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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

937 Bütçeuıiz 256 Milyonu Bulaca}{ 

Esas Bütcemiz Yeni Bütçede masraflar ~ 
~ 

ayrıldı: ! ! 229 Milvon Lira 
......____---~~--~-------

şöyle 
Matbuat U. Müdürlüğü 136.390 ~ 
Emniyet J,leri U. Müdürlüğü 5.009.934 
Jandarma U. Müdürlüğü 9.372.100 ~ 

~ 
fazlalık 17 M•lyon ~ :Anktıra,ı (A.A.}-BugünKamutayate&J 1 ' di eJilmif bulunan 1931 mali yılı bütçeıi, 

~ maıarifatı Vekaletler &Je daireler araaında ıu 
Suriye 
Müfritleri 

Ahmet Emin YALMAN D e:li Telgraf gazetesinin 
ı .. _ bır muhabri Suriyede do 
~l!ııt, gördüklerini ve itittikle
l'hı.i oa t . d 

yeni vergı· yok vergı·ıer de ' ~~r;:~e~:;i:.~m etmektedir. 3.590.200 ' ! RıyaıetıcumhUl" 401.540 

t 
• t d • 

1 
• k Di&Jankı ?'l uhaaebat 602.550 

Hariciye Vekaleti 3.34'1.830 ~ 
Sıhhat Vekaleti 6.481.538 ~ 
Adliye Vekaleti 9.212.612 ~ 
M aari.I Vekaleti 12.510.690 ~ 
Nafıa Vekaleti 15.003.322 ~ 
l kti1tıt Vekaleti 5.683.060 
Ziraat Vekaleti 6.098.550 

ezyl e Baı&Je a et 1.301.960 

ı mıyece ~ i:!:':r.iti~e~~~üdürlüğü ~:~:~~g 
l :~ ze esın e yazmıttır. Mu-
"-bırını'n b ·· ·· 1 • 

• ~nka~.a, 1 (Tan muhabirinden) - Hükumet 937 bütçe proje- ~ Diyanet l,leri 608.350 
•ını ~ugu~ Kamutaya vermittir. Proje, içinde bulunduğum\Jz mali ~ Maliye Vekaleti 19.140.018 

Milli Müdafaa Vekaleti kara 46.133.220 ~ 
Milli Müdafaa Vekaleti Ha&Ja 1.823.155 -~ u gorut erı arasına ıı 

L •tırdığı fikirler, Türkiyeyi 
qt•• 

yıl butçesıne göre, 17 küsur mil yon lira fazladır. 212 milyon lira Düyunu Umumiye 53.328.100 
olan 9~6 büt~esinden bu miktar fazlalıkla 229 milyon 676 binli- Tapu ve Kadastro U. Müdürlüğü 1.361.806 

Milli Müdafaa Veltaleti Deni% 6.061.180 -
Askeri fabrikalar 3.065.990 ~ 1YYen anlamadığını ve çok 

~~lıt ölçüler kullandığını gös
l'l)'or. 

raya yukselmı~tir. ' Gümrük &Je inhiıarlar Vekaleti 5.374.040 Harita U. Müdürlüğü 145.890 
Meteoroloji U. Müdürlüğü 532.135 Maliye Vekili Fuat Ağralı, yeni ~ Dahiliye Vekaleti 4.880.032 

Dununıa beraber Deyli Telgrafın 
~ında, müfrit Suriyelilerin duy -
IUı-e arı v~ düşünceleri derli toplu bir ı 
h b'tte ıfade edilmiştir. İngiliz mu _ 

bütçe dolayısiyle "TAN,, a §Unları ~ .... """' ,..... """ "- "- "'- "'" ",.~~"""'""'~"""'"' 
syölemiştir: 

li~ 1~in tasvirine göre Suriye Müf-ı 
erı §Oyle düşünüyorlar : 

tl 
1 

-:- ~nadolu Türkü, Atatürkün 1 
tn-ekt.rikıı enerjisi altında canlanmış. 
btı · . ~phk için Siyonizmden daha 

Yük hır tehlike teşkil eder. 

"- 937 yılma ait bütçe, hükümet
~ 229 milyon 676 bin lira olarak ha
~ırlanmış ve bugün Büyük Millet 
.Meclisine verilmiştir. 

937 bütçesinde, bulunduğumuz 936 
yılı bütçesine nazaran, 17 milyon lira 
kadar bir fazlalık bulunmaktadır. 

Bu fazlalık, 2 milyon 300 bin lira-

16 yaşında bir ananın çok 
hazin bir macerası 

1 ~ - Sancak işinde Fransa, TUrk. 
erın harp bı··run· · al "d" ~ . . . o e manma.m ı ı ı. 
etıcede ışın belki de blöf olmadığı 

~IL§ılacak ve harp olacaktı. Fa«at 
... caıuı.a. ile Ttirıkiyenin biribiıiyle çar. 

.......,~ıu:ıı, Suriye için fena bır tamaşa 

~ıkeY'e düşecekti. Fakat bundan 
le :Yeye ne? SulhU kurtarmak içb , 
ile ap eden bedel neden Suriyenin ke-ı 

nden ödensin?. 

tö 3 - Tilrıkler blöfün para ettiğini 
d rtlp İskenderunu aldrktan sonra 
~acaklar, Halebi de istiyecek •

1 
S . · Musula da el uzatacaklardrt. 
... lUiye ve Irakm şimalinde Türkler 
ye '1"tı 
ıf . rk_menler vardır. Bunların va _ 
.. Yeti Türk taleplerine esas teşkil e. 
"ecektir. 

kUrtıer de zaten TUıık idaresini 
~ih ediyorlar. 

sı Maarife, 1,5 milyon lirası sıhhıye· 
ye, 900 bin lirası ormanlarımızın 
ıslah ve inkişafını temin edecek olan 
orman kanunu tatbikatına, 8 milyon 

' ı·rası da memleketin sanayileımesi, 
ııadenlerin işletilmesi, §İrnendifer 

• o a&CiaAır'9Dıe fe .. J.liıll Va 
a a •r'fıhuimıı olanffv~flfe·J-__.••:lltii~ 

tahsisat ile önümüzdeki senede alın
ması düşünülen feYkalade tahsisatın 
karşılığını teıkil eden borçların ö -
denmesi için ilave olarak ayrılmıı 
bulunmaktadır. 

Hizmetlerin inkipfı 
Geri kalan 4 milyon 300 bin lira ise 

nıemleketin her sahadaki inkiıafiyle 
mütenasip olarak genişlemekte olan 
hizmetlerin daha iyi görülmesini te
min için muhtelif dairelere verilmit· 
tir. 

Y e~i ~ergi yok 
Bu sene, hıç bır verginin tezyidi 

Yeni bütçe lıakkmcla ''TAN" L • veya yeni bir vergi ihdası mevzuu 
muna . d ~·1d· K 

Çocuğunu göz yaşları 
dökerek bir taş parçası 

üstüne terketti 
Zavalll •• Evlat acısına dayanamadı onu Darü 
ıaczede bularak bağrına bastı, fakat ıimdi 

ceza gününü bekliyor 
Genç bir kadın Şişli karakolundan çıktı. Kucağında beyaz beze 

sarılmış minicik bir bebek var. Hem yürüyor, hem kışkışlıyor. 
Tramvay durak yerinde arkasından yürüyen polis ona: 

- Bin travmaya; diyor ve ti trck bir ses soruyor: 
- Kuzum polis... Beni nereye gö. t-------------

türüy~~~;:y~.... Finlandiya ı.!ı - Türkler kuvvetlenince Arap. 
1.1"".~harpteld isyanmm intikamını 
---gı düşünecekler. 

Hm;tn çocuklar S uriye müfritlerinin bu düşün
'2ıl celeri, etrafını görmiyen, 
~ a.tr\Jyaıı hırçın çocukların inadını 
'i lbiliğini ifade ediyor. Hakiki va. 

birine izahat veren Maliye Vekili bahıs egı ır. uvvetJe ümit ede-
Fuat Ağra/, (Arkası Sa. 2 SU. 6 da) 

- Orada ne yapacaksınız? 

s ab 1ı • - Ya.§ını öğreneceğiz. Gu··reşLerı·n Je e a t anne lıaUmcla ilk oclll - Oğrenip te ne olacak beni hapse U4 
muameleyi totbilc eclen tabibi ac/il mj atacaksınız? . ' V 

Demirgömlek çetesi 
Suriye ve Hatay 
için felaket oldu 

Enver Karan . - Orasını sonra öğrenirsin ... şlın. I\.QZQnClmlZ: 
dı atla tıra.mvaya! .. 

Yet bunun tama.miyle aıksidir. 
~ 'rlirkler, dünya yüzündeki bütiln 
it etıernıı bir milli misak şeklinde 
~ ettikleri zaman Araplarla mes. 
~ •a.hllllm yalnız ayrılığını istemek 
tt..._ kaJnıamışlardı. Arapların mukad. 
-rı.tıanna serl>estçe hüim olmaları 
~ı. Türk varıığmm henüz teh _ Müşahitler Cumaya Ankaradan Geçecekler, 
,._ ecıe bulunduğu bir sırada, muda - Dahiliye Vekilimiz Cenupta Hatayldarla 

@tınişler ve istemişlerdi 

Fransanın 
mali vaziyeti 
pek mi fena? 

Sç·SUtiyenin sulh dairesinde iinkişafı temaslar yaptı 
'11~ 'l'ürkiye gibi bir komşuya sahip ~~ara, 1 (Tan muhabirinden) - Milletler Cemiyeti mütahit lngiliz Gazeteleri Şid· 
btı7k en büyUk nimettir. Türkiye Jerın·n cuma gecesi Ankaradan geçmeıi bekleniyor. Cenevredeki detli Vahametten 
'-t·Uıı komşulariyle sulh, emniyet ve mütehassıslar komisyonu mesaisine önümüzdeki pazara kadar 
._.1kra.r esaslan ieerine münasebet- fasıla verm=t olduğundan müfah itler o günden evvel Cenevreye Bahsediyorlar 

kurmuştur. • varacak ve mütehaaııaları bazı noktalar üzerinde aydınlatabile Lond 
b.._ ki d' ra, 1 (A.A.) - Bugünkü ga. 

'L. Q\l nı.Un.asebe. tten bUtUn alakadar. ce er ır. .. .. tel · ~ dahili ısılenyle rahatça m-gul ol- Gelen haberlere gore, musıRhitler, ze erın bir çoğu Fra.nsanm müte-
~. -r ~?i • ,,- ı l madiyen artan fena mali vaziyetin-
~.b~nnmdan hız almışlardır. Su- Hat~ydak~ hak~ki vaziyeti tama.men ngı' ]J.ere Je den bahsetmektedir. 

t ...... lUenn de müstakil bir millet sı _ tesb.ıt etmışlerdir. Her ne kadar, ma. liı U4 •"ıtı hali t itel v Deyli Telgraf diyor ki: 
"•--e yapacaklan pek çok şeyler . ı ? or er -~e ataniler müşa - s , . "Eğer Blum hükfuneti milletin ha· 
.~"ll'. Müsbet işleri düşünecek yer. hıtlerın g.cçecegı yerlerde daha evvel QSljQ lZm ..., h db ı 1 1 zineye itimadını tekrar kazanamaz!a 
h ll'çmlrkla ve müfritlerin menfi den ~.e .. 1r er. a mış ~~a d~ müşahit· 
J ~ralariyle vakit öldürecek olur- ler, ortulmesme, tevılıne ımkan ol- h k f • cumartesi günü mecliste elde ettiği 
~lla i8tiklil-için olgun olmadıklarını mıyan bir ç~k ha?,iselerle h~ için. ar e e l muvaffakıyet uzun sürmiyecektir. 
ıh &!la göstennekten başka bir şey de bulundugu zulu": v~ :azyıke şahit Londra, ı (A.A.) _ DaJJy Herald Frangın kıymetten düşürülmesi istih· 

l>nı11 olmazlar. olmuşlar, Hatayın oldUrillmek iste _ guet~i. amele fırkasmm önümüz. daf olunan ~ayeyi temin edememi§tir 
• Bir emanetin hükmü nen milli varlığının .kahramanca mu. deki lntlhabatta memlekete teklif e- ve malı vazıyet haftadan haftaya da-

1\11 Ufrit Suriyeliler şunu unutu- kavemetini Asyanın bu parçasında decf"ği programın bir taslağını net- ha ziyade fenalaşmakta.dır. Blum al
tı....... Yorlar ki Türkiye tskende • u~n bir sükutun ancak hak kaza _ retmektedir: :ı. aya ~adar~~ iti.madı i~de ede.medi· 
- "il '\1e Antakyayı ne istemiş, ne de nılmış müktesep bir ist:k8.lle meşrut İngiltere banka8mm mtllileştirllnıe- gı takdirde gırışmıg oldugu tecnibeye 
~· Harbin sonunda Suriyeliler olduğunu tesbJt etmişlt.rdir. si, milli ta.sarnıf1Dl faydalı bir suret- akim kalını§ nazariyle bakılabilir.,, 
lu Jn1lstaki1 bir varlık talebinde bu. Müşahifler, ~ilha.esa atayın is .. te kullanılmaMD& nezaret edecek bir Tayms gazetesi de, Bulum'un CU· 

Jtı.~1.trkenr Antakya ve lskendenınun, tijclal P.ren~ibibin k'I · den sonra, "sermaye ofisi" Oıda."ı, kömür ~ martesi gUnU mecliste kazandığı mu .. 
)t.ı 1 ıntsak hududuna dahil bir Türk mhstakil Hatayla. im arasında denlerl, nakliyat, !Wlayi, gaz ve elek· vaffakıyetin ıı;ansız . mali~esi~i? ~-
~ llfatiyle vaziyetini ıkat'I bir karşılıklı mUn.ase: . dayanacağı trlk mlllil~tirilecektlr. Yaprlatıak her çinde bulundugu vahım muşkulatı l· 

taamı ettik. -esaslan tetkik ~ i~.-. Bu iti - 19tbnli.k bir tazminat hakkı IJ&htede- zale etmemi.§ olduğunu ehemmiyetle 
(Arkut Sa. 2 Sü. 6 da) (Arkası Sa. 8 SU. 4 te) eektlr. kaydeylemektedi:r. 

~nç kadın tramvayda ağlıyor, ya
naklarından yuvarlanan yaşlar kuca. 
ğmdaki bebeğin yilzünü ıslatıyor. 

Tramvaydakiler, mektep çocuğu 

yaşındaki bu kızcağızın kucağındaki 
bebeği oyuncak sanıyorlar. Fakat 
meme arıyan körpe ve tiz bir ses her
kesin bakışlarını posta edilen bu ka -
dınm üstüne çekiyor. 

Bir gazetecinin kaçırmıyacağı çoi< 
müsait bir fırsat ... Kadının yanına so 
kuluyorum. Polisin nazarlarmdan 
fırsat c;;alarak soruyorum: 

- Küçük bayan .. Bu çocuk kimin? 
Arkası Sa. 8 Sil. 5) 

42MAÇTA 
27 GALiBiYET 

Bor vapuru, f (Gece yansın
dan sonra telsizle) - Finlandiya· 
da yaptığımız 4'2 maçtan 27 sini 
kazandık. Altı muhtelif merkezde 
güreşt.k. Mustafa ve Çoban Meh 
met hiç yenilmediler. Şimdi lsvey 
yolundayız. • • 
(TAN- Gtue, t.akmımuz dün Fhl 

lindi~adan İıneçe hareket etmış '* 
bu telgraf bize \'apunuı telslzlle veril 
mlştir.) 

Yeni Büyük 
Müsabakamız 

30 tablo ve 60 darbımesel üzerine tertip ettiğimiz 750 
lira mükafatlı yeni büyük müıab&kamız dünden itiba 
ren bqladı. ikinci reıim ve müsabakanın izahatı buıün 
yedinci ıayf adadır. 

••• 
RÜSTEMIN DESTANI 

Arkada,mıız BURHAN FELEKin hazırladığı çok me
raklı ve müsabakalı bir ıpor hikiyea1dir. Altıncı ıayfa
mızı açınız ve bu cazip hikayenin muamma düiüml• 
rini çözmiye çalıtmız. 

• •• 
Naıreddin Hoca müıabakamızda mükafat kuanal'fa
rın liateıini netre bugün de devam ediyoruz. Letfea 
onuncu aayfamn:ı açınız. 
~ ......... ~ ....... 
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ATiNA SEYAHATİ ·f 
iNTiBALARINDAN i 

Şehir meclisı saç 
makineleri hakkın

daki kararı kabul etti 

loımoial.Oen Maboo# 

Suriye 
Müfritleri ! ........................................ !. 

Barba Lai'nin 
Şehir M~clisi, dün Tevfiğin riyasetinde toplanmıştır. Yeniden 

1 
hasta nak~~ye ve can kurtaran otomobilleri alımnası hakkındaki 

ı tezk~re Butç.e Encümenine göndeirlmiş, Heybeliadadaki vesaiti 
n~klıye komısyonuna meclis namına aza seçilmesi işi de Riyaset 
Dıvanına bırakılmıştır. 

( Baıı 1 indtlıJ 
Burasını yurdun bir parçuı baüd

de muhafaza imkanını bulmayınca. 
millf hüviyetine halel gelmemek pt" 
tiyle, Fransaya emanet ettik. Şiırıdl 
bütün yapılan §ey, Fransanın surl. 
yenin iatikli.lini kabul etmesi rnilnl
sebetiyle, emanetin hükmünü sağlaJll 
surette yerine getirmekten ibaret • 
tir • 

111.eyhanesi 
Yazan: VEDAD TÖR 

Bundan sonra berberlerin saç kıvırmak için kullanchklan alet-

i 
ler ~ak~ında bu.ndan bir müddet evvel verilen nizamnamenin 
katı muzakeresı yapılmıştır. 

. ~Atina~a giden Türk Basın Heyetinin Reisi Vedad Tör, 
~tınada hır (Tavem)de Türk - Yunan dostluğuna ait candan 
bir tezahürün şahidi olmuş ve istanbula dönüşte bize bunu an
la~~.ştır. İntıba_ım (TAN) için yazmasını rica ettik. Vcdad 
Tor un hazırladıgı canlı yazıyı aşağıda okuyacaksınız:] 

Buna göre, berber ve güzellik mü-\ -
1 esscseleri tarafından kullanılan bu .------------
1 gibi elektrikli aletler belediye ten j u··neL hanı 
l. heyeti tarafından kontrol edilecek 
, ve muvafık görülenler damgalana _ / 
• caktır. Şl• D } f 

Bir haziran 937 tarihinden sonra ev te 

Yeni Türkiye Osmanlı imparator• 
luğunun emperyalist hesapların• 
kat'iyye varis değildir. Suriyelileriıl 
harp zamanındaki isyanı harp tari • 
hinde yeri olan geçmif, unutulınul 
bir hadiseden başka bir şey değildir• 
Bugün Suriye hakkında beslediği • 
miz emel, bütün • komşularımJl
la olduğu gibi Suriye ile de dostlu) 
münasebetleri kurmaktan ibarettir• 

K lasik Yunanın güzel ve ve nekadar benimsemişti Barba 
haşmet idealini temsil ve Tavern bu havayı! bu gibi müeSBeselerde umumi kont. C """ J 

eden Akropolü akşamın altın, 
~rtakal ve mercan ışıkları 
ıçınde bırakıp ta şehre indiğin 
zaman, yolcu, bugünkü Yuna-

nistanın santimcnkal ve me
linkolik, coşkun ve oynak içi
nı tatmak istersen bir ·ı averne 
&itmeyi unutma. · 

.ıavt:rn! 

Akropol nekadar Yunansa, Ta -
vern de o kadar Yunandır. Fakat o
nu aakın modern Atinanın, neon 
J.fl~lı &af alt caddelerinde arama, 
O, ığri büğrü ve karanlık kaldırım 
lann esrarlı koynundan ayrılmaz. 
Çünkü erbabı, onu kuytu ve çekin 
gen köşesinde de bulur. 

Çıngıra.klı kapıdan girip te bir 
bahçeli ve havuzlu avluya ayak 
&aatığımız zaman kendimi bir han 
da sandım. İkinci kapıyı geçince 
insanın burnu en iştah açıcı balık, 
prap ve anason kokulan ve göz • 
leri en orijinal bir natür mort tab 
losile karşılaşır: Çeşit çeşit ve renk 
renk taze deniz yemişleri: Bar -
bunya, Mercan, Piai, Palamut lsta
koz ve Karides ..• 

Beyaz badanalı, çimento zeminli 
odalarda, beyu örtülü mualar, be 
yaz önlüklü garaoıılar ve beyaı e
maye mqrapalarda Nn9ın \iarap
lar. Köşede gitarh, mandolinli bir 
müzik. 

Barba Lal'nin meyhanesi, işte 

böyle cana yakın bir yerdir. 

B arba. La.ini, bizim Türk oldu
ğıu.ınuzu anlayınca, reçineli 

p.raplannı nen berrağından ve en 
nefis kokulusundan ikram etti ve 
seldi, iki kocaman yumruğunu ma
samıza dayıyarak fÖyle konu,tu: 
"Hoş geldiniz Türk doatiarım. 

Ben Sakaryaya kadar giden Yu -
nan ordusunun bir neferiydim. Şim 
di size, Türk dostlarıma, içimi dö- · 
kerek diyorum ki: Hiçbir harp, bu 
80n Yunan - Türk harbi kadar zo
raki olmamıştır. Fakat akacak kan 
damarda durmaz derler. Bu kana
kacakmıt demek. Akb ve hiç ol -
mazaa bir işe yaradı: Yunanla Tür 
kün kardeş millet olduğunu anlat 
maya. 

Sizde üzüm yetişiyor 
Bizde de. 
Sizde incir yetişiyor. 
Bizde de. 
Sizde zeytin, tütün, fmdık ve por 

takal yetitiyor. 
Bizde de. 
Rizin hayvanlannız da tıpkı bi

llmkller gibl 
Niçin ineanlarımız biribirlerin -

•en ayn olsun ? ,, 
Ne güzel, ne canlı, ne içten ve ne 

pli.atik konu,uyord\L Barba Lai
ni. Yalnız bizim masadakiler de -
111, bütün meyhane halkı onu he -
yecanla dinledik. 

Sözlerinin sonunda: "Zito Kamil 
~tatürk!,, diye bağırdı Barba. 

Bütün Tavem haykırdı: 
- Zito! Zito! Zito!,, 
öteki masalar, ayn ayn bizim 

muanın tere!ine içtiler. Ve böyle
likle btlttln maaalar bir maaa olu
Terdiler. 

Ve bir kocaman, dışı mavi, içi be 
yaz emaye mqrapa elden ele dolq 
t1 ve hepimiz onun içindeki reçina
lı serin taraptan birer yudum iç
tik .•• 

B ır zeybek havuıdır bqladı 
çalmıya müzik. 

Bizim aksaçlı, kırmızı yanaklı, 
parlak gÖzlü Barbamız, kocaman 
elinde bir yatağan ortada zeybek 
eynuyor. 

Ve bUtGn Tavera U11a elleriyle 

K oyu nefti gözlü, çekik burun 
lu bir Yunan delikanlısı ma 

ıa'mıza geldi ve başladı söylemiye 
. bir Yunan halk şarkısı. 

Nekadar benimdi bu hava! Ve ne 

Matbuat Ümum Müdürü Ve
dat Tör'ün son Atina seya-
hatinde alınmış bir resmi · 

kadar benimsemişti bizim masa bu \ -
havayı? De . ., 
Barba Lal••. oızım l<rcllm•n- n iZ tarı e 

din o günkü Etnos gazete- komı·syonu 
ıinde çıkan bir makalesi eiinde, ma 

Nllliza yanaşb ve dedi: t 1 
- '1'te, ~imse bu adam, yazmış op anıyor 

yazılması lazımgeleni !,, 
Ve astı makaleyi iki pUnezle dı

vara ve bütün. Tavern halkı üşüştü 
başına: 

Okudular! 
Co9tular! 
Bağırdılar: 
" z ·t At t"' k 1 " - ı o a ur .,, 
Bütün Tavern haykırdı. 
"- Zito!,, . 
Barba Lainmin Taverninden san 

ki kırk ytlhk dostlarımızdan ayrı
lır gibi, sanki gurbete gider gibi 
çıktık. 

,.. 

Romanqada 
Garip bir 
Muhakeme 

Tiyatrolarda, çalgılı kahvelerde es
kidenberi malUm olan bir reklam usu
lü vardır. Halkın merakını çekmek 
üzere kapılarına .~Ganç kızlara yascık
tır" levhasını asarak asıl genç kızları 
tıyatrolarına koşturanlar çok görül
müştyr. Fakat bu rekllm tarzı artık 
bayatladığından son zamanlarda iti
bardan düşmüştür. Bu tarz 'reklamın 

aksi şekliyle müthiş kar temin eden 
bir Romanyalı kitapçı, geçehde Bük
reşt..? muhakemeye verilmiştir. 

Eski ve rağbet görmiyen kitapları 

toplıyan kitapçı, elinde kalmıı "Muh· 
telif yemekler" adlı eserin ismini de-

Denizyolları idaresinin tarif esini 
tet«ik edecek olan komisyon yarın 
toplanacaktır. Komisyonun tetkika. 
t~d871 sonra Denizyolları yolcu ve 
yük ücretlerinde tenzilat yapılıp ya. 
pılamıyacağı anlaşılacaktır. 

Şilepçilik inhisarı kurulacağı 
doğru değil 

Sabah gazetelerinden biri bir şilep. 
çilik inhisarı kurulacağı hakkında 

bir h~ber ne§retmiştir. Yaptığımız 

tahkW<ata göre, bu havadis asılsızdır. 

Salahiyettar bir zat, böyle bir şeyin 

mevzuu \Nlhşolmadıjmı ve bunun 
Batvekil lnönUnUn ıilepçiliğin inki _ 
, ... ruu ~-vlt-&rau "4Ug1 fdlU~h.l Ut:

yanatından yanlış oJarak çıkarıldığı-

nı söylemiştir • 

Deniıydllanntla dünl<ü toplan#ı 
Krup fabrikası mümessili M. He. 

gemen ve mtihendialeri, dUn Deniz. 

yollan idaresine giderek ali.kadar 

memurlarla birlikte bir toplantı Y,ap. 
D111lardır • 

Bu toplantıda yeni yolcu gemileri. 
mizin !np.at projeleri üzerinde bazı 

tetkiklerde bulunulmuetur 

Yeni icra 
7 eşkilatı 
Hazırlandı 

ğiştirip yerine ''Evlenecek ç!!ğa gel
miş her kızın bilmesi lazım olan şey- .Adliye Vekaleti, icralarda yeni bir 
ler'" adıhı koymuştur. Bu iş~ tamam- teşkilat kurmıya karar vermif ve 
lıyan kitapçı, bir de gazetelert: 0 yol- geçenlerde İstanbul icra amir ve me. 
da Uln vermiştir. murlannın mütalealanru sormuştu. 

Öğrendiğimize göre, vekllet yeni 
Aylarca camekanda beklettiği hal- teşkillt esaslarını tamamen hazırla. 

de bir tane satamadığı "Yemek" kita- t mıt ır. 

bından bir haftada binlerce satan ki- Hazirandan itibaren icralar yeni 
tapçı zengin oluvermiıtir. • tettkilitla çalışmıya ba.şlıyacaktır. 

Kitapları, kapalı bir zarf içinde aa- Yeni tet;ıkilatta İstanbul icrası bam-
başka bir çehre ile çalışacaktır. 

tan kurnaz kita~ının tuzağına düş-
niklerim anlıyan birçok genç kız mah ~· ~..,.... ~ 
kemeye müracaatla kitapçıyıı bir da

va açmışlardır. 

Mablieı:ne huzuruna çıkan kitapçı; 

kend'nı E;liyle müdafll!l etmiştir: 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

roller yapılacak ve damgasız görU. yUf QSlnUQ 
len makinelerden ceza alınacaktır. 

Meclis, bundan aonra Cerrahpaşa 
hastanesi memurin ve müstah _ 
demlerinin tekaüdiye ikramiyesi ola. 
rak 1980 liranm tahsisini kabul et • 
miştir. Dünkü toplantıda Sürp Agop 
mezarlığı işi de göriişillmüş ve bu 
mel!lelenin sulhen halli tasvip edil _ 
miştir . 

Buna göre, bugün gamno ve garaj 
olarak kullanılan yerlerle bunların 
aralanndaki arsaların tutan olan 
5000 küsur dönüm arazi Ermeni Pat. 
rtkhanesine kalacak ve diğer 50.000 
kU~ur dönüm yer de belediyenin ol-. 
calrtır. 

Şehrin muhtelif yerlerine ko • 
nulacak 2000 elektrik lambası için 
şirketle yapılacak mukavele projesi 
işi sıhhiye. mülkiye ve bütçe encU _ 
menlerine havale edilmiştir. 

Meclis toplanWan on beş gün da
ha uzatılmıştır . 

Milli küme 
Kur'aları 

·Çekildi 
14 martta bqlıyacak olan milll 

küme maçlannm ilk karşılaşmalan 
için dün federasyon başkanmm reia. 
liğinde toplanan Fenerba.hçe, Güneş. 
Galatasaray, Beşiktaş murahhaslan 
bu maçların kur'alarmı çekmişler -

dir. 
Çeicilen kur'aya göre 14 mart pa. 

zara günü Güneş _ Galatasarayla ve 
Fenerbahçe • Beşiktaşla ka~ılaşa -
caktır. 

Çanta ile 
~olaşan 

barberler 

Tünel hanının inıesı mese
lesınden Tünel iirketi ile Ne
~·•. ~ekileti arasında çıkan 

, ıh~ıl~f yeni bir safhaya gir
mııtır. Nafıa Vekaleti, ha -
nın her ne şekilde olursa ol
s~n inıasında ısrar ettiği için, 
ıırket, devlet şurasına müra
caata karar vermiştir. 

Bu itirazında, tirketin hanı 
~ıaya hazır olduğunu, fakat, 
bınaların istimlakine harcana 
cak parayı kendisinin· ver • 
mek vaziyetinde bulunmadı • 
ğını !leri sürecektir. Bu hale 
"~~aran, hanın inıeetı bir 
-nuddet dehe gecikecek, ele· 
...,ektir. 

7 enzil<itıı 
·Tramvay 
Ücretleri 

Tranwey ücretlerinde Nafıa Ve
kileti tartıfınden yapılan +.nzilit 
..lii"~•" i+ih .. ,..,. fııtff,i~ .~iJmivo 
beılanmııtır. Halk henüz yeni fiyat 
iare alııamadığı için dün bazı inti
ıemsıılıklar olmuıtur. Bilhas .. trem 
vaylarda eski biletlerin kullanıl -
ması ve ıirketinde bütün biletlere 
yeni fiyatları CJÖıteren ıürıajler 
yapmaması bu kerıııklıklere sebep 
olmaktadır. irketler beı komiserli
ği, tramvay ıirketine ya yeni bilet 
bastırmasını ve va hut eskilerine ıür
s•i vurmasını bildirmiıtir. 

Bu dostluk Suriyeye hel"feyl ka • 
zandınr. Hırçın ve inatçı bir ifrat • 
karlık herşeyi kaybettirir. Suri)'t 
milletinin ekseriyetini tetkll edell 
aklı bqmda insanlann Türk d09t • 
luğunun hakiki kıymetini anladıkll
rma ve Suriyenin sulh dairesinde ID
kişafının Türk ve Fransız dostıukla
rma ihtiyaç gösterdiğini iyice kaVfS
dıklarma şüphe ebniyoruz • 

llrofların içyüıü 

B u kııım Suriyelilerin müfrit • 
gürilltUsü hakkında istirap 'it 

endişe duyduklarına da şüphe etıni • 
yorua. Urat cereyanlannda ekseri • 
yetle ecnebi parmakları vardır. Bit 
ifrat da vaaında en çok bağıranlar ee
nebl muharriklerdir. Biz kendi tee
rübelerimizi unutamayız: 

1877 Rus harbinden evvel: '1>bl 
elden gidiyor,, diye halkı münevver• 
ler aleyhine çevirmiye çallfan yetil 
sarıklı mubarrtkler, Çarlık Ruaya • 
sınm İstanbul sefiri general tgna~ 
yef tara.fmdan idare edilen aja.nl&t'• 
dı . 

Yine o sıralarda Cenubi Bulgaril-
tanda kal'lfıklık çıkaranlar ve trcll
terede Gladatoaıu harekete ge~ __ , ____ , __ ,:ı_.. ......... .: _ ,,... • ..ı ..... _, __ 

dı 
Türk _ Suriye münuebetlerf hale " 

kında her,eye rağmen bedbin deği " 
liz. Makul ve mUvaz.eneli SuriyeH • 
lerin ifrat hareketteki mlna ve teh
likeyi seı.eceklerine, Türk dostluğu • 
mm bUyük kıymetini kavrayacald.., 
rma ve yakm zamanda Türkiye U• 
Suriye arasında karşılıklı emniyeti 
dayanır bir dostluk kurulacafııl' 
tUphe ebniyoruz . 

Ahmet Emin YALMAN 

937 bütçemiz 
Kültür Bakanlığı geçen sene köy 2 5 6 ' I öğretmeni yetiştirmek için Eskieehir- m 1 yon 

EGiTMEN 
KURSLARI 

de bir Ç&VUf kursu açmqb. Bu kura- (Baıı 1 incicleJ 
tan iyi randıman alındığı için Bakan· ıi mkl, Türk yurdunun her vatanda" 

Berberlerin hafta tatili hakkında- Jık bu sene de Edirne, Erzincan, KarB p inşirah veren iktisadi inkişafı, ö-
Eski~hir, Izmit vilayetlerinde ayni 

ki kanun tatbike başlandıktan sonra mahiyette birer kurs açmıya kar&l' nilmUzdeki senede de bu yılda olduğd 
bir çok berberler pazar günleri dUk- vermittir. gibi, varidatın artmaıı imki.nmı vr 
kanlan kapalı olduğu halde ellerine Hazırlanan programa göre kurs i- recek, her vatandaş, vergilerini aevt 
aldıkları çantalarla ev ev dolatmıya ki devreye ayrılmıştır. Ilk devre üç seve ve kolaylıkla ödemek 8W'ebylf 
ve iş yapmıya bqlamışlardır. Bu aydır. Bunu müteakip talebe köylere zevk duyacaktır.,, 
vaziyet bir çok şikayetlere yol açoııe- dağılacak ve orada köylU ile ziraat it- Fevkalade tahıiıat iıtenecek 

lerinde çalışarak ona yol gösterecek Haber aldığıma göre. 229 milye>a 

Alütadarlara müracaat eden Hnaf ve çalıema devresi altı ay ııürecek- lira olan bütçemizin bugünkü vaı.ıyr tır. bu 

1 
b . d ed rse tir. Bundan sonra öğretmen namzet- ti normal varidat kayna.klariyle kal"' 

mensup an. u vazıyet evam e . leri tekrar kurslarına avdet edecek- ıılanan kısımdır. Geçen sene olduld 
büt~n berberlerin pazar günleri aynı ler ve hayattan almış olduktan tec- gibi, hükfunet, büyük bayındırlık. 
şek.ılde ç~~mıya başlı~acaklannı ve rübelerle bir Uç ay daha kursa de _ müdafaa, ziraat ve kültür işlerini• 
tatilden ıstıf ade etmenın kabil ola - vam ettikten b't ' · t"h göstereceği ihtiyaçlar için Mecl'_ .. _.,. 

- · · . kil sonra ' ırme mı ı a - ıac.-
mıyacagını bildırmıtlerdır Bu 11e • nım vererek zu ı kl rd yine fevkalide tahsisat i&tıyecektir· · 1 al 

1 
.. u _. me n o aca a ır. 

dekı yo suz ç ışına ann on ne g .. "'- Kursu bitireni ·· ebb" B" fi . . . 
1
• Dl ere mur ı manaama utçe taaarru arı 

mele ıçın ~kıkat yapılacak ve azı Eğitmen denecektir. Bunlar köylU- 936 bütçesinin bugünkü eeyrtn' 
gelen tedbırler alınacaktır . nün yalnız 11· · d · ·1 h h · ·· bazı da" bUt 1 ri d .. __ .... mua ımı egı , er u- gore, ıre çe e n e ı.-.-. 

- "9akım efendi, bundan µbii ne 
olabılir'. Sizin kanaatiniz, evlene,·ek 

genç bir kızın muhtelif yemekler bil

mem~ın Feklinde midir? 

Memleket yollan lıakknıda Na. 
fla Veki.leti tarafından ha. 

zırlanan lıi.)ihada yollarm fktuad1 ba. Ekmek Fiyatları Değitmedi 
kımdan ehemmiyeti nazarı dikkate a.. Dün belediyede toplanan narh ko
lmarak Ticaret Odasından bazı mü • misyonu ekmek fiyatlarını eaki şek-

suata mürebbisi ve mUrtidi olacaklar, rutlar bile temin edilmiıtir. Mikta" 
bilh&Na ziraat iılerinde ona rehber- nnın 26 milyonu bulmuıı tahmin edi
lik edeceklerdir. len fevkallde varidatla karttlanaca1' 

talealar l&teıunlıPtir. linde ipka etmi,tir. 

Bu it için Tanm Bakanlığı ile Kili· f evkallde tahsisattan sonra bUtçemllt 
tür Bakanlığı birlikte hareket et· 937 malt senesi içinde 256 milyoııd 

1 mektedir. bulmuş olacaktır. Kurnaz kitapçının bu kumHca mii
dafauı ö~ünde hakim de ıistvacılan 
haksız görmilı ve her genç kızın ye
mek bilmesi hayırlı olacağını söyliye
rek kitapçıyı serbest bıraktırmıştır. 

Futbol Aianları Bugün 
Toplanıyor 

• 
B elediye lstanbulun bir 11enellk 

kömür ve odun ihtiyacını 

tMblt etmektedir. Bu lş bir nlıwıa 
kadar bitlrileceık ve buna göre kesim 
~üaaadMI verilecektir. 

• 
Ş ehrbnbde bulunan NUfu U-

mum MüdtirU Mümtaz, dün 
Vail Muhiddin tlstundağı ziyaret et. 
nılştlr • Ankara, 1 (TAN) -

0

Milll kUıne 
maçlarının şehirler karşılaşması te- • 
ferrilatmı teabit etmek üzere buraya B ayram tatili yapan bttttın m& 
çalJrılan futbol ajanlan bugün umu- tıepJer dttn açılmıı ve teclrl • 
mi merkez lldncl bıpam Hal~t Bay- ll&ta baflanıqılardır • 
ralnı relall;t altında topluıeaklar- - - - __ - - - - - - - -r- -ezr.zrzrsıwwznerzr~.$F~--

~ 

300 Seyyah Geliyor 
26 martta Yugol!llav bandıralı Krıt

liçe Mariya vapuriyle ,ehrirnize 300 
seyyah gelecektir. Seyyahlar bir gün 
kalacaklardır . 

ITAkVi~ll~HAVAJ 
1-;-MSAALRIT 1 

. MUALLIMT.ERİN YILLIK _ ~ 
Bu8'inkü Hava: DECIŞIK 

MAAŞLARI Burünkü hava, sureti amumi7ede ulrin İstanbul ilkmektenlPri muam,,...~--r ve rüzclrıın ıeçecektir. Simal ve Garbi A - 3 tlncü ay Gün:31 Kasım:ll5 
ma~t yek\knu 937 malf vılındıı nadoluda havanın çok buhıtlu olmaıı, cenup 13M Hicri 1353 Rum1 
1,349,172 lira tutmu•tur. 937 malf villyetlerimlzle memleketin tark mmtaka-v ımda kumen IMalutlu ıeçmesi muhtemeldir. Zilhicce: 18 17 lubat 
senesi büt~esinde buna 9,360 lira ili. Karadenizde rtızılr ıimalden eeecek ve fır- GUnee: 8,33 - Olle: 12,26 
ve olunmaıktadır. Bu fazlAl*. yeni - tma olacaktır. • :ııcu tkindi: 15.M - Alqam: 18,01 
den açılacak tube ve mekttpler mu - Dün ha•• 1 Yatm: 19,31 - tmd.k: f,5' 
alltmlerintn dokuz aylık maqlan Dün barometre TIO mlllmetr•. hararet • cok U, en u 1 eantiırat olarak bJdedil-

• miıtir. ~llzı&r. amteclil bit eiir'atlı eemao- taa ..U.. llaq IClk pcmittir 
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.Jmanyanın Londra 
sefiri hücum ediyor 

-

l talyaya go·re, 
Küçük itilaf 

Buhran • 
geçırıyor 

Roma, 7, ( A.A.) - "Popo/o eli Roma,, gaıe· 
tesi, Küçük Antant devletleri arasındaki buhranın. 
mii§terck menfaatlerin azalmasından ve noktaina· 
zor ihtilôf /aun1n artmasından ileri geldiğini yaı
mokto ve buna ela ba§lıca sebebin, sulh muahede
/erin ·n en büyük mantıksızlığı olan Çekoslovakya 
bünyesine/eki hata olclugv unu ilave etmektedir. 

ı~ -, 

Şiddetli nutkile 
Seriinin müstemle
ke davasını anlattı 

Londra, 1 (T A..ı.'i) - Laypzig scrgisinı açmak üze.. 
'e Londradan Almanyaya giden Almanyanm lngiltere 
~firi Fon Ribbentrop sergiyi açarken bir nutuk söy. 
emiş ve Almanyanm müstemleke ihtiyacını ateşli 

>ir tarzda ifade etmiştir. 
Fon Ribbentrop Versay muahedesinin ortalıkta bir 

liindistan Bir Dönüm 
Noktasında 

Yugoslav 
Faşistleri 

1 

müsavatsızlık havası yarattığını, fa. 
kat bunun devamına imkan bulunma 

1 

dığını söyliyerek: "Buna karşı mu -
hakkak bir çare bulunmalıdır" demiş 
ve bu çarenin ya Alman müstemleke
lcrini iade etmek, yahut Alman irade 
sinin haksızlığa kars1 / 1tün kudretini 
göstermesini görmek olduğunu söy-ve Düşmanları 
lemiştir. Fon Ribbentrop, Almanya, H lndistanda yapılan umumi se-

1-li . çim neticelenmiş ve lngiliz 

1 
ndıstanı denilmekle nıaruf olan ve 1 .. 

müstemlekelerini emperyalist bir si
Bir Çarpışmada Birçok yaset takibi için istemediği gibi, bun-

d ülkeye taksim olan muazzam saha 
b a Hint milliyetperverleri kuvvetli 

Kimseler yaralandı lan askeri birer merkez 01aı ak kuı. 
Belgrat, 1 {A.A. Havas) - Fa.şist lanmak için de istemediğini ilave ct

Zbor partisinin reisi I.-iotitch tarafın. miş ve sonra Almanyanın müsternle
dan dün verilen bir konferans netice· kelerini üç sebep için istemekte oldu. 
sinde fa.şistlerle faşist düşmanları a- ğunu söylemiştir. 

rasmda şiddetli bir çarpı§llla olmuş- SEBEPLER NEDIR ? 
tur. 

1 Türk - Holanda Mukavelesi 1 

Holancla ·ıe yaptığımız 21 milyon /1 ralık yeni iktisadi mukavele cumar
tesi günü Ankarada imzalanmıştı. Ankara foto muhabirimizin göne/er • 
dereliği şu resim imza esnasında alı nmı§fu. 

Madrit bir kere 
daha şiddetli 
hasara· uğradı 

DEL VAYO, ITALYA iLE 
ALMANYAYI iTHAM EDiYOR 

Lon<lra, 1 (TAN) - Mdritte yağan şiddetli kar, bir aralık 

harp harekatını durdurmuş ise de dün gece Frankocular, Madri· 
din cenubuna karşı bir taarruz hareketi yapmışlar ve şehri 

şiddetle bombardıman etmişlerdir. Hasarat çok ağırdır. 
Oviedo tarafında muharebe bütün 

şiddetiyle devam ediyor. lki taraf ta 
ilerilediklerini söylüyorlar. Hükumet 
şehrin içine girmekte olduğunu anla· 
tıyor. Buna mukabil asiler hükflmet 

3 

fi.EK 
Ressamlara Ayhk! 

Ya Bize?! 
Bn~,lınm şu ayJık Jiıfuın... Sade 

lafına değil, kemlisiııc de lmyılınm 
ya! ~edendir bu meftunluk ... Orası. 
nı arnı:-tırmadım. :Fa.kat ne oJun.a oL 
sun, mu'knnnen bir parnmn verilece • 
ği giinün yakla:.masıııı soğuk hayada 
ellerimi yın a~ ~ a ,.~ ateşe yaklaştır _ 
dığım zaman duyduğum ıhklı&rn., ı. 
caklığa benzetirim. Adıımlar \'ardır · 
ki hayattaki kıu.an!,"lnrı mu1mnııeıı 
değildir. Bir t.ene met.elik knı.anınazı 
bir gün 25 bin liralık tı:r l yap:ır, 
iki ~ene oturur. Uen böyle man<la 
dof;'ltnır gibi gelen nimetleri beğen -
mem. Çıh1ığı ~er ne olu~a ol un her 
giin t•llme gelen yumurtayı yı!da bir 
doğan malağn terdh ederim. 

Onun içindir ki ressamlara ayl k 
nrilecek <liye gazetelerde <,;rkan ha • 
berleri oku~-unca yüreğim oynadı \ "e 

"ah! Ben de neden re,,.snm olmadım!,, 
diye içim sızla<lı . 

Ressamlann mukadderah ne ola _ 
cak di~·e diişünen Ye niha~ et hu ay • 
lık \'enne, lı:ıl•kınclaki ha~'Trlı :fikri ile 
ri üren 7.nt bir de gazeteci ,.e mu • 
harrirlerin 8.kihetlerf ne olacak di~-e 
tetkik etse de hi1.e de aylık olmasın 
da haftalık ol un \·erllrnesi fikrini or. 
taya atsa ne olur?!. 

Gerçi bizim :rnzılarımızdn ressam. 
Innn hünı>ri kadar !ooan'nt yoktur ıım. 
ma zennntımız ressamlrhtnn çok 
dahn tehlikeli, çok daha meşakkatli 

olclu~u ~ibi i ·inıizde res. anılardan 
çok dnhn mnhtaç olanlar ,·nrclrr . 

r •c olur hirim ele fıklhrtimizi h!rnz 
n~·clmlat .. alnr, ktdrme göre Jıaft:nda 

b on lira bağlasalar 

B. FELEK 

1 ~ ekseriyet kazanmışlardır. Hint 
;

1lliyotperverleri, "milli kongre,, a
hını taşıyan teşkilata bağlıdırlar. Bır 
ay1ı eski olan buteşkilat, Hindista • 

n~~· bUtün Hindi kucaklıyan en bü· 
tlll<, hatta biricik fırkasıdır. Diğer fır 

alar, daha mahdut maksatlar takip 
300 faşist düşmanı Liotitch aley

hinde şiddetli tezahüratta bulunarak 
"Kahrolsun faşistler, kahrolsun ha
inler" diye bağırmışlar bundan sonra 
Liotitch'm nutuk söyliyeceği binanın 
camlarını taşlamışlardır. Bunu mü· 
teakip vukua gelen çarpışmada bir-

Bu sebeplerin birincisi: İptidai 

maddeler temin etmek, ikincisi: Pi

yasa bulmak, üçüncüsü: Asri kolay

lıklar ile müstemlekeleri inkişaf et
tirmektir. Fon Ribbentrop'a göre, 

Almanya üç sene içinde iptidai mad· 
deler Jl)cselesini ken iliğinden halle
der. l<'akat Almanyayı hoşnut et • 

En iyi 
ısıtıcı 
vasıta 

kuvvetlerini tabur, tabur biçtiklerini ============-

e~er ve tayfa hukukunu mtidafaayı 
:ozetler. Milli kongrenin gayesi, Hin· 
ıstanı tanı muhtariyete kavuştur • 

tl'lak ve onu, şimdilik Avustralya, Ka
~ada, ve cenubi Afrika gibi müsta • 

11 bir varlık a nıaktır. Bu yüzden 
21rı~n • . 
t ... an son kanunu esasıyı kabul 

; llıenıekte ve bu kanun dairesinde 
r a~ıla~ son seçime, bu kanunu yıka
~· Hındistanı tam manasile bir dö
laınyon yapacak yeni vaziyeti hazır
d'rrıak Uzere iştirak etmişlerdi. Hin • 

11 ısta11 nıilliyeçileri lngiliz Hindisanı
dın ayrılmış olduğu 11 ülkenin 6 sın
b a ekseriyet kazanmış, geride kalan 
~eş Ülkede de bir haylı mühim ka • 
Yançıar tenıin etmiş bulunuyorlar. 

'~n 1 
•• Hindistanın bu ülkelerinde te· 

~· kuı edecek hükl'ınıctlerin çoğunu 
1 ıltıyeçiler vücuda getirecek ve bun
t~t meclislerde haiz oldukları ekse • 
~~etlere dayanarak vaziyeti değiştir
l'l"t~.Ye çalışacaklardır. Diğer taraftan 
aıılliyetçilerin daha başka bir vaziyet 

1 tl'laları da muhtemeldir. Bu ihtiına
e~ göre nıilliyetçiler hükümeti teşkil 
Ji ~ıyo yanaşmıyacak ve bugünkü re 

1 tl'lı Yıknıak için menfi bir vaziyet a
clacakıardır. Milli kongrenin bu yol· 
ttıa Vereceği karar, büyük bir ehem· 
d. 1.Yetıe beklenmektedir. Çünkü Hin· 
ö;st.anın nıukadderatıı pek geniş bir 
ö ~~de bu karara bağlıdır. Anlaşılan, 
~ rıurrıuzdeki haftalar zarfında milli· 
c e~Ciler Delhide kongrelerini top l ıya
r~ lar ve bu yoldaki kararlarını ve· 
t ekıerdir. En kuvvetli ihtimale gö
~ ekseriyet, hükumete iştirak et • 
b &k ve Hindistanı ınünıkün nıerte. 
a~ tUratıe ileri götürecek tedbirleri 
d tııak için bu hattıhareketten istifa-
e9etrrıek istemektedir. 

~Cı uıı~nla beraber müfritlerin hü • 
la. illet ışlerine tanıanıile lakayt ka • 
Ci~ak hükumeti felce uğratmayı ter· 

etmeleri çok muhtemeldir. 
tıı~~hakkak olan nokta Hindistanın 
Old hını bir dönüm noktasına varmış 

ll~udur. 
Ömer Rıza DO(;RUL 

Giiriiltü Çıkaran Ese • r· . 
•n Sahbi M. Şeba An • 

kara Elçiliğine 
bti Geliyormuş 

tore kreş, l (TAN) - Bildlrlldiğine 
Çlfii it Ç°:ekoslovakyanın buradaki el
ta eı : Şeba, Çekoslovakyanın Anka· 

çır·· ('l' ıgtne tayin olunmuştur. 
~l>t.a AN - Bu zatın yazdığı bir ki
t\ill'llel~orn~n~:a hakkında kullanılan 
ttıuet; )r buyuk gtirültlilere sebep ol-u. 

Londrada 
Belediye seçimi 
Mücadelesi 
Londnı, 1 (A.A.) - Önümüzdeki 

perşembe günü Londra belediye mec· 
lisi için yapılacak umumi intihabat 
mücadelesi bütün şiddeti!e devam et· 
mektedir. Bu seferki parti mücade
leleri bilhassa çok çetin olmaktadır. 
Bugünkü Londra belediyesini muha
fazakarların 55 azalığına karşı 69 a
zalıkla elinde tutan işçi partisinin 
kaybetmesi muhtemeldir. Komünist
ler, işçi partisine ilk olarak rey veri. 
yorlar. 

Negüs Taç Giyme 
Merasimine Niçin 

Çağırllmış? 
Londra, 1 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Eden, Avam Kamarasında, Ha
beşistanın niçin taç giyme şenlikleri
ne da \'Ct edildiği hakkındaki bir su. 
ale cevap vererek, bu davetin emsale 
ve hukukan mevcut bir vaziyete uy
gun olarak yapıldığını ve tamamen 
normal bir usul meselesine hususi 
bir siyasi ehemmiyet atfetmek yanlış 
olacağını söylemiştir. 

i ngilterede 
Hitlercilik 
Propagandası 
Londra, 1 (A.A.) - Daily Herald, 

nazi propagandasının, lngilterede 
günden giine artmakta olduğunu ha
ber vermektedir. 

Bu gazete, Alman ajanlarının Lon
dradaki apartımanlara, aile pansiyon
larına ve bütün lngiliz limanlarına 

bir takım risaleler bırakmakta olduk. 
larını, ve bu risalelerde Yahudilere 
ve komünistlere hücum edildiğini ya
zıyor. 

İngiliz üniversitelerindeki Alman 
talebe de ayni §eyi yapmaktadır. 

mek Avrupanın menfaati icabatından 
dır. Hoşaut e<lilmiş bir millet Avru
panın sulbü vo selameti için bir ni
mettir. 

lKTISADI PLAN 

Fon Ribbentrop, daha sonra dört 
senelik iktısadi plandan bahsetmiş ve 
Her Hitlerin bu planla Almanyayı her 
ihtiyaçtan kurtarmayı istihdaf etti
ğini söylemiştitr. 

SEFİRİN TEŞEBBÜSLER! AKAME 
TE Ml UCRADI 

Paris, 1 (TAN) - Le Jour gazete· 

sine göre, Almanyanın Londra sefiri 

Von Ribbentrop·un müstemleke için 
Ingilterc hükumeti nczdındeki teşeb· 
büsleri akamete uğramıştır. Fon Rib· 
bentrop, Almanyaya döndükten son· 
ra memnuniyete değer bir cevap al· 
madan bir daha Londraya gitmiyecek 
tir. 

Habsburglar 

ve İtalya 
Londra, 1 (A.A.) - Daily Telgra· 

fın Viyanadnn aldığı bir habere naza. 
ran, Italya hükumeti Avusturyaya 

verdıği cevapta, Habsburgların tek· 

rar tahta çıkanlmasının bugünkü 

şartlar içinde mevsim.siz 
bildirmiştir. 

olduğunu 

bildiriyorlar. 
MALAGAYA DOGRU 

Asiler, hükumetin Malagaya doğ· 
ru ilerilediğine dair neşrolunan ha-

iktısat Vekcileti Bu işle berleri tekzip ve hükumetin Almeira
yı tahkim ile meşgul olduğunu, fa -
kat kendilerinin Malagada bir mağa
ra içinde birçQk silahlar elde ettikle-

Meıgul Oluyor 
Ankarn, 1 (Tan muhabirinden) - rini bildinnektedirler. 

lktısat \'ekili Celal Bayar, bugün kö- MADRIT HARICIYE NAZIRI 
mür sergisine gelerek uzun zaman DIYOR Ki : 

meşgul olmuştur. Hariciye Nazın Del Vayoı dün Gc· 
lktısat Vekaleti, Türkiycnin ilk neral ?>.1iaha'yı Madritte ziyarot etmiş 

beynelmilel sergisinde, memleketin 
ve büyük bir kütlenin önilnde bir nu

büyük ve medeni bir ihtiyacını kar
tuk söyliyerek, faşistlik aleyhinde 

şılıyacak olan bu davanın halline ka- "dd u· b' h"' d b 1 t . k dı V k" 1 t şı c ı ır ucum a u unmuş ur. 
rar ~·ermış bulunma ta r. e a e ' Del Vayo İtalya ile Almanyanın, İs· 
sergıde teşhir edilecek ısıtıcı vasıta·! panya demokrasisine harp açarak 60 
lardan en ekonomik ve pratik olanını bı"nd f· 1 k 1 . · burava go··n • . . . . en uZ a as er erını .1 -

salahıyetlı bir jürinin tctkıkınden ge- derdikleri . 1 tm b nların bu 
'rd'k 1 k d nı ana ış, u 

çı .. 1 ten sonra bunun mem e et a· tarzı hareketiyle demokrasiyi malı -
hıhnde yapılmasını ve balkın kolay· vetmek istedıklerini söylemiş ve Is • 
lı~.la elde etmesini temin edecek ted· p.-ınyayı mutlaka faşist devletlerin 
bu ler alacaktır. t ·· .. d k k ı· geldı' 

Valiliklere Hangi 
Meb'uslar 

Getirilecek? 

ecavuzun en urtarma azım • 
ğini izah ederek "bugiln Madridi mü
dafaa etmek, yarın Londrn, Paris, 
Prag ve daha başka medeniyet mer· 
kezlerini müdafaadır" demiştir. Del 
\'ayo, nihayet asilerin işgali altında 
olan Ispanyollara hitap ederek, düş· 

Ankara, ı (TAN) _ Münhal bu· man kıtalarından kaçanlarla cümhu· 
riyct aleyhinde silah kullanrnıya:ılara 
dokunulmıyacağını hatırlatmıştır. 

Iunan veliliklere idare hayatında tcc· 

rübe edilmiş ve muvaffak olmuş me-
busla rınnzdan tnyin edilmesi hususun 

da yapılmış olan tecrübeler, muvaf

fakıyetle neticelcndiğindcn Dahiliye 
Vekaleti, münhal beş valiliğe yine 
mebuslardan seçilecek olanları tayın 
etmeyi düşünüyor. Namzetler ara • 
sında, Şükrü Yaşın (Çanakkale), 
Hüsnü Çakır Clzmir), Edip Ergin 
(Mardin), Mehmet Ali Yürügen (Sam 
sun), Galip Pekel (Tokat) vardır. 

BIR YILDIZ 

Londra, 1 (Radyo) - Sinema yıl· 
dızlarından Rozita Diazın Sevilde i· 
damı haberi tekzip ediliyor. :F'ranko· 
cuların harp gemileri hükümete aıt 

hamule yüklü bir gemiyi yakala • 
mışlardır. 

1TALYA ASİLERE YEN! ELÇİ 
GÖNDERDİ 

Küçük Harici Haberler 

Salamanka, 1 (A.A.) - İtalyanın 
yeni büyük elçisi B. Cantalupo, Ge· 
neral Frankoya itimatnamesini tak
!iim etmiştir. 

· B ulgaristaııda Hason o
lan ihtiyat zabitleri, ce 

miyetten tardedileceklermiş. 

* 
R onıanyada bir kasaba-

da belediye seçiminde 
çok kanlı hadiseler olmuş, bir 
kaç kişi ölnıüş, 30 kişi yara • A. 
lanm ı ştır. 

• 
R omanyada Bükreşte o: 

niversitelilerin bütün 
klüpleri feshedilmiştir. 

* F ransa ticaret naz ı rı, ya 
kında Prağa giderek 

Fransız • Çekoslovak t icaret 
müza~eleriııde bu l ıını;..AAlc • 
tır. 

* 
I• ngiliz Anavatan fil.esi-

le Akdeniz filosunun 

müşterek manevrası yakında 

A tlas denizinde yapılacaktır. 

* 
·ı ngilterede tayyare hü· 

cuın l arına karşı hima-

ye teşkilatında kullanı l mak ii· 
zere 250 bin sivil için kurslar 

açılmışt ı r. 

Mareşal Graziyani 
Ne Halde? 

Paris, ı (A.A.) - Figaro gazetesi, 
Cibutidcn verilen ve Mareşal Grazia
ni'nin sıhhi vaziyetinde vchamet gö
rüldüğünü bildiren haberi tekzip e
den bir telgrafı neşretmektedir. 

Romanyanın fevkalade 
müdafaa bütçesi 

Bükreş, 1 (A.A.) - 1937 • 38 sene 
sinin bütçe projesi, parlamentoya ve
rilmiştir. 

Ayrı olarak idare edilen f evkalfıde 
müdafaa bütçesi 2.000.000.000 leye 
baliğ olmaktadır 

Memlekette 
S on hava 
Vazıyeti 

Ankara, l (TAN} - .Meteoroloji 
Enstitüsünden aldığımız maliinıata 

göre, dün şehrimizde hava kısmen bu
lutlu geçmiş ve günün en yüksek ha
rareti sıfıtın üstünde 15 dereceye yük 
~elmiştir. 

Dün yurdun Kars, Rize, Giresun, 
çevreleri yağışlı, diğer yerlerde umu
miyetle hafif bulutlu geçmiştir. Ya
ğış, Karsta kar, diğer yerlerde yağ
mur şeklinde olmuştur. 

Hava evvelki gilne göre memleketin 
her tarafında 1 · 3 derece ısınmıştı. 
En düşük sühunet sıfırın altında ol
mak üzere Boluda 2, Kırşehir ve Di· 
yarbckirde 3. Erzurumda 6, Karsta 
8 derecedir. En yüksek sühiınetler, 

sıfırın üstünde olmak üzere Manada 
16 dır. 

HAKiMLERiN TERFi 
LiSTESi 

Adliye Vekfilcti lstanbuldaki mUn. 
hal hiıkimlikler ve müddeiumumilik. 
Ier için yeni bir liste hazırlamış ve 
yüksek tasdikten çıkmıştır. Liste bir 
kac güne kadar müddeiumumiliğe 

bildirilecektir. Bundan başka hakim. 
lerin terfilerini temin eden bir liste 
daha vardır ki o da nisanda alaka .. 
darlarına tebliğ edilec~tir 

Türkkuşu Uçucuları 
lzmirde 

Ankara, 1 (TAN) - Cuma günU, 
memleket turuna çıkmış olan Türk 
kuşu tayyarecileri, lzmirc varmış bu
lunmaktadırlar. Tayyarecilerimiz, Ya 
rmdan so:ıra Es!tişchir yoluyla Anka. 
raya 'döneceklerdir. 

Hindistanda Konqre 
Partisi Kazandı 

Londra, 1 (A.A.) - Hindistan \i· 
!ayet seçimlerinde kongre partisi 11 
vilayetin 6 sında tam bir ekseriyet 
kazanmıştır. Kanunuesasi taraftan 
partiler ancak iki vilayette ekseriyet 
kazanabilmişlerdi r. 

f lN llEYI~Tt A!'ll'KARAJ)A 

Ankara, 1 (TAN) - Çin askeri he
yeti geldi. Karşılandı. 



v. • • 
--=--ırm nı cı 

dava ına bakılıy 
Nıifu kağıdı 
nıçın deği mış 

DOn -tar ceza mahkemeeinde karıtık bır nUfus 
Mhı.lc&rlajt tlavUtna bafl..,.tttır. Yeniköy nüfus 
fll'Q)Uru Z9kı U• Rumelih...,.ınct-. oturan Anjel suç 
lu olarak hazar bulunmutlardır. lddıaya ıöre. An. 
jel askı bir nUf us kltıdını ıbru ederek anasının 
adı Apvni, babuınan adı Melektet olarak bır nU 

ktiedı .. nuftlr. Halbukie ...a nijfua ktphnda 
••ımn ttml M&ri, &naslft1rt ltmt de ~tcltr. lfin 
tuhat. A1'J•1 eon zamanlarda tekrar rnahkemey• 
~ etmi.f, anwnın,....... Marl. babuHNn is 

1 l~I ,aptıl'mlfbr AnJtll. bUn.., •bebinı 
dôt) ~ f6yle anl~ar: 

- 8enim bUam lemalJl»lf. Sonra anam ondan 
•ıntm ... :tNflca.btr Uaaya ~ için beni Ru • 
mtllhlMnnda birı.fn• lnı'il6ın.,_ VenfkBydekl nO. 
f• k4tHltttt beft alMMlnt, fiMcff ual babam 19111&11 
ölclU. Mi,..,..,. lltifade elnlek lc;ln nUfua kibdı 
.,,, ~ drhflfttfrdffrt 

Dün Evten n •ftl r 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
313 • 328 Dot,mJu 

ROMANI) 
"""""'" Afl/f AfKUF 

-Ya! .. ? 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet · Emin YALMAN 

~AN'ın hedefi: Haberde, fi 
.. rde, her şeyde temiz, dü· 

l'üat, ıamimi olmak, kariin 
~azeteai olrruya çalışmaktır. 

r---------------------~, 
CUNUN ~ESELELERII 

Alrnanya"ın 
İktısadi taarruzu 
'1IJ. lf&rp ~·a.lıuz silahla ouııaz. Harbin 
la llllitlıiş şekli iktısadi ınahiyeti ha... 

Olıtıudır, 

.._~ya, Merkezi Avrupa ve Bal -
;:,11&rda iktısadi bir taarruza başla
~tır. 

rn:.u taarruzu Berllnde \ilcude geti. 
...__ "Teknik Büro,, adlı bir teşkilat 
~ etmektedir. Bu teşkili.tın arka
~ A. E.•J. Elektrik Şirketi, k1ın. 
~ S&na)ii, büyük inşaat müesseseleri 
"-t lla!re vardır. Teknik Büronun Mer. 

Avrupa de\•letleriyle Balkan 
~etlerinde birer şubesi vardır. 
M lnttıılın §ube Yugoslavyanın sana.

lllerkezı olan Zağrep şehridir 
llt 'tekıı14< büronun gayesi Küc;:ük İti • 

\>e Bailkan devletlerinin bütün ham 
~elerim Alma.nyaya çekmek, ve 

lrıernlf!ketleri Alman mamulatınm 
Jlaaan haline getirmektir • 
b Bu iş için, teknik büronun emrinde 
'lldutsuz sermaye \•ardır. 

4 
Teknik büronun bir gayesi de Orta 
~pa ve Balkan devletlerlndeıki 
""'tlln sınai teşebbüsab ele almak, şi. 
bıendif erler yapmaık, limanlar kur -
"'-k, fabrikalar için lazım olan ser • 
lraayey1 vermektir . 

l'aııı bir taraftan hu memleketle -
: ihracatını inhisar a:ıtına atma~, 

fer taraftan da dahlli ekonomllerı. 
ile de hlkim olmaktır 
~u büro üç seneden beri muvaff a -
.... Yetle çalışmaktadır. En ziyade Ro -
"-oya., Yugoslav~·a ve Yunanlı.tanla 

·-...ıı1ıKıs· tanda. muvaffak olm~tur 

Orta Avrupanın 
tedafüi teşkilôtı 
~nyarun bu iktısadi taarruzu 
ka snıda Küçük ltilif devletleri li.... 
kö Yit değildirler. Onlar da tehlike~i 
)>a l'lntiş ve nwl<ahil tedafüi teşkilat 
tn Pllıağa mecbur olmuşlardrr. Bu 
~~t·ı Küçüık İtilif devletleri bir 
l' ISadi kongre toplryarak, Romanya, 
llgosıavya ve Çd<osıo,·akyanm Al _ :an lktısadi isfüasma karsı ~bir 
~~'I diişünmiislerdir. lık tedbir ol. 
ect llzere, teknik büro ile mücaclele 
t Ccek bir "iktisadi merkez., \'Ücude 
~işlerdir. Ve bu teskila.ta bir 
~ 0n Çekoslovak kuronu sermaye 
ertJrni...: ']wr. , 

~ iktısadi merl'a(ez ü~ devletin ıt:_ 
~ • trıenfaatleri ara.'lmda bir ahenlk 
~ ine çalışmıştır. Bu ma.k<Jatla da 
..,.1~C\7let arıasm,ıa bir takım iktisadi 
oi::'~lar yapılmıştır. Bu cümleden 
~ Romanyanın petrollerine mu. 
~ l'ugoslavyanm bakır vermeshıi 
~ ede.ıı bir mübadele tanzim et -

t.~l'dlr • 
~t iktısadi merkez, Almanyanm 
'bürosu kanşısmda zayıf ve 
"41 • Alman teknik bürosu, iktı -
) Dlel'kezin tesisinden sonra faali. 
~ arttırdı, YugoslaV)·a ve Tür -
~in bütün krom istih.'18.litmı ele 
' Üzere teşehhü'llere girişti. Ro
~a Ue ve Rulgaristanla yeni ti -
~ Dluahedeleri aıktiııi temin etti. 
~tr lıılaşnuya göre, Romanya karşı -
~ .\iman mamul eşyası olJnak üze. 
~tUn istihg)ltmı Ahııanyaya saL 

l'8:Q oldu. 
• • • 

:::CJanın siyasi 
Bu nası 
~ 1benfaat mücadelesi ,styast kav. 
lce.ıı bir temhürü olduğn için tehlL 

- değildir, 
lo ~il taarnıza geçen asıl Çekos.. 
t~adır. İktısadi merkez Prağdan 
~ edUir. Siyasi menfaatleri müş -
--~a; Olduğu için Roman~·a ve Yu~os. 
~ kendisine daha kolaylıkla. 
~blUr. Fakat 1'u~os1avy~ ve 
~et Ya esas itibariyle ziraat mem
hthleridlr. Almanya onlar içbı ~k 
~ bir trıüşteridir. Bu sebeple Al. 

ı!::' kolay kola:v feda e<lemezler. 
~ Ahnanya bu iktısaıli menfa_ 
let......__ ~ayan arak Kü~ük İtilaf dev -

...,.-..u hlribirinden aymmya, Çekos-
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Biz ve Seyyahlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••• BiR HARiKA 

Ne zaman İstanbuJu düşünsek, 
tnrizm hatıra geliyor: "-Seyyah 
getirmek, daha doğrusu seyyah dur. 
durmak için ne yapmalıyız?.,, Seyyah 
durdurmak diyorum, çünkü İstanbu
l& onlardan gemilerle, fakat günübir. 
ilk gelip geçiyor! 

Turizm için ne yapsak? • 
Size yeni bir fikir söyliyeceğfm: 

italyada Alimlerin mDşahedesinden ge
çen bir medyum ışık saçmış ve bu ışıklar 

sinema makinesile tesbit edilmiştir 

" lstaııbulda, \"e onun Borsaya kadar 
civar bölgesinde turizm için her şey 
tabiat ve tarih taraf mdan yapılmış_ 
tır. 

İstanbulda beş yüze yakın anıt var. 
Eşsiz peyizaj, adını b~ında, tstan .. 
bul ve BW"8& şehirlerlnln eski yerlile
rini bile hayran bu·a.kıyor. 

İstanbulda, Marmara bölgesinde ve 
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Bursa.da seyyahlar için eksik şeyler, 
bizzat bizim ma.hrumi) etlerimlzdir: 

Medyumların 

Korkunç 
Maceraları 

M emleketimizde de hayli okunan bir Fran
sız haf ta lığı son sayılarından birinde 

pek garip bir haber veriyordu, daha doğrusu 
bir peri masalı anlatıyordu. ' 

Avusturyanın Gratz şehrinde Maria Silbert 

adında ~trnişlik bir kadın medium vefat et
miş. Adalbert Evian adında biri de bu kadının 

hayatında görlllen fevkalade hadiselere dair 

bir kitap yazmış. Orada anlattığına göre bu 

kadın vücudünden hazan o kadar parlak, şim
şeğe benziyen şua'lar neşredcrmiş ki konu 
komşu nasıl olup ta hiç gürültü çıkarmaksızın 
bu kadar havai fişekleri atıldığına şaşarlar· 

mış! 

M arİİl ~u-.t~· ·-..ı..-ı .. 
korkunç bır hale girer, kuv 

veti on misli artar ve gözleri kı. 

vılcım saçar g~bi parlarmış. 
Hayaletler geçidi dediği bazı 

yerlerden hiç geçmek istemezmiş. 

Güya oralarda ekndisine hayalet
ler öli.i yüzleri gibi çehreler görü. 
nür ve üstüne bir takım eller sal· 
dırırmış. 

A. Evian'ın anlattığı hadiselerin 
en garibi bir gün göl üzerinde Ma. 
ria ile bir sandal gezintisi yapar
larken vaki olmuş, Medium kadın 
birdenbire şimşek çakar gibi ışık· 
lar saçmıya ve sandal d{;vrilecek. 
miş gibi yalpa vurmıya başlamış. 
Evian sandalı uzaklaştırmak iste
miş; fakat bakmış ki su ~urup gi
bi koyulaşmış. kürekler bntmıyor! 
O sırada dalgalar arasından uza. 
nan bir çok eller sandalı devirmiye 
çal!şıyorlarmış, sandala çarptıkları 
duyuluyormuş. Etraftan imdada 
gelen kayıkçılar da sandala yana
şamamışlar. 

Nihayet Maria Silbert ayağa 
kalkmış; bir takım acip kehanet
lerde bulunmuş. Vücudundan ardı 
arası kesilmiyerek şimşek gibi ışık 
lar saçılıyormuş. Bu halde sanki 
sandaldan karaya çıkıyormuş gibi 
suya ayak basmış ve kayar gibi 
bir hareketle sahile gitmiş. Tam o 
vakit sandal da normal hale gel
miş. Küreklere sarılarak kıyıya 
giden kayıkçılar Mariayı kenarda 
baygın birhalde bulmuşlar. Esvap
ları, hatta ayakkapları kupkuru 
imiş! 

F ransız haftalığının anlattı

ğına göre fizik hadiseler 
izhar eden Avrupalı mediumlarm 
en tanınmışlanndan biri olan bu 
kadını bir çok doktorlar müşahede 
altına almışlar, muayene etmişler. 
Bazıları ontı hilekarlıkla itham et
mişler, lakin görülen hadiselerin 
nasıl vukua geldiğini veyahut ge
tirildiklerini izah edememişler. 

Maria Silbert'in kontrolünün 
-yani öbür dünyadaki muhabiri 
olan ruhun- adı Nell imiş. Medi
um ,elleri masanın UstUnde durdu
ğu halde masanın altına konulan 
yüzük, bilezik, cıgara tabakası ve 
saat gibi eşyanın Uzerine kontro-

tadır. 

Bu sebeple iktisadi kavga siyasi 
mümdele Ue yanya.na ve ~ yii
rümektedir. Ve bu mücadele tfmdl 

-=yazan: 

Rauf A. 
Hotinli 

lüniın aC1lru hi.k edermış . .tıat..a bu 
ttıerubelerde elmas üstune bile ka
zılar yaptığı görülmüş ki elmas en 
sert cisim olduğuna göre insani va 
sıtalarla buna imkan olmadığı aşi. 
karmış. 

Fransız haftalığının da ilave et
tiği giıbi bu hiklyede hayli müba
lağa olduğıuı hatta yarıdan zıyadesi 
nin uydurma olduğu muhakkak far
zedilebilir; fakat baştan başa ya
lan olmadığına da şüphe yok; zira 
üç sene evvel ltalyada böyle bir vü 
cuttan ıtık neşretmek hadisesi sa. 
li.hiyeti müsellem fenni bir heyet 
tarafından müşahede ve tesbit edil 
miştir. 

1 934 Şubatında Triyeste kör
fezinin Cenup sahilinde Pi· 

rano kaa&bumın hastanesinde 
Anna Monara adında bir kadın ya. 
tıyormuş. Bu kadının yatak komşu 
lan bazı geceler.onun vücudundan 
ışık şuaları çıktığını görmüşler. 
Bu ziya intişarı birdenbire oluyor 
ve bir huzme veya gayet parlak bir 
küre ve nadiren de kıvılcımlar şek 
!inde görülüyormuş. 

Hastabakıcı hemşireler ve hasta 
ne hekimleri Anna'nın yatak kom· 
şularmın bu hikayelerine evvelA. 
inanmak istememişler: fakat ni· 
bayet onlar da kendi gözlerile gö. 
rerek hA.disenln doğruluğunu tes
lim etmiye mecbur kalmışlardır. 

Bunun üzerine İtalya "Milli a
rqtırmalar encümeni., reisi meş
hur G. Marconi Venedik sivil has
tanesi başhekimi Dr. Prof. Fabio 
Vitali'yi bu hadiseyi incelemiye 
memur etmiş. Radiyobivolojik ha· 
diseler mütehassısı bilginlerden 
Dr. Protti ile Triyeste akıl hasta
lıkları müeueaesi müdürü Prof. 
Sal'nin de bıtirak etti~i bu incele
melerin neticesi Prof. Vitalinin ra
poruyıda -hulasa.tan- şöyle tes
bit edilivor: 

Anna Monara 42 vaşında. esmer, 
zayıf. orta bovlu olduiund11.n da
ha va"h O'örünen bir kadındır. Ga
yetle dindar ve zahittir Cocukluğu 
sarhoş ve sert huvlu bir babanın 
ail e attrdtlrdtliU felaketli bir 

D aha o zamanlar Anna ara.sı
ra İsayı, !sanın mukaddes 

kalbıni gönir gibi olduğunu söyler
miş. Kendısini muayene eden he
yet bu buhranlar haricinde hiç bir 
ruhi anomali bulmamış. Hatta ışık 
neşri hadisesinin incelenmesinden 
sonra kadını Romada akıl hasta. 
lıkları hastanesinde uzun bir mü
şahede altına almışlar. Direktör 
Prof. Santis'in müşahedeleri tama 
mile menfi bir netice vermiş. Ak
lında, asabi sisteminde mahsüs bir 
tegayyür görülmemiş. Tenefüs ci
hazında nefes darlığı (asthme) ve 
akciğerlerinde biraz intifah (em
physem) den başka bir hastalığı 
yokmuş. 

Anna Monara fakir bir balıkçı 
karısıdır. Muteaddit çocukları var 
dır. Kendisinde görülen hadise hak
kında hiç bir bildiği yoktur. Yalnız 
bu ışık hadisesini perhiz zamanın
da dindarane vecdinin artmasına, 
sıkı perhiz tutmasına, hastanede 
tedavi altında bulunduğu vakit bi
le nebati şeylerden başka birşey ye 
memesine atfetmektedır. Filhakika 
bedeni riyazet ı1evri geçtikten son. 
ra vücudundan ışık intişarı da ke
silmiştir. 

P irano hastanesinde fenni 
müşahedeleri tertip eden 

heyet her türlü hile ihtimalinin ö
nüne geçmek için kadının üstünü 
başını, yatağını ve kovuştaki kom. 
9ularının yataklarını iyice muaye
ne etmişler. Bir kaç gece hiç bir 
şey görülmemiş; fakat 11 Nisan 
gecesi müşahitler kovuşun kapısın
da sükut ve dikkatle beklerlerken 
saat 12,30 da birdenbire Anna Mo 
nara inlemeğe , . .oı "İsa, bana imdat 
et,, diye mınldanmıya başlamılf. O 
sırada göğsünün sol tarafından ve 
yorganlann altından beyaz bir ı,ık 
dalgası çıkarak kadının yüzüne 
vurmuş ve kovuşun loşluğu için
de çenesini, burnunu ve gözlerini 
aydınlatmış. 

Prof. Protti evvelden hazırlamış 
bulunduğu alıcı sinema makinesinin 
düğmesine derhal b •sarak işletmi
ye başlamış ve ziya hadisesini bir 
filmde tesbit etmiş. Hadise 3 sani 
yeden biraz fazla sUrmUş ve resim
de görüldUğU üzere hafif başlıya
rak ortada parlaklığı artmış ve yi
ne hafifliyerek kaybolmuştur. 

Hi.diseyi müteakip kadın muaye 

ne edilmiş. Halinde bir fevkalade
lik ve hileye delilet edebilecek bir 
şey görülmemi§. Vücudunun üst 
kısmı soyulmuş, göğsünde, rengin
de hiç bir değişiklik, hararetinde 
yükselme filan müşahede olunma. 
mış, yalnız uyandırıldığından dola
yı nabzının biraz fazla artması 

pek tabii sayılmış. 

H iç bir hile ihtimali bırakma
mak için civarındaki ya. 

takların da iyice muayene edilmesi 
nutulmamış . 

Müşahitler istisnai bir bal karşı 
smda bulunulduğuna hükmetmiş
ler. Prof. Vitali bu vesile ile, ba-

' 

Yol var mı'! Şöse \"ar mı? Otel var 
mı'! Spor ve eğlence tesisleri var mı'! 
lstanbuJdan, lzmiti bırakınız, PendL 
ğe kadar otomobille ra.hat~a gldebi .. 
lir misiniz? Mudanya iskelesi Bursa.. 
ya düz bir yolla bağlı mıdır? Acaba 
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bütün bunlar seyyahlara mı llzmı '! 
Hayll'! Hepsine bizim, kendimizin, 
bu memleket va.tandaşlannın ihtiya _ 
cmıız var. Eğer biz kenrllmizi rahat 
~ilrüten, rahat yatıran, ralıat dolaş

tıran, az ~ok eğlendiren, yüzdüren 
•ve oynatan \'llsıta ve im.kanlan hazır_ 
hyac.a.k olursak, ~erisi, yani, a.sıl, mil. 
yarlann yetişeml~ ereği. hirkaç nes
lin, ba.4'aramı) acağı büyük cazibeler 
hazırdırlar: 

Tabii ıüzelllk esslzdir; tarih eser .. 
teri ve müzeler katidir. Beledi test -

: 88.tlan tam olan mP-mleıketler. seyyah 

ı getirebilmek lcin, böyle cazibelerden 
mahnım olduklanna yanmaktııdırlar. 
Bizde gü~ü var, kolayım yapalım. 

Fa tay 

zan edebiyatta da tasvir edilen ve 
bilhassa göğüs hastalıklannda gö
rülen ışık hadiselerini hatırlatıyor; 
fakat tahılrikat heyetinin raporunda 
hadiseyi ızah yolunda bir mQtalea 
ileri sürülmemiş. 

Bu f enW müşahede bana vaktiy
le tıbbiye mektebinde okuduğumuz 
bir kimya kitabında geceleri bazı 

mezarların üstünde görülen ve nur 
sanılan ışıkların tefessüh neticesin 
de intişar eden fosforlu gazlara at 
!edildiğini hatırlattı. 

Bildiğime göre hiç bir fenni kon
trol ile tahkik edilmemiş olan o 
kimyevi faraziyeyi haydi kabul e
delim; fakat bu canlıların saçtıkla
n ışıklara ne demeli? Herhalde 
şimik hatta psişik bir tefsir kolay 
kolay akla yatmıyor. Meğer ki psi
şik tabirinin bugünkü medliılünü 
bir hayli genişletelim ? ! .. 

1\ San'at Kö~esi: 
Eski Eserler Ve Kaydsız'ık 

Tomas Karlayl der ki: "l:'a Şcks-ı lçine koymuş, Prusya Eski Eserler 
plrinizden vugeçeeeksinlz veyahut Enstitüsüne yollamış. Orada bun. 
Hint lmparatorluğunuzdan desNer, lann ötedetıherl aranrp huluna.ımya.n 
tereddüt etm"1<slzin biz İngilizler, eski Bergama mabedine alt heykeller 
Hlndhltuu feda ederiz.,. olduğunu derhal anlamışlar. Enstitü 

Gerçi biz, bu çapta bir hovardnbk- Müdürü B. Koze, yol müteahhidine 
la bir &\1lÇ toprağmu7Alan bUe fera. bunlardan ne kadar eline geçirebilir. 
gat edemezsek te uğruna vBJ"muzı, se memleketine yollamasmı ~·azmı'

yoğumuzu dtişünme.9-.n hibe edereği- o da sandık sandık Almanyaya Ber
mlz bir sa.n•at dehamız da yoktur. gama mabedim olduğu gibi taşrtmı'
Bizim toprağunmn altı östi\nden da. Ne haJkten, ne hiikfınıetten en küçük 
ha zengin. bir mümnneata bile maruz kalmak.4'1-

Bana sorsalardı "Arablr-ıta.m mı~ zm dünyanın en büyük hazlnelerin
BerganaadaAd taş yığınlarını mı"?,, den biri böylece terki yar ve diyar 
Kimseye danışmadan, sorma.dan, te- eylemiş. Ge~i bu hanyağmaya içi 
reddütsUz susuzluktan dt>\·elerln can sızbyan birkaç müneV\'erin ikazı da 
verdiği Arabistan çöllerini o'duğu J:l. 0~ş değil amma 0 zamamn hU. 
bl verir ve Bergama.da harabeleriıtln ldimetinden aldiklan cevap. bu taşla
en küçük, en hurda bir taş ~mı nn alelade taşlardan farkh olmadığı 
muhafaza edebilmek için senelel'Cf" merkezindedir. San'at eserinde yal. 
boluşurdum. U.ldn ne yazık ki d& ruz taşm kıymetini arayacak kadar 
vll'ler ~ ve hiç bir tercih kSI"IJI· bu geri zihniyet bize o zaman burada 
smda kalmaksızın bol ke&eden Rforp- ~·abuz bu tek mtsallnJ zikretmekle ;k. 
manm inel gibi i.bldelerlnl Alntan. ~if t'"'""-'• biricik kıymeti kayhl>t. 

n sunınWJUZ. Bugün a e Llfr>...... • 
yaya V&Kf>D vago •. • tiıineld kalmaDUI toprağmuım d~ 
& ı ....... vada bir "Bergaına muzesı e 
~-.., edil 10 • hı" f'melerlle baştan başa Avrupa müze. 
vardır. Bestore m.., muazzam 1 --'•dlrml 
mabet, koskoca bir Bergama müze- lerlnJ ze..,,... ş. 
si. Sıkn'mılılam anlatayım hlkiyesinJ: Bugtin yurdun, en Ucra köşelerin-

Bundu altnut 11ene evvel DikUldt> den gelen kazma seslerine kulaktan. 
bir lfOlle yapllmak lstenmlı ve yol m lyar etmiş müzeciHjttmlzin dikkat 
Hofman IMnlade Alman bir müteah. ve tedbirleri ka~ısında bir küt:Uctik 
bide havale olunmuş. Mtit.eahhlt. Y"' kum tanesinin hlle hudut"'"""~ ,..,~. 
lc;ln ıi.znn gelen taşları civar tepe- ması bnk&.nsız bir half' gelm'ştir Ne. 
lerde ....._, dola.,nuş, dolaşmış. Bir rede bir kazmtı vana btJr:Un llnda 
de ne ıı:önUnf Yığın yıllın heykeller. bir müze memuru jandarma cfbl I~ 

Kıymetli olmalan ihtimalini düşü. başmdadır. 

nenk baJılpdan bir tanesbd sanddl 
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verecekler. ÇUnkU o ane kadar ı)l B ugün ( Bürhan Felek) in da

ha ziyade genç ve sporcu 
•arilere zihni muhakeme temrini 
olwn diye hazırladığı müsabakalı 
bir spor hikayesini sunuyoruz. Mu· 
harriri tanıyanlar onun yaııı tarzı
nın sadeliğini ve spor iıler.ndeki 
vukufunu bilirler. Felek bu iki hu
susiyetine bu sefer bir de bilmece 
§ekli ilave ederek işlediği mevzu
un alakasını tahmin edilem:yecek 
hdar artırmııtır. Biz de büsbütün 
yeni bir çığır açan bu muamma hi 
Uyesinin bilhassa genç ve iddialı 
kariler kütlesinde hoşa gideceğin
den eminiz. Bakınız muharrir hi -
kiyes:ni size nasıl takdim ediyor:] 

V allahl azizim! Bence hayat 
sürüp giden bir muamma.. 

dır. Onun bir takım malum nok-
talan \'ardır. Hayat muamma.. 
lanın çömıeslnl bilenler, ma. 
lfımlan alır, meçhulleri bulur 
Jar \"e buldukça memnun olur. 
lar. Ben size işte bu ze\':Ü tat. 
tınruya ~lı~ğım • 
İnsan aradığını buldukça neka -

dar memnun olur değil mi? Düşü. 

nün bir kere! Vapurda biletinizi an ' 
yorsunuz. Daha bir dakika evvel e
linizde idi. On dakika aradıktan son 
ra bileti bulunca duyduğunuz se -
vinç ne tatlı fakat nekadar beda
vadır! Sanmayın ki, bileti buluşu
nuzun sevinci onun bedeli olan 15 
kuruşu kaybetmemiş oluşunuzdan 

doğmuştur. Yanlış!. Size otuz ku
ruş verseler de bileti aramamanı-
zı isteseler, mümkün değil onu bul 
duğunuz kadar haz duyamazsınız. 

Uzatmıyayım. Size yepyeni bir 
muamma tipi vermek istiyorum. Bu, 
ne eskiden bildiğimiz "bir küçücill< 
fıçıcık; içi dolu turşucuk,, tertibi 
çocukçadır; ne .. 18 in yarısı nasıl 
10 ede?,, gibi bir rakam düzenbaz.. 
lığıdır, ne de !renk edebiyatında 

rastlanan "koşarak üst kata indi.,, 
9eklinde basit kelime mantıksızhk
larının bulunuşu gibi UatUnk6rU 
bir zeka tecrübesidir. 

Benim size vereeeğtm muam
ma hayattan alınmış, ya -

• şıyan bir insan tipine, onun siz
ce malfım meziyet ve kusurlan. 
na göre bir t.akmı "jest,, Jer yap. 
tırmak ve o jestlerin mantıki 
neticelerini tayin etmekten iba
rettir. 

Bunun için size ,ımdl ufak 
bir hlkiye nakledeceğim. Siz de 
o hikaye kahramanma bazı ha. 
reketler yaptıraeaksmız, daha 
doğnısu bul hareketler yap -
masmı münasip göreceksiniz. ı,_ 
te muamma dedllbniz teY bu! 

Esasen bu hlkiye tam olarak 
yazılmıştır. Hlkiyede 817Jıı bul. 
maruz Jimngelea noktalan 
"bilmece,, olsun diye neşretme. 
dik \'e bu neı,rettmediğimb 
noktalara alt bir Ud sml BOr. 
duk. işte siz kendi muhakeme. 
nlze ve hlkiyenln sbe verdiği 
maliunata göre bu suallere ee.. 
''P verip Jıtiyeyl tamamlıya. 
eaksmız. 

Biz de amanı gelince hlkA . 
yenin neşredlmlyen yerlerini 
de neşredip verdlğbıiz cevaplan 
onunla mUkayeee edeceğiz. 

•ı ddia etmiyorum ki blllye 
kahramuıma benbn ya.phr

dığan jestler en mantıki hare
kPtlerdlr. Fakat hlkiyenln, be
nbn yazdılmı tekJinl bulanla.n, 
muammayı hallet.mı, addetme.'!t
ten ~ka yol var mıdır! 

Ş imdi gelelim hiklyemize: 
Pek baait olan bu hikayeyi 

eize anlatmadan evvel onun başlı
ca kahramanı olan "Rtlstem,, t tanı
tayım. Rilstem tam mlnaaiyle bir 
tehir uşağıdır. Zekidir, terbiyeli
dir, azimki.rdır. Fakat orijinaldir. 
Bununla ne demek istediğirıi izah 
için size onun bir iki vak'asmı nak. 
}etmeliyim: 

Rüstem, bir yaz günU vapurla a
dadan köprüye gelirken çimacı 

kendisine: 
- Çok kenarda durma delikanlı 

düşersin de bqmma 1' ~ ! 
Demiş. RUstem gUlmilş ve kal

dmp kendini denize at.mut. Vapur 
durmuş. Rüstem! aramışlan bula.. 
mamışlar. lşin garibi şu ki: Va • 
1"Jf köprüye vardığı za.ma? RUI • 
tem köprüden vapura ~ ve cı-
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macıyı bulup sormuş 
- Yolda denize düşen çocuğu 

buldumız mu?. 

B ir başka vak'a : 
Bir giln Boğazkesenden 

yukan çıkan çok yüıklU bir araba. 
nm hayvanlan yükü çekemedikleri 
için arabacı kamçmm sapiyle dö. 
vilyormW}. Halk topla.nmUJ: 

- G""llnahtır, vurma! Demişler, 

arabacı aldırmamış, birisi : 
- Seni polise haber veririm. di. 

yecek olmuş. İri yan bir herif o. 
lan ara.bacı bu mildahale edeni pa. 
takla.mıya başlamış. O sırada Rüs. 
tem de oradan ~iyormuş. Sessiz.. 
ce, iki kavgacıyı ayırmış, arabacı. 
nın elinden kamçisini alıp kırdık
tan sonra araıoadaki fazla çuval. 
lan birer birer yokuşun başına a. 
rabacmm sırtında taşıtmış .. 

B ir UçUncU vak'a daha: 
Mesajeri vapuru Galata.

dan ayrılırken geç kalmış zengin 
bir Amerikalı kadın koşarak gel. 
miş. Vapuru kaçırırsa lstanoulda 
kalmıya, ne vakti, ne işi müsait. 
Rüstem orada vapurun henilz ay -

nlm&mDJ olan kıç tarafmdan attık. 
lan bir ipe sarılmış ve kadmı da 
ıkucağma alıp vapurun güvertesine 
çıkarmış. Kadın Rüsteme 50 do -
larhık bir kağıt vermiş. Rüstem pa. 
rayı almış amma vapur rıhtmıdan 
epeyce açılmış olduğundan karaya 
dönmek için baş tarafa koşmuş ve 
denize atlamış. Hemen oradaki 
sandalcılar UşüşmUşler. Yetmişlik 
bir ihtiyar Rüstemi denizden san. 
dalma almıf. Rüstem de sıkı srkı a. 
vucunda tuttuğu elli dolarlık klğı
dı: 

- BugUnlUk bunu kazandık ba.. 
ba! Kusura bakma! diye sandalcı. 
ya vermiş • 

Li.kin Rüstemin bütün bu ma -

ceralanndan hiç birini gazeteler -
de okuyaınusmız. ÇiinkU böyle 
vak'alarda kendini tanıtmadan sı. 
VI§ır gider. Dediğim gibi Rüstem o. 
riJ"'M.ldir. üniversitenin BOD smı
fmdadır. Orta halde çalışır. Spo
run her tUrlUsUne merakı vardır. 
Üniversite spor kltl.btlniln de u.. 
mumt kaptandır. 

R 
Ulıtemin anlatacagımı aesıa

m ıöyle başlar: 
Pariste beynelmilel tıııiveraiteler 

Tertip Eden ve Yazan: 

renç tamamen mU..vi kabili~: 
hüner göstermişti. (Hunyadi) al 
daki hasmın ne hamurdan yapıldı
ğını bildiği için çok ihtiyatlı ıutd 
yordu. Fakat bu vaziyette kal&Jlll' 
dı. Oyun tatbik etmezse RU~: 
ayağa kalkar ve şUphesiz vazıye 
ni derhal ıslah ederdi. Bu sıra~ 
(Hunyadi) (Rilstem) e _ nasd ol 
bilmem - bir çift taktı. Yani iki,.. 
Iinl Rüstemin iki koltuğundan g~ 
çirip ensesinde kilitlemiye teşeb ~ 
bUs etti. Fakat hemen o ande (lt 
tem) iki kolunu sıkarak (Hunyadil 
ye yerde çift kol oyununu tat~ 
etti. İkisi de köprüye dilştUlel'• 
(Hunyadi) altta ve Rüstem oııUI! 
üstünde. Tam bu vaziyetteler ikeli 
"çan,, çaldı ve güreş bitti. HakeJll. 
heyetinden ikisi Rilstemin lehin• 
ve birisi (Hunyadi) nin lehine ka'" 
rar verdiği için Rilstem ekseriyet 
le hükmen galip sayıldı ve çok V 
kışlandı. (Hunyadi) bundan pelC 
memnun görünmedi; görünınedi 
amma karar doğru'"' idi. Hakeın he
yeti mağlubiyetine ittifakla değil 
de ekseriyetle karar verdiği için 

güreş şampiyona

sına Türkiye na
mına Istanbul U-

BURHAN 
FELEK niversitesinden de 

bir kafile gidi -
yor. Uç güreşçi 
ve bir idareci. Ka
filenin kaptanı 

Rüstemdir. 79 ki
loda güreşecek. 

Diğer iki çocuk 
daha ziyade gör • 
sünler, diye gö -
türülen genç ve 
tecrübesiz güreş -
çiler. İdareci, f e • 
derasyondan Li.ıt
fi isminde biri -

riyle mağlfıp addedilmiş ise ·3 fena 
sayı yerine 2 fena sayı alır. Güreş
leri, ikisi yanlarda ve biri de min-

derde olmak üzere üç bitaraf hakem 
idare eder. 

dir . Rüstemin 

bu L\ltfi ile arası 
pek iyi değildir. 

Çünkü Lutfi Uni
versite klübünde 
ayni siklette bir 
güreşçi olan kendi 
kardeşini f ederaa
yon nüfıuziyle Pa-

rise götürmek istemiş, fakat Rüs
temin itirazı üzerine seçme yapmış
lar, bariz farkla Rüstem kazandığı 
için ister istemez Parise onun gij:.
mesine karar verilmiş. işte açıklı
ğın sebebi bu. 

lstanbuldan aynlırken. Rüstem 
kimseye bir şey vadetmiyor: 

-!\pot' npmıya gidiyonu:. o k~ 
dar.Öiyıor ~IP&+fl~u ltendirir 
çok güveniyor. 

Sirkeci garı kalabalık. Mektep 
arkadaşları orada hep bir ağızdan 
bağırıyorlar: 

- Rüs, Rüs, Rils. tem, tem, tem .. 
Rüstem, Rüstem Rüstem .. 

Tren kalkıyor. Tek ve ince bir 

ıkız sesi : 
_ Rüstem, şampiyon olmadan 

gelme! diye bağınyor. Bu kız onun 
mektep arkadaşlanndan .. Zehra" 
dır. Rüstem ona "Çitlembik kız" 
der. Herkes bu iki gencin biribirle
rine söz verdiklerini biltün arka
daşları bilir. Tahsilleri bittikten 
sonra evlenecekler. 

P 
aristeki güreşler Rüstem i

çin çok iyi gidiyor. Diğer 
iki arkadaşı Uçer müsabakadan 
sonra tasfiyeye uğrayorlar: zaten 
onlann ilk beynelmilel mUsabaka
lan. Lakin RUstem, dördüncü dev
reye kadar - bir tek müstesna -
hep tuRla (basmmm sırtmı yere S!e

tireM-kl pliP J!elivor. Om.ın jtibi 
hasımlarını yenerek giden iki genç 
daha var: Macar (Hunyadi) ve Es

tonyalı (Kebek). Son gece bu Uç 
genç biribiriyle güreşecekler. Şam
piyon bunların güreşlerinden aon
ra belli olacak. 

Gerçi siz, gi.ireş kaidelerini; bir 
güreşçi nasıl sayı kazanır? Nasıl 
tasfiyeye uğrar? Nasıl şampiyon 
olur? Bunlan bilirsiniz, amma, ben 
Paristeki gUreşler<le tatbik e~fen 
usulil size hulasa olarak anlatıve-

reyim: 
Beynelmilel güreş mUsabakala.n-

na her siklette, her milletten bir 
tek müsabık girer. Bu müsabaka
larda karşılaşan iki güreşçi biribi
riyle nihayet 20 dakika güreşir. Bu 
yirmi dakika zarfmda biri ötekinin 
mrtmı yere getirirıaP mağlup olan 

3 fena sayı alır. Galip gelen fe. 
na sayı almaz. Eğer biribltlerini ye 
nemezlerse hakem heyeti iki güreş
ciden hangisi daha hakim, daha 
teknik eüresmis ise onu ~lip ad
deder. Bövle hUkmen maP.lftn o1an 
VİJ1P 3 f P1"!1 !llfl'rT 11 hr fo 1t11t 'h~1,..,.,.,""1 

J!ııUp gelen 1 femt s'lV1 alır. F~er 
hükmen mağlt'ıp yyılan mUaabık 
Uc: hakemden YRlnız ild!!inin kara· 

Bir güreş turnuvasında her gü
reşçi sikietin.de mevcut bütün diğer 
ha.sımlariyle güreşmiye mecbur
dur. Fakat aldığı neticeler itiba
zirvesine doğru yükselmiştiler. Bu 
diliklerinden tasfiyeye ıuğrar ve gü
reşten 'çıkarlar. Böylece kınla kı-

nla sona kalan ve en az fena sayı
sı olan birinci, ondan sonra sırasiy
le gelenler de ikinci ve ilçUncil o
lurlar. 

P aristeki beynelmilel üniver
site güreş şampiyonasının 

en heyecanlı sikleti 79 kilo idi. 
Mevcut 17 müsabıktan hepsi birer 
birer tasfiyeye uğradıktan halde 
İstanbul üniversitesinden Rüstem, 
Peşte Univerııitesinden Hunyadi ve 

tasfive uJ?rMıa~mpiyonluk 
zervesine doğru yUkl!lelmiştiler. Bu 
Uç çocuğun sayı vaziyeti şöyle idi: 

Rüstem - 1 fena sayı (Alman 
"Saver" i sayı ile yendiği için). 

Hunyadi - Sıfır sayı. 

Kebek - Sıfır fena sayı. 
79 kilonun bu Uç güreşçisi biri

biriyle henüz güreşmemişlerdi. 
Son gece bu gençlerin ikişer gü

reş yapmaları lazım geliyordu. Ge-

ce milsabakalan başlarken arka
daşları Rilsteme bir iyi masaj ver
diler. Soyunma odaamdaki portatif 
karyolalardan birine uzandı. Koyu 
lacivert bünıosunun cebinden bir 
mektup çıkardı. Bu mektup, Zeh
rada.n. lçinde tUrlU gevezelikler 
var. Yalnız bir puaimda, RUste
min dediği ırlbi (Çitlembik kız) 
şunlan eöylilyor: 

"Bütün gururunttı senin nefine 
ta/r.fım: oraya göne/erelim. Omuyo 
rum ve istiyorum U, oraclan bura
ya ıampiyon olarak clönesin. O ıa 

. man sana loıa koıa elimi, yüreği
mi ve gönlümü vereceğim. Aclını 
anmalr.fa ayfl bir ıerel duyaca -
ğım. Fakat mağlüp clönersenl Vay 
olur lıaline! Yaıılc.lar olsun sanal 

. Omaflm lc.i, o ıaman da sen aJını 
bana vermeyi istemiyecelc.s:n/,, 

D emek, Rüstem şampiyon ol
mazsa Zehra kendisine 

ıVarmıyacak. Rüstem, bu mektuba 
daha ziyade mektubun bu son kıs
mına hayli içerledi. Gerçi kadın 
mağlubu sevmez. Llkin Zehra da 
Rüsteme mi varacak; Rüstem peh
livana mı? Çocuğun içerlediği 
nÇ>kta bu! 

Muhakeme bu sularda iken Rüs. 
temi çağırdılar. F.Iİtonyalı (Ke
bek) ile güreşeçeık. Bu (Kebek) 
meşhur bir adamdır. Hatti bey. 
nelmllel güreş aleminde ona .. Si
lindir,, diye ad takmı,ıardır. Çok 
kuvvetli bir herif. RUstemle olan 
güreşi çok heyecanlı oldu. Eaton. 
yalı ilk hamlede Rüsteme •bir salto 

atmak istedi. Fakat Rüstem daha 
atik davrandı. Hemen yan dönüp 
soldan bir kafa kaptı. (Kebek) i 
yere indirdi, indirdi amma Eston
yalı öyle bir kafa kapmasile yenL 
leceklerden değil. Doğrusu bo
ğuştular. Kebek ,bütün Şimalliler 
gibi ince güreşçi değil amma sağ. 
lam şey. (Rüstem)e hiçbir oyun 
tatbik edemedi. Üç dakikalık yer
deki güreşlerde de biribirlerine bir 
şey yapamadılar. Fakat güreşin 
başındaki kafa kapmadan aldığı 

sayı tefevvuku yüzUnden Rüstem 
galip ilan edildi. (Kebek) dürüst 
bir çocuktur. RUstemin elini sık. 
tı. Bu güreşten sonra vaziyet şöy
le oldu 

(Hunyadi) bu mağhibiyetten 2 f .. 
na sayı aldı. Şimdi puvan vaziyl" 
ti şöyle olmuştu: 

Rilstem - 2 fena puvan (Al. 
man Saver ve Estonyalı KebeK'i 
sayı ile yenmiş olmasından dola
yı) 

Kebek - 3 fena sayı (Rilsteme 
yenildiğinden) 

Hunyadi - Sıfır fen asayı. (Da. 
ha iki güreşi var.) 

Diğer sikletlerdeki güreşlerde de 
hayli heyecan vardı. Hele yan a
ğırda Paris Üniversitesinden Bel. 
ye adındaki Fransız güreşçi ile 
(Haydelberg) den gelmif (Koff
man) ismindeki Almanın güreşi 

adeta hadiselere sebep olacak bir 
şekil aldı. Ringin etrafını polisler 
sardılar ve iş o kadar azdı ki jüri 
heyeti mUsabakayı tatil etti ve bu 
iki müsabıkın aeyırcısız, yalnız 
m"tıhıı"t mnm-mıı~rtnin eirebile. 
ccği bir kapalı salonda güreşmele-
rine karar verdi. Orası bize lazım 
değil. Gelelim bizim Rüsteme. (Ke. 
bek) le olan güreş çocuğu hayli 
yormuştu. Bir hafü masajdan son
ra uzandı. Yanm saat kadar din. 
lendi. Kendisine bakıcılık . eden 
Fransıza sordu: 

- Dışarda güreşler ne i.lemde?. 
- Sizin siklete daha yarım sa-

at kadar var. 
- Şu çantamı verir misiniz?. 
Çantasını açtı. tki biskilvi çıkar 

dı. Onlan yedi; arkasından da ter 
mostaki sıcak kahveden bir maş
rapa içti ve yine uzandı. Yirmi da 
kika geçmeden çağırdılar. Bu se
fer de Hunyadi ile güreşecekti. 

Hunyadi narin yapılı fakat çok 
çevik bir güreşçi idi. Macar güre
finin bütiln inceliğine bir de üni
versite tahsilinin verdği zarafeti 
Ulve etmiş, ideal bir sporcu olmuş
tu. Rüstemle Macann yaptığı gil: 
reş, gazeteleriu de yazdıklan gibi 

beynelmilel güreş tarihinde unu • 
tulmıyacak bir şey oldu. İki güreş
çi biribirine oyun yapmadan veya 

yapmıya teşebbUa etmeden hali 
kalmıyorlar halka mütemadiyen ye 
ni heyecanlar veriyorlardı. En us-

ta profesyoneller bile tike ya. 
parlarken bu kadar rahat ve gü • 
zel güreşemezlerdi. O Okadar gü
zel ve karşılıklı oyunlar yapıyor
lardı ki, bir defasında orta hakemi 

olan İsveçli (Robertson) dayana
mayıp iki güreşçinin ellerini sık • 
mıştı. 

N e mutlu böyle spor yapan -
lara ! Yirmi dakika, böylece 

ka11ılıklı hünerlerle geçti. Doğru
su hakemler de mütehayyir idiler. 
Bu ~ki değerli gençten hangisini 
galip ilan edeceklerini bilmiyorlar 
dı. On dokuzuncu dakikada Rüs
tem seri oyunlanndan biri olan sol 
dan kafa kaparken tutturamadı ve 
(Hunyadi) nin altına dilştil. Ora.. 
da bulunan Türklerin yüreği oy -
namıya başladı . Eğer milsabaka bu 
vaziyette biterse ilter istemez ha
kem heyeti RUstemln aleyhine rey 

Rüstem - 3 fena sayı (Saver, 
Kebek ve Hunyadiyi sayile yendi • 
ğinden) 

Kebek - 3 fena sayı (Rilsteın• 
yenildiğinden) 

Hunyadi 2 fena sayı (RU8te111• 
ekseriyetle mağlilp sayıldığından) 

D ikkat edilince bu Uç gürefÇl 
arasında (Hunyadi) nin "" 

ziyeti hepeinden iyi olduğu görUlll 
yor amma Rüstem güreşlerini bitir 
diği halde (Kebek) ile (Hunyadi) 
biribirile daha güreşmemiflerdi ve 
79 kilonun şampiyonunu bu ikili" 

nin güreşi tayin edecekti. Fakaf 
(Kebek) in kuvvetini tanıyanlar 
&rtonyalmm M&can baklıyacajml 

~im~~~;;.~~'Rüsi~;~ ~iğiap 
olduğu için RUlıtemin ,ampiyoD• 
Kebek) in ikinci ve (Hunyadf) 
nin de ilçüncil olacağını kat'iyyete 
yakın bir nisbetle kestiriyorlardL 
Filvaki 79 kilonun son güreti gece 
yansından sonra Eatonyalı (Ke " 
bek) ile Macar (Hunyadi) aruıtl'" 
da başladı. Daha ilk hamlede Ke • 
bek sert bir güreş tatbikine ko " 
yuldu. Hatta bir defa hakemin ib• 
tannJl maruz kaldı. Bir def umd• 
da Hunyadinin bumu kanadı. RU.
temle güreşinden ancak yarım sa• 
at sonra (Kebek) le tekrar gttrete 
mecbur kalan (Hunyadi) zaten yor
gun görilnüyor ve tamamen milda 
faada kalarak· A.deta dinleniyord114 
O kadar ki, hakem heyeti ilk on d• 
kikadan sonra (Kebek) i faik say• 
dıklarmdan Uç dakikalık bir güref' 
lerine bile tuzum görmediler. Ar
tık herkes (Rüstem) in elini sıkı• 

yor, kendisini tebrik ediyorlardı. 
Doğrusu (Rüstem) de memnun l• 
di. Şu karşısında gilre,en iki hd
mı da sayı heaabile mağlüp etmlt
ti. Memlekete f8.mpiyon olarak döıJ 
mek onun hakkı idi. Kendi Univertl 
tesine bir f&mpiyonluk kazandır • 
mak az şey değildi. Hele o çitlent" 
bik kıza neler söylemiyecekti ne

ler ! 

Ha! unutmıyalım! Garip bit 
tesadüf eseri olarak (Ke " 

bek - Hunyadi) müsabakasının yaJI 
hakemlerindnn biri de Türk kafi • 
lesi idarecisi Liıtfi idi. Bitaraf isiı:O 
ler arasında çekilen kura ona d\lf" 
mUştU. Rilatem, Lfıtfinin hakeınli" 
ği kabul etmemesini teklü ede
cekti. MUaa.bakanm neticesi (Rilt" 
temin vaziyetine müessir olac&
ğına nazaran bir Türk hakeminilJ 
bu son müsabakanın idaresine k•" 
rıfmaama çocuk razı değildi. HiO 
lekesiz olarak kazanılacak bir şa!IJ 
piyonluğa bu tesadüf bir gölge dil
fUrebilirdi ya! Li.kln onunla görUf 
miye vakit kalmadan Latfi bake!IJ 
yerine geçti. Ondan sonra da artıJ 
bu meseleyi mUnakap imki.ııı kal-
madı. _tJ 
Güreş sonuna dofru hakenu-

(Kebekl in altı puvam var f)'tlll 
(Hunyadi} nin ancak bir tek ~ 
m vardı. Zaten Macarh gUH91J 

(ArkUI 10 SU • tel 
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ICUM~DA MLA RIM 
~ATl~GAR~ , 
Tuğgeneral Fehmi 

Anlatıyor: Istanbu~da 

Y etiştirnıek 
Fındık 

Eski İstanbul merkez kuman
danı emekli Tuğgeneral Feh:i ile, Beşiktaştaki evinin kuytu 

ı.r odasında karşıkarşıyayız. Mü
tevazı emekli general, söze şöyle 
başlıyor: 

- Size umduğunuz kadar fay
dalı olamıyacağım. Hatıralarımı 
Parça parça toplamağa çalışıyo. 
2'.1m. Fakat kafamın içinde, şu da
~~kada pek az şey var. Mesela, işte 
ır tanesi: Makedon yada eşkiya 

l>eşinde dolaştığım günlere ait bir 
küçük hatıra .. 

ı Bulgar eşkiyas1, o tarihte, yine 
P:k çoğalmıştı. Takip müfrezele
tiınize, sık sık baskınlar yapıyor. 
lardı. Bizi, Bulgar çetecilerin en 
fazla faaliyette bulundukları Gev-
kili ınmtakasına gönderdiler. Müf
!'ezemize, Hoşan köyünü karargah 
olarak seçtik. Köyün biraz ileri-
8~nde saatlerce devam eden büyük 
hır orman vardı. Komiteciler için 
ormanda, saklanmak pek kolaydı. 

Biz de bunu bildiğimiz için, son 
derece tetik davranıyorduk. 

YAZAN : 
Saitihattin 

Günf!Ör 

deki fen eri ona da göstermiş: 
- Ne dersin, yüzbaşı .. Helyosta 

değil mi? ..• 

Y üzbaşının e,;hamlı olm'aktan 
yana kolagasıdan kalır yeri 

yok ki... 

Tabii o da der
hal inanmış: 

- Tamam! Hel 
yosta ... Köylü or
mandaki eşkıya i
le görüşüyor .. 

- Peki, şimdi 
ne yapacağrz? .. 

Kolağası, ka -
rarını vermiş: 

- Fehmi, bir 
ınüf reze asker a
lıp hemen Gevki
liden hareket et _ 

• t 
sın ... 

Bulgar karısı, 

sonradan ineğini 

buldu mu, bula -
matlı mı, bilmem 
ama, ben o gece, 
yorgunlukla, can 
sıkıntısı ile, öf -
ke ile sabahı bul
duğumu pek iyi 
hatrrlıyorum. 

kolaylıkla 
mümkündür 

·--~· 

) ·.;. ••• ;:;,1 

.ı~·· ·: .•.... •··\·'.\ .. ·· ~·. .~ tl;I 

. ·.·:\}~ 
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1 
Yazan: Lutfi Arif 

Kember 

Muhtelif c 'ns ve tipte fmdıklar • 
simleri görülen tombul, badem, 
kuş, sivri, değinnendere cinslerin. 
den hepsi de ayni suretle yetiştiri
lebilir. 

iNCiR 

Nefis incirler 

B izim Debreli kolağası, öyle ev 
hamlı bir adamdı ki, adeta 

buluttan nem kapıyor, ne yana bak 
l!a, Bulgar eşkiyasının gölgesini 
görüyordu. Kolağasının evhamı 
Ylizünden, bize ne gündüz, ne ge
ce durak yoktu. Hele ben, daha o 
%aman mlilazim rütbesinde idim. 
Serde gençlik te var. Ayağıma ü
~~imi.l:ıild'kleri için, nerede 

General Fehmi istiklôl savaşı g ünlerinc:Je (Arkası var) 

I
• stanbulda fındık yetiştirebi

liriz. İstanbul iklim ve top
rakları ve bilhassa Boğaziçinin sa. 
hil yamaçlarının bütün boş yerleri 
baştan başa fındık ağaçlarile süs
lenebilir. Hem manzaranın güzelleş· 
tirilmesi hem de iyi ve para eden 
bir mahsul alınması mümkün ola. 
bilir. Fındık için en iyi üretme usu 
lü fındık mmtakalarımızdan kök
leme denilen f mdık piçi veya sür
günü dikmektir. Bu sürgünler esa. 
sen fındık mıntakalarında bahçele
rin temizlenmesi sırasında anaçla
rından koparılıp veya kesilip atıl. 
maktadır. Bu köklemeler köklü ol
duklarından kolaylıkla tutarlar. Di
kilişten 3 - 4 sene sonra mahsul 
vermiye başlarlar. Fındık yetiştir
mek için ağaç dikilecek yerin çu
kur kirizmesi ile hazırlanması kafi
dir. Bu itibarla ziraati kolaydır. 
Karadeniz sahil mıntakasınm ildi. 
mi gibi olan Boğaziçinde bu işe te-

şebbüs edecekler herhalde aldan
mazlar. Fındık fidanını da Ordu, 
Giresun, Trabzon ziraat idareleri 
vasıtasile beher fidanı yirmi para
ya kadar tedarik edebilirler. Fm -
dık için gübre ihtiyacı olmakla be
raber bu da en basit bir iştir. Çiln
kü fındık her türlü gübreden ve 
bilhasa kül, çürüntü, süpürüntü 
gibi kolay tedarik olunabilir giib
relerle bile güzel mahsul verir. Re-

I
• ncir ağacmm çoğaltılmm 

için Mart ayı çalışma ayı
dır. İncirin diplerinden sürmüş o. 
lan genç sürgünl&ln diplerini aç
tıktan sonra kök üzerine en yakın 
yerinden keskin bir makasla kes
melidir. Sürgünlerin tepelerinde 
sivri külah şeklindel<i tepe tomur. 
cuklarını zedelemeden bir kısım 

ince deri kumu iki kısım bahçe 
toprağı ve bir kısım koyun veya 
beygir gübresi ile harç edilmiş bir 
toprak hazırlıyarak bu toprağı boş 
gaz tenekesine doldurmalı ve içine 
bir tane fidan dikmelidir. Bu fida
nın toprağa girecek kısmı 15 - 25 
santim kadarıdır. Sulamalı, güne~ 
li bir yerde bırakmalıdır. Haftada. 
1 - 2 defa sulanrrsa iki ay içinde 
fidan köklenir. Şayet incir agaçla... 
nnın diplerinden sürmüş sürgün 
yoksa, o zaman ağaçların ortasına 
gelen dalların arasından en uzun 
olanlarından 40 - 50 santim bo
yunda çelikler keserek ayni suretle 
köklendirilir. Köklenen çelikler er
tesi sene Martta istenilen tarlaya. 
duvar ve hendek kenarlarına dikL 
lir. Dikerken bol gübre kullanma
yı unutmamalıdır. 

ır şey olsa, hemen beni koşturur
lar, 

Tepede çobanlar ateş yakarlar. 
Rolağasr, hemen telaşlanır: 

-Hadi Fehmi efendL. Atla hay. 
\'ana git! 
Şu karşıda yine bir kızartı var, 

. lvfutıaka, ileri köylerden bitini ko
miteciler bastı. 

Tabii itiraz etmem, hayvana at
lar, sekiz saatlik yolu aşarım. 
:Birde, ne bakayım, çobanlar, ku. 
zu püryan ediyorlar. Gerisingeri dö 
nUp haber veririm. 

Fakat kolağası ile yüzbaşı, her
gün bir iş çıkarırlar: 

- Hadi Fehmi efendi. .. Atla hay 
\'ana git! 

!ster istemez gideriz. Fakat ne
tice, hep boş çıkar. 

G ünlerden bir gUn, her nasılsa 
kolağası ile yüzbaşıdan izin 

kopararak Gevkiliye gitmiştim, ak-
1:1n sıra, birkaç gün için yorgunlu
G'Uınu dinlendirecektim. 

Fakat ne mümkün.. Geceyarrsı, 
kapım hızlı hızlı çalındı. Açıp bak
tnn, bir emir neferi: 

- Ne var? hayır ola .. diye sor. 
dum. 

,
1 - Sizi kumandan paşa istiyor. 

Gevkilide Halil Ethem paşa, ku
!nandandı. Böyle geceyarısı, beni 
Yatağrmdan kaldırmak için her hal 
de mühim bir sebep olacaktı. Yü
.!ÜmU bile yıkamağa vakit bulama. 
dan, çarçabuk geyindim, kuman
dan beni görünce: 

- Yine yol göründü sana .. dedi, 
(Hoşan) a gideceksin! Bulgar ko
lnitecileri, karakolu basmışlar. 

Artık bu kadarı evhamdan iba.. 
!'et olamazdı. Yanıma bir mlifre
"ı:::::::. 

ze asker alarak, derhal yola çık
tım. Altı saat, fasılasız yol yürü
dükten sonra, Hoşana geldik. Sa
baha karşı, karakol önünde, nöbet
çi neferler beni karşrladı: 

- Aman beyim .. Sorma başımı. 
za gelenleri.. Bu gece hiç birimizin 
gözüne uyku girmedi! Hep böyle 
nöbet üstünde bekledik . 

- Hani karakolu eşkiya basmış-

tı? 
- Yok efendim .. Eşkiya burala-

ra sokulabilir mi? 

D ebreli kol ağasının yine hiç 
yoktan bir şeye pirclendiği

ni anladım. Biraz sonra, kendisini 
görerek Gevkiliden tekrer topar 
çağrılmamı icap ettiren hadiseyi 
öğrenmek istedim. Kolağası; mah
cubiyetini gizliyemediği bir tavır -
la: 

- Allah belasını versin! dedi; bi
lir miyiz, işin içyüzü böyle oldnğu
n u. Ne yalan söyliyeyim epeyce te
laş ettik! 

Bakınız. kolağa.sıyı heyecana dü 
şüren vak'a neymiş; bir Bulgar ka
rısı; akşama kadar bekleyip de 
ineklerinden birinin köye dönmedi
ğini görünce, telaşa düşmüş. Eline 
bir fener alıp, ineğini aramıya çık
mış. fenerin içindeki küçük gaz 
lambası, rüzgardan ikide bir söner 
gibi olur ya .. Odasında bir türlü gö
züne uyku girmiyen kolağası, ka
ranlıkta bu yanıp sönen ışığı görün 
ce, derhal içine bir vesvese girmiş . 
Kendi kendine: 

- lşte, demiş, köylüler, orman
daki eşkiyaya helyosta ile işaret 
veriyorlar! .. 

Ve bu düşünce, gitgide adamca
ğızı sarmış. Yüzbaşıyı yanma çağı
rarak, ineğini arıyan kadının elin-

Numaralı· resmin ait ' J 

' ' ( darbımesel 
~ 

olduğu 

N~ ,c,1-1. ,...., ~ .. "',....., .... _..,, .. J 

750 Liralık 
• 

üyük Müsabakamız 
ı • • Müsabaka-
Şu resım hangı darbıme- mızın darbı 

sele aittir? mes li 

Müıabakamızın eaculan: 

Re•im Numarcuı 
-2-

DünJen itibaren buraya bir reaim koymıya baflaclık. Bu 
reaimler otuz tane olacak. 

Siz 60 Jarbımeaellilı lutetle bu re•min tlarbıme•elini bulup 
numarcuını o günlrü kuponun ( tlarbıme•el numara.ı) hane • 
aine yazacak•ınız. 

Otuz reıim bitince bu lıuponları ayrıca ruim numaralan 
ile Jarbımuel numaralarını karfllıklı gösteren bir liate yapıp 
Sarih uminiz ve aJre•inizle "e mümküme bir de lotofrtı· 
lını:zla birlikte 20 Ni.ana katlar idarelaanemiule müaaluıka 
büro•una göntl ereceluiniz. 

[Naıreddin Hoca müsabakaları için gönderilmit eıki fotoi 
rafların muteber olmadıimı ve yeniden fotoiraf gönderilme· 
ıi muvafık olacağmı babrlalP'ız.} 

1 - Aç tavuk kendini arpa 
ambarında sanır. 

2 - Ak akça kara gün içindir. 
3 - Anlayana sivrisinek saz. an 

lamıyana davul zuma az. 
4 - Atı alan O sküdarı geçti. 
5 - Balık baştan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava sirke baldan tatlı

dır. 
8 - Beş parmak bir olmaz. 
9 - Bir tutam ot deveye hen -

dek atlatır. 
10 - Bülbülün çektiği dili bela

sıdır. 
11 - Dalmasını bilmiyen ördek 

başını bırakıp kıçından 
dalar. 

12 - Damdan düşen halden bi
lir. 

13 - Davulun sesi uzaktan hoş 
gelir. 

14 - Demir tavında gerek. 
15 - Denize düşen yılana sarı -

lır . 
16 - Doğru söyliyeni dokuz 

köyden kovarlar. 
17 - El elden üstündür, 
18 - Eski tarak eski tas 
19 - Evdeki pazar çarşıya uy • 

maz. 
20 - Evreti ata binen çabuk i -

ner. 
21 - Gülme komşuna, gelir ba -

· şına. 
22 - Gülünü seven dikenini de 

sever. 
23 - Hamama giren terler. 
24 - Her horoz kendi çöplü 

ğünde öter. 
25 - Her gün papaz ptav ye · 

(Arkası 10 uncucla) 

GÜBRE 

E n kuvvetli, besleyici ve za • 
rarsız bir kimyevi gübre 

yapmak isterseniz hayvan kanla
rından istifade ediniz. Mesela ye
nilen etlerin yıkandığı zaman ilk 
kanlı suyunu atmayınız. Bu su ile 
salonlarınızda, pencere veya bal
konlarınızda yetiştirdiğiniz bütün 
fidanları haftada iki üç defa sular 
sanız, on beş yirmi günde derhal 
tesirini görürsünüz. Yapraklar par
lak yeşil bir renk alır, filizler uza.. 
nır ve çiçek saplan kuvvetleşir. Çi
çekler parlak renkli ve daha büyük 
olurlar. Koncalar artar ve bol bol 
çiçek verirler. Eğer ba.hc;eniz veya 
fazla miktarda çiçek ve fidanlan
nız varsa o zaman mezbahada ke
silen veya evinizde kestirilen her 
cins hayvanın kanını bir teneke içi· 
ne doldurduktan sonra bir gaz te
nekesi kan içine mangal veya odun 
sobalarından çıkarılmış yahut fırın 
lardan almmış odun kömüründen 
4 - 5 kilo kadarını koyunuz. Eğer 
isterseniz bir büyük tava içine kül 
doldurduktan sonra üzerine kanla. 
n dökünüz. On on beş gün kadar 
böylece hazırlanmış ve kendi hali
ne bırakılmı~ olan küllü kanı sak· 
sılannızın harcına karıştırınız. Heı 
saksıya büyüklüğüne göre 1 - 3 
çorba kaşğı miktarında karıştır. 

mak kafidir. Eğer bahçedeki fidan 
lannızı gUbreliyecek olursanız o z& 
man her fidanın kökleri üzerine 
gelecek tarzda fidan başına cinsle
rine göre 1 - 20 çorba kaşığı do
lusu bu kimyevi gübreden koyma.. 
lıdır. Kan gübresini Mayısa kadar 
kullanabilirsiniz. Bu gübre içinde 
azot, demir, kireç, fosfor ve fazla 
miktarda potas bulunmaktadır. Çi
çek fidanları için en mükemmel bir 
gübredir 

t 
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izmirde kumar yüzünJ 
den iki kisi öldürüldü 

Seriğe 
elektrik 
lazım 

Katillerden M u.s tala ve //yas 
----, lzmir, (TAN) - Izmirin Buca na-ç o r b a i 1 e 1 hiyesinde müthiş bir cinayet olmuş, 

kumar yüzünden iki kişi öldürülmüş-

b e S 1 en en tür. Katıller Mustafa ve kardeşlen 
Milinin ve Rıfatla arka~aglan Jlyas koyu n 1 a r adında dört kişidir. Oldürülenler Ko
cakafa Mehmet ile Hakkıdır. 

Biga, (TAN) - Burada bağı, bah- Mehmet ve Hakkı, bir evda kumar 
ceıi olan her aile, koyun beslemekte 
ve bunları satarak kar etmektedir. oynarken evv.eldenber:i aralan açık o-

Serik, (Tan muhabirinden) - 200 
. hanelik bu ~irin kaza merkezi Ant.al· 
j yadan Manavgat, Alanya ve Gü~doğ-
1 muş kazalarına giden şöse üzerınde-
dir. Mevkiinin bu büyük ehemmiyeti 
karşısında Serik her türlü kalkınma
lariyle göz~ çarpmaktadır. Bilhassa 

ı Halkevinin köycülük ve temsil kolu
nun faaliyeti son günlerde bariz bir 
üstünlük göstermektedir. H.ılkevinin 
okuma odasında mevcut kitap, mec
mua ve gazeteler halk ve memurlar 
tarafından okunmaktadır. Kütüpha
neyi ziyaret edenlerin ve okuyanlann 
adedi senelik 1700 bulmaktadır. 

ÇeltiA ekimi 
lki Uç senedenberi Serik köylerinin 

su altında bulunan müsait toprakla -
rında çeltik ziraati yapılmıya baş -
lanmıştır. Bilhassa "Karadayı" kö • 
yünde vasi mikyasta ziraat yapılmak
tadır.· Serik"ve havalisinde elde edi
len müsait şartlar içinde viyolana, 
anber, hintyağı nevilerinde yüksek 
kaliteli pirinç mahsulü alınmaktadır. 

Bu koyunların beslenme t.arzı pek en- lan Mümin, Rıfat ve llyas eve gir- Tarihi ehemmiyeti 
teresa.n olduğu gibi, hemen hemen ka- mişler, tabancalarını, kumar oynıyan· Serik tarihin pek eski c~virlerinde 
aa.ba.mıza münhasır bir hususiyet !arın Uze:Ierine boşaltmışlardır. Yunanlılar tarafından vücuda getiri· 
tefkil etmektedir • Hakkı derhal ölmüştür. Müminin len büyük bir şehrin civarındadır. Se-

GUndüzleri bahçe aralarında ve sı- riğe otomobille 15-20 i. kika süren 
kardeşi Mustafa da üç yerinden yara· 

nır kenarlarında gezdirılip otlatılan · bir yoldan sonra "Belkıs" harabel~-
bu hayvanlara, sabahlan insanlar i- lı olan Kocakafa Mehmedin üzerine rine gidilir. "Belkıs" çok muazzam 
çin hazırlanandan farksız sıcak tar- balta ile hü~um ederek bir darbe ile 1 bir Yunan tiyatrosudur. Mimarisin
bana çorbası yedirildiği ve bunun • ba.,ını ikiye ayırmış ve bir kulağını deki yüksek san'at kendi etrafına her 
la beraber acı biber turşusu da veril- kesmiştir. Katıller, suç aletleriyle sene birçok seyyahlar celbetmektedir. 
diğl ıöyleninıe, okuyucular, belki de birlikte yakalanarak adliyeye veril- Tiyatronun etrafında bulunan yazılı 
lnanmıyacaklardır. Fakat, bu bir ha- mişlerdir. taşlar ve heykeller büyük bir ihti -
kikattir. Geçen gün çifti 36 liraya marnla Antalya müzesine nakledil • 

1&tılan iki bUyük koç ta hep böyle Kı·ıı·s+e El kt .k mıştir. 
tarhana ve biber turşusuyla beslen- e rı 
•tıl•rdr. Bu su~Ue kuynıklan ta
tmmaz bir hale gelen ve fıstık gibi 
8enliren koçlar, içtikleri tarhana çor
buını yeni sahibinin evinde de her 
aabah aramakta, verilmeyince bu ar
zu ile hazin hazin melemektedir. 

Korkudelinde 
'reni Çallımalar 

Korkudelı (TAN) - Eskiden yal-
nu bir han ve durak yeri olan Kor
kudeli günden güne değişmekte ve 
güzelleşmektedir. Çarşının ortasın -
daki su barkları kapatılmış kasap • 
larm ve eebzecilerin temizlik işlerine 
aon derece ehemmiyet verilmiye baş
lanmııtır. Çalışkan belediye reisi 
Mustafa Korkıut, halkın her türlü sağ 
hk itlerinden belediyeyi alakadar e
den noktalan düzeltmiş, bilhusa yaş 
madde satan esnafın mallannı teller 
içine aldırtmıştır. 

Yeni Mektepler 
Korkudelinde, bilhassa Bozova köy 

!erinde yeni yeni ilk mektep binaları 
)'&pılma.ktadır. Bunlardan Yelten, 
Yavuz ve Zivint mektepleri yatılıdır. 
Binalar kübik tarzda. vücuda. getiril
mektedir. 

Spor 
Geçen yaz, spora hevesli gençler, 

birleterek bir futbol klübü tesis et
mitlerdir. Futbol klübü, Halkevine 
bağlı olarak çalışmakta ve hakim Nu
ri Ozboyun gayret ve faaliyetiyle bir 
voleybol timi vUcuda getirilmesine 
plışılmaktadır. B. S. 

Salihli Köyünde Kuduz 
Kandıra, (TAN) - Salihler köyUn

le köpekler, Ha.88.n ve Ahmet ismin
de iki çocuğu JBirmılp.rdır. Çocuk
lar berayi tedavi hemen lstanbula 
Sônderilm~. köpekler burada alako
llarak mil.tahade altına alınmıştır. 

Kandn-ada Bayram 
Dilenciliği 

Kilis - Kasabamızın mart içinde 

elektrikle tenviri beklenilmektedir. 
Santral binasında eksik kalan işler 

ve direklere tel çekilmesi bitmek ü. 
zeredir • 

Kiliete Menenjit 

Kilis, - Bw-ada tektuk menenji1 
vak'alarma tesadüf olunmaktadır 

Bµ hastalığa karşı IRzımegen ted . 
birler ittihaz edilmiştir. 

Alanyan)n güıel bir manzarası 

Alanya portakallar1 
iyi fiyatlarla satl~dı 
Alanya, (TAN).~ Halkının ekse 

risi bahçıvan ve bilhassa portakal, 
limon, mandafina yetiştiren bahçele
re sahip olan Alanya, portakalları -
nın evsafı itibarile· Ak denizde birin
ciliği kazanmış memleketlerden bi -

ridir. Bu sene, geçen senelerdekine 
nisbetle portakal satışı üzerinde bü 
yük bir fark görülmüştü·r. Daha zi-

. yade tek çekirdekli Yafa ·cinsi por
takallar külliyetli miktarda dışarı • 

ya se~kedılmiştir. Alanyada portakal 
cılığın yanında ayni zamanda pi
rinççilik yer almak üyredir. 

Yollar 

IErbaada Kızılay 
· içtimaı 

Erbaa (TAN) - Kızılay kurumu 
senelik kongresini Kızılay sineması 
salonunda yapmıştır. Okunan ra -
pora göre, Bir yıl içindeki varidat 
olan (1326) lira (10) kuruştan 990 
lirası genel merkeze gonderilmiş, 
225 lira da kimsesizlere yardım su • 
retiyle verilmiştir. 

Yapılan intihabat sonunda ec:r.acı 

Cemal, Dr. Halet, tüccardan Mekki, 
eksper Na:r.mi, Basri Ahmet Tapu, 
N. Neşet, tticcardan İsmail, Süley _ 
man Akalın. idare heyetine tekrar 
seçilmişlerdir. 

Demirgömlek 
çetesi Suriye vP 

Hatay için fela
ket oldu 

(Boıı f incide) 
barla verecekleri rapor, hususi bir 
ehemmiyeti t~ımaktadır. 

Bayağı propaganda 
Ankara, 1 (TAN muhabirinden) 

- Üç gündenberi Vatani partisinin 
orgaru olan Suriye gazeteleri, Türki
yenin milli sınırları dışında sergil -
zeşt aradığını yazmak yolunu tut -
muşlardır. 

Bu neşriyat, Vatanilerin başvur -
dukları bütün çarelerin ifli.s ettiğini 
anlatmakta ve gi'ıya Milletler Cemi
yetinin ve bilhassa Fransanın dik -
katini Türkiye üzerine çekme« arzu
sunıu istihdaf etmektedir. 

Vatani ,gazeteler. TilPkiyenin San 
cak davasını kazandıktan sonra aşırı 
bir nasyonalizm güderek Türk ekal
liyetlerinin bulunduğu y0 rleri de mil
li hudutları içine almak isteyec~ -
\erini yazmaktadırlar. Bu bayağı 
taktik Suriyedc da.hi ho' görülmemek 
tedir • 
Şam, 1 (Hususi) - Müşahitlerin 

Suriyeden ayrılaca 1dan sırada ken -
dilerinin son intibalannm lehlerine 
olmat:;ını istiyen mfü;temleke memur
lan Hatav Uzerindeki tazviklerini 
da~nılm;z bir dereceye vardırmıı -
lardır . 

Mendun Düryönün Hasan Cabirle 
beraber Pariste olması, kendilerinin 
yapacağı te~ebbüslerden bir çcılc fay
dalar bekliyen Vatant şeflerini çare. 
sizlik içinde ancak tazyill v, zulme 
devam etmiye sevketmiştir. Fakat 
Düryöden bir arkadaşına gelen mek
tuba göre, Fransız zimamdarları 

çok güçlükle elde edilen anlaşmayı 

Vatanilerin tahrikçi propagandasına 
feda edeceğe ben1.emiyorlar. 

Cenevrede Fransız delegeleri Ro
ber D<>Kenin ilk görüşmede: ileri 
sürdüğü noktai nazar bu görüşü te
yit etmektedir . 

L•-,kiverf .. va:r.;•et hM~ v.~rcrin 
Halep, 1 (Hususi) - Demirgöm -

!ekliler, yalmz Hatav için değil. sü -
kıin istiven bütün Suriye için bir fe
laket. bir b~belası olmuştur. Bütün 
şehirlerde iFsizler ve mektep tale -
besinin müntesibi olduğu bu teşekkül 
üniformalariyle gece gündüz sokak
ları dolaşmakta ve muayyen bir 

j gayesi olmadığından rastgele tı'za -

1 hürlC'rde bulunmaktadır . 
ı ... azkivede vaziyet hala gergindir. 

Ölen Senegalli askerlerle Alevi 
g<>n~lerinin cenar.e merasimi, mitral
vÖzlii kuvvetlerin kontrolü altında 
vapılmış ve Rn<':t k hövlrlikle kanşrk-

1 h~n i'irıUne <!'eci1°rilmiı:ıtir. 
mı.tav şehrindeki hanİ!~hanelerde 

Türklerle l'ralarmdaki hlc\iM"lerden 
iolaYJ mahkum ollll'llş ne kA.dar ka
til varsa henRi ellerine silahlar veri
lerek serbest bırakmıştır. 

Dahirye Vekilimiz Adanada 
Anıkara, 1 (TAN) - Cenup vila-

yetlerimizde tetkikler yapmakta o -
lan Dahiliye Vekili ve Cümhuriyet 
Halk Paritisi genel sekreteri Şükrü 
Kaya, Mersiroen Ada.naya gelmif bu 
ıunmaktadır. Dahiliye Vekilinin yarın 
Payas ve Dörtyola gitmesi muhte • 
meldir . 

Hataylı Türklerin mütekbif ola
nk oturmakta bulunduğu bu mm • 
taka.da vekilin seyahati, bilhasaa a-
laka ile takip ediliyor. 

Dahiliye Vekilimiz, kendisiyle gö
rüşen Hatayldara neticeden emin ol
malarını ve soğuık kanlılıkla intizar 
etmelerini, anayasanın ve statünün 
ancak Milletler Cemiyetinin kabu·. et 
miş olduğu istiklal prensibi üzerinde 
hazırlanacağın ısövlemiştir. 

Saint Brice'in 
Sonu gelmiyen 

Kehanetleri 
Hatay anayasasını hazırlıyan en. 

~~~iiiim~ Y E N i. • imiii&iiiii~~Nıııı.. 

Çocuk Ansiklopedisi 
7 nci Cüz 

16 yaşında bir ananın çok 
hazin bir macerası 

{Baıı 1 incide) 
Tatlı bir Bolu ıiveai ceva.p veri _ 

yor: 
- Kimin olacak? Benim .. 
- Siz nerelisiniz?. 
- Boluluyum .. 
- lstanbula ne vakit geldiniz?. 
- Dört ay evvel. 
- Evli misiniz? . 
- Evet.. Kocam vardı. Yqarla 

Boluda nişanlanmııbk. Niklh yapma. 
dan beni bıraktı. Fa.«at gebe idim, 
Bu bahtsız yavruyu İstanbula karnım 
da getirdim. Burada Hürriyeti Ebe _ 
diye tepesinde bir çuval fa.brika.sında 
çalışan Naci ile btılu9tum ve onunla 
evlenmiye karar verdik. Ve Pangaltı_ 
da ismini daha öğrenemediğim bir 
mahallenin 34 numaralı evinde be _ 
raber oturmıya ba.,ladık. Fakat bir 
ay evvel bu yavruyu doğurdum. 
Kulağım ezan okuyarak Cemile a

dını koydum. 

Çocuğunu istemiyen bir baba/ 
Lohusahğım bitince yeni ıkocam 

Naci: 
"-Ben çocu« istemem. Ya çocu -

ğunu atarınn, yahıut benimle otura -
mazsın.,. dedi. 

Ben kendisine çok yalvardım, 
"Beni yavrumdan ayırma!,. dedim. 
Fakat o, israr etti. Hiç kimseyi tanı-
mam. Sokakta ve aç kalacaktım. 

- Bır polise f ala.n mUracaat etme
diniz mi? • 

- Konu komtu.!an gizli gizli aor -
dum, soru,turdum. Darüllcer.e var. 
Fakat orası da analı çocuğu almaz, 
dediler. Yapacaık bir ıey yoktu. Ken
dimi çocuğumla beraber denize ata -
caktım. Fakat imansız giderim, diye 
korktum. 

Bir taı üstüne .• 
Allah öyle bir gUr süt verdi ki aç 

kaldığım halde göğsüm çatlıyordu. 

Nihayet 20 gün evvel çocuğumu giy
dirdim. Karnını adamakıllı doyur
dum, uyuttum. Hürriyeti Ebediye 
tepesine çıktım. Tenha bir yer bul -
dum. Etrafı kolaçan ettim. Kimse 

yoktu. Heman çocuğu bir taşın a.tl
ne yatırarak yavaşça oradan a,rd
dım. Boğulacak gibi ağlıyordıum. J(al
bim orada kaldı. Bir türlti eve dölle • 
medim. Uzak bir yerden çocuğu P 
zetlemiye başladım . 

Oradan geçen bir otomobil durdu. 
Sonra bir polis çağırdılar. Polis G°" 
cuğumu kucağına aldı .. 

Hep göıyaıı 
Ben olup biteni, uzaktan polisi ta. 

kip ettim. Şişli karakoluna götUrdil • 
ler. Biraz sonra ben de gittim. ~ 
uyanmış, ağlıyordu. Yüreğım parça
landı. 

Hemen içeriye girip: "Verin ... ÇO • 
oı.ıK benim ... ,, diyecektim. Fakat öylf 
dersem hapsede~klerinden korktuJJl. 
Çocuğu Uç, dört saat sonra Darülace
zeye götürdüler. Ben. yaya olarak. 
Darülacezenin kapısına kadar polısiJ& 
izini takip ettim ve sonra eve dön -
düm. Yavrumun kokusu burnumdan. 
hayali gözümün önünden gitmiyordu. 
Hep ağladım, çıldıracaktım. ,, 

Adliyenin önünde 
Dertli ana bana bunları anlatırkeıl 

tramvay Dördüncü Vakıf hanının ö • 
nünde durdu. Polis onu aldı, müddeiu
mumiliğe doğru götürdü. Ben de ta
kip ettim . 

Müddeiumumilik onu, Tabibiadlt 
ha vale etti. 

Sıra beklerken bu acıklı macerandl 
sonunu alabilirdim. Yine yanma IO" 

kuldum. Ve sordum: 
- Sizin adınız ne?. 

· Beni bir dertortağı sayan zavallS 
ana, anlatımya ba§ladı : 

- Adım Huriye .. Anam öldil. Sa. 
bamın öldüğünü hatırlıyamıyoruııı. 
On altı yaşımı bitirdim. Orada Yaşat 
isminde birisiyle nişanlandım. O ha
in çıku. Sözünü tutmadı, beni bırak• 
tı .. 

- Pe.k iyi sonra ne yaptın?. 

Dertli ana çocuğuna lcavuıuyor 
Huriye tramvaydud hazin hikl 

yesine devam etti: 
- Ah bayım, diye inledi, dayana • 

mRdrm. Bir gün ~onra a cez.eJ e 
cümen çok kuvvetli ıahsiyetlerden gittim. Müdüre n:ıUracaat ettim. 
mürekkepmiş ve ortaya çok iyi bir Beni sütnine alır mısınız? dedim. on .. 
eser çıkarması beklenirmiş.. lar alınz, dediler ve muamelesini yap. 

Bunu Saint - Brice, La Joumal tıktan sonra beni orada ahkoydulal"• 
guetesinde yazdığı bir makalede Hergttn koyun .gibi sUtUmU sağıyor • 
söylüyor ve iddiasına delil olarak en yar ve çocuklara veriyorlardı. Beli 
cümen azasını sayıyor: onlara; çocuğum öldü, demiştim. Ya. 

Hint kanunu esasisini hazırlıyan vaş yavaş çocuk dairelerine ~tiıd 
komisyonun eski bir azası olan bir ve çocuğumu aradım ve buldum. o .. 
Ingiliz, Cavada Hikikmlik etmiş bir nu alıp göğsüme basarak öpmek, 
Holandah, meşhur Belçika hukuk &- k ki k · k · t' d·--o ama ve emzırme ıs ıyor .. , .... 
limi B. Bourquin, Türkiye Hariciye 
Vekaleti umumi katibi ve bir de Fran Fakat bunu yapmak yasaktı. Böyle

ce ta.m on yedi giln çocuğumu il.
sanın maruf Şark ifleri mütehassısı zaktan aeyrettim. Bağnma onun ye-
B. Robert de Caix... rine taş bastım. Ben çocuğuma Sah~ 
Fransız gazetecisinin hazırlanacak ha admı koymu,tum. Orada GUlsÜJI 

anayaaanın iyi olacağına 9ttphe et - adını vermişler. 
memekle beraber tatbikat hakkında Ben 80rdum: 
şüpheleri vardır. · 

- Çocuğunuzu nasıı tanıdmız?. 
Bu hususta diyor ki: "Sancak da- - İnsan hiç ciğerinden kopa.il 

bili işlerde müstakil olacak, harici- yavrusunu tanımaz mı? KokuaundaJl 
ye. gümrük, para işlerinde Suriye bile tanır. 
hakimiyetini tanıyacak... Acaba bu 
yüzden nıüş.lriilat çıkmıyacaık mı? "Bu çocuk benimi,, 
Suriyeliler, Sancağa bir mutasarrıf Ven devam etti: 
tayin etmek ve Sancak halkını Şam - Nihayet evvelisi gün dayaııa -
meclisinde hiç olmazsa Şama tabi madım. Hemıirelere: Bu çocuk be " 
olduktan işler bakımından tenuıil et- nimdir. Ben onu Hürriyeti Ebediyi 
tirmek suretiyle hlkimiyetlerini te. tepesine bırakmı,tım, dedım ve ya'l
yit etmeği dilşUnUyorlar. rumu kucağuna bastım, emzirmiyt 

Bu yil7.den uzun mUnakatalar çı _ bqladım. Bunu müdüre haber verdi
kabilir. Dil meselesini de unutmıya- ler. Analı c;ocuklarm orada bulun • 
hm. Sonu bunlardan daha mühim malan yasakmış. Derhal bir polil 
kavgalar çıkmasına da imki.n var _ çağırdılar, beni teslim ettiler. ÇocU " 
dır . ğunu neye sokağa koydun? diye so-

Türkler Suriyeı Sancak ve Lüb _ ruyorlar. Beni hapse atarlar mı! 
Ben kanunun bu husustaki hükUıd 

nandan mUrekkep bir federasyondan 
bahsetmitlerdi. Türk tezine göre bu lerini bilmiyordum. Maamafih geııO 
federasyon üç müsavi hükfunetten anayı daha fazla üzmemek için: 
mürekkep olacaktır. Suriyelilerin ay. - Hayır .. Bir ıey yapmazlar, de-
ni te7.e taraftar keailmeleri ihtimali elim ve aynldmı. 

Muhaveremizi dinliyenlerden birtsl 
vardır, fakat üç milyonluk Suriyenin 
900.000 nüfuslu Lübnana ve 280.000 yanıma sokuldu: 
nüfuslu Sancağa kolayca tahakküm - Geçenlerde c:ocuğunıu aokafS 

bırakan bir kadına mahkeme ceza 
edebileceği ümidiyle .... 
Suriyeliler İskenderun& mukabil verınifti. Buna da verirler, dedi. 

Trabkısu ele geçirmeği de dütUnü _ Bir ıelAaf eli uıanmıyacaA mı? 
vorlar. Biraz sonra Ta.bibiadil Enver ı<a-

Niyetleri Türklerin lakenderuna ran, Huriyeyi muayene ve 17 yatııı• 
el uzatmalannm lntikammı almaktır. butıimı teebit ettikten 80nr& klll
li"akat bu intikamın bedelini kim ödi. c:Uyle bera.ber kendiaini ıetıren polil' 
yecek? Her halde Lübnan ... Federu.. verc:U. Polis onu kanuni muameleyi 
yon olursa Lübnan istikllllni kaybe. ikmal etmek Uzere Şif}i karakoIUJl• 
decek, yahut ta en iyi limanı elden götUrdU. 
gidecek .. LUbaan, Suriye ile mUna- Bu acJklı romanm sonu ne olacak! 
sebet halinde bulunmağr kat'iyyen aldatılan zavallı küçilk, tetkatll ..,. 
istemiyor • ne, aldatan ve kaçan erkek il~ 
Eğer enctlmen bUtUn bu tehlikele- olduğu cezayı mı ıorecek ! Bir ta • 

ri boğmıya muvaffak olunıa iyi 1' raftan ıetkat ve eevgl eH uzanmıya
~...ı----ı.1...._...,._... ...... .__~~~~~~----------------....D.-A-l&.~~~~------------~~----------.,_,------~tl.ıimlii~w lııil...idd~· ...edJmilı:ceJd~~~~m1...?~-

. Oç, dört yıl önC?t Alanyayı vili

yet merkezine bağlıy~n kara yolu 
yoktu. Buraya ancak denizden va
purla gelmek kabildi. Son iki sene 
zarfında Alanyayı villyet merkezi 

ne bağlı yan şose vücuda i.etirilmiş· 
tir. Su şbse Alanyadan b&flıyarak 
Manavgat, Sertk kazalarını geçtik 
ten sonra Antalya.ya varmaktadır. 
Bundan başka Alanyayı Cündoğ -
mut kazasına bqlıyaeak bir fose 
intası da tasavvur olunmaktadır. 

Kandıra (TAN) - Belediye reisi 
lamet Yelkencioğlu, arefe günü resmi 
tellll ŞilkrU vuıtasiyle yaptığı tebli
ptta, Kurban ba.yrammda kapı kapı 
dolqılarak et, para, yemif, eski el
bi9e istenilmesi yuak oldufunu bil
dirmiıtir. Bu ilanın tesiri olmuş, 

bUhuea kıbtilerin ötedenberi ldet e
dindikleri bu halden vazgeçtikleri, 
k)"l'lmda t.e.el1 için evlere ıufrıyan- Bugün çıktı \ 
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No. 53 YAZAN: ZIYA ŞAKIR ,, 
- Hüseyin, kim olursa olsun, ya Halife Yezide 
biat edecek, yahut ta mukadder ve yakın 

akıbete razı olacaktır.,, 
!lir anda bunları dilşünen lbni Zi- yahut, kendisine mukadder olan kan- tine, ceddim (Muhammed) in nübüv-

~· .örnerın ihtirasatını bütün bütün lı akibete razı olacaktır. vet ve risaleetine iman ederler. Diğer 
leın tik ederek onu iştıhalandırmak is Diye cevap vermişti. taraftan da, o Nebi ve Resülün sevgi-

l§ti. Derhal ellerini çarparak, kapı Ji evlatlarını birer birer imha etmek 
&un u Kerbelaya doğru on nde bekleşen kölelerine: isterler ... Bu, nasıl iman .. Bu, nasıl 

- Ya l t' Ç b k En .. Omerin hazırlığı ı.ızun sürmemişti. vicaandır·, Yarabbi? ,. , ve e ... a u .. muzcy- T . ed'J 
.ren hil'atlardan bı'rı'nı' getı'rı'n. ertıp ı en müfrezenin başına g~çe- . . Diye, feryat etmıştı, l>i rek derhal (Kerbela) istikametine 
,,. Ye seslenmişti ... Ve; bu altın sır- hareket etmı'atı'. H" · · k 
"'-'& l ':I uıeyının ıon aran ış emeli hil'ati, kendi elile Ömere 
IİYdirdıkten sonra: Bu sırada (Hüseyin), endişeli bir Ve .. bu acı teessür içmde, artık 

- ö . 1 . tl intizar içindeydi. Kölesi (Kays) la Ku son kararını vermişti. "-- . ~:rın a tına, en cıns a arım 
'ICll1 hırını çekin. feye gönderdiği mektubun cevabını (Hüseyin) in bu son kararı, insan 

Dıye emir vermiştL beklemekteydi... Fakat bu intizar, bey fedakarlığının bütün büyüklüğünü 
~n~ Ziyadın ibu gösterişleri, artık hude idi. Zavallı Kays, lbni Ziyadm gösteren, cessurane bir hayat fera-
~ damarlarındaki ihtiras kan emriyle bir tahta çarmıha gerilmiş.. gatinden ibaretti. o, olecekti. Ölmi-

ltrını tamamile kaynatmıya ki.fi gel kılıçlar altında can vermişti. ye, karar vermişti... Fakat: babası 
~ti ... Sırtına giydigı·· 0 muhteşem Gerek (lınarnı Huse" yı"n), ve gerek k d 1 
&&il' (Ali) nin kahraman anını amar a-,_,, atin, ustüne bindiği o kıymettar 
~llheylılnın ve etrafını saran köle- kafile halk; (Kays) m bu kanlı aki- rmda taşıdığını gösteren şerefli bir 

':1n verdiği bir gururla, doğruca betinden haberdar değıllerdi. Bunu, ölümü kabul ederek, zulüm \ e esaret 
:\tine gitmi ti ... Maksadı; deruhte e- ancak; Uç gün sonra oradan geçen altında inlıyen halka, parlak bir ibret 
eceği i i bir kere de oğullariyle mü- bir yolcudan, tesadüfen öğrenebilmiş· dersi verecekti . 

ta.kere etmekti. lerdi. Ceddi (Muhammed) in. ve babası 
Zevcesi ,e ogu-llan, Omeri bu ihti- Esasen (Hüseyin); Küfede, kendi 

(lmamı Ali) nin yüksek ve mümtaz lanı içinde görlince hayret etmişler: uğruna aziz hayatlarını feda eden 
• ') (M" l' kl zekalarına tamamiyle tevarüs etmiş - Bu ıkbal ve nimte nasıl nail ol- (Hanı , us ım) vesairenin acı ı 

dun? birer şekilde öldürülmelerinden de- olan (!mamı Hüseyin); kendisine mu-... 

. ' 
!'eınin Ba.habesi idi. Ehlibeyt uğrun-
da, tatlı canını bile !edadan çekin-
ıne ... -1: Se ğl d ğil · · ., v· """1... n, onun o u e mısın .. 
.,:~mda nasıl oilret bulup ta, (Mu. 
;nn1ed) in o kadar sevdiği evladına 
ta lıç Çekeceksin ... Bahusus, onun bu 

rafa gelmesi için, Ustüste Uç mek
tup gönderen, sen değil miydin? .. Bir 
taraftan: (Ya. Resülüllfı.h.. Sana, a
~. babam feda olsun) derken: di
ger taraftan da o ResülUllahm evla
dtııa tıasıl ka.stedersin ? ..• 
Demişti. 
fi'akat küçük oğlu, bu itirazı · red

detmiş: 
J - Hayatta, her şey dünyada ka
rr. İkbal ve saadet, milphem ve me~

h'U} kuvvetlere feda edilemez. ResUlil
ekrenı, artık hayatta değildir. Ahret

te lefaat edeceği ise, sözden ibaret

t:b-. kuru bir söz için, babam (Res 
~ 'l'abiriatan) valiliği gibi, servet 

~haı olan bir memuriyeti feda et
~elidir. 

Diye, mukabele göstermişti. 
fi ~leai erkinmdan diğerleri de bu 

Itri tasvip etmişlerdi. 

rin bir teessür içindevdi. .Şimdi de kadder olan feci akibeti bilmiyor de-
(Kays) m, onlardan daha feci bir şe. ğildi... Mekkeden hareket edeceği za
kilde kurban olup gittiğini duyar duy man; kendisini. neticesi korkunç gö
maz. artık kendini zaptedememiş: t:Unen bu yolculuktan vazgeçirmek is-

- Ya. rap!.. Ne insanlar içinde kal- tiyenlere: 
dım ? .. Bir taraftan; senin vicdaniye- (Arkası Var) 

~1\Gttt< ÖGÜTLERi 

Meşe 
insan oğlu acayiptir, aslan gibi 

yırtıcı bir hayvana benzetildiği va· 
kit koltukları kabarır da, meşe gi· 
bi azametli, hem de çok faydalı bir 
ağaca benzetilirse öfkelenir. Biraz 
yaşlıca lstanbulluların, şüphesiz, 
hatırlarına gelir. Eski, pek eski bir 
devirde lstanbul belediyesi daha 
Şehremaneti ıken, eğlence gazete
lerilıden biri- "Şehremanetine me
şe odunu alınacak, örneğini gör. 
mek istiyenler emanet makamına 
müracaat etsinler,, mealinde bir -
şey yazması üzerine, kötü bir tel
mih yapıyor, diye kapatılmıştı .. 

Halbuki hayvanlara nisbetle as
lan neyse, ağaçlara nisbetle meşe o 
dur, yani bütün &taçların padişa
hıdır. Bir insanı güle benzetmek: 
Ben yavruma gül demem, 
Gülün ömrü az olur ... 

LOKMAN HEKiM 

Ağacı 
palamutları dökUlerek tanen çıka
rıldığı vakit bu madde ılkin hay -
van derilerinin tabaklanmasına ya 
rar. Derilerden yapılan ayakkap· 
ları insanların yine sağlığına 

-hem de bayanların daha zarif 
görünmelerine-- hizmet eder. 

Tanen meşe ağacının kabukla· 
rında epeyce büyük nisbette bulun 
duğu için hekimlikte- bu madde
den dolayı bir çok işlere yarar. 

Bir kere, eski zamanlarda her
türlü zehirlenmeye karşı panzehir 
olarak kullanılırdı. Şimdi de alka-
1.oit maddelerin zehirlerine karşı, 
kat'i bir il!ç sayılmamakla bera
ber, başkası bulununcıya kadar, 
zehirlenmeyi geciktirmek için, ace
le ve muvakkat bir ilaç olarak kul
lanılır. 

Hatmi çiçeklerile ve jansiyan 
kökü ile karıştırılarak -kinin bu
lunınıyan yerlerde- sıtmaya karşı 
illç diye kullanıldığı olmuştur. 

Bir hafta içinde 
80.000 çift 
torik tutuldu 

ihracat devam ediyor 
Devamlı lodoslardan son günlerde yalnız 70 - 80 bin çift torik 

tutulmuş ve bu balrklar Yunanistan için çifti 35 - 40 kuruştan sa
tılmıştır. İtalyanlar da dünden itibaren 26 kuruştan torik satın 
almıya başlamışlardır. Küçük balıklar pek az tutulmuştur. 

Karadenizden kalkan getiritl-1 

mekte, yağlı. yağsız oluşlarına ı Zahire 
nazaran 30 - 45 kuruştan satıl-

maktadır. Bazan canlı olarak bi- p. 
le taze kalkan getirilmektedir. ıyasası 
Bu hafta Adalar civarında yüz G 
yirmi orkinos tutulmuş ve bun- evşek 
ları İtalyanlar satın almışlardır. 

Küçük balıklar artık yumurtlama 
devresine girmiş bulunuyorlar. Bu 
itibarla bu cins balıklar yumurtlama 
sahalarına çekilmişlerdir. Bu damar
tın nihayetine kadar sürecektir. Kı -
lıç 20-25 kuruş arasındadır. Uskum
ru çirozluk deneye girmiştir. 30 - 35 
ve kef allar 30-50, sardalyalar kon • 
serva için konserva fabrikalarınca 20 
kuruştan toplanmıştır. 

ihraç ed~len 
zeytinlerimiz 

Son hafta içinde Rusyaya 220 bin 
kilo zeytin ihraç olunmuştur. Bu zey 
tinler 17-21 kuruş arasında satılmış- 1 

tır. Bu suretle 1936 senesinden geçen 
şubat nıhayetine kadar Rusyaya bir 
milyon lriloya yakın zeytin satılmış -
tır. 

Eski Nikel ve 
Bronz Paralar 

Haziran 1937 tarihinden itibaren 
kulalnılması menedilecek olan nikel 
25 kuruşluklarla bronzdan yapılmış 
on kuruşlukların bu senenin Kanunu 
evvelinin birinci günUne kadar kul
lanılmasına müsaade edilmiştir. 

ZAHıRE 
BORSAS ........ ~ ......... 

FiYATLAR 
Cinsi 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 

Çavdar 
Mısır san 
Yapak Anadoı 

Aşağı 

K. P. 
6 7 
6-
4 15 

Yukarı 

5 2,1 2 

6-
62 20 

K. P. 
6 18 
6 ıs 
6 
5 4 
5 5 

Haftabaşı olma.sına rağmen buğ • 
day 'aziyetinde hiçbir değışme ol
mamıştır. Ekstra Polatlılar 6,25 ku· 
ruştan, 4-5 çavdarlılar 5,15, 9-10 çav 
darlı beyazlar 6,10 kuruştan satıl
mıştır. Çavdar beş kuruştan biraz a
lıcı bulmuştur. Dün 25 vagon buğ
day, 18 \agon çavdar, 7 vagon arpa 
gelmiştir. Bir haftadanberi yerli ış· 
ler için satılan arpalardan bugün ih
racatçılar da almıya b~lamışlardır. 
Arpa fiyatı 4.25 kuruştur. Trabzonun 
sıra malı küçük fasulyeler 9-8,20, 
Trakya çuval!\ mısırı 5, Adapazar mı 
sırı 4.30 kuruştan verilmiştir. Zahi
re piyasasında gevşekhk devam et -
Ml'1'tedir . 

Dünkü Muameleler 
Dün borsa düşlık ve zararlı günle

rinden binni geçırmiştir. Evvelce tah 
villerin serbestçe arbıtrajı olmadığı 

içın borsaya hariçtan tahvıl gelmi • 
yordu. Bir aydanberi borsaya gelmi

ye başlıyan Türk borcu miktarı art
mış olduğundan piyasa düşmiye baş
lamıştır. Bu yuzden ellerinde tahvıl 
bulunduranlar satmıya mecbur kal
mışlardır. Türk borcu Pariste 267 

frankta kapanmış olduğundan borsa
mızda birınciler 20,15 lıra, ikinci ve 
üçüncüler 19.30 lirada durmuştur. 

Avrupadan getirilen Türk borcu tah 

villerinin Paris piyasasından azalmış 
olmasına rağmen fiyatını muhafaza 
edememesi orada iki milyon tahvilin 
bulunmasından ileri gelmektedir. 

Dün borsadaki satışlardan zarar go
renler çok olmuştur. Anadolu tahvil 
leri 39,30 lirada, mümessiller 42,30 

Anadolu hisseleri 22,60 lirada mua • 
melesiz geç111iştir. Aslan çimentosuu 

da biraz muamele olmuş, 14,60 lirada 
durmuştur. Merkez bankası muame-
!esiz olarak 97 lirada kapanmıştır. 

Ergani üzerinde biraz iş olmuştur. 99 
liradadır. Sivas 95,5 lirada muame · 

tç fındık 63 20 _ _ lesiz geçmiştir. Likidaayona ayrılan 

Peynir 
Zerdeva derisi 
Tilki 
Sansar 
Tavşan 

.. .. 
.. 

41 7 42 11 yüz elli bin liralık senetler için nor • 
5250 5550 - mal olarak yüzde on faiz tesbit edil-

800 1000 miştir. 
J300 3600 

24 26 20 
YENı NEŞRiYAT 

GELEN 

'1e,'um vazifeyi kabul ediyor 
trıe.sı gün, Omer, doğruca lbni Zi· 

~gıtmiş: 
- Ya, Emir! .. Bana havale etti

ftıı ~ifeyi kabul ediyorum... (Hü
le}'in) i, sözle yola getirmiye çalışa
~· Buna muvaffak olursam, ne a-

Çabuk ölmesini istemek &ibi bir 
fey olduğu halde, meteye benzet
mek büyük, kudretli, uzun ömür. 
IU olmasını istemek demektir. ÇUn 
kü mefe ağacı elli metreye kadar 
yükselebilir ve iki bin yıl yaşıyabi
lir. Bütün ormanların içinde en gü
zel, en kuvvetli, en azametli ağaç 
şüphesiz meşedir. Onun içindir ki 
eski zamanlarda bazı kavimler me. 
,eye tapınırlar, rahipleri de daima 
başlarında meşe yapraklarile görU
nUrlerdi. 

M8'e kabuğunun tozu ılık suya 
karıştırılarak müı.min boğaz ağrı-

Buğday 
sına karşı gargara yapılır. Tanne- Çavdaz 
ni mideden, akciğerden gelen kanı Arpa 
durdurmıya yarar. Meşe palamut- Un 
tarının to~u kahve. gi.bi pişirilir, ba- Fasulye 
yanları bıraz semırtır, aybaşların· T"fti k 
da sanetları azalt•r, be~az akıiıtıJa- yı ak 

420 Ton 

315 " 
136 " 
119 " 

KUYUCAKLI 
YUSUF 

·•• 018Jnadığım takdirde; onunla 
~\tkat.eleye girişeceğim Neticeyi, 

lıCJıunı hükmüne terkedeceğim. 
~. 
l!bnı Ziyat, Om.erin bu sözlerinden 
~un olarak, derhal en güzide atlı 
~ 8illhlılardan mürekkep bir müfre-

llin hazırlanmasına emir vermişti. 
~rin hemşirezadesi (Hamza) bu 
~ l_ığı ha.her alır almaz; koşa koşa, 
~ rın evine gelmiş; omı bu meş'um 
tı ihllaUnden vazgeçirmek istemiş· 
li. i'&.kat Omer, Hamzanm bütün 

ca \re tehditlerini reddetmiş: 
le ~a. .. Hamza! ... Hayat, menfa&t
tı dir. Ele geçen ikbal ve su.de

' trıevburn bir ahret düşüncesiyle 
~trnek, akıllı insanlarm işi değil
'111.r ... Artık, ok yaydan çıkmıştır. 

Faydalarına gelince, tetbihl bizi 
en ziyade öfkelendirir, odunu bile 
insanların sağlığına -hele bu yıl 
olduğu gibi, fİddetli soğuklarda
en büyük hizmeti yapar. Evlere o
dun alınırken, bir çok defa, meşe 

mi olsun, gürgen mi olsun, diye ih. 
tilU çıkarsa da en çok hararet ve
ren odunun meşe olduğunu herkes 
teslim eder. Bir cins gece kendileri
ni unutan çocuklar gibi fena vasıf
lı olmakla beraber, en tatlı sıcaklık 
veren yine m8fe odunudur. 

rı büsbütün kesmese de hafifletir. Map 
ısır 

Ya, mefe kabuğu.tozunun yara- K te t h 
. d k" f d 1 ' C e n o umu Jar üıerın e ı ay a arı. ansız. 

Buğday 

Arpa 
Papak 
Razmol 
Kepek 

G 1 DEN 

33 " 
13 .. 

128 .. 
28 .. 
13 .. 

100 Ton 

40~ " 
56 " 

192 ,, 
14 .. 

kan&f'e" olmıya yüz tutmuş yara· 
farı 9oğuh-tan çatla1™ş, aycılmı' 
derileri, sivilceJeri, yanıkları veba
s~r memelerini onaltır. Eskiden ço 
cuklarda boğmaca öksürüğüne kar· 
fi bile meşe kabuğu tozunu kay
natarak içirirlermiş. Bunun fay
dasını gören bilinirse de zararını 

da gören yoktur. 
DIŞ FiYATLAR 

lllç şişelerini -şarap şişelerini 
de- kapamıya yarıyan mantarı 

bile m8fe verir. 
Şu halde birine: 

Buğday : Liverpu.. 
,, : Şikago 
,, : Vinipek 

Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. ., 

K.S. 
5 77 
6 10 
5 79 
5 30 
3 36 
7 12 

g::;7 senesinin en güzel edebi ro • 

uıanlarmdan birini de bize Sabahat -

tin Ali verdi. 
Hikayelerinde olduğu gibi Sabahad 

din Alinin roman tekniği de kuvvetli, 
uslUbu sade, yazı tarzı seyyal aürUk

leyicidir. 
Kuyucaklı Yusuf kendi benliğimi

zin içtimai hayatımızın romanıdır. 

Vak'a Edremitte geçiyor. 
Karilerimize hararetle tavsiye ede

riz. 

• 
Silahsız müdafaa usulleri - Mal-

tepe askeri lısesi spor öğretmeni Ze
ki Bilen tarafından sllihsız milda -
faa usulleri ismile Jiu.Jistu Japon 
güreşlerinin teknik inceliklerini gös
teren bir kitap neşredllmiftir. 

Herhangi bir taarruzda tedafüi va 
ziyeti resimlerle gösteren bu faydalı 

Meyva bol 
mu olacak? 
Havaların birkaç gündenberi ılık 

gitmesi Marmara ve Adalar sahıl 
mıntakalarında bulunan Kızılcık, E
rık, Badem ağaçlarını çıçeklendirmiş 
ve dığer meyvaların tomurcuklarını 
kabartmıştır. Hava ılıklığı on beş yır 
mi gün daha deva.m ederse bu sene 
meyvalar erken ve bol olacaktır. Fa
kat, yağışlı veya soğuk dalga .. 
lr rüzgarlar eserse geçen sene gibi bu 
sene de ağaçlar aldanacak, çiçekleri 
yanacak ve meyva olmıyacaktır. 

20 vagon 
Çek şekeri 

geldi 
Evvelkı gün A. S. P. markalı Çe .. 

koslovak şekerlerinden yirmi vagon 
mal takas ta.rikıle şehrimize getiril
mişur. Bu şekerlenn yüz kiloluk san 
dıkları 29-29,5 !ıraya piyasaya veril
miştir. Rus şekerlerinin yüz kılosu çu 
valla olarak 28 liradır. Bu şekerler 

kuvvetli olmakla beraber yerli şeker 
kullanmıya alışmış olan bazı kimse
leri memnun edememektedir. Sebe .. 
bi de bu şekerlerin güç erimekte ol· 
masıdır. Şeker şirketi de beş vagon 
şekerini piyasaya arzetnıiştir. Bu su• 
retle küp şekeri bollaşmıs oluyor. 

Toz şeker boldur. 100 kilosu toptan 
25 liradır. Perakende olarak 26 ku
ruştur. 

Çivi Fabrikatörleri T opalndılar 
Şehrimizdeki çivi fabrikatorleri 

dün ticaret odasında dört saat süren 
bir toplantı yaparak Avrupada yük .. 
sclmekte olan demir fıyatlarına naza 
ran tesbıt edilmiş çh i fiyatlan üze• 
rinde görüşmüşlerdir. Fiyatlann da· 
ha ziyade yükseleceği söyleıımek• 

tedir. Oda. idare he~ eti bu yolda ha
zırlanan l"Jporu bugün müzakere e• 
decektir. 

Romanya Bu Sene Zeytin§ 
Yunaniıtandan Alıyor 

Romanyaya he rsene zeytin ihraç et• 
tiğimiz halde bu sene Romanya Yu· 
nanistandan mal almaktadır. Buna 
sebep Romanyada yaşamakta olan 
Yunanlı tüccarların istedikleri hesa
ba gore Glos tüccarlan ile anlaşmış 

olmalarından ileri gelmektedir. Zey
tin ihracat işinde ve takas suretile ya 
pılan muamelelerde bazı vasıtaların 
vaziyetten istüade ettiklen söylen .. 
mektedir. 

GRiPi 
Giren yere, Grip 
nezle, baı ve elit 
ağrlları girmez. 

GRiPi 

Soğuk algınllğın· 
dan mustarip bir 
aileyi ihyakar +esi· 
rile iyileıtirmiıtir 

GRiPi 
Daima yanınızda 
bulunursa kendini· 
zi ~ripe, soğuk al· 
gınlığına, nezlevP 
karıı sigorta etmlı 

olursunuz. Utlaıta hedefini bulacaktır.. (HU-

M8fe ağacının bu büyük hizm• 
ti öteki hizmetlerinin yanında kU. 
çük bile kalır. Ağacın kabuğunun 
ve yemişleri demek olan palamut
larında tanen maddesinin bulunma-

- Meşe gibi kuvvetli, onun gibi 
uzun ömürlü ve onun gibi dUnyaya 
faydalı olunuz! 

Demek ha ırlı bir temenni sa. Fındık G : Hamburl '18 55 kitabı zabıta memurlarımıza ft apor '••••••••••••• 
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Kazananlann resimleri: Soldan: Aklı 'sar Niyazi, Manavgaf Mürsel, Bursa Bekir, Kuıadası F~ril Yılmaz, Hay
clarpaıa lisesi Çelik Alp, Hicriye Ki bar, Adapozort Süleyman Akbulut, Merzifon Nuriye Ömer, lsfonbul G. 

Yüksel, Malatya Sozer, Konya Fevzi Atalay, Afyon Sabit. 

Nasreddin Hoca Müsabaka 
mızda Hediye Kazananlar 

Listenin 
devam 

• 
neşrıne 

ediyoruz 
Çok alaka uyandırmış olan Nasrettin Hoca müsabakamızda 

hediye kazananların isimlerini dünkü ,,TAN ,,da kısmen neşret
miştik. Bugün de devam ediyoruz: 

Pudralık kazanan: 
32 - Afyonkarahisar Defterdar 

s:rer di, macunu ve di• fırçası 
kazananlar: • 

Zihninin eşi Huriye. 53 - Mardin vilayeti daimi eneli· 
Biblo kazananlar: 
33 - Ankara erkek lisesi 4 F. den 

men azasından Rüştü oğlu Necdet A- ı . Rifaf Amasya Necdet Ayaz 

yaz. ~------~· nıo 
837 Suphi. 

34 - Usküdar Ağahamam, 2 nu
marada Müeyyet Yurdagül. 

54 - Akçedağ askerlik şubesi baş- M . . b k 
kanı oğlu Orhan Atilla. USa a anın 

35 - Mudanyada Mudanya - Bur
&a işletme imirinin kardeşi Mahmut. 

39 - Tekirdağı Namık Kemal o

55 - Çankırı orta mektep riyaziye 

muallimi Necati Bayrağın oğlu Ih- Ha L şek' i 
san. 

kulu muallimi Rasim Akçora. 
56 - Antep müddeiumumi muavi

ni Nuri Çağhyan oğlu Turgıut. 
57 - Havza maliye muhasebesinY emitlik kazanan: 

37 - lsta.nbul Kasımpaşa. Kulak- de Cevdet. 
sız, Ebekadın sokağı 14 numarada 58 - Karaman jandarma kuman

danı Yüzba§ı Fazılın oğlu Cavit. Zeki Temel. 

Birer ı.;işe losyon kazananlar: 
38 - Elaziz Tunçcli polis memur-

59 - Afyon devlet demiryolları 

telgraf fen memuru Sabit. 
larından lzzettin Firat kardeşi Nev
zat Fırat. 

60 - Edirne nafıa baş fen memu
ru Etem Kugu. 

39 - lzmit piyade alayı 1 nci bö- Tuvalet sabunu kazananlar: 
itik kumandanı Yüzba§ı Nedim Ta- 6l _ ~Ianavgat merkez okulu mu-
nır. 

40 - Konya Tarla mahallesi 12 nu
marada lbrahim Uygur. 

41 - Bursa Setbaşı Mehmet Kara
manlı sokağı 23 numarada Osman. 

allimi Mürsel Köymen. 
62 - Mardin Abdülkadir Kalay. 
63 - Karaman orta mektep tabii

ye muallimi Rıfat. 
64 - Amasyada manifaturacı Rı-

Birer •i•e esans kazananlar: fat Çelebi. 
42 -. Alı:r1ya hükumet altında Kıb 65 _ :Merzifon Ortaokul caddesi 52 

ns4h3Saıt0Godkçe'.1A ti N f "d" .. numarada Nuriye Omer. 
.- r .. u vı aye l a ıa mu uru 66 _ Aydında Aydın - Isparta de-

Hamı Soykok. miryolu BazanönU istasyon şefi Sü-
44 - Urfa KUrkçUoğlu Neşet reyya oğlu Gültikin. 

KürkçU. 67 _ Konya Sadırlar okulu baş -
45 - Maraş memleket hastanesi muallımi :ı."'eyzi Altan. 

başhemşiresi Hatice. 68 _ Alpullu şeker fabrikasında 
46 - Seyhan Osmaniye Hacı HU- d mirci Emin Ozergen. 

aeyin oğlu Nihat Sezgin. e . 
. .. Birer elbıse askısı kazananlar: 

Bırer tup krem kazananJar: . 69 _ Sinop orta okul türkçe öğ-
47 - Antalyada avukat Hatıl Edıp . 

0
.
1
• 

Şakrak kızı Elbilge Şakrak. retmenı 1 a':er. 
48 - Siirt piyade alayı Teğmeni 70 - Manısa Amerikan asma fi-

Sadi Sargut kızı Eren Gönül. danlığı müd~rü Reşat oğlu ~oğan ... 
49 - Erzurum .Mareşal Fevzi Çak- 71 - Izmır hava kurumu ıspekto-

mak hastanesi Operatörü Asım Can rü Fahri Gür. 
kızı Selma Cangören. 72 - Bursa erkek lisesi 10 A. da 

50 . . 1121 Bekir Beret. - Kemalıye Jandarma kuman-
dam Yüzbaşı Fehmi kızı Türkan Dk- 73 - Trabzon piyade alayı asteğ-

men Kemal Kaymas. us. 
51 - Çorum ağır ceza hakiminin 

kızı Neriman. 
Birer kravat kazananlar: 

74 - Sıvas ağır ceza reisinin ye
ğeni !zzet. 52 - Niğde Meteoroloji lstasyonu 

memuru Halil Sıtkı kızı Sevinç Evin. 75 - 'Edirne Yıldırım okulu Is-

Mükdf at kazananlar hedi
yelerini nasıl alacaklar? 

1 - Hediye alacaklar<:lan lstanbulda bulunanlardan bizzat ida.. 
rchanemize gelerek hlhiyet varakalarmı gö tcrmeleri lflzımdır. 
Hediyelerin dağıtılma ma 7 Mart Pazar gününden başlanacaktır. 
Pazar, Pa7.art.esi, Perşf>nıbe olmak iizere hafta.da üç gün öğleye• 

kadar ,·erilecektir. Uç hafta demm edecekti: • 
2 - lstanbul haricinde bulunan karilrimizin müka -

fatlan adreslerine gönderilecektir. 
3 - Fotoğranan çdctiıilecek karilerimiz iclarenıi7.e müracaat 

derek alacaklan kiğrt ile Ankara caddesinde Basın Fotoya mU 
f'S.C3[J,t edeoeklerdlr • 

4 - Bü~;ik ikramJye kazananlann mutlaka foto~flarmr j?Ön. 
d('mıelf'l'i liızınıdır. ni~er ikramiye sahiplerinin cle birer foto~rnf 

,zllnd.-nnelerlnl rica Pderlz. 

28 şubatta müddeti biten ve dün -
den itibaren doğru halledenlere mü
kA.fatları tevzi edilnıiye başlanmış D· 

lan Nasreddin Hoca fıkralarile resim 
ferinin doğru şekli lıallıııi gösteren 
listeyi aşağıya neşrediyoruz. Halle 
muvaffak olan fakat kendisine mli -
kafat isabet etıniyen karileriıııizle, 

muvaffak olamıyanlar, mesailerinin 
neticelerini bu liste ile kontrol ede· 
bilirler: 
Resiııı No. Fıkrıı No. 

1 - 20 
2 - 19 

3 - 29 
4 - 21 

5 - 23 
6 - 30 
7 - 6 
8 - 17 
9 - 18 

10 - 9 
11 - 27 
12 - 22 
13 - 13 
14 - 15 
15 - 26 
16 - 10 
17 - 5 
18 - 11 
19 - 3 
20 - 7 
21 - 12 
22 - 1 
23 - 14 
24 - 8 

25 - 4 

26 - 16 

27 - 2 
26 - 24 

29 - 28 

30 - 25 

~- •• .... _ 
mail Turhan. 

76 - Kırklareli Şevket Esen ecza-

nesi. 
77 - Akhisar orta mektep tabiiye 

muallimi Niyazi. 
78 - Balıkesir hilkümet caddesi 83 

numarada Nihat Ergun. 

Dolmakalem kazananlar: 
79 - Sıvas lisesi 3 üncü sınıfında 

377 Azmi Sakarya. 
80 - Kula icra memuru Ihsan Şen. 
81 - Sıvas muallim mektebi son 

sınıfında 259 Feyzi. 
82 - Bayramiç Hakimiyet mekte

bi muallimi Turgut Mete. 
83 - Elmalı beledıyc eczacısı Ab

dürrahim. 
84 - Maraş orta mektep tarih mu· 

allimi Emlıı Oktay. 
t Arkar.ı var) 

(Hikayeden Mabaatl 7 50 liralık 
Yeni büyük 
Müsabakamıt. 

RÜSTEMiN 
(Baş tarafı 6 ıncıda) 

<le hep altta kalıyor ve bütün dik
katini tuşla ycnilmemiye hasredi
yor, (Kebek) te inadına Macarın 

sırtını yere getirmiye uğra§ıyor ve 
muttasıl burgular takıyor, onu kün 
deye getirmiye uğr~ıyordu .. 
Güreş artık tadını kaybetti. Ke

bek ~facarı çekiyor, itiyor, hırpa
lıyor, fakat Macar yenilmiyordu. 
Böylece artık hem halka, hem de 
gürcşçilı•rc bıkkınlık geldi. Yirmi 
dakikanın dolduğunu hisseden her
kes, sonu anlaşılmış olan bu güreş
ten yavaş yavaş çekilmiye başladı. 
Lakin I\:cbek anut bir herif. Hun
yadiyi tuşla yenmek için son bir 
sınama yapmak istedi. Bir oturak 
giindesi nldı. <Kebek) in kolları a
rasında şöyle havada bir kavis res. 
meden Macarın birdenbire dönerek 
{!{C'bE'k) in üstüne çullanması ve 
onu bastırması bir oldu. (Kebek) 
bu ani hücumdan dönerek kurtul
du; lakin omuzlarının üstünde dö
nerek. 

Macann bu oyunu neticesinde Ke
bck alta düşmüş ve minder hake
mi de bu şüpheli vaziyC>ti tetkik 
için düdiik calarak güreşi durdur
mustu ki bu sırııdn ~alman çan, 
müMbakanın bittiğini ilan etti. 

H , 1,;~Rt ~uvdu: (Hunvadil. 
(Tl'nhpk' i tu .. ıı:ı. VPtımi~ti. 

'Rıııııı rl'ı hh· ,.,...ıcı.,'"" P~"Miidii . Fn

kııt hnnıı i'ld kic;j hı>rke~tPn ivi bi
liyordu. Birisi tesadUfen hfıdise gö-

zünün önünde cereyan etmiş olan 
Rüstem, diğeri de kendi omuzlan 
yere geldiğini bilen (Kebek). Hat
ta Hunyadi bile tatbik ettiği oyu
nun neticesinden bunlar kadar e
min değildi. Orta hakemi pek se
ri olmus olan tuşu g-örememiHti. O
nun i<:in mtiteredditti. E\•vela 
karşı taraftaki &>lçikalı yan hake
mine sordu. "Görmedim'' cevabını 
"lrlt. ZatPn bu hnk<'min veri de hn
diseve nazaran tuşu ~örmive mi.isait 
oeğildi. Onchn sonra hadise hemen 
hı>mr>'l nniiıır1r> f'Prl'V!l n etmiş Olan 

Lfıtfiye soruldu. Lfıtfi: 
"-........ ....... ! cevabını verince 

Rüstem ortadaki hakemin mfü:ıaba
lca hakkmnı'l<i lumırmı bekleme
nen ,_:;.;ıin lıi'ıtfiııin kııl-. Pına: 

- Rn Jr!lr:ı..-.m vrri"ken. rnillPti
nin şprpfi ... j dii._.H,.,r>ııv'ti" nıi? r;;;.,,_ 
,..,;.;.,....,.,.;.;,.,, 'h11 ..... ,. ... r; ..,., .,,1 "'"" tc "'lh-

na aldın! dedi ve doğru jiiri heyeti 
resi Danimarkalı (Ocsen) in yanı
na koştu ve kısaca şöyle konuştu: 

- Reis efendi! Şu şimdiki biten 
miisabakanın ncticC>sinde eğer Es
tonynlı, (Kebek) e galip gelseydi, 
ben şampiyon oluyordum. 
. . . . . . 
• e . . 
. . • • & • • . . . . . . 

. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . Bu hakem, hadise 
göztiniln fnünde cereyan etmiş ol
masına rağmen zannediyorum ki be 

nim şampiyonluğum mevzuu bahso 
lan bu güreşte tam bir müşahede 
berraklığı muhafaza edemediğin -
den dolayı yanlış bir karar verdi 

. . 
. . . . . 

• • ıa • 

• • lıııı • • • • • • 1i1 • 

~ . 
. . 

Binaenaleyh bu son müsabakanİn 
neticesini dediğim şekilde tashih 
etmezseniz kararınızı reddetmek VE 

jüriye karşı koymak zaruretinde 
kalacağım; çirkin bir şey olucak. 
dedi. 

O sırada, minder hakemi de 
(Kebek)i arıyordu. Fakat 

Estonyalı ortadan kaybolduğu için 
bulunamQ.dı. Diğer ringte yapıl
makta olan yarı sikletin son müsa
bakası da bittikten sonra jüri he
yeti yan odalardan birinde içtima 
etti. Rüstem, l{ebek ve (Hunya-

DESTANI 
di) yi çağırdılar. Heyet reisi Olsen 
"(KebekJ e" Rüstcmin sözlenni 
tekrar etti ve onun sporcukık na
musuna hitap ederek sordu: 

( ............ ) ye yan gözle baktıktan 
sonra: 

- Evet! dedi ve doğru gitti Rüs
temin elini sıktı. Rüstem de ( ...• 
. . . . ) yi tebrik etti. Çünkü (Ke -
bek) .......... .... .... ................. . 
şampiyon olmuştu. 

79 kilonun galibi ilan için " ( .. ..... 
... ... ) " ringe çıkardıkları zaman 
diğer güreşçiler Rüsterni ellerinin 
üstüne alıp üç defa: 

- Hurra, hurra, hurra! diye se
lamladılar. Rüstem bu hareketiyle 
orada, o kadar yüksek bir fazilet 
nümunesi göstermiş oldu ki her
kes onun önünde kendini küçülmüş 
hissediyordu. Yalnız hakem Lut
fi onun bu hareketini bir türlli haz
medememişti. Ona: 

- Be çocuk! Sen deli misin ? ... . . . . . . . 
. . . .. . . . . . . . . . ~ . 

diye soruyordu. 

R üstem, Lfıtfiye dik dik baktık 
tan sonra şu cevabı verdi: 

- EğC>r burada seni yalnız Lu. 
fi diye tanısalardı, belki susabi -
lirdim : Fakat bu yabancı mem -
lekette isimlerimizle değil, sadece 
Türk diye tanındığımız için ( ..... . 

. . . . . . .... .... . ... 
• . • • • . . • . Benim için 
tek yol buydu. ( . ............... ........... .. 

.. ....... ················•·····•··• ?.) 
değilim . 

- Ben hfila senin iddia ettiğin 

gibi ttiş oldğuna kail değilim. 
Anlaşamadılar . 

Ertesi günü gazeteler bUyUk 
harflerle : 

(Türk Rüstemin büyük zaferi) 
(Rüstemin kazandığı emsalsiz 

şeref) 

Gibi baş ar a çocuğu 

gös.terdişi hakiki sportmenliği tak
dir ediyorlardı. 

Bilhassa Paris - Sair makale. 
sini şöyle bitiriyordu : 

"Spor yapmaktan maksat merf
lik, yiğit/ k ve ahlôk dürüstlüğünü 
inkiıaf ettirmek ise Türk çocuğu 
Rüstem bu gayeye hiçbir rakibin 

• varomıyocoğı kadar yüksekten e
riımiıtir. Her fazilet aııkı için bu 
genci ve onu yeti§f'ren mil/efi teb 
rik etmek bir borçtur,, 

••• 

(Başı 7 inci sayfada) 
26 - Her koyun kendi bacağın• 

dan asılır. sa· 28 - Horoz çok olan yerde 
bah geç olur. 

29 - lt ürür, kervan yürür. 
30 - ltte dalaşmadan, çalıtl 

dolaşmak evladır . 
11 ._ Kel hasa simşir tarak. 
32 - Kendi düşen ağlamaz. 
33 - Keskin sirke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyan yerde 

keçiye Abdurrahman çe • 
lebi derler. l 

35 - Mahkeme kadıya mülk o· 
maz. 

36 - Mart içeri. pire dışarı. 
37-- Minareyi ·çalan, kıtıfırıl 

hazırlar. 

38 - Mızrak cuvala sığmaz. 
39 - Mum dibine ışık verınet· 
40 - Öfke ile kalkan zararla o• 

turur. 
41 - Parayı veren düdüğü ça • 

lar. 
42 - Perşembenin gelişi çar• 

şambadan bellidir. 
43 - Sel gider, kum kalır. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 
45 - Su destisi su yolunda kn1" 

hr. 
46 - Sütten ağzı yanan yoğur• 

du üfliyerek yer. 
4 7 - Taş yerinde ağırdır. 
48 - Tencere yuvarlanmış, ka' 

pağmı bulmuş. 

49 - Testiyi kıran da bir, su g~ 
tiren de. 

50 - Tilkinin 
gideceği 
kanıdır. 

dönüp dolaşıt' 
yer kürkçü dii1'• 

51 - Ummadık taş baş yarar. 
52 - O rümesini bilmiyen it sil• 

rüye kurt getirir. 
53 - Üzümünü ye de bağırıJ 

sorma. 
54 - O züm üzüme baka baki 

kararır. 

55 - Yalancının mumu yatsıya 
kadar yanar. 

56 - Yapı taşı yapıdan kalmaı. 
57 - Yavaş atın tekmesi pek O' 

lur. 
58 - Yörük at yemini arttırır. 
59 - Zenginin parası züğürdiif1 

çenesini yorar. 
60 - Züğürt olup düşünmeden. 

uvuz olup kaşınmak evıa• 
dır. 

Rüstem memlekete döndüğü u Atinada beynelmilel t:yatro 
man rıhtımda kalabalık bir kütle konferansı 
tarafından karşılandı.. Üniversi • Atina, 1 (Hususi) - KnümüzdelÔ 
te rektörü, klüp, matbuat namına mayıs ayında burada beynelmilel o• 
kendisine büketler verildi. ve göz. mum tiyatro konferansı toplanacalC• 
leri mütemadiyen yaşaran, mufas tır. H_ükümet edipler için bir sigortl 

sal ~len ve bir düziye elindeki 1 sandıgı a_ça_c_a_k_t_ır_. ------
mendille gözlerini, burnunu ve a. vap vereceksiniz: 
vu,.lan · · · il Zch d bu .. • nın ıçını s en ra a 1 - Minder hakeminin sualine 
knlnhalrk içinde avazı çıntığı ka -, karıı yon hakemi Lütfi ne dedi/ 
dar bağırıyordu : Ne demeli idi? 

- Rüsteeeem! Buradayım, bu. 2 - LuHinin cevabtna gör~ 
rada • Rüstem ne yaptı? Ne yapmalı idi1 

Mahçup çocuk bu güzel karşıla
nışa cevap olarak sadece : 

- Vazifemi yaptım, demekten 
başka söz bulamıyordu . 

Bir hafta bOnra, Üniversite klü. 
bünün lokalinde Üniversite rektö 
rü ve profesörlerin ve iki tarafın 
ebeveyninin ve dostlannın buzu -
runda Rüstemle Zehra nişanl::.D 
dı . 

• • * 
A dz okuyucularım; 

Rfü.temln (lest:anım oliu 
clunuz. Onun karakterini, bu 
Se)·ahatteki \'BZİ)·et ini. hfı.'kem 
J.fıtfi ile münaseht'tinin şeklini 

\'e büfün ınüsahaknnm ne ı,:ibl 
nıhi amiller altında t'P.reyan et .. 
tiğini de öğrendiniz • 
Yalnız, görüyorsunuz ki; başlan

gıçta ta yazdığım gibi hikayenin 
bazı kısımlarını neşretmedik ve o. 
ralan noktalarla değiştirdik. Siz 
bu neşredilmiyen yerleri tahmin e
decek ve bu tahminlerinize vak'a
nm ve eşhasın mantıklarını da i· 
lave edip şu aşağıdaki üç suale c' 

3 - Bütün bu maceralara na• 
zaran Rüstem ıampiyon oldu mu?• 

B. f. 
• • * 

B u müsabaka karilerimiı• 

mükafat kazandırmak lçırt 

tertip edilmiş değildir. O çeşit bll
yük bir ıniisabakanıız ayrıca de -
vaın ediyor. Bizim ve buna benzer 
yapacağımız muammalardan mak
sadımız karileriınize vakit geçir9-
cek enteresan düştince mevzuları 
vermektir. Onun için bu nıı..ıamnıB 
ya cevap verenlerden yalnız 10 kİ• 
şiye birer kiiçük hediye vermekle 
iktifa edeceğiz. Bu hatıralar ş~ın

lardır: 

Birinciye bir kol saati 
ikinci ve üçüncü, birer mü -

reHepli kalem • 
Dördüncü, bcıinci, afttncıya bı· 

rer makineli kur~un kalem 
Yedinci, sekizinci, dokuzuncıl 

ve onuncuya birer çakı. 

• 1 - Cevaplara kupon ilavesi şari 
değildir. 

2 - Cevaplar 20 marta kadar 1<8 

bul edilir. 
3 - Adres ve lslmlet sarih of• 

malıdır. 

4 - Hikayenin aslını 22 mart18 

neşredeceğiz. 
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i tanbul Bö'ge san'at Okulu Satına:ma 
Kom·syonu Başkan~ığından 

Tahmin B. tlk tminat 
L. K. L. K. Miktarı Eksiltmenin T. G. S. Şekli Nev'i 4-

223 91 ) 34 a. ) Muhtelif el !aletleri 

372 33 ) 63 a. m. k.) " 
tesisat malzemesi 

357 55 ) 112.50 30 
" 

) 8 31937 pazartesi açık Motör trasvamotör için bobinaj 

) saat ıs malzemesi 

338 55 ) 14 " 
) Galvano plasto :ıfotleri 

125 04 ) 23 ) " " 
ınalze..mesi 

ll --

82 62 ) 6 " 
) Tahta ve sairf 

1 
Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

Bay (Suat Tenik), lstanbu. 
lun en gtizel manzaralarından 
ll_1Urekkep bir albüm vücudc gc
tırıniştir. (YEDlGÜN) tarafın. 
dan neşredilen bu albüm gtlzel 
~?toğraf meraklılarını cidden a. 
~kadar edecektir. Bu albümün 
fıyatı yalnız (15) kuruştur. Bü
tün bayilerden ve 1stanbuld3 
Ankara caddesinde Yedigtinün 
satış mağazasmdar isteyiniz. 

.. (15) kuruşluk posta pulu 
gonderenlcre bu albümden bir 
adet derhal gönderilir. 

Adres; İstanbul, Ankara cad· 
desi (Yedigün) Mecmuası ida. 

~·-~!m!'.1-C'hanesl. 

Son sistem makinelerle 

8 SAAT 
havalandırılan 

Venüs Pudrası 

1500 00 1 2,50 170 • 
İstanbul Bölge San'at Okulu Elektrik atölyesine tatbikat dersleri için cins ve miktar, mahi· 

yet, ve tahmin bedelleri yukarda yazılı eşya 2490 No.h kanuna tevfikan eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasının 937 vsikasını ibraza ve ticarethane namına gelecekler 
vekaletnamesini göstermeğe mecburdurlar. Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhase
beciliğinde yapılacaktır. İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen Muhasebeciliğe aşrtnameyi 
görmek istiyenler de okula başvum1aları ilan olunur. (987) 

1 
lstanbul Asliye Mahkemesci yeni

FllB•,111!1•••• T Ü R K İ Y E •••ımw-•ı.. leme bürosundan: Davacı Takohi ile 
1 Bcnsiyon Vense arasında yangından 

11, f b •k la 111 evvel mütehaddis lstanbul asliye mah Re f 8 r 1 B t f tt kemesi birinci hukuk dairesinin 921 
330 numarasında mukayyet davanın 

ANONiM ŞIRltETINDEN: . 
Sif İstanbul olarak beşbin tona kadar kesme şeker kapah 

zarf suretile mübayaa edilecektir. 
Şartname İstanbul büromuzdan tedarik edilebilir. 1 O Mart 

1937 Çarşamba günü saat 11 e kadar Bahçekaprda Taş Handa 
Şeker Şirketi bürosuna tekliflerin verilmesi ilan olunur. ............ ______________________ , 
Devlet Demiryollan ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

yenilenme muamelesinde 16 - 2 - 937 

tarihli tetkik celsesinde müddeialeyh 
Bensiyonvense ikametgahını de -
ğiştirdiğinden davet iyen in bila teb-

liğ iade edildiği mübaşirin meşru· 

halından ıınl~lmış olmakla ilanen 
tebliğat ifasına karar VC'rilıniş ve 
tetkik celsesinde 6 • 4 - 937 saat ona 
bırakılmış bulıınnurrıından yevmi mez 
k\ırda ve saatte bUroda hazır bulunul 
mnsı aksi takdirde gıyabında tetkikat 
devam edeceği tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere ilan olunur. C30539) 

Muhammen bedeli {16675) lira olan bir adet kar küreme ma
kinesi 15 4 1937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 

SATILll\ HANI'~ 
Kadıköytinde Bahariye Tramvay te 

vakkuf mahallinde Şekerci Bakkal so 
kağında 20 No. lu hane satılıktır. On 
arşın yüzi.i ve yirmi arııın derinliğı 
vardır. On odası bahçesi ve kuyusu 
vardır. Görmek istiyenler mezkur ha
neye huttasıl 18 No. lu evden analı · 
tarmı alabilirler ve pazarlık için Gala 
tad'l Havyar hanında 25 No. da Avu
kat Ferit Ressama müracaat etsin -
ler. 

ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe gimıek istiyenlerin 1250 lira 63 kuruşluk muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Hesmi Gazetenin 7 / 5/ 
1936 giin ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

. l=>udracılık fennın en son ~haseri· Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakta-
~· . ~·la~in ·e -~~;1, Jiır. (l09Jj 
Ar ileruı endişesine mahal yoktur. -----------------------------------
rııı aciıtı.nız ve hayalinizde yaşattığı- ~-ı••••----•••rı, .11ı Şark Dem·ryo'ları Türk 

Anon·m ş: rketi 
(\'E Pudra bulunmuştur. Bu da 
llUd Nüs) tilr. VENUS PUDRASILE 
ra l"a.lanan bir cild dünyanın en ta.-1 
ı:ıu~eUi güzelliğini ifade eder. Hiçbir 
c .ra VENUS kadar cildi mat tutup 
azıber .. ku ı gosteremoz. Sarışın, esmer, 

Boğaziç~ 
Mecmuasa 
Maıt sayısı 

çıktı 

" lrıra1 her tene uygun renkleriyle 
trı~ Çok kibar kokusile de rağbeti umu-
2'\~YE'Yi kazanan VENUS PUDRASI
ll muhakkak tecrilbc ediniz. Kulla-
trıanıar terkedemez, alışanlar bırn.ka- Memleketimizin en yük-
llı az. \'ENUS müstahzaratına: Tanın- sek kalem sahipleri HOSE-
ta;ş eczane. ıtriyat ve tuhafiye mağa- YIN CAH1D YALCIN, 
rrı· a~da en kıymetli yerler veril- AHMED EMiN YAL-

ti lŞtır. Deposu: F:vliva?nde Nureddin MAN, A.BlDlN DAVER, 
ca BURHAN CAH1D ve Dr. 

retha.ıesi - lstanbul. 
......___ GALiP AT A'nın en caz"p 
trı lsta.nb:ıı .Mahkemei Asliye Yenile- mevzular üzerine en nefis 
t e Burosuııdan: Davacı Takohi ile 1- yazılarını. 
~ak Rozani arasında yangından ev- Yüksek şairleri,miz: MİT-
eı mu HAT CEMAL ve FARUK 

tn . tehaddis ve Istanbul mahke- NAF iZ ÇA,. 
lh eı asliye birinci hukuk mahkeme· , ~ n1LIBEL'in 
"''lli edebiyatımıza 'eref veren 
~ n 927 330 numarasında mukay · manzumelerini okuyacaksı-r: davanın yenileme muamelesi sı - nız. Bu nüshada dünyanın 
in" lnda 16 • 2 - 937 tetkik celsesinde 

1 

cenneti olan Boğaziçinin 
liIUddei aleyh lzak Rozakiye gönde- fevkaU\de güzel tablo ve re-
01;:n davetiye bila tobliğ iade edilmiş simlerine hayran kalacaksı-
la Uğu mübaşirin mc..5ruhatından an· 1 nız. Mecmuayı; Şirketthay-
e §ıbnış olmakla ilanen tebligat ifa- riyenin iskele gişelerinde 
bl'tıa. karar verilmiş olduğundan ve ve bütün .milvezzilercie ara-
~U Sebeple tetkikat celsesi 6 . 4 - 937 yınız. 
~ü~t ~~a talik edilmiş olmakla mez- ı' il 
bı.ı1 gün ve saatle burada hazır bu- w• • w 

ır unulnınsı aksi takdirde kendisi - J Jccegı teblıg makamına kaim olmak 
ın gıyabında tetkikata devam edi . Uzcre ilan olunur. (30540) 

Maliye Vekaletinden: 
116/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacaaı 

~;velce ilan edilmiş olan nikel 25 kruşluklarla bronz 1 O kuruşh~k 
ttırın 1 Kanunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kal-
~tn takarrür etmiş olduğu ilan olunur. (443) {1108) 

Ankara Vifayetinden : 

ikinci Dave name 
ikinci ilan 

13 Şubat 1937 tarihinde fevkalade olarak toplanmıya davet 
edilen Heyeti Umumiye için Ticaret Kanununun 386 ncı madde-

1 sinde gösterilen ekseriyet hasıl olmadığından Meclisi İdare, Şark 
Demiryolları Türk Anonim Şirketi hissederlarını 19 Mart 1937 
tarihinde İstanhulda Sirkecideıki merkezinde saat 11 Yz te aşağı
da tafsilat gösterilen ayni ruz~amenin müzakeresine tekrar davet 

eder. 
Ruznamei Müzakerat: 
ı) İştira mukavelesinin tasdiki, 
2) Büyük Millet Meclisi tarafından iştira mukavelesinin tas

dik edilmesi şartile Şirketin vaktinden evvel fesih ve tasfiye mu
amelesine mübaşeret edilmesi, 

3)' Likidatörler tayini ve bunlara verilecek salahiyet ile tahsi
sat miktarının tesbiti, 

4) 1935 senesi dividantına ait olup 30 Mart 1936 tarihinde ini
kat eıden alelade Umumi heyetçe ittihaz olunan kararın iptali. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince, velevki bir his
se sahibi olsun her hissedar malik olduğu hisse adedine.göre reye 
malik olmak üzere işbu içtimaa iştirak etmiye hakkı vardır. 

işbu içtimaa iştirak etmek istiyen hissedarlar Şirketin esas mu
kavelesinin 54 üncü maddesi mucibince malik oldukları hisseleri 
en geç 11 Mart 193 7 tarihine kadar ~şağıdaki yerlerden birine de
pozito etmek mecburiyetindedirler: 

Türkiyede : İstanbulda, Sirkecide Şirketin Merkezinde. 
Avusturyada : Vienada, Oesterreichische Creditanstalt Wei-

Belçika da 

Fransada 

Holandada 

İıviçrede 

ncr Bankverein müessesesinde. 
Brükselde, 48 r.de Namur'de, "Banque de la So
ciöte Generale de Belgique,, müessesesinde. 
Pariste, 16 bd. des İtalicns, "Banque Nationale 
pour le Commerce et l'industrie,, müessese
sinde. 
Amsterclamda, M.M.Teizeira de Mattos mües

sesesinde. 
: Balde, "MM. Speiser, Gutzwiller et Cie,, mües-

sesesinde. 
. - Vilayetin Etimesut nahiyesinde yapılacak olan tohum te- Balde, "Banque Commerciale de Bale,, mües-

llnıııeme evi açık eksiltmeye konulmuştur. sesesinde. 
2 - Muhammen bedeli 1551 lira 52 kuruştur. Zürich, Bal, Geneve ve St-Gall'de "Credit Suis-

1!: 3 - İhale 4/3/ 937 Perşembe günü saat 15 de Vilayet Daimi se,, müessesesinde. 
1 

ncUmeninde yapılacaktır. Içtimam kanunen muteber olması şartile işbu içtimada gerek 
.. 4 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinde esaleten gerek vekfıleten temsil edilecek beher hisse için 5 Fransız 

t'0 rülebilir. · ı frangı tediye edilecektir. 
~ ~ - Taliplerin muhammen bedeli % 7 ,5 tutarı olan pey ak- ı Şark Demiryollan 
i~sı ve~a .. hususi idare veznesine yatırılan makbuz ile birlikte 1 Tür~ Anonim .Ş~rketi 

ale gunu müracaatları. (372) {960) Idare Meclisı 

ROMATiZMA 

Sinir ve soğuk 
al9ınl ğrndan ileri 
CJelen şic' detli 
ağrlları teskin 
ve izale eder. 

Türk Hava Kur 
Motör.ü Tayyare 

Her ea,. .... den 
arayınız. 

munun 
tebi 

1 - Ankarada Türk Hava Kurumunun Merkez binasının ar
kasında yaptırılacak Motörlü Tayyare mektebinin inşası kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı saat on altıda Ankarada Hava 
Kurumu .lVıerkez binasında yapılacaktır. ... 

3 - Keşif bedeli (149808) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (8740) lira (40) kuruştur. 
5 - Münakasa şartnamesi, inşaat şartları. planlar (25) lira 

verilerek Hava Kurumu merkez binasından alınacaktır. (1018) 

Sıhhat ve içtımai Muavenet Veka

letı ıskan Umum Müdür'üğünden : 
Muhacirler için (1000) bin adet araba pazarlıkla ima) ettirile

cektir. Pazarlık 11 3 937 Perşembe günü saat 15 de Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. İdari ve fenni şartname 
ler İstanbul İzmir Kocaeli İskan .Müdürlüklerinde ve Ankarada 
iskan Umum Müdürlüğünde Mevcuttur. istiyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek içın her talip bin araba için şartnamesinde 

yazılı fiyaun yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat 
vermeye mecburdur. (948) 

istanbul Limanı Sahıl Sıhhiye 

Merkezı Eksiltme Komisyonundan; 
1 - Anadolu Kavağında sabrk Sahi) Sıhhiye Merkezi binala

rının tamiri açık eksiltmeye ko::ıulmuştur. Kesif bedeli 166 7 lira 
50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - İdari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri Sekiz kuruş mukab:ıinde İstan

bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 2 Mart 937 Sah günü saat 14 de Galata'da Kara 

Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 125 lira 1 O kuruş muvakkat temi
nat parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler yaptıklarına dair bir 
ehliyet vesikası göstermesi şarttır. "93 7 •• 

P. T. T. lstanbul 
Müdür'üğünden: 

Vi ayet 

1 - Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatırası olarak sür
sarj ettirilen posta pulları seri halinde bütün posta merkezleri
mizce satışa çıkarılmıştır. 

2 - Her seri altı puldan mürekkep olup bedeli 95 kuruş olan 
bu pullar münhasıran seri halinde satılır. Seri harici valnız 6 ku
ruşluk pul satılır. 

Sayın halka ilan olunur. (839) 

İstanbul Liman Sahil Sıhhıye 

Merkezi Eksiltme Komisyonundan: 
• 1 - Tuzla Tahaffuzhanesinde çamaşırhane, kayıkhane, kö-

mürlük ve duşlar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin 
keşif bedeli 3697 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır 
A - İdari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri 18 kuruş mukabilinde İstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler . 
4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı günü saat 14,5 da Galatada 

Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 277 lira S() kurus muvak•:at te
minat venneleri 



Sigara da içseniz 
ADYOL.N 

Diş macunu kullanıyorsanız, d!şlerinizin 
daima temiz, daima beyaz, daima 
sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 
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Diş macunlarının en tesirli ve en nefisidir 

Daima Radyolinl 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhıye Mer

kezi Eksiltme komisyonundan; 
•1 - Tuzla tahaffuzhanesinde yapılacak yüz tonluk su deposu 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2736 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır. 
A - İdari şartname 
B - Fenni şartnama _ ... ' 
3 - İstekliler bu şartnameleri 14 kuruş mukabilinde İstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Sah günü saat 14 te Galatada 

Kara Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 205 lira 20 kuruş muvakkat 
teminat parası ile en az ( 5000) liralık bu gibi işler yaptığına dair 
bir ehliyet vesikası göstermesi şarttır. (1038) 

ŞAMBR DO KOMERS FRANSEZ D'lST ANBUL 
Cemiyetinin senelik toplantısı 20 Mart 1937 cumartesi günü öğleden 

Mnra saat 15 de Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde Ünyon Fransez bina· 
smda akdedileccği alakadarlara ilan olunur. 

'Res:·mli Hakiki Bir Vak'a 
GE C ve 

Görünmenin yeni ve ko~ay usulü 

aat 6 da yorucu 
bir me,guliyetten 
aonra, burutuk ve 
yorgun bir yüzü 
vardı. 

Bu yeni pudranın 
gon derece yapışma 
hassasını veren fev
kalade inceliği ade

Saat 6,45 
yeni ve ıihrimiz 
"4 de bir,, pudra
yı kullandı. Bir 
miknatiıin iğneleri 
cezbettiği gibi cild 
için ıon derece ya
pı,ma hassasına 
malik gayet ince 
bir pudradır. 

Saat 7 de fayanı 
hayret bir tenle 
genç ve terü taze 
görünüyordu. 

Yüz ve burun par -
!aklığı tamamen zail 
olmuş hatta bütün si
yah benler kaybolmuş 
tur. Bir defa pudra -
!anmak kafidir. Çün -
ki bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma
liktir. 

ta yüzünüzde gayri mer'idir. Eni 
samimi dostlarınız bile şayanı · 

hay~et teninizin, tabii güzellik
ten mütevellit olmadığına ~l 

den kat'iyyen müteessir olmaz 
olamıyacaklardır. Dışarda, yağ- ve yüzde leke ve tabaka teşkil 
murda ve güneşte veya deniz etmez. Tokalan pudrasnı, cildi
banyosunda veyahut tenis maç- nizde son derece yapışma hassa
larmda, içerde sıcak salonda smı veren ve f ev kala de ince olan 
dansta daima cazip güzellikte bu sihramiz ''4 de bir,, pudrayı 
Wr tene malik olabilirsiniz. kullanınız. Neticesinden son de-

Bu pudra. ne sudan. ne de ter- rece memnun kalacaksınız. 

TAN 2 - 3 - 937 ~===~--

POKER-PLAV ZUK Nezle ve ksürük Pastilleri 
1·PASTiL ANTiSEPTllC 

ZAY! - Tatbik mühilrümü . kay

bettim. Yenisini kazdıracağımdan 

KANZUk 
Boğaz ve Akciğer nahiyelerini t~ 
mizler. Seı kısıklığını açar. T enef füı 
yolu ile geçen bütün hastalıklardan 
korur. Ye,il renkli paıtillerdir. 

2·PASTiL LEOrt 

KANZUK 
Kodein ve T olü Balaamı ile hazır· 
lanmıt öksürük paıtilleridir. Lezzeti 
latif ve tesiri kat'idir. Penbe renkli 
pastellerdir. 

KANZUK markasına dikkat 
zayi milhürün hükmü yoktur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi: BEYOGLU - IST AN BUL Mütekaidini askeriyeden: Cemal , ____________________________________ ., 

Emlak ve Eytam Bankasından istanbul Limanı Sahil Sıhhıye Mer-
i L A N kezi Eksiltme komisyonundan: 

Mütekaidin 
iskontosuna 
ilan olunur. 

eytam ve eramil 
Martın altısında 

maaşatının 
başlanacağı 

Nafıa Vekaletinden: 
Sıvas - Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve 

Fırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inşa ve 
montajı "ve lüzumu halinde ripajı,. kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/ 4 937 tarihinde saat on beşte Ankarada Na
fıa Vekaleti Demiryollar İnşaat Dairesinde yapılacaktır. "' ---,,. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3952.70 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi mukavele projesi vesair evrakı 270 

kuruş muk'!bilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.lı kanun muci

bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5/ 936 ta
rihli ve 3297 No.lı Resmi Gazetede ilan edilen talimata göre ve
rilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini 
havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
2/ 4 '937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryolları lnşaat D.ıı· 
iresine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
köprü montajım muvaffakıyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

Belediyeler Bankasından: 
Ankarada Hul{uk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan 

Belediyeler Bankası için yaptır.ılacak mobilya, mefruşat ve deko
rasyon işleri, aşağıdaki şartlar altında ve kapalı zarf usuliyle ve 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 
2 - Eksiltmeye konulan mobilya, tefrişat ve dekorasyon iş

lerinin nelerden ibaret olduğu eksiltme şartnamesile, mukavele
name projesinde ve bunlara bağlı plan, resim ve projelerde göste
rilmiştir. 

İstekliler bu evrak ve resimleri Bankanın istanbulda Galatada 
Bahtiyar hanında bulunan Kontrol Mimarı Bay Seyfinin büro
sundan yirmi lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 Mart 937 Pa21artesi günü saat 15 de Ankara
da Belediyeler Bankası idare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerde bulunması şart olan vasıflar. 
A - Eksiltmeye konulan mobilya işini yapabilecek kudrc't ve 

kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane 
sahibi olmak; 

B - Son üç sene içinde bir defada taakal 30.000 liralık bir mo
bilya işini nizasız ve ihtilafsız olarak muvaffakıyetle ba~a.rmış 
olmak. 

C - As'gari 30.000 liralık itibarı ma1isi bulunmak. 
D - Muhammen bedelin <}10 7,5 u nisbetinde muvakkat temı

nat vermek. 
5 - istekliler teklif mektuplarım ve şartnamede yazılı diğer 

vesikaları azami 8 Mart 937 Pazartesi günü saat 12 ye kadar An
karada Belediyeler Bankasına göndermiş olmaları ve eksiltme 
saatinde bizzat veya vekillerinin eksiltmede bulunmaları la
zımdır. (381) (973) 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma komisyonundan: 
1 - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000) metre 

Kışlık Erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçilen 
(42,300) metre kaputluk kumaş 3/ 3/ 1937 Çarşamba günü saat 
( 10) da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme şartnamesi (1491) kuruş karşılığında Komis
yondan alınabilir. İlk teminat (15691) lira (40) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını belli günde saat dokuza kadar Komisyona vermiş 
olmaları. (350) (876) 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Umuml oe§nyatı idare eden: S. SAU.\I 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

1 - Tuzla Tahaffüzhanesi makine aksamı, iskele ve saire 
tamiri ile iki adet su tankı inşası açık eksiltme~ konulmuştur• 

Keşif bedeli 2984 lira 7 5 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler suıılardır. 

A - İdari şartname 

B - Fenni şartname 
3 - istekliler bu şartnameleri 15 kuruş mukabilinde İstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 937 Salı günü saat 15 de Galatada Ka

ra Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme Komisyonun• 
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 224 lira muvakkat teminat par .. 
sını veznemize yatırmaları şarttır. (1037) 

DAHA PARLAI< VE 
OAH A UCUZ JŞIK VERiR 

·IŞIK VERMEKTE DEV Gll3t 
CERYAN SARFINOA CÜCE Gt9 

Türkiye Umumi Mümeuilliği: 

HELiOS müessesatı 
İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 • 126 - 128 

(yeni binasında,) 

.. .................................. ... 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir. 

5. ci keşide 11 / Mart/ 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

hk iki adet müklfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 günü aksamma kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 
bilet Üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden : 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çarum, To
kat ve Sivasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve 
edilecek olan muhacirler için 2500 çift (beş bin adet) öküz pazat• 
tıkla satın alınacaktır. Pazarlık 10/ 3/ 937 Çarşamba günü saat ıs 
de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. 

idari ve fenni şartnameler İstanbul Kayseyi, Sivas, Adana, Er 
zunım ve Kars Vilayetleri iskan Müdürlüklerinde ve Ankara<i' 
İskan Umum Müdürlüğünde mevcuttur. İstiyenler bu yerlerdetı 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip beş bin öküz için şartnamede ya
zılı muhammen Fiyatın yüzde yedi 'tiuçuğu nisbctinde muvakkat 
teminat vermeye mecburdur. (947} 


