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Devlet Teskililı 
rojeler Hazırla 
Y f1niden dört Vekalet 
kurulması düşünülüyor: 
Matbuat ve propaganda, 
2 - Deniz, 3 • Hava, 

4- Münakalat Vekaletleri 

atbuat Vekaleti için Recep 
kerin, Hava Vekaleti için Fuat 

.--.lcayın isimleri ileri sürülüyor 
7 (Tan muhabirinden) - Siyasi müstet~ 
aki kanun ~jea inin ilk ve entereaan ınadde
airelerinin, biri B apekilet olmak ve adetleri 

az ve on altıdan fazla olmamak üzere vekilet· 
•7nlacaiı hakkmdaki maddedir. 

Galatasaray 
Fenerba y 

ile m 

in Yeni 
Başvekilin 

Londra 
Seyahati · 

TllYYUT ETTi 
IOfv.Ail isme# lnönü'niin 

lnfil#er• Kralı Ma/este IJ· 
'.lıncı Jorj' un tete'f'IÜÇ mero
tifl.linôe Türiiye Cümlıuıiy• 
lili biııaf temsil ecleceiini 
Lontllfltlan alrJığımtı ma» 
~ iiıerine dünkü nüslıomı> 
dt yaımııtılc. 

Oin Ani.atadan v.,;len 
tnallmol, hu boheri fonKlllti· 
fe fqif etmiıtir. lafvelUli· 
milin temsil voıHesini hilıaf 
il#'efm'eJç, üzere l.oıKJroya 
ıJ,..;, mem/elcefimiJ• I• 
ıiHite anısındalci dosflulc ~• 
kftı/ılclı emniyet üıeriae da· 
~ çcıA •crmimf ,..,__. 
IM#lerİtt bir teıobitJi otld• 
d11"1tllfec#r. 

S.vahf. Mcryrs rqr k;incle 
vui.116.'lt/.colc ve lıtHI lnönii· 
ne viilseA rütbe/; Itır gen•· 
nille 'Aritirol SüArü O/can re
l•4of edecektir. 

Dolfor koı IHiA:etler oresındo ... 

Hariciye vekilimiz 
dün buraya döndü, 
hararetle karşılandı 
Hafay!ıtarm Şükran Hediyeleri 

K.-1 H•ta, ... isttlsyoncla 
Riilfl Arasa ve ModClflanna 

liiketler Takdilll Ettller 

Muharririmize Diyor ki: 
. ı•n MlilClıe.tter1n1n 
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Tavuklar Horoz oluyormuş! 
Sevgili dinleyicilerim: 
- l:>ucün sıze mühim bir mese-

~ 

leden baıısetmıye ve her bırerlerı-
nızin fikirlerinı almıya geldıın. 

Yalnız söze başlaınadan evvel bü
tün mutat dinleyıcılerimin burada 
olup olmadıklarını anlaınak ister
dıın. Kaptanı göremiyorum. 

Arka saflardan kısık bir ses: 
- Buradayım gözüm! Biraz Ü· 

şütıııüşüın de kaloriferin yanına 

oturdum (öksürükler) 
- Geçmiş olsun. Aman dikkat 

ediniz. Havalar pek ittiratsız, ya 
genç bayan nerede? 

(Bu esnada hızla içeri giren 
genç bayan) 

- Buradayım işte! Şimdi de 
yoklama 1111 başladı? Size de üs • 
tat üstat! dedikçe kendinizi ger • 
çekten üstat sanıy.orsunuz; bizi 
do mektepli. 

Felek: 
- Hayır efeı 

di•n ne müna 
sebet! Yalnı 

bugün mülıiı' 

bir mevzua te 
mas edeceğim c! 
herkesin bura 
da bulunması 

istedim. Sizi de 
göremeyince sor· 
dum: 

- Vapuru kaçırdım da 
geciktim. 

Felek: 

ondan 

- Efendim! Size şaşılacak bir 
haber vereceğim: 

Yaşlı kadın: 
- Aa! Hayırdır inşallah. Aman 

evl&dını yüreğimi oynattın! 

- Yook! Telaş edecek bir şey 
değil. Fakat çok enteresan. 

Olehıa sesi: 
- Bu kelime Arabiyül'asıldır? 
Felek: 
- Müsaade buyurun da sözü -

nıü bitireyim. Efendim! Paris ma
ICmı. 

Ermeni madamı: 
- Helbette nıaluın! Parisi bil · 

nıiyen ... 
Sesi kısık kaptan: 
- Madam rahmetli peder bilir 

miydi • 
- Afedersinlz. Ben sizilen laf 

etnıooruırı. 

_ Ya! Vah vah! Ets" idiniz rıe 

olurdu! 
Genç bayan: 
- Usulü müzakereye aaır söz 

isterim: 
Felek: 
_ Ben lafımı bitirmeden kimse 

'je söz vermem. Pariste meşhur 
Pastör enstiti.isünde .. 

Yaşlı kadın: 
_ Anıan evladını! Kusura bak-

ma anlıyanıadıırı. 
- Teyze ha· 

nıın! Kuduzun 
-~.., 'acını bulan me• 

ur bir Fransız 
foktoru vardır. 

\dına (Pastör) 
lerler. işte o • 
un nfmııııa açıl 
nış bir enstitü 
ıardır. Orada 
.ıep hekimliğe, 
hastalığa, ilaca 

dair araştırmalar yaparlar. 
Yaşlı kadın: 
_ Hay Allah senden razı oıoun 

evlAdım. Şunun adresini ver de 
ben de gideyim şu ronıntizırıama ... 

_ Teyze hanımcığım? Burada 
değil, Pariste .• 

_ Ya! vah vah! Acaba ~ubesi 
yok ıııu? 

_ Yok. Dinleyin efendim. işte 

Felek: 
- Hı\la şunun şurasında laf na 

sıl dinlenir. Öğrenemediniz ~ıtti. 
Madam! Siz de fransızca görüşme 
yiııiz! 

işte bu Rus kadın profesör ta
vuklara bir ilaç şiringa ediyorJ hep 
sini horoz yapıyormuş. 

Salonda bir vaveyla: 
Kadın sesleri: 
- Nasıl na 

sıl? iyi işite. 
madik. Bir d; 
ha söyler mi 
.• ? 

sınız. .. 
- Rica ede 

riın! Sükunet 
muhafaza edi 
niz! 

Evet! Tavuk 
lara bu ilaç 
şiringa edilince bir hatta sonra şa 
hane bir ibik ve muhteşem bir 
kuyruk sürüyor ve tavuk başlıyor 
dünkU hemşirelerine göz. atnııya. 

Yaşlı kadın: 

- Amanın daha neler görece
ğiz!. 

Üleına sesi: 
- Bunun avanıilde yeri vudır. 

Bazı müennes kelimeler ınUzek -
ker olabilirler. 

Kısık sesli kaptan: 
- Hocam kelime değil, tavuk

lar lıoros oluyorımış. 
U leına sesi: 
- Azizim! Siz gibi tahsili kıt 

kiın~elerle ülfet etmek itiyadım 

değildir. 

Kısık ses: 
- Çatlat no • 

--------. ~anı ayını çatlat! 
Ermeni nıada -

ıı: 

-Hangi ayıyı 

·atlatacak! 
Şişman avu • 

at: 
- Madaın l~f 

derken bana bak 

ına! ' 
- Göze yasak vardır? 
- Göze de yasak vardır. söze 

, de. Sen kanunu cezayı okudun 
mu? 

- Ben Jamanaktan başka kaze 
ta okumanı. 

Felek: 
_ Acele etmeyin anlatacağını. 
Teyze hanım: 
_ Anlat evladım anlat! Sen on

lara bakına! Adamın lafını keser
ler. Bugüne bugün ben .. 

Felek: 
_ Ben ... Ne diyordum. Ha! Ta 

vuklardan sonra bir dişi domuza 
da ayııi ilacı şiringa etmiş ... 

Bütün ka -
dınlar hep bi 
ağızdan: 

- Erkek< 
muş mu?. 

Felek: 
- Olınuş. 
Salonda: 
- Ooh! Ne 

iyi. Sesleri .. 
Felek: 
- Şimdi bu profesör işi insanla 

ra da tatbik etnıiye çalışıyormuş. 
Eğer muvaffak olursa ... 

Kısık sesli kaptan: 
- Hapı yuttuk demektir. 
Kekeme genç: 
- Neden hapı yut, yut. yut, 

yut .. 
Yaşlı kadın: 

- Anıan yavrum yut ~unu yut! 
OstUıııe haf akanlar ıeliyor. 

Kekeme genç: 
- Neden hapı hapı hapıJ yuta -

lım ! 

bu enstitüde bir Rus kadın profe- ,..---=~----. Kaptan: 
- Bizim iibi a· 

ıadıı.n doğımı. er· 
eklerin yanına 

·adından dönnıe

er gelecek. Sizin 
:ılıyacnğınız ınah 

tıt erkekler pey • 
la olacak. 

wrU ne yapmış biliyor ıııusu 

nuz.? 
Eınıeni madamı 

- Jönösipa Je ne sals pas). 
Kısık sesli kaptan: 
- Madam! sıpa lafı etme! Alı 

nan olur. 
- Pardon sizilen lft.fıın yok! 01. ...., __ ....,;1ı::.; 

dinı ya! Jönösipa! 
Kısık ses: 
- Sevsinler. 
- Ser>' ~vslnler' 

Genç bayan: 
_ Ya kadına dönen erkek olıııı 

yacak ıııı?. 

Kaptan: 

TAN 8 • 2 • 937 ----== 

Beş miıyori 
lngiliz 
Lirası 

lngiltere ile Yeni 
lktısadf Münase
bet ihtimalleri 
Bir iki gün evvel Röy

ter Ajanaı, lngiliz mali 
müesseselerinin Türkiye
cle be:, milyon lngiliz lira
lık işlere atılmağa hazır
landıklarını yazmıştı. 

lıtanbul lngiliz maha
lilincle bu noktada Fikri
ni ıorcluğumuz bir zat bi
ze fu malumatı vereli: 

''- Karabük 2.700.000 
lngiliz liralık bir yekun 
tutuyor. Demir ve çelik i
malat programının ge
niılemesi hakkındaki 
yeni konufmalar sonuna 
varınca bu yekun epeyce 
kabaracaktır. Bundan ba~ 
ka lngiliz; müesaeselerinir 
liman inşaatına ciddi •u· 
rette alakadar olacakları
nı zannediyorum. 

lngilterenin en büyük 
mühenclialik tefkiliıtın · 
elan birini temsil eden Sir 
Gibb, Türkiyede esaslı 
tetkikler yaptıktan ıonra 
lngiltereye dönmÜftÜr. 
Bu zatin ıözüne /ngiltere
cle çok kıymet verilir. Li
man in:,aatı için aermaye 
bulmağa n!yet ettiğine
göre maksadına her halel< 
,.,.,,.,.,,.,., ~,,,.. 

Sanayi İşlerinin 
Teknik Kontrolü 

Sanayi işlerinin teknik ve iktısacli 
kontrolleri bundan sonra devlet ta
rafından yapılacaktır. Bu suretle sa
nayi mallarının hem iyi olması ve 
hem de ucuz satılması temin edile
cektır. Bu müesseselerde devlet mü
esseselerinde tatbik edilen usullerle 
çalıştırılacaktır. 

1ktısat Vekaleti bu iş için hazırlık· 
lara başlamıştır. Bunun için bir sa
nayi projesi tanzim ediliyor. 

Japon Elçisi . ·~· 
Japonyanın yeni Ankara elçılıgıne 

tayin edilen Toshihika, bu ayın 23 
ünde lskenderiyeden hareketle şeh· 
rimize gelecektir. 

- Orasını siz düşünün! 
Yaşlı kadın: 

- insan ne zaman isterse yıne 
tersine dönecek mi acaba evla · 
dım? 

Genç bayan: 
_ Dünyada kadınlıktan vazgeç 

ıııem. 

E rıneıı i nıadaını: 
_ Ben de. Kadının inceliği er -

kekte ne gezer!. 
Bir feryat: 
_ Aınan ınadam. Ayağımı ez -

din dikkat et. Oof. Bittim yahu! 
Sen kaç kilosun! 

_ Senin ne üstüne vazife? 
Kısık sesli 

kaptan: 
_öyle ya 

Sen kasap mı 
sın? 

Hayır 

kantar nıeınl 
ruyunı! 

Kısık ses 
li kaptan: 

- O senin 
bildiğin kantar, Rusyada kestane 
tartar .. 

Kekeme genç: 
_ Kestane tartartartartartar .. 

Tartar tar. 
Bu arada Felek saatine bakar: 
_ Vay benim saatim durmuş. 

içinizde saati olan yok mu?. 
Yaşlı kadın: 
_ Vallah evladını! Beninı bu 

yeni saatlere aklını ermiyor. 
Ulema sesi: 
_Ezani ıni? Vasati mi? 
_ Saat yahu! Basbayağı saat 

işte! 
Bir ses: 
-Yediye beş var. 

Felek: 
_ Vay! Ceç kaldım. Allahaıs-

nıarlA.dık haftaya inşallah yine gö-
riişUrüz. 

8. FELEK 

Belediyenin Varidat 
Bütçesinde Rakamlar 
En fazla gelir 

köprü resminden 
temin ediliyor 

Daimi Encümen Belediye bütçesini hazırlamaktadır. Varidat 

bütçesi tamamile ikmal edilmiş olup masraf bütçesi de bu hafta 
bitirilecek ve Şehir Meclisine dağıtılacaktır. Yeni Belediye va

ridat bütçesinde göze çarpan belediye gelirleri şunlardır: 
415 bin lira bina ve arazi vergile 

ri, 265 bin lira kazanç vergisinden D • b k 
belediye hissesi, 720 bin lira oktrova en 1 z a n 
yerine kaim olan yüzde on g}imrük 
munzam rasmi, 380 bin lira tanzi. 
!at, 220 bin lira tenvirat, 100 bin li· 
rn hlbiyat, 100 bin lira tente ve si
per, 35 bin lira pazar yerlerini işgal 
edenlerden alınan harç, 40 bin lira 
levha ve ilan resmi, 130 bin lira kon
trat, 15 bin lira kantar, 27 bin lira 
ihtisap, 68 bin lira tellaliye, 65 bin 
lira kara nakil ve 15 bin lira deniz 
nakil vasıtalarından alınan resim, 1 
milyon 100 milyon lira nakil vasıta
larına munzam köprü resmi, 150 
bin lira müşteil maddeler, 42 bin li
ra memba suyu, 20 bin lira inşaat 
ruhsatiyeleri, 70 bin lira hafta tatili 
ruhsatiyeleri harcı, 70 bin lira bele· 
diyeye ait bina kiraları. 270 bin lira 
hal varidatı, 70 bin lira sigorta şir
ketlerinin itiaiye hissesi olarak be
lediyeye verdikleri resim, 1'6 bin lira 
afişaj, 85 bin lira gaz depoları ardi· 
ye re~mi, 425 bin lira imtiyazlı şir
ketlerin belediyeye vermeğe mecbur 
oldukları şehir hiRsesi ve 85 bin lira 
da müteferrik varidattır. 

Bittabi bunlardan gayri belediye 
gelirlerini teşkil eden birçok madde
ler varsa da bunlar on beş bin lira

Projesi 
Hazır 

Denizbank teşkilatının kurulma -
sı için uzun mıiddettir yapılan tet
kikler nihayet bulmuştur. Bu husus
ta İktısat Vekaleti tarafından hazır
lanan kanun projesi' B~vekilete 
gönderilmiştir. Proje yakında Baş · 
vekaletten Millet Meclisine sevkedi
lecektir. Maliye Veka.Ieti de mülaha
zasını bildirmek üzere proje üzerin
de tetkikler yapmaktadrr. Deniz 
Bank teşkilatı ile Deniz Yolları, A· 
kay, Fabrika Havuzlar, Kılavuzluk 

ve Tahlisiye müdürlüklerile 1.stanbul 
ve tzmir liman idarelerinin bir elden 
idaresi temin edilmiş olacıı.ktır. De
nizbank için ilk olarak elli milyon 
lira sermaye konulacaktır. Kanun 
projesinin tatbikinden sonra idarele· 
rin bugi.inkU müdürleri yine yerlerin
de kalacaklar, yalnız Denizbankın 

başında bulunacak umum müdüre 
tabi olacaklardır. Deniz idarelerinin 
mali ciheti de Denizbank tarafından 

dan noksan oldukları için ayn ayrı idare edilecektir. 
yazmadık. 

iktisat vekili 
geliyor 

Burada Liman lşlerile 
Meşgul Olacak 

lktısat Veki'. Celal Bayarın bu
gün veya yarın şehrimize g~lmesi be~ 
lenmektedır. Celal Bayar bıl:hassa lı· 
man işleri ile bizzat meşgul olacak 
ve alakadarlardan lazım gelen iza • 
hatı alacaktır. Limana ait tesisat iş· 
!erinin inşasına talip olan İngiliz 
Giless müessesesinin mühendis ve 
murahhasları da şehrimizde Celal 
Bayarla temaslarda bulunacaklar -
dır. Bugün İngiliz müessesesinin mu· 
rahhaslarile liman iclaresincle bir tup 
lantı yapılacak ve limanın müstak
bel şekli hakkında görüşülecektir. 

Celal Bayar, bugün şehrimize gel· 
diği takdirde bu toplantıya riyaset 
edecektir. Limanda ilk olarak Galat~ 
rıhtımının Glizel Sanatler Akademı· 
sine, ve Sirkeci rıhtımının da Saray· 
burnuna kadar uzatılması işine baş· 
la nacaktır. 

Lüks 
Otolu 
Bir bayan 

Balıkhane 

Nerede 
Yapllmalı? 

