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BAS M U HA R R 1R1 : A HM ET EM 1 N YA l M A N 

Hatay davamız dün konseyde 

Gelecek Haftaya 

Davamm azimle müdafaa eden mu· 
ıahhaslanmıı: Rüıtü Aras ve 

Numan Rifaf 

Hariciye Vekili R. Aras 
Eden ve Litvinofla 
görüsmeler vaptı 

Cenevre, en galeyanlı günlerini yaşı
yor, dost memleket murahhasları 

tavassutlarına devam ediyorlar 
Bu sabah bir toplantı yapılacak 

YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu kuponlan toplayınız. 1 O kupo 
na karfı Yeni Çocuk Ansiklope
disini 7 lf2 kuru,a alabilirainiz. 

görüşülmedi 

Bırakıldı 

Hafayda geçenc/e yapılan 60 bin Hataylı"•n muaııatr. 
fezahürattndan bir infıba 

Cenevrede 
Son 
imtihan 

Cenevre 21 (TAN muhabiri bildiriyor) - Milletler Cemiyeti Konseyi bugün 
(dün) Çin' murahhası Vellington ku 'nun reisliğinde toplandı, ve müzakerelerini 
timdi bitirdi. Bu toplantıda ruzname maddeleri konutuldu ve ruznamede zaten da
hil bulunan Hatay meselesi gelecek haftaya bırakıldı, fakat gün tesbit edilmedi. 
Bundan meselenin ehemmiyetle telakki edilmediği manası çıkarılmamalıdır. Bili-=======================--

kis, günü teıbit edilmemesi, hususi temaslara vakit bırakmak içindir. Bu temaslar 1stanbu1, E 1 e kt rı· k 
[ Ankaradan, Başmuhar
ririmiıden telefonla J 

C enevreden gelen ha· 
herler, henüz kat'i 

L:- 1 .. ~...,$1p+- ı..--·1 A ... _: .... 1.~ r: 
egı . alnız cereyanın 

herhalde iyiye doğru gittiği
ne hükmetmek yanlış ol
maz. 

Şurasına üphe yoktur ki, Fran. 
@uzlar, bir propaganda ha\ Mı , .• _ 

ratmıya mU\affak olmu5la.rdır. ·Bu 
tıam içinde en iyi dostıanmmlan 

ba.zılan bllA bi1jm hedeflerimiz 
hn.kkmda tereddiidc düşmüşlerdir. 
Dünyada herkesin son ölçüsü, ni • 

hayet kendi hususi menf~atlc~~in 
telkin ettiği ölçüdür. Mes:la, bızım 
üstü kapalı revizyon aradıgımızı. zan-

d f kat kendi hesabına revızyon 
n~ en, a . 
,, 1. . den ürken bır dost memle -
1ı.e ımesın 

k b
. . davamızda hak olup olma-et, ızım . . 

d 
~ ,.., Revizyon kelınıcsı 
ıgmı aram°"'. 

ti.zerinde durur ,kalır · . . 
Sonra bizim hiçbir ~cvı arazı ve 

. . duv:rnadıgımız has -
macera ıştıhası · . d' - · · 
kında 15 scnedcnberi gcçır ~~mız 

d . . ın manasını ve şumu -
ost ımtihanın . w bir memle-

lünU anlayamıyan dıgcr . . . 
dan geçırcbılır: 

ket şu fikri hatırın 1 1 kuvwtlenir. 
''Acaba bir !kat 'a ıa 

lerse filan ,.c falan işi mesele yap • 
' o 

ınıya kalkışınn.zlar nıı · "" .. 
Cenevrcde il* g.~n .. 

d ilk gunu Cenevre e . bö 1 uzni<crcJerı y c C en~\Te :ıdüt havası içinde 
bır ter ı loma.c;isi ken. 

b~ıamıştır. Fran~ız d P
0 

r.unJarnıdan. 
dine has olan 1 eııme ~·azgeçemez 

büyük bir alaka içinde devam etmektedir. 

Bizim teklifimiz 

verdiği cevap 
Hatay davamızda Fransa ile aramızda bir 

anlatmaya zemin olmak makaadile hükume
tım:z tarafından tam bir hüsnüniyetle hazır
lanan konf ederaıyon teklifi, bir muhtıra 
teklinde Fransa hükumetine bu ayın on bi
rinde verilmiftİ. Buna mukabil de Fransa 
Batvekili M. Leon Blum b;r cevap kale~e 
almıt, Pariı Sefirimiz Suat Davaz vasıtasıl~ 
hükumetim ize bildirm=tti. ''TAN,, gerek bı
zim teklifimizin, gerek M. B.lum'~.n cevabı
nın tam ve doğru metinler'nı bugun . ~k~yu
cularına vermektedir. Bizim teklıfımızle 
~lumun buna kar•• verdiği cevabın tam me
tınlerini bugün yedinci aayf ada yan yana bu
larak mukayese etmeniz mümkün olacaktır. 

Fransızlarla olan temaslarda diplo· 
masi oyunlariyle epeyce vakit kaybedil· 

mekle beraber, iki günlük zaman boş 
geçmemiştir. Bir defa Türk ve Fran
sı.z heyetleri ;ırasında yazı ile teati edi
Jcn sual ve cevaplar, iki tarafın davasını 
son ve kat'i şeklinde ortaya çıkarmıştır. 
Raportör M. Sandler. vazifesini çok 
ciddiyetle telakki etmektedir. İki taraf
la gerek bir arada ve gerek ayn ayrı fa· 
sıla sız surette temasa devam ediyor. 
Dün akşam, iki heyet şerefine bir arada 
verdiği ziyafet, dost bir hava içinde 
geçmiştir. 

Konseyden sonra Te\•fik RUştU Arasın İngiltere 
ve Sovyet Hariciye Nazırlariylc yaptığı millfıkatlara 
çok ehemmiyet verilmektedir. Bu mülfıkatlnr Türk 
davasının mana ve fUmlılUnlı tamamiyle ortaya koy
muş ve her türlü tereddütleri ortadan kaldırmıştır. 
Dost memleketlerin ara bulmak hususundaki tavas
sutunun yarın ciddi bir şekilde devam etmesi bekle. 
ne bilir. 

Bugünkü foplanlr 
Yann sabah için (bugün) raportör hususi bir top

lantı hazırle.mı9tır. 

Halayda 300 kişilik 
bir T aşnak çetesi 

teşkil edildi 
,, 

TUrk ve Fransız hcvetlcri de nok
tai na.zarlarını raportÖrün huzurun
da müzakereye devam edecektir. 

murahlıaslarımmn "TAN" a 
beyanatları 

Halk Hicrete Başladı 

ve tramvayına 
·bizzat sahip olmah 

T ufeylilerin keselerine akan 

milyonlar şehrin 

kullandmalıdır 
• 
imarı için 

~ütün İ'stanbul ha.lkı~ın bzimle beraber olduğuna 
emın ~~lunarak şunu ıddıa . ediyoruz: İstanbul şehri, 
elektrıgıne ve tramvayına bızzat sahip olmalıdır. Şehrin 
bugünkü ge.rilikten ve yokıuzluktan kurtulmaıı ve can
lanması icin baska vol voktur. 

Şehir halkının dişinden, tırnağın • 
dan ayırdığı irat, lstanbulun temiz, 
sıhhi, mamur bir yer haline getiril • 
n'ıcsi için sarfcdilmiyor, Osmanlı 
imparatorluğu zamanında yapılmıt 
bir mukavelenin ıkefareti namı altın
da tufeyli keselere akıyor. Hem de 
bu tufeylf keselerin sahipleri, mu • 
kaveledcki esaslara riayet etmedik -
lcri, herşcyi bir taraflı tuttukları hal. 
de akıyor • 

ltn.kamlann ooli!.:.aune bakaJnn: 
Elektrik .)rketinln 100 bln 18-

taııhulhı abonesi 'ardır. BllaJal' 
senede 100 mll~on ldkl\at eJstrlk 
sarfedl~orlar. Elektrik hayatın 
her ~ubeslne, he.rglin bltaz .daha 

(Arkası S UncUde) 

foıınuı ustalıklarında:ı ilk iki gün, Hama ,21 ( Husus·ı) - Antakya da halk arasında boz· 
:Buııun için Cencvr e fi tema.slar-
lcısnıen Fransızlarla men 1 rasmdaiti gunculuk yapmak halkı korkutmak gayesile ötedenberi 
la ve kısın~ d~sua.rı_mı:;ekle geç· ~apılmakta olan h~reketlere yeniden ehemmiyet verilme-
~8:11lış tclii.ltkilen ta.sJııb gc başlanmıştır. . .. ... 

Konseyden sonra murahhaslarımı
zı görerek vaziyeti nasıl telakki et
tiklerini ve netice hakkında nikbin o
lup olmadıklnrmı sordum. Vaziyetin 
tebellür etmcÇığini ve ortaya kat'i 
bir kanaat koymak zamanının henüz 
gelmediğini soyledıler. Murahhasla
ı nnızın iki günlük faaliyet tarzı, 

Montrö konfcnınsının en galeyanlı c~:===;:::=========-===========:ıı:====-
gUnleriııi hatırlıatacak bir ölçUdcdir'. a~-· 

Milletler Cemiyeti muhit.irırle işin { •" • ~J ,. • • 1 ' ' • 
mahiy.:!ti ve ağır mesuliycti gittikçe ... ., 

lŞtir • al herhalde Fransız memurları ve mahallı hukumet tarafından 
\J,au iki günlill< ?aıışın 1 ~ştır. M. teşvik gören bu hareketlerden biri de 1 7 lkincikanun 
uusbUtU ticesız kam ,.,..., k'' b' l' f d aı n ne. . . üphem noA-: günü Ali Battal namında bir Tür un ır po ıs tara ın an 

umun teklıfindekı m . ve ikı 
lar hakk d izahat iste:ırnış 

1 
_ kurşunla vurulmuş olmasıdır. 

tarar idm. a neden ibaret~ Ağır yaralı olan bu Türke bir Ki- ,,. .. ı==-=----·.1111!,_,.~ .. ~. ~-=il 
ın dıalannm . eannuş - 1 h" a· 1 · d K ..... duğu tte tesbıt nunuevve a uıe en esnasın a u- .t• oo•tvoı ,.. ~ 

tir ~lk bir sure arasında da seyrinin evine tecavüz etmek CÜrIDÜ ,,_..J'' ,nA\ " ... ~ 
iiti. ta t memleketle~uımak arzu ve atfolunmuştur. .~ -i>o<;_~,- İ~KENgERUN 

rafın arasını tur --~~ • / 
enıeu gitgide kuvvet bulmuş · 12 Türk feYUI edildi '~ )vo'"~ .... r 

Nikbinlik veren nokfa d"" Hama, 21 (Hususi) - Reyhaniye- ....... 3"' ~ ..... 

M 
tarafın "'4' • l--.:1 d •-U ..- ~ 

illetler Cemiyeti ~ , ti- deki had~en olayı aranmakta o-
tayin edilen raPortor, '~ • lan 14 Türkten on ikisi tevkif edil. 

tes1nı clddt bir surette telakki ve 
1
;a mi§tlr. Diğerlerinin ölil veya diri oJı-.

buı ettiğine, iki tarafı iyice anl~ • rak ele geçirilmeleri hak.kında emir 
\te dinıeıniye çaJışt.ığma ve ara •;erilıniştir. 
::za gayret ettiö-ine huıanetnıelc es- şanı, 21 (Hwıust) - DUn öğleye 

r. 0 yalmı bitaraf mÜ§l.hit heyet. ansızın 

' Ahmet Emin YALMAN CA.rkuı 3 ttncüde> 
J.Arka.sı 1 ıncide1 

· Halav haritası 

fazla idrak edlimekte ve ara bulmak "TAN" bugünden itibaren aiz aevgili okuyu-
arzu ve gayretlen kıuv ctlcnmcktc- I 
dir. cu arına Kurtulut Harbinin en heyecanlı saf· 

halarını, o savaşta ön cephelerde düşmanla çar· 
pır;\n bir zabitimizin hatıra defterlerinden 
nakletmektedir. 

Murahhaslar arostnda 
Cenevre, 21 (A.A.) - Delbos ve 

Vienot, Dr. Tevfik RUştU Arasla, Mil 
!etler Cemiyetine müşterek bir proje 

[Arkası 7 incide] 

Ressam Ramiz 
Çıktığı gündenberi bütün me

saisini (Karikatür) mecmuasına 
hasreden büyük san'atkar Ra
miz bu hafta en güzel eserlerini 
neşretti. Bugün bir (Karikatür) 
alınız ve Ramizin resimlerini 
kahkahalarla temasa ediniz. 

Silah arkadaşları 
Sizi bütün hüviyetiniz ve mevcudiyetinizle 
saracaktır. Bu yeni tefrikamrzda savaş ve kur· 
tulu§ heyecanını, aıkınm büyüklüğünü bula
caksınız. Ve nihayet MAHMUT A TlLLA 
A YKURT'un hatıraları arasında kurtulan bir 
Türk ülkesinin şerefine, gururuna ebediliiine 
bir kere daha ereceksiniz. ' 

Bugün dördüncü sayfayı a~ınız 
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No. 16 Yazan: MOMTAZ FAlK 

Belki şimdi hayatıma 
bile kıyacaklardı 
Çünkü b ıçak ve saldırma 
oynatmaktan çekinmezler 

- YUrU ! dedi. Çok uzağa gitmiyc. 
ceğiz! 

.Herifin yüzUnU bile görmüyor· 
dum. Ortalık kapkaranlıktı. Herif 
bu karanlığın içinde bir insan kalıbı 
halinde gölgeleniyordu. 

Çok uzağa gitmiycccğiz. J:4~a.kat 

nereye gideceğiz? 
Bir yere gıdebiliriz ;J oradan bel· 

ki de ben kurtulamam. Çünkü ka. 
çakçılar dünyanın en adi, en cana • 
var en gözü pek adamlarıdır. Tasav 
vur edin bir defa ki, bir top kumaş 
ic;in kendi hayatını bile istihkar eder 
ve canını tehlikeye kor. Çünkti hu· 
dut muhafızları emir almışlardır: 

Bir defa "dur!., diye bağırırlar. Ka. 
çakçı durmadı mı üzerine sil8.hı doğ 
rultmak ve çekmek mecburiyetinde
dirler. ~te kendi hayatına kulak as
mıyıın bir kaçakçının ba.şkaııının ha. 
yatı hakkında zerre kadar endişe 
duymıyacağı a.şikü.rdır. 

Belki? .. 
Evet belki şimdi böyle bir tuzakla 

hayatıma bile kıyacaklardır. Çünkü 
bunlar, kurşun harcetmcmeyi ta
sarruf saysalar bile saldırma oynat
maktan hi\; te çekinmezler .• 

Çok uzak değil! .. 
Ecelim mi? .. 
Solumda uzanan l\.ıaraın uuyılk 

taş evlerile bir mezar kapağı gibi Ü

zerime çöküyor. Tektük kıpırdayan 
lamba ışıklan bir mezar kandili ha
lini alıyor. Uzakta bir baykuş ötü-
yor: 

- Kukumav .. Kukumav ... 
Ovada köp \der uluyor.. Ve g-(')1t. 

te kehkeşanlar sırma eteklerini na
mütenahiliklerin derinliklerinde sü
rükliyerek ebediyetten arza avuç a
vuç hatıralar, tılsımlar serpiyor .. 

Çok uzağa gitmiyeceğiz ..• 
Belki şu köşe başında? .. 

rum. Artık ayakluımın aesinden 
sür'atli esinden kuvvet alı;-orum. 
Kaçıyorum .... 
Karanlık beni kovalıyor. 
Kaçıyorum •.. 
Karanlık beni kovalıyor. 
Fa.kat aimcli gözlerimin içinde bir 

ışık parladığını hissediyorum. Ka
ranlık yırtılıyor. Karanlık ta kaçı • 
yor. Yolu buluyorum .. 

Elbette köpekler imdi de uyuyor. 
Fakat ben duymuyorum .. 

Elbette baykue yine haykınyor, 

fakat sesi kulaklanmı yırtmıyor .. 
Gölge uzakla,ıyor. Küçülüyor ve 

karanlık beni değil, gölgeyi yutu· 
yor. 

Artık 21abaha kavuşuyorum. 

• Mardinin sabahı çok ı~ıklı, çok 
renkli ve çok boyalıdır. Sis, 1&btlhle. 
yin Mardinin üzerini turfanda fakat 
olgun bir ş<"ftalinin kadifesi gibi ııa
rar. 

Taşlar güneşin ışığını emer ve sı. 
ca~ını püskürUr. 

Artık Mardinden ~ideceğ'im. Bu
rada işim kalmadı gibi. Çünkü ka. 
c;akc;ıların bir çok dalllverelerinl ma 
r:ifetlerini öğrendim. Eğer bu kadar 
pazarlıktan sonra bir kaç top kaçak 
kumaş alamadımsa bunun sebebi 
zaten kaçak mal satın almak isteme 
diğimdendir. Filhakika itiraf edeyim 
ki gece burada hayli korku geçir
dim. Fakat ben bu işi gündüze de 
çevirmenin usulünü 'bulabilir heri!. 
leri kandırabilirdim. . Benim istedi
ğim ~ey kaçak mal satın almak de.. 
ğil. kaçak malın nasıl satıldığını 

öğrenınekti. Bu isteğim de Mardin
de geçirdiğim bir iki gecenin içinde 
tamamile hasıl olmuştu. 

Kaçak mal mı? Allah gösterme. 
sin! .. 

Uzerimde değil tabanca, bir 11fak Kaçak ipeklileri doğuran her ipek 
c.;akı bile yok. Bacaklarım karanlığın böceğinin tükrUğü, kaçağın girdiği 
engizisyon cenderesi arasında tkılı- memleket için bir ·verem mikrobu
yor dermansızlaşıyor. İri vücudum dur. Kaçak kumaşın üzerini süsliyen 
k U ç U ı U y o r , k U ç U 1 ü y o r , her çiçek, bir vatandu kaniyle bo
ufalanıyor. Şakakhmmdnki ate~, a- yanmış kızıl laledir. Üzerindeki çiz
teşe düşmüş bir buz gibi, buz gibi giler bir damar, benekler dışarı akan 
terliyen vücudumda eriyor. paradır. 

BUtün fenalıklan örten bir gece. Kaçakçının kaçak malı sattıktan 
nin zindanı içinde mahbusum şimdi. sonra keyfinden yaktığı bir aigara-

yil ·· nın dumanı memleket içinde tüten ruyorum ... 
Fakat yilrüyor muyum, yokııa bir !abrikanm dumanına kasdetmi,. 

toprak ayaklanmm altında mı sürU- tir. Bir kaçakçının refa.ht, )'Üzlerce 
nUyor? ·vatanuaom !a.kru zarureti demek -

Karanlık Mardinin sert çehresine tir. 
bir maske gibi yapışmış. Kah oyuk Kıu;a.kçı ~unun için de~ gibi bir 
gözlerinde koyulaşıyor, kah düz du. vücudu devıren, yıkan bır. mik:op, 
varlannda açılıyor. Karanlık Mar- memleketin nuhayı eevkislnı kemıren 
dinin çehresinde pafta pafta yayı- bir böcctktir. 
hyor. Bir harita oluyor. Bu harita. Kaçakçı menhustur. Kaçağı kaç&k 
nm Uzerinde belki de bir ölüm yolu olduğunu bile bile alan ondan· daha 
sezer gibi oluyorum.. menhustur. ÇünkU kaçakçı hayatı 

Bir tren sesi... pahasına bu iei görmekte, kaçağı sa-
Uçurumdan aşağı ba)nyorum.. tın alan ise hem o. k_açakçıyı teşvik 

Mardin treni ovanın kara. tafta ör· etmekte hem de' gızlıce hazineden 
tüsUnU paçavra gibi yırterak ilerli· ve vatanda,ların cebinden hakkı ol. 
yor. Kocaman tren, mesafenin tnz- n:ı:ıyan bir. parayı a..şırarak, keyif 
yiki altında bir yılan olmaktan kur. surmektedır. 
tuluyor da bir kertenkele gibi sil- Kaçakçı satan da alan da ~ah.il 
rükleniyor. olmak Uzere frengiden daha. muthı, 

v gonlarından sızan ışıklan birer bir beladır. Çünkü frengi mikrobu 
küçük boncuk oluyor. Lokomotifin bir tek bUn~e üzerinde te~i:1ni ya.· 
bacası bir ihirbaı ağzında yanan par. Halbukı kaçakçılık bUtUn bır 
pamuk gibi kıvılcımlı bir duman püs memleket bünyesine ıehirini sa~ar. 
kUri.iyor. Bu ı:ehir, bu mikrop, bu bela da 

Tren uzakla.~ıryor, uıakl""ıyor. cenup hududundll Fransız mü8te~le 
Evvela bir kUçUk hat, sonn bir nok- ke mü~hassıslıın tarafından .surıye 
ta oluyor ve daha sonra da karan~ llboratuvannda üretilmektedır. 
lığın yuvası içine siniyor ve kaybo
luyor ... 

KöpeklPr hala ulumakta ... 
Gökte halA. kehkeş nla:r tebahhur 

ediyor. 
Ve ben yUrUyorum... 
Kalbim göğstimde kaburga kemik 

leri üzerinde bir Sllntur çalıyor san
ki. Kalbim çok hızlı atıyor ve kal. 
bimin sesi ava.klanmm kaldırım üs
tünde çıkardığı sesi bol:!uvor ... 

Ve ben gnliba yUrUmtiy~um ... 
Gnliba duruyorum.-
Gölge uzakl~ıyor. 

Ben galiba geri eri gidiyorum .. 
Artık kalbimin sesini duymuyo-

Evlenme l.şlerinde Kullanı· 
lan Ki.iıtlar 

Evlenme işlerinde kulla.nılan mat-
bu evrakın çok pahalıya satıldığı. bun 
ların köyliller tarafından kolayca te
darik edilemediği v~ bu yil.!den kız 
kaçırmalar ve niklhsız evlenmelerin 
çoğaldığı ..rua ılmıştır. 

Dahiliye Veki.letl, bunun önUne geç 
mek maksadiyle, evlenmenin hiç bir 
resme tabi tutulmamaşı ha.kkında bir 
kanun projesi hazırlamış· ve mütale
ala.rmı bildinneleri t~ allkadar ve. 
kaleUere göndermiştir. 

T A. N 

DOK 
ŞiRKETi FAZLA 
PARA iSTiYOR 

iş bürosu ile 
bankalar ara
sında ihtilaf 

I
• stinye Dok Şirketinin s.tın alma müıake

relerine yıkında Ankuoda başlanacak· 
tır. Şirketin şehrimizde bulunan murahhas aza
sı Roben de lacroit ttlimat almak üzer"e Parise 
gitmiıtir. Murahhas u a Paristeki Şirket mer· 
kezinden tam sala hiyet aluak şehrimize döne· 
cek ve Ankaraya giderek lktısat Vekaletile te
maslara başlıyacaktır. 

• stanbul 1ş Bürosu ile bankalar ve sigortalar 
1 arasında bir ihtilat çıkmıştır. İş Bürosu mese. 

leyi lktrsat Vekaletine bıldirmiştir. lhtiliıfm sebebı 

şudur: 

fş Kanunu mucibince bankalarda, sigortalarda 
bedenen ve fikren çalışanların vaziyetleri kanunun 
muayyen çerçevesine ~irdiği için bu müesseselerin 
de beyanname vermeleri lazım gelmcktedır. Kanu
nun birinci maddesi işçiyi tarif ederek üıs kısma ayır
maktadır. Kanunda fikren çalışanlar beyannameye 
tabi olmıyacaklardır. Fakat bedenen veya fikren ve 
bedenen çalışanların beyannameye tabi olmaları icap 
etmektedir. Bu sebeple banka ve sigortalarda, husu
si mektep ve hastanelerde, acentelerde, gazetelerde, 
şirket merkezi idarelerinde bedenen ve fikren veya 
yalnız bedenen çalışan bütün müstahdemin ile dak
tiloların mecburen beyanname vermeleri lazımdır. 
Bu hükümden yalnız ikinci maddenin Ç fıkrasında 
yazılı çiftçiler, hava ve deniz işçileri ve ailesi efra
dile iş yapanlar istisna edilmişlerdir. 

Dok Şirketi, tesisatını satmak için takdir edi
len kıymetten faıla para istediği için Vekalet 
ayrı bir teklif yapacaktır. Uyuşulduğu takdirde 
Hazirandan itibaren lstinye havuzları lktısat Ve
kaletine geçmiş bulunacaktır. 

Kadıköy Su Şirketi lle Müzakereler 
Kadıköy ve havalisi Su Şirketinin satın a lı n· 

ması müzakere lerine de yeniden başlanı lmıştır. 

Şirket, müzakerelerin iki tarafın memnun olaco
ğı bir ıekil de ve mümkün olan sür'atle bitirilme
si icap ettiğini göıönünde tutarak idare Mecl isi 
azasından lsmail Hakkıyı dün Ankarava aönder
miıtir. 

Kanunun on ikinci maddesinde bedenen ve fikren 
çalı~anlar için bir tecrübe müddeti de konulmuştur. 
Bu müddetten sonra çalışanlar işçi telakki edildikle. 
ri için banka ve sigortaların iddiaları doğru görül
memektedir. 

' Alakadarlar bu işin Şubatın haftasına kada'r 
bitiri leceğini söylemektedirler. 

Hangi forof hak.it 
Alakadar müesseselerden baztlan ise kanunun 

üçUncü maddesine göre beyanname vcrmlye mecbur 

Anadolu 
hattında 
kaldırılan 
seferler 

Devlet Demiryolları mevsim dola
yısiyle bugünden itibaren yolcu ve 
muhtelif katarlann tarifelerinde ba
zı deği3ikllkler yapmı§tır. Bu deği. 
şiklikler aöyıedir: 

Ankara ile Adana arasında i~iyen 
üçer muhtelit katar kaldırılmıştır. 
Buna mukabil cumartesi, pıızar, aall 
ve perşembe günleri Ankaradan ve 
pazarte.ei, salı ve perşembe günleri 
de Adanad!lll birer katar kaldırılac11k 
tır. Kayseri - 'lnukışla - Kaytıeri 

arumd& i~liyen otokar ıseferleri de 
havanın karlı ve tipili olduğu zaman
larda iıletilmiyecektir. 
Çankından Çatalağzına pazartesi, 

salı ve cuma günleri ve Çatalağzın
dan Çankınya da sah, çarşamba ve 
cumartesi günleri hareket eden iki 
muh~llt katar lağvedilmiştir. 
Eskişehirden Kütahya ve Balıke-si

re yalnız pazartesi, çarşamba ve cu. 
ma gtinleri, B31ıkesirden KUtahya, 
ve Eskişehre de sah, perşembe ve cu
ma günleri ikişer muhtelit katar işll
yecektir. 

Afyondan lzmlre pazartesi, salı, 
perşembe ve cumartesi günleri, Iz -
mirden Afyona da Balı, c;arşamba, cu. 
ma. ve pazar ı:iinleri birer muhtelit 
katar i~liyecektir. 

Cuma.rtesi, salı ve per§embe gün· 
Ieri Eskişehirden kalkan ve pazar, 
çarşamba ve cuma günleri de Afyon
dan Aydına giden katarlar lağvedil
mi§tir. 

Bu katarlar!& l>uluşmalan olan şu. 
be katarlan da kaldırılmıştır. Di -
ğer hatlarda ba.§ka değişiklik yok -
tur. 

Alpullu - Kırkfore/i 

Boğazı 
kesik 
ceset 

l müesseselerin yalnız sanayi işleri ile 
1 uğraşanlardan ibaret olması lazım 

geleceği kanaatindedirler. 

Kasrmpaşada Kulaksız mezarlığın

da boğazı kesili olarak bulunan ct:set 
hakkında yapılan tahkikat bitmiştir. 
Romanya muhacirlerinden Kurtdede 
oğlu Mehmet ismindeki bu adamın 

beş tane yetişmiş kızı vardır. 
Kendisi, yar(.uma on derece muh

taç olduğu halde bu kızlarının hiç bi. 
rinden en ufak bir muavenet göre
m~mektedir. Yiyeceğini bile zor bu
la. bilen ':\fehmet, geçen hafta mezar
lar tırasındaki bir cııytrlıktA oturun 
ekmeğini yemeğe b8.§lamış, katığını 

kesmek için ta§ıdığı bıçtı.ğmı da çı. 

karmıştır. 

Bıçak elinde bulunduğu bir ınrada 
ayağı. otla kapanmış bir çukura kay
mış, yaşlılığın da inzlmamiyle kendi
ııini toparlıyamıyarak buraya yuvar
lanmıııtır. 

Bu l!lrada elindeki bıçak boynuna 
saplanmıe, yaralanmasına \'e netice. 
de ölümüne sobep -olmuştur. 

eutun 
şehri 

dolaşan 
öküz 

Mordo adında bir celebe ait öküz
lerden biri, evvelki gUn mezbahada 

kesim yerine aokulurken kan koku. 

sile örkınU5 ve kapı önünden kaçarak 

Halıcıoğlu yolu ile Hürriyet tepesı 

sırtlarına çıkmıştır. 

Oküzü takip edenlerin gayretli ta· 

İ!ite ihtilaf bu noktadadır. Fakat 
kanun, ihtilaf vukuunda hakem va
zifesini görmek üzere 1ktısat Veka. 
!etine salahiyet vermiştir. 1ktısat 
Veklletine intikal etmiş olan bu me-
selenin halli için yeni nizamnamenin 
de bir an evvel bitirilmesi ve kanu
nun sarahati karşısında işçi çalıştı. 
ran bütün müesseselerin bir an ev
vel beyannamelerini hazırlamaları 

icap etmektedir. 

Dörf bin beyannartte 
Düne kadar !stanbulda dört bın iş 

beyannamesi tevzi edilmiştir. Daha 
bin kadar beyanname tevzi edileeeği 
ve tevzi olunanlardan bir kısmı dol
durularak kaymakamlıklara iade e -
J.;.ın-.;c·• '---,ı~"'..-

Paris 
Sergisi 
Bu sene yaz başlangıcında Pariste 

açılacak olan beynelmilel sergiye irr 
tirak edecek ve sergiyi ziyaret içın 
seyahat edecek vatandaşlara hususi 
şekilde döviz verilmesi için bir acen
te Maliye Vekaletine müracaat .:?t. 
miştir. 

Döviz mezuniyeti almak müşkült.
U yüzünden Parise gideceklerin se
yahat ve ikamet masraflarını acen
teler temin edeceklerdir. Acenteler 
buna mukabil yolculardM tahsil ede. 
cckleri Türk paralarını Merkez Ban
kasında bloke bir hesaba yatıracak
lardır. Buna mukabil Fransadan g~ 
lecek seyyahların da seyahat ve ika. 
met masraflanna tahsis edilecek olan 
para nisbetinde debloke edilecektir. 
Bu yolda muamele ynpmağı arzu e
decek acentelere kambyo idaresinden 
gönderilen bir sirkülerle bu işi hangi 
şartlar altında deruhte edebilecek
leri sorulmuştur. 

kiplerine rağmen hayvan, Mecidiye Şehir T iyatrosunda Yangın 
köyüne, oradan da Beşiktaştaki Ih. Başlangıcı -
lam ur deresine kadar gitmiştir. Nıha- Evvelki akşam Şehir Tiyatrosunda 
yet peşindeki kalabalık bir kafilı::yi hır yangın başlangıcı olmuştur. Sah
saatlerce yoran öküz, yardıma ı:e- neyi aydınlatan lambalardan biri 
len iki polisin tabanca ateşiylN öldü- kontak yapmıe, çıkan ate;, perdeyi tu
rülmüştür. tı.ıeturduğu sırada itfaiye tarafından 
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Halıçte 
vapur 

seferleri 
duracak mı. 
H allç vapurlannm günden gU 

ne eskimesi, bunlann erk 
tamirine ihtiyaç göstenne:Medlr· l' 
niden nıünıwebe ile bazı \-aput 
ha\ UT..a aJmarak tamir edilecek 
Fakat alakadarlar \'aziyetin bu ~ 
kilde de\'nmmı f mkiin ız bulma.kt• 
dırlar. Çiinkü npurlar yeniden ta 
mire taluunmül edemlyecek derCC 
esklmistir • 

Belediyenin bugün için ~·eni '"' 
alması dıı imkan 11,dır. Bu bftknrı 
,·apur eferlerlnln nihayet 6 • '7 
sonra lnkıta.a uğrayacağı llerl ıU 
mektedir • 

Diğer taraftan eski şirket ne be 
diye anısındakJ da\'a için de ŞO 
De\•let karannı henüz hildlrmemt, 
!'fıuımafih, eski lrket erldinı kttf'6 
nn lehlerinde olacağı ümidindedir 
ler. Bu takdinle eski lrket, bele«U 
~-e alf"yhlne mrar ziyan davası 
<".aktır. Bu da\'a Ue hl sedarllll' 
memurlar JÇhı de tazminat lstenecı 
tir • 

Tarife Komisyonu foplan1yor 
Şirketi HaJ·rlye, Akay n il 

~irketinin yeni nltt a~·Jık bllet Uc 
lerini tesbit edecek olan tarife kO 
mis~·onu Deniz Ticaret DlrektlJ 
Müfit Necdetln rei llğtnde gel 
hafta toplıına.cn.ktır. \"eni tarifeler 
baT.T de~şi.ldiklcr yapılması muht.e 
meldir. 

Fakat her Uç mil~e de şimdi 
den tarifelerinde hiçbir t~nzilAt 1fJ 
pılmama-.ı için müracaatta bulunnı 
lardır. Fakat bazı komisvon azal 
Haliç ve Akay tarifelerİnde tenıl 
yapılması lüzumuna kani bulunU)" 
lar. 

Tarife 
~ '1dtA 

Edildi 
Yeni elektrik tarifesi Nafia Vfl. 

leti tarafından tasdik edilmietir. 
lektriğin beher kilovatı ay baeın 
itibaren 12 kuruş üzerinden heaaP 
dılecektir. 

Tramvay tarife komisyonu da 
müzdeki hafta içtimaa çağırıla 
tır. 

Havagaıı tarife komisyonunun 
ni tramvay ücretlerinin tesbiti 
sonra toplanması ınuhtemeldir . 
..... ~ - ---~ - ~ ~- ... .-6-~M..&.~ •r.4<...av--&-,.., 

BiRKAÇ 
S.ATIRLA 

A ğı:da üflenml~ tavuk sa~ 
lar , .e geceleri iş ü.ıerilt., 

i~ki i~Ukleri anl~ılan şoförler ıid 
detle ceın.Iaııdırılacaklardır , 

• 
K urtulu ta doğramn.cr Artill 

501 elini fınhlttk maJdne11" 
kaptırmış, iki pamıağı kesilJlı}şdtt 

I
• ~tanhul m!>'usluğuna seÇı: 

Atıf Bayındır, ) fuhid 
Ü"itündağa gönderdi~ bir tel~ 
tstanbullulann lıakkmdaki te,·eccit 
hiine te.}ekktir etmiştir • 

• .. "" U kücla.r birinci ortamekh!P , 
clürlüiümı Adapazarı o~ 

melit~p müdürü Tevfik ta)in edil 
tir • 

Devlet Demiryollan ldaresi, A vru
pa hattının Alpullu - Kırkhreli şu. 

be hattında otoray işletmeye karar 
vermiştir. 1 şubattan itibaren işleti
lecek olan otoray, Alpullu ekspresiyle 
tel!kki edecek, Kırklareli yolcularını 
alacaktır. ilk sömestr 

-Tedrisatının 

sondürUimü~tür. ---- ••••• u • u ~ 

lTAkViit\iJJ~HA~ Bir kô.rün 
bacakları 
ezildi 
Dün sabah Beşiktqt.a feci bir ka. 

ıa olmuştur. Kılıç1.lide otura.n Os
man isminde bir kör, han>ket etmek 
Uzere bulunan 51 numaralı Şirket 
vapuruna binmek istemiş, mUva.zene
sini kaybederek yuvarlandığı için va
purla iskele ara!mda kalarak iki ba. 
cağı ezllmi§tir. Osman, bu ağır vazi. 
yette Beyoğlu haetanesine kaldml· 
mıstır. 

Neticeleri 
Maarif Vekaleti Müste!'lart Rıdvan 

Na!iz eehrimize gelmi§tir. Maarif 
Vekileti umumi müfettişleri dUn Rıd. 
\'an Nafizin yanında bir içtima yap. 
nu§lar ve nihayet bulan ılcış sömestri 
tedrisatından alman neticeleri tetkik 
~ylemişlerdir. 

Bu içtimada Maarif mUdUrU Tevfik 
te bulunmu§tur. 
Müsteşar Rıdvan Na.fiz, iki Uç rUn 

daha şehrimizde kala.ea.k \'e ~tkikle. 
rine devam ed~c~tir. 

22 lkincikiınun 

CUMA Bugünkü Hava: Y ACIŞLI 

Bugün hava, yağışlı v~ kapalı ola. 
caktır. RUzgir, sureti umumiyede ce
nup istikametinden kuvvetli ~sec~k· 
tu. Bilhassa, birkaç günden beri Ka.
radenizde devam etmekte olan fırtına 
nisbeten artacaktır. Eğe denizind~ 
de havanın fırtınalı geçeceği anlaşıl· 
mıştır. 

Dünkü havc. 
Dün hava tazyıki 770 milimetre, 

hara.ret en çok 6, en az 2 santigrat 

·-----------~--~-----.11 
1 inci ay Gün: 35 K8J5lll1 · 
1355 Hicr: 1352 ıtı.ııııi 
ZUlknde: 9 91.kincikA~ 
Gilneş: 7,20 - Oğle: 1;,t~ 
Ikindl: 14,57 - Akşam: l r,'s& 
Yatsı: 18,47 - Imsfık: _/ 

k d d. 1 . .. §.r yıtdıı~ olarak ay e ı mış, nızg. ııır 

mutedil bir ür"atle esmıetir· 
kısmen yafıelı geçrnl§tlr. 
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Ispanyada Harp Hötün 
Cepheleı·e Sirayet Etti 

. . 

Şiyaset aıemi 

Mısırın Montrösü 

M ısır hükumeti, Mısırda kapitü· 
llisyon satıibi devletleri lsviç. 

renin Moııtrö şetırinde 12 Nisanda 1 
toplanmak için davet etmiştir. Top· 
lantının sebebi, Mısırda kapitülbyon 

Fakat henüz hiç bir 
taraf kat'i bir 
netice alamadı 

satıibi devlet tebaasının hala, cinayet Londra, 21 (TAN) - Bugün İspanyada şiddetli mu· 
davalarının konsolosluk mahkemele- harebeler vukubulduğu anlaşılıyor. Madrit bugün şiddet· 
rinde, medeni davalarının da nıuhte. le bombardıman edildi. Bir taraftan tayyareler şehrin 
lit mahkemelerde rüiyet edilmesidir. damları üzerinde hükumet tayyareleri ile dövüşüyorken 
;Toplantıdan maksat, bu reji.mi ilga z · 
etmektir. ... asilerin topçuları da şehre mermilerini attı. ayıat hak· 

Mısır hükômeti bunu izah eden kında henüz mahimat alınamamıştır. 
notasında kapitülasyon gibi köhne Yalnız Madrit havalisinden olan r;==;====r=;::::=====~ 
bir rejimin Mısırda lüzumundan çok Valyekas'ın bombardımanı yüzünden "'ot~ı 
fazla yaşadığını anlattıktan sonra yirmi kişinin maktul düştüğü anlaşı. 
Mısırın da bu beynelmilel zincirler· lıyor. Hükümet, 3 tayyaresinin bu
den kurtulmak, ve bu rejimi ilga e • gün de Cootayı bombardrma"l ettiği· 
den devletlerin erdiği hüriyete ka. ni bildirmektedir. Hükumet kuvvet· 
Vuşnıak istediğini bildiriyor. !erinin J..osangeJ~. yani Melekler te-

Mısır, muayyen bir zaman için pesini alamadıklarını teyit etmiştir. 
tUU 

Cenupta Malafi civannt 
lıarifa krokisi 

gösteren 

'I TASARRUF MÜKAFATLAR! 11 

Ankara, (TAN muhabirinden J - Tasarruf haftasında vitrin müsaba

kasına iştirak eden tüccarlara b-.J9Ün şehadetname ve madalyaları tev· 

ıi edilmiıtir. Birinciliği Yerli Mallar Pazarı, ikinciliği Halk Pasta Salonu 

kaıanmıılardır. Gönderdiğim resim, müsabakaya iıtirak eden Ankara 

tacirlerini göstermektedir. 

lstanbul Elektrik ve Tramvayına 
bizzat sahip o~mall 

(Başı 1 incide) 
gtrdiğf için sarfl)·at, gitgide arta • 
caktır. :Eh•J.1rik kııneti muka.bL 
Unde Elek1 rik Şirketinin ka.fiası 

na senede 6 milyon Jira giriyor. 
Bunun 8 mllyon lirası kardır • 

Makul bir mukavele 

Halayda 300 
K işilik bir 
Taşnakçetesi 

Siyamlı lkizler ! 

1 Arada bir gazetelerin garibeler 
neşri) atı arasında ( iyamh J apışık 

, ikizler) diye okur dururuz. Bunlar 
j birlbirlerine arkalanndan .) apışık Od 
İ adamdır. J>aha lıir ay kadar en el 
ı böyle bir ilii1.deıı hlrisi ölmüştii, üte. 
j kirıl ülüden bir ameli) atla aJ mlılar. 

Pn.kat o da bir hafta ) aşamadı gitti. 
1 Tıp edebi) ntma göre hu yapı ık 
' ikizler tam bir ikizdir. Ek eri tek 

micle ile yaşarlnnm~. '1~akat blrl ini 
dlğeriııdmı a~·ınrıca JxYi güç )'a.5U
lanm . 

ı l\lerakımı tahrik rtmiş olan hu ha.. 
his hak!.ında JH'k haz.ik hekimleri· 
mb.df'n doktor Had)·um ile ı;örii;tlim. 
Ha.na eledi ki: 

- Slyamlı )"RIH ık ikizlere l>t',nzi. 

)'en Ye iki adamdan teşeh1ilil etml~ 

l·iicutlf'r nıu.lir değildir. .Bunlardan 

lc:hni1 .. de de ~·ru.ıyan \'A dolaşan Pf'.k 
çok nlimuneler ,·ardır. 1'alnız şu 

farkla kl hu yapışık \'Ümıtlardan hl· 
rlsi gcirilniirsc öteki göriinmez. l'e 
~ine ~arip bir tesadiif eseri olarnk 

bunlanla.n blrlnhı clü iincesl ötekinin 

tamamen wldıdır. Ve görUnen Udz. 
ı;öriinmiyen kıı.nleşhıin sanki dü!lima.. 

nı imi gibi ıniitaleala.r yiiriltür. o. 
nun kara dediğine öt.eki ak der. Bu. 

nunla beral~r lı(jJ lece ya.~ar gider

ler, denebilir ki; aralannda!d bu n. 
kir \'e akide tezadıdır ki lldzliğln il-

yabancılara mahsus bir imtiy~zlı Hükumet buraya kar§ı ypatığT taar· 
rejimi kabule, ıslatı edilmiş teşkılflt ruzun hedefi aştığını bildirmektedir. 
dahilinde mutıtelit mahkemeler vü- Buna mukabil asiler bu noktada ka· .--------------......:... 
cude getlrmiye, konsolosluk mahke- zandıklan parlak zaferden bahsedi· 

Bir şehir halkmm Barfettii<leri 
elektriğe mukabil maliyetin iki misli 
dere<:csinde bir bedel vermelerini 
icap ettirecek makul, meşru bir mu -

(Başı 1 incide) 
Iskenderuna gelerek kendilerine pro
testo mektubu gönderen Türk köyle. 
rinin ileri gelenlerini görmek istemiş. 
lerdir. 

leti vlicıuludur. Fikirleri ay
n olan bu ikizlerin mideleri bir ~ii

rokleri ikidir. l'erine, !liırasma ve 

7.amana ,;öre birisi ötcklntn gittiği 

tarafa )·iiriir. nu ikizlerin bhiblrle

rlndoo aynlmasma ç.ah ma'k Hd inin 

de öliimünü int.ıı~ ccler. Çiiııkü bun

lar ancak blribirleriııP rnı>ışık fakat 

hiribirlerine muanz olm,.1'.la {;CÇinir 

meleri tarafından kullanılan salahi· yor ve hükumet kuV\• ti ini burada 
ti 

. . d e er 
ye erın muhtelıt mahkemelere ev· ezdiklerini anlatı ı 

· · k b 1 kt d yor ar. rını a u e ama~e bulul\ma a ır. TOPÇU BOMBARDIMANI 
Mısır tıUkOmetı notasında şu ta. Cenupta Ceb l"t · to 

atıhUtte bulunmaktadır: ' e u tarıkta yıne P· 
"Mısır Kralı, yabancılara tatbik çı.ı bombardıman sesleri i§itilmektey. 

olunacak Mısır kanunlarının, mo· dı. Sesler .~lar.bella mevkilnden ak-
.•. 1 k b 1 d'I . setmekteydı dern teşrıı 1 e a u e 1 en prensıp• , • ' • W• • A • 

!erden aykırı düşmemesini, yahut ~ladrıdlt~ bır teblıgıne gore, ası • 
mali tıerhangi mükellefiyete ait ka. l~rın Madrıde karşı yaptıklan bom. 
nunların yerli ile yabancıyı ayırt et- ba~dıman 20 kişinin ölmesine, 80 ki-
rnemesinl tuhhüt eder.,, şının yaralanmaema sebep olmuştur. 

Mısır hükOmetinin alakadar dev- General Del • lano evvelce alınmış 
letlere .bu mesele tıakkındaki noktai biı takım esirlerin Madrit hükfımetl 
... _ ....... :~"" .,.,ı.- _,., •••• ı hir nnta tarafına 2"eçmeleri yUzUnden hük\ı· 
&Hnderlp göndermiyecefini ıımnr. met- kuV\•etlerlnin Meleker tepesine 
mediği için buna dair tıenüz bir şey hüoum ettiklerini, esirlerin birdenbi
bilıniyoruz. re karşı tarafa geçtiklerini anlatmış. 

Fakat Mısır kendi Montrösünü iyi tır. 
bir neticeye bağlamak için çalışmak Barselondan bildirildiğine göre bir 
tadır. Çünkü bu Montrö iyi ve nıüs· fi.si tahtelbahiri balıkçı ağlarına ta
bet bir neticeye bağlanmazsa, Mısır, kılmıştır. 
lstiklAlini kazanmış sayılmaz. Ve Meksikadan Ispanya hükümetine 
imzaladığı muahede. bir gösteriş 38 lik toplar ile mitralyözler gönde-
mahiyetini geçınez. Mısır. hu~u~çu- rilmektedir. 

1 arı devlet ricali, kısa bır ıntıkal Al ·· ı · manya tarafından gönüllüleri 
devresinden sonra Mısırı oz edıği . 

k · · men ıçin verilecek cevap cumartesiye 
hak'ıkl istiklale kavuşturma ıçın ı...-kl ~: enmektedir. ltalyanın da ayni 
çalışmaktadırlar. lı"kO . gun cevap veıınesi bekleniyor. An. 

. '"I" onlar Mısır u metı. 1 
. K~ı~~ğ~s~bi ta~ıamile kötıneleş· a~ıl.~ığına göre, ltalya hilkümeti gö-

nı~ e ı 1 telakkisine uygun hiç nülluleri men'e h'azır olduğunu bildi· 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

Yunanistanla Sovyet Rusya 
arasında yeni bir ticaret 

muahedesi yapmak nıaksadi
le Sovyet Rusya tıeyeti Pa
zartesi günü buravıa O'Alecek. 
tir. 

• • 

Alman - Japon nıuatıede
sine ıöre alınacak mü

dafaa tedbirlerini tetkik et. 
mek Uzere müşterek bir ko
mite ltıdas edilmiftlr. 

• • 
l
• ngiliz filosu Korfova var

mıştır. 

• • 

Sskoda fabrikasından silah 
ve mUhlmmıı.t almak şıı.r 

tile Çekoslovakya, Roman. 
yaya 500 milyon kuronluk 
bir kredi açmıştır, 

• • 

Eski ~ısır Nafia Nazırı ls
maıl Sırrı Pa~a ölmüş· 

tür. 

hıış, zamanın . .. reccktir. 
bir tarafı kalmamış olan bır mues- ====r===========b============== 

1 'ltere çoktan beri bunu 
sesedlr. ngı ' k 
t M sırın bunlardan ur. 
anıdığı, ve ı d8 son derece tıaklı 

tulmak hususun 
'td'""i tıalde. Mısırın ken

Dlduğunu bı ıe. .. ünden bu 
disiyle anlaşamtU'?llSI r~~an k~lnıl• 
nıesetenin de tıallıne 
Yordu. 1 

M 
. 1 iltere anlaşnıış ve n. 

ısır ıle ng .. a yardıma 
giltere Montröde , .. ,ısır 
karar vermiş bulunuyor. . . ta 

ıan netıcevı • 
Anlaşmanın unıu k d' 

h 
. beklenme te ır. 

akkuk ettirmesı Of1(..,,./ll 
ômer Rıtc 

Filistin ile 
Suriye 
/ itihad l nıı ~ar.eteler, 
l{UdUs, 21 (A.A.) - I"\'er par· 

~~ttakl Suriye ~~ıliyetı;:isyonuna 
tisınin Fil' t' Ingıhz kO . ·1 b· ıs ın k Filistın ı e 
sır muhtıra gönderere .. ınüdafaa 

Uriyenin birleşmesi tczını 
etr~ 1tini yazıyorlar. ----Yasin Paşa 

• 
ve/ at ettı enlerde 

RudUa 21 (TAN) - Geç 
"'1k ' · sırasın· 
da ubulan hükumet dar~C:1 JUşiıni 
b..._.1rak ~vekili olan Yasınt.ıni§tir· . -;ı bugün Beyrutta vefat e 

Poıta Tayyareleri için 
Emniyet Meydanı ıs· 

•• ~kara .,1 (TAN) _ Ankara · . 
-nb '"' · içın 
ıa.... uı P<>sta yolcu tayyarelerı .. 
... QJat} d \1JOU• 
- 1 a bir emniyet meydanı 

getiri1eMı .... VCAur. 

Hitler, Mister 
Edenin nutkuna 
cevap verecek 

Berlin, 21 (TAN) - Almanya Devlet Şefi H er Hit· 
ler, İngiltere Hariciye Nazırı Mister Edenin iki gün ev· 
vel A vanı Kamarasında söylediği nutka, bu ayın otuzun· 
da toplanacak olan Rayiıtağda mühim bir nutukla ce· 
vap verecektir. 

Edenin, Avrupa vaziyeti ve lngil. ·-n-a_g_ö-:-.re-, I:".ta-71~-·a-d7ö-:-.r-t-le_r_m-is_a_k_ın_a_r_u_c_u 
terenin siyageti hakkındaki aözleri da d ı.asawurun ~ğılı:lır. 
Almanyada hiç iyi karşılanmadı. Al· 
man gazeteleri bu nutuk dolayısiyle Roma, 21 (A.A.) - lyi maliımat 
"yabancılar bizi hala anlıye.madılar,, almakta olan ınah~fil, B. Musolini· 
dlyorlar. nın yakında Alm'lny:ıya gitmcs: muh 

Almanyaya karıı Fransa ve 
lngiltere 

temel olduğunu beyan etmekte: iseler 
de bu ziyaretin IJuçe ile B. Göring a. 
rasındaki son mülakatlarda kararlaş
tırrlınış olup olmadığı hakkında bir 
şey söyliyememck••·J: ... ıcr. 

Jtalyan mahafili, Sovyet Birliğinin 
A\•rupa büyilk devletleri zümresi ha
ricinde bırakılmıyacağı, diğer taraf. 
tan Lehistanda büyük bir devlet o. 
larak iştira.ki lazım geldiğini aöyle

mektedirler. 

Paris, 21 (TAN) - Mister Eden, 
dün akşam Pariste Blum ile beraber 
akşam yen eJö~ıi ye<.lıktcn sonra Ce

nevreye hareket etti ve istasyonda 
Yugoslavya scfirJyle uzun uzadıya 

göıilştü. Mister Edenin ~I. Blum ile 
Almanyaya iktis:ıdi yardımda bulun
mak ve Almanyaya diğer devletlerle 
roilsavi muamele yapmak, yapılacak Londra, 21 (A.A.) - Manchester 
yardımı teslihat gayesine tahıia et. Gua.rdian'm diplo:nui muhnbiri, Al
memek husuaunda muta.bık kaldığı nıanyanın §imal denizindeki tahki • 
haber veriliyor. matmclan bahis bir yazısında §Öyle 

J..,ondra.da çıkan Niyuz Kronik! ga- diyor: 
ı,ctesine göre. M. Ulum, p:ıznr günü "Tayyare meydanının, tersane ve 
Liyondıı söyliyeccği nutuk hakkında benzin depolarının inşaatı ikm ... 1 edil. 
Mister Edenle gC\rüşmUştür. miş olan Heligoland'a 80 tane top 

Roma, 21 (TAN) - Hava8 aiansı- yerleştirilmiştir." 
" 

kavele tasavvur edilemez . 
Tabiilikten çok uzak olan bu va • Müşahit heyet, köylülere daha ev. 

ziyet, mukavelelerin bir taraflı olma· velden tebligat yapılarak o gün 
smdan ve hakkiyle tatbik görmeme· 

öğle vakti lskendcrunda bulunmala· 
sinden ileri gelmiştir. 

3 
milyon! nnı istemişlerse de bu .tebligat Fran 
. . . . sızlar tarafından suretı mahsusada 

İstanbu~ bcl~ı~·esı, en mtihım ve gecikt.irilimiş ve müşahitlerin geldik. 
esaslı vazıfelennı yapacak para bu. 1 · ·· .. ·ı kt' k" 1.. bl' t 
lamazken, İstanbul hali<ının yalnız erı gul n ogbe v

1
a 1 oy uye te ıga 

k 
.k U t• d t f li b' .. yapı mıya aş anmıştır. 

ele trı ere ın en u ey ır mu • B b 1 k'· l"I · h · b 1 . . . u se ep e oy u crm epsı u un 
esseseye 3 mılyon lıra dere ... esınde t B 1 1 DU ·· .. · . . • mamış ır. un unan ar ryonun ı-
vergı vcrmcsı havsalaya sıgmıyacak . . .. . . 

b
. · tt' M 

1 
k t' . h darcsındekı muşahıtler heyeti huzu . 

ır vazıve ır. eme e ımız, er 
til ]

.. t ah~ hUU . d kt İki t • rıuna çıkaıılmışlardır . 
r u a enne sa ı rr. a M" al . 1 k d 'l . _ _, uş ut er en ı erme: "Niı-in 

r~m rizasiyle a:ktedilmiş hiçbir :. 
.mukavele yoktur ki, buna harfiyen ~ektup yazdınız, ı~e istiyorsunuz: .. 
riayet etmeyi mukaddes bir vazife dıye sormuşlar, köyJUlerden yek a-
bilmiyelim.. vaz olarak şu cevabı almışlardır: 

K6ğtf üıerinde "- lstıklal istıyoruz. Hilkfımet 
Fakat Elektrik Şirk t'ni ' . bize çok zillüm edı)or Bunun için e ı n lazıye. .. 'ki ,, d 1 . 

ti, bundan çok uzaktır. Mu:kavele. muracaat ettı ... emış erdır. 

,.e ra.o;arlar." 

Dedi. 

O giindenb~ri aramızda doktor 

(Radyum) dostuınıın işaret et:tiğl 

ekilde biri 1 ~i)rüııen ,.e öteki ~ö

rünmiJ en çift şahsiyetli ikizleri sez. 
mi~ e, hatta bunlann bir hayli çok ol
duklannı gön-rek şa.~mıya ba.~ladrm. 

Gonnt"Slni bilrnlrr l~·in Si~ amir 
ikizler bir tip garibe i değil bir Jç.ti

nıai mü~hededlr. 

8. FELEK eski imparatorluk zamanında karşı· .~u h ~on~şmalar esnasında Düryö 
lıkh menfaatler aranmadan yapıl • muşa ıtlerın yanında bulunmuş, ve --=-:::ıc::ıı:ı:ıı::====-=====
mışhr. Şirketçe tamamiyle kağıt U7.e. ~~ylüle:.in tercüman~rğ~ vazifesini ~e A 1 manya 
rinde bırakılmıştır. Her işde fena I'ürk duşmanr olan ıstıhbarat tercil. 
malzeme kullamlmıştır. Şehir halkı mnnı Yanko namında biri yapmıştır. 
na temin edilen hizmet. normal sevi- Tercümanın, Türklerin dediklerini B elçi kaya 
yeden çcı'< geri kalmıştır . • old~ğı.ı gibt anlattığı şüphelidir. Mü· 

Mukabilinde mukavele haricinde şahıtler ayni gün öğleden sonrn Is tem 
1
• nat 

usulsüz ücretler alınmıştır. Me.nlle- kenderundnn ayrılmışlardır. 
kete getirileceği taahhilt edilen ser • Hô/6 si/ôh dağıtılıyor 
mayc, hiçıbir zaman gelmemiştir. Hal verecek 

Rumi b i1< 1 ·aı· bir serma • ep, 21 (HuS"U i) - J<"'ransızla: 
Ye (!f a:" sa: kRA l)R~ ti ,-zı edilmiş tnrafından Suriyenın Türkiye hadu-
• lô • •• ,. nr a f'c • duna k k 
kinn mühim bir kısmı da masmf ya ın olan kısımlarınpa cndı 
\'e faiz dire hesaplara \'Nllrilmlştir. v~~ıtalan sayılabilecekleri şahıslara 

S 
• • • ı 

1 
• sııah tevzi olunmaktadır. Bu meyan 

eyırcı tf.a amayıı da A d • · . · "h d 
Bu hal yi · k 1 k cahil bir • ne e aşıretı efradına sıla a. 
.. e se r<'ı a ma • . grtılmıştır. 

mustemJeke halkı diye muamele gör-
meyi kabul etmektir. lstanbulun var. 300 kiJili kErmeni çetesi 

lığı ve halkımızın şerefi namın~ ş~ Hama, 21 ( Huır.ısi) - Kırıkhruıda 
nu .istemek hakkımızdır: Bu ç~rkın Adorleony:ın kumandasında şimdi· 
vazıyete bir an cvvcl nihayet verilme- lik 3f\ı1 k. ·ı·k .. . . . 
l
.d. vv ışı ı muscllah bır J<Jrmenı 
ı ır . t . 

Elt'Rtrik ve Tramvay Şirketlerinin çc csı teşkil edilmiştir, Bu çetenin 
sermaye sahibi sıfatiylc hakkı ne ise. ~adrosu ihtiyaca göre genişletilecek· 
Şark Şimendifcrinde, Ereğli Şirketin. tır. Adorleonyan çeteciliği ve kan db. 
de olduğu gibi verimli, ele'ktriık ve kücülUğil ile şöhret ka1.anmış bir Taş 
tramvay İstanbul şehrinin eline geç- nak mensubudur. Kumandan Bano 
melidir . nun ve Binbaşı Kolenin bu sahada 

Tufeyli ke·eler yegane itimat ettiği şahıstır. 
Bugün hiçbir hizmet ''e klilfet mu- T alırik6t devam ediyor 

kabili olmadan tufeyli keselere akan H 
il l 

• .ı. ama, 21 (Hususi) - Iskendenın-
m yonlar güzel 1stanbulun ayır. ol. d a bulunmakta olan Vataniler bir ta. 
duğu sıhhat \'C ün.ran seviyesine var

raftan Türk olmıyan anasırı Türkler 
ması için kullanılmalıdır 

• aleyhine tahrik etmektedirler. Diğer 

(El ' .,_ I .. .. haııında taraftan da bilhassa sureti mahsusa-
eır.trıır. i~ eri içyuıu M da silahlandırılmış Araplar tarafın. 

esaslı bir etüf yaptık. Halkımmn ve dan sokak aralannda silahlar atıl . 
Jelırimiıin nastl soyulduğunu göste- makta ve Türkler vak'a çıkarmıya ic-
ren müsbet malumatı srrasile bar edilmektedirler . 
"TAN" J ı ı ıüfunf,.,ınat:r oır.uyacaıtsı-

ntı.) 

Şeriada 100 
Kişi öldü 
Kudüs, 21 (Radyo) - Maverayi 

Şeriada ıidcletli soğuk • dalgası yü-
7ünden 100 Ai~i ölmüıtür. 

"Yaıasın müstaW Hatay/ 
" 

Halep, 21 (Hususi) - Müşahıtler, 

ayın 18 inci gilnU 'I'ilrkiye hududuna 
yakın Karayılan köyüne gelmişler 

ve halkla tema8 etmişlerdir. Halk 
kendilerini: ''Yaşa.sın müstakil Ha
tay!" diyr. karşılamışlardır. MUşahit
lcre, Iskenderun istihbarat tercilmanı 
Yanlfo tcrciimanlık etmiştir. Yanko. 
Türklerin verdikleri cevaplan tahrif 
etmiştir .. 

Paris, 21 (TAN) - Fransız gaze
telerine göre M. Hitler, 30 kanunusa
nide söyhyeccği nutukta Bclçikanın 
bir taarruza uğraması takdirinde Al. 
manyanın, Belçika bilmukabele ayni 
harekette bulunsun bulunma.sm her 

' 
halde onun im<ladınn koşacağını bil-
direcektir. 

Madam Taboius bu münasebetle 
yazdığı ynzıdn diyor kı: 

"Belçika, Ingiltere ile Fransanın 
kendisine taarruz etmıyeceklerini pek 
ala bıliyor. Belçika, Berlin hükfımc
tjnden de teminat alacak olursa, Bel
çikanın silahlanma siyasetine devam 
etmesi için sebep kalmaz. Diğer 

Fransız gazetelerine göre Flamanlar, 
Almanyanın bu hattı hareketini mPm 
m.ıniyetle karşılıyacaklar ve böylece 
Belçilta, Fransadan uza.kla.-ıacaktır. 

Ciyano 
R. Aras 
Gö"rüşmesi 
Londra, 21 (TAN) - ltalya hüJdl. 

rr.eti, Boğazlara ait Montrö muknve
~esini !mzalamak mesclesinı Türkiye 
ıle dogrudan doğruya mti?.akeroye 
karar vermiştir. Romadnn ı:c.len ha. 
berlerc göre, Siny1J1 Musolin. Montrö 
muahedesini imzalıynbilecektlr. Bu 
yolda \'Ukubulan mUzakeıcJt.r esM
sında Kont Ciyanonun Türkt'-'e n · . ., P\drı. 

cıyc Bakam Doktor Rü~til Aı asla ~o
rllsmesl bekleniyor. 
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..M.ahk:emelerde 

icra sahtekArllğı isinden 
dolayı dUn bir kişi daha 

tevkif edildi lf . . . 
İcra.daireleri ile icra memurlarının mühür ve imzalan· Bır dIŞÇl 

nı taklıt ederek çok eskiden haczedilmiş gayrimenkulle- k k 
1 
k 

ri~ hacizI .. e:ini .k~ld.ıranl~r hakkındaki tahkikatile Müd- aça Çl } 
deıumumılık bırıncı tetkık şefi Sabri meşgul olmaktadır. 
Agop, Kalo ve eski icra memurlarından Kadriden sonra J 
dün .akşam geç vakit bu şebekeden birisi hakkında daha yapmış. 
tevkıf karan alınmıştır. Bu; Karagümrükte Atikalipaşa ı · . .. 

h 11 · d S.. ·· M - p o ıs, evvelkı gun Beyazıt-
ma a ~sın_ e utçu urat ~.okagınd? _( ~) numarada otu· ta diş hekimi Bedros 
ran Azız oglu Hasan Özdur. Kendısını sorguya çeken ıskon'un nıuayenehanesin • 

Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza hakimine hadiseyi şöyle de bir ctirınümeşhut yapmış-
anlatmıştır: tır. Bedrosun kaçak eroin sat 

Biribirlerini 
öldürmek 
isteyen iki 
kardeş 

DUn ağrrceza. mahkemesinde, biri. 
birlerini öldürmek istiyen iki kar -
peş muhakemesine başlandı. Jandar
ma Bakrrköytiniln Çütetelli köyün • 
den Musayı suçlulara mahsus bölme
ye getirdi. Bu 21 yaşlarında bir genç 
ti. 

Biraz sonra buraya kendi kendi • 

tıe soluk, uzun boylu HüsUn isminde 

bir euçlu da.ha geldi, girdi. Bu da 

Musanın ağaıbeyisi ıidi. Bu tki kar -
de' dört ay evvel köyün kahvehane. 
Binde kavga etmlıjler. Hüsnü taban-

caernı çekmiş ve küçük kardeşi Mu

ıanm fuıtüne boşaltmıştır • 
Fakat kurşunlar hedefini bulama • 

m~. Musa. da saldırma.smı sıyırmış 

ve kard~inin arkasına saplamış ve 

yere sermiştir. Musa yaralamaktan 

Hüsnü de öldürmek kastiyle tabanca 
atmaktan suçluydular. 

İkisi de avukat tutmuşlar. Dün 

Hüsnliniln şahitleri dinlendi. Evvela 
Pirinççi köyünden Osmanın şalıadeti

ne müracaat edildi 
Osman : 

- Ben hA.diseyi görmedim. Ertesi 
giln i§ittim. Ve kahvehanede pike • 

nin önünde prhWaşmış kanlar gör • 

dUın .• Musa, ağabeyisin! bıçakla vur

muş dediler .. Hüsnünün tabanca nt
tığnu işitmedim, dedi. 

Suçlu Mu.sa yerinden kalktı: 

- Yalan söylüyor, bay reis, dedi, 
&ğabeyim bunu köyünden kendi evi • 
ne getirmiş .Bir hafta beslem~. Bu -
giln de kendisine beş lira vermiş, o-

"- Kardeşim Hüseyinle 
beraber Gayrimübadiller Ko 
misyonundan (2500) lira
ya Samatyada bir arsa satın 
aldım. Muameleye başladı
ğırnız zaman bu arsanın 
mahcuz olduğunu anladım. 
Tanımadığım ve fakat görsem şah

san tanıyabileceğim bir adam bana 

Aram yahut Agop ismindeki bir ada-

mı tanıtlı ve tavsiye etti. Bu adam 
benim işimi takip edecek ve arsa üs
tündeki haczi kaldırtacaktı. Kendi. 
siyle elli liraya pazarlık ettim. Bunun 
(25) lirasını peşin verdim ve arsaya 
ait kağıtları da teslim ettim. Bir ay 
sonra kağıttan iade etti ve "haciz 
kalktı ve mahkeme kapısına bile a.. 
sıldı" dedi. Hakikaten öyle imiş. Er
tesi giln de takrir verildi. Sahte ve
sika ile alakam yoktur." 

Hakim IhMn tekrar sordu: 
"-Yukarıda verdiğin ifadede hac 

zin kaldınlacağı hakkındaki sahte 
tezkereyi tapu dairesine ben getirdim 
demişsin. Burada inkar ediyorsun?" 

Suçlu hüngü hüngür ağlamıya baş. 
ladr: 

.. _ Vallahi ben getirmedim, bay 
haklın. Yanlış yazılmış. " 

Bundan sonra hfıkim Ihsan, Hasan 
Ozü tevkif etmiş ve kağrtlariyle be
raber müddeiumumiliğe göndermiştir. 
Tahkikata bugün de devam edilecek
tir. Bugün de bazı suçlular hakkımla 
tevkif karan alınması muhtemeldir. 

nun için yalan söylüyor • 
Reis şahide sordu : 
- Öyle mi?. 
Şahit Osman cevap verdi : 
- Evet, üç gün evvel ben Hüsnü. 

niln evine geldim. Fakat para alma
dım . 

Bundan sonra iki taraf şahitler 
gösterdiler. Bunların masraflarım 
mahkeme veznesine depozito edecek· 
lerini söylediler. Mahkeme şahitlerin 
çalFırılmasım kabul ve muhakemeyi 
talik etti . 

tığı haber alındığı için polis 
kaçakçılık bürosu memurları 
Macide isminde bir kadına 
numaralarını tesbit ettikleri 
üç lira vermişler ve Bedrosun 
yazıhanesine göndermişler
dir. Burada Bedrosla müşte
riler arasında mutavassıtlık 

rolünü yapan Mustafa ismin
de birisi daha bulunmuştur. 
Macide Bedrosun muayene. 
hanesine giderek, eroin almış, 
sonra da memurlar gelmişler
dir. Macidenin üstünde eroin, 
Mustafanın üstünde de nu. 
maraları tesbit edilen paralar 
bulunmuştur. Bundan sonra 
Mustafa ile Bedrosu kaçak. 
çılık suçuyla yakalamışlar ve 
ı htısas müddeiumumiliğine 

vermişlerdir. Dün Bedr.osla 
Mustafa müddeiunıunıiliğe 
mlişterek bir istida vererek 
poliste kendilerine dayak atıl
dığını iddia etmişlerdir. Tabi· 
bi adi l Enver Karan, bunlar. 
dan Bedrosu muayene etmiş 
ve raporunu vermiştir. 

Enverin 
Marıf etleri 
Dün asliye UçüncU ceza mahkeme-

sinde Sanyer çrmacısı Enverin 

muhakemesine ba.5landı. Enver 
geçen sene de, Sarıyerde öldürülen ve 

ha.la faili bulunamıyan Ermeni zen
gini El~yanın katlinde alakadar 

zanniyle yakalanmış ve serbest hıra. 

kılmıştı. Bu defaki suçunu kendi iti
raf cdiyördu. 

Enver, kışın Şişliye inen Sıva.s me
busu Remzinin Sarıyerdeki evine, 
komşusunun balkonundan atlamak 
suretiyle girmiş ve (1500) lira kıy

metindeki gümiiş takımlar ve kıymet 
li eşya aşırmışbr. Polis bunlardan 
bir kısmını da yakalamıştır. Dün 
mahkemede gümüş çatallan ve bar-

BRiÇ 
MESELESi 

• 10.9.7.5 
• :.5 

ı ., 

f, .{.D.10 

• V.6,3,2 
• A.7 
• 9 
.f. A.8.3 

D 
• 
• R.9.4.3 
+ A.10.8 
+ 7.6.5 

•D.4 
• D.6 
+ R.D.7 
+ 9.4.2 

Koz kör. l S) oynar ve on leveden 
dokuzunu yapar. 

• Bu meselenin halli 24 Pazar sa
yımızda çıkacaktır. 

17 İkincikanun Pazar sayımızda çı. 
kan meselenin halli : 

• A.R.10.5.3.2 

• D.5.3 
+ A.R.D. 
.r. 8 

• 1.6 D ~ D.V.9 
• 7.6.4.2 • R.9 
+ V.4 W E + 10.9.7.6 
.+ 6.5.4.3.2 S + D.V.10.' 

• 7.4 
• A.V.10.8 
• 8.5.3.2 
•+ A.R.7 

(S) kağıt vermiş ve (N-S) mü -
zayede neticesinde kör koz olmak 
üzere büyük Şlem taahhüt etmiştir. 
(W) trefl (6) lısı ile oyuna başlar. 
( S) nasıl muvaffak olabilir? 

Bu elin küçüklüğil (W) de de (S) 

kadar koz bulunmasından ve bun
dan dolayı ( N) deki piklerdcn üçün
cüsünü kesip örneği sağlamak imka 
nı olmamasından ileri gelmektedir. 
Bu halde yegane muvaffakıyet ça
resi (E) yi sıkıştırmak -Squeeze
ve kağıt boşaltmıya icbar etmektir. 
( S > bu planı kurarak leveleri şöyle 
oynar: 

1 - Trcfl (R) sini alrr. 
2 - Trefl (A) nı oynar, yerden 

bir karo atar. 
3 ve 4 - İki el karo oynar. 
5 - Koz (10) lusu ile el alır. 
6 - Etinden bir karo oynayıp 

yerden keser (dikkat edileceği 
üzere bunu ancak yerde koz (D) nin 
bulunması, ve bu suretle. icap eder 
se, (W) nin kozlarım büyültebilme
si sayesinde yapar.) 

7, 8, 9 ve 10 - Kozlan alır. Bu 
leveler de (S) sıkışmıştır. Treflileri 
atarsa (S) trefl (7) lisini yapar ve 
(El bunun ilstUne -pik (D) ni mu
hafaza mccburiyetile- bir karo at
mak zanıretinde kalır. Bu suretle son 
karo sağlanır. 

Halk Opereti 
Pazartesi Kadıköy Süreyyada 

Beyoğlu Çiçeği 

Salı akşamı Azakta 
HALt:ME 

daklan sattığı .iki kişi şahit olarak 
dinlendiler. Muhakeme diğer şahit
lerin çağırılması için talik edildi. 

* ................... . 
Deniz Yolları 
1ŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740 _ .. 

lMROZ POSTASI 
24 İkincikanun 937 tari

hinden itibaren İmroz pos
talarına başlanacaktır. İs

tanbul'dan PAZAR günle
ri saat 9 da kalkacak olan 
bu postalar ayni gün akşa
mı TEKiRDAöINA vara
cak ve Tekirdağmdan sonra 
GELİBOLU, LAPSEKİ 
ve ÇANAKKALEYE uğrı
yarak İMROZA kadar gi
decek ve İmrozdan dönüşte 
yine ayni iskelelere ve ayn
ca ŞARKöYE uğnyarak 
Salı günü sabahı Tekirda
ğma varıp kalkacak ve ayni 
gün akşamı istanbula döne-
cektir. ( 404) 

Beşiktaş Icra Dairesinden: Bir 
borçtan dolayı tahtı haçze aJırup pa
raya çevrilmesine karar verilen ka. 
dife koltuk, koltuklu sandalya, çini 
sobama boru ve tabla, bir ayna, du
var saati, portmanto, konsol ve 

dresuar, aynalı Ustü mermerli bilfe 
vesaire, pul ve nısum müşterisine ait 
olmak üzere 28 - 1 - 1937 Turihindekı 
perşembe günü saat 10 dan 12 ye ka. 

dar Galat.ada, Kule dibinde, Glorya 

hanında 2 No. Ju dairede satılacağın

dan talip olanların mahallinde memu

runa müracaatian ilan olunur. 

Bu akşam TÜRK 
Sinemasında BETHOVEN'in 

ölmez eseri. 

t 9 uncu ! ENIONI 
Berlin Operası ve Berlin so
listlerinin 250 kişilik filar· 
monik orkestrasilc Bienna· 
le beynelmilel film müsaba
kasında şimdiye kadar yapı 
lan müzik filimi erinin en 
fevkaladesi olarak kabul e· 
dilmiştir. Bu büyilk Fransız 
::a filmde rol alanlar: Willi 
Birge! - Lil Dagover _ Maria 
V. Tasnady. Yerlerinizi ev
velden aldırınız. Tel: 40690 

25 kişilik ATT!K trupunun bü
tün zengin programı He birlikte 

Yarın saat 22 de 

Maksim'de 
ilk büyük GALA 

Alkışlayacağınız en mühim 
numaralar 

ATTiK 
Çifte sesli ıslıklar ile şarkıcı 

LUiZA POZELLI 
Step şampiyonu 

KAICIA HENDRi 
Tango Kraliçesi 

BEZOZ 
Havayen müzik grupunun başı 

VERA VANDRA 
Meşhur şarkıcı 

Dl Af DAVA 
Akropatik dansör 

ŞARLO 
Aslının tıpkısı 

veLASKOS-ZOZAS-HOKLER 

Dühuliye serbesttir. 
Konsuınasyon 45 kuruştur. 

~.t:H!H J'l l A l 'l«J:,l.• 
DRAM KISM 

1 

ıııııııı;:ı '.!!(!t 
Bu akşam 

20,30 da 
,~ & n Jl ::\.! /\ un lö'V 

dtlL'l'UKL.Alt: 50, 
~~;~ .t. ...... " 

OPERET KISMI 
BugUn 20,3~~ 
AŞK lUEKT~ 

Ya.zan: Yusuf Ziyt 
Beste: M. SabahattiJl 

Bir Laborant ve Bir Bahçıvan İsteniyor. 

Yeşilköy Tohum fs!ah 
istasyonu Müdürlüğünden; 
Y eşilköy Tohum İslah istasyonu ekmekçilik laboratuvarınd• 

Laborant olarak çalışmak üzere orta tahsilini bitirmiş eli işe yat
kın 20 • 30 yaş arasında bir bayan, ve çiçek bahçesinde çalış
mak üzere bir muktedir bahçıvan alınacaktır. Mesaisindeki :ka" 
biliyetine göre laborant'a 50 • 60 ve bahçıvana 40 lira ücret veri• 
lecektir. 

Arzu edenlerin evrakı müsbitelerile Yeşilköydeki müesseseYe 
müracaatları. (378) 

••• Kulak zarını patlatan mızıka Fransızların 

milli marşını çalıyor. Sirkeci rıhtımına doğru uza
nan caddeler o kadar kalabalık ki tramvaylar işliye. 
miyar. 
Yabancı üniformalı zabrta memurları halkı iki sı

raya ayınnıya çalışıyorlar. Her dilden konuşan bin
lerce insan kopuk sUrüsli gibi itilip kakılarak sürü. 
len tarafa yığılıyor. 

SiLAH ARKADAŞLARI 
hududu gibi. Düşman gemileri daha Marmarada.l1 
geçmeden Beyoğlu kıyafetini değişti. Rengini değit' 
ti. Dilini değişti. 

Fransız generalinin yoluna çiçekler serpmek içl.ıl 
geceden hazırlanan Beyoğlu iç sokaklarının bütün o 
şenaat posalarını ana caddelerine kusmuş gibi. 

Ağızdan ağıza dolaşan bir haber var: 
- Franşe Despere geliyor! 
Türk lstanbulun kıyısında, köşesinde dört harp 

yılr gizlenip kalan ana düşmanlar kovandan boşan
mış an uğultusu ile Türk İstanbulun havasını yırtan 
bu çatlak mızıka sesine kanşıyor. 

Pire gibi apı, aramızda beslenip yağlanan iç dilş
manlarm yabancı devlet generalini alkışlamak için 
çarpan avuçlan ti can evimizde şakırdıyor. 

Türk çocuklan topraklarını kurtarmak için ke. 
miklerinden siper yapWar. Çanakkale, bunları yet
mi!_ bin Türk gencinin pulat göğsünden örUlmüş bir 
ıafer kalesi oldu. Fakat onu Karpatlarda, Arap çöl
lerinde harcıyanlar nihayet silahını da elinden aldı
lar. Ve onu düşman karşısmda eli böğründe bırakıp 
gittiler. 

Şimdi dört yıllık kan, can pahasına çlğnenmlyen 
Türk topraklannda düşmanlar işte böyle mızıkalan
nı çalıp zafer alaylarile geziyorlar. Mütarekenin ağır 
günleri geçiyor. 

Ve bugün Fransız orduları kumandanı Franşe 

Despere Sarayburnundan karaya ayak bastı. Şimdi 
Beyoğluna geçiyor. 

Türkçeden ba.,ka her dil onu alkışlıyor. 
Türk bajTağından başka her boyalı bez onun yo

luna açılıyor. 
Tilrk Fatihi bu yedi dağ UstUne kurulmuş bu koca 

şehri zaptetmek için elli sekiz gün havan dövmUş. 

[RAKİKI 

Eseri haztrlıyan: 

İNKILAP 
1-

R01\1ANIJ 
Mahmut Afil/ô AYKURT 

tU. Kilise kapılarına kadar kana boyanmış Bizansın 
yedi kapısı yerle yeksan olduğu gün 'rürk I<.,atihi bu 
tarihe yeni devir açan zaferinin alayını bu kadar 
şatafatlı yapmamıştı. 

Amerikan parası, İngiliz politikası ile Alman ordu
sunu yenebilen Fransanın azametli generali İstan

bula bir cihan Fatihi gibi beyaz atını halılar üzerin. 
de !}ahlandırıp çiçekler tophyarak giriyordu. 

Muhakkak ki tarihte yeni bir devir başlıyacaktı. 
Çünkü Türkiln kırılan gururu her hamlesinde tarihe 
yeni bir yol açmıştır. 

Bu sabah büyük Türk mUtefckkiri SU!eyman Na
zif "Karagün,, başlıklı bir makale yazdı. Üstadın 

ateşte kızmış çelik parçasına benziyen kaleminden 
Türkün kıvıkımlanmış hıncı dökülüyor: 

"Fransız generalinin şehrimize vürudu münase
betiyle bir kısım vatandaşlarımız tarafından icra 
olunan ntimayiş Türkün ldllbinde ve tarihinde müeb. 
bet kanryacak bir ceriha açtr. 

Aradan asırlar geçse ve bugünkU hüzün ve edba
rımız şevk ve ikbale münkalip olsa yine bu acıyı 

hissedecek ve bu hUzUn ve teessürü evlat ve ahfa
dımıza nesilden nesile ağlatacak bir miras olarak 
terk edeceğiz. 

Almanya ordulan 1871 senesinde Parise dahil ola. 
rak Büyük Napolyonun neşidei.mütehaccirei muzaf
feriyatı olan takı zafer altından geçerken bile Fran-

sızlar bizim kadar hakaret görmemişti. Çünkü Pran
sız namını taşıyan her fert, çünkü yalnız hiristiyan
lar değil, Yahudi Fransızlarla Cezayirli Müslüman. 
!ar o matemi milli karşısında ayni tclehhüf ve hicap 
ile ağlamışlar ve kızarmışlardı. 

Biz ise mevcudiyeti milliye ve lisaniyelcrini bizim 
uluvvü cenahımıza medyun olan bir kısım halkın 
hay ve huy şematetile matemi muazzczimize en acı 
hakaretlerin birer tokat şeklinde atıldığını gördük. 

(Buna müstahak değildik). diyemeyiz. Müstahak 
olmasaydık, bu felakete düçar olmazdık. Her mille. 
tin sahaifi hayatında bir çok ikbal ve edbar sayfaları 
vardır. Fransa Kralı Birinci Fransuvayı, (Şarlken) 
in mahpesinden kurtarmış ve koca Viyana şehrini 
kerrat ile sarmış bir milletin.defteri mukadderatında 
böyle bir satın elim mastur imiş. Her hal mütehav
vildir, sabredeceğiz ve zamanın yürüyüşünü seyre
deceğiz.,, 

SÜLEYMAN ,NAZiF 
Büyük Tilrk edibi bu makalesi ile Türk !stanbulun 

yüreğine bir yudum teselli ve limit verdi. Fakat ken
d'"ısi de düşman zabıtasının tehdidi altmda uzak zin
danlara gönderildi. 

Köprünün Uzer! dolmuş bir sinek kağıdı gibi. 
tstanbulu Beyoğluna bağlıyan bu geçit yerinin 

duygusuna, düşüncesine yabancı iki Ulkenin ayrılık 

Taksimdeki Fransız koqsolosanesinc bayrak çe:k:
mek şerefini paylaşamıyan yerliler sicim gibi yağaJl 
yağmur altında tazı gibi ıslana ıslana kaypaklaşaıı 
direğe tırmanıyorlar. 

Kopillerin biri düşüp ikisi çıkıyor. Ve caddeyi dol~ 
duran yüzlerce levantcn, yerli yabancılar bu taribl 
komediyi seyrediyor. Nihayet ıslak bir alkış kopu· 
yor. Türk Hilaliahmer bayrağı inmiş ve Fransız baY
rağı çekilmiştir. 

Türk mahalleleri sükut içinde. 

Dört büyük harp senesi kara ekmek kemirip de
mir gibi evlatlarını cephelere gönderen Türk ana.la'" 
n kan ağlıyor. Haklıdırlar. Düşman yüz binlerce 
Türk şehidini ç.iğniyerck gelseydi bu kadar ağla
mazdık. Çünkü mukaddes harp ya zafer getirir y• 
esaret. Fakat Türk, düşmanı yenmişken, ana topra~
larına tek düşman ayağı basmamışken esir verildi· 

Bu acıyı tarih gördüğü gibi yazsın. Fakat bu gnııil 
yaşıyan nesil ne zalim bir siyaset oyununa kutball 
gittiğini unutmıyacaktır. 

* • .. 
• • • Köpril üzerinde biriken halk bir dalga gt~ 

kabardı. Ve bir alkış gürültüsü başladı. Zenci Frall 
sız müstemleke askeri geçiyor. 

Ve arkalarında beyaz atı üzerinde eski Rornslıl': 
nn muzaffer Trayanlan taklit eden Fransız gener' 
li geliyor. 

'(Arkuı \'Sf'l 
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T AN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

Ecnebiler bizi 

Nasıl görüyorlar? 

YAZAN: A merikalılar, Tü:ki
yeyi romans dıya· 

n olarak tanxrlar. Or. Wılter Wright 

~.., ,,,_ ,,_,.._"'"""' " '"' 
~ . . 1 j Bugün de bu j 

i ----K--u-.b-ik---P-o-lı-.t-ik_a ____ _ 

Bu asnn IN>lit.lkur da, mimarl&I 
ıfbi: Kübik! 

; Tannnın günü, l\Ulletler Cemiyeti 
~ müzakerelerinde, gazetelerin <'iddi 
; yazı ıtitunlannda, 3 ıllanmı~ muhafa-
- zakar ajan11lann tehliğlerlnde, iw}ar-
1 lanmı \'e yahut ki henilz kabuk bağ. 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her ıeyde temiz, dü· 
rüıt, ıamimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalıımaktır. 

G.. b t k İstan- ' uneş a ar en Amtri~on Kıı ve Roberf Kollej 
bulun siluetini (silhou-

t Doktor Wright ıenelerdenberi Türkiyede Y•tı· 
~ yan, bir Türk kadar türkçe konuıan, bizi iyi tanı· 
; yan bir dosttur. inkılabımızı yakından takip et· 
t mİf, ve Türkiyeyi bütün yabancılardan daha iyi 
·~ tetkik etmiıtir. Bu Türk doıtu Amerikalı, Tür· 
t kiyeyi bir yabancının naııl gördüğünü ve niçin 
f böyle gördüiünü anlatıyor. Bu bakımdan Doktor 
; Wright'in bu yazııı bizi, kendimizi bir yabancı 
; gözile anlatan bir makaledir. 
1 

-_ lama.mı~ Mkl • yeni dlplomatlann a-

~ 
ğııla.nnda ne a-OA~ ip danlal', tahfr. 
ler, m&ksatl&r, ifadeler görüyor, du
yuyor 'e &Hlyonız. ! • • 

j Günün Meseleleri 1 

Arapça neşriyat 

ette) Beyoğlundaki oteli· 
nin penceresinden seyret· 

Müdürü 
~·"'"""'"' ... ,. ........ ,.. ... ,.. ......... ,....~I Müt.ttu•lz.1 tarifi. Buyunın 1 t~ı •• 

Sana tokat atan mı mUtean iullr, ha.
na yan hal<an mı! llar:ff'.ndazlık Me. 
ne müteca\iz. dent1blllr mi!. Aylarca, 
M ağır b~h, okkalı de\1et adanılan 
bu da\'anın etrafında nefes tukett! -
ler. Trpln, Rizeli Temelin Nıkal lıiki -
YNI gibi : 

ve radyo 
Diz de radyonun propaganda Jruv • 

\•etini nihayet anladik, ve Sancak 
meselttd münasebetiyle Su.riyellJeri 
f,ran ız prop anduından kurta.rınz 

Umldi~1e radyoda Arapça neşriyata 
~tadık. 

miş, met· 
ropolün 
san'at ve 
mimari Roman dünyası 

meydana çıkarılıp istifade edilir bir 
hale konulmıya b&flandı. Elhuıl 
TUrkiyenin modem bir devlet o
labilmesi için hiçbir cehit eeirı;en
medi. 

Diğer taraftan Baş\'ekil radyonwı 
köyle.re kadar glrebilmeıı;I için lizun 
geJen tedbirleri a.laeağıru tebflr etti, 

Herhangi bir ecnebi radyo!iiunu 
l.Çttfmız zaman, orada muhtelif dil
lerde neoJiyat yapddığuu göl'Üniil • 
nUz .• 

Be.rlbı, Pa.rliı n Roma bile lngi.Uzoe 
neşriyat yaparlar • 

Bu memleketJe.r bu propagandaya 
ltlzum görilrlerse, biz f ennln bu pro
paganda ,'1l8rtuından IAtifade etme
mekle büyük bir hata işlemişizdir. 

AraN'.a nflŞrlyahn 1) 1 netice ver • 
diğinl görüyoruz. 

ŞlmdJ bu n~rlyata bir de Framınz
ca ,·eya t nglJl:r.oe llanıslnl 15ti)·onız. 

Garp llemfne Türkiyeyi yalnız ala -
tıırka musikiyle tanıtmak büyük bir 
noksandır. 

Davamızı, ,.e lnlnli\.bnnm Garp al~. 
mine duyurmak hmımıunda :radyo -
nuıı Jıizmetfnden mfüıtağnJ olamayız. 

• • • 
Yeni kafa, eski kafa 

Anka.rada beynelmllel bir kömür 
&erıltd ~dacak. İktiNt Veki.letlncıe, 
bir ta.knn bro&tirler haırrlanmış • 
Dün bunlardan birini gördük, hay -
"-il olduk • 

f.ktrsat \ 'eki.Jetinde A\TUpa kafası 
e .l. 'Tllllı& metn.dilA calwuı hir.iakım genÇJer var. iiinı&r ne yapıyor:liru., 

bir A vnıpalr gibi ·apıyorlar. Topla
dıklan 18tatistildtt, yaptıklan gra • 
f'ıkle.r, !'rkardıklan mf!t"mua , .e bro • 
§tirler, hakikat'-n fmıanı hayrete dii
şiil"Mftk deNICMe mü'kemmeldlr ve 
A ,TUpaidlr • 

Birde bunlann ~·anında. f!Skl hU
:rokrasl mnılüne alı mr , eski kafalı 
idare memurlannı dfü;Unünii:r.. Blrt 
hamle ile Ur.rl atılmak lı.terken, Mkt 
bürokrasi onlan et.eklerinden !'ekip 

alrkoyma.k 15ter • 
~ idare makln,_ı bo yeni un • 

aurla :ıen~lettfrilinolye kadar, Miri 
devrin bUro.kı'M,t zara,rla.mU ~ye 

• • • 
Roma mülakatının 
neticesi 

Gö n Jtom&da 1'f UI01lnl fte mU. 
u._ rhıgf ___ , _ _.di anlafrlınrt bu-
""«&tmm neti~ ... ~ 
lunuror : teke lfltlvor. 

Alına.nya ınU8ten'I k l"l~ t tah·a-
8 güdflhllnte :. . 

bakımın -
dan malik 
olduğu 

sonsuz ha 
z i n e 1 e-

ri görmüş olan seyyah, bu 
beldenin ihtişam ve güzel
liği hakkında unutulmaz 
bir hatıra edinir. 
Şüphe yok ki, dünyada hic:bir 

şehir, eeyya.h için daha cazibeli 
veya zaman ve alakasının sarfı· 

na daha ziyade değer değildir. 
lstanbulun yalnız mazi.!ile alaka
dar olan bir ıeyyahın, bu modern 
şehrin sakinlerini garip kılıklı ve 
tuhaf an'aneli bir ahali olarak gör 
mek, belki de hoşuna gider. Fa· 
kat bir millet, seyyahlann keyfi 
için yqamaz. Kuvvetli ve haya· 
tiyet dolu bir ırk, ecdadının geç
miş şan ve şerefinin bakıyelerile 
geçinerek mazisile lktif a edemez. 
Türk inkılabının ateşli enerjisin
den sarih olarak çıkan ve Ame
rikalı için vazıh olan mana. Türk 
milletinin, herhangi bir müze 
mumyasının donmuş ve ölmüş ha· 
yatma asla razı olmadığı ve ola 
mıyacağıdır. 

Tilrk inktlabı, gerek A vrupada, 
gerekse Amerikada yanlış anlaşıl
mıştır. Zira Türkler, yaptıklarile 
o derecede meşguldürler ki evvel -
ce b~arrnış oldukları şeyleri bil-
uu.ıııt;i\ l~uı ... :ıuı. •\.: \.:Ut•a;Jı ~ ... ı.r._ı. 

mediler. Keza mkılipJannm tari
hini de izaha lüzum görmediler. 

Mesela bunun en bariz 
örneklerinden birini ele alalım: 
Kıyafetteki revolüs ·oner değişik
lik. Türkiye dışmda hem sıksık 
tesadüf olunan hem de lüzumun
dan fazla saf olan bir zihniyetin 
mahsulü olarak yaşıyan bir kana
ate göre bütün Türklerin bol en
tarili ve kırmızı fesli tam şarklı· 
lar olarak yaşarken günün birin
d? _bu kıyafeti atıp damdan düşer 
gıbı Avrupalı kıyafetini ve serpu
şunu giyerek birdenbire Avrupalı 
olduktan sanılır. 

Bundan daha az çocukça olmak 
la beraber daha doğru olmıyan 
ikinci bir telakki .de, şarklılıktan 
garphlığa doğru geçişin istilzam 
ettiği zihniyet de<74;ikliğinin böyle 
bir gUn !çerisinde husule gelemi
yeceği için f ~in atılma.sının, an
cak eatht ve manasız bir je!tten 
ibaret olduğu merkezindeki kana
attir. 

u davayı tne çalıtQ·or. GiS. 
rtnı 3'rdmunı t.811 asıl hedefi H 
l"lngfn Roma ztyaretınin albukl işte bu tefsir ve izah 
bu. • in irin ftal- tarzlarının her ikisi de, 

F ksad tem :. hem tamamen yanlış, hem de 
akat bu ma ' b le mecbur Türkiye hakkında Amerlkada faz 

tanın bazı lstf'Jderıni k~ ~unlan la yayılmış bulunan bir cehaleti 
oluyor. İtalya AtnıanY gösterir mahiyettedir. Bu lzahla
lstiyor • 

ill•- • bir Atınan da • rın herblri, hiç te varit olmıyan 
~""defa A1cdenizde iz l talyan vakıalara istinat etmektedir. 
d Ohnryacaktır. AkdeP kabul e. Nitekim fes atıldığı zaman ıih
c:l eJliıidir, ve Almanya bu~~ ~in de niyetin değişmesi, tabiııtile, böy
lg~ktır, Bunu kabul tttii ber yU- le bugünden yanna nlmac\ı. zira 
!i1 ~Ya lşlnde ftaJya ile btı: tspan· bu zihniyet esıısen değişmiş bu
~ l'rılye mecburdur. Al~1 r f!;pan- lunmaktaydı. Bu mcseleve mUte
~a~._ ıarırşaaıur · allik olan kanun da, bir fantezi ol l' 1 3'1ll'drmdan hı kerJert -
~: !<>Praklannda AlntJUI 

1
a-c; a t~r mayıp billkis parllmentoda t.Am 

n öJUrnu Almannıda en İli· rey itUCakile kabul edilm~ bir ka-
3"a.PnııştTr n '·-·ple ~ıman,·a. . nundur. 
.._11 • u se.!Ko • .:ı<Tnr der. B ki 
it'• Ya As tığı )arw.- az:ı mseler de: "Serpuş deği-
haJ k ilerine yap şebilir; fakat onun altındaki kafa 

'8rnh·e hazırd ır. 
l!' ~ lr 1()1 • değişmez." 'eklinde bir itiraz ile-

llcat ltaıra Akdeni7..de b f!if1f19Ü· rl sUrdUler. Bu mUllhaza, haddi-
~ı.t ve düş~ hUkfımetiniıl t zatinde doğru olabilir-, bununla 
'liııu h ·· • otursa 01

!11
1111 

t,;11 Of connlyor. Ne f!ııtfror. beraber hakikat ,udur ki, fesin 
.\ı f'.J'hi nıu,·affak olma5"11 'ue· be- altındaki kafa, daha bir uır ön
ta~Ya bu hususta ta it~": 0nun ce, yani hUkQmetin ve Türk ka
lot rtlrtimeğt kabul e(lıyo • E- nunlannın yeni bir organlzuyona 
d il de lngUiz Jlarldye :Nazırı, tabi olmalan IUzumu mevzuubahı 
~hı f:eklifine bir ağıı<bıD : olduğu tarihlerde, değl,mlye bllf· 

c! - Blı lıpaııyada bir konırnttnlsf lamıştr. Hattl on dokuzuncu &a• 

,.:;··~~ kurutmuın göz yuınanıa - rın sanayi lnkıllbında.n evvel bile 

h Ye r..evap , ·erfrorlar. u = 
tıetı u su~ııe Roma ~u7JLkerelerl ~ Roma ona yardnn edecek. lıpanynda 

O@ı31 \'er:ml§ oluyor : k da fkf de\ Jet blrllkt.e hareke edecf'k. 
~~.. ~U.temleke ı.tf~ ' 

Türkiye M emlcxedn ekonomik fnki,a· 
fı, Kamlliıt programın en 

esaslı ve en elzem maddelerinden 
biriydi; zira Türkiye, A vrupanın 
büyük emaf devletlerinin finans 
ve ticareti bakımından bu devlet
lerin bir tabii halinde kalacak ol
Hydı memleketin tam bir kültürel 
ve siyasi istikllle kavuşması, im
kansızdı. 

- Temelun saka.il ''W midi, yoğ 
midi! ••• 

Dtırkf"n, hu bit ti: 
- lt.a.1~-a),, )la~lstanı Milildan 

vazgeçimıek için petrola aınbarı,:o 

komalı mı , komamah mı! milleti, dUşmanı 
denıze düktü ve 
Türk Cilmhuri • 
yetini kurdu. 
Askeri zaferi 
J..ozandaki dip -
lomatik zafer 
takip etti. 

Cihan Har -
binden mağllıp 

olRra.k çıkan 

devletler ua~ın 
da miizıı kı-rcJi 

hir sulh akte • 
dPn vPaRne r.'lev
lte. Türkiye ol. 
dı.ı . 

Bu sur,.tle ımı-· 
tıın w• ~aray ta. 
r'lf•ndRn ve 
Tilrl( l'Y'illPtine 
rr:ııYm('n imr.a f!. 
nilmlş nl:ırı mU
lP\'V"s Sevr mu 
P hp~rıd. THl'•Nt • 

,.,.,mı~ \'P Vf'ni 

TUrk devl<'tinin 

sıtlıası ve hak • 

lıın. Lozan mu-

Bu itibarla milli ekonomi bakan
lığı tarafından itina ile hazırla.n
mı, olan bir sanayileşme progra 
mı ortaya konulara« sebat ve 
intizamla tatbik olundu. BütUn 
diinyanın iş aleminde tazyikini 
hissettiren ekonomik buhran ise, 
burada ancak memleketin inkişaf 
ve terakki seyrine sür'at katan 
bir fRktlir şeklinde mUeaslr oldu. 
En son sistem makine ve teçhl • 
zatı haiz olup gene Türk olan 
personelin işlettiği yeni yeni fab
rikalar, memleketin ,eker, cam, 
pamuklu mensucat il!h ... gibi bir
takım ihtiyaçlanna cevap vermek 
te olduğu gibi yirminci asrın m~ 
dent hayatının istilzam ettiği da
ha birçok mevaddı temin etmek
tedir. 

Tekeriftme!!ıl ba.şladr ... 
Bu da: "Şu dm·an badanala.malt 

mı, bnda.nalamamah mı!,, \'e ~·ahnt 

ki: ''., u çuhu~u imamf"lemeli mi, lmiL 
melememeli mi?,, kabilinden htr e~ -
lent".e oldu. Pollt ikaeılan'fan çoJ:rtınun 
huna dilleri dönme<llğlnclen, ' -azgeçti
ler. 
Arkasından bir "sllah<1111r;Janma,, 

d&\·aıı;r çıkt ı . J..lkln, az zam1tı1da, mil. 
tetl.-r, silahtan \'nzı.:~.emi)'fw~lrıinl 

lclrak P.4llnt1A. tahirin haş tnl'ftfını 

hazff!«len1k, l~I 8Mlef'.e (ıı:ılanma) ya 
döktiiler . 

Şimdi, bir de (kan,.mnzlı'k) me!le· 
le'!I ortaya atıhlı. Sanki, blrlMrlnl 
~·f)·en hponyollann daJıilf f lerınu 
ka~'Tllak a<11hm tn, t•ımn knn<1ma -
mıık için elhlrliğiyle karar liizımnu' 

J:fhl. •• 
('.ok ntriUlrl hir adRm olan Bora. 

zan Te,·fik hir hamal ka,•gaı.ı tas\'lr 
edt>nll : 

Dr. W alfer W righf ahedesinin ka • 
bulU Ue bilyüic 

Teknik idare hususunda duyulan 
danışma ihtiyacı ise. ihmal edil
mek şöyle dunıun; bilA.kis en mü
nasip ,ekilde • yani doğrudan 
doğruya ecnebi mUtehasııslardan 
yardım istemek tarzında - karşı

landı. Bu mütehassıslar da, mem
leketin tam bir endfüıtrlyel kal -
kınmasmı kolhyan Tllrk pllnının 
icabına gore çahfmaktadrrlar. 
Şöyle ki. bu kalkınma işinin, ma
hiyeti itibarile, hic t ithal edilmlt 
bir mal olmıyacağı muhakkaktır. 

tici tAmf kn,.ı:ay" hıhı~ıtr1ar. l..on
t".a hf!yf'tl df'!: "A)rıralrm mı! Ayrnnı. 
vahm mı !,, diye, hu turada mtlıa -
kt1r1"rf! g~nler .. fftm hlr ıııaat! Bo 
müddet zarfın<la da ka\'~a hltf:r,. O· 

lan olur •. J..onca ağalan mıığnır, or
taya çıkarlar: 

münevver Türkler, garbi Avrupa
nın bazı pratik \'C tekniklerini al 
mak zaruretini daha o devirde 
duymuıla.rdı. Bu itibarla gerek in 
kıra.z bulmakta olan bir saltana
tın, gerekse de cahil eofta zümre
sinin temsil ettiği muhafazakarlık 
ve rerilikle mücadele etmek şar
tile bu münevverler, adeta ümit
siz fekUdc harcanmıt bulunan Os
manlı imparatorluğunu ihya et -
mek itin va.r kuvvcUerile çalış • 
mı9lardır. 

A bdUlhamidin fanatik tazyik· 
terine rağmen yeni bir 

zihniyet ve yeni bir edebiyat doğ .. 
du ve ıemeresinl, 190 ihtilruinde 
verdi. Büyük Harp esnasında i
dam hükmUnU giymiş bulunan 
imparatorluğu kurtarrnak üzere 
yeni bir cehit daha yapıldı. Fakat 

1918 den ıonra Osmanlı ha lif el eri
nin ülkesi, paramparca oldu ve 
emperyalist Avrupa devleilcrinin 
eline düştU. 

Türk milleti de, işte bu enkaz 
arasından doğdu. ' 
Mağlüp, mUnkeslr ve helak ol

nıuf bir hald bulunan Türk küt 
ıeıi, harikulade bir cesaret ve ka-
biliyeti haiz bir ''Lider., buldu. 

tst.anbulun ve sahil memleketlerin 
gerek Müttefikler, gcrekşe Yunan-
lılar tarafından işgal edilmiş bu
lunduğu kara günler esnasında 

mUleUn mUthif hayatiyet kabili
yetini yalnız Kftmal AtlltUrk anla
dı. Bu itibarla o, k&lbln en te
melli hissi olan ocak, aile ve yurt 
sevgi!llne hitap ederek her ell 
kolu tutar lneanr eilAh bıtşma c;a-

ğtrdı \'e bunlardan bir ordu te~kil 
ederek lstlllcılan memleketinin 
topraklarından ıUrllp attı. 

Büyilk Britanyanın, Fransanın, 
Jtalyanın, Yunımistanın ve hattt 
Müttefiklerin emri altında yalan
cı bir ealtanat stiren eözde padi
şahın muhalefetine rağm~n Ata
türk, l>yle bir askeri t .. cıldlM •• n 
cuda getJrmlye muvaffak oldu ki 
bu t~klllt, milsellAh bir milletın 
tA kt>ndl l)z varlığ'ından ve bağrm
dan kopmuş olan bir kuvvt'tU. O
nun için bu kuvvet, yenilmedi, 
yendi. 

t,te bundan ıonrı da AtatUrkUn 
önderliff altında yUrUyen TUrk 

devletler tarafından tamamen ta.. 
nmnu§ oluyordu 

• şte bu, parlak, hatta em -
1 salsiz bir muza.fferiyctti. 

Düşman püskürtuımu,, nıilli mi
sakın çizdiği hudutlar, elde edil
miş, bulunuyordu. Bununla be • 
rabcr memleket içintle yapılacak 
henüz pek ~ok işler vardı. Yeni 
Türkiye, bu yeni işlere koyuldu. 

Şimdi artık bari,sal reform 
günün, kabı halin en mücbir em
ri olmuştu. Bu itibarla bu munz
zam reform hareketi, yeni Ttirk
kiyenin en karakteristik \'e mani
dar bir hız ve kudretine maıhar 
oldu. Eski kanun kodları, Avru
panrn en münevver ve en ileri mo
delleri Uzcrine müesses bulunan 
yeni kodlara yerlerini terkettilcr. 
Hllki\met, intlhapla sec;ilmi~ bir 
başkanla parlA.manter bir demok
raelden müteşekkil olarak \•Ucuda 
gPldi; bun ıınla bera her kabul edi
len formalite ve teamUller, her
hangi bir ecnebi devletinkilerine 
göre körükörUne taklit edilmedi. 
Avrupanın siyasi teı:ıkilat husu -
sundakl tecrUbesile Tiirkiyenin i
dare sahıısındaki g6rgllsUnlin zen 
ginliğinl gUzelce me-ıcedebilen ye
ni bir terkip husule geldi. Bütün 
bunlardan alınan netice ise. o ka
dar mükemmel oldu ki kendi hü
kumetlerinden mc-mnun olmıyan 
ve yenilik iştiyakları taşıyan, ye
ni ve h~nilz belirmcmlş id<'allerP. 
doğru yilrUmek ıetiven dlı!er mit 
letlC'r, kendilerine TUrkiyeden da
ha feyiz ve ilham ,·erici bir örnek 
bulamazlar. 

Türkiycnin rcf ormlan biribiri • 
ni takip etti. Hilafet IA~edildi Al 
fabe, Arap harflerini bırakıp fo. 
netlk bir 18.tin alfabe şeklini aldı; 
fÖyle ki Ummt (lllettres) lcr bile, 
eskisine nlsbetle kıyas kabul et
miyecck kadar kısa bir zamanda 
okuyup yazma öğrendiler. Milli 
bir terbiye sistemi teşekkül etti. 
Biltün memlekette binlerce mek
tep açıldı. Türkler, ilk defa ola
rak kendi vUz yıllar görmUş olan 
şerefli mazilerini tanımak fıN!atı
nı buldular. Ayni zamanda mem
leketin her tarafını sıkı bir demir 
yolu 1.ğı ôrdU; bu suretle TUrk 
topraklannrn tabil zengirıllkle.rl, 

G öriilUvor ki yeni Tilrkive 
Ciimhuriyeti ıiyaııi BRhada 

ol<luğu krıdar ekonomik sahada da 
miltC'mftdf hınplerle dolu oldu~u 
kadar refah ve lcUltlirden uuk 
bulunmuş olan istismarcı bir ida
rmln hükmü altındı geçmiş bir
kaç aann yaptığl •z.aMlrllll'I en 
makul ve en enerjik bir tarzda te
lifi etmekle kalmıvor. aynt za
manda da dUnyl' medeniyeti içe
risinde haklkt bir hlsısest olan yep 
yeni bir ki.iltUrel sentez yaratıyor. 
Şimdi eğer Amerikalı; Türkiye

nfn hakiki romansını keşfetmek 

istenıe - ki, n, bu romansı bir Av
rupalıdan daha iyi duyabilir • mu· 
hakkak Ankaraya gitmelidir. O
rada, Anadolunun yüksek yayla
sında benim Amerikalı yurt.taşım, 
tıpkı kendi memleketine ben~iyen, 
kendi memleketinin eti olan bJr 
"Plonnier", bir mücahit ve me

deniyet öncUleri diyarı bulacak
tır. Filhakika bu Ulkede Ameli -
kalının kendi lSz tarihinin hava
sını teşkil eden cehitçi "plonni
er'' nin asrı ruh haleti yaşamakta
dır. Nitekim hiçbir Amerikalı, 
dahil birkaç yıl evvel ehemmiyet
siz ve ikinci derecede bir villyet
ten başka bir ışey olmıyan bir yer 
de bugün yepyeni bir hUkumet 
merkezi yaratmıt olanların azim 
ceearetini, geni, öngörilıünU ve 

ayni zamanda da pratik kablllyet 
ve kudretini idrak etmekten do· 

ğan namütenahi hayranlık ve tak 
dir hfıııini bUtün benliğinde duy
mulan Ankarıtvr ~,.,,.mez. 

Ankara, yeniden dofmuf ve di
rilmi9 bir Türk milletinin. dün
yanın hUr milletleri arasında yer 
almak aılm ve iradesinden !1'kır
mış olan yeni TUrkiyenin ıembo
IUdUr. Burada bir mUzenin marl7., 
daUS!!ılalr ve nostaljik romansı de
ğil, ancak ve yalnız yıtratıcı bir 
inkıllbın haldkt ve hayatiyet dolu 
romansı yafry~ 

- Biz olma..oıaydrk. u,aklar bfrlblr. 
le.rin t yfyettkff ! .. df!rlf'lr • 

Kübik poJIHkurlar da kıuwlamu 
\ 'P.rlnch P. kadar, lspan~ ada it olua
~na ,.;n) or. Onc'la.n !Wlnra. bakalnn 
1•ln~ ruıler icat IXJllN1f!k, nf'llfır 1 ldeM
ğlz ! . 

E. Ekrem • TALU 

Demir 
yüzde 20 

arttı 
Ithalitm bir takım formalitelere 

ihtiyaç gôııtermesi yüzünden bazı de
mir cinslerinin fiyatlarında mahtuı 

bir yükseliş görülmektedir. Yükse. 
liş nisbeti )'llzde 20 kadardır. Maa
nıa!lh terfiln beton ve bina plya· 
•alarmda mevcut olduğu söyleniyor. 
Bu ~'llkeellıin daha ziyade demir ib
raQ eden memleketlerde, bilhasaa Al. 
manya, lngiltere, Amerika, Ruıyı 
ve Bclçikada daha fazla hissolundu· 
ğu, buralarda harp lc\'~tmı imal e
den fabrikaların demlr ihtiyacının 

arttığı kaydedilmektedir. 

K6ğtl f iyot/an 
Diğer taraftan kağıt fiyatlan da 

ylızde kırk nisbctindc yükselmiştir. 

Bunun sebebi, Scllüboz fıyatının ar. 
tışıdır. Son zamanlarda dünya. plya. 
salannda harp levazımı mevaddı ip
Udatycsi fazla taleple karşılandığı i· 
çni fiyatlar yükıııclmiş, ScllUloz da bu 
meyanda kıymetlenmiştir. Sellülorı4n 
geçirdiği bu tahavvfl, dUnya. klğıt pi
yaıııasma milcaalr. olmu§tur. lktlıat 
VekllcU, meseleyi takibe ba.şlanuı • 
t.Jr. 

lıpanya lle Klerina 
Anlaşması 

Hilkumetimizle Iepanya hüklımett 
aruında klering anlaşması dah1linde 
yeni bir ithallt anla,fması yapılmıt
t.Jr. 

Soy adı Almryanls, 
Dahiliye Veklletinln emrine ~re 

henUz soyadı almıyanlann listeleıi 
hazırlanmıştır. Bunlar hakkında ne 
gibi bir karar verilecefi belli değıl
dir • 
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i Güreş t~nn~eni?rAv~tumesi ya- i 
~ pacağı hakkında haberler, üzerinde durulmıya de- ' 
- ğer. Çünkü bugün güreşçilerimiz ne vaziyette- ~ 
~ dir? Bir Avrupa turnesin de muvaffak olabilecek ~ 
~ formda mıdırl.ar? Seyahate çdanadan evvel neler ~ 
~ yapmak lazımdır. ' .....,...... ......,...........,....., ..... ""'.......,.......~~- ..... ~) 

Milli güreı fakımımıı eski kaclrosile sfac/yomcla bir maça çıkarken ... 

Güreşçilerimiz bu hal ile 
A vrupaya ,2'idemezler 

Seçmeler yapılıp 1 
/ 
~ 

her güreşçinin 
hakkı belli olmalı 

[Yazan: Bürhan Felek] 

Türk Spor Kurumunun resmi gazete· 
sinde güreş milli takımının Finlandiya mil 
li takımile müsabaka yapmak üzere bu ay 
sonunda İstanbuldan hareket edeceği ya· 
zılı olduğuna ve bu gibi seyahat tarihleri 
müsabaka yapan memleketlerin federas· 
yanları arasında olsun görüşülerek tesbit 
edilmiş, değişmesi müşkül şeylerden bu
lunduğuna göre güreş takımımızın Şubat 
başında yola çıkmış bulunması · eğer ola
caksa· Finlandiya müsabakalarının ilk 
icabıdır. 
Mevsuk bir membadan öğrendiğimize göre Filandiya 

Federasyonu oraya gidecek olan Türk milU takımında 
Yaşar ile Mersinli Ahmedin mutlaka bulunmalannı 1 
da şart olarak koşmuş, bizim federasyon da bu şartı 
kabul etmiştir. f 

~=~~~ı:n;el!~; :~~~~~ 1 G Saray beklenen 
şar da olimpiyattan döneliberi bir de. • 
fa olsun idman etmemitşir • 

Bundan başka Çoban Mehmet şim- Tavz· h ,· a pt 
öiye kadar üç idman yapmış. fakat • 1 Y 1 
dizi ağrıdığı için işi gev§ctmiş, BU. 
l1ik Mustafa da Tekirdağlı Htiseyine Fenerbahçe ile Güneş'in profesyonel olacaklarına dair 
idman verirken kaşı yarıtdığmdan, çıkan haberi " Cumhuriyet,, "Son Posta ,, " Haber,, ga
henüz başladığı idmanları hafiflet • zeteleri yazmışl'ardı. " Son Posta,, ve " Haber,, gazetele· 
miştir. ri şayiayı Galataaaraya atfeder şekilde yazmışlardı .. 

Işin en ciddi tarafı, millt taknna Biz de dünkü nüshamızda bir şayianın bir klübe atfolu
dahil bulunan mtisabıklarm hiç biri- namıyacağı hakkındaki kanaatlerimizi bildirmiştik. 
nin nizam! slkletlerinde olmaması ve Galatasaray idare heyetine ve he. ı-:: 

hareket tarihine bir hata ,gibi az bir ye~ umumiyesine maledilmesi hiç 1 k l J • 
müddet kaldığı halde sikletlerinin dogru olmıyan profesyonellik şayia- fi u e l -
dU§ilrülmesine ba.şlanmamı§ oluşu _ larınm Galatasaray klübiyle alakası 
d olmadığı, San - Kırn{mlılar tarafın· ur. 

cruı gazetelere gönderilen bir la vzih 
Milli takımlar arasında yapılan mektubiyle bildirilmiştir. 

ciddi müsabakalarda müsabıkların 0 1 b' 
· t ·kl tl · d 50 b'l Ye ır mektup, esasen beklenir. 

nızam sı e erın .. en ~~ 1 e eli. Galatasaray idare heyeti üstüne 
fazla olmasına musaade edılemıyece- d~n vaz'f · .. ti .. .. k 
ği · .. 'd ecil · · b d ü l eyı gun gunune yapma 

nı gureclş~U} ~rımız 
1 
~n b8!1 f ç ve mektubu geciKtirmemek euretiyle 

~e;e e~l ~.' e B 
1 

gram ~1 
1~ . a~- bu meseledeki h~sasiyetini göster -

a an o ayı ır u gar b ... reşçuımın miş oldu. 
aBUtan mUsabakalarma sokulmama_ ,. . 

Doııt g~ınen dört klüblin biribiri-
•ı vak'asiyle pek Ala bilirler. 

O halde sikletlerinden adamına ~ 
re 4, 5, 6 veya daha fazla ağır gelen 

nin dahili vaziyetleriini teşhir şeklin. 
de çirkin bir yarı§a kalkmalarına se. 
hep olabilecek bir hadisenin de böyle

müsabıklan nihayet bir hafta içinde ce kapanması hayırlı olmuştur" diyip 
uyıflatmıya kalkarlarsa onları Ber

lin olimpiyadında ayni ameliyata ma. 

ruz kaldığı için iflahı kesilen ve mü

sabakalara bitap bir halde çıkan An
karalı Hüscyinin akibetine uğratır • 
lar. 

BütUn bu yazdığımız noktalan bir 
taraftan efkarı <Umumiyeye, bir ta • 
raf tan da bir tUrlU kendilerinden 
başkasında hüsnü niyet ve isabetli 
fikir bulunduğuna tahammül edemi
yen bazı spor erkanına arzediyoruz. 

Bu şerait altında bu ay sonunda 
Finlandiya seyahatine çıkılamaz ve 
eğer teşkilatın resmi gazetesindeki 
D'lÜsabaka tarihi kat'l ve tehiri de 
mümkün değilse bu seyahatten her
lıangi bir bahane ile ı.-a.zze<:mek da--

bu işi de burada bitirelim ... 

ha doğru olur. Zira P.ğer işittigimız 
gibi milli takımımız gerçekten haki. 
ki Finlandiya milli takımiyle çarpı
şacak ise, bu adamların yegane me
ziyetleri kuvvet ve nefes kabiliyetle
ri olduğuna göre, bunların karşıl!lına 
idmansız ve az zamanda çok eiklet 
düşürme yUzUnden halsiz dü,milş bir 
takımla çıkmak, böyle vak'alarda 
mukadder olan fena neticeyi evvel. 
den kabul etmek olur. 

Yok, müsabaka tarihi pek kat'i de
ğil de, değişmesi kabil iıııe - bu bi
raz gayri ciddi de olsa - bir vt?sile 
ile tarihi ileri atıp buradan ancak eu· 
bat ıı.onl.armda. hareket etmek ve o 

Malleoe 
Maçı bugün 
Askeri liseler arasında futbol şam. 

piyont.uğu nihai maçını yapacak olan 

Kuleli - Maltepe karşılaşması dün 

Şeref stadında yapılacaktı. Askeri 

liselerin en çetin müsabakası olan bu 

karşılaşma bazı sebepler yüzünden 

dUn yapılamamı§ ve bugüne tehir e
dilmiştir. 

Müsabaka bugün Şeref stadında 
saat 3 te yapılacaktır. 

zamana kadar da çocuklara idman 
\'erip, sikletlerini de, kontrol altında, 

yavaş yavaş indirmek en doğru yol. 
dur. 

Hafikte Spor Hareketleri 
Hafk (TAN) - Atlı spor klUbil • 

mliz, her hafta muntazaman cirit o. 
yunlan ve atlı sporlar tertip etmek. 
tedir. 

Civar köylerdeki pehlivanlar da a
ra sıra. buraya getirtilerek güreşler 
yapılma'lrta, Hafik ve çevresinde 
canlı bir spor hayatı yaraWmasma 

cıUısılmaktadn--

• ki yan kara boğa raylardan 
1 sapıp yokuş aşağıya saldı

ran lokomotif gibi sümmettedarik 
meydana paldırküldür dalıverince, 
komşum işinin eri, ve bilgini olan
lara gereken bir kurumla: "Hah! 
Tam boğa.. Bu hayvan adamakıllı 
güleşecek" diye hükmünü kestirip 
attı. Boğa (>lanca hızile atıldıktan 
sonra, meydanın ortasında zınka. -
dak durakaldı. Meydanın yeni se -
rilmiş kumlarından toz duman 
burgaçları savruldu. 

Bu meydanın, büyük şehirlerde 
tava içi gibi yamyassı ve tosto • 
parlak profesyonel boğa yarış 

meydanlarına hiç te benzer yeri 
yoktu. Bu daha büyüktü, hem de 
dört köşeliydi. Çünkü burası ana -
dan doğma yarış meydanı değil, fa 
kat tanrı günü köye basbayağı pa
zar meydanı işini gören ovamsı 

bir genişlikti. Arenanın kenarları, 
meydanı çcvreliyen evlerin duvar
larından ibaretti. 

Köy Alcalde'si tatlı yüzlü, )ıJS
yuvarlak, tombul tombul bir adam 
dı. Oturduğu birinci kat balkonu
nun, az kalsın övdesile, her tara
fını doıaunıp trnayacaKu. uurup ~-
den güneş gibi kıpkırmızı tekerlek 
yüzile de sağında, solunda, üstün
de altında, biribirlerinin üzerine a.
banan hemşerilerine, gülümseme -
leri tükenmez )1izünden, gülüm· 
semeler dağıtıyordu. Doğrusu ka
labalığa diyecek yoktu. Direklerin 
tepesine asılanları mı, tüneyenleri 
mi, kaburgalarını biribirine har -
man edercesine itişen ve kakışan 
lan mı, balkonları tıkayıp taşan· 
ları mı, ev damlarından sıra sıra. 

kıllı güneş yanığı baldır bacak sar
kıtıp sallıyanları mı ~stersiniz? İş
te hepsi orada toplanmıştı. · 

K omşum, bu oyundaki derin 
çakarlığını sağına soluna 

belirtmek için :"Hele göreceksiniz! 
Doğrusu kabadayı boğa, yaman sa 
vaş, tam boğanın böylesile olur!" 
diye, dörtbucağa sesini işittirirce 
sine bağırıp duruyordu. Boğa da, 
adamın bu sözünü gerçeklemek i -
çin olacak, upuzun davudi b i r 
gümbürtü ile gümbürdiyerek, yeri 
göğü inim inim inletiyordu. Kıp -
kızıl bir güneş, etrafı ısıtmak şöy
le dursun, herkesin beynine taban
ca sıkıyordu. Karınca gibi ıcayna 
§an kalabalıktan kopan bin bir gü 
rültüden, bakı§larını dağlayıp ya
kan güneş ve ışıktan, gözleri yı
lan boğa, inliyordu. Gene inliyor
du, ah! ah! ah! edip duruyordu. 
Amma, hayvanın anladıklarını an
lıyan olmuyordu. Hayvan rahat 
ahın, o sülün boylu güzelim inek: 
leri, hele o serin serin gölgelerı 
yok mu .. Ah i~te o gölgeler! .. Vel 
hasıl bu kavurup kızartan cehen
nemde, rahat namına eksikliği du
yulan ne varsa hepsini özlüyor, 
hepsine kanıksıyor; hepsinin yo -
lunda inleyip duruyordu. Amma 
hiç tınan olmuyordu. Hayvan: "E-

?" fendim, ben burada ne ararım . 
demesini istiyordu. 

Fakat tam o sırada boşanıp tit
riyen çelik yay gibi civelek ve fin
girdek dört toreros sckişlerin en 
delişmenlcrile seke seke meydana 
sökün etmişlerdi. Bandonun carta 
da carta çalışma taban uydurarak 
ve kasıklarının çapkın çalkayışla
rile de boğaya meydan okuyarak, 
etraf ınd.a pervane gibi fırıl fml 
dolanıyorlardı. Boğanın gözlerin
de tüten, burcu burcu otlu yemye
sil mAr'aJann bulvasmı. t>elerinl~ 

rını kamçılar gibi şaklatarak, kı
sa kesmiye ve ayni pelerinlerin göz 
kamaştırıcı renklerile de boğanın 
yaslı ve tasalı bakışlarını ateşlen -
dirip alevlendirmiye uğraşıyorlar -
dı. Bu emeklerinin yabana gittiğini 
görünce kışkırtmak işine bonenin 
ötesine berisine şaplaklamalar da 
karıştırdılar. Onlar da boğayı kı -
zıştırama.dılar. Bu sefer toreroslar 
işi boğanın art ayaklarını, tekme
lemiye kadar azıttılar. 

Fakat ne ettilerse para etmedi. 
Hayvan bir türlü rüyasından vaz
geçmiyordu. Aman ne oldu?!! Bo
ğa, o kodaman başını pek hayra 
yonılamıyacak bir eğişle eydi. "Ci 

cıcırrrtt! tadak! deyince, bir ucun 
dan bir ucuna şıpınişi paralanan 
pelerinin biri, boynuzlardan liyrne 
liyme sarkakoduğu görülüverdi. 
Makaraları salıverenlerin kahka -
halarile karışık alkış seli saçak
lardan, balkonlardan şarıldıya şa 
rıldıya meydana güldür güldür aktı. 

T oreroslar gene hücuma da
dandılar. Fakat boğa dört 

ayağını bir araya topladı. Ba1'ı 
Kurımnç oır agırnKıa a~agıya Kay-
dı. Sivri boynuzlarının ucu savaş 
yolunu tuttu. t Fakat iki taş ara
sında sıkışarak kuruya kalmış cı
lız bir ot demetini kopardı. Onu 
düşünceli düşünceli çiğnerken 
"doğrusu pek kıt yeygi! fakat şu 
"Dört düttürüleylanın ardınca bu 
sıcakta dazır dazır koşup durmak. 
tansa, yan gelir de şu dişime ge
çenleri hazmederim" diye düşünür 
gibi oldu. 

Amma torerosların uslu dur • 
dukları yoktu ki. Boğanın sinirlen 
mcyişi onları iyiden iyiye sinirlen 
dirmişti. Sabırları tükenmiş, bu iş 
canlarına tak demişti. Elalem kar 
şısında kepaze olacaklardı. Hay -
varu savaşa körüklemek için pele
rinlerini rüzgarda şakır şakır yap 
raklanan bayraklar gibi alabildiği
ne şakırdatıyorlar, durmamaca.sı • 
na üvey ana şamalan yağdırıyor -
lar. Çevik hareketlerle kıpırdıyan 
dönen ayaklarile de tekmeler atar 
ken hayvanın gözlerine kızgın 
kumlar savuruyorlardı. Boğaya 
rahat yüzü göstermiyorlardı. 

Olacak oldu! Keyfi kaçan boğa
nın ardında tarlaya saplanan direk 
gibi dimdik dikildi. Yayından CIV· 

layıp giden ok gibi hayvan toru 
dumana katarak ileri fırladı. Şa
şarak ağızları açık kalan toreros
lar çil yavrusu gibi sağa sola sa
vuldular. Hayvan kasırga gibi 
giderek köy berberinin kapısını 
dört köşe alnıyla tosladL Onu pal
dır küldür devirdi. Kapı çerçevesi
ni dallıbudaklı başına taktı. Kın
lan, tuz.la buz olan, çatırdıyan 
sandalye, kapı, dolap, kap kacak 
şangırtı ve şungurtusu arasında, 
koca yağız köyde, beklenmedik bir 
misafir olarak dükkanın ortasında 
boy bos gösterdi. Seyirciler mey 
danın kumlarile beraber hayvanın 
dükkandan içeri geçtiğini gördü • 
ler. Dükkanın yüzünde kapkara 
bir delik esniyordu. 

Otuz saniye müddetle dükkanın 
içinde kıyametler koptu. Sonra 
yaratılı§ın bu ulu ve boynuzlu yı
kıcısı saldırarak girdiği dükkan -
dan, korkuyla, aklı zivana.sından 

çıkmış bir kaçkın olarak girdiği 
yerden gene meydana fırladı. Ber 
berin tavşan gibi üremiş olan on 
dört, on be§ çocuğu, dükkanın için 
de, süpürge sapile, maşayla, san
dalya bacaıfüe. ustura kavtsile. ms 

le tırnakla kovan.dan saldıran ltll' 
durgun eşek anlan gibi, küple )"' 
pışan keneler gibi bu oğuz misafiri 
öyle bir karşılayıp ağırlamışlard' 
ki, boğa meydandan kurtula)-uıı 
diye dükkana girmekle, tava.da Jtııl' 
rulmakta.l'I. kaçınayım diye ate§8 

atlıyan balığa dönmüştü. 

B oğa, meydanda o torerOS ad 
h işkence başılannı aradJ. 

Fakat ağızlarının payını alan to~ 
roslar, çoktan sırra kadem basnfll 
ortadan defolmuşlardı. Onların >-e 
rine gülümser bir yüzle ıslık çatıı• 
rak ve her adımda ince ve zarif ba 

ltJ cak ve knlçalarile onu seyreden . 
ragözlü senorita.lara flirt eden bıt 
centilmen peydalanmıştı. Ellerinde 
çiçek demeti gibi renkli renkli ıcut 
delalarla bezenmiş banderillaslst' 
taşıyordu. Bu kurdela fiyongoınrı· 
nın jçinde ise, çiçek ağzında salt· 
!anan eşek arılan gibi, boğanın ~ 
nını ya'kacak ve onu kudurtae3 
olan keskin kancalar gizliydi. astı 
derilleros boğaya yanaşırken eJJ 
tadına doyulmıyacak, süzdUrI!!' 
b l g"Qlüm · il dudn.kl rınJ ~~ 
zup ı:;uzuu. ~uucuuc .. ~ - ~ ... .:n.ı: ·r 
lini bir dosta can 1:.c gönülden bl 
cıgara tutuşturunnuş gibi uzat: 
Çalımına getirdi. Gözle kaş ara~. 
da boğanın sırtına iki bande 

b mı.nıtl la.s takılmıştı. Bu şaka Oo- •et 
sırtım gidiştirdi, içini gıcıkladı. )' 

liycrinde bir iki çapkınca kıç attl~ 
Kurdelruı bandcrillaslar Jll11.' 
göklerde renklerden birer (alaiııı:; 
sema) gelin kuşağı dolıyarak ll 
ğa düştüler. Boğayı kızdırıp ~ . 
z ı ş t ı r rn a k , gücüne gıtitl 
mek, damarına dalına basmak iÇ st 
banderillerosun bellediği nekad

1 
_ 

elçabukluğu marifet varsa heP5 tJ 
ni sıra.sile denedi. Her sıçra)'JŞ 
on metre ötelere zarif taklalar ıı• 
tarken, gökten şehap yaylımı bO; 
şaltıyormuş gibi hayvanın s~rtıtl e 
banderillaslar yağdırdı. Boga ıı. 

mantara basıyor, ne şapa otu~. 
yordu. Sayım suyum yok diye o) • 

na gelmiyor, külah döne dolıı,Ş _ 
banderillerosun tepesine geçiyor ttl 
du. Bin bir çeşit hile hep \'\lrd~bi 
duymaz kalan, kan çana~ gı 6-
gözlerden ateşler püsküremıyell 'f,' 
küzün böyle apışkın ve poskıJDll 
la ne eylemeliydi. 

gt' 

F akat durunuz hele! BU sJ' 
fer meydan alan, oyunb·dl· 

}arın piri, matador hazretleri 1 
)" 

Bu o.a dört yaşlarında sülün b? _ 
lu, mağrur bakışlı, kostak yuril va 
yUıılü bir civandı. Bir elinde al ,şıl 
lerinini muletas, öteki elinde de orr 
ışıl ışıldıyan yalın kılıcını tutUY'-ot• 
her tarafa reveranslar dağıtı) dfl .. uıı 
Sonunda gelip alkaldenin on Jc1' 
rcveranslannı yerlere kadar çilli • 
yordu. İşte şimdi boğaya d~~~ll' 
yordu. Bu soytarılıklardan ıl ,fil~ 
lah diyen boğa matadora kll) ,(.l' 
tarafını dönüyor, onu ağzı P0~0(C 
za ve kırmızı muletasını da ,dll' 
rüzgara açmış bir halde me)J<I • 
nm ortasında yapayalnız bJI'll 9rtı 
yor. İşte o zaman seyirciler aı:'lltıef 
da bir kıyamettir kopuyor~ııl!lt 
taraf ıslıklar, yuhalar. kahkn rsJ • 
ve avaz avaz haykırışlarla 53 

lıyor. ~ııı' 
Matador hemen boğanıtı. ~0,_,• 

koşuyor. Biri kaçıyor, ötckl vof· 
lıyor. Boğa dörtnala kal~;JI pi 
Matador, o boğucu havada,~ç~ 
buç gibi sarkık, yüzü de u rll~ 
kaynamış istakoz gi~ ltl~de 1 

· cı [Arkası 8 ın 
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izim teklifimiz ve Cenevrede 
Son 
imtihan 

· Hatay davamız dün 
konseyde görüşülmedi · Bl·umun cevabı (Ila{;ı 1 incide) 

(Başı ı incide) takdim edebilmek için konuşmalanna. 
hariciye na.zırll\n meselenin kısa bir 
aımnnda halli için uğraşmak husu • 
sunda bUyük bir arzu ve temayül gös
termektedirler. 

Hüküm etimizin 
muhtırası 

~Ankara, 21 (A.A.} - Sancak hakkında bir 
:Türk - Fransız muahedenamesinin akdine esas al
mıya hizmet edecek prensiplerin ifadesini muhtevi 
olarak 11 Kanunusani 1937 de hükumetimiz tara
fından Fransız Başbakanına verilen muhtırayı ay
nen neşrediyoruz: 

l - Suriye, Lübn8Jl ve Sancak üç konfedere dev
let teşkil eder. 

2 - Aşağıdaki müşterek işlerde konfederasyoı a 
bırakılan salahiyet mahfuz kalmak üzere her devlet 
kendi hakimiyetini tam ve mükemmel olarak muha. 
faza eder: 

a - Diplomatlar ve konsolo~lar gö~dermek v_e 
kabul etmek suretile temsil dahil oldugu halde harı. 
cl münasebetler, 

b _ Konfedere devletler ara.tında gümrük itti. 

badı, 
!DARI İŞLER 

c _ Meskilkat birliği. . 
3 _ Konfederasyonun merkezi • · • • · dır. 
4 _Konfederasyonun yukarda zikredilen müşte. 

rek işlerine müteallik masrafları. kon~eder_e devle:
ler arasında her birinin nüfusu rusbetınde ıfraz edı. 
lecektir. 

5 - Konfedere devletler parlamentoları tarafın. 
lian milsavi adette intihap edilecek murahhaslardan 
mUrekkep komite konfederasyonun müşterek işle. 
rinde icra kuvvetini haizdir. 

Harici münasebetlere ve müşterek masrafların if. 
razına ait bütün meselelere mütedair kararlar itti
hadı ara ile ittihaz olunur. Konfederasyon devletle. 
rin;.en birinde tatbiki o devlet mevzuatı kanuniyesi
nin ~ilini müstelzim kararlar için de itihadı fıra 

J.Azımdır. 
Diğer bUtiln mukarrerat iç.in ekseriyet kafidir. 
Cemiyetçe ittihaz oluna.~ bır. karann konfe~ere 

aevletlerden birinde mevkıı tatbıka konulması ıçln 
bir kanuna lüzum görüldüğü takdirde, o karar an. 
cak alakadar devlet parlamentosu tarafından ona 
dair hUkilmlcr kabul olunduktan sonra icrası mec
buri bir kuvvet iktisap edebilir. 

--=~-.... , ......... _~ A EMURLARI-----=""= 
' 6 _ Konfedere devletlerden her biri aiğerlen 
nezdinde bir irtibat memuru tarafından temsil edi-

lir 1- Konfederasyonun müşterek işlerini alakadar 
d n muahedeler icra komitesi tarafından mUzake

e e e akdolunup Uç devlet parlamentolarının her bi-
re v d"k d·ı· rl tarafından tas ı e ı ır. 

Maamafih şurası mukarrerdir ki, konfederruıyo. 
ihdası sırasında mevcut olan siyasi muahede-

nun S · F L .. b nameler yani Fransa, urıye, ransa - u nan mu. 

1 ._ mer'i olmakta berdevam olacak ve müd-
ahede erık ..:ı: ... ce temdit edilebileceklerdir. 
detlerl in ıza eı.uu d 

f ede.re devlet!er meyanın a, Sancak gayri 
8 - ~on . • bitaraf bir hale konmuştur. 

mUselliıh daı: mecburi askerlik hizmeti ihdas olu. 
Orada ~iç. askeri istihkam yapılamaz ve dahili 

nam~, ~ıç.bı~za ettirdiği teslihattan gayri hiç bir 
emnıyetin ile . damc edilemez. 

tesliha.t ikame ~ ~HEDELER YERİNE 
ı ESKİ ~23 ve 1926 muahedatının Sancağa 
' 9 - 121, 1 kAını yerine kaim olmak Uzere bir 
1aalluk eden ~k muahedenamesi akdolunuacaktır. 
Fransız - Tilr konfederasyonun ihdası ile tar
~bu muahedenam~, ki ahkamdan maada Türkiye ve 
ıı faaliyeti hakkl~ a mülki tamamiyetini hariçten 
Fransanm s~c~~:vlet dahil- her giına taarruz, 
gelen --Otekt ikı , karşı müştereken ne suret ve 
ihıa.ı ve mUdahaleıe klannı tesbit gayesine matuf 

· olaca 
Jekillerle zamın ktlr 
ahkamı ihtiva eyliye~e bu. husustaki teminat San. 

10 - Bundan nıaa a muahedenin tayin eylediği 
cağın bitaraflığına ve ktır 
ııtatuye dahi şamil ola~UN LİMANI 
ı 1SKENDE muahedenamesi, lskende-

11 - Türk - FraD:evvel 1921 tarihli Türk -
!'un limanında 20 T~ ilişik imza protokolunda 
li'ransız itilafnaınesın~ Türkiyeye tanınacak hnk 

- v°"hıle · d h" iht' tnUnderiç olduguih "'3den bir nıaddeyı a ı ıva cy-
\>e faydaları tasr e 
liyecektir. devletin ana yasası hak. 

12 _ Sancak yurttaşları ilk parlamentoyu intihap 
kında reyını· · verecek olan b ri olarak, vicdan ser-

ınec u t. ı· edeceklerdir. Bu yasa, . . . tasdik ve ilcı.n ey ıyecek-
bestislni ve din serbe5tiSl~ı cüınhuriyet şeklini \•e 
tir. Bundan maada. devlc~~lini tesbit eyliyecektir. 
l'Urkç 1 k olan resm ~'rkiye ile Fransa ara. c o aca . ıarı ı u 

11 
t . 

llk parlamento in~ha.~[ıfnamei mahsus e ayın 
8ıııda akdolunacak bır 1 kU bulacaktır. 
olunacak kil ve surette vu hUkrnUne göre, halen 

M. Blumun 
mektubu 

BUtUn bu vaziyette bize en ziyade de\•am etmişlerdir. Müşahitler, bır 
nikbinlik veren nokta. şudur: Fran- tarzı tesviyenin yakında elde cdilebi
sızlar, yanlış propagandalarla ortalı- leceğini zannetmektedirler. 
ğı zehirlemişlerdir. Ha.kiıkat ortaya B. Dlbos, Vicnot bugün öğle ycme
çıkınca ve davanuzın nekadar açık ğini B. F.Aien vu Avcnol ile bcrabeı 
ve dürüst esaslara dayandığı ahla • yeıni§lerdir. 
şılınca, bizim lehimize bir değişiklik Blumun mektubu 

Bugün için henUz sarih bir vnziyct 
yoktur. 

Cenevre, 21 (A.A.) - Konsey bu. 
gün ilk içtimnını yaptı. Alelfısul yal
nız ruzname işi ile meşgul oldu. 

Ankara, 21 (A.A.) - Fransa Başbakanı M. beklemek caizdi. lştc murahhasları • CeneVJ1e, 21 CA.A.) - Anadolu a-
mızın hakikati her tarafa duyurma - jansının husuı;i muhabiri bildiıiyor: 
lan saye.sinde bu muvafık cereyan, Dün öğleden ev\·cl \<' sonra, Isveç 
tam konsey toplantısmrn arefesinde hariciye nazın Rapor.:or M. Sa.1tilerin 

Hatay meselesi ruznamede mevcut 
olmakla beraber gelecek hafta içinde 
ne gün milzakere olunacıığı henüz ına 
lfim değildir. 

Blum tarafından 11/1/1937 tarihli muhtıramıza 
cevap olarak gönderilen 19/1/1937 tarihli mek

tubu aıağıda aynen neşred.iyoruz_: . 
.Mesaimin ve düşüncelerimın netıcesı şudur: 

başgöst.crmiştir • reisliğinde, Türk ve Pransız murah- Dr. Rüştü Aras bugün Eden ile gö
ıiişmUs, konsey içtimaından sonra 
da Litvinof ile mülakat etmiştir. 

Tamamen juridique noktai nazardan me.seleyi mü
lahaza edersem, Fransız hükumeti tarafından Cc

.....,•de müdafaa edilen tezi iltizam etmek mecburi. nev~~ . 

/sfikrar gözlüğü has heyetleri arasında iki hususi içti-

T ürk ve Fransız görUşleri ara - ma olmuştur. 
da h9.la dag·ı kadar fark Bu içtimalarrla sem Fransız tekhf-sın ar 1 . . f 

vardır. Fakat kuvvetli dostlar, tam emp havi olant1c M Blu!11 tara ın. 
Yann hususi mahiyette yeni bir 

toplantı yapılarak, TUrkiye • Fransa 
noktal nazarlarının raportörün buzu 
ru ile müzakeresıne devam olunma
sı beklenmektedir. 

etinde kalacağım. Lozan muahede~amesınde mev-
;uu bahis hakimiyetin terki, Sancag~ taallük eden 
kısmı için, Constitutionnel bir mahıyet arzetmiyor 

bir bitaraflıkla araya girerlerse, da:t gönderilen melttıı~takı bazı .. nok
Milletlcr Cemiyeti vaziyetin vaham~- ta_Iar. hakkınd~ tenevvur et~ek uzere 
tini anlıyarak kendi rolünU dürüst bır Tarkıye heyetı tarnfrndan l' raıısızla-

fikrindeyim. . 
Fransanm 1921 senesinde mandater bır devlet sı- şekilde oynarsa ve Fransa ckelim .. e .~- ra bazı sualler sorul-nuş. ve E. Del

yunlarmı bir tarafa bırakara~ ~~tun bos bu sunllere tnhr.ı i cevaplar -ıcr
vaziyete dostluk, sulh ve ıstı::rar m ş1 ir. 

Fransız - Tilrk ihtilôfı bazı mUş.. 
külat arzctmekte olduğundan, mesele 
esaslı bir şekilde tetkik edilmeden 
muvakkat bir tarzı hal aranılacaktır. 
Fransa ve Türklyenin Uç sene için 
statükoyu muhafazrı etın:ye razı ol. 
malan ve Fransannı 1921 anlaşma
sından doğan Türk haklnnnı tnmma.. 
sı muhtemel görUnmcktedır. 

f ti ·le müzakere ettiği mülahıizasmdayım. 1921 mu-a ) . 
ah deleri tatbikinin, mandanın tamamen ıcrası su-t· •Je Fransa tarafından temin edilmediği mUddet- gözlüğü ile bakmıya karar vcrırs~, Bu mukabil .sm:.ll1.1r ve cevaplar li

Ceneı:re konuşmalannm müsbet b ·r zerinde iki taraf noktai nazar arını 
neticeye varması büsbütün imkansız teı:;bit etmişlerdi ... Aynca iki lıPafm 
diye telakki edilemez • hukuk mUtehassıslan tarafından hu-

re ı) i · 1~ 11 i · tilzam d -· · t itibaren, Sancak stik H.Un ıs e ecegını 
en etmi'-·orum. Lakin juridique sahada itilafın te-

zann ,, . ..st .. 
ininin müşkül olduğunu tecrübe go crm~tir. Bi-

:aenaleyh itilafı başka bir saha~a aramak lazımdır, 
ve bu mülıihaza iledir ki Cemiyeti Akvam rolünü der 
piş ediyorum. _ 

Cemiyeti Akvam, bizim malik olmadıgımız tam 
serbestiye maliktir. Cemiyeti Akvamın, azası bulu
nan ve ona merbut olan iki devlet arasın~a~i siyasi 
mahiyette bir ihtilafın, 11 inci madde ~ucıbınce hal
lini aramasını memnuniyetle kabul edıyorum. 

Fransa hükumeti, raportörün kendisine verilen 
mandayı en vasi surette kullanmasına hiç bir suret
le mümanaat etmiyeceğini ve kon~~~ tarafından ve
rilecek kararı peşinen kabul edecegını beyan eder. 

Bu karan aramızda şimdiden hazırlamak müm
kün müdür? bunu kuvvetle temenni ederim. 

Benim temayül gösterdiğim düşünceler şunlardır: 
zannedersem tamamen ayn iki mesele mevcuttur. 

Fransa - Suriye muahedesinin tatbika vaz'ından 
itibaren Sancakta tatbik edilecek kat'i statü, ve ara 
devrede tatbik edilecek rejim. 

Bunlardan birinci!'li en mühimmidir. Fran!'la-Suriye 
muahedesinin tatbika vaz'ından sonra, Türkiy Cüm -
huriyetinin 1921 muahedelerinin tatbiki ile yaıkmdan 
alakadar olma.cıı sizin noktai na?.armızdan meşrudur. 
Ancak bu muabedelerin tatbiki Fransa devleti ile ay. 
n gayeyi güden Suriye devleti tarafmdnn yalnız ola
rak garanti edilmeyip ayni zamanda mandater dev
letin 1921 de namına hareket etmiş olduğu Cemiyeti 
.Akvam tarafından da garanti edilmesi iktıza eder 
fikrindeyim. 

Binaenalevh Cemiveti Akvamm 1921 muahedeleri. 
nln tatbiki ile mükellef kalacağı mUlahazıuımdayım. 
Bundan şu netice 'İ çıkanyorum: Fransa - Suriye 
muahedesinin tatbike vaz'mdan sonra dahf yalnız 
f;ancağa miinhasrr olmak üzere, mandanm bir nevi 
devamı mülahaza olunabilir. Bu nuı.nda dolayısiyle 
Sııncakta hususi bir rejim tesis edilir, ve Cemiyeti 
Akvamın göstereceği bir haut commissaire naspolu • 
nur Bu haut commissaire tahin.tiyle Fransız olacak -
tır ·Bu su"'g-estion bana mühim görUnUyor. Ve hükfı-

.timir.in °~as gailesini karşıhvor zannederim. 
me Diğer taraftan. I?"ansa ~en~isini istihliıf edecek 
devlete geçen taahhlidatJ Tiinkıyeye kaT§ı tecdit ve 
garanti decektir · 

Ara devrede tatbik edilec('~ rc.iime gelince. bu re. 
jim devam ettiği müddetçe Türir ahalisi için endişe -
nizi mucip bir şey Y?ktu~. · . . 

Bu ara rejim. kat l rcıımı hazırhyaeak bir şeklide 
t zi edilecektir. Yani Sancağı Rimdiden tamamen 
an m k .. te kt" 

Ahmet Emin YALMAN susi bir içtima yapılarak davayn c<ıas 

Türk Çif çisi 
Refaha 
Kavuşuyor 
Ziraat Vekilimiz Muhlis Erkmen 

teşkili düşUnUlen zirai kombinalar 
hakkında şu beyanatta bulunmuş· 

tur: 
"- Başbakanımızın parti gru~un 

da işaret buyurdukları gibi, bugUn
kü düzenle zirai istihsalimizin a~. -
masınn imkan yoktur. '.Köylü bugun 
kil vasıta ile yalnız kendini ( ~ da 
dar bir çerçeve içinde) yaş~tabıl_e • 
cek bir gelir elde etmektedır. Bil • 
hassa Orta ve Şarki Anadoluda 
bu vaziyet daha aşikardır. 
Şu halde onun gerek kuvvetinden 

ve gerekse zamanından azami istüa 
de temin edebilmesi ve toprağından 
iyi verim alabilme ı içfn en iyi ve ye 
ni aletlerle teçhiz edilmesi lazımdır. 
o halde bunların kendi aralarında 
el ve iş birliği yapmalan iktiza eder. 
Biz, bu el ve iş birliğini devletin, 
hilkümetin çok himayekiır eli ve yar 
dımı ile yapmak kararındayız. .B~ 
maksatla vücut bulacak olan zıraı 
cüziltamlar birer kombinadır. Kom • 
bina deyince bir alet mecmuası ta • 
savvur edilmektedir. Memleketimiz
de de bin kombina kurulacaktır. 

BUyük kombina, harman makine· 
si, trakbörU ve pulluğu. kUltivatör, 
hayvan için pulluk, tırmık, orak ma 
kinesi harman makinesi ve parçala , . . 
nndan terekküp edecektir. 2. ın~ı 
kombina, yalnız hannan makınesı, 
traktor ve pulluktan teşekkül ede • 
cck olan küçük kombinadır. 

olan hukuki tezler izah edilmiştir. 
Akşam her iki heyet B. Sandler ta
rafından verilen ziyafette hazır bu
lunınuşla rdır. 

Rüjtü Aras Eden ve Lifvinofla 
görüıtü 

Cenevre, 21 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Raportör M. Sandler bu sabah 
Fransız heyetiyle temasta bulun:luk
tnn sonra saat 15.30 da Dr. Rüştü 
Aram ziyaret etmiş, ve Hariciye Ve
kılimizle uzun müddet konuşmuştur. 
Raportor her iki ta.rafın teklif ve 
iddialarmı dinliyerek bir itilaf zemini 
bulmıya çalışmaktadır. 

Konsey azası bulunan devletler, 
b;ıhassa dost ve müttefiklerimiz ln
giltcre, Sovyet Rusya ve Romanya 

Amerikada 
Feyezanlar 
Şikago, 21 (A.A.) - Amerikanın 

merkezinde ve cenubu şa.rkislndc \"4-

kua gelen feyazanlar ytlzündm 20 
bin ki§inin melcnsrz kalmış olduğu 

tnlunin edilmektedır. 

Yunanistanda 
askeri iş er 

Atina, 21 (Hususi) - Başvekil 

Metaksas dün erkanı harbiyei wnumi 
ye reisi ve harbiye mUstcşarmı ka. 
bul ederek askeri i ler hakkında mu. 
zakerclerde bulunmuştur. 

işçi kursları 
açıJacak 

Anadolu ajansınnı not~ - Bu son 
haberi kaydl ihtiyatı& veriyoruz. 

Udi 
Nevresi de 
Kaybettik 
Udi "e\T te öldU. 
~ark mu ikisine 1'iiıık tnf'Jodislnl 

n..::ılıyan, tanlıuri Cemil ile kendi a.. 
rasrnda hiç bir ü tat tanımıl nn udi 
Ne\ r , kııç zamnnıhr kan erden 
Cerrnhpa5a hastan inin §efknt ve 
ihtimam dağıtnn ifa lıa\'nsı l~inde 
yatıyordu. Tıp \ "e fen bu çok yük ek 
musild ü t a d ı n ı kurtara • 
mndı. Ve Nc\•res ev\'elki gece son ne. 
fc.sini \'erdi. 

Onun özJU bir sair olan odft§J 
Ne,..-esl Kndim, bundıın 3ıUarc.a erv
\'el öyle domisti : 

Nevres •• Meğer efsane vü efsun 
imiıim beni ... 

• 
Ne,·re9, son devrin klasik mu iki 

üstatlnnnın başımla gelirdi. Uda, dU. 
hançere, «ıs ,.c bilhassıt ",.'"'etli hfr 
hüviyet nrmiı:;ti.. T mburi Ce. 
mil merhum onun için . öyle derdi: 

- Her sazı çnlnhillyonım. Fnkat 
urlu Novres kadnr kudret ve kabili • 
yctıe sü~ lctecd\ bir fnnili Allah he.. 
nüz yarotnın<lı • 

• Nencs, yü~lc bir besteldir, yn • 

ayn bir "entite .. olara gos reee ır .. 
Idarl ve kültürel _usulle~, Isk~n?eru~ limanmm 

· kri hale ifragı ve Tilrlc hükumetı tarafmdan 
gayrı as · h tU lU " tisf · " eril istimali hakkında sıze er r sn actıon v e-
ccktir . . ktal 

Kalan yegane nazık no. a: .: . 
"Gouverneur" Un suretı tayını mooelesı ki bu işe 

m datlar komisyonu mildahale edebilir, zannede _ 

- iplik İhtiyacı 
Uyuştıunıcu maddeler inhisarı ida

resince sipariş olunan iplikler şubat 
içinde memlekete gelmiş bulunac~~
tır. idare iplik ihtiyaç dcrecesını 

tesbit etmiye başlamıştır. 

Ankara, 21 (TAN) - Memleketi
mizde işçi kurslnn açılması hakkın
da bir kanun layihası hazırlanmıştır. 
f!anat müesseseleri, işçi adedine gö
re, çırak, işçi ve usta olmak üzere 
Uç tilrIU kurs açacaklardır. 

hut bir kompozitör 'e ~ok kıymctlf 
hlr lirt:uozclu. :aıusikt k\iltUrü çok 
~·iik~,ktl, Çok nefis hffitclerf \'nrdı. 
Alat urkR de-liğimlz Şnrk musikisine, 
iç Anndoluımn halk han~ercsindcn 
doğnn u kııtılrnamıs inool m«>lodile • 
rinl de kntarak yuptığı ~ neli l>e'J
teler e izdir • 

Neyzen Tm fiği ~ok takdir f"der, 
eş iz hnttn Htı sınıf ız bir üstad 
olarak kabul edcnll. 

ı:1 v Suriye meclisine Sancak meb'uslarmm iştira
~· d; ~kin Cemiyeti Akvam konseyinin bu hususta 

b~ ır.. t• hal veya bir uzlaşma bulamryacağmı zan • 
ır sure ı •. bö 

1 
. 

netmiyorum, ve tekrar eaıyorum, y e bır karan 
peşinen kabul ediyorum. . • . 

Tek bir gaygum vardı ve vardır: lhtılafımrzm hakı
ki sebeplerini anlamak ve bu~a. çare bulmak .. Bu çok 

d .k 1. ,eyı· memJeketlerımız arasında daha dos
ı en 1 mese~ 

t b. tak3 rrup vasıtası yapmaktı?'. 
ane ır "d" n· lil"h 

Size söylediğim gibi Jun dı~ue .vdi~j>? ı ıqu~bm ·1 a a-
tta · d bu dostluk en ışesı un, tecrU e ı e sa. za n zıya e d • r . 

bit olduğu üzere gıcırtısız ve ~aryndşmaba.ni ış kı~emd.ı: 
yecek olan konfederasyon proJesın en en QC ·ın ın-

yor. 

S kt dogm~ uı:ı olan ve bir de 20 Teşrinievvel 
sı anc.a • a y • 

1920 tarihinde orada yerleşnuş bulunan her şahıs 

Sancağın yurddaşıdır. 
14 _ Sancağın ana ya.sası ancak Türkiye ve 

Fransa hilkümetlerlnce tasl'ip olunduktan sonra me

Resim: 22 • 
E\'l·elki sahalı çok dt.rln bir MI 

<luvarnk kn:rbcttiı'{lmlz "Udi 'e\·res,, 
.H~latvnh blr Tlirl< ~ocuğudur. Kil· 
çlı'k ~·~ta bura~ a gelıni , mu iki is. 

, tıcladmı keneli imle ıı~ ırndırnn ,·esne
. 1er karşrsmda o yn ta uda. nnlmıs \'e 
~ hu çok ~iiç snıı l<encll kendisine öı! -

renml ,.e h,sn bir znmn.rı onm rla 
Ustat Jiithesuıi lnılmnc;tur. Pnrnm 

l:iiliimsemeıdl bile_. Ze\•k lrlo "11'nr -
dı. ı..:lUl'ntinin onor1unlsil drl'fl<lL 
~ana'ta. 7.C\ kin nle,•lnl nşılnmı tı. 

tat Nm·l'f'sin cPnn:ır. merru imi 
~'nnn ~ npılnc ktır. l\endisl Y k~cı~ıı 
~ömiilıneslnl \"tlsh et etml-;tlr. l\on • 

! en·nhn r im i"ilC bizzat me gul ol • 

1 mııh1rulır • 
1 T. Ş 

13 Yşek daki maddenin n bizzat veya baba-

- u ar . 
01rnıya '' ==-------------------==~::-~~~-Yabancı bir tabiiyeti balZ _ 
~ Tifo Vak'aları 

riyete konabilecektir. 
'="===================-=:::,,.......-= 
1 

Müsabaka 
kuponu 

--... Jimnastik Yaparken Son günlerde şehrin bazı semtle-

Konferan• Eviınlzde Ha§landı rinde tifo va.kalan görülmiye başla-
t:rnınlSnU Halkevinden: i konfe- Alemdarda Malta sokağında otu - mı§tır. Eyüp, Fatih, KüçUkpazar ve 

tertip edilen felsefi ve içtıına at (l 7, ran Ihsan isminde bir çocuk evde jim Haliçfencrinde görülen vakalar, acil 
l'an gün sa n-rlik yaparken mangalın Uzerine yu tedbirler alınmasını icap ettirmiş -sların Uçüncü.sil bu verile- ıu>" tir. Bu semtlerde ani.in vakala.n da. ço-
lo) da Ali Kamil tarafınd~r) dir. varlann11ş, çaydanlıktaki kaynar su ğalmıştır. 
lltktir. Mevzuu (MilUYete d!U ile haşla.tımı§tr? 
lıerkes .e-elebilir. 

Fıkra: 22 
Hocaya bir gün bir çizme getirmiıler. 

- Bu ne biçim ıey Hocam? Biz anlıyamaclıH clcmiıler. 
Bir müddet düıünclükfen sonra Hoca: 
- Bu eğer kazma lı/ıfı c/eği/se muhailak cloriclcn düc:Jükfür. Ccva

bmı YcrmiJ. 

No. 22 
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Dünya 
buğday 
piyaSası 

Büttin dünya piyasalarında buğ · 
day vaziyetini gösteren en son ve en 
doğru malumatı aşağıya koyuyoruz: 

BORSA· 
21 İKL'\'CİKANUN PERŞE.,IBE 

Paralar 

Alı t 

Sterlin 618.-
1 Dolar 122.-

20 Franaz fr. 114.-
'" l.ıı eı 120.-

s . t 1' 
622.-
126.-
117.
ıı~.-

Baltık memleketleri ile Orta Av • 
rupa için deniz aşırı yerlerden ziya- • 
de Tuna havalisinden buğday te<la -
riki için temaslar başlamıştır. 

20 Belcika fr. 82.-
20 Drahmi 18.-
'" uvıvc tr. SC>::ı.-
lO Le•• 20.-
1 Floruı 63, -
ZO Çekoılova) -o 75,-

1 S•lını 20.-

85.-
22.-

:lı::ı,

n.-
66,-
80,
'3.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.,,_ 

FRANSA DA 

Fransa hükumeti 300 bin ton buğ 
day itllali için kontenjan müsaadesi 
vermiştir. 

ITALYADA 

İtalya, beynelmilel piyru;alardan 
iki ay müddetle buğday ithalatı ya
pacaktır. Bu ithalat için Arjantin 
fiyatları elverişli görülmektedir. 

YUNANiSTAN DA 
Yunanistan önümüzdeki üç ay zar 

fmda mühim miktarda buğday ithal 
etmek mecburiyetindedir. Sert buğ
daylarımız için Yunanistan bize iyi 
bir mahreç olabilir. 

ARJANTiN DE 
Arjantin rekoltesine daha bir ay 

kadar zaman bulunduğundan Avru
pa ithalatçılarının diğer müstahsil 
memleketlere müracaat mecburiye
tinde kalacakları anlaşılmaktadır. 

BALKANLARDA 
Yugoslavya bütün buğdaylarını 

Fransaya bağlamıştır. Bulgaristan • 
da da ihraca küayet edecek mal bu 
lunmadığmdan yegane ihracatçı 

memleket Romanya kalmıştır. Fa • 
kat Romanyanm da buğday stoku 
300 bin tondan ibarettir. 

RUSYADA 

Rusyada 1936 senesinin buğday 
mahsulünden ihracat yapılamamış • 
tır. Fakat bu hafta İspanyanın Kata· 
lonya mıntakası için yapılan bir uz
laşmada oraya buğday ve un olarak 
30 bin ton gönderilecektir. 

ISVIÇREOE 

lsviçre hükümeti buğday üzerine 
mevzu kontenjanı büsbütün kaldır • 
mıştır. 

MACARISTANDA 

Macaristan buğday için şidcletli 

bir kontenjan rejimi takip ettiğin • 
den A vrupaya ihracat yapılamamış 
tadır. 

DÜNYA STOKU 
Son haftanın dtinyo. ihracat tt'c -

carlarınm buğday stoklarl on miı • 
yon dört yüz bin tondur. Halbuki 
A vrupanm buğday mevsimi olan 11 
Ağustos 936 dan 31 temmuz 937 ta 
rihine kadar ithalat ihtiyaçları on 
yedi buçuk milyon tondur. 

ZAHiRE 
BORSASI .......... __. ............... , 

l Mark ~5.-
1 Zloti 20.-

Pengo 21.-
20 Ley 11.-
Uınaı 48.-
ı-•t'~ lınlrono 50.-
Altm 1042.-
Banknot 243.-

Çekler 
Londra 620.50 
Nevyork 0.7905 
Paris ı6.9425 
Mılano 15.0217 
Bruksel 4.6940 
Atina 88.1S5 
Cenevre 3.4460 
Sofy• 64.465 
Amsterdam l.4•35 
Prag 22.6825 
Viyana 4.24 
Madrid 7.S745 

• Berlin 1.965 
Varşova 4.19 
Budapc~te 4.3916 . 
Bükreş 107.9775 
Belgrad 34.3275 
Yokohama 2.7567 
1'~o~kova 2~.08 
Stokholm 3.125 

Tahvilôt 

Anadolu I ve II kupan kesik 

E ıha m 

Merkez Bankası 

lıtikrazlar 

Türk Borcu 
Errani A. B. C. 
Sıvas • Erzurum I 

Çiçek 
Piyasası 

1043.-
245.-

621.-
0.7905 

ı6.93 

15.01 
4.69 

88.0837 
3.4440 

64.4125 
1.4425 

22.675 
4.2367 
7.5684 
1.9637 
4.1867 
4.3880 

107.89 
34.30 

2.7.S45 
2~.10 

3.1232 

36.-

97.25 

22.775 
97.50 
95.-

Dün Beyoğlunda çiçek Batış yerine 
Adanadan turfanda katmerli simler 
gelmiştir. Sümbüllerin yüzü 150, mor 
menekşenin yüzü 30 - 40, simlerin, 
zerrinlerin yüzü 200, şebboyun yüzü 
100 kuruştan ve iyi güllerin adedi 10 
ve karanfillerin adedi 11 • 12 k·wu~ 
arasında satılmıştır. 

Hayvan 
Borsasında 
Hayvan borsasında canlı hayvan 

satışları. fiyatları biraz yükselmiştir. 
Bunun da sebebi kışın şiddetinden az 
mal gelmesidir. Evvelki gün borsa
da 586 karaman, 51 dağlıç, 48 kıvır
cık, ·154 karayaka satılmıştır. Süt. 
kuzusu 79 , karakeçi 230, öküz 49, 
inek 13 ve be§ manda satılmıştır. 
Toptan fiyatları i~ kilo hesabiyle 
vasatı 20 buçuk karaman: dağlıç 20; 
kıvırcık 19 buçuk; karayaka 22; ku
zu 32 buçuk; keçi 11 _ 16; ökilz 11 • 
16; inek 9 - 15; manda 80 • 10 ku
ru§ arasında satılmıştır. 

1 - lthala.t: Buğday 677, arpa 
61,1 4; çavdar 20; tiftik 21; susam 
20; beyaz peynir 5,3/4; pamukyağı 

l 32,l 2; s.ısamyağı 3; pamuk 56,1, 2; 

kuşyemi 25,112; kepek 31,114: fa. Borsa Ja 
sulye 6; mısır 90; yulaf 34; içfmdık U ~ 
7 ton; afyon 234 kilo. Du··nku·· 

Ihracat: Razmol 408; içceviz 12,1/2 
yapak 49; içfmdık 1/ 2 ton. M 

2 - Satışlar: Buğday yumuşak ki- u a m e I eler 
losu 6 kuruş 30 paradan; arpa kilo- D" kü 00 1 1 

ri k 
su 5 kuruş 7,1/2 paradan 5 kuruş un . ~ mu:urıe e e gev~ 
17,1

1
2 paraya kadar; mısır kilosu 5 devam etmıştır. Parıs borsasının Türk 

kuruş 15 paradan 5 kul1'.ış 20 paraya borcu üzerine gelen haberlerinde a,.. 

kadar; kuşyemi kilosu 13 kuruş 25 çılış 321 ve kapanış 315 frank kayde
paradan; keten tohumu kilosu 9 ku- dilmiştir. Istanbul borsMında Türk 
ruştan; tiftik derisi kilosu 120 ku. borou 22, 70 liradan 22.50 liraya in
nıştan; yapak Ana.dol kilosu 62 ku- miştir. Obligruıyonlar 36,15 ten 35, 
ruştan; sansar derisi çifti 3200 k:.ı· 80 liraya düşmüştür. Mümessil 39, 
ruştan 4000 kuruşa kadar; zerdeva 25 ten 39 lirada kapanmıştır. Aslan 
derisi çifti 4000 kuruştan; porsuk çimentoeu hisseleri 13,80 de durmuş. 
derisi çifti 625 kuruştan 630 kuruşa tur. Yalnız Merkez Bankası hisseleri 
kadar; kedi derisi çifti 200 kuruştan 97,25 liraya yükselmiştir. 
çakal derisi çifti 200 kuruştan 220 
kuruşa kadar; lnınduz derisi çifti n da fiyatları düşük bildirdiğindeTL, 
1265 kuruştan 1400 kuruşa kadar; satışlar isteksiz kalmıştır. Buğday

tilki derisi çifti 500 kuruştan 625 ku- larda daha beş para tenezzül görill
ruşa kadar; tavşan derisi adedi 23 müştUr. Yalnız mısır fiyatlan birkaÇ 
kuruştan 25 kuruşa kadar. para daha yükselmiştir. Edirne buğ. 

Dün zahire borsasına yalnız 26 dayları 7,15 'kuruştan fiyat bulmuş.. 
n gon buğday gelmiştir. Piyasa ga- tur. Polatlı mallan ise 6,20-6,30 ku
yet gevşek açılmış, Avrupa telgraf]~ nış arasında durmuştur. 

TA ıi 

D 
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Sebze ve 
meyve 
halinde 
satışlar 

Bu hafta sebze ve meyva halinde 
geçen muamelelerde fiyatlar az çok 
fark göstermiştir. Portakalların Dört 
yo! nevi 64 lük sandıkları 250-350, 
80 lik 225-250, yüzlük sandıklar 

180-200 kuruştur. Alanya 64 lükler 
300-350, 80 likler 200-300, yüzlük. 
IH 280-350 kuruştur. Finike 96 lık 
sandıklar 500-800, 160 !ıklar 350-
550 kuruştur. Rize portakalları 64. 
Iük 250-=-300, 80 lik 180-200 kuruş
tur. Finike mandarinası yüzü 200-
500, Bodrum nevi yüzü 450-600, 
Mersin yüzü 100--300 kuruştur. 

Elma piyasası 

AmMya elması kilosu 14-35, Gü

nıüşane elması 12--16. Inebolu elma. 

sı 8-11, Ferik elması 10-18 kuruş

tur. Ankara armudu kilosu 16-34, 
ayva 10-15, nar 10-12, kestane 7-

13, kuru üzüm 17-21, ağaç kavunu 
adedi 2-6, yeşil zeytin kilosu 13-
15, Kırkağaç kavunu 1~0. limo
nun yüz adedi 110-150 k:uruş ara
sında toptan satılmıştır. 

Sebze f iyatlan 

Sebze fiyatlan ise çok düşüktür. 

Lahnanın kilosu 2-3, pıra.sanın 2-

3,5, ıspanak 6-8, havuç 4-5, yaprak 

kerevizi 4-5, kök kerevizi 8-11, 

kırmızı pancar demeti 2-3, karnaba
har adedi 10-20, sovan demeti 1-

1,5, turp demeti 20-30 para, dereo

tu ve maydanoz demeti 30-40 pa 
arasındadır. Yeşil salatanın yilzU 50 
-80 kuruştan satılmıştır. 

Balık 
fiyatı 
ucuz 
!ki gündenberi Boğaz yakınların

da bol balık tutulmaktadır. Balıkpa. 

zarına hemen her cin11 balık getinl

mlştir. Fiyatlarda da ucuzluk vardır. 

Hamsi toptan 7, perakende 10, ktlıç 
50 - 70, kefal 25 - 35, uskumru 20 • 

30, tekir 15 - 20, kalkan 50 . 60, çi

nakop 25 • 35, kırlangıç, 60 • 70, to. 

rik 15 - 20, barbunya 140 . 160 ara

sındadır. Diln, bol tekir ve ham.si tu

tulmuştur. 

Polonya 
ve Fransız 
Rejileri 

Polonya rejisinin memleketimizden 
(800) bin kilo tütün almak üzere aç
tığı münakasa neticelenmek üzere -
dir. Bu iş için memleketimize gel . 
miş olan mezkur reji heyeti yaptığı 

tetkik ve muayeneler neticesinde pi
yasamızdan (230) bin kilo Izmir, 
(40.000) kilo da Bursa tütünü alnu§
trr. 

Heyet Varşovaya dönmüştür. 

Polonya rejisinin alacağı müteba
ki tütünleri (Poltabako) şirketi ve. 
recektir. Bu şirket piyMa.mızdan 

mübayaatta bulunmak üzere faali • 
yete başlamıştır. 

Fransız rejisinin açtrğı mUnakasa 
da neticelenmiş ve bu reji de mem -
leketimizden muhtelif menşelerden 

(300) küsur bin kilo tütün almıştır. 

Polatlıda 
Yeni Silo 
Polatlıda kurulmakta olan 4500 

tonluk silonun inşaatı bitmi~lir. YaL 
ruz makine aksamının montajı kal
mıştır. Silo, mart içinde tamamen 
ha.zırlanmış bulunacaktır. 

Bir türlü çileden 
Çıkmayan boga 

(Başta.rafı Altıncıda) 

alabildiğine koşuyor; koşarken de 
bomboe ha vayı kılıcının kahraman 
ca salışlarile kıyım kıyım biçiyor. 
Nihayet ancak elinin erdiği yeri; 
yani boğanın kuyruk ucunu eline 
geı.;frebiliyor Eski bir boğa güleş
çisi olan alka1dcde "Hele yemedi
ği naneye bak!" diyerek yerinde 
duramıyor. İki elile kırmızı men
dillerin azmanı, dev anası, ve gul
yabanisi olan çarşaf kadar bir bezi 
göbek ata ata koşarken silkeleyip 
duruyor. Koştukça arkasından 

sarkan pantalon askısı, yaratılışın 
enine ve genine pek cömertçe dav 
randığ1 arka tarafının üzerine şak ' 
şakçı şakşağı gibi şaklıyor. Fakat 
boğa hiç dönmüyor ki... 

N ihayet boğa meydanın bir 
gölgelik kenarına yan ge 

Jerek, oracıkta keyfini çatmıya ko 
yuluyor. Yorgun argın önüne va
ran matadorun, boyu~u bosunu şe 
kerleme başlangıcı dalgın gözlerle 
süzüyor. Boğanın kuyruk tarafın 
da değil.. vazifesinin boynuz tara
fında olduğunu düşünen matador, 
boğ:ıca böyle hiçe sayılarak tefe 
konmasını delikanlılığı ve ustalığı
na. bit türlü yediremiyor. Öfke • 
sinden yutkuna yutkuna ,olanca 
hır[ıiJe şapkasını kaldırıp yere çar 
pıyor. Dişleri arasından kinli ve 
zehirlı bir yılan fısıltısile boğaya 

"ya geber, ya savaş" diyerek olan
ca. gücile kılıcını boğanın gövdesi
ne dürtüyor. Fa.kat şaşa kalıyor. 

Kılıç işlemiyor. Fakat yana ka
yıyor. Yoksa boğa, kasabın vere
siye verdiği et gibi yalnız kemik
ten mi ibaret acaba? Adam kılıcı
nı kaldırıp "Moruk inek!" diyerek, 
hayvanın boynuzlarına fırlatıyor. 

Hayvanın hayvanlığına verilen 
mükafatların bu kılınç birincisi o
luyor. Dam kiremitleri, yastık, 
minder, boş şişe, yelpaze, konserve 
tenekesi, çiçek saksısı velhasıl her 
kesin eline geçirebildiği ne varsa, 
hep havayı delerek boğanın üze • 
rine kapanıyorlar. 

Fakat boğa çoktan şekerlemesi
ni rüyaya çevirmişti. Kirpikleri 
horul horul bir deliksiz uykuda 
hep arald<sız kalıyor. Yanlan işi
nin eri, bir demirci ustası körüğü 
gibi rahat rahat inip kalkıyor. 

Hayvan doğrusu bu uykuyu değil 
de neyi hakketmişti? İşte uyku • 
dan ziyade hakkettiği şey uzaktan 
çıngırdamıya başladı. Hayvan ka 
vuşuk kirpiklerini aralryarak gö
zünün ucile o yana doğru bakmıya 
başladı. Kulak kabartıyordu. Gö
renler hayvanın sırıtmakta oldu· 
ğuna yemin edebilirlerdi. Boğa 
kendi kulaklarına inanası gelmi -
yordu. Çınlıyan çanlar, amma, i
nek çanına pek te benzemiyorlar· 
dı. O ana kadar hiçbir şeye aldı
rış etmiyen gözlerinde, gönlüne 
hoş gelen bir arzu uyandı. Gıcır 
gıcır temiz ineklerin hulya.<;ının 

tatlı buğusu gözlerini 'bürüdü. Bir. 
den irkildi . 

İşte bu hulya ve rüya değildi. 
Meydana iki tane sevimli hanın1 
kızımsı, nonoş inekler girivermiş· 
di. lşte çocukluğunun şen arka· 
daşları! Haspalar ona göz kırpış· 
larile, kuyruk sallayışlarile "ne 
duruyorsun, a budala? Aramıza 

koşuvernene ya!" diyip duruyor • 
Iardı. Böyle davete can mı daya
nır? Hayvan çılgın bir sevinç na· 
rası atarak onlara "Hoş geldiniz, 
sefa buldunuz!" dedi ve aralarına 
katıldı. 

Yanımdaki eksper, gene o ma· 
hut sesile: "Madre de diyos ?" 
''Ben oyunun bu kadar eğlence· 
siz ve miskinini bugüntimedek, hiç 
görmemiştim." diye söylendi. 

lstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Mah
kemesinden: Istımbt:l Evkaf müdilri
yetiyle mukaddema Unkapanında 
Yavuz Ersinan mahallesınde Hacıbe. 
kir sokak 8-10 No. lı evcie oturmuş i
ken şimdi yen belli olmıyan tüccar 
Gazarc>S aras:,ı.J:ı'n davaya dair mıh· 
kı-memizdcn c;r~an 25 • 11 - 936 ka
rar ve 324 sayılı ilam berayı tebliğ 
Gazarosun yukarda zikrolunan ika
r.ıetgahına gf.nje:ilmı:ı ise miibaşiri 
tarafından olbaptaki tebliğ ilmüha
beri zahrma yazılan şerhte clyevın 
yeri malum olmadığı ve da va gıya

bında cereyan eylemiş olduğundan i. 
lan sureti mahkeme divanh:ınesıne 
talik ve tE>bliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet gazete ile ilan 
olunur. (29481) 

22 • 1 • 937 
~ ........................................... .. 
Şiddetli soğukların 
Doğuracağı tehlike ... 

ıere karşı en iyi 
k oru m a çaresi 

• 

ÇAP AMARKA salebidir. 
Bu nefis gıdanın 15 gramlık paketleri 

Her yerde 5 kLıruştur 
, ......................................... ~ 

Iktısat Vekaleti Iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Esas mukavelenamesi mahalli kanunlarına göre t.anzi medilerek u!\1-

len tescil edilen ve 30 ikinciteşrin1330 tarihli kanun hükümlerine go~ 
tescili istenen ve merkezi Macaristanm Budapeşte şehrinde bulunan MıY 
car tabiiyetli ve 1.000.000 pengo sermayeli (Magyar Kiralyi Duna Ten• 
gerhajoza.si Reszvenytarsasag - Macar Kirayi Duna Tengerhajozasi Res' 
venitarşaşag) şirketinin vekalete verilen e\Takı tetkik edilerek muvafık 
görülmüştür. Bu evrak arasındaki vekaletnameye göre şirketin Türki• 
ye umumi vekilliğine, şirket narnmayapacağı işlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle ha'" 
zır bulunmağa sal:ıhiycttar olmak üzere tayin olunan Istanbulda Gala'" 
tada Kuto hanında No. 9.11 de (BayD. Akselrad) dir. Keyfiyet tetkik "' 
dilerek kanunt hükümlere uygun görülmUş olmakla ilan olunur. 

Eskişehir C. H. P Başkan lİğ ından 
Satılmasına karar verilen Partimize ait· Sakarya Matbaasında 

mevcut tap, dikiş, keski makinalarıyla hurufat ve sair matbaa le .. 
vazımatI 3 Şubat 937 çarşamba günü saat 15 de Parti binasında 
!lyönkurul tarafından satılacaktır. Matbaanın bedeli bir buçuk 
senede ve üç müsavi taksitte alınacak ve ilk taksiti peşin olacak• 
tır, dellaliye vesair masrdı alana aittir. ~lmak istiyenler üç ŞU• 
bat tarihinde İlyönkurula müracaat etmelidir. Matbaa clyevıt1 
Porsuk oteli altındaki bina:laclır. Görmek istiyenler mezkur bina• 
da matbaayı görebilirler. 

Devlet Demiryorları ve Liman ları 
iş retme Umum Müdqrlüğünden; 
Şimdiye kadar yalnız İstanbul Edime muhtelit katarlanndaıl 

istifade edebilen Kırklareli • Mandra şube hattı güzergahındaki 
halkın Semplon ve Konvansiyonel trenlerinden de istifadeleri içirl 
Kırklareli • Alpullu arasında her gün gidiş dönüş servisi yapmak 
üzere bir ray otobüsünün 1 Şubat 937 tarihinden itibaren işlem~ 
ğe başlıyacağı ilan olunur. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat ecııımesı. t 4UU) -
Güzel San'atler Akademisi 
Satınalma Komisyonundan: 

Akademi için 100 resim sehpası, 20 resim masası, 50 
tabure, 90 dolap, 1 dosya dolabı, 1 yazı masası, 2 para'" 
van açık eksiltme ile 1/2/ 193 7 Pazartesi günü saat 15 
de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1748 liradır. Mıı· 
vakkat teminat 131 lira 16 kuruştur. Talip olanların adı 
geçen gün ve saatte Cağaloğlundaki Yüksek Mektepler 
Muhasebeciliğinde bulunmaları ve bu nevi işlerle uğraş· 
trklannı tevsik eylemeleri lazımdır. Şartname bedelsiı 
olarak A kademiden alınabilir. İstiyenlere eşyanın şart'" 
nanıesine göre yapılmış resimleri gösterilir. ( 179) ~ 

lktfsat Vekaleti iş Da~resi 
üçüncü Bölge Am~rliğinden: 

İş sahiplerinin doldurmakla mükellef oldukları işyeri beyanna• 
tneleri bugünlerde dağıtılmıştır. Kendilerine henüz bcyannaJfl' 
gönderilmemiş olan beş kişilik işyeri sahipleri varsa müessesele
rinin bulunduğu mahaldeki en yakın mülki makamlara müracaııt• 
la beyannamelerini alıp doldurmaları icap eder. {.i· 

Beyanname vermiyenler hakkında İş Kanununun buna ait h 
kümleri mucibince derhal cezai takibata geçileceği ehemmiyetle 
ilan olunur. (372) 



-----==--===============--==--========== T A N 

Türkıye Cumhuriy Merkez anka 
ıo 1ene ve daha fula müddettenberi uhipleri tarafından aranıJmadıfmdm dolayı 29ff uydı 

kanun mucibince muhtelif banka ve müeaeseler tarafmdan Maliye Veklleti heubma muhafa. 
sa edilmek üzere- Bankamıza devredilen para1arm miktarı •iıda ıönerilmiftir· 

İfbu paralar Bankamıza devredildikl:ri tarihten itiban:a iki 11ne içinde uhipleri veya varialeri 
tarafmdan evrakı miilbite ibrazı ıuretile idare MerkesimiH veya lubelerimize müracaat edi. 
lerek almmadıklan takdirde 2794 aa:fıb kanunla tefkil olunan llDOl'tilman lalldıfma intikal 
edecektir. Bu müddetin hitamından sonra vaki ol.w milracutlarm hllkilmam addolunacafı 
ilin olunur. (340) 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Kimin namına 
yatınldığı adresi 

ve hüviyeti 

Yatıran Hangi Bankamıza tevdi T. 
şube 

E. J. Springer biraderler 
Pla.nWı Zade biraderler · 
Mişel M. Andriecevitch 
Hammalba.şı Hüseyin 
Hasan İbrahim 
K. 
Zchil Abdüllah 
Henry Pbilioosslan 

Meçhul 

" Harbiye Pangaltı' 
Meçhul 

,, 

" Losangelos 

Kendi İstanbul 24/ 8/ 936 .. " " .. " 24/ 10/ 936 
,, İzmir 19/ 7/ 935 ,, 

" 
Çek 

" 21/ 9/ 936 

Calüomia Kendi Mersin 8/ 4/ 935 
EMNİYET SANDIGININ TEVDtATI 

Milnir Peykhanede Cizdariye 
Mahl. Yeni sokak 

Fatma Zehra 

_E!ıat 

Mehme Gıı.lin 

İhsan 

~gırdıç 

Ha.!an 

K!mil 

Mehmet Ali 

Mehmet Ali 

Klmil 

:Atsa.f 
Hamdi 

Mehmet Fuat 

Huan Danyıı.1 

~bdlirrahman Kamil 

Selim 

~bdullah 

Mehmet Riza 

Emine Es&di 

Ramişger 

Emine Sıdıka 

Doktor Hafız Cemal ve Necip Ah· 
met 

'Mehmet Sedat 

:Ahmet Hamdi 

Neriman 

Fatma 

Fatma Atiye 

Mehmet Fehmi 
Reiıı Hasan Tahsin ve Veznedar Ri
fat 

Nazmiye 

Refika 

R~ibe 

Emine 

Mustafa Nuri 

~ebmet Sakin 

Makbule Talat 

Hılll Halit 

No. 2. Kendi Emniyet S. 16/ 12/ 935 
Aksaray Yusufpaşa ,, 
Sülüklü caddesi 
No. 12 
Üsküdar İhsaniye : 
Mahallesi Çiçekçi 
sokak E. 3 Y. 10 
HocapSJ?a Hüseyin 
Çelebi Mahl. Orha.. 
niye sokak No. 60 
Sanver Mesarburnu 
caddesi No. 24 
Kumkapı Çadırcı 

Ahmet Çelebi ma • 
hellcsi Nabi Paşa 
Yokuşu 16, 8, 20 
No. Aparman 
Beşiktaş Yeni Ma, 
halle Bakkal S. 
E. 14. Y. 24 
Emniyet Sandığı 

• 

• 

" 

" 

Eski Muhasebe memuru 
Sabık Emniyet Sandı~ı 
Emlak Memuru 340 
senesi temettüü 
Sabık Emniyet Sandığı 
Emlak Memuru 340 
senesi temettüü 
Sabık fJmniyet Sandığı 
Emlak Memuru 340 
senesi temettüü 
Meçhul 
Emniyet Sandığı 
sabık memuru 
Beşiktaş Sercnce Bey 
Yakuşu Servi S. No. 
11 Beyoğlu Emlaki 
Emiriye tahsildan 
Üsküdar Şeyh Camii 
Siileyman Ağa Mahal • 
leei No. 27 , 
Sultan Ahmet Tülbesin
de Reşit ef. H. ahçf 
Sultan Mahmut Tülbe
sinde Hoca Rüstem 
mahallesi Mektep So
kak No. 13 
Kadıköy Kurbahderc 
Hüseyin Pasa Mah. Ali 
Bey sokak N'o. 14 de 
Zeytin burnu fabri -
kaları mamul ambar 

,, 

,, 

" 
,, 

" 

" 

,, 

,, 

" 
" 

" 

" 

,, 

.. 

memuru Emniyet S. 
Gümülcine Orman ve 
Fen memuru Nuri F.c::i 
Kadıköy Osmanağa 
mahallesi No/ 16 
Kuzguncukta Nakkaş 
caddesinde No. 24 
İstanbul Senayi mek
tebi Bando muzika 
heyeti namına 
Bostancıda İç Erenköy 
Caddesinde No. 44 
Çarşıyı kebirde Ter
zibaşı Sokak N'o. 27 
Paşabahçesinde Reşadi
ye mahallesinde Çu -
buklu caddesinde Hacr 
Mehmed Mümtaz yanında 
Selimiye Dergahı şe -
rif ittisalinde Doktor 
Süleyman Enverin 
hemşiresi 

Beşiktaşta Valde çeş
mesi İdadiye cadde • 
sinde No. 101 
Beylerbeyi Adalı 
Sıhhiye memurları me
zuniyet cemiyeti na -

" 
,, 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

mma ,, 
Kadıköy Müradiye so-
kak No. 34 ,, 
Beşiktaş \'alde çeşme
si idadiye Cad/ No. 101 
Kumkapı Muhsine ha
tun mahallesi GürcU 
oğlu sokak No/10 
KUçükpazar Karakol So 
kak No/2 
Beşiktaş Maliy~ 

Tah. ,ub. memuru 
üsküdarda Salacak-
ta Sinan Paşa ca-
mi yanında Toprak 
sokak No. 6 
KadıköyUnde Ceviz • 
likte Hasrrcıbaşı so -
kak No. 76174 
Beyoğlu Gümüşsuyu 

Mühendis Mek. mü -
hendisi 

,, 

,, 

" 

" 
,, • 

" 

" 

" 

., 

,, 

" 
,, 

" 

" 
,, 

" 

il 

,, 
,, 

26/ 3/ 936 

,, 

,, 

,, 

2/ 7/ 936 

. : 

" 

" 

" 
,, 

,, 

,, 

" 

,, 

,, 
,, 

,. 

,, 

., 

• 

" 

-

Miktarı Adı 

----
T. L. 0,30 Mehmet Settar 

" 
1.30 

" 14.60 
.. 25.- Ömer Bican 
.. 8.25 

.. 0,81 
Hatice 

777,50 
. . . . . . . 

Ayşe Hayriye 

9.98 
92.55 Nurunnisa 

1.- Niyazi 

Şadan 
2.GJ. 

Zekiye 
1.04 

14.55 Hamdi 

Yueuf Ziyaettin 
1.-

Celal 
1.-

10.- Suıan 

Makbule 
152.66 

Ayşe 

52.86 Hanife 

0.70 
1.-

Mustafa Zekai 

Niglr 
.. 1) 42 

Ge. Süleyman 

36.49 

Mehmet Recep 
58.SO 

Handan 
36.18 

Mehmed Hüsameddin 
53.30 

41
·
52 

Mehmed Salil'!. 

33.35 M k. U llne 

5.-

5.55 

22.03 Sallhattin 

2.64 Mustafa Halit 

9,79 

3.65 Eınine Saffet 

Enver 

1.07 
Ahmet Selim 

3.23 

Sai~ 
-.76 

2.04 

Hüsniye 
2.47 

Mehmed CemiL 
3.73 

2.72 . 
Ali Nıya.zi 

2,73 

116.72 Ferit İbrahim 

13.49 Fatma Fitnat 

Mustafa Receı 

2.75 Fatma NSJSibe 

2.78 Ge. Ziya 

Kimin namına 
yatırıldığı adresi 

ve hüviyeti 

Yatıran Hangi Bankamıza tevdi T. 
şube 

Beşiktaşta Bayat 
Pazarında Kızlar a-
ğası apartmanı No. 4 ,, 
Gülhane Tababeti 
askeriye tatbikat 
mektebi hariciye 
muavin tabibi 
Heybeliada J akf so
kağında Şevki Bey , 
karısı 

" 

,, 
Aksaray Sofular 
Salih Ef. sokak 
No. 9 
Haydarpaşa Çayrr 
cadd<'si No. 44 Bay 
Fuat kızı 
Baytar Mektebi Ali
si sofracısı 

,, 

,. 

,, 

" 

Lalelide İkinci a -
partmanda ikinci 
katta No. 13 
Erenköy, Suadiye 
Bay Rifat köş • 
künde . ,, 
Fethiye, katip Mus
luhiddin mahallesi 
lbrahim ağa sokak 
No. 8 
!zmitte Hacı Ha .. , 
san mahallesinde 
eczacı 

Unkapanı civarında 

Şecaettin mahallesin 
de katip 
Kadıköyünde Cafer 
ağa mahallesi No. 25 
Darülmaliimat has -
tahane memuru 
Üsküdar Toptaşı tı
marhanede mukim 
Beşiktaşta Has fı -
rmda No. 13 
Balatta Pastırma ' 

yokuşunda No. 7 
Rüsumat memuru 
Sultan Ahmed Ka.. . 
basakal mahallesi 
Mor sokak No. 8 
Kızıltoprak Süley
man paşa çıkma -
zı Tevfik Bey köş • 
kUnde 
Çengelköy kuleli lise 
si doktor YUzbnı]ı 
Aksarayda Olanlar 
dergahında mukim 
Doktor Mustafa Ra-
şi t kızı 

Tavuk pazarında 

Hiiseyin ağa mahal.l 
lesinde KUrkçüler 
kapısı sokak No. 22 
Vefada Molla HUs 

I 

ref mahallesi elice çeş. 
mesi sokak No. 5 
Cerrahpaşa Ali Ket
hiida mahallesinde 
şevket Efendi so-
kak Kaymakam Sa-
it kızı 

Nişantaş Muradiye 
mahallesi Söğütlü 
sokak No. 23 

Davutpaşa mahalle .. 
sinde Hekim oğlu 
Ali Paşa caddesin -
de No. 52 

,, 

.. 

,, 

,. 

" 

" 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

". 

" 

,, 
KadıköyUnde Mühür 
darda Riza PSJ?a 
Karakol sokak No. 25 " 
Yerebatan Şengül 
yokuşunda No. 13 
Erenköy Tüccar ba-
şı köşkünde askeri 
senayi mektebi A-
telyesi işletme mü-
dürü yüzbaşı 
Katir ağa Bostan 
Ali rnahellesi Si .. · 
litbdar ağa civan 
No. 52 
Kadıköyünde Valde 
bağı Darüleytamında .. 
Veznecilerde Camcı 
Ali mahallesinde 
Hayriye sokak No. 7 ,, 
Kasımpaşada Balı~ 
ıiye Muhafaza bi • 
linci bölüğünde 
mülazım 

Babali Acı musluk 
sokak No. 15 doktor 
Modada Riza Paşa 
arsasında No. 15 
Şehremaneti memu-
rin kaleminde 
Çamlıca Kısıklı Ha.. 
cı Arif Köşkünde 
General Abdi kızı 

Erenköy Kraklı bağ 
caddesinde 

" 

,, 

" 

2/7/ 936 

,. 

" ,, 

•• 
" 

,, 

" ,, 
" 

.. 
" 

,, 

" 
,, 

• 
" 

,, 

" .. 
" ,, 
,, 

" 
., 

" 
" 

" 

" 
H 

" 
" 

" 
" 

" ,, 

" 
" 

" ,, 

,, 
,, 

" 
" 

" 

,, 
" 

2/7/930 

,, 
" 

" 

,, 
,, 

" 
,, .. 
" .. 
" 

" 

• 

s.ı• 

2.43 

1.311 

1.~ 

122.91 

s.SO 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez · ~ "r.':..bul411ııcUicraMenıurıuğunc1an, 

Adı 

Ahmed Nazzın 

İkb;ıl 

Hüseyin ŞUkrU 

Fikret 

Na.zb 

Fatma MUnevver 

Mahmut \'ahdetun 

SUleyman selAııaddin 

Meeut 

Mehmed Emın 

~ ffü:a 

Nuri 

Ratız Ali 

.Ali Rin 

B Satıf tlinı 

k d Heyeti umuıniyesinin tam an asın an: "7340. yedi bin üç yüz kırk" u:arr:ama ·fl~S~/ıl.. 
l. 

Pır Janta 
parlaktır. 
cazip kırm 
ve sedef ren 
ferine Baya 
lar bayılıyo 
Beyaz ve ren 
li titeıi 10, b 
yük ıs, aede 
titeıi 20, bü 
yük 30 kuru 
tur. 

Kimin namına 
yatınldığı adrem 

ve hüviyeti 

Yatıran Hangi Bankamıza tevdi T. 
fUbe 

Üsküdar Açık Türbe 

" 
de HUdayi Sok. 14 
Bebekte Suriye def
terdarlığından mu. 
tekait Hakkının "anmda 
Os 

.J il 
man beyde Hacı 

Mihak sokak Pa _ 
pazyan apartmanı 
No. 3 
Bakırköy Yenfma _ :- " 
halle ÜçUncu llO • 

kak General Vehbi 
km 

Kadıköy Kurbağalı 
dere UçUncU 80 _ 

kak 25 

._ ,, 

LA.lelide İldncl a • 
Pa.rtmanda 

.. 
Unkapanrnda Yavuz _.,,,." 
~lf Sina mahalle • 
sı Değirmen sok k. 
Fikri kızı a 

Bostancı Yeni kar. ·" " 
yed~ merhurn Üni 
veraıte mUderrı· 1 . s e. 
rinden Şekibln k .. 
kUnde 0~ 
Beyoğlu AYB.zpa.ş~ 
cami l!IOkak No. 51 
Ayuofya Üsk" Hl up • 

mahallesi N o. 2 ~1 Ayvansaray değir • 

• 

men mUdilrij • _ 
Beşiktrtf Abbas 8 • - ' " 

ğa mahallesi No. 33 
Sıh. Me. 
Yağ kapanında KA • 
znnbey hanında ta 

" 

yare levazım bahri~ 
ye ticarethanesi 
Silleymaniye Hoca r " 
Giyasettin mahallesf 
No. 38 .. 
Fener Tevkii Ca • 
fer mahallesi No. l5 
1'..• " nadıköy Moda cad-. 
desi Fransıı mtk

,, 

" 

,, 

" 

,, 

• 

.. 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

2/ 7/936. 

,, 

.. 
,, 

,, 

" 

,, 

• 
" 

" 

,, 

,, 

met takdir edilen Be .. ik•""'ta s· y .. 
'k v """9 ına.n. 

Miktarı paşayı. atı mahallesinde Beşikt.a§ 
ca~desı :e ... hat.ap meydanı .!!Okağmda 
k~.ın esin '9 ila 87 ve 8 ila 14 ve 14 
mukerrer yeni 79 ila 87 - ve hat.ap 
meydanı sokağında 8 ila 14 ve 14 

T L nıUkerrcr yeni 2, 9, 11, 13, 15, 17, 52, 
. • 4·66 44 46 48 , , ve numerataj .Beşiktaş cad-

desin_de 42 ila 48 ve hatap meydanı 
5 sokagında 11 ila 17 numaralan ve 

·72 
ta k d P~ ay ı ı_nucibince de Beşi~ cad 
desın~e eskı 79 ila 87 ve 8 ili 14 ve 
14 mukeıTCr ve Yeni 13 15 17 42 

l.17 44, 46, 48 numaralarla' m~rak~am' 
''bir tarafı Börekçi Mustafanın kah
ve dükkanı ve bir tarafı hatap mf!y. 
dam ve bir tarafı Çeşme sokağı ve 

-.A4 ~~afı rabii 'Bcşiktq caddesiyle çev. 
rıh ve Beşiklaışın mUtena yerinde ve 
tramvay caddesinde kain olan mağa-

13.84 za gediğinden mUnkalip Beşiktaş cad
desinde 79, 81, 83, 85 ve 87 ve hatap 

3.24 meydanında 8, 10 ve 12 ve 14 ,.e mU. 
kerrer 14 numaralarla murakkam 4 
~ap d~kkanı \•e 4 bap mağazayı ve 
Uzerlennde vaki bir bap gazinodan 

1.67 ibaret olan işbu gayri menkulün he
yeti umumiyesinin tamamı 4 hisse <>
lup bunun Halil lbrahime ait bir hls
sesi ipotek cihetinden açık arttınna 
ile satılacaktır. Elde mevcut takdi

l.04 r~ kıymet ~aPon.ı mucibince işbu gay. 
n mcnkulun evsafı berveçhi atidir: 

-.50 42 nunıerotaj No. h dükkanın önü ca

,,, 
T!QNAK CİLAS! 

Hasan Deposu: 
İstanbul, Anka
ra, Beyoğlu, Es
kişehir, Beşikta'-

T~~k 'Memur Aranıyor 
Şehrımızde maU bir ınüeaaeıe i . .. 

de kullanılmak üzere bir Türk çın te~ur_ne ve yazı itlerin-
funlardır: memura ıhtryaç vardır. Şerait 
~•kerliğ" ni bitirınit olacak ve 27 • 

lııe ~eya Yüksek Ticaret Mektebi yafını reçmıt olmıyacak, 
muadıJ tahsili bulunduğunu imtih me)zu!lub olacak veya buna 
ca ve T" k h · · · an a ıı at edecek Al l ur çeye er ıkı lııanda mütekab"l .. , man-
ecek derecede vakıf olacaktır. ı en tercume yapabi-
. Bu evıafı haiz bulunanlardan Fra 

cıh olunur. Yukarda yazılı tartları h n_aıbaf1 da bilenler ter • 

(~cŞ) e~emeıi ve müracaatların Jı~~:bu~ ~:~akların mü. 
. • . rumuzuna tahriren yapılmaaı ve bir fot ~ futuıu 1 ?6 

meıı . ogra raptedıl-

Nafia Vekaletinden· mekan \'e demir kepenk ve oluk zemi
ni karosiman döşeli ve bir kısmında 
ahşap merdivenle çıkılan amna katı 

2·38 olup elektrik tesisatı ,.ardır. 44, 46 
N?. lı dükkanlara gelince önleri de. 
mır kepenkli ve zeminleri ahşaptır. 

1.4 7 4 No. lı dükkana gelince ön il istor 
ve yanı demir kepenkli ve zemini ah
şaptır. Gazinoya gelince: Çeşme ~ 

2 kağında demir kapıdan girilerek ah-

26 İkincikanun 937 Sal .. .. • 
Nafıa V ckaleti Malzeme Eık!~~u s~t 1 ~ de Ankara da 
ranboJunun Kuzdağ Ab D me omısyonunda Saf
ı:ususi mukaveleli o:.ına~:a d ev~et ~rmanlarmdan veya 
rınde her hangi bir istas ar ~n esı I?ck ve .ana hat üze-
23200 lira muhammen bede~~ : 6 teslım edılmek ilzere 
traversin kapalı zarf usu]ı"yJe eık ·1000 ~det normal kayın 

Ek ·ı sı tmesı yap ı k sı tme şartnamesi ve t f .. ı aca tır. .64 
§ap merdivenle çıkıldıkta snlon halin 
de bir kat olup bu kısımda ahşap pa~ 

-.95 ravana ile ayrılmış iki oda ve üstün-
de evvelce yapılmış küçük bir makine 

karada Vekalet Maizem De ~rru.atı parasız olarak An· 
M e aıresınden alın b ·ı· 

uvakkat teminat 1 740 ı· d a ı ır. 
1 . . ıra ır. 
steklılerın teklif mektu l 

lmmış 1937 senesi müt P.a~ını N?fra ':ekaJetinden a 
1kincikanun 93 7 SaJ .. ea.?hıthk vesıkası ıle birliktt> 26 

~=~----'~~~~~~~~~--~tebl ka ısında kay 
~Lll"" \i:~'t'Aü&U6 •- ..., 

9.96 d.airesi va:cı.ır. Hatap meydanı cihe
tinde zemını ahşap demir pannaklık 
korkuluklu bir balkon ve bi k 
~ ~ _ . . r ısmın. 

k A ı gunu saat 14 e k d A k 
alet Malzeme Müd" 1 .. -·· a ar n arada y,._ 

ur ugune vermeleri rn?rm~ ... 
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Beyceğiz mahallesi 
No. 40 
Fatihte Ferhat ağa 
sokak No. 12 
Beşikta11 Türk Al! 
mahallesi No. 142 
ÜskUdar İhsaniye 
caddesi No. 102 
Sultanahmet Üçler 
mahallesi Üçler cad 
desi No. 8 
Kadıköy Bahariye 
caddesi Nail Bey so 
kak No. 6 Hamdi eşl 
Beşiktaş Türk AU 
mahallesi Tonos so-
kak 122 
Beşiktaş Valde çeş • 
mesi Ada sokak 
No. 32 
Kasımpa.şa KUc;Uk pi 
ya.le mektep 80 _ 

kak No. 10 
Sultan Ahmed üç. 
ler mahlllleıd ve cad 
desi No. 6 
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No. lı mağazalar vardır. Bu mağaza- A k S İ 1 K d 
lar zeminleri sokak zemininden 0·80 n ara a ına ma omı&yonun an: 
metre alçakta ve 15 No. lı dilkkin ise 
depo halindedir. Ve bunların zemin. 
lcri ahşap ve bakkal tavanlıdır. Her 
iki cephedeki pencereleri demir par
maklıdır. Caddedeki cephe birinci 
katı tuğla döşeli ve diğer cepheler 
sıvalı ve tamire muhtaçtır. Birinci 
katta elektrik tesisatı vardır. .Mesa
haaı gerek takdiri kıymet raporunda 
ve gerekse tapu kaydında musarralı 
olup beden du\•arlan kH.rgir ve dahi· 
li aksamları ahşaptır. Bu baptaki 
şartname 26 . 1 - 937 tarihındcn iti
baren dairemizde herkesin görebile
ceği mahalle asılarak 25 şubat 937 
tarihine rastlıyan perşembe günü sa
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde bi
rınci açrk arttırma ile satılacak ve 
en çok arttırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki: Yapılacak olan bu birin. 
ci arttırmada verilen bedel satılan 
1/4 hisseye isabet eden muhammen 
kıymetin yüzde yctmi~ beşini bulma
dığı takdirde en son arttıranm taah-

1 - Bir metresine 280 kuruş değer biçilen yetmişten 
seksen beş bine kadar kışlık elbiselik ve üç lira değer biçi· 
len otuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaş 1 Şu
bat 9 3 7 Pazartesi günü saat 1 O da kapalı zarf usuliyle 
Komisyonca satın alınacak kumaşların en az fiat teklif 
eden iki şahsa da ayrı ayn ihalesi caiz olacaktır. 

2 - Şartname on yedi lira doksan kuruş karşılığında 
Komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girmek istiyenJerin 
kışlık kumaş için 13150. kaputluk için de 7 250 liralık te· 
minat, şartname ve kanunda yazılı vesikalar içinde bulu· 
nacak teklif mektuplarım belli gününde saat dokuzdan 
evvel Komisyona vermiş olmaları. ( 6) ( 1 l 7) 

lstanbul 3 Uncu fora Memurluğun- ı 
dan:Erenköy MUnifpaşa 39No.da iken 
halen ikametgahı :meçhul Hadice va
risi ŞükrUye; 

P'lrau ı 10 11 ... ••~ ıua ..... 
•••• • , . ,, , ...... 1 

- Ü-S k u• •dar Orman MuamelaAİ Memurluğun.dan ~~::aa~h~a~:~i::~:raka~r:: 
b beşinci güne rastlıyan 12 mart 937 

M'kt Cinsi Bulundukları yerlere göre muhamm
75

enk edellerı cuma günü gene saat 14 ten 16 ya 

Alfred Baditinin Sultanabmet bi. 
rinci sulh hukuk hlkimliğinden iııtih· 
sal eylediği 936/19&> uyı ve 12 • l 2 
• 936 tarihli tahliye illmı mucibin· 
ce Istanbul 3 Uncu icra dairesmin 
936/ 2438 aayı ile namınıza gönderi. 
len tahliye emrine mUba§irhı veı dıği 
eerhe nazaran ikametglhınızrn meç
huliyeti hasebiyle ilanen tebliğine ka. 
rar verilmiş olduğundan i3bu ilin ta
rihinden itibaren 10 gUn zartınd:ı 
müddea.blh Beyoğkında Kuloğlu !IC>

kağında 3 numaralı haneyi tahliye ve 
teslim eylemeniz ve bu rnUddet için
d<> tahliye ve teslim eyleme7..,eniz 
hilkmü llam r.orla icra olunacağı \'e 
icabında icra ve lflb kanununun 26 
cı maddesinde yazılı diğer hilkilmle· 
rin tatbik olunacağı ihtar ve tebliğ 
olunur. (294901 

.J. AOUSSEI. 
..-___, ,.,,,, 1ee ••· Hı• .. ,,,•n• 

llTAlllUL, hrıfl• 
Thaı M•r4uı 12 flo. I• 

MalaaaMrıı ılraret a41ftlı ••ı• 
ıs "•·'• tırıı . ... ı.ı ıetarlftll. 

1 arı hl"t k" .. b" k 1 150 125 100 uruş k da d · · 2 · k arttırma 
51804 kilo meşe ve ma u omur ır enta ı , 

5 
,
30

, is, 
20 

a r aıremızde ncı açı 

39045 ,, ,, ,, odun ,, ,, 45, 40, 3 , ,. ile satılacak ve en çok arttıranın üs-
" ( 5 k tünde bırakılacaktır. Arttırmaya iş. 

70 yerli çay " kilosu 
4 uruş kentalı 20 kuruştan tirak için satılan işbu dörtte bir hıs-

13 9 5 d" et f urun çalısı ,, demeti 2' 5 • 1, 5 ve seye musip muhammen kıymetın yü.z-
~ 2 8 ~m fasulye sırığr " " 1 O kuruştan de yedi buçu~ nisbctinde ~Y akçc-

53 aa~'t çam kereste " 143 3000 " si veya bu miktar üzerinden milli bir 

17 meşe yollama ,, M3 3200 " _ k bankanın teminat mektubunu verme. 

3452 
" muhtelif cins çubuk ve sırık bir adedi 4,25 .1. 0,50 uruştan leri lazımdır. MUtcrakim vergilerle 

215 
" Akasya araba parmaklığı bir tanesi 3 kuruştan belediye resimleri ve vakıf icaresi 
" Muhtelif cins k life bir tanesi 100, 80, 2 5 kuruştan . borçlusuna ait olup 20 sı>nelik vakıf 

29 . " müsadere olunmuş muhtelif mahallerde bulunan yukarı?a mık· taviz bedeli mUşterisine aıttir. Ist. 6 ncı lcra Memurluğundan: 
Hazıne namına al 2490 say lı kanunun mevadı mahsusasına tevfıkan ve 2004 No. h icra ve iflas kanunu • Bir borçtan ı:lol:ıjı mahcuz ve para. 

t Yazılı emv 
1 

b"l'"t'b 15 ·· ··d un 126 dd · tevfikan hak ·1 · k ~r ve ecnası hanunen bedellerle 1 l/l/937 gününden ı ı ı ar gun mu • n ncı ma esme • Y" ı.evr1 meıınt: ara.- veriltn 2 adet 
hızalarında yazılı mu . l v ları tapu sicilleriyle sabit olmıyan i- maden koronic maa perde ve l adet 
d 1 k rttırma usulı e satılıga çıkarılmıştır. .. d'f 26/1/937 S 1 ·· potekli alacaklılarla diğer alakadara. çini 11oba nıaa boru ve 6 11andalya il-

et e ve açı a ~ 7 5 teminat akçelerile ihalesine musa 1 d a 1 gu· mn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu zeri meşin ve ı ad~t bir kişilik beynz 
.. Talip olanların d ' aşa Orman Dairesinde müteşekkil komisyon a hazır bu· haklarını ve hususiyle faiz ve ma- karyola 26 • 1 • 937 tarihinde aut 

nu saat 14 de Hay arp sarı'fe daı'r olan lddı'lllannı ı'IAn tari-
l3 den 1:5 e kadar Ber,iktaş Hannpa. ~~l~u~n~m~a~la~r~ı~·-(~2~8~0~)------:--:------------ıı-KA~~Yl~P~: 996~o)s;ıl~cl0l ~n~um~a~raııili·a;;r~a:hb;:acı; hinden itibaren 20 gUn içinde evrakı şa deresi 54 N. ıu Caferağa apartı. 

T.. k • müsbiteleriyle bi>.dirmeleri aksi hal- manmm önünde 1&tılacağı illn olu-~ .. Ur ıye 4 ' ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini de haklan işbu slciller:le belli olmı • "" ... 80 ., .. M FABRl.KALARI alacağımdan bUkmU yoktur. - Sev- yanların satış bedelinin paylaşılma- '!!!r.!!!'ur!!!'."'!!(~"~~'!!'!"'!!>!!!!!'!!!!"!'!!!'!!!!~'!!'!!~m!!!!!!''!!!""!"!!!! 
Şiş E ve CtAM SOSYETESiNDEN ·. ket. smdnn hariç kalaca klan cihetle al!- caat ederek l&Uf gününden evvel 

kadaranm işbu maddei kanuniyeye dosyasında mevcut veziyet ve takdl. 
ANON f b ikamızda mevcut katranlan ıat· Sahibl:Ahmet EmlD YAl..MAN - göre hareket etmeleri ve daha fazla ri kıymet raponınu görmeleri ve is-

Patabahçe Şite ve Ca?1 a · r uami 5-2-1937 tarihine kadar Umumt Neşr1yab (da.re ~en: malö.mat almak istlyenlerin 936/ 2750 tedikleri ta!ıilltı almıı bulunmalan 
ınak istediğimizden tal!~ler!y akıf hanındaki merkezimize mü 8. llAI Of d°"ya numaraaiyle dairemize mUra. l!zon geleceii illn olunur. (29491) 
hergün Bahçekapı' da Bırıncı · b"ld' ·ı· ·----a \... ylenıelerı ı ırı ar 4 
~ .......... K•racaat e 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan. 
Krem Pertev oldu. Bu krem 

Pertevin her zaman pek büyük 
bir itina ile ihzarında.n başka 

bir eey değildir. Krem Pcrtevin 
tertibine (gayrisa!) hiçbir 

madde jiremez. 

Istanbul 6 cı lcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesine karar verilen muhtelif 
eb'adda ev enkazı 25 - l • 37 pazart&
sl gUnU sa.at 9 dan 11 e kadar birin-
d açık arttınnası icra edileceğinden 
talip olanlann Sofularda Ortaceşme 
OksUzler sokak eski 28 yeni 7 No. ıu 

ardiyede huır bulunacak menwruıoo 
za mUracaatlan ilin olunur. 



12 TAN 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinai vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanmınıt yegane 
sıhhi ıaç boyalarıdır. 

!NGİL1Z KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

~~=~~--------~~~ 
Devlet Damf ryollan '' limanlar. 1$1etma U. idaresi llinlar1 

M hammen b•deli 653 lira 25 kuruş olan 19500 adet 
u l" 25 / 1/37 pazar-htelif eb'atta amyantlı bakır ronde a .. d 

mu .. .. dar a ada gar binası dahı!ın etesi gunu saat 1 O da ~ay p ş eksiltme ile 
ki 1 inci İşletme komısyon~ tarafı~d~n açlık. 49 liralık 

B . e gırrnek ıstıyen erın satın alınacaktır. u ış · · -· vesaikle ek-
muvakkat temınat ve kanunun . tayın ettı~~acaatlan la
siltme günü saatine kadar kornısyona mu 

zımdır. . d rasız olarak ve-Bu işe ait şartnameler komısyon an pa 

Umul bir öhrete sahiptir. Şerbet ı Safiyeti ve lezzeti itlbarile cihan:U kullanı!xr yemeklerde u.Jatalar. 
gibi tatlıdır. Tababette içmek sure : an oktu~. Kum, ta9, böbrek, 
da mayonezde tatlılarda nefasetine pl ky ~aracieğr hastalıklarında za-

rl'Imektedir. (95) 
• • 1(. 

ı Tevaiatmm Eksiltmesi. Afyon staıyonu 1 k makine deposu ve 
' idrar yolu bilhassa safra sarı ı ve Afyonkarahisar istasyonunda yapı aca · 

. ve yolcu peronu ınşa-müştıefnila tı, kanalizasyon tevsıatı, rampa 
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılı:ııştır. 

1 - Bu işleri keşif bedeli 270916.23 lıradır. . . k 

mesane ğı ... 
in a ıçınız. 

a.fr umumide bol bol Ha.san ~yt Y k 
115 

.ir:ıe 125 7.;.1ı litrelik te-
l Şişesi 50, bilyilk 75, tam lıtrelik tene e ' rY 

neke 600 kuruştur. Be vlu Beşiktaş, Eskişehir. l Hasan deposu: lstan bul, Ankara, yog ' 

İstanbul Nafıa ~~~ürl~~~~~~~t:anbulda Nafıa Müdür-
4~2/1937 Pcrşe.mbe g~;~ s~alli Kandilli Rasathanesinde yapı

lüğünde (2190) ~ıra ~eşı e etamirat işleri açık eksiltmeye ko-.. ,.•-.nm,htelif hına ınşaatı ve 

fa -~~- • !t..lt;a.~1-~ :-- ~ ~ d 1 k · leri enel hususi ve fennı İsteklilerin mektup1arırı?'31} elfı 1az 
1

\ l :,u§) ıılaiık bu işe benzer 
iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlü
ğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odasr vesikalariyle 
4/ 2/ 937 Perşembe günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğüne ıelmeleri. (258) 

Yılbaşı Piyangosunda 
Kazanamıyanlara 

MÜJDE 

leri projelerı ve saır evra ı 2 - İstekliler bu işe ait şartname • . . Afyon 
Devlet Demiryollarının Ankara, Haydar?~şa, Izmır ve 

. 5 1. ukabilinde alabılırler. veznelermden 13.5 ıra m · ·· .. saat 15 de 
E k 'itme 15/ 2/ 937 tarihinde pazartesı gunu . 

3 - sı İ U m Müdürlüğu Yol Ankara'da Devlet Demiryolları şletme ~u b,.,.ı,._ 
B• . . Knmıc:vnnıınrı::ı ,r,.nT Dairesinde toolanacak Merk~z ırınr.ı 

tır. . . k . . . teklilerin aşağıda yazılı te-
4 - Eksiltmeye ?'ır:bılme ıçın ~ k dar Komisyon Reisliği

minat ve vesaiki aynı gunde saat 14 e a 
--·- • .......... <.&.-. "'°'"'"lA.llc:t L 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 

C- Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası 
D- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmiye 

bir mani bulunmadığına dair imzalan tahtında tahriri beyanat. 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet 
bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. Yolları 
Yol Dairesine mürasaat etmeleri. ( 135) ( 411) 

22 - 1 - 937 - :=::ı 

Kulağınıza küpe olsun! 

Kull~nmakla Kabildir 
• -

. . Harfi.reti ür'atJe dil ürür • Bir hamlede nezle ve gripi geçınr. k GRlrlN almak 
Baş il•~ . • ir mafsal adale ağnlan anca. 

, ~. sın ' t• 1 , ,.,. ..,...buk def edilebilir. sure ıy e :ı.-- ~-

lıi=:== • Kat'i Tesir·==--

BÜTÜN KIŞ 
Bir kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. Bu ıay~de 

soğuk algınlığından 

Grip, nezle 
ve boğaz 

olmaktan kurtulursunuz. . 
AKRlDOL boğaz ve badem· 
cik iltihaplarını da pek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulunur. 

- • ..,,..,..~-..... • .., ac::.. uylLir. 

CEBiNiZDE 

İstanbul İthalat Giimrüğü Müdürlüğünden: 
Evvelce Üsküdar Balaban mahallesi Gerede sokak No. 13 °' 

oturan ve halen nerede olduğu anlaşrlamıyan Etem oğlu Eşrefe: 
Ülkü vapurunda çalıştığınız sırada kaçak olarak nezdinizdl 

bulunan fanele, gömlek ve sairenin 1918 sayılı kanunun 25 ind 
maddesinin l inci fıkrası mucibince müsaderesine ve 8 lira 49 
kuruşun cezaen sizden alınmasına ve oyun kağıtları hakkında ~ 
İnhisarlar İdaresine ma1ı1mat verilmesine 1918 sayılı kanunüJI 
55 inci maddesinde yazılı heyetçe 8/ 7 / 936 da karar verilmiştir· 

Bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde salahiyetli maksı11 
11 

••••••••••••••••••••••••-"' nezdinde itiraz edilmediği takdirde mazbatanın kat'ilesmis o
1
"' 

cağı ilan olunur. (386) Madeni kutularda kaşe 

A 
Gripe, nezleye, soğuk algınlığına, baş ve diş ağrılarına emsalsiz bir 

ilaçtır. Tesiratı hariciyeden bozulmıyan A L G o p A N 

------~--------------------------__ __,,__.,.,ill"' 

POKER 
Tıraf bıçağı yerine bafka bit 
bıçak verirlerse aldanmayınıı:· 

1srarla POKER 
PLAY 

hrat bıçaklarını İsteyini.z. ,. 
~ Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukıuk 

Hakiınliğinden: Davacı Ziraat Ban. 
kası Istanbul şubesi tarafından borç-------------------------~ lu Mehmet Nuri aleyhine açılan 174 
lira 71 kuııış alacak da· asmrn cari 

her eczanede 1 - 6 - 12 tanelik ambalajda bulunur. 

ismine ve sakallı marka sına lutferı ve daima dikkat. 

-----~~-------------
İstanbul Belediyesi İlanları 

, ' ~ I 
CEKILIŞ TAllHI Ölçüler hakkında mühim 

'#~BAT 9JJ 

Satış yeri Piyango bayile rile Yeni Postahane karşı-
11mda Erzurum Hanındaki Cemiyetin İlan İşleri Büro
sudur.. 'J07'' 

i LAN 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine göre ellerindeki 

baskül, kantar, terazi, tartr, litre, ölçek, metre gibi yıllık muaye. 
neye tabi ölçüleri, sahiplerinin en geç 31 / 1/37 günü akşamına 
kadar ayar memurluklarına müracaatla kaydettirmeleri gazete. 
lerle ve muhtelif vasıtalarla ilan edilmişti. Müddeti bitmek üze. 
redir. Alakadarların kaymakamlıklara ve ayar memurluklarına 
müracaatla ölçüler için beyanname kağıdı almaları, siliksiz ve 
temiz bir surette mürekkepli kalem ile doldurulup ayar memur. 
luklarma ölçülerini kaydettirmelerini aksi takdirde haklarında 
kanuni takibat yapılacağı ehemmiyetle ve tekrar ilan olunur, 

duruşmasmda Meiırnet Nurinin Ku

ruyemiş çarşısında 9 numarada mu
kim iken halen ikametgahı meçhul 

bulunması hasebiyle ilanen yapılan 
tebligata rağmen 19 • 1 - 937 tarihin
de mahkemeye gelmemit, ve vekil da
hi göndennemiş olduğundan müdde-

aleyhe berayı istiktab mahkemeye 
gelmesine ve gelmiyecek olursa is

tiktabdan çekilm~ addHe mübrez se. 
nedat zirindeki imzanın kendisine ai
diyetine karar verileceği hususunun 

Halis ve hakiki tabletleri sıhh 
soğuktan ve bütün ağrılardan " 

ihtiraı suretiyle muamelenin gıyap 
karannın ilanen ve 20 gün milddetle 
tebliğine mahkemece ka.Nlr verilmiş 
olduğundan 5 gün zarfında itiraz e
dilınedigi ve yevnı.i mahkeme olan 20-

ism:ne Dikka~ 

2.937 tarihine müsadif cumarte 
. o 

nü saat 10 da mahkemeye ge 
diği takdirde gıyaben r- .. !ıkeDleY ııt 
vam olmıacağı il! en tebliğ oJtJfl 


