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Teskilitı esasiye ka
nununun tadili teklifi 
hararetle gOrüsüldü 

Muzaffer Hatay dan 
1 ürk Matbuatına 

:Ankara, 2 ( A.A.) - Hataytlan matbuat Gazeteler, Sancak maelesinin Türkiye le-
umum müdürlüğüne gelen telgraf lan nefre- hine olarak hallolunufunu ~üyük bir memnu 
eliyoruz: niyetle karfılıyor. 

Türk matbuatının Hatay müclalaa•ınclaki Yeni Sancak •tatü•ünclen bah•eden Proia 

Encümenin dünkü toplantısında: 
değerli me•aİ•İne uılerimiulen doğan •e- gazetai, her iki taraf .amimi bir uzltıfnta 
vinçle •aygılar •unanz. zihniyeti ile hareket ettiği talıtirJ.e en nazik 

Beylan Hallı Grupu, Aziz Bilen, ibra- anlapnazlıklann bile halli mümkün olduğu-
him Dönmez, Mehmet Emin, Ziya Ça- nu kaydetmekteclir. 

Parti umdeleri mev
lıfluın, Mehmet Dönmez. Gazete, l•met lnönünün 8. M. Mecli•inde, 

i 
YUNAN MATBUATI MEMNUN Fran•anın ~ene~recle gö .. te"'!,if o~J~iu Jo•-

tane temayullen kayJeJen •ozlennı naklet-
Atina, 2 ( A.A.) - Atina aian•ı bildiriyor: mektedir. -

~"~~"""~l"-.l',1'-.~~"'~""""'~-zuunda birçok 
mebus söz aldı 

l ~kara, 2 (TAN muhabiri telefonla bildirdi) - Millet Meclisi 
}\ e,lciJatı Eıaaiye Encümeni buıün toplanarak T etkilitı Eaaıiye 
il llıtınumuzun, bazı maddelerinin deiittirilmeıi için 150 imza 
~rilen takrir etrafında hararetli görütmeler yaptı. 

Yeni vıl bütcesi 36 
milyon fazla olacak 

~ Tadil teklifinin encümende mü • 
1 y I i 1 aA d zakeresi heyecanlı münakaşalara JO} 

B 
n o a açtı, bazı meb'uslar birinci maddeye • • k .. Cümhuriyetimizin vasıfları olara!c it-

U Q un u hali düşünülen Halk Pnrtisinin um • 

B 1 
d~Jeri v~. bilhassa milliyetçıli« pren • 

U U C. ııbi Uzenne söz söyledile:-. 
y m a Encümen bugünkü görüşmesile bu 

Ahmef Emin YALMAN teklif üzerindeki işlerini bitirmiı bu-

T 
lunmaktadır . 

ürkiye ve ltalya Dıtitleri Uyiha Kamutayın 5 şubat cuma 
Bakanları buıün Mili- toplant11mda umumi hey~te arzedil-

lloda bulutacaklar ve iki mem. mek üzere reisliğe verildi. 

Parli grupunun dünkü foplanlmnda 
uıun iıahal veren Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya 

Memleket 
müdafaası 
en önde 
geliyor 

leketi alakadar eden meaeleleri Cuma celsesinin çok heyP.Canlı ola. 
IÖrüteceklerdi cağı tahmin edilmektedir. Şehrimiz- Paris Elçimiz Hariciye Ankara,2(Tan muhabirinden~ 
Buluşmanın .:~bıi ve hedefi apa- den hariçte bulunan meh'uslardan bir • - Maliye Vekaleti 937 aeneıı 

'llt ve tefia.ttır. Zaten Türkiyenin çoğu cuma müzakerelerinde h~zır bu Nezaretınde bütçesi üzerinde hazırlıklarım 
'-ncı siy&.t5etinde üstü kapalı hiçbir lunmak üzere ArıKaraya g"'lınıye bq Paris, 2 (A.A.) _ Delbos bu 1& • bitirmek üzeredir. Mali yılın ilk 
Yeri oktu.. >waHtkta mıhın- Jamıtlardır • ~ Türki~e büyük elçiai SuMi D~ • altı ayının 936 mali yılının ilk 
0ıı e ....... ., :lfbii "llr~ını4ıaJ CUJ Pbul etmJftir. affı ayma J UV milyon 
41 

11 da a&lUI bOfiuii( yoluna koy- ~bk Wr-taİiNat fulUı ılater-
Uktan eonra bizim hariç hakkında -==-=::::;::ıı:;:;::-===--=ıı:::===ı::1~====="~===~==--=--..--== ,... 93'. 937 nin m.eııDf'elcetin 

·~lh ve asayişten bqka dU,Uace • •--11......:..mumda aa-1ı bir yd ol-
ıniz ve dileğimiz olamu. aauuu 7u 

1 
ltaıya bir Akdeniz devletidir. Ada maıı yeni bütçemizin miktannm 

&!'denizinde ko1I41umuzdur lki mem bu yıla ıöre aııari 32 • 38 mil· 
leket arasında asırlardan~ri kurul . yon liralık bir fazlalık söıtere-
J:nuş iktisadi münasebetler vardır. celi kanaatini vermektedir. 
Bunlann canlanması iki tara! için de 
elbette faydalıdır. M üclalaa bütçemii 
e İki komşu için de fayualı olmıy"1! Bu arada hava kuvvetlerimizin ar-
ihet, aralarında muallakta kalmlf tmlması için satın alınacak ve yapı-

J:neseleler bulunması ve münasebet· lacak tayyare, motör, yedek malze -
lerinde müphem bir gerginlik havaaı meal ve "'>ir tayyare teçhiatı vUcude 
hUküm sürmesidir. getiren silah teferruatı için hükiime-

/ngi/ferenin güze/ misali tin Milli Müdafaa Vekiletine verdiği 

B ir Akdeniz devleti olan İngil • 21,5 milyon liralık fevkalade tahsi • 
tere Akdenizdeki bu gerginli· satıa ayrıca orduya top ve teferrua-

tın ve müphem havanın iatırabını (Arkası 10 ııncudtaJ 
duymUJtur. Bunları tasfiye etmek 
'te ltaıya ile normal dostluk ve emni
)'et nıünuebetlerine dönmek maki& 
dile aamimi müzakerelerde bulun • 
nıu, ve bir ıörÜf birliğine varmıt • 
.tır. 

tur hal Şeker labrikammn uzaklan görünıü 

Turhal istihlaki 
ucuzluk sayesinde 

Siyasi 
Müsteşarlık 
Projesi TUrkiyenln de bir Akdeniz devle· 

ti ıifatile lngilterenin güzel miaalini 
tekrar etmeainden ve İtalya ile doat
lUk kurmasından tabii bir ,ey ola • 
ırıaz. 

Zecrl tedbirler meselesinde Tilrkl
h, mUşterek emniyet sisteminin bir 
llzvu sı!atile, herkes gibi vazifesini 
)'aptı. Montrö konferaMı İtalyanın 
bUtUn bu sisteme kar,ı dargınlık duy 

U•• Ç mı·sı·ı arttı Mes'uliyet Kısmında 
ilave ve Tadiller 

Batveki! tsmet İnönü, bu seneki yerli malı ve arttırım hafta· Yapddı 

duğu bir zamana tesadüf ettıi. 
Montrö mukavelesinin, Akdeniz it 

leı;ıe büyük &llkası vardır. İtalya 
Cibi bir Akdeniz devletinin buna ya
bancı kalmasını istemeyiz. İki Akde 
J;ıiz memleketi, elbette ilk fırsatta 
dostça k&r1ılaaacak1ar ve Montrö 
hakkında kon u,acaklardı. İngiliz • 
İtalyan anla,masmm Akdenizde kur· 
duğu iyi havanın bir kat daha umu-

•mm açılıı nutkunda fiyatları ucuzlatılan yerli mallarunız sarfi- Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
' T-kil • tı Eeaai cümeni bugünkü yatmın arttığından bahsetmişti. ...., a ye en 

Bu huauata bilhassa ,mcer arfiyatımız kayda değer bir vaziyet gös.. toplantısında Hasan Sakanın hazırla· 
termekte ve qağiya koyduğumuz cetvel bunu bize pek güzel anlat- mı, olduğu siyasi müs~e~rlar ~anu· 
maktadır. • nu projeslni tetkik etmı!tir. Encümen 

Bu rakamlar bi2 iki gU7.el hakikat ifade ediyor. Biri ucuzluk ıa- pro~~ bilhaua meeuliyet kmmmda 
yeainde aarfiyatm arttığı ve fabrika faaliyet ve gelirinin yükseldiği, buı ila~e ve tad~er yapmı,tır. 
ikinciai de memlmcette refah seviyesinin yükselmekte olmuıdır. Te.~kili.tı Esasi~e kanun~nda siya· 

bi le eöyledir· si mustefarlar münasebetile yapıla· 
Son senelerde teker aat11ı ton bes& Y • cak tadil bu ıuretle teebit edilm~ bu 

1934 _ 1995 1935 - 1936 1938 lunmaktadrr. Bu vaziyete göre 23 Un 

ınile,mesi ve Türk • ltalyan mUnue- Haziran 
betlerinin gerginlikten ve buluttan 
kurtulması, Akdenizin sulhU ve iltik 
l'arı bakımından herkes için arzu e • 

2845.069 
3411.646 
2875.593 
3056.787 
3719.766 
4%13.997 
5808.271 
4697.006 
3668.600 
4258.635 
3995.934 
8220.471 

7664.598 
6224.083 
3992.180 
3863.832 
6480.644 
6648.620 
6835.177 
6461.652 
6731.080 
5163.707 
Ml2.217 
15016.515 

6423.455 
5438.100 
4921.089 
4584.792 
6302.206 
8845.291 

cU maddesj "mebusluk ile hUkfimet 
ll\emuriyeti bir zat uhdesinde içtima 
~emez., teklinde olan bUkilm tadil 
edilmektedir. Encümen, esasl f&rtm 
BUyUk Millet Meclisi Azasından ol • 
maaı diltUnUlen siyasi bir va • 
zif enin BUyük Millet Mecliei Azalığı 
ile kabili telif olup ohnıyacafma da
ir Teşkllltı Esasiye kanununda bir 
sarahat ve tevaz aranmasını doğ -
ru bulmamıfbr. Proje bütçe encUme. 
ninden feçtlkten sonra heyeti umu • 
miye rum&ınealne alınacaktır. 

cliıecek bir neticedir. 
Heyecan avcı/an 

D ilnyada dalına bir kısım gue
teler ve y a z ı c ı l a r var 

«ır ki, c; ı p 1 a k hakikati kl· 

Temmuz 
Ağustos 

Eylül 
Birinci teşrin 
İkinci teşrin 
Bir,hıciklnun 

tldnciklntın 
Şubat 

Mart fi derecede cazip bulmazlar. 
~ görüşleri olduğun~ve hayal _ •• .._,._ 

, 

r ·t 

1 

Mudanya • Bursa hattında iıliyen katarlardan biri 

Mu anya Bur a 
hattlnda şiddetli 
bir tren kazası 

Dört Vagon Parçalandı Fakat 
yo~culara birşey olmadı 

Bursa, 2 (TAN muhabirinden telefonla) - Mudanyadan 
Bursaya gelen trenin lokomotifi yoldan çıktı, devrildi. Arkadaki 
dört yük vagonu devrilen lokomotifin üzerine binerek parçalandı. 

Prens Miıel 

Kaza, tren, Beşevler istuyonunu 

1 
geçtikten sonra, Borsaya 8 kilomet. 
re kala olmuştur. Yolu yer yer 111 

kapladığı için, lokomotif ray UzeriD • 
den kaymq ve devrilmiştir . 

Kazada, nUfusça zayiat olmamuı 
bir muci7.edir • 

Bir gardöfren hafifçe yaralantn11-
tır. Arkadaki yük vagonlarında bu• 
lunan seksen kadar yolcuya bir şey 
olmamıştır . 

Trende bulunan yolcular muhtelif 
vasıtalarla beş buçuğa doğnı Bursa. 
ya varmışlardır. Trenin Bursaya va
r!§ zamanf dörde çeyrek kaladır. 

Hat Ur.erine münakale henüz açdıa. 
manuştır. Fakat yolun temizlenmesi 
için tedbirler alınmıştır • 

AtatDrkDn 
BDstD 

Roma, 2 (RADYO) - Apandisit 
uıeliyeel neticesinde hayatı tehlike
ye giren Romanya veliahtı PrellB Mi 
şel tehlikeyi aUatllllf, lyile,mlye bat
lamı,tır .. 

Bir Yunan San'atkarı 
Bize Hediye Edecek 
Atlna, 2 (A.A.) - Türkiye elc:IH. 

ğinde yapılan bir kabul esnasında 
meşhur Yunan heykeltr~ Dim1tr'a
diır Athinaiqs, iki memleket arumda
ki dostluğun bir nişanesi olmak ur.ere 
TUrk milletine, yeni TUrkiyenln Şefi 
AtatürkUn bir bftstftntl hediye edece
ğini bildirmiftir 

Yunaniıtan Buiday Alacak 
Atina, 2 (Hwıusf) - Yunanistan 

serbest ticaret yollle 200 bin ton huğ 
day ithaline karar vermlttir. 
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No. 26 Yazan: MOMTAZ FAiK 

Hudut röportajlarım 
hakkında 

bir izah 
A 

zarurı , 
- JJ 

MARDİN 

.Müsaade buyurursanız sıze şunu 
aöylıyeyim ki, ben cenup hud~dunda 
tamam iki ay dolaştım. Ve her gü
nüm dolu olarak kaçakçılık işlerıni 
tetkik ettim. Binaenaleyh sözlerim 
kulaktan dolma değildir. En mev
suk malümat üzerine dayanmakta
dır. lşte bir misal zikredeyim: 

Mardin vilayeti dahilinde 935 sene 
ıinin ilk dokuz ayında 268 müsade
mcli, müsademesiz vak'a olmuştur. 
936 senesinin yine ilk dokuz ayında 
bu müsademeli ve müsademesiz 
vak'alarm adedi 511 dir. 268 ve 511 
dikkat buyuruluyor mu? 

Yine 9 aylık mukayeselere devam 
edelim: 

935 te 14,473 kilo kaçak mal ya -
kalanmıştır. 36 da yakalanan kaçak 
mallann kilosu 34.912 dir. 

935 te 271 kaçakçı ele geçirilmiş-
tir. 9.'.36 da yakalanan kaçakçrlar 
608 dir. 

935 senesindeki kaçakçılarla yapı
lan müsademelerde 4 kişi ölmüştür. 

936 senesindeki müsademelerde 
ölenlerin miktarı 17 dir. 

935 senesinde 235 kaçak nakil va
sıtası müsadere edilmiştir. 936 da 
müsadere edilen nakil vasıtalarının 
yekunu 961 dur. 

Görülüyor ki bütün rakamlarda 
bir tezayüt vardır. Bu kaçakçılığın 

artığma mı, yoksa kaçakçılarla mü
cadelenin daha cezri bir Şekilde yapıl 
dığına mı delalet eder? Şüphesiz ka
çakçılık ta artmış fakat Mardin ka
çak istihbarat amirliği vazifesini ü
zerine alan kıymetli mcmurİarımız
dan Bay Mehmet kaçak teşkilıitıyle 
daha esaslı surette meşgul olmuştur. 
Fakat şu muhakkaktır ki zikrettiğim 
rakamlar küçük görülecek rakamlar 
değildir. Binaenaleyh yazılarımda 
zerre kadar mübalağa yoktur. 

Suriyede kaçakçılık gayet organi
ze bir şekilde idare edilmektedir. Su 
riyeden hududumuza karşı bir iktı
eadi taarruz yapılmaktadır. Bunlar 
inkar edilmiyecek hakikatlerdir. 

Sonra bendeniz sade Mardinde de
ğil, Adanada, Payasta, Malatyada, 
Elazizde, Maraşta, Diyarıbekirde, 

Antepte, Kiliste, Urfada ve bütün 
kasaba ve köylerde kaçakçılığı esae
lı surette tetkik ettim. Sırası geldik
çe onları da yazacağım. Görüyorsu
n uz ki tetkikatım zan buyurulduğu 

gibi sathi değildir. Kaçakçılarla ko
nuştum. Hapisaneleri gezdim. Kaçak 
eşyaları gördüm. İhWM mahkeme
lerinde bulundum. Kaçak istihbaratı 

rın dertlerıni göstermektir. Onun 
için her tarafı gülgülüstan göstere
cek yazılardan hazer ederim. 

Mardin hakkında daha yazıla -
cak yazılarım var. Fakat bunları 

ayrı memleket mektupları halinde 
neşı~deceğim. Mesela Mardinde bir 
mektep meselesi, bir trahom mesele
si vesaire vesaire vardır. Bunları da 
ayrıca yazacağım. 

Hüsnüniyetinıden ve tetkiklerim
den emin olmanızı bilhassa rica ede
rim, sayın meslektaşım. Eğer yazı
larımda ufak tefek tenkitler görür
seniz bunun amamile objektif bir 
görüşle yapıldığım nazarı itibara a
lınız. Bana biraz insaf tavsiye ediyor 
sunuı. Fakat insafla mesele halle
dilmez. Hakikatleri göstermek la
zımdır. Bu yazımı okuduktan sonra 
bana hak vereceğinizi ümit ederim. 

Derin hürmetlerimi takdim ed~ 

rim. 
Mümfaz Faik 

Öldürme kasti 
iie karısını 
yaralamış! 

Dün Sultanahmet suıh ikinci ceza 
mahkemesi bir karı koca ıhı.ııafına 
elkoydu: Madam Bayzar, kocası Ma
noel aleyhine yaralama davası açmış
tır. Suçlu kendisini şöyle müdafaa 
etti: 

- Ben karımı başka bir eve çıka
racaktım. Oı "ben ancak on beş lira
lık büyük bir eve çıkarım. Yoksa sa
na kanlık yapmam.,. dedi. Ben de kız
dım. Kendi'sini sol nıeınesi altından 
yarala.dım. 

Kadın da: 
- Evet, beni öldiırecekti. l\.aması

nı sol mememin altına eapladı. Fakat 
ben elimle kamayı tuttum. Ellerim 
kesildi, diyordu. 

Hakim, suçun öldürme kastile iş -
lendiği neticesine vardığı için dava -
nın ağır cezalık olduğuna karar ver
ıii ve dosyayı müddeiumumiliğe iade 
ettl. Davaya ağır ceza mahkemesi ba
k&.caktır. 

Tamir Edilecek Asfalt 
Yollar 

Asfalt yolla.rm ta.mir i§inin ihale 

suretile temini bir eürli kJrtast mua
melelere muhtaç olduğundan, daimi 

ile temas ettim. Hudut karakollarını encümen bu gibi yolların mevcut ve-
birer birer dolaştım. Gümrük işlerini 
tetkik ettim. Pasavan meselelerini 

tetkik etim. İcap ettiği takdirde kar
fi tarafa geçtim ve ondan sonra kale 
ıni elime aldım, dikkat buyuruluyor 
mu? ... 

• 
Sözlerimi bitirmeden evvel, bir 

noktayı daha kaydeyim: Benim bü
tün bu yazıları ve memleket röpor
t&jlarrnı yazmaktan maksadım va • 
t.andaşlarm daha çok refahıı. lıcavu,

ma.sm.ı: temellDi etmelc, vatanda~la -

saitle tamirine karar vermiştir. 

Bum.ın için lüzumu olan makine, 8.
lat ve edevat \·esaire .ne bır de sırf 

bu işe mahsus bir hizmet otomobili 

alınacaktır. 

Felemenk Gemisi Geliyor 
Felemenk başkonsolosu, dün vali 

muavinini ziyaret etmiş ve ayın be -
şinde limanımıza bir Felemenk mek
tep gemisi geleceğini resmPn bildir -
miştir. 
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ihtilaf 
gittikçe 
büyüyor 

Otobüs Sahipleri 

Mukabil Teklif Yaptılar 

Beıediye ile otobüsçüler arasındaki 
ihtilaf dün de halledilememiştir. O -
tobüs sahipleri bu meseleyi görüşmek 
üzere Taksimde hususi bir toplantı 
yapmışlardır. • 

Bu toplantı çok münakaşalı geç i 
miş ve belediyece ileri sürülen a.rzu.. 
nun yerine getirilemiyeceği yolunda 
bir karar alınmıştır . 

Şehir iŞleri 
tahsisat 

Şehrin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak üzere vi
layetin yenı yıl bütçesine ıııühim tahsisat konuln~uş
tur. Bu arada ınaarıf ve mektep işl e ri için adi bütçe
de 1916088 lira fevkalade bütçede de 100 bin lira ay
rılınıştı r. 

Bu yüz bin liradan yetmiş bin lirasile şehrimizde 
yeniden ilknıektep binası yaptırılacak ve ayni zaman 
da yeniden mektep olmıya elverişli bulunan bazı bi
nalar satın alınarak gelecek tedris yılı için ilkmek -
tep ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Geri kalan 30 bin 
lira ile de sıhhi olmıyan köy mekteplerinden öir kıs-
1111 asri birer köy mektebi ola rak yeniden yaptırıla -
caktır. 

için mühim 
konuluyor 

Bundan başka maarif bütçesine 60 bin lira da ilk 
nıekteplerin tamiratı için para konulmuştur. Bu pa· 
ra ile de lstanbul ilk mekteplerinden birçoğu yeni de 
nilecek bir halde yapılacaktır. 

Gene bu yıl yapılacak yollar için bütçeye 637500 
lira tahsisat konulmuştur. Topkapı - Silivri yoluna 
4-15 bin lira, Maltepe - Kartal yoluna 40 bin lira har· 
canacaktır. 

Ziraat ve baytar bütçelerine konulan fevkalade 
tahsisatla sanat istasyonları açılacak, yerli damızlık 
boğa yetiştirnıek için hususi teşkilat yapılacakır. 

Vil!yet in 937 Adi ve fevkalde masraf bütçesi umu
mi yekunu 3422027 lirA.dır. 

Bu kararın esas noktaları şudur: 

1 - Millet Meclisi tarafından ka • y • d ı d 
i :~~:E1:::~~::1:~:::::i::il·::: ~!11 ers y ı ın a iktisat 

fakültesi 1 büs işletmek hakkı verilmiştir. Bu u • • 
hakkın bedel mukabilinde başkasına t • 

i devredilebilmesi için Vekiller Heye - Dl. versı emız 
ı tinin müı:1aadcsi lazımdır. açılıyor ı 3 - Bu istek kanuni olsa bile, be. 
l lecUye, bu parayı safi kauınç yerine 

umumi hasılattan almak istiyor. 
De\'let bile vergilerini tahakkuk e

den gafi kazanç üzı>rinden alırken bu 
yoldaki teklifin kabulüne im.kan yok 
tur. 

Aksi tak<'lirde devlet ve belediye 
vergi ve resimleri üzerinrlen ikinci de. 
fa bir yüzde 10 vermC'k li'izım.~elecf'k
tir. ~u hale. !?"Öre. belediyenin otobüs
Gülerdcn taı:ıhhütnarne istemesine lü. 
zum yoktur. İstenilen paranın kanuni 
miic;tenidatr varsa, bunu doğrudan 
doğruva t::ıhc;il prlPhilir . 

OTOBUSC:üLERIN TF.KLIJ:ı'l 
otobüs sahipleri, beledive:ve şu 

teklifi vanmrva karar vermiıı:ılerrlir: 
Beledive, tı>klif ettiği vüzde 10 u 

bize versin. Biz de notcrrl"n mmmd -
dak mukavele ile elimi?.<lı>ki otobüs -
leri pa raı:11z olarak ken 1i~ine bıraka-
hm. Hatta noter nıı:ı<1rafma yer ' tal -
m::ımnsı için hu teklifimizi ıııenet ola
rak kahtıl Ptc;in ! 

NETICE l\'E OLACAK" 

1 • Tıp ve Fen Fakültelerine rağbet fazla. 
2. Kız talebe artıyor. 3 • Bu yll allnan tale

belerin lise dereceleri geçen ylllardan 
daha üstün. 

•• 
U niversitemizin son bir sene içindeki faaliyeti hakkında 

mühim bir istatist ik yapılmıştır. Bu istatistiğe göre, 
bu tedris yılında Üniversiteye yeniden 1348 talebe yazılmıştır. 
Bunlardan 22 si Dişçi, 530 u Tıp, 52 si Eczacı, 13 Fen Fakül
telerine girmek üzere F. K. T. sınıfına, 385 i Hukuk Fakültesi
ne ayrılr.nışlardır. 

Bu takdirde yeni yazılan talebeden yüzde 40,9 dişçi dahil olarak Tıp 
Fakültesine, 28,6 sı Hukuk Fakültesine, 19,6 s1 Eczacı dahil olarak Fen 
Fakültesine ve 10,8 i de Edebiyat F;:ıkü!tesine girmişlerdir . 

Bu yıl Universiteye yazılanlar ve muhtelif fakültelere ayrılanlar ge _ 

üniversitede yeni kurulan IktıM.t 

fakültesi yarın sa.at 17 de merasimle 
açılacaktır. Evvela hukuk fakültesi 
birinci sınıfında bir açılı§ derai veri· 
lecektir. Bunu, mera.sim salonunda 
hazırlanan bir çay ziyafeti takip ede
cektir. 

Pedagoj; Enstitüsünde ... 
Universite Pedagoji E'lStıtfü;U pro. 

fesörlüğüne tayin edilen Sadreddin 
Celalin yerine Muallim mektebi Pe-
dagoji muallimliğine ayni mektep u
sulü tedris muallimi Münir Raşit \'8 

Münür Raşidin yerine de Maarif mü
fettişlerinden Feyzi tayin edilmışler
dir. 

çen seneden epeyce fazladır . 

327 KIZ TALEBE 
1348 yeni talebenin 327 si kızdır. 

Bunlardan yüz biri fen fakültesine, 
93 ü edebiyata, 74. ü hukuka ve 59 u 
da tıbba ayrılmışlardır. Yeni kız ta
lebe ile birlikte üniversitede mevcut 
bütün talebenin yüzde 24.2 sini kızlar 

Tramvay Ağaçtan 
t ·ı düşerek 
arı e ·· }J·· 

k • OLUU 
omısyonu Dün Feriköyde,oidukça feci bir ka-

Dlğer taraftan heledive. muhtf'lif .... teşkil etmektedir ve bu yıl geçen se· 
sebeplerle ruhsatn~mpl ri f> Jı>rınci~ıı 
alınan ?;) oto'bıiı:ı sa1ı,il&jnjn ür:acap.- neden 24 kız talebe fazla yazılmıştır. 

" Universiteye giren kız talebelerin Tramvay ücretlerini tesbit edecek za olmuştur: 
tmr kahııl etmiı:1tir. Bunlara ruh.c::at - nisbeti bu yıl edebiyat, hukuk ve tıp 
ıı::ımclerini t::'eri verr,.ck. mukatıiliııl-1"' fakültelerinde artmrş, fakat fen fa
yüzıit' nn :ılı:ıcaktır. Bıınıfan h::ıı:;ka iki 
otobüs sahihi de teklifi kabul ettiklt>- kültesinde eksilmiştir. Bu yıl edebi

yat fakültesine yazılan talebenin yüz-

komisyon, dün Metro hanında toplan- 1 Burada Avukat sokağında 155 nu 
mıştır. Komisyon, bilet ilcı etlerinde maralı evde oturan 90 yaşlarında ıu .. 
yapılacak tenzilatın miktarlaruıı tes- mil, evinin bahçesindeki ıı.ğaçlarm 

rini hilrlirııişlerclir 1'Tetice• şimdiliir 

belli deıYi1dir. B<>lediv<'. k::ırarmd11 

isr::ı r ctlii'H takrlirde ihtilafm fi"' ha zL 
yade büyüyece~ tahmin edilebilir. 

Maarifte 
müfettiş 
kadrosu 
daralacak 

Istanbul maarif kadrosundaki ilk 
tedrisat müfettişlerinin adedi çok 
görülmüş ve kadronun dörtte bir ni.8-
betinde küçültülmesi kararlaştırıl • 
mıştır. Fakat Maarif müdürlüğü e
kalliyet ve ecnebi mekteplerinin de 
teftiş işlerinin bu müfettişlere ait ol
duğunu ileri sürmüş ve tedrisata sek
te vermemek için daimi encümen 937 
bütçesine yine mevcut kadro ve tah
sisatı koymu~tur. Ancak vHayet, Ma
arif Vekaletine başvuracak ve ekalli
yet ve ecnebi mekteplerinın teftiş iş
lerinin vilayeti alakadar edemiyeceği
ni iddia ederek gelecek tedris yılın
dan itibaren bu işin Vekalet müfet
tişlerine verilmesini istiyece_ktir. 

Frerler mektebi de satın alını yor 
Maarif idaresi, Büyükada.daki Frer 

ler mektebini satın alıp burada bir 
mektep tesis etmeğe karar vermiştir. 
Mektep idaresile satış bedeli üzerinde 
uyuşulmuştur. Bunun ıcin 937 bütçe
sine tahsisat konulmuştur. 

Karahan 
gidiyor 

Rus Şfıralar Cüm.huriyeti.Ankara 
sefiri Kara.han, dün şehrimize gel -
miştir. Sefir, bir buçuk ay mezuni
yetle memleketine gidecekti. Kara • 
han bugUn Mariya vapuriyle Odesa
ya h::ırekPt. edP,.~ir 

de 64 ti kızdır. l:ıit etmek üzere geç vakte kadaı mü-

YABANCI TALEBELER zakerede bulunmuş ve kat'i karc1.rın 

B 1 U 
. 't 

18 
. t eli"' [verilmesini bugüne bırakmıştır. 

u yı nıversı eye ı ıp ve ~-

çiye, beşi fen ve eczacıya, dördü de Liman farife kom;syonu da 
hukuka, ikisi edebiyata olmak üzere toplanıyor 
yeniden 29 yabancı talebe yazılmıştır. Akay, Şirketi Hayriye ve Haliı; !:lir-
.Bu sene yazılan yabancı talebenin ketinin tarife ücretlerini tesbit Pde
Türk talebeye göre nisbeti yüzde 1, 
2 dir. Geçen yıl Universiteye 23 ya -
bancı talebe girmişti. 

Bu yıl üniversiteye giren 1348 ta
lebeden 39 nun lise derece5i tesbit e
dilememietir. Geriye kalan 1309 tale
beden 92 sinin derecesi pek iyi, 759 
nun iyi, 458 inin C'rtadır. Buna göre. 
derece nisbeti yüzde 7 pek iyi, yüzde 
58 iyi ve yüzde 35 ortadır. Ancak bu 
yıl üniversiteye gelen talebenin lise 
dereceleri geçen yıldan çok daha üs
tündilr. Geren yıl yazılanlardan yal
nız yüzde 5.7 si pek iyi. 45.7 si iyi ve 
48.6 sı orta dereceli talebelerdir. 

RESMI ve HUSUS! LISELER 

1348 talebeden 867 si Istanbul lise
lerinden, 481 i diğer liselerden mezun 
olan talebeyi teşkil etmektedir. Bun
lardan resmi liselerden gelenler 1152. 
hususilerden gelenlerin sayısı 196 

dır. 

cek komisyon da bugün deniz ticaret 
dırektörlüğünde toplanacaktır. Tari
felerde bazı ufak değişiklikler ve ~en
zilatlar Yapzlması muhtemeldir. 

Vdiiyetin 
bu seneki 

Vilayetin 937 bütçeei mu&venet 

faslına bu yıl 191500 lira tahsisat ko

nulmuştur. Bunun 15 bin lirası Da. 

rüşşafaka, beş bin lirası fakir tale -
benin i~esi, 1500 lirası Şile sıhhiye. 
sine yardım, 15 bin lirası sanator -
yom ve 3 bin lirası prevantoryom.lar~ 
muavenet, 2 bin lirası Türk Maarif 
Cemiyeti, 10 bin lirası ekalliyetlerin 
hayır müesseselerine yardım için ko 
nulmuş ve zührevi hastalıklarla mil_ 
cadele teşkilatmm faaliyetinin ço -
ğaJtılması kararlaştırılarak bunun 
için de 40 bin lira tefrik edilmiştir. 

dallarını budamak üzere bunlardan 

birinin üstüne çıkmıştır. Fakat mii 

vazenesini kaybederek düşüp ölmli§-

tür. 

Bir Ç ocuk Ezildi 
Şoför Mehmedin idaresindeki 2400 

numaralı otomobil dün Sirkecide .Mu

radiye caddesinden geçerken aaatçi 

Necdetin 6 yaşlarındaki çocuğu Meh 

mede çarparak ağır surette yara!a .. 

mıştır. Çocuk, Etfal hastanesine kal 
dırılmıştır. 

................ 
BiRKAÇ 

SATIRLA 

Ş erlfe isminde bir kadın, Tak .. 
simde oturan MelAhatin aJtın 

bileziklerini çaldığı idd.iasly le ya.ka • 
larunıştır 

• 
H likumetimizce satm alrnmam 

na karar verilen E ... ~li Şir 
ketblin t.oplaMn hissedarlar umumf 
mrelis inde ekseriyet olmadığından 

içt ima mart ayına bırakılmıştır . 

• 
D okuma.cıhk Sa.n'atl<arlan ~ 

miyetinln cıa.ğıla.cağı ha.bert 
doğnı değildir 

Resmi liselerden üniversiteye gi -
renlcr geçen yıl yüzde 82,9 olduğu 
halde bu yıl bu miktar yüz-:le 85.5 
çıkmıştır. Hususi liselerden üniversi
teye giren talebeye gelince. bunlar~ 
dan yalnız 67 si ya hancı vey& azlık 
okullarından mezundur . 

Diğerleri kamilen Türk mektepleri 
talebesidir ki, bu miktar geçen sene
den aıdır. 

ITAkVi~llrtHAVAJ 
lskenderuna Gidecek Vapur lar 

Mersine kadar giden Denizyollan 
vapurlarının lskenderuna da uğrama 
lan i<(in henüz kat'i bir proğram ha -
zırlanroamıştD'. tktısat Vek!letinir 
vereceği karardan sonra bu yold n 

hazırlıklar yapılacaktır. Kurban 
bayra rr rıda ilk vapurun tıııkenderu -
na kaldırılacağı hU-kmda bir -~a~ -
t~nin. veM.iği l\ab"'r doğru rleınldır. 

Bugünkü Hava: KAPALI 

Rasat merkezlerinden alınan malumata 
göre, bugün hıiva Garbi Anadoluda kapalı 
v~ yağmtıh, difer yerlerde de kıamen bu
lutlu geçecektir. Rüzg9.rlar umumiyetle şi
mal iıtikametinden, Karaden zde sırki i· 
tika.ınetten esecektir. 

Dünkii lıavo 

D .. h 1 
un avı k11mcn kapalı ıeçmi,tir. Taz:-

~ı, 7611 azıımt h:ııraret 6 u v'r l.arar e• 

- 3 tür. Rüzgar yıldızdan eımiştir. 

~------~------~~------2 inci ay Gün: 28 Kasım: 88 ı 
1 ;lf)fı Hicr ! 1!'ı 

Zilkade: 21 21 BfrinC'i' r 
Güneş: 7,10 - Oğle 12.~,, 1 
Ikinci: 15,10-Akşam: 17,27.1 
Yateı: 18.59 - lmsak: 5,29 

-

1 
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Hariciye Vekilimiz Mili
noda merasimle kaı·şılandı 
Istasyon Türk - ItalY.an 

bayraklarile donatılmıştı 
Bugün iki Hariciye Vekili 
hlülakatlara başlayacaklar 
----------
,Sıyaset aıemı 1 

Milano, 2 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Hariciye Vekilimiz Doktor 
Japonya Buhranının Sonu Aras bu akşam saat yedi buçuk· 

J aponyada Hirotanın istifasın - t~ _refakatind: Roma Büy~~ ~~~ 
b· dan sonra General Ugakinin çısı ve kalemı mahsus muduru 
~~ ~lrbi,ye Nazırı bulamamak yü - olarak Milanoya geldi. 
y~d~rı iıtifası üzerine General Ha- lstasyon Türk ve Jtalyan ba)Tak • 
kil tııabeten kolaylıkla bir kabine te~ lariyle donatılmış, yerlere halılar se
llıi;~e llluvaffak oldu. Hayaş, nı~f~it 1 rilm~ ve bilyük bir itina ile süslen • 
) 'Yetperverlik ile mutedil mıllı - mişti. 
r:tperverlık arasında mutedil bir ce- Tren istasyona girerken istWclal 
" .. Yan tutan bir devlet adamıdır. Bu marşımızı çalıyordu. Bunu 1talyan ve 
.1lltden ı h" ol 
Ilı ~uvaffak o nıu, ve ıç ~ faşist marşları takip etti. tstasyonda 
tll~~a, ftırıdilik buhranı bertaraf et- Hariciye Nazırı Kont Ciano, Hariciye 

Ştır. · . .. t · a L umuru sıya.~ıye umum müdüru. eşrı-
taf Uıırarı, Hirotanın teslihat mas • fat umum müdürü dig·er hariciye er-

ını artt 4 k . . ı· te vuku , 
buran •nna ıçın mec 15 kanı Millno valisi ve belediye reisi 

• 

Ilı 1• beyanatile ba.şlamış, 0 sırada Milino faşist rüesası ile erkaru aske-
a ıye naz d b""t ğının se-

tıelerce de ırı a. u_ ~8. aç~. lenıi ti riye ve mülkiye, konsolosumuz, se -r----------------
Japon rrıe:~%~d~:eg~nzıde~o~k ~u~ fareti~.iz katipleri ve tebaadan bir ı M iSi 

111 

Konf Ciano 

tarip oldukı .! d"kl .1 için çok kışı ha.zır bulunuyorlardı • h'" arını goster ı er p • 

UkOrrıeti ••k • rlara boyun e<Y- Doktor Arasla Kont Cıano çok _, erı unsu "" . . . . . . 
~~k.ıe itham etnıif, hükumet mec _ sa1!1ımı bul.u.şt~l~r. ~ır faşıst ihtiram 
1~ 1 •ki gün tatil ederek vaziyeti tat- kıt ası vekıhmızı selamladı. !stasyon 
kık ettikten sonra vaziyetin içinden meydanı halk ile dolu idi. Kont Ciano 
Ç.•kmak içirı bir yol bulamamış ve is- Hariciye Vekilimizi otomobile kadar 
tıf-.,J'ı vermişti. B~nun üzerine Ge- te§yi ettl. Yarın g8~1C 'tt~re ay
rıeraı Ugaki taliini denemek için eli- nldıfar . 
ne geçen fırsatı kullanmış, fakat Ja- Halk vekilimizi, çok sıcak karşı • 
Porı ordusu General Ugal<inin işba - Jadı ve alkışladı. Hariciye Vekilimiz 
••tıa geçınesile ordu disiplininin bo otele gelir gelmez P~polo d'İtalia ve 
ı~ıacağına inandığı için onunla teşri Kuryera Della Sera gazeteleri muha
:.'. ~esai etnıemiye karar vermiş ve birlerini kabul etti. 
~2 erinde durmuşlardı. General Uga Şahsan Kont Cianonun \'e İtalya 

kı bUtün Japon zabitleri içinde kendi hilicUmetinin ve Milano halkmm şah
ne Harbiye Nazırlığı yapacak bir tek sında Tilrkiyeye ve onun büyük şefi
labit bulamadığı için çekilmiye mec· ne karşı gösterilen samimi tezahürat
bur olmuş ve yerine General Hayaşi 
kab' tan pek müteşekkir olduğunu beyan •neyi teşkile çalışmıştır. 

Nota 
Verecek 

Kahire, 2 (A.A.) - lyi haber alaı. 
mahfiller Mısır hükumetinin kapitü
lasyon sahibi devletlere yakında ikin 
ci bir nota göndererek kapitüli.syon
lann ilgasından sonra kabul edilecek 
teşkilat hakkında bazı teklifler der -
meyan edeceğini haber vermektedir
ler. 

Arnavutluk Elçimiz 
Tiran, 2 (A.A.) .- Yeni Türk elçi

si Ali Türkgeldi mutad merasimle 
bugün itimatnamesini KraJ Birinci 
Zogoyo tevdi etmiştir • . Ordunun General Ugakiye göster· ettikten sonra Milanoya bu defa tek

diti muhalefetin sebebi, Generalin rar gelişinden aynca sevindiğini ve 
s:ıa.rı~mento ile ordu arasındaki mü- ilk düşünüşünün ltalyanın büyük ltalyada Yükıek Müdafaa 
tadelede bir taraf lehinde faal bir rol devlet adamı olan Musoliniye müte - Komitesi 
'1 1l'lası de~ildi. Fakat Japon ordusu veccih olduğunu ve 1928 mülıika:ınm Roma. 2 (A.A.) - Yüksek Milli 
•rk!ni ha~biyesi, General Uiakiyi ge daimi memnuniyetle sakladığı hatıra- Müdaafa meclisi Venedik sarayında 
~erı senenin şubatında vuku bulan tmı şimdi tekrar yaşadığını bt:yan Musolinin riyaseti altında senelik top 
''Yan hareketi ile alı\kadar hadiseler etmiştir. Jantısını yapmıştır · · 
de taraf ~mı• olduğuna kani oldu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
~ll için k&ndisile teşriki mesai etmek A m er 

1
• ka da b -1 rço k •stell'lenıi,, ve bu noktai nazarını s.o-

1\urıa kadar muhafaza etıniştir. 

Cerıeral Hayaşi ise askeri tarafl~· şeh ;.r mahvolmak 
"

1n kavgalarına glrişmiyen ve harbı-
~e tıaıırı olduğu sırada daima disip-

lırıj muhafazaya çalıştığı için sürat- tehıı·kesı· karşısında le llıuvaffak olmuştur. 
Bununla beraber asıl mesele henüz 

tıaııedilmeıniş bulunuyor. Bu mesel~ 
Ordu liderleri ile meclis arasındakı 
tiıUnazaadır. Meclis, tesllhat masraf
larının ağırlığına tahammül etmedi
tirıi ve tahammül etmiyeceğini gös
terllıişti r. 
, O halde meclis feslıolunıı.cıı.k ve 
derııaı yeni seçim yapılarak yeni bir 
llıeclis getirilecek mi? 

Cefen yeni meclis yeni bütçeyi ka
buı edecek mi? 

Burılar birer esaslı mesele olarak 
kalıyor. Ceneral Hayaşl uıl diraye
'tirıt bu meselelerin hallinde ~öste -
tecektir. 

Ömer Rııa DO(;RUL 

Feci 
kaza 

bir 

.Ankara, 2 (Tan muhabirinden)
tiektzik şirkeü memurlarından 1b • 
t'aJıinı bugün ak~m üzeri bisikletle 
't eniıJehir yolundan geçerken EMtitil :un önünde bir otomt>bille çarprşmı, 

lnla.r içinde yere yuvarlanmı,tır. 

Nevyork, 2 (TAN) - Ohayu ve 
Missisipi vadilerinin birleştiği nokta 
da olan Kayro şehri en büyük tehli
keyi geçirmektedir. Dört bin muha -
fız, bentlerin ilzerinde nöbet bekli -
yor ve bentleri sağlamlamak için ça
lışıyor. Şehirde bentlerle meşgul o
lanlardan başka bir kimse kalmamış 
tır. Kadınlarla çocuklar kamilen 
tahliye edilm~ bulunuyor. Bir iki 
gün zarfında tuğyanın azami derece
ye varma.sı beklenmektedir. 

Halihazırda insan kudreti ile neh-
rin kudreti, Missisipi üzerinde müca
dele ediyor. Şimdiye kadar insaı\ kuv 
vetleri galip gelmiştir. Daha sonra 
ne olacağı belli değildir. Bazı yerler
de bentlerde delikler açılıyor ve dı • 
varlar sarsılıyor. Sular bentlerin tize 
rinde on beş santimetre, yükselmiş
tir. Bentlerin üzerine tahta barikat
lar yaprlmakta ve kum orbaları kon
maktadır. 

l"' ·· aetane-
~--~--

"TAN" iN 
SAN'AT 
KÖŞESi 

Son günlerde memJeketlmtz. 
de san'at hareketleri bqladı 

Akademiye mütehassıslar geti· 
rildi. Galeri açdnıuma karar 
,·erildi. Müzelerde yenlllk.ler 
yapdryor. 

TAN, yeni u~·anan aan'at 
hareketlerini yakmdan takibe 
hazrrlanmışbr. San'at i~lerf 
mi1.de salahiyet sahibi diye ta
nınmış, çok SMilmi bir san'at 
kan ''TAN .. allesl içine aldık. 
Yeni arkadaşmuzın muhtelif 
~an'at meseleleri hakkındı 

FİLE ıınzulyle yazacaiJ yuı
lan sıksık sütunla.rmuzda bo • 
lacak8mrz. 

Madrit hükUmeti 
zaferden • 

emın Şubat 

Zaman keşmük~ine bir nihayet 

Baıvekil, silah satın almqkta 
meıru hükumeti kimsenin 
menedemiyeceğini söyledi 

vermek için allar (Ağustos) un rt -
nseti altında bir içtima l aprruşlar. 
ftla~·ıs da,·ete icabet. etmemiş , ·e: 

_ Şubat varsa ben gelmem .. de • 
miş .... 

Londra, 2 (TAN) - Bugün İs -ı----..,..--------
panya parllmentosu Valensiyada 

1 
. • 

toplandı ve lspanya hükumetine en i<UÇUK HARIC~ 

~'ünkü malfım ya Recai zadenin de. 
di~i gibi: 

geniş salihiyctleri vererek dağıldı. HABERLER 
Başvekil Kaballero beyanatta ~~l~ -
narak harbin ancak sosyal ihtilıil ıle 
neticeleneceğini söyledikten sonra 
bu muharebenin yabancı tahakküm 
den kurtulmak için İspanya tarafın
dan açılmış bir harp olduğunu söyle-

"Mayıs bir köylü kızdır safü dilber 
şuhu sevdakar.,, 

Öyle ahurcubur al·lann arasına 

1 miş ve hükumetin ademi müdahal~-
1 yi esaa itibarile kabul ettiği halde hıç 
1 bir kimsenin meşru hükumeti silah 
j satın almaktan menedemiyeceğini an 
j latmıt ve hükumetin isyanı bertaraf 
ı etmek hususunda muhakkak muza!
'! fer olacağını ilave etmiştir. Kaballe-
1 ro nutku arasında Fas askerlerini de 

1
. yabancı saydığını anlatmı§ bulunu -

yor. 
1 HARP HABERLERİ 
: Malagadan haber verildiğine ~öre, 

1 
bir hükumet tayyaresi, Siera ~ı~r
da bir isi tayyaresini düJürmuştur. 

1 
Dün Madrit müdafaa komitesi Aran 
jüezde hükumet kuvvetleri tarafın

; dan yapılan taarruz muvaffakiyetl~ 
1 inkitaf etmit hükumet ku~etlerı 

1 
Butida ile Sigaral ıilah f abrık~l~rı 
arasında yeni hatlar ~gal etmıştır. 

! Diğer cephelerde kayda de~er ~ir h!-
dise vuku bulmamıştır. Asılerın ver
dikleri malumata göre Madridin gar 
binde topçu faaliyeti vardır. 

İngiliz anavatan filosunun amirali 
ile Uç zırhlı yann Barselonaya gele
cektir. 

Malagadan bildirildiğine göre, Al-
man olduğu tahmin edilen bir tah • 
telbahir, erzak ta,ıyan bir İspanyol 
gemisine taarruz etmiş ve gemiye iki 
torpil atmıştır. Gemi ha!lara uğra -
mış, tayfa kurtarılmıştır. 

Fransa 
mDda~·la 
vaziyetinde 

Hudut lstihkc1mları 
Uzatıhyor 

Parla, 2 (TAN) - Hava Nazın bu 
gün mecliste beyanatta bulunarak 
Fransanrn hava kuvvetlerinden bah
setmiş ve Franısanın hiçbir hususta, 
hiçbir Avrupa devletinden h~va kuv 
veti bakımından geri olmadıgını an
latmış, A vrupada, yalnız Rusyanın 
Fransadan havaca kuvvetli olduğunu 
söylemiştir. .. 

Harbiye Nazın Dala diye de bugun 
mecliste beyanatta bulunmuş ve Fr~n 
sarım ,imal-garp hududunu. tahkım 
ve mildaf'aa sistemini teşmıl edece -
ğini aglatmıştır. Fransa. Belçi~aya 
ve İsviçre alplanna doğru da muda
faa ıi8temini uzatacaklar. 

Puşkin'in 
yüzüncü yılı 

Ankarada ihtifal 
Yapllacak 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Konıeu ve doet Sovyet Ruııyarun ht:r 
tarafında eubatın onunda (Puşkin)ın 
ölümünün yüzüncü yılı münasebetile 
biıyü.k ihtifaller tertip edilecektir. Bll 
münasebetle murahhaslar ihtifalde 
l:r.ılunmak üzere Moekovada toplan
maktadırlar. Bu ihtifalde meın1•keti
mizi Rqat N. Nuri temsil edecektir. 

Haber aldığımıza göre 1 O şubatta 
Türkiyenin birçok şchırlerı:tde de 
dUttt menılekt>tin bu ~n büyük §aırı
t.ln yüzüncü ölüm· yılı müMsebetile 
toplantrlar yapılacak, hayat ve eser
leri hakkında sözler söylenecektir. 

B ulgaristanda üniversi -
telilerin cemiyetleri fo~ 

hedilmiştir. 

• "' 
A tina rasatanesi Yunanis 

tanda bir zelzele kay -
detmiştir. 

l hele fitneJiği ile meşhur şuhatın bu • 
lunduğu yere ~f'lmek istemiyor. Çok 
israr ediyorlarsa da ı:elmi~ or. Onun 
için MaJ·ısla ~ ubatm arası çok açtk. 
tır. 

Buna rağmen ben Şubatı senrim. 

• * 
• ngiltcrede hükumet ter
i sa.nelerinde, suikast 

şüphesilc yeniden bazı işçiler 
çıkarılmıştır. 

Ger!;i aslını, faslını bilmem amma 
Kfınunlann don ,.e so~ık de,·irterin • 
den sonra miifit te olmasa muhtasar 

ı olu u ~iiı,hcsiz Şubat hakkında hele 
rnaaşh sınıf nezdinde bir biiyük sem

i pati uyandımu~tır. Hatta hakmz y&• 

A iman kruvazörü Emden 
Çin sularına varmıştır. 

Bulgar 
Yugoslav 
Anlaşması 

re dürt ~,lda bir uzatılan eteAtne 
rağmen. 

Ne derseniz dt"yinlz. Ben a;rm kısa
sını everim. Bol un kısasını sennem. 

Elin kısasını severim, dilin kısasını 
pek se\·mem.. (Halbuki hunun aksini 
e\·enler de az değildir.) 

Boyun kısasını senrim kolun kısa. 
sım se\•meın • 

Naklin kısasını senrimJ akim la • 
sa..,.ını evmem • 

Şubat ta hu sevdiğim kısalar an ~ 
smdadır. Kendisine isnat edilen fit. 
nrliğ'in kısalrktan ba.~ka deliline tesa
düf etmedim. Ben<'e ye~ane kabahati 
rerini ~farta bırakma ıdır • 

Roma Bunu Nnstl 
Görüyor? So~ık, karanlık, çiçeksiz, yemlşıııfz, 

Temps gazetesinin Roma muha- çimensiz olmasına rağmen ~ubatm 

biri şu haberleri veriyor: se,·ilmesine sebt>p hiitün aylardan da-
''BulgaristBllla Yugoslavya arasın- ha kt!lla oluşu, hele iki uzun ,.e hoyrat 

daki anlaşma, İtalyan - Yugoslav a~·ın ardından ı:elişidir • 
münasebetlerinin gerginlik devirle - Milletler l\lecli inin bir aralık ~ne. 
rinde vaki olsaydı Romada derin yi, 28 r:Uııli.ik 13 ay11. a~uma ı rı:krt 
şüpheler uyandıracaktı. ileri af:ıldı~'l 7.aman uhat pek mut.,. 

Fakat zamanlar değişmiştir. 1934 essir olmııstu. Çiinkü a;\·lar 28 o!nn
ten beri Musolini iki vesile ile Yugos- 'ı ca ktsalığımlan dolayı ŞuhAta kaMlr 
lavyaya el uzatmıştır. 1ki memleket bl"'lenrn muhabbetin artık 8ehehl 
arasında ihtilaf mevzuu kalmamış - kalmmrnaı.tı. Rf'rekt't ki i'5 tahakkuk 
tır. Harpten sonra mevcut arazi, f'tmrdi de Şubata olan "evgimlz haki 
hudut ve ırk ihtilafları hep netice - ıknlclı. 

!endirilmiştir . 
ltalya, Adriyatik üzerinde istikla

li, intizamı ve istikrarı sayesinde iki 
komşuluk münasebetlerini korumıya 
kudretli bir komşu bulunmasını men
faatine muvafık görür. İtalyan diplo
masisi, Avusturya, Macaristan ve 
Yugoslavya arasında iyi komşuluk 
münasebetler kurulmasını lemin için 
araya girmiştir . Bulgaristanla 
Yugoslavya arasındaki bir anlaşma -
nm Balkanlarda Ccrmanizmi kuvvet
lendirmesi yolunda bir endişe ltalya
da yoktur . 
• Cermanizme karşı tedbir almak 1 -
talya ile Yugoslavya arasmda ~üşte
rek bir meseledir Almanyayı hlagen · 
furt'ta görmek Yu.goslavya i~in ne 
dcmeitse Brenner geçidinde go~-~k 
İtalya için o demektir. Adriyatıgın 

- ın· Habsburglar zamanında oldugıı J?l 1 

bir Alman denizi hali:ıe gelmemesi 
İGin iki tarafın elbirliği yapmasına ih. 
tiyaç vardır • 

Roma ile Bel~at araı;mdaki anlaş
ma. demek ki iki taraf için de men -
faatlidir. Yalnız teessüf edilecek nok 
ta, İtalyan gazetelerinin Bel'!"at -
Sofva doı::tluffeu hakkında yazdıklan 
yazılara Fransa Rlf'vhinde imala.r ka
nı::tırmalAn ve Balkanlarda.ki yeni 
inkişafı Fransız siyasetinin zaafn 
uğrnııııtsı diye g"Östermeleriıiir. 

İtalvan ga.7.<>telerinin Yugoslav 
doRtluğıına kıvmet vermelerinP sPhPTI 
kuvvet müvazE:'neı:;inin bu suretle t
talvıınm !Phine ve FrRnı:ımm ıtleyhi· 

ne döneceğine kani olmalandrr., , 

nhat olml\~, Kanunusani olmrya 
tercih ederim • 

8. FELEK 

Kaymakamlar 

Arasında 
Ankara, 2 (TAN) - Eski 

Liçeden Faik Pmarbaşına, Pı

narbaşmdan Reşat Fethiye müd

deiumumiliğine, Fethiye kayma
kamı Nazmi Arapsuna, Balıke

sir maiyet memuru Hakkı Bal
yaya, Gerezeden Hikmet Boya
bada, U zunköprüden Nami Mi

hahçcığa, Üçüncü Umumi Mü
fettişlik sıhhi müşavir muavini 
Sadettin Uzunköprü kaymakam
lığına, Terme kaymakamı Ab
durrahman Dikili kaymakamlı
ğına, Eskigöl kaymakamı Arif 
Terme kaymakamlığına tayin 
edilmişlerdir. 

Mekteplerde 
Bayram Tatili 

Ankara, 2 (TAN muhabirin

den) - Bayram münasebetile 
bütün mektepler Şubatın yirmi 
ikisinden itibaren bir hafta ta· 
til yapacaklardır. 

Japon buhran ı Kuzucu 
Şimdi.ik bitti Çifi:gınde 
Londra, 2 (TAN) - Japonyada . • 

kabine buhranı sona erdi. Kabine~~ hır Cinayet 
gün imparatora karşı sadakat ycmını 
ni ifa etti. Başvekil Hayaşinin kendi
ei hariciye, ve maarif nazırlığını da 
yapacaktır. Buhran, muvakkat bir 
zaman için halledilmiş sayılmakta . 
dır. Çilnkü ordu ile meclis arasmdakı 
mesele henüz halledilmemiş bulunu -
yor. 

Adana, - Halil Savatlı oğlunun 
Kuzucu çiftliğinde arabacı Şarkışla
lı Abdullah oğlu Mustafa ile öküzcU
lük yapan Zileli Ömer oğlu Sadık 
çiftlik ahrnnda kavga etmişler Sadık 
bıçakla Mustafayı öldürmüştUr. 
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.Mahkemelerde 

Tarikatçilik Byini 
yapanlar dür· . 

Otobüs '!ARIN 
Son keşif üzerine Amerikada yapılabilen YEGANE FiLM 

AKŞAM .hk.A 1 ~ rım ma um od'/ "' - • .,. .. ~ .... ~ Fransızca nüsh~sı 
CUMA AKŞAMI 

Huauai surette HOLIVUTT A m üesseaemiz · ni.mına yaptırılan 

· Tarikatçilik ayini yaptıktan iddiasile mahkemeye verilen mü
başir Nihatla eski Bektaşi dedelerinden Mustafa Turabinin mu
hakemeleri dün Asliye Birinci Ceza mahkemesinde neticelen

miştir. Mahkemede Nihatla, Mustafa Turabiden başka şahit
lerden Mehmet tc yalan yere şehadetten suçlu olarak bulunmuş
tur. 

MELEK SiNEMASINDA RENKLi ve TURKÇE NUSHASI 
••••••• ••• • iPEK SiNEMASINDA Ayrıca programda: 

Nefis ve mükemmel bir film ........... 
Ayrıca programda: Musiki, aşk 

Bir katil 
15 sene 

ceza yedi 
r Ağır ceza mahkemesi dün bir kati
li on beş sene 20 gün hapse mahımııı 
etti. Ayni zamanda müebbeden amme 
hızmetlerin.den mahrumıyet kararı 
alan bu mahkümun adı Hüseyindir. 
Hüseyin Çatalcanın Orgülü köyünden 
hır rençberdir. 9 ay evvel köyde han
cı Ahnıedin kahvesinde oturuyormuş. 
};vvelce Emine isminde bir kadın!:ı 
gayri meşru münasebetten dolayı 

mahküm olmuşlar ve hapishaneden 
ı;ıknuşlar. Emineyi kocası boşamış, o 
gtin Emine yanında Nuriye isminde 
bir kadınla beraber kahvehanenin ö
nünden geçiyormuş. Hüseyin önlerine 
çıkmış ve Emine ye: 

iSlERSE 
MELODiLER 

KADIN 
ve zevk filmi 

•• 
OLMiYEN Baş rollerde: 

Mahkeme, Nihadın hadise gü. ADOLF VOHLBRUK - LİL DAGOVER Meşhur Viyanalı bestekar ve çapkın STRAUS'un hakiki gönül maceraları 
nü başına Bektaşilik tacını, sır- , ______________ Numaralı biletler şimdiden satılmaktadır.--··----------•"" 
trna yeşil lata giydiğini ve en-

tarisinin üzerine de başında taş 
bulunan kameriye kuşandığı ve 
evinin odasını semahane yaptı
ğını sabit görmüştür. 
Ayrıca Mustafa Turabinin Nihada 

dedelik unvanını verme merasimine 
iştirak ettiği de sabit görüldüğü için 
her ikisi iı~er ay hapse ve ellişer lıra 
para cezasına mahkum olmuşlardrr. 

Yalnız Mustafa Turabi 65 yaşını bi
tirdiği için cezası 2 ay 15 güne inJı
rilmiştir . . 

Mahkeme, yalan yere şehadet et -
mekten suçlu bulunan Muhsini de üç 
ay hapse m:ıhkfım etmiş, yalnız ya -
lan ~ehadetten hükümden evvE'l rücu 
ettiği için cezasını yarı yany:ı iniir
miştir. Mahkeme cezaları tecil et:ne
miş, hüküm ittifakla verilmiştır. Yal
nız Mustafa 'I'tirabi hakkmd::> ki karar 
ck~·t riyetledir. 

Radyo 
Bugünkü program 

l<itanhul: 

Öğle ne:,riyatr: Saat 12,30. Plakla Türk 
musikisi i 12,SO. Havadis; 13,05. Muhtelif 
plak neşriyatz· 14,00. Son. 
Akşam neşriyatr: Saat 18,30. Plakla. dans 

musikisi; 19,30. Çocuk Esİrieme Kurumu 
namına konferans; Bayan Hasene 1lgaı ta. 
rafından; 20. Sadi ve arkadaşları tarafından 
Türk mus·kisi ve halk şarkıları; 20,30. Bay 
Ömer Rıza tarafından Arapça havadis; 
20,45. Türk musiki heyeti, saat ayarı; 21,15. 
Orkestra, 22,10. Ajans ve borııa haberleri ve 
ertesi günün programı; 22 ,30. Plakla solo
lar, opera ve operet parçalan; 23. Son. 

• 
Günün pl"ogram özü 

St>tı.fooik konserler: 

22.30. Strasburi: Rennes: Mendclssohn, 
Chabrier. 

Hafif konserler: 
13,10. Biıkrcş: Küçük radyo orkestrası; 

Yarın akşam SARAY sinemasmda 
Şayanı hayret Rus yıldızı NANA'nın kahramanı 

..Aı: ıı: •« 1. St:eı:I B A•lsl r ;A. g[te A soyili K A 
Fransızca sözlü şaheserinin ilk iraesi şerefine BÜYÜK GALA. Büyük bir aşk romanı ... Rus kadınının ru-
hu ... Rusya ... Rusyanın en büyük bale heyetleri ve orkestraları bu film için angaje edilmiştir. Bu 
filmdeki danslar, lüks ve ihtişam. tuvaletler ve Çığan şarkıları cidden göz ve kulak için birer bedii ziya-

~ı••••••••• fet olacaktır. Gala süvaresi için biletler evvelden alınabilir.•••••••••~ 

~-YILDIZ--
sıNEMAsı 

Arzuyu umumi üzerine 
P O L A N E G R l'nin 

şaheseri olan 

MOSKOVA 
ŞANGHAY 

#~·----•••••..,. Bu akşam 4••••••••••a 
SAKARYA sinemasında 

Fevkalade bir program 
1 - KERMES ECLENCELERI: 

Kızılay tarafından çevrilen ve Kermeste yapılan: Bebekler sergisi, 
aile kızları tarafından klasik danslar, Taksim artistlerini.n numaraları 
le bütün eğlenceleri gösteren film. 

- Biliyorsun ya ,seninle beraber 

hapishanede yattık. Suç ve hapisha

ne arkadaşlığı yaptık. Şimdi de se -

ninle beraber yaşamak istiyorum. Bir 

evde bera~er oturalrm, demiştir. Emi
ne bu teklifi reddetmiş. Hüseyin ta
lebini tekrarlamış ve yine ret cevabı 
alınca sustalısını çekmiş ve kadım 10 
yerinden yaralayarak cansız yere ser
miştir. lşte Hüseyin, dün bu işinin 

hesabını vermiş, on beş saney9 mah
kiirrı olmuştur. 

Mahkeme
ye sarhoş 

olarak 
geldi 

17. Laypzii: Hafif plak musikisi. 17,10 Bra. filmi birkaç gün daha gösterile-
tislav, Prag: Halk musikisi; 18. Bükreı: ALCAKLIK 
Virtüoz plak musilı:ısi; 18. Niı-Kot-Dazüı-: cektir. Görmeyenler ve tekrar 
Konser nakli; 18,20. Var$ova: Bando mızı- görmek isti yenler için 
ka; 18.30 Kolonya: Entr..ımantal halk mu· 

(Fransızca sözlü) 
2 - Fena bir iftiranın kurbanları olan 3 kişinin haysiyetlerini iade 
için çektikleri iztıraplar. Kötü bir dilin yaptığı tesirler ... Küçük, şıma 

sikisi; 19. Frankfurt, Laypziı: Orkestra, ,_ SON FIRSAT .... , 
tenor, koro; 19,40. Budapeete: Çifan musi-
k·si; 20.ıs. Os.~nıva, .l'~: Radyo filmi; 
20.45. Roma: karışık fı:onııer; 21.38. Nis-Kot 

rık bir kızın bir aile saadeti üzerinde yaptığı tahribat. I Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
dün bir eve girme ve taarruz davası
na başladı. Davacı Küçük :A.yasofya
da Mustafapaşa sokağında 88 numa
ralı evde oturan üçüncü ceza katiple
rinden Kadriye idi. Suçlu yerinde de 
27 yaşında Halit isminde bir balıkçı 

vardı. Halit çok sarhoştu. ~fahkemc
de sallanıyordu. Iddiaya göre, Halit 
dün gece saat 24 te Kadriyenin bah
çe kapısını açarak içeriye girmiştir. 
Halit-

Dazür: Kons~ri!'1.dcv~~!: 21.45. Kolonya~ ' ŞEHiR TiYATROSU 
Karnaval mu sıkısı (Bu)'iik orkestra); 21 ,50. 
Pra&: Radyo orkestrası. solo konser: 23. DRAM KISMI ~ ııııııııııııııı r 

il \11...lll il 

Oynıyanlar: MIRIAM HOPKINS • MERLE OBERON-JOEL Mc CREA 
Yeni orijinal bir mevzu! 

.. 
Roma: Orkestra, piyano; 23.30. Liypziı: Bu akşam 
~e~e musikisi; 23,45 Bertin: Eilenceli mu- 20 30 dt 

ilaveten: HA TA Y'm istiklaline kavuşmasını candan 
kutlulamak ve büyük ATA TURK 'e minnettarlığını ar· 
ı:etmek maksadile Pazar günü Beyazıt meydanında halk 
tarafından yapılan büyük MiTiNG ve tezahürat gös
terilecektir. 

Bet Ay 25 Gün Hapis sıkı ve damı parçalan. ' 
BAHAR TEMIZLlôl 111111111 ı• · Ibrahimle Hüseyinin arabalarından 

3 çuval çalan Agop, dün Sultanahmc.t 
birinci sulh ceza mahkemesiııde beş 

ay, 25 gün hapis cezasına mahkfı.m 
oldu. 

Bir Aparhman Kapıcısı Ölü 
Olarak Bulundu 

Beyoğlunda Karanfil sokağında 10 
numaralı apartmanın kapıcısı Hamdi 
dün, odasında ölü olarak bulunmuş -
tur. Ceset muayene edilmiştir. 

Bu ölümün tabii olmadığı görül 
müş ve cesedin morga nakline lüzum 
gösterilmi~tir. Hamdinin Jlümü han
gi tesirler altında olduğu otops!den 
eonra anlaşılacaktır. 

Operalar, Operetler: 

20,30. :Judapeşte: Veberin "Fre;schütz., 
operası; 22. Milino: Puccininin L• Boheme 
operası. 

Oda mmdkisl: 

16,15. Varşova: Oda tiyatrosu (eski dana
lar): 17,30. Kolonya: Oda orkestrası (Dvo

- Evet girdim. Fakat 110 kuruş rak, Klemuı vs.); 17,30 Varısova: li:ıutrü-
ala.cağım vardı, onu istiyecektim, di

yordu. Şahitler dinlendi. Halidin ge

ce sarhoş olmadığım söylediler. 
Suçlu bir aralık fırsat bulmuş, te

min ettiği ispirtoyu içmiştir. Mahke
me ara kararı vererek Halidi tabibi 
ad.illere göndererek muayene ve sar 
hoşluğunu tesbit ettirdiği için muha
kemeyi bugüne talik etti. 

mantal kentet. 

Resitaller: 

' 18.30 Budape,te: Pıyııno knnseri; 20. Bük 
reş: Piyano (Bach. Subert): 20,35. Biikreı: 
,arkı resitali (Rossini, Verdi). 

2. Var:,ova: Sopen re~;tali (piyano); 
22,40. Varşova: Keman resitali; 23. Paler
mo: Şarkılı konser. 

1 h nı:. musikisi : 

ıs.ıs. Milino; 22,30 Belgrat; 23,10 Vır
şova; 23,25. Prağ. 

KOLTUKLAR: 50, 4U "uruş 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

lııı~ı~~ll\1\1111111~ 
l\11ııi 'ıll ... llll i\l 

filıuuııw 

Bu akşam 20,30 m. 
AŞK MEKTEBi 

Ya.zan: Yusuf Ziya 
Beste: M. Sabahattin 

ve 14 te 

Çocuk Tiyatrosu Doğanla Selrna 

KAYIP - 1448 sayılı husust oto

mobilimin plakasını zayi ettim. Yeni

sini alacağımdan hükmü yoktur. 

Doktor Robert Bahar Bayt:r 

Yerlerinizi evvelden alabilirsiniz. Telefon 41341 Fiyatlara zam yoktur. 

YENi NEŞRIY AT 

19 ~IAYIS - Samsun Halkevi ta
rafından çıkarılan bu aylık derginin 

son 14 üncü sayısı çıkmıştır. 

PRATlK DOKTOR - Bu aylık 
Tıp g a z e t e s i n i n kanunu • 

Zührevi ve ciJd haıtalıklan 

or. Hayri Öme 
::Jğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 313 Telefon :4358f 

sani 937 tarihli nüshası intişar et ... •••••••••••• .. 
miştir . 

Dayanamadım, sordum: 
- Hayır ola binbaşım. Bizden gizli bir şey mi 

~ar? 
- Yok canım .. Yeni vazifenin emri .. ( ... ) deki 

alayın üçüncü tabur kumandanlığına tayin edilmi
şim. Taburun teşkilatını yapmak için hemen işe baş
lamak lazım. 

Sil,' .. M.~' j\Rl<ADA$ L'ARI 
~ • ,,., v, , m· ~ ,~€'/: . -- . ~, 

nm yanuıda bulunmak ıazım. 
- Uslu bir at mı bu? 
- Binicisine göre ktiçük hanım, bizde atın yara • 

mazı olmaz. 
Feriha Hanımın yüzünde görmediğim bir deği• 

~iklik oldu. İnce kaşları sinirli hareketlerle kalkıp 
iniyor burun delikleri titriyordu. 

Binba.şının verdiği bu haberden sonra çok otur
madık. o kadar yorgunduk ki zaten durac;ılc hali'lli7-
yoktu. Yataklarımıza taksim olduk. 

* * * Yüzlerimizin derileri soyuldu. Rüzgar ve güneş 
ve kilometrelerce süren yol vücutlarımızı ID"'şine 
çevirdi. 

Kafile iç Anadoluya doğru ilerliyor. 
Yine zorlu bir yürüyüşten sonra Göl nahiye mer

kezine ulaştık. Burası Ka.stamonuya en yakın krı
nak. 
Burası baharda cennet gibi. 
Dere kıyısmdaki yeşilliğe battanıyelerl serdik. Bu 

güzel yurda düşman ayağı bastırılır mı?, Billflr gibi 
bir su akıyor. Tabiat o kadar cömert ki hergtin çiğ
nenen yerlerden bile ot fışkırıyor. 

Biraz ileride bir su değirmeni var. 
Feriha Hanım dayanamadı. Oraya kadar gttti. 

Sıvalı kollarını dirseklerine kadar suya daldıra dal
dıra yüzünü yıkadı. 

Yemekten sonra bu güzel cennet köşesinde biraz 
uzanıp yattık. 

Bülbülleri seyretmiş engin ceviz ağaçla.rmm göl
gesindeyiz. Yanık yüzlerimize yoğurt sürmemizi 
söyliyen bizim kağnıcı Fatma abla başucumuzda: 

- Ceviz ağacı altında yatmak iyi sayılmaz, bey
ler diyor. 
Blnba~ !ordu: 

· - Niçin Fatma ab1&1 

· . . ... 11.ıL /. •. ,•····· ." ... ' ' - ,, . ·. . . '• \ . l 
. "" • "' .f{'~ · 11 1 , r:.;. ·" ' /·ıı _·'f·-- - • . 1 
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[HAK1KI 
Eseri baıırlıyan: 
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ROf\.1:ANI] 
Mahmud Atillô AYKUT 

O kendine mahsus tuhaf şivesile anlattı: 
- Ninem söylerdi. Bizim köyde bir Kayrak Ba

sanın gelini Ayşe vardı. Evlendiği gece kocası bı
rakıp kaçmış. Ayşe kocasının derdinden evlerde du
ramaz olmuş. Ve her gün köy başındaki büyük ce
viz ağacının altına giderek İshak kuşları gibi kendi
kendine döğünür, ağlar dururmuş. 

Gel zaman git zaman ceviz ağacının altında dur
maktan Ayşe kıza bir hal olmuş, başım, b~ım diye 
sızlanmİya başlamış. Eve getirdikleri zaman iyile
şir, ceviz ağacının altına gittiği zaman başmm ağ
rılan tekrar başlarmış. 

Merak etmişler, köyün doksanlık ihtiyarı Molla 
Hüseyini ceviz ağacının altına getirmişler. Molla bir 
zaman orada kalmış, gündüz dua etmiş, gece yıldız
lara bakmış, anlaşılmış ki orada iyi .saatte olsunla
rın ocağı vardır. Meğer Ayşe kızı sıkan, hasta eden 
de cinler, perilermiş. Bundan sonra cevfa ağacı neta
meli oldu. Kimse yanına sokulmadı. 

Binbaşının şişman karnı hopladı. Gevrek bir kah • 
kaha savurduktan sonra: 

- nahi Fatma abla, dedi. Handiyse bizi de kor
kutacaksın, ben sana bir şey söyliyeyim mi Fatma 
abla .. Dünyada cin de vardır, peri de. Amma böyle 
ceviz ağaqlarmm altında değil. Asıl cinler, periler 
insanlardır. Baksa.wt sııu dünyaya. Herkes bi;rihirinl 
çaroıyor. 

Binbaşı Fatma ablayı bırakıp bize döndü: 
- Köylü masallan diyip te geçmeyin. Bu masal • 

la.rm her birinin bir aslı vardır. Fakat daima tılsı
ma, esrara muhtaç olan halk ruhu en basit tabiat 
kaidelerini böyle hurafe şekline sokar. Halk taba. 
kaları aslını kavrryamadrkları şeyleri cinlere, peri
lere, tılsımlara verirler. Halbuki hayallerinde büyü
yen bütün harikalar hilkatin en tabü hadiselerinden 
başka bir şey değildir. Mesela bu ceviz ağacı nıasalı
nm aslı o kadar basittir ki! 

Binbaşı ceviz ağacı hakkındaki konferanıııma baŞ
lıyacaktı. Fakat Fatma abla da beraber olarak ara
bacılarımrz hep birden haykınştılar: 

- Gün devrildi. Haydi yola! 
Bu emre o kadar alr"mıştık ki ben hoşumuza. gi

den bu su başında hafif şekerleme yapmıya niyetle
nirken yerlerimizden fırladık. 

Kervan uzun bir nakliye kolu halinde yola düzül • 
dü. Bizimle beraber f;cvıtten beri gelen o yavuz 
süvari, atmm kulanlannı sıkmış. <:apraz fişeklikler, 
ve omuzunda mavzeri ile yanımızdan geçiyordu 

Feriha Hanım dayanamadı: 
- Sen ne acele ettin 8.8ker ağa, dedi. Atındaki o ~ii 

zel atla bizden Uç saat sonra yola çıksan .vine veÜ-

firsin ! . 
.A.8ker pltkfn, temh bir delıkanlt: 
- Doinuıun kilelik ha."\m'I. dedi. Fak~t kumanda.-

Askere yaklaştı ve sordu: 
- Biraz atını verir misın bineyim! 
Binbaşının kızını öğrenen a.sker cevap vermeden 

çekirge gibi atından sıçradı, indi. Hayvanın dizginle
rini genç kıza uzattı. 

- Buyurun küçük hanım. Yalnız gemi pek kıs.

mayın. Huylanır. 

Feriha Hanım bu tavsiyeyi dinlememiş görüne· 
rek dizginlere yapıştı. Katar başında giden binbaşı
bu hareketleri görünce geriledi. 

O şen kahkahalarından birini daha patlattı: 
- Ooo .. Maşallah. Bizim erkanıharp beni de at• 

!attı. Süvari kumandanı olacak galiba. Amma yav
rum, beylik çeş11Jeden su içme derler. Beylik atlar 
huysuz olur. Arpayı, samanı bol bulunca çifteye 
kalkar. Onların hakkından cebri yürüyüş gelir. Böy
le filiz gibi süvarinin kös dinlemiş hayvanlara vere
ceği yorgunluk ne olur ki! 
Çocukluğumda ben de memlekette çok hayvana 

binerdim. Az çok at kullanmasını bilirim. Bunun 
için lafa ben de karıştım! 

- Feriha Hanım, dedim, bu hayvanlar alışmadık· 
lan biniciye karşı çok huysuzluk ederler, yapma.sa.
ruz iyi olur. 

Büyük Hanım da dayanamadı. 
- Çocuk olma Feriha, yine üzeceksin beni 
İtirazlara ağabeyim de karıştı: 

1 - Yorulaca.k!mız Feriha Hanım, dedi. Bunlar 
ıert hayvanlardır. (Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

~~lll'ın hedefi: Haberde, fi· 
.,.} e, her feyde temiz dü· 
. "'t . - ' tlı ' •anıunı olmak, kariin 
...... eteai olnuya çalışmaktır. 

F-MESELELERi! 

un~ada sellüloz buhranı 
llııı ~ gazetelerde kağıt fabrika

~ ed~:.~~ııs~ &dan selliiloz teda. 
)lı.ıı~~ mühim bir haber diye --.....n. 

Devanııı 
lcaııın b surette lfllyen bir fahri • 
llıesı n ir ~ maddesini tedarik et. 
lu~ or• eden bö~ le havadis mcnuu o-

" :s kuıı:!,eıı mi! Çünkü dünyada kor • 
dlQ lr lellUJoz buhranı var. liağı • 
~ llladdesi olan seUUlo:r. ayni 
dtr. .da banıtun da ham maddesi • 
'-rı ~ya Yilzünde.ld harp haz.ırlık· 
fl)a~&tı'°1Jn neticesi olara.k 8t-llüloz 
~ birdenbire yükselmiye başla • 
1'111.la • htan \'a.Sıtası olan ki.ğıt, ba • 
Pek tal, ~t \'aı.İyetine d1işilnce, 
lltıaı., lı Olarak harp tarafı ağır bu-
4~ llarp hazırlıktan i~ln maliyet 
d"' 'Yoktur. Tedarik zaruretin
lfarp "·- bir ıteY hatıra ~elmez. 
bisf>ete~lıkla.nnm kağıt fiyatım 
kbnse d ~tte ~-ükselteccğini hiç 

~emiştir. 
?ı.f iiı· • 

Seıı ~anayie ihtiyaç 
loı ~~loz buhranı, kl~ gibi, ~11" • 
"ıı 1 eeea1ı lhti:raçlara alt milli 
'-ba.71e olan ltizum~ bir defa daha 

t etınlşttr • 
bir cnebı "&nalif, harp t~hUkNil glhl 
b,~~bepten dola~ı sellülozu hep 
bıenıı:aı~ı di~·e kullanırsa, her 
lcl() ket an<'&k kendine ,·etişe<-eği 
•tiz a.r kiAtt Yaparsa ,·e fiy~tıar öl~ü
~r suretle ~iikselil'!\e memlt-kf"t 
l'rın ız mı kalacak, barut fabrfkala-
,: !lelfüloz bulmıy&<'-ak mı ! 

'11lh nra başka bir ihtimal de nr. 
,..._._ letif memlflket u.nayiinin kendi 
J·a~nda inhlsarlıı.r kurduklan. fi
rarı d late<Iiklert gibi hildm oldttk-

n alma görillmU!) bir '4"\·dlr • 

~ u bakımdan yalnız dahili pi~·a"a 
L Ça.hıtan, hiç ihracat düşünml'·t-n 
••artçtt. • ·' ' ta ki fıyatlarclan miit~~lr olmı-
l n bir milli Mna~i. buhranlı zaman. 

0~" memleket i~in büyük bir nimet 
-.oUır. 
Se1n ~ u oz fabrikamız h.-nüz lmnıl • 

lhti liıere... İlk kağıt fabrikamız 
\'~ 3'1.çlaramzı henüz k~ılaımyor. 
loı &atış fiyatlannda harittNd M"llU
Oftı ~e kağıt fiyatıannı ta.ldbe mecbur 

tor. 

'4 ~at bugünkü ı1ellüloz buhram bL 
~ Q hahrtatrrnr kJ herh~ bir 
\'ettı!!ı tubemlz • tamamtyle kurulup 
bıııı bir hale geHnce bu ~bi 
'ect l'aıtla.ıın tMlrlne karşı faydalı bir 

hb.ınettnı görebUecektlr • 
• 

lleıediy · •b.. ··ı 1 
ih. . enin oto usçu er e 

ttıa11 
ıı .. ?~I' otobt18Jerlnden lst.edlif ver~I 
~da belfıı<ll~·e ile otobütıJc;üler a
h bir llıtlllf de\ıuD edip gidi • ... 
llltı krtn aon talebi otobthlerln pyrl 
b...._"&rlda.tmdan yüzde onunu şehir 
~ Vflrgt dh"e ahna.ktır • 
~ ~YrlAan varldattan alman bir 
" "Ki hak esulannı öl~emlyecek bir 
S:l'gtdir. Memleketimizde otobil!ı iş. '"""k kolay bir ~ değildir. Otobü • 
~ rthnriik resmi ~ok ağırdır. Us · 
~ ~e benzin üzerinde yüzde bir kaç 
~ 01sbetinde nr~ \'e rMlmler var. 
~ · Ba.knn ne demek olduğunu bUen 
~klugu ~in otobüslerin ömrü çok 
"it Olur. Amortisman htM.plan da 

iti .. ~~ ııa.rna:n yapdmu. Meseli evini 
~ otoblltıı sa.bibi olan adam, bir 
"1ıa lene bu ~ayede ıt"Çlndiğlnl, fakat 
t tbı birinde otobüsü çal~nuız hale 
~etin<'~ sermayesinin ka~ bolup gitti
fllJ'll görtır 

~ .\ııca.k ~l~I çok 1)1 hlltn ,.e hlzr.d 
"'1~rı ııva~ıp çahp.n birkaç kişi bu 
'r atta kazan.; tMıln etmlşlf'rdlr • 
~·affak olan blrk~ klşi)·e mukabil 
llJr let~ \"Btanda.45 motörlü na.kliyf'<'I -
"11.. &alıasmda sermaye yeyip tüket • 

.,ıel"dlr 

"-a 1'eıedı:v~ln ala"8,~ vergi için her 
.,._de norma.ı bir bılf'tmede amortf8. 
~h 11 dl\hll olmak ~rtl:rle tmıln edl • 
il~ safi kazan~ hesap edilme • 

,..,.,,.,,.,,.,1\1'1"..1'"1"'-".l'.~.l\l'\"I '-""' '"'~"'"'"'"""''....., 

SAN'A T KÖŞESi ı . Beşeriyet hamurunu mayalandırıp 
~ 
~ 
\ 
\ 

kabartmak, durgunluğunu sarsmak : 
Münzevi San'at 

E ğer musiki san'ati ile m~ıul 
değiJStık, tekwk büğiııurı ) ok

sa. IJir beste~i anlayabilm~ \'e) a se
nbilme-k içın o par!;a~ ı bir çok defa.. 
lar dinlemekten baŞka tarenıiz yok -
tur. 1lk defa işıttiğınıiz l>ü~ ük bir tle
hi. eseri bile olsa bu cehlimiz içinde 
bize o, blr şey söylemez 

~ 

için bir pa~ça delilik mayası d~. l~.!~ms';:._hn. aımc ~ 
d r ·ıçt·ımaı heyetlerin hep .. ıru hu~ume+~. ~·~~en• I 

1 • • • "'lld,.mıyecegını soyle 

lılardan mürekkep olmayışına şu~--~ - Üzerimizde lz bıra.kabllmesl. bizi 
d~ündürüp meşgul edebilmetıii ,.e 
kendisini se,·direl>ilmesi için bir ese. 
rin kendi kendisini kaimi ettirinciye 
kadar israr etm<' i lazımdır • 

\ 

L .. ~---------~::~~"~~-~----J Musikide böyle olduğu gibi bu, re
~imde de bö) ledir 'e böyle olnuun 
tabfülir. Bilha~sa resmin hemen, der
hal gözümüzü üurint" ~ekf'N:k bizi 
bir melodi gibi olduJ!umw yerde 
mıhla~·ahllecek ani tesiri ~·oktur. Delilerin ictirn 

A 

aı Resim, şiir gibi dü!)ündüriicü \ ' e 

manasına ula.~abilmflmiz için nJ!raş • 
mamız lizımgelen bir san'athr. Bo
ya, nağme kadar hü~'ille~ici değildir. 
B(iyle olduğu halde haHun dudağın. 
da a-.ılı kalan bir sarkı), ne yaman 
bir rıroı•ağanda ile sayJ:l!llZ bir mlsa.. 
fir ı-ibi •wimlze gtrer. İrademizi ça. 
lan bir lıınn:ı ~bl na.~nl ~nceremlz • 
d~n atlar da mahrtıml~ etimize soku. 
lur • 

B u aon günlerde, dünya· 
nm her taraf mda deli· 

terin sayısının artmakta oldu· 
ğundan bahsedildi. Bazıları 

bu içtimai hadisenin Büyük 
Harp sarsıntısından sonra 
biraz daha aftrlaştığını zanne
diyor. 

Bir İngiliz istatistiğine gö· 
re son yarım asır içinde İngil- · 
terede delilerin sayısı eskisi
nin üç misli artmış. Bu gidiş
le iki yüz sene sonra ingilte· 
rede bir tek akıllı adam kal· 
mıyacak! 

Pariste altmış sene önce, 
şehrin nüfusu bugünkünün ya· 
rısı kadar iken, delilerin nis
beti binde 28 imiş, şimdi bin
de 35 e çıkmış. 

Tabii bu istatistiklerle bah· 
settikleri deliler tnnarhanele
re kapatılmış olanlar değil, 

hergün gördüğümüz, görüştü· 
ğümüz ve (kaçık), (sivri akıl
lı) diye tasnif ettiğimiz züm
re kastediliyor. 

L lkin bu istatistiklerı kımler 
tutmuş, koca bır memleke

tin veya şehrin bütün nüfusu na
sıl muayeneden geçirilmiş ve, hu
susile delilleri ayırdetmek için na
sıl bir §&fmaz miheng kullanılmış, 
bilmiyoruz. Birçok cinayet davala
rında akılları az çok müvazenesiz 
görülen mücrimlerin me.15uliyet de
recelerini takdir işine memur edilen 
belli b~lı akıl hastalıklan müte
haMıslarınm hemen hiçbir vakit 
milfterek bir karara varamadıkla
n ve ekseriya taban ta.bana zıt iç
tihatlarda bulundukları gözönüne 
getirilince bu "içtimai vellikalar,, 
da büyük bir kıymet kalmaz aanı
nz. 

B ununla beraber içtimai he
yetler içinde deli yoktur, 

demek istemiyoruz, hatti bu musa
habede onlardan bahsetmek istiyo-
ruz. 

Ara.Iıı.nna, bu türlü istatistik tir
yakilerinin de sokulmuı lazım ge
len, serbest deliler, umum! suret
te, herkes gibi dilfünürler ve düz
gün kon\.lfUl'Iar. Kaçıklıkları, ek
seriya, bir noktada göı.e çarpar ve 
o noktada herkesten başka türlü 
düşündükleri, sözleri veya hare
ketleri "harcıalem,, aklı selime a.y
kırı düştüğü için "akıllarmm bir 
tahtası eksik,. damgasını yerler. 

Fakat bu zümreye "deli,, deyip 
geçivermek, bazan zamana. ve ve
sileye rön oynadığı içtimai rolleri 
ihmal etmek doğru olur mu? 

D emokruiye, lm.me nııylerl • 
nin ya.nsmda.n bir fazluile 

istenildiği gibi hüküm sürmek §ek· 
tini veren On Dokuruncu unn 
"hüntyet,. akidesinden canı yan -
mış garpli bir bilgin bu nevi deli
lere dair halk aruında dolaşan hil
kUmleri reyilm hükümlerine ben
zeterek diyor ki: 

Reyiim tezahürlerinde görüldü
ğü gibi bu hüküm, hazan, birden -
bire tel'Bine daner. Deli addedilen 
ıı.dam, orta akıllıların oldufu gibi 
yilrUtUp durduktan bir işte yeni çı. 
ğır a~r ve yeni yollar gösterir. 

Bu mebhaste deliliği mutlaka 
fena manada almamalı. Reddi isti-

Rolleri 
kadar oynaktır. Söyle böyle bir 
darbe ile çığırından çıkıverir. He
le taklit sirayetine pek maruzdur, 
timarhane hekimlerinin akıllarını 
oynattıkları nadir görülmiyen ha
diselerdendir! 

YAZAN:--
Rauf A. Hotinli 

Ne dereceye kadar doğru oldu • 
ğunu bilmediğim bir rıvayete gö
re eskiden oeriat mahkemelerinde 
ilkmektep hociı.larmm şehadetleri
kabul edilmezmiş. Çocuklarla uğ
raşa uğraşa çocuklaştıkları için ol
.sa gerek! 

İş ~iyJe iken resim an'ab. blzd~ 
miista~i bir \'Rtandaş gibi mağnır 
~·n.,ı~·an bir münzt>\ iclir. ~('nl'dr bir 
,·era iki ·erı:i... Fazla değil. O da 
An'kara \'e t tanhuhla • 

yaklar ve çılgınlarla ~:aber dahi
lerin, mistiklerin, mürşitlerin ki • 
eiflerin, mucitlerin ve hatti şair
lerin bu zümreye meruıup oldukları 
unutulmamalıdır. 

Fikirlerini kısaca naklettiğimiz 

bu zat, Fransa Fünun Akademisi 
azalarından M. de Launay, misal
ler arasında Nietuche, Newton, 
Schumann, TANO, J. J. Rousseau 
ve saireyi zikrediyor. 

Eskiden memleketimizde de gö
reneğe uymıyan, kendi akıllannm 
gösterdiği yola giden çok akıllı ve 
teşebbfüılil adamlara (deli) IA.kabı 
verilmesine sık sık teN.düf edilir

di. 

• çtimat heyf'tlerde büyük ek
i .eriyeti teşkil eden "akılh

lan.. temyiz eden sıfat hergünlük 
hayatta. irsf itiyatlarla teşekkül 
fltmi• mihanikf bir manttkı tatbik 
etmektir; fa.kat giinlük meaelele -
rin haricine çıkıldı mı bu zümrenin 
arasmda da derin muhakeme ve 
mantık ihtillflan meye' .... na. çıktığı 

görillilr. 
"Delilik türlü turlü olur, hiç ol

mazsa yetmiş c-esidi vardır ... diven 
Ara.p d1trbnneselini hep biliriz. De
lilik bôvle ohın<'a nı~ın akıllılığın 
da birçok nevileri olmuın. 

K admlarla erkeklerin muha -
kemeleri, mantıkları ara

ımdakf bariz fark nıhivl\tm mU
tearefelerinden değil midir? 
Dünyanın dört bucağında, farklı 

muhitlerde yetişen ve hadesleri, 
duygulan birbinne uymıyan, UZJlln 

· ' ,., 'le rtıl-

muş bir Uzak Şarklı ue oır Cslfıvm, 

bir Garplinin ve hatta bir Yakın 
Şarklının hep bir türlü dlişünmcle
ri, muhakeme etmeleri, tek bir "a
kıllı,, tipine uymaları mümkıin mü
dür? 

içtimai heyetler tekamill ettikçe 
fertleri l\rasında da bu nevi fark
ların zühuru pek tabii değil midir7 

Z aten akıl dediğimiz dimağ 
faaliyetinin müvazcnesi ne 

B ız .rıne serbest de!ilere dö-
111.:.11.1. 

lı.. de Launay meşhur bir akıl 
h..ı.:s~alıKlaı ı "'utcnd::>Sı:sınuı, Vr. 
'1, cıat ıı.u, .HHb t< ı an:sız ıntılaiıııe 

u .. u uu ııaLu d.tiJllı uaıiıcdı,> or: 
l..> Mayı:s gut• .ntılaıc111.:1 .Millet 

Mccıısını oasLlhıau vakıt bu zat 
orada bulurunuş, Hatıratında dıyor
muş ıu: 

· lcclısı basaniarm ele başıları
nı tanıyorum. uıııarı ya teda \ ı et
tım, yahut tedavı etmcKııgım ge
ı ektı; zira Barbcs, Blanguı, Soı bı
eı, Huber v.s. nepsı den. Unların 
yerı burası değıl tımarhane ... ,, 

Pakal ıhtilalcıler m~vaftak ol -
dukları ıçın bugun Parı~tc bır Bar
bCs bulvarı hatta bır de sokagr 
var; fakat akıllı Ur. Tı cJat nm adı 
uuutufmuş, tozlu kıtapJaıda go
muiu yatıyor! 

Ayni bilgın büyük Fransız ihti
lii.lınde kana susamış Marat, Loııe 
nehrinde binlerce biçareyı boğ

nıakla meşhur Carticı gi!>ı delıler

den. hele eserlerile büytik ıhtılale 

zcının hazırlayaıııarın oa~mda ge· 
llıı J. J. Rcıusseau'nun deliliğinden 
dıkkate deger bıı şekılde bahsedi
yor. Zatrn boylclcri fırsat bulaıak 
ortahb'ı karıştırmazlarsa fikirleri 
kaı ıştırarak zeının ha ... ırlarlar. 

S erbe5t deliler tar .. fmdan oy
nanılan içtimai rollerın yal

nız fenalıklarmdaı., tehlikelerinden 
bahsetmek doğru olmaz. lyı taraf
larını da unutmama!!. 

Beşeriyet hamurunu mayalandı
rıp kabartmak, durgunluğunu sars
mak için bir par~a delilik "maya,, 
sı da lazımdır. Hayatıyatta tekıi -
mülleri duran zümreler fertler gi
bi ölüme mahkiını olurlar. içtimai-

Ga)'f"t kısa nıtiıldetlf'rlr ftÇılıp kı • 
panan I·~ Sf>rgiler de rP~n1in bu naz 
\'e i tlğnası karsısında hrılkın du 1 a?< 
hükmesİ)'le kapanır, unutu'ur, ~ider. 
Halk, seneden Sf"nc~·e kii f"Sine kuru • 
lup dilsiz \ 'e hiç konuşmayan bu ya • 
hancı ze\•kl claim:-1 yadırı:ıtm• hr. Hal 
huki Ankara 'e lstanhul<lan ba.:ka 
\ili) etlerimiz de 'ardır. Oralarda ela 
san'at w medeniyete .ıın~amıır; halk 
\'e miint"\'\'f'fler ika.met Nlf'rlf'r. Re • 
5İm !i>erl:İ!lli açrlan ~ nlerde hilf' re
l'im teza.hiiriinün az'ı~ınrlan şikayet 

ederkl'n düsünmeli~ b ki r~im ~ergisi 
gônnek it:in bir vatanda.., Çemiı;ke • 
rekten kalkın lstanbula katlar gel" • 
bilir mi? Fakat bu ser~ilrr, iç Anado
luıla ı•ekala seyahat edebilir. 

Şö) le ki: llalkevi olan her \'İla)·et 

buradaki resim te~kkiillerioe müra • 
caat ederek burada açt·klnn Mrd • 
leri oldu,;-u g-ibi tekrar kendUerlne ia
de etmek ,,arti3 le_ kendi ,·Uiyetlerln· 
de tekrar t'deblllrler. Bu suretle her 
\'İli~ f•tte birer sergi kurmak müm • 
kiindür • 

Bunun için \'ol pftraıomdan ha~ka 

m1tsraf hl ~·oktur. l'alkın .. arı'atla a.. 
lılkll ,.e rabıtasını temin etmek böy • 
le olur. 

\ 'fl rı-sim ı;;an'atı. 11 11 kaltnr a\·kın 

, .,. ,.t>"aı•cı hir mf'\'C'tırliyf't halimle 
ı:'i7.l1en \'f" ırönülden irak edilmek· 
t"" ıtf" kıırhıhır . 

Rf""~""'''"'· HııJke\·lerinde.n birer 
l'58J'et bekliyorlar 

FiLE 

yatta da eskıyen, oldurucu bir ha
le gelen eski ~erçeveleri kırmak, 

tekamül yolundan mazi enkazını 

kaldırmak ıçın orta akıllılardan ha· 
yır beklenemez. 

O halde içtimai heyctlerir hep 
orta akıllılardan mürekkep olma
yışına şükredelim! 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
PıYASA HABERLERı 

Bürhaniyede, Koca camide 1 Ticaret Odasının çıkardığı bül - j valarmdan uzak ve .h~r türlü .r>e· 
Mehmet Tenli'ye: ten ve dergilerdert de fayda lana· rişanhk ve sefalet ıçınde geçıre-

,,_ Ben bakkalım. Gerek İs- bilirsiniz. Bunun için, doğrudan rek hayatın, hürriyetin ve insan
tanbul ve gerekse Türkiyenin doğruya Ticaret Odasına ve Ti- lığın kıymetini çok acı ya,ayı' 

muhtelif köşelerindeki piyasa caret Zahire Borsasına başvur· şartlan altında öğrenen ve art~k 
vaziyetini her hafta öğrenmek maruz lazımdır . ., her suretle ıslahı hal eden bız 
istiyorum. Türkiycde böyle bü • • sörunüş ocaklılara, masum ve 
tün bir piyasa haberıni nerede zavallı yavrulara, bikes ve peri. 
bulabilirim? Eşya, mekfılat ve Baiıtlama lçın... şan eşlilere bir bağışlama veril-
hububatın fiyat tahavvü1atını Adana ceza evinden M. Dayı mesini diliyoruz. Bizleri sönen 
benim gibilere hangi eser öğre- imzasile yazılıyor: ocağnnıza, çöken yuvamıza, yı-
tebilir? Bu arzum nasıl t:ttınin "- Büyük Hatay davasının kılan aile varhğnnıza kavuştur-
edilebilir?., yüce milletimizin şan ve şerefile mak için nereye başvuralım. 
Cevabnnız şudur: mütenasip bir neticeye hağ'lan· LOtfen bildiriniz.,. 
Her hafta İstanbul Tict1ret ve ması sebebile. gerek kaza ve ka- Hapisanelcr nizamn m 

Zahire Borsası tarafından neşre- der ve gerekse herhangi bir saık- göre, doğrudan doğruya AdlL_. e 
dilen bir bülten vardır. Bundan le işlenilen bir hatanın kurbanı Vekaletine ba~vurulması iktiza 
istifade etmek mümkün olacağı olup uzun senelerini en kıymetli eder. Dileğinizin o makam;ı bil 
ı?ibi avrıca. muavyen vakitlerde hürriyetlerinden ve müşfik yu- dirilmesi lizmıdır. 
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Senenin En Büyük Maç-
ları Bu Haf ta Yapılıyor 

Fenerbahçe - Gala 
tasar ay, Beşiktaş -
Güneş karşılaşıyor 

Bu hafta İstanbul futbol meraklılan çok dol
gun ve güzel bir gün daha yaşıyacaklar ... 

Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Gü
neş.. Yalnız İstanbul un değil bütün Türkiyeyi 
alakadar eden iki mühim ve heyecanlı maç ... 

Geçen sene bu iki mühim karşılaşma yine ayni stadda 

ve ayni günde olmuştu. Eski ve an'anevi iki rakip olan 
Fener - Galatasaray karşılaşması halkı stada çekrniye 

yetmiyormuş gibi tuhaf bir tesadüf, bu sene de Beşik -

taş - Güneş maçını ayni .gün ayni sahaya isabet ettirdi. 
Yanılmıyorsam geçen sene bu mühim karşılaşmaları 

seyretmek için on bin kişi gelmiş ve son senelerin hası
lat rekoru kırılarak 3500 lira gibi yüksek bir para elde 
edilmişti. 

Geçen sene yaptlan Beıikfaı - Güne~ maçmclan bir 
görünüJ ... 

Spor meraklılarına bu bulunmaz~ 
fırsatı hazırlayan tulıaf tesadüfe şa- M •il A G • • T k 
::~::n :u:~:~~~~~:.~~~ :!~~~~ ı ı ureş a ımı 
yrn!uğa namzet ·ın puvan üzerinde 

b~:ibir~?i .. çok .. ~.ak~.n~an ~ov~.lıyan Fı.nla" ndı.yaya 
dort buyuk klubumuzu aynı gun ve 
ayni statta seyretmek az enteresan 
§eY midir? Bence Fener - Gala tasa- • d • ? 
ray karşılaşmaları maçlardan evvel ne zaman gı ıyor 
yürütülen tahminlerin hilafına neti- • 
celer alması itibarile şayanı ehemmi
yet bulurunakta ve bu t~lımınler müp
hemiyet çerçevesinden harice çıka
mamaktadırlar. 

Geçen sene Fener - G1la ta saray 
ilk devre maçlarında rahat bir oyun
dan sonra 1-6 mağlup ctmış ve bir 
ay ~oma ayni takım karşısında ıı-ı 
geı.lıbıyeti elde etmek içln büyük müş
külfıta uğramıştr. 

Beşiktaşlılar ise, Gi1nr~li1erin ta -
hamrnül edemiycceği sıkı bir oyun . 
dan sonra O - 2 galip gl'L'nişlerdi. 

Halbuki geçen seneJen ou seneye 
naz:ıran Güneş ve Galat'3.saray lehin~ 
mahsus bir avantaj vardır. H::r iki 
san kırmızı takım kuvvetlenmişlc:r

dir. 
Galatasaray bir türlü istikrar te

m1'. edemediği m'.lhacim hattını dü
zeltı'l\.ı."' ve yeniden ikame ettiği genç 
oyuncularla takımını düzeltnıiştir. 

Dığer tarı:tftaıı G:.ine~ gr1,,er sc.·ne ile 
k.ıbil: kıyas olam•y:lı:ak rJerece1e bir 
menu;liyet oldu!{tmu yaptrğı maçlar
la isbat etmiştir. Bu anhttığımız se
bepler yüzünden Fener ve Beşiktaşın 
karşılarnıdaki hasımlarını geçen se· 
neki gibi kolaylıkla yotamıyacaklan 
tabii b:r hadise şPkliPde kendiliğin

de .. ı tebellür edecektir. 
B·ı !ı :ıç~ar tı .ık:rn:daki tahminleı i 

~TıHLiıc..~ımız Eşe ;f ~cfiğe bır<ı kırken 
mii:;.:ı l :ı.kalara te.ılı.-; bir spor ·n ruhu
nun hakim olmasını Ye bu gayenin 
tahakkuku için takımların .;;akin Ye 
~portmence .düşünerek oynam:ısınr te
menni etmemek elden gelmiyor ... 

Şazi TEZCAN 

Muradiye Spor Klübünde 
Toplantı 

Bursa - Muradiye spor klü'bil se
nelik toplantısı yapılmış ve intihap 
neticesinde yeni idare heyeti şu şe -
kilde teşekkül etmiştir: 
Başkan Ali Ulvi, Asb3"kan Fahri 

Tamer, Sekreter Münip Koca Yaz • 
gan, daimi delege Şevket !ygi, Mu · 
hasip Hasan Dernek, Veznedar Hak
kı Gencel, idare memuru Nihat Şa -
memçi. 

Güne~ Klübünde Konferans 
Güneş Klübünden: 
6 Şubat 937 tarihine tesadüf eden 

önümüzdeki Cumartesi günü saat 
18,30 da Necip Fazıl Kısakürek tara
fından san'at mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. k.a ve dost
)unnızm bu toplantıya ~eref katma.
ıarmı dileriz. 

Milli güreş takımımızın Finlandiyaya gideceği hakkındaki ha
berler nihayet yavaş yavaş kat'lleşmiye başlamıştır. Gerçi bu 
seyahat ötedenberi mevzuu bahsolmakta idise de takımın Finlan
diyaya gitmesi meselesi ancak bundan bir hafta kadar evvel 
kat'i karara iktiran etmiştir ve bu karar üzerine Finlclndiya Fede
rasyonuna cevap yaı:ılmıştır. 

ALLOI 
ALLO! 

Evvelisl gün İzmire hareket 
edel'&en matbaamıza. gelerek 
Dinarlı ile ;rapa.cağı güreşin, 

~Ielunedin ortadan kaybolması 
yüzünden yine yapılamıyacağı. 
ll.l anla.tan Tekirdağlı Hüseyin. 
Dinarlıya gih·enerek Adana fe. 
LaketzeJele·ri menfaatine gü
reşmelerini teklif ede_n t.eıııyiz 

mahkemesi azasından zate hL 
taben yazdığı şu açrk mektu
bun sütunlammzda çıkması
nı rica etti: 

Dinarb lle benim, menfaati 
Adana. telaketzedelerine tahsis 
edilmek üzere Ankara.da. çar. 
pışmamızın teklif edildiğini, 

gazetelerden öğrendim . 
Dinarlı ile yılan hikayesine 

dönen güreşimizin bir an evvel 
yapılmasını ben de isterim. 

Bilhassa vatan !;OCuklanna 
Jardnn mevzu.., bahsohınca bu
nu candan ~eve seve ka hol ede
rim. Fakat ne yıook ki, Dinarlı 
h~r meydan okuyuşunu tatbik 
saha.<ima bir türlü ge<:irmlyor. 
Ben esas itibariyle felaketzede. 
lere yardnn ~re<1inl kabul e
diyorum.. lUüt~şebbisler Di
narlı}, t~min f'dehilirlerse hel' 
nerede istersen~ çarpışa.biliriz. 

Tiirki:re bacmehlivam 
Tt'fklrdai!;lı HU~y1n 

Haber aldığımıza göre güreşçileri
miz ikinci reisi Seyfi Cenabın reı;:;liği 
altında olarak ~ubatın 15 ın<le Istan
buldan hareket ·~d.1cekler ve ilk mü-
sabakalarıru Fi."?lan.:iiyar..n p:ıy1taht~ 
olan Hel:3en'tfor-s şehrinde ~~ şubat· 
ta, ikinci maçı da iki gün sonra ya
pacaklardır. Bu maçlardan birincisi 
hususi mahiyette yapılacak ve ikiu. ·ı
müsa.bak:ı milli maç olacaktır. 

Bundan sonra takım Tuveçe gide-

cek, orada da en az iki müsabaka. ya-

pacak, oradan da Almanyamn Dort

mond şehrine gidip olimpiyatlardan 
evvel I.stanbula gelen Alman takımı 

ile revanş maçı yapacaktır. 

Isveçte yapılan ve yıldızlar müsa-

bakası i~nıı verilen ve maruf gi.lreş

<:ilerin da n:!t edildiği müsabal<:ılara 

lsveçliler Yaşarla. Mehmedin de işti-

rakini istemişlerse de güreş fe<len.s-

yıınu bu d~n·ete ret cevabı ve!'Ilıiştir. 

Milli Küme 
ıçın 

Haber aldığımıza göre, Milli küme
nin şehrimizdeki alakadarları Jfutbol 
Federasyonu Reisi Hamdi Emin Ça
pın riyaseti altında toplanat'ak Milli 
küme talimatnamesini hazırlanıağa 

matuf noktalar üzerinde görüşmüş

lerdir. 
Görüşülen ve iptidat bir karara va

nlan meseieler arasında fikstUr işleri 

ve şehirler arası maçlarında takım

ların kadrosu vardır. Bundan başka 

bir futbolcunun ayni ınevsinı içinde iBuraa Atlıspor Klübünde 
kı mmta.kada oynayamaması esas i

Bursa - Atlı ııpor klübti yıllık 
liharile kabul edıhniş ve sahaya çıka. 

kongresini akdetmiş, 10 hayvanlık 
mıyacak veya. nı~çı yarım bmı."acak 

bir pansiyon açılması ve bir manej takımlarla hakemler tarafından o-
yeı:ıi yapılması kararlaştırılmıştır. Ye yundan çıkarılan veya kendi arzusil~ 
ni idare heyetine Dr.Şefik Lütfü, ipek sahayı terkedtn futbolcular hakkında 
çilik enstitüsünden Sadettin, Baytar muhtelif cezai hükümler tatbik edil
müdürü ŞükrU, Köprübaşı çiftliği sa mesi karar altına alınmıştır. 
hiplerinden Süreyya ve Dikencik çift · Maç hakemlerinin Futbol Fedeı~ıı
liği eahlplerlnden Hakkı seçilm1şler. yonunca intihabı eeu al&r&k kabul 
dir. edilmi§tir. 

B ir insan yüzünü aşkm bu ka 
dar değiştirebileceğini ve 

bir hayatı birdenbire çıkan bir 
kasrrga gibi böyle yakıp yıkabile 

• ceğinı hiç zannetmemiştim. Fa -
kat bir tam yıl evvel buna pek ya 
kından şahit oldum. Çok eskiden 
beri tanıştığım bir genç kız vardı. 
Yüzüne pek güzel denemezdi. Fa
kat ben onun geniş beyaz alnını, 
şakaklara doğru dağılan gür kum 
ral kaşlarının altında daima gü -
lümsiyen bal rengi san gözlerini 
pek beğenirdim. Bu gözler insa -
na baktıkça bakmak arzusu ve -
rir, balrengi büyük bebeklerin 
derinlerinde öyle bir mana saklıy
dı ki, gönüle şefkat, sevgi birçok 
iyi hisler ilham ederdi. 

Onunla iyi anlaşmıştık. Biribiri
mizi sık sık görmekten şundan 

bundan konuşup dertleşmekten 

hoşlanırdık. 
Şimdi üzerinden üç dört sene 

geçti. Bir gün yine anu göımiye 
gitmiştim. Penceresinin önünde 
geniş bir koltuğa yaslanmış, göz
lerini kapamış öylece hareketsiz 
duruyordu. !çeri girdiğim zaman 
hizmetçiyi elimi dudaklarıma ge
tirip "sus,, diye, savarak yavaş 

yavaş yürüdüm ve karşısındaki 
koltuğa oturdum. Hala geldiğimin 
farkında olmamıştı. "Acaba uyu
yor mu,, diye, düşündüm. Fakat 
yavaş yavaş gözlerini açtı. Beni 
görünce birdenbire yerinde doğru 
larak ellerimi yakaladı. Balrengi 
gözlerinde geçen kıvılcım parça -
ları gibi garip ışıklar yanıp söne
rek: 

- Ah, dedi. Ne iyi ettin geldin, 
ne iyi ettin.. Sana öyle anlatacak 
lanın var ki. .• 

E llerimi asabiyetle sıkan par 
makları buz gibi idi. Yü • 

ziindeki değişiklik beni şaşırttı. 
Onu hiç bu kadar güzel görmedi
ğimi sanıyordum. Alnı, yanakları 
daha donuk bir beyazlıkta görünü 
yor, gözleri pırıl, pırıl ve dudak • 
ları hümmalı bir kızıllıkla yüzün 
de iki ateş rengi karanfil gibi ya
nıyordu. 

"Sende bir şey var bugün, de
dim. Anlatmasan bile yüzünder 
hissediyorum.,, 

Güldü: 
"Tabii, dedi. Dün gece onu gör· 

düm . .,, 
Ve merakla kaşlarımı kaldıra • 

rak yüzüne baktığımı bile farket
meden, yanaklarının ucuna hafif 
bir kızıllık toplanarak heyecanla 
devam etti: 

- Onu gördüm .. Dün g~e bir 
aile toplantısında idik. Bir köşede 
oturmuş ev sahibinin kızı ile konu 
şuy~rdum ve o biraz ötede iki er
kekle heyecanlı bir münakaşay~ 

dalmıştı. Geldiğim zaman zannedı 
yorum ki, odada değildi. Ne za -
man gelmişti, kimdi? Bilmiyorum. 
Uzunca boylu, alnının iki yanın
daki saçlar dökülmüş, orta yaşlı 
bir adamdı. üzerinde öyle bir fev 
kaladelik te yoktu. Fakat, ah sana 
nasıl anlatayım.. Konuşurken yü 
zünün çizgilerinde beni hayrete, 
korkuya ve şimdiye kadar hiç t~t 
madığım büyük bir heyecana s:ı· 
rükliyen öyle güzelden üstün ma
nalar beliriyordu ki: .. 

Sustu. Başını pencereye doğru 
çevirdi ve bakışlarını oradan ayır
madan sesi titriyerek yavaş yav~ 
yeniden anlatmıya b3"ladr: 

- Sonra onu ban& tanıttılar. 
Dansettik. Cok gario bir halde f. 

dim. Vücudümü asabi bir titreme 
sarmıştı. Derinden derine üşüme 

hissediyordum. Bu garip hal üze
rime onu görür görmez gelmişti. 
Biraz evvel hiç tan'rmadığım bu 
adanı sanki bir şimşek gibi o da -
kika bu kadar sükun içinde geçen 
hayatımı parçalamıştı. · Gözlerine 
bakmaktan korkuyordum. Dans 
bitti. Ayrılırken elimi bırakma -
dı: 

- Ne garip, parmaklarınız buz 
gibi rahatsız mısınız? Dedi. 

Sesimi çıkaramadım. Yalnız o
radan kaçmak ve bir köşede ağ -
lamak istiyordum. Fakat o yanım 
dan ayrılmdaı. Bir köşede ağla -
mak isterken hem içim titriye tit
riye istiyerek, hem de garip bir kor 
ku ve ürperiş içinde bunalarak o
n unla konuşmak mecburiyetinde 
kaldım. Daha doğrusu o konuştu. 
Derinden gelen tatlı, yumuşak fa
kat ayni zamanda mütahakkim 
bir erkek sesi ile anlattı durdu. 

D algın bir gülümseyişle yü • 
zünü tekrar bana dönerek: 

"İşte böyle .. ., diye, sözünü bitir 
di. "demek RE:~eki bu değişiklik,, 
dedim. Ht!men sözümü keserek 
cevap verdi: 

- Evet, dün gece onu gördüm ..• 
Onunla bir daha yine evinde 

görüştük. Ayni koltuğa oturmuş
tu. Beni görünce · kucağından bir 
sürü renkli ibrişimler dökülerek 
ayağa kalktı. Vücudü bana biraz 
incelmiş gibi göründü. Yüzü her 
zamankinden çok solgundu. Kar -
şılıklı oturduk. Yüzünü benden ka 
çırmak ister gibi başını işine eğ
di. Beyaz ipekli bir elbise giymiş
ti ve göğsünde iki kırmızı gül boy 
nunu bükmüş duruyordu. Yavaş
ça.: "Ne işliyorsun?,, diye, sor -
dum. Başını kaldırıp: "Bir yatak 
örtüsü ... ,, dedi. Şaka yapmıya ça-
1ışarak: "galiba ilerisi için?,, de • 
dim. Gözlerinde k~kin bir pırıltı 
yanıp söndü. Fakat cevap vermedi. 
Göğsündeki gülleri ~aret ettim: 
"Mevsiıruıiz amma güzel çiçekler:.:" 
yavaşça işini elinden bıraktı. Bana 
doğru biraz eğilerek zayıi.f bir ses
le: "O verdi, ,, dedi, gülümsedim: 
"Galiba sık sık onu görüyorsun,, 
dedim. Içini çekerek başını "evet,, 
dernek ister gibi eğdi. , 

O gün pek az kon u~tuk. Veda -
la.şırken sabredemiyerek sordum: 
"mesut musun?,, balrengi gözleri 
yine dalgrnlaşarak cevap verdi: 
"nerde olacağım.,, 

A radan birkaç ay g e ç t i, 
Bir gün s o k a k t a te

sadü! ettik. E t r a f ı kurşu
ni bir renkle saran yağmurlu kas
vetli bir gündü. Tramvay bekliyor 
dum. Önümden geçti. Pardesüsü -
nün yakasını kaldırmış başını ile • 
riye doğru uzatmış, tel9.ıjlı adım -
larla yürüyordu. Beni görmedi. 
Arkasından koştum ve koluna gir
dim. En küçük bir şaşkınlık ese
ri bile göstermeden yüzüme bak -
tı. Yüzünün derileri çene kemikle
rini gererek içeri doğru çekilmiş 
ve balrengi gözleri insanı telaşa dü 
şürecek kadar boş ve manasız bir 
hal almıştı. Hayret içinde kolun • 
dan tutup durdurarak: ''Sende bir 
gey var!., dedim. Sarı gözıbebekle
rindeki halkalar genişledi, kanı çe 
kilerek beyazlaşarak dudaklarını 

ısrnp boğuk bir sesle cevap verdi: 
"Evet, çünkü demin onu gördüm .. ,, 
Bu m!na.mz ceva.ba. bfüıbüttlu Pr 

~ırarak yüzüne korku ile bake.l ~ 
ken, derinden gelen bir sesle 5 

sık duraklıyarak ilave etti: ~ 
- Yanında bir kadın vardı. G 

zel bir kadın.. Koluna girınişU. 
Yüzleri derin bir saadet içinde ı' 
lümsiyerek konuşuyorlardı .. Be1l' 
görmediler. Biribirlerile o kadal 
meşgul görünüyorlardı ki!!. • . tı 

Sustu. Yağmur şiddetlenınJŞ 

Kolundan çekerek: "Bunu faıl1 

büyültme, dedim. Hem haydi ~ıil· 
rü eve gidelim. Orada uzun koll11: 
şuruz.,, Asabi bir hareketle kolıl 
nu elimden çekip yürümiye davr• 
narak, birdenbire sertleşen bir sel 
le: "Konuşacak bir şey yok, dedlı 
Sen işine git, ben yürüyeceğirtl·~ 

Asabi bir buhran geçirdiği bel ' 
Iiydi. Bir türlü laf dinletemiyor ' 
dum. Başını ileriye doğru uzatJ' 
yor, dudaklarında takallüsa beJl~ 
yen a.<:ı bir tebessüm ile uzaklsl'I 
gösteriyor: 

- Yürümek istiyorum, diyor • 
du. Yağmur yağsın, rüzgarlar eıt' 
sin, her taraf soğuk, soğuk oısu1' 
ta .. Bu içimdeki ateş sönünciye 1'1 

kar .. 
Bütün ısrarıma rağmen o gUn o 

nu kandıramadım. Beni kaldırın)• 
!arın üzerinde 1bırakarak yanıOl • 
dan uzaklaştı, gitti. 

B ir hafta sonra idi. ~ittim ıd 
hastalanmış, koştum ve O' 

nu yatakta erimiş, yüzünün bil • 
tün derileri çekilerek gözleri i.ıd 
san boncuk gibi dışarı doğru azal' 
ve dehşetle açılmış harap bir hal .. 
de gördüğüm zaman dudaklarıı:n• 
gelen feryadı zor boğdum. 

Hastalığı için doktorlar zatUrref 
demişlerdi. Bunu bana söyledikle ... 
ri zaman hemen o yağmurlu, pil 
havayı ve onun o havada yağm~ 
yağsın, rüzgarlar 11ssin .. ,, diye, bıt 
çılgın gibi sokaklarda gezişini ha.• 
tırladım. 

Yapılan bütün ihtimamlar fayd& 
etmedi ve birkaç gün içinde eridi, 
gitti. Onu kendisi öldürdüğünün 
farkında olmıyan katili, sevdiği a.• 
dam mezarına kadar teşyi etti. O
raya, o ıslak kara toprak yığınmın 
üzerine bir kucak kırmızı alev ren· 
gi gül bıraktılar. Yine havanın bO 
zuk olduğu bir gündü. Onun din .. 
miyen ateşini söndürmek, içinin ağ 
rısmı yıkayıp, temizlemek ister gi 
bi durmadan yağmur yağıyor o 
kırmızı gülleri ıslatıp, buruştura • 
rak oradan oraya atıyor ve karıl 

toprak kümesinde açılan küçUk çu• 
kurlar sularla dolup dolup taşıyor 
du. 

Şehir ve 
kasabaların 
kurJuluş günleri 

Ankara, 2 t'l'an muhd.birinden) _.... 

Dahiliye Vekaleti Istiklal mücadele· 

sinde düşman işgaline uğramış olall 
şehir ve kasabalarımızın kurtuluş 
günlerini tesbit etmektedir. Vekalet 

valilere gönderdiği bir tamımle diW 

man tarafından işgal edilip bilahare 

milli kuvvetler tarafından istirdat ~ 
Junan şehir ve kasabaların tesbit et 
miş oldukları kurtuluş bayraJlll 
günlerinin çok acele old-ra k bildiril .. 
meaini l!ıtemıetir. 
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Generan GaDüp 
YAZAN: 

SALAHADDiN GONGöR An Da'ltoyoır 
Casuslar ve isyan 

elebaşıları 
harekete geçiyor 
S an.atinde mahir bir aktör ka.rşısmda bulun

be . . duğumu anlamakta gecikmedim. Mevlana 
. llı kı buraya büyük bir rol oynamak ıçi.n gelınış-

tL Kendisine verdiğim cevap şu oldu: 
d - Sizi !stanbula göndermek salahiyetim dahilin
e değıildir. Ne yap:ı!lak lazııruıa, burada yaparız. 
Mevlana, buna da muvafakat etti: Arapça, Fars

ça ve Ordu dillerinde yazılmış bir takım beyanna
:~ler hazrrlıyacak ve bu beyannameleri halüe ve-
~~ sıfatile bana imzalatacaktı. Beyannameler, tn

gi}ız hükUmetine karşı Hindistanda büyük bir is
~an hareketini teşvik eder mahiyette şeyler ola
Cllctr. Ben, şüphelerimi mü.mkiln mertebe açrğa 
~arak sordum: 

!tı - Peki, amma, ya Mevlana ... Binlerce beyanna
d eyt, Yanınızda, ta Hindi!t&na ka 
~·· n.~ıl götürebileceksiniz? 

Utun ciddiyeti ile cevap verdi: 
bU-: Biz liintliyiz ! Bu gibi işl~rd~, 
t Ytik meharetimiz vardır .. Hıç bır 
dehlikeye maruz kalmıyacağımız-

an em.in olabilirsiniz! 
. -:-- O halde, dedim, hemşehrile-

t:inıziıı d . . t . uygularına siz daha ıyı er 
cürnan olursunuz Bana bir müs-
" d . k e de Yapıp getiriniz. İcabına ba-
arız ... ,, 
Ertesi gece, hazırladıkları mils

'teddeyi getirdiler. Arapça yazıl
:rnıştı. Üzerinde bazı tadilat yap
trrn. Sonra Uç dH üzeri.ne yazılan 
bu beyannameleri, bir, bir, imzala.-
dun. 

Mevlanaya karşı çok uysal dav
ranıyordum. O da, yüz buldukça a
çıldı. İkide bir, İstanbula gı·tmesin
de b" ··k uyu faydalar hasıl olacağına. 
beni inand • ırmıya çalışıyordu. Kat'ı 
muhalefetim üzerine: 

- Peki.. dedi mademki •-tan-l:ı . ' J.:! 
ula gıtmemi muvafık bulmuyor-

BUnuz. Öyleyse, i:zıin verin, Irak, 1-
ran ve Afgan üzerinden Hindistana 
gideyim!! Ancak bunun için, elime 
seyahat varakaları verilmesi icap 
~'.11Yor. Geçtiğim yerlerde, bazı gtiç· 
U~lere rastlıyabilirim. Bir de, işit

tlgime göre, Afgan, Iran ve Hint 
hudutlarında, bir çok Türk propa.
tanda memurları dolaşmakta imiş. 
13unıara hitaben tarafınızdan yazı
lacak tavsiye mektuplan çok işime 
~arıyacaktır. · 
boğrudan doğruya cevap vermi

Yetek: 
- Bu kadar uzun yollarm zah

lllet ve meşakkatine nasıl ka.tlana
cakaınl%? diye sordum. 

-Mukaddes vazifeyi yerine getl
tlrken hiç bir mani karşısında. 
dönm.iyecek bir mizaçta. yaratıldı
ğını temin etti 
1 Ben: 

- Ne yazık ki, bu anunuzıı da. 
ferine getiremiyeceğim ! dedim. 
1 Mevlana, bu !efer de: .. 

- Peki... dedi, o halde, ışimdilik 
l!edineye kadar gideyiml 

B. n mUsaadeyi kendisine verdim. 
O gilnlerde, Enver ve Cemal 

1'8.Şalarm Medineye gidecekleri ha..
ber alınmıştı. 

1 Rurnaz Hintli, bu ikl paşaya 
Çatmayı kurmı.ı.J olmalı idi Ben, 

'l'.'enıenden gelmiş bacılardan tanı
cı:~ bir zata, yolda. bu ada.mm 
butUn hareketlerini tarassut etme 
Bi için emir verdim. Ayrıca, eski 
Polis ınemurlarmdan itimat edilir 
bir adamıa Medine mutasarrıfına 
illa.brem iş~retli bir mektUp gön
derdim. Bu mektupta. Mevlana 
hfahmut Hasanm şüpheli v!Wyet
lerini tetkik etmelerini tavsiye et
inekte idim. 

Memurlanın, birer gölge gibi 
ldevlananm, peşinden hareket etti
ler. 

Biraz sonra, Enver ve Cemal Pa
tala.r, Medineye gelmişler. Blı;im 
~rengiz Hintli a)lrq, P@:§aları Cu 

General Galibin yeni resimlerinden 
biri. Altta: General Konya valisi 

iken ..• 

ma. namazını kılıp camiden çıka

cakları sırada, hemen En ver Pa
şanın dizlerine kapanmış. Benim 
imzaladığım beyannamelerin Arap 
ça bir nüshasını, takdim etmiş. Ve 
oracıkta, ayak üstü, yapacağı işle
ri kendıisine anlatmış. 

Büyük hulyalar peşinde koşan 

Enver Paşa, Mevlanadan pek hoş· 
lanmış olacak ki Hint müslüman
larına ikinci bir beyanname de 
kendisi yazarak altma imzasını at
tıktan sonra, Mevlanaya teslim et-
miş. 

B ereket versin ki, bu sırada: 
Medine mutasarrıfı Basn 

Paşa imdada yetişerek, Enver pa.· 
şaya Mevl&nanm şüpheli bir adam 

. 
olduğunu anlatmıya muvaffak ol-
muş. Yoksa, herifin !.stanbula ka
dar gönderileceğine şüphe yoktu. 
Mevlana, mükemmel bir casustu. 
Ve belli ki lııgilizler taraf mdan Şe
rif Hüseyi.nin emrine verilmişti. 

332 Mayısının Qrtalarmda, Medi
neden dönen Mevlana, beni tekrar 
Taifte buldu ve bir iki kere ziya
retime geldi. 

...... 
Şimdi, size Yemende ıneınurum 

olan Nakib Ahmedülfarig adlı bi
rinden bahsedeceğim. 

Ahmet Farig, Yemenin asil bir 
kabilesine mensuptu. Medineden 
Mekkeye dönünce, Şerif, kendisin
den şüphelenmiş. Ahmet Farigi, 
mükemmelen göz hapsine almış. 

Yalnız olarak hiç bir yere bırak
mamış. Nakib Ahmet Farig, urban 
ile gizlice temas ederek, umumi ah 
val hakkında elde edeceği malfı

ma tı bana bildirecekti. Şerif Hüse
yin.. buna imkan bırakmamıştı. Bir 
gün emirin yanında Ahmet Farigle 
konuşmak için müsaade istedim. 
Ahmedi telefon başına <;ağrrdılar. 
Zavallı adamla, ora.da birkaç daki
ka konuştuk. Bana vaziyeti müm
kün olabiküği kadar an.lattı. 

(Arkası var) 

Neticeleri 20 Şubata 
kadar gönderiniz 

Mu b k . •. . b 1 d ğı j olarak alıp sırasile meselA.: 
sa a a ıçın neşrıne a~ a ı • . · + 18 . · f k 

mız Nasrettin Hoca fıkraları cunıar- 1 in~ı resıın .ıncı .1 ra: . 
te · ·· ·· b'tt· H · ıı d'I · .. b Şeklınde her resrnın hızasına aıt 

sı gunu ı ı. a e ı mış musa a -
k t . ı · · lk' ·· d ·t·b olduö-u fıksanın numarasını yazmak a ne ıce erını evve ı gun en ı ı a- .,. . . 
ren kabule b ladık. k!fidir .. Cerçı her resım v~ fıkranın 

aş .-. üstünde numaraları yazılı ıse de her 
Müsabakanın esası şudur: türlü yanlışlık ve karışıklığın önüne 

"TAN,, ın, lkincikA.nun birinci gü- geçmek için ~u resim ~e fık~a~arın ~.n 
nUnden otuzuncu gününe kadar çı - tişar ettiklerı gazetenın tarıhıne go· 
kan otuz .nüshasında her gün bir re lkincikanunun gün rakamını vere
Nasrettin Hoca fıkrası, bir de Nas -; rek numaralandırmak ta mümkün -
rettin Hoca resmi çıkmıştır. dür. Zaten meseli (1) numaralı re -

Bu otuz fıkranın mutlaka birer sim ve fıkra lkincik!nunun birinci 
resmi ve her resmin de mutlaka bif günü ve 19 numaralı resim ve fıkra 
fıkrası vardır. Fakat bu resim ve fık- keza lkincikanunun 19 uncu gunu 
ralar karışık olarak intişar etmiştir. çıkmış olur. 
Müsabaka.mızın esası, işte bu fıkra· Müsabakaya iştirak etmiş olmak 
tarı, kendi resimleri ile birleştirmek- için bu verdiğimiz izahat dairesinde 

t . numaralanmış 30 resmin ait olduğu 
ı r. 

Bunun için (Resim ve fıkraların 
birleştirilip gazeteye gönderilmesine 
(ilzum yolctur) Yalnız r•simleri esas 

30 fıkrayı gösteren bir listenin otuz 
günlük 30 müsabaka kuponu ile ve 
istiralt ederı zatın mük!fa.t kıuanrfı • 

Asrın fen, ilim ve 
s8n'at ·dahileri 

En yüksek dereceyi bulmuş olan 
on insan seçildi 

Geçen medeniyet asırlarından bize kalmış eserler arasında, 
o zamanların her sahada o yüksek dereceyi bulmuş ilim ve fen 
adamlarının bir listesini ve yahut muntazam mumyalarını bula
mıyoı:µz. Son senede toprak altında kalmış büyük şehirlerin izle
rini bulan, hazinelerini açanların ellerine geçen eserler, hüküm
darların mumyalarile, eski zamanlarda alimlerin ve fen adam
larının vücude getirdiği eserlerdir. O eserlerin kimlerin mahsulü 
olduğu ve eski zamanlardaki mütehassısların ihtisas şubeleri 

pek belli değildir. 
Nitekim, ehramların dibindeki ma-

ğaralar, inler orada asırlarca bozul· 
ma.dan saklanmış buğday tanelerini 
bulmuşlar ve ekdikleri zaman toprak
tan filiz verdiğini görmüşlerdir. Mı
srrhların yaşıyan nebatı öldürmeden 
uyutma ilmine vakıf oldukları buğ

day tanelerinden pek aşikar bir su . 
rette anla..şılmışsa da o harikayı ya
pan adamın ismi keşfedilememiştir. 
Bunları düşünen bir heyet, asrımı

zın ilim ve fen !ahalarında en yüksel-

miş olan on dahiyi intihap etmeği dü 
şilnmüştür. o heyete göre, asrımızın 

bu on dahisini asırlarca uyutup bir 

gün uyandırmak kabil olsaydı, za • 

manla inkıraz bulacağı düşünülen bu 

günün medeniyeti canlı bir surette 
tekrar yaşatılabilirdi. Intihap edilen 

on dahinin ölmüşler arasından olma

ması, o heyetçe kabul olunduğundan , 
her sahada en yüksek dereceye vasıl 

oldukl~rına kanaat getirilenler ara · 

smda yakın vakitte ölmüş ve asrımı
zın adamlarından sayılan bazı sima

lara göre ikinci derecedekilerin inti

habr mecburi olmuştur. 

Fizik, kimya ve tabii ilimler clôhileri 

!lkönce Physique dahisinin intiha
bına başlanmıştır. Bu makam için 

hatıra gelen birçok isimler arasında: 
Perrin, Longevin, Joliot·Curie isim 

leri üstünde epey meşgul olunulmuş, 
fakat physique na.zariyelerindeki de
ha.sile duc de Broglie birinciliği ih· 
caz etmiştir. Broglie'den sonra phy
sıque'in hayat ve medeniyet sahasın-

ğı takdirde neşredilmek .üzere bir fo
toğrafisi ve mufassal adresi ile bir • 
likta "TAN,. gazetesine gönderilme· 
si ve zarfın sol ve üst kenarına 

(Nasrettin Hoca) ibaresi yazılması 
lazımdır. 

Memleketin uzak köşelerindeki ka
rilerimizi düşünerek neticelerin ka
bulü mühletini 20 şubata kadar u • 
zattık. Şubatın 20 inci günü akşam 
saat altıdan sonra gelecek müsaba • 
ka neticeleri muteber olmıyacaktır. 
Numaraları eksik olan karileriıniz 

beş kuruş mukabilinde eksik "TAN,, 
nOshalarını idarelıanenıizden alabi • 
lirlttr, 

el&. faydalı tatbikatını yapan mütehas 
sısm ismi düşünülmüş, evvela Edison 
hatıra gelmiş, fakat onun öldüğü na
zarı dikkate alınarak Marconi ıntihap 
olunmuştur. 

Chimie dahisinin intihabı müşkül 
o!muştur. Çünkü asrımızın tanınmış 
şöhretleri bilhassa bu sahada çuk 
yıikselmiş ins::ınlar .olduğundan h:ıyli 

tereddüt geçirilmiştir. Nihayette ke
şiflerile meşhur bir Almanla hir Fran 
sız arasında seçim yapılmıştır. Netı
cede Nobel mükafatmı kazanını~ olaıı 
Fransız Pauı Sabatier birincı addo • 
lunmuştur. 

Ulumu tabiiye dahiliğini Ingiliz Ju
lian Huxclcy kazanmıştır. 

Cerrahi birinciliği 

Yirminci asrın en miihim tıbbi mn

vaffakıyctlerinin cerrahi kısımda ol

du'ğu tetkik olunarak o bakımdan di 

mağ urları ve glandes üzerindeki mü 
him tecrübclerile tanınmış Amerikr.ıı 

Custring müttefikan birinciliğe inti
hap olunmuştur. 

Anthropolog'J.e ol..,rak, Fransız 

Paul Rivet dahi addolunmuştur. 

Amn tarihçi i 
Birçok isimler üzerinde tetkikler 

yapıldıktan sonra yirminci asrın en 
yüksek tarihçisi İsveçli Nordström 
üsttinde karar kılınmıştır. 

filoıof bulunamadı 

Felsefeciler arasında en yüksek 

mevkii ihraz edebilecek ayarda olan

lann tetkikine başlandrğı vakit jüri 

heyeti arasında kıyametler kopmuş -
tur. Jüri heyetine mensup her aza 

bir isim ileri sürmüştür. Münakaşa

nın yarılarına doğru ruhiyatçı Frend 

mevzuubahis olmuşsa da, onun yal -
nız terbiye dolayısile insanlarda ha
sıl olan bozukluklar ve tahteşşu!lrun 
muhtelif tecellilerine kendini hasret
miş olduğuna işaret edilmiş ve neti
cede eski devir filozoflarının şahi o
lan Platondan sonra bu asrın birinci
liğini alabilecek bir filozof buluna -
mamıştır. 

Musiki dahisi 
Sa.rıat sahasında bir mmıikisinasla 

bir şair ayırmakla sanat dahilerinin 

listeye koyulmasına karar verildiği 

vakit, zamanımızın en büyiik musiki

şinası olarak Rus S. Franinski ismi 
üstünde ittifak hasıl olmuş. şair ola
ra k ta Hintli Rabindranath Tagorı se 
çilmiştir. 

Riyaziyeeiliğe ve Heyete de Einı • 
tein seçilmiştir. 

Zootekni Tayinleri 
Ankara, 2 (TAN muhabirin

den) - Ziraat Vekaleti Zoo 
tekni seksiyonu mütehassısı Nu 
rettin, merkezi Diyarbekir ol 
mak üzere teşkil edilen zootekn 
rnütehassıslığma. onun ver:n 
de Yüksek Ziraat Enstitüst: o 
otekni doçentlerinden SaJahatti 
tavin erlil.mislerdir. 
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GÜZELLiK 
SIRLARI 

Günde on dakika 
hareket ediniz 

Yirmi dört saatlik gtin içinden on 
dakika ayırmak güç bir şey değildir. 
Bu on dakikalık hareket sıhhat ve 
guzellikleri temin ve idame edecektir, 
Soğuk havalarda herkes nezleden, ses 
kısıklığından ve öksürükten şikayet 

ediyor. Bu soğuk aigınlıklarını tedavi' 
için sıcak odalarda oturuyor sıcak 
ilaçlar içiyor. 

Halbuki her sabah açık pencere ile 
soğu~ bir odada geniş nefes alarak 
jimnastik yapacak olsanu: nezleye ve 
öksürüğe meydan okumuş olursu • 
nuz. Yaşlanmıya başlıyan insanların 
romatizmadan ve sair ağrılardan şi · 
kayet etmeleri hep gençliklerindeki 
hareketsizlikten ileri geliyor. Vücut 
taki fazla yağları yakarak kanın te
miz bir halde cevelanını temin ede -
cek olursanız ne mafsal a~rısı bilir -
siniz ne de şişmanlıktan ileri gelen 
birçok hastalıklara tutulursunuz. 

...... 

1 ..____ -

Faydalı 
Bilgileri 

Uzun bir yürüyüf yapmadan ev
vel yahut sıkı papuç giyeceğiniz ZL 

man 250 gram kifurulu igpirtonun 
içine (5) gram ~p koyarak ayak
lannızr bu mahlut ile iyice uğu • 
nuz. Yorgunluğu alır. 

• 
Ev işi yapmaktan elleriniz bo • 

zulmıya yüz tutmu1' ise ara sıra bir 
kabın içine badem yağı koyunuz ve 

ellerinizi bunun içine batırıp bir 
müddet bırakınız. Yumuşak ve gü
zel olur. 

• 
Ayak bilekleriniz kaim ise onla· 

n inciltmek için şu üç hareketi ya
pınız. 

1 - Bacağı kabil olduğu kadar 
uzatıp ayak uçlumı da uzatınız. 

Bacağı arkaya gidebildiği kadar 
kaldırınız. Ayak bileği iyice geril • 
sin. 

2 - Ayağı kendi mihveri 'üze • 
rinde sağa ve sola çeviriniz. 

3 - Yedi defa ayak uçlarına ba
sarak yükselmek ve orada kabil 
olduğu kadar kalmak ta bilekleri 
inceltir. 

• 
Gözleriniz sabahleyin uykudan 

kalktığınız zaman şişmi~ ise bir 
bardak gülsuyunun içine biraz 
karbonat atınız. Bir pamuğu bu 
mahlut ile ıslattıktan sonra gözle
rinizin üzerine koyunuz. Biraz bı
raktıktan sonra kaynamış soğuk 

' ile yıkayınız. 

• 
rn,ıeri beyazlatmak ıçın köylli-

Bu yazıyı okur okumaz derhal baş
layınız. Vakit geçmiş değildir. Yarın 
sabahı beklemeyiniz. Derhal bu sa
bah başlayınız. Camları açmız. Geniş 
nefes alınız \'e şu altı hareketi evve· 
la ikişer defa. sonra tedricen sekiz, 
hatta onar defaya çıkarınız. Şu resme diHaf/ice bakmca güzellik idmar.lartnın hareket- ler ~unu yaparlar. Ceviz yaprağı • 

ferini kolayca anlarsınll... nı kopararak iyice bununlh. difleri-Muhakkak ki, ilk defadan sonra 
harekete alışkın olmıyaıı adaleleri -
niz ağrıyacaktır. Etleriniz çürümüş 
gibi sızlıyacaktır. Fakat devam edi
niz. Cesaretiniz kırılma.sın, mutlaka 
muvaffak olacaksınız. 

nk gtinleri güçlükle yapabildiğiniz 
hatta belki de hiç yapamadığınız ha
reketleri yavaş yavaş en mükemmel 
bir şekilde yapacaksınız. Bu hareket 
lerden birincisi beli inceltmek ve sırt 
ta ki adi.leleri kuvvetlendirmek için 
d.ir. tk.inci&i koiıan ve göğüs adelatı 
ll.J kuvvetlendirir. UçUncU ve dördtin 

r.ü karrn ve mide içindir. Beşinci ve 

altıncı ise kalça ve bacaklar için mü 

kemmeldlr. Bu altı hareket ile bütün 
vücudunuzdaki adelatı hareket ettir
mi~ olacaksınız. Bütün ev halkı bu 
jimnastiğe iştirak edebilir. Çocuklar 
için ve büyükler için de fay dalıdır. 
Derhal başlayınız. Memnun kalacağı 
nrı:a hiç şilphe yoktur. 

Bir Doktorun 
Kadınlara 
On Nasihatı 

Uzun senelerdenberi asabi hasta • 
lıklarm tedavisiyle meşgul olan ma • 
ru! bir Fransız doktoru kadınlara on 
na!!ihat veriyor. Bu doktor, daha zi
yade kadınlarla meşgul olmuş, onla 
rm ruhi zaafları mevzuunda kıyınet· 
li tetebbiller yapmıştır. Şimdi bu on 
nasihati yazalım: 

1- Kadm anne oluncıya. kadar iqki 
h iç içmemeli. İçki genç kızda. daha 
tahripkar tesirler yapar • 

2 - Anne olan kadın çocuğunu 

mutlaka kendi südiyle beslemiye ça • 
lışmalıdır. Çünkü ana sütünden mah
rum bilyüyen çocuklarda ruh zayrf
lığr daha fazladır. 

3 - Güzelliğini' muhafaza etmek 

istiyen kadınlar viloutlanm fazla !I · 

kan elbise ve ayakkaplar giymemeli, 

kemer ve bağ gı"bi şeylPri çok sıkma· 
malı • 

4 - Kadınlar konuşurlarken faz • 
ıa bağırmamalı, kendilerini fazla sık
mamalıdır. Vücudun herhangi bir 
tarafrna verilen zorluk güzelliğin bo
zulmaJ1mda çok müessirdir • 

5 - Kadınlar fazla et yemekten 
çekinmelidirler. 

6 - Çok gülen kadının yüzünde 
buruşuklar daha. çabuk peyda. olur. 

7 - İfrat dereceye çıkan spor, ka 
dm için çok zararlıdır. 

8 - Açık hava kadın için kuvvetli 
bir koruyucu ilaçtır. 

9 - H'C?r Jcadm otuz bet yaşmd:ın 

,-. .. --............. .' ........ ...... - . .................. , •••' ni uvarlar. Bembeyaz olur. 

i
t ''Ne yemek yaotırayım ,, i ~ş etleriniz zayif i!e her !abah 

lnnakına tozile uğuşturunuz kuv • 

Sualine cevap!ar - ve-tle-nir_. -----

Aşcıbaşının Par.artesl - Tavuk suyuna "chriye çorbası, kimyonlu sahan köftesi, 
lspa.nak kavurması .. Kaymaklı kaysı kompostosu. 

Sah - Tarhane çorbası, bonfile patates püresiyle, zeytbyağh bakla $ 
ezmesi, irmik helvası. ı 
Çarşamba - ~~lık ~?iması, etli patates, kaz palazt fırında, lalanga. 
Perşembe - Cıger kulbastısı, zeytinyağlı lahana dolmM1, havuç t 
kızartmasr, baklava. • 

Cuma - Su böreği. kuzu fırında. zeytinyağlr kereviz, eI~~ürcsi.;ı 
Cumarte.-;i - Düğün çorbası, çerkez tavuğu, sigara böreği, erik 

kompostosu. 
Pazar - Sebze çorbası. güveçte pilav, etli bamya, reçelli krep . 
Bir kariimiz diyor ki: "Yemek listeniz için hir arkada.')ımta müna. 

ka.5a ettim. (Bu kadar. müteneni yemek lıan~i e\"de :rapdır! Bunlan 
ta\·sire etmek insanla. ô.deta eğlenmek! ... ) diyordu. Ben de kendi~lne 
anlattım ki her,:ün i~in birkaç ~·emek tın·siye etmekten maksat, bunlar 
&rn.cıında bir veya iki4iinJ seçmekten ibarettir. 

Mec;ela biz hergün bir \'eya lki yemek seçiyoruz. Fa'kat 1istcyl kefllp 

1
. mutfa.ğ~. a..c;ıyonız. ~'Ne ;reme·k yapalım?,, diye hergün her e\·de ~rulan 

suale mukemmel btr ceYap olu~·or. Böylece çok işimize yarıyor.,, 

Karilmizin hakkı \'ar. I...lstoof'n maksat, herkese seçmek imkanım f \'ermek ve "ne yemek yaptı rayını?,, her e\·de hergün sorulan suale 
ı cenp bulmayı biraz kolay la~tınnaktır. 

•.............. , ........................................... . 

Tavsiyesi 
Yoğurt Tatlıst 

Altı yumurtayı gayet iyi çalka. 
lamalı. Yarım kilo yoğurdun kay
mağrnı çıkararak içine karıştırma
lı. Bir fincan içine şeker ve koyl\.lca 
bir hamur haline gelecek kadar dıı 
irmik koymalı. Bir kahve kaşığı da 
pastalar için kullanılan maya tozu. 
nu da ilave ederek çok iyi kanştır
tnB.lı. Tepsiyi yağladıktan ııonra ha 
nıunı boşaltmalı ve mutedil fırında 
pi$irmeli. 

Yedi yfu: elli gram şekerden y&
pılmış $erbeti soğuk olarak fırın. 
dan çıkınca üzerine döküp ağzını 
kapamalı. Bir saat sonra baklava 
teklinde keserek tabaklııra boşalt. 
malı . 

ANNENİN KÖŞESi: Güzel Bir Gece Elbisesi 

Evlendikten 
Sonra 
Oğlum sizden aldığım ıııektup • 

ta. nişanlınızın evlendikten sonra 
da çalışmak istediğini yazıyorsu • 
ııuz. Ve bunun sizin hoşunuza git
mediiini söylüyorsunuz. Hakkı • 

nı z var. Yeni k urulan bir y uvada 
erkek kadının evle meşgul olma -
sını hariçte çalışmamasını şüphe· 
siz ister. Fakat böy le bir arzunun 

önüne geçmek te güçtür . Zor la v"az 
geçirmek kabil olnıaz. Zamanla ka 
dın dışarda çal ışmaktan vaz geçer 
tabiat ile evine döner . . 

Anne oldukt an sonra artı k bir 

kadın şüphesiz dışarda çalışamaz 

o zamana kadar zevcenizin dışarda 

çalış.masına maııi olıııayınız, yalnız 
onun derhal anne olmasına gayret 

ediniz, yuvanıza hem kadın hem 

çocuk birden gelecektir. 

Belki tekrar çalış ı r diye hatırı ~ 
nıza bir ih t imal geli r. Fakat bi r 
müddet dı,arda çalışmadıktan son
ra evde oturmıya evile meşgul ol
mıya alışacaktır. Çocuğile ve evile 
meşgul olmayı tercih edecektir. 
Buna emin olunuz. 

sonra az, fakat kuvvetli gıdalar ye
melidir. 

10 - Uykusunu tam uyumıyan 

kadın, hayatını ve bilhBA!a sinirleri
ni ıebiı-leı'l'\iş demektir. 

Çok açrk renk gri satenden geoe elbisem. Onündeki büzgüler hem el
bisenin ön tarafını süslüyor hem de arkada kemer teşkil ediyor. Bu el· 
biae Robert Pi.ızuet'indir. Ve pek u rtftir. 

Sizin tipinize şu 
şapkalardan ha.ngisi 

daha iyi yakışır? 
Şu. r~simlerde dört kadın tipi görüyorsunuz. Evvela bu tiplerden 

hangısıne daha çok benzediğinizi ara.ştrrrnız. Sonra her tipin şapkala· 
rmı gözden geçiriniz. Bu resimlerdeki ayni kadınların bir şapkası ya.• 
kışnuş, diğeri tiplerine yakışmamış. Bunun acaba sebebi nedir ?. 

Bu gruptaki kadının burnu uzundur. Uzıun burunlu bir kadınm, alnı 
açık ve arkaya doğru kaçan bir şapka giymesi büyij.k bir hatadır. Bu 
tarz ş_apkalar moda dahi olııa o tip kadınlar bunlJı giymekten kat'iy• 
yen gıymekten kaçınmalıdırlar. • 

"'-:;' • ' 

Şu ikinci gruptaki k"'-dmrn burunu havada4ır. Bunlar !ipsivrl ve yftk
sek şapka giymemelidirler. BiW<.i.s yassı ve hafif kenarlı şapkalar )'U.. 

!erine çok yakışır. 

' ~ 

' . "---..._ ·. \ 
\ 

lşte üçilncU gruptaki kadmm yüzünde göze çarpan nokta çenesinin yu. 
varlak ıJekilde ~ağı doğru kaçan bir hat teşkil etmesidir. Bu tipteki 
kadınlara da açık alınlı şapkalar yakışmaz. 

---~ ... ~~~-· --....., 
~ 

Şu dördUncu gruptaki · .iradının tee yu.zu genış, biınassa çeue kıımu 
kuvvetlidir. Bu tipteki kadınlara küçücük sivri şapkalar yakı~maa. 
Bunlar kenarları geniş ve enine doğru uzanan şapkaları daima tercih 
etmelidirler. 

Vel~Mıl her kad:m evvel1 tipini bilineli. Sonra o tipe yakışan şapkayı 
seçmehdir. 

Anne ve çocuk bakımı 
Çocuk bakımı mevzuunda bir ta . 

kım kaideler vardır. Fakat çocuğun 
yaşına göre, bazı tavsiyelerde bulun· 
ınak daha faydalıdır . 

Bugün Yeni doğan çocuğu Ple ala
lım. O meçhul bir varh!<tır. Yalnız 
kımıldar ve ekseriyetle ağlar. Hisle ~ 
rini, ihtiyaçlarını ağlamak suretiyle 
izhar etmek, çocuğun, bebeğiıı b~lı· 
ca vasfıdır . 

Hatta son tetkiklere göre, bebek 
hazan hiç bir sebep yokken bile cayır. 
tı koparır . 

.Annenin yapacağr ilk jc ço~uö-un 
- ~t ~ 

agla.ma sebebini keşfetmektir. A~aba 
niçin ağlıyor? Bu, o kadar güç bir 
mesele değildir. Çocuk başlıca Uç se· 
heple ağlar: 

İşte o zaman da bebeğin ince seslııl 
duyarız. 

3 - rlahatsız olmuştur. Altı .kir • 
lenmiştir, bir yerini pire ısırmakta • 
dır. Çocuk böyle vakitlerde de ferya. 
dr basar. 

Siz anneler, ağlıyan çocuk karşı • 
!mda derhal bu üç sebe1:1 üzerinde 
araştırmalar yapınız. 

Çocuğa meme vereli çok olmamış • 
tır. O halde onun aç olduğunu zanne
demezsini<.. Bu takdirde geriye kalan 
ik; sebep üzerinde durmak gerektir. 
Hemen kundağı açıp altına bakrnız. 

Kırletmişse temizleyiniz. O zaman 
masum yavrunun feryadı kesilecek • 
tir. Eğer altı da pislenmemişse has 
talığma hükmetmekte hatanız olmaz. 

1- Karnı aGtrr. Boş midesinin ver- Ve derhal doktoru çağırarak onun e. 
diği ıstırabı ağlamak suretivle izhar line teslim edersiniz. Müteha!sıs bir 
ediyor. • uk d kt • ' • çoc o onı, yavnıcugun feryadını 

2 - Hastadır. bir veri ainyor. dindirecek tedbiri derhal altr. 
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Bakırköy bez 
No. 30 YAZAN: ZIYA ŞAl(JR fabrikasının 1936 

''Yezide söyleyiniz. Eğer h~yatıma kasdetmiye - yıh çahşmaları 
C '- • Bet yıllık endüstri programımıza uygun olarak tesisatı geniş-

egıne yemin ederse Hilafetten feragat edeyim letilmit ve yeni makinelerle teçhiz edilmiş olan Sümer Bankın 
- Pek a . . . 1 . I ı Bakırköy Bez Fabrikası, iıtanbulda, modern Türk endüstrisinin 

rııı.. -~l .. Bunun cevabını, ya- çevırebilmlfti. 1 Melfil nazarlannı kapıya çevirmi•. ,erefli bir mümeaaili halinde daima artan bir randımanla rabş-
•erecegım. y ba k · G · b" h ' .., ' ~ De . . ezıt, oasırun huzurundan çı ar I ti. a 1p ır ve ım ve vesvese ile, kt dır 

kat ~·· Minberden inmişti... Fa- çıkmaz doğruca kendi sarayına git- saatlerce kendisine hUcum edilmesi- ma a • . • .. . 
..:_ ı;ı:berden iner inmez de; rniş .. Ertesi gün yapılacak biat me- n. beklemişti. Ve en nihayet, başının 1~34 başın~a mev~ut ıg sayw an~ak. ~ç hın . olan bu devlet 

lfaz ~: ~ama harekf't P.deceğim. rasimi için hazırlık yapılmasına emir ucundan aynlmıyan Dahhak ile l4iiB- fabnkası, yenıleşmesınden sonra.~ bın lgle faalıyete koyulmuş 
~~orülsün. vermişti. lime, dönerek: ve piyasada kendine büyük bir ıtıbar temin etmiştir. 

1 vermişti. Muaviye !Be, derhal hekimlerini -:-- Korku, ~an.~ .her i.l!ltı~ptan ağır Biten yıl, Bakırköy fabrikası ------------· 
Muaviye meflüç celbederek: gelıyor. Hatta, olümden bile .. Yezi- . . k .. . · t B d 

Aradan - Beni, yarma kadar fU yataktan de söyleyiniz. Eğer hayatıma kaadet ıçın ço 11\Ulaıt ve memnunıye orsa a n 
lıtııa"iye ' S::le~ . geçmifti Artık kaldırınız. Size, servetimin yansını miyeceğine yemin ederse, hili!etten verici prtlar içinde geçmişt:r. 
Bu llltiddeaet n ikı Y&fIDa gelm19ti. bahtedeyim. feragat edeyim. J.936 nm ilk on ayı zarfı.nda fab -
kin zarfında son derece tem De · ti M · · k dı De · · 
)( ı..~e ihtiyatla ha~et ettiği için tes" ;::' .. alt uavıye~~n mat s~ ;,;;: mıştı. rikaya cbf&QCJan verilm1' olan aipa: 

de
e"&e Ye Medinedeki mubaliflerl ı ln, a anatı og una ~ e l yezidin "teminatı rifler, 1935 aeneainin ayni devreaı 
l1ıı bir .. • . . . mek .. cap ederse, onunla mucade e- zarf da alman ai · 1 auaran 
lıltıa . sukun ıçmdelerdi. ye girişmekti. Her an babasından haber bekliyen m . P&l'lf ere .. 

alınan 

beyanname 
art ..... _ vıye, ihtiyarladıkça fişmanlığı Hekimler d h 1 b" k tedbirle- Yezit, babasının teklifini derhal ka- yüzde 120 nıabetinde bir tul&lık goa-
,_;~tı. M.. . .. ' er a ır ço . ü F b d z h" B lıir haı al uzıç ve _taha?1mul.fersa re baş vurmuşlar; Muaviyenin muh- bul etmiş; babasını öldUrıniyeceğine termektedir. Fabnkanm pamuk m - ırıncılar a cma a re or-
~)tye Qlıştı. Hususı hek~mlerı Mu- telif azalanndan kan almıtlar; 0 za- dair teminat vermişti. bayaall ayni aylar eanuuıda 1935 te sasmdan aldıkları musaddak un 
S ~Yası sert ?lan bır yerde manın bilgilerine göre, ne mümkün- O zaman Muaviye, müsterih ola- 774.-t24 kilodan 1936 da 806.965 kilo- beyannamelerini de daima yan
llileıı ".91Ye etmışler.. (Ebva) de se yapmışlardı.. Fakat, hiç bir şeye rak Emevi rüesasından ve Şam e,ra- a yOkııelmi9tir. Bez imallb da larında bulunduracaklar ve her 
ııu IQeykie çadırlar kurdurarak o- ff k 1 f d · k" · · h Y Ol'a) . . muva a o amamışlardı. ın an yetmış ışıyı uzuruna iate- 3592 982 metrodan 4 270 068 metro- talep vukuunda Belediye me-

li'ak ' nakleylem1flerdi. S it t y • d • r mişti. Yüzünün mefluç kısmını, bir · · · 
lrua .at buraya naklin ertesi günü, a.: ana ezı e 1~.11.0 olan ipekli mahrama ile kapıyarak, hafif ya çıkmifbr. Bu rakamlan mütalea murlarına göstereceklerdir. Bu 
etn.ı~~enın bir tarafına nüzul isabet MM . rur vihe saltanat dildşkuntil bo ve titrek bir sesle bunlara •u sureue ederken 1930 aeneai bütün imallt ye beyannameyi bulundurmıyanlar 
. ~~ A ~ 1 yüzün' • •• b" uavıye, n ayet mukad era a - y 

taralı · ~;ı.ı çarpı_mış; un . ır yun eğmifti. Artık hilafet ve salta • hitap etmişti: kdııunUD ancak 1,5 milyon metrodan cezaya çarptıplacaklardır. 
~kdakınefluç _hır bale gelmişti. natı, Yezide terketmfye karar ver- - Ey, zevatı kiram!.. Allah için ibaret kalmlf olduğunun gözönünde 

+ .... _ a. &rfı daima makbul ve mub ti .. ı · Be d b t d 
"""fCIQ &'örün . k eh . t mif . soy eyın. n en oşnu musunuz, tutulmaaı fay alı olur. 
~~~il MuaVi~:yçeeh~:sini o :::ı~~ rafErtesbi" ~k··n .. h~lk yine aarabyıkn e.t- değil misiniz!.. l Fabrika bundan ba,ka 1936 nm ilk 
·ı.uıce f ma ın mıııtı H ecan er esın Muaviyenin muhatap arı, cevap 806 k 
b evkalide müteeBBir olmUf.. . . 

1 
. . y • ey '. h on ayı zarfında .483 kilo pamu · 

<ıU.Uai hiz . ard sınır erın1 germişti (Emevı) ane - vermişlerdi: . . 
1 

. f 
ba.k metine memur olanl an danma me 1 .1 1 bütün taraf - Senden; yerden göğe kadar ipliği Jma etmış ır. 

-,. a, huzuru hi k" . gırm· e nsup o an ar a b "k . ilk 
illeti içbı emir na ç_ ımaenm tarlan, (Yezit) in lehinde nümayü,- memnunuz ... Bizi, (Ali) gibi bir gad- Fa n anın ae?enın on ayı za~ 2 ŞVBAT SALI 

Muavt Ve1"DU41ti ler icra etmektelerdi. Artık, Muavi- dar ve cebbarın elinden kurtardın. fmda satıtlan bır evvelki yılın aynı p 0 , 
0 1 0 , 

h bir ıa{~ her ~~afı aımaıkı kik.apa- yenin varlığı unutuluvermişti. (Alil ye ve onun (Ali evladına) la - müddet zarfındaki umum satışlarına 
ra van ıçınde, Şamda sa- Halk b - d M · net olsun · d · · yüksel · t" yına getiriınt1't' H kimi taraf m u ugultuaun an, uawye . nazaran yüz e yırmı mış ır. 
daıı, büyük bir dik

1
: keti teedar . . m nin kalbine bir ürkeklik gelmişti. Oğ Bu tel'ine, Muaviye de iştirak et- Fakat devlet aatışlan istisna edilir • 

&'İlifilnıişti. Fak t arfa edil b~tı.~e lu Yezidin, bir an evvel kendisini öl- miş, ve sonra sözlerine fÖylece de- valnız pıy" asaya yapılmu• olan sa_ s:e~:ar 
r a ' B e en u un .. . d k k bü ""k b" l . ti ae, ~ .., al'l'et, bota gitmifti d~rtmesın e_n orkara : yu ır vam ey emış : bflar arasındaki fark, 1936 da bir l u ,., .. ıı .. ız 

Y 
. teli.t ve endife içinde idi. (Arkası var) 

250 
" .. •C' 

ezıt Şama ıeliyor evvelki seneye nazaran yüzde ~~ ~~~h~~ tr. 

rııı~u IU'ada (teatL.,j:iwnua,.~-~-- ......._............ niabetinde bir fazlalık gösterir. .l lıa'- 1\,1 t ll 

tı L.cvı 

1 t-•lurıD 

616.-
1 .. J -
l ıJ -
1'u -
8U-
16 -

)IJ -

l •J -
63 -•. •v ııetln• gezme~ ldt ... • l 1 o·. G UTLE R B ' ~· nlzul laabet ettiğini haber •· 1 ec. mi.yon 't. 4-cıı ''" vu •u• 7!1 -

almaz, •üratle (Şam) a gelmişti T 
ı S 1 n11 lt -

~~:ı sarayı, derin bir teessür için- LOKMAN HEKiM Liralık fındı k 
1 M•rk ıs-
ı Zlou 20 -

lbitti. · Hal~, .•arayın etrafma birik • ~~..--~-.::or:s ..-... _. u..--.. U..-W 
Peaıo 21 -

Oldu (E~müminin) in ne halde Yı·ne afecıı· hastalıklar s t ld 
20 '-CJ i l -
Uıaot 411 -

)Ük !':111U ogrenmek için herkes bü- az y a 1 1 • .. ırurnno 

Altm 
Banknot Ye ?" Babıraızlık içinde idi. 

bflw:!t, babaaını görmeden evvel, çocuklarda az atef devam ettiğı 1 yok oldujuna hükmetmekte acele Gireiun - Son bet ay zarfında bu ç • it 1 r , 
ttııı:nıerle temaa etmifti. Artık bü • vakit, çocuiun huyu de&işıp deiif etmemelidır. O az •tefi yine takip radan ecnebi memleketlerine gonde- Londra 

l'e İfakat ümitlerinin kesildiğini öğ- medijine, ıeceleri uykusunda sıç· et.mek ihtiyatlı olur. rilen fındıklann kıymeti 5 milyon Nevyork 
nını,u. Ondan aonra babaıınm bu- rayıp sıçramadıjına çok dikkat et- Genç kızların bazılarında az &· 761199 liraya baliğ olmuştur. Bu Pariı 

'1ıruna. rinni.ş; elini öptükten eonra: mek llzımdır. tef haftalarça devam eder, her ak· yıl mahıul,Unden henüz satılmamlf M lano 

.. ::_Ya., baba! .. Daha çok zaman ya- Vakıa basit bir hazim hastalıfı t•m meydana çıkar. Tabiidir ki 150 bin kantar fmdık daha vardır. Brüksel 

~ı arzu ederim. Fakat, görUnU- da çocutun huyunu deiittirir, uy- akciier veremi hatıra &•lir. Hal· Bunların da iyi fiyatlarla satılması Atina 

)et '-7.aran, ecel kapıda bekliyor. Şa- kusunda sıçramalar ıetirir. Fakat buki ıünün birinde ate, birdenbire mümkün oluraa, 3 milyon lira temin ~:~;:r• 
ıı .... !'na bir emrihak vaki olW'B&, mu hazim hastalıtwıa k&rfı alınan ted kaybolur. Acaba neden! Belki mi- Amıter Jam 
;ıner bana çok mU,kUllt gösterir- birlerden bir sallh ıörülmezse, dede veya barsaklarda hazimsiz • edileceği beaaplanmaku.dır. Prac 

da. Belki de, yine bir çok kanlarm fazla olarak, çocujun nef8si daha liklerden hasıl olan zehirli madde- Viyana 

larakiııınesine sebebiyet verirler .. Bun ziyade kaçar, yalnız kalmıya te- !erden. Şurası dikkate dejer ki, Petrol H-L-rlerİ Madrit 
baıt llleydan vermemek için; henüz mayUI ederse, 0 zaman bir çocuk böyle, akcifer veremi bulunmadan, uuv Berlin 

haYatta iken hillfeti bana terket. hastalıkları mütehaasıaına mUraca· akf&mları çıkan ve haftalarca, ay• Jlomanya hükumeti memleketten Varşova 
~ · at için acele etmelidir, çünkü bu iare• ıUren az atat en ziyade pnç ihraç olunacak petrollerin pefİD pa· :::::;•te 

lfl "t'Zidin. bu ıözlerl, Muaviyenin çok &il.metler menenjit hutalıjını ha· kızlarda olur... r& veya aerbeat: döviz ile ih~ edile- B~lcrat 
CÜJıe Citmı,tL tıra ıetirirler. Az at.,te birlikte öksUrUk ve M bllecejbıt ve bqka biç bir ,ekilde v,,k..,hama 

'k..::- l!:y oğlum! .. Senin bu ıözlerin, Ancak, bu hastalık hatıra 19lin· fes alıp verirken ıöiUıte hırıltı ihnca.ta ınüaaade edllmlyeceğine ka :!:;~:Vı! 
ı;unı içln manevi bir ceza ve azap- ce, onun neticesi her vakit vahim bulunsa bile yine hemen akcijer rar VVl'niftir. Bu karar Romanyadan 1 ,, it v , 1 ~ 1 

,, -
1030-
24!1-

6 115 -

0.79505 
\ i.0475 
15.1025 

4.7134 
d8 7175 

3.4736 
64 935 

1 4517 
22 7975 

4.25 
ı 1 3675 
ı 9756 

4.20 
4.4642 

l08 76152 
34.5770 
2 7R88 

2'4 94 
3.1485 

-·· Görüyorum ki; benim sıhhat ve demek delildir. Bu hastalık her • veremi oldujuna hükmetmemeli, klerinr ile petrol a1ınakt& olan Al-
Yatundan ziyade, bir an evvel sal- vakit verem hastalıjwıdan ileri ıel yalnız iyice bir muayene edilmeli· manyayı mötkW mevkide bırakmIŞ-

laııat lllakamma geçmeyi dU,Unüyor mez. Bazılarında verem menenji • dir. Bazılarında basit bir brontit tır. 
Anadolu I ve Il kupon kesik 

f. ılaom 
lluı.. Şu tnda ben (Ali) ile (Hasan) a tinin allmetleri tekmil toplandıjı öyle az atetle birlikte ıöjüate h1-
ettikleriJni çekiyonım. Şu ölU:n dö- halde, hastalık veremden batk• bir rıltı hasıl eder. Şüpheyi kökünden 
9eftııc1e, ufrunda 0 kadar fedaklrlık Mbepten ileri ıelmiftir ve çocuk kaybettirecek Röntaen muayenesi· 
~ evlldım taratmdan, B&ltanab iyi olur. Onun için mütehassısa dir. 
;:ı:ke icbar edüiyonım. Yani; ne ek· müracaatta acele etmekle beraber Kalb iltihabı da bazılarında sO· 

• • 
llaztranda cihan petrolleri ıçin Pa 

riate toplanacak olan Udnc'l petrol 
konıreslne iftirak edecek olan Ame
rika petrol mUeue11ıerfnin delerele
ri yüz kifiden ibaret olacaktır. 

Merlrez Banlra11 

fıı•••-ıııor 

Tiirk Borcu 
t. KMnı 8 C 
Sıvaı - Erzurum I 

• 

~ 4 t •• 

620.-
l .. . -
l I -

l ~' -

8 -
22-

) 

d 
6'1-
811 -

4 

28-
U-
23-
14-
sı-

1032-

15115 50 
0.79275 

17.0325 
15.09 
4.71 

88 6 s 
3.47 

64 88525 
1.45 

22 78 
4 2465 

1 l 3584 
ı r52 
4.1910 
446 

108 6780 
3455 
2 7R66 

2•915 
3.1460 

39.60 

99,-

22,95 
9 !10 
115.SO 

Praneaya 
1
: 38 yılm:S., alb milyon BoraaJa hararetli iıleı oluyor 

ton bam petrol ithal edllmlttlr· DUnkU kambiyo borsumda bara-

ci::• onu biçiyorum ... Şu anda, ken- merakta hiç acele ıöstermemeli· rUltüıUzce, yalnız az atet hbıl 
ı. zntıdafaadan acizim. Onun için dir.. ederek yUrUr. Kalb önceden zattft 
ııt...._kltttnı kabul ediyonım.. Yalmz, ten Çocuk olsun, 19n9 olsun, bazıla- bozuk olıa bile, ikinci bir iltihap 
~~ feY rica edeyim. Bir kaç JÜil, rında devamlı az atetl• birlikte••· olur da yine öylece az bir atet""f 

• • reiu i.fler olmuttur. Evvelce ifaret 

ltalyanlar 
balık 

alıyorlar 
Dün tutulan ve toptan satılan ba· 

lıklann boylarına göre fiyatları şu· 
dur: Barbunya 180-250 Tekir 3-80,, 
Kalkan 60, Pisi 100-150, Levrek 110-
150, Deniz Kefalı 60, ÇUmUt 50, Mer
can 30-80, uskumru 38-40, lstakoz 
175-250 kuruştur. DUn de Orkinos 
tutulmuştur. Ton ba lığı denilen bu 
balıklann kılosu toptan 5-6 kuruşa 
İtalyanlara satılmıştır. 

İki gün içinde İtalyan vapurlan 
ihracat için 45 bin çift torik satın al 
mışlardır. Yunan gemileri torik pi • 
yasasını pahalı bulduklanndan az 
mal almaktadırlar. Dün balıkaneye 
üç motör dolusu torik gelmittir. To
rik fıatı adedi 29-30 kuruşa satılmış
tır. t 

Sam una hamsi gönaeıiliyor l 
Dün kayıklar dolusu hamsi tutul

mu tur. Kilosu 3-2.20 kuruşa toptan 
verilmi tir. fstanbulda Arnavutköy 
ve Haydarpaşa , Adalar civarında tu
tulan hamsilerden dün buz içinde o
larak Samsuna hamsi gönderilmiştir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

~-......... ............... 
ı - İthalat: Buğday 240 arpa 30 

yapak 35 1 
.! çavdar 15 tütik 9 1:! ke

pek 15 pamuk 1 un 86 kuşyemi 5 iç 
f mdık 2 lÇ ccvız · " irmik 2 zeytin ya 
ğı 50· " fasulye 19 1 :! mısır 108 ton. 
Beyaz pcynır 320 kilo. 

İhracat : Tiftik 49· 4 af yon 5 ton. 
2 - Satışlar: 

Buğday sert kilosu 6 ku1uş 34 pa· 
radan 7 kuruş 10 paraya kadar, arpa 
kilosu 4 kuruş 271 _ paradan :5 kuru• 
şa kadar, çavdar kil08u :5 kUl'Uf 311 
paradan 6 kul'Uf& kadar, Keten toluı 
mu kilösu 9 kuruştan, Mısır san Jd • 
losu 5 kuruş 10 paradan, SUAJD ki· 
losu 18 kuruş 30 paradan, ceviz içi 
kilosu 37 kuruş 10 paradan 42 kuru-
a kadar, Yapak Anadol kırkım kilo

su 62 kuruştan 65 kuruşa kadar, ke 
di çifti 190 kuruştan, Çakal çifti 220 
kuruşta.ı 250 kuruşa kadar, Kunduz 
çifti 700 kuruştan 1000 kuruşa kadar, 
Porsuk çifti 625 kuruştan 650 kuru· 
şa kadar, Sansar çifti 2915 kuruştan 
4000 kuruşa kadar, Tilki çifti 470 ku 

ruştan 700 kuruşa kadar, Vartak çit 
ti 1400 kuruştan, Zerdeva ~itti 4200 

kuruştan 4600 kuruşa kadar, t&vf&ll 
adedi 25 kuruştan. 

• 
DUn zahire borsasına 16 vagon but 

day ve iki vagon arpa gelmİftir. Çav 
darın bir ay müddetle teallm için ta 
lıp çıkmış ve 4-5 vagon kiloeu 6 ku· 
ruştan satılmıştır. Bugday gevpkll• 
ı:.rıni muhafaza etmektedir. Arpalar
da biraz duşukluk görülmiiftür. Su· 
sam fiyatlarında yirmı para yüklek· 
uk vardır. Bugday ıhracatçılan 6,30-
ö,35 kuruştan ~1; bugday almlya 
baflamışlardır. 

Sümer 'Bankta 
""«1't. Böyle, çarpık ağızla ballan Jcıntı ve nefes darlılt bulunur. 0 dana çıkarabilir. Bu ikinci Htlhap 
~a Çıkmak iatemiyorum. Belki vakit akcilerde yahut onun zarın· ehemmiyetli olmakla beraber, JIM 
t.~ bir kolayını bulurlar. Hu- da veya yUrekte bir hutalık hatı- telif& IUzum yoktur. ÇUnkU kalfJ 

Ankara, - '.ı.i:Lll ıu~»-~Wdeıa) -
Oeml iatut te.,&hlatmda petrol ettiğimiz cllinhurıiyet merkez banka- Sumeı &nk wnwn müdür muavini 

nakliye ıeıntıerlnln in•l8"'• fazla amm blaeleri 99 liraya çıkmıt ve iyi rlalit ıae ba§ıadı &nkııcılık uınum 
ehtlıUliyet verilmekttdir· Geçen Mne alıcı bulmuttur. Anadolu tahvilleri oıudür mu.ıvıru Osman Nurı de iki 
petrol Pmileıiniu tona) 652•202 evvelki günün fiyatlarını muhafaza ay kalmak uzeu' Avuaturyaya lritti. 

.--.ın y\lzUmdekt eurlerini düzelt • ra ıelir. iltihabi birinci olsun, ikinci olsun 
~r.e nıuvattak olurlar. O zaman, Akcipr zarının iltihabı bazıla- rumatizmadan ileri ı•llnce tedavi· 
'""4Ull huzurunda, hillfet ve aaltanab rında sadece az at.,ıe yUrUrkert ıi kolaylatır, hiç tehlike lcalmu. 
"ııa terkederim. pek az sıkıntı verir. Halbuki hekim Az ateti ehemmiyetsiz saymama 

l>enu.,u. muayenesinde zarın içerisinde bir lı hemen hekime mUraout ederek 

l 
ttytizüne bir mendil i;rterıtn,, çok su bulundutunu anlar ve has- l;ice muaJ•M olunmalı~ fakat .. 
leıtt · ti tavı hemen vat•~a vatırarak sıkı hemmiyetli saymakla beraber me-

' buna muvafakat etmellllf : 1 ı ... 1 r-.11a. tef••• dl yer vermemeft4ir .. 
- Ne be•- baba. y11...ı'ne bir perhize koyar. Zarın içerisindeki - ~ 

a.ı 111 var, • IPI.& • ÇUnkU, iki ...nncten beri yazılarım-
eııdil örte · B .•• n.. bi t mera.al- suyu çıkarıp çıkarmamak onun ... ... raın. Ua...-, a da ıördU.5lınUz. az atetH hMtakk· 

-ı icra olunmalıdır. takdirine bqlıdır. .... Mm 1....,,1 1 l>iYe babaaım tazyik& girifmiftl. Bazılarında akciJer veremi b.,.. !ardan bir çotu • m ,... 0 
• 

..& .... _. lan11oında, belli bafh olarak, val- maki& blrabfr ~iti kabil olM 
.... ~~ Muavtyenin teeutırll. 10n 1 ,.vıerdlr. Sizin yapacaltnız "'' 
-""'l&Qe- -1-1-t-t un .. -n. htın'"""• nız aktarrıları biraz at., yapar. Ok ı 
a.ııı., JV ·~.... .u.l.&U6- •- -az ••-- kendin._ ~ alleniz· -g41l'ara.k sUrOk pek azdır, yorpnluk ta bel- . ._.. ı 

Y : li beliniz olur. Kimisinde balgam de olsun. devam edince onu tak P -... - a. Yezit!. Hiç olmama, yan· et-k .......... nn sabah ve ak,am .,. kadar ,___ ç ba muayenesi ve ıöjUıten alınan film ...... , ....... .... . 
•·- Baun:t .. Bugiln, arpın • de---inl kaydetmek ve heklmı-
"-ll' r .. _ ba ı1an biattan haatalıjı meydana çıkarır. Fakat .......... 

· ~,am gttnU, yap nlze muayene JUzumunu hatmnız-bunlardan bir netice çıkmua bile, 
amaktır. 

iken bu Mile dokus bin• çıkmI.Jtır. . •· 
ıı:n ful ıiı1ain malik olan etmiftir. Mümessiller 42 25, Anadolu 
mgllıer::.troı p e tabvill~ri 39,60, Anadolu Iıiaeleri Soy adlan için 

24,40 üı-acm Aalan çimentosu 14,60 Ankara, 2 (Tan muhabırinden) _ 

1 U MAN HAREKETLERi 1 
BUCb UmannnııAan gideCek va • 

pmt&r: 
s.at 18 ele C.nü1rale • Bartma, 

20 ele Anafuta BaacbrmaJ& 
Ballln Hmannnga pJecek vapur -

lar: 
Saat 1,1&5 te Ufur hmitten, 15,40 

ta Kocaell Mudan.Y14kn, ,30 Çanak 
b1e Bancfirmadan 

liraya çıkmıfbr. Türk borcu, Pariate Birçok yerlerde aile reislerinin &oy a-
315 frankta açılımt olmuuıa rağmen dı beyannamelerine reşit çocuklarını 
23,<MS liraya kadar yükaelmif ve ak- yudırmamalan.yilztinden cezaya çar. 
f&Dl üzeri 22,90 liraya dUtmllftilr. pıldıklan . Dahılıye Vekaletinin naaa-

• n dıkkatini celbetıniştir. Vekllet a-
lo,.,, dıpndoAi muameleler il.kadar makamlara bır em\r gönde • 

Dona dJtmd& ecnebi tahvUlerinin rerek umumi kanun ve ~ 
n,..ıı.ı borudakllerden pek u fatk uygun olmıyaıı bu halin önüae ...-.. 
Iıdır. 1903 tarihli Mısır kredi fonaiye mesinl ve reşıt çocuklarım il/OY,.., 
sinin a1Jt ftyab 09,50, satış fiyatı da beyannamesine yazdırmıyaıı aile ...,. 
100,50 liradır. 1911 tarihlisi ise 95- lerlnden cı:aza aıınm.ımu :u bildmn ~ 
~ liradır. tir. 
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Kulelinin genç ve dinç fa/ebesi bir merasim duruıuncla 

Cesaret Sporları 

Teşkilatı 
Esasiye 
Kanunu 

[Başı 1 incide) 
Encümenin üzerinde durup, tadil 

teklifine göre bazı kayıtlar ilave et
tiği madde 74 üncü maddedir. Bu 
madde bilhassa i.mme hizınetleri do
li.yısiyle yapılacak istimliklarr.ı hu
susi kanunlara tabi olması keyfiyeti
dir . 

Encümen, orman kanununun mil • 
zakeresi sırasında hususi ormanların 
mubayaasına ait hilkümler görüşülür 
ken heyeti umumiyeden izha.,. edilm~ 
olan fikirleri göz önünde tutmuş, top 
rak ve orman kanunlanıun tatbik e -
dilmesi için devletin haiz bulunmaı:;ı 
zaruri olan iatimlik salahiyetinin her 
hangi tefsir ve tereddüde yol açmıya 
cak şekilde kat'i olmMmı istemiştir. 

Genç Askerleri 
çok dinçleştiriyor 

Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Partisi 
.. Kamutay grupu bugün Antalya say

laVT Dr. Cemal Tuncanın reisliğinde 

S or öğretmeni, "Rahat!,, kumandasını verdik 
ten sonra, talebeye şunları söyledi: 

- Arkadaşlar! Biliyorsunuz ki, atletizm meslek 
ıporunun en kıymetlisidir ... Her asker, mutlaka 
atlet olmalıdır. Talim, manevra ve muharebe 
meydanlarında, koşacak, atlıyacak, atacak ve tır

mancaksmız ! 
Talebe, bundan sonra, uzun atlama talimlerine 

başladı. İçi kumla doldurulmuş havuzun 25 - 30 
metre gerisinde, derin kolda toplandılar. 

Verilen kumanda üzerine, ikişer ıkiı·er havuza 
atlıyorlardı. 
Beş metreden atlıyanların sayısı, yandan çok

tu. 
Sekizer, onar, çıkış talimlerine, çalışan bu genç-

T af ebe piramit hareketi yapıyor 

lerin atletik kabiliyetlerini çoğalt y AZAN: 
mak için, büyük bir dikkatle uğra
tan ôğretmen, gördüğü bazı ku
aurları da, kat'i sözlerle tashih e
diyordu. 

SALAHATTlN 
GUNGOR 

Talebe, bundan sonra, onar ki
tilik postalara aynlarak, sağlık to-
pu adı verilen be' kilo ağırlığmd& rı içıııde; şaruvıyunluıdar elde et-

ic;i kıl dolu bir topu, biribirlerine mişler. 
atmıya başladılar. Spor evinden sonra. mektebin 

Öğretmen; oyun arasında, şu ö- güreş ve boks salonuna geçtik. Bu 
ğütleri veriyordu: rada da bir takım gençlerin, güreş 

- Size her zaman tekrarlarım. ve boks idmanlarını seyrettik. 72 
En küçük bir spor oyununda bile, kiloda ~reşen güreşçile:-den Ci-
muhakkak yüksek bir seciye terbi- hat Çağlıyan Üsküdar, bana şun-
yesi lazımdır. Şu yapacağım'ız o- lan anlattı: 
yundan yalnız neşe ve maddi ener- - Evvelce, Konya süel orta 
ji beklemiyoruz... Ayni zamanda mektebinde güreşe başladım. Ge-
bütün kaidelere karşı gösterece- çen sene, yapılan askeri liseler mü 
ğiniz saygı ile doğruluktan zevk a- sabaka.sında 66 kiloda şampiyon 
lan bir ahlak dersini de yine bu ve- oldum. Takımım namına kupa ka-
eile ile öğrenmiş olacaksınız! Bu- zandım. Ayrıca bir de takdirname 
rada, herkes, maddi, manevi bütün aldım. O gündenberi, beş kilo art-
kudretlni kullanacak. Fakat arka- tığım için şimdi, 72 kilodakilerle 
daflarının hakkını yiyerek, sırası- karşılaşıyorum.,, 

nı atlatarak değil! 
Haydi, başlayın ... 
Ağır sağlık topu, hiç yere düş

müyor, elden ele dolaşıyordu. 
Takımlar, oyunda birinci gel

mek gayretile çok çalıştılar. 
Top oyununu, cesaret talimleri 

t akip etti. Bu talimler, bir kaç cins 
llet üzerinde yapılıyor. Büyüğüne 
d eve, ortancasına beygir, en küçü
ğüne kuzu adı verilen bu tramp
lenli manialardan, gençlerin çelik
leşmiş vücutlerile rüzgar gibi atlar 
yıp geçiyorlardı. 

Öğretmenin tekrar sesi duyul
du: 

- Tramplenden atlayışlar için 
hassas bir adale, işlek bir mafsal 
elastikiyeti ister. Aşmak, devir
mek kabiliyetleriniz, şu dakikada 
lmtihandan geçiyor! 

•• 
O ğr.etmenin müsaadesini ala-

rak, atlamalarda kabiliyet 
gösteren bir kaç gençle konuştum. 
Bunlardan Adapazarlı Hasan Er
tan, Uç senedenberi, askeri liseler 
arası Hantbal takımında çahşmqı. 
Adapazarlı Hakkı H~anla Adapa
zarlı Halil Oktar da, yine takımla-

B u gençlerin güreş idmanla
nnda gösterdikleri varlığı, 

!ezebilmek için sporcu olmıya hiç 
te ihtiyaç yoktu. 
Öğretmen, bu arada gençlere 

boks talimleri de yaptırdı. 
66 kiloda Kemal Tok Antakya 

ile, 72 kiloda askeri liseler şampi
yonu İbrahim Vurmay Adapazar, 
iki dakika süren heyecanlı bir boks 
maçı yaptılar. 

Kuleli gençlerinin sık sık yap
tıkları idmanlardan biri de tank
tır. 

Tank yapacak sporcu gençler -
den biri arka üstü yatıyor ve arka
daşının ayak mafsallarına yapışa
rak, mütevali hareketlerle ikisi bir 
den, tank gibi takla ata ata ilerli
yorlar. Vücut makinesini sağlam

laştırabilecek hiç bir hareket yok 
ki, burada, ihmale uğrasın. 

Kuleli talebesi, hakiki bir spor 
terbiyesi içinde çok özlü birer at
let olarak yetişiyorlar. Öğretmen
leri Hüsamettin Güreli, orduya bu 
canlı kabiliyetleri yetiştirdiğinden 
dolayı, ütihar etmekte haklıdır. 

Baımakaf ec/en mabat 

Milanoda 
Bugünkü 
Bu luşma 

[Başı 1 incide] 
!erinin kanatlı ve geniş bulunduğu • 
nu isbat için her hadisede derin de -
rin manalar ararlar. Netice olarak 
ta okuyucularını yanlış yola sevke
derler. Dünya yüzünden sisli hava -
lann eksik olmamasının başlıca me -
suliyeti bu nevi yazıcılara aittir. 

Milletler arasındaki münasebet • 
ter bu kısım heyecan ve hayal avcı
larının tesiri altından kurtulsa dün
yanın manzarası elbette daha açık 

ve berrak olur. milletler biribirlerini 
oldukları gibi görürlerdi. 

Fransa ile münasebetlerimiı 

B u sınıf gazeteciler Milin bulU§. 
masınf 1'"'ransaya rağmen ha

zırlanmış bir siyaset oyunu diye gös
termek istiyorlar. Diyorlar ki: "Tür
kiye, başka dostlar ve istinat no~a
ları bulabileceğini Fransaya isbat et
mek istiyor.,, 

Milano buluşmasını, Türkiyenin 
A vrupadaki bloklanndan birine ilti -
hak etmek istediğıne ve Balkan siya
setinden uzaklaştığına delil gösteren 
&azetecilere bile tesadüf edilmiştir. 

Hatay anlaşması gönül hoşluğu ile 
halledildikten sonra bizimle Fransa
nın tam bir ahenk ve dol!ltluğa ve sa
mimi bir iş birliğine dönmemiz için 
hiçbir eng'el kalmamıştır. Zaten ihti
lafımızın en şiddetli zamanlarında bi 
k Fransa ile karşı karşıya en açık 
bir lisanla konuştuk. Çapraşık yol -
lardan Fransa üzerine siyasi tazyik 
yapmak imkanlarını aramak hatm • 
mızdan bile geçmedi. Hele bugün böy 
le hesaplar düşünmek için en küçük 
bir sebep tasavvur edilemez. 

T amclığımtı fek cephe 

A vrupa bloklan meselesine ge
lince Türkiye Avrupada bir 

tek cephe tanır ki, o da, müşterek 

sulh cephesidir 
Her memleketin dahili işleri, ken

di ihtiyaçlarına göre tahakkuk et -
miş, hususi birer alem teşkil eder. 
Türkiyenin Avrupanın huzur ve sü
ki.ınu namına yegane temennisi bu 
hususi alemlerin biribirine karşı tam 
bir tesamüh beslemelerinden ibaret
tir. Tesamüh medeniyetin en büyük 
icadıdır. Bunun milletler arası işlere 
hakim olması, umumi anlaşmanm 
ilk şartıdır. 

Balkanlara gelince Türkiyeye Bal
kan birliği haricinde en küçük bir 
emel atfedenler, Türkiye siyuetini 

tophrndı . . 
Cümhuriyet Ha~ P'\rtisinin ana 

prensiple-:-inin teşkilatı esas1ye kanu
nuna derci hakkında 150 imT.a ile ve
rilen takrir üzerine parti genel sek
reteri ve Dahilive Vekili Şükrü Kaya 
ta rafından verilen iza lı:ıt dinlenciik . 
ten sonra Mı takririn intaç eoilmesi 
ittifakla tasvip edildi . 

Evvelce verilmia olan grup kara -
rma tevfikan partirıin kamutay gru
pu reis vekili Trabzon saylavı Hasan 
Saka tarafından h:ı.?:·rlanan siyaıd 
müsteşarlıklar ihdas1 hakkındaki k11-
nun teklifi projes1 üzerinde müzake
re cereyan etmiş ve bu teklifin e!U 
prensipleri tasvip olunarak projenin 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisli • 
ğine takdimine karar verilmiştir • 

Yeni yıl bütçesi 
36 milyon 
Fazla olacak 

[Başı 1 incide] 
tile, top malzemesi satın alınmak ve 
bu malzemenin ikmali için Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğünce te
sisatı vücude getirilmek üzere 67 mil· 
yon liralık taahhüt icra!ına mezuni
yet verilmiş bulunmaktadır. 

Deniı kısmı 

Bu malt yıldan itibaren 7 senede 
Milli Müdafaa bütçesine konacak tah· 
sisatlarla itfa edilecek olan bu 8!J 
milyon lira ile Milli Müdafaa Vekale
ti deniz kı8~I bütçesine konulan 2 
milyon 100 bin liralık fevkalade tah
sisat ~uba'- içinde yeni yıl bütcesinde 
nıühim bir yekün tutmaktadır. 

Bu miktarın itfa edileceği seneler 
arasında 937 malt yılının da bulun
ması, biltçemizi kabartmaktadır. Dü
yunu umumiye ve iç istikrazlardan 
ödenecek muayyen miktardan gayn 
938 bütçesinde memleketin kalkınma· 
sı için yeni ve esaslı olan işler şun 

iardır: 

1 - Su meselesi: Projede bu işe 21 

rrıilyon lira tahsis edilmiş, bu mikta· 
rın bitt.• bi mahalll idare ve belediye

lerin su iışlerine harcayacakları para 

bu miktara dahil değildir. 

2 - KC"tmbinalar: Zirai k:ılkınmıya 
beş senede harcıyacağımız 200 mil • 
yon liranın ilk senesi 937 mali yıl.ıdır. 

3 - Köy kalkınması: Dahiliye ve
kaleti vilayetlere hazırlattııiı beş yıl· 
lık köy programının ilk senesi 93S 
mali yılı olarak tesbit etmiştir. Bu 
yıl için yapılacak büyük köy işlerinde 
mahalıt idareler umum mildilrlüğU ki 
fi gelmezse umumt müvazeneden de hı 
tifade edilmct1i muhtemeldir. Ayrır.a 
kunılacak oıın köy biirolannın te!lii'i 
masrafını da hilkumet denıhdt eCI ~· 
cektir. Bu arada umumi müfettişlerin 
Başvekllete takdim ettikleri raporda 
kendi mmtakalan dahihnde yapılma
sını zaruri gördükleri ana yollar. ana 
caddeler ve buna ben7.er hi:ımıetler 1-
cln bütçemizin kabarık fa.sınan bulu
nacağı zanırt görü!Uyor . 

ve şUmulUnU kavramıya.nlardır • 
Milanoda neler kon~ulurea konu

'ulııun, umumi hedef , mutlaka Avru
panm sulhUnU, Akdenizln huzur ve 
emniyetini, Balkanların birlik bağla
rını kuvvetlendirmekten başka bir 
,ey olamaz. 

l. __ R _Ö_P_O_R_T _A _J _____ ] 

Tıporfada safııa ar ıedilen mallar •• 

Yazan : Sual Derviş 

işportadan ço·ra 
nasıl alınır? 

y uvarlak bir yüzü var ... Yuvarlak yüzünün ortasında yine 
yusyuvarlak bir burun ... Ve kaşlarının altında bu dairevi 

ahengi bozmamak istiyen bir çift balık gözü ... 
Elindeki çorabı bana doğru uzatıyor ve tam bir Azeri şivesile : 
- Bah helle gurbanm ollam. Görmüşsen sen Beggolununun 

en lükkcs ticarethencsinde eşşini. 
en lükkes ticarethanesinde eşşini. 

Elinde tuttuğu çorap tam bir yetmiş beşlik sakat çorap .•• 

- Kaçadır? diye soruyorum. 
- Senun hatırın için bir lıra. 
- Haydi canmı diyorum. Sa-

katsız mı bu! ... 
- ille sahhati olmazsa bu ço

rap etmez mu 3 lira? 
Çorabı elime alıyorum. Şöyle 

bir bakıyorum ve büyük bir ademi 
tenezzül ifade eden bir dudak kıvı

nşile yanından ayrılıyorum. 

- Bayan.. Bayan dön helle bir 
danişalım bilki sen de... • 

Fakat şimdi daha Herdeki... Kı
zıl 118.Çlı, çilli yüzlü kocaman ağızlı, 
çipil gözlü bir Musevinin işportası 
önündeyim ... Ben yanına yaklaşır 

yaklaşmaz çorapçı ellerini uğuştur
maktan vazgeçti. .. Ve denize düşüp 
te can havlile simide yapışan bir 
kazazede gibi hemen bir çoraba 
yapıştı: 

- Buyurun ... Yüzel ipek çorap, 
çok yüze!, hem das, çok ucuz ... 

M ahmutpaşa.dan çarşıya giden 
bu yolun iki tarafını i§por

talarile kaplamış olan çorapçılar 
bağırışmağa başladılar: 

- En güzel çoraplar bende ..• 
- Rumba ben. 
- Karyoka naska ... 
- Sumer çorabı. 
Işportasının önünde durduğum 

Musevi çorapçı kolumu yakaladı. 
Öbür taraftan da: demin yanından 
ayrıldığım gelmişti. o da öteki k<r 
lumu tutuyor. 

- Beyyendün be Bayan senin i-
çin vereceğim ucuz. 

- Kaça vereceksin? 
- Seçsen çuruı. 
- Pahalı ... 
Zavallı işportacı bir m"rdiven -

den dUşer gibi sUratli iniyordu. Fj
yatı altmışı buldu. 

- Peki, dedim, !ana geliyorum. 
Ve Kızıl saçlı çorapçının elinden 

kolumu kurtararak yine ilk çorap
çının önüne geldim ... 

- Dur, dur, dedim, seçeceğim 
kendim ... 

- Çendin seç ... Sen menim kaç 
senelik müşterimsen ... 
- Ben mi?. 
- Beli... Sen dahha minicik bir 

~ocukk~n tanının seni... 
- tyi ... 
Diye güldüm .• 
Ve lalettayin elime geçen bir ço

rabı: 

- Sen şimdi bu sözleri bırak ta, 
dedim, şu çorabı sar bana ve an -
lat... Sizin işiniz şimdi bu kadar 
fena mı ki,. .. Hepiniz birden bir 
müşterinin üstüne atılıyorsunuz? 

Onun cevap vermesine meydan 
bırakmadan onun arkasında duran 
bir genç söze atıldı: 

- Yok abla ... Doğrusunu ister
~n bu esnafın biraz da açgözlülü· 
ğü ... Birbirimizin elinden müşteri
yi kapmağı bir marifet sayıyoruz. 

.. iil 

mi Bu da işte Mahmutpap. iıi •.• 
Amma doğrusunu istersen peki.ll 
işler yolunda gidiyor ... Çünkü mil• 
let fantaziyeye düştü.. Bileni, bil 
miyeni, anlıyanı anlanuyanı ipek 
çorap sevdasında. Nice yarım p 
buçlular buraya gelip "Karyoka ol 
mazea almam,, diye ter, ter tepini 
yorlar. 

- Karyoka nedir? 
- Bir çorap işte ... Her cin.sin bi 

ismi var ya ... 

- O halde, burada işler iyi! 

- İyi. Ya.l.ıuz ar a bir beledi 
ye ceza yazıyo , zaman kazaııQ 
maf oluyor. Sonra da kadın çora~ 
bı satmak için insanda dana yür 
ği lazım ... 

- Sen de çorapçı mısm? 
- ldik ... Fakat şimdi terketti 
- Neden? 
- Dedik ya.. Kadın çorabı sa 

mak için insanda bir dana yüre -
lazım. 

- Neden, anlat.sana bari. 
- Bayan, ben ömründe senin ka 

dar kolaylıkla çorap alan kadın 

müşteriye daha rastgelmedim. Biı 
kere kadın geldi mi bu işportan"1 
başına en aşağı yarım saat pazar, 
lık eder .. Bir saatte elini çorap! 
nn içine geçirerek teker, teker m 
ayene eder. Evveli sorar: "Çora 
larınız sakat mı?,, diye "evet .. d 
riz .. Mahmutpaşa kaldırımında d 
çorabın farisisi, arabisi bulun."lla 
ya!. Halbuki bayanlar hem kıt p 
ra vermesini , hem de herkesten i 
yi giyinmesini istiyorlar .. Bu yli 
den işporta başında ayni renkt 
çorapların sakatlı teklerini bırak 
saka~ızlannı biribirine çift cdi • 
yorlar. Hatta bazan bir palto koı 
!unun içine veyahut bir göğse i 
çift, üç çift çorap atıp, kimse fa 
kına varmadan sıvışanlar var ... A 
dıklan çoraplann sakat olduğun 
bildikleri halde üç gün sonra sini 
ri tutup sepetin başına gelen, bi 
kere ikisini giydikten sonra ütil 
leyip çorabı iade etmP.k ve parası 
nı geriye almak istiye.nlerin d 
!ayısı pek az değildir. Ondatı so 
ra da esasen fabrikalar sakat i 
likle çorap örüyor. Bir bayan bit 
gün giyiyor, çorabı ertesi gUn pa• 
ram parça bir halde gelip başına a 
tıyor ... Hergün maraza... Hergil 
bela oldu bu çorapçılık ... 

Ben hep gülüyorum : 
- Peki , diyorum, çorapçı dt'ğil 

sin de nasıl biltUn bunları biliyo 
sun? 

- Ben de bir zamanlar çon 
idim ama bir günde iki belediy 
cezası, Uç yırtık çorap kavgası, 

te filç beğenır muş~eri ka~ı 

çıktı, attım sepeti o gUn . . Şimd 
- Şimdi ne yapıyorsun! 
- işsizim ... lşsiz güçsüz dolllşt 

yonım amma ... ŞUkUr Atlaha ka 
dm kav.ı:ası dinlemiyonım. 



Jandarma satınalma komisyonundan : 

~iktan 
Tahmin llk te- Eksiltmenin 

Cinai bedeli minatı 
,. Gün ve saati nev ı 

19ss metre 
Lira K. Lira K. 

Silindirli kana- 450 34 33 78 Açık eksiltme 15/ 2/ 937 Pazartesi saat 11 de 

178 
vıçe 

Kırmızı çuha 427 20 32 04 .. .. 
" ' " ,, " 49 Mavi 127 40 9 56 " 

,, 
70000 

,, 
" ,, ., ,, 

adet Büyük mat düğ- 525 00 39 38 ,, ,, 
" / " " 

·ı2sooo me 
Orta " 

,, 812 50 60 94 ,. ,, 
" soooo " ,, ., 

Küçük ,, " 175 00 13 13 " " " 620000 
,, 

" ., 
Dört delikli 620 00 46 50 " 

., 
" " ,, ., 

soooo çinko düğme 
çift Küçük kopça 42 50 3 19 " 

., 
" 42000 

,, .. 
Büyük 71 40 s 36 " " " 2soo0 

,, " ,. ., 
adet Pantalon tokası 40 00 3 00 ,, •• ,, ,, 

" 
. 246 88 
43000. 50000 metre Astarlık 12500 937 50 Kapalı ~an 15/ 2/ 937 Pazartesi saat 14 de. 

12 bez , . 
, ,Oso,ooo metre Renkli iplik 4820 361 50 Açık eksiltme 15/ 2/ 93 ~ Pazarte~ı ~aat 16 da. 
ltı. 1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı on ikı kalem dıkım malze-

esi açık ve kapalr zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. . . 
2 - Bu malzemenin bedeli Vekiller Heyeti kararile 937 bütçesinden verılece~t1r. . . 

' 3 - Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksıltmesıne gıre-
Ccklerin saat on üçe kadar teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. . 
~ et - Eksiltmeler Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binasınrlaki JaJıdarına Sattnalnıa Komıs
onunda yapılacaktır. 
S - Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 

' 6 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk 'teminat makbuzlari1e 2490 sayılı kanunda ve şartna· 
ttıede Yazılı kağıtları ile birlikte komisyonda bulunmaları. (55 7) 

Türk Hava Kurumu inegöl 
şubesinden: 

, 

Kurban Bayramında topJanacağı tahmin edilen ( 2500) koyun 
(400) keçi (75) sığır derisile (600) barsak 28/ 1/ 1937 tarihinden 
itibaren yirmi bir gün müddetle açık arttırmaya _koıunuştur. 17 
Şubat 1937 Çarşamba günü saat 16 da kat'i ihalesı ya~~lacaktır. 

İsteklilerin Hava Kurumu İnegöl şubesine ve şeraıtı anlamak 
istiyenlerin de İstanbul şubesine müracaatları. (593) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Um umt ne.şriyatı idare eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neenva.t Tiirk Liı:nitet Şirketi. Bsı.sılrlığı yer T.l.N mat'b~ 

ESKİ 
lSTlL EŞYA 
AMATÖRLERİNE 
15 lkincikinun 1937 
den itibaren latiklil 
caddesinde 479 No. 
(Eaki Hayden mağa. 
zasında) te,hir et • 
mekte olduğumuz et
yalan kat'i ıurette 
elden çıkarmak ve 
mezkur mahalli ka
patacağımızdan sa • 
ym mü,terilerim~zin 
nazarı dikkatlerini 
celp ederiz. 

Direktörlük 

Askeri Fabrikalar Umum 
fyf üdürlüğünden: 

Askerliğini yapmış olan Ticaret lisesi mezunu bir memur alma
caktır. Ticaret tahsili ile beraber Banka ve ticari müesseselerde 
çalışmış ve buralardan bonservis almış olanlar tercih olunacak ve 
ellerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gösterecekleri ehli
yete göre Yüz Sekiz liraya kadar ücret verilecektir. 

İsteklilerin istidalarma bağlıyacakları diploma, askerlik vesi
kası ve nüfus cüzdanlarile birlikte en geç 10 Şubat 937 akşamına 
kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. .,465" 

Akay işletmesi Müdürlüğünden· 
Haliçte Unkapam köprüsü yanında demirli ve idaremizin mali 

bulunan Haydarpaşa vapuru açık arttırma ile satılığa çıkarılmış· , _______ _ , tır. 

,.. D. tHSAN ~AMt 
Bakteriyoloji Lahoratuarı 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürev· 
vatı sayılması. Tifo ve ısrtma 
hastalıkları teşhisi. idrar, bal -
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lilatı, Ültra mikroskopi. hususi 
asılar istihzan. Kanda tire. şe · 
ker, Klorür, Kollesterin miktar· 

• larmm tayini. Divanvolu No. 113 
\ Tel. 209Sl # 

ZAY! - Maaş cüzdanrmda kulla11-

dığım tatbik mührümü zayi ettim. 

Yenisini kazdıracağım<lan eskisimn 

hükmü yoktur. Hüseyin Ina! 

Falih sulh icrasından. 50 kılo ıspa

nak tohumu, 50 kilo maydanoz tohu

mu, 50 kilo pancar tohumu, 100 kilo 

tohumluk fasulye. Bir deyınden dola

yı tahtı hacze alınıp paraya çevrilıne

~ine karar verilen yukarda yazılı dört 

kalem sebze tohumu 4. 2. 937 saat 13 

te (perşembe günü) sebze hali karşı

sında 19 numara] ı dükkanda bilmtl

zayede satılacağından taliplerin mez

kur mahalde bulunmaları ilan olunur· 

Istanbul asliye birinci ticaret mah
kemesinden: Hollantse Bank Uni N. 
V. tarafından Beyoğlu Kumbaracı 

124, 129 No. da Güzel Iş kundura ma
ğazası sahibi Yusuf Cemal aleyhıne İ· 
kame olunan 36-2:1.0 No. 1ı alacak da
vasından dolayı 27. ı. 37 tarihli celse 
için yapılan ilanen tebligata rağmen 
müddeialeyh gelmediğinden hakkında 
hukuk usulü mahkemeleri kanunu
nun muaddel 398 inci maddesi mucı
bince gıyap karan verilmiş ve dava 
17. 3. 937 çarşamba günü saat 14 de 
talik edilmiştir.' Yevmi mezkürda 

müddeialeyhin ya bizzat veya bir ve

kil göndermek suretile hazır bulun -

ması lüzumu kanunu mezkuruu 4.01 

inci maddesi mucibince tebliğ yerine 

geçmek için 141 inci maddeye tevfi -
kan ilan olunur. (29848) 

llıtanbul ikinci icra memurluğun • 

dan: Bir bor<;tan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesine karar verilen ya
zıhane eşyasile vitrin vesair eşya. 9. 

2. 937 salı günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Galatada, Yolcu sı1Jonu kar~ı • 
ı:ımda Frenkyan hanı önünde satıla • 

caktır. Taliplerin yevmi me·~kür ve 
saati muayyen.de mahallinde buluna

cak memıura mUracaatleri ilan olunur 

Dr. A. K. KUTiEL 
K'lraköy, Tooçular 33 

Arttırma 5 Şubat 93 7 Cuma günü Akay şdler encümeninde 

saat 15 de başhyarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin şart· 

nameyi görmek üzere işletme şefliğine ve % 7 ,5 güvenme ve 

arttırma paralarile o gün Encümene gelmeleri. ( 460) 

Dıvlıl Dımlryollır1 ve limanları 1$1alme U. idaresi ilinlar1 

Muhammen bedeli ( 17 529 7 ,50) lira olan 20 .000 ton Kriblc 
Alman maden kömürü 17/ 3/ 1937 Çarşamba günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasırda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 10014,88) liralık muvakkat temi
nat il~ kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 715/ 
1936 gün ve 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 876 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (585) 

Muhammen bedeli 2870 lira olan· 10.000 k 'lo vagon kurşunu 
19/ 2/ 37 Cuma günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahi· 
tindeki 1 inci İşletme Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 215 lira 25 kuruşluk muvakkat te· 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte komis· 
yona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyon· 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 619) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Senelik muhammen kirası 150 lira olan Floryada Kalitarya 

mahallesinde Florya sokağında 2 No.lr dükkan 937 veya 938 vo 
939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 

arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğ·ünde 

görülebilir. İstekli olanlar 11 lira 25 kuruşluk ilk tem:nat mektup 
veya makbuzu ile 8/ 2/ 937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En
cümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 406) 

iktısat 
ğından: 

Fakültesi Dekanh· 

İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi açıl:ş ders ve töreni 
4 Şubat 93; Perşembe giinü saat 17 de Hukuk Fakültesi birinci 
sınıf dershanesinde yapılacağından İktisat Fakültesi talebesinin 
bu saatte hazır bulunmaları ilan olunur. (641) 

istanbu1 Deniz· T~caret 
Müdürlüğünden: 
İkisi mahruti, ikisi üstüvani olmak üz=re dört adet şamandıra 

açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Muhammen bedeli 4000 liradır. Taliplerin o/o 7 ,5 teminatı mu· 

vakkate olan 300 lirayı Vilayet Muhasebeciliğine yatırdıklarına 
dair makbuz veya banka mektubile eksiltme günü olan 15 Şubat 
1937 Pazartesi gt:.nü saat 14.30 da Galatada Deniz Ticareti Mü
dürlüğünde müteşekkil komisyona ve şartname ve resimleri gör
mek ve izahat almak üzere Müdüriyet Fen Heyeti Riyasetine 
müracaatları ilan olunur. (576) 

Kapah Zarf Eksiltmesl'e 80 
Çadır Yaptırılacaktır 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Memurları ve Nalbant 
Mektebi Direktörlüğünden: 

1 - Mektebimiz elile Ankara Etlik Merkez Laboratuvarında 
Vilayetler deposuna teslim kapalı zarf usulile iki boy fen memu. 
ru çadırı sa tın alınacaktır. 

2 - Çadırlara tahmin edilen bedel (8400) ilk teminatı (630) 
liradır. 

3 - Şartname ve çadır tipleri 1stanbuttda Selimiyede Mek
tepte her gün çalışma zamanlarında görülebilir. 

4 - Eksiltme 4/ 2/ 937 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 
15 de İstanbulda Cağaloğlunda Cumhuriyet Matbaası karşısında 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğindeki Satmalma Komisyonu~ 
da yapılacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektuplan ve teminatlarile birlikte helli 
gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı olduğu üzere aranması 
lazımgelen vesikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye 
kadar numara mukabilinde Komisyon Reisli:~ne vermeleri la
ZJ"'l'ld.JT". (304) 
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Ya'vTular seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabiatin 
saf hububatm özlerinden istihsal edild·iği için ç~uklar çabuk neşvü 
nlima buluyorlar. Çabuk bü>iiyorl ır. Hastalıksız ve çok uzun ömürlü 
oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve markasma dikkat ediniz. Ec-

zanelerde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N O E P O S U: 
1 

...................................... ~ 
İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Grip çoğalcl:1. Hergün bir N E V R O Z 1 N alrrsanız kat'iyyen Gripe tu
tulmazsınız. 

' 
........................... , .............. .. 

Müz'iç Boğaz Ağrdarı 
1 Kı~m birçok insanları rahatsız 

ROMATiZMA 
l.UMBAGO 

; SiYATiK 
Omuz, arrt ve Kuyruk 

sokumu ağrılarını 
Teskin ve izale 

eder. 

eder. Yutkunmakta zorluk 
ve ıstırap çekerler. 

AKRiDOL 
Boğaz ve bademc:k iltihapları
nı pek çabuk geçirir. Soğuk al
gınlığındant Gr p ve Nezleye 
yakalanmaktan bizleri korur. 

Her eczanede bulunur. ,Cüçük 

kutu 35, büyük kutu 70 
kuruştur. 

P O KER 
ye
bir 

Tıraş bıçağı 
rine başka 
bıçak verır:erse 
aldanmayı nız. 

ısrarla P O K E R 
~Lı:' ~ Tıraş bıçaklarmı 
ısteyımz. 

TA.~ 

Mi KANIN EN 
SON RADYOSUNU 

iSiTİN Mi'? 

IK! TARAFLI 
6 ÇEL~K LAMBALI 

Son d ec 

Kısa, orta ve uzun dalgalı, 110 veya 220 volt mütena
vip veya mütemadi cereyanlı. 

Cereyansız yerler için ben 'linle işHyen grup motör di
namo, şarj tenvirat ve radyo için mütemadi cereyanı 
mütenavibe tahvil eden cihazlar ve her nevi radyo 
yedekleri . 

Her cins her marka radyolarınızı 

MiKA ATÖL YE:SiNDE 
t 

EMNiYETLE TAMiR ETTIREBI1LIRSINtZ. 
MIKA RADYO, Voyvoda caddesi, Nazlı Han Galata 

Tel.49021 Telg.~t'lIKARAD 

,j//19 ..................................... .-ı~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kad~r binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
4. cü keşide 1 1 Şubat 193 7 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 L irahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira .. 

hk iki adel mükafat v .... c.i.ır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 gunu akşamı · 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih· 
ten sonra bi1et üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

WHO'S WHO -in CentraJ and Ea~t-Europe 
Edired by STEP R EN T A 'ı' L O H, R. P. D. 
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En korkunç düşman ve 
En mükemmel silah 

Soğu!.k algınlığı tehlikesine karşr kendinizi G R 1 P t N 
k~e!erlle koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: . Baş, diş, beJ, I G R 1P1 N üşütmeden mUte,•et11J 
kulak ağrdanna sebep olur. G Rn•tN hastalıklara mani olur. 't' 

1 

bütün ağnlan dindirir. SOGUK AL- SOOUK ALGINLIGI: Kınklık, net 
sizlik tevlid eder • 

GINLIGI: Nezle, Grip v~ birçok G R t p t N: Kırıklığı g~irir, net'" 

tehlikeli hastalıklar doğurur \ nlzi iade eder. 

İcabında ~de liç kaşe alınabilir. 

R A D 1' O L 1 N Diş Macunu 
kimyagerleri farafmdan 

KANZUK 
Öksürük 
Şurubu 

Göğüs nezl~lerile had ve müz
rnin kasa.bat i.tibaplarmda, za.. 
türree, zatülcenp ,·e boğmaca ök.. 
sürillderinde ı;ok fal·dalı bir ll~
tır. (lö~sleri zayıf olanlara aynca 

111 

fabrika..t.ımm mütehassıs 

lına.1 edilmektedir • 

LERE 

' ta\'siye olunur. Bir çok profesör
lerin takdirine mazhar olmuştur. // 
Kanzuk Öksürük şurubu maruf 1/1: 
eczanelerde bulunur. eı fı~~~~~ 

Umumi deposu : 
İNGlUz KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU • tSTANBUL 

Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 
Kuruş 

40 

Kitabın ismi Müellifi 

SQ 

, 75 

Muvaffakıyet 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yollan 

7 5 Kendini ·Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 
7 5 Müşküllerle Mü

cadele 

5 O İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul· 

mak San'atı 
150 Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 5 Beş Mürebbi 
12 5 Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 

50 Kılıcımı Sürüyo
rum 

\ 

Gasson · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

• 

Muallim Osman Sen3.i 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara «j'o 25 iskonto yapılır. 

dılmiş ve diğer mi~ascıları mallını 01' 
. ·ıı 

mamasına binaen kanunu me.denıtı1 

Kadıköy ikinci hukuk hakimliğin
, den: Bostancıda Çatalçeşme sokağın

da 464 No. Iı hanede ölen ve tereke

sine hakimliğimizce el konulan şüra-
ili.- d yı evlet azalığından müteakit Bekir 

BASURA HEDEN SA 
Bütün dünyanın en uıüeuir 

cıdır. Ameliya~ıız memeleri mah 

veder, kanı, agrıyı derhal keaer. 

Kamilin malfun olan mirascısı ve ka

nm N eyire tarafından miruı redde -
\ 

534 üncü maddesine tevfikan tarıııl 
ilA.ndan itibaren üç ay içinde mirııe' 

çrlarm hakimliğimize müracaat ej'ıe' 
ıpeleri ilin olunur. (29845} 

! 