Yeni balıkhane inşası hakkında 

semt gösterilmek suretile ortaya a
tılan fikirler üzerine 32 sene balık· 
çılık işlerile bizzat meşgul olan mü
tehassıs bir zat diyor ki: 

- Yeni bir balıkhane yapılması la 
tanbul için en mühim bir ihtiyacı 
karşılayacaktır. Balık ihracatımız 
gözönündedir. Balıkhane kolunu sal
lamadan mühim bir irat temin et -
mektedir. Torik, palamut, ton balık
larının ne ehemmiyetli bir ihraç mad 
desi olduğu anlaşıldıktan sonra, as
ri tesisat ile mükemmel bir ba.lıkha· 
nenin, vapurların, motörlerin yana
şabileceği ve denizi lağımlardan u
zak, mikropsuz bir yerde kurulması 
şarttır. Bunun için en müsait yer 
Sarayburnu ile Sirkeci iskelesi ara· 
smdaki kısımdır. Buraya içine 4-5 
metre derinli.Yinde deniz suyu gire-,., 
bilecek havuzlar yaparak motür ve 
kayıkların girmesi kolaylaştırılacağı 
gibi ayrı ve temiz deniz suyu doldu
rulmuş havuzlarda da satılıncaya 
kadar daima taze balık muhafaza 
etmek mümkün olabilecektir. Bu 
mütehassıs balıkçının mUtaleasma 
V.lrçok balıkçılar da iştirak etmekte· 
clirler. 

Bozulan Tramvay 
Tünelden Şişliye giden birinci 

mevki bir tramvay arabası evvelki 
gece Hamam önünde bozulmuş ve 
seferlerin intizamını bozmuştur. 

Kimsesiz 
7 alebe için 
yeni yurt 

300 Talebe Bedava 
istifade Edecek 

Üniversite tahsili yapmak istiyeıı 

birçok kimsesiz, veya fakir gençlerin 
hem tahsil heveslerini kırmamak. 
hem de vatana daha faydalı birer 
unsur haline getirm&k için yeni ve 
mühim bir karar verilmiştir. Bil 
karara göre Üniversitenin Süleyına· 
niye kısmı cihetindeki boş kısmı uze· 
rine bu yaz yeni ve büyük bir bin• 
yapılacaktır. Bu bina şimdilik 300 
talebeyi alabilecek bir halde yapıla· 
caksa da ilerde burası kolaylıkla 500 
talebeyi istiap edebilecek bir hale 
kalbedilebilecektir. 

Bu binanın inşaatı gelecek tedril 
yılına kadar bitirilmiş olacak ve ge· 
lecek sene buraya kimsesiz veya fa· 
kir olan üç yüz talebe kabul edile· 
cektir. Bunlar bu yurtta paraınz ola· 
rak yatıp kalkacaklar ve iafe edile· 
ceklerdir. 

llerde, Avrupada olduğu gibi, ba· 
zı zengin ve hamiyetli zevat Üniver· 
siteye teberruda bulunurlarsa bu 
yurt genişletilecek ve ayni zamanda 
bıı.kım şekilleri de ıslah edilecektir· 

Şoför 
Cemiyetinde 

Yeni idare Heyeti 
Seçilecek 

~nföı-lo.,.. A ... ,...,;,,of.;..,f" ;.+;t. •" ..... - i-
dare heyeti yerine yenisinin aeçilme· 
sine 15 şubatta b~lanacaktır. Şoför· 
ler bundan evvel namzetlerini seç • 
mek için Beyoğlunun büyük ıinem&· 
!arından birinde bir toplantı yapmak 

istemektedirler. Bunun için resınf 
makamlardan izin istenecektir. 

Toplantı yapıldığı takdirde bu mU· 

nasebetle şoförler senelerdir devanı 

eden dertleri için de aralarında gö· 
rüşecekler ve bunlar için de resı.n! 

makamlar nezdinde yeni teşebbüa • 
lerde bulunacaklardır. 

Türk - Yunan 
turizm Faaliyetleri 

Türk - Yunan Turist İdare Heye
ti, Yunan general konsolosu Gaio

sun riyasetinde toplanmış, iki menı· 
leket arMındaki turistik faaliyetin 

inkişafı yolunda bazı esaslar karar • 

laştırmışlardır. Bu kararlar mey•· 

nında, vize harçlarının tenkısi ve 

transit vizesinin lağvı gibi temenni· 

ler vardır. Bunların tahakkuku için 

Belediye Turizm şubesi direktörtl 
\t . 

Kemal Ragıp, Şükrü, Fufas, 8'kidi.J 
den müteşekkil bir heyet çalışacak• 
tır. 

75 Lira Çalınmıt 

Memil isminde 53 yaşlarında bir 
adam evvelki gün Sirkecide Uzun " 
köprü oteline inmiş ve gece odasın· 
daki paltosunun cebinden 75 lirası 
çalınmıştır. Cemil odasında beraber 
yatan Adille otel katibi Mehmetten 
Şüphelendiğini söylemiştir. Polis tab 
kikat yapmaktadır. 

Dün öğleden sonra Baya.zıt kara
kolunun önünde bir otomobil kazası 
olmuştur. Lüks bir otomobil ~ulln· 
nan bir bayan 10 yaşındaki bır ço· 
cuğa çarpmış ve yaraladıktan sonra 
da süratle hadise yerinden kaçmış· 
tır. Polis otomobilin numarasını:~· 
mış. fakat akşama kadar ~u ot~k· · 
bili bulamamıştır. Hadisenın ~ dı • 
kine mUddeiumumi muavinlerın en 
Hikmet Sonel elkoymuştur. 
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Bugünkü Hava: KAPALI 

iki Parmağı 
Makinede Kesildi 

. h 1 t fabrika -Anadoluhısannda a a 
1
• . 

S"hcy a ıs-sında çalışan 19 yaşında ~ _u k ' 
. k 'k' parmagını ma 1· minde bır ız?' ı ı 1 , k.'d U 

'-~ 1ı l..s u ar n neya kaptırmıştır . ..ı.. ara t 
mW1e hastanesine kaldırılmış ır. 

--
Buı:ün hava, umumiyetle yağışlı ve ka· 

pah geçecektir. Eee mmtakasiyle Marmara 
mıntakası yağışlıdır. Karadeniz sahil mm· 
takasında hafif bir fırtına ııörlilmesi muh· 
temeldir. Riızgi.ı-; şimal istikametinden ese
cektir. 

Dünkü Hava 

2 nci ay Gün: 28 Kasım: 93 
ıa5!'ı Hıcr 135~ Rum 

Zilkade: 26 26 Ikincikanun 
Güneş: 7,05 - Oğle: 12,28 
!kindi: 14.15 - Akşam: 17,37 
Yatsı: 19,04 - Imsiik: 5.24 Dün, hva taıyiki 755 milimetre. hararet 

en c;ok 11. en az 8 ııant:grat olarak kayde· 
dilmiştir. Rüzdr cenup istikametinden Hat· 
te 10 kilometre ._ür'atle esmiıtir. 8 milimet· re yatmur yaimııtır 
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Romanya Meclisinde sert 

cephesinde 
münakaşalı bir celse 

M. Antonesko şöyle dedi: Malaga 
siddetli bir harp var 

"Rusya ile Karşıhkh Yardım Paktımız 
Mevcut Değildir. Böyle Bir Paktın 
Müzakeresine Niyetimiz de Yoktur ... 

liükUmetçiler bazı kasa
baları asilerden geri aldı 

Bir Rus Vapuru Torpille1tdi 
b Londra, 7 (Radyo. TAN) - Malagaya 20 kilometre mesafede 

~lunan Kolme~a asiler. ta~af~~dan ~lmrnı~tır. Malaga .limanın
b Yabancı gemıler göriılmuştur. Cümhurıyet kuvvetlen Kordu
l a .cephesinde taarruza geçmişlerdir. Diğer taraftan ayni kuvvet-

~y~i~f ijE~:~~~E~~~~!; 
etmişlerdir. Geç alman malumata 

l 1 göre, asi kuvvetler, 7 kol üzerinden 
tıgilt . F·ı· · s· t. erenın ı ıatın ıya.se ı Malagaya taarruz etmiye hazırlan-

J:- ilis.t'.rıde tahkikat yapan in
i~ gılız heyeti, raporunu hazır
taptkt~, ayni zamanda Filistin A
'itıd arı .•le Yahudileri, raporun lehle
çaı e bır siyaset tavsiye etmesi için 
b· 1~ 11ıa1<tadırlar. Araplar, Londraya i;r ~eyet göndermeyi, propaganda 
trı:r~rıe büyük bir ehemmiyet ver
Ya~~ .kararlaştırmış bulunuyorlar. 
et dıler de ayni şekilde hareket 
aı'llekte ve nııticenin Filistinde tesis 
r-· 
4rıan nıilli yurdu takviye etmesi i

.,.111 u· 
graşnıaktad ı r 1 ar. 

ta~~giltere hükt'.ımetinln Filistinde 
hı ıp edeceği siyaseti müzakere et
ta~~te olduğu, verilecek kararıa.rın 
teğ· 11< raporu ile birlikte neşredıle-

ı. teınin olunuyor. 

teŞıtndiden anlıu~ıldı<Yına göre lngil-re h .. k. ,. .,, 
<li u U.meti, F..i ijstine karşı Yahu-
bu~\1J-ieketini kısmak lehindedir. 
tapıa . arar. veraıKıen oa;;Ktt ~-
tıı111 ra aıt arazinin Yahudilere sa
teşri~ı .da tahdit"edilecek, Filistinde 
la 1 bır meclis kurulacak ve Arap
ıa~ ~ Yahudiler arasında teşriki me-

ıyı te . d 
tak mın e en bir proje hazırlana-

tır. 
lrı ·ı -

ta 
1 
gı tere hUkQmeti bu suretle A-dt arı hoşnut etmeyi ve Yahudileri 

~i.i ınkisarı hayale uğratnıarnayı dü-
rıtnekted' ı r. 

ta Arapıarırı asıl talebi, muhaceretin 
ha~anııle kesilmesidir. Çünkü mu
tan e~~t Arap ekseriyetini korku -
huı r. ır nıahiyet atmıştır. lngiltere 

(uırıet· · A ta, ı ıse, muhacereti kısarak -
ttp ekseriyetin endic:elerini bertaraf 

hJe• T 
tek ge Yardını edecek bir hattı ha-

et tutacaktır. 
Bu h tt . •d a ı hareket, Arapları tatmın 
ecek . . H .. 

beıı· nıı Etmiyecek mı? enuz 
1 deg"ild. 

~ ır. 

•iy aterı 1 ngi !terenin tutacağı yeni 
cakaset hakkındaki haberler de an
l'tıi tahnıin mahiyetindedir. Bu tah· 
~Hırııe~~en maksat, Araplarla Yahu-

er Uze . . . d 
tııek rınde yapacağı tesırı e~e: 
tar olsa gerektir. Bu tahminler ıkı 
tı~ af Üzerinde müsait bir tesir yap
beı~·takdirde lngiltere hükOrneti de, 
tek 1 ~Lı yolda bir siyaset tatbik ede
tes· F'ı ı istirıde aınıı i yet ve sükuneti 

ıs eder. 

llırılialj hazırda Filistin, Arap dUnya-
111 h d ~ 

tıı tC oşrıutsuzluk içinde yaşa ıgı-
ta, osteren ve bu hoş.nutsuzluğu a
<lerıs'.ra tehlikeli bir şekilde ifade e
tu~IJUlkedir. Suriye istiklaline kavuş· 
tas ' Irak, müstakil memleketler a
~d;'tıda &:ünden güne ilerlediği, Su
~1 Arabistan istiklalini tanıttı~ı, 
ist~~~ i~tiklal hayatına girdiği halde, 
hb &.iırıden uzak kalan ve kendini 
tlıari\tıcı bir kütlenin ft.deta isti 1 asına 
tıı""_ı.ıı göre Filistin, için için didin-

""'te v .. 
Çetrı, e vaziyetini kurtarmak ıçın 
tlıa.ıtt bir l'hübarezeye girmiş bulun

adır o . 
tıe rıeçerı sene vukubulan hadiselerin 
"'-· etice v ğ' d .. e ıı;ı~ erece ıni yakın a gorec -

~ Ömer Rlla DOGRUL 

~--- ----------ara Radyosu N ef riyat 

. Saatini Uzattı 

l'~kara, 7 (TAN) - Ankara rad-
"<ıU •• 

tıe~l'i onuınUzdeki haftadan itibaren 
llu 

8 
Yatına 18,30 da başlayacaktır. 
Utetıe . 

ll'ttn,ı neşnyat yarını 11aat daha 
tnış olacaktır 

maktadırlar. 

Fakat, bu kuvetlerin birlik halin
de hareket etmedikleri söyleniyor . 
Cümhuriyetçiler, bu asi taarruzlarını 
mukavemetle karşılamışlar ve Andu
jor cephesinde Kalatrano ve Sa.ndi
ago kasabalarını tutmuşlardır. Bu 
meyanda Admuis ve Klaveline kasa
baları da alınmıştır. 

Sevil radyosunun bir tebliğine 
göre, milli kuvvetler cenup yolunda 
bir çok mevziler işgal etmişlerd:r. 
Kordu cephesindeki kIZI taarruzu 
durdurulmuştur. 

Dün Malaganın bütün mıntakala
rında bü~iik bir faaliyet hüküm sür 
müştür .... lalaga sahilleri Crevera ve 
Kanarios gemileri tarafından bom
bardıman ateşi altına alınmışsa da 
bu zırhlılar, hükümet tayyareleri ta
rafından uzaklaştırılmıştır. 

TavvarP.lPr Rnnolo i."ltasvonunu 
bombardıman ederken mühimmat 
yüklü bir treni de tahrip etmişler • 
dir. 

Bir Sovyet gemisi torpillendi 
Londra, 7 (A.A.) - Valladolid 

radyo istasyonunun haber verdiğini'.' 

göre Akdenizde asi !spanyol harp gc 
mileri, bir Sovyet gemisini torpille -
miştir. 

16 bin ltolyan 
Paris, 7 (A.A.) - Cebelüttarık -

tan Royter ajansına bildirili:vor: 
Bu sabah Cebelüttarığa ğeıen bir 

İngiliz, dün Kadikste 10 bin ttalya
nm karaya çıktığını ve geçen per
şem~ günü de diğer iki vapurdan 
altr bın 1talyanın karaya çıktıcrmı 
görmüştür. 

0 

Alman kuvvetleri 
M~drit, 7 (A.A.) - Klaridad ga. 

zetesı, Andalozyadaki askeri harekat 
hakkında tefsiratta bulunurken, Al
~an kıta~tına mensup çok mühim 
hır kuvvetın Marbella - Fuengriola yo 
luna .ha~im bulunan cümhuriyetçi 
mevzilerıne hücum ettiğini bildiri -
yor. 

Hüknmetçiler bu hucumu defet
mişlerdir. Bu suretle bu bölgede bu
l un an diğer kuvvetlerin ilerlemesi 
imk8.nsız hale girmiştir. 

Londra, 1 (TAN) - Saint Sebas
tiyende kralcılar bir nümayiş yap _ 
nuşlardır. Bu nümayişe Garol taraf
tarları komitesinin bir çok azası ve 
n:uh:~lif ey~l~tlerden gelen heyetle
rın ruesası ıştırak etmişlerdir. 

Don Jose Eizaguiyera hazır bu • 
lunanlan krallığın tekrar tesisi le . 
hinde faaliyet sarfetmiye davet et • 
miştir. 

Avila, 7 (A.A.) - Asilerin naşiri 
efkarı olan gazeteler, Frankist fırka 
sının teşkili meselesiyle meşğul ol _ 
maştadırlar. o4 

Bu fırkanın vaktiyle İspany~da 
teşekkül etmiş Hermandad Cemiyeti 
şeklinde olacağı ve yahut katolik 
krallara yardım etmiş olan eski 
grupların nümune ittihaz edileceği 
söylenmektedir. 

Bu yeni Santa Hernıandad bir ta
kım birliklere ayrılacak ve bu bir _ 
tikler şehirlerde ve kasabalarda as. 
keri kumandanlığın emri altında bu
lunacaktır. 

General Franko fırkanm en yük • 
sek reisi olacak, ne müşaviri, ne de 
vekili bulunacaktır. Fırkanın remzi 
şöyle olacaktır: 

"Cenabı Hak İspanyanın hamisi • 
dir .•• 

Bükreş, 7 (A.A.) - Rador Ajansı bildiriyor: 
Çekoslovakyamn Bükreş Orta Elçisi B. J an Seba tarafından 

neşredilen kitap hakkında muhalefet meb'uslarınm verdikl~ri 
takrirler üzerine dün mecliste uzun bir müzakere cereyan etmış-

Onuncu Pi 

Pa~a Bir Nu~uk 
Söyledi 

Vatikan, 7 (A.A.) - Papa hasta. 
landığmdan beri bugün ikinci defa 
.. ı,,. .. ., ı,. tiihı~ .. , ~·o 'hito.p ct..rni9tir 

Papa geçen 24 kinunuevvelde bir 
nutuk roylirerek dine ve barışa kar
şı Hitlcriz:min ve Komünizmin hata
larını takbih etmişti. Bugün de ayni 
mevzua dönnıüı;;se de bu temas pek 
kısa olmuştur. 

Bu nutuk altı dakika sürmüştür. 
Papanın sesi kuvvetli ve va.zıh idi. 

tir. 
Kitabın sahibi, bu münakaşalarda 

Romanya siyasetini tenkit ve tama· 
men Romanyaya ait bulunan mese
lelere müdahale etmek ve resmi be
yanata uymıyan imalarda bulunmak
la müahaze edilmekteydi. 
Drşbakanı Antonesko, dost ve müt

tefik bir memleketin mümtaz mü -
messilinin münakaşa mevzuu ittihaz 
edilmesinden dolayı teessüf izhar et
miş ve Romanyada pek az kimseye 
malum olan bir kitap mevzuu bahsol
duğunu söyledikten sonra, Çckoslo -
\'akya miimessilinin Romanyaya yap 
tığı hizmetleri ve Romanyayı Çekos
lovakyaya bağlıyan çok sıkı rabıta
lar için temin ettiği inkişafı hatırlat
mış ve demiştir ki: 
"- !ki memleket arasındaki teşri

ki mesai, faaliyetimizin bütün saha
larında tam ve semereli bir ahenk i
çinde inkişaf ederken ve Prag hüku-

l "11etinin ihtiya_c:larımızı c;ok d.oğ.r~ bir 
suretle ımladıgı ve memleketımızın a
l cele siliıhlrınması için fiili mü7.:ıha -

1 rette buh.nd.u~ ~ir .~ırad~ .. b~ hükO.-

ı 
metin Bükreştckı nıumessılmın par -
lamentoda hüoumlara hedef olması 

doğru değildir.,, 

Bunun üzerine açıl:ı.n müzakere es
nasında muhalefetin bütün partilerini 
temsil eden Jorj Bratyano, Goga, 
l\.fa<lgearo ve müstakil mebuslardan 
B. Şeikaru ve Pepesku söz almışlar 
dır. Hatipler Çekoslcvakya ile olan 
ittifak ve dostluğa bağlılıklarını te
yit etmekle beraber, meselenin a~·
dmlatılmas•ıu istemi~lerdir. 

