Muhabirler ı 
ALTIN: Safi kilogram 5.109.\nU!loı.a&-. 
Altına talıYIJI kabil Sera.t d6-
tlaler • • • • • • • • • " 
l>Jteı. d69tsler " Borçlu kDriDI 
~ . • . • • • • • a-::":.-------1 

• TahYilleri ı . 

Derwide edl.991'ÜJ nakdl,e kar-
-. •••••••••• Ura 158. 7 48.&83. 

Lnmıan 1 " 8 inci maddeleri· 
.. tnftba ...... tanımdu _._. •-u-• 12.0M.IU. ...... ~- . . • • • • • L....:."-----.:....a 

( D.ralMle .... ~ -
ST.llf8.84G. 

- ( ..,... bl'flbtı ... hı• .. 
... ( TabYDlt (ltlbul lrlymetle) 978 
•- 8erbMt ....._ " ta1a.u&t ._ .. ___ a_._850_.4-1 

........ 1 

• 
telif. • • 

••• 

• • • • • • • • • • • • • • 

Lira 

M.938.331.M 

837.730.08 

ü.912.828.29 

1'8.883.lm.-

41.131.üO. TO 

H.Mt.UC.a& 
4.IS00.000.-

PASiF 

Serma,... . • • • • • 
lhtint Alcçe.i • • • • • 
TedaYilcleld ._botları 

• • • 
• 

=-::a·=··=r .. tnftkaa ....... tanfmdlD 
Yald tedl1&t • • • • • • • .. 

1S8. 7 48.563.-

12.064.811.--------11 
Derulade ... enÜI DakdlJ9 . lte.883.~2.-
llald,..a. • • • • • • • • 

K&rfllıta tamamen altm oJarU t_ 
lllYeten teda'1llt: vuedllea • . 
a..1roat mulr•blll Ul..C. tici ....... .. 

TUrlc Liruı "!eYClaab 

Döfta Taahhuclab ı 
Altma talawll 1111111 ...... • • r:__ 
.,........., ...... , •• do 
rbta baldJellrL • • • • • " 

19.000.000.-

1ISJ500.000.-
-----!ı 

1.'72.73 

25.279.64 7.05 

Muhtelif • • • • • • • • • • 

YelNn 

Lıra 

ı Mart 1933 tarihind.. ıtibaren : 

1~000.000.

U5L182.53 

181.183.9S2.- ---------
Sultanıhmet Birinci Sulh Hukuk 

13. 7 48.828.- Mahkemeuıdeıı: Müddei 1atilyaa 
Komttrcüoıaı t&rafmdan il. aleyhler 

., Eftalya '\re Aleka&ndr ve PollUeni ve 
EfroeiDi ve Beyoğlunda Hamalbqmı. 
da Yenikordell BOkıaimda 73 N. la 

~ -.o, RUJ. 78 banda mukimler Pinelopi ve Katin& 
ve Yorgi aleyhine ikame olunan ..,. 

tsı. • o..ı.J94.59 yian mutuamf olduklan Iatanbulda 
Eminönünde Aluçelebi mıbaJJMlnbı 
Çıkmaz Tulumba S. No. 1: Gayri men 
kulünün ialei fU)'U)'U davuı UlerlDe 
il. &leybler Pinelopi ve Katin& 
ve Yorgl nam1arma pde • 
ri1en dava arzuhallerinin ika· 
metgih1armm meçhuliyeti terhl 
verilerek billtebliğ iade kılmm11 ve 
g.yaplannda cereyan eden muhake • 
me neticeeinde ma1dU gayri menku • 
Hln açık arttırmaya konularak 1&td • 
mak auretiyle IU)'UYUD izaleaine 12 • 
12 - 36 tarihinde karar verilmiı ol • 
dutwıdan itbu illn tarihinden iti • 
beren mekiz gün sarfında temyizi da • 

818 iMA 974.90 va etmfıdtlrleri takdirde htllmıün kea • 
bl kat'b-.t ~ni milbeyyln lebu 

!akonto haddi 9S> 5 " Aftt,, ftzt "ne avını % 4 "'-
hlkt\m hulbuı teblii makamına ka
im olmak UY.ere illn nlunur. (28549) 

esisatı Elektrikiye Türk Anonim Elektrik BU TE<RÜIEVI 
TAMA""UL iDEN 

dana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz Fen Heyeti Miidürlüiü ve yollar milhen
. ii ünhalcltt 
!~ ...ima yuı1ı vesaik veya tasdikli auretle-
müra~atlan illn olunur. 

ı - Kda bal terellmeai 

ühim ilin 

DAN KAYA 
YATJRILAN PAAA 'Yi 

EKilMi~ TOJ.IUM GiQi VE: Rif1LiDiR 

UOlANJS( DANr DNiv: 
2 - Nüfus teskereli; ye buluadulU ı.-. ait Bon-_.. 

•eaikalan ı--------~------.....----:-----------------
3 - Diploma auretl 
4-Bir tane bo)' ve dd tane ...... r~rı 
S -Simdi,e kadar yaptıjı eleriele aıt ~. l •3G84. 

Sıhhat ve içtimai Muav net Vekl
leti iskan umum müdürlüğünden: 

1 - 21/12/1936 Ja pazarlıkla lbaleıti mukarrer olan 
5000 adet pulluiun ihaleli evvelce tamim edileıJ idari 
şartnamede yapdan api:dald tadillt 1038 Ianunuenel 
26 Cumartesi günü saat ı ı e tehir eddmittir. 

A- 5000pulluktan1500 adedi ınubvelenin akdin
aen iki ay sonra. 

B - Mütebakiai N"ıun 193 7 aonunda teslim edilmit 
olacaktır. 

2 - Bundan evveJki illn tarihinden IOnra a1ıqmıe ollft 
\'eaaik muteberdir. 

3 - Teminatı muvakkate mikdan elldsinin aynidir. 
4 - Sartnamenin dit- abklnn ayntn bakidir. 
5 -Taliplerin muanen olan sfln vt -tte Ankarada 

Sıhhat ye ?Çtimat Mua...et V~ mlt .. ekkil hu
aual komisyonuna milracaatlan Ula Gttmur. ( 3697) 

f-3AN70PiRiN .. - . , .. 1J 
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