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Sulh Yoluyla Kazanılan Milli Zat er 

Konsey hazırlanan mukavelenameyi 
dünkü toplantısında tasvip etti 

Konseyde 
bakanları 

dıs , bulunan 
birer nutukla 

siyasetimizi alkışladılar 
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i Atatürk, icra Vekilleri 
~ 

i Heyetini ve G. Kurmay ~ 

Hatay ve 
İngiltere 

; Başkanını Tebrik Ettiler~ 
'''T • • k M t • • d Ankara, 21 ( A.A) - Rei•icümhur Ata- yette bulunduğunu göıteren yeni bir örnek ~ 

Ur • ıye on ro en ~uı:rrk: Ba,vekil lnönüne fU telgrafı çekmi,ler- olmuıtur. Türkiye Cümhuriyeti hükumetinin ? 
" bu •İyaıet kavrayıfının dünyada ıulh ve ., 

Hatay'ın mukaJJeratını tayin eden kara- huzur i•tiyen ve bunun ica~ı tabiiıi olan ~ 

Ahmet Emin YALMAN Sonra Cenevrede de ~ nn konıeyden çıkmıf olduğunu Hariciye hakıeverliği ııar edinmeyi 1az.ilet bilen bü- ~ 
~ Vekilimizin fimdi aldığım telgrafnameıin- tün dünya milletlerince takdirle karıılana- ~ 
~ den anladım. Baıarılmıf olan milli davada cağına fÜphe yoktur. Türkiye Cümhuriyeti ' 

M ontröde evimizin tam sa
hibi mevkiine vardıktan 

aonra bizim için açık bir meıele 
lcalmıttı: Cenup hududumuzda 
eınniyet ve iıtikran temin et
nıek ve 1921 anlatmaıile hak ve 
emniyetleri bize kartı taahhüt 
edilen Hataylı kardetlerimizi 
nıukadderatlanna cidden hakim 
bir hale çıkarmak. •• 

d U •• n y s 1 u h u· . n u·. b ı· ~ takip olunan medeni ve inıani uıule, ar•ıu- haklı olduğuna kani bulunduğu davaıını , ~ a r ~ luuıl layık olduğu kıymetinin verileceğine büyük ve adil hakem heyeti olmcuını daima ~ 
~ füphe yoktur. arzu ettiği ve bu sıfat ve ıalô:hiyetinin daha .., 

kere da h a k U rt a rd 1 
~ Bu eser, Cümhuriyet hüktimetinin milli rok relin meseleler hallinde en yüksek kucl- ? 
~ meseleler üzerinde ne kadar ıaımaz. bir elik- ret ve kuvveti haiz. olmcuını temenni eyledi- ' 

,, ~ katle Jurcluğunu ve onları en makul tarz- ği Cemiyeti Akvama bırakmakla insanlık ~ 
r------"'oe""'.,..."""""--"""'4~-------------- ~ larda intaç için ceıaTet ve feragatle hare- namına uabetli bfr harekette bulunmuıtur. ~ 

Cenevrede hazırlanan anlaşma, 
harice k&r§ı olan hesaplarımızda a
~ik kalan eon noktayı tamamlamış • 
ti?'. laln ız tatbikat meseıesınde kar
•• tarafın tam hüanUniyet gosterme· 
il ,arttır. Biz kendi hesabımıza an -
l&fmanm hükümlerine en dürüst ve 
temiz bir tarzda hürmet gösterece -
tiz ve karşı taraftan ayni şekilde ha 
reket bekliyeceğiz. 

Bugünden sonra bu meeeledekl bU 
tun alakamız, bize karşı alınan taah
hütlerin lafzına ve ruhuna tamamile 
Zil.yet gösterilmesinden ibarettir. 

Cenevredeki müzakereler esnasm
tla bitaraflardan ve bir kısım dostla
l'Unızdan çok yardım gördük. Buna 
le,ekkür etmeyi unutmayız. Bilhassa 
lngiltere Hariciye Nazın M. Edenin 
anı. bulmak hususundaki canlı çalq
~armı hürmetle zikrederiz 

Biı ıüplte ve teıecJcJüı 

Y alnız bir nokta hakkında te -
essür duyduğumuzu gizliye -

lniyeceği.z. Bir aralık resmi lngiltere 
ilin tavır ve hareketi ve bir kısım !n
Ciliz gazetelerinin lisanı bize ,u ka -
lıaati verdi : lngiltere bizim 91.llh hak
kında.ki niyetlerimlzden tamamile e-
1rıln değildir. Sancak meselesinde bi
tim karşılıklı emniyet ve sulh siya -
letimlzden uzakla.,tığlmlza, devamlı 
bir dahili inkişafa macera arzularını 
tercih ettiğimize ve gi.lnün birinde 
bu macera emellerinin lngiıtere ınen 
faatıeri aleyhine de tezahür edebile
ceğine zahip olmuştur. 

Tüık. - Fıanm anlaımastntn tahakkuk sahası olan Türk Hatay . . 

Cenevre, 27 (TAN) - Hatay meselesinin halline ait olan ra
por bugün saat bir buçukta, Milletler Cemiyeti tarafından tayin 
olunan raportör, yani İsveç Hariciye Nazırı Sandler tarafından 
okundu. V c Milletler Cemiyeti Meclisi tarafından kabul olundu. 

Raporun meclis tarafından kabul olunması Üzerine evvela Türkiye 
Dışbakanı Doktor Rüştü Aras söz alarak bir nutuk söyledi ve Türk Fran
sız dostluğunun bu anlaşma ile kuvvetlendiğini anlattı. Daha sonra Fran
sa Dışbakanı M. Delbos söz alarak Türk ve Fransız dostluğu üzerinde 
kuvvetli beyanatta bulundu ve yapılan anlaşmanın iki memleket ve mil
let arasında dostluğu kuvvetlendirdiğini ve sağlamlaştırdığını anlattık
tan sonra Suriyenin de Türkiye ile dost yaşaması .lazım geldiğini söyledi. 

Daha sonra Romanya Dışbakam söz alarak, bır taraftan küçük ltillf, 
diğer taraftan Türkiyenin mütefikiolan Balkan devletleri namına Tür
kiye ile Fransa arasında yapılan itilafnameyi tebrik etti V~ Doktor Tevfik 
Rüştü Aras hakkında stayişkarane sözler söyledi. 

Dost lngilterenin bizi tamamile an 
la.ınaması, bizim Hatay meselesinde- Daha sonra lngiltere Dıı;ıbakanı 
ki saiklerimizi takdir edememesi ve Mister Eden söz alarak, irat ettıği 
biıiın macera sevdalarına kapılabile- rıutukta, Türkiyeyi tatmin eden bir 
eeğimize bir saniye için bile ihtimal suretihal bulunması yüzünden mem
\'erınesi bizim için acıdır. nuniyetini bildirdikten sonra Türkiye 

Biz İngiltere ile aramızda kurulan cümhuriyetinin Montröde olduğu gibi 
kal'fılıklı emniyete çok kıymet veri- Cenevrede de bir defa daha cıhan 
~ruz. Ve bunu yakm 9arkta sulh ve s~lhüne hizmet ettiğini anlattı ve nok 
lıtıkra.rm en mühim temeli addediyo- san kalan bazı noktaların da hallcdi-
l'uz. .ıeceğini söyledi. · 

İngiliz dostlanmızm ,u noktayı Daha sonra söz alan Sovyet Birli-
takdir etmelerin! isteriz ki Türkiye ği Dışbakanı Litvinof, Türk dost 
CUınhuriyetinin harici si~asetinde luğunun değeri üzerinde beyanatta 
lnaceranm hiçbir yeri yoktur ve ola- bulu~m~ ve Türk dostluğunu met
lrıaz. AtatUrkUn Türkiyeye ve cihan hetmiş,.r. 
lltılhUne en büyük hizmetlerinden bf- Sone/ferin raporu 
l'i, 'l'Urk milletinin bütün eski hesap- Raportör Sandlerin bugün Milletler 
1-nnı ıkapaması, yeni arazi iştahla- Cemiyeti Konseyinde okunan ve kabul 
rtnı ve kaybedilen yerlerin geri alın- olunan uzun raporunun hulasasını bil
it\~ emellerini taınamile tasfiye et· diriyorum: 
~1 ve eski hasmılarm hepsiyle sıkı .-'1 _ ~apc'lıJG1 dahili işlerinde tam 
11t )'&km bir dostluğa giriş'ieaidlr. > \ 

[Arkuı 9 uncuda) .,, (Arkası 8 incideY 

Horicive Vekilimi\ Dı. T evlik 
Püstü Aıa• 

~ ket ve faaliyete geçebilecek enerji ve kabili- {Arkası 9 uncuda] ' 

~,,~~~~~""''"' '"'~""""' "'"'~"""'"''"'' 

Suriyede 
menfi 

nümayişler 
Hariciye Veklleti 

teşebbüste 
bulunacak 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden) -
Bu akşam buraya gelen malumata 
göre, Suriyede karışıklıklar çıktığı 
ve bazı menfi tahrikçilerin (bu arada 
\'atanilerin) Halepteki konsoloeluğu 
muz önünde bazı nümayişler yapmak 
istedikleri anlaşılmıştır. 

Sancak halkının ve Hatayın istik
laline ka vuşma8ını ho§ görmiyen bu 
menfi nıhlu insanlar, talebeyi teşvik 
etmiye, Şam, Halep ve Dirzorda dük· 
kanlan kapamak suretiyle kargaşalık 
Çlkarmıya teşebbüs etmişlerdir. Po
lis, Türk komıoloehanesinin etraf mı 
kordon altına u.lmıya mecbur olmuş
turt 

[Arkası 9 un ~·ıJa] 

Her tarafta 
miting ha
zırlanıyor 

lstanbulun Elektrik Davası 

Şirketin halktan çek· 
tiği milyonlann çok 
feci bir bi18nçosu 

Saat, kutu, kofre kirası diye ver

diğimiz paralar milyonları aşıyor 
Şimdiye kadar Elektrik Şirketine dair yazdığımız yazılarda 

Şirketin kazandığı paralan hangi maskeler altında gizlediğini, ne 
gibi yollardan harice kaçırdığını ve ıcne~erdenberi ne yolda do
laplar çevirdiğini gösterdik. 
. İstanbul Elektrik Şirketinin müşte 1 

rilerle olan münasebetleri başlı başı- T • • d 
'na bir faciadır. Senelerden.be~ ~al~ 1p1 en 
tan mukavele haricinde türlü turlu 
isimler aıtmda paralar ç(j{ilmiştir. Sonra 
B u y o 1 d a k l h a r e k e t 1 e r- • • 
den b a z ı l a r ı o k a d a r 
açıktır ki, Şirket tevile bile mecal 
bulmamış, aldığı fuzuli paraları gerı
ye vermiye hazır olduğunu bildirmiş· 

tir. Tarifeye taalluk eden diğer bir -
takım işler vardrr ki bunlann muğ -
lak bir hukuki mahiyeti vardır. Hü
k\lmetçe yapllan incelemelete engel 
olmasın diye bu bahse şimdilWt gir
memeyi tercih ederiz. 

Oturan Vapurların Kurt::ınl· 

masma Çalışılıyor 

Vekiller Heyetinin Halktan fuzuli olarak çekilen pa
raların bir kaç şeklinden !kısaca bah-

Dünkü Toplantısı sedelim: 

Ankara, 27 {Tan Muhabirinden)
BugUn Bakanlar Kurulu, saat 19 da 
Bqvekil İsmet lnönUnün köşkünde 
toplanmış ve toplantı saat 24 e kadar 
devam etmiştir. HükUınet, bu toplan. 
tıda Cenevreden gelen anlaşma metni.. 
ni tetkik etmiştir. 

Ankara mahfillerinde bu anlaşma 
sulh yoluyla elde edilebilecek aza.mi 
had ve en müsait ,ekil olarak kabul 
edilmektedir. 

CUmhuriyet Halk Partiai Gnıpu, 
yarm Kamutay heyeti umumiyesin
den sonra toplanacak ve Hariciye 
Veklleti Vekili Şükril Saracoğlu va. 
ziyeti izah edecf!Ktir. 

<Arkası 9 uncuda) 

8 liralık. saat 138 liıoya 

Bir elektrik saati meselesi var. 
Mukavele mucibince şirket, elektrik 
saatini kiraya vermek veya müşteri
ye satmak hususunda muhayyerdir. 
Bu hiyar hakkını kira lehinde kul
lanmlştır. Senede alınan saat kirasl 
altı liradır. Halbuki saatin kıymeti 
sekiz liradan ibarettir. Böylece bir 
sene dört ayda saatin bedeli kira §ek
linde ödenmiş oluyor. !stanbulda 23 
senedenberi saat kirası veren milşte. 
riler buhmduğuna göre 8 liralıık bir 
saat mukabilinde şirket böyle bir 
müşteriden 138 lira para çekmiş de-

mektir· J 
(Arkası 9 ~~ •. 

;,.+. - ~ 

Ka,. c/indi, lokal sokallaı henüı 

'emizlenemecli 

[Yazısı 9 uncuda] 
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No. 21 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Göçebelerde düğün 
ve balay• 

•• • Gelinle 
kamış 

guvelJı üç gün bir. 
koyarıar kutübeye 

Deveyi kadın, kadını deve yapma
eını bilen bir göçebelinin düğününde 
bulunsam! Ah onların eğlencelerini, 
adetlerini bir görsem! Yarın Nusay
binden buraya gelip düğünü görme· 
yi içim çekiyor, çekiyor amma ne 
yapayım ki, burada kalmayı da go
züm pek yemiyor. 

Yol arkadaşıma sordum: 
- Bari siz anlatsanız fU düğünle-

ri... . 
- Anlatmak iyi. Fakat gözünüzle 

görmeniz lazım ... 
- :Muhakkak yarın gelelim mi?. 
- Orasını siz bilirsiniz. Fakat ba-

na kalsa, madem ki, bu taraflarda 
daha haylı dolaşacaksınız, herhalde 
bir düğüne tesadüf edersiniz. Maa • 
mafih ben size kLBaca bahsedeyim ... 
Buralarda göçebeler arasında bir iı.
det vardır. Evli olmıyan kızlar başı 
açık gezerler. Ancak evlendikten son 
ra baş örtülür. Bekar erkekler saçla
rının örgülerinden tanındığı gibi be· 
kar kızlar da başla.rının açık olmala
rından tıanılır. Şimdi gelelim dUğtine: 
Düğün gUnü sabahleyin erkenden ge 
lini güveyin kulübesine ve yahut ça· 
dı.rma getirirler. Orada süslerler püs 
lerler. Giydirirler ... 

- Nasıl süslerler? .. 
- Evvel! b~ma bir hotoz geçirir 

ler. 
- Tabii bu hotoza kızın yaşı kadar 

da mendil eararlar .. Vay evde kalmış 
geçkin kızların haline! .• 

- Sonra üzerine bir cepken giydi· 
rirler. Ayaklarına ~alvar ve ya.hut 
yollu entari geçirirler. Başına ve ger 
danma nekadar altını, zinet eşyası 

varsa takarlar. Ve bir devenin üze -
rine bindirirler. Deve sureti mahsu
ıada düğUn için hazırlanmış, üzerine 
halılarla örtülmüş, püsküllerle süs • 
lenmiş bir taht kÔnmuştur. Deve ge· 
lin hanımın önUnde yere çöker; ge
lin iki kız arkada.şile beraber bu tah· 
ta kurulur ve böylece, köyün en ih
tiyar, en ileri gelen adamının kulü • 
besine veya çadırına doğru yol alı • 
nır. Devenin önünde köyün delikan
lıları atlara binerek davul ve zurna 
çalarak ilerlerler. İşte düğün alayı 
başlamıştır. Düğün bu ileri gelen a
damın evinde yapılır. Kadın, erkek 
bütün köy halkı burada toplanır. 

- Peki bu kulübe o kadar halkı 
alabilir mi?. 

- Kulübenin almaema !Uzum yok· 
tur. Çünkü düğün meydan düğünü -
dür. Zaten herkes dışarda eğlenir. 

Gündüz çok sıcak olursa muvakkat 
çadırlar kurplur. Hoş zaten halk sı -
cağa güneşe alışkın olduğu için açık 
ta bulunmaktan müteessir olmaz ya. 
Erkek kadın burada güveyi ile geli
nin etrafında elele tutu,up hora te
perler ve aktama kadar eğlenirler. 

- Çalgıları, sazlan yok mudur? .. 
· - Tabii vardır. Fakat her köyde 
çalgıcı bulunmaz. Bulunan köylerden 
davet tizerine gelir. 

- Para ile mi gelirler? 
- Para ile de gelirler. Fakat ek -

.eriya boğazı tokluğuna ve eğlenme 
için gelirler .. 

- Para aJırlanıa kaç para alırlar? 
- Çalgıcı wıtuına göre ... On ku· 

nış. On bef kuruş. Bazan da pek pek 
yirmi kW'Uf ! 

Bu rakamlar k&J1ııımda hayretten 
kendimi alamamıftım. Demek, "Sa -
nayii nefise erbabı,, cenup çöllerin -
de bile karınlarını doyurmak imki.
nmı bulabiliyorlardı.! 

Sordum: 
- Ne çalarlar bunlar! •• 
Yol arkadqım izahatına oevam 

etti: 
- En belli b1.4h çalgıları kaval. 

Ve bir de dört köee bir kemandır. Ke
manın Uzeri deve kursağından yapıl 
mıştır. Bu, alete gayet tannan blr 
ees verir. 
Arkad~ım bunu söylerken etrafı

llll:Z:da bulunanlardan biri derhal bir 
pdrra koşmuş ve bu kemanı getir -
~ti. Hakikaten dört köşe bir aletti 

bu, üzerinde at kıllarından bükülerek 
yapılmış teller vardı. Tıpkı olta gibi.. 
Mesela izmarit oltası ince tel, çine -
kop oltası kalın tel hizmetini görü -
yordu. Cenup ovalarındaki san'at -
karlar işte bu oltayı at kıllarile nağ
meleri yakalıyorlar, ahengi buluyor
lardı. 

Kemanı getiren adam ayrıca bir de 
siyah, yuvarlak bir madde gösterdi. 

- Bu da nedir? Diye sordum. 
Yol arkadaşım derhal söze karış -

tı: 

- Reçine! .. 
Reçineyi nerede buluyorlardı? Bu

ra..c;ı çam mıntakası değildi. Dışar -
dan getirtmek te herhalde çok müş· 
küldü. 
Arkadaşım izahatına devam etti: 
- Reçine! Fakat reçine değil de· 

di. Deve pisliği! .. Bu pislik kurutu • 
lur ve sonra reçine gibi yayın Uzeri· 
ne sürülür. Bu suretle ses daha a -
henktar olur ... 

Evet, hakikaten bu madde deve 
pisliği idi. llahi deve! Senden her şey 
umardım amma, tersinle giizel san
atlerin bu kadar mühim bir şubesine 
müdahale edeceğin aklımdan bile 
geçmezdi!. 
Arkadaşım: 

- Evet, dedi. lşte bu sazlarla be
raber eğlenirler .. Güvey bir oğlak ke 
ser. Ayranlar b:ızırlanır. Yemek ye-
nir. 

- Rakı? .. 
- Rakı yoktur. En belli b~lı ye· 

mek, pllvdır. Plavm ortaınna b\r baş 
koyarlar herkes etrafına çömelir ve 
yerler ... 

- Bu. kadar kaşığı nerede bulur -
lar? .. 
Arkadaşım güldü: 
- Kaşık mı? Kaşığa ne lüzum var 

Allah kaşık vermiş. Avuç ne güna du 
ruyor.! 

- Ay avuçla mı yerler? .. 
- Fakat bunun da bir usuıu var -

dır. Avucu şöyle büzmek ve kaşık şek 
line koymak lazımdır. 

Ziyafet hususunda zannedersem bu 
kadar izahat kafi idi. Arkadaşıma 
sordum: 

- Peki hora tepildi. Yemek yendi. 
Çalgılar çalındı. Eğlenildi. Sonra? 
Sonra gelinle güvey ne yaparlar? 
I Arkadaşım güldü: 

- Evet dedi. Bu kadar merasimin 
bir nihayeti olması lazımdır. Gelinle 
gllvey için umumi çadırlardan 20 -
25 metro kadar uzak hususi bir daire 
yaparlar. Bu daire ekseriya kamıştan 
örülmüştür. Burası ancak iki üç met 
ro murabbaı kadar bir yerdir. üstti 
açıktır. Akşam olup ta etraf karar • 
mıya başladı mı, her ikisini de alayla 
buraya sokarlar ... Yeni evlilerin bal 
ayları üç giln eUrer. Üç gün bu çatı
sı gökyüzü olan yeni kamış evlerinde 
kalırlar .. 

- Sonra? .. 

- Sonra, ev yine merasimle yıkı • 
lır. Ve damatla gelin herkesin bulun 
duğu yere, umumi çadırlara avdete
derler ... 

- Herkesin içine mi? .. 
- Evet.. Artı.k biribirlerine iyice 

alışmış eskimişler demektir. Bundan 
zonra.sı için bir beis yoktur! 

Belediye 
bütçesine 

ilaveler 
Belediyenin 937 bütçesinin hazır· 

lanması bitmek üzeredir. Geçen yıl
lara nazaran fazla tahsisat konul
muştur. Bilhassa yeni bütçe, sığınak 
yapmak ve maske temin etmek 1ü -
:rumlan gözönUnde bulundurularak 
yapılmaktadır. Bundan başka fen 
müdürlüğü bütçesine yolların mUte -
mn.di tamiratı için geçen yıllardan 

fazla para konulmuştur. 

.TAN 28 - 1. 937 

Esnafa vardım 1 

projesi kat'i 
'Kongreye 

iştirak 

Eden 

~urahhaslar 

Denizyorllanna ait 
28 vapur 5 yılda 

şeklini ahyor yenilenecek 
Esnaf cemiyetleri yardım projesi 

t:uıdik edilmek üzere ticaret odası 
umumi katipliğine verilmiştir. Proje 
bu hafta tasdikten çıkacaktır. Bun· 
da.n sonra cemiyetler reisleri tekrar 
toplanmıya davet edilecek ve yardım 
teşkilatının idaresi için yedi kişilik 
bir heyet intihap edeceklerdir. Bu he 
yet fahri olarak çalışacaktır. Esnaf 
mürakabe bürosu müdürü Kazımın 
verdiği malumata nazaran, esnaf ce 
miyetleri arasında yardım teşkilatın 
dan kaçınmak arzusunu besliyen bir 
cemiyet yoktur. Gerçi çiçek ve fidan 
bahçivanları cemiyeti bu yardım işi 

hakkında henüz kararını bildirmiş • 
tir. Fakat, kongrenin karan kat'i ol
duğu için ve bu yardım teşkilatından 
küçük cemiyet azalan da az bir pa 
ra ile istifde edeceğinden bu teşkila1 
umumi bakımdan çok ehemiyetli te
lakki edilmektedir. 

Birikmiş 
Belediye 
Vergileri 
Belediye reisliğinin tiddetli bir ~ 

mimi üzerine tahsil §Ubeleri birikmi§ 
ışık ve temizlik reeimlerinin tahsili 
için faaliyete geçmişlerdir. 

935 ve 936 yıllarına ait resimler bir 
arada çıkarılmakta ve alakadarlara, 
on günlük mühletle tebliğ edilmekte· 
dir. 

On gün zarfında borcunu ödemi yen 
mükelleflerden bu vergiler ~aciz yo
liyle alıruı.caktır. Yalnız sokaklardı\, 

lamba bulunmıyan bazı binalardan da 
ışık vergisinin yanlışlıkla alınmasına 
teşebbüs edildiği görülmüş, bunun 
tashih edilmesi için şubelere emir ve· 
rilmiştir. 

Diğer taraftan bu seneye ait bi
na vergisinin de tahsili için çalışıl
maktadır. Bu verginin tahsili mar
ta kadar bitmiş olacak, sonra baka· 
ya hcsaplannm tahsili için tedbirler 
alınacaktır. Bunun gecikmesi, vergi 
şubelerinde bakaya heıııaplarının devr 
muamelesinin uzamasından ileri gel
miştir. 

Esnafların T eıçil Muamelesi 
Esnaf cemiyetleri izalarmm tesçil 

muamelelerine süratle devam olun • 
maktadır. Her esnafın ayn ayn kar
ton dosyalar içinde sicilleri yapılmak 
tadır. Statistik bakımından çok önem 
Li olan bu iş ic:in her sanat için ayrı 
renklerde fişler doldurulmaktadır. 
Mesela küc;Uk tacirler için kırmızı. 
meslek müntesiplerine mavi, küçük 
sanatkarlara sarı. müstahdemlere be 
yaz, nakliyecilere de gri renkte fişler 
tahsis olunmuştur. 

1 Guruplayapılan 
Son müzakere 

Dünkü toplan tıda bulunaniar .• 

Posta Telgraf 
kongresi dün 

şehrimizde toplandı 
Balkan antandı ve küçük antant 
mümessilleri hazır bulundular 
Balkan Antantı iktisat Konseyinin son Bükreş toplantısında verilen ka 

rar üzerine Balkan ittifakına girmiş olan hükumetlerle küçük itilaf hü • 
kfımetleri mUmesilleri, posta telgraf işlerine ait meseleleri görüşmek Ü· 

zere dün şehrimizde toplanmıştır. lç tima ticaret odası salonunda yapıl • 
mıştır. 

Toplantıya Yunanistan namına Bo 1 
gas, Yugoslavya namına Sopoviç ve 
Zlotonoviç, Romanya namına Elilo 
ve Roskp., Çekoslovakya namına Fe· 
reze ve hükümetimiz nf.mına posta 
telgraf işleri reisi mühendis Necati 
Toner, Nafıa Vekaleti muhabere ve 
mürasile müdürü mühendis Emin, .:3 

tanbul P. T. T. müdürü mühendis 
Mazhar iştirak etmişlerdir. 

Dünkii trıplımhıia komşıı dPvlPtl~ -
rin delegeleri hükumetleri namına 

posta ve telgraf iıjlerine ait raporla· 
n okumuşlar ve bu raporlar üzerin· 
de müzakerelerde bulunmuşlardır. 

Bu arada beynelmilel telgraf işle
rine ait nizamnameler gözden geçi -
rilmiş ve müşterek metinlerin hazır
lanması için bazı esaslar tesbit olun 
muştur. Dünkü mUzakereler yalnız 

telgrafçılık noktasından teknik ve 
servis işlerine mtinhıum kalmıştır. 

.Daha üç dört gün kadar devam ede • 
cek olan müzakerelerin neticesinde 
tesbit olunacak umumi kararın bir 
sureti de Kahireye gönderilecektir. 
Gelecek sene Kahire kongresine gön· 
derilecek olan bu karar, Türkiye ve 
komşularının umumt bakımdan bey • 
nelmilel muhaberat ve mürasil:i.t iş· 

terinde iktisadi vaziyetlerini tebarüz 
ettirecektir. 

Çocuk himaye 
Hel)ef lerinin 
Yeni şekli 
Mekteplerdeki yoksul çocukları ko

ruma işledni.daha iyi bir dilzene koy
mak m11ksadivle kurulan tali komis
yon, dün de Parti binasında maarif 
müdürü Tcvfiğin b~kanlığında top
lanmıştır. 

Komisyon dünkü toplantısında tct· 
kiklcrini tamamlamış, raporunu ha
zırlamıya başlamıştır. Yakında umu 
mi heyet toplanf' cak ve bu mesele 
hakkında kat'i bir karar verilecek -
tir. 
OğrendiğimiU? göre, tali komieyon 

himaye heyetlerini bir birlik haline 
~etirmeyi münasip görmüştür. Her 
himaye heyetınden seçilecek birer de
lege bu birliğin umumi merkezini teş· 
kil edecektir. 

Birlik idare heyeti bütün himaye 
heyetlerinin çalışma §ekilleri hakkın 
da direktifler vere<!ek, himaye heyet
lerinin gelirlerini çoğaltacak tedbir
ler alacaktır. 

Fazla alınan yol vergileri 

Denizyolları işletme idaresi kad • 
rosunda çalışan 28 vapurun yenileş • 
tirilmesine karar verilmiştir. Bu ye -
nileme, Avrupada yaptırılmarta olan 
o üç geminin tesliminden sonra ya
pılacaktır. Bu gemiler işlemiye baş
l:ırken tamire muhtaç olanlar. satıla
cak. nihayet beş sene sonra deniz kad 
rosunda eski gemi kalmıyacaktır. 

• . lsmarlanan gemileri .• 

Almanyanın Krup tezgahlarına ıs
marlanan altı vapurun fenni kısım· 
!arı üzerinde fabrika mümessillcrlle 
yapılan müzakereler bitmek üzere -
dir. Gelecek hafta, Ankarada kat'i 
sipariş ve.inşaat mukavelesi imzala
nacaktır. Bu mukavele ile vapurla -
rın inşasına ait teferruat ve maliyet 
fiatleri imza altına alınmış olacak -
tır. Son müzakerelerde projeler tize 
rinde bazı değişiklikler yapıldığı için 
inşaat fiatlerinin miktarları yeniden 
tesbit edilecektir. Vapurların teslim 
müddetleri başlangıcı ilk mukavele -
nin imzasından itibaren hesaplanack 
tır. Bu vaziyete göre, ilk vapur, gele 
cek sFne bu zamanlar teslim edilmif 
olacaktır. Vapurlar, taahhilt edilen 
zamanlarda yetiştirilemezse, her ge. 
çen hafta için, geminin kıymetine gö. 
re, fabrika tarafından muayyen bir 
zarar ve ziyan verile<:ektir. 

. • . . Son müzakereler 

Bu altı vapurdan başka ısmar -

!anacak olan diğer 7 vapur için bu. 
gUn Ankaradan gelecek Alman fab -
rikalan mümessilleri ile denizyo!ları 

arasında müzakerelere başlanacak -
tır. Fabrika milmessllleri, iktisat ve-
hnkloilo wıncı.o obnljlor, ve.pur u ..... 

terinin ödenme şekq~ takas muame
leleri hakkında görüşmüşlerdir. 7 va 

purdan Uç tanesi beşer bin tonluk -
tur. Denizyollanna aittir. İkişer tane 
si de Akay idaresile lzmir körfezinin 
dir. 

Bir çocuk 
Kardeşini 
Yaraladı 

\ 

Kasımpaşada fınn caddeeinde Kı .. 

Üç eroin sürücüsü 
daha yakalandı 

Herhangi bir sebeple fuzuli olarak 
t.ahsil edilmiş yol vergileri alakadar
lara iade edilecektir. Bu karara gö· 
re. tahsilat tarihinden itibaren beş 
sene gc<;mişse alınan vergi geri veril
miyecek ve mururu zamana uğraya
".llktır. Henüz beş sene olmamışsa a
lakadarlar mali sene sonundan evvel 

zılay odalarında oturan Nedimenin 
: Iehmet Ali ve Halil i.smindeki iki ço 
cuğu dün bir para meselesinden kav 
gaya tutuşmuşlardır. Bir aralık kı -
zan Mehmet Ali, eline geçirdiği ek -
mek biçağile, kardeşini müteaddit 
)'erlerinden yaralamıştır. Halil, Et • 
fal hastanesine kaldırılmıştır. Meh· 
met Ali polisçe yakalanmıştır. Çocuk 
lardan biri 13, diğeri 11 yaşındadrr. ..... _........... 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

. . Gizli eroin imalôthanesinin çalııtığı yer bu binantn alf kafuitr • •• 

Emniyet ınüdürlüğilı gümrük mu
hafaza teşkilatının müştereken mey
dana çıkardıkları eroin fabrikası ve 
eroin kaçakçıları hakkında tahkika
ta ehemmiyetle devam ediliyor. 

Fabrika, Fatihte okumuş adam so
kağındadır. Bu sokakta Selanikli ha
fız Alinin 10 numaralı evinin müsta· 
kil bir djliresine bundan bir müddet 
evvel bir kiracı taşınmıştır. Bursa -
dan ieldiiini söyliyen yeni kiracı Rı · 
za. karısı Emine ile bu eve heıııen yer 

leşmiş, eroin fabrikasını kurarak fa· 

aliyete başlamıştır. 
Evvelki iÜn, fabrika faaliyet halin 

de iken cürınüıneşhut yapılmış, 21 
kilo eroin, birçok afat ve edevat ıney 
dana çıkarılmıştır. Ayni evde, ka • 
çakçıların yardımcısı olarak Ahmet, 
Yusuf isimlerinde iki erkekle Nadide 
ve Sabahat adında iki kadın yakalan 
mıştır. Dün, fabrika eroinlerinin sU· 
rücülüğünü yapan üç kişi daha neza 
ret altına alınııııştır. Suçluların bu • 
gün adliyeye sevkedilmeleri ınuhte· 

meldir. 

müracaat ettikleri takdirde paraları
nı geri alabileceklerdir. 

B e!e<liye, Emin.önü ~ey~anmı ta-

l ı n)ir ve ta.ıı.zım ettıroıJye .karar ngi iz Sefarethanesi T ercümanr -
vermistir. öldü -

Kırk senedenberi İngiliz sefaretha. 
nesinde tercüman bulunan Keork Ça· 
miç evvE'lki gün Osmanbcyde. ıı:okak· 
ta ve evine yakın bir yerde birdenbi. 
re düşmüş ve ölmüı,tiir. 

• 
Y usuf \'e Hasan ı~mlnde iki kişi 

Tarahya yolunda ketıötane ağa
cı kes«"rkrn yakalanmı$1ar<lır . 

. 2aiK iNCiKAN"üN-ı 
PERŞEMBE 

Bugünkü Hava: KAPALI 
~·~--~~~~ 

Bugün, memleketimizde ara eıra 

yağış görülecek ve hava, sureti umu 
miyede kapalı geçecektir. Şarki A • 
nadoludaki soğuğun bugün mahsüı;1 
derecede artması, garbi Anadoluda 
havanın a<;ılması muhtemeldir. Kara 
denizde normal bir hava görülecek · 
tir • 

ı inci ay Gün: 31 Kasını: 82 
1355 Hicr 1352 Rumı 

Zilkade: 15 15 Ikincikanun 
Güneş: 7,16 - Oğle: 12,26 
Tkindi: 15,03 - Akşam: 17,18 
Yatsı: 18,53 - imsak: 5.33 

Dün~ü lıavo olarak kaydedilmiştir. Rüzgar, şirıH'' 
Rasat merkezinden alınan malüma· istikametinden saatte beş kilometrt> 

ta göre dün barometre 761 milimetre, 
hararet en fazla 7, en az 4 santigrat 

süratle esmiş, ara arra, hafif yağrrıat 
yağmıştır. 
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Asi Kuvvetler Cenupta 
Tekrar Püskürtiildü 

B11 harekat cephede 
inkişaf ediyor 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

Belçika sıhhiye Nazırı is
tifaya karar vermiştir. 

Londra, 27 (TAN) - Valensiya hükumetinin verdiği malil

rtıata göre İspanyanın cenubunda, asiler, Granada eyalıetinde Al· 
harna mrntakasmda taarruza geçmişlerse de hükumet kuvvetleri 
taarruzu püskünneğe muvaffak olmuştur. Hükumet kuvvetleri 
hu cephede bir çevirme hareketine teşebbüs etmiş bulunuyor ve 
hareket gittikçe inkişaf ediyor. Bununla asilerin Salamanga ka
rargahı havanın fena gitmesi yüzünden askeri harekatın durdu

ğu bildirmektedir. 

Diğer Sosyalist nazırların da 
istifa edecekleri zannediliyor. 

• • 

S abık Alman Kayserinin 
78 inci senei devriyes i 

sükünetle tes'it edilmiştir. 

• * 

Yeni Japon kabinesini teş 
kile memur ed ilen Uga

bi, .ordu ile yaptığı müzakere
lerin akim kaldığını bildir . 
nıişti r. 

..___~~--------------~----~~ 

1 

Madride karşı tekrar hücum 

Siyaset Cilemı 
vukubulmuştur. Şiddetli bir top
çu düellosu haber veriliyor. Ovi

I Zafer Kar911nnda Nümayitler 

H a.tay davasın.ın Türk dilekleri 
ne muvafık bir tarzda. hallo

lunması, Suriyenin bi rka.ç şehrindeki 
Arap gençlerinden bir kısmını asabi· 
leştirnıiş olduğunu yabancı kaynak • 
lar haber veriyor. 

Bunun sahte, yalancı, ve manasız 
bir tezahür olduğuna, Arabın ruhu • 
nu pek yakındatl tanıyan, Arabın içi 
hi, dışını bilen bir adanı sıfatila kani 
im. 
' Bu nümayişlerin diledikleri nedir? 

"~ Türkün Hatay ülkesinde kazandı
gı zafere ve gerçekleştirdiği hakka 
karşı gelmek mi? 

· Buna asla inanmıyorum 

· Arap, Suriyeııin istiklalini temin 
etmek· istiyordu. Bu istiklalin a~sak 
olmasından şik!yet ediyordu. 

Bu istikl!lin bölük burcuk olmasın 
dan sızlanıyordu. Bu istiklalin bü • 
tün, sağlam, vt şerefli olmasını dili
)'ordu. 

Sancak, bu dilek ve isteğin üzerin 
de hiçbir tesiri haiz değildi. Çünkü 
b~ dilek ve istek onunla gerçekleş· 
flııyordu. Fakat, içinde kayııryan his· 
lere bir mahreç arıyan, ıstıraplarının 
feveranı karşısında ne yapacağını 
~aşıran Arap gençliği haykırmak 
'~tiyacı nı tatmin için Hatay mesele
sırıi bir vesile saymak istedi bu böyle 
ise ve daha başka maksatlar peşinde 
koşulınuyorsa herkesten evvel yine 
0 nun hatasını anlamı-

Yacağına şüphe etmiyorum. Fa -
kat Arap genci Türk kardeşinin onu 
h~rkesten fazla çekeceğini, hisleri
t\ın yanlış tuğyanına dahi göz yu
~acağını yakından sanıyorsa buna 
~ır diyecek yoktur. Maksat başka 
ıse, ki zannetmiyoruz, ve zannetmek 
istemiyoruz, o zaman iş değişir. Fa • 
kat değişir de ne olur? Bize göre ak 
lıseJiııı, bir takım boş ve manasız he~ 
Yecanların yerini alır ve yeni vaziyet 
Utnumi bir kabul ile karşılanır. Bun
<lan başka bir şeye imkan yoktur. 

Ötedenberi çok iyi bildiğim. çok ya 
kından tanıdığını bir halet ruhiye 
\/ardır. O da ye'sin Arap ruhundaki 
tesiridir. Arap müşkül dakikalarda 
çıldırtıcı ıstırap içinde kalır ve ne 
Y~ptığını bilmiyecek hale gelir. Bu • 
gunkü Arap birliğinin dağınıklığı ka
dar Arabın ruhunu ezen bir ,ey yok
tur. Bugünkü tezahürler bu dağınık· 
lığın verdiği ıstırapların ifadesidir. 

Ne yazık kf ifadenin şekli ve mev
!uu çok yanlış! 

Yoksa bunlar doğrudan doğruya 
hıuayyen bir meseleye karşı yapılan 
'uurlu hareketler değildir. Hatay ıne 
Selesinin Türk dileğine mutabık bir 
~Utette halli Arabı müteessir etmez. 

tabı asıl müteessir eden nokta veya 
l'loktalar bambaşkadır. Bunları say
~ak bize düşmez. Ve bize ait 
ır Vazife değildir. Bunlara aşina ol

tt'ıak bize yetişir. 
.. A.rabın ıstırapları ,uphe yok ki 

:~n geçtikçe, dinecek, ve Arabın bu· 
r· 11 buhranlar geçiren bon sansı ye
t1116 gelecektir. Fakat Arabın da bi-

t~~ beklemeyi ve beklemenin hik.me· 
ıni b'I ı mesi ve anlaması IA.zımdır. 

da'da cümhuriyetçilerin kuvvetli 
bir tazyik yaptıkları bildiriliyor. 

Valensiya hükumeti İtalya ile 
Almanya tarafından gönüllü 

meselesine dair verilen cevapla

rı müphem ve aldatıcı saymak

tadır. 

Almaya • Avusturya lktıaadt 
Anla§maaı 

Viyana, 27 ( A.A.) - Guidos Smid 
ve Fon Papen bugün saat 13,30 da 
Almanya - Avusturya ekonomik an
laşmasını imza etmişlerdir. 

• • 

M illetler Cemiyeti silas • 
sızlanma konferansı 

bürosu 6 Mayısta toplanacak 
tır. 

• • 
B elçika ile Koııgo arasın

da sefer eden bir tayya. 
re Sebkha bataklığına düş -
müş, mürettebattan 4, yolcu
lardan 8 kişi ölmüştür. 

• • 

Bulgaristan ile Meksika 
arasında bir dostluk 

paktı imzalanmıştır. 

Tedhiş suçlulan 
dün Moskovada 

sorguya çekildiler 
iki T roçkist, mühim 

bulundular itiraflarda 
Londra, 27 (TAN) - Bugün Moskovada tedhiş suçlularının 

muhakemesine devam edilmiştir. Mahkeme suçlu Stroilof'u sor
guya çekmiştir. Stroilof, Almanyaya olan seyahati esnasında, ca
susluk faaliyetini idare eden mühendis Vuester tarafından tedh~ş 
faaliyetine sevkedildiğini, Almanyaya fazla sipariş verilmesi için 
çalıştığını, Sovyet kömür sam.yiinin sabotajla inkişafını durdur

maya gayret ettiğini söylemiştir. 
Bundan sonra suçlu N orkin ,-----·-----------

dinlenmiştir. Norkin, 1933 te Anadolu 
P iatkof'tan şahsan talimat aldı-
ğını bildirmiştir. T alıviller i 

Bir k~ şahidin dinlenilmesinden Hakkında 
sonra akşam celsesinde &uçlu Arnold 
sorguya çekilmiştir. Arnold, hayatın 
da 4 isim değiştirmiş, bir çok pasa- Karar 
port kullanmıştrr. Suçlu, Troçkistle
rin kendisini nasıl ele geçirdiklerini 
ve iki suikaste memur edildiğini an
latmış, son suika.stte cesareti lurıldı
ğı için şoförü bulunduğu otomobili 
deviremediğini söylemiştir. 

Baldvin 
Çekilecek mi? 
Londra, 27 (Radyo.Tan) - BaJd. 

vin'in Mayıs içinde çekileceği hakkın 
daki haberler teyit edilmektedir. 
· Verilen malumata göre Baldvin, 
sıhhi vaziyetinin bozukluğu yüzün
den istifa edecektir. Bu arada bazı 
nazırların da çekilmesi muhtemeldir. 

vasıflar sayesinde meramına nail o
labilir. Fakat Türkün asırdide mu -
kadderat ve hayat arkadaşı olan A
rabı bu yoldaki dilekleri ile Türkün 
gaye ve maksatları arasında bir ay
rılık yokt ur. A rap, T ürkün hak ve 
hayatında dokunmazsa, ki dokun
maz ve dokunmasına imkan yoktur, 
bu gaye ve maksadına daha kolay • 
!ıkla varır. 

· Ankara, 27 (A.A.) - Istihbaratı
mıza nazaran, Anadolu dcmiryollan 
ve Haydarpaşa limanı şirketleri he-
yeti uınumiyelerinin intihap ettikleri 
murahhaslar hükıimetlı; temasa gel· 
miş ve aşağıdaki şekild.! mutabık 
kaldıkları anlaşılmıştır: 

Bu şirketlerin aksiyon ve obligas
yonlarının faiz ve itfaları bugünkü 
Isviçre frangı üzerinden l.ediye edile

cektir. 
Bu itilafı mübeyyin tanzim edılen 

tayilıa Büyük :Millet Mechsine arze
dilmiştir. 

Kanunun tasdikini müteakip vade
sı hulul edip henüz tediye edılemiyen 
kuponların derhal t t:diyesine başla-

nacaktır. 
Hükumet, ayni zamanda bu tahvil-

lerin kıymetini muhafaza için şu t ed

biri almıştır: 
Birinci, ikinci ve ü~üncü tertip A

nadolu obligasyonlarından iki sene 
zarfında amortisman sandığına ibraz 
edilenleri 42 lira kıymttinde Ergani 
veya Srvas - Erzurum dahili istik
raz tahvilleri ile mübadele oo~cektfr. 

le Milletler, gayelerine kolay kolay 
._::u.şı:ııazlar. Cayelerine kavuşma - A rap zekas ı nın bunu kavrıyacağı-
llttı •çın sabırlı, fedakA.r ve kudretli nı muhakkak sayarız. 

Mümessil senetlerini 30 Haziran 
1937 tarihine kadar ibraz edenlere 
46 lira kıymeLinde mezkur dahili tah-

viller verilecektir. " 
Ha da obligasyonlarmı da i-

Tayyare~e Aşık ... 
~\Juri Demirağ Türkiyede T ayya

re Yapmak Teşebbüsü Uğruna 
.. 
Herşeyi Göze Almıya Amadedir 

Beşikfa§fa kurulmasma baılantlan tayyare ef üf afölyesi için gel irilen 
tesisat yerlerine konuluyor ....•• 

- Benim kumarım yok. Zevkim, safam yok. Basit bir hayat 
geçiren bir atlamım. Memlekette tayyare yapmak, hatta yarın 

tayyare motörü de yapmak benim için o kadar yüksek bir emel
dir ki demiryolu müteahhidi sıfatile kazandığımı bu uğurda ta 

mamile sarfetmeği bile göze almakta tereddüt etmem. 

Müteahhit Nuri Demirağ, dün ı 
tayyare teşebbüsü hakkında da
ha fazla tafsilat almak için ken

disine müracaat eden gazeteci
lere yukarıdaki sözleri söylemiş

tir. 
Nuri Demirağ, Türkiyede tayyare 

yapmak işine aşıktır. Bu mevrudan 
bahsederken sesi titriyor. Sevdası 

uğruna her şeyi göze alan bir sevda
lı gibi konuşuyor. 

Nuri bir müddet daldı, düşündü, 

sonra sözüne devam etti: 
- Serbest teşebbüs ve çalışma ha

yatına atılmazdan evvel Ziraat Ba.~
kasmda bir memurdum. Tayyart> te
şeblfüsünde varımı, yoğumu kaybet
sem de gam yemem. Zaten kanaatli 
bir yaşama seviyesinden hiç bır za
man uzaklaşmadım. Fakat bunu göze 
almakla beraber bu teşebbüsde de 
muvaffak olacağıma tam emniyetim 
vardır. 

Havacrlık sahasında yaprlacak çok 
iş vardır. lşe tam bir sevgi ve şevk
i~ atıldım. Bu teşebbüste şerikim o
lan Selah Alan, teknik malümat ve 
tecrübesi kuvvetli, havacılığa candan 
bağlı bir Türk tayyare mühendisi
dir. 

Ilk on tayyaremiz, gelecek milli 
bayramımıza iştirak edebileceklerdir. 
Planörler daha evvel yetişecektir. 

Yapacağımız tayyarelerin sür'ati 
180, 190 kilometre olacaktır. Bu sür' 
at, mektep tayyareleri için normal
dir. Görecekleri vazife, bir biniciye 
süvarilik öğrelir gibi, Türk pilotu ye
ti§tirmektir. 

Holanda 
heyetinin 
temasları 

Radyo İşi Üzerinde 

Bir Teklif Bekleniyor 

Ankara, 27 (TAN muhabirin

den) - Şehrimizdeki Holanda he

yeti, lktısat Vekaleti ile temasları

na devam ediyor. Kuvvetle zanne

dildiğine göre, Holandalılar Baş

vekilin Parti grupunda temas ettiği 
radyoları ucuzlatma ve bu ehem

miyetli propaganda vasıtasını 

memleketin her tarafına yayma yo

l unda mühim bir rol alacaklardır. 

Holanda heyetine dahil bulunan 

Filips radyo §İrketinin müdürü bu iş 
için büyük bir taahhüde girişmek 
üzere muhtelif makamlardan ihsal 

malumat rica etmiştir. Heyetle Ve

kalet arasında mühim iktısadi işle
rimize taalluk eden bir anlaşmanın 
imzası pek yakındır. Esaslar üzerin

de mutabık kalınmıştır. 

Amerikadaki 
Feyezanın 
Kurbanları 

Soğukluklar! 
Kar soğuktur, buz dondurucudur, 

karayel ka\.'urucudur, kl~ kurutucu
dur amma soğukluk dt ğil soğuk ya
parlar . 

Sevgili Tür~u;eni'n sırasına göre ne 
incelikleri rnrdır allmalJalı ! Soğuk ve 
soğukluk ta bunlardan biridir. Be
nim de sıfırdan a, a~ 30 dere ee so
ğuğa yüzüm vardır. Luldn en lıaf~f 

derece soğuk uk tü~·ıerimi ürpertir. 
Gerçi soğukluktan yana sık ntı çe. 

ke<'ek halde değ liz. Bir bir"ni ko,·a
byan soıhtkluklara her saJıa:ia rast
lamak mümkündür. L'kin b'r tane'if. 
ni haber \'erclilrr. Çenel ·r m çatır ça
tır birihirine çarpım~ a l ·aı;hu1ı. Titre
mes;ni bilme-.em donacatıtım. 

İhret göziivle <lejtil. ka!o;ihrn•m al. 
tındaki giizlf'r:ıe Mnat gört>n'erln ifa 
d ~~i''" ... x .. ~ kann bolca ,., d ~u şu ge
çen 'ir "k' giin zı,rfın ·a hl• t:ık m 
knyma m"'rnkl ·a, anık'ar,ud'l frenk 
lerin Ski ve hl im k·~·"k clrdi~lmiz 

uzun ıt;\""k lm:"'klarile !\laç'n tar:;ıfla
rmıla k:n-n-orJannıcı. 

Oh. oh! l\fasnllah ! Artık mm Tok. 
~·o Olimni~·fulım11 kıcı snorlannda in 
nPti<'e elde edC'ccğimi:ı;den emin olabt
liriz . 

Ilarbi mnumiclt> Al.:ı1eni7. Tapunle 
Akha..5 iskelı>sinclen İstanhula geli
yordum. Eski c-ahillrrin dedikleri gt. 
bi, gl'<'enin hir nısfı IP)·Jinde sigara. 
salonuudan bir B('t'!mi el: 
"Anne hf'n hnsta:nm manıl h;t~rim,, 
''Tekirdağlı Mehmet Berden imdat u-

manm,, 
~arkısım pi:rnnodl\ rahTor, çalıyor 

dt>ğil Frnnsrzlarm dedi~i gihi doğnı
yor. Belki susar di~·e ht>kledim, bek. 
le<lim. Rizlm ahhao oralarda deiiJ, 
nakaratı çalclı. Tekrar bastan basla
dı . Artık da;\·anamadım. Zile b~ıp 
kamarotu ~ağırdım w: 

- Git o <ıalomlnld herife söyle. pi
yano ~ahnn.sını ö~renmNlen e\"\'el ne 
zı:ım:m \'e nerede c::;ılnnr onu öğren. 

sin. Susmazsa şimcli don gömle-'kle 
"'ftlona ,ıtelir, rf'zalet çıknnnm., de
dim. Söylemiş olmalı ki adam da Stl.8-

tu. 
Ma~'ca ca<lclf'lf'rinde kank spora 

yapan amatörleri ele -aflanna sıif. 
narak- bu piyanisti'! henzt>ttim. Bu 
sponı vnnmıulnn en·f'I nf'rf'cle ynpilir 
onu ö~renmP'k !!f'rf'ktir. Jlic olmnz~a 
<oinemnlnrılaki dün~·a hnntdislerfn~ 
veYI\ yahnne1 ı;mor mt>.cmnalanmlald 
fotoı'!rafilerc haJrnrak: 

Daha ya-ra knlchrtmmıla Aai:h .. nı-
111 :riirlimf'k yolunu helNliye meınur
la n11m nezareti n'tımfa. ö~renmiye 

f'::ıbalar1<~n o sok•Jclnrclrı ıfoıvak lrny. 
,,,.,.n 'kall....-ı>k lll'lnrl"H•nin hu ,·p<;a .. 
Yf'tine .,.,1•ht"" 'lMıı.'Ytımmm ~iistPre

<.'ek so~kluldardan bifr1= ... 

8. FELEK 

Tarımsal 
kombina[ar 

kurumu 
Ankara, 27 (TAN) - Türkiye zt

raatinin makineleştirilmesi suretiyle 
sanayi ışını başarmak için Zi
raat Vekiline l Tarımsal l\.omitesi 
Kurumu) adiyle bir teşkilat kurmak 
salahiyeti veren kanun projesi Baş. 

Divrik fabrikamız kurulduktan 
sonra İstanbul atelyesinin vazifesi. 
kendi ihtiyaçlarımıza göre yeni Proto 
tip tayyareler inkişaf ettirmek ve 
tecrübeden geçirmek olacaktır. Div
riğe demiryolunun varmasına 41,5 
kilometrelik mesafe kal.rniştır. Pro
jemizde Fıratın kolundan alacağnnız 
bir barajın yardımiyle şehir ve fabri
ka içinde elektrik kuvveti vücude ge_ 
tirmek te vardır. 

Ölenlerin ~ayısı vfkalete takdim edilmiştir. 
. . . . Fabrikalartn kontrolü 

Nuri Demirağ, doğduğu yer olan 
Dıvriğe çok derin bir sevgi ile bağ
lıdır. Burada bir mektep vücuda ge
tirmek tasavvurundadır. Mektebin 
başlıca vazifelerinden biri, kasabalı 
ile köylü arasındaki sünnilik, kızı1-
başlık hislerini ortadan kaldırmak ve 
arada Türk birliğinin ahengini kur
maktır. 

ki sene müddetle ibraz edenlere 46 
lira kıymetinde ve mümessil senetle
rıni 30 haziran 937 tarihine kadar 
ibraz edenlere 50 lira kıymetinde da
hili tahviller verilecektir. 

Bu mübadele tamamen hamilleri -
nin ihtiyarına bırakılmıştır. 

Anadolu aksiyonlarından yüzde 
yüz tediyeli olanlar kezalik iki sene 
müddetle 42 lira, yüzde 60 4-ediyeli o
lanlar 25 lira kıymetinde clahill tah
villerle yine ayni sandık tarafında.n 

mühadPıe cdi;ccPktir. 

345 Kişiyi Buldu Ankara, 27 lTAN) - Milli fabri-

Londra 27 ( Rady T ) A k<ı:.ların ra~yonalize edilmesi için lk· 
• o- an - me-

rikada Ohio tug-'-'anı t• . d .. I tisat Vekaleti tarafından alınan ted-
J ne ıcesın e o- .. 

!enlerin sayısı 345 i bulmuştur. Zarar 1 ~ir~erdcn olmak uzere b~r ~anun pro-
350 ı_nilyon dolardır. 750 bin kişi mes J~Sı hazırlanmışt.ır. P~oJ:nın adı fab
kensız kalnu.,tır. L . ill 'd 200 rıkalar kontrol ve orbanızasyonu ka· 

:. ouısv e e . . . T 1• M · 1 k" i<işi salgından 
0
··1 ·· t" B nun proJesıdır. as ak • alıye \ e ·a· 
muş ur. uraya . 

tayyarelerle ilaç go·· d ·ı· ş h. letıne sunulmuştur. n erı ıyor. e ır-

de örfi idare ilan edilmiştir. Misisipi Zirai kalkınma programı 
sahillerinde halk kum torbalarile Ankara, 27 (TAN) - Ziraat V~ 
muhtemel bir tuğyanı önlem.iye çalış- kaleli tarafından zirai kalkınma prog 
maktadır. ramı için mühim bir yer tutan tedri

Birçok yerlerde yangtn çıkıyor 

Louisville ahalisinin yarısının mcl
cesiz kalmış olduğu bildirilmektedir. 
Şehrin bir çok yerlerinde yangınlar 

çıkmaktadır. Zabıta, yangının etrafa 
sirayet etmesine mani olmak için bir 
çok binaları dinamitle berhava etmiş.. 
tir. 

Louisville ~lediye reisi, vaziyeti 
çok dehşetli diye tavsif etmektedir. 

• 
Nevyork, 27 ( A.A) - 60 mülteciyi 

nakletmekte olan bir mavna. iki met
re su ile kapalı olan caddelerin birin
de devril,..,istir. 4 kif;i 'boıhılmustıır. 

sat işlerini konuşmak üzere merkeze 
davet edilen orta ziraat mektepleri 
müdürlerinden mürekkep komisyon 
çalışmalarına devam etmektedir. Ko
misyon. bugünlerde işlerini bitir.ecek
tir. En son olarak ders programlan 
üzerinde konuşulmaktadır. 

. . Trokyodo ruam mücadelesi .• 
Ankara, 27 (TAN) _ Ziraat Ve

kaleti nebat hastahklan ile mücadele 
şubesi müdürü Naki Cevat, Trakyaya 
gitmiştir. Orada ruam mücadelesi 
işinde çalışan baytarları bir araya 
toplıyarak önümüzdeki yılın çalışma 
programını tesbit ed""'ek ve bazı di~ 
rt'ktifler verPcektir 
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BU AKŞAM 

Seytana uyan adam Kömür tükte 
Yakalanan 
Bir genç 

MELEK 
"GRETA GARBO,, nun "LA DAM O KAMELYA, filmindeki 

partöneri, Brodway Melodisi filmininunutulmaz ~ıldızı 
AMERİKANIN GENÇ VE EN GUZEL ARTiST!: 

ROBERT TAYLOR 
mahkUm oldu 

" 

. Geçen gün yazmıştık: Hasan isminde Elazizli bir adam Laleli
de Belediye tahsil şubesi odacılarından İlhaminin kümesinde ya
kalanmış ve Müddeiumumiliğe verilmişti. Hasan yakalandığı 
zaman: 

- Ben bu yaştan sonra şeytana uydum. Bir kadınla beraber 
gi~iyordum. Yolda vazgeçtim. Kadın sakız gibi bana yapışmıştı. 
Elınden kurtulmak için kümese girdim, demişti. 

Dün Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde bu davaya bakıldı. 
İlhami ile karısı Sü~eyya da davacı olarak bulunuyordu. Hasanın 
Niğdede hırsızlıktan iki aya mahkum olduğu ve hapisanedc yat
tıktan sonra nezaret altında bulunma eczasını çekmeden kaçtığı 
da Niğdeden gelen telgraftan anlaşılıyordu. Davacılar davaların
dan vazgeçtiklerini söylediler. Müddeiumumi cezalandırılmasını 
istedi. Müzakereden sonra Hasan bir ay beş gün hapse mahkiim 
oldu. 

Bir~övme, 
sovme 
davası 

, DUn asliye dördUncil ceza mahke
mesinde bir dôvme ve sövme davası
na devam edildi. Davacı Ambarlı kö
yünden Bayramdı. Suçlu yerinde de 
ayni köyden kasap Recep ile ic.ra me
muru Şükrü vardı. Bayram .iddiası
nı şöyle anlattı: 

- Hadise günü kasap Recep ile ic
ra memuru Şükrii haciz işini bitirdik
ten sonra kahvehanenin önüne otur -
r:ıuşlar, rakı içiyorlardı. Beni de o -
raya çağırdılar. Recep bana evvela 
söYdü. Sonra da tokatladı. Ben ken
disine hiç mukabele etmedim. Icra 
memuru Şükrü de hem sövdil, hem 
de iskemleye davrandı. Kafama indi 
riyordu. Korucu Mustafa tuttu. 

Şahitler dinlendi. Bazıları Bayra -
mm dövüldUğUnU, budan da hiç bir 
şey görmediklerini söylediler. lcra 
Memuru Şilk.rU: 

- Ben de Bayram hakkında dava
cıyım. Hukuku umumiye ıahitleri din 
leteceğirn, dedi. 

Reis sordu: 
- Kuzum, senin şahitlerin de bun

lar değil mi? lşte dinledik. Şimdiye 
kadar neye söylemedin. ~i boyuna 
talik mi edeceğim. 

Bir ölüm 
Hadisesinin 
• •• •• 
ıç guza. 
Müddeiumumilik dün bir şüpheli ö

lüm takibatını bitirmış ve cesedi mu
ayene eden tabibadil Enver Karan 
gomülmesine müsaade etmiştir. Ha
dıst çok tuhaftır: 

Fatihte Atpazarında oturan Hasan 
oğlu Şakir isminde bir zat cumartesi 
günü Galatada bir otomobile binmiş, 
§Oföre "çek" demiş. Şoför, köprüye 
doğru ilerlemiş ve yolcusuna sormuş: 

- Nereye gideceğiz? 
Şoför, bunu birkaç defa tekrarla

nuş. Yolcu başını oturduğu yere da
yanm. Hiç cevap vermiyormuş. Şo
för arabadan iruni§ ve yolcunun bin
diği kapıyı açarak kendisine dokun
muş ve Şakirin cansız bir külçe ha
linde yıkılıverdiğini görmüştür. Bun
dan sonra. bir polis çağırılmış ve ölü 
otomobilJe Galata merkezine götürül· 
milştür. 

Şakirin kalp sektesinden öldüğU an 
l~ılmıştır. 

Mustalızar 
ilô.çların 

Polis dün asliye dördüncU ceza 
mahkemesine bir genç getirdi. Aya
ğında çorapsız ve eski bir ıskarpin, 
sırtında yazlık beyaz bir garson ce
keti vardı. Reis adını, sanını sordu: 

- Ben Bursalıyım. Adını da Ke
malettin. Bursarun Topane mahalle
sinde Yıldız sokağında 4 numaralı ev
de otururum. Uvey annem var. Pazar 
tesi günü Istanbula geldim 

- Niçin geldin? 
- Iş bulmak için ..• 
- Bura.da tanıdığın var mı'! 
- Hiç kimsem yok. 
- Peki, geldiğin gün nerede yat-

tın? 

- Kar yağıyordu. Yatacak bir ye
rim yoktu. Köprü altında yattım. 

- Oğlum, mademki tanıdığın yok. 
Niye annenin sıcacık evinde yatma
dın da karda, tipide Istanbula gel
din. 

- Iş bulacağımı sanıyordum. 
Bundan sonra polisin tuttuğu zabıt 

varaka.sı okundu. Iddia şuydu; 
Kemalettin dün gece saat 20 de Sa

Iıpazannda Sahpazan apartımanının 
alt katında yakalanmıştır. Buraya 
hırsızlık yapmak için girdiği zanne
dilmiş ve bekçiye teslim edilerek po
lise verilmiştir. 

Bundan sonra hakim sözü suçluya 
verdi. O, anlattı: 

- Evvelisi gün köprü altında yat
tım. Uşüdüm. Dün gece sığınacak bir 
yer aradım. Apartımanın kapısı açık
tı. !çeriye girdim. Odunlukta yata
caktrm. Beni hırsız sandılar. Yaka
ladılar. Kürek sapiyle dövdüler. Her 
tarafım yara bere içinde ... Ben hırsız 
değilim. Şimdiye kadar da hiç bir 
sa bıka.m yok. 

Reis Fazıl sordu: 

JEANET 
ve 

GAYNOR 
Sinemasında 

tarafından Fransızca sözlü olarak yaratılan : 

RA KIZI 
Zevk - Nefe · Gençlik ve saadet filmi - Nefis bi~ mevzu. BÜTÜN KADINLAR SEVE _ 
CEK - ERKEKLER HAYRAN KALACAK. İlaveten: Paramount dünya havadis!eri. 

BRJÇ 
MESELESi 

• 10.3.2 

•-
• 9 

+ R.7.S 

• 9 

• V.6.~ 

• R.8.15 

+--

D 
• D.8.4 

• 3 

• v 

• 7.6.S 

• 9.7 ·-+ V.9 

Bu hafta SAKARYA sinemasında 
İstanbul halkının pek ziyade beğendiği altın sesli 

tenor J O S E P H S C H M 1 O T'in eseri 

Bir Yıldız Doğuyor 
(Ein Stern facllt vom Himmel) 

musiki, şarkı ve cazip mevzulu filmi emsalsiz bir muvaffakıyet 
kazanmaktadır.••••••••••rl 

iPEK Sınemasının büyük
Muvaffakiyet müjdesini 

Yarın ki Sayımızda Arayın/ 

CANLI FiLM 
+ D.s Beyoğlu Halkevinde Konferans / 

Koz karo. (S) oynar ve bütiln T ·ı 
l . ve emaı evelen yapar. 

• Bu meselenin halli 31 İkincika- Beyoğlu Halkevinden: 30-1-937 
nun Pazar sayımızda çıkacaktır. Cumartesi günü akşamı saat 20,301 

da evimizin gösterit salonlarında bir 

• 10.7.3.2 

• D.8.6 

• 5.3 

+ D.V.10.S 

~ A .R.V.9 
\' R.9.7.4 

• 7 
+ 7.6.4.3 

,~ ., : ~~~5.4 
W c E + R.D.9.8.15.2 

~ + 1 

... 6 

" A.V.5 3 

• A.V.10.4 
+ A.R g..,a 

toplantı yapılacaktır. 

1 - Konferans: Uyuşturucu mad 
delerin tahribatı hakkında (Doktor 
Hüseyin Kenan Tunakan tarafından) 

2 - Temsil: (Evimiz gösterit kolu 
tarafından) 

Bu toplantı arzu eden yurddaşlara 
açıktır. 

ŞEHiR TiYATROSU ORAM KISMI 

. 
SİN fi: M AN ı · N SON i C AD 1 

' . . .:--.--.· 

~EVLERiNDE 
Solfej Dersleri 

Şişli Halkevinden: Solfej dersleri • 
ne ;;ıuba.tın birinci pnnnrtooi ı;iinü ., .. 

- OğlUm, burur htlnbul, herk~ 
uyan&, bekgiler\ polisler ..;ok dikkat 
ederler. Inaanı yabancı vere sokmaz.. 
lar. Sen 'btinu bilmiyo un, oraya ni
ye girdin, sokakta kaldıysan polise 
gider, bana bir yer gösteriniz, derdin. 
Sana bir yer bulurlardı. 

Koz kör. (S> kilçt1k 
cak. {W) trefl (D) 
ba§lar. 

Bu akşam 20,30 da 
Şlettı yapa- YABAN ÖRDECI 
ı ilP oyuna Yazan: Henrik İbsen 

Türkçeye çeviren: 

at on yedide başlanacaktır. !stcklile 
rin aceje milracaatleri. 

KONFERANS 

Bundan sonra ~ahitlcr dinlendi 
Müddeiumumi muavini Hikmet. 

Şaziye Berin 

Muhakeme, şahitlerin çağınlması 
için talik edildi. 

Askerlik 
Yoklaması 

1 arı/nameleri 
Yerli ve ecnebi tıp mustahzarların 

şişeleri üzerinde ve içine konulan ta
rifnarnelerde ilaç maddeleri miktarla
rını ve nevilerini gösterir kiı.fi izahat 
bulunmadığı son yapılan kontrollerde 
anlaşılmıştır. Sıhhat Vekaleti bu 
gibi ilaçların satılmasına müsaade e
dilmemesini sıhhat müdürlüğüne bil
dinn~tir. Sıhhat müdürlüğü, bunun 
için bir müddet tayin edecek v.:? bu 
müddet sonunda noksanları tamam
lanmamış olarak piyruıada görülecek 
tıbbi mustahzarlann satışını menede
cektir. 

"UÇlunun kömürlüğe hırsızlık kastiyle 
girdiğini isbat edecek del3.il bulun
madığı için beraat karan istedi. Mah
keme de, Kemalettin! beraet ettir
di. 

Bu mesele kolaydır. Takip edile
cek plan karşılı'<lı kağıt keserek iki 
elin kozlarını ayn ayrı yapmak ve 
(\V) deki koz (D) ni ezmektir. 

Levelcı·: 

1 - (Sl trefl (R) sini alır; 
2 - CS) pik (6) lısını oy:ıayıp 

(0) ye empas yapar. Muvaff.:k ola-

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 20,30 m. .. 
AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yusuf Ziya 
Beste: M. Sabahattin 

Eminönü Halkevinden: Bu yıl için 
dilzenlediğimiz seri konferansların U

çilncüsü 28-1-937 perşembe günü sa
at (17,30) da evimizin Cağaloğlunda 
ki merkez salonunda Bay Murat Ser
toğlu tarafından (dünkü ve bugünkü 

ıran) mevzuu üzerinde verilecektir. 

Bakırköy Askerlik Şubesinden: 

25-1-937 gUnUnden itibaren yerli ve 
yabancı 333 doğumlu mükelleflerin 
ilk yoklamalarile 308 ilıi 328 doğum 
lu ihtiyat efradının mutat olan sene 
lik yoklamalarına başlanmıştır. AJiı. 
Jcadaranm bizzat veya mektupla mil· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Evin bilyükhanımlarını görmedim. Hizmetçiler 
bulundugum yere gelmiyorlar. Sessiz, buyük bir 
eski yalı. 
Binbaşı Fikri Bey bizim geldiğimiz günün akşamı 

geleceğini söylediği halde gelmedi. Şimdi hepımiz 
onu merak ediyoruz. 

Hele büyukhanım arada bir başından ek • 
eik etmediği beyaz namaz bezinin ucu ile guzlerıni 
silerek karşımda sızlanıp: 

- Fıkriciğim de gelmedi. Ne oldu acaba! 
Diye içini çektikçe teessUrümden ne yapacağımı 

bilmiyorum. Bazan önümde mavi mavi dalgacıklar
la oynaşan Boğazın serin sularına kendimi bırak
mayı düşünüyorum. 

Halim gittikçe esrar doluyor. 
Ne olacağım. Asılacaksam asılayım, sürüle • 

ceksem silrüleyim. Fakat bu işkence ... Ya. bu etra
fımdaki yabancı insanlann sevgisi, fazileti ... Bu sa· 
mimi fedakarlıklar da bana işkence oluyor. 

Bu akşam Feriha Hanım yeme~imi odaya getir-
diği zaman beni ağlar buldu. 

Müteessir oldu. 
- Ne var S~y:fi Bey, dedi. Niçin ağlıyorsunuz? 
Acı acı yüzüne baktım: 
- Daha ne olacak Feriha Hanrm, dedim. Katil 

miyim, vatan haini miyim, neyim anlamıyorum ki! 
Cinayet işlemiş bir insan da ancak hürriyetinden 
bu kadar mahrum edilir. Bütün bunlar yetmez gibi 
sizleri de peşimden sürükledim. Rahatınızı kaçır
dım. Babanızın sözleri bana büyük bir teselli olu· 
yordu. Ondan da mahrum kaldım. Aklıma bin tür
lü endişeler geliyor. Ağabeyimden de Res yok .. Bü
tün bu esrarın çözülmesi için bir çare var! 

Genç kız hayretle yüzüme bakıyordu. 
- Nedir o çareT. 
Diye eordu: 

YENi NEŞR IY AT 

Kf!loilan Muallan - Naki Teze. 
lin bu eseri çmmııştı.r. 

HALK OPERET! 
Pangaltı Tan sinemasında 

Bu akşam 21 de 
HALIME 

mazsa el <E> de kalır; fakat (El ne keser. Ve nihayet ıkozun (A) ve 
oynarsa oynasın bundan sonra el (R) sini alır. 
kaybetmez. Parzedelim ki: • 

a) (E) tekrar pik oynasın. ($) Bu el _şöyle de oynanabilir: 
yerdeki üç sağlam pik üstüne elinden Evv~la ~ozlar düşürülür. Sonra 
üç tren -(A) da caba olmak üze- CE) nın pık (D) ni zorladıktan son. 
re- atar. Sonra yerden karo oyna- ra (W) aleyhinde pik ve trefl sıkış-

ı yıp elden (AJ ile alır. Mütea~<1bcn tırması .-squee~. yapılır; ve ni· 
yerden Uç karo ve elinden iki trefl hayet bır karo verilır. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebi .. 
lir. 

Halkevinde K.onf er anı 
Eminönü Halkevinde tertip edilen 

felsefi konferansların dördüncüsü 
yarın akşam hukuk fakültesi doçent 
!erinden Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu 
lc.1.rafmdan "istikra felsefesi,, mevzuu 
üzerine verilecektir. 

- Haydi çabuk yemek.. Marş, marş! .. 
Feriha ve Leyla k09tular .. 

\> Arkalarından seslendi: 

[HAK1KI 
Eseri lıaı1rlıyan: 

İNKILAP 
6 

ROf>wiANIJ 
Mahmud Atillô AYKUT 

- Yemeği çabuk getirene şamfıstığı var. Haydi 
Kaç gündür matemhaneye dönen yalı bir an ıçın. 

de değişiverdi.. Art.ık beni yabancı saymıyorlardL 
Suitesadüflerin ne garip cilveleri oluyor. 

Leyla Hanımın annesi bana ancak bugün: 
- Geçmiş olsun oğlum! 

- Teslim olmak, dedim. Beni arayanlara gidip 
teslim olacağµn .. Ancak o zaman kendim de bu iş. 

kence<len, sız de benim yüzümden çektiğiniz istı
raptan kurtulmuş olacaksınız. 

1',eriha Hanım elindeki tepsiyi her :zamanki ye • 
rine yavaşça bıraktı. Sonra her vakitki gibi bar • 
dağa su koymayı ihmal etmiyerek yavaş yavaş işi
ni bitirdi. Bana döndü: 

- Haksızsınız Seyfi Bey, dedi. Pek tatlı günler 
geçirdiğimizi iddia edemem. Fakat hayatta karşı
laştığımız her aksi tesadüf bizi nevmit etse, daha 
küçük yaşta i.9tırap bizi yener. Öyle değil mi efen. 
dim. Babamın geçikmesine ben de merak ediyorum. 
Çünkü dünkü gelmeyişi her halde fevkalade şey • 
!erin gelip geçtiğine delalet eder. 

Genç kızın sa.kin ve ciddi hali beni mahcup etti. 
Onun yanında zayıf ruhlu, endişeli görünmek iste
mezdim .. Fakat menfi düşüncelerim, hislerimi çil • 
rtitmüştU. 

Bu de!a ben onu teselli etmiye mecbur oldum: 
- Beybabanu, tedbirli bir insandır Fenha Ha

nnn .. Ona her hususta gilvenilebilir. Muhakkakken
dine göre yapmak istediği bazı işleri vardır. Yoksa 
aksi bir şey olsaydı, çabuk duyulurdu. Fena haber 
çabuk gelir derler. Bin başı işini bilen bir adamdır. 
Her halde bugün yann gelecektir. 
Drşandan Leyll Hanımın sesi duyuldu 1 

- Feriha neredesin?. 
Genç kız dışarı çıknııya hazırlanıyordu. Leyla 

Hanımm sesi daha yakmclan geldi: 
- Feriha, dayım geldi. Kuş! 
Bu haber ıkimizi birden fırlattı. 
Ben de her tiırlü tedbiri unutarak sofaya çıkı • 

vermiştim.. . 
Binbaşı ile merdiven başında kaıı;ılaştık. 
O hiç kaybetmediği neş'esini muhafaza ediyordu: 
- Sizi epey meraklandırdım, değil mi? Farkın-

dayım işin .. Kusura bakmayın çocuklar geç kaldım 
amma iyi oldu .. 

Onun şen ve hakim sesi duyulunca bu dakikaya 
kadar yüzlerini görmediğim Leyli Hanımın annesi, 
teyzesi düşe kalka odalarından fırladılar. Büyük 
sofa bir gelin odasına dönmüştü. Hepimiz binbaşı· 
nın etrafını almıştık.. lbtiyarlar sevinçten şakır 
şakır ağlıyorlardı. Gençler binbir sualle zavallı 
binbaşıyı şaşkına çeviriyorlardı. 

Nihayet aralarından sıyrıldı. Yanıma geldi: 
- Ya, sen ne alemdesin delikanlı ... Bu sulu göz. 

IUler içinde kimbilir neler çektin? Ne ise konuşa • 
cak vaktimiz yok .. 

ve kadınlara dönerek devam etti: 
- Saçma sapan şeyler konuşacağınıza bana 

biraz yemek hazırlayın. Karnım zil çalıyor. 
Ve ha.IH. ~km şaşkın duran kızlara haykırdı: 

Diye hatır sordu: 
Her gördüğüm çehre karşısında, garip mevkiiml 

düşünerek müteessir oluyordum. 
Fakat binbaşının gelmesi bana da teselli oldu. 

Ondan sıkılmıyorum. Şimdi getirdikleri yemeği 

müthiş bir iştiha ile yerken anlatmıya başladı: 
- Kaç gündür öyle işim vardı ki, hatta size bir 

haber bile yollayamadım. Yaptığım işleri bilseniz 
şafareınız. Bir kere bizim Beyazıttaki tütilncü 
dükkanını sattım .. 
Kadınlar bir ağızdan haykırdılar: 
-Aaaa! 
- Ası, ması yok ... Zaten içindeki Acem ne za -

mandır isteyip duruyordu. Benim !stanbulda kal • 
mıya niyetim yok. Yarın ne olup biteceğini ancak 
Tanrıtaala biliır. Ben Istanbulda olmadıkça dük • 
kanın kirasından istifade etmeme imkan var mı? 
Bu fırsatı kaçırmak budalalık olurdu. Acemle mu -
tabık kaldık. Herif tıkıt tıkır paraları saydı. Ferağ 

muamelesini de yaptık. Oldu, bitti, bu bir... Sonra 
evi de kiraya verdim. Eşyasını topladım tavan ara
sın& yerleştirdim. Muhtarın akrabumdan bir mer
kez memuru tutmak istiyormuş. Tesadüfler yar • 
dımcımız oldu. Adamcağız üç aylık ta peşin verdi. 
Hani parası olup ta satın almak isteseydi, eşyasiyle 
beraber vermiye hazırdım.. Ne ise b u işi de öyle 
becerdik. Gelelim UçUncüstıne... (Arkası var) 
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TAN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

l AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü
rüıt, ıamimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

"°G'ü;Q;; Mes~leleri 1 

Şarkta sulh 

.Antakya n İs'kendenın meselesi 
haue~ bulwıuyor. BınacnaJe;rh 
.\kdenizde havayı bulandıran biJ' pu
tüz da.ha ortada.ıı kalkıw~ oluyor. 

Bulgarlar 1 ugoslavlarla da.imi bir 
dostluk paktı imzaladıla.r. Balkanlar
da bulhu tehclit eden biricik aııLI de 
bu suretle silinmiş oluyor. 
İtalya ile Türkiye ar~ında öteden

beıi mevcut anJaşma.ma.zhk ta bu 
defa kökünden halledilmeık üzeredir. 
ltoınana. iki devlet Haricjye Nazı:rl~ 
l'Jıını buluşması, Şarkın sü.kii.nunu 
bozan havayı düzeltnıiye yardım e
decektir, 

Binaenaleyh Türkiye, Habeş har
binden beri Akdenizde görülen ve 
Ortalığa biraz huzursuzluk yayan me 
ae1eıerden kurtulmuş bulunuyor. 
Şimdi tekrar sulh i~ln<le imar ve 

katkmına f a.aliyetiınlı;e devam ede. 
biliriz. 

• ~oskovada 
M'oskovada Stalln hükumetini cle

\iıınek istedilderi suçuyla. mahkeme-
3'6 verilenlerin muhakemesi devam 
ediyor. 

Sovwtlerin Lomlra Sefiri Sokolni
kof, Leninin en eok be~endiği Piati
kof, So\·yet Rusyanm en kuvvetli si
l.asi muharriri Radc\k mahkemede 
&uçlannı, akıllara ha~·ret verecek bir 
88.nümiyetle, itiraf ediyorlar. 

Şimdilik ufukta görünen şey, bun
ların ela Zinoviyef ve Kamenettin akı
betine uı{rama.lan ve ku.rşwıa dizil
nıeıeril!ir. 

Leninin ihtua.1 11-rkada.şlan birer 
blrer sahneden çekiliyorlar. Şimdi 
ıııra Buharin'le, Rikof'a gelmiş bulu. 
nuvor. Bu iki eski ihtilalci ve Leninin 
eski dostu da ortadan kaldırıldtktan 
fo>onra Sovyet Rusyada ihtilali yapan
lardan lki kiı;i kalıyor: Stalin ve K~ 
lenin. 

Bu büyük ihtilalcilerin, bütün ha.
l'atıamu \'erdikleri; uwunda bin bir 
lneşa.kkate \'e mahrumiyete ka.tlan
drktan bir da.vayı çürütüp düşma.n
larta birleşeeeklerini akli pek almı-
3'or, Fakat bunlann mahkl"Mrıdeki 
ltiraflan in'"anı şa.,ırtry·or ve ihtilal
ci~·e karşı beslenen iti.ın&dı se.rsıyor. 
O Vakit insanlann ilıtirası '.\1izünden 
3'apnuya<.'.aklan ctiriim olmadığı ka
lla.atine , ·armak lazım geliyor. 

Şu bir kaç ay içinde ihanetleri sa.
bit olan ,.e bu yü7,den öldliriilen ihti
laıcner ,bir de\i;de güç :retişen büyük 
•hnalardı. Bir cemiyetin bö~·ıc kuvvet 
li evıatlannı feda edebilmesi için or
tada ~k btiyük bir sebep olmak la
tlınclır. Yoksa bir insan ihtilal arka. 
dasıarmı kolay 'kolay 'feda edemez. 

• 
İngilterenin rolü 

lnıctıt.ere Akdeııizde !li~in ,.e is. 
tikrarı temin için ciddi faaliret gös. 
terdi. EYYela İtalya ile bir anlaşma 
~·aptı, Sonra Fransa ile aramızda.ki 
da\'anın hallinde fımil oldu. 

Şirndi de Almanyanm Avrupa or. 

~nıda. bir telılike amili ol;nasınm Ö

bü.nu aJnura çalışıyor. Cenevrede 

~ter Eden•in Danzig meselesini 

ba.ı hususunda sa.rfettiği gayret, 

.\Iınan hükumetine müşterek sulh 
itinde beraber çalışmak için yaptığı 
tekli.f b

0

u faaliyetin birer tezahürü
dür, 

Şirndillk hadiseler, İngilterenin bu 
5lllh siyasetine yardım etmektedir. 
İtıgi]jz sulh siaysetinln muvaffakıye
tı dünyanın bir müddet için rahata 
ltavuşma.~ını temin edf>cektir. 

iltramiye iCjin 
Şikayet edenler 
tı Ankara, 26 (Tan muhabirinden)
ha tan bul ticaret odası memurlarından 
. Zıları, 936 yılı sonu dolayısile tev
~ edilen ikramiyelerdeki isabetsizlik 
~ n dolayı iktisat vekaletine şikayet 
bulunmuşlardır 
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Eski Bir Nazırın Siyasf Hatıraları 
FIKRA 1 

Sınıfsızlık 

Mahmut evket Paşa 
Rusya.da bir sınıı diktatoryası 

var; yılla.rdanberl, herkeısi İŞ(,'ileştl

rerek, yeni sınıfsız et>ıniyete \ 'Ücut 
vernıiye çalı~ilyor. 

Faşizm dahi ltalyada artı'k sınıf 
kalmamış olduğu fikrindedir: ne 
patron amelesini kovabilir, ne amele 
grev yapabilir. Devlet, bütün ekono
mi lıayatmın Köı;ebucaklarma girmiş 
tir. Faşjzm smıf ideolojilerini, ~iiksek 
devlet imanı içinde kaynatmak da
vasındadır. 

M ecliste cereyan eden 
şiddetli münakaşalar 

arasında filezof Rıza Tevfik 
uzun bir nutuk söylemiş ve 
itham ve tarizlerde bulunmuş
tu. Bu nutuktan aşağıda kay
dettiğim bir kısnn sözleri, mu
halefetin o zaman ne gibi bir 
vadide yürüdüğünün en açık 
misalidir. 

Riza Tevfiğin nutkunda: 
" . . . . Harbiye Nazırı şüphe • 

siz ki bugün meclisi meb'usan na
zarında bihakkin maznundur. _Ger· 
çi biz, bugünkü va..ı•ı tavrımız& gö
re hariçte, bir dırıltıınız var. Yani, 
hariçte bir muharebe var ki Har
biye Nazırı Paşa ona kat'iyyen i~ 
tirak etmiyor; o, bizimlt: mı:harebe 
ediyor. 

Lutfi Fikri Beyin tevkifine, ve. 
ya tevkifine teşebbüs edildiğine 

gelince, efendiler fikrimce bu, el
ense etmektir. Harbiye nazırı bi. 
zim ile elense etti. Fakat ensemiz 
kalmdır. Onun için kımıldatama
dı .. Kımildatsa idi, kat'iyyen ya -
pacaktı, ve bizi fena bir emrivaki 
karşısında bulunduracaktı. Biz, 
meşrutiyeti müdafaa ettik ve ica
bında gebermek fikrindeyiz:, ve 
böyle yemin ettik te buraya gel • 
dik ... 

Binaenaleyh, içi saman dolu bir 
umacıdan korkmayız . A ç ı k 
söylüyoruz. Anlıyor musunuz ? 

Harbiye Nazırının hüsnüniyeti 
varsa lstanbulda tahşit ettiği bu -
kadar askeri göndersin. Kendisme 
muharebe meydanını gösteriyo • 
ruz. 

Burada asker, tahşidinin mana
sı nedir? Harp burada değildir. 
Bizden mi korkuyor, korkuyorsa. 
hakkı vardır. Korkmalıdır. Çünkü 
medisi meb'usanm kendisi hak • 
kında hüsnü zannı yoktur. 

M eclisteki muhalefetin ihti • 
raslı duygu!::.rına tereli • 

man olan bu sözleri Riza Tevfik 
söylerken Edirne meb'usu mer • 
hum Talat, kendisini zaptedeme • 
di, şöyle bağırdı: 

"lyi amma sen, 31 martta sa
kalını tıraş ederek memleketten 
kaçtığın vakit, Mahmut Şevket bu 
vatanı ve meşrutiyeti müdafaaya 
koştu. Maziyi o kadar kolay unut. 
mak, ayıptır. Zaten şimdiki mü • 
zakerenin mevzuu istizaha cevap 
vermek için iki günlük bir tehir 
talebinin kabul veya reddinden i. 
barettir. Kendisi buraya gelmeden 
böyle sözler söylemiye hakkınız 
yoktur.,, 

Müzakerenin aldığı, bu heye • 
canlı şekli, ve bundan sonra yine 
bu mevzu dahilinde geçen daha çe
tin münakaşaların neticesini, mü
cerret ahlafa bir ibrcıt ve tarihi • 
mize de bir hizmet kastiyle yaz • 
maktan kendimi alamıyorum: 

Mahmut Şevket Paşa, istenilen 
izahatı vermek üzere meclisi meb
usanda, ve işte, hitabet kürsüsün. 
de, söylüyor. 

Fakat Bağdattaki memuriyetim 
esnasında bütün ailesini tanımış 

olmak münasebetiyle lstanbula av 
detimde yakından kendisini pek 
samimi duygu ile ve yüksek hami· 
yet ve faziletine karşı saygı ile 
sevdiğim, Mahmut Şevket Paşanın 
vakit vakit meclis kürsüsünde i· 
şidilen ve görülen o, eski açık ifa.. 
desi ve enerjik hareketi yerine, 
beyanatında hissedilecek kadar 
düşüklük, ve eski tavır ve hare • 
ketine nisbetle bir gevşeklik hali 
gözden kaçmıyordu. 

M addi hadise, meclisin içti • 
ma halinde bulunduğu sı. 

rada bir meb'usun divanı harpçe 
celp ve tevkifine teşebbüs olun • 
masından ibaret iken, kendisi ne -
dense, bu mevzu üzerinde, izaha. 
tim tahdit edemiyordu. 

Fitraten çok asabi bir mizaca 
malik olan merhum, Trablus ve 
Bingaziye karşı İtalyan hücumun
dan pek müteessir ve haftalardan· 
beri uykusuz geçen ağır meşgulL 
yetlerden yorgun ve mustarip gö· 
rünüyordu .• 

Mecliste vermekte olduğu iza· 

Kürsüd e 
Muhalifler yine 

ihtiras ateşi 
saçıyorlaı·dı 

Meırufiyef Meclisi Meb1usan1nın muhalif meb'uslanndan 
Arnavut /smail Kemal 

hatın hakiki muhatabı, vakıa ef. 
karıumumiS'e idi. O, hakikati gö
rür, muhakemesini yapar, bük • 
münü doğru verir. Ancak, bir de, 
zahirde huzurlarına çıktığı millet 
vekillerini gözden geçirelim: 

Bir kısmı muhalefet partileri 
namı altında, ne hakkı, ne de batı
lı ayırdetmiyerek, ittihat ve Te -
rakkiye karşı olan kin ve adavet • 
ıerini, merhumun şahsında sön· 
dürmek arzusunda bulunanlar -
dan, ve harbi fırsat telakki ede • 
rek hatıra gclmiyen iftiraları at
makta tereddüt etıniycnlerdcn mü 
rekkepti.. . 

Ekseriyet fırkasına gelince, on. 
la.rdan bir çoğu da Trablusgarbin 
ukerlikçe müdafaasının ihmal e
dilmiş olduğuna az ve çok inan • 

dırılmış, ümitsizliğe dilşUrtilmUş • 
tü .. 

Müslüman ve Müslümanın gay. 
rı, muhtelif unsurla.ra mensup 
meb'uslann büyük bir kısmı ~e. 
nerede, ve nasıl olursa olsun, Os • 
manlı camiasının kuvvet ve kud. 
ret medarı olan müesseselerinin 
yıkılmasını dört gözle bekliyor • 
!ardı. . 

İşte merhum hakiki iç yüzünü 
bildiği, duyguları karışık bu ce. 
maat karşısında, ruhen çok ezil
miş bir halde izahat vermek mec. 
buriyctinde kalmıştı .. 

S özünün hemen başt.angıem
da, iııtizahın tehiri hak • 

kında geçen talebinin sebeplerini 
anlatırken, "efendiler bilirsiniz 

ki bugün harp halindeyiz, bu va
ziyette bulunan bir milletin Har. 
biye Nazırının ne kadar meşgale
si olduğunu, ne kadar çalıştığını 
içimizde muhalif ve muvafık, tas
dik etmiyecek kimse yoktur.,, di· 
yecek olıiu. 

Derhal soldan bir gürültü, ve o 
gürültünün üzerinde Arap meb'us 
lardan bir kaçının: 

" - Muhalifler tasdik etmezler. 
O meşguliyet evvel olmalıydı. Şim. 
di değil!!,, diye bağırdıkları işitil

di.. 
Harbiye Nazırı, bu çok ağır 

tariz kar31sında itidalini muhafa-
zaya çalıştı: 
"- Ne yapayım ... Etmeyin. 0-

n u da kabul ve teşekkür ederim . ., 
dedikten sonra sözüne, yine de • 
vam etti: 
"- Efendiler, benim tarafım • 

dan kanunu esasiyi iptal ve hü
kumetin şeklini tağyire doğru bir 
hatve atılmaz. Benim tarafımdan 
bunun tamamen aksi hatve atılır, 
ve atılmıştır. 

Geçen içtimadaki müzakereler 
de hakkında haysiyet kıran söz 

söylenmiş olduğunu gördüm. Bir 
elinizi kaldırıp indirmenizle su -
kut edeceğimi bilirim; fakat ben 
şimdiye kadar ordunun Harbiye 

Nazırıyım ; bu sıfat, hala üzerim. 
dedir. Bu kürsü üzerinde orduyu 
temsil ediyorum. Sizden şerefimin 
ve askerlik şerefimin muhafazası-

nı isterim. 
Bugün benim hakkımda reva 

görülen bu tecavüzün, yarın hale. 
fim hakkında yapılmıyacağmı, ke· 
za bugün divanıharp hakkındaki 

o galiz tabirlerin, yarın başka bir 
askeri heyet aleyhinde kullanılmı.. 
yacağını kim temin eder?. 

Abdülhamit te, bu memlekette 
namuslu adamları bu vaziyete 
koydu. Pek ala bilirsiniz, tekmil 
namuslu vatandaşlar yanından 

kaçtı, yanında kalanları da birer 
suretle ezdi.,, 

M uhalifler büyük gürültüler
le merhumun ifadesini yi. 

ne burada, bir tavakkuf sekteye 
uğrattılar. 

Bu sefer de ahali fırkasının 
sarıklı meb'uslan: 

"- Demek oluyor ki, bu meclis, 
Sultan Hamidi temsil ediyor. Bu
nu kat'iyyen kabul etmeyiz, 
efendiler, bu sözlerle meclis tah. 
kir olunuyor da hala sükut edi -
yorsun uz!.. M.!clisin haysiyeti 
var.,, 

Diye söylenirlerken, arkadan 
keskin bir ses te: 
"- Yalnız meclis tahki; edilmi

yor, hakanı sabık ile meclis, bir 
tutuluyor; buraya dikkat buyu • 
rulsun,, diye bağırıyorlardı. 

Mahmut Şevket Paşa: 
"- Beni söyletmemek ve şaşırt. 

mak kastiyle sözümü kesiyorsu • 
nuz:, dedi; ve asıl, hAdiseye temas 
ederek izaha tine tekrar başladı: 

NasyonaJ - Sosplizm dahi Al
manyada smd olmadığı iddiasında

dır. \'e bunların hepsi, milletleri sı

nıflara par(,'.:ıhyarak bo~azla.~tırmak 
mesuliyetini, demokrasilerin sırtma 

yükleyip dururlar. 
Öyle i<;e pek ala Eduard llerriot 

da g~enlerde bir ziyafette nutuk ve
rirken, Cümhuri:rette sınıflar olma
dığını söyleyi'vemıiı,tir: "Ciimhuri
yette sınıflar yoktur. Sınıf mefhumu 
eski zamana, eski rejime ait bir :;;er
dir!,, 

Ve Leon nlum'un gazetesi llerri· 
ot'nun bu sözlerini ~u çığlıkla karşı· 
lıyor: :·c·est ia vcrite criante!,, 

Demek ·Avnıpanm sımf:-;ızlan ara
sına Fransanın da lmtılılı~ını görü,ro
nız. Acaba İngilt~re rlemokra. .. isi ay
ni resmi tebliğde bulunabilecek hi?' 
tekamül haline hcııliz varmamış mı
dır? 

Zavallı İspanya, galiba smıflılr"1n 
cezasını yalnız o çekiyor. Fakat ~-u
karda sayclığımız de'\·letlerin ~önüllii. 
!erini de, lspan~·ada, "U ve~·a bu smı. 
fın cephesinde görmekteyiz. 

Kelimeler, ~'U\ arlak, kaygın, ala. 

bildiğine lastikli, bir siirü kelimeler: 

Düsturlanıı kafalara yumrukla ~·er .. 

leştirilmelde olduğu bir de,irden, 

ilim faziletı;iliği namına, daha ne 
beklenebilir? - Fata~· 

Basın 
Kurumu 
Konf[resi 
lstanbul Basın Kurumu geçen 

hafta ekseriyet olmadığından top
lanamıyan fevkalade kongresini dün 
akdetmiştir. Kongre Riyasetine Mu
harrem Feyzi seçilmiştir. Bundan 
sonra iki senelik müddeti olduğu için 
Haysiyet Divanı intihabı yapılmıştır. 
Haysiyet Divanına Asım Us, Muhar
rem Feyzi, Bürhan Cahit, Neş'et 

Halil, Refik Ahmet seçilmişlerdir. 
ldare heyeti azahklarma da Tev

fik Necati Kozol, Ali Ulvi, Talat, Ih
san Arif intihap olunmuşlardır. Bun 
dan sonra Matbu3ıt Umum Müdürlü
ğünce Türk Basın Birliği kanun la
yihası nizamnamesi de tetkik edil
miş, bazr maddeler ilavesi teklif ve 
temenni olunmuştur. 

Afafürke tazim 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Hatay meselesinin büyük bir m -
ferle neticelenmesini Basın Kurumu 
fevkalade kongresi, derin bir teces
süsle karşılamış Reisicümhur Ata
türke Türk Matbuatının, minnet, şük 
ran ve tazimlerini arzetmelt üzere 
Kurum Reisi Hakkı Tank Us'un Ri
yasetinde bir heyet seçiJmiştir. He
yet, dün akşam Dolma bahçe sarayı
na giderek Atatürk'e bilvasıta kon
grenin şükran ve tazimlerini arzey
lemiştir. 

Çanakkale 
Vilayet:miz Hayır k.urumJarına gardım 

M. Kemalpa~ada.n H. C. yazıyor: rınde.n Osman imzasiyl~ yazılıyor: ruz hareketleri bizzat yaratabilir, e
.ı_ Tayyare piyangosunun aylık "- Maarif Vekaletine bağlı bulu- nerjik çalışmaların başında filen 

k 'delerile bilhassa yılbaşında çe • nan evrak tasnif komi~~onun~. ça- meıgul olabilirsiniz. Elemanları el-
e~ı . . j lışıyorunı tki aydanberı ücretımı ala· ı B . . . 

kilen hususi tertıpten mükafat ve ik · · . .. t ele vermek... unu bır ıhtıyaç o-
madım. Bunun scbebı, maaş ve ucre . . 

ramiye kazananlar, Kızılay, çocuk e- b 
1 

. . .. .. J .
1 

lara.k duymuş bır genç eıfatıylı;, ora-
l 'b· h .. ava enamesının henuz gon· erı me -

ıirgeme kur~m ~rı gı 1 ~~~l mues- miş olmasıdır Geçimini ay sonunda da ilk vazife sizindir. Alakanıza mü-
seselerine, ~ıç o mazsba : ~r~ alacağı birka~ lira ile temine çalışan- teeşkkiriz.t• 
pek cüz'i bır ~ı.sm:zıı ıra malı ır. ar· ların bu vaziyetle karşılaşmaları çok 

Bayilere muJd~k d olar~·k. ver~en acı oluyor. Maarif Vekaletinin bu işe 
paranın bu kurui . ~ı -klan . U:~et·· ed; el koymasına delaletinizi istiyorum." 
berrüü, en insan ıyı ı erın us un 
dir. Birdenbire servete kavuştuğu · 
muz bir dakikada, en evvel düşüne
ceğimiz şey, ne ke~dimiz: ne bayi de 
ğil sokaklarda inlıyen bıçare yavru
la;la diğer yoksullar olmalıdır.. Ne 

dersiniz?'' 

• 
Verilmiyen iki Aylık 

Evrak tasnif komisyonu memurla-

• 
CEVAPLARIMIZ : 

Kozluda, Kömüriş sosyetesinde Ba
ha Eroğluna : 

''- Kozludaki gençlik hareketleri 
hakkında yazdığınız mektubu aldık. 
Ilk fırsatta gazetemizde yer bulacak
tır. Ancak, muhitte görmek istediii-

• 
Geyvede abonelerimizden orman 

mühendisi Hıfzı Arata: 

"- Mektubunuzu aldık. Tahkikat 
yaptık. Hayat kısmına sigortalı bu
lunduğunuz Türkiye Milli Sigorta şir

ketindeki vaziyetiniz hakkında Is-
tanbulda Milli Reassilransa başvur-

makllğınız lazımdır. Ora.dan alacağı
nız cevaba göre, hareket edersiniz. 
müracaatta gecikmemeniz icabeder." 

Yeni idari tadilata 
lüzum görüldü 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -
Çanakkalenin günden güne artan e. 
hemmiyeti, bu rnıntakada bazı idari 
tadilatı icap ettirmiştir. Bu sebeple, 
son defa ihdas edilen Yenice kazası. 
mn hududu genişletilmektedir. Ay
ni nuntaka dahilinde Çakır nahiyesi 
ilga edilerek yeni kurula~ Kalkım 

nahiyesiyle Pazar ve Hamdibey nahi
yeleri Yenice kazasma bağlanmıştır. 

Muallimlere Verilen Konfera.nı 
Mualimlerin mesleki bilg ilerini art 

trrmak maksadile t ertip edilen konfe 
ranslara diin de devam edilmiştir . 

Miifcttiş Feyzi dUn hayııtt ve aile 
bilgisi mevzulu dersini vermistir. 
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Federasyoncu .Erki.odan 
Bazıları Değişecekmiş 
Biz onlarsız ne ederiz? 
Klüplerin hali nice olur? 

Baylar yerlerine, biz de 
onlara çok alışmıştık 

[YAZAN: EŞREF ŞEFİK] 

Geçende Anl<aradan gelen bir haberde; vaziyetleri dolayısile 
merkeze gidemiyecek olan federasyoncuların yerlerine başkaları

nın tayin olunacağı bildiriliyordu ... İnsanlar ne gariptirler! •• Ba· 

zan farkına varmadan alıştığımız birçok lüzumsuz şeylerden ay

rılamayız. Eski perdelerimizin üstünde toz yuvalığı yapan arşın 

ar,ı farbalaları ilk bıraktı~mız günlerde nekadar aramışıktır •.• 
~imdi itibardan düşen saçaklı kol

tuklann pü külleri tıra§ edildiği haf
talarda canımın epey sıkıldığını ha
tırlanın... Tek kapllı aynalı dolapla
nu ü Uerindeki teı,eliklerin lüzum -
suzluğu herkes tarafından farkedil.ip 
kaldınhnca yatak odalarını ka!( za -
manln.r kele, bulmu~tum •. 

1\levkilerindeki esas rolleri, kendi
liğinden çıkmı wya bn~kalan tara
fından yapılmı hareketlerin peşini 

ta.kipten ibaret olanlara karşı duydu. 
ğumuz alışkanlıklarda da, eski per
deler, dh"anhan.- ko:tuklan ve tf>ııe· 

likli dolaplanıtldne benzer hisler kıı
nşıktır • 

Balzkesırde 
Futbol 
Müsabakaları 
Balıkesir, (TAN) - .Mıntaka mu

rahhasları toplanarak spor kurumu -
nun ni?.amnamcsine göre mıntaka lig 
ve kupa fikistürünü tanzim etmiştir. 

Bu tertibe göre rnıntaka futbol mü 
sabakalar:ı 7 şubatta başlıyacaktır. 

Mıntaka 3 gruba ayrılmıştır. 
A. grubunda merkez ve Susurluk; B. 
kümesinde Ayvalık. Edremit ve Bur
haniye; C. kümesinde ise Bandırma 
ve Edincik klüpleri vardır. 

Şimendifl:'rlerde ol:nuız amma, \'R• 

purla.rtla (;ok tesadüf edilir. Koca ge. 
ml~i kendi idare ediyonn::ış gibi, J:il· 
\'ertecle bir aşa~ bir yukan .;alımlı 
!;alımlı dola~an, kaptan ka.. .. 1ietli sey- Ankarada Güref Müsabakası 
yahla:ra elbet rastlamış ınızdır. llk Ankara, 27 (TAN) - Halkevi 
saatlerde canınızı sıkan kaptan ka _ spor komitesi 8 şubaUa bruılamak ü
ketli tipe ahştığlnrzı, onu er- zere güreşçiler için bir müsabaka hn
roo rek eğlemllğinlzl, ertesl gün gU- zırla.mıştır. Şimdiden 60 ki!ji kayde
\•erteye çrkbğınız zaman h. edersi- dilmiştir. Eskirimcilere bir Çay ziya
niz. Onu gü\'ertede ~öreme1.senlz göz feti verilmiştir. 
leriniz bil!'..ihtiyar arar .. 

Bru kalanrun yaptıb'l l~lerde kenv 
metin kemlilerlnclen geldiğini fane
d~nlere dair ı:-Uzel bir hikaye de ,·ar. 

----
Yugos'av • ı:u·gar 
Spor Temasları 

Belgrat, 27 (TAN J - Yugoslav -
dır: ''Haremağa'fı ile kayıkçı l\li'o- yanın ağır siı<lc>t 1loksö1 lerinden lvan 
nun hikiiyesl.,, Virak şubatın birinde S<.ıfyada as!<e-

Bir ı:ün KııranfiJ A~a C küdardan ri klüpte Bulgar boksö.-U Ceri Sali -
Beşlkta.~a. gN;mek üzere 1\lişonun pi- van ile karşılaşa·"'aktı;-. 
yade kayığına hlner. Şabuk, şabuk! Bu maç Bulgar - Yugoslav dost • 
emrini \'erdiJ..-ten sonra arkaya 'kunı- luk paktının imzalanmasından sont'<i 
lur. ~lişoncuğun bütün gayretUe attı- iki memleketın spvr sahasında yd -
ğı her kürekten ~onra: kınlaşması noktainazaı-ından bura -

- Bre kafir çıfıt) Sana ~bu'!r, a- da ve Bulgaristanda ili\ mühim spor 
buk soyJedim. hadisesi olarnk kım;ılanmaktadır. 

Halihazırda cJünyantn en k~vvefli 
tenisçisi olduğunu profesyonelliğin

de de isbaf eden lngiliı Perry 

Amerikalı 
Kendini 
GösterİlJOr 
Profesyonelliği kabul ettikte11 son

ra dlinyanın en kuvvetli profesyonel 
tenisçisi addolun~n Amerikalı Vınes
ıe Amerika şehirlerinde maçlar yap. 
mıya başlıyan Ingföz Perry son rna· 
çında mağlfıp olmuştur. 

Ingiliz şampiyonunun Amerikalıya 
yenileceğini ümit eJenlcr çoktu. Hat
ta Vinesle Perry'nin ilk karşılaşma
larında herkes Aemrikalıyı tutmuştu. 
Halbuki lngiliz ezici bir oyunla Ame
rikalıyı iki saniyede yenmişti. 

Uçüncü müsabakalarını yine bil -
yük bir kalabalık önünde yapan bu 
iki şampiyondan Amerikalı galebeyi 
temin edebilmiştir. Fakat Amerika
lının galibiyeti kolay elde edileme -
miştir. lngiliz çok güzel mukabele 
etmiş ve Vines ancak beş &•tte Ingi. 
!izi yenebilmiştir. 

Bu iki şampiyon turnelerine devam 
edeceklerdir. 

Diye gümiiş Sa\·atlı ba.'ttonu ne 1\11. ,...·==============~=-===-:":"-:::: .. ~-~-":"". '::":--'""-===:-:=~==== 
tonun kafasına '\'Urmıya haşlar. l\li
şon bastondan kurtulmak lçiu bir çS.. 
re diiştinür. Yedek ipinin blr ucunu 
ka.),ğın a.ı"'ka.8rna bai1u, bk ucunu 
da hareınağasmın sırbl)dan aşırarak 
eline Terlr, Ye: 

- Ağam siz şöyle ba., tarafa ~e

!tlnlz. Beq kürek ç.eke~ken siz de ka-
3,ğı öne doğru çıekersiniz O zaman 
daha çabtik gideriz. 
Haremağası kayığın ucunda bir 

1 e yarnmıyan yedekçili~ y~parken 
bab'lnruya başlnnıış: 

- Gördün mü şimdi ne şahır'k gt. 
diyoruz? Bak Bak! Sular k.a,),ğıD u. 
cundan na.c;ıJ yanlıyor? .. 

DeğlşUrilecek federa.syonculan -
mızın h.ak1nııdakl ha.beri okuduğum 
'\·akit bilmem neden böyle şeyleri ha
tırladım. 

Galiba biz onlara t<>'k alıştık. On. 
lan perde farbala.larmı, koltuk sa
~lannı, aynalı dolapların t.E>pelikle
rinl \'e kaptan t<ru ketll eyya.hla.n a
ratlığımız gibi anyacağız. 

Keyfimizi bozmac;alar bari .... 
Ke~metlfı ef Pndl!er me,·kllerlne, 

bizler de onlara pek ısınmıştık \·esse-
1& rrı ? ... 

Söke Spor Klübünde 
Söke, (TAN) - Söke spor klübU 

yıllık kongresi de toplanarak yeni i
dare heyetini seçmiştir. Başkanlığa 

Rıfkı Ulusoy, azaltğa da Nazım Oz
baş, Mustafa Tuna, Hamit, Mustafa 
Oztürk intihap olunmuşlardır. 
Aydın mmtakası spor teşekkUlleri

nln en kuv·vetllsi olan Söke kJUbU lig 
maçlarına iştir..ake karar vermiş ve 
lıazrrlıklara başlamıştır. 

Avusfurya fakım1n1n 1 - 2 galibiyetine sebep olan penolfı bu vaziyeffe 
çelmelenen Avusfuryo oyuncusu yüzünden verilmi§fir. [Açık renk for

malt iki Fransmn Avusturya muhacimini kale cizqisi üsfüncle 
clüıürdükleri görülüyor] 

Fransa -Avusturya 
maçı için düşünceler 

Fransa - Avusturya milli takımla
rının maçına dair :ızun tafsilat geldı. 
Avrupa gazetelerinin li~anından Fr~n 
MZ takımının Avustmya takımına 

1-2 mağlüp olması Fransızların le -
hinde tefFir edilmekt0 dir. 
Müsabakanın iki devresinde kar -

şıhklı hakimiyet tesis eden oyuncu -
lar tam müsavi şekilde çarpışmışlar 
dır. Hatta hazan Fransızlar sür'at iti 
barile daha m\icssir gfüünmUşler'1ir. 

Avustury=- tnkımmııı galibiyeti pP. 
na1tıdan attıkları gol farkile olduğu 
na nazaran 2-1 ııeticrmin Fransızlar 
lehine görülmesi tabiidir. 

Fransa - Avusturya maçını bil • 

hassa seyretmek üzere İtaiyadan Pa 
rise gelmiş olan lqılyan tek seçicisi 
Pozzo ~"'ransız gazetecilerine kanaati 
ni şöyle söylemiştir: 

- Fransız fudbolünün ilerlediğini 
ve yeni yeni genç istidatların parla -
mış olduğunu gördüm. Avusturya ta 
knnını da seri oyuncular önünde bir 
daha seyretmek üzere gelmiştim. Ma 
lumya sizin Almanya ile çarpıştığı • 
nız gün biz de Avusturya ile karşı -
laşacağız. • 

Bu gidişle Fransız fut bolü A vru -
panın çekinilecek kuvvetlerinden bi
ri olacaktır. Esasen o dereceyi de bul 
muştur. 

T itrek, içi eriten ve boğul. 

mak istiyen kısık bir ağ -
!ayış, çıplak duvarlara çarparak 
soğuyor. Dışardaki yağmur sesi, 
şimşek çakışı, bu soğuk hıçkırığı 
bir gürültü haline sokuyor .... Yağ
mur kamçılaşıyor, göz yaşı dini • 
yor, pancarlaşan bir yumuk el ıs-

• lak yanaklarda dokunarak, kıza 

ran gözleri uğuşturuyor. Susan 
hıçkırık, göğüste hırıldıyor .. 

Yalın bir çift ayak, çıplak çi-
. mento döşemenin üzerinde korka. 
ı rak yavaş yavaş ilerliyor. Gür bir 

ampul ışığının donuk aydınlığı i
çinde köşedeki su testisine doğru 

giden dokuz, on yaşlarında, kısa 

ve yırtık pantalonlu, kocaman ve 
yağlı paltolu, uzun ve dağnık saçlı 
küçlik, titriycrek elini testiye u -
zatıyor. Sabahtanberi, mektep ye
mekhanesinde hademenin öğle ye
meğinden sonra sepete doldurdu -
ğu ekmek artıklarından unutul • 
muş. bir küçük dilimden başka mi
desine bir şey inrniyen küçük, ku • 
ruyan ağzını ıslatmak, yanan ate. 
şini dindirmek için testiyi başına 

dikiyor. Tek bir damla bile yok ..• 
Ve çıplak bacaklar biribirine 

çarparak kapıya doğru ilerliyor ... 
Sabahleyin annesinin: 
- Hadi Defol mektebine! sö

zünden başka bir şey işitrniyen 
yavru öğleyin evde kimseyi bula
mamış ve tekrar aç aç mektebe, 
yemekhaneye koşmuştu. Öğleden 
sonra ümitle eve giren vücut, 
dönmüş, dola~mış, annesini bekle
miş ve karanlıkla beraber odaya 
kapanarak ağlamış, ağlamıştı .. 

Şimdi o şişkin ve kırmızı göz -
ler kinle perdeleniyor... Kapının 

önünde durarak tereddüt geçiri -
yor. ve çocuk yağmurun altında 
ağır sesini gök gürültüsüne kata. 
rak koşuyor ... 

B ir Beyoğlu içkili lokanta • 
sının önünde omuzları dik, 

kalın, kaysı renkli bir palto, tüylü 
bir fötr, parlak bir kundura ve 
içi kürklü eldiveniyle gurur ça • 
karak bir taksiye işaret eden genç, 
yılan derili bir iskarpin üstünde 
belini incelten kürklü bir manto • 
nun içine gömülen ve kaybolan ta -
vus tüylü şapkalı, esans üraz e
den bir bayanla taksiye bindi. 

Otomobil taşıdığı bir "çift,, in 
şampanya kokan neş'esinden, aza. 
metinden cesaret almış gibi ka -
ranlığı delerek son sür'atle Ayas
paşaya saptı. Birdenbire zınk di -
ye dururken başbaşa, gözgöze o
lan "çift,, sarsıntı ile dudak du -
dağa geldi. Şoförün dudaklarının a· 
rasından fırhyan büyük bir kil -
fürle kapının açılması bir oldu. Ve 
şoför yerde, yağmur suyuna kn • 
rışan kanlarla ürkerek, bir şey 

yapmadan sür'atle direksiyona 
geçti.. Hiçbir şeyden haberleri ol. 
mıyan, dudakları üzerine kapanan 
çüti yine sa~arak si.ir'atle ilerle
di ve mermer bir apartımanın Ö· 

nünde durdu. 
İçkili lokantadan gülerek taze 

taze çıkanlar, taksiden earsılarak 
ölgün ölgün çıktılar. 

Maroken bir portföyün içinden 
çıkan on liralık kağıt, şoförün e. 
linde küçülmek isterken, bir mo· 
tosiklet gürültüsü, sarhoş çütle, 
korkak şoförün yanında dikildi. 
Şoför, polisi görünce şaşırdı. On 
liralık kağıdı bir beşlik ve dört 
gümüş lira ile asabileşen kUrklil 
eldivene uzattı. 

- Ne o,. On lirayı alsana! .. 
- Affedersiniz .. ha! Veriniz. 
- Haydi karakola .. Bir çocuğa 

çarpmış, ayağını kırmış, başını 

yarmışaın ! . . 
- Hayır, ben değilim.. İsterse· 

nlz sorun müşterilerimden .. 
- Böyle bir şey oldu mu efen.. 

dim?. 
- ~ayır!! 
- Hayır .... 
- Otomobil, yolda durmadı ve-

ya earsılmadı mı?. 
Bayan epeyce düşUndU. Hatir • 

lar gibi oldu: 
- Haniya sarsılmış .. şey .. sar. 
sılmıştık ... 
- Peki amma ne münasebet? .. 
- Şoför de inmişti, küfretmiş-

ti ... 
- Peki ne münasebet canım?. 
- Ne dernek, ne münasebet? . 

!şte bayan söylüyor.. Siz de bir 
düşününüz bakalım .. !şte sarsıl . 
mışsınız, haniya ?. 

- Evet, amma! Ben lastik pat.. 
ladı zannetmiştim de küfretmiş 

ve inmiştim. Bak bay hatırlamı
yor. 

- İsminiz nedir efendim?. 
- Suat Gönüler. Bayan nişan -

hm Aytenyaka ! 
- Hadi! Gör hesabını da ~el 

karakola .. hadi!!. 

K ırık bir aynanın karşısın. 

da, donuk gözlü, soluk yüz 
lü, somuruk dudaklı bir anne, za
yıflamış kaşlarına işkence yapı • 
yordu. Aynada, oğlunun biricik 
mektep kit.ahı ile ml'ktPp ıfoftE'rinl 
testinin yanında duruyor gördü. 

"Mektebe gitmedi ise acaba, nL 
çin evde yok?.,, diye düşündü. Ve 
oturdu. 

Günden güne solan gençliğinin 

günahlarını, on beş gündür Kay
seriye fabrikada iş bulmıya giden 
kocasını, dtin sabaht~nberi gör • 
mediği oğlunu düşünmiye başladı. 

Dün geceki lilks ile bu sabahki 
perişanlığı mukayese etti. Dilin • 
den Allah ve namus düşmiyen bir 
ellilik karının on dört gündenberi 
evine mekik dokumasından sonra 
edindiği ve geceleri sırtına geçir
diği gece tuvaletinin kırık iskern 

Nazillide 
Spor 
Hareketleri 
Nazilli, (TAN) - Nazillinrn en e

hemmiyetli spor hareketlerinden olan 
orta okulları lig maçlan bu hafta 
Nazilli orta okulu ile Aydın san'at 
okulu arasında büyük bir kalabalık 
önünde yapıldı. Ilk devreyi her iki 
tarafın canlı bir oyunundan sonra 
kırkıncı dakikada Alinin yaptığı sa
yı ile Nazilli orta okulu 1 - O kazan
dı. 

!kinci devre mukabil akın1arlı:ı geç

ti ve san'at okulu 2, Nazilli de ı gol 
yaparak oyunu 2-2 bernbcrlıkle bitir
diler. 

21 - 1 • 937 cumartesi günU be~ 
eylül spor klübünün kongresi Halke

vi ealonunda toplandı. Eski ıdare 

heyetinin hesaplan tetkik edildiktE'.n 

Mnra yeni idare heyeti intihabı ya

pıldı. Reis Haydar, ikinci reis Hü

seyin, sekreter Nimet, kaptan Etem, 

muhasebeci Muammer, idare memu

ru Halil, murahhas Kamran ittifak
la seçildiler. 

Bulgar Ba,vekili Döndü 

Sof ya, 27 (Radyo - TAN) - Bel
gra ttan dönmekte olan Bulgar Baş
vekili Köseivanof'a, Stoyadinoviç'in 
hususi katibi refakat etmiştir. Bul
gar - Yugoslav paktının imzası, her 
iki memleketin serbest bir hüsnü ni
yet !!ahibi olduklarını göstermiştir. 

ledeki buruşuk haline baktı... Bu 
dalgınlık içinde kapı çalındı. Al· 
dırmadı. Bir daha çalındı. Uıtemi· 
yerek kapıyı açtığı vakit karşısın
da bir polisin belirdiğini gördü. 

- Cemil kızı ve Hüsevin karuıt 
Sabiha siz misiniz?. 

- Evet benim ... 
- Karakola buyurun. 
- Neden? Hayırola ?. 
- Oğlunuza, dün gece Ayaspa-

şada bir otomobil çarpmı§ .. 

Sabiha dün geceki Ayaspaşı 

sarsıntısını ve motosikletli polial 
hatırladı: 

- Ne diyorsun?. 
- Çocuğun hastanede ... Sen gel 

şimdi karakola da ... 

Tepesinden vurulmuşa dönmU~ 
tü Sabiha ... Acele giyindi ve t>Oli· 
se uyarak ilerledi.. •. 

K arakolda başlıyan ecssiz 
ağlayış, hastanede fazla

laştı. ve ölü oğlunun cebinde bulu
n:ln J{aysı:>ri rlamg.Alı mPlztııp on -

neye düşen oğul mirası oldu. 
Beyaz karyolada, beyaz örtü 

içinde son uykusuna dalan küçült 
ten Çe\•rilen gözler beyaz zarfın 
içinden çıkan beyaz kağıt üzerin
de dolaşmıya başladı: 

"Şeker karıcığım! On beş gün 
içerisinde senin ve oğlumun raha
ti için çalıştım. Kendime iş bula. 
rnadırn. Ancak evimizin kirasını ö
diyecek para bulabildim .. Sen )ine 
çamaşır yıka. Hiç üzülme. Birk~ 
gün sonra geliyorum. Senin ve 
oğlumun gözlerinizi öperim.,, 

Ve Sabiha, Aytenyaka yaftası • 
le hayatına devam etti. 

ı Açık muhabere: 

Okuyucularımızdan 
Bülent Bergeye 

Boyunuzun 175 olduğu halde gö#· 
sünüzün darlığından şikayet ediyor 
ve yapacağınız hareketleri soruyorsu 
nuz. 

Bu hususta tam bir idman şekU 
tavsiye edt!bilrnek üzere sizi görme
miz ve uzun boylu tetkik etme~ 
tavsiye edeceğimiz hareketlerin yap
l!ğı tesirleri kontrol druemiz lazım• 
dır. 

Sizin için de güç olacak bu vaziye 

ti d•işünerek en pratik ve hareketle

rin doğruluğunu kendılığinden kon " 
trol eden bir egzersiz tavsiye edece-

ğiz. 

O da Lobutlarla oynamaktır. Lo

but hareketlerile göğsünüz ve omul 
başlarınız genişler. B Jl1assa göğsU 
açar. hareketlerle bir ay muntaurrı 

uğraşırsanız büylik farkı siz ·de gö
rürsünüz. 

Bulgaristanda Kadınlara 

Seçim Hakkı 
Sofya, 27 (TAN) - Yeni seçitıl 

kanunile yalnız Sofyada, belediye se 
ç: nine 75 bin kadın iştirak edecek " 
tir. Bunlar, yalnız anne olanlardır. 

Bulgaristanda Grip 
Sofya, 17 (TAN) - Grip, Bulgari! 

tanda bütün §iddetiyle hükilf11 
sürı.iyor. Sıhhat müdürlüğünün aıdı· 

bir karara göre, burada, hUkfırllet 
doktorları mahallelerde, gribe karfl 
şiddetle mücadele edeceklerdir. 
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GENERAL GALiP ANLATIYOR; 

B en, böbreklerimden rahat
sızdım. Kum sancısı çeki. 

)'ordum. Şerif Abdullaha., emaret
çe alman vaziyetin devletçe hoş 

görUlmediğini söyledim. 
Bu söziıme karşı Şerif Abdul • 

lah: 
- Paşa hazretleri! Dedi, her 

feyden haberimiz vardır.. . Fahri 
Paşa Mekkeye gelince, kapınız ö
n tinde bizi ipe çektirecektir. Şam
daki idamlardan sonra, sıra bize 
geldiğini aanki bilmiyor muyuz?. 

lsta.nbula döndükten birkaç se -
ne sonra, erkan divanıharbi reisi 
iken, azadan mirliva ikinci küçük 
Cemal Paşa • şimdi mütekait ve 
lstanbuldadır • bana şöyle bir 
\'ak'ı. anlatmıştı: 

- Dördüncü orduda bir fırka 
kumandanı idim. 332 yılının mart 
veya nisan ayında, ordu kuman -
danı ferik Cemal Paşa ta.rafından 
davet edildim. 

Cemal Paşa, Y emend'e uzun 
müddet bulunduğum için benim 
Arap adet ve ahvaline vakıf oldu. 
iumu düşünerek Hicaza gönderi. 
lecek kuvvetin kumandasını bana 
\'ermek istemiş, hattiı.. hemen ha • 
zırlanmaklığımı bile emretmikti. 

Ben de yol hazırlığımı yaparak, 
lcap eden tedbirleri tasarladıktan 
sonra, büyük Cemal Paşaya. git
tim. Yapacağım işin ne olduğunu 
ıordum. Cemal Paşa, bana kısa 

, ca 9unlan söyledi: 
- Şerif Hüseyin ve oğulları

nın kellelerini koparıp getirecek • 
ıin! 

Ben bunu, küçük Cemal Pa. 
ıanm ağzından dinlemiştim. 

' Sonra, her nedense, bu kuman
da, Fahri Paşaya tevdi edildi. 
Fahri Pa.,a ne emir almıştı?. Ye. 
mene mi gidecek, yoksa Mekkede
mi kalacaktı ? Bunlan bilmiyor • 
dum. " 

E saııen Medineden San'aya 
Uç bin kitilik bir lruv

'V'etin gitme!li demek, durmadan 
dinlenmeden, tamam bir buçuk ay 
yol yilrümek demekti.. Dinlenme 
payı verHirsP, bu mesafe iki ay -
lık yoldu. Çöllerde ve yüksek dağ
larda havnmn her an değişmesi ve 
ıusuzluk yüzUnden verilecek tele
fat ta caba idi. 

Binaenaleyh, müfrezenin Ye -
mene gitmesi, hiç te akıllıca bir 
bueket değildi. Ve çünkü Asirin 
imdada iht:yacı yoktu. Aldığı yo • 
lunda tedbirler sayesinde Asir mu
tuamf ve kumandanı Muhiddin 
Pa.,a kendi vaziyetini kurtarmak. 
ta idi. 

lmam Yahya ise dost ldl. Aden-
t!eki İngiliz cephesini Ali Sait Pa
f&, cesaret ve idaresi sayesinde 
tıkayabilmi9ti. tdris cephesine ge. 
lince; yedinci kolordunun geri ka· 
hn kuvvetleri burası için kafi ge • 
lirdi. 

HbılJ, gerek Aetrin ve gerek 
Yemenin, ukere değil, paraya ih. 
tiyacı vardı. 

Benim vasıtamla, her giln pa
ra!.. Fara! .. diye feryat ediliyor 
\re bu fer3atlar, sık.sık 1stanbula. 
akaediyordu .• 

' 
B tr aralık, Maliye Nezareti, 

Aatre ve Yemene benim 
· "Uıtamla elli biu lira gönderildi
lint ;ıazmı9. Asir ve Yemendeki 
kumandanlar, beni ıııkıştırmıya 
b~ladıls.r.. Hakikatte ise, böyle 
bir para g~lmemişti. 

Hicazd&kl zabit ve memurlara, 
aylardanberı maaş verilememek -
te idi. Yaptığım müracaatlara: 

- Varidat getiren vilayetler oile 
lnerkezden para istiyorlar. Harp 
Yilı:.lndc.n malt müfkülat artmıf -
tır. İnfaallah.. Ma9aallah.... diye 
lhukabelede bulunuyorlardı. 

Ben de bunun üzerine, bir ara· 
hk, kumandanlık Uzerinde kalmak 
tlıere valilikten istifa etmiştim. 
P'akat istifamı kabul etmediler. 

Derken bu sırada Seyit ldrisi 
&!dürmeyi üzerine alan bir adama 
~ek Uzere, tahriratı nezaret. 
Jeııalıi ile bet bin altm gönderil • 

"A.sılacağımızı da 
biliyoruz, her 

şeyden 
haberimiz var!,, 

'"'""' ......... ,...... ,.... "'""'"'",......,....."'"' ................ ,.....,...., 
~ "Kumandam altındaki bir avuç askerle -
~ birkaç memurun selametlerini temin edecek ~ 
~ tedbirlere bafvur.mağa batladım. Mahalli -
~ vaziyetin icaplarına uyarak hareket mecbu- -
~ riyeti vardr.,, ~ 

~" ........ "- "" ...._.,....,,. .... ,.....,......,~ ....... " ..... ""'" ..... ,.... ...... ' 

Kıymetli harp hatıralarını anlatan 
• • • . • . General Galip .• 

Yazan:--. 

S. Güngör 
mez mi?. 

Asıl garibi, intikam kastiyle 
bu işi yapacak olan adamın, iki 
kolu da, vaktiyle Seyit İdris ta
rafından bileklerinden kesilmişti. 
Parayı derhal Asire yolladım. 

Ve Muhiddin Paşaya gönderdiğim 
mektupta, bu masala inanmaması. 
nı, ve parayı ihtiyaçlarına sarfet
mesini yazdım. 

Ş erif Hüseyinin hareketleri
ni şüpheli bulan hükumet, 

Resim: 28 

Fıkra: 28 

Hicazda üç alaydan mürekkep 
22 inci fırkanın iki alayını, Ve • 
hip Paşa kumandasında Mısır se
ferine iştirak etmek üzere oradan 
aldırmış ve Mekke • Cide mınta _ 
kasında yalnız bir alay piyade ile 
modası geçmiş birkaç kale topun
ian başka bir şey bırakmaıştı. 

Bundan başka da, Hicaz emi • 
rinden, bin beş yüz hicinsüvar, bir 
o kadar da mücahit teşkil etmesi 
isteniyor, bu mücahitler için icap 
eden silah, cephane ve para da 
gönderiliyordu. 

Bunlar, Emir Hüseyine karşı 
Pmniyetsizliği ifade eden şeyler 

değildi.. 

Bununla beraber, ben şahsan, 

hükumetin Şerif hakkındaki dü • 
şüncesi ne olursa olsun, yüklen -
diğim mes'uliyetin derecesini id. 
rak etmei<teydim. Kumandam al. 
tındaki bir avuç askerle birkaç 
memurun selametlerini temin e -
decek tedbirlere baş vurmıya baş. 
lamıştım. 

Mahalli vaziyetin icaplarına u
yarak hareket etmek zarureti var
dı. Artık maddi mes'uliyet hisle • 
rini bir tarafa bıraktım. 

Manevi ve vicdani mes'uliyet -
ten ihtiraz etmek kararını aldım. 

Meş'um akıbetin tesriini icap et
tirecek her hangi bir hareketten 
şiddetle sakınıyordum. 

B u arada, Şerif Hüseyin, he. 
nüz filiyat sahasına geç

miş değildi. Onun bu mütereddit 
vaziyetinden istifade ediyordum. 
Vakii. isyana karar vermişti. Fa
kat, mümkün olduğu kadar geç, 
yani kendisince tasarladığı bir za. 
manda yapacaktı. 

(Arkası var) 

Hoca bir gece bahçede gördüğü bir karanlık hayalet~ ok alı~ ~~
ıürmüı. Ertesi sabah bahçeye çıkıp gece okla vurdugu ıeyın kendı cub
besi olduğunu görünce hemen aptes# alıp iki rek'al namazla Allaha 
hamdetmiı. Karıst bunu görünce sormuı.· 

- Elendi/ Neden hamclediyorsun? •• 
- Yahu/ Nasıl hamdetmiyeyim7 Ya gece vuriluğum ciibbenin İ(incle 

ben olsa iclim, simt/i ölmüıtüm. clemis. 

.Avrupa 
YAZAN: 

RENE MAİNE 
"Me~hur Askeri Muharrir" 

Nereve 
Gidivor? 

Alman 
ordusu 

ve 
komşulari 

Üç aydanberi Alman ordularının 

hazeri kuvvetleri malum olmuştur. 
12 kolorduyu teşkil eden 36 fırka ile 
35 fırka tamamen motorize kuvvet. 
Bu kuvvete yeni teşkil edilen bir fır· 
ka motorize kuvveti daha ilave eder· 
sek Alman hazeri harp kuvvetinin 
esasını vermiş oluruz. Bu kuvvetle -
rin hepsi bugün tam kadrolarını ik· 
mal etmiş vaziyettedirler. Alman fır
kalarının topçu kuvvetleri, ikisi at
lı vesait ve biri kısmen motorize ol
mak üzere üçer topçu alayına malik
tir. Atlı olsun, motorize olsun, Al -
man topçu alaylan 77 milimetre -
den 150 milimetreye giden çaplarda 
sahra toplarile mücehhezdir. 

Piyade silahı çok mütekimildir. 
Alelade mavzerden başlayıp, tankla
ra karşı kullanılan ve traktörle çe • 
kilen toplara kadar dayanıyor. 

Bunlardan maada fırkalarda telsiı 
ve muhabere kıtaatı ve kamyonlar 
mebzuldür. 

Topçu kıtalannda 10,5 luk obüsler 
yavaş yavaş yerlerini 7,7 çapındaki 
sahra bataryalanna bırakmaktadır. 
Fırkaların ağır topçu bataryalarını 
15 lik uzun menzilli toplar teşkil et-

mektedir. 
Alman ordusunun zırhlı kıtaatmda 

ki topçu kuvvetleri itibarile zayif ·o
lan tarafı, çok ağır topların bulun • 
mayışıdır. 

Maamafih Uçü tamam, dördüncü • 
sil de ikmal edilmek üzere bulunan 
dört zırhlı fırkanın genif kadrolu 
tankları çok ajlr bataryaların eksik
liğini biraz teli.fi etmektedir. 
Almanların zırhlı fırkalarmın be

herinde 500 zer tankın mevcut oldu· 
ğu muhakkaktır. Şu halde bugünkü 
Alman ordularının emrinde 2.000 
tankın hazır bulunduğunu temin e· 
de biliriz. 

Bu vasıtaların harp kıymetleri ne· 
dir? 

Şüphesiz Alman teçhizatının harp 
kıymetlerini ycgan yegan ölçmek ik· 
tidarımız dahilinde değildir. Fakat 
tecrübe ile biliyoruz ki, Alman çe · 
Iiği ve demiri birinci sınıftır. 

Komıularına karıı Alman 
. . . • . . kuvvetleri . . . · 

Almanların on iki piyade fırkasile 
iki zırhlı fırkası Fransa, Hollanda, 
Belçika ve İsviçre hudutları boyun · 
ca toplanmı,tır. 

On bir piyade fırkasile bi~ zırhlı 
fırka da Polonya hududu cıvannda 
yerleştirilmiştir. 

Avusturya hududundan başlayıp 
Polonya hududuna kadar olan Çekos 
lovakya hudutlarını da on Alman fır 
kası kuşatmıştır. 

On fırka ile bir süvari livası da 
Şarki Prusya.da toplanmıştır. 

'Bu kuvvetlere karşı Alman komşu
larının kuvvetlerini gözden geçirelim. 

Alman fırkalarına karşı. teçhizatı 
iyi olduğu halde Hollanda kuvvetlerı 
adet itibarile ehemmiyetsiz kalır. 

Belçika ordusu ise, adedile yüksek 
olmakla beraber az motorizedir. Fa· 
kat Belçika Namilr ve Liyez hattı e· 
su olmak üzere müdafaa tertibatını 
kuvvetlendirmiye karar vermiştir. 

İsviçreliler de mildafaa kuvvetleri 
ni ve makinelerini çoğaıtmıya karar 
vermişler ve tahsisat ta. koymuşlar· 
dır. 

Avusturya, ordusunu yeni yeni ter 
tip etmiye başlamış olduğundan şim 
dilik esaslı bir kuvvet teşkil etmez. 
Komşularile hudutlarının uzunluğu 
itibarile en nazik ve ehemmiyetli va
ziyetleri bulunan Çekoslovakyaya ge 
çelim: 

Bu milletin Romanya ile 201. 4lvus 
turya ile 558, Macaristan ile 832, Po
lonya ile 984 ve Almanya ile 1,550 
kilometro uzunluğundaki hudutlar -
la çevrilmiftir. 

Çekoslovakya dört askeri tecem· 
mU mmtakuına taksim olunmuştur. 
r".ıııılr1~rin kuvveti dördü cebel ve ücil 

Rus ordusunun moförlü harp vasıtaları 

Sovyet ord uf arı Baıkumanclont Vo
. . roıilof ve kumandanlardan .. 

T ukaçevski . • • • • .•• 

zırhlı otomobil ve tank alayı olmak 
üzere 53 alaydan terekküp eder. 

11 süvari alayı ve 3 kıtaati fenni -
ye alayı vardır. Topçu kıtaları; 16 
hafif sahra topçu alayı, 14 ağır top· 
çu alayı, 4 tayyare topçu alayı, 1 hu· 
susi topçu alayı ile üç grup bindiril· 
miş topçu kuvveti ve sekiz grupluk 
cebel topçusundan mürekkeptir. Çek 
lerin asri teçhizatı günden güne art 
tınlmaktadır. Ve ordusu talim ve 
terbiye itibarile çok güzel yetişmiş -
tir. 

Almanya kaJ.lılanna dayanmış olan 
mühim kuvvetlerden biri de Polon
ya.dır. 

Polonvanın Almanva ile temasta 
olan hududunun uzu~luğu 1912 kilo
metrodur. 

Bunun 607 kilometrosu şarki Prus 
ya üstüne düşer. 

Polonya ordusu; 30 piyade frrkası 
ile 12 müstakil süvari livasına ma· 
liktir. 

Her fU"ka, üçü piyade alayı ile bir 
alay topçu ve muhabere müfrezeleri 
ne taksim olunmuştur. 

Bu kuvvetler çok iyi hazırlanmış, 
iyi yetiştirilmiş, ve mükemmel teç . 
hizatlandırılmıştır. Polonya ordusu 
yüksek kıymetli askeri bir varlıktır. 

Romanyanın let;hiıatı 
Romanya insan adedince iyi fakat 

uri silahlar itibarile henüz derecesi 
ni bulamamış bir millettir. 
Romanyanın 92 piyade alayı içinde 

mukabil ancak dört alayl:k zıı-hlı <>
tomobil kıtaşı mevcuttur. Rumen sil· 
varisi 32 alayhktır. 

Yugoslavya.da, askeri kabiliyet ve 
canlı eleman noktalarından zengin ol 
duğu halde tank adedi birkaç taneye 
münhasır kalmıştır. 

• • • . /lalyan orclusu . 
Habeşistan harbi dolayısilc de gör

müş bulunduk ki, İtalya ordusu in -
sanca da levazım V'! techizatça da 
zeneindlr. 

1914 senesindeki İtalyan kuvveti 
350,000 idi. Bugün 550,000 kişidir. 
Bu adede 400,000 kişilik milis kuv • 
vetini de iliı.ve edersek kaç fırka mey 
dana geleceği anlaşılmış olur. 

Fakat 1200 fabrikanın geceli gün. 
düzlü İtalyan ordusunun aletlerini 
ve teçhizatını azami haddine çıkar • 
mak üzere çalıştığını da düşünmeli-
yiz. 

Rus ordusu 
Ordusunu fevkalade makineleştlr. 

miş milletler arasında Almanya ile 
beraber Rusyayı görüyoruz. 

Ruslar 13 milyonluk bir ordu çıkar 
mayı kafi görmemişler, ayni zaman 
da o muazzam kuvvetin fevkal&.de 
motorize ve makineleşmiş olmasına 
da gayret etmişlerdir. Esasen bu pren 
sip yeni harpler için en doğru pren
siptir. 

Asri harbin en müthiş silihı olan 
tanktan Rus ordularında 3500 tane 
vardır. 

Bu tanklar 5 alay ve müteaddit 
müstakil krtalara taksim olunmut • 
tur. 

Yalnız motorize ve fevkalade ma
kineleşmiş ordulardan kıymetleri de 
recesinde istifade etmenin ancak o • 
tostradla kabil olduğu malum bulun 
duğuna göre, yol ve şimendifer itiba 
rile pek zayif olan Rusvanın harp vu 
kuunda ne yapabileceği düşünülecek 
bir meseledir. 

Fransa orclusu ne halcle? 

Fransız ordusu, bugünkü hali ve 
görünüşü ile taarruzdan ziyade mü
dafaa ordusudur. Diğer birçok ordu• 
lar gibi muharebeyi düşman toprak• 
larına aktaracak şekilde tertip olun

mamıştır. Fransız ordusunun mev • 
cudu şöyle tertip edilmiştir: 

20 piyade fırkası, 1 müstemleke 
fırkası, 2 fırka şimali Afrika, 2 fırka 

lık Senegal kıtalan, 1 fırka muhtelit 
müstemleke kıtalan. 

3 livalık zırhlı otomobil ve tank, 5 

.ırkahk süvari (biri motorize) 4 liva 
topçu ve 2 livalık kıtaatı fenniye. Pi· 
yade, 52 alaya taksim olunmuştur. 

Süvari, 27 alaya taksim edilmiştir. 

•. lngiltereye gelince 

İngiltere tahdidi teslihat ve saU-. 
den ümitlenerek bugüne kadar siliı..h 
!anma hazırlığını ihmal etmişti. Fa

ıcat son hadiselerle milletler arasın 
Jaki sulhUn ancak silahlanmakla ka
bil olacağına inandığından hazırlan· 
:nıya başladı. 

İngiliz sili.hlanma programınm tat 
bik şekli ve çalışma intizamı ile si -
lahlanmanm tamamlanması tayin o
Jnan 1940 senesinde İngiltere kuv -

vetlerinin hali kemale geleceği şim
jiden temin edilebilir. i 

lVlüsabaka 
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Sandterin Konseyde kabul oıunan raporu 

A nlaşmanın esaslarını 
tesbit eden bu raporun 
metnini neşrediyoruz 

lCenevre, 27 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

İskenderun Sancağı meselesi hak
kında Isveç hariciye nazırı ve konsey 
raportörü Sanciler tarafından bugün
ki.ı konsey celsesinde okunan rapor 
aynen şudur: 

Kanunuevvel 1036 da Cenevrede 95 
inci fevkalade içtimaı esnasında kon
ısey, Türk hükumetinin 10 kanunuev
vel 1936 tarihli bir tebliğinde mev
zuu bahsedilen lskenderun meselesi
le meşgul olmuş idi. 16 kanunuevvel 
1936 da, konsey, Türkiyenin istinka
fı ile, raportörünün teklifi üzerine 
ittihaz ettiği kararda Iskenderun -
Antakya mmtakasx hakkında tahad
düs eden meselenin esasının tetkikini, 
konseyin kanunusani mutat toplan
tı.sına t a 1 i k etmek hususnda 
Türkiye ve Fransa hükfımetlerinin 

mutabık kaldıklarını görerek, bu a 
rada raportör ile sıkı temas ile konuş 
mala rına devam etmelerini, mezkur 
kararın 30 - 70 numaralarına tevfi
kan, konsey her iki hükiımete tavsi
ye etmiştir. Konsey reisi tarafından 
Uç müşahit tayin edilmiştir. Bu mü
§ahitler İskenderun Sancağına git
mişler ve 31 kanunuevvel 936 tari
hindenberi orada bulunmaktadırlar. 
Diğer taraftan konseyin yukarıda 

alman kararının 1 numarası mucibin
ce Fransa ve Türkiye hükumetleri ra
portörün bir mümessilinin huzuriyle 
nleseleyi halle iktiran ettirmek mak
sadiyle Pariste konuşmalarına de -
vam etmişlerdir. Bu müzakereler 
esnasında Türkiye heyeti murahha -
gagı meselenin halli için şu yolda bir 
teklifte bulundu: 

Jgkenderun :5ancağmı:ı tamamen 

müstakil bir devlet haline konulma
EJ ve Suriye, Lübnan ve Sancaktan 
n1ürekkep bir konfederasyon teşkili. 

Bu konfederasyonun bilhassa atide
ki meseleler hakkında salahivettar 
olması: 

1 - Harici münasebetler, 
2 - Gümriik ittihadı, 
3 - Meskuka.t birliği. 
Fransa hükumeti mandater devlet 

tııf atının bu teklifleri münakaşa esa
sı olmak üzere kabulüne müsait ol
madığım ileri sürdü ve her iki tara
fın hukuki noktai nazarlarını muvak
katen bertaraf ederek vasıl oluna -
cak sureti hal elemanlarım madde 
bema.dde pratik bir §Ckilde tetkik et
n1eyi teklif eyledi. 

Paris görü~meleri akamete uğra-

• • • • . . cltktan sonro.. . . 
Türkiye heyeti murahhasası bu 

tnetodıu kabul etmediği cihetle Paris 
ıı1üzakereleri bir neticeye iktiran et
medi ve her. iki hükumet konseyin 
lçtiınaına intizaren müzakerelerine 
diplomasi tarikiyle devam ettiler. 

Bu aralık ve kanunusani iptidasın
da raportör, meselenin tetkikatma 
yeniden başlamak üzere 15 kanunusa
niden itibaren Cenevrede h.azlr bulu
nabileceğini Türk ve Fransız hüku
metlerine bildirdi. İki tarafın tale -
bi ve raportörün mutabakatı üzerine 
evvelce 15 kanunusanide içtimaa da
vet edilen konseyin toplantısı 21 ka
nunusaniye talik edildi. 

Müzakereler Cenevrede 20 Kanunu 
eanide tekrar baışladı. Tetkikat bil. 
hassa bir Fransız vellikası üzerinde 
oldu. Bu vesika Türk heyeti murah
hasası tarafından dermeyan olunaıı 

hukuki tezlerin doğruluğunu saraha
ten reddetmekle beraber Sancağın 

kat'l st~ttisü ile Suriyenin istiklaline 
değin tatbik olunacak bir intikal reji
mi arasında bir fark gözetmek sure
tiyle bir uyuşma zemini arayordu. 

Bu telakkiye göre 1921 itilafının 

tatbikini temin iç.in kat't statil S'3.n
cakta mandanın nev'ama devamını 

istilzam edecek ve bu da meseli Mil. 
Jetler Cemiyeti tarafından Fransız 
tabiiyetinde bir 0.li komiser tayini su
retiyle üade olunacaktı. 

İntikal rejimine gelince, bu rejim 
idari ve harsi mesailde, kıt'anın ga.y. 
riaskeriliği \·e lskendeM.lll limanmı:ı 
at.imali hususlarına taalluk eden 

Cenevrede Türk - Fransız dostlu
ğunun son anlaımo ile bir kat daha 
kuYYeflendiğini söyliyen Franm Ha 
riciye Nazm Delbos ve müsfeşan 

•. Viyeno •••••• 

Türk taleplerini tatmin etmekle be
raber kat'i rejimi hazırlıyacak ve 
şimdiden Sancağa farklı bir varlı'{ 

-entite distinete- şekli verecekti. 
Fransa hükumeti konseyin ittiha. 

zını müna.sip göreceği karara berveç
hi ~in muvafakat edeceğini bu mü. 
nasebetle ve kat'iyyetle beyan etmiş
tir. Bir sureti tesviye bulunmasına 

matuf konuşmalar inkita etmeksizin 
iptidai bir tetki~a mevzu te~il et
miştir. 

Maahaza işin hukuki safhası, müs
bet hal ihtimallerine mebni mahfuz 
bırakılmıştır.Müteakip konuşmalarda 

mukayeseli bir etüde girişilerek mu
tasavver iki hal şeklinin ihtiva etti
ği mübayenetleri aza.ıtmıya gayretle 
çalışıldı. 

Tam anla§ma elde edilen 
prensipler ..... . 

İskenderun mıntakasmın müstak -
bel stdtüsünü tanzime matuf olan a
tideki esas prensipler üzerinde bir an 
laşma tahakkuk edebildi: 
ı - Sancak farklı bir varlık teşkil

eder. -entite distincte- dahili işle. 
rinde tam bir istiklale sahiptir Aşa
ğıda 3 numarada yazılı ahkam mah
fuz kalmak kaydile harici işleri Suri
ye devleti tarafından idare edilir. 
Sancak ve Suriye için ayni gümrük 
ve meskfıkat usulü mevcuttur. 

2 _ Sancakta Türk lisanı resmi 
bir lisandır ve 10 uncu fıkrada der
piş edilen usule tevfikan diğer bir 
lisan istimalinin şeraitini ve karakte 
rini konsey tayin edecektir. 

3 - Bu devletin hakimiyetine ve 
istiklaline her hangi bir suretle halel 
iras edilecek mahiyette Suriye dev
leti tarafından münakit beynelmilel 
hiçbir itilaf ve keza ayni tesirleri ha
iz hiçbir beynelmilel karar cemiyeti 
akvamın mukaddem ve kat'i bir mu
vafakati olmaksızın Sancakta tatbik 
edilemez. 

4 - Hususi ajanlar Suriyenin sa
lahiyetine bırakılmış işler için her iki 
taraf icrai makamları arasındaki lü
zumlu irtibatı temin edeceklerdir. 
Bu ayni işler için Sancak ve Suriye 
teşrii meclisleri bir parlamentolar a
rası irtibatı tesis ve bunun şeraitini 
tayin etmek ihtiyacını haiz olacak -
lardır. 

5 - Sancağın statü ve ana yasa
sına riayeti temine matuf aşağıdaki 
şartlar dahilinde icra edilen Cemi
yeti Akvam Konseyi kontrolü: 

ç - Fransız tabiiyetinde olmak ü
zere Cemiyeti Akvam Konseyi tara
fından tayin edilecek bir delegenin 
mahallinde bulunması. 

b - Statü veya anayasa ahkamına 
muhalif icrai veya teşrii her kararı 
delegenin azami 4 ay müddetle talik 
etmek salahiyeti, bu takdirde dele
ge derhal meseleyi. bu hususta nihai 

kararı verecek olan Cemiyeti Akvam 
Konseyine arzetmeğe mecburdur. 

C - Türk ve Fransız hükumetleri 
konseyin ittihaz edeceği kararlara 
riayeti temin için Cemiyeti Akvam 
konseyinin kendilerim yapacağı tav. 
siyelerin muktezasını ifa etmeğe a -
made olduklarını beyan ederler. 
• Konseyin kararı mefadına. nazaran 
iki hükumet müştereken hareket et
mek vaziyetinde tmlundukları takdir
de bu iki hükumet evvelemirde bu 
hareketin şeraitini istişare edecei<ler 
dir. 

Sancakta oıdu ve askerlik .. 
Gayri askerilik hususunda konse

yin hal ve salahiyetleri bilahare ta.. 
yin edilecektir. 

6 - Sancağın ordusu yoktur. Hiç 
bir mecburi askeri hizmet orada ih
das olunamaz, orada hiç bir askeri 
tahkimat yapılamaz, yalnız mevcudu 
...... kişiyi geçmiyecek olan ma
halli polis kuvvetleri te~~il olunabi
lir, ve işbu polis kuvvetine lazım olan 
silahtan gayri hiç bir esliha Sancağa 
sokulamaz ve orada bulundurulamaz. 
Teknik hususat bilahare yapılacak 
bir anlaşma ile tayin edilecektir. 

7 - Bir Türk - Fransız mu. 
a.hedesi a.ktolunacaıktır. Bu mu
ahede Türkiye ve Fransanın San 
cağın tama.mi:yeti mülkiyesinl ne 
şekillerde temin ettiklerini te8-
bit~ matuf ahkamı ihtiva ede
ooktir. İşbu teminat tarafeyn 
arasında. yapılacak lstişare so
nunda tatbik edilecektir. 

Türkiye - Suriye ve Fransa 
ara..1tmda blr anlaşma yapılacaık
trr ,.e bunun ~VZltu Türkiye -
Suriye hududunun ma.."uniyetini 
temin etmek ve Türk.ye - Suri
~·e iilkeleri üzerinde diğer mem
ll"ket rejim ve emnlreti aleyhine 
müteveccih her ·türlü t.eşkiJit ve 
faaliyeti menetmek olacaktr. 

8 - Sancak statüsü İskenderun 
limanında Türkiyenin bu limanı tran 
sit ihtiyacı için en geniş mikyasta 
kullanmasına müsaade etmek maksa
diyle kendisine tanılacak hukuk ve 
menafii tasrih edecek olan bir mad-
deyi ihtiva eyliyecektir. 

9 - Statü ve ana yasa, konsey bu 
hususta '#1.rar verir vermez meriyete 
gireceklerdir. 

10 - Konseyin karar ve tavsiyele
ri sülüsan ekseriyetle .ittihaz edileck 
tir. Tarafeynin reyleri bu el<seriyet 
hesabına dahil değildir. 
İşbu metin Fransa ve Türkiye mü

messillerinin tasvibine iktiran etmiş. 
tir- Bunda munsifane ve pakta uygun 
bir tarzı hal esaslan olabileceği hak
kındaki işbu mümessillerin kanaatle
rine ben de iştirak ediyorum ve bun
ları konseyin tasvip edeceğine de şüp
he etmiyorum. Tesbit edilen metinden 
bazı elemanların daha şimdiden iı:ıtih 
sal edilmiş olduğıu anlaşılıyor. Diğer 
taraftan bazı nokat tasrihat ve hat
ta mütemmim ahkamı istilzam et
mektedir. Ve nihayet diğer bazı hu
ımsata dair teimik bir etüt yapmı1~t 
g-ercktir. Bu mülahaza iledir ki tah • 
didi bir mahiyeti haiz olmaluıızm zir-
deki cetvel tesbit edilmiştir: 

A. Statü 
ı - Sancağın tarifi: Balada ma

ruz esas prensiplerin 1 numaralısı, 
2 - Hali hazır hudutlannm tas. 

diki ve 12 Eylıil 1921 tarihli •karar -
name ile Sancakta ayrılmış olan Uç 
nahiye meselesinin tetkiki. 

3 - Statüye, esas prensiplehin 3 
numaralısmm derci, 

4 - Statüye, esas prensiplerin 4 
numaralısının derci, 

5 - Konseyin kontrolu. kon~ey dP 
legesinin ealahiyetleri VP. ıııaire esas 
prensiilerin 5 numaralısma müraca· 
at. 

6 - Askerlikten tecrit statüsü; 
Statüye, esas prensiplerin 6 numara.. 
lısmrn derci. Konseyin bu husustaki 
hukuk ve salahiyetlerinin tetkiki --e 
sas prensiplerin 5 numaralısının son 
bendine müracaat-, 

7 - kalliyetlerin hukuk ve hima-

Konseyde bulunan dış bakanları b:rer 
nutukla siyasetimizi alkışladılar 

(Başı 1 incide) 
2 - Sancakta resmi dil türkçe

dir. 
3 - Sancağın hakimiyet ve istik-

18.lini Suriye devleti ihlal edemez. 
4 - Suriye ile Sancağın icrai ma

kamlar arasındaki irtibatını hususi 
ajanlar temin eder. 

5 - Sancak Cemiyeti Akvam 
Konseyinin kontrolü altındadır. 

6 - Sancağın ordusu yoktur. O
rada mecburi askeri hizmet tatbik 
olunamaz. 

7 - Sancağın mül!d tamamiyeti -
ni temin için Türkiye ile Fransa ara
sında bir muahede yapılacaktır. 

8 - Türkiye transit ihtiyacı için 
İskenderun limanından en geniş mik
yasta istifade edecektir. 

9 - Statü ve anayasa, Konse
yin vereceği karar üzerine mer'iyete 
gire~ktir. 

10 - Sancağın statüsü ve ana
yasası Konseyin .gelecek mutat içti
mamda alacağı karara tevfikan en 
kısa 7.amanda mer'iyet mevkiine ko
nacaıktır. 

11 - Mandanın hitamına kadar 
yeni rejimin tatbikinin temini Fran -
saya aittir 

yesi, istida hakkının istimali, 
8 - Iktisadi ahkam. Iskenderun -

esas prensiplerin 8 numarasına mü
racaat - posta anlaş.malan, 

9 - Meriyete vaz'ı ve ahkamı mü
vakkate. 

8. Anayasa 
1 - Kuvvei umumiye: Teşrii, ic

rai, kazai: uzuvların ve bunların sala
hiyetlerinin esas prensiplerin 1 nu
maralısının çerçevesi dahilinde tayi
ni, 

2 - Usulli intihap, 
3 - Lisan meselesi - esas prensip

lerin 2 numaralısma müracaat-, 
4 - Anayasanın tadiline müteallik 

UMll, 

5 - Meriyete vaz ve ahkamı mli
vakkate. 
Yukarıda işaret edilen vazifenin i

fasına teve55lil etmeyi konseye tekli
fe mecbur olduğumu zannediyorum. 
Konsey mandater devletle mutabık 

olarak konseye arzedilmek üzere işbu 
muhtelif mevzuları tetkik ve bilhas
sa Sancağın statü ve anayasasının 

tahriri için mütehassıs bir komiteyi 
tavzif edebilir. Raportörün, içinde 
kendi mümessilini bulundurabileceği 
bu komite raportörle mutabık olarak 
konsey reisi tarafından ihtisaslarına 
bınaen intihap edilmiş azami altı şah
siyetten mürekkep olacaktır. Komite 
arzu ettiği takdirde Akvam Cemiyeti 
katibi umumiliğinin salahiyettar ser
visleriyle ve icabında daima manda
lar komisyonu ile istişare edebilir. 

.. Müşahifleri Cenevreye davet 
Konseyin 16 kanunuevvel tarihli 

kararına tevfikan tayin edilmiş olan 
nıüşahitlerin vekaletleri - mandat -, 
işbu karara göre 31 kanunusani 1937 
tarihinde hitama ermelidir. Kendi
lerinden memul fayda nazarı itibara 
alınacak olursa bu müşahitlerin kon
seyden nihayet 15 mart 1937 tarihin
de hitam bulacak yeni salahiyet al
maları lazım gelir gibi görünür .. Bu 
müşahitler raportöre, geri kalan va
zifenin ifasr hususunda faydalı her 
nevi malfunatı vermekle tavzif edile
ceklerdir. 

Bu müşahitlerin nisbeten kısa bir 
zamanda Sancağın statüsünü ve a
nayasasını tanzim için ve bilhassa a
haliye verilecek teminat hususunda 
muktezi elemanları bildirecek vazi -
yette bulunacaklarından şüphe et • 
miyorı.ım. Raportör, mütehassıs -
lar komitesini doğrudan doğruya. tcş-
riki mesailerinden istifade ettirebil
mek için müşahitleri Cenevreye da
vet edebilmelidir. 

Diğer taraftan derpiş olunan plan 
mucibince konsey Fransa ve Türkiye 
hükumetlerini karargir olan anlaşma 
tarı tanzim etmiye davet etmelidir. 
Bu anlaşmalar nihai kararın ittiha
zmdan evvçl konseye tebliğ olunacak
tır. 

Şurası tekarrür etmiştir ki Sanca
ğın statüsü ve anayasası konseyin 
gelecek mutat içtimamda alacağı ka
·rara tevfikan en kısa bir müddet zar· 
fmda meriyet mevkiine konacaktır. 

~andanın hitamına kadar yeni reji
min tatbikinin temini, mandanm ic
rasiyle kabili telif olduğu nisbette 
Fransaya ait olacaktır. 

Rüştü Aras 
Nutkunda 
Dedi ki: 
Konsey toplantısında söz alan Rüş. 

tü Aras, şu beyanatta bulunmuştur: 
"Raportörünüz ekselans Sandler, 

tarafından takdim edilen karar sure
tini kabul edeceğimi beyan etmekle 
cümhuriyet hükfımcti namına bahti
yarım. 

Ayni uzlaşma fikirleriyle meşbu 

olan Türk ve Fransız hükfımetleri ek
seriya çok devamlı ve faal müzakere
lerden sonra mümtaz raportörünüzün 
lütufkar yardımı ile, şimdi yüksek o
toritenizle tasdik edeceğiniz anlaşmı
ya vasıl olmuşlardır. 

Ekselans Sandler size raporünde 
Sancak meselesinin doğru bir izahna
mesini arzetınektedir. Binaenaleyh 
bu mevzua avdet etmiyeceğim. Yalnız 
şunu söylememe müsaadenizi rica e
derim ki, bu mes'ut netice hususunda 
hıç bir menfaat gütmiyen yardımlar 
ibzal olunmuştur. Türkiye ve Fran
sanın müşterek dostları müzakerele
rimiz esnasında çıkan ekseriya bü
yük müşkülatı yatıştırmak için bütün 
nüfuzlarını kullanmışlardır. Büyük 
Britanya mümessili Edenin şahsında 
bulduğumuz dostane ve müessir yar
dımı bilhassa kaydetmek isterim. 
Gayretlerinin bu mes'ut neticesinı 

görmekle Majeste Büyük Britanya 
Kralının mümtaz nazırının her halde 
duyduğu memnuniyete, bir adalet ve 
nısfet çarçevesi içinde tahakkuk eden 
beynelmilel bir anlaşma eserine hiz
met etmiş olduğunu beyan etmekle 
bir şeyler na.ve etmiş olacağımı zan
nediyorum. 

Esaslı prensipler 
Esaslı prensipler üzerinde tabak -

kuk eden anlaşmayı, konseyinizin ge
lecek alelade toplantısına arzedilmek 
üzere müteaddit mühim vesikalar tan 
zimi ile tamamlamak kalmıştır. Şuna 
kat'iyyen kaniim ki, bu işi esasen an
laşmamızın tanzimine hakim olan 
dostluk ve uzlaşma fikirleriyle yap
mak suretiyle bu mmtakada istikra
rı tahakkuk, halkın saadetini temin 
ve bu netice ile doğrudan doğruya a
lakadar iki Akdeniz devleti arasında 
sulh ve anlaşma eserini tarsin edebi
leceğiz. 

Dostum Litvinof, dün akşam Nazır 
Delbosa ve bana, elde edilen netice
nin kıymeti ancak iki tarafça halisa
ne tatbikinde olduğunu söylüyordu. 
Bu görüşe ben tamamiyle iştirak edi
yorum ve hasıl olan anlaşmanın iyi 
çıkacağına, çünkü iyi tatbik olunma
sında menfaati bulunanlar tarafın

dan iyi tatbik edileceğine kat'i funi
dim vardır. 

Bundan başka, ötedenberi büyük 
bir kıymet verdiğimiz Türk-Fransız 
dostluğunu da tarsin etmek ve Tür
kiye ile Suriye arasında iyi münase

betlerin inkişafı için müsait bir iti

mat havası yaratmak gibi bir fay

dası da olacaktır." 

Tevfik Rüştü Aras, bundan sonra 
raportör San.dlerin mesaisine teşek

kür ederek sözlerini bitirmiştir. 

Ruı lktısatçısımn ölümü 
Paris, 27 (A.A.) - Rus iktisatçı 

sı Navaşinin yapılan otopsisinde ta
banca ile değil hançerle öldürüldüğü 
anlaşılmıştır. 

İstintak hakimi bu hadise hakkın 
da açılan tahkikat neticesinde belki 
de 1930 da ortadan kaybolan General 
Kuteipof vakasına dair bir ipucu el
de edilir mülahazasile icap eden ted
birleri görüşmek üzere generalin da
va vekillerini nezdine davet etmis
tir. 

ltalya ile İngilitere Arasında 
Bir Anla,ma 

Roma, 27 (A.A.) - Bu sabah Cigi 
sarayında, İtalyan somalisiyle şarki 
Afrikanm !talyaya aid kısmı arasın
da kabile ve sürülerin geçişi ve şi
mali Afrika ile Zeilah ve Cerbera İn 
giliz limanlaI'I arasında transiti tan 
zim eden bir İngiliz - İtalyan itilafı 
imza edilmiştir. 

Bu itilaf ayni zamanda İtalyanın 
Habeşistan imparatorluğunun İngil
tere hükumeti tarafından tanınması
nı tevit etmektedir. 

Liivinofun 
Mühim Nuklu 

Cenevre, 27 (A.A) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Sovyetler Birliği Dışişleri Komise
ri Litvinof, Sancak anlaşması hakkın 
da aşağıdaki nutku söylemiştir; 

"Fransa ile Türkiye arasmda zu
hur edip şimdi halledilmiş olan mese 
le, hükuınetimin, mandalar hakkında 
aldığı hususi hattı hareket dolayısile, 
Milletler Cemiyetine girerken umumi 
bir kaydi ihtirazi dermeyan ettiği 
meseleler sınıfına dahil bulunmakta
dır. Bununla beraber, bu iş daha bi. 
dayetenberi htikümetimde çok büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Çünkü Sov
yetler Birliğinin en samimi münase
betler idame ettiği iki memleketi ali. 
kadar etmekte idi. Bu memleketler -
den biri, hemen hemen mevcudiyeti
nin başından beri memleketimle dos. 
tane ve samimi münasebetler idame 
etmiş olan Türkiye ve diğeri de Sov
yetler Birliğinin Avrupa barışının 
takviyesi hususunda bir çok mtişte • 
rek menfaatlerle ve karşılıklı yardım 
paktı ile bağlı bulunduğu Fransadır. 

Dostlarımızın kendi aralaında bi _ 
ıimle olan ayni dostane münasebatı 
idame etmelerini arzu ediyoruz. Bu
na binaen bu iki memleket arasında 
hadis olan ihtilaf bizde ancak endişe 
tevlit edebilirdi. Bununla beraber, 
~şin başlangıcında iki hükumetin me
seleyi Milletler Cemieytine tevdie ka. 

rar verdiklerini pek büyük bir mem

nuniyetle öğrendik. İki hükumet, bu 
suretle bu meselenin, dış siyasalarını 
barışın ve kollektif emniyetin takvi

yesi prensipine istinat ettiren devlet 
lerin hattı hareketine uygun bir tarz 

da halli arzusunu gösteriyorlardı. 
Bu usufön iki taraf için makul ve 

memnuniyet verici bir tesYiye tarzı. 
na müncer olacağına hiç şüphemiz 

yoktu. 

Bugün tahminlerimizin tahakkuk 

ettiklerini görmekt~e alakadar ikl 
taraf arasında biz yaklaşma hasıl e

deceğini ümit ettiğim bu sureti halli 
Milletler Cemiyeti hesabına kaydede
bilmekten mütevellit derin sevincimi 
bildirmek isterim. 

Fransa Dışbakanı Delbos ile Tür. 
kiye Dışbakanı Arasa bu müzakere

lerdeki muvaifakıyetinden dolayı sa
mimi tebriklerimi arzederim.. 

Keza bu neticeye erişmek için ken 
dilerine yardım edenlerin hepsine ve 

o kadar ınühim bir rol oynamış Jlan 
raportör Sandlere tebriklerimi arzet. 
mek isterim. 

İki Gazete Araıında Hakaret 
Davaıı 

Cümhuriyet gazetesi, kapattlan A .. 
çık Söz gazetesi aleyhine bir dava 
açmıştır. Açık Söz gazetesi de dün 
müddeiumumiliğe müracaat ederek 
Cümhuriyet gazetesi aleyhine muka
bil bir hakaret davası açmıştır. 

Marsiiyada 20 Çocuk 
İıyan Etti 

Marsilya, 27 (A.A) - Himaye! 
Etfal tarafından Sainte - Marguerite 

yurduna tevdi edilen on beş yaşlarm. 

da kadar yirmi çocuk isyan etmiştir. 

Bunlar yatakhaneyi yağma ederek 

yatakları tutuşturmağa teşebbüs et

tikten sonra kırlara kaçmışlardrr. 

Polis kaçan çocukları 

dır. 

aramakta-

Uskumru 
~ollaşıyor 

Havaların biraz lodoslaması üze • 
rine Marmara ile Karadeniz arasın • 
C:.aki su cereyanlarını takiben uskum 
ru sürüleri dolaşmıya başlamıştır. 

Dün Beşikta\ ile Ortaköy önünde yüz 
terce balıkçı sandalı sabahtan akşa
ma kadar bol bol uskumru tutmuş• 
!ardır. Buna rağmen dün uskumru 
fiyatları 30 kuruştan aşağı düşme -
mL'?tir. Limanımızda torik bekliyen 
sekiz İtalyan ve bir Yunan vapuru 
çüti 45 - 55 kuruş fiyatlarla torik al 
maktadırlar 
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l dare Amirleri 
Eser Tavsiye 
Etmiyecekler 
D A~~ara, 27 (Tan Muhabirinden)
ahilıye V ek8.leti, vali, kaymakam 

"~ nahiye müdürlerine ehemmiyetli 
bir em·ı ·· d · · r gon erm.§tır. Buna göre 
Vali kaymakam ve nahiye müdürleri 
Uluorta eserleri hudutları dahilinde 
tavsiye etmekten menolunmuşlardır. 
Vekalet bazı idare amirlerinin dost
luk hislerine kapılarak haddi zatinde 
hiç te hararetle tavsiyeye şayan ol
nııyan eserleri şifahi ve tahriri tav
siyelerle sahaları dahilinde satt.ırmı
ya çalıştıklarını tesbit etmiştir. Hat
ta bazı yerlerde iş tavsiyeden de ileri 
gitmoote ve laallettayin eserler mal 
nıUdürlükleri ve defterdarlıklar vası
ta edilerek sattınlma.ktadır. Vekfı.let, 
bu yüzden vukuu ırıelhuz olan irtişa 
''e irtiklp hadiselerine adları karışa
cak devlet memurlarmm muhakeme 
altma almmasmda da güçlükler gör
lllc!-ttedir. 

Kamutay 
Toplantısı 

Ankara, 27 (A.A.) - B. M. ~{ce
lisi bugün Fikret Sılay'm reisliğinde 
toplanmış ve 1936 mali yılı müvaze
tıei umumiye kanununa bağlı bir 
kısım daire bütçelerinde değişiklik 
3''apılmasına, memurin kanunuuun ye
dinci maddesine bir fıkra ilavesine, 
su sUzkeç işletmesi için 60 bin lira
nın tahsisine dair kanun layihaları
nın ikinci müzakereleri yapılmış ve 
kabul edilmiştir. Yiııe bugünkü iç!i
lllada Sümer Bank kanununun 17 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 15 in
ci maddesine bir fıkra eklen'Tlesine 
dair kanun layiha.sının birinci mü
takeresl yapılmış ve orman kanun 
layihasının heyeti umumiyesi hak
kında cereyan eden müzakere netice
sinde maddelere geçilerek 40 madde
li kabul edilmiştir. 

Kamutay cuma günil toplanacak
tır. 

Milletler 
Cemigeli 
l çin I stenen 
Memur namzedi 

Ankara., 27 (Tan Muhabirinden)
Milletler Cemiyeti umumi katipliği 
hükümetimize müracaat ederek Mil
leUer Cemiyetinin içtimai işler servi-
tôinde çalışmak üzere bir memur na.m 
7.edi istemiştir. Bu namzede Unvan, 
Yaş ve tecrübesine göre 10 - 26 bin 
İsviçre frangına .kadar aylık verile
~ktir. Taliplerin 28 - 40 y~mda 
<>iması lazımdır. . 

Talibin İngilizce ve Franl!!tzcadan 
birisini çok kuvvetli ve diğerini de iyi 
bilınesi §arttır. 

lipiden 
Sonra 

• İki gUndenberi hava değişik gidi
:Yor. DUn sabah, bir aralık, tekrar 
kar yağmıya başlamış, fakat öğleden 
a5onra yağmura çevirmiştir. Karade
nizdeki fırtına durduğ'U için vapur 
seferleri yoluna girmiştir. 

İzınirde Çeşme önünde karaya otu
ran 8000 tonluk Ekmoor vapuru, ken 
di kendini kurtaramam~. Alemdar 
'l'ürk tahlisiye gemiıııi kurtarma. işine 
dUn bRJjla.mıştır. Gemide, 1600 ton tU 
tUn ve palamut vardIT. 

Karadeniz Boğazında karaya otu
ran ve hayli tehlike geçiren Roman -
Ya bandıralı Karmen Silva vapuru
nun hasarı çok büyüktür. Gemi, hava 
ınUsaade ettiği takdirde yaralan ka
l>atılaca.k, suyu basılacak, kanallar 
açııarak , kurtarılacaktır- Gemide 
2300 lon hububat yükü vardır. 
}{ Garbl Ana.dolunun bazı yerlerile 
aracıeniz sahil mmtakasmm iç kı-

8nnlarında sürekli yağmurlar yağ
lllıya ba.şlamrştrr. Çankırıda krşm 
9iddett dolayısile belediye, yoksulla
ra 400 liralık odun dağıtmıştır. 

• • • • Tuna c/onclu ~ 
...... Silistireden verilen haberlere göre, 
... una donmuştur. Kala.s'la Silistire 
~8:6nıda işliyen vapurlar ae!erlerini 
~tu etmi§lerdir. 

lstanbulun 
Elektrik dayası 

[Başı 1 incide] 
Saatin içine cereyan çalmıya mani 

olmak üure bir teneke kutu konul -
maktadır. Bunun kıymeti 25, 30 ku
ruştan ibarettir. Elektrik Şirketi 
müşteriden bu kutuların tek safhalı
lan için bir, tiç safhalılan için de iki 
lira almaktadır. İstanbul halkının 

mühim bir kısmı kiracı olduğu ıçın 
evden eve taşınırken bu !.<utu pa.:-ası
nı mükerrer surette ödiyenler de ek
ı:;~k değildir. İstanbul halkının valnız 
bu yüzden mukavele hilafına şlrkete 
verdiği para. yüz binlerce liradır. 

. . Bağlama ve açmq ücretleri .. 
Elektrik Şirketi bağlama, açma, 

cereyan kesilince tekrar açma ücreti 
olarak senelerdenberi İstanbul hal
kından birer lira ücret almıştır. Mu
kavele mucibince ancak bu iş için 
sarfettiği parayı almak hakkını ha. 
izdir. Sarfedilen para, saatle cereyan 
teli arasında küçük bir tel parçasile 
bir kurşun mühürün mukabilinden 
ibarettir. Bu suretle fuzuli surette 
çekilen para da, bir milyondan fazla 
bir yekiın tutar. 

12 ıer defa kiralanan kof reler 
Bir de kofre meselesi var. Se:ıede 

bir kofrenin kira parası altı lira tu
tar. Bir tek kofre için yalnız bir defa 
kira almak ve o kofreye bağlı birden 
fazla müşteri varsa kirayı aralarında 
ta.ksim etmek çok tabii bir şey oldu
ğu halde Elektrik Şirketi herkesten 
ayn ayrı kofre parası almıştır. Dör .. 
düncü Vakıf Hanında bir tek kofreye 
bağlı 210 numara vardır. Büyük a -
partımanlarda bir kofreye ba~h nu
maralar hazan seksene, yüze kadar 
çıkar. 

lstanbuldaki 130,000 müşteriden 
havai hattan cereyan alanlan bir ta. 
rafa bırakalım. Kofreden cereyan a
lan kısımdan bu şekilde tahsil edilen 
kofre kirası, meşru surette tahsili 
lazım gelen paradan hiç olmazsa or 
iki defa fazladır. Şirketin kofreler 
için 1.5 milyon sarfettiği ve laakal 
iki milyon lira fazla para tahsil etti
ği hesap edilebilir. 

Öc/enm İJ kofrelerclen kira 

Bu kofre sahiplerinden bazıları 

kofre kirası verecek yerde kofreyi 
satın almayı tercih ederler, Ödenmiı:ı 
bir kofre her ne suretle olursa ol. 
sun başka bir ele geçtiği zam:ın ar
tık bundan para alınmaması lazım 
geldiği halde şirket senelerdenberi 
bu gibi ödenmiş kofrelerden kira al
makta devam etmiştir. 

Tenvirat için şirketin muhtelif sı
nat mü§terilerle anlaşmaları vardır. 
Bunlardan sarfetlikleri kilovat mik
tanna göre ücretler almrr. Şirket bu 
kilovatların bedelini tahsil ettikten 
başka maktu ücret diye aynca bir 
para tahsiline devam etmiştir ki bu 

da mukavele hükümlerine muhaliftir. 
Bütün bu tafsilattan çıkacak neti

ce ı,udur: İstanbul halkına ışık satan 
müemıesenin ışık karşısına çılı~ca.k 
yüzü yoktur. 

Her tarafta 
Miting 
Hazırlanıyor 

(B~ı l incide) 

Busiin akşam üzeri meclis kori

dorlarında gezen meb'uslartmız, bir 

çok noktalar ve bilha.~a bayrak, dil 

ve gümrük meseleleri üzerinde duru. 
yorlardı. 

Şehrimizdeki Hataylılar, anlaşma· 

nm meriyete girmesini mliteakıp 

memleketlerine gitmek için hazırlan
maktadırlar. 

Hafta içinde Ankaralı gençler ve 

Halke\i üyeleri büyük bir miting ter 
tip edecekler ve anavatan dışındaki 

Türklerin tabii ve meşru haklarını a

lan ıkudretli ve genç Türkiyenin ku _ 

ruousu BUyük Şef Atatürke ve aziz 

Başvekile tazimlerini arzedeeeklerdir. 

1ZM1RDE S:h."VİNÇ 

İzmir, 27 (Tan Muhabirinden) 
Hatay davamızın Tilrk tezine uygun 
şekilde bir hal tarzına bağlanmış ol
ması, bütün lzmirlileri sevindirmiş • 
tir, şehir, baştanbaşa ba}Taklıı.rla 

donatılmıştır. Halk, heyecanla mu· 
kavelenamenin imzasını beklemekte. 
dfr. 

TAN Q 

Ba9makaleden devam 

Hatay ve 
İngiltere 

1 
IElKOINOM 

D 

o 1 

[Başı 1 incide] 

Hariçte tek alôkamıı 

T ürk milletinin hariçle alakası 
dünyanın ve bilhassa kendi 

civarının emniyetli ve istikrarlı bir 
yer haline gelmesinden ibarettir. Ha
riçte nekadar cazibeli macera ihti
malleri olursa olsun, hiçbiri bizi ala
.mdar etmez. Bizim kendi memleke
timiz içinde tabiat kuvvetlerine ha· 
kim olmak, yurdumuzu Umrana l=a· 
vuşturmak, halkımızı liı.yik oldu-Yu .:> 

irfan ve maişet seviyesine ~ıkarmak 
ıçin nesillerce yapacak işimiz vardır., 

Yurdumuz haricinde arazi ve nü • 
fuz ihtirasları besliyen ve macera he 
vesi duyan bir tek Türk vatandaşı 

yoktur. 
ln;ilterenin bu noktalarda doğru

yu bilmesi, hesaplarını ona göre yap 
ma~ı ve Türk - İngiliz dostluğunu 
3af ve pürüzsüz bir halde bulundur
mak için bizimle elcle vermesi en bü
yUk emelimizdir. · 

Hatay meselesi münascbetile 1ngi
izlerin kalbine bir saniye için olsun 
n küçük bir şüphe ve: tereddüt gir

memesi laznndı. Böyle bir tereddüde 
yer bulunmasını, sırf bizim harice se
::-imizi duyurmak hususundaki nok . 
• ...n vasıtalar ve imkanlarımıza at
fedivoruz. 

Böyle bir tereddüt ve şüphenin baş 
gbsterebilmesindcn çıkaracağımız ne
ticede, ilerisi için bu gibi ihtimallerin 
tamamile önüne geçmek üzere ciddi 
surette uğraşmak ve İngiliz dostları 
mızla çok açıkça konuşmak lüzum _ 
ludur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bir Ampul 
Fabrikası 
Açılacak 

Büyük sermayeli bir Türk grupu 
lstanbulda bir ampul fabrikası tcsi· 
sine karar vermiştir. Bu fabrika 
memleketin bütün ihtiyaçlarını te · 
min edecek büyüklükte bulunacak 
tır. Fabrikanın te~isine ait müsaade
nin alınması için dün İktisat vt>ka -
letixı.c müracaat olunmuştur. 

Borsada 
Dünkü 
Muameleler 
Dün borsa muameleleri biraz is. 

teksiz geçmiştir. Paris telgrafları 
Türk borcunun açılış fiyatı olan 312 
frangın akşama doğru 306 franga 
düştüğünü bildirmiştir- Bu haber 
22,75 lirada alıcı varken Türk bor. 
cunu 22,50 liraya dlişünnüştür. Ana. 
dolu tahvilleri de ~5.80 den 35,60 li-
raya, mümessil 39,50 den 39,40 lira. 

Jsviçre lle Anla\\ma ya düşmüştür. Diğer hisseler üzerine 

İsviçre hükumeti ile yaptığımız ti muamele olmamış ve ayni fiycıtları 
carct anlaşması hakkında heyeti ve muhafaza ctmişıerdir. Yalnız Ergani 
kilece kabul edilen kararnamenin su tahvillerine 98 liradan alıcı çıkmış
reti şudur: .11-2-1935 ve 2/1952 sa _ tır. Sıvas Erzurum hisseleri de 95 li. 
},lı kararnameye ektir: radan 25 santimden satılmıştır 

"Türkiye - İsviçre ticaret anlaşma ·· ----·-----
sına bağlı listeler yerine kaim olmak 1 · ~~ 
üzere .):~n.iden yapılan ve Hariciye LlMAN HAR-EKETLERI 
Vekilhgının 7-1-937 tarihli ve 13/363 -

sayılı tezkeresile gönderilen ilişik 
listeler merbutu icra vekilleri heye · 
tince 8-1-937 tarihinde tetkik edile · 
rek 10-1-937 tarihinde tasdik olun -
muştur.,. Bu kararnameye merbut 
listeler İktisat Vekaletinde bulun · 
maktadır. 

Bir Kontrplak Fabrikası 
Eyüpte Bahariyede biz Türk Ano· 

nim Şirketi tarafından bir kontplak 
fabrikası kurulmuştur. Fabrika 
ayni zamanda tahtadan muhtelif 
imalatta bulunacaktır. Yeni fabrika
nın bütün makineleri g<'lmiştir. 

Bugün liırıımn s•fllP.r.P.' \nnurlar: 
Saat 

G,30 Saadet Bnnclırmaclan. 
8 Hartın A~"'\·nlıktaıı. 

18 30 Kocaell Mudnnyadan. 
Bugiin limaııuruzdaıı gidecek 

purlnr: 
Saat 

lG 
930 

20 
10 
R.30 

Vetnn Varnclenlzf". 
tT~ur tzmıte. 

Snnclet Bandırma~·n. 
1hıınlupınar !\tersine. 
KoC'ar:ı Mnrlan~·ava. 

\'a. 

Suriyde Atatürk · cra akilleri 
menfi heyetini, G. kurmay 

nümayişler başkanını tebrik ett 
[Başı 1 incide] . [ Ba§ı 1 incide] 

• 
1 

Dünyanın her tarafında Türk elçı Bu suretle medenıyct namına da yüksek bir vazife ifa etmiş olma 
v~ konsoloslarının her türlü teca\"ÜZ- sadece takdır ve tebrike şayandır. 

kla 

den masun olduğunu bilmekle bera- Içten ve hakikaten baglı olduğu dostlukları rencide etmeksizin m illi 

her, Hariciye Vekaletimiz, hadisenin meselenin hallini, Cemiyeti Akvam konseyınde bir neticeye vardırın 
tekerrürü halinde teşebbüslerde bu- hususunda gosterdiği yüksek kiyaset, durendışlik ve vckardan dol 
lunmıya karar vermiştir. Bilhassa. 'fUrkiye Cümhuriycti hükumetini ben de sureti mnhsusada tebrik e 

ak 
ayı 

de-

Türk davasının hallolunduğu ve an- rim. Bu tebrikimi, teşekkürlerimi de ilave ederek. bütün icra Vekilleri ve 

\aşmanın tatbikine geçileceği şu gün-lerde bu kabil hadiseler Ankarad:.ı Büyük Erkanı Harbiye Heisi arkadaşlarımıza teblig buyurmanızı r 
ederim. 

ica 

menfi bir intiba hasıl etmiştir. 

Hôc/isenin tafsilôtı .••• 

Antakya, 27 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Suriye efkan Iskendenın hakkın
da gelen haberler Uzerine muhtelif şe
kilde tezahürata maruz kalmakta
dır. Birçok şehirlerde nümayişler ya
pılmıştır. Şam, Halep, Humus. Ha
ma ve Dirzorda çarşılar kapanmıştır. 
Antakyada Suriyeli Araplar dükkan
larını protesto makamında kapatmış
lardır. 

Hiçbir hadise vukuu bildirilmıyor
sa da yarın için Halepte gayet mü
him bir niimayiş hazırlandığı haber 
verilmektedir. 

T af ebeyi silôh bo1ına çağırcMar 
Halep, 2i (A.A.) - Bugün Hnlcp

te iki büyük nümayiş yapılmış ve şe

hir baştan başa kapatılmıştır. Be

yannameler tevzi edilerek talebe ls

kenderunu kurtarmak için silah başı

na davet edilmektedir. Bu beyanname 

!erin Vatanilerin teşvikile dağıtıldığı 
öğrenilmiştir. Halep Türk konsolos· 
\uğunun bir tecavüze uğraması ihti
maline binaen polis konsoloshancyi 
muhafaza altına almıştır. 

Suriye ricaline/en hesap sormu~lar 
şn.m, 27 (A.A.) - Sancak mesele

sinin aldığı hal şekli hakkındaki ha
berler üzerine sukutu hayale uğrıya.n 
bin kadar talebe, tehditle dükkanları 
kapattıktan sonra §İmdiye kadar yük 
sekten konuşan Suriye ricalinden he
sap sormak istiyerek dairelere git
mişler ve kapıda yakala.dıklan baş
vekille dahiliye nazırını muahaze et
mişlerdir. Bu kalabalık konsolosha
neleri dola.Şmış ve Türk konsoloslu
ğuna gitmek istemişlerse de zabıta 
buna mümaniat etmiştir. Ayni hare
ketler bugün dahi dev~m etmektedir. 
Türk konsolosluğu zabıta tarafından 
muhafaza olunmaktadır. 

K. ATATÜRK 

A-
Başvekilin Cevabi Telgrafı 

Ankara, 21 (A.A) - Başvekil • tmet lnönü Rcisicümhur 
tatürhe cevaben şu telgrafı çekmişlerdir: 

·~ 
Ata türkün yüce huzuruna: 

.Yüksek iltifatınızı icra Vekillerine ve tayın Mareşale tebl 
ettım. Hepimizin minnet ve şükranımızı sunarım. Hatay davası 

ıg 

n· 
il-da hükümetin takip ett:ği usul ve hareket Yühsek Şefimizin 

ham ve telkini eseridir. C. Akvamın kuvvetlenmesine hizm 
etmek bizim kanaat mahsulü olan ı;iyasctimizdir. Bu siyase 
takdir buyurmanız memleketimizin ayni usulü takip etmesi iç 
teşvik ve karar ifade eden yeni bir teminattır. Milli davayı tak 
ederken, komşularımızı ve eski dostlarımızı incitmekten azam 

et 
ti 
ın 

ıp 

ı 

derecede sakındık. . . . . . . . . . . 
a· . Cümhuriyet hükumeti vazifesini ifa ermasında münakaşa h 

linde bulunduğu muhataplarına itibarla hitap etmiş ve elde ed 
len neticeyi hakkın ve milletler arauında serbet münakaşanı 
mesut eseri sayarak, muvaffakıyet hissini umumi ve müştere 
tutmuştur. Medeni mill~tler arasında iyi geçinmek idealinin yo 
rulmaz. pişvası olan Yüce Şefimizin idare ve siyaseti ile Tür 
milletinin medeni alemde itibarı daima yükseleceğine ve Tür 
siyasetinin beynelmilel alemin en sağlam sulh temellerinden bir 

ı-

n 

k 
-
k 
k 
ı 

olduğu gittikçe dalıa iyi anlaşılacağına itimadımız vardır. 

y 
ıı 

Derin ve engin tazimlerimizi kabul buyurunuz Büyük Atatürk 
. . l. lnönü 

Istanbul, 27 (.A.A.) - Milletler Cemiyeti konseyinin bugun Hata 
hakkıudaki kararı çıktıktan sonra Haricıye Vekili Dr. Aras tarafında 

u 

i 

Atatürk'e çekilen tazim telgrafı şudur: 
Hatay'm mukadderatını tayin eden karar bugün konseyden çıktı. B 

karar, eğer başarılmış bır iş sayılabilirse, bu muvaffakıyetin amıli başta 
Kamalist Türkiyenin kuvvet ve kudreti olmak Uzere her zaman en iyiy 
ve en doğruyu gören irade ve ilhamlarıdır. Emrinizde çalışan bir nefer 
olarak vazifem başında bütün kuvvet ve cesareti daima Büyük Şefimin 
teveccüh ve itimadından alıyorum. Bu değer biçilmez teveccüh ve itima
da kendim ve heyet arkadaşlarım namına en derin minnetlerimi aı'Zcdcr 
ve sonsuz taziınlcrimle ellerinizden öperim. 

ARAS 
ATA TURKUN CEVAPLARI 

Atatürk, bu telgrafa aşağıdaki cevapla mukabele buyurmuşlardır: 
Hatayın varlığı Cenevrede tasdik olunurken göndermiş olduğunuz tel

grafı aldım. 
Türk ideal ve iradesinin, milletler arasında başka bir ufuk açarak te

celli ettirdiği bu başarı münasebetiyle kıymetli çalı~manızm yüksek de
ğerini bir kere daha takdir ettim. Sizi ve gayreUi murahhas arkadaşlan 
tebrik ederim. 

K. ATATÜRK 

Hereke 
Fabrikası
nın çalış
maları 

SUmer Baıık'ın ıdaresinde olan He
reke Yünlü Dokuma I<.,abrikası 1936 
yılını müsait bir faaliyet konjunktu-
rile ikmal etmıştır. Yünlü dokumacı
lık sahasında memleketimizde bir iki 
yıldanbeıi hissedilen muvakkat buh
ran gözönünde tutulursa geçen yıla 

nazaran alınmış olan daha yüksek 
1 andıman ve neticeler cidden memnu
niyet ... erici mahiyettedir. 

Herc•ke fabrikası biten yılın ilk 11 
ayı zarfında 5.556 kilogram iplik 
imal etmış ve kendi ipliğinden imal 
ettiği kumaş miktarı ilk on ay zar
fın..:... 78.043 metreyi balmuştur. Fa
kat asıl çalışma, yabancı iplikten 
kumaş imali sahasında olmuştur. Bu 
nevi kumaştan imal cdilC'n miktar se
nenin ilk 11 ayı zarfında 67.319 lira 
kıymetinde 246.172 metredir. Geçen 
senenin avni müddeti zarfında ise an
cak 731 .973 lira kıymetinde kumaş 

imal edilmişti. Yabancı iplikten ku
maşların git!:'ide daha fazla imal edil
mesi memlekette kaliteye rağbetin 

arttığına delildir. b;sasen Bursa ~le
rinos İplik Fabrikasının faaliyete 
~eçmesile bu nevi kumaşlar için ge
rekli iplikler de doğrudan docrın·a 

Sümer Bank'ın bu yeni fabrikas~nd~n 
temin edilcbileccktır G~Gen ~,ım ~a
tış vaziy<'ti çok müsait geçmiştir. Sa
tışlar, yılın ilk on bir ayı zarfında, 

geçen senenin ayni devresine nisbet
le yüzde 25 bir fazlalık göstermiştir. 
Fakat yalnız piyasaya olan satışlar 
nazarı itibare alınınca bu tezayüt nis
betinin yüzde 6 ! gibi yfilcsek bir ra
kam ifade etmesi, fabrikanın piyasa. 
da gitgide daha geniş bir sürüm hn
kanile karşılaşmakta olduğunu gös-
terir. 

Sanayi Kataloğu 

Ticaret Odası A vrupada oli'luğu 
gibi 1stnnbuldn teessüs etmiş bütün 
sanayi müesseselerinin sıtrih adres. 
!erini ve yapt1klan ışlcrl gösterebile
cek bir katolog ha.zırlıımıya karar 
\ermıştır. Büyük bir eksıkliği ta
mamlıyacak olan bu kitabın h:ı~rlan
masrna ba.c;]anmıştır. 

lstanbıılda .,;a!ışan hiiyük kUc-·;ı~ 

bütün sanayi miiesseselerinb sicille. 
rini hazırhyan Ticaret Odası sa•ıayi 

ubesi hazırlıkl11rrm i1nrlp+ ,..., jr.+ ir ş 

BORSA 
27 lK1NClKANl'N CAH • . ). • .ı. -~ 

Paralar 

A ı ı & 

Sterlin 617.-
1 Dolar ll3-

20 .Fransız ı U.-
lL. t.ıı eı llu.-
20 Belçika fr. 80.-
20 Drahmı 18.-
'" lıiVl~IC 1(, ~b'> ,-
lU L.e•a 20.-
l Flonn 63. -
20 Çekoslovak kro 75.-

1 Sılını 20.-
1 Mark 25-
1 Zloti 20-

Pcngo 2ı.-
20 ı.ey 11.-
Dınar 48.-

' ~·e~ ruronn SO -
Altın 1036.-
Banknot 245.-

ç ek I er 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Brüksel 
Atına 
Cenevre 
s of ya 
Amstcrdam 
p rag 
v iyana 
Madrid 
B ~rlin 
v Rl"'OVll 
udapeşte 

ukreıı 
B 
B 
B 
v 

chtrad 
ookhnma 
nskova 
tokholm 

M 
s 

617.50 
0.7938 

17.03 
4.7125 

88.745 
3.4725 

64 7775 
ı 45 

22 7825 
4.2510 

11 3366 
1.9732 
4 1990 
4 4534 

108 665 
34 495 

2 7825 
24 96 

3.1408 

s" t 

oıu
ı .. u

llı -
ll' -
8 -
22-

) ') -
l3-
66.
so
'3 -
28-
22-
23.-
14.-
52.
"ll-

1038-
246.-. 

' 
617-

0.7942 
17 0425 
'7143 

88 8175 
3 4725 

64 83 
1 45 

22 80 
4.7.!'44 

ı 1 .'1450 
1 9740 
4 2025 
4 4r,70 

108 7525 
34 5218 

2 "850 
2! Q4 

3.1434 
T ahvilôt -

A nadolu I ve il kupon kesik 
ham Es 

M erkez Bankası 

tikr1Jzlar 
urk Borcu 

I ' 
T 
Er gani A. B. C. 
s~ ·as - Erzurum I 

97.50 

?2 65 
97.50 

~ 
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Radyo 
Bugünkü program 

l<ttanbul: 
Oğle neşriyatı - Saat: 12.30 Plak

la Türk musikisi; 12.50 Havadis; 
13.05 Muhtelif plik neşriyatı; 14 
Son. 

Soğuk ve Rutubetli havalarda - -----. 

Grip, Nezle, Boğaz olmamak 
ve soğuk aliınlıiından korunmak 
için 

AKRIDOL 
Ak§am ne§riyat - Saat: 18.30 

Plakla dans musikisi; 19.30 Konf e
rans: Tayyare Cemiyeti namına Ra-
11im Tat; 20 Rıfat ve arka.da.şlan ta-

1 
rafından Türk musikisi ve halk şar-ı 
kılan; 20.30 Safiye ve a.rkada.şları 

tarafından Türk musikisi ve halk 1 

§arkılan, saat; 21 Bay Omer Rıza 
tarafından arapça havadis; 21.15 Or
kestra; 22.10 Ajans ve borsa haber
leri ve ertesi günün programı ;22.30 
Plakla sololar, opera ve operet par
çalan; 23 Son. 

kullanınız. Akridol, buta,ıcı 
hastalıkların alınmasına mA -
ni olduğu gibi bo~az ve ba -

denıcik iltihaplarını da pek 
çabuk geçirir. 

HER ECZANEDE BULUNUR 

15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik 
kutusu 70 kuruştur. 

Gümrük muhafaza genel komutanh§ı 
is tanbul satınalma kom syonund an : 

• 
Günün program özü 1 - İngiliz yapısı açık deniz motörleri için satın alınacak ye

dek parçaların 15 2 937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
SPııfonlk konserler: . . 

eksıltmesı yapılacaktır. 
21.l~ Bükreş: Monna Otesco'nun ı 2 - Tasınlanan tutan (8052) liradır. 

idaresınde; 22.45 Nis: Klasik ruıtik 3 ş tn · k · d d 
(Widor Barrai ) - ar amesı omısyon a ır. 

' ne va. • 4 isteklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlarile kanuni 
bJ'.ftl konserler: 

13.10 Bükreş: Kan§ık pl!k koMe- belgelerini ve teklif mektuplarım belli vakitten bir saat evvel Ga· 
rı; 16 Brüno, Prag: Serenad ve me- la tada Çinili Rıhtım Han birinci kattaki komisyona vermeleri. 

nüetler; 16.15 Varşova: Operet veba
let musıkisi; 17 Liypzig: Hafif musi
ki; 17.15 Brat.isla va: Solistlerin işti
rak ile orkestra; 18.15 Milano: Şar
kılı konser (Sopran); 18.15 Varşo
va: Salon musikisi; 18.50 Stokholm: 
Hafif musiki, şarkı; 19 Li.ypzig: 
Dans ve eğlenceli musiki, pli.klan; 
19.35 Buda peşte: Radyo orkestrası; 
19.45 Li.ypzig: Akşam musikisi; 20 
Kolonya: ltalyan operetlerinden par
çalar; 20.10 Bükreş: Operet musikisi; 
21 Stokholm: Plak ile kabare musi
kısi; 22.30 Paris P.T.T.: Puşkin'in 
operalarından sahneler; 22.30 Buda
peşte: Friedl'in idaresinde orkestra; 
23.05 Vanova: Küçük radyo orkeııt
ruı; 23.45 LA.ypzig: Orkestra, flüt, 
pıyano vesaire; 23.4!l Bııda~e: Çi
gan musikisi. 
0lM'r&lar : 

n Prag: MuSBOrpki'nin "Borla 
Godounof" .operaaı: 21.•o Viyana: 
Beethoven'in "Fidelio" operası. 

O~retler: 

lstanbul Asliye Mahkemesi Birin- Sultanahmet .. üncü Sulh Hukuk 
ci Ticaret Dairesinden: Türkiye tş Hakimliğinden: Davacı Ayşe Saime 
Bankası lstanbul şubesinin Galatada Aras tarafından borçlu Suphi aley
Omer i.bit hanında alt katta beş nu- hine açılan yetmiş dört lira elli üç ku
marada Ziya ve Kostantin Haçopolo ruş alacak davasının cari dunışma-
1Jirketi aleyhine açtığı alacak dava- sında Suphinin Hamidiye caddesin -
sı neticesinde 23. 11 - 936 tarihinde de 55 59 numarada mukim iken ha -
kabili temyiz olmak üzere sadir olan len ikametgahı meçhul bulunması ha
gıyabi hükmü havi 24 - 12 - 936 ta- sebiyle ilanen yapılan tebligata rağ
rihli ve 198 adetli ilamda oturduğu men 19 - 1 - 1937 tarihinde mahke
yeri belli olmıyan Ziya ve Kostantin meye gelmemiş ve vekil dahi gönder
Haçopolo şirketine tebliğ olunamadı- memiş olduğundan müddeialeyh 
ğmdan işbu ilamı tebliğ ve ilam a- berayi istiktap mahkemeye gel
Jeyhine kanuni yollara milracaat et - mesine ve belmiyecek olursa is
mek için kendileri-e bir ay mehil ve- tiktabdan çekinmiş addiyle mübrez 
rilmiş olduğu hukuk usul mahkeme- icar mukavele8i zirindeki imzanın 
!eri kanununun 1 ıı - 142 - 144 üncü kendisine aidiyetine hususunun ihta
maddeleri mucibince ilan oluoor. n suretiyle muameleli gıyap kararı-

nm yirmi gün müddetle ilanen tebli-
1.stanbul Asliye Mahkemeai !kinci f{ine mahkemece karar verilmiş oldu

Ticaret Dairesinden: Rasim Mahmut ğundan beş gUn zarfmda itiraz edil
vekili avukat Y. Ziyaeddin tarafın - mediği ve yevmU muhakeme olan 19 -
dan Vasıl aleyhine ıkame olunan a _ 2 - 1937 cuma günil saat on buçukta 
lacak davasının cereyan eden tahki _ mahkemeye gelmediği takdirde gıya
katında: ben hüküm verileceği ilanen tebliğ 

21.40 Milano: Gilber'in "Al cavalli Müddaaleyhin ikametgahının meç -
no bianco" opereti. huliyetine binaen bir ay müddetle i -

olunur. (29649) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk Oda musikisi: j !inen tebligat icrasına ve tahkikatın 
18.10 Kolonya: Yeni oda musiki 2 Mart 937 tarihine müsadif sah gü- Mahkemesinden: Eski Adliye müba-

escrlerinden; 21 Lyublıyana: Oda nü saat 14 de bırakılmasına karar ve- şiri Mustafaya; 
triyosu; 23.20 Viyana: Opus kuar- rilmiştir. Hazinenin elbise ve şapka avansın
teti. Mezkur gün ve saatte mahkemede dan alacağı olan 32 lira 40 kuruşun 

icra masrafı olan 784 kuruşun ve in-in"" musikisi : bizzat veya bir vekil göndermesi su- kir vukuuna binaen teminatla tah-
18 Bük.....,·, 18.15 Roma·, 2o.2u var- retiyle hazır bulunması keyfiyeti teb-· ~ sili hakkında açılan dava üzerine ha-

ıova; 23.35 Varşova (p!Ak); 24.15 _lig-~ _0_1u_n_u_r_. _<_296_ 2_2_> _______ zine avukatı Ymıuf Nuri Anter tara-

Milano, Kolonya. Usküdar Hukuk Hakimliğinden: fından bordronun tasdikli sureti ib
Mtiberra vekili avukat Hasan Hilmi raz edilmiş ve bittalep muameleli gı
tarafından Eyüpte Davutağa mahal- yap kararı ittihaz olunmuş olduğun
lesinde imam Raşit Ef. hanesinde mu dan muhakeme günU tayin edilen 3 
kim Kaymakam mütekaidi Rüştü a- mart 937 saat 10.30 mahkemede asa
leyhine açılan boşanma davası üzeri- leten veya vekileten isabeti vücut 
ne daveti vakıaya icabet etmediğin- olunmadığı takdirde milbrez bordro
den müddeiye vekilinin talebiyle gı- ya müsteniden hüküm verileceği ve 
yap karan ittihazına karar verilip mtiddaleyhin ikametgahı hazirinin 
tahkikat 16 - 3 - 937 sah saat ıo a meçhuliyetinden dolayı ittihaz olu -
talik edilmekle yevm ve saati mez- nan işbu kararlara karşı bir diye -
kurda yine gelmediği BUrette giyabın- ceği va~a gazete ile ilanından itlba
da tahkikata devam olunacağına dair ren beş gün içinde itiraz olunması ve 
yazılan gıyap karan mahkeme divan- aksi takdirde bordro mündericatını 
hanesine aıııldıfı gibi keyfiyet ayrıca kabul etmiş addile hUkilm ita oluna-
gazete ile de illn olunur. (29586) cağı illn olunur. (936 - 547) 

Allahın yarattı~ı tabii ve saf 
çocuk ııdaları. 

...--;;;-
• \ .. o. 1 

_ (. ___ ..,.._ "- /---

riil 'v<J j 

Pirinç, yulaf, mercimek, buğ
day, irmik, patates, mısır, arpa, 
çavdar, türlil, badem. 

HASAN özlü 
un:arile 

cocuklannızı besleyiniz ve bü
yUtilnüz. Vitamini ve kalorisi 
bol olan bu özlü unlardan is -
tediklerini ve sevdiklerini bık -
tırmıyarak değiştire değiştire 

yediriniz. Çabuk büyürler, ça -
buk diş çıkarırlar. 

Hasan markasına dikkat. Başka 
marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. Bütün eczanelerde 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu, İstanbul. Ankara, Be· 
roğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

.Marksizm Bibliyotcğmin çıkardığı 

kıtaplann fiyatı: 

Gündelikçi iş ve sermaye 15 Kr. 
Edebiyatı Cedidcnin otopsisi 40 ,, 
Kari Marksın hayatı 10 ,, 
Kari Marksın ekonomi politiği 15 ,, 
Türkiye işçi sınıfı 20 ,, 
Sosyete ve teknik 20 ,, 
Inkılapçı münevver nedir? 10 .. 
Marksizm kalpazanları 
kimlerdir? 20 ,, 
Sovyetlerde Stahanof hareketi 10 ., 
Lüdvig Föyerbah 30 ,, 
ispanyada neler oluyor? 30 ,, 

YENI KIATPÇIDA BULUNUR 
Ankara caddesi No. 85 

lstanbul Asliye ikinci Yenileme 
Bürosundan: Mıilga Harbiye Nezare
tine izafeten lstanbul maliye muha
kemat müdüriyeti tarafından Sirke
cide Febik hanında mukim {Gaza
rosyan) aleyhine açılan alacak dava
sından dolayı müddeialeyhe tebliği 

muktezi davetiyenin bili tebliğ iade 
kılınması üzerine mezkur davetiyenin 
hulouk usulü muhakemeleri kanunu
nun 141 inci maddesi mucibince ili.
nen tebliğine ve duruşmanın 10 - 3 -
937 çarşamba saat 10 a bırakılması
na karar verilmiş olduğundan müddei 
aleyhin tayin edilen işbu gün ve sa
atte gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde hakkındaki mu
hakemeye gıyaben bakılacağı ve bu 
baptaki davetiyenin mahkeme divan
haneııine asılmış olduğu tebliğ maka· 
mına kaim olmak Uzere ilin olunur. 

lstanbul Asliye lkinci Hukuk Mah
kemesinden: Da vac.ı hazineye izafet
le lstanbul maliye muhakemat mü
dürlüğü tarafından müddaleyh Him
met Hasan Hulki, Muharrem ve Faiz 
vesaire aleyhlerine yenileme suretiy
le açılan davanın 4 - 12 - 936 tarihin
de yapılan açık duruşmasıooa müd
daleyhlerden Faiz ve Muharremin 
ikametgahlarının meçhuliyeti hase -
biyle ilanen yapılan tebligata rağ -
men duruşma günü olan 20 - 1 - 937 
tarihinde mahkemede isbatı vücut 
etmediklerinden haklannda usulün 
938, 401 inci maddeleri mucibince gı
yap karan ittihaziyle ilanen tebliğ 
ettirilmesine ve ilan için 20 gün müd
det tayinine ve duruşmanın 26 - 2 -
937 saat 14 de bırakılmasına mah
kemece karar verilmiş ve olbaptakl 
gıyap kararlan mahkeme divanhane
sine asılmış olmakla yukarıda yazılı 
gUn ve saatte mUdda.leyhlerin mah -
kemede isbatı vücut etmeleri ve ak • 
si takdirde muhakemenin gıyaplann -
da yapılacağı malUmlan olmak üzere 
k~yfiyet ilan olunur. (935 - 388) 

ıstanbul Jandarma Satına'ma Kom·syonundan 

lstanbul 3 üncü lcra Memurluğun
dan: Bır borçtan dolayı mahcuz ve 
satılması mukarrer muhtelif marka 
ve kuvvette elektrik motör ve dina
molan 2 - 2 - 937 B&lı günü saat 10 
dan 11 e kadar Galatada Mehmet Ali 
paşa hanının deniz kenan kısmı önün 
de açık arttırma ile satılacaktır. Bu 
arttırma bedeli mezk\ir emvale takdir 
edilmiş olan kıymetin yüzde 7:S ini 
bulmadığı takdirde yine :S - 2 - 937 
cuma günü saat 10 dan 11 e kadar ay
ni mahalde ikinci açık arttırmuı l~ 
ra kılınacağından talip olanlarm mez· 
kflr ve saatlerde mahallinde buluna
-.k memuruna mürac.aatlan Uln olu
nur. (29625) 

Miktarı 

46 metre 
24 " 

84500 adet 

84500 " 
50700 cift 

Cinsi 

Kırmızı çuha 
Mavi çuha 
Büyük mat hal-
kah düğme 
Dört delikli çin. 
ko düğme 
Büyük tel koPÇa 

Tahmin 
bedeli 
Lira K . 

105 80 
60 00 

(508 40 

76 05 

S6 19 

3 lUOO - 35000 metre astarlık bez 8400 00 
3,380,000 metre renkli iplik 1352 00 

ilk Eksiltmenin 
teminatı 

Lira K. 
nev'i 

7 93 Açık eksiltme 

4 50 " 
45 63 " 

s 70 " 
6 47 " 

70 23 

" 
" 
., 

" 

630 Kapalı zarf 
ı O ı 40 Açık eksiltmoe 

Ctürı v1111 saati 

12/ 2 937 Cuma saat 11 de 

" " " ,, 
" ti 

,. 
fi " 

" .. ,, 

12/ 2/ 937 Cuma saat 14 de 
12/ 2/ 93 7 Cuma saat 16 da. 

1 - Cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı (7) kalem dikim malzemesi 

kapalı zarf ve açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksiltmesine gire

ceklerin saat on üçe kadar teklif mektuplarım vermeleri lizımdır. 
3 - Eksiltmeler Gedikpa,ada Jandanna Dikim evi binasmrlaki Jandarma Satmalma komis

yonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün komisyonumuzda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzlan ve Z4YU sayıu kanunaa ve şan

namelerde yazılı ka&ıtlan ile birlikte komisyonda bulunmaları. (522) 

~~Q TCJ~Lt'J iZAHATI GIŞEL~QIMIZO'N ALiNiZ 

Türk Hava Kurumu Bursa 
Şubesinden : • 

Kurban bayramında Bursa ve mülhakatmdan toplanacak be' 
binden yedi bine kadar tahmin edilen koyun, keçi, sığır derileriyle 
barsak ayrı ayrı açık arttırmaya konmuştur. Bedel değer görü
lürse 1 O Şubat 193 7 Çarşamba günü saat on beşte ihalesi yapıla· 
caktır. İsteklilerin Hava Kurumu Bursa şubes'ne ve şeraiti ~ 
lamak için de İstanbul şubesine müracaatlan. ( 485) 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
Emtak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci dere

ce ve sırada olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile 12395 
on iki bin üç yüz doksan beş lira kıymet takdir edilmiş olan Kı
lıcali paşa mahallesinde Çöplük iskelesi Karam usta fa paşa soka
ğında 229 229 1 numaralı depo ve dükkanın tamamı: 229 nu
maralı: Çöplük iskelesi sokağında köşede 26 mükerrer üzerinde 
mebni bir katlı kargir bir dükkan olup köşeden kepenkli camlı 
kapusundan içeri girilir. Zemini çini döşemeli ve bir cephesi kris
tal camlı ve istor kepenkli diğer tarafı camsız ve istor kepenkli 
üstü demir potrelli voltoludur. Ayni senet ile ~sarruf olunan 
ittisalindeki 229 1 numaralı depoya galveniz saçlı ve demirli ve 
çift Wın'teff?bpu ile ve ayrıca bir camekan kap ile girilir ze
mini çimento döşeli geniş bir ardiyenin arka köşesinde bir apte• 
sane ve yıkanma mahallini muhtevidir. Ve geniş ahşap bir merdi
ven ile üst kata çtkılmaktadır. Üst katın döşemesi demir potrel 
üstüne teşkil edilmiş ahşap döşeme olup tavam ahşap ve moralya 
kiremidi ile mestur ve pencereleri demirlidir. Bir kapı ile 229 nu
maralı dükkanın üstündeki taraçaya çıkılmaktadır. işbu depo 143 
metre murabbaı sahasında olup dükkanla beraber 169 metre mu
rabbaıdır. 4 numaralı depo 168 metre murabbaı saha üzerindedir. 
Tamamı açık arttırmaya konmuş olup ilin tarihinden itibaren 
şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 5 3 3 7 tarihine 
rastlıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açrk 
arttırma suretile satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 
844 No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 
15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gay
rimenkui, yukarıda yazılı günde en fazla arttıranm üzerinde bıra
kılacaktır. Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina ~rgilerite çöp 
ve fener resimleri ve dellaliyc ve vakıf icaresi satış bedelinden 
ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. Satış bedeli 
peşin ödemek lazımdır. icra ve iflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gay
rimenkul üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masraflarına 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicilleri le 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarların işbu kanun maddesine uygun surette hareket et
meleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 34 924 dosya 
No.sile dairemize müracaatları ilin olunur. 20 senelik taviz bedeli 
müşteriye aittir. ( 448) 

$'4t.lcı~ 
~ ....... """ 
-f~L'f',"93&.P', 
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Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 
23 ikinci Kanun 1937 vaziyeti itte bu ufak fark 

k 
J\KTIF. 

aaa : , 
ALTIN: Safi kilogram 19.708.12 7 Lira 
BANKNOT •••• • •• 
UFAKLIK• • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Liram • • • • • • • 

liariçteki Muhabirler : 

.. .. 

Lira 

4 Lira ALTIN: Safi kilogram 5.054.47 
AJtına tahvili kabil Serbest dö-
vizler • • • • • • • • • 

Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • 

liazine Tahvilleri : 
Derubde edi.evrakı nakdiye kar· 
tılığJ • • • • • • • • • • 
Kan un un 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan huine taratmdan 
V&kJ tedJyat • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı : 

RAzlNE BONOLARI • ı • • 

TICARJ SENEDAT • • • • • 

E:ıham ve Tahvilat cüzdanı 
( Deruhde edilen evrakı nak· 

1 - ( diyenin kaflılJğı Esham ve 
( TabvilA.t (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tah vilit 

A•anılar: 
Altın ve Dövtz tızerine • - - • 
Tahvilat Uzertne • • • • • • 

liiıaedarlar • • • • • 

.. 
" -

Lira 

" 

Lıra 

~Lira 

. • 
Lira 

" 

ILi~ 
• 

• 
• A1uhtelif. • • • • • • 

27. 721.056.51 
11. 788. 786.-

765.517.89 

449.071.24 

7.109.521.60 

26.168.90 

38.372.256.92 

.158. 7 48.563.-

12.404.056.-

-.-
- 23.986.732.70 

37.043.820.23 

3.962.945.52 

2.184.374.93 
8.445.474.40 

• • 
• • 

YekUn 

Lira 

40.275.360.46 

449.071.24 

45.507.947.42 

UR.344.507.-

23.986. 732. 70 

41.006. 765. 75 

10.609.849.33 

. 
4.500.000.-

8.609.503. 72 

321.289. 737.62 

PASiF. 

Sermaye. 
ihtiyat Akçeıi • • • • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

Oerubde edilen evrakı nakdiye 
Kan un un 8 ve 8 tnct maddelert
ne tevfikan buine tarafmdan 
9ald tediyat • • • • • • 

Denıhde ed1. evrakJ D&kdtf9 
baktyeat. • • • • • • • • 

. 
• • 

Lira 

Lira 

. . 
• • 

158.748.563.-

12.404.056.-
1 

146.344.507.-1 

19.000.000.-

Lıra 

lS.000.000.-
1.551.182.53 

Ka,..ılığı tamamen altın ol&r&k 
Ul"'eten tedavtllt vazedilen . 
Reelkont mukabW Uivtten ted 
Vaud. .. 20.000.000.- 185.344.507.-

Türle Lira11 "1evduata : 13. 770.031.19 

Döviz Taahhudatı ı 
Altın• tahvili kabil d~vtz1er . · ıl...ıra 2.370.93 
Diler dövizler ve aJacaJW kJI. ı 
rlni baktyelert. • • • • • ,. 24.680.487.•7 24.AA2.858.40 

~~~~~--~-

80.941.158.50 Muhtelif •• • • • • • • • 

Krem Pertev'm faıkiyetiıü 
ıize anlatabilır. Çünkü 
Krem Pertev: Her hangi 
bir teaadüfün veya mahi
yeti meçhul bir keşfin ne
ticesi değildir. Krem Per
tev çok çahşılmı§ ve çok 
tecrübelerden sonra kibar 
mahafile takdim edilmio 
yegine krem olup taşlıca 

fevaidi: Cilddakı m~~a 'Tlatı 

yumup.taral: kaı atır. Bu 
suretle bu mesamatı hari
ci teairattan ·munafaza e
derek cildir:ı pürüzlerini 
def'eder. Cildi bC'.iler ve bu 
suretle gençhk ve tt!raveti 
temin eder. 

Cildde feffaf ve gayrika. 
bili nüfuz bir tabaka yapar 
kı, yazın sıcağm kışın so
ğuğun tahub:ıtına mani 
olur. 

Kadrkby Sulh Birincı Hukuk Ha
kimliğinden: Is tan bul da Bahkpaza 
nnda 24 No. lı dükkanda yağcı Di 
mitri ile Be§iktaşta Tramvay depo!U 
karşısında fırın ittisalinde 66 No. ıı 

dükkanda oturmakta iken halen ne
rede oldukları bilinemiyen Tornaya: 

Davacı un tüccarı Ali Fuat tara
fından aleyhinizde açılan kadıköyün
de Zühtüpap mahallesinin Fener so
kağında eski 11 ve 11 ve yeni 34 ve 
36 ve 38 ve 40 No. lı bostanın izaleyi 
şuyuuna dair davanın ılanen vaki teb
ligata rağmen yevmü muayyende 

YekUn 321.289.737.62 mahkemede isbatı vücut etmemiş ol
iiiiiiliiiiiiii&ii&iiİİİimiiiiiiiiiiiiiiiii__. duğunuzdan hakkınızda gıyap kara-

2 Mart l 933 tarihind t itibaren : rı verilmiş ve müşaın yapılan keş-
lskonto haddi '% S ~ A1tı1" ;;,., ·ne avans o/0 4 "'- fi netice!inde de ehlivukuf tarafın 

-----------------------------------------·----·-------------------- dan verilen raporla hissedarlar ara-y llbaşı Pı·yangosunda Hali Tufiyede smda taksimine imkanı fenni buluna-
SANAYU ZEYT1YE VE mamış olduğu gibi altı bin lira kıy. 

Kazanamlyanlara KIMYEVIYE T. A. ŞiRKETi Dtılıl Dı•lryoll•ı YI lhnıılırı l•lıtmı U. ldaraıl lliıları met takdir edilmiş olduğu anlaşıldı-
HiHedarlara ilin ğından bahisle namınıza muameleli 

M O J DE Hali tufiyede bulunan Sana)ii Afyon lıtaıyonu Tevıiatmm Ekıiltmeai. g~yap karan tebliğiyle muhakeme-
Af 

• • . nın 3 - 3 - 937 çarşamba günU saat 
Zeytiye ve Kimyeviye T. A. firketi- yonkarahı&ar ııtiayonunda yapılacak makine deposu ve 10 taı·k· ka _ , ... 
nlıı hiaeedar ·· · ... kanal" . . • 1 1 ra. e>•r OuuUŞ bulundu 

lan 1.§&ğıdaki ruzname- muştanılatı, ~zaıyon. tevsıatı, rampa ve yolcu peronu tnp· ğundan tarihi ilandan itibarea yirmi 
de göeterilen huaualar hakkında mü- atı kapalı zarf usulıyle ekailtmeye çıkanlmı,ur. gün içinde muamelatı v&kıaya itiru 
zakere etmek üzere 3 mart l937 çar- 1 - Bu i,leri keşif bedeli 270916.23 liradu. eylemeniz ve yevmil muayyende mah 
pmba gUnU 11.at 11 buçukta tirketın Be)'Oğlunda Maçkada Teşvikiye ca- 2 - İstekliler bu işe ait tartnameleri, projeleri ve saır evrakı kemede bileeale veya tarafınızdan 
miılıtde 47 numarada ldt heyeti u- Devlet Demiryollanmn Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Afyon musaddak vekaletname ıle bır vekil 
mumiye halinde toplanmıya davet o- veznelerinden 13.55 lira mukabilinde alabilirler. göndermek suretiyle isbatı vucut et 

3 Ek ·ı 15/ 2 937 t "h" d . .. .. 15 d meniz ve yirmi gün içinde itiraz et lunur. - sı tme , an ın e pazartesı gunu saat e me v f 
A k 

• D · 11 1 1 U M"'d'" 1..• .. y 1 z e gıyap masra ını mahkeme vez 

, , , , 
CEKILIŞ TAllHI 
1$UBAT 9JJ 

Satış yeri Piyango bayile rile Yeni Postahane karşı· 
•ltlda Erzurum Hanındaki Cemiyetin İlan İşleri Büro
•udur. '107" 

RUZNAME: 
1 - Tufiye meniurlan ve mura· 

kıp raporlarmm okunmuı, 
2 - Taafiye meınurlan tarafından 

tanzim olunan bilançonun tasdiki, ve 
ta.afiye memurlanrun ibruı, 

3 - 1937 1enesi için murakıp tayı
ni, ve ücretinin teabiti. 

Heyeti umumiye c ıştirak f>cf P" 

olan hi81edarlar hlaee 1enetlerinin 
veyahut bunlara sahip olduklarını 
müsbit veeikalan toplantıdan !la.kal 
bir hafta evvel ıirkete veyahut bir 
bankaya tevdi etmiye mecburdurlar. 
27 KJ.nunusanl 1937 

Tasfiye Memurları 

tstanbul 3 üncU icra Memurluğun· 
dan: Mukaddema Galatada Bayzid 
mahallesinde Yenioehirli aokağmda 
18 No. lu dilkklnda mukim iken ha
len tkametglhı meçhul bulunan Mus 
tafa Aliye; 

Balıklı Rum hastaneeine izafeten 
mUdilril Aleko Çeninin Galatada Bay
zld mahallNinde y enifehirli IOkağm
da kiin 18 No. lu dükkln kira bede
linden ztmmetinlzde alacafı oldufu
nu iddia eyledltt 34:5 liranın temini 
taııalli için aleyhinizde letanbul .. 
Uye l inci hukuk mahkemesinden 11-
tihl&İ ve ber&i infu dairemize tevdi 
edilen 3 • 9 • 936 tarih ve 936 339 1&

yısma kayıtlı haczi ihtiyati karan 
mucibince mezkftr dükklnnuzda mev-

[

------------------------ cut emvalinlz haczedilmle ve tarafı
I ... ••••••••••••••••••••••- ruza teblifi mukteZi kararname sure

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANLARI 1 ti mueaddakuı tae tkametgthı bazı· 
-:~~---••••••••••••••••••• .. rmızm meçhuliyeti hwblyle teblli 
lı•ı No.ıı M ki" •· D . ._, ............. -ır tebliptm bir ay mlld-ev ı ve nev ı . . . · · · epozıto IDJ ........... ,.--- k& "imi 

C. 22 Erenköyünde Sahrayı Ceditte Kayıt Dap 36 lira detle illnen =bir ı~:U= var~ 
cadd~sinde 111/I No.lı köşk. olma~ h ttddet zarfmda 936/2784 

'l"afsili.tı yukanda yazılı köşk, bir veya üç sene müddetle ki- :0~ lu ~ ne dairemia bildimıe
ta~lllnak üzere açık arttınnaya konulmuştur. isteklilerin ihaleye niz keyfiyeti maJQm olmak ve ~ 
ltıusadif 2 Şubat 1937 Salı günü saat 10 da Şubemize gelmeleri. baptaki haczi ihtiyati karanıameeı -

~i: Ahmet Emin YALMAN. Umum! netriyatı idare eden: 8. 8AIJM 
-~le v• Nesri.yat Türk Lim;tet ŞirketL Basıldııh yer TAN matbauJ 

nin tarafınıza teblitf makamına ka. 
im olmak u.ere lllneD f.eblif olu • 
D111'. (2962• l 

n ara da Devlet emıryo an t etme mum u ur ugu o nesine tediye eylemezseni hk .._ 
D · k · · · K z ma em.,... 
aıreıinde toplanacak Mer ez Bırıncı omisyonunca yapılacak- ye kabul olunmıyacağınız gibi h~mm 

tII'. dermeyan ettiği vakralan ikrar ve 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te- kabul etmiş addolunacağı H. u. M. K 

minat ve vesaiki ayni günde saat 14 de kadar Kom:syon Reisliği. mevaddı mahsusaeına tevfikan teblif 
ne teslim etmiş olmaları lazımdır. makamına kaim olmak üzere ilin olu 

A ahki 7 nur. (29630) 
- 2490 sayılı kanun mma uygun ohn;\k üz~re 1458 

liralık muvakkat teminat . ------------· 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar IstanbuJ 2 nci Ticaret Mahkeme-

sinden: Istanbulda, Havuzlu ham 
C- Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası kurbunda 29 numarada mukim mani 
D- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye gı"rmi11e fatu tü 

11 ra ccarindan Lcon R. Semerci 
bir mani bulunmadığına dair imzalan tahtında tahriri beyanat. yan tarafından Macaristanda, Buda-

5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz peotede, Pamuk Sanayii anonim şir 
mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönde- ketine sipariş edilen ve Istanbulda, 

Sarayburnu 8 numaralı gümrük am 
bannda mevcut bulunan L. R. S. mu 
kalı ve 808 - 811 numaralı dört adet 
sandık derununda 191 top Orient 

rilecek teklif mektuplannm iadeli taahhütlü olması ve nihayet 
bu saate kadar Komisyona ıelmiı bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fula izahat almak istiyenlerin D. D. Yollan 
Yol Dairesine mürasaat etmeleri. ( 13 5) ( 411) 
-------------------------- nam tüysüz pazen basmanın açık art-

Jandarma Genel Komutanlığı tınna ne satılmuma mahkemece k• 

A 
ı K rar verilmi§ ve 12 - 1 - 937 salı günil 

nkara Satına.ma omısyonundan yapılan ilk müzayedede teklif edilen 

1 - Bir metresine 280 kuruş değer biçilen yetmişten fiyat haddi Iayikinde görülmemiş oı
seksen beş bine kadar kışlık elbiselik ve üç lira değer hiçi· duğundan, ikinci ve son satışın, 4 şu 
len otuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaşı Su· bat 37 perşembe gilnünde, sabah sa.
bat 937 Pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle at 10 raddel~rinde, Istanbul gümrü 

Komisyonca satın alınacak kumaşların en az fiat teklif ğilııiln 8 numaralı Sarayburnu amba· 
eden iki şahsa da ayn ayn ihalesi caiz olacaktır. rmda icrası tekarrilr etmiı olmağla, 

2 - Sartname on yedi lira doksan kuruş karşılığında talip olanlarm muayyen bulunan gün 

Komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin ve uatte mezki\r mahalde hazır bu
kışhk kumaş için 13 15 O, kaputluk için de 7 2 5 O liralık te- lunmalan ilin olunur. (29632) 

minat, şartname ve kanunda yazılı vesikalar ic;inde bulu· 
nacak teklif mektuplanru belli pnünde saat dokuzdan Betiktae Icra Dairesinden: Bir 
evvel Komisyona vermiş olmaları. ( 6) ( 11 7) borçtan dolayı mahcuz ve paraya çev. _____ ..;., ___________ ...;.,_;..._.;.... ____ rilmMi mukarrer kahvehane masaııı, 

Akay ışletmesi Müdürlüğünden : aandalya, kahve ve çay fincanıan, 
nargileler, saat duvan vesairenin pul 
ve nısumu mU§terisine ait olmak il
zere 4 • 2 - 1937 perşembe günU saat 
10 dan 12 ye kadar Balatta Tahtami
nare caddesinde 192 No. lı dükkanda 

aatılacağmdan taliplerin mahallinde 

memuruna mflracaatlan illn olumır. 

Haliçte U nkapanı köprülü yanmda demirli ve idaremizin mali 
bulunan Haydarpaşa vapuru açık arttırma ile satılığa çıkanhmf-
tır. 

Arttırma S Şubat 937 Cuma günü Akay tefler encümeninde 
saat 15 de başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin tart
nameyi görmek üzere itletme teflifine ve ~o 7 ,5 güvenme ve 
arttırma paralarile n gün Encümene (etmeleri. (460) 
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Şiddetli soğukların 
Doğuracağı tehlike

lere karşı 
En iyi Korunma çaresi 

CAPAMARKA salebidir. 
Bu neftı ııdanın 15 ıramlık paketleri 

Her yerde 5 kuruştur: 
~ .......................................... . 

tırq bıçaklarını kullanıyor 

siz de alınız 
POKER PLAY 
markaama dikkat ediniz. 

OiKKATI 
meşhur 

D y 
Pil ve 'enerleri 
ni ku lananl ır 
satıcılardan 

ısrarla 

DAYMOn 
AMPULUNU 

\ 

-----

en mühim tedbir 

Soiuia kartı birçok lüzumlu 

ve lüzumsuz tedbirler aldıiı 

halde bunlann en basit, fakat 

en ·mühimmini unutmu9tu. 

Kendisini 
ütüttü ve 
yanında 

b;r kase GRiPiN 
bulundurmama 
nın cezasını 

çekerek 
hastalandı. 

GRIPlN : Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları derhal keıer. 
GRIPIN : Nezleye, bat ve d!t 

ağrılanna, ıofuk alımlığı· 
na, romatizmaya kartı bil
haaaa müe11irdir. 

GRIPIN : Bütün atqli hasta
lıklarda ehemmiyetle tavsi
ye edilmektedir. icabında 
günde 3 ka,e alınabilir. 

Grıpaı : Radyolin, dit macunu fabrikasının müteha1111 kimya· 
gerleri tarafından imal edilmektedir. 

Bütün eczanelerde bulunur. Fiyatı 7 ,5 kuruttur. 

AMPUL 
?ARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZOIR 

IŞl~I UCUZA 
MAL ETMELiDiR 

DAHA AZ CERV AN SARFİLI 
DAHA PARLAK IŞIK VERIF 

Türkiye Umumi müme11illiji:HELIOS müessesatı 
Uıtemektedirler. Zira DAYMON ampulla.rı çok dayanıklıdır ve çok İstanbul: Galata Voyvoda cad. No. 124: - 126 - 128 (yeni binasında) 

._ ___ parlak ziya verirler. Bütün dükinlarda satılır. • • t 

.............................................................. 
KR'En LERi • 

1 KA zu Si 
Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de gUze!lik enstitUlerinden takdırname He 

· taltif edilmiş olup beynelmilel sergilerin altm madalyeler;ni haizdir 
Eamer, 1&11fm kumral, her tip için muftfıktır. Güzellik ve 

cazibeyi artbnr. Burutuldukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıklan Bal-

aamin kremlerinin 4 nev'i vardır. 

\ 
1 
1 

1 ·Krem Balsamın ya§sız beyazgiindiiz 
iCjin 

2· Krem Balsamin ya§h pembe gece iCjin 
3· Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

iCjin 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece iCjin 

Balaamin kremindeki huaa hiçbir kremde yoktur; Balsa . 
min maddesi meaameleri kapatan cildi ıençlettirerek beyaz, 
yumUf&k, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

N I 
1NGILIZ KANZUK ECZANESi _ 

BEYOCLU • IST ANBUL lstanbul 3 Uncu Icra Memurluğun

--------------------------------•• dan: Paraya çevrilmesine karar veri

-- /ADE:MD ftKTDDAR 
ve BELGEVŞEKLIGirtE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri - Her eczanede ara~ınız. (Posta tutusu 12M Hormobtn> 

len mua, aaat veaair buna mümasil 

emvalin birinci açık arttırmumm 30 
Kinunuaani 937 cumartesi günü saat 
10 ile ll araamda Galata.da Rıhtmı 

han zemin katta 55 No. dUkklnda ya

pılacağı ve kıymeti muhamminesinin 

yüzde yet.mit beşini bulmadığı tak • 
dircie ikinci açık artırmasının 2 gıubat 
937 Balı gUnU ayni mahal ve aaatte 
yapılacağı illn olunur. (29628) 

28 - 1 - 937 

Bavaru11 hakkı var 

RADYOLiN 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta 

gibi parlatmak ve uzun ömür temin etmekte 
rakipıiz bir kudrete malik dit macunudur. 

Bir Doktorun Cazip Keşfi: 
Solmuş ve ouruşmLlş bir cildin 

Gençliğini iade ediyor· 

Viyanada bir· tıp mecmuası, dün- kalon müessesesi tarafından bllytlt 
yayı hayrette bırakacak fennin son fedakarlıklarla temin t'ldilmiştir. 
zaferini ilan ediyor. Buruşuklukla· "Bioccl" tabir edilen canlı hil~ 
rm yalnız sebebi zühunı değil, izale reler hulasası, yalnız pembe renginde
çareaini de bulmuşlardır. Anneler, ki Tokalon kreminde buhınur. Haa
hatti. büyük anneler, artık gençlik za- tanelercie 60-70 yaşlarmdakl k.ıd~ 
manlarmdaki taze ve açık tenlerine lar üzerinde yapılan tecrUbeiercle 
kavuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında o- altı hafta zarfında buruşuklukla· 
lan k414mlar, gençliklerind.?ki yumu- . 
şak ve bunıtUkaua bir cilt teminine rı.nın tamamen zail olduğu göıillmtlt-
muvaffak ol&bilirler. Buruşukluklar, tür. Her akşam yatmıudan evvel ye
ihtiyarladığmuz vakit zuhura gclır, gane cilt unsuru olan pem~ reııgin
cilt, bazı canlı ve besleyici unsurlan deki Tokalon kr.ımini kullanınız. Sis 
kaybeder. Bu unsurlar şimdiki kema- uyurken, o, cildi be3!er ve gençl~ 

li itina ile intihap edilmiş genç hay- hrir. Serian buruşukiuklar izale o
vanlardan istihsal edilmektedir. Bun- lt.r ve birkaç hafta zarfı:ıda daha 
larla cilt beslendiği takdirde tazele- gPnç görünmüş olununuz. Giindüz i
şir. Ve gençleşir. işte; Viyana Uni- çin <yağsız) beyaz rE;ngmdeki Toka

versitesinde porfesör Doktor Stejs- lan kremini kıullanın~. Siyah benleri 
kal idaresinde yapılan k~şfin şayanı E:ritir, açık mesamaleri kapabr ve en 

hayret semereleri bu profesörün keş- sPrt bir cildi yumuşatır, beyazlatır 

finin münhasıran istimal hakkı To- ve J:?:ençleştirir. 

~ ......................................... ,. 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin etmiıtir. 
4. cü keşide 11 Şubat 193 7 dedir. 

BDyDk ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

hk iki adet milklfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 gÜnÜ akşamı· 

na kadar biletini değiştirmit bulunmalıdır. Bu tarih· 
ten aonra bilet üzerindeki hakkı salat olur .•• 

EMiR e • e Tsaş B"i~ k.ulLanmaklaoıur 
hu yudo ~a. 

YarlıTraşBtçaQı' ÇPerakcnde ıo tane~i t~ lcuruştur 
'==========~~ .~~~~ 