B. Jorj Bratyano ve G'Jga. kitabın 
bazı kısımlarına işaret ederek, "Ro
manya ile Sovyetler Birliği arasında 
bir karşılıklı ~·ıırdxm paktının mevcut 
olup olmı:ıd~t sualini tekrar ortaya 
atmışlardır. 

B. Antom~qlrn bu c;mı le <'f'\·:ı n vere-

Atlas denizi kıyılarında 
Ispanyol cesetleri 

-----~~~~~~~~~~~---

idam Edilip Denize A +ilan 
Zavalltları Dalgalar Sahile Y ıijdı 

Noirmoutier, 7 (A.A.} _ Sekiz ı---
günden~eri halk, Atlas Okyanosu- s b ~ K 1 
nun sahıller.e atmakta oldu3u ceset· a 1 K r a' 1 n 
ler dolayısıyle heyecan içindedir. E 1 h 
Bu cese~le.r, idam edilmiş kimselerin V 1 en m e az 1 r• 
cesetlerıdır. Bu cesetlerin başları, 
kolları veyahut elleri yoktur. Birka'i 
hafta sular içinde kaldıklarından de
niz hayvanları bu cesetlerin ötesini 
berisini koparıp yemişler, deniz de 
bir hayli kemirmi§tir. Son ceset, 

çarşamba günü akşamı Prefailles'de 
bulunmuşrur. Bu cesedin sol bacağı 
ile iki eli yoktur. Ceset, üç tane ge· 
mici düğümü ile gayet mahirane bir 
surette bağlanmıştır . 1 ki gün 

sonra tenezzühe çıkmış olan iki kim
se, Saint Jean Monts'da bir ceset 
daha bulmuşlardır. Ertesi günü de· 
niz, karaya iki ceset daha atmıştır. 

Bu cesetlerin lspanvol oldukları 
tahmin edilmektedir. Son defa de
nizin karaya attığı cesedin Üzerinde
ki lüks gömleğin kolunun içerisinde 
"Al:r,,.,..fP h.11talla cati'lha7aneo: San
tander" kelimeleri yazılıdır. Panta· 
!onunun düğmelerinde Elaguila mar-

kası vardır. ı 
Bu cesetlerin ne gibi şerait ve ah· 

val icsinde derıhe atılmış oldukları 
bilinmemektedir. Yalnız bunların 
birkaç hafta evvel Fransaya götü
rülme.k üzere Saint - Nazere'e qelmiş 
olan eı;rarenoiı gE>milerden birine 
bindirilmiş olup yof dııı i~am ed~lm.is 
v" rler İ7.e ,.+drnış oldukları ta hmır 
c:ıdilmekteclir. Deniz cereyanları, ce· 
<tetlerin muhtelif noktalara atılması· 
na sebebiyet vermiştir. 

·, jı başladı 
Lond1 l, 7 (A.A.) _ Kralın halası 

Prenses ile Kont de Harewood. A vus 
turyaya gitmişlerdir. Kendilerinin 
bu haftayı Dük de Windsor ile geçir
meleri muhtemeldir. 

Büyük bir kalabalık, kendilerim 
Victoria istasyonunda selamlamıştır. 

(TAN - Bu seyahat sabık kralın, 
Madaın Sipmson ile evlenmesiyle ala
kadar bulunmakta.dır. ) 

Avrupanın 
Garbi için 

Belçika, lngiliz 
Notasına Cevap 

Hazırladı 
Brüksel, 7 (A.A.) - Belçikanm, 

Avruparun garbine müteallik bir sta
tü ihzarı hakkındaki Ingiliz notasına 
karşı hazırlamış olduğu cevap pazar
tesi günü tebliğ edilecektir. 

Belçika. hükümeti Ingiliz noktai na
zarını kabul etmekte ise de diğer ala
kadar milletlerin de ayni hattı hare
keti kabul etmeleri ~rtını ileri sür
mektedir. 

ek demiştir ki: 
"- Geçmişe ait olarak size B. Ti

Lülesko söylemişti. şimdi de hale ait 
olarak ben söylüyorum: Sovyetler 
Birliği ile karşılıklı yardım paktımız 
voktur ve böyle bir paktın müzakere
ıine niyetimiz de yoktur." 

Nihayet meclis. muhalefet tarafm
ian verilen istizah kararlarının müs
cacelen müzakeresi teklifini reddet-
ıniştir. 

{ÜÇÜE< HARtCi 
HABERLER 

A nliral Hipper kruvazö. 
rü Hamburgda denize 

ı ndirilmiştir. Bu, ilk ağır kru 
vazördür. 

• ran 
l elçi 

tir. 

• • 
hi..ikCııneti, Parist 
göncJermiyecek · 

• • 

D anüigte lağır atlara iç 
döviz dolu lastik tor • 

)alar yutturup orada hayvaı. 
arı öldürerek mid:ılerinden 

banknotları çıkaran ve sl.iren 
>ir şebeke yakalanmıştır. 

* 
R Ruzvelt kabinesinde lıt' 

riciye nazırı olan 
Root 92 yaşında olduğu hal 

:le dün sabah ölınii~tür. 

* 
I
• ngiliz harp gemilerin . 

den Malaya ıle Ker 

tonso adlı Holaııda gemisi çaı 
pışııııştır. Olen yoktur. 

Aımanyaya 
Müstem1eke 

1 ngHtere, Bazı 
Vaitler Yapacakmış 
Londra, 7 (A.A.) _ Almanyanın 

Londra elçisi Fon Ribbcntrop, bura
da Almanyanm müslemİeke taJcbi 
işiyle meşgul olacaktır. Bu hususta 
İngiltere, ll'ransa ve Almanya ara -
sında mühim görüşmeler yapılacağı 
kestiriliyor. 
Alnıanyaya bu hususta lngiltcre 

tarafından bazı vaitler yapılacağı da 
haber verilmektedir. 

• Berlin, 7 (A.A.) - Doersen Zei 
tung dün harbiye nezaretinde askeri 
İktisad erkanı harbiye Reisi olan Al 
bay Thomas,ın riyaseti altında sayası 
Alman i,ktisadiyatı cemiyetinde verı 
len bir konferansın mevzuu hakkın 
da uzun mutalealar serdetmektedir. 
Almanların malik oldukları erazi sa 
hası o kadar mahduddur ki bu saha-, 
nm herhangi bir noktasından azami 
surette istifade etmek için askeri kuv 
vete müracaat etmek mecburiyeti ha
sıl olmaktadır. 

Albay Thomas bundan sonra B. Hit 
ler'in 30 kanunusanide söylemiş ol
duğu nutkun bir fıkrasının medlulunu 
tasrih etmiştir. 

HarR Ne Zaman 
Patbyacak? 

Londra, 7 (A.A.) - Milli müda
faanın tanzimiyle mükellef olan Na

Zll" Sir Thomas bir cemiyette nutuk 

söyliyerek demiştir ki: 

"- ümit ederim ki kendisinden bu 
kadar bahsedilen harp, patlamıyacak 
tır. Oyle zannediyorum ki, şimdiki 

Yaziyet eskisinden daha i)idir.,, 

3 

Yarış! 

İstanbul Jchçe.sinde "akşamet., 
diye her akşam rakı içen adama der
ler. Tuhafı şu ki "ak}amcı" tabiri 
bizde, hele mahalle lehçesine yer _ 
leşmiştir de "akşamcılık, ,sözü Bey. 
oı{Iu frenklerinin aynen fransızcaya 

alnuş olmalarına rağmen bizde yer
l~ememiştir 

:..\faksadım içki tabirleri üzerine bfr 
etüt yapma dejtildir. Bakın ne)i an • 
latmak istirorum: "Ak5am,, A"azete. 
sinde ht>r akşam demesek bile her 
gün "Akşamcı., lmzasiyle çıkan bir 
"hafif kritik ,.~ miişahede.. bendj 
vardır. Bu bendin altındaki imzanın 

kime ait oldu~ıınu bilmem amma her 
halde bu "Ak~amcı,, mütstt>ariyle 
akşamlan çakan de~l, belki herı;tn 

bir şeye hafifçe çatan kalem salıibl 
kastedihli~ kolawa ırnla-:;ılır 

İki gün evvel bu "Akşamcı., • kim 
olduğunu bilnıiyoruın amma ne d<' ol. 
sa biulen de~il mi ya • arl<ada§ı

mrz bir yazıo;ımla tstanhol soka,tda -
nnda ~ördüı'i;ii hir ı;eyd<>n dola~, bU .. 
~iik bir ha)·ret izhar edi)·or . 

Nedir hu zatın hayrdini bu kadar 
bhr

0

k ı>clen. diye bf>ncli okudum. :\le. 
ı!n bizim Al•samC'r arkadaşı lıayTete 
dii..,\\rf'n şc>y şu imiş: 

nd çocuk çantatanm duvar clihine 
bıralunıslar birbirleri~·Je tUkriik 
,·nnsı C"di)·orlı-ınnıı;. Birisi bir mrtre 
fü!<iiriirsP öfrki bir buçuk metre uza. 

ğa tifüiirmb·<' r.ahşı:ronnuş. 
\'e işte bu imiı;, bizim her a.k~am 

az çok bariz bir ceht ile muhtelif iş • 
teri ten~\it eden arkadaşı ha~·rete 

düşiirt>n. 

ı:, clo~rusu asıl Ş:t.)ılaC'ak '5ey bu. 
dur. Zannetmi~·orum bu arkadaş u
zun bir müdch•t garbin en temiz ınem .. 
le!Jietlerimle ya~yıp ta şimdi, hı>nıcm 
!iU ~inlercle ~·\ırua dfüımüş olsun. 
Fakat çocu:darıp fükiiriik yanşnu 

hayretle seyredişinden kendisinin 
bir ecnt'bi değil amma bir ecnebi 
memlekette uzun 1.a.man kalmış bi.r 
\'ata.ncla!:i o!dui:;u zannını Yeriyor. 

A efem Hm! Çocuklann tUkriik ra
n~ına şaşarsa.k, çoruk o\mıyanlarm 
i)tt'denheri nralannda her vesileyle 
yapt·ldan siclik :ran~ına ne diyece • 
ı;iz? ! 

1 Iltı )"ıtM';'a, her mPSelc><Jc muhnrrfr
IPT, edipler , -;nn'atkarlar. o;;por<'ular 
H•lhasıl miitRfrlkkirler ara.-.mda her 
an trsadiif edilmi~-or mu'? Rıında 1a
~acak ne rnr? Çocıiklar kü~ük ikeıı 
ekzersiz yapıyorlar • 

B. FELEK 

Memlekette 
hava vaziyeti 

Ankara, 7 (TA~ Muhabirinden)' 
- Bugün Ankarada hava bulutlu ve 
saat 17 ye katlar fasılaıı yağışlı geç. 
miştir. Suhunet, er. çok sıfırın üs
tünde 8 e kadar çıkmıştır. Yurdun 
Trakya ve Eğe mın~ctka.;;ıyle Adana, 
Tarsus yağmurln V•! diğer yerlerde 
hava umuımye~i~ kapaiı.iır. 

Yağı§ların met re mürabbaına bı
raktığı su Hayı ebolud:ı. 17, Kuşada • 
sında 11, diğer y ~'Cı cı·u·? 1 - 6 kilo
gram arasındadır • 

Ha\'a düne nazara nşark mmtaka.
sından ba~ıka yel'tı:::de 2 - 5 der ece a· 
:-asında ılıkl~mışw·. En rfüşük dı>r~· 
celer, sıfırın altında olmak üzere Dı· 
yarbekirde 16 .~hı:ıtyada i 7. Erzu • 
rumda l9, Kar3~a ~~3 derecedir. En 
·üksek suhunetlet sıfm., üstünde E. 
~irnede ı6, Manı.:::a ve hmirde .ıs, 
Yalovada ve Bur.!:ı.da 20 t1erecededır ' 

Eden F ransadı.. 

Paris, 7 (A.A.) - lngiltere Ha~ .. 
ciye nazın Eden de buraya gelmı~ 
ve bir n1üddet kaldıktan sonra Cote 
d'Azure hareket etmiştir. 

Teşekkür 
Falih Rıfkı Ataym eşi Mehrüba, 

sevgili kızı Jale Akaygen'in acıklı ö
lümünden dolayı kendisine telgraf 
ve mektupla başsağlığında bulunan 
akraba ve dostlarına, gazetemiz va
sıtasile, teşekkür ve minnetlerini su
nuyor. 

• • 
Haber aldığımıza göre Jale'nin ce

nazesi Viyanadan şehrimize gelmek 
üzeredir. Gömme töreninin yeri ve 
günü aile dostlarına ayrıca bildirile
cektir. 
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r.:Nlahkemeıer.de MAZURKA - B!TMEMlŞ SENF ONt - M.ASKEL! KADIN 
gibi şaheserler yaratan ıbilyük Rejisör KDA EBE 

Bir iskemle yüzün
den neler olabilir? 

WiLL Y FORST Filmini yaptı. R E NATE MtlLLER -
ADOLF WOHLBRU CK - JENNY JUGO 

Ö nce ş iddetli bir tokat, sonra 
sunturlu bir kavga, en sonra da .. 
Meşhut suçlara bakan nöbetçi Asliye İkinci Ceza mahkemesi 

Hıeybelide Neşetin gazinosunda geçen bir hadisenin muhakeme· 
sine başladı. 

Evvelki gün gece saat 21 de balık-r--=----·---------

Maarif 
Cemiyeti 
Piyangosu 

Dünkü Çekilişte 
Kazanan Numaralar 
Dün Ankarada çekilen Türk Maa

rif Cemiyeti eşya piyangosunda bü
yük ikramiyeleri kazanan numarala
rı aşağıya yazıyoruz: 

.......................................................... ~ 
CHARLES BOYER'nin DEMlR KAPI Şaheserini kim hatırlamaz'! 

HalkBunKB"ii·ramanlSr 
TÜRKÇE . SÖZLÜ - AŞK - HEYECAN - DEHŞETLİ SAHNELER 

NEFIS ve MÜKEMMEL ,BtR F!LM ----------· 

MAURICE CHEVALIER ve MARIE GLOR 
İlk defa olarak beraber oynuyorlar ve 

çı !brahimle akrabasından Mehmet, 1 
çok sarhoş olarak Neşetin gazinosu· 
na gitmişler. Mehmet sobanın yanın
daki bir sandalyaya oturmak istiyor 
ve oradan boş bir iskemle çekiyor. 
Orada oturan yine sarhoş bir kaç 
kişi buna razı olmuyorlar ve Mehme
de sövüyorlar, İbrahim de işe kan
rftyor. Boş duran iskemlenin alınma

sında ne gibi mahzur olacağını so
ruyor. Derken tanımadığı bir adam 
suratına şiddetli bir tokat askedi -
yor. İbrahim de sandalyaya , davra
nıyor. Fakat bu meçhul adam ora • 
dan kaçıyor. Bu sırada bir de cam 
kırılıyor. Polis Bekir içeriye giriyor. 
!brahiml karakola götürmek istiyor. 
Muhafaza memurlarından Selahattin 
den de yardım istiyor. Mehmet buna 
mani olmak istiyor, İbrahim de po
lise karşı koyuyor. Polis korkutma 
maksadile tabancasına davranıyor 
ve nihayet tbrahimi dışarıya çıkarı
yor. İbrahim polisin göğsüne vurdu
ğu gibi ceketinin Uç düğmesini ko
partıyor ve ayni zamanda polise ha
karet ediyor. 

Garip bir 
sarhoşluk 

3000 lira 36161 numaraya, 1000 Bugünkü program NES'E i LE 
Filmini çeviriyorlar. Bu film, Mau rice'in en fazla tarkıh , \ en fa.ı:l 

nükteli ve en mükemmel temsilidir. 
lira 13210 ve 43362 numaralara, 500 l-.tanbul: 
lira 7667, 16135, 16835 numaralara. 

Ö(le neşriyat: 12.30 Plakla Türk muıiki-
200 ER LİRA KAZANANLAR si; 12.50 Havadis; 13.05 Muhtelii plü: nelj- Pek yakında S A K A R Y A Sinemasında 

9648 43106 57113 riyatı; 14 Son. 

100 ER UR AR Akıam ne~riyatı: 18.30 Plakla dans mu-

macerası 
A KAZANANLT sikisi; 19.30 Çocuklara masaı:·ı. Galip Ar-

2294 8641 16670 19165 19694 can; 20 Rıfat ve arkadaşları tarafından 
21321 23159 23915 45908 4:7867 1:ürk musikisi ve halk ıarkılan; 20.30 Bay 

Meşhut suçlar müddeiumumiliğine 
dün tuhaf bir sarhoşluk hadisesi in
tikal etmiştir. Beyoğlunda İstiklal 
caddesinde 212 numarada oturan 
Yorgi oğlu !stavri, evvelki gece faz. 
la sarhoş olmuş. Gece yansı evine 
dönmüş, kapıyı çalmrş, 20 yaşındaki 
karısı Ojeniyi evde bulamamış, ar . 
kadaşlarından Eleninin evine gittiği
ni zannetmiş ve oraya gitmiş. Ora
da da kapıyı çalacağı yerde dayan. 
mak surctile kapının menteşelerini 

sökmüş ve elektrik fenerile merdi
venlerden yukarı çıkmıştır. Karyola
sında uyuyan Eleni koridorda elek
trik fenerile birisinin dolaştığım gö
rünce baygınlık geçirmiş ve bağır-

505
15 53707 

57 
J Ömer Rıza tıı.rafmdan arapça havadis; 20.45 

56853 56909 094 Safiye ve arkadaşları tarafmdn Türk musi· 
Hazırlanınız! Büyük gün yaklaşıyor! 

BİRER L!RA AMORT! kisi ve haJk ıarkıları: Saat ayarı; 2ı.ıs 

62 70 75 S ·k· k l ·h Şehir Tiyatrosu dram kısmı tarafından bir 
• • · on ı ı ra ama nı a- temsil; 22.10 Ajanı ve borsa haberleri v~ 

Önümüzdeki ÇARŞAMBA akşamından itibaren: 

yetlenen numaralar birer lira amor. ertesi rünün proıramr ; 22.30 Plakla ıololar, 
ti alacaklardır. opera ve operet parçaları; 23 Son. SDMEA Sinemasında 

Mahkeme bu hadisede kararıru bu 
gün bildirecektir. 

