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Balkan Antantı toplantısı 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Atin.adak i Konsevde 
Mühim Sivasi 

Neticelere Varı ıvot 
ISTIKLAUNE KAVUŞAN 

HATAY YURDU 

Bir Fransız mecmuası müstakil Ha 
' tay hududunu böyle çizmiı 

Hatay da 
karşı 

hareketi 

Dünkü toplantıda Avrupa . "" . . 
sıyası vazıyetı 

etrafında görüşüldü 
Resmi tebliğ neşredilecek 

Atina, 16 (TAN muhabirinden) - Balkan Antantı Konseyi 
bugün de Yugoslavya Başvekili ve Hariciye Nazırı Doktor Sto
yadinoviçin reisliği altında toplanarak çalışmasına devam etti. 
Konseyin müzakereleri çok samimi bir hava içinde geçtiği anlafı· 
lıyor. 

Türklere 
tazyik 
durmadı 

Bugünkü Konsey görüşmelerinin 
mevıuunu, Balkan Antantına dahil 
dört devletin beynelmilel siyaset 
karşısındaki vaziyetleri teşkil etmiı· 
tir, denilmektedir. 

Yunan Bapekili bir nutuk söyledi 
Mti?.akerelerin yarın akşam (bu ak 

şam) sona ereceği ve sonra da resmi 
bir tebliğ neşredileceği haber verili _ 
yor. Bu tebliğde konseyin vardığı ne
ticel~r tebarüz ettirilecektir. 

Sulr~uen~n Demir gö"miek feşki
atz mensuviarz tahrı kata 

Bu.gün saat 11 de murahhas heyet
ler meçhul askerin mezarına mera -
oimla ~Aı,,..-1.ı~u" lrn}r..ı-ı~. Dlı J!Jrz.tun 

alayıle muzika merasime iştirak et • 
ti. Merasimden sonra Yunan kralı 

S. M. Jorj önce M. Stoyadinoviçi, 
5onra Rüştü Arası, daha sonra da 
Romanya Hariciye Nazın M. Anto • 

azamf şiddet verdıler 
''V neskoyu kabul bu~"llrdular. Tevfik 

atani .. Partisinin bir 9azetesi Türklük Rüştü Aras Şef Atatürkün selam 

. 
aleyhinde hezeyanlar savuruyor ıarını s. M. Krala bildirmiştir. A. Atina, 16 (TAN muhabirinden) -

d nkara, 16 (TAN muhabirin- Yunan Baş\'f!kili M. Metaksas ve 

ıcern) :-.Suriyeden gelen haber- ı,-------------. 1 refikası, dün akşam misafir Balkan 
SPOR MÜSTEŞARLIGI NAM- ı tı · hh h nıa~'kgıttikçe artan bir dikkat ve dev e en mura as eyetleri şere • 

a c lb kt ZEDI ADNAN ERTEKiN (Arkası Sa. 10 Sü, 1 de) 
d ki e etme e ve önümüz-
e. Cenevre müzakereleri has-

~sıyet~e. beklenmektedir. Vata -

le ~artısıne mensup bazı kimse

r ~·Sancağın bir sömürge ola
~ ıdaresinin şahsi menfaatle

' olan koloni memurlarile birle
,;;c-k halkı Sancak üzerinde si-
~lı bir .. d 1 · b muca e eye davetlerı 
\' tırada tehlikeli bir oyun olarak 

f;:ıflandınlmaktadır. Maama • 

<la hallon. bu tahrikçi propagan

k ... Ya kapılmamaları Suriye ef -
arı um · · d h · · a la umıyesın e akıkatın 

v n Şılınakta olduğu intıbamı 
ennekted' li ır. 

t\lb atayda. tam bir sükun vardır. 25 
"e 1~.tr beklfyen halkın halinde vakar 
tayı~dal görülüyor. Anavatandaki Ha 
lnesı arın pasaportlarının vize edilme 
7 k teessürle karşılanmaktadır. 
0~ ırıf ık arfıyor 

leın~ep, 16 (Hueusi) - Demir göm
~ ertn taşkınlıkları gitgide artmak 
htr ~· 12 şubat günU, saat 16 da, şe· 

çlnde gezintiden dönen Demir 
'-- (Arkası Sa. 4 Sü. 6 da) 

------------------Japonya da 

Spor için 
müsteşarlık 
kuruluyor 

Hüseyin 
CahitM Vali 

davası 
Dünkü celsede iki dava 

tevhid edildi 
lzmit, 16 (Tan muhabirinden) 

Bugün lstanbul valisi Muhiddin üs • 
tilndağ - Hüseyin Cahit davasına de
vam edilmiştir. Vali Muhiddin ve ve· 
killeri mahkemeye gelmemişler, 1s • 
tanbul belediyesi avukatlarından Ha· 
mit, Son Posta gazetesi vekili E.sat, 
Açık Söz gazetesi namına avukat 
lrfan Emin davada hazır bulunmuş· 

lardır. 
Duruşmaya. İrfan Eminin, basılan 

bir yazının tabi olduğu usul ve kai· 
deler hakkındaki izahatile başlannı.ış 
tır. Avukat, bu işte valinin devlet na 
mma hareket ettiğini, yazının tashi
hine lüzum hasıl olduğ'unu bu iti -
barla davanın da ~latbuat Kanunu -
nun 65 inci maddesi çerçevesi içine 
giremiycceğini söylemiştir. 

"TAN iN " 
FOTO 

Muhabirinde ı 

aşvekil dün çok 
etraflı tetkik er yaptı 

~~~~ Deniz tesisatını 
Güzel san' atler 

Akademisini gezdi 
"Pek Yakında Burada Türk 

Elinden Çıkmış Gemiler 
Göreceğim .. 

Şehrimizde bulunan Ba,vekil ismet lnönü, 
dün refakatinde lktısat Vekili Celal Bayar oldu· 
ğu halde, fehirde mühim bazı tetkiklerde bulun
muşlar, alakadarlardan izahat alarak, yeni di • 
rektifler vermit ve ikti&adi müesseselerimizde 
görülen muvaffakıyetli çalı§malardan dolayı 
memnun olmu~lardır. Eğe güvertesinde iktisat Vekilimiz Celô/ Bayarla 

Sırt hamalhğı 
derhal ve tam 

manasile kalkacak 

J 

B~vekilimiz, dün, saat 13,30 da. 
Ege vapurunda şereflerine verilen zi 
yafette bulunmuşlardır. Bu ziyafette 
lktisat Vekili Celal Bayar, Kalem 

Son facia karşısında Dahiliye 
Vekili çok yerinde bir 

tamim gönderdi 
Ankara, 16 (A.A.) - Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel Sekre

teri B. Şükrü Kaya C. H. P. llyönkurul, Halkevi başkanlıklarına 
ve Genel İspekterliklere aşağıdaki tamimi göndermiştir: 

''İstanbulda sırt hamallarmdan bir yurttaşın yükünün ağırlığı 
~!tında öldüğünü büyük teessürlerle haber aldım. İnsanlığın ve 

ınsafm hayvanlara bile reva görmediği böyle işkenceye insanla

rın mahkum olması her diyar için ayıp teşkil eder. Sırt hamallığı 
meselesi aşağıda sureti bağlı 4/ 4/ 936 tarihli 117 /50 numaralı 
tamimle ne yapılmak lazım geldiği bildirilmişti. 
Türl<iyede bir çok şehirler tedbir • .,.-------

ler bularak bu sefil manzaranın orta ..------------• 
dan kalkbğını, hazin facialara mey • 
dan verilmediğini memnuniyetle gör. 
mektedir. lsta:nbuldaki acı hadise gös 
teriyor ki memleketin bazı yerlerinde 
hfıla bu kötü ıtiyat devam etmekte -
dir. Tarihi, numarası yukarıda yazılı 
emir dairesinde tedbir alarak sırt ha
mallığının ortadan kaldırılmasını tek 
rar rica ederim ., 

Bir de, şehirlerde yoğurtçu, sucu, 
sefertası ile yemek t~ıyan bazı kim. 
seler omuı.lannda iki tarafa eşya a
sılı uzun sırıklarla geleni geçeni ra
hatsız ettikleri ve yollarda gelip git
menin intizamını bozduklarından şi
kayet olunuyor. 

Bir çok vatand~lardan alman bu 
şikayet çok haidı ,.e yerindedir. 
:Mevzunun derhal kaldırılması ve ica 
raatı havi cevabınızı rica ederim.,, . 

Yuicarıki tamimde zikri geçen 117 
-50 numaralı 4. 4. 936 tarihli tamim 
suretidir : 

. .... Vilayetine . 
" Büyük sehirlerin ve bilhassa dJş 

ticaret ve toptan ticarete merkez O· 

lan limanlarımızda, eşya nakliyatı, 

eski iptidai halini hala muhafaza et
mekte ve insan sırtiyle yapılmakta -
dır . 

Hamallıık, nihayet bir kül olan 
nakliyat işinin kademelerinden biri -

( Aricası Sa. 10 SU, 2 de) 

Filis+·nli Fevzi 
Kavukçu ırakta 

Tevkif Edildi 

Feni Kavukçu 

Mahsus müdürü Vedit, Vali Muhittin 
Üstündağ, Deniz Müsteşarı Sadullah 
Güney, Denizyollan, Liman, Akay u· 
mum müdürlerile iktisat müsteşan 

Fon Der Porten, deniz ticaret direk· 
törü Mü.fit Necdet ve deniz ticaret 
mektebi müdürü Zeki de bulunmuş-o 
lardır. · 

Kızaklarda 
Bu ziyafetten sonra. Başvekilimiz, 

refakatindeki heyetle birlikte bir mo
töre binerek Halice, c.ski Valde ve Tat 
kızaklannn gitmişlerdir. İktisat Ve
kili ile deniz mUsteşan, lsmct lnö.
nüne burada beş senelik sanayi prog 
ramına dahil olan tersanemizin tev. 
sii ile bilhassa Valde ıkızağmdan ne 
suretle istifade edileceği hakkında 
izahat vermişlerdir. 

Yeni Gemilerin Yanında 
lsmet İnönü, burada Vangölü için 

inşa edilmekte olan 150 şer tonluk 
iki _pemi hakkında da malumat al • 
mıştır. Verilen izahata göre, bu gemi 
ler Vangölünde işletilecektir. Gemile 
rin birincisi Mart nihayetinde parça 
halinde Vana gönderilecek, orada 
monte edilerek teslim olunacaktır. 1-
kinci gemi, gelecek Teşrinisanide tes 
liın edilebilecektir. 
İsmet lnönü, kızaklarımızın mll • 

kemmel bir tersane haline konulma
(Ar.kası Sa. 10 Sil, 3 de)' 

Tra vay 
ücret eri 
ucuza 

Yeni Bir Tarife 
Hazırlandı 

Ankara, 16 (TAN muhabirin· 

den) - Nafıa Vekaletinde İs· 

tanbul Travmay Şirketinin yeni 

tarifesini hazırlamak üzere bir 

müddettenberi devam eden mil· 

zakereler sona ermiş ve öğren· 
diğime göre, Tramvay Şirketinin 

tarifeleri 1 Mart 937 tarihinden 

itibaren şu şekilde indirilmiştir: 

64 kişi 
facia kurbanı 

Aydın Meb'usu 
Adnanın Tayini 

Muhtem·eı 
Hüseyin Cahit, bütün bu izahata 

cevap verdikten sonra, suçluları kur ,_ıcr-... _.---... _..,,...._.__.._.l"llL.-._.--.-.~ııııı~-._...,~ ... _ ...... .,..--. • .,, .... _.,---._ .... _.._.._......... 

tarmak için sar!edilen gayret.lere ma MEKTEP 

Filistinde Arap harekatının başın -
da bulunanlardan Fevzi Kavukçu son 
günlerde ırakta bizim aleyhimizde p· 
ropaganda yaptığı için Irak hüküme
ti tarafından tevkif ve nefi edilmiş
tir. Tafsilat üçüncü sayfamızdadır. 

YEDiGÜN 

Vergiler ve bilfımum rüsum hariç 
olmak üzere yeni tarifeler birinci 
mevkide 1 ve 2 kıt'a için 5 kuruş ye
rine 4 kuruş 10 para, 3 ile yedinci 
kıtalar arası için 7 ,5 kuruş yerine 6,5 
kuruş alınacaktır. İldnci mevkide ı 
ve 2 kıt'a için 2,5 kuruş yerine 2 ku
ruş 10 para, 3 - 7 kıt'a için 5 kuruş 
yerine 4kuruş on paradır . 

tıııd ok~?ı 16 (A.A.) - !vata eyale • 
tı t~ hukUm süren bir kar fırtınası 
ne 2;slnde 59 kişi ölmüş, iki mektep 

J ev yıkılmıştır. 
1ttO:Ponyanın şimalinde kain Hokka· 
dıl'tı-ı.a demriyolıunu örten karlan kal 
btr akla meşgul olan 30 ameleye 
lllıı ~~n ça:rpmı9 ve bunlardan beşi 
~~ Olunıune ve beşinin de yaralan • 

llıa sebep olmuştur. 

Ankara. 16 (Tan muhabirinden) 
Türkiyede bütün spor teşekkülleri, 

cemiyetçi ve inkılapçı bir hüviyet ala 

bilmek için Maıırif Vekaletine baO-h 
• !:> 

olarak kurulacak bır spor müsteşar-
lığı makamına raptedilmektedir. 

Spor müsteşarlığına Aydın mebu
su ve 'rürkspor Kurumu umumi mü
fettişi Adnan Ertekinln getiıilmesi 
km·vetle muhtemeldir. 

hal olmadığını ve devleti temsil e • MUALLiM 
den bir valinin vatandaşların haysi· 
yellerile oynamıya salahiyeti bulun· TALEBE 
madığmı söylemiştir. Maarif Velc6/etinin Kültür faali· 

Mahkeme, eski kararında ısrar et· yetimize ait çolc hoıa gidecek, gö
miş, Muhiddin üst Un dağın Akşam ga ğüs kabartacak bir isfafisf ik vücuda 
zetesile Hüseyin Cahit aleyhine aç - gefirmiıfir. LiiHen üçüncü sayfayı 
tığı mukabil davanın bu dava ile tev 
hidine ve muhakemenin 2 Mart Sa
lı gUnUne talikine karar vermiştir. 

açımı. 

En kıymetli muharrirlerin, en gü
zel yazılarile bugün çıkan Yedigün 
Türkiyenin biricik mecmuasıdır. Bu 
sayıda: Hüseyin Cahit, Reşat Nuri, 
İbrahim Alaaddin. Ercümend Ekrem, 
Sadri Ertem, Vala Nurettin, Mekki 
Sait, lbrahim Hakkı Konyalının çok 
gUzel yazılarını bulacaksınız. 

Asker ve mektepliler için 2 met 
mevki seyahat etmek kaydlyle her 
krt'a için 2,5 !kuruş yerine 2 kuruştur. 

Yeni tarifelerin eskilerine nazaran 
olan tenzllA.t nisbeti yilzde 13,40 -
20 arasında tehalüf etmektedir 
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CENUP 
UDUDUNDA 

No. 35 

uıa 
cu u bir 

Yazan : MOMT AZ F AlK 

a26mev
ilkmektep 

Öğretmen Nuri Attilayı a'enen 
tebrik etmek vazifemdir 

Rcsliliıyinda gezilecek, gôrülecek büyük şehirden talebe yok. Öyle mi? 
hıçuır şey yok. Hutun evler bınbıri - - J<~vet, hepsi buralı ... 
ne benzıyor. Bütun evler kerpıç stan Bütün bu çocuklar, ne ıt .. falt cad-
dart bır kahve, bir bakkal var. Dük- deyi, ne elektriği, ne tramvayı ne de· 
kanların hepsı de bundan ibaret. nizı, ve hattiı. ne de büyük bir nehn 

Burada bırkaç kişi ile ahbap ol - görmemiş vatan evlatlarıydı ... 
muştum sordum: Bir tane.sine sordum: 

- Et yemez mısiniz? - Deniz nedir? .. 
- Yeriz amma, burada kasap yok. - Büyük su parçası_ 

Vaktile hır kasap açmıştı. İşletemedi. - Onu bırak. Ve deniz dıyınce se-
Şımdi et lazım olunca ya Viranşehir-ı nin aklına ne geliyor onu anlat ... 
den getirtiyoruz. Ve yahut birkaç ki - Deniz ... Büyiik· bir havuz. 
şı bır olup bır koyun kesiyoruz. - ?\ e kadar büyük? Şu karşı ki şe-

- Öteberi manifatura ihtıyaçla - hir kadar biiyük mü?. 
rınız olursa? - Belki o kadar, belki ondan dn 

- İğne, iplik düğme gibi şc)·ler büyük ... İçinde vapurlar yüzüyor. 
bakkalda var. Patiska ve basma gibi - Vapuru bilir misin? .. 
şeyler de Viranşehırden geliyor.. - Resimlerini gordüm ... 
Sıgaram kalmamıştı. Bir adamı - Vapur nedir? .. 

yolladım. Dört paket Serkldoryan - İçine insanlar biner denizde kar 
arattım. Serkldoryan ancak iki pa- şıdan karşıya geçerler ... 
ket vardı. O da ınhisar idaresinin es- - 1\aç kişi biner? .• 
ki paketlcrindendi. Hani yansı kır- - Beş kişı on kişi... 
mızı yarısı beyaz boyalı paketler var - Yüz kişi binemez mi? .. 
dı ya onlardan.. • - O zaman çok büyuk bir \-aııur 

- Burada dedim. En çok hangi si olmalı ... 
gara içilir? - Öyle vapurlar var mı? 

- Halk, dediler. 4,5 kuruş... - Vnrdır elbet. .. 
Ben de Halk sigarası aldırdım. Ha- Ömründe denızı görmiyen, h6ynk 

ı.;katen güzel bir sigara idi. Ben, hat şehri bilmiyen ve belki de hiç görmi 
tiı. buna alışacağımdan korktum: 1 yeeC'k ve bilmiyecek ... Olan bu çocuk 

R ··1· d ·ı k 7 , hırla görüşmek o kadar hazin oluyor esu ayın a gezı ece ne var . ~ e . . . 
7 kı .... Bır tanesıne sordum: 

var... 
1 

k ., 
M kt E t b . · R .. 1• b"' - Büvüyi.ince sen ne o aca sın .• 
J: e ep... ..ve ızım esu ayın, u v 

.. b f k ı · -. - k b - Asker .. tun u a ır ıgıne ragmen me tep a- k ., 
· · di - Asker olup ne yapaca sın .. 

kımmdan kuvvetlı ve zengın .Mekte 

1 

\' .
11 

h' t d 
be "tt"k G b" ·· ~ tm - atana mı ete ızme e ece -

gı ı . enç ır ogre en var - W• 

dı: Nuri Atilla ... Hayatını senelerden 

1 

gım. N 
1 

h" t d k · ., 
. . . K - a.sı ızme e ece sın ... 

ben bu mektebe va.kfetmışti. en - .. . . . 
d. ·1 k ;;,,, k .. lt"" - Duşmanlar gelırse hızım yerle-

h~sbı. eb. onuştu16 ... km za
1
matn_ ·u ur~sa- ri almak isterse, onlara karşı koya· 

ı ı ır genç e ·arşı aş ıgımı gor - • 
d .. B '" .. k" ~ 1 . cagım ... 

um. utun zev ı, eg encesı, meşga- J> k" 1 1 n·n·ı al . - · - e ·ı sen on ann yer c -
lesı burada bu çocuklarla ugraşmak . . . ., 

. . k . p • • h kk mak ıstemez nıısın ... 
onları yetıştırme tı. Kcndısı a m-
da duyduğum takdir hislerini burada - Ilayır. Benim kimsenin malında 
nlenen yazmıya mecburum. . gözüm yok.. Bizim yerlerimiz bize 

Hep• beraber emıfları dolaştık. Üç kafi ... Bakın bu kadar tarlayı eksek 
smıflı fakat tek öğretmenli bir mek- bize nekndar buğday verir! ... 
tepti burası. 23 talebesi vardı. Bun - Rcsülaymda bir ilk mektep çocuğu 
hırdan 12 si kızdı ... Bir talebeyi kal- nun bu sözleri beni çok heyecanlan • 
dırdım ve kitabındaki bir parçayı o- dırmıştı. Türkiyenin antirevizyonist, 
kuttum. Yeni harfleri gayet güzel o- yeni toprak istemiyen ilhak istemi
kuyordu. Acaba yalnız okuyor fakat yen siyasetini bir Türk çocuğunun 
anlamıyor mu diye merak ettim. Ve ağzında bu kadar samimi bu kadar 
okuduğunu anlatmasını söyledim. Ki candan ifade bulunduğunu görmek 
tabı kapattı ve anladığını kitapta ol- kimi sevindirmez ... 
mıyan ci.imlclcrle anlattı ... Belli ki öğ Küçür.ük bir hudut nahiyesinde 
retmen Nuri Atilla çocuklarile adam genç dirı~ağları bu kadar kudretle ter 
akıllı meşgul olmuş... biye eden ve hiç şüphe yok ki, birçok 

- Bunların hepsi yerli mi?.. yoksuzluklar içinde çalışan genç öğ-
=-· retmen Nuri Atillayı tekrar tekrar - r..~·et ... 

- Yani buralı .. lstanbuldan, b~ka tebrik etmek bir vazifedir. 

Bir ltalyan Gazetecisi 
Geldi 

!ta.lyanm en büyük gazetelerinden 
biri olan Stampa gazetesinin başmu. 
harriri Giordano Tulio şehrimize ge
lerek Perapalas oteline inmiştir. 

Giordano Tulio, bugün Ankaraya 
gidecek ve orada ltalyan Büyük El
çisinin tavassutile hüktımetimiz erka
nile mülakatlar yapacaktır. Muhan;r 
bundan başka memleketimizin muh • 
telif yerlerinde tetkik seyahatleri ya
parak yeni Türkiye hakkında eserler 
yazacaktır. 

Şoförler Cemiyeti Se
çimi Bugün Bitiyor 
Şoförler cemiyetinin yeni idare he

yeti seçimine dfin de devam edilmiş

tir. Rey sandığı, dün sabah Kooıköy 

ve Usküdarna, öğiedıon sonra da Be

~.iktaş ve Taksimde dunnuştur. Diln 

akşama kadar atıl:ın reyler üç yUzü 

bulınuştur. Sand!K, bugün tekrar ce

lJliyet merkezinde bulundurulacak ve 

:enat Uçte sandık açtlarak reyler tas-

n f 

DÖRT KiŞi KUMAR 
OY ARKEN TU

TULDU 
Polis, dün iki kumar cilrmC meşhu

du yapmıştır. Birisi Halaskiı.rgazi 

caddesinde 1.31 numaralı Ermanın 

kahvehanesinde olmuştur. Artin ile 
Mustafa Kumar oynarlarken Emni
yet ikinci şube memurları tarafım;an 
bastırılmt~l'lr ve 331 kuTU' kumar 
parasile beraber yakalan.-r.ıı;l:ınlır. l· 
kinci kumar had.sem de Bozdoğan 
Kemerinde Hüscyın~n kahvehanesin • 
de geçmiştir. Şükril ile dokumacı Ha
lil 31 oynarla.-l:en yaka1anmıı;lardır. 

................. ~·······__..· • ı 
i lstanbulda "Ulus" 1 ! ULUS gaıelesini lslanbul ı• ! okuyucu/art Köprüde Kadı -
f köy iskelesinde gazeteler sa- $ 
ı tıcm Kemalde erkenden bu- • 
• /urlar. Beyoğlunda Hoıef ve f 
: ~ubelerinde de " ULUS,, sa - ı 
i tılmaktadır. J 
: ...................................... . 

Bu yıl az 
seyyah 
gelecek 

Geçen sene içinde alelade posta. va
purlarile 20393, transit olarak geçen 
vapurlarla 38140, seyyah vapurlarilc 
10540, semplorı ekspresle, konvansi
yonelle 1477 olmak üzere lstanbula 
71,177 seyyah gelmiştir. Fakat ou se
ne Istanbula uğrayacak vapurlar ge
çen ~enekınden daha azdır. Bu iti -
barla bu sene lstanbula vapurlarla 
geleceklerin adedi daha az olacaktır. 

Bundan başka, 12 mayısta. lngilte
re kralı Altıncı Jorjun taç giyme me. 
rasimi yapılacağı ve yine mayıs ayı 
içinde 1937 Paris beynelmilel sergi~i 
açılacağı için buralara Amerika ve 
ıfünyanın her tarıı fıııdan seyyah akı
nı olacaktır. Bu da Istanbula gc-letek 
seyyahların miktarını azaltacaktır. 

Alakadarlar, Londrada ve Paris 
sergisinde lstanbula seyyah celbi i
çin büyük mikyasta rekliim yapılma
sını temenni etmektedirler. 

Eşığe büyü 
koqmuşLar I 

Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahal
lesinde oturan Fatma, dün sabah ka. 
pısının eşığinde leylek tersi, şeytan 

tırnağı, günlük ve daha bir çok to
humlarla yapılmış bir çıkın büyü bul
muş ve polise müracaat etmiştir. Po
li~ suçlu olarak Salihle arkadaşını 

yakalamış ve tahkikata başlamıştır. 

Belediye Şubelerinde 
Lüzumsuz Telefon 
Görüşmeleri Y apd-· 

mıyacak 
Alman bütün tedbırlere rağmen ~ 

lediye merkez ve şubelerindeki tele
fon muhaverelerinin gün geçtikçe ço
ğalması nihayet vali ve belediye reisı 
ı\1uhıddın Ü5tündağın da sabrını tü
ketmiş ve dün kendi ımzasıle bütün 
belediye merkez ve şubelerile kayına
kamlık ve nahiyelere ihtar mahiye -
tinde son bir tamim gondermiştir. 

Bu tamimde, 935 yıhndanberi tele
fon muhaverelerinin mütemadiyen 
ç o ğ a 1 m a s ı bütün telefon 
makinelerinin derhal sökülmesini i
cap ettirecek derecede arttığı, fakat 
gerek şehir halkına ait mübrem iş

lerin süratle görülmesi, gerek şehrin 
inzibat ve asayişi itibarile bu hare
ketin doğru olamtyacağı yazılmakta 
ve sonuncu olarak yapılan bu tami
me riayet edilmesi katiyetle bildiril

mektedir. 
Bu tamimle verilen emre göre, san

tral olan yerlerde santral mf>murlan 
görüşmeleri not edeceklerdir. Resmi 
işler için liizumsuz yere göriişen~erle 
hususi muhaberede bulunanlar bu 
muhabere ücretlerini tazmin edecek· 

!erdir. 
Santral bulunmıyan şube ve müdür 

Jiikler için de o şubenin bir ayda 'kaç 
telefon muhaveresi yapabileceği bir 
liste ile tesbit edilecek, bunun hari
cine çıkılırsa fazla mükaleme alaka
dar şube miidürüne ödetilecektir. ........ ~..-...-.~ 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

M ua llim mekfop1erinl bitirip te 
orta nıelitep nuıallimi ohruı.k 

isti~·enler be-henıehal peda~oji ensti • 
tiisiinde cle-rs göre<'f'klerdir. 

• 
M ~.-..in orta okul tiirkçe mual -

limi ~lahınut~ Ak"aray orta 
okulu miidiirlüğiine ta~in olunmu, . 
tur 

• 
B urc;a jn nd:ınna kumandanlı~ • 

na hinhaşı İsma il Hakkı Yıl
nm7 tayin ohınmu.; \ 'e buraya J:f'lİp 

va:f.ifesine ha.,ıamı'.:'t ır • 

• 
• Jkın~ktf'pl ı-rin miifrf\(lat pro-
1 ~ramlanmlaki tomf'l harfi 

cfon ilı-n hiiyiik mnthna hn rflt'rinin ya-
7IlıŞ .,eldllc-rin l tt'hartiz ettisen kı -
sım df'ğişti rilecckt1r 

• 
U• • ni\'ersitl': fe lsefe tarihi or fli -

nary~\i prof~örü Fon Ans 
t~r ön ümii7.rl l'llrl oomn ~in\i öi:'lrden 
en·pJ hir açrlış dersi yapacaldn. ........... -..... -~ 

17 - 2 - 937 - ~ 

Çürü çorap yapılmıyaçak 
~------------·--------------------___,,,. 

DÜNKÜ TOPLANTIDA 
MUNAKAŞALAR OLDU, 

BAZI ESASLAR BULUNDU 
1 
• pek çoraplar hakkındaki son şikayetler üzerine İktrsat Ve

kaleti tarafından hazırlanan proje dün de Ticaret Oda
sında tetkik edilmiştir. Bütün çorap fabrikatörlerinin iştirak et
tiği bu toplantı bir hayli münakaşalı olmuş ve görüşmeler geç 

vakte kadar sürmüştür. 
-ı Fabrikatörler, Vekaletin projesine 

K • • .., f _ 1 verilecek cevapta esas itibarıle muta
/ Z Q gr e men bık kalmışlardır. Fakat, bunlardan 

bir kısmı, karara karşı bazı ıtırazlar-

ok l J k ' da bulunmuşlardır. 
LJ unua [ Dün hararetli münakaşalardan son-

Müsamere 
ra tcsbit edilen esaslar şunlardır: 

l - I<~abrikatörler yapacakları ço
rapların üzerine kendi fabrikalarının 

Evvelkı akşam Çapa Kız Oğretmen markasını \"Uracaklardır. 
okulunda muvaffakıyetli bir müsa - 2 _ Yapılacak çorapların boylan 

mere verildi. ile numaraları arasında mutabakat 
~iektep müsamerel<>ri, yeti~e:ı genç 

kı?.larımızın raks gibi, inşat gihi. tem 
sil gibi sanatlercJ.::kı kabıliyctlerıni 

gostermek itibarile olduğu kadar. on
laım serbest hayata atıldıkları za -
m:ın kendilerine çızebilecckierı yolu 
d?. göstermek bakımından ehemmı

yetlidir. "Çizebilecekleri., diyorum, 
çünkü ne yazık ki, heniız yukarda i
~:ıret ettiğim vail dulu yolların yol
cuları bız<le pek azdır. Hatta yoktur. 

Sanatkar, ıyı bir sanatkar olmak ı
çin tahsilli bulunmak. kültür sahibi 
olmak lazım iken, tahsıl görmüç, ktil
forlü kızlarımız henüz bu sahaya a
tılmakta büyük bır ter ~ddüt gösteri
yorlar. işittiğimize :;öre, Ankarada 
açılan Tiyatro m•:!kt~bine kaydedilen 
talebeler arasında kız taııp yokmuş .. 
Ve yahut ta bize yoktur diye aksede
cek kadar azmış. , 

Çapa Kız Oğrelmen okulu tale. 
l>elerinin sahne artiati olmakla gözle-

buluncaktır. 

3 - Çoraplara eskiden konulan A. 
B. C. markaları kalkacak ve bunıın 
yerine kalın, orta, ince adlarile mar
lrn konulacaktır. 

4 - Her çorap dört sınıfa ayrıla
cak ve bu sınıOar kalınlıklarına gö
re 1, 2. 3, 4, cinse ayrılmış ve her cin~ 
te markasına göre tefrik edilmiş bu
lunacaktır. 

5 - Çorapların topuklan, burun 
ve tabanları çift katlı sağlam merse
rize iplikten olacaktır. 

Vekitletin de projesinde çoraplara 
ayrı ayrı vasıflar tayin edilmıştir . 

Bu vaziyete göre, tabit halis ipekten 
veya sun'i ipek cinslerine Benber·k ve 
\'iskanıı ipeğinden yapılacak çoraplar 
için sağlamlık şekilleri halledilmiş o
luyor demektir. Erkek ve çocuk ÇC\

raplarına gelince bunların standardi
ze edilemiyc>ceği kanaati hasıl olm:.ış 
ve fabrikatörler bu hususta birleş

ıi oln· ıyacağı \'e onlar .fan hayata a- mişlerdir. 
tıldtkları zaman böyle ·r sanat inti-
ıutp etmeı..,,ı \lo hi~ao t,.,.., .. r.-...ı ... - ..... 

tE-ni•miyeceği muhakkaktır. 

Onlar mekteplerinin daha ilk sun
fına girdikleri zaman kendi meslekle
rıni intihap etmiş bu!unuyorlar • 

Fakat şunu işaret .?tmek isteriz ki, 
oı•!arın içir11fo ctc L>ir am:ıtör içın ga
yt!t güzel şarkı söyliycnkr iyi r::ıkse
dt"nler, iyi lı!ıml"l yapab:lenkr pek 

çoktll. 

Evvelki :ıkş:ım-:.-! mektep müı:am<!
rcsi işte blmım için gayet nıu\'affa. 
ltıyetli oldu. 

Programa !suklal marşilC' h:ı;:lanıl

dı. Genç kız\.ırtaı.z bunu mü::eakıp A

Uı.tiırke müzikı;ıcl bir hibıpla "çok 

yMa, ,temenı .isir.d~ bul:ındul:ır. Soıı

ra. Çapa m~kw~iı':o marşı okunJu. 

Bundan soo:-a ilk numara canlı 
t:.ıhlo idi. Kızııayı t'l!msil eden bn t:ıb 
,oc!a Kızılayı-ı :,·aptığ: muhtelif yflr

dımlar gösteriliyordu. 

Bu tablodan sonra Ştravsun bir 

valsini altı genç !cız oynadı. Arka

sından yine bir çoban tablosu yapıl
dı, Milli bir oyun oynaıuldı. Numa~
larm hepsi hiç iç sıknııyacak ve hıç 
br·zdirmiyecek kadar kısa ve gü:ıeldı: 

·· ~ monvlO" ilde bır gen~ lm:n gôyrnaı~· r-

. . . ld ,,;. ı. t b'"tün J>rO''Tamın 
1,.~ıt ıvı o u. ı: ı...ı>a u o . 

.~ , z . hala operetı en guzel kısmı · engın " 
idi. 

__.--...,.,....-.,.--,--,~--

Ceza Kanununcta 
Değişen Maddeler 

Türk ceza kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun, meriyete girmiş bulun~aktadır. 
Bu yeni kanunun değişen maddelerine 
göre, bir Türk aşağı haddi 3 sem .. '<ien 
eksik olmıyan cezayı müstelzim bir 
suçu yabancı memlekette işler ve 
Türkiyeye dönerse, Türk cezıı kanun
ları ahkamına göre cezalandırılır. E
ğer suç, üç seneden daha az hürriye
ti bağlayıcı bir ce7.ayı icap ettiriyor
sa suçlu hakkında takibat icra~n mu
tazarrır şahsın veya yabancı hük~e
tin şikayetine bağlıdır. 

13 üncü madde. değişiklikten ııon
ra şu şekli almıştır: 
Ağır hapis c-ezası. müebbet veya 

muvakkattır. Müebbet ağır hapis ce
zası, ölünciye kadar çektirilir. Muvak 
kat ceza, 1 sencdrn :!4 sen·~ye kadar
dır. 

Bu ceza mUddetlcrinin ayrıldığı 4 
safha ayrıca kanunda tasrih edilmiş
tir. 

Bundan başka, 61 inci maCldeye gö
re, cünne tesebbüs ed~n şahsa fiilin 
husule getirdiği neticeye nazaran 
muhtelif cezalar tertip olunmaktadır. 

Ayrıca 64, 65, 91 ve 95 inci mad
delerde de değişiklikler yapılmıştır. 

dir amele 
toprak 
altında kaf d. 

Dün T ahimde feci bir ka 
'?a olmuş, 35 yaşlarında Oevı. 
lili Hasan oğlu Salih isminde 
bir amele kanalizasyon enkc. 
zı altında kalarak feci bir Şl 
kilde can vermiştir. Hadise 
nin tahkikine müddeiumumi 
muavinlerinden Ferhat e 
koymuş ve tabibi adil Enve ı 
Karan da cesedi muayenr 
etmiştir. Müddeiumumi, be 
led iye fen memurlarındar 
müteşekkil bir heyete hadi 
se yerinde tetkikat yaptır 
rnıştır. Bu heyetin vereceğ 
rapora göre tahkikatına dc
v.ıım edecektir. 

Belediye 
zabıtası 
kadrosu 

Yeni bütçe ile belediye zabıtası klld 
rosunda esaslı yenıliKler ve değiş11t' 
hkler yapılmıştır. 337 yılı ı he.zıı-3; 
nından itibaren tatbik cdilect..k olııJl 
bu .Yenı kadroya gö.re, bu t~şkiJat' 
dahil bulun'ln but ün memurların JJ111' 

aşları ücrete çevrilmekte, yalnız si• 
tıncı şube müdür ve memurları bilt
çenin maaş faslında bırakılmaktadıt• 
Ucrete alınan memur kadrosu eu stl' 
retle tesbit edilnııştir. Yetmişer ıir& 
ücretli dört başmemur, altmışar lir& 
ücretli kırk başınemur muavini, kırıt 
lira ücretli tahsil şubr?ıerinin icrııJ 
muamelatına memur 15 takip memtl' 
ru ve ellişer lira ücretli 215 resmi el· 
h;eo"'H " • ••., --•;l.li..(&. 1Ut!UlU.l._... • 

Bu miktar lstanbul gibi çok gcıt1ş 
bir şehrin belediye zabıtasına ait biı' 
metleri hakkile gördünneğe kafi d~' 
ğildir. Fakat, bütçenin müsaadesizl1' 
ği dolayısile bu kadronun her seJ1° 
tedricen arttırılması muvafık goriil ' 
müştür. 

Yeni belediye zabıtası talimatıttl.' 
mesi tu tbik mevkiiııe konulduktııJl 
sonra bu teşkilatın vazifeleri, mikts! 

itibarile çoğalacaktır. . 
Fakat, bütün vazifeler daha prsti~ 

şekle girecektir. Bugünkü talimat.J111' 

me çok dağınıktır. Bu yüzd~n meırıut' 
lann vazifeleri ekseri zamanlar k~· 
rışmaktadır. Yeni talimatname ile 
bu mahzurlar ortadan kalkacak, Jtlt' 

murların teftiş saatine göre ne gibi 
şeyleri yasak etmesi ve ne ~!bi işlerle 
meşgul olmalan lazım geleceği 11)'1'1 

ayrı gösterilecektir. 

Yeni köy 
mektepLeri 
açılıyor 

Bir perdelik olan bu operet yazılış 
. k .. ld" Sahneye vazedı-iti barıle ço guze ı. 

Onümüzdeki tedris yılında TUrJd).e
nin muhtelif on iki kövünde yı::nideJ' 
köy mektepleri açılac~ktır. Ayt1~1 
köy muallimi yetiştirmek üzere ~ 

Şehir Tiyatrosu Kad· muhtelif on iki yerde köy muaıli 
kursları kurulacaktır. . iti 

k 1 uştu Sanat. 
lişi de pek muvaffa o m · 

. . vnuyorlardı . 
karlar, hepsi çok ıyı o.; . 

. ed ken cok samı-Müsamereyı terk er · . . 
mi bir surette iyi bir akşam gec:ırmış 
olduğumuzu hissediyorduk. 

.. erc'-·ı ou kadar Fakat hu musam J • • • 

nıethettikten sonra umumiyet 1~,b~rı-
. k't te yapmak ıstıyo. le ıufak hır ten ı 

rum: 

Çapa ö<Tretmen okulu, ne de o~
' 

0 ı ;.,• va:ıı k'.l sa küçü~ b:• m.:ktep 'e, '. . . . 
ük talebelere ders veren bır ılk okul 

ç w• b' öiYretmen okuludu.r. 
degıl, ır ,,. 

.. b' ktepte miisamere verıl-
Boyle ır me k""lt"" 

. -· bence sahnede u ur se-

rosunda yeni Artistler Bundan başka köy mektepleri ıÇ 
Bele<liye 937 biltçesile Şehir tiyat- yeni bir müfredat programı hatırltı.t'' 

rosu rejisörünün maaşını 50 lira zam- maktadır. tı' 
la 360 liraya çıkarmış, kadroya yüz Maarif Vekaleti ilk tedrisat uırı\l 
otuz beş Hra ücretle yeni iki artist i- müdilril Ismail Hakkı, köy kalk1nrıı9.' 
lnve etmiş ve sahne memurlarının ~ı hakkında yaptığı tetkikleri biti': 
maaşlanna beş ile on lira arasında ciikten sonra bu işler için esaslı sıı 
zamlar yapmıştır. rette çalışılmıya başlanacaktır. 

ftAkVi"'B~HAV~ 
1~7 Subat ı 

CARSAMBA --
Bugünkü Hava: KAPALI 

dıgı zaman . 
. · · b" ... '7 daha yüksek, yanı da- Bugiin hava, umumiyetle kapalı rcc;ccek· 

vıyesını ır...., · · · Rli 5. 
b

. gençliği tatmın edocek tır. Süreksiz yatış muhtemcldır. 1g r 

_...,.,,, 
· ---------............ ----------- 1 

Gün: 28 Kasım: .10"' 2 nci ay 
13!15 Hicri 
Zilhicce: 5 

ha olgun ır . P<>yra:ı:dan mutedıl bir süratlc esKektir, E· 
bir program tertip edilmelı. ~lcsela ge mmtakasnda yağışın artması ihtimal da-
d bi kıymeti büyük bir eserden bir hilindcdır. 
~;de temsil edilebilir. Ço~uklann bil. D ünkü H ava 
gilerini artıracak ola~ ~ır program Dün, barometre 766 milimetre, harıırct 

celi ·orunı }d daha ıyı olurdu. en çok 7, en az ı derece olarak kııtdedil· 
zann ' • * I miştır. Rüzgar poyrazdan saatte 10 kY,o-

metrc suratle esmiştir. 

1353 Rurtl1 

4 Şul>St 
ı2,2S 
17.44 

5,15 

Güneş: 6,52 - Oğle: 

Ik indi: 15,23 - Akşam: 

Yatsı: 19,15 - lmsak: 
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1 Küttür 7 opfanfz/arı l'9CiEK 

Londra, 1.' (TAN) - Avrupa nihayet bugün 
bir karar verebildi. Burada ademi müdahale 
tali komitesinin İspanyaya gönüllü gönderme. 
mek için verdiği karar gelecek cumartesiden iti. ! 
haren tatbik edilecektir. Bütün alakadarlar bu 
karan kabul etmiş bulunuyor. Gelecek cumartesi 
gününden itibaren gönüllü yasağı tatbk oluna. 

/ı,., caktır. Dig-er taraftan 6 Marttan itibaren kon. 
~0nyocJo ı. • • • ı. I 'f 'b ri/ ~n son narp Yaıtyeftnı cepne er ı ı O· t 1 ı· t tb'k' k 1 1 b lu 
e ıu lıortfodon koloyca takip ede bilirsiniz. ro p anının a ı ı arar aştırı mış u nuyor. 

..._____ Portekiz devletinin ileri sürdüğü itirazların ber. 
=:----------'"""'.""'------------ı taraf edileceği muhakkak sayıl. 

Siyaset alemi 
Bir Karar 

• 1 spanyada dahili harbin kop -
l!eırı· ~ası üzerine teşekkül eden a
tıetj 1 

tnudahale komitesi, ilk müsbet 
trıü~~Ye. varmış sayılır. Çünkü önü-
lıyar ekı Cumartesi gününden baş
•kın ak ispanyaya yabancı gönüllü 
hare' duracak ve gelecek aydan iti
lecekn .kontrol planının tatbikine geçi-

tır. 

lsparı h . 
ti b Ya arbınln başlamasmdanbe 
trıi ul harp dahili mahiyetini kaybet
~ü::.1 spanya toprakları üzerinde dö
tur u 6." beynelmilel bir harp olrnuş-

• Bır t f ku'I ara ta sol kuvvetler, ve sol 
....... ~~!!~;-0,gl~panva haricindeki mü-
'ie s ğ ıafa.ı ..... w-.::.; ... ~.-. ...... 

dek; a kuvvetlerin ispanya haricin
Çi b taraftarları döğüşüyorlardı. Ger 

u vaziy t b'' .. A tünü .. e utun vrupanın içyü-
Av gostermiye yardım ediyor ve 

rupad 
C:eği bü ~ ancak bir harbin hallede -
göst . Yuk meseleler bulunduğunu 

erıy0 d . lspa r u, Fakat aynı zamanda 
tlıne ny.a milletinin münhasıran ken
Si da~ı.t. olan ve kendi arzu ve irade
bir i . ılınde halledilmesi IAzımgelen 
hiye:.

1 ~arıştırıyor, hatta bu işin ma
Pany 

1 ~ 1 değiştiriyordu. Onwı için is
li İş'o 1 ~rı. kendilerine ait olan mil
haıı 1t' bıldıkleri ve istedikleri tarzda 

emek .. 
"ekt• uzere serbest bırakmak ge 

ı. 

~o~~anya işlerine ademi müdahale 
•11ıte .• 

l='akat sırıt,.~~. düşünce doğurmuştu. 
tnek ~u duşunceyi tahakkuk ettir -
ti ar lay değildi. Avrupa, devletle
daha~ın~~~! ayrılıklar, ''ademi mü
bir " duşurıcesile taban tabana zıt 
tıe }'cereyanın alabildiğine yürümesi
"tin~rdını etti. Bu "mi.Jdahale,, siya
biri ın en belli başlı tezahürlerinden 
lııp~Yabancı gönüllülerin akın akın 
dukı Yaya girmeleri ve alakadar ol -

lk~rı tarafa iltihak etmeleri idi. 
~ağ tarafa silah mühimmat ve saire 
haıetrı·ası da fÜplıe yok ki, bu müda • 
idi. tıın ikinci ve tehlikeli tezahürü 

di;dernı mUdalıale i<onıiteslnin ver
Jetıe 8•0~ karar ile bütün Avrupa dev
tıu11~111~.n, bilhassa alakadarların gö
leri . tondermeyi tamamile menetme 
tUtı ıcap etmektedir. Bu yüzden bü -
ttııı. ~eırıleketler, göntillü çıkma -

"<il 1 • 
tıutıı Çın kanun neşredecek ve bu ka 
ti Ve arı tatbike en büyük ehemmiye-

tecektir. . 

-t 1 maktadır. 

KÜÇUK HARiCi AL.\fİRA ÖNÜNDE 
Dün Madrit cephelerinde tank ve 

HABERLER dinamit mücadelesi olmutur. Madrit 

İ sviçrede komünist te -
şekküllerinin ilgası hak 

kın~a ~arlamentoya bir layiha 
verılrnıştir. 

* 
İ ngilterede bir maden fa. 

cıası neticesinde 7 ki
şi ölmüş, dört kişi yaraluımı; 
tır. 

• 
A merikada raydan çıkan 

bir trenin devrilmesi 
neticesinde altı kişi ölmüş -
tür. 

* r ını~ ..... : ..• ~=:-ı... .. ---•-
lığine Başvekil KaJlio 

seçilmiştir. 

• 
H itler, yeni Alman pro1.es 

tan kilisesinin tesisi 
maksadile bir toplantı emri 
imzalanııştır. 9 

hükumeti asilerin bin kadar maktul 
verdiklerini haber veriyor. 

Asiler de buna mukabil hükumet 
çilerin ayni derecede zayiata uğra • 
d.ıklannı söylemektedirler. 

YOL KURTULDU 
Hükfımetçilerin kumandanı gene _ 

ral Deliyano dünkü tebliğde Madri 
din cenubunda mühim bir hareket 
\"Uku bulmadığını haber vermiştir. 

Fakat Madrit kuvvetleri ,işi değiştir

miş bulunuyor ve Madrit ile Valen -
siya arasındaki yol kurtulmuş say11ı
yor. 
HARP CEPHELERİNDE V AZİ\."ET 

a'lJULllGJ'G lU:UÇl )4l'lla.Jl taarruz 
halihazırda tavakkufa uğramıı:: gibi . 
dir. General Miaja bugün ı-.ıdridi 
müdafaa eden bütün kuvvetlerin ku. 
mandanlığmı deruhte etmiştir. ~fnk _ 
Rat, bütün müdafaa kuvvetlerini te
merküz ettirmektir. ~ladrit, renupta 
bir taru-nızu tama.miyle püskürttüğü. 
nü haber \'ermektl'dir. 

Mektep, Talebe, Muall im 

36 Lise, 109 Ortamektep 
77 bin orta tahsil talebesi 

Ankara, . .16 (TAN muhabirinden) - Maarif Vekaletinin ilk, 
Orta ve Yuksek Tedrisat Umum Müdürlükleri, idarelerindeki 
mektep, muallim ve talebe mevcudu hakkında istatistikler hazır
lıyorlar. Bugün "TAN,, okuyucularına Türkiyedeki orta t3hsi1 
müesseselerinin vaziyetini bildiriyorum: 

Orta tedriRat umum müdürlüğün • -------------
ce tesbit edilen rakamlara göre mem-1 talebe de 57159 dur. 
leketimizde 36 lise, 11 muallim mek., Paralı ve Parasız Talebe 
tebi, 109 ortamektep olmak Ü7,cre 156 Sayısı 

orta tahs~l ~üessesesi vardrr. Bun • / Liselerde 942 meccani, 3191 ücretli, 
l~a 0 :1-a 1~~ıs:ıs ve meslek mekteple- muallim mekteplerinde 2200 mec • 
n ~ahıl degıldır: Liselerde 617, mu - cani, 34 ücretli leyli talebe vardır. 
al!ım mekteplerınde 89, orta mek _ Orta mekteplerde 58 ,.,81 

l d 77 4 ki • parasız, "' 
tep er e . ' .ce.m an 1510 şube a- paralı leyli talebe mevcuttur. Mec-
çılmıştır .. Lıselen~ ~ 81 kız, 13 ü er- cani talebe 3200, paralı leyli talebe -
kek, 17 ~ muhtelıttır · ler 3506 olaraJ< tesbit edilmiştir. 

E ıninönii Hnlke\'inin Cağaloğ~ 
!undaki konferans salo -

nunda geçen akşam bir divan e
debiyatı gecesi yapıldı. Bu nevi e
debi toplantıların gördüğü rağbet, 
hakikaten ç.ok yüksek bir dereceyi 

buluyor. Üniversite Edebiyat Fa-
kültesinin yaptığı edebiyat geee
sinde olduğu gibi, Halkevinin bu 
divan edebiyatı gecesine de büyük 

Ha:kevinde 
Divan Edebiyatı 

gecesi nasıl 
geçti? 

bir genç kalaba· 
lığı iştirak etmiş

ti. Memlekette en 
hoşa gidecek şey 
gençlikte öğren. 

meğc ve tanıma
ğa karşı gördü· 
ğümüz bu işti

yaktır. Saat sekiz 
buçuğa d o ğ r u 

Büyük bir genç 
kalabahğı 

önünde 
konferans salonuna girdiğimiz za
man oturacak yer kalmamış oldu
ğunu gördük. Gece, Agiı.h Sırn 
Levendin "Divan edebiyatının ta
rihi tesisi,, hakkında söylediği gü
zel bir başlangıçla açıldı. 

A giı.h Sırrı Levent. Dh·an e
debiyatının Osmanlı İmpa

ratorluğunun tarihi sevri içinde 
nasıl inkişaf, nasıl tekamül ve na
sıl tedenni ettiğini ve bu inkişaf, 
tekamül ve tcdenninin memleketin 
içtimai \'e siyasi şartlarila nasıl 
ve ne derece alakadar olduğunu an· 
lattı. Hayatla hiç alfıkadar olmaz 
görünen bu edebiyatın talihinin bi
le memleketin talihine nekadnr 
bağlı olduğunu söyledi, sal\·et za
~anlannın edebiya.tile, inhitat dc
vırlerinin edebiyatı arasındaki far
kı, bir misal olarak gösterdi. 

Aşağı yukan muhitinden, muhi
tinin şartlarından müteessir olmı
y~n bir edebiyat olmryacağını ve 
bır edebiyat, her neden bahseder
se bahsetsin, daima de\·rinin bir 
aynası olacağını da ilave etti. 

belerinden genç Bay Fethi, Nef'iyi 
o.ırndu. 

S onra Bay Halit Bayn, şair 
Rami, Mehmet Paşa hak

kında çok değerli ve çok etraflı bir 
musahabe yaptı. 

Onu mütcakıp, yine bir genç ta
lebe Nedimden parçalar okudu ve 
Agah Sırn Levendin zeki ve güzel 
kızı Sevim Levent çok içten gelen 
bir anlayışla Şeyh Galibin şiirleri
ni söyledi ve geceye, Şeyh Galibin 
Hüsnü Aşkından okunan bir parça 
ile nihayet verildL 

Halkevinin bu nevi kültür ziya
fetlerini halkımıza daha sık. sık 
vermesini temenni ve Agah Sırrı 
Levendin arkadaşlarının bu husus
ta gösterdikleri muvaffnkıyeti ve 
gayretlerini tebrik ederiz. 

Konferans salonunu dolduran 
ta kapılara ve pencerelerin içine 
kadar dolduran kalabalığ"ın ekseri
yetinin daima spordan, sinemadan 
ba.şka bir şeyden anlamadıklarını 
zevk duymadıklarını bilmiverek ken 
dilerine iftira ettiğimiz ·gençle,·m 
teşkil ettiğini g-örmek tc bize ayrı
ca büyiik bir sevinç vermiş oldu
ğunu sözümüzü bitirirken bir da
ha tekrarlamak isteriz. 

• • • 

Agah Sırn Levent, pek vakıfa
ne yapılmış konferansını müteakıp 
Pertcvniyal Lisesi Felsefe öğret -
meni Bay Muvaffak kürsüye çık
tı. ve Füzuliden evveıa, Şikayetnnmc 
)~okudu. Sonra birkaç gazel in~at et =--===-=o....,======--o::::m-=--= 
tı. Sonra İstiklal liı:ıe.si talebelerin- Fransa da malı' 
den Bay Uğur, Bakiden bazı par-
çalar okudu. 

B undan Mnra yine Agah 
Sırrı LP.\•ent, büyük alkış

larla kürsüye geldi. Divan edebi • 

Vaziyet iy iymiş 

işin 'k· 
~itıi k 1 ınci safhası bu kararın tatbi 

ı..ı .0 tıtroı etmektir. 
biric~~lıaıırda kontrola itiraz eden 
ltıra~ı devlet Portekizdir. Fakat bu 
t~oı ıtrırı bertaraf edilmesi ve kon
leııi:lanının da tahakkuk etmesi bek 

Çinde hüku
metin kalkınma 

Muallı.m . mei<teplerinden 5 şi kız. 
6 ı:ıı erkektır. Muhtelit muallim mek
tebi yoktur. 11 kız, 19 erkek, 79 muh
telit orta mektep mevcuttur. Böylece 
22 kız, 38 erkek ve 96 muhtelit orta 
tahsil mektebi bulunduğıu anla,,ıl _ 
maktadır. 

Li~elerden 24 u leyli, 12 si nehari, orogramz 
muallim mekteplerinin hepsi leyli, or
ta mekteplerin 4 il leyli 105 şi ne- Nankin. 16 (A.A.) - .Merkezi icra 

komitesinin bugünkü toplantısında 
Vaşingvey hükümetin programını 
anlatmıştır. Bu program başlıca ·! 
noktayı ihtiva etmektedir. 

yatının tahlili mevzuunda bir kon
ferans daha verdi. Bu konferans, 
Divan edebiyatı devrinin anlaşıla
bilmesi için, o edebiyatın tahsil e
dildiği de,·irlerc veti!':memiş olan-

~ . ~ 

Paris, 16 (Radyo) - Bütçe maz. 
bata muharriri M. Şmit radikal sos _ 
yalistlerin önünde mali vaziyet hak -
kında verdiği izahatta, mali vaziyet -
ten endişe edilmemesini, 1937 bütçe. 
sinde varidatın tahminleri bulacağını, 
çünkü frangın sukutundan sonra iş -
lerin inkişaf etmiş olduğunu söyle -
miştir . ~··or. 

'-lt1 °Ylece ademi mUdahale komitesi 
tntş ~y içinde müsbet bir karar ver -

A.c tılurıuyor. 
ltıı ,,.:~a karar vakit geçtikten sonra 
~'~I rıldi? Bunu da müstakbel h!

er lsbat edecektir. 

""-- Ömer Rııa DOGRUL 

~-ı· .\ıııta ıyede Terfi Edenler 
'liy ra, J 6 (TAN} - Yi.ize yakm 
"'ltııı e memuru ara.smda terfiler ve 

er Vapdmaictadll' 

harldir • 

Muallim ve T alebe Sayısı 
Nekadar? 

Liselerde 263 kadın. 830 erkek, mu. 
R.Ilim mekteplerinde 86 kadm, 106 n
kek, orta mekteplerde 387 kadın, 

1047 erkek muallim vardır . 
Yine li~elerde 7715 kız. 26832 er _ 

kek. muallim mekteplerinde 3027 krz, 
1367 eııkek, orta mekteplerde 8887 
krz. 28960 erkek talebe vardır . 
Kadın muallimler 739, erkek mual

limler 1983, klz talebe 19629, erkek 

l - Elden çıkan topraklann istir
dadı ve mevcut milli toprakların ko-

runmMı. 

2 - Milli müdafaayı kuvvetlendir
mek ve komünist mücadelesine hir 
nihayet vermek için dahilde hüküme 

tin vaziyetini tarsin eylemek. 
3 - Milletin ekonomik şartlarını 

ı~lii.h etmek. 
4 - Halkçı bir hükumet tesisi. 

lara adeta bir bilmecevi çözmek i-
çin lazım olan bir an~hta.r verdi. 
Bazı teşbihlerin ima, cinas ve tas
virlerin anlaşılma.cır için o zaman
ki şiirde eleman olarak kullanılan 
materyelin ne olduğunu anlattı. 

Ta.cıavvuftan, hurufiyon, ilmi ten
cimden, eski hurufelerden bahsetti. 
Ve bazı mısralar alarak ihtiva et
tikleri manayı bu anahtarlarla 
tahlil etti. Sonra bu edebiyattaki 

güzellik telakkisini de anlattı . 
Bu çok güzel konferans bittik

ten sonra yine 1stikl81 lisesi tale-

INGILIZ TORPiDO 
MUHRIPLERI ÇAR· 

PIŞTILAR 
Malta, 16 (A.A.) - A<'tive Vor

cester ve Antelofe ismindexi Ingili.z 
torpido muhripleri, Malta civarında 

birbirlerine çarpışmışlardır. Ha~arat, 
ehemmiyetsizdir. Muhripler, yardıma 
ihtiyaç göstermeden limana avdet et
mişlerdir. 

ALKADAŞIMIZ FELEK 
Kıymetli arkadaşımız Bürhan F .. 

fek birkaç gündenberi şiddetli bir 
gripten hasta yatıyordu. Dün biraz 
daha iyileşmişti. Bir iki gün içinde 
bu sütunlarda karilerine nükteli ya. 
ıılarını yine sunacaktır. 

Sefalet 
kurbanı 
bir yavru 

Dümen Dolabında Par· 
. çalanan Alaecldin 

Ölümden Kurtrdamadı 
P,:ı-zar akşamı Kadıköyden köprü. 

ye ı ,10 postasını yapan vapurda iç 
sızla !ıcı bir facia oldu, on beş yaşın _ 
d~ bır genç, dümen dolabında, ağır 
dumen zincirlerinin vilcuduna sarıl _ 
ması neticesinde parçalanarak öldU. 

l<~acianm kurbanı olan ya \Tunun a. 
dı Alaeddindir . 

Kimsesiz, evsiz \~ parasızdır. Kıı
dıköyünde Kuşdili tiyatrosunda yatrp 
kalkmakta ,ötekinin birikinin yardı _ 
miylc y~yabilmektedir. Alaeddin 
pazar günü maça gitmek için 1stan _ 
bula geçmiş, fakat bilet parası olma.. 
dığı için bu seyahati vapurun kuytu 
bir köşesine sa;klanarak yapmış, a.k. 
şam Kadıköyüne dönerken de avnl 
şekilde harei<et etmiştir . · 

Fakat o akşam tekrar bir arkada
şiyle 7,10 vapuruna binerek 1stan • 
bula dönmüştür. 
,Arkadaşının A.ksaraydaki akrabam. 
na gideceklerdi. Alfıeddin yine para • 
sız olduğu için biletçinin gözünden 
sa,danmak için vapurun klç tarafın • 
daki dümen dolabına girerek saklan .. 
mıştır. 

Fakat Sarayburnu önlerinde dO • 
mene fazla zaviye verildiği için zin • 
cirlerin uzun süren hareketi esnasın • 
da, 1 .. avallı yavrunun kollan. bacak
ları zincir halkalannm altına sUrUk • 
lenmiş, epeyce ezilmiştir. Çocukcağız 
can acısiyle cıyak cıvai< bağrrmrş. et. 
raftan yetişenler Allleddini dolaptan 
parçalanmış vücudundan akan kanlar 
içinde çıkarmışlardır . 

Fakat yav:rucuktan artık h:wır kııl 
mamıştır. Bu bitik vücudu ölümden 
kurtarmak için vapur köprüye yanıı..
şrr yanaşmaz Beyoğlu hnstıınesine 

ı;ötürülmüş, fakat biraz sonra ölmil§
Uir . 

Polis ve adliye tahkikat yapıyor. 

Fevzi Kavukçu 
frakta 

nef qediıdi 
Bağdat (Hususi) - Filistinde ko

pan karışıklıklar sırasında şöhret 
irnzanan ve çete muharebelerini ida -
re eden Fevzi Kavukçu, buraya gel • 
diği zaman iyi karşılanmış olduğu 

halde son günlerde bav muzır teşeb
büsler yüzünden tevkif edilmiş ve 
Gcrgöğe sürülmüştür . 

Haber aldığ"ımıza göre Irak htikii • 
metini bu şekilde harekete sevkeden 
amil. Fevzinın lskcndcrun meselesin
den istifade ederek Irakta Türıtiyc a
leyhinde bir takım propa.~nndalar 

yapmıya başlamasıdır. Fcvzinin Su • 
riyedeki nüfuzunu sağlamlamak mak. 
sadiyle yaptığı bu propaganda Irak 
hUkümetinin nazan dikkatine çarp -
ınrş, hükümet Türıkiye ile en samimi 
dostluğu idamcye azmetmiş olduğu' 
içn bu faaliyetlere hiddetlenmiş ve 
Fevziyi polis nezareti altında Gergö • 
ğe göndermiştir . 

Şimal devletleri 
Arası nda yar
dım anlaşması 

Stokholm, 16 (A.A.) _Dört şimal 
devleti, 'Norveç, lsvcç, Danimarka, 
Finlandiya, konferansı dün toplan -
mıştır. Konferans, dört memleket a. 
ra.smdaki mütekabil yardım meselesi
ni de görlişmUştür. Bu yardımın ga
yesi, A vrupnda bir harp zuhurunda 
kendileri için zaruri olan mevaddı 
mUbadele etmektir. 



• 
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.M.ah.kemelercle 
iki top 
Kumaş hırsızhğı 

Teshilat ambarının motöriyle Mu -

"Açlıktan gözlerim 
karardı çaldım !,, 

1 
danyadan 1stanbUla ipcl< Jnıma.ş geti
rirken iki topunu çaldıkları iddia edi
len Şerafeddinle arkadaşları Tahsin 
ve Nesimin dün Sultanahmet sulh bı
rinci ceza mahkemesinde muhakeme • 
leri neticelendirildi. Hakim suçları· 

Dün Asliye Dördüncü Ceza mahkemesi dört suçlusu bulunan 
bir hırsızlık davasına başladı. Davacı Türkofis hesabı cari memu
ru Aiaeddinle Kasunpaşada Çıkmaz sokakta 114 numarada otu
ran ve Süleymaniyede Bakkalhk yapan Hasan Oğlu Mehmeddi. 
Suçlu yerinde Şehremininde Odabaşı mahallesinde Gizlievliva 
sokağında oturan Hüseyin oğlu İsmail, Kamil oğlu Hayri, Ali 
oğlu İsmail ve Kamil oğlu Nuri vardı. Reis evvela ismaili istiçvap 
etti. Suçlu derin bir saffetle anlattı: ' 

- Bay reis işsiz kaldım. Çocuğum - -·----------
vardı. Ka:ımla beraber aç ve sokakta 1 

kaldık. Bır akşam saat sekiz radde- K 
lerinde Zeyrekten Tahtakaleye iniyoı a r 1S1 n 1 
dum. SQnradan Alaaddinin e\i oldu-
ğunu öğrendiğim e\in kapısını açık Döverek 
buldum. Açlıktan gözüm kararmış-

tı. lçe~ye. daldım. 3 pantalon, bir ye • • ı d • • • • ' 
lek, bır çızme aldım. Yukarıya çık- 0 Ur m U ş. 
tım. Orada da yükte hafif pahada a-
ğır olan şeyleri bu arada bir de halı
yı bohçaya koydum. Fakat bunları 
sokağa çıkarmıya cesaret edemedi -
ğim için olduğu gibi bıraktım. Diğer 
lerini aldım. Zcyreğe doğru giderken 
karşıdan iki zabit geliyordu. Çizme 
asker çizmesi olduğu için korktum. 
Hemen sokağa bırakıverdim. Panta
lonları da sattım. Fakat bakkal Meh
mcdin dükkanını ben soymadım. Po
lis işkence yaptığı için itiraf ettim. 
Yapsam "yaptım,, derim. 

Bundan sonra Hayri isticvap edil
di. O her şeyi inkar etti. Yalnız ce -
binden çıkardığı bir yumak saçı rei
se göstererek: 

- Bay reis, ben hapisaneden yeni 
çıkmıştım. Bizim semtte halı hırsız-
lıkları çoğaldı diye polis beni yaka -
ladı. Bir gün Fatih merkezine gön -
derdiler. Orada beni dövdüler. üstü
me soğuk su döktüler. Saçlarımı yol 
dular. Sonra ikinci şubeye döndü -
ğüm zaman baş memur Cemal onla
rın bana yaptıkları işkenceye kızdı. 
Valdem bu işkence hakkında müddei 
umumiliğe istida verdi. Baş memur 
Cemal de bu hiı.disede şahidimdir. De 
di. Reis: 

- Eğer öyle bir şey varsa alelusul 
müracaat edersin o mesele başka ... 
Dedi. 

Ve diğer suçlulıın da sorguya çek 
tikten sonra şahit poliı:ıleri df n ledi. 
Muhakeme, kararın tefhimi için talik 
edildi. 

Bir Sahtekarhk 
iddiası 

DUn ağır ceza mahkemesinde bir 
11ahtekirlık iddiasının muhakemesine 
başlandı. Suçlu yerinde lStan bul ma
liye resen kazanç takdir komisyonu 
reisi Avni Ertan vardı. İddia şu idi: 

Bir Buçuk Sene 
Hapse Mahkum 

Oldu 
Ağır ceza mahkemesi dün 

bir ölüme sebebiyet davası
nı bitirdi. Marangoz Ali Rı
zanın karısını döverek ölümü
ne sebep olduğu iddia edi -
liyordu. Mahkeme su<tu sa
bit göreiü. Ali Rızayı 3 sene 
hapse mahkum etti. Fakat 
hadisede şiddetli tahrik gör 
düğü için cezasını bir sene 
altı aya indirdi . 

iki karpeş 
Arasında 

,Geçen kavga 
Dün ağır ceza mahkemesi, iki kar

deş kavgasının muhakemesini bitirdi. 
Ikitelli muhtiı.n Hüsnü ile büyük kar
deşi Mıusa bir sığırtmaç meselesinden 
dolayı kavga etmişler. Evde b~layan 
bu kavga köyün kahvesine kadar u
zamış ve orada Musa saldırma~mı çek 
tiği gibi kardP.şini oyluğund:ı.n ağır 

surette yaralamıştır. Hüsnü de ağa
beysinin üstüne tabanca ~ıkmış ve 
fakat hedefine rastlamamıştır . .Mah
keme Mu~anm suçunu !'labit gördü, 
kendisine 11 ay 2ı gün hapis cezası 
verdi. 

BiR BELEDİYE 

TAHSiLDARI 21 

AY HAPiSTE YATACAK 

Kasmıpa.şada belediye tahsildarlığ 

yapan Mehmet Ali, 19 m~kbuzla 

muhtelif kimselerden altTşar liradan 

114 lira yol parası tahsil etmiş, bu : 

nun 57 lirasını belediye veznesine ya. 
tırmış, 57 lirasını da zimmetiİıe ge
çirmiştir . 

nı sabit gördü. Şerafeddini altı ay 
Tahsini 4 gün hapse. Nesimi de 13 
lira para <X'zasma mahkum etti. 

YENl NEŞR tY AT 

Planör ve Planörcülük 
Değerli havacılık mütehac;sıshrı -

m11.dan taayyareci Mitat Tunçel, "Pla 
nör ve planörcülük,. adiyle kıymetli 
bir cs<.'r vücude getirmiştir. Eserde 
planörlerin yapılışına ait zengin ma
liımat ile planlar, kroki resimler var
dır. OKuyuculanmıza tavsive edı>riz. 
Amerikaya Kaçırılan Türk Kızı 

Memleketimizde kitap okuma zev. 
kini yaratmak ve halkımıza ucuz ki -
tap sunmak maksadiy!e 1nk1lap Ki
tabevinin neşrettiği bu güT..el aşk ve 
macera romanı renkli bir kapak için. 
de ve on yedi forma olarak yalnı?. 
25 kuruş fiyatla satılmr 1 tadır. Eseri 
değerli muharrir lskender Fahreddin 
yazmıştır . 

Konferans 
F,minönii Halkevindcn: 

Bu )11 için düzenlediğimiz seri kon
feransların altıncısı 18. 2. 937 per
şembe günü saat 17,30 da Evimizin 
Cağ'aloğlundaki merkez salonunda 
ressam Bay llhami tarafından (Re
sim ve terbiye ) mevzuu üzerinde ve
rilecektir. 

Davetiye yoktJur. Herkes gelebilir. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 
Bu akşam 20,30 da 

~AHAR TEMIZLld• ~\Pl'll\\\11\1~\~ 
~ a~nn: ~· Lon~dale 1\\1\I\\ \\\\ı\ll\ 11 
Türkçe) e çevıren . . 

1 
\ 

Avni Givda [ 1~\\\;ııİİİıİı\\\\il 

~~-1.·~ 

Türkçe sözlü 
ve 

senenin 
En büyük filmi 

BU ŞAHESER BAYRAM 
GONLER1 

lstanbulda lPEK StNE
MASINDA lzmirde EL
HAMRA SiNEMASINDA 

birden gösterilecektir. 

Muamele 
Vergisi 
Projesi 
Bazı Değişmelere 

Lüzum Görüldü 
Ankara, 16 (TAN muhabirinden) 

- - Yeni muamele vergi.c;i projesi ü • 
zerinde yeniden bazı değişfülikler ya
p1lmak zarureti bru; göstermiştir . 

Uç aydanberi lstanbulda çalışmak 
ta olan sanayiciler merkeze bir ra -
par göndermişlerdir. lktısat ve ~fa
liye Veka.Jetlerl memurlarından seçi • 
len bir komisyon, rapor üzerindeki 
tetki'klerine de\·a.m etmektedir . 

Raporun komisyonca i!'labetli görü
len tahminlerindl'n bcllibaşlısı, bu _ 
günkü muamele vergi~i şeklinin sa -
nnyie iras ettiği zararları bertaraf 
f'ltnek üzere alınacak verginin mamul 
madde üzerinden değil, ham madde 
üzerinden ve mümkUnse girerken 
gümrüklerde alınması merkezindedir. 

Gezici Tapu 
Sicil memurları 

('..ezici tapu ı:ıicil memıırlan hakıtm
dıiki kanun projeı:ıi adliye encümenin
de tetkik ediliyor. Bu· projeye göre, 
tapu ve kada.c:ıtro umum miidürlüğü. 
niiıı tayin edeceği nahiye merkezleri
le köylerde tapu işleri gezic'i tapu me. 
nntrları tarafından yap•faca\ctır. Bu 
memurların köy ·ıe n" hiyclere ne va
kit g'ideC'f!kleri ilan edilecektir. Me -
murlarm mahallerinde yapacaklan 
tetkiklere ait dosyalar, tapu müdür -
lüklerine yahut <;icil rr..uhafızlığına 

gönderilecektir. Tescil edil~cek olan 
intikal işlerinde köy ihtiyar heyetleri 
tarafından verilecek i:mtihaberler, ve
raset ıslahı hükmünde olacaktır. Ge

zici tapu sicil memurlarının yaptık -
ları muamelelere dair olan evraka. 
tapu senetlerine pul yapıştrrılmıya -
caktır. 

Pedaqoii 
Enstitüsünde 

Açıhş Dersi 
Universite Edebiyat Fakültesinde 

açılan Pedag0ii Erstitüsü dırektörü 
, ordinaryüs pro!e•.;:jr Peters. diin açı-
lış dersi \·ermış ve derste Vniversıte 
rektörü Cemil Bılsc'!l ile bir çok pro
fesörler buJ.•ınmuştur 

Deniz Müeueselerinin 

Bilançoları 

Parissergisi İçin 
Heryonun dost

ça müracaah 

Fransız Meclis Reisi Bir 
Vekilimize Mektup 

Yazdı 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Türkiyenin Paris beynelmilel ser~ -
sine iştirak etmiyeceği hakkındaki ha 
ber, Fransada yeni Türkiyenin dost
hırı arasında teessür uyandırmıştır. 
Bu tees.c'IÜri.in en giizel ifadesini eski 
Başvekil ve şimdiki Fransız mebusan 
meclisi reisi dostumuz Heryo göster 
miştir. Heryo, şahsen dostu olan bir 
vekilimize bir mektup yazarak Türki 
yenin 937 sergiı:ıine L-;:tirak etmekle 
kalkınma.c11nın eserlerini teşhir ve do 
layısile Fransızları memnun ve müte
hasıııis edeceğini anlatmıştır. Hiikıi -
metimizce bu husu!!ta verilmi~ bir 
karar yoktur. 

40 Vilayette 
Seferberlik 
Müdürlüğü 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Öğrendiğime göre hükumet 40 vila -
yette seferöeflil< müdürliikleri kur -
mıya karar vermiştir. Bunun için Da 
hiliye VekA.leti btit~eSıne tah~isat 
konacaktır. Bu ~~ferberliK müdürlük 
leri askerlik şubelerinin seferberlik -
te yapacakları hi7.metlerle hava hü -
cumlarında.n korunma ve sair işleri 

yapacaktır. 

Göring 

Lehistanda 
ne yapacak? 
'7--,.--·- 142. ı D-.:ı., .. _\ - p,.-·-•·-

Ba,Vekili General Göring, avlanmak 
Ü?.cre buraya geldi. Yarın Cümhurrei 
si tarafından kabul edilecek, mütea
kiben avlanacaktır. Salahiyetli ma -
kamlar. Prusya Başvekilinin burada 
Dantzig ve Lehistan koridoru mese 
lelerini g-örü~eceği hakkında çıkan 

şayiaları tekzip ediyorlar. 

Şükrü Kaya 
Şehrimizde 

Hatayda 
Türklere karşı 
Tazyik 

(Başı ı incide) 
gömlekliler, Babucuydi keçerkeıt bJ! 

Fransız posta otomobilile raslaşoııŞ • 
tır. Otomobil sağda bir müddet t>elt' 
lemiş sonra karşıya geçmek için. ~s· 
reket ederken otomobilin içindeki 110 

Fransız hava küçük zabiti otomobilill 
hareketine maı°ii olunmasından doııı· 
yı yere inmiye mecbur olmuşlsrdıf· 
Demirgömlekliler ellerindeki izci 1ll • 
palarile askerlere tecavüz etmişler· 
Küçük zabitler tabanca ile mukabele 
de bulunmuşlardır. Kumandanlık jall 
da:rma müsteşarlığı istihbarat ve etıl 
niyeti umumiye reisliği faaliyete geÇ 
miı:ılerdir. Demirgömle~lilerden batı• 
ları tevkif edilmiştir. 

Türkçe yasak! 
Hama, 16 (Hususi) - Denıirgölt 

!ekliler tarafından çarşı ve pazglıı!' 
da Türkçe konuşulmasına mümanast 
edilmektedir. Bu mümanaat, son z3' 
manlarda tiyatrolara da teşmil edil' 
miştir. Türkçe şarki söylemek, ıneıtl 
nu olan fiiller arasına girmiştir. 
Bir toplantı ye tezahürat t 

Humus, 16 (Hususi) - 2 şu~ 
gec~i Halep Vatani Partisi merJ<eıitl 
de umumi bir toplantı yapılmıştır. J3ı1 
toplantıda Sadullah Cebiri ve .Abdııt 
rahman Kiaki de hazır bulunmuş!Bl" 
dir. Bu içtimada Sancağın silahlı?. ~ 
tirdadı için lüzumu kadar siıaJ'lıt'o 
Fransızlar tarafından verileceği \Ti·' 
tani Şefleri tarafından temin olUil • 
muştur. Vatani şeflerin ileri sUrdli1' 
!eri fikirler içtimada bulunan bir ~1• 
sım halk tarafından kabul edilmeII11Şt 
Türklere karşı silah atmıyacak1artll1 

açıkça izhar edenler partiden )O ~ 
vulmuşlardır. Türklere silahla kil!'~ 
koymıya taraftar olmıyanlar bu bil , 
seden sonra Halepte Fransız a.ııketl 
hapisanesi ittisalindeki tı:ı.tanbul kıılt' 
\'esine gelmişler, kahvede (YaşaSı:tı 
Türkiye, yaşasın Atatürk) diye ayı1' 
ta tezahüratta bulunmuşlar ve l<tıb 
vede bulunan kesif halk tabakası d• 
bu tezahürata ayağa kalkarak 'J'ilfr 
---ıv ............. -~ .. --.,.., · -. r : 

türl<) diyerek iltihak eylemL-;lerdıf· 

Sorgusuz .sualsiz bek/iyen/er 1-
Lazkiye, 16 (Hususi) - ReybBJl 

ye hadisesi dolayısile tevkü edilJllif 
olan Türkler, elan mahkemeye ee'·~ 
olunmamaktadrrlar. Bunun aebCbl 
malumdur. Hiçbir kanun ve esasa d• 
yanmıyan tevkif müddetlerini uz•t 
mak bu suretle tazyiki devam ettit' 
mek. 

Şehrimize gelen Iktısat Vekaleti 
Heyeti, deniz müesseselerinin 93'> 
bilançolarını tetkike başladı. Heyet 
bu seneki çalışmalarına liman, deniz 
yolları, Akay ve Havuzlar idaıelerin
de hepsinde birden baf?lamıştır. Heyet 
a1.alan dağınık surette müe.~elerd~ 
ayrı ayrı çalışmaktadırlar. 15 mart 
ta tetkikat bitirilmiş olacaktır. 

Ankara, 16 (TAN muhabirmden) 
- · Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, bu akşam ts
tanbula hareket etti. Dahiliye Vekili. 
nin şehrimize bavramertesinden evvel 
dönmiyeceği san~lmaktadır. 

Reyhaniye hiı.diı:ıesinin sürUncetı1' 
de kalmasının ihda.s edilmiş diğer ~ 
bepleri de şunlardır. Şahilerin sa}~ 
100 e çıkarılmıştır. haftada bir defi 
Reyhaniyede toplanan sulh mahkeııı' 
si de artık bu mıntakaya u~ramaII13y 
tadır. Mesele hakkında Kırıkhan sıı!ll 
hakimlerine müracaat edenlere şu c• 
veplar verilmektedir: Şahitler ço1' ' 
tur, Reyhaniyede de mutat güntcrd! 
mahkemeyi açamıyoruz. Ne yapaıııt' 
Bu iş olsa olsa ancak beş altı a}-df 
nihayet bulur.) 

ntR TRRERRÜ 

Türkiye Eşref Neşet ec7.ane5in<leTI 
f akii hastalara verilmôK ü1,ere yfrmf 
şişe ( Kinaforsin) hediye edilmiştir. 
Teşekkür olunur 

Belçikada Fa,istler 
Meclisin Feshini 

istediler 
Brüksel 16 ( A.A.) - Belçika faşi5t 

lerinin lfderi Degrelle, krala gönder · 
mi§ olauğu bir telgrafta ezcümle şöy
le demektedir. 

Sorgusuz, sualıliz yatan imıanlaf11J 
hali bu merkezdedir. 

Bu komisyon İpekçi kardeşler mlies 
sese.sine 16284 lira kırk beş kuruş ka 
zanç vergisi tarh etmişken komisyon 
reisi Avni Ertan bu rakka.m üze -
rinde tahrifat yaparak kazanç ver
gisi miktarını altı bin liraya indirmiş 
tir. Dün mahkemede ayni komisyo -
nun azasından bazı şahitler dinlen -
eli. Bunların arasında Osman Çukay 
ile şehir meclisi azasından Bican d:ı. 
vardı. Mahkemeye üzerinde tahrifat 
yapıldığı iddia edilen defterler de geti 
rilmişti. Şahitlerden Osman Çukay 
ve Bican şöyle söylediler: 

Mehmet Alinin belediyeden bir ma 
aşı yoktur. Yalnız tahsil ettiği para ----~~--................. .. 

Bağdad tiülbülü 
"20 bin faşist, diin l'lpor Mraymda 

toplanarak mebıı~an meclismin feıııhi· 

Halep, 16 (Hu~usi) - Vatanne# 
naşiri efkan olan Ennezir gazete,1ı 
Türkler aleyhindeki neşriyatına şid: 
det vermiştir. Bu gazeteye göre, gıl~ 
ya Türkiyede Arap mezarları açılJJ1' 
ta, Arap ölülerinin kemikleri dışarO" 
atılmaktadır. Parti Organinin bU ııd 

- Bu müesseseye 16284 lira 45 ku 
ruş vergi tarhedilmiş. Müessese bu
na itiraz etmiş. Biz müessesenin def
terleri üzerinde tetkikat yaptık. Bu
nun altı bin liraya indirilmesini ka -
rarlaştırdık. Bu kararlar iki nüsha o
larak yapılır. Birisi dosyasında kalır. 
Diğeri de reisin imzasile ait olduğu 
şubeye gider. Mahkemedeki defter 
daha ziyade hakkı huzur için azanın 
toplantıda çıkardığı işleri tesbit et -
miye yarar. Buraya sehven ihzari 
mahiyetteki karar geçmiş olacaktır. 

Muhakeme kararın tefhimi için ta 
lik edildi. 

nisbetinde aidat almaktadır • 

Dün ağır ceza mahkemesinde 'Meh
met Alinin muhakemesi yaptldı. Suç. 

lu tahsildar zimmetine geçirdiği pa -

rayı da ödemişti. Mahkeme suçu sa
bit gördü. Kendisine 5 sene hapis ve 

57 lira ağır para ce1..:ı.sı veroi. 
Puayı liükümden evvel öd~Uği 

için bü ce7.ayı 2 sene on bir aya indir
di. Mahkeme, aylıklı memur olmaaı -
ğmdan suçu ıstırar dolayısiyle yap -
tığını da hafifletici seöep saydı ve 
ce7.asmı 11 ay on gün hapse ve 22 
lira para cezasına indirdi. 2 ~ene Be 
memuriyetten mahriimiyetirie kn. • 

rar verdi • 

BÜTÜN MEMLEKETİN SABIRSIZLIKLA 

Şarkın efsaneler diyan Bağdad'da geçen bir 
aşk macerası, Şarkın ruhnivaz şarkıları ve en 
kıvrak havalarını ses kraliçesi MUNIRE MEH
Di YE'nin ağzından dinliyecek ve bu filmde ta
hııyyül edilen saadeti görerek aranılan sevgiyi 
ruhunuzda yaşatacaksınız. 
MUNIRE MEHDiYE - AHMED ALLAM - RU

HiYE HALiD 

Pek 

yakında 

Beyo~

lunda 

ve !zmirde T A Y Y A R 

n1 ve yeni fotihabat icra~mt istemiş· 
lerdir. Zira, memleketfe sulh ve !!il· 
lffınun ancJ.k böyle bir teıtbir ile te 
min edilebileceğine kanidirler.,, 

Amerika Ecnebi Ser
mayesi istilasından 

Kurtulacak mı? 
Vaşington, 16 (A.A.) - Mor~ent

hau, hazine ,ticaret dairesi ve kambi
yo komitesinin iki üç gün zarlında 

ecnebi sermayesinin hücumunu dur
dunnak içın icap eden tedbirleri ala~ 
cağını ümit ettiğini beyan etmiştir. 

BEKLED1Gl Büyük Milli Film. Genç, ihtiyar her Türk görecektir • . 

. ~ nyatı o kadar yalandır ki, .AraP ~ıe 
nrfı ara.c;ında bile aksülamel bUSll 
getirmiştir. p 

Halepte Arapların çok itibar ~~~~ 
ği bazı zatlarla En nezir gazeesi rrıtı 1, 
rii ara.qında büyük münaka.şala.t ~ 
muştur. Bilha.c;sa bu münakaşanıtl 
şedidi Arııpların sevdikleri Abdili'~ 
hap Hoca ile gazete sahibi araSI11 t' 
Vatani Parti merkezinde cereyaJl e 
miştir. ~ 

Hama, 16 (Hususi) -Dürieu,c'ıııl , 
Ha.c:ıan Cebbariyi yanına alarak )~, 
kında Cenevreye gideceği ve ma1'~ 
dmın da kendisini Hataydaki ce~ 
yeti Akvam mümessilliğine tayine 
tirınek olduğu söylenmektedir. / 

Ankara, 16 (Tan muhabirindeil~,& 

• • 

TURK İNKILAB'ıNoA Tarakki Hamleleri 
Sesli ve Türkçe sözlü . rihimi h k' ,. . 

1\ .Memleketimizden Hataya gitme~, 
yen vatandaşların pasaportları e' 
sız konsoloslukları tarafından ,.ııe e~ 
dilmiyor. Bunun sebebini öğrenıtlJIJ 
için başvurduğum makamlar, bıl ııı• 
diseyi kendilerinin de sebepsiz ~e ı!· 
na.sız buldulelannı söylemektedifıe , 

Parise giden Ponsotun bu ı:neS~ ... 
Cümhuriyet, Lozan, istiklal savaşı, işgal zamanı, 

canlanacaktır. 
19 Şubat 1937Cuma aktammd an itibaren 

Umumi ~arp, İttihat ve Terakk!, İstibdat, son 30 seneAlık ta z a ıkı f~l~.vesikalarile gözlerinizde 

Til.RK SıNEMASIND Yerlerınızt evvelden temin ediniz. 

leyi Fransız Hariciye Veka.Ietıne ~ 
zedeceği ve bu kararın bir an e'J 
tadil olunacaıh Umit ve temenni 
mektedir. 
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T"'A N 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
'J' Ahrnet Emin YALMAN 

ki~N'ın hedefi: Haberde, f; 
tii e, her şeyde temiz dü
& st, samimi olmak kariin 
~aıet · ' ~ı olmıya çalışmaktır. 

~MESELELER!! 
8ALKAN BiRLIGI 
~ER V AKiTTEN 
"UVVETLIDIR 

Son 1:ı. n Ilalk lllanlarda Ahnan ma.hafi • 
llın bo an ,.e Küçük İtiliif blokları -
c:liyo 

1 
Zulrnıya l üz tuttuğunu lşae e-

t artlı. 
llir AJ 

l\ueiik 
1 
ın:uı garıet.-ısl Romanyanm 

dnğu tilaftan aJTilmak üzere ol • 
lJi nu Yazacak kadar Deri gitti. 

fıe ,t~r §aJialara göre l'ugo la\'ya 
"" Ulgaı-ıgta.nm a.n1aşması Roman· ,, ... ,.ey 
ltiıı tınanlstanm zararına n aley-
l'ls~rak yapdnuştı. İtalya Bulı:s. 
t\1c ~gosla.vyanm arasmı bula -
faıc Birll'ri:nl bozmıya muvaf. 

~lrnuşt:t. 

M edeni insan içtimai hayatın bir mahlu· 
ku olduğuna göre, fikir ve hatta duy· 

gu istiklali, nadir istisnalarla, pek mahdut· 
tur. 

Dört hafta kadar oluyor, B. Ahmed Emin 
Yalman Başvekilin zirai kombinalar hak· 

kında irat ettiği bir nutkun ehemmiyet ve şümu
lüne okuyucuların dikkatini celbetti. Tabiatle mü
cadeleyi yeni esaslar üzerine kurmak için yapılan 
büyük hazırlıkları anlattı. Ayni vesile ile, memle
ketimizin iktısadi temelini teşkil e<len on iki milyon 
çiftçi vatandaşımızın hayat seviyesini yükselte· 
cek ve diğer vatandaşlarla memleket için yeni ha
yat kaynakları kuracak olan bu varlık savaşının 

büyüklüğünü, heyecanım gazetelerimizin hakkile 
duymadığından ve halka duyurmağ'a çalışmadığın· 

dan şikayet etti. 

TAN Başmuharriri böyle hayati bir mesele karşrsında 

gösterilen al8.kası:dığı halkımızın iktısadi terbiyesinin ge· 

ri olmasında buluyordu. Milli varlığımızı korumak için 
askeri bir mücadelenin heyecanını kolayca duyan halkın 

iktısadl bir mücadelenin heyecanını duymadığından yana 

yakıla şikayet ederek "çünkü ferdi menfaati umu· 
mun ve memleke
tin menfaatinde 

görmek itiyadı ve 

iktısadi iş birliği 

§uuru henüz u
yanma.mıetrr. Ga.. 
zeteler bunu uyan 
dırmıya a.it çetin 

Fikir işlerine 
Alikasızlık Medeni dünyanın birçok memleketi eri nele kifap neJriyafı mafbaacdığın 

ilerlemesine mesut bir vesile olmakfaclır. 

1 
FIKRA 1 

-·--' 
TARiH VE GAZETE 

Tarih okurken, zapt.ettiği ~ehir 

nüfuslannı ôlditreıı şark fatihlerine 
ne kadar liınf'i. ederiz. Ht>le hunlar 
t e r c ii m e edilmi])lerse \'e Türk 
kumandanlanna. ait iseler, adf>ta. 
'l'ürk ohı'!-umuzdnn ntnna<'.a~ınuz ge
lir. Hakikat.en ne olduğunu, ,·eya 
si~·a.-.i ve a..-.keri 1,anıretleri dü ünüp, 
tarihin hiikümlerinl tetkikten gc
çinnt>k aklmU7.a hile g«-lmez. 

Bir d~ ne komünist, ne osrall t , 
hilik:is Franko cephesine misafirlik 
edt>n. yalan ö~·lemesine imkan de • 

1 

~'.'• fa~~t a.c;Ja liizuın olmı)·an bir ln
t:ıllz gor:menin hikayesini dinlt>~i
niz: 

' '- Frnrı'ko a.c;kerlc>rinin, akşam 
üstii ı:;irdiklt>ri bir ki>yün SOO kadar 
erkeğini ertesi "nhalı mitrah·iizle 
kul"";>una cli1 .. diklerini gördiirn. 'Ku -
mandanlan ile hlr otomobilde ki>rden 
hareket ediyorduk : . 

"- }'akat hu acl:ı.mlann suçlan 
ne idi~ diJ e sordum. 

"- Komiinist imişler! 

"- Fakat bunun tahkik edilme • 
sine imkan yo1'1u. Askerleriniz köyo 
daha dün akşam girdile.r .•.• 

"Konuşmayı kısa kesmeyi istiyen 
k-umandan dedi ki : 

''- HP.r köye garnizon bırakacak 

kadar a."kerim yok!,, 

lllecııs tnanya Hariciye Na.zrn Ayan 
laJia inde \il.ki beyana.tında birinci 
~şiddetle t.elkzip etti. Ve gerek 
lltn h ' gereıc KU!fti:'k ltilftf blokları • 
ltın e.r~'ırldtt-On daha kuvvetll oldu. 

u Söyle<lt 
.\ttnadakt 

çalışmaları göze alacak yerde balkın önüne çiğnenme· 

den yutulabilecek basit yemekler koymayı daha kolaY, 
buluyorlar.,, diyordu. Nereden Yazan: 

Rauf A. Hotinli 

Ba~atta 90 hin insan krll~ln • 
dm ehram yaı>ma hndisesini , ... ya 
ef"3nrslni mn:ıi~·e h1rnkını7.. Gu.et.e
nin bu ha ,·adisine ne del"\ in İ'l ~. 

lleJ1 d Balkan De,·letleri kon • 
oıdu. e bu r.>ayialaım. fiili bir tek7.ibi 

llhı:n~ ikon._4'ey, ~1s B.'\llm.n Rlr1i~ • 
~nu f.'l"~ \"8.ldtten daha kunetli oldu • 
tak b g?8t41J'(li. Ve Balkanlan dağıta • 
Olanı irtbirfne düşiinnekte mf!Dfaati 
!&ha ara l"a:nlıs yolda ~Iı~tıklannı 

t ettt. 

iSPANYA •HARAP 
OLDUKTAN SONRA 

l\.vru tııı Pa devletlerinin İspanyaya 
en aske .. d 

d0tı . r gon enncl\ suretiylP. yar-
• edılrn-- . ] '-. .. ..,.... ım e nihayet anlıu•tık-
llı~ · - . . -. 

1 t 1 rtesınden itibaren hiçhlr <tev-
bıaMtPan~ııya aslcer göndermiv~ek . ~ .arı it" • ' 
tr0ı ~ 

1 
~haren de beynelmilel kon. 

'l'i.irk ne başlanacaktır • 
btr t .. ı.;e.:le "Radelıarnlıiilbn<ıJra,, diyf' 

'"Ult' ] • ~·a hara 'al'( ır. nurn<la hunu '1sp~n 
t""""l\\r fı olduktn.n sonra.,. şeklinde 

lt edt>hiJlriı. 
atl·a 

tıanı11 ' n ve Ahna.n or(lnlan !lsller 
ı ıa " 1 • 1 ılt)a. ·" ıır eri vnkt-JM.an binlf>r<'.f' 

.. nyoı "Jd"i .. . ' 
~on(lerın ° 1 rdukten sonra, &"lkf'r 
tıe fa ·d e1<ten \"u;g~·mi~ olmalanmn 

1 
~ a.._, olabilir • 

111(" ~Inafitı 1ngiıt~mmln nihayet frh. 
tu~ al"Şı ında şimdiye knrlar ::Ut • 
ti~'ııı ... Sf\ylrcJ \"n.zly~tindcn çıkmak ih-

• -. \•e 
~ \e d" lneC'huriyetinl duymuş olma-
~e ığer devletlrrf dil,.~ine gf'tlr • 
htdı tn~ıvaffa.k olması da miihim bir 

Setlır r. . 
t\n ·~ te ols..'\ Asilerle hiililıınetçile • 
~l<lı~~l>n..~a bırnkıtmalan İ'\panya 
tı.. ertne ·veni hlr istikamet veTrhi 
'• Ç" • 

il\) !lef ttnkU hiikfımetc:lln llılhn nmu-
le"hıd Ctherlik ilnn etrnemişlı-rtlir. F.1-
tltUıla: knlan yerlerde miihiın hlr 
~ahıraa, hnttA tnarnı7. kmvrtt top· 
ltrt 

1 
ırıer. Zat..-n hiikiırnrt kıın et • 

\1}~1:ha Y;rıı yeni orwm17e hir onlu 
o~" ~f'hl"f'hilmi terdir. Miidnh:\lt> 
~İl~ ıkÇa her ı:ec:en ~in hii"iımet • 
\..ıplltı~l\'\"(>ffrndlrehllir. Rıı sn~•f'<le 
hatll '~ dnhlli harbi de yent bir saf • 

l;trebilir • 

l" • 
"AkYANIN 
~~LIŞMASI 
~eıı bi 'l'rakya um11mt mlif--tt!~U~ln • 
~,.~1 " t-Oınar kitnp al!1ık. lld i.iç ay 
tııı k~e ~kyn. rn\ifettl~li~ hl7.e ylr
ltu~k ar kıtap ı:önclerıui~ti. F,ks~rf,I 
htt rı ~l"QşUrlel'<len miircl,kep olan 
~illa tiyat, dalın dyadr kö~·lii~ ü ay
)\M hnayı ~ö-1.önUndP- tıulıımlurarak 
\ıllıılattıış. l\öyHi)ii alftkalantlırnn im
~ ~, kciliin istih<;nl lınyatirle ala
\""'r evzutar, ve kö:rliiniirı "Vasnn5 

·~ tıı ~ . . 
lı.1.1 tı , de~istirecek kitapçıklar .. 
ti~ılll~rı~:at, imcliye kadar ihmal .-t. 
lıU 11.tı~ knyfüniin hnyatımuılnki rolü-

llu ıtnuş otmnnm hir ifa.dc·~itlir. 
b11,.'lır :11~a;\1 ~·alnrz Trak:rn;\'n miin -
~ .. \ ~ldir. ntittin meml+"l•ettf' kö
ı. (' le 
'(~t , 0J1üye doğnı int>n bir hnre • 
~atdrr. 

\t etıS:'~~ senooenheri Ankara 7.inı
~ tau)UsUnlin yn.ph~ ttıtki1iaf n.r • 
lttt. t •knt ahasına geç.mf'k Uzere -

~t lnönU şimdi ana)idl"n :r.L 

B en de, ha~ik.~ten çok esaslı bir milli . mesele olan 
bu bahsı drger bir bakımdan ta?.elemek istiycr 

rum. B. A. E. Yalman o yazısında halkın spor haya.

tında bile kafi alaka. göstermediğini kaydediyordu. Ya 

fikri hayatta,ilmt hayattaki durgunluğa, alakasızhğa ne 

Geliyor? sılalarla, zahiren tabantabana zıt 
sayılabilecek neticeler görülür. 
Halbuki biraz dikkat edilirse an
lasıhr ki orada fırka ve doktrin 

demeli? GUnlUk gazetelerimizden le, milli hayata henüz doğmuş bu-
en çok okunanları ne kadar bası. lunuyoruz. 
yorlar Beş buçuk milyonluk Bul. İçtimai heyetlerde mUşterek bir 
gariBtan, yedi milyonluk Yunanis- şuur, müşterek bir irade teşekkül 
tan komşularımızın belli başlı ga- edebilmesi için hayli uzun bir te. 
zetelerinin yarısına kadar varamı- kftmül devresi lazımdır. Bu tabir-
yorlar. Dolayısiyle olsun devlet ler, müşterek şuur., "müşterek 
bütçe~inin yardımı olmadıkça il- irade., meseleleri içtimaiyatçılar 

mi, ciddi eser yazmıya veya tercü- ara.~ında bitmez tükenmez müna-
me etmiye kimsenin eli varmıyor. kaşalara yol açtığı halde bugünkü 
Tam manasile lb.ni d~UAAiJ..,.....ı, _., 1'an-ı. -ı..ı .. ı.~n ;J,; :l'-.le .... Uhl.:ıi 

mecmtıa.ııu ımızın hemen hepsi yine için kullanıyorum. 
Üniversite gibi devlet müesseseleri Vakıa içtimaiyatı münhasıran 
tarafından çıkarılıyor. Fakat aca- ruhiyatla izah etmek çığırı bugün 
ba kaç tane satılıyor? Muhitimiz- bir tarafa bırakılmış gibidir. lnsan 
de, şahsi teşebbüsle, k!r bırakmak cemiyetinin temelini, tabiate tesir 
şöyle dursun masrafını kapatacak, icra etmek için elbirliği ile çalış-
bir ilmi mecmua çıkarmıya imkan maktan doğan iş ra bıtalarıııın teş. 
var mıdır? kil etmi~ bulunduğu fara?.iyesi le-

Geçenlerdc, insanın Antropoid hindeki cereyan daha kuvvetli gö-
maymundan nasıl bir tabii arıza rünmektedir. Zaten insan cemiye~ 
sevkile neşet etmiş olabileceğine tini hayvan cemiyetlerinden temyiz 
dair Oxford Üniversitesi profesör- eden sıfat ta bu değil midir? 

]erinden M. de Beer'in yeni bir fara 
ziyesi hakkındaki mUMhabeyi ha
zırlamak için kitap karıştırırken 

Dan;
1
in 'i~ Ul:bii ıstıfa ya dair meş • 

bur neYılerın menşei,, Unvanlı e
serinin 24 Teşrinisani 1859 da 1250 
nüsha olarak çıkan ilk tabının bir 
günde wsatılıp tükenmiş olduğunu 
okudugum vakit fikri hayatımızın 
bugünkü durgunluğunu düşünerek 
çok mahzun oldum! 

Yanılmıyorsam bizde böyle bir 
muvaffakıyet, değil çetin bir ilmi 
esere hatta polis romanlarına bile 
nasip olmamıştır. 

• I ktrsa~i ~ayatta, siyası hayat 
ta, fıkrı hayatta, bedii hayat 

ta hasılı içtimai faaliyetlerimizin 
hemen her tarafında görülen bu a
Jakas~z~ığa .um~~i. bir teşhis koy. 
mak ıçın dıyebılırız ki içtimai bir 
heyet olarak henüz gerideyiz. Za
ten. başka türlü olmasına imkan 
var mıydı?. 

Burada "Millet., tabirinin muh
telif b11kımlardan tUrlü türlü med
liılleri üzerinde durmıyarak alela. 
de anlaşılan mana.cıile diyebiliriz ki 
tarihimizin Osmanlı devrinde, hat
ta en mahdut siyasi manMile bile 
bir millet yoktu. Biz, asri mAnasi~ 

yadt> kör Ye kö~ lii me:c.el~in"' ,.hem _ 
mi~·,.t ,·ermek zamanı gt-ldlğin .. ı .. ar<'t 
etmiştir • 

Raş\'e-1\11 memleketin hH~·iH< df>rdi • 
ni anlamıştır. Her tarafta onun hu 
anla~·ışmıu !mıhtelif te<"-ellilerine şa • 
hit oluyoruz • 

Kci~· v~ köylü m~t-le!!!i bir mıntnka 
~el.-sl olarak değil, hlr memleket 
mest>l~i olarak rfo Rlmmakta n 0 

surt>th• hazırlık yapılmaktadır • 
Bu ha.7.Trlık Türkl~·.-,·e yeni bir is

tikamet ,·ereef'Jk ,.e memleketi rcta • 
ha. ... öiü.rect-ktir • 

~ 

H crhalde ?aşlangıç ne olursa 
olsun, ılk temel üstüne in

san cemiyetlerini kuran, teazzi et
tiren amillerden en ehemmiyetli· 
lerinin fikri ve hissi amiller oldu. 
ğu, Bazı tefsir farklarile, teslim 
edilmiş gibidir. o amiller ki arış 
ve argaçlarile bugünkü medeni 
insanın içeri ruhi hayatının çevre
sine cicili bicili bir perde dokumuş, 
hatta anasından 7.iyade cemiyetin 
doğurmıya başladığı bu mahlüku 
sıkı bir sansürle sindirmiştir! 

Medeni insan içtimai hayatın bir 
dölü olduğuna göre fikir ve hatta 
duygu istiklali, nadir isti~nalarla, 

çok mahduttur. İçtimai bir heye
tin fikri hayatı da onu terkip eden 
fertlerin fikri hayatlar.fhın yeku
nu değildir, onun ayrı bir hüviyeti 
vardır. Terkibine giren fertler ayrı 
ayrı ne kadar iyi tetkik edilseler 
bu bilgiden içtimai heyetin fikri 
hayatı hakkında doğru ve sarih 
bir hUküm çıkarılamaz; fakat fert
lerin fikri hayatlarının, keyfiyet 
itibarile, heyetin fikri hayatına mü 
esir olması pek tabiidir. 

O halde milşterek şuur, müşte

rek irade nasıl vücude gelir? 

B urada, 8ırf bir te~bih ile 
maksadı ifade için, biyolo

jiden yüksek bir uzviyeti misal a
labiliriz. Yaşıyan, şuur ve irade 
sahibi olan bir uzviyetin hücreleri 
nasıl birbirine bitişik iseler insan 
cemiyetlerinde de, içtimai hayatın 
bütün kuvvetini ve kabiliyetini 
gösterebilmesi için, fertlerin mad
di ve manevi rabıtalarla ayni su
retle bağlı olmaları ve bahusus bu 
tesanüdü idrak etmeleri gerektir. 
Bu da ancak tekamülde ileri mer
halelere varmış, fertleri bin türlü 
girift rabıtalarla biribirine bağlan. 
m1ş olan içtimai hevetlerde t'"Arll

lür. 

mücadeleleri bir 
haddi tecavüz e
demez. Memlej(e -
tin yUkı::ek men -
faatleri mevzuu 
bahsolduğu va
kit onaln koru -
mak için milletin 
her zümresinden 
bUyük bir ekseri 
yet meydana çı

kar. 
Büyük harp

ten sonra initiha
habat ibresi, za. 
manın zaruretle • 
rini göre, muha -
fazakarlar ile 
flosyalistler gibi 
iki zıt kutup ara
sında gayet hns
sns ve hnyırkar 

bir surette kah sa 
j!-a. kn h sola dnt'?
ru gidip gelmiştir. 

Si ysısi terhive -
nin hu kf'mal ele -
rerf'~i Fran!':~da 

lıfe bir kifap yığ1nı ki, okuyucubekliyor. g-örülemez. Ora. 

Geniş manaı:ıile, siyasi t erbiye de da doktrin taassubu ve fırka ihti-
bu fikri bir dereceye kadar ifade rasla rı memleket menfaatlerine 
edebilir. takaddlim etler gibi görünmekte

Mesela lngiltcrcnin siyasi tarihi 
incelenirse görülUr ki efkarı am
me memleketin, milletin yüksek ve 
müşterek menfaatlerini müdriktir. 
Yalnız bu asrın başlancrıcındanbe· 

• t> 
n umumi intihapların tezahürleri 
takip olunursa, hazan pek kısa fa_ 

dir. 

Grırbin diğer bazı memleketle
rinde de böyle olduğu içindir ki o
ralarda demokrasi on dokuzun<'.U 
ıı sırda tebellür eden şeklinde, ge
çici olduğunu umduğumuz bir kü. 
sufa uğramış bulunuyor. 

["DERT ORTACI,. INDAN ADRESLERiNE MEKTUPLA HUSUSi 
CEVAP ISTIYEN OKUYUCULAR, ON KURUŞLUK PUL GÖNDERME· 
LIDIRLER.] 

Kalbi Zayıf Çocuk 
Devlet Demiryollan Kayseri dör -

düncU işletme sicil memuru Mehmet 
Salih imzn.sile yazılıyor: 

"- 14 yaşında bir oğlum var. Ben
de ve annesinde kalb zafiyeti bulun
madığı hRldc, kendisini ınua vene et
tirdiğim doktor, çocukta kalbin zayıf 
olduğu neticesine vardı. GUnde otuz 
damla içilmek üzere ilaç verdi. Şimdi 
bu ilaca devam ediliyor. Bu yaşta bu 
hastahğa tutulan çocuğun perhizi ne 
olabilir? Tahsilin bu hastalığa tesiri 
olur mu? ... 
Çocuğunuzu gösterdiğiniz dokto

run tavsiyelerine dikkat ediniz. Ve -

rilen ilaca devam edebilirsiniz. D.ok
torunuzun söylediği perhizi de hak • 
kıyla tatbik etmeniz lazımdır. 

Bize sorduğunuz şeylerin hepsi şah 
sa göre değişir. En iyisi onları çocu
ğu tedavisi altına alınış olan dcıktor
dan sormaktır.,, 

• 
Saçları Dökülüyor 

Konyadan P. Gcncol imzasile yazı
lıyor: 

"1 - Üç aylık çocuğun kulağı akı. 
yor, buna burada <;ubuk diyorlar. 

2 - Saçlarım dökülüyor. Bunun 
çocuk doğurmaktan ileri geldiğini 

FATAY 

EVKAF BAŞMÜDÜRÜ 
BURSA YA GiTTi 

Istanbul Evkaf başmüdürü H~ 
mettin umum müdürlilkten telgrafla 
verilen bir emir üzerine evvelki gün 
Bursaya gitmiotir. Hüsa.mettin Bur
sada bazı evkaf işlerile meşgul ol&.
cak ve Uç gün sonra lstanbula döne
cektir. 

Otomobil ve Otobüs· 
ler Kontrol Ediliyor 
Belediye mernıurlan iki gündenberl 

motörlil kara nakil vasıtalarını dört 
yol ağızlarında (iurdurarak kontrol 
etmektedir. Bu kontrol esnasında ka
zanç, hüviyet, fenni muayene gibi bU
tün vesikalar aranmakta, karanhk 
bastıktan sonraki teftişlerde de ay
rıca şoförün içki kullanıp kullanma
dığı tetkik edilmektedir. 

Bu arada e\"Velce yapılan talimat • 
nameye aykın bir şekilde bisiklet kul 
lanan ve kiraya verenler varsa, on. 
Jar hakkında da zabıtlar tutulmakta
dır. 

söylüyorlar. Bunların tedavisi müm
kün müdür?., 

1 - Çocuğunuzu vakit geçirmeden 
bir kulak mütehassısına göstermeniz 
lazımdır. 

2 - Doğurınakta.n mütevellit saç 
dökülmesi hakkında söylenenler doğ 
rudur. Çocuk oğurmak saç dökül
mesine bir sebeptir. Fakat, saç sonra 
yine gelir. 

• 
Bağ, Bahçe, Çiçek Eserleri 

Edirnede, Kale içinde lstiklal oku .. 
lu yanında numara 8 de oturan Ali 
Ragıp yazıyor: 

"- Bağcılık, bahçecilik ve çiçek • 
çiliğe çok meraklıyım. Bunlara ait 
bir tahsil veren müessesede okuma
dım, bu yüzden çalışmalarımdan aza
mi randımanı temin edemiyorum.Bağ, 
bahçe ve çiçekten bahseden hangi il· 
mi kitapları ta vslye edersiniz?., 

Size tavsiye edeceğim kitaplar şun 

lardır: 

1 - Meyvacılık ve bağcılığa ait es. 
ki harflerle yazılmış aay Hanıdinin 2 
ciltlik kitabı. Kitapçılarda yoktur. 
Ziraat Vekaletinden tedarik edebilir

siniz. 
2 - Çiftçiliğe ait son çıkan kitap

lar. Bay LOtfi Arifin (Gül Bahçesi) 
100, (Salon çiçekleri) 100, (Karan
fil) i 50 kuruşa satılıyor. Ttirk harf. 
lerile yazılmıştır. Bedelini gönd6rir· 
seniz idaremiz tarafından da temini 
mümkündür . ., 

......... ........_.___ 
- Kurbanınızı veya tutarını Türk 

Hava Kuruınunı\ veriniz. Biriken pa· 
ralar (Kızılay ve Çocuk Esir&eme) 
kurumları arasında. pl'lylaşılır. 



-- ti -- :TAN 

TOPAL 
KAY AK SPORLARINDA BiRiNCiLiK 

Fransız Takımı bir dünya 
Şampiyonluğu kazandı 

Emi le Alla is 

dört dakika •• uç 

saniyede 1 inci oldu 
Fransada Chamonixte yapılmakta olan kaya;k sporu 

dünya birinciliklerinin iniş müsabakasını Fransızlann 

Emile Allais ismindeki şampiyonlan kazanmıştır 
Pek beklenmiyen bu muvaffakıyet Fransızları çok 

sevindirmiştir. • 
!niş müsabakasının birincilik rekorları şöyle olmuş 

tur : 
Birinci Emile Allais 4 dakika 3 saniye 2-5. Dört 

kere onar kilometrelik bayrak yanşmda da :Norveçli 
bir dakika farkla geride bırakarak bu müsabakanın 

7 

Bergcndhal, meşhur Finlandiya kayak~ısı Jalkancn'i . . . . ·-· . 
bl'n'ncı·ı·-· N t · t · t' Bö' 

1 
lnı1 bırıncılıgını Fransaya kazandtra n Allais sağda 

ıgı orveçe emın e mış ır. y e, geçen se - · · · b . 
ferkl

. ma~ır-·b' t • Finl. d' d k tır hareket ı1arefını eklıyor 
g u ıye ın acısını an ıya an çı armış . 

Bulgar 
Slavya takımı 
Buraya geliyor 

Sofya, 16 (TAN) - Bulgar Slav -
ya futbol takımı, 'l'ürkiyeye giderek 
Ankara ve lst.aııbulda olmak üzere 
Türk futbol gruplariyle beş maç yapa. 
caktır. 

Klüplerin tahdidi için 
neler düşünülüyor? 

A nkara, (TAN muhabiri yazıyor) - TAN'ın yakından takip 
ettiği bir mesele, klüplerin tahdit edilmesi, ve t ahdit tekilleri, 
son günlerde Ankaranm bu i,lerle uğra,an m ahfillerini peşinde 
ko~tuı·a tek davadır. 

Şu muhakkak ki, Ankara, Muhafız 
gücü çıktıktan sonra kalan, 9 klübün 
hepsini ayni ihtimamla besliyemez. 
Bu kuru bir söz değildir, l.ı.tlıil<al 

sahasına geçildikten sonra müşküla
tı ilk adımda göze çarpan bir iştir. 
Mıntakanın yapabileceği pa.ra yar· 

dımından 9 klüpten her birine düşe 
oek pay küçük olacaktır: ve binnetice 
hiçbirini çırak çıkannıyacaktır. 

Bu vaziyet karşısında akla gelen 
en mantiki tedbir de şu olmuştur. 
"Yardımlarımızı bütün klüplere sey 

yanen dağıtıp, değerini azaltmaktan 
sa, iki üç klübe indirelim de, istedi -
ğimiz gibi çahştırabilelim; randıman 
alalım.,, 

Franm boksörü Marcel Thie ile raki bi Kanadalı Brouillard geçen sefer· 
· ki maçlann ela vuruıurken 

1'~akat bu iş nasıl olacak? Bir yan
da tam dokuz klüp - AnkaragücU, 
Çankaya, Gençler birliği, Altınordu, 
Güvençspor, Kınkkale, Demirspor, 
Çankınspor ... - var. Öbür yanda bu 
klüplerin teşekkülünü tasdik etmiş 
bir makam ve bugünkü mevcudiyet· 
!erini ahkamına uygun bulan cemi -
yetıer kanunu, medeni kanun, eldeki 
niıamname ... ; 

Boksta 
orta sıklet 
şampiyonluğu 
Orta. siklet dünya bokA şampiyon

hığu Paristeki spor sarayında 20.000 
kişiye yakın bir seyirci kalabalığı Ö

nünde yapılmıştrr • 

----·--~-------------------~--

italyan 
milli 
takımı 

Aşağıda sakal, yukarıda bıyıp vazi· 

yeti... 
Başka bir yol arandı ve - dediğimiz 

gibi - Küçük klüplere verilecek para 
yı azaltmak veya kaldırmak suretile 
büyüklerin çalışmalarını kolaylaş -
tırmak yolu bulundu. Eğer küçük 
klüpler, başka yerlerden gelir kaynak 
!arı temin eder ve çalışma imkanla
rını lemin ederlerse febiha. .. Hem bu 
herkesin arzu ettiği bir şey olur ... Fa 
kat öbUr yandan kendisinden birçok 

D aha pek küçükken kilçük bir 
evlatlığın sakar bir hareketi 

neticesinde kucağınd::ı.n düşerek bu 
hale gelmişti ve tam üç yaşından
beri şu kelimeyi suçlu bir insana 
vurulan kara damga gibi ona ya
pıştırmışlardı: Topal .. 

Eminönünde küçük bir dükam o
lan kazancı az bir mahallebicinin 
kızı idi. Babası haşin aksi yüzlü 
bir adamdı. Daha o doğmadan ev
vel çocuğun hep erkek olmasını is.. 
temiş ve karısının dünyaya bir kız 
getirdiğini haber vererek küçük 
beyaz kundağı kucağına uzatan e
beye ters bir bakış fırlatıp kapıyı 
çekip gitmişti. Ondan sonra da er
kek çocuk doğurmak elinde imiş 
gibi, günlerce yataktaki lohusa ka
rısının yüzüne bakmamış ve küçük 
kız bitişik odada sancılanıp ağla

<Hkça sinirlenmiş beşik kıcırdadık
ça kızmış, çarşıda "çocuğun ol
ıt>uş'' diye, yanına yaklaşan esnafa 
zehir gibi acı gözlerle bakarak şu 
cevabı vermişti: "Benimle eğleni
yor musunuz be !." 

Çocuk büyümiye başlamıştı. Ma
vi gözlü, duru beyaz tenli sevimli 
güzel bir kızdı. Durmadan ince ya
ramaz kahkahalarla güler, bu kah
kahalar aşağı mutbaktan çıkamı
yan, işten beli bükülmüş soluk 
yüzlü anası ile, akşamları eve e
linde çıkını, karanlık, düşünceli ! 
bir yüzle gelen babasını hayretle 
sarsardı. Bu küçük kız gün geç
tikçe bahara kavuşmuş bir serçe 
gibi neşesi ve sevimliliği ile siyah 
ahşap eve ziya, koku. renk doldu
ruyor, orasını ve içindekileri çok 
başka bir aleme götürüyordu. 

Bu güzel mavi gözler, daima bir 
şeye hayret eder gibi aralık müte
bessim penbe dudaklar, erkek ol
madığı için çocuğa ilk günler du.,
man gibi bakan babayı bile yumu
şatmaya, onu teshire başlamıştı. 

Ana zaten için için kaynıyan de
rin bir şefkat ve sevgi ile kızın 8.. 
şıkı idi. Baıba da artık sık sık çar
şıdaki esnafa evdeki afacanın ya-
1 aıua:t.ııkl ........ .ı .. n ı.. ... ı. .. w..ı•J ... • ı:r:,. 

yapmadığı bir hareket olduğu hal
de arada sırada ona dükandan ka
se yoğurtları, küçük tabaklarda 
mahallebiler taşıyordu. 

Emeklemeye başladığı gün evde 
büyük bir sevinç uyandı. "Hey .. 
Hey .. " diye, sevinç sesleri çıkara
rak paytak paytak yürudüğü za
man baba kollarını açıp, birkaç 
adımdan sonra göksüne düşen o 
kiiçüçük yumuşak çocuk vüeudu
nu uzun uzun göğsünde sıktı. 

•• 
U ç ya.şına geldi. Ev işlerinden 

vakit bulup çocukla iyi 
meşgul olamıyacağını anlıyan ana
sı küçük bir evlatlık getirdi. Sekiz 
dokuz yaşlarında bir kız .. Yalnız 
çocukla m~gul olacak, onu eğlen· 
dirip, uyutacak ve hiç ağlatmıya.
caktı. Çocuk zaten huysuz değildi 
ve evlatlık kız da uslu akıllı bir şe
ye benziyordu. 
Babanın her zamanki gibi dü

kanda olduğu bir gündü. Anası 
a.şağıda yemek pişirirken. birden
bire acı bir feryat duyarak karış
tırdığı tencerenin ba.şından fırlad!, 
bir solukta kendini yukarı attıgı 
zaman çocuğu yerde, yüzü adeta 
morarmış, nefes almakta güçlük 
çekerek ince inilti gibi bir sesle 
ağlar buldu. 

Hemen dükkana haber gitti. Eve 

Bir seneden fazla za.mandanberi 
dövüşmiyen cihan şampiyonu Fra.n -
aız .Marcel Thie ile rakibi Kanadalı 
Brouillard'm bu seferki çarpışmala -
nna büyük bir ehemmiyet atfedilmek 

Müsabakalar için 
Pro9ram Y apddı 

Romada toplanan ltalyan futbol fe_ 

derasyonunun beynelmilel temaslar 
komitesi milU takımlannm mevsimliık 
maç takvimini aşağıdaki şekilde son 

defa olarak, değişmemek tızere tes -

bit ebniştir : 

muvaffakiyetler beklenen klüpler de 
teşvik edilmiş olurlar. 

gelip te çocuğun minderin bir kö
şesine büzülmüş tutuk hıçkırı~.lar
la ağladığını, kıvrandığını goren 
babanın yüzü bir Rnda karma ka
rışık oldu. Bir çok muayeneden 
sonra yalnız sağ ayağına eı.dok~n-

te idi • 
Talihin garip cilvesine bakmız ki, 

bu seferki maçın altıncı devresinde 
Kanadalının aşağl vurduğu bir yum
ruk yüzünden Fransız Unvanını mu 

hafaza etmiştir . 
Kanadalının müsabakadan ihracını 

mucip olan yumruk vuruluncaya ka 
dar maçın hangi tarafın lehine netice. 
Jeneceği belli değildi . 

İki tara! ta galibiyeti temin ede -
bilecek faikiyetler g~riyorlardr. 

ispanya da Dünya K upa11na 
Yazıldı 

21 Mart Viyanada; Avusturya -
takımları, 23 mayısta Prağda ltalya 

novada; A \-Usturya - İtalya B. takım 
lan, 11 nisan Pariste İtalya - Fransa 
A. takınılan, 11 nisan Marsilyada Ce. 
nubi İtalya - Cenubi Fransa B. takım. 
ları, 25 nisan Torinoda İtalya - Ma
caristan A taıkrmlan, 25 nisan Lük -
ıııemburgta !talya B. - Lüksemburg 
takınılan, 23 mayısta Perağta İtalya 
_ Çekoslovakya A. takımları. 

Büyük klüp, küçük klüp terkipleri 
belki Ankaranın yabanctlarına ya -
hancı gelir. Onları da şöyle ayırıyoı 
lar: 

Çankaya, gençler birliği ve Anka· 
ragUcü büyükler, öbürleri küçükler .. 
Muhafızgilcü ayn bir teşekkül oldu· 
ğu için onu bu arada saymıyoruz. 
Başta sporcuların çok iyi tanıdık· 

ları Halit Bayrak olduğu halde, 
örnek nizamnamenin h::ı.zırlanmasın· 
da emeği geçen birçok zevat. örnek 
nizamnamenin tatbikalına geçileceği 
şu aylarda Ankarada bir "Örnek 
Klüp,, kurmak ve diğerlerine de: "ba 
kın işte, biz böyle klüp istiyoruz,, de 
mek arzusundadırlar. 

~ k bı'r vennde ın-
durmadıgını baş a J 

cik olmadığ;nı anladılar .. _Evlatlık 
kız da onu eğlendirmek tçın kuca
ğında hoplatırken eli? den .. düşür
düğünü göz yaşları içınde ıtıraf et-

mişti. 
llk iinU mahallenin m~hur in-

g - b" b" 'k . . . .,g-ırıp çocugun us u _ 
cı çısını çn. • 
tün yükselen acıklı feryatlarına 
karşı kulRklRrını tıkr.~·arak ayağı 
oğdurdular .. Bir kaç gun bu teda-

. . neticesi beklenerek geçti. 
vının . .. 1 • 
Fakat çocuk iri mavı goz en y~ 
· · d etrafına imdat arar gibi ba. 
ıçın e 
karak hala inlemekte ve uykusun-

ı······················ ··ı 
ı Yazan: t 
f PERiDE CELAL i 
ı ••.........•..........•• ı 
da sık sık sıçramakta devam edi -
yordu. Bu sefer de bir kaç okuyu· 
cu kadın çağrıldı. Hasta ayak oku
nup, üflendi. Küçük sarışın başın 
üzerinde kurşun döküldü. Nihayet 
bunlar da fayda etmeyince iş kom-
şu tavsiyelerine kaldı. Ayağa bir 
takım yağlar sürüldü, kirli yapağ
lar sarıldı . Bu tedaviler esnasında 
on bel} gun geçmış ve ~v"'"" ırnşe 
minderinde gittikçe sararıp solmuş 
fakat iniltileri, ağlayıp, sızlama
ları da yava.ş yavaş geçmişti. Ni. 
hayet bir gün geldi ki ana, baba 
derin bir nefes aldılar. Küçük kız 
artık gülmüyor, söylemiyordu. 
Pek te zayıflamış, sararıp solmuş
tu. Amma bacağının ağrısı sızısı 
geçmişti. Eskisi gibi inlemiyordu. 
Pek yakında kendini toplar, eski 
halini bulurdu. Çocuk umdukları 
gibi kendini hemen tophyamamak
la beraber yavaş yavaş o eski pek 
biçare halinden kurtuldu. Ve niha 
yet bir gün ayağa kalktı. lşte o za 
man asıl felaket meydana çıktı. 
Ayak iyi olmuştu, fakat sakattı. 

Çocuk yürürken belli olacak ka
dar yana gidiyor, fena bir şekilde 
topallıyordu. Evvela bunu daha 
hemen üstüne basamaz yavru
cak .. ,, diye, tevil etmek istediler.' 
Fakat bir kaç gün içinde hakikat 
biitün acılığı ile hepsini gizli bir 
mateme düşürdü. Annenin yüzü 
büsbütün soldu sarardı. Baba kaş
ları çatılı gözleri elemli bir mana 
ile karanlık uzun zaman sesini çı
karmadan düşündü, durdu. Niha· 
Yet bir kaç gün üstüste dükkanı 
kapalı kaldı. Küçüğü topallaması
nı görmemek için kucağında taşı
yarak doktorları dolaştı durdu, 
fakat doktorlar hep ayni şeyi söy
lediler: "tık düştüğü zaman çocu
ğu getireydiniz tedavi kabildi. Fa
kat şimdi kemikler biribirine iyice 
kaynamış. kırıp yeniden alçıya 
koymıya da bu parmak kadar ço. 
cuğun tahammülü yetmez.,, 

İhtilal ve dahili harp içinde çal -

kanan İBpanyadan dünya kupasını 
tertip edecek heyete bir iştirak tel -

ırraf ı gelmiştir . 

Bu maçlardan sonra İtalyan A 
milli takımı Oslo şehrine giderek Nor 
veç milli ta.knniyle karşılaşacaktır . 

Bir zaman Ankarada yepyeni bi, 
klüp kurarak onu örnek yapmak fi
kirleri serdedildi Fakat ~undan ça -
buk vaz geçildi. Çünkil bu hem gtiç 
ve masraflı hem de lüzumsuz bir iş 
olacaktı. 1şte pekala, ortada bUyUk 
kl\!l>ler var, denildi, bunlardan biri -

· üzerinde duralım, eksiklerini ta-
nın T'· k mlryalım ve onu ur klüplerine 

S eneler geçti. Çocuklarının bu 
haline evvela pek üzülen a

na. baba yavaş yava.ş herşeyc alış
tılar. Onun ismi mahallede topal 
kaldı. Anası artık "ne yapalım pek 
te baktırmıştık .. diye, teselli bulu
yor, babası eskiden güzel kil<;Uk 
bir ~ey olduğu için sevimli hareket 
leri, bir kuş gibi kahkahalarile 
kendiBini cezbeden kızını bu epey 
büyümüş, durgun halinde o kadar 
sevmediğini hissediyor. onun artık 
hiç gülmiyen mavi gözlerine ve 
aksıyan bacağina bakarken içinde 
garip bir sıkıntı duyuyordu. Bir 
kaç kere kendi kendine şöyle dü. 
,ünmUştü: 

Fransız heyetinin hayret ve tak • 
· ~n bu iftirak teJcraf1 

gazetelerle ilan edilerek lspanyoll:ırm 
spo:reuluklarına yeni bir misal olarak 

ıkayc:ledilme~ 

ma 1 t• l' ,, d"l bir ha e ge ıre ım. 
mo "" Son vaziyet budur: ve Halit Bay _ 

rak bu işle nıeşgul olmaktadır. 

"Hem erkek değil. hem de to
pal..,, ve kime olduğunu bilmeden 
için için hırslanmıştı 

17 - 2- 937 ~ 

. HAKiKİ 
HAYATTAN 

HikaYeıer 

Çocuk on dört on beş ya.şındl 
bir kız oldu. Ensesine kadar ine# 
sarı saçları, durgun mavi gözleri 
ve solgun yilzü ile ayna kenarındl 
unutularak sararmış eski bir re • 
sim gibi cansız gorünüyordu. Sİ' 
raz gülse, biraz daha canlı hare1'6t 
etse, tam o pek küçükken yaptıil 
gibi .. .Muhakak ki pek daha güzel 
olacaktı .. F'akat o bunların hiç biti
ni yapmıyordu. Küçük bir kal' 
onun hayatının istikametini değif 
tirmiş ismi karışacağı zaman te~· 
rarlanan, arkasında söylenen, ır 

hi~;~; ):Ur~ğı~ı· ateşe gösterilen~ b~ 
demir gibi iyice kızdırıp yakroışU. 
Yalnız içerisi yanarken dışa.rıs~ 
buz gibi tutmayı, başını eğmede# 
ve gözlerini utançla kırpmadan blJ 
menhus söze tahammlil etmeyi gJ' 
yet iyi öğrenmişti. .Mektepte dereı.
ni iyi bildiği zaman bahçede yansıJ 
dan geçerken onu çekemiyen si' 
knda.şları fısıldaşırlardı: "Hele ~ 
topala bak kendini bir şey zanneOl' 
yor,, hiç sesini çıkarmaz, vücudıJ' 
nun hiddetle titrediğini belli etJlll' 
mek için acele yürüyüp oradan ır 
zakla.şırdı. Bazan hayırlı komşuı-' 
rın kendisinden bahsettiklerini c}ıJ 
yardı: "Yazık oldu kıza kardet 
şu topallığı olmasa nur gibi yil~ 
var .. ,, okuduğu mektebin karşıstll' 
da hususi bir erkek lisesi vardi' 
Akşamları dağıldıkları zaman °' 
önlerinden hiç etrafına bakmadııJI 
gözleri ilerde, müvazenesini bıJ1' 
mıya ve kabil olduğu kadar az si'' 
samıya çalışarak geçerken er:ıcel 
çocuklar alaycı yılışık kahkahalaf' 
la gülerek arkasından bağırırlat' 
dı: "Has baya da bak yahu .. Am11l

1 

ustalıklı yürüyor ha! .. ,, O bu !o:; 
lere aldırmaz görünürdü. Fal' 
muhakkak ki bütün insanlara, :ıce~ 
disinin kusurunu gören kusur!ıJ 
herkese biraz düşmandı. Hatta ,. 
nnsına, babasına bile .. 

I
• lk mektebi bitirdiği za~~: 

annesine yardım etmek ıy-; 
evde kaldı. Pek az konuşur, işl~ 
ni bitirdikten sonra gelen misıµ', 
!ere filan çıkmadan hemen od~ 
na kaçardı. Akşam babası geld 61' 
zaman onu ortalarda bulaınaı 
O bu yaşlı durgun adamı da ~ 
sevmezdi. İçine öyle gelirdi ki )~ 
nında dolaşıp hizmet ederkell , 
gözlerinde müstehzi bir ışık ya.il; 
rak kendisini tetkik ediyor. :Bil fi' 
sı eskiden bC'ri pek az konuŞ'01 
bir adam olduğu halde o bunu. i~ 
sırf kendisine hitap etmemek 1~a 
bulunmuş bir usul bir erkek e'tıi! 
dm yerini dolduramıyan topal. I 
kıza karşı duyduğu lakaydıcl 
doğma bir şey zannederdi. ,, 
DUşman gözlerle bakmadığ'l 1 ,J 

de bir annesiydi. Kendisine çok f 1 
la bir şefkat gösteren bu ka~, 
yalnız sinirleniyordu. O uzetf;ll' 
fazla dilşüp, daima hatınnı göll-' 
nU almakla farketmeden bet 
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Yeni tarz l!lofralara, eskiden ol -
duğu gibi artık büyük örtüler ör
tülmüyor. Bunların yerine herke
sin tabağının altına ve bardağının 
altına dört köşe veya yuvarlak, 
ya işlenmiş ketenden veya fileden 
veyahut ta herhangi bir ince ku -
:maştan küçük örtüler konuyor. Bu 

gibi sofraların cilalı tahtadan ve 
muntazam bir şekilde olması la -
zımdır. Örtüleri Ayıntap işlemesi
le işlemek veyahut yerli bez üze -
rine hesap işi gibi işlerle süslemek 
pek güzel olur. 

Resimde görüldüğü gibi çatal ve 
bıçaklar tabağın iki tarafına dizi • 
liyor. Herkesin önüne bardak ve 
masanın muhtelü köşelerine tuz
luk, hardallık ve biberlik gibi şey
ler konuyor. Yemek tabağının ya
nına içine ekmek konmak için ve 
kmntıların sofra üzerine dökülme-

T ·A N 

mest için aync& birer küçUk 
ekmek tabağı konmalıdır. 

Bu gibi sofralar umumiyetle 4: 

' 

ve nihayet 6 kişillk olursa güzel -
dir. Kalabalık bir sofra için muva
fık de2'ildir. 

7 - -

1 ilkbahar için Elbise 1 

Tayyör ile lcabm birleJmesinden hôsıl olan bu güzel sokak elbisesi 
siyah yünlüden yapılmıJtır. Kabtn içi çiçekli emprime kumaıla kaplı· 
dır. Kemer yerine san madenden bir zincir vord1r. Beyaz pikeden 
bir süs o/on siyah bir föfr Japka bu güzel ilkbahar kıyafetini tamamlar 

Tayyurun içine giymek 
için ibrişim bluz 

400 

gram ib-

rişim 2,5 

numara 

şiş ?renk 

li düğm~ 

Öndeki kısım kol ağızları ye ya
ka ayni şekilde örülmüştür. Beden 
ve kollar dUz iğnedir. 

Ön kısmın tarifi: Birinci sıra: İ· 
ki ilmek ters, iki ilmek yüz. 

İkinci sıra: lki ilmek yüz, iki il
mek ters. lki ters ilmeği birinciden 
evvel yapmak lazımdır. Birinci da
ima ters örülücck, sonra iki ilmek 
yüz yapılacak. ve ilh .. 

Ön: 130 düz ilmek yapılacak, beş 
santim sonra ön ikiye ayrılacak 

düğme dikilecek taraf on ilmek 
daha geniş olacaktır. 

34 ilmek değişik iğneden yapıla
cak, kalan 96 düz iğne olacak kol 
evine kadar düz örülecek. Evvela 
ı, 1. 1. 2, 2, 3, 3, 4, 5 eksilecek. 47 
santim daha örülecek, yaka açıla
cak. 

Evvela sıra ile 1, 1, 1, ., 2, 2, 2, 
2, 4, 4, 8 eksilecek, omuz beş de
fa 7 ilmek ile bitirilecek. Önde 7 
ilik açılacak, beşer santim ara ile. 

Arka: 120 ilmek ile başlanır ve 
düz olur. 32 santim de kol evi açı
lır. 

Kollar: 80 ilmek ile başlanır. 14 
santim içinde 114 ilmeğe kadar ar
tırılır. Kolun uzunluğu 16 santim 
olmalıdır. 

Yaka: 12 ilmek ile başlanır. Bir 
taraftan bir ilmek eksiltmek, diğer 
taraftan arttırmak şekilde verev ol& 
rak 54 santim yaka örülür ve di
kilir 

Müşküllere 
Cevap 
Veriyoruz 

Artist olmak istiycn Beşiktaşlı 
bayana: 

Boyunuz ve sıklctiniz artist ol • 
mağa mani değildir. Fakat artist.. 
likten maksadınız nedir? Memle
ketimizde sinema stüdyosu yoktur. 
Pek az film çevrilmiştir ve artık 
çevrilmiyor. Şehir tiyatrosuna mü
racaat ettiniz mi? Oradaki bale he 
yetine dahil olmak için hususi şe
rait vardır. Oraya müracaat edi • 
niz. Herhalde yegane çalışabilece
ğiniz yer yine şehir tiyatrosudur. 
Hususi dans numaralan öğrenmek 
ve iyi muvaffak olmak lazımdır. 
Bunun için ayrıca bir mektep yok 
tur. Fakat hususi dans dersi veren 
muallimler vardır. Mutlaka artist 
olmak istiyorsanız çok çalışmak 
lazımdır. 

• Büyükdcrcde N. N. imzalı mek-
tup sahibine: 

- Mektubunuzu dikkatle oku
dum. Bahsettiğiniz mesele, doktor
ları çok yakından alakadar eder. 
Bir sinir hekimine müracaat etme· 
niz şiadetle lfı.7.1mdır. 
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• a ecı .. 
Ceyhanın 
ihtiyaçları 

1 ı 
bir kaza 

KUÇUK BiR ÇOCUK 
EZiLEREK ÖLDÜ 

C eyhan halkının hallını 

beklediğı birçok ıhti • 
yaçları vardır. Bunları şöyle

ce sıralamak mümkündür: 
1 - Çamurlu ırmak suyun 

dan başka içecek su yoktur. 
Bır an evvel temiz su getır
mek lazımdır. 

2 - Ceyhan hastanesı lağ
vedı imiştir. Bunun yeniden a
çılması bir sağlık işıdır. 

3 - ilk mektep mezunları 
tahsıle devamda güçlı..ik çeki
yorlar. Halk bir orta mektep 
açılmasını istiyor. 

4 - Ayas ile Ceyhan ara -
sındaki 35 kılometroluk yı0I bo 
zuktur. Ya muntazam bir şö -

1:

, se, yahutta küçük bir dekovil 
hattı inşasına lüzum vardır. 

Balı kesirde 
Kafes yasak 

amsun, (TAN) - Burada feci bir kamyonet ka:ıası olmUf· 

tur. Bafra belediyesine kayıtlı ve JOför Kürt Yusufun 

idaresindeki kamyonet yüklü olarak Osmaniye caddesinden Park 

caddesine doğru sür'atle inerken, adliye binasına yakın Mevlane 

sokağından çıkan posta memurlarından Sıtkrnın 6 yaşındaki oğlu 
Nihadı altına almıf, başı tekerlekler altında ezilen çocuk feci bir 

şekilde can vermiştir. 
Derhal hadiseye el koyan miirlrlPiumumi muııvinlerinrl"n R,.fkis C>zin 

tahkikatını süratle bilirmiş, kamyonetin muayene kaçağ'ı oldugu. el ve 
ayak freni bulunmadığı, Şoför Yıısufun da evvelce bir kaç defa kazalara 
sebebiyet 'erdiği anlaşılmıştır. 

Şofor Yu.c;uf, me~hut suçlar kantı-~-

n.un~ te~fikan hemen mahkemeye ve ANT E p 
rılmı.ş, bır sene hapse, 30 lira ağır 

para. cezasına, a~ıca 500 lira tazmi- TAŞ ( N 1 N 
nat ılasına mahkum olmuştur. 

Bu feci kaza, şehrimizde derin • • 

bir teesilr uyandırmış. kam\•onetin ş o H RET• 
frensiz oluşu, çocuk velilerini. haklı 1 
bir korkuya düşürmüştür. Esasen, Antep, iTAN Muhabirinden) _ 
Samsunda nakil vasıtalarının pek ~on sene içinde buraya gelı-n profe
intizamsız olduğu görülmektedir. En sör Yanııen, Antebin imar planını 

geniş caddesi 12 metreyi geçmiyen hıır.ırlarken şehrin mimari tarzı hak
şehrimizde 50 - 60 kilometre sürat-! kında büyiik bir takdir hiı:ısi duymuş 
le giden otomobil ve kamyonlara \'e Antep tn~larını düııya~ın en. g.ü-

tl kt b ı d 
_ 7.el malzeme.qı olarak tavsıf etmUJtır. 

ras anma a, un ar an ço"'unun . 
Balıkeair - Belediye meC'liı:ıi, ev • . • 0 Antep ta.5ları, hakıkaten çok yuınu-

lerin pencerelerindeki kafeslerin kal fre.nsız ve bozuk oldugu, hazı şoför- şak olciuğu için yontulma.~ı çok kolay 

dırılmasına karar vermiştir. 

Esasen mevcut evlerin hemen he -
men yüzde doksanı kafeslerini kal-

dırmış bulunmaktadır. 

lcrın de sarhoşluğu itiyat edındikleri dır. Ve inşaata elverişli olduğu kadar 
söylenilmektedir. Herhalde belediye- harici tesirlere karşı da çok muka • 
mfain seyrisefer işlerini tanzim et· vimdir. On bir ay geceli, giindüzlil 
mesi lazımdır. bombardıman edildiği halde yıkılmı-

yan evleri, Antep taşlarının Mğlam-

Aksarayda Sıtma Mücadelesi lığına en iyi bir misal teşkil eder. An 
Bursa Belediye Meclisinde tep 11ava.-;ıında şehre düşen obüsler, 

İstifalar Aksaray, 16 {Tan muhabirinden) - bir çok e\'lerin duvarlarında anC'ak 

Bursa - Belediye meclisi, azasın- Kasabamızın sıtma mücadele işleri delikler aça.ıbilmiş. fakat bunları ta-

dan doktor İsmail Kulen ile avukat I hakkında ve~ilen bir haberde bir ra- mamen yık.amamıştır. . .. 
Ahmet Te\'fik Avcanın istifalarını kam yanlışhgı olmuştur. 931 yılında Antep. bılha.ssa yerlı sanayıın çok 
Jrnbul etmiş, yerl;rine ihti ·at aza • yüzde elli bir nisbetinde olan dalak

1 

1 inkişaf ettiği ~ehirle~imi7.den biridir. 
) _ . Dokuma tczgahlannın savısı 3000 i 

dan keresteci İbrahim Hilmı ile avu- hastalıgı vakalarının yüzde dört bu- b 1 t B k 1 k t : · b' · k ' u muş ur. a · rrcı ı · a ıvı ır m ·ı -

at Nu~anın getirilmeleri takarrür 

1 
çuğa kadar indiği sonbahar muayene şaf devresine "İrml5tir. · 

r.bniştir. !erinde anla~ılmıştır. _ _ ,.. _ ___ _ 
.. 

Fethiye şirketinin 
ocaklarında fenni 
tes·sat no san mı? 

BURDURDA FAKIR 
TALEBEYE YARDIM 
Burdur, (TANı - Bura ve köv 

mekteplerindlıi fakir çocuklara ya~ 
dım işi iyi idare olunmaktadır. 

Kültür direktörü Kaşifin Çocuk E 
sirgeme Kurumu Başkanlığına seçil· 
diği Teşriniewelden beri bu iş daha 
gUzel yürümiye başlamış , 60 fakir 
çocuğa birer okul elbisesi, ayrıca 150 
fakir t:ılebeye elbise, kundura, çorap 
\'e şapka dağıtılmıştır. 

Bu hu~usta blitün yurt halkının , 

bilhassıt Vali Abdülhalik Savaş ile 
Ticaret Oda.'!ı Başkanı Nebi oğlu 
Şlikrü Bayerin büyük yardımları 
göriilınektedir. 

Adanadaki Asfalt Yollar 

Adana, - Şehir ile ista~yon ara 
sındaki yolun tamiri maksadile Yu
na.nistandan getirtilen ve ~tersinde 
kalan asfaltların gümrükten çıkıı rıl
ması için müsaade beklenilmektedir. 

Aı:ıfaltlar gelir gelmez yolun tami
rine başlanılacaktır. 

Krom Şirketinin memur ve i§çilerinclen bir kısmr Baladiz Civarındaki 
Tren Kazası 

Tafsilatı 
Fethiye, (TAN muhabirinden) - Fethiye Maden Şirketirtin 

krom ihracatı günden güne artmaktadır. İlk zamanlarda iş saha

sı dar olan Şirketin fenni ve sıhhi tesisatnu bugünkü istihsala

tına muvazi bir şekle getirmediği hakkında bazı i<ldialar ortaya 
Burdur, (TAN) - Baladiz civa • 

rmdaki feci tren kv.ası hakkındaıki 
tılmıştır. 

SEYLABA KARŞI 
TEDBiR ALINIYOR 

Adana, - Şehir Meclisinin içti· 
maında azadan doktor Ali Naim ve 
arkadaşlan tarafından bir takrir ve
rılerek, yeni bir feyezan tehlikesi 
karşısında acil tedbirler ittihaz olu
nabilmek için motörlil ve motörsüz 
sandallar alınması teklif olunmuş

tur. 

tahkikat de\•am ediyor. 

I 
Maden işlerinden anhyanlarm Antalyadan 13 yolcu ve birçok eş. 

ifadesine göre, ocak içlerindeki ya ile .gelme~te ola~ ot~büste lspar • 
maden tavan ve galerilerinin I talı Kil.mil oglu Emın agrr. surette ya. 
yüksekliği 2 metre olmak Iar.ım ralanmtştır. 6 yolcu haf1f yarahdrr. 

Yaralılar, trenle 1spart.a hastanesine 
gelirken burada irtifaı 6 - 8 met- nakledilmişlerdir. 
reyi bulan yerler vardır. Müsademeye makinistin mi, 

Bu yüzden çatlaklnrın iyice mu. yoksa şoförün mii sebep olduğu he _ 
ayene edilemediği ileri sürülmüş. nüz tesbit edilememiştir. Maamııfih 
tür. Herhangi bir tehlikeye meydan çarpışmanın vuku bulduğu noktanm 
vermemek için bir fen heyeti tara - yağmur yüzünden patinaja çok mü • 
fınclan tetkikat yapılmasına lüzum Rait olduğu. tren hattı yüksekte kaldı. 
gösterilmektedir. ğı için şoförUn treni görmemesinin 

Şirketin maden ocaklanndan ba- mlimkün bulunduğu neticesine vanl. 
zılarma Madam İren , Mösyö Roben 
gibi isimler vermesi de bir çok hak-
lı şikayetlere yol açmıştır. Bu ocak. 
lara TUrkçe isimler konulması ye
rinde bir hareket olacaktır. 

mıştır. 

iki Ilıca İzmir i ç ine Almch 

Belediye reisi Turhan Cemal Be
rikJer, hazırlanmakta olan 937 mali 
~nesi bütçesine bu maksatla tahsi -
•at konulmadrğmı, vilayet ma -
kanunm da bu işe yakından alaka -
gösterdiğini ve içtima halinde bulu
nan vilayet umumi meclisinden san
da11ar mubayaa edilmek Uzere 1500 duğı.ı memnuniyetle ha.her alındığını 

l:ı:mir - Şehir mer.li~i. inr.irııltı ve 
AğamPmnun ılıcalarmm sPhir hudut 
hın içine ahnmıı~ma karar vArmi~ • 

tir. liralık yardı mtahsisatı istenilmiş ol- , soylemişti:-
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DÜNYANIN EN ZE GİN, FAKAT 

EN HASiS ADAMININ JÜBtLESI 

• 
nızamı serve· Hay 

ti esa iDi 
ranmış elbiselerini ayırıp dağrtf 

mak üzere efendisine sorduğu va.
kit, Mahraca: 

- Daha bunlan giyebilirim, c'> 
vabuu vermekte tereddüt etmez • 
ıniş ... 

H in<listanda uzun miiddet 
bulunmuş ciddi bir İngiliz 

ı:-azetecisine bir gün Haydarabat 
Niz:ı mının oğlu gülerek şunla n 
söylüyordu: 

- Biliyor musunuz, babam is
teme Londranın bir soıkağını b::ış

Uın ~ağı diinyanın en kıymetli 
mücevherleriyle kaplatabilir. 

İngiliz ga?.etecisınin yanında du
ran bir Fransız gazC'tecisi, Hıntli 
gencin bu RÖ?Jerini ciddiye almıya
rak güldüğü zaman ln~iliz gazete
ci.~i ciddiyetini bozmadan cevap 
vermişti : 

- Dostum bunlar şaka dC'ğ'ildir. 
Haydarabat Kizamınrn yeraltı ha
zinelerindeki mücevherler J.,on. 
drnnm genişçe sokaklanndan biri
ni baştan aşağı kanlı:.•abilir. Düsii
nün ki. altın çubuklar, ve veni al. 
tın siıkkeler hariç olmak ü1.cre. ka 
ı:ıa kasa mah1.enlere verleştirilmiş 

mücevherler, pırln ntnlar VC' incile' • 
rin tasnifi için lngilterf'nin l fl32 
ııen~inde davet edilen bir heyet 
henüz harchclcrin yarıı;ını tamam -
laya.mamıştı:-. Hazinelerdeki dö • 

klilmemiı;;. GU • 
buk altınlara l?'f"

lince. sayısını bir 
Allah bilir. 

- Ri7..e btı vesile 
ile Haydııritbat Ni 
7.ammın 25 inci iii
bil~ini'Tl nasıl ku~

lıınacağını ga,\•f't 
docru rııkamlnrla 

ıınlııUıyım. 

Havrla.rfthat Ni
:ı:amının jiihi] f'ı:; İ 

ıfolayısiyle yapı . 
lacak senliklPrde 
beş milvon frank
lıi< elektrik fene
ri beş milyon fran
IPk ta fiı::nnk alın -
mıştır. Şimdi e
lektrikler yan • 
makta ve hın·ai 

fisekleri Hindi~ -
tan semalarını 

renklere boğ.mal· -
tadır . 

HidistandRl• 
an'ııne mucibin 
ce, şenliklf'rin de 
vamı mii<l<letinr 
hiç bir fakirin ar 
kalmıunıı.sı lazım 

drr. 

Ostfe: Haydara 
bat Nizami, alff 
Nizamın yeğeni i 
le ey/enen Pren · 
~es Ni/Ufer bir af 

yarışında 

Mahra canın 
hasislik 

hikay~leri 

Yüzlerce elbise ve kundura ile 
dolu olan dolaplarını her gün b!n

zim eden esvapçı bru:jısının topuğu 
aşınmış bir ktındura)'TI yahut çok 
eskimiş bir pantalonu fakirlere 
ver.rniye hakkı yoktur . 

Ba.zan gi)ilemiyecoo kadar yıp· 

Mahraca muhteşem sarayının 

altm kakmalı ~alonlarmda dilenci 
kılığı ile, rengi atmış elbiseler içın· 
de rastgelenler çok olmuştur. 

Bu hususta Haydarabat Ni1..a • 
mmın hikayelerinden bir ikisini sı· 
ralayalım : 

Bir gün mahrnca büyük bir at 
yarı,;;ını scyredcıi<en susamış, ca· 
nı da dondurma istemiş, bulundu· . 
~u mevki binnci srnrf olduğundan 
dondurmayı orada daha pahalıya 

yiyeceğini hesaphyarakı kalkmış 

karşı tarafta, üçüncü mevkideki 
durmacıdan fiyatını sormuş. U· 
durmacıdan fiyatın ısormuş. Ü • 
çüncü mevki dondurmacıı=nnm fi • 
yatını da çok yüksek bulan Mahr:.ı· 
ca: 

- Sen halkı soyuyorsun. Bir 
dirhem buz için bu ne müthiş fi • 
yattrr!. 

Dıye dondurmayı yemeden geri 
dönmüştür . 

Y ine bir gün askerlerine ye· 
ni elbiı-e dağıttırrlıktan son 

ra büyük bir geçit resmi yapılma. 
sını emretmiştir • 

Garajında dünyaı.m en lüks o

tomobilleri olduğu halde her tar;v 

fı zangır 7.angır sallanır hale gel

miş olan eski Foro makinesinden 
vazgeçmiyen ~iahraca geçit resmi· 

ne o otomobili ile gitmiştir • 

Esasen pek eski olan otomobil 

tam a cerlerin selam durduı;tı bir 
sırada bozulmuş, ve durmuştur. 

Askerler yarım saat silahlarını, 

selam dur! vaziyetinde tutmıya mec 
bur kalmışlıtrdır. 

.faamafih Mahrnc{\nın bu gibi 

hasislikleri tam cimrilikten ziya.. 

de idare maisinden ileri gelmekte 

olduğu, bazı cömertliklerinden gö • 

zükmektedir . 
Her şeyde büyük bir idare ar• 

zusuna düşınil9 olan Haydarabat 
Nizamının hesabını, kitabını şa.şrr • 
dığı bir şey \'arsa o da kadındır. 

Yalnız harem kısmında 80 dat. 
resi olan Haydarabat Nizamının 

kadın kolleksiyonu mücevherleri 
kadar nadide ve kıymetlidir. 

O, güzel ve hoşuna giden bir 
kadm gördüğü zaman hesabrnı 

kendisinin bile bilemediği hazine
sinin kapılarını açar ve mücev • ' 
her kasalarının anahtarlarını ser. 
per. 

Rıınıın için de ---
lO O~O dana, lQOOO ko~ın kmil~ ı ı~·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 
ceklır. Me}·valar ve diffeer yemek -

ler ziyafetin et kısmı icin ke- Ankara hukuk talebesı· ·ızm·ırde 
silf"f"Pk 20.000 ha,\'>·a:ıdan ayndır. 
~fahraca jiibilesini tebrikc gele-

cek Hinıı<listandaki fngfüz un111mi 
valisi ile Haydarabat Nizamı som 
t::iimiiştcn islf"nıcli y:ıpılmıs otomo
biline binerek çarşıya çıkacai<tır. 
Orada iki tarafa dizilmiş halka 
yeni basılmış sikkelerden avuç a
vuç para serpecektir . 

Haydarabat Ni?..a.mı bu jiibilesi 
şerefine tam 250 milyon franga çı

cak bir darülfünun binıı..c;ma ba.ş • 
latm~tır. Ru darülfünun bahGeleri 

ve biitün müştemilatiyle 15.ooo 
hek.tarlık bir arazi işgal erlec~tir. 

Bundan Uç sene evvel Delhi de 

tırd - ve göz ka • yap ıgı mua73.am . . 
m datresın • 

ma~tıran saraym ha.re 
deki birinci snııf salonların adedi 

k d
. 1 ıa.nn küçük so. 

se sen ır. Bu sn on 
falan ve hama.mlan ayndır. 

Haydarilbat Ni1 .. anu. bu jübilesi 

f . b" tu"n ı:;ehirlere birer 
şere me, u ~ 

d t h cdi'-'C etmiştir. Yal-
ra yo pos a.sı " 

b hed. c 1 ooo.OOO frank tut • 
nr?. u ıy · 

maktadır • 

Yetmiş iki milyon kişinin ha
kimi ve dUnyanm en zen. 

' n ada.mı olan :Haydarabat Ni?.a
gı r ha'-•atı haricinde dünya 
mı resmı " -
nm en hesaplı, ve adeta cimri a -

damlarmda.n biridir. 

Randımm (TAN) Ankanı Hu1mk Fakült.esi ~n sınıf talebe 
sinden miirf•kk~p otuz ki-;;ilik bir gnıp hura~·a gelmiştir. Adliye men
sıııllan, Halke,; \'e spor kHipleri gmu,:leri tarafından hararetlı· kar:;ı .. 
lanan t:nl('he, CiimhuriyM mey!lanmd aki Şehitler iihidesine ~iclerek çelenk 
koymuşlar ye a hide öniinde lstiklal marşı süylt'mi<;-lerdir. Misafir talehe 
Şerefine Halke\i \ 'e Belecli~·e tarafından zi~·afetler \'erilmiş, hır1,ukçn 

gf"nçler adliye, haı>isane ile kasabamızm ~a~·am tama.58 yt>rlerini .;r.u.miş
lerdir . 

Genç hukucular buradan lınrali ıulMma ı;:-"1f'rek aıııri haph•nnf'Ji ,1e 
ziyaret etmek fc;;temişlı>rse de df'nİ7.in çok frrtınalı olması yüztinden b1I 
7.lynretlcri gm kalmrştır. 

Bandırmada bir ~iin n hir ı;::tte kalan falcbc cumartesi sabahı tren• 
le İzmirr. harf"lif't f"tmi.,Jerdir • 

Gönılerdiğim foto~nır ,tnlebenin Şflh1tıer 5.hideslne Ç'(!lenk ko~'tlm mA
raslmimlen hir intihaı ~iistf'nnekte <lir 
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No. 43 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

TY ellalların Bağırışını Duyan MÜslim Feci Akibetin 
aklaştığını Anladı. Bir Müfreze Evi Kuşat
mıştı. Artık Kurtuluş Çaresi Kalmamıştı 

li'aka Bu adam kim? 
..... t oradan uzaklaşır uzaklaıı. -
.... ,az lb . z· ., 
ne b' ~.1 ıyadın adamlarının kalbi· 

ır şuphe girmişti. 

Bıtı~ Bu adam, sakın (Müslim) olma. 

benı· .. ı . 
nıe . 1.!>"erdı. Ve; bu şUpheyi hallet-
1>1 ~ ı~ın, derhal {Müslim) i takibe 
... r~nıışlerdi. 

J\.cı d .. .. 
buı uşunceler altında, şehrin 
U gerlerpazarı tarafına doğru iler-
~n (Müslim), takip edildiğini his. 
kU ; et?1ez, hemen orada bulunan 
a~ bır mesçidin harabesine can 
lUkı ; .Yikık duvarlar altında güç-

e gızlenebilmişti 
Takip ttikl . . lad e en adamın böylece ar-

lar an kaybolması, lbni Ziyadın adam 
lia~ı ~Usbüttin şilphelendirmişti. 
\le ~eyı, derhal lbni Ziyada haber 

tınışlerdi, 

lbn ~eli allar bağırıyor 
ali . ! Zıyad, bu kadar kuvvet ve fa. 
b~etine rağmen, (Müslim) gibi tek 
,.; ... ına kalmış olan bir adamı, ele ge 
,. .. enıed··· hidd ıgınden dolayı son derecede 
bu bet ve teessilr içinde idi. Şimdi , 
len ~beri de alınca büsbütün öfke-

nıış: 

lal; De~hal, şehrin her tarafında tel 
'ki;r ~agnlsm .. Eğer (Müslim) i her 
land ~ıze t.eslim eder, veyahut 5ak
iki ı~ Yen haber verirse, helalinden 

bın dır' h "k'f t -· li'ak em mu a a verecegım ... 
ıa,k at, herkim onu saklar, veyahut 
be landığı yeri bildiği halde bize ha.. 

r ve c~ıe rınezse, en ~edit azap ve işken 
!)~tında .öldürteceğim. 
ıye, emir verm; .. H }.{.. . ~ .... 

laıı USlinı; saklandığı yerden, bu tel. 
arın rai'n,.,d - . 't . . B l'ip d' ,. o~ ıgmı ışı mışti... u ga. 

dU 1Yarda, bu kadar kuvvetli bir 
ltarnıan kiltıesi arasında tek başına 
?il an zavallı Müslim; aleyhinde ve. 
l'!ı.:n bu korkunç karan işitir işit. 
da~ artık o saklandığı yerden kımıl
Uç Ya cesaret edememiş... Üç gün 
luğ gece, o harabede Açlığa ve susuz. 

Utıa tahamuı göstermişti. 

:E' Müslimin firarı 
l:nUl~ka~, Uçüncü gece, artık taham. 
l'ltıra' t~~enmişti. Böyle; müthiş bir 
bn:ı l> ı~ınde ca.n vermektense, Alla.
tık tak~ırine tiı.bi olarak, şehirden 
tııi lllak lçin bir teşebbüse daha giriş. 
ıt/; .. karar vermişti... Şayet bu srra-
0111 uşnıanlarile karşılaşacak olursa, 
lıo ~rla son bir mücadeleye girecek ... 
ı~tıe harabeler içinde, aç ve sefil Ö

ltll.ı beklemektense; düşmanlarile 
"er ç kılıca gelerek (ehli beyt) e şeref 
dec:Cek bir kahramanlıkla ölüp gi-

kti. 
ltIUs altı liın, bu karan verir vermez, 

lsin:nd~ğı yerden çıkmış .. Zulmetler 
tıon e, llerlemişti. Biraz yürüdükten 
ltaura, bir kapının önünde, ihtiyar bir 

tna tesadüf etmişti: 
laıı.-Ya, hatun! .. Aç ve susuzum. Al
ıç~ ~ı için bana biraz yiyecek ve 

h ek hır şey verebilir misin? .. 
~enı· ti tıaı k ış ... Adına (Tava) denilen bu 

~ığ albli ihtiyar kadın, ;1ldızların 
lıt~da, çehresi yan belli olan 
l'a: llın) in yüzüne baktıktan son· 

Ilı;' O~lum ! .. Sen, Kufcli değilsin. 
l'at~arıp kişiye benziyorsun, Garibe 
ltt d rn, borçtur. !çeri gir de, karnı-
b?Yurayım. 

tut 1Yerek, Müsllml fçerl almış .. 'Mev 
Yiyeceğini ikram etmişti. 

ldu Şayanı dikkat ıözler 
dİği .sl~ın, üç gtinlük bir açlığın ver
llu lştıha ile yemeklere sarılmıştı. 
)a ~ırada da Tava, onunla konuşmı-

~laınıştı· ........ . 
......._ Aç, ve yorgun görünliyorsun. 

~ lçinliakikaten öyle .. Ben, küc;ük bir 
btttti buraya gelmiştim. Fakat işimi 
tillı P te geldiğim yere avdet edece
tlllıuzanıan, maltı.m olan karışıklıklar 
~itı r etti. Kale kapılan kapandığı 
~. t{eri~e dönemedim. Paralarımı 
~aıd ketum. Onun için aç ve sefil 

tın . 

~k ~Unyanm, kötU zamanına kal. 
ıİı ilum ... Görmüyor musun ... Re

bıı~ur k~mln sevgililerine bile rahat, 
\'f>rmiyorlar (Ehli beyt) e hilr-

met gös.termek şu tarafa dursun, on
ların dost ve muhiplerini bıle kılıçtan 
geçiriyorlar. 

Bu sözler, (Müslim) in nazarı dik. 
katini eelbetmişti. Büyük bir sevinç 
ile kadına bakarak: 

- Ya, hatun! .. Sen, ehli.beyti se-. . ., 
ver mısın ... 
Demişti .. Kadın, elini, göğsüne ko· 

yup tiı.zim ile eğilerek: 
- Ehli beytın yoluna, canım kur

ban olsun. 
Cevabını vermişti. 

Yeni hadiıeler arifesinde 
Müshm, ehil beyte sadıl< tıu· dost 

bulmaktan mütevellit sevin~ i~inde: 
- Oyle ise, sana bildireyim ki.. 

ben de, ehli beyle mensubum. 
Dedikten sonra, büyük bir emniyet 

ve safiyet ile macerasını Tavaya nak 
!etmişti. Ve sonunda da 

- Eğer, Resulü Ekremin şefaati
ne mazhar olmak istersen .. Ne yapar 
san, yap .. Beni şu Küfe denilen ce -
hennemden çıkar. 

Demişti. 

Tava, Müslime karşı derin bir hür
met ve şefkat göslererek: 

- Ya, Müslim!.. Evim, senindir. 
Hele burada bir müddet sakin ol. Ba 
kalım, Hak ne gösterir? .. 

Diye cevap vermiş .. Onu izzet ve 
ikram ile misafir eylemişti. 

Gece, sükünetle geçmişti. Fakat 
sabaha karşı, Tavanın oğlu eve gel
mişti. Bu delikanlı; bütün hayatını, 

sarhoşluk ve kumarbazlıkla geçirir -
di. 

Tava, oğlunun }ine sarhoş geldiği-

ni görUr görmez, 
- Sakın, gürültü eme. Misafirimi 

zi uyandırırsın. 
Dcmişi. Ve sonra, aralarında şu 

muhavere geçmişti. 
- Misafir mi?.. Bu misafir de, 

kim? .. 
- MUbarek ve muhterem bir zat. 

- Adı ne? .• 
- Müslim. 
- Müslim Bin Akıl mi? .• 

- Evet. 
- Yaaaa ... 

Feci akıbet yaklatıyor 
Sarhoş delikanlı derhal kendıne 

gelmişti. Sesizce bir köşeye çekil
mişti. Büyük bir sevinç içinde, sabah 
olmasını beklemişti. Ve .. Sabah olur 
olmaz, doğruca Darülemareye gide. 
rek, İbni Ziyadın huzuruna çıkmış: 

- Ya, Emir! .. lki bin dirhemi ver .. 
Müslimi ,derhal size teslime hazı • 
rım. 

lbni Ziyad; büyük bir memnuniyet 

le, paralan bu sarhoş delikanlıya 
verdiken sonra; en güvendiği kuman 

danlardan (Muhammet Bin Eş'as) ı, 
ku\'vetli bir müfreze ile Tavanın evi. 
ne göndermişti . 

Bu müfreze, bir anda kadının evini 
sarmuştı. Muhammet, kapıya daya -
narak: 

- Ya, Müslim!! .. Artık, bu defa 
kurtuluş yok. Teslim ol. 

Diye bağırmıştı. 
(Arkası var) 

SAGLIK ÖGÜTLERı 
LOKMAN HEKiM 

Hintyağı fabrikası açdacakmış! 
Hintyağı herkesin çocukluğunda 

sıkıntılı bir hatıra bıraktığı için 
geçen günkü Tanda, lzmit tarafla. 
rında Hintyağı fabrikası açılacağı 
havadisi elbette gözünüzden kaç • 
mamış ve -öyle tahmin ediyorum 
ki- yazının başlığını görünce, il
kin yüzünüzü ekşitınişsinizdir. 

Bereket versin ki, bu fabrikanın 
açılması çocuklara ve büyüklere 
bol bol müshil ilacı içirmek için de
ğilrniş. Hintyağı son zamanlarda 
tayyare motörlerinde kullanıldığı 

vakit çok iyi neticeler vermiş te o. 
nun için bir fabrika açılmasına lü
zum görülmüş. Böyle olunca hava
dis, şüphesiz, bizi sevindirecek bir 
şeydir. Hele, ltalyan faşistleri işe 
yeni başladıkları vakit, kendileri gi 
bi düşünmiyen hemşehrilerine zor. 
la Hintyağı içirdikleri duyulduğun 
danberi bize Hintyl\ğına iki defa 
nefret gelmişti. Bundan sonra Hint
yllğının daha hayırlı işlerde kulla
nılacağı haberi o nefreti yavaş ya. 
vaş kaybettirecektir. 

Hintyağı veren reçina nebatının 

memleketimizde bir çok yerlerde 

yetişebildiği ve çoğaltılacağı habe

ri de bizi sevindirmelidir. Çünkü 

bu nebat Hintyağını vermezden ön

ce bulunduğu yeri süsler. Çeşitleri 

türlü türlü renklerde çiçekler aç. 

tıkları için bahçelere güzellik ve
rir. 

Yalnız, reçinıt. Afrikadan gel
diği için daima sıcak yer ister. Ga.. 
zetedeki havadis bunun lstanbulda 
da yetişebileceğini haber veriyorsa 
da lstanbulun bu seneki soğuğuna 
göre ben buna pek inanamıyorum. 
Meğer ki Avrupada bazı çiçek me
raklılarının yaptıkları gibi lstan
bullular da onu camdan limonluk. 
lar içinde yetiştirsinler. Bunu pek 
umamam. Çünkü lstanbulluların o 
kadar sabırları olsaydı reçinadan 
önce daha süslil ve daha karlı çi
çekler ve ağaçlar vetiştirirlerdi .. 

Hintyağının rnüshil ilaç .olarak 
içirilnıesi şimdi haylice unutulmuş 
ise de, fabrika açıldıktan sonra o
nun çıkaracağı Hintyağı halis yer
li malı olacağından müshil olarak 
onu içmenin de --çay yerine ıhla. 
mur içmek gibi- moda olacağına 
ihtimal verilebilir. 

Zaten Hintyağı, içebildikten son 
ra, pek iyi bir müshil ilaçtır. Karın 
ağrısı vermez, insanı yormaz, onun 
için hemen her hastalıkta içilebilir. 
Barsaklarda iltihap, hatU düğüm
lenme olsa Hintyağının yine zara
rı olmaz. Onu içenıiyenler aşağı· 
dan şırınga ile de kullanabilirler. 

Sözün kısası, Hintyağının •bu
lantı veren o fena tadı olmasaydı, 
iyiliğine hiç diyecek bulunmazdı. 
Bundan dolayı olacak ki, pek ya
kın zamanlarda, Rager Salvanet 
adında bir hekim Hintyağının fena 
tadını da yok etmek maksadile o
nun ne suretle tesir ettiğini tetkike 
koyulmuştur. Belki garip bulursu
nuz anıma. eski zaman hekimleri 
Hinyağını asırlardan beri hastala
rına zorla içirdikleri halde onun na 
sıl tesir ettiğini pek iyi bilmezler

di. 
Bu yeni hekimin yaptığı tecrü-

belerin neticesine göre, Hintya -

ğının müshil olarak tesiri içindeki 

asit ricinoleik adında bir maddeden 

ileri gelir. Bu madde de -kimya 

bakımından -bir etılen ile bir al. 
kolden mürekkeptır. Bu alkolden 
eterler çıkarılırsa bunlar yine nıüs 
hil olarak tesir edecekler hem de 
koku~uz ve hiç tatsız olacaklar

dır. 

Şu halde lzrnirte Hintyağı fabri
kasının açılması, taın da Hintyağı
nın burun tıkamadan içilebileceği 
ümit olunan bir zamana tesadüf e. 
diyor demektir. Fabrikanın mah -
sulü nem tayyareleriınizi işletecek 
hem de bizi, iğrendirmeden, tenıiz
liyecektir. 

(~ ___ E __ K_O __ N __ O __ M_ı ___ J 
Bulgaristanın sebze ve 

meyva ihracatı 
seneden seneye artıyor 

Bugünkü program 
l .. tanhul: 

Öile neşriyatı: Saat. 12.30. Plakla Turk 
musikisi; 12,50. Havadis; 13. Muhtelıf plak 
neşriyatı; 14. Son. 
Akşam neşriyatı: Saat. 17. Universiteden 

naklen inkilip dersleri: Yusuf Kemal Ten
ğiresnk ; 18,30 Plakla dans musikisi : ı9,30. 
Konferans : Doktor Saim Ahmet (Miızmin 
hastalıklardan zatürree) : 20.Sadi ve arka
daşlar narafmdan Ti.irk musıkisi ve halk şar 
kıları: 20,30. Ömer Riza tarafından Arabc;a 
söylev ; 2ı,15 Orkestra ; 22,10. Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günun programı; 
22.30, Plikla sololar, opera ve operet par
çaları: 23. Son. 

Sof ya, (TAN muhabirinden) - Son zamanlarad Bulgaris 
tanın kuru ve yaş sebze ihracatı çoğalmıştır. Buna sebep, Bulgar 
müstahsillerinin iyi cins mahsul yetiştinneğe dikkat etmeleri ve 
harice gayet temiz, çürüksüz, beresiz mal göndermeleridir. 

Bulgar istihsalatının hükumet organlan tarafından kontrol 
edilmesi de ihracatın artmasına ayrıca bir sebep teşkil etmektedir. 

Bugün &ılgaristandan domates, bi-C 
ber, soğan ve tohumluk soğan ihraç!@ 
edilmektedir. Bunlardan maada Bul· ı B o R s A 
garistan ikinci derecede patlıcan, hı-

yar, taze fasulye , kuru erik ve sai - _ -----·-----
re de ihraç ediyor. 16 ŞUBAT SALI 

Kırmızı ve yeşil domates ihracatı p a r a l a r 
şu son iki sene zarfında çok artmış

tır. Bulgar domatesleri en ziyade Al

man pazarlarında sürülmektedir. Son 
senelerde Bulgaristanclan taze doma-

tes ihracatı şöyledir: 

Sene kilo 
1931 195,000 
1932 161,000 
1933 77,000 
1931 293,000 
1935 2,545.000 
1936 4,796,000 

Leva 
1,099000 

812,000 
293,000 
715,000 

10.496.000 
23,980,000 

Bu cetvel de gösteriyor ki, son iki 
senede taze domates ihracatı çok art
mıştır. 

Bulgar çiçek biberleri de Viyana 

ve bütün Alman pazarlarında yer tut

muşlardır. Son senelerde Bulgarista

nm her tUrlU taze yeşil biber ihraca

tı da şu miktardadır: 

Sene kilo Leva 

1931 37,000 272,000 

1932 77,000 92,000 

193~ 210,000 721,000 

1934 305,000 ı.521 ,000 

1935 6 8.000 2,526,000 

En ziyade vapurlarda sarfedilmek

te olan kuru fasulye, kuru soğan ve 

havuç ihracatı ümit vericidir. 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Lıre• 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmi 
20 1svıc;re Fr. 
20 Leva 

1 Florin 

Alış 

615.-
124.75 
117.-
120.-
80.-
18.-

20 Çekoslovak kro. 
2 Şiling 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
11.-
48.-
30.-

1 Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Ley 

Dinar 
lsvec; kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekleı 

Londra 
).levyork 
Paris 
Mılano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amııterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşte 
Bükreş 
Rclgrat 
Vnknhııma 

Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 

1036.-
245.-

617.50 
0.7926 

17.02 
15.055 

4.7025 
,8,42 

3.4733 
64.2925 
1.4546 
~2.7975 
4.2397 

l 1.3325 
1.9708 
4.195 
4.3725 

108 34 
34.3750 

2 7825 
24.97 

3.1485 

Satı f 

-
620.-
125.-
117.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.
'l3.-
28.
Z2.
'l3.
J4.
r;2.-
32.-

,037.-
246.-

616.-
0.79275 

17.98 
15.0175 

4.69 
88.2068 

3.4650 
64.1357 

1.451 o 
22.6865 
4.2294 

11.3250 
1.9664 
'4.17 5 
4.3618 

108.0775 
34.4910 

2.7750 
24.63 

3.1332 

l\:uru erik ihracatı devam ediyor. 
Anadolu I ve il kupon kesik 

Şimdiye kadar 7000 ton kuru erik Esham 
39.25 

ihraç edilmiştir. 

Roma, 16 (A.A.) - Cihan pamuk 
istihsalatı, 66 milyon kenta:le hali~ 
olmuştur. Geçen seneki istihsalata na 

zaran 10 milyon fazladır. 

Mevcut stoklar, 28 milyon kental 
tahmin edilmektedir. 

Gümrükte 1 

kalan 
mallar 

Ankara, 16 (A.A.) - ikti
sat Vekaletinden: 

Merkez Bankası 

lıtikrazlar 

Tiırk borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum 

• 

99.-

21,40 
9!1.-
95,75 

Dun Borsadaki muameleler biraz ı::evşek 
olarak devam etmiştir. Yalnız Ergani ve 
Sıvas hisseleri üzerine biraz muamele ol
muştur. Merkez Bankasmm hissclen üzerin
de alıcılar olmuş ve bu hisseler 99 liray~ 
kadar çıkmıştır. Aslan çimentosu 14,55. A· 
nadolu tııhvilleri 39,55, Mumessil 42,10 lira
dan lt'Uamele gormuştür. 

~------_,,_, 

ZAHiRE 
BORSASI ._._. __ . ....._........._~ 

, 1 - lthalat: Bugday 17S, yapdk 
25,10, arpa 45, un ~2. mısır 75, kuş
yemi 66, iç badem ı ~;,ı, pamuk ı ~ :!• 
tiftik 28 3 4, fasulye 27 31 4, iç fındık 
4, mercimek 9 ~4 , iç ceviz ı 3/ 4, K. 
fındık 1 3ı 4 ton. 

lhracat: Yaprak 63 3/ 4, nohut 
14 ~~ . iç ceviz 5, iç fındık 7,314 ton. 

2 - Satışlar: 

• • 
Günün program özü 

Srntonik konsf'rln: 

22. Viyana: Felix Von Veinı;artnerin ida
resinde ( Mozart Bethovcn) ; 23,30. Layp
zig: Senfonık orkestrası. 

Hafif konserler: 

13.1 O. B~kreş : Radyo salon orkestrası: 
17,10. Hafıf çay zamanı musikisi : 17.30. 
Kolonya : operc:t ve valslar. 17,35. Varşova: 
Şarkılı solist konseri : 18. Buda peşte: Rad
yo orkestrası; ıs. Bukreş : Plak konseri; 
ı8,40. Kolonya: İtalyan halk musikisi ; 19. 
Lfivpzig: Ealcnc:eli musiki; 19,ıo. Bukreş: 
Radvo orkı-strası: 19,20 Budapı-şte : Ciğan 
musikisile Macar halk şarkıları : 20.20. Bük
reş: KarnııvRI muııiksi : 20.20. Varııova : Plak 
konseri <Suh,.rt , Ment!dssohn) : Hafif plak
lar; 20 30. Viyana• Hoh:er idaresinde rad
yo orkf'5trası : 21 .30 Stnkholm : Radyo popu
şisi. koro vı-~aire: 21 40 . .Milano: Karı,.ık 
musiki : n. Lavrn:iı::: Ork"f'tra. bariton. pi
vano . klarn"t Vf'sııire · ?'\ M , Roma: Orkeıı
tr:ı. pivano, keman : 23,35. Varşova: Küc;uk 
orkestra. 

Opera!ar, Operf'Oer: 

17,30. Moskova: Operadan nakil: 20,30. 
Prağ : Smetananm "Le Baiser •. operası ; 22. 
Milino: Perragallonun "Ginevra deı;;li Al
mieri., isimli operası; 

Oda musikisi: 
ıs, ıs. Florans: Oda musiki konsc:rl: 11 ıs. 

Varşova: Piyano kuarteti (Brahms) : 22.45. 
Varııova: Kuartet (Mozart) 

Resitaller: 

18,15 Milano, Torino vesaire: $arkı resi· 
tali (sopran) , 18,35. Viyana: Piyano resi
tali; 21,30. Bukreş: Pıyano, keman son.atla
rı; 21,45. Budapeşte: Piyano konseri (Carlo 
Zacchi tarafından); 21,45. Kolonya : Sarkı
lar; 22 Varşova: Sopen (piyano) 22,10. Bük 
reş: Sarkılar (Madam Maria Stroesco). 

• t: w ıııu~ikısi : 
18,15. Roma: 23. Stokholm: 23,30. Viya

na, 24.10. Budapeşte, Kolonya. 

1 ASKERLiK lŞLER~ı 
Davet 

Fatih Askerlik şubesinden: 
313 doğumdan 326 dahil doğumu

na kadar yerli ve yabancı olarak Fa
tih Askerlik şubesinde kayıtlı bulu -
nan topçu ve muhabere yarsubayla -
rından serbest meslek erbabı hariç ol
mak üzere muhabereler 10 martta, 
topçular 15 martta talim görmek ü
zere klt'alarda bulunacaklardır. Va
ziyetlerini anlamak üzere şubeye mü
racaatları bildirilir. 

GRiPiN 
Giren 

ve 
yere, 

nezle, baş 

a9rlları 

Grip 
diş 

• 
gırmez. 

GRi iN 
1 Şubat 1937 h.rihinden ev

vel güınriikleriınize gelmiş bu 
lunaıı ıe gir kararına bağlı 
A ve M. listeleri meyanına 
girmiyen sanayi makineleri 
ve diğer sayılı pozisyonlara 
ait olınıyan eşyanın ithaline 
müsaade edilmesi için ınilra -
caatlar tevali etmektedir. 

Vekaletçe bu kabil eşya -
nın 1 Mart tarihinden itiba
ren aşağıdaki şartlarla ithali 
ne müsaade edilecektir: 

1 - ithaline müsaade edi· 
lecek ınalların Mart sonuna 
kadar resmi verilip fiilen gün 
rüklerden çıkarıln1ış olması 

ve bazı memleketl"'r men • 
şeli ise kredi ile ithal edilme
•nekte bulunması şarttır. 

Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 
22 ~2 paraya kadar, Arpa yemlik ki· 
losu 6 kuruş 1 paradan 5 kuruş 5 pa
raya kadar, arpa Anadolu kilosu 5 
kuruş 30 paradan 4 kuruş 37 paraya 
kadar, Mısır sarı kilosu 5 kuruştan 5 ı 

kuruş 5 paraya kadar, pamuk Balıke

sir 50 kuruştan, Yapak Trakya 78 ku
ruştan, Güz yiinü kilosu 95 kuruştan, 
Koşar peynir kilosu 52 kuruştan. 

So9uk al91nhğından 
mustarip bir aileyi 
ihyakar tesirile iyi-

leştirmiştir. 

2 - Alakadarların nihayet 
15 Mart tarihine kadar lkti -
sat Vekftletiııo müracaatla bu 
karara tevfikan gümrükten 
çıkarmak istedikleri malların 
miktar ve kıymetlerini ve da
hil oldukları pozisyonları bil 
direrek müsaade alması la -
zımdır. 

3 - ithaline müsaade edi
lecek olan pozisyonlar bu pren 
sip kararile beraber vekl\let -
çe tesbit edilmiş bulunmak -

tadır. 

Borsada Dünkü Satıtlar 
Dün şehrimize yalnız üç \'agon buğ

day gelmiştir. Evvelki giin gelen bal
larla beraber satış fazlalaşmıştır. Mal 
ların 26 vagonu satılmıştır. Ankara 
ve Şafaatli ayarında 5-6 çavdar!ılar 
6.20, Polatlı ekstraları 6,35 K·ıtrıışa 

verilmiştir. Ça\d!ir 5,30, arpa 4,35 
kuruştan miişteri bulmuştur. Bazı 
tliccarlar Al.nauyanııı çavdnr alaca
ğını haber aıaraı.. muhı·n mık!.troi~ 

ve ucuz fıµt::ı çavd.ır snlmaı;ı dti
f:{;nmekted;r ~-:-. lhracnt1.sılar, elh:rın

a· ki malla !'1 yükiemı:du~ m~I alını • 
yarlar. Umumiyetle piyasa gevşek 

gitmektedir. 

GRiPi 
Daima yanınızda bu
lunursa kendinizi 
9ripe, soğuk algınh· 
.... 
gına, nezleye kar,ı 

si9orta etmiı 
olursunuz. 
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~~-------~--~~ı Balkan Antantd Sırt hamal- Başvekil dün 
etraflı tetkikler 

(Hikayeden Mabaat) BUTON KIŞ CEB1N!ZDE 

Toplantısı lığı kalkıyor 
/ (Ba.şı 1 incide) (Ba~ı 1 incide) 
fine büyUk bir ziyafet vermiş, bu zi. dir. lnsaJı gücü ile insan sırtmm 
yafeti de parlak bir kabul resmi ta. • yalnız ve doğrudan doğruya bir nakil 
kıp etmiştir. vasıtası olarak kullandığı devirler 

Ziyafetin sonunda Bnşvekil M. Me- den bir bakiyedir. 
taksas bir nutuk söylemiştir. Dost Sıhhat bakrmmdan bütün g-iinünü 
Yunan Başvekili nutkuna şöyle başla- ağrr yükler altında geçiren güçlü bir 
rnışlır: insanın, sağlam da ol~a. bu i~e uzun 

"- Üç dost ve müttefik de\rletin müddet dayanamıyacağı a.şikardır. 
muhterem mümessillerini selamla • Nitekim yük altında sakat olan ve 
mak ve onlara kraliyet hükumeti ve ölenlerin sayısı az değildir. Bu wrJu 
Elen milleti adlarına en samimi bir işin şahıs ÜZPrinde olduğu gibi nesil 
surette "hoş geldiniz,, demek benim üzerinde ~ötü tesirler yaptığına şüp _ 
için çok büyük ve hususi bir şeref he yoktur. 
teşkil etmektedir. Ağır yükler flltında iki bi.iklüm e 

Akıl ilahesinin himayesi altında zil erek ,gecı>n hamalların hali. \'a 7.i • 
bulunan Atina şehri ikinci defadır ki, yeti. vatandaş gurur ve şefkatini ze_ 
Balkan Antantı azasını konı:;eyi ken- deliyen hir man7..aradır . 
disinde toplanmış olarak görmek hah Eşya nnkliyatı, hay\'an ve maki • 
tiyarhğına nail olmaktadır. Sizlerin naların tahamm\il kuvvetleri nıızarı 
bugiin burada bulunmanız. bu sulh ı itibara alınarak hayvan ve makinaya 
eserinin büyük siyasi ehemmiyetini havale edilmektedir . 
tebarüz ettirmektedir. Binaenaleyh, bu i~e hemen mücia -

Sulh eseri 
9 Şubat Hl34 de yine burada im -

zalamış olduğumuz paktm en mükem. 
mcl tarifi, "Sulh eseridir.,, 

Dört devlet için değil, fakat ayni 
zamanda sulh umumi eserine de ha-
dlm olmak için, serbest bir surette 
ve kendi istekleri ile gayretleı-ini bir
leştirmişle.rdir. Bu dört devlet a.ra -
smda mevcut samimi dostluktan gay 
ri. imzaladıklan paktı me~nı kılan 
kuvvetli bir bağdır ki o da bu dört 
drvlrtin sulhe karşı kuvvetli ve derin 

rabıtalandır. 

hale edilmesine hiç bir mülaha?.a miı.
ni olmamahdrr. Yalnız, yapılacak 

müdahaleler. iyi düşünülmeli ve n:ık
liyat işini sekteye uğratmamalıdır. 
Bir kere idareci reislerle belediyecile 
rl ve Ticaret Odaları g-ibi alakadar 

teşkiliı.tm mensuplan bir araya gele
rek şehrin bütiln nakliyat işlerini 
mnhalli şartlar tetkik edilnek, bir 
plan dahilinde ve kademe k::ıdeme ta. 
ha~ckuk ettirmelidir. Bu huı:;uı:;ta hıı -
tıra. tahmil ve tahliye işlerirıde yeni 
vasıtaların kullanılma~ı. hamalların 
tensiki ve el arabaları ile teçhi'T.i. ba. 
zı eşya mı.kliyatının- ev eı::ya~ı -

Bugünkü Balkanlar gece ve kamyonlarla yapılmaı:ıı. ev 
M. Met.aksa.<;, nutkunun burar-ımda. ~yası nakliyat şirkPtlerinin t(';:i~i ve 

\•aktiyle Avrupanm en kanşık yeri o- <1rrltıı. tasmıı.cak yükün agg-ari bir 
lan Balkanların bugUn, samimi bir hadde indirilmesi cibi seykr !:!'<'lehi · 
dostluk havası içinde Avrupa sulhü lir. Kanuni müeyyidelere de ihtiyaç 
için bir kale olduğunu te-bıırüz ettir- yoktur 
miş ve şöyle devam etmiştir: 1sliı.hatln. hidayette bir takTm va. 

"Harbin karanltk saatlerini ya • tılndaşların ilk achmdıl işsiz kalma · 
şamış olan bizler ,çocuklarımızı. fe - hı.nnı icabettireceği hatırR g-PIC'hilir. 
caati ölçülemiyecck derecede büyük Zarurl de olsa, bu netice kıgmidir ve 
olacak yeni bir harbin fenalıkların - geçicidir. Ayni vatanda.~lar. ıslah edi. 
da.n korunmak ve onlara. bizim elem- lecek nakliyat işlerinde i~ bulabile • 
}erimizi ve yaslarımızı göstermiyecok cekleri gibi. nihayet bir ktH~ yü?. va -
bir istikbal haır.ırlamak istiyoruz . tandaşm memleketlerine avdet ederek 

Fııirnt bizler ayni 7.amanda ş<'hit • toprakta çalışmalarının temin edil -
!~rimizm fedakarlıklarının büyüklü - me.<>i kendileri için ve devlet için bü. 
ğiinli ve memleketlerimize düşen va. yük bir külfet ve fedakarlfk teşkil et-

7.Üeyi de müdrik bulunuyoruz . mez. 
Yapıcı bir sulh Bittabi. rthnacak tedbirlerin sıhhi 

F..c;aı::cn bizi mer'i muahedelere ve ictimai bakımdan olduğu kadar, P 

konomik bakımdan da müsbet netice 
hürmeti ve Balkanlarda mevcut arazi 

yaptı 
(Başı 1 incide) 

sını ve beş bın tonıı. kacıar ~emi yapı 
labileceğıne göre ıaruri tesısatın in
şasını emretmiştir. 

Havuzlarda 
Müteakıb('n lsmet lnonii ile rcfa -

katindekı zc\'at, Ka.sımpaşa havuz.la 
rını da gezmişler, ve ışçıler hakkın
da izahat almışlardır. Buyük gemile 
rin de burada tamir edilebildiğini öğ 
renen Başvekilimiz, havuzlardan ay
rılmadan önce memnuniyetlerini iz. 
har ederek şunları söylemişlerdir: 

"- Pek yakında, buralarda tama
men Türk elinden çıkmış yeni gemı 
!erin inşa edildiğini de göreceğime 
eminim.,, 

Boğaziçinde 
Başvekilimız, refakn un dek i heyetle 

birlikte hususi bir motöre binmişler 
ve Kuruçeşme önlerinde kömür depo 
ları hakkında aliı.kadarlardan izahat 
ıstemişler, şehir planı yapıldıktan son 
ra depoların nerede bulunacağını sor 
muşlardır. Bu arada, İktisat Vekili 
Celil Bayar limanda yapılacak olan 
tesisat ve rıhtımlar hakkında ma • 
liimat vermiştir. 

Deniz Yatı Mektebinde 
:Heyet, Ortaköydek.i Deniz Ticaret 

mektebini de ziyaret etmiştir. lsmet 
lnönü, mekcbi gezdikten sonra he . 
niiz inşa edilmekte olan laboratuvar 
binasını tetkik etmiş, talebe ile gö -
rüşmiiş. mektep direktöriinün verdi
ği izahattan sonra denizcilerimizin 
terfihlC'ri için hükfımetin lazımgelen 
yeni tedbirleri alacağını vadetmiştir. 

Talebeye veda eden Başvekilimiz. 
coşkun tcıahüratla uğurlanmış, oto
mobillerle Fındıklıdaki Güzel San'at
lar Akademisine gidilmiştir. 

Güzel San'atlar Akademisinde 
Başvekilimiz ve heyet Akademide 

direktör, profesör ve talebeler tara -
fından karşılanmıştır. Yeni inşa edi
lecek yolcu salonları için açılan Ma
ket sergisinın ziyaret olunma~ından 
sonra Başvekilımız, mlmarl şubesın
deki faaliyeti tetkik etmişlerdir. Tet
kikleri sırasında direktör Biirhan 
Ümit Toprakla görüşen lsmet lnönü 
demiştir ki: 

"- ~1ühcndis mektebinde de bir 
mlmarl şubesi vardır. Bu suretle fs
tan bulrla iki mimarlık mektebi olu
yor. Bunları birleştirmek . mümkün 
değil midir?,, nıza.mının idıuneslni temin hakkın • leri olmalıdır. 

Bu noktalar gözönünde buhınrhını. Direktör, bu suale cevap Yererek 
!arak bu hususta veriler.Pk kararlarm :\fiihendis mcktehindeki mimari şu· 
ve varit olan mi.italeaların vekalP-te hesinin AkadP.miye ilhak edilmesi • 

dPıki kat'i kıtrarımızı ilan etmeğe sev 
keden keyfiyet. bizim bu va7Jfeyi 
müdrik buhınma~lığımı7..dır. Gı>niş 

Balkan yanmada•mda, hütün Balkan 
milletlerinin ya.pıcı bir sulhün verdiği 
siikiln içinde, yaşamaı;mı, inkişaf et
mc.,.ini ve refaha varmasını temin e. 
decek derecede geniş yer vardır. Te
menni ederim ki, bu milletler, bir 
büyük Fransız devlet adamının sö7.
lermi daima fikirlerbde tut.cmnlar. 
Bu btiyük Fransız devlet adamı şöyle 
demiştir : 

"Bir devletin büyiiklliğii. ara7.iRi • 
rıln genişliği ile değil. fakat mille • 
tinin ruhu ile ölçülür.,, 

Reisin cevabı 
Bu nutka hararetle cevap YerPn 

Konsey reisi M. Stoyadinoviç bilhas
ea şu ciheti tebarüz ettirmiştir : 

"- Balkanlarda hatalar yapılması 
de\TeSi arlık nihayete ermiştir. Yal -
nur. sözlerimi7..den değil . fakat hare • 
ketlerimi?.den de anlaşılmaktadır. 

bildirilmesini rica erlerim . 
Umum müfctfüliklere, vil~yetlere 

yaZllmış. Ba.şvekiı.let. ~ıhh::ıt ve ·tc:;ti • 
mat Muavenet ve 1ktısat VekRJetle -
rlne sunulmuştur .,, 

Boluda Muhbrlıtr Bir Toplantı 
Y !lptılar 

Rolıı, 1 il (TAN) - Vilayet mer 
kezine hağlı fl5 köyün muhtarlan. bu. 
~in umumt meclis gAlonunda toplıın. 
rlıla r. Be~ y1llık kıı.lkmma progrıı nıı 

göriişiildü, vali, prog-ram esa!'ll::ı rmı 

ımlattı . 

nin çok isabetli olacağını söylemiş -
tir. 

Heykeltraşlık ve re~im .jubeleri de 
gezilmiş, Başvekilimiz tezyini sanat
lar kısmında bilhassa uzun müddet 
kalmışlardır. Bu arada İsmet İnönü 
kap tezyinatı yapan Rahmiye ismin
deki bir talebenin mesaisile alakadar 
olmuş. kendisini takdir ederek tez • 
yi.ni ı:ıanatlara nasıl heves ettiğini sor 
muştur. Rahmiye, Ankarada açılan 
elişlcri sergisini gezdiğini, o günden 
sonra teıyinatn karşı hevesinin arttı
ğını ve ancak 1,5 aydanbcri çalışmak 
ta olduğunu söylemiştir. 

Şehir gece zeng-in bir ışıkla donan- Müteakiben çini tezyinatı kısmı ıi 
mış bulunuyor. yarct edilmiştir. ismet lnönii burada-

ki E'Serler karşısında çok memnun ka 
Balkan Matbuat Kon- larak bu trvkaliı.de E.'scrlerdm Kiitah 

nresinde Müh·ım Neti- yadaki Çini tabrikasi1e tzmit k?.ğıt 
~ fabrika.sının da istifade edilmesinin 

celere Varaldı temin olunacağını vadetmiştir. 
Atina, 16 (Huı:ıusi) - Balkan An- Hediye Edilen Albüm 

tantı devletleri matbuat kongresi bu. Akademi ziyaretleri sırasında, B~ 
.. .. .. h 

1
. d 1 vekilimize tezyini sanat modellerini 

gun uç ayrı encumen a ın e ça ış - . . .. 
mıştır. Bunlar siyasi. teknik ve ma. ıhtıv~ ed.en. mu~:h~.:~. bir albüm hedi 

. . . ye edılmı!;tır. GordııO'u mesaı·dnn ı" ntı· 

TOPAL 
(Baş tarafı 6 ıncı da) 

zavallılığını; topallığını yüzüne \'U· 

ran bir zıı.limdi. 
O biiyüdü serpildi, evlenecek 

yaşa geldi. Anası "aman kız evde 
kalacak,, diye, üzülürken bir talip 
çıktı. Evlendirdiler. 

Bir kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. Bu nyede 

soğuk algınlığından 

Grip, nezle 
ve boğaz 

olmaktan kurtulursunu7.. 
AKR1DOL boğaz ve badem
cik iltihaplarmı da pek Çftbuk 
geçirir. Her eczanede bulu
nur. Küçük kutu 35, büyük 

kutu 70 kuru.tur. 

Emlak ve Eytam Bankası llCinlar1 
- -

Evet, onu topal bacağına rağ
men alacak biri bulundu; baba.sı

nın tanıdığı bir rnahallebicinin oğ. 
lu .. Oğlanın babası sakat kızını oğ 
!una. alarak kendisi borç harç için 
de olduğu halde kızın babası ile 
dükkanını birleştirmek için bu ça
reji bulmuştu. Ayni zamanda bu 
kııı oğluna almakl&. hiç bir feda
karlık yapmadığını da gayet iyi bi
liyordu. Oğlıı.n haylaz, sarhoş ser. 
serinin biriydi. Pek az zaman eve 
uğrar ve ekseri zamanını adresi 
meçhul sefil yerlerde geçirirdi. 

TAK Si TL E SATILIK ARSALA~ 

D üğlin oldu. Gelini görmiye 
gelen kadınlar köşede . otu

ran solgun genç kızın ipek gibi 
sarı saçlarına, büytik mavi gözleri
ne bakmadan gözlerini ayağına 

dikip mırıldandılar: "Gelin topal • 
mış ayol! .. ,, kulağına erişen bu ~öz. 
ler onda hiç bir hiddet uyandır

madı. Yalnız yüzli biraz daha dur
gun bir hal aldı ve mavi gözlerini 
ekseri yaptığı gibi ins::ınların, bu 
kusur görmekten kendi iç kusurla
rını aramıya v11kit bulamıyan ga. 
rip in!\anların üzerinden a.şırıp u -
zaktaki boş bir duvar köşesine 

dikti. 
Eline bir tarafı sakat olmakla 

beraber güzel bir oyuncak almanın 
zevkıni çıkarmak ister gibi koca~ı 
bir kaç hafta evine geldi ve onu 
kendi bildiği gibi sevdi: Hırpalıya
rak inciterek .. 

On beş gün sonra da nihayet bu 
azaba tahammül edemiyerek kol
l::ı nndan sıyrılıp başka bir odaya 
kaçan karısının arkasından gözle. 
ri hiddetle büyümüş ağzı köpüre 
köpüre haykırdı: "Ulan canına 
yandığım topal karısı beni beğen -
ınedin mi?,. ve ertesi ~iin kayna-

-na gelinine bohçasını hazırlaması
nı söyledi: ''Topal bacağına bak. 
madan insan iyaline naz yapar 
mı? .. diyordu. lşin aııtl esası şuy
du: Damadın bab11sı kızın babası 
ile ortak olmak hu!'!usunda uyuşa
mamıştı. Bu şerait iqinde hem de 
a!'llan gibi oğluna kafa tutan elin 
topıılını artık evinde sakhyamaz
rlı ya!. 

O koltuğunda bohçası. iizerin. 
de gf'Jin olurken yapılan ye· 

ni yeldirme.cd, topııl ayağı her za· 
ınankınden fazla aksıyarak evine 
döndü. Orada onu baba-,<ıı yüzü 
büsbütün asılmış çatkın bir halde 
karşıladı ve yüzüne karşı şunları 
söylemekten çekinmedi: "Sen de 
kusurunu bilip te karşı gelmeden 
kocanın evinde neden oturmadın?,, 
Bu sözlere sesini çıkarmadı ve boh· 
çası elinde merdivenleri çıkarken 
annesinin babasını yatıştırmak is

tiycn bir seH~le mırıldandığını duy
du: "Cahil işte aklı ermedi ?.ahir!,. 

iki gün hiç odasından çıkmadı. 
Annesinin getirdiği yemeklere el 
sürmedi ve kimse ile bir şey 1<0· 

nuşmadı. lkinci gün kinli bir ha~~e 
dışarı çıktı. Yüzü sapsarı ve goz-

leri açık bakan bir kör bakışı ka
dar manasız sokak kapı!'lına doğru 
yürüdü. Annesi: ":Kereye ,, diye, 
hayretle sorunca biraz ha,·a almak 

için deniz kenarına ineceğini söy

ledi. 
b " Gece geç vR.kte kadar bıt a ~er 

Eıulı No. sı Mevkii ve nev'i 
518 Boğaziçinde Rumelihisarı mahallesinde Paş

makçı sokağında 1 No.lı 2294 metre murabbaı 
arsa. (Eski Mediha Sultan Sarayı bitişiğin

dedir.) 
661 Beşiktaş ta Abbasağa mahallesinde eski Ha

san paşa deresi yeni Bostan soka~ında eski 4, 4 
mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 73/3 No.lı 355 

Dcpoıit0 

140 lir' 

metre murabbaı arsa. 142 " 
Tafsilatı yukarıda yazılı arsalar birinci taksiti peşin ve geri kıt• 

lan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi taksitte ve şu suretle: 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile açık arttır• 
maya konulmuştur. İhale 1 Mart 1937 tarihine müsadif Paza!' 
tesi günü saat l O da Şubemizde yapılacaktır. 

İsteklilerin Şubemize gelmeleri. ( 458) (928) 
~~~~~~~--~~~--------~--~--~------~~------......./ 

lstanbul Defterdarhğından: 
Muhammen Kıymeti 

Büyükç<ırşı Ka:ramanh oğlu sokağı Es. 33/ 35 Ye. 
33/ 35 dükkanın tamamı: 
Beyoğlu Kurtuluş Yokuşbaşı sokağı Es. 17 Ye. 
19 hanenin altıda iki hissesi: 
Yeniköy Es. Kiremitçi Ye. Bahçe sokak Es. 23 / 25 
Ye. 16/ 18 iki hanenin on beşte iki hissesi: 
Eminönü Hacı Mustafa Taşçılar sokağı Es. 205 
Ye. ı ı dükkanın 2400 de 468 hissesi: 
Büyükdere Kalyere ve Elmadağı sokağı Es. 6 ' 6m 
8 2 Ye. 6/ 8/ l 0/ 12/ 14ı 2, 97 3 metre murabbaı 61 
<lesimetrelik arsanın tamamı: 
Beyoğlu Tatavla mahallesinin Saka sokağı Es. 36 

Ye. 17 106 metre murabbaı 4 2 dcsi~etrelik arsa
nın tamamı: 

Mercan Kürkçü hanı ikinci kat Es. 1 O Ye. 1 O oda-
nın tamamı: • 

Bakırköy Kartaltepe Aksu Mısır tarlası mevkii Es. 
4. 4/ 1, 2/ 3/ 33 Ye. 33/ 34/35 iıki oda iki ahırı ohm 
689 metre murabbaı47 desimetrelik arsanın 360 da 
45 hissesile 2987 5 metre murabbaı 54 desimetrelik 
tarlanın 360 da 12 hisseleri 
Gala tada Yeni cami mahallesinin Fcrınenecilcr cad
desi Es. 97 Ye. 97 No.h dükkanın tamamı: 
Beyoğlu Kamerhatun Çukur sokağı Es. 27 Ye. 
43 hanenin yarı hissesi: 
Üsküdar Rumi Mehmet Paşa Şemsipaşa cd.si Es. 
49 Ye. 53 arsanın yarı hissesi: 
Bi.iyükçarşı Çuhacı Han ikinci kat Es. 32 Ye. 32 
odanın tamamı : 
Üsküdar Selami Ali Andonaki sokak Es. 21 M. Ye. 
31 hanenin tamamı: 
Kandilli Kilise sokağı Eski 17/ 19 Ye. 9/ 11 hane 
ve dükkanın sekizde bir hissesi: 
Tophanede Bayezit Mh.nin Cerrahmustafapaşa 
sk.da Es. 8/ 10 Ye. 8 hane ve dükkanın 140 da 47 
hissesi: 
Fatih Hüsrevpaşa Mh.si Hacı Üveys sk. Es. 1 Ye. 
9, 9/1 mukaddema maakulübe elyevm 6689 metre 

Lira Kurut 

1400 oo 

216 68 

20 oo 

1998 oo 

974 oo 

79 82 

350 00 

1076 66 

1200 oo 

720 00 

60 oo 

250 00 

300 00 

75 oo 

672 oo 

murabbaı 20 desimetrelik bostanın 120 de 24 hissesi: 668 92 
Galatada Bayezit mahallesinin eski Mumhane yeni 
Şarap iskelesi sokağında Es. 11/13 Ye. 11/13 dük-
kan ve üstünde odaların nısıf hisse'si: 1300 00 

Mana.sız rekabetlerin akamete mah -
ıklım mücadelelerinde yıpranmış bir 
hald vaktiyle biribirleriyle çarpışan 
kuvYetleri, bugün, gayretlerimiı ve 
m~1l<'tlerimi1ln ıımimi AT7\IRll ~ıı J'P -

f:indf", hiıib1r!Pt1yle ııhPnklı>şmis \'f> 

hırl,.şmlş olRl'a k ::;-ör iiynrıw., \'P bıı 
l<uVVC'tlPr. bugiin ~ok oahı:ı a<>İ) ypni 
hedeflere doğru, sulhc ve Balkan nıil 
letlP-rinin refahına doğru yürümek -
tedir . 

n"vf ya k ı nlık enrtimenlerıdır. .P,.o • ' .. "' · '" · 
b hh 

. '" 1 zamrian dol ıı\ ı ınut ('ha!'ş,iı:; ol:ı.n Ba -ı 
rnRnya a. mıı ra ıı.sı ,.ıya.._ı, ı 11~oı:. • • • . • . . . .. \'C' kılınıı?., f\ kıl.Clf'mı qırc-kt<iriıne mel'I'' 
htvy .. mısnıııı tthnaş,ı tı>\onk. Tııı kıye . 1 · b'ld" · · 

nf' kaldı bu ka rı, sırtı!.. baş b<>lsıa , 
cılıı\or Cli\P honıurılıfnı:ır~k. ""• 

. ,, . . • . .. kfl"~-
nesı ~H>n••"ı t>dPn pPrı•~eı ı>.~ e . ., 

Yıık;Pıda y;ı ~Tlı ~;;yrımenkulkrin rnı.ilkiy~ti 5 31 937 Cuf11~ 
~i.inü sa.at on riörtte ı':ıtılricaktır. ~iitıc:: hedelinc istikr~zıdahı 1f 
ve yfüdc })cc- faizli Hazine tahvilleri kabul olunur. TalipJeriJı 
Yüzde yedi ou~ul.:. pey akçelerini Vd....~ti muayycninden evvel yatı~ 
rarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlil' 
ğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. F. (919) 

Bu derin imanı, Yunaniı;tanm mPr
k,..:r.inde. ebedi akıl. zeka ve giir.elli -
ğin mehdi olan Atinada ifade etmek 
fırsatını bulduğumdan dolayı çok bah 
tiyıı.nrn.,, ı 

Yunan gazetelerinin hararetli 
c/ost/ uk neşriyatı 

'Atına, 16 (TAN muhabirinden) -
Bütün Atina gazeteleri. Halkan kon
ı:ıeyinin içtimpı münasebetiyle çok 
hararetli dostluk ya7..ıları ile nolu -
dur. Ga?.Cteler müttefikan Balkan 
;/\ntantmrn sayısız iyiliklerinden. sul 
tıa olan sağlam hizmetinden alaka -
dar Balkan devletleri arasındaki sar

canlı bir ifade 

. , . ... nıınıyı:.t er ını • ıı ıııı~ pı<•fe<101 lef' .. , 
başrnurahha ı \edat • edıın '1 or t 1 da edeıek ~k · 'd 
rnn:nevi yakınlık encümenlariniu riya- 8

1 
eoe

1
yc dve • · aucmı en ay 

rı nuş ar ır. 

setinde.tb~lunmBak1ktadırlar. f"k" . Maliye Vekilini Ziyaret 
Komı e er a an Ba~m ı ır ış 1s 1 .. .. Ak d . 

. . - · d ··h· t• 
1 

met nonu, a cmıden sonra 
bırhgın e mu ım ne ıce ere vaımış - d - 1 "d k · · . ogru pera.pa aı;a gı ere rahatsız bu 
}ardır. Yarmkı umumi toplantıda ka. 1 1'{ ı· \T k"l" F t A-. . . unan " a ıye c ·ı ı ua gralıyı zi 
rar şeklını alacaktır. Kararlar Han • ya t t · ••c sonra D ı b h . . . . . . re e mış ' o ma a ~eye 
cıye Bakanlarına bıldırılecek. yar • d" ·· tu·· onmuş r. 
dımlan isteneC"ektir. Kongreden son- M k 1 dün İmzalanmadı 
ra gazeteciler '-forada iki günlük bir u ave e 

!'leyah11t yapar.ıı.klardır. 
Diin imzalanması takarrür eden de 

nizyolları vapurlarının sipariş muka· 
Kongre aıası bugün şereflerine velesi, bazı formalitelerin ikmali i<;in 

Akropol Palas otelinde verilen öğle imzalanamamıştır. Celal Bayar, dün 
ziyafetinde bulunduktan sonra saat ı:ıabah bu mi.inasebetle Denizyolları 
4 de Parnasos salonlarında Yunanis - idaresine gitmiş ve alakadarlardan 
un için verilen bir konferansı dinle • izahat almıştır. J!.,ormalitenin bir an 
mişlerdir. evvel tamamlanması yolunda fabri-
Akşam Yunan matbuat mlisteşan ka milmessillerile denizyolları ara -

Nikoludis tarafından Büyiik Britanya sındaki y<'ni baslryan müıakereler 

otelinde kongre reisleri ve azalan şe. kısa bir zamanda bitirilecek ve mu-
efine re~mi bir ziyafet VC'rilmi~tir. k ve f" bug-iinll'rd<' imza. edilecektir. 

ı·ak unu beklediler. Gelmeyıııce 
sabah karakola. haber verıldi. Fa. 
kat bütün tariflere rağmen mavi 
gözlü, sarı !'laçlı topal genç kadın 
bulunamadı. 

Evet. evden çıktığı gün onu de-
niz kenarında parmaklıklara yas
lanarak uzun uzun sulara bakar -
ken görenler olmuştu. Fakat ora. 
dan nereye gitmişti? Meçhul.. 

İstanbul Sıtma Mücadele 

Reisliği 

lstanbul sıtma mücadele teşkilatı 
reisliğine Samsun sıtma milc'ldele re-

M .. d .. }" ~ ·· ·· isi doktor Seyfi Okan, birincı •ube 
Deniz Ticaret u ur ugunun ~ 

yeni Bütçesi doktorluğuna da Aksaray sıtma mü-

Deniz 'ricaret müdürlüğünün yeni cadele tabibi doktor Ferruh Niyazi 

biitçesini teshil için çalışan komisyon tayin edilmişlerdir. 
işini bitirmiştir. Müdür Müft Ne!!det Şimdiye kadar sıtma mücadele iş
yeni bütçeyi gelecek ay başında tas lerinde m:.ıvaffaKıyt-tle çalı~m'' olan 
dik için Ankaraya ~btürecektir. Şeh bu miitehassı:ıl"rımız. yeni \'a7.ifeı'!ri
rimi?Jde bulunan lktısat Vekaleti De ne başlamışlardır. Kendilerine yeni 

. .. •.. teşan Sadullah yann Ankara . ·r 1 . . nız ınus . • I \azı e erındc de muvaffakıyetler dıle-
VP dcinPerktır. ı iz. 

_./ 

lLAN 
Tasfiye halınde Şark lttihat ve • 

nema tiyatro T. A. şirketince iıtıP' 
mahsup olarak hisse başına 3 ktıı:" 
~un tediyesine 18 §ubat 937 den iti 
haren her perşembe günü saat 14J 
arasında. Bahçekapıda (Haci Be~ 
yanında) Yaldız hanında 6 nunınt' 
da tasfiye memuru B. Rsantulis ııt 

dinde başlıınacağı muhterem hissed,. 
!ara ilan olunur. Numaralı bordroW 
la hisse senetleri §Chadetnamelt' 
hissedarların emrinde bulundun.ılrJ11 

tadır. 

Tasfiye nıemurlt I 

ı 

J'ede 
günü 

2 
3 
4 

Çinili 
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Gümrük Muhafaza 
tanhğı istanbul 
Komisyonundan ; 

Komu
Satınalma -

~e~ ; İngiliz yapısı açık deniz motörleri için satın alınacak 
gü :. Parçalara istekli çıkmaclığmdan yeniden 5/ 3/ 1937 Cuma 

;u saat 15 de pazaTlığı yapılacaktır. 

3 
- Tasınlanan tutan (8052) liradır. 

4 
- Şartnamesi komisyondadır. 

Çi . :-- İsteklilerin 604 liralık ilk teminat makhuzlarile Galata 
~Rıhtım Han birinci kattaki komisyona gelmeleri. (922) 

1 HEYETİ U~IUMtl~EYE 

y. (;) 1 DA \')JT İLA~I 
7~-1' ~A~ 1 UREZlLl'A KAH\'F~t 

-- - -.::no·P' -i~ V 1 
TÜRK ANONll\I ŞjRKET11''DEN: 

~ ·~ .f.: I~ Bre7.ilya kahvesi Türk Anonim şir-• ··· il keti hissedarl;ı r umumi heyeti 8 
:\Iart 1937 larihine düşen pazartesi 

_ -.r;::~ günü saat .15,30 (on beş buçuk) ta 
Ist.anbulda Bahçekapıda 4üncü Va
kıf hanında kain şirketin idare mer
kezinde adi surette toplanacağından. 
şirket esa.~ mukavelesi mucibince he
yeti umumiyeye iştirak edecek olan 
hissedarların hamil bulundukları his
se senetlerini veya bunu müsbit ve
saiki içtima gününden en az bir haf
ta evvel şirket merke?.ine veya Tür
kiye lş Bankaı:1ı, İstanbul şubesine 
te\·di ederek mukabilinde his..~e senet
lerinin adet ve numaralarını mübey-

....___ yin birer dühuliye kağıdı almaları ri-
~Sk' ca olunur. 

ı Osmanlı İmparatorluğunun MÜZAKt;RAT RUZNAMESİ 
O·· taksime uğramıt ı - ldare meclisi ve murakıp ra-

uyunu Umumiye Meclisi porlarının okunması. 

Paria 11 Şubat 1937 2 - 936 senesi bilanço, kar ve za_ 
o- 1 L A N rar heı:ıabile senei hesabiye muame-
ı<> 7 ı ı f · . .. latı netayicinin tasdiki. borcu ' 2 • aızlı 1933 \'e 1934 Turk 

iltitıc ~hvılleri servisi için birinci ve 3 - 1. 12. 936 tarihinde lktıı:ıat 
taa 1kanun aylanna ait olup Türk U- Vekaletiyle akdedilen yeni mukavele· 
takı. olarak teşkil edilmiş olan aylık nin tasvibi. 

111tlerden d '· · · · · 4 lkt t V k· ı t· k tnuk . ovız halınde tedıyesı - ısa e a e ıyle evvelce a -
fl'an lazı bulunan % ellisinin Fransız dedil7.n 7 .. 5. 933 ~rihli ~ukavelena-
1~ &'tna transferinin icrası zımnında ine muddetı munkazı oldugundan. meı 
~. 1nı gelen talimatın verilmiş oldu • kur mukavelename mucibince Vek8-
~ıınu 1'U k . ı t ·ı · tıı . r ıye Hükfımeti Düyunu U- e e verı en temınat mektuplarmdan 
~ıye meclisine tebliğ eylemiştir. hükümsüz kalan kısmın kazanç ver-

~~.1Unhasıran Iı.,ransız frangile lizi- gileri tediye edilmiş husm~i ihtiyat 
J g_Utt:diye olan % 7, 'h faizli 1934 hesabındaki karşıh~rnın kabili tevzi 
tı:li~a .z ı n a ..ait t r a n 8 f e r hissei temettü he!iahına nakli. 
tıa ue? lnebaiiğ mukavele ahkamı- 5 - Temettüatın gureti tevzii hak
lsu~G'Un .b~lunmaktadır. % 7. Y2 1933 k~ndaki idare meclisi teklifinin ta.c;di
~ razı ıçın transfer edilen mebaliğ kı. 

tısız f ... an .. · d l 6 · 1d l' · ·ı lıııştır. • gı esası uzenn en yapı - - are mec ısı a1.a.sına verı e-
:Aıecr . cek huzur hakkının tayini. 

\'aııes· ıs, ışbu istikrazın 25 mayıı:ı937 7 - 937 !lenesi için murakıp inti-
Olaı- 1 

servisi için ikinci tediye akçesi habı ve tahsisatının tayini. 
tııışt~: dalları intihap ve tayin eyle- 8 - ldare meclisi azalarına e.ı:ıas 

l'urİt· mukavclenamenin 38 inci maddel'lin-
<loııa ~Ye. hükCımcti, ayni zamanda de !!ayılan izin ve salahiyetlerin ve
'ttıevzr ıntıhabının halen mü7.akere rilmesi. 
bı~l~u bulunduğunu bildirdiğinden 
8.k~i· dolları 933 istikrazı için tediye KAYIP: F,yilp Gençler mahfiline 
tı-11~ 0lara.ıc idame ettirdiğini ve .. ·· k . 
ı._ ..... 1llfer ea·ı ait resmi muhur aybolmuştur. Yenı-
"<lveı ı enFransız franklarını mu _ . . . .. .. 
bJiJe e tnucibince, dollar olarak te.ı:ıbi'.: si çıkarılacagmdan eskısının hukmu 
tı.ı ~ n tneba!iğe mahsuben ahzettiği. yoktur. 
~urııe~ eylemiş ve binaenaleyh hü- Eyiip Gençler Mahfili Umumi 
l~a/~n .transfer edilen mebaliğin katipliği 
tl!a 11 ını rıca etmiştir. Vadelerin em- ---- - -------
~ıl!tn atış bedelile tediye edilecek olan 
~ı~ tiltıa gelince meclis, Türk - Fran-
9.0oo c;;et şirketinden, bugüne kadar 

~\l· O frank aldığını bildirir. 
lı!! ait l'rleblağ 25 mayıs 1936 vade.qi
~ 47 olan Tiirk liralarının takriben 

titı t' sine tekabül etmektedir. Şirke
b 1Car· lr ~k· 1 ınuamelatı rnemnuniyetbahş 
~ devam etmektedir. 

t. ~kişehı"r T .. d .. 1 .. w •• d 
~ı., apu mu ur ugun en: 

'llŞeh · · 
.\l'ap 1!: 1r:ın Roşnudiye mahallesinden 
~~ h tnın kızı Feridenin malik oldu-

aı· ~rıo ıran 329 tarih ve 32 sayısında 
•·~il ~1lın miktarındaki hanenin tapu 
til'a aydinin hacizler sütununda ha-
~~9 tarihinde ilişikli olduğu 
illan hu ekte isede 21 seneyi geçmiş 
~ ve seneye ait ne evrakı müsbi
~~1 ne de kuyudatın mevcut olma
ti~ \1 tıdan ötUrü ne iş için ve kime ha
tııı4 ~Ya kefalet mi olduğu anla.5tlama 
h~e; bu kere de Malike, Feride bu 
~l'i 1I>otek yapacağından bu hane 

V h r h. tıde bir haciz veya kefalet ~bi 
'~ iç~k İddia eden varsa ilandan bir 
t'aatı ınde mahkemei aidesine müra· 

ASLAN \'E l<~SK18EHİR 
MÜTTEHİT. ÇtM~NTO 

VE SU KİRECt FABR1KALARI 

ANONİM ~İRKET1NDEN : 
İLAN 

Ticaret kanununun 361 inci ve şir

ket mukavelcnamesi ahkamına te\'fi
kan Aslan ve""Eskişehir Müttehit Çi
mento ve Su Kireci fabrikaları Türk 

Anonim şirketi hissedaranı 1937 se-
nesi martının 19 uncu cuma günü sa
at 15 te Galatada Agopyan hanında 
şirket merkezinde inikat edecek adi 
hissedaran heyeti umumiyesi içtima
ma daYet olunurlar. 

Rm:namel m\b.akerat: 
1 - Meclisi idare raporu ile mud

kıp raporunun kıraati. 
2 - 1936 senesi muamelatına ait 

hesabatın kabulü ve meclisi idare a
zasının ibrası ve senei mezkure neta
yici muamelatına dair meclisi idare
nin teklifi. 

3 - Meclisi idare azasına verilecek 
ücreti huzurun tayini ile beraber u
muru şirketin idaresine sureti mah-~air a. ınuaınelenin durdurulmasına 

bır susada memur edilecek a1..a aidatı -
~ ı> tebligat yaptınlma.dığı hal-"e nm tesbiti. 
tııı, .. , reğı İ§inin yapılacağı ilan olu-

' 4 - Meclisi idareden çıkan azanın 
~ yerlerine yenilerinin intihabı, 

...,,, ---------- 5 - 1937 senesi için bir murakıp in
?'.i.ih ~ tihabı ile aidatının tesbiU ve mura • 

revj ve cild hastalıkları · kıbm mazereti halinde ifayı vazife 

~:Hayri Öme ~;'.emek uzere diğer bir ••tin intiha-

~~ den sonra Beyoğlu Ağacamı Llı.akal 25 hisse senedine malik o-
tsında No. 313 Telefon:4358r lup ta içtimaı rnezkfırda hazır bulun-

:"' _________ .. mak istiyen zevat ticaret kanununun 

T A .. ==================--=============================u 

Evvelce de ilôn edildiği üzere Yenice pi· 
yangosu 15 Şubat Pazartesi günü saat15 
de lstanbul inhisarlar Sirkeci Satış deposu 
üstündeki binanın büyük salonunda İstan
bul Matbuat mümessilleri ve lstanbul İkinci 
Noteri huzurunda çekilmiştir. 

Kazanan numaralar ve kazandı ki arı hediyeler aşağıda yazılıdır. , ,~-------·------------------------~ 
8 Silindirli FORDOR TOU
RiNG 936 Model Otomobil 

23319 
Radyo kazananlar 

29859 33018 15951 17384 28554 

Bol takımı 
65924 . 

Çatal, kaşık, bıçak takımı kazananlar 
54336 - 5465 - 38790 - 32230 - 3902 - 68354 • 4274 - 65835 

39055- 38682 

Revü saati kazananlar 
67928 • 41781 - 32498 - 32680 - 24260 - 23859 - 14966 - H 51 O· 

7048 - 55523 - 23485 

Şarap takımı kazananlar 
37905 - 19016 -41005 - 59430 

Likör takımı kazananlar 
40929 - 18584 - 62207 - 60577 - 39829 - 38154 - 30471 - 1 1 17 

4488 - 11760 

lı Bankası kumbarası kazananlar 
ISTANBUL 

12738 - 19693 - 34684 - 14202 ı 18111 - 14482 - 6206 - 23926 
2083 - 17351 - 24449 - 12836 : 23826 - 29035 - 15718 - 16367 

32986- 24282 - 23455 - 25512: 5271 - 7318- 17690- 10631 
5436 - 13664 - 14209 - 21666 ı 6~7 - 33637 - 25241 - 164 

11738 - 9036 - 27885 - 31375. 14283 - 5944 - 17239 - 1540 
13825 - 15977 - 17235 • 7740 t 7776 - 121 13 - 21242 - 20022 
6605 - 11285 - 17848 - 32960 l 597 - 24928 - 10265 - 21396 
1947 • 23157 - 34620 - 29526121078 - 9423 - 4568 - 6166 
4785 - 33692 - 27054 - 22003 19342 - 27705 - 24171 - 35329 

11427 - 1583 - 35051 - ı'3791 22918- 34983 - 11351 - 8214 
1083 - 20029 - 32164 - 5869 

11589 - 33364 - 31462 - 16986 27785 - 14004 - 24747 - 14890 
11455 - 853 - 31022 - 20826 t 22351 - 18124 - 32754 - 12586 
24076- 16085 - 21443 - 15115 ı 7074- 27766- 18118- 33486 
23920 - 34519 - 34811 - 9043 ı 34930 - 2571 - 18179 - 34028 
16293 - 32993 - 19408 - 26449 ı 8621 - 1 1680 - 30144 ' 7350 
33074. 14138 - 22705 - 32978 ı 7376 - 4629 - 31382 - 14226 
21405 - 2481 o - 34600 - 317 64 ı 21538 - 580 

ANKARA 

38835 - 38504-41000-41719 ı 39186- 41593 -42923 - 39745 

42247 - 44757 -45260- 44407145293 - 41714- 41672 - 39602 
44201 - 43546 - 39108 - 45197 

40383 - 39728 - 43729 - 39068 39865 - 42725 - 41009 - 43746 

39901 - 39919 - 38173 - 45178 i 44461 

Eski~ehir: 
Samsun: 

lzmir: 
Adana: 
Edirne: 
Giresun: 

55599 S Trabzon: 
62248 - 61665 $ Zonguldak: 
621 11 - 62188 : Bursa: 
57104 • . 
36468 . • Sıvas: 
52989 - 53015 i Balıkesir: 
56529 S Kocaeli: 

63235 
64120 - 64087 
51237 - 507AO .. 
62628 
49541 

58315 

Son numaralar (Kumbara kazananlar) 
67462 - 67857 - 66720 - 68000-65315-67977 - 65016-66071 

67791 - 68117 - 68013 

lstanbulda Hediyeler Galata'da Ömer 
Abit Hanında inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Neşriyat şubesinde hüviyet cüzdanların~n 
ibrazı suretile bizzat kazananlar tarafın
dan ahnacaktır. Diğer şehirlerde inhisar
lar idarelerine müracaat edilecektir. 

iNHiSARLAR idaresi 
371 inci maddesine tevfikan içtima 
tarihinden en az bir hafta evvel his
selerini şirket merkezine tevdi etme
lidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se -

nedatı mukabilinde alınacak makbuz
lar, şirket merkezine tevdiat mahiye
tinde olarak kabul edilecektir. 

İstanbul, 16 şubat 937 
Meclisi ldare 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmİ§tİr. 
5. ci keşide 11 / Mart/ 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira

lık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 günü ak§amına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu t&rihten sonra 
bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden; 
Fabrikalar ihtiyacı için miktarı ne olursa olsun "levha, 6onı1 

çubuk veya külçe halinde,, hurda kurşun satın alınacaktır. Bu 
nevi kurşun satmak istiyenlerin pazarlık için 1stanbulda Fındık
lıda Askeri Fabrikalar yollama amirliğine, Ankarada Ticaret ka· 

lemine müracaatları. (672) 

Söke Malmüdürlüğünden: 
Söke kazası dahilinde hazineye.ait (7000) lira muhammen be

delli Karinederin göl sahil dalyanının 1 Mart 93 7 tarihinden ga· 

yei Şubat 940 tarihine kadar üç senelik balık avlamak hakkile 
yüzde on iki saydiye resmi açık arttırma ile 4 Şubat 93 7 tarihin· 

den itibaren müzayedeye konulmuştur. 19 Şubat 937 cuma günü 
saat on dörtte ihalesi icra kılınacaktır. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile 

Söke Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

istanbul Liman işletme 
idaresinden ; 
1 - İdaremizin Galatadaki, Rıhtım, Panaroma, Orta, Maritim 

hanları yıktırılacak ve ankazı da satılacaktır. 
2 - Teminatı ( ı 000) lira olan bu işin pazarlığı 26 Şubat Cu

ma günü saat 10 da Şefler Encümeninde icra edilecektir. 

3 - Her türlü izahat için Galata Haydar hanında fen servisi 
Şefliğine müracaat olunması. (891) 

Jandarma Genel komutanlığı An· 
kara Satınalma komisyonundan: 

1 - Bir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met

re erat kışlık ve (315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz yir· 

mi iki metre kaputluk kumaş 4/ 3/ 937 Perşembe günü saat ( 10) 
da kapalı usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ( 3 91) kuruş bedelle komisyondan alınacak 
kumaşların ilk teminatı (5155) liradır. 

3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi teklif mektuplannı eksiltme günü saat (9) 
za kadar komisyona vermiş olmaları ilan olunur. (352) (878) 

istanbul Bölge San 1at Okulu Ar
tırma komisyonu Başkanllğından l 

Nev'i M. miktar M. Ki. Fi. Tutarı ilk T. Arttırma Şekli 
kilo K. S. L. K. L. K. T. G. S. 

Ekmek parçası 3000 2, 50 75 5 63 26/ 2/ 937 Cuma 
Yemek artmtısı 48CO 3 144 10 80 15 de açık 

Okul yemekhanesinde sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemek
lerinde artan ekmek parçalarile, yemek artıntılan 31 / 5/ 937 sonu
na kadar arttırmaya konulmuştur. Bu işe ait durum yukarda 

yazılmıştır. Arttırma Yükıck Okullar Muhasebeciliği binasında 
yapılacaktır. İstekli olanlar nüfus hüviyet cüzdanlarile beraber 
belli saatte sözü geçen muhasebeciliğe ve şartnameyi görmek iır 
tiyenler mektebe gelmeleri ilan olunur. (718) 
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çalfI deı•s • laı-ihe La:rişf 
Eskiden çalgı çalmasını bilmıyen 
kızlar koca bulamazlardı. Mesela : 

=- -
--

bır kızın piyano çalması altın para 
zamanında ailesine 4 - 500 liraya 
malolurdu. Halbuki şimdi has
sas, ve sonderece tekamül 
etmiş radyolar sayesinde 
genç kızlar çalgı çalmak 
külfetinden kurtuldular 

Erkekler ise 
güzel bir radyo· 

nun keyfini bayan· 

!arının pıyanıstli('Jin& 

tercih edıyorlar. Şu halde 
Radyonun tekamülü her iki 

tarafı da memnun bırakmış 

oldu. Yalnız Radyo deyip 

geçmeyin; daıma R. C. A. 

Radyosu n u tercih edin. 

Musikı ihtiyacınızı yalnız ; 

ama yalnız R. C. A. tatm4n 

edebilir. 

Ayda 12 liralık küçük bir 

taksitle hakiki bir R. C. A. 

Radyosuna sahip 

olabilirsiniz 

BİRADERLER VE Ş~ o. T. T.. A. Ş.-JSTIKLAL CADDESi 
iST.ANBUL• ANKARA• iiE/V\iR 

.Türk KöJ!lÜr Madenleri 

ANONİM ŞiRKETi 

Şirketimiz hissedarlarının 16 mart 
lD37 sah günü saat on beşte Galata
da Karamustafa sokağında 149 nu • 
maralı Ovakimyan hanında 4 üncü 
katta şirketin idare merkezinde adi 
aurette vukubulacak umumi heyet iç-

1 

timamda hazır bulun.malan rica olu-
nur. · 

. 
1 

RUZNAME 

1 - !da.re meclisi raporunun o'ıı:cın
ması; 

2 - Murakıp raporunun okunması, 
3 - 31 Birincikanun 1936 tarihine 

ait bilançonun okunması ve bu bapta 
mU7..akcrat icrası ile sözü edilen bilan 
çonun tasdiki ve idare meclisi azala
rının ibrası; 

4 - ldare meclisi azalığından isti
fa eden Bay Dott. E. Cucoia'nm yeri 
ne tayin kılınan Bay Dott A. Salaro
li'nin memuriyetinin tasdiki; 

5 - Yeniden murakıp intihabı ve 
tahsisatının tayini; 

6 - Şirket işlerini tedvir için su
reti mahsusada memur edileceklere 
Yerilecek ücreti tesbit zımnında ida
re meclisine salahiyet verilmesi; 

7 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesi mucibince idare meclisi aza
larının gerek kendi ve gerekse üçün
cti şahıslar namlarına bizzat veya bil
vasıta şirketle muamele yapması için 
kendilerine izin verilmesi. 

Gerek asaleten ve gereluıe vekile· 
ten umumt heyete iştirak için hisse
darların en az yirmi hisseye malik ol
maları ve hisse senetlerini 9 mart 937 

salı günUne kadar şirketin idare mer
kezine tevdi etmeleri lazımdır. 

ldare Meclisi 

1r-At01EMö üKTöDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOB·iN 
- l'::hletleri - lld eczanede arayını:1 - l;'(>sta kufusu 1255, Horrr.ohinı, -

Oksürenlere:Katran Hakkı Ekrem 

Göğiis nezl~lerile had ,.e müz
min kasabat iltihaplarında, za
tiirrt>e, 1.atüloonp ve bo~aca ök. 
sürüklerinde ~ok faydalı bir Hiç. 
tır. Göğfüıleri zayıf olanlara aynca 
tavsiye olunur. Bir ~ok profesör- /j 
hı:rin takdirine mazhar olmuştur. :il'~ 
Kanzuk Öksiirük şurubu maruf 
eczanelerde bulunur. 

Umumi deposu : 
tNGtı.tz KANZUK ECZA~'"ESI 

BEYOGLU • lSTANBUL 

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 

P. T. T. ıstanbul Vilayet 
Müdürlüğünden: 
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 bedel~ ~5 kuruş olan 

"Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. 

~skcrliiini yapmı~ isteklilerin istida ve vcsikalarile Umum Mü
dürlüğe müracaatları- (692) 

bu pullar münhasıran seri halinde satılır. Seri hancı yalnız 6 ku-

ruşluk pul satılır. 
Sayın halka ilan olunur. (839) 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satmalmrnası gere~ 
olan ve metresine (280) kuruş kıymet biçilen yetmişten sekseJI 
beş bin metreye kadar kışlık elbiselik ve metresine üç lira değef' 
verilen otuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaşa ait pa
zarlık 1/3/1937 Pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 - Toptan ve ayrı ayrı en az fiyat teklif edeceğe veri1ece1' 
olan bu kumaşlara ait şartname (17) lira (90) kuruş karşıtığırı
da Komisyondan alınabilir. 

3 - Kışlrk elbiselik kumaş ilk teminatı (13, 7 50), kaputl~ 
teminatı (7250) liradır. 

4 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatte ilk fe' 
rninat banka mektubu veya makbuzu ile şartnamede yazılı belge" 
lcrle komisyona başvurmaları. (296) (768) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umt neşriyab idare eden: S. SAi.JJ' 
Gazetecilik ve Neşriyat Türx Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaall 