Sekiz lira 

Ceza 
Verecek 
Necati ve Mustafa isminde iki ka

fadar evvelki gece Beyazıtta bir bak
kal dükkanında içmişler. Kafaları 

tütsüledikten sonra da aralarında bir 
boğuşma oluyor, masalar devriliyor, 
kavanozlar kınlıyor. Necati dışarı çı-

mış: 

- Sen kimsin? 
!stavri kendisini tanıtmış ve: 
- Kocan Hıristoyu arıyorum. de

miştir. Halbuki Hıristo da çok sar
hoş olarak eve gelmiş ve bir yerde 
sızmıştır. 

Eleni kocasının evde bulunmadığı. 
nı söylemiş. !stavri: 

- O halde dışarıya çık, biraz se
ninle konuşacağım! Deyince Eleni 
pencereden istimdat etmiş, polis ve 
bekçi gelmiş, 1stavriyi karakola gö
türmüşler. 

Polis tahkikat yapmış ve !stavri
nin karısının da evde bulunduğunu 
ve çamaşır yıkadığı için erken yat
tığını ve kapı çalındığı zaman duy
madığını da tesbit etmiştir. 

!stavri müddeiumumilikte cürmü
nü inkar etti. Çok sa rhoş olduğu için 
ne yaptığını bilmediğini söyledi. 

Müddeiumumilik tstavriyi gece 

Dün 23 kişilik 
kumarcı kafilesi 

yakalandı 
Dün, Beyoğlunda büyük 

bir kumarbaz grupu iş üstünde 
yakalanmıştır. 

Taksimde Telgraf sokağında 
12 numaralı Rahminin evinde 

20 - 25 kişinin kumar oynadığı 
ihbar edilmiş, polis ikinci şube 

memurları tarafından alman ter

tibat üzerine eve girilmiştir. 

Kumarbazlar K im? 
Geniş bir salon üzerinde ve 

odalarda zarfla ve iskambille 

kumar oynıyan 23 kişi yakalan· 
mıştır. Bunlar başta ev sahibi 
Rahmi olmak üzere Artin, H ü
samettin, Ziya, Fahri, A hmet, 
Hasan, Ziya, Sait, Mümin, Mus
tafa, Sergis, Kemal, Sadık, Sa
lim ve Nuriye ile diğer 6 kişidir. 

Oyun aleti olarak bir deste is
kambil kağıdile 400 zarf, 35, 50 
lira ve birçok plaklar bulunmuş, 
musadere edilmiştir. 
Kumarcı kafilesinin Beyoğlu 

cürmü meşhut mahkemesinde 

• • 
Günün p_.ogram özij 

St>ııfonik konserler: 
18 Bükrleş: Senfonik pllk lı:onıeri; 21.10 

Budapeıte: Filharmonik sosyete. 

Hafif konserler : 
13.10 Bük:reş: Eilenceli plak musikisi; 

16 Moıkova: Karışık neşriyat; 17.10 Prag: 
Hafif musiki; 17 .30 Varşova: Koro konseri; 
17.55 Viyana : Konser ıaati; ıS.30 Mosko
va : Konser nakli; Hl.30 Moskova: Şarkılı 
knnser; 20.30 Varşova: Halk orkestrası ; 
20.30 Stokholm: Kabare neşriyatı; 22.10 
Roına: Büyük konser; 22.30 Stokholm: 
Plik konseri; 22.45 Bükreş: Diniku orkestra 
sı: 23 Stokholm: Orkestra. şarkı; 23.15 Bu
dııpeşte: Çigan musikisi. 

Operala.r, Operetler: 
20.10 Bükreş: İtalyan operalarmdan po

puri; 21 Belgrad: Operadan nakil; 22.30 
Var$ova: Kurpinılı:i'nin "Muzaffer avcı" o
{lerası. 

Oda musikisi: 

19.20 Bükreı: Kuartet (Beethoven); 21 
r.tokholrn : Kuartet lıconsen, -'l.'+V -ıvıuano: 
Piyano - Keman - Viyolonsel. 

ResitaDer: 
16.15 Varşovı: Şarkılı solist konseri: 18. 

\5 Roma: Piyano konseri; 19.20 Budar ~ · 
Piyano - Taroıato; 21.30 Bükret: • 
piyano resitali: 22.10 Bükıeş: Sarkıla 
y~ Babad); 23 Milano: Şarkı resitali. 

Senenin en büyük mwıikili filmi.. 

ş ov B OT 
Tamamen yeni 1936 kopyası Baş Rollerde: 

Altın sesli yıldız : t REN E DUN NE 
Sehhar tenor : A L L A N J O N E S 

ve meşhur zenci bariton: PAUL ROBESON ile diier 
törlerle fevkalade figüranlar. Yeni bir musiki, yeni şarkılar, şaya 
temaşa tablolar, muhteşem baletler, Fransızca sözlü "0NtvERSA 

bir süper filmdir. 

Türk Hava Kurumu Uşak 
Şubesinden: 

Kurban Bayramında toplanacak deri ve barsakla r 1/2/1 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya ko 
tur. 15/ 2/ 1937 Pazartes: ·;nü saat on dört t e tıekarrür edece 

at haddi layik görülürı:ı-. . .ılcsi yapılacaktır. İsteklilerin şub 
müracaatları. ( 699) 

ö L ü H ı Elaziz Asliye Hukuk Mahkem 
den : Elaziz 1nbisa.rla.r U 

Hassa Müşü.rü Rauf Paşanın toru- .1. k N · • E d 
nu merhum Bay Ata kızı ve Varşova 

Büyük Elçiliği müsteşarı Zeki Nebil 

vekı ı avu at a.ımı r 

lstan bul Tuzla İnhisarlar 

• •: w mu!>iki~i : 
Ertokun eşi Semin uzun ve elemli 

18 Budapeşte ; 18.15 Milano ; 20 Kolonya 
(ıılik); 21 Varşova; 22 Viyana; 23.15 Ham· bir hastalığı müteakip çok genç bir 

dürü Muzaffer aleyhine 

burı, Kolonya; 23.35 Viyana. 

300 L ir a Nerede? 
Cerrahpaşa caddesinde 3 numara

da helvacı Kadrinin dükkanında ya
tan ta;blakar Mustafa ile Esat, Kad· 
rinin 300 lirasını aşırmışlardır. Po· 
lis tahkikat yapmaktadrr. 

yaşta hayata veda etmiştir. Cene.zesi 
bugün saat on ikide Teşvikiyedeki 

evinden kaldırılacak ve Teşvikiye ca

miinde namazı kılınarak Feriköy me

zarlığına defnedilecektir. Allah rah· 
met eylesin .. 

kıyor. Bu sırada hadise yerine polis 
Recep yetişiyor. Çok sarhoş olan ve 
yerlere yatan Necatiyi merkeze gö
türmek istiyor. Bu sırada Necatinin 
arkadaşı Mustafa da dükkandan çı
kıyor. Polis Receple beraber Necati
n~n ellerinden, ayaklarından tutu· 
yorlar ve bir otomobile &.tıyorlar. 

Mustafa Necatiyi evine götürmek is
tiyor. Polis Recep merkeze götür
mekte ısrar ediyor. Mustafa, polisin 
göğsilnden itiyor, vazifesine mani 
olmak istiyor. 

mesken masuniyetini ihlal etme ve 
sarhoş olma suçu ile nöbetçi asliye 
mahkemesine verdi. 

akşama kadar süren duruşmaları -=..,,,.,::::...oa::=""""-====ı=--======== 
sonunda Rahminin beş gün ha- m ahkumiyetlerine karar veril· ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısnıı 

tığı alacak davMınm yapılmakt 
lan tahkikatında müddea.leyhin 
terilen adresi terkederek semti 
hule gittiği mübaşir tarafından 

rilen meşrubattan an~ılmakla. 

kuku usul muhakemeleri kanun 
141 inci maddesi mucibince m · 
aleyhe Ulnen tebligat ifasına. k 
verilmiş ve muhakeme günü 
~6. 2. 937 günü saat 9 da mUd 
leyhin Elbiz asliye hukuk m 
mesine gelmediği veya vekil gö 
mediği takdirde hakkında. gryap 
rarı ittihaz ve gıya.ben muamele 
nacağı tebliğ makamına kaim ol 
üzere ilan olunur. 

şit, bunları muhakeme etti. Necatiye 
sarhoşluktan 8 lira para, Mustafaya 
da hakaretten 3 gün hapis cezası 
verdi ve derhal Mustafayı tevkif et
ti 

fif hapis ve 60 lira para cezasile, miştir. lllllijjjl'I il ;!· Bu akşam 
20,30 da 

kumarhaneci Nuriye ve Sadığın Kumarhanenin seddi için icap l'l\ 11\ i\ AŞK MEKTEBi Dün !bu hadise meşhut suçlar mlid 
deiumumiliğine intikal etti. Sultan-
8.hmet sulh birinci ceza hakimi Re-

- Tabii değil mi ya!. Karanlık sokaklarda pabuç 
eskitecek değildik ya. Baksana, önümdeki yazılara. 

Geldim geleli yazıyorum. 
Seniha bizim şube bahçesinden derhal eve geldi • 

ğimizin yegane vesikası olarak tela.k.ki ettigi bu ya. 
zılara göz gezdirdi. 

Sonra kendine emniyet gelmiş gibi başını salladı: 
' - Çalışın öyle ise ağabey .. Bir şey istiyor musu. 
nuz?. 

- Hayır, çocuğum, teşekkür ederim. Haydi Allah 
rahatlık versin. 

- Size de ağabey! 
Bugün sabah postasile Kastamonuya gittim. 
Daha akşamdan Feriha Hanım birkaç kere rica' et-

ti. Şehre gider gitmez Dursunu ziyaret etmemi söy -
ledi. 

Genç krzm vefakarlığını takdir etmemek mümkün 
değil. 

B~ doktoru gördüm. 
Dursundan bahsetmeden haberi o verdi Dursun 

diln hastaneden çıkmı9. 
- Nasıl olur, dedim, ayağı alçıda idi. 
- Malum. Fakat o kadar ısrar etti ki! Kendisine 

bazı tavsiyelerde bulunduk. Genç adamdır. Çabuk 
kaynar. 

- Nereye gittiğini biliyor musunuz? 
- Bugünkü posta ile Ankaraya hare· 

ket ettiğini zannederim. 
; - Garip! 
1 - Evet. Halbuki burada o kadar iyi bakılıyordu 
ki! ! 

Fazla bir şey söylemiyerek çıktım. 
Bana öyle geldi ki, Dursun bizim hastanede kendi

ıf ni ziyaret etmemizden korktu. Geçen sefer Feriha 
Hanımın ince latif el eri delikanlıyı ne kadar sıkmıştı. 
Halbuki genç kızın kendine pek samimi hislerle bağ-

beraetine, diğer suçluların da eden muamele bugün bitirile· : "' Yazan: Yusuf Ziye. 
beşer lira hafif para cezasilıe cektir. 1111111111 ' 

1 

Beste: M. Sabahattin 

[HAKl KI İNKILAP ROMANI ] 
Mahmud Atilla AYKUT Eseri haıtrlıyan : . - ] _ -

!andığını bilmiş olsa!.. 
Hastaneden çıktıktan sonra postaya gittim. Mek

tup yok. Fırkaya uğradım. Yaver Reşat bey taze bir 
haber verdi. Düşman Uşak cephesinden taarruza 
başlamış. İki sınıfın birden silah altına çağırılması 
için şubeye de emir gelmiş. Fırkada ve şubede hUm
malı bir hareket var. 

Müdafaai Hukuk cemiyetinin yeni bir tamimi dı
varlara asılmş1. Herkesi vatanın beklediği yeni va· 
zif eye çağırıyor. 

Bundan başka bir de sivil teşkilat yapılması em· 
rediliyor. Her şube merkezinde üçer, beşer kişilik 
gruplardan birer heyet toplanarak asker için erzak 
ve çamaşır toplanacak. Heyetler topladıkları malze
meyi şube anbarma teslim edecekler. Merkezde der
hal teşkilat başladı. 

Yüzbaşı bana bu tamimin saJbahki posta ile bizim 
kazaya da gönderildiğini söylerken ilave etti: 

- Bu işte sen de çalışmalısın. Daha Mkerlik ça
ğma girmemiş gençlerden istifade edeceğiz. 

Bu milli mücadele saflarında bana da bir l\'I veril. 
diğini görmek ne zamandır kalbimde düğümlenip 
kalan acıyı çözdü. Bütün eli silah tutanlar cepheye 
koşarken, Dursun gibi delikanlılar hastaneden kaçıp 
bölüklerine katışırken ellerimi kollarımı sallıya sal
lıya dolaşmaktan sıkrlıyordum. 

Hiç olmazsa bu kadarcrk bir hizmet verilmesi kal· 

bimdeki bu acı tahassürü gevşetti Artık Kastamo -
nuda duramadım. Atladığım yaylının hayvanını ken
dim sürerek kasabaya döndüm. 

Ka.stamonudan aldığım eşyayı bırakmak için eve 
uğradığım zaman Feriha Hanım beni bahçede kar
filadı. Merakla. sordu: 

- İyi haberler var mı Seyfi Bey? 
- Mükemmel Feriha Hanım, fakat müsaade edin 

de şulbeye kadar gideyim. Dayımla görüşülecek ace
le bir iş var. Şimdi dönerim.. 
Konuşmamızı işiten teyzem pencereden gUldU: 
- Canım neredeyse dayın eve gelir, burada konu

şursun, 

Başımı nlladım: 
- Olamaz teyze. Konuşacağım mesele, makamın 

da lialledilecek ! ! 
Bu cevabıma Feriha Hanım da gUldü. Fakat o bu

nu daha ziyade kendisini üzmek için yaptığımı zan _ 
netmişti. 

- Peki efendim gidiniz, dedi, mUhlm haberlerin 
bize lüzumu yok! 

Ne demek istediğini anladnn. O kadar alıngan ve 
hassas ki ufak bir ihmali affedemiyor. Kendisine ait 
haberlere' ehemmiyet vermediğim kanaatinde. Bense 
dayımla şu teşkilat i~ini ~onuşmayı her şeye t ercih 
ediyordum. Genç kızın müteessir olduğunu görünce 
izahat vermek istedim. Fakat o hemen arkasını dön-

dü ve içeriye doğru yürümiye batla.dl. 
Canım sıkıldı. 

Fakat içimde o ka.dar heyecan vardı k1, oıııın 
essürünü nasıl olsa gidereceğimi dilftinerek 
evden çıktım. Şubeye geldim. 
Dayım beni karşıaında görünce hayret etti: 
- Ne çabuk geldin ya .. Bizim kasabayı bu k 

çabuk özlediğini hiç hatırlamıyorum. 
Dayım da bir taş yuvarlamıştı. 
Bununla ne demek istediği mali'lmdu. Evdeki mi 

safirin buraya beni bağladığını anlatmak iatiyord 
O misafirin ne titiz, ne mağrur bir mahli'lk olduiun 
bilse! 

- Otursana! 
- Hay il.ID, biraz re!ml konu,a.cafım. 
-Hayrola. 
- Şubeye bu ııaba.h bir t&mim ıeldiği.ni b&ber 

dım. 

- Nereden ha.her aldm ? 
- Fırkadan! 

T Ene olmuş! 
- O tamimde her kaza merkezinde asken! erz 

ve çamaşır toplamak için heyetler teşkili emrediliyo 
- Evet! 
- İşte ben de burada vazife istiyorum. 
Dayım gevrek bir kahkaha attı: 
- Geç kaldın evlat, dedi, teşkilatı yaptık bile! 
-Ya ben? 
- Sen birinci heyete dahilsin! 
- Teşekkilr ederim. 
- Sade sen değil, Feriha Hanım, hatU. t>ızirn s~ 

niha bile dahil. 
Ve yerinde daha fazla durn11ldı. Aya~11 kalktı. 

(Arkut va.r) 
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Gündelik Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

Eski Bir Nazırın Siyası Hatıraları 
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YAKIN T ARIHTEN 
PARÇALAR 

lAN' 
kird lll hedefi: Haberde, f; 
r" e, her şeyde temiz dü~ 
llat, g O A ' 

R'itıet ~rnınıı olmak, kariin 
~ olnuya çalışmaktır. 

Muhaliflerle Mücade:e 
Trablusgaırp Mebtuslarının 

Takririne Dair 

Yazan: Eski Trablusgarp me

busu: Mahmut Naci Balkış 

(TAN) da Trablusgarp harhi 7.a. • 

-... __ 
A~-u-;·-ME-S-~-=EL=E=Rıl ıNihayetkabineye 

~ksrzlar şebekesi 

i!·~ .:.::rtı:.:~.,: e k s e ı· ı· y e t 1 e Slr-}(~ • suçu ağırdlr, hareketleri 

l"akat · . 
kllk ıçtunaj,Jlluhitimizde tabak. d · ı d e 
h.ateıc~~n ~tn~lik Uıtiyaçlan, böyle 1• t 1• m a t e 1 1 
§İtkiir ~tın ortbas edilmesine çok 
tı llald tnanfdir. "Kirli çama.~ırla.rrını • 
lıl~·et ~~un,, yolundaki riyalı zih

ı:UJiinıı:~t·· Cem· ~ur. 
Şu \'e ·~·et içinde her türlü insan var. 

~·a b 
''<lı:r u fertt~n her nevi fonalık 
lilHin olabuır. Fakat bir fenalık gö -
h~ .. k: 0~ara konulmalı, c:irlcinl"ği 
dı ~ .: ?. ~oSterilmelidir ki o fena yol
'llı · ~Ye<cek fertlerin cr.sareti kırıl
htııİ ~tinıa.i. \'arlrğın tazyikini, tald>i • 
~~:rle duysunlar. Tecrühf>siz 
' da gözü açılsın; tuzak • 

U7.ak ka.labilsinler. 

A,..c:1 • 
ll nazariyesi 

er rıe . 
tlııdekı vt ırz ,.e namucı mesetele • 
dat tu.l"(avcı) ııaza.ri~·esinde ne ka. -

ııu b1.1 h~· ve haıksrzbk bulunduğu -
koYln adı~ münasebetiyle ortaya 

Ce ak fayclahdır • 
bit taıtn.IJet~~rin cinsi namus hakkmda 
h~ olçüleri, kayıtlan vartbr. 
bıı da a~ bir kısım kanuni, bir lmı
lltnı~:llna.i müeyyidelerin bek~iliği 

llir k · 
CUJı: lğf adın, bir kız, bir zavalh ço. 
blu, ka ale Uğrarsa ve cemisetin na • 
rırtatt .

1 
Y•tlarınm haricine IJir kurban 

leketı\~ ~ıkarsa; cemirf't kendbine 
31 t"'l'hı r ın~an damga~;ııu vurur ve 
t· bıt ee:r. llf>r nevi irade zaarımn 

Cihe.tt illi çekmek zaruettir. Bu 
fi· "'-.ı, .... erı 'kurbantann talihlerine l<üs -. .- ... ;_ y.. ..,~t ... ...ı .... 

tedırt ıu '~al eden f'rkek TI" '"Rzt)·ct. 
~·onll.tı r ~oklan nazannda kolleksi
b--y.;,~ bir parça d;i.a ilave etmis 
~'~·<t\Jf .. . 

df'rlll'. • açııtq~oz bir insan vaziyetin-

~lı~:rıla karşı karşıya gelmekl-en 
hı,. Uşsa cemiyetin "'azahmdan ... ı>erv ~ 
kill' h a.cıı Yoktur. llerkes elini sı-
'b ' erkna kend' . .. t . qatta, """ ısme ~ygı g-os M'ır. 
ll'kl«} kendi hususi mulıitimfo, f>rkek 
Cı ta ll§lruı arasında becerikli bir av-

llı Vrl3·ıe dolaşır. 
tthı r ~<>k romanlar, hikayeler avcı 

ı• '"k-"' . 1- .ı """e Cf'Saret \'ere<>l'!k sayfıılar-
'-'Ohıd ' 

tlaııt u.r Bilhassa yalan yanlış a-
lı e <>Ianıar ... 

bir ı: ll<>1ct.a.da cemiyet içinde ytnl 
.,. l'a.k uyandırmak tamndır. 
'\"tld' ~lıı ıstntn bir saniyelik bir ze\1d 

~' blr insanın bü~ hayatmı ho· 
hı~' %lllkJu çocuklu bir evi yıkan, 
h._ kahahatstz zavallılar için hudut • 
-~ feiak bit etlere yol açan bir erlrnk. 

'''er d d()ıasn ... _ t4':1:rle insanlar ara.~m a 

M celisi Meb'usanda mu· 
haliflerle cereyan eden 

mücadele esnasında Sadrazam 
Sait Paşa vaziyeti kurtarmak 
için son bir hamlede daha bu
lundu. Dedi ki: 

"- Efendiler, sükun ve iti· 
dal lazımdır. Harbiye Nazırı 

bu zamanda, harp zamanında 
en büyük icra vasıtasıdır. Ona 
haklı sebeplere dayanmadan 
ademi itimat reyi verirseniz, 
maddeten mes'ul olmazsınız, 
çünkü meb'ussunuz. Amma 
manen mes'ul olursunuz. Ma-
nevi mes'uliyet ise benim iti
kadımca maddi mcs'uliyetten 
daha ağırdır. Çünkü hayat 
muvakkattir. Bir gün gide
riz, nekadar mes'uliyet gör
sek, nekadar ceza görsek bun
ların elemi hayatımızla bera
ber söner. Lakin vicdannnız 

muazzep olarak ölür isek ruh
larrmız ebedi surette muztarip 
olur. Onun için insaf ve itidali 
elden bırakmamamzı bir va
tandaşınız olmak srfatile rica 
cuıyuı u.m.,, 
Sadrazamın çok acıklı bu üade

si de muhaliflerin safında yine bir 
tesir göstermedi. Meşrutiyete dar
ba indirildiği esbaıbı mucibesile 
uzun uzun ademi itimat takrirleri 
hazırlıyorlardı. 

B u sırada mecliste hiç bek -
lenmiyen bir anda mucize 

ye benzer bir hadise zuhur etti. 
Çetin bir yolculuktan avdet et

tiği her halinden anlaşılan uzun 
boylu, asil simalı bir mebusun bir 
takım arkada.şlarmın arasından çı 
karak mütereddit kürsUye doğru 
ilerlediği görüldü. 

Dikkat ettim, bu zat Bingazi 
ı:ıebusu YusUf Şetvan Beydi. Hay
li zamandanberi görülmiyen bu 
arkadaşımız Bingazi ve havalisin 
de düşmanla pençeleşen bir avuç 
fedakar kahramanın arasından he 
nliz gelmiş • • 

ğin acı bir sesi işitildi. 
Sıkılmadan şöyle bağırıyordu: 

- İtimat takririni herkes ka • 
bul ediyor. Ben de kabul edece -
ğim. Çünkü yalnız kaldım, öyle ise 
bu adamları (yani vükelayi) hiç 
olmazsa dört ay rahat bıraksınlar. 

Bu lüzum ve hakikati en sonra 
anhyan ve efkari amme korkusile 
böyle .\)aı'hrmıye. b::ışlıyan Rıza Tev 

Me~rutiyet Meclisi Meb' usan mel o 
Dersim Meb'usu Luffi Fikri 

(U zcJmanlı:.ı resmi} 

fik, herkesten ziyade acınacak bir 
hale düşmüş bulunuyordu. 

Seyit Beyin takriri büyük bir ek
seriyet ile kabul edilmiş, ve Lutfi 
Fikri Beyin tevkifi teşebbüsü deni
len lı8.dise de böylece kapanmış 

idi. 

M eclisi mebusanm ge~irdiği 
bu heyecanlı münakaşalar 

bütün mebusların sinirleri üzerin
de pek fena tesirler husule getir -
mişti. 

Hususile ekseriyet frrkasınm iti 
dal ve insaftan ayrılmıyan, mu -
hakemelerinde de sükU.netıi ve isa-

maıılarma dair n~rettiğimiz hatıra. 
ı Jar hakkında. eski Trablusg-arp 
meb'uslarıntlan l\Iahmut Naci Balkış 

'bize bir mektup göuderdJ. 

Mektup sahibi, Trablusgarp meb-
1 uslarının takririndcıkı noktalardan 
, ) alnız üçünün hatıralar meyanında 
zikredildi~ini söylüyor , .e takririn 
diğer noktalanm hatırlatı.ror: 

1 - Trablusgarptaki 15-20 bin 
daimi me\'l·utlu fırkai ni:t.amirenin 

Mahmut Ş~vkcf Paşo, l/arakcf Ordusu kumandanı •ıfufi/e Si.keci 
isfasyonurıdan /.sfonbufa ilk giı işi 

'mühim bir kısmı Yemene, ıniiteha
kisi istibdalen Trablustan aldırılmış 
\:e iki ala~·c.Jan ibar<>t sü\'ari kuvveti 
bir alaya incliriJınlştir. Bundan maa
da 40 - 50 bin siHihsorclnn ibaret 
Kuloğlu ocaktan te!;kil~tı ilga edilmi$ 
'e bu suretle bir milyon kilometreye 
.rakın bü)·ük bir ülke yalnız be§ bin 
ki!:'inin muhafazasında bırakılmıştır. 

2 - Trablus~:ırp Osma11hlar tara.
fımlan harple fethediimi~ değildir betli görünen bir kısım azaları. bü 

yük ,bir tehliıieııiıı baş gösterdi.~i 
bu meşuın harp günleriııJc devletin 
varlığını tehdit etmekte olan me -
sclcler üzerinde mebuslarm, bir 
türlü birleşemcdiklerini görerek 
halin nen'ye \'aracağını takdirden 
aciz ve mütehayyir kalmışlardı. 

Gözler, hakikate karşı kapan • 
mıştı. Hiçbir şeyle sönmiyen şahsi 
ihtiras, ve karşılıklı kin ve adavet. 
o derece ilerlemiş idi ki, Liıtfl Fik 
rwiıı tevkifi teşebbüsüne ait ge • 
çen bir muameleyi harbin çok muh 
temel olan müthiş neticelerinden 
üstün tutan mebuslar bile, göriil· 
müş idi. 

Mahmut Şevket Paşa istizahı, 

son· manzarasile yine muhalifle -
rin hezimctile neticelendikten son 
ra muvafık ve muhalif bilaistisııa 
bütün mebuslar mevzuu bahsol -
muı:; olan "uzlaşma .. müzakerc~ine 
artık başlanmasını istediler. 

Zaten iki taraf ta, delegelerini 
seı.;mişlerdi: hemen müzakereve 
-girişme}{ için ortada bir ·mani yol<
tu. 

Muhalifler namına da Uç zatrn 
ismi söylendi, biri, mahut Hoca 
Sabri, ikincisi de Kirkor Zohrap 
idi. Zöhrabın muhaliflerin delege
leri arasında mevki alarak bizim 
ile müzakere meclisine girmesi 
çok dikkatimi celbctmiş idi. 

Sabit bir fikri, devamlı bir mu 
halefeti olmıyan. Acem kılıcı gibi li 
sanınr vakit vakit iki taraflı kul -
lanan bu zatın şu son hareketin • 
de hususi bir maksadın mutlaka 
mevcut olacağı kanaatine vardım. 
Heyetimizin reisi bulunan Talat 
merhumu bu noktada ikaz etmeyi 

müııasip buldum. 
Halk Kanuni Sülc>nn:ın :t.anıanmıla 

H oca Sa brinin gözlerinde, bU İstanbula bir heyet gönclPrereli kendi 
yük bir muvaffakıyet ka · kendilerine Osınanhlığa iltihak etmiş 

zanan adamlarda görülen gururlu Ye o \'akittenberi bu ta.büyP.tte bihak
bir bakış hali vardı, kendisinin ha· kin sadakat göstermişlerdir. Esasen 
kiki hüviyetini bilmiyenler. mem · imik asle-n Hazer Berber Türklerine 
leketi hesabına bir zafere kavuş- mensup olınalan dohı.)ısi)·le Türklü. 
muş zannına düşebilirdi. - ~" harırlı \'e şayanı takdir bir mer • 

Karşılıklı oturduk. müzakereye huti~·etle bnj'ilanmıştır. 
başlamak üzereyiz. Memleketin ye 
tiştirdiği yüksek din Ulemasından 
0l:1n Kastamonu mebusu Hoca 
Ahmet Mahir Efendi mebuslar için. 
de ahlaki fazilet. ve nezahetle de 
pek mümtaz idi. 

Küçük bir hutbe iradetti. haki
ki bir uzlaşmıya varılmasını saf 
kalbile temenni etti; yurdun uğ • 
rıyabilecC'ği helfılııra işaret E'derek 
Ccnabıhaktan nusret ve selamet 

dih.>di. 
Talfıt merhum her vakit o!rluğu 

gibi c-üler bir vti:ı:le Ptrafına bakı
yor, Zöhrap ile şakalasarak: "Ya
hu, sen de nerecl,,n cıktın ... Rrrnin 
ve arkadaslarmlıı hııll"ı-iİ)nıPZ han
gi davamız vardı?., diye sitemler 
ediyordu. 

Talat. sözü. kendi!:jiııe büti.in mu 
haliflerin reisi gibi •iiksek bir sı
fat vermek istiyen, Hoca Sabriye 
verdi. 

Hoca Sabri. sözlerindeki hudut 
suz cüretkarlığa rağmen bu hu -
susi mü?akere sırasın<la nıerhum 

'l':ıl:ita karı::ı sav~ı gfüıterbıordu. 

tlk cıö:r" h:ı-.t ... rnı:ıvt Mhsmıı bir ilti
fat sandı. Cübbesini topladı. iki a
yağını altına alarak bulunduğu kol 
tulrta kendi isteğine göre yeni bir 
,·aziyetle oturdu ve elindeki tcs -
bibi çekerek söze başladı. 

Uu halktan her nasılsa askftr alm
nuyordu. J.\le~rutiyetin ilanını müte • 
akıp halk memleketlerini diişman te • 
c-a\ özünden lıi.zzat müclafna imkfınrnı 
hasıl etmf>h: üzere mahalli hir askeri 
tc~kHat ihdas edilmesini istedi. 

l\lalımut Şe\'ket bu kıymf>tli hal'ka 
karsı itimatsızlık gcistf>rerek esnana 
cl:ıhil halkın ~·alnız yiiı.(le onunu as
lrnre almı~tır. Göniilfü sıfatiyle mü. 
racaat etlenleri kabul f'ttirmemiş. 

3- :\INnlek!•t i<'iıulP hulunan ~ 
bin ~lartin ve Srhnei,lı•r tiif f>ldf'rinl 
yeni sistcmr tah\'il t•t nıek nsilc•sile 
lstanbula aldırarak yerine ba:;ka g(. 

lah ı.:;öııdcnneıni~tir. 
4 - Trablus ,.e Bin~azi arazı.ini, 

ah\Tali talıii,ye Ye aı-.!<cri~·esini ,.e ma.. 
halli lisanı bilen zabit.:uı kamilen kal
dırıldı. 

5 - Trahlu~gı>rp \'C mn~azide dört 
seneılr-nheri !'ııicldetli bir kıtııı"ta duçar 
olan lınlk hÜ'l{tllnetiıı ilınıali ~·iizün

•ı·•n n.,- \'e sPfil bir halde dü5manın 

hiicumnna maruz \'e mahkfım hıra.

kıldı. 

6 - ttalynnlaıın harp hazırlıl<. 
Ianna ko~·uıuuklan bir zamanda ~e
ne ltalyanların \'aki olan müracaat • 
tarı ii.'eriııe Yali İbrahim Paı;;a azle -
dilerek yerinf' kim~e ~i.inderilmedi. 

hU6 ·-~dır. Kanun aciz kalsa 
l'ett <'~~·~·et kencfüılne layık olrluğu 
~ gOst.elTnelidir. ktimai boykot c-e
~f!t köŞe başmda. kendisini Lek· 

Kürsüde görülür görülmez bil • 
tün mebusların alkışlarile karşı -
lan~ı, .ve yüksek vatan duygulari
le tıtrıyen sesile, aynen şu sözleri 
söyledi: 

~adyolar l'\I ası I Ucuzlar 
4 

I 
• 

7 - Bütün bunlara inzimamen 
tam ff>l:tketin gelip çattı~r l"iırada 

Oevlrti Aliyf>i Osmani)·enin şe,·kf>tlu 
harbiye nazırıııdan Trablusı:arp \'illi
_yrtine 2'f'len talimatt:t maatfoessiif 
dfü:mınnla miitlafaacla hu'unulmama. 
SI bildirilme!dooir. (f~bU talimatın 

kopyası nezdimde mahfuzdur.) 

İşte bü~ lf>ce Trablu-.~:ırp ,.e Bin • 
gazi her iiirlü miidafaaclan ikiz, si • 
15.hsız, a~kersiz, fişeksiz, zahitsfz, nı
lisiz, kumancl:tnsf7., zahiresiz \'e para. 
sız a~ "e sefil, lta!yan istilii.sına tn· 
kedilmiştir • 

dit • 

~iisav· ··ı .. • 
Ciıts· 1 o ÇU 

aı~ l ahlaıc meselelerinde mfü;ıtvi 
hıt ~ ~k nıhlu bir cemi~·et ic-in 
\>e ~tttr. Cemiyetin saf kalması 
'lll'ett.e hususlarda ahenkli bir 
~tnda inklsat etmesi için iki cin~ a
tnaı d nıuttaJm müsavi ölçü bulun • 
~e~ il', llir kadım çamurlara süriik· 
hu. bir hareket ekseriyetle teşeb-" \·e , • 
~t\~I rnes•uuyeti da.ha -:.ot< olan er • 

l'tı:e ayn.ı vaziyette göst~rmf>Ji<lir. 
tı" l" k 311\•ıtsında erkek k:ulmrlnn 
ha~ı Old~ ~laıkat beklemiye ke-ndini 
tlte \:~~~e ayni ne\-i sadakati \'a
"1atıl\rr--:lll.ak feda.kirhğma katlan • 

Yeaıicami 
Etrafındaki 

1 ~enı . Binalar 
aıı. ~ Şehır planını hazırlamakta O· 

~l'da ı-~st, .belediye ile yaptığı temas· 
l'f.tı. d enıcarniin etrafındaki bina· 

ttı1.şt1l'. ~ kaldırılmasını kararlaştır· 
~~ btıYU u suretle bu abidenin önün· 
"-~ca ~ ~ir rneydan yaptlacaktır. 
l:ııtı ar rnınönü ile Sultanhamamı· 
~. asıı:ıdaki binalar da }'lkılacak· 

"- Efendiler, darlllharpten geli 
yorum. Oradaki vaziyeti harbiye
miz müsaittir. Düşmanın manevi 
kuvveti muhtel olmuştur. Fakat 
sizlerden hususi bir istirhamda bu 
lunacağım. Bizim bu sırada ittihat 
ve ittifaka fevkalade ihtiyacımız 
var. Ufak tefek kusurlarımız var
sa onu başka bir vakite bıraka • 
lrm. Memleketimizin selametini te 
min edecek esbabı düşünelim. Ri
ca ederim, tehlikede olduğumuzu 
unutmıyalım. Bu ihtilaflar müca • 
hitlerimiz üzerine büyük süitesir 
husule getiriyor, artık bu mü. 
zakereye nihayet verelim.,, 

Harp mevkiinden henüz gelen 
Yusuf Şetvan Beyin yurt endişe
sile kalbinden gelen bu acı hitabe
si, bilaistisna bütün mebusan sı _ 
ralarmda ağır bir sükut ve düşün
ceyi mucip oldu. Herkes istiyerek 
ve istemiyerek bu samimi daveti 
kabul ve icabet ederken artık elin 
deki tariz silahım bırakıyordu. 

Manevi bir hicabın tesiri altm • 
da verilen ademi itimat takrirle
ri hep geri alındı. 

·, zmir m~busu Seyit Bey ta
rafmdan verilen itimat tak 

riri reye konulurken Rıza •revti • . 

Tophanede, Necatibey caddesinde 
Sdavni apartıman numara 2 de M. N. 
Erkmen iınzasiyle yazılıyor: 

"- Sayın Başbakanımızın geçen
lerde radyonun ucuzlatılacağı hak • 
kındaki beyanatı, ve Ankarada ya • 
pılacak yeni merkez haberi bütün 
radyo amatörlerini sevindirmiştir. 

Bu ucuzluğun gümrük tarif esinin 
indirilmesi suretiyle yapılacağı da 
ayni beyanattan anlaşılmaktadır. 

Gümrük tarifesi indirilirken, rad • 
yoların gü~rtik ta~irin~e kanu~i saf 
siklet üzerınden gumruk resmı ver
mekte olduğunu da nazan dikkate 
almak icap eder. 

Çünkü 15 kilogra~ ağırl:ğrnda bir 
radyonun iç ambalaJı vasatı olarak 7 
_ 8 kilogram tutmaktadır. Bu iç am 
balaj da radyonun kendi ağırlığiyle 
beraber resme tabi tutulmaktadır. 
Bu suretle radyonun gümrük resmi 
yüzde 40 nisbe~in~~ . artmaktadır. 
Gümrük tarif esi ındınhrken, radyo -
nun 15af siklet üzerinden resme tabi 
ola.cağı tasrih edilirse, daha çok u
cuzluk temin edilmiş olacaktır. Bu 
ucuzluğu temin edecek olan diğer 
vasıta da inhisar hakkı olarak alınan 
maliyet fiyatı yüzde .25 tir. . 

Radyonun ucuzlugunu temın et -
tikten sonra yayılmasına yardım e
decek çarelerden biri de senelik abo
nenin hiç olmazsa. altı liraya. indi • 

rilmesi ve bun un ayda ellişer k uru.ş 
olarak posta merkezlerince tahsıl 
edilmesinin teminidir. 

Halkı abone ynılmak için istida 
vermek külfetinden kurtarm,..!~dır. 
Kaçak radyo kullanmanın önüne de 
geçecek bir çare, satıcıları sattıkları 
her radyo için bir fatura vermek ve 
fa turan m bir suretini de alıcının 
mensup olduğu posta merkezine gön 
dermeğe mecbur tutmaktır. Bu fa • 
tura suretini alan posta merkezi bir 
ihbarname ile radyo sahibini kayd -
ederek ruhsatnamesini almıya davet 
eder. 

. Ayda elli kuruş vermek, toptan on 
lıra vermekten kolay olduğuna gö · 
re, abonelerin artacağına ve kaçak 
dinleyicilerin cezalandırılacağına hiç 
şüphe yoktur. Tabii borcunu ödemi -
yenler için cezai tedbirler dilşün il -
lebilir. Bunlardan en başta geleni 
borç ödeninciye kadar radyoyu hac. 
zetmektir . 

Bu hususta Nafra Vekalet.inin ted
bir almasını bekliyorum." 

• 
Bunlar Kalabalık için 

Y apdmadı mı? 
Büyük.derede oturan Şirketi Hay

riye yolcularından Mehmet Ali, Şev
ket acllannda iki okuyucumuz yazı
yor: 

"- Şirketi Hayriyenin Büytikdere 
iskelesi emsaline nazaran cidden gü. 
zeldir. Geniş yolcu salonu, müşterileri 
soğuktan, kışın tesirlerinden koruya
cak şekildedir. iskelenin bir yolcunun 
ihtiyaçlarını karşılıyamadrğı iddia e
dilemez. Ancak, bundan bir müddet 
evvel, iskelenin sayısı fazla olan ka
dın. erkek helaları - nedense - ka. 
patılmrştrr. Bu yi.ı.zden her gün ga
rip garip münakaşalar, tuhaf tuhaf 
hidiseler oluyor. 

İskelede hulunanlar, helalara yol

culardan başka hariçten bazı esnaf 

ve kayıkçıların da girdiğini, temizli
ğin teminine imkan olmadığını iddia 
etmektedirler. 

Ne olursa olsun, muhitteki esnaf 
tarafından kullan1lıyor diye helaların 
hepsinin kapatrlması doğru bir iş de. 

Bütiin bunlardan sonra mes'uliye • 

tın zamanın kabine rf'Jsi ve harbiye 

nazınndan başka kİlnSt>lere raci ola.. 

bileceğ"ini efkin ummniyenin ta.kdl • 

rine brrakıyorum. 
Sözümüzü bitirirken, şurada bura-. 

da saklı kalmış yakın tarih kırmti. 

lannm bir an evveJ meydana çı'kan -
hırak bu,r..>iinün gençlijtine- devri yabık 
hükür•etinin basiretsizliği, ihmali ve 
ldare.'l!izliği De refah ve menfaatleri 
Kaygu"u Ue neler feda ettiğini \-·e bu
günkü dirliğimize neler bahasına ka
vuştuğumuzu canlı misalJerle duyu • 
nıJmasmı temenni ediyorum • 

ğildir. Bunlar, kullanılmak için ya- --"""'!!!!!~'!""'!"!~!'!!!!'!'~!""""' ..... -~!"'-..... "!!! 

pılmıştır. tttihat okulunun hangi tarihte lağ • 
Şirket idaresinden helaların tekrar volunduğu hakkında tahkikat yap • 

açılması hususunda iskele başmemur- tırıyoruz. Çok eski kayıtlan araştır
luğuna emir verilmesini bekliyoruz.,, mak icap ediyor. Temas ettiğimiz a. 

• lakadar makamlardan cevap alıncı • 
CEVAPLARIMIZ: ya kadar beklemenizi rica ederiz . ., 

• Elazizde Singer dikiş makir> "~İ 
acentesi karşısında 17 nun" • Samatyada Pembe sokakta 56 nu. 

marada okuyuculanmızdan Emekli 
Binbaşı Mustafa Kurar'a: 

"- Eski yedi senelik vilayet ida
disi olan Aksaray mülga Rehberi 

de Basriye: 

"- Şiirinizi aldık. Teverriihii,.iize 
mi.iteşekkiriz. Yazınızı şimdtt1k sra • 
zeteye koyamıyacağız. Sakhvorıız.,, 



Galatasaray, Fener
bahcenin karsısında 

4 -1 maiilüo oldu 
'-' 

(Yazan: Eıref Şetu,.J rin daha sıklaşmamasını oyuncu
ları ayrı ayrı çağınp tenbih etme. 
sile temin etti. Üç gündür açrk giden hava 

aün birdenbire bozdu, sabah

t an başlıyan sıkı yağmur, 
stadyomun esasen bozuk olan 

sahasını bataklık haline getir
mişti. Bu yüzden oyuncular 

çamur içinde manzarası zevk· 

siz bir oyun oynamağa mecbur 
oldular. 

FenerJiler ilk golü yedikleri 13 
üncü dakikadan 22 inci dakikaya 
kadar mütemadi Galatasaray n1 • 
sif sahasına yerleşmiş bir vaziyet
te oynadrklan ve bu esnalarda 4 
korner kazandıkları ha1de beraber
liği bir türlü temin edemiyorlar
dı. 

Galatasaray kalesine dördüncü gol olu yor .. 

Galatasaray Fenerbahçeye 4-1 
gibi bir farkla yenildi. Garibi şu 
ki, Fenerbahçenin golleri, sarı la
civerdin tazyiki ve hakimiyeti tam 
bir şekilde devam ettiği saniyeler
de olmadı da vaziyet maviliğe ya
kın bir manzara göstermeğe baş
ladığı anlarrm tesadüfi fırsatların
da, yahut karşı tarafın hataları 

esnasında yapıldı. Bu yüzden Fe
nerliler attıkları gollerin tadını ta
mamile tatamadılar. 

Fener - Galatasaray maçının 

dikkate değer noktalarından biri 
de mevsimin başmdanberi hiç gol 
yememiş olan Fener kalecisi, dün 
yeganae sayıyı Galatasaray muha
cimlerinin ayağından gördü. Hat
ta Galatasaray oyuncuları ilk golü 
attıkları vakit, tribündeki taraf
tarları şu kelimelerle bağırışıyor
lardı: 

- Artık gam yemeyiz. Fener ka
lesinin mührünü yine eski rakibi 
Galatasaraylılar bozdular .. 

Şimdi maçın tafsilatına geçe
lim: 
'/as ıl oynadılar ? 

Galatasaray takımı hücum hattı
nın i d a r e c i s i Gündüzden 
m a ıh r u m o 1 a r a k akıncı

larının hiç a l ı ş m a d ı k 1 a
rı bir kadro ile meydana çıktı. Ga
latasaray hücum hattına oyuncu 
bulamadıkları için Fenerden ge • 
len ve müddetini henüz doldurma
mış olan Süleymaıu sağ içe alma
larile de gözüküyordu. Bu suretle 
Galatasaraylılar sahada kazansa • 
lar bile hükmen mağlıip olacak
lardı. Gündüzün yerine ortaya 
koydukları Bülendin oyun tarzı i
dareden ziyade dalıcılık olduğun
dan toplar muhacimlerin ayağında 
pek az kalarak hemen geri geliyor 
ve böylece müdafaa ile muavin 
hattı bunalıyordu. 

rakımlar 
Fenerbahçe şu şekilde sa.haya 

çıktı : 
Hüsamettin - Fazıl, Yaşar -

Reşat, Angelides, Cevat - Fikret, 
Esat, Ali Rıza, Bülend, Naci. 
l Galatasaray takımı: 
I' Avni - Lütfü, Reşat - Su~vi, 
Salim, Eşf ek - Danyal, Haşım, 

Bülend, Süleyman, Necdet. 
İngiliz başantrenörü But'un ha

kemliği ile oyuna başlandı. 
İki taraf ta pek canlı, pek acar 

hücumlarla ilk sayıyı kaydetmek 
hırsı ile atıldıl!f. On dakika h~n
gi tarafın sistemini kabul ettire
ceği pek belli olmıyan oyun şekil· 
lerile maça devam olundu. 

file golü Galatasaray atıyor 
Fenerliler yavaş yavaş topa ha

kimiyetlerini gösterdikleri bir sıra.
da Galatasaraylılar sağ ~ık Necdet 

A vninin bir kurfarı~ı 
vasıtasile beklenmiyen bir hücu
ma giriştiler. Necdet karşı taraf 
muavinlerini atlatarak indirdiği to
pu ortaladı. Top sola geçti. Sol a
çık kale ağzına doğru ortaladı. Sağ 
iç Süleyman kaleci Hüsameddini 
ve onunla beraber topa çıkan mü
dafii aşan bir vuruşla ilk golü yap
tı. 

Beklemedikleri bir zamanda ye
dikleri bu golle sinirlenen ve te -
lfı.şlı hücumlarla bir an evvel be
raberliği temin etmek istiyen Fe
nerliler üstUste favuller ve üstüs
te kornerler yaptılar. İngiliz hakem 
Fenerin asabiyetle yaptığı favülle-

ı:: 

1 Güne~ • Be§ikfa~ maç1ncla: 

Fenerin beraberlik golü 
23 üncü dakikada, esasen Gala

tasaray kalesi önünde toplanmış o
lan Fener hücum hattının sağ a
çığından kaleye bir şilt havale· o
lundu. Bu şütün kaleyi aşacağını 
zannederek topun seyrine dalan 
Avni çamurdan ağırlaşmış topun 
kale direğinin üstüne vurup saha
nın içine düştüğünü hayretle gör
dü. Bu hayreti geçip atrlmağa ka
rar verdiği sırada da saniyenin 
onda ikisi kadar geçikmişti. Bu 
geçen an plonjonun kısa kalması
na kafi geldi. Kalecinin parmakla
rı ucunda bekliyen topa yetişen 

Bülend beraberlik sayısını yaptı 
Bu golden sonra, iki tarafın ka

çırdığı mühim fırsatlar sayıya dö
nemeden birinci devre iki takımın 
1-1 beraberliği ile neticelendi. 

ikinci devre ve ikinci gol 
!kinci devrenin tam başlangı -

cmda Fenerliler soldan ortaladı -
)ar. Bülend hafif bir vuruşla topu 
kaleye havale etti. Maçın başın -
danberi çok iyi kurtarışlar yapan 
Avni bu hafif topu bacakları açık 
olarak: karşılamak ısteö.L Top Lo. 

kalecinin hatasını göstermek ister 
gibi bacaklarının arasından dala -
rak kaleye girdi. 

[Arkası 10 uncuda] 

Çamurlar arasmda bir çarpııma 

Federasyon 
Reisieri 
Değişiqor 

Dün bir taraftan Fener • G'ala - -
tasaray maçı, Güneş - Beşiktaş 

müsabakası yapılırken diğer taraf
tan Tilrık sporunun mukadderatını 
yakından alakadar edecek bir ta 
kım kararlar alındığını öğrendik. 

"TAN,, şu son günlerde İstan
bulda bulunan federasyon reisleri 
eğer Ankarada yerleşmezlerse de
ğiştirilecekleri hakkında maliimat 
vermişti. İşte bu gün bu malfımatı 
yeni bir takım haberlerle tevsi e
diyoruz . 

Gerçi İstanbulda bulunan futbo! 
federasyonu reisi Hamdi Emin, 
güreş federasyonu reisi Ahmet ve 
eskrim federasvonu reisi Fuat is
tifa etmiş değilse de bunların er
geç değistirilmeleri takarnır etmiş 
olmalı ki dün aık.şam Ankara mu
habi rimizrlen !fü malı'.'1matı aldık: 

Ankara, 7 (Telefonla) - Anka
raya gelemiyecek olan futbol fe-
dera.t::i \fUtt u re1SlT1'11 ." ~--ı. lı.1v .. ~~'4 ,1,,1u. 

aiansı umum müdürii Muvaffak. 
U1us vaz1 işleri müdürü Naı:uhi 

veya Galatasaraym eski beki Ad • 
nandan birinin ?;etirilecf'~. gür~e 
giireı:ı federasyonu şimdiki ikinci 
reisi Sevfi veva eri<i Ffalic klübün -
dPn ve İş Bankası müdürlerindC'n 
Vehbinin se<;ile~eği; Ank:ıradan 

İzmite memurivetini nakletmis o
lan denizcilik federasvonu reisinin 
yerine e!-tki Galahısar~vlr Sadlnin 
konulacağı ve eskrim federasyonu 
i!=!lerinin atıcılığa haı'!lanac-ağı söv
lenmektedir. Mütemmim malu
matr peyderpey verece~m ... 

Federnsvon r eislerinin yerlerine 
getirileceği söylenen bu isimler a-
rasmda ~nn kongre esnasında 
da ileri sürülmüş bazı isimler var
drr. Türk sponmun bellibaslı fa· 
aliyet damarlarını idare roen bu 
bir ıkaç feder asvon olduğuna ~öre 
yapılacağı bildirilen de~şikHkle -
rin ı:ınor hayatımızda mühim tem k 
ki ediJecek bir ha~ise olduğunu 

Siz olsanız Reisliklere 
getirirsiniz? kimleri 

söylemiye !Uzum yoktıur 

Ankaradaki Maçlar 
Ankara, 7 (TAN muhabirinden) 

- Adana felaketzedeleri menfaa
tine bugün Ankarada maçlar yapıl
dı. Gençler Birliğiyle Kırıkkaleliler 
arasında yapılan maçı ı - O Ge:ıç. 
lerbirliği kazand1. DeJni:rSporla, Mu 
hafızgücü arasmdaıki maç d~ 1-? 
Muhafızgücünün mağlıibiyet1yle bıt-

Ankarada namzetlerle 
ti. 

Ankara Sokak Kotuıu konuştuk 
J\nkar a, 7 (TAN muhabi~ 

rinden telefonla) - Ankaraya 

taşınması m ukarrer olan F ut· Ankara, 7 (Tan nıuhabirin-
bol Federasyonu reisliğine den) - Buglin Ankar a.da 3 kate-
şimdiki reısın gelemiyeceği gori üzerine sokak koşusu yapıl

dı. Tahammül koşusunu ~kara 
söylendiği için kimin intih ap gücünden Hüseyin, 41 dakıka 49 
edileceg~ i hakkında bugün de af 12 kilo saniyede kazandı. Mes e , . -
t ahkikat yaptnn. Namzetler metre idi. Gençler arasında 4 kılo-
arasmda ismi başta gelen Ana- metrelik koşuyu Altınor~udan 
dolu Ajansı M üdürü Muvaf· Mahmut, 14 dakika 13 sanıyede, 
fak Menemencioğlunu gör- büyükler arasındaki sürat koşusu

nu da Ankara gücünden Şevki 14 
düm. Şunu sordum: dakika 17 saniyede kazandı. 
"- Ankaraya taşınan Federas-

yona reis intihap edileceğiniz söy- Galiple r in Dün Geceki 
!eniyor. Size böyle bir müracaat Toplantıları 
vaki oldu mu?,, d ı· 

A ve B takımların a ga ıp ge-Sporla uğraşanların çok iyi ta- k1 
dığı Muvaffak Menemencioğlu mü len Fenerbahçe ve Güneş üpleri 
tebessim bir sima ile cevap verdi: dün akşam Gardenbarda sa.mimi 

"- Hayrr, benim böyle bir şey- bir kardeşlik havası i~i~de h.~P be. 

Güneş - Beşiktaş 
maçının neticesi: 

Sarı si ~ıah ~ ılar 2 -1 golle yenild 

f:;aıafasaray - f ener maçınclan 
başka bir görünü§ 

Süleymaniye 9 
Eyüp O 

Anadolu 3 • Topkapı 1 
Dün Şeref stadında ilk maç, i

kinci kümeden Altmordu • Davut
Paşa arasında yapıldı. Ve altınor
du 3-5 galip geldi. 

SüLEYMAN!YE-EYÜP 
İkinci oyun Süleymaniye - E

yüp arasında hakepı Burhanın i
daresinde yapıldı. Süleymaniyeli
ler baştanbaşa hakim bir oyundan 
sonra ilk devre 4 ve ikinci devre 5 
gol yaparak Eyüplüleri 9 - O 
nıağlıip ettiler. 

ANADOLU TOPKAPI 
Bu karşılaşma ümitlerin hilafı

na bir netice verdi. Büyük takım
lar karşısında muvaffakıyetli o
yunlar çıkarmakla iştihar eden 
Topkapı ilk devreyi hakim bir o
yundan sonra 1 - O galip bitirdi 
ise de ikinci devre açılan Anado
lular karşısında bu hakimiyeti i
dame ettiremedi ve tistüste 3 gol 
yiyerek maçtan 3-1 mağlup çık
tı. 

Dün Taksim stadyomunda, st 
nenin en milhim maçlarından ol~ 
Güneş • Beşiktaş karşrl~ma.sJJll 
da seyrettiık 

Gol yeyinciye kadar sert, taksİ 
binnisbe fa vülsüz oynıyan beysJ 
siyahlılar Güneşin ilk golünd~ 
sonra kırıcı oyunun her türıü şe

killerini ortaya döktüler Güıı~ 
oyuncuları bir kaç kere zedele!le' 
rek muvakkaten iskartaya çıka '. 
rıldılar. Kimi topallıyarak, kjJıll 
böğrünü oğuşturarak, kimi de yır' 
trlmrş fanilasrm, pantolonuna 5" 
kuşturarak oyuna devam ettHef, 
Böylece takımlarını on bir kişi o
larak muhafaza edebildiler ve bi1 
penaltıyı atmadıkları halde 2 - ı 
galip çıktılar • 

Maçm fafsi/ôfı • 
uuıı~ rn ı<ıuu ::;<11ıaya §'U cşel{l.1' 

de tertip edilmiş olarak çııktı: 
Cihat - Faruk, Reşat - Dani$ 

Riza, İbrahim, İsmail, Sel8.hadditlı 
Rasih, TI.ebii, Melih • 

Beşiktaş takımı : 
Mehmet Ali • Faruk, Hüsnll ' 

Fuat, Hakkı, Feyzi • Hayati, sııl• 
hi, Nazım, Şeref, Eşref. 

Hakem Sadi Karsanm idaresi 1tf 
tında oyuna başlandı. İlk hızla ile~ 
altlan Beşiktaşlılar Güneş nıs 

sahasına girdiler. Neticelendire • 
medikleri, gole çeviremedikleri bif 
ço kkısa paslarla Güneş nısıf s,,. 
hasında bir müddet kaldılar. 

Altıncı dakikada güneşin ort3 ' 
dan bir hücumiyle iki takım ar~· 
smda muvazene hasıl oldu. :tıi.l• 
cumlar müsavi bir hal alınca, Giİ' 
neşli!erin daha ziyade derinleŞtıl' 
sine, uzun paslarla ilerlemek iS • 
tedikleri görüldü · . ~ 

Bu şekil oynayış çamurlu hf\\ 
da mesafeyi daha çabuk ve yarJ 
madan geçmiye yaradığından }3e' 

şikt~ ıkalesi önlerinde tehliMıet 
belirmiye b~ladı. Onuncu da.kil<~ 
da Güneş sol içi Rebii sol Jl,çık '!" 
rinden kaptığı ve kaleya doğr' 
sürdüğü topu falsolu olarak içeti 
doğrulttu. 

Top epey farkla yan kale dire' 
ğinin dışına çıktı. Bu tehli~ed_e: 
bir iki daıkika sonra Güneşın U 
golü Rasihin ayağından çııktı • 

Güneşin ilk golü , 
,Açrkla.rı vasıtasiyle Beşiktaş lef 

[Arkası 10 uncuda 1 

A Takımlarının puvan cetveli 
Takımlar Oyun Galip Berabere MağlUp Attığı Yediği Puva.ıı 

gol gol 

Fener bahçe 9 9 34 1 27 

Güneş 10 7 2 1 27 5 26 

Beşikt~ 10 7 1 2 32 11 25 

Galatasaray 9 6 1 2 34 10 2~ 

Vefa 11 4 2 5 27 26 21 

Beykoz 10 3 3 4 20 20 19 

Eyüp 11 3 2 6 13 3! 18 

Anadolu 10 4 6 13 23 11 

Top kapı 10 3 1 6 26 46 11 

lst. Spor 9 2 3 4 ·21 25 16 

Süleyınaniyb 10 3 1 6 20 21 16 

HilU 10 10 6 49 ç 
Galatasaray • Fenerbahçe ma

1

çtnda: Galatasaray kalesi önünde den haberim yoktur. Bana böyle raber bu galibiyetlerını tes ıt et • 
llU. .. Y•,an dakikas•-----~--------~AI=-k-.as-.ı_l_O_un--.c_u_d_a.;:..J ___ m_i-şl_erdi_'r_. ______________________________________ _ 
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Göz bebeklerinin 

Gizlediği Sırlar 
-

Sevdiğimiz şeylere gözü-
ınüzün bebeği gibi bakarız 

.. Yüıün beılıce güzellik amili 
9öılerdir. Onlerın sıhhette olm•
:· dehe güzel olmelennı temin e· 

•r. Onun için gözlerin hıfılssıhhe· 
11

"• çol itine etmek lazımdır. Gü
ıeı göı iki türlüdür. Birisi 19klinift 
: '9nginin güzel olmesıdır, öteki 
b• .rn.nelı ve zeki oluıudur. Y elıız 
~ı~ci güzellik kifi değildir. Bir 

90ıün büyük olmesı, renginin gÜ· 
rı olmesı pek iyi bir ıeydir. Fe
et menelı ve zeki olması de ar•· 

•ılen ve istenilen bir meziyettir. 
Söz kapeklarınırı derisi çok in· 

te ~e kolayca buruıabile,,;k bir 
tkıldedir. Bune mini olmak için 
b• r •kıam yata~ken göz kapağına 
ıreı badem yeğı sürmelidir. 

Bııa gözler muhtelif sebeplerden 
"Ykusuıluk, yorgunluk, fazla güneı 
~eye fena bir ıııktan dolayı he· 
~" bıarırler. Buna mini olmak i· 
~ın caöıleri sabah ekıam tuzlu su 
"k yıkımalıdır. Çay veya asidbo· 

~I suyu ile pansima11 yapmak te 
1Ydılıdır. 
6öıün eti ne keder beyeı olur· 

it göz o kader güzel görünür. Ba· 
11 CJÖZ •klerı sarımtrak olur· Bu ka
tıciğerin fena iılemesinden ileri 
telir. 

kirpiklerin uıame11 ve kırılma· 
Pntıı için, akıamlerı hintyeğı sür· 
~ lazımdır. Kir~IJ.l uutmak 

stt lilr usul vardır. lspanalc 
Y~Prıkf•nnı kaynatıp suyu ile 9ö
ıu Ylk•rsanıı kirpikler uzar. 
I ~eni~den çıktıktan sonra göz· 
erı deıma asidborikli su ile yık•· 
~lıchr, gözler kızarmıye meyyal 
le (Arggrol) denilen koyu kah
;• rengi bir göz ilacı damletmak 
1Ydılıdır. Bu ilaç ye doktor re· 

ç1.etesiyle veye eczaneden elınabi· 
ır. 

l Saz kenarlarında peyda olan 
•rıııklıklerın önünü almak için 

9ÖZlert feıle ziyaden muhafau 
•hnelidir. Güneıte siyah gözlük, 
okurken müsait bir ziy• lazuncl~. 
~•hl•n biraz yağlı krem ile !°! 
9fterlertnı ovmak ile bunun onu 

•lınabilir. Bau insanl•r sabahla· 
l'I uyanınca gözlerinin ıiı olduğu· 
9'u fırkeder. Fazla uyudum de göz 
ler!rn ıiıti, der. Bu feıle uykudan 
cleğil, yine gözün yorgunluğundan 
:~rt 9•1ir. Okurken veya herhangi 

ır •liıi yaparken ııığın yukarıdan 
~rlıden ve soldan gelmesi liıım

ır. 

Bu ıtıktnlik feıleleıınca yüı• 
"°ı rgun ve mahzun bir mene ve
t r. 

68ılertnt boyuyan &ayanlar, C:.: Y•tarken her türlü boyaY' çı· 
""elıdır. Boya gözleri günd~ 

Yolınıı. Feket bütün gece göz u· 
tinde kalırsa muıir olabilir. Bir 
~ kit her türlü hissiyatı if ad• • .. •· 

lecek keder kuvvetlidir. Bu fusu· 
~ kıybetmemek ic;in gözlere iyi 
~ık llumdır. 

kırılan kalpler 
için 

ı.!11 Anıertkalılar ne tuhaf lnAD· 
~· Son zamanlarda NeTYorkt& 
M,t. l'Uh mUtehueım gazetelere 

.. bir llln verm1f: 
~ ~ itinde muvaffak ol&mJY&tl• 
~ hrah kalplerini en eon ueul· 
4- ~vl ediyorum. Bilhall& ka • 
llab~~Plertnı tedavi hususunda çok 
-.r 'naıtalar vardır. 

lıı..~ bu kurnaz mtıtehUB• 11& " 
~ •k9•ma kadar kırık kalpleri 
~ ile ufratıyor ve pek QOk para 
~~ 

GiUleıin ıojlıjıno çol Jilclal efmeliyi1 

Annenin köıesl: 

Kırk yaşında genç kal
manın sırlan nedir? 

Geçen gt1n yirmi yaşında bir 
genç kız bana fÖyle söyledi: 
"Kırk Yllfmı epeyce geçmiş ol -
maruz& rağmen böyle genç ve gü
zel görl1nmiye nasıl muvaffak o.. 
luyorsunuz?.,, eöyle bir düşün
dilın: Elbette yirmi yaşında ol .. 
mak güzel §ey, fakat kırıkmı g~· 
mit bir kadın olup ta genç görün
mek daha güzel bir §ey ... 

Hayatta her gün tesadüf edilen 
ufak tefek ı*1cı hldiselere ehem
miyet vermem.ek, herltesi ve her -
,eyi aksi bile olsa bot görmek, it· 
te genç kalmanın ıırn.. • 
Kırk .Yaemda bir kadmm yil

llllnde en kUçUR bir ıukmtı der
hal çiqj yapar. Uykusuzluk göz. 
!erini kızartır. UztıntU ağzının kö
telerim qağıya doğru çeker. lşte 
bunun için muz'iç, iç sıkmtw ve 
~ kapayan insanlardan mikroplu 
huta1ıkl&rdan kaçar gibi kaçma
lıdır. 

Sabahleyin uyanınca hayatı 
pembe IÖrebllecek tarzda §eyler 
d1lfümnelidir. Binblr tUrlU ınkmtı 
arumda her halde gtlzel bir nok
ta bulmak ta kM>ildir. İşte kırkım 
pçımle kadmlar daima bu parlak 
noktayı bulup onunla ne,'elenme
Jidir. 

Uykuya yatarken gtıııdelik tı
.Untttleri zihinden atmak ldeta i· 
içini temizlemek llmndır ki, a .. 
bahleyin uyanınca keytflt uyan
mak kabil oı.m . 

Methur tllezof Montaigne muai· 
ki ile U)'l.llI1'aanD. bUtUn gUnilnUz 
,en geçer, demittlr. Bunu dabna 
yapmak kabildir. Fakat een ol • 
mak biraz da ten olmağı latemek
le olur • 
Kırkım ~mit kadınlar dalma 

yUz hatlarmı yukan doğru çS • 
miye gayret etmelidir. Göz hattı. 
m ap.ğıya doğru göateren silrme 
çekmemelidir. Saçlarmı yukarıya 
doğru taramalıdlr. BugUnkU mo-

da bUıta müsaittir. YUzU mut.,5dil 
derecede boyamalı. Fazla buya da 
ıına yaşlı gösterir. Yüzünde her 
türlü boya olduğu halde iyi bo
yaıımıt bir kadm daima az boyalı 
)ıissi vermelidir, 

•'Ben artık kırk yaşını gec;ti:n. 
Kırk yqmdan sonra saz c;alıoak 
gUltınçttlr ... düşilncesiyle hareltet 
etmekten çeKinmek llzmıdır. Yol 
yUrUıp.ek, yüzmek. 1d1rek çe)mek. 
.abahl&n on dakika jimnastik 
yapmak. herkes tein mtıridlndUr. 

Ben bizzat kırk yaşını ~ecmiş 
bir kadm ııfatlyle her sabah jim· 
nastik yaptıbm ve bundan çok 
istifade ettiğimi aöyltiyonım. 

Kıt mevalmi c;ay w mfufirlik 
mevainıldir. Poker veya biric; ma.. 
sası bqıDd• tue fmndan çılmııt 
sandvider ve tatlı pastalar her
kesin dU'11'&DI oldufu gibi kırir 

dakl kadmlann en ,,,,Uthit 
~manıdır· Sabahlan bir yemı. 

veya bir fincan çay, kallval-suyu . 
tı olarak kltldir • 

Bizhn tein ytııni ~mda olmak 
kabil delildir. J'akat yirmi yqtn· 
da görtınmek ve kendimizi genç 
duymak kabildir. 

Bu bir kaç umumi nulhatten 
istifade etmek ı.ttyenler vana 
mUşldlllertne her vakit cevap ,._ 

tışürmlye ııazmm ., fAn11eJ 

Ne yemek 
yapsam? 

Paartai: Bezelye çor
ban, nohutlu et, lınntla 
mahrna, lıa"fllı yemİf 
Hmpoıtoau. 

Salı: U.lıumnı plalıdi, 
pirinçli 11panalı, ıiıara 
6örefi, tellıtulayılı. 
Çarıamba: Költeli çor· 

ba, lahana tlolmaaı, lnu· 
lnu plcivı, .avaran. 
Perıembe: Hamıi taua-

11, etli pıraıa, mercimelı-
li plav, lalanga. 

Cuma: Hamur çorbalı, 
lıuzu kapamaıı, Klf türlii
ıü, elma lıompoıtoau. 

C umartui: Dana roato
ıa, karnabahar, bulıur 
plcivı, eütlac • 

Pazar: Tala, kebabı, 
zeytinyağlı yer elmaıı, 
ıalcalı makarna, ballıa· 
balı cevizli. 

Aıçabaıının 
Tavsiyeleri 

, ........ ı 
Kış sporu 

Portakal Tatlısı 
seven:er • • 

ıç.n 
Bir bardak krem. sekiz porh

kal, 250 gram ince toz şeker 8 
tane beyaz jeli.tin, iki tane kırmı
zı jelitin . 

Portaıkal suyunu hazırlrı.nıı-h. 

Jelatinleri soğuk suda ~nka'''fl az 
mlıktar su ile. eritip portakal au. 
yuna ili.ve etmeli . Sonra k'""!' ıi 
toz şeker ile iyice dövn eh Ve 
portakal suyuna kanı:tırıp Jer m 
bir billur kaseye dökme!i. frijider
se varsa frijidersede, yoksa bı:ı l
kona veya tencerenin dışına su 
koyarak dondurmıdı. 

Patateı Salatası 

Patatesleri gayet ince kE:'ı:1ip 

tuzlu suda haşlamalı, silzclükten 

sonra <.lerince bir kaseye koyma

lı. Bir tane yumurta sansı. bir 

kaşık hardal, bir çay kaşığı toz şe 
ker·. yanın kahve fincanı zeytin 

yağ, yamn kahve fmcaru Bir •. 
yanm rmcan beyaz IJarap, bira?: 
karabiber almalı. Bunların hepsi. 
ni kanştırmaJı 

Bu saJc;ayı iyice dövmeli. sonra 
patates sıcak men üzerine döke -
re8 tekrar ıcanştırmalı · 

Zarif b!r 
spor 
bluz 

Ölçüleri 42 beden için yapılmış 
olan bu bluzu daha büyük veya 
daha küçük yapmak ona ılmık 

arttırmaık veya eksiltmekle kabJJ

dir . 
200 gram sıyah yilıi. 

50 gram beyaz yün 
120 gram yeş J Ankara yUnU. 
Bluzun yal~ası ve aşağıdakı td.s · 

tik için: lki yüz, iki ters, yine tki 
yllz, iki ters.. , 

Blfızun bedeni için bir sıra yüz, 
bir sıra ters, bir sıra yiiz, bir sıra 
ters . 

Blfızun önü - 110 ilmik ile 
başlabır. Sekiz santim llstik ya.
pılır. Bundan sonra blltttn '1Ş Ur.e
rinden (20) ilmik arttırmak J.lmn. 
dır. 

(28) santim ördükten sonra 
kol önU açılır. Evveli. (8l Utnik 

Aksam Yem aqi Elbisesi 1 

Siyolı yünlü Aumaıfon yapılmıı olan bu oltom yemeli elbisesi .pe~ 
zoıiltiı. Kollan altın 111mo ile iılenmiffiı .Çol çıplo~ 9~• .ellmeu 

9iymelc iıtiven havanlar için hu e/hıse oel munosrpf11. 

Orgünün ıelli 

B01Jra Uç defa birer ilmik barat.ı. 
lir. Bundan sonra renkli örWınJ • 
ye bqlamr. Sıra ile: 2 lltJ'& bey • 
1 siyah, 2 Yetil. 1 siyah. 2 yeşil, 
(2) beyaz, (1) siyah, (2) beyas 
(6) yetil, (1) siyah (6) yqll teit • 
rar baştan ayni şekilde hıT' kere 
daha. Renkli kısmı işlemiye ba.ş. 
larken ortadan yirmi beş UII'ik. 
sol taraftan açık bırakmak llzrm
dır • 

Kol önden 15 santim yukan ya. 
ka açmak için 20 Umiic ve her sı. 
rada birer ilmik bıralmıaık llmn• 
dır. Kol önU (19) santim olunca 
beşer beşer omuzu bitirmelidir. 

Blhuıı arkası - Aynen lm d
bi yalnız .u:ıklığı yok. rm ve lll'

ka bittikten sonra omwda..f dlk· 
mek ve 10 santim gen•şltğinde 
llstlk örerek yakayı yapma.lf ll-

zımdır . ' 
Kollar - ( 45) ilmik De ~

nır. (8) santtm lbtikten sonra 
bunun ~kll kısmı kol vapılıl'. 

Müıküllere Cevap 
Vazelin Sürmek iyi mi? 

11. N. imr.uiyle - Ytlzllm sivil
ce ve kabuk dolu. AqamJan va. 
r.elin ile temizliyorum. Sabableyla 
de kolonyalı au ile sUivonım. A~ 
ba iyi ml yapıyorum?. 

Cevap_ Cildinizi harap etmek 
için bundan iyi bir usul olamu. 
Vuelin, madent yağ olduj'u 1?iB 
eilde pek muzırdır. Onun yerme 
llnolin «ullanmıs. yahut ta bP.r 
hangi bir nebati yağ da o iti P 
rnr. Bademyağı, hattl bult mut. 
fak yağı daha tylcllr. Kolonyalı 
auya gelince o da cildinizi. kuru • 
tur. Onun ,..tne ,W.uyu kullam-

DIS • 
Aalraradan B. C. lmzuiyle -

El*1erl aıkaık 5tUlemek fena 
lmJt. B\ll'Ufuklannı açmak için ne 
yapmalı? 

Elbiaenin kumaşma g&-e ya fi· 
serine hafif su ptlsktlrttıp asm&A9"9 
yahut ta nemli bir bez Ue hafif m
latmak buruşukluldan ac;ar. Ban. 
yo oduma utlan elbttıeler st<"s.:.k 
n buhartyle pek gtır.et Uttııentr. 
Bir gece balkollda ayuda kalan 
elbble de tıwı~ gibi dllı.elir . 
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Aydın 
Halk evinin 
temsilleri 

Demirvolu ·Bi_tlisi büvük 
bir refaha kavusturacak 

r Aydın, (TAN) - Halkevi temsil 
kolu, uzun zamandanberi prova et -
mekte olduğu ''hi.ssei şayia,, yı içti -
mai yardım şubesi menfaatine tem -
sil etmiştir. 

Bitlis, (TAN) - Doğu illerinin uğrak yeri olan Bitliste iktı
sadi vaziyet fena değildir. Tatvan iskelesinden Van, Erciş ile 
daha ilerilere kadaır kuru meyva, odun ve kömür sevkolunmak
tadır. 

Meşhur olan Bitlis balına, 
etrafta rağbet uyanmıştır. 

fazla yetişen Bitlis tütününe de 

Burada inhisarlar Başmüdürlüğünden maada bir de tütün atöl

yesi vardır. Havanlarla idare edilmekte olan atölye yakında 

makineleştirilecektir. 

Harbı Umumiden evvel çok istifade temin eyliyen Hizan fın. 
d;.klıklan bugün maalesef bakımsız bir haldedir. 

Piyeste rol alan kadın, erkek btitün 
gençler umumiyetle muvaffakıyet 

göstermişlerdir. Perde aralarında, 

Halkevinin yeniden yetiştirdiği caı 
takımı da çalmış, ar şubesi gençleri 
keman ve piyano ile garp musikisin
den parçalar dinletmişler; musiki ho 
cası Hüseyin Bayındır, tanburla Ay
dın ağır halk şarkılarını çalmış, tale
beden Uagıp ta bunları okumuştur. 

1934 yılındanberi Bitlisfe çalışmağa başlayan un fabri!. ası 
Bitlis ceviz mahsulü de çok ve Avrupada aranılan ceviz kü. 

tüklerinin çoğu burada bulunmaktadır. 
lımif Befec/iye Reisi Kemal Oı 

izmitte 
yarım kalan 

işler 

nk temsilini 932 de "Akın,. piyesi
le vermiş olan temsil kolu şimdiye 

kadar 30 dan fazla eseri burada ve 

civar muhitlerde mükerreren vazı 

sahne etmiş olup gittikçe tekamül e· 

ıeri göstermekledir. 

----------------------------------------------- En iyi ipek kozası yetiştirmekte o-

Temsil kolunun yeni başkanı Fik

ret Başaran da, selefleri Avni Deniz 

ve Turgut gibi tam enerji ile çalış -
maktadır. 21 şubat ve 23 nisanda ye

ni temsiller verilmesi mükarrer olup 
şimdiden hazırlıklara başlanılmıştır. 

Zekat ve F ıtra Paralarını 
Çalmı,Iar 

lzmir - Bozdoğana tabi İnebolu 

muhtan ile üç kır bek<:isinin, tayyare 
cemiyeti namına toplanan zekat ve 
fıtra zarflarmı aça.rak içindeki para

ları alıp yerlerine on ve yirmi para. 
Irklar doldurdukları anlaşılmıştır. 
Mcı.arn1nıa,. anliyeye verilmişlerdir. 

İzmir 
Fuarına 
Doğru 

İzmir (TAN) -193( 
lzmir Fuvanna iş

tirak etmiş olan vilayet -
ler ticaret odalarının, bu 
yıl 20 Ağustosta açılıp 20 
Eylülde kapanacak olan 
İzmir Fuarına daha vasi 
bir şekilde iştirak olun 
masını temin yolunda ça. 
lı:ııtıkları anlasılmaktad ır. 
Şimdiden Fdar için bir 
çok müracaatlar vuku bu 1 

maktadır. 

Bahkesirde iş 
Yurdunun dokuma 
Ve halı~arı 

lı yurdunda yap ıfan clokumalar 

Baııkesır, ( f AN) - Geçen sene r------------
bütçesi 1962 lira 22 kuruş olan Ba- Kandırada 
lıkesir yoksulları gözetme birliği bu 
sene bütçesini 5336 lira 60 kuruşa B T d 
çıkarnııya muvaffak olduğu için ıııe- eıe iye 
saisini arttırmıştır. 

Birliğin varidatı, muhasebei husu- Çalışmaları 
siyeden alınan 2500, belediyenin ver-
diği 500 ve azanın taahhüdatı olan 
1200 liradan başka piyango, balo, 
nıüsamere hasılatı ve iş yurdu satış· 
ları ile temin olunmaktadır. 

Şimdi 450 olan birliğin aza ııt.dedi 

eoo e çıkması için de mesai sarfo

lunnıaktadır. 

Yoksulları gözetme birliği, 30 tale
beyi barındıran yurttan başka iş yur. 
duııda da fakirleri çalıştırarak bun
lara geçinme imkanı vermektedir. iş 
yurdunda yapılan halı ve dokumalar 
hem sağlam ve hem güzel olduğu i
çin herkes tarafından beğeııilerek a
lınmaktadır. 

Kütahyada lki Tayin 

Kütahya, (TAN) - Belediyemiz, 
elt'ktrik i"letme şefi Selahattin İkiz, 
Ziraat Vekaleti Derince silosu şefli
ğine tAyin edilmiş, yerine Nafıa ma
kinisti Fevzi geçmiştir 

Kandıra, (TAN) - Yeni belediye 
reisi İsmet Yelkenci oğlu epey eser
ler meydana getirmiştir. 936 senesi 
zarfında 2790 metre murabbaı kal
dırım yapılmıştır ki bu miktar Kan
dırada belediye teşkilatı kurulduğun 
dan beri inşa edilen kaldınmın mec
muuna müsavidir. 

Kasaba caddelerine on bir adet 
büyük lüks lambası konulmuştur. Ka 
sabanın elektrikle tenviri ve içme 
suyu getirilmesi işleri de tetkik olun 
maktadır. 

Konchrada bir clayok ve 
mahkumiyet 

Kandıra, (TAN) - Geceliyin ka
saba çarşısında tücar İhsan uygur, 
mahalle bekçisi İsmail Koçu vazife 
görilrken dövmüş ve kend~sine baka 
ret etmiştir. Bu sebeple mahkeme 
tarafından bir ay hapse mahkum edL 
len İhsan Uygur lzmit hapisanesine 
görı ıieri lmi Rtir. 

Aksarayda sıtma 
Miicade:esinden 
Elde edilen netlce 

l lan Tibliste harbi umumiden 11onra 
bu kazanç şubesi de teşvik görme -
miştir. 

\ 

Karasaz batakllğı kuru'ulduklan 

sonra sıtma yarı yarıya azaldı 
Kony:ı Aksarayı (TAN) - Kazamrz srtına mücadele le~_;!,ilatı tara. 

fmdan 936 ilkbahar nılic::ıuelr.ı devrcdn<le 12Gl2 kişi mu.ıy~ne ulunınuş, 
buıılar<laıı 52~ sinin dalaaı şişmiş, sıtmalı oldukları anlaşılmıştır. S6 son
bahar mücadele devresinde ise 13908 nüfus murıycııeclen g~çirilmlş, 

bunlardan 73·1 dünün dalağı büyümüş. Rilmalı ohlukları tesbit edil
miştir. 

Mıü<:adcle teşkilatı, seneyi ikiye taksim etlcrck faaliyette bulwımak
ta, .Marttan, Birinci teşrin nihayetine kadar olan zaman; birinci müca_ 
dele devresini. senenin mütebaki kısmı da ikinci mücadele devresini 
te;;kil eylemekle, mücadele mrntakasında oturanlar senede iki defa 
umum. muayeneden geçirilmektedir. 
Yukarıda yazılan rakamlara göre, 1 

umumi nüfusa nisbetle dalağı şişmiş 
sıtmalılar yüzde 13 4 - 27 5 arasın
dadır. Halbuki 931 senesinde muaye
ne olunan 17179 nüfustan 8713 üni.in 
dalağı şişmiş srtmrılı olduğu görül _ 
müşlür ki. o zaman yüzde nisbeti 
71/ 51 e varıyordu. 930 yılında faali
yete geçen mücadele teşkilatı şimdi
ve kadar 181542 ld!}i"i muayene. 
69194 nüfus tedavi ~tmış, 30512 kan 
muayenesi yapmıştır. 

Araıi ıslahatı 
Şimdiye kadar burada 489000 met

re uzunluğunda ark temizlenmiş, 
60319 metre uzunluğunda kanallar 
yapılmış, 17506 metre uzunluğunda 
kanal temizlenmiş, 121278 metre mi. 
kabı çukur doldurulmuş, 69339 met
re muzir otluklar ortadan kaldırıl
mışttr. Bu rakamlar, mücadele tes. 
kilatmın faaliyeti ha1tı\\mda bir fil{lr 
vermiye ka.fidir. 

Bu meyanda Karasaz bataklığının 
kurutulmuş olmasiyle elde edilen fay 
dalardan başlıcalarını şöylece sırala
mak mümkündür: 

Bu bataklığın kenarındaki köyler· 
den Alacada 931 de 522 kişi vardı, 
bunların 297 si sıtmalıydı. 936 da ay. 
ni köydeki 615 nüfustan ancak 18 in
de sıtma kalmıştır. 

Aratel köyünde 931 de me\lcut 
253 kişiden 161 i sıtmalı olduğu hal
de 936 yılında köyün nüfusu 294 e 
çıkmış, sıtmalı adedi 16 ya düşmüş. 
tür. Akhisar köyünde 31 de·mevcut 
391 kişiden 81 i sıtmalı olduğu hal
de 936 da nüfusu 501. sıtmalı yalnız 
1 olarak tesbit edilmiştir. 

Bataklıkların kurutulması suretiy
le toprak ve kuraklığı karşılamak. 
ta faydası görülebilecek sular elde e
dilmiş olması da ayrı bir kazançtır. 

Aksarayclan bir doktor geliyor 
Aksaray, (TAN) - Üç senedenbe

ri kazamrzda sıtma mücadelesini L 
dare ve büyük arazi ıslahatını kuvve
den fiile isal eden Doktor Feruh Ni
yazi, Sıhhiye Vekileti tarafından İs
tanbul mücadele teşkilatına tayin 
olunmuştur. Bu tayin bir terfi ma
hiyetinde olmakla beraber, Aksaray
lılar, kıymetli doktorun buradan ay. 
rılmasından dolayı müteeMir olmuş
lardır. 

fskışeh ıde 

Ha,/<.evi 
çatışma arı 
Eskiı,ehir (TAN ı - Halkevi on 

beş gü, de bir konferanslar vermiye 
devam edi\'or. 

Son ltoııfeı ans Lise fe'sefe mual -
liııu ... , ı.:uu, Umaçer larafmdan ''Vic 
dan .. nıcv7uu etrafında verilmiş ve 
büyük bir alaka ile dinlenilmiştir. 

Konferanstan evvel, milli iktısat 

kurumunun tertip ettiği kumbara 
müsabaka<Jmı kazaml'1 merhum terzi 
Samin in ot11 u Orhan hazıruna tak
dim edilmiş Vl' kendisine güzel bir he 
diye verilmiştir. 

Jimna tik ve güre; 
Halkcvi Spor şubesi bir jimnastik 

kursu açmıştır. Burada gençler ye -
tistirileceklerdir. Bu hafta Eskisehir ' , 
güreş birincileri seçilecek ve önü· 
müzdeki hafta da Bursadan gelecek 
güreşçilerle miisabakalar yapılacak· 
tır. 

Uzun senelerden beri bir çok yok
sulları sevindirmekte olan fakirlere 
yardım cemiyetinin başkanlığına no
ter Sürurinln eşi Bayan Zekiye Acar 
seçilmLştir. Ayni zamanda vilayet u
mumi meclisi azasmdan olan Zekiye 
Acar, şimdiye kndar içtimai ve hay
re müteallik işlerde çok çalışmış bu
l un maktadır. 

Erbaada Çocukları K.oruma 
Erbaa, (TAN) _ çocuk esırgemc 

Kurumu kongresi aktedilnli.ş, bir se
nelik varidatın 3146 lira 48 kuruş, 
masrafın da 2818 lira 4 kuruş oldu
ğu okunan rapordan anlaşılmıştır. 

Otuz çocuğu kültür yuvalarında 
okutan ve bunların neşe ve kederle
rine istirak eden idare heyetine te. 
şekkü~ edilmiş, yapılan intihapta 
Doktor Sami Ziraat memuru Sami, 
tüccar Bedre,ttin, başkatip Behçet, 
tüccar Sururi idare yetine tekrar se
cilmişlerdir 

Demiryolu lttiyalc 
Van demiryolu Bitlisten geçerse, 

buranın servetinden daha pek çok 
:stifade temin olunacağına şüphe 
yoktur. Bu takdirde bilhassa ma -
denler işlemiye başlıyacak, ayni za-
manda Bitlis yalnız doğu komşula -
rımız için değil. A vrupalrlar için de 
bir seyyah şehri haline gelebilecek . 
tir. İçme ve maden sulariyle, man
zaralarının emsalsizliği, havasının 

iyiliği. Bitlisi bir seyyah şehri ha -
!ine getirebilecek unsurlardandır. 

Halk, kasabalarmın inkişafi için 
demiı'yolunun buradan geçmesini 
temenni eylemektedir. 

Fabrikalar İçin Elveritli Saha 
Kasabanııı içinden geçmekte olan 

dört çaydan hem iktisadi, hem sınai 
no!<tai nazarlardan istifade etmek 
mi.ımkündür. Bu çayların meyilli 
arazidw akması, ayrı bir kuvvet 
ve servet teşkil ediyor. 

Yalnız bir çaydan 260 beygir kuv
\'eli istihsal etlilcrek yapılan büyük 
un fabl'ikası. tiç senedenberi çalışı
yor. Yine yalnız bu çaydan cem'aıı 

yek ün 10 W beygir kuvveti istihsali 
mümkün olduğu ve dört çaydan 
4160 beygir kuvveti alınabıleceği he
saplanmıştır. 

Bu labii kuvveti fenni vasıtalarla 
3-·1 misline çıkarmak ta mümkün 
olduğu siiylenilmektedir. Şu halde 
Bitlisin bir fabrikalar diyarı haline 
gelmesi ve bunların diğer sahalarda
kine nazaran daha ucuz işlemesi. 
taha'~kuku kolay bir iştir. 

Bitlisin tabii teşekkülü kendiı:;ini 
t:ıyyare hücumlarından siyanet eyli· 

İzmit, (TAN) - İzmit, günden gil 
ne sanayileşmektedir. Kağıt fabrika 
sı, bu sanayi hareket ve hayatının 

merkezini teşkil ediyor. Şehirde bir 
umran faaliye:..i vardır. Vali konağın 
dan kılğrt fabrikası, inhisarlard~ıı 
Gazi mektebi önlerine kadar serpili, 
Modern binalar, lzmitin güzelliğini 
arttırmaktadır. Diğer sellüloz ve ka• 
ğıt fabrikalarımızın da kurulmasını 
müteakip şehirde daha geniş bir imar 
faaliyetinin başlryacağını tahmin et
mek güç değildir. 

Ancak, tahsisatsızlık ve parasız • 
Irk yüzUnden belediyenin başladığı 

birçok işler yarım kalmı,tır .. Elek • 
trik tesisatının henüz bitirilmeırı.if 
olması, bunun bariz bir misalidir. Be 
lediye reisinin Ankara dönüşünde 
herhalde noksan' kalan işleri ikmal 
ettireceği umuluyor. 

Zonguldak
ta Atatürk 

•• •• gunu 
Zonguldak (TAN) - Bolu saylavs 

Cevat Abba! Gürer tarafından Ata
türk adına. milli tarihimiz hakkında 
ilk konferans verildiği günün yük • 
sek hatırasını taşıyan Zonguldak "A• 
tatürk tarih günü., nün altıncı yıldö 
nümünü törenle kutlamıştır.Halkeviıı yecck şekilde bulunması da ayn bir 

kazançtır. de yapılan toplantıda büyük bir halk 
A kütlesi bulunmuş, Türk milletine ma 

Hastane Lazım rzi aynasında muazzam istikbali göe-
Bitlisin mühim bir ihtiyacı var: teren Atatürkün büyük milletinin bU 

Mükemmel bir haslane istiyor. Böy- yük tarihine ait hakikatler anlatıl • 
le bir müessese yalnız Bitlisin değil, mış ve milli tarih tezimiz aydınlatıl 
diğer doğu illerinin de ihtiyacını tat-

1 
mıştır. Bu münasebetle Atatürke şü.k 

min etmiş olacaktır. Zira Van, Er- ran ve saygı telgrafı da çekilmiştir. 
ciş, Ahlat. Re:;ıadiye gibi yerlerden 
kışın bile hastaları motörle Tatvana 
nakletmek pek kolaydır. Tatvandan 
Bitlise ancak dört saatlik bir yol 
vardır. Muş ve Siirt te bura.ya. yakın· 
dır. 

Sayılan bu yerlerde mesela apan
disit, fıtık gibi illetlere tutulanların 
bilhassa kışın Dıyarbekire kadar git
meleri mümkün olmamakta ve bun
lar kendi talihlerine terkedilmekte
dir. Bu da hastane ihtiyacının vii3'a
tini gösteren bir vaziyettir. 

Diyarbekir
de kış 
müthiş 

Diyarbekir - Bir hafta fasılasıı 
kar yağmış, Diyarbekirde şimdiye 
kadar böyle bir kış görülmemiştir. 
Köylerle irtibat kesilmiştir. 

Bir hafta evvel bir liraya satılar. 
odun yükü 2-3 liraya, kantar hesabi
le de 2 lirada.n 5 liraya çıkmıştır. Kö. 
rnür, kilosu 2-3 kuruşa verilirken şim 
di 6-8 kurusa çıkmıştır. 

Kandır ada 
yerleşen 

muhacirler 
Kandıra, (TAN) - Bu yıl kaza• 

mız dahilinde yuz muhacir evi in
şa edilmiş ve bunlar, Romanya.dan 
gelen mühacirlere borçlandırma ,eıı 
lile verilmiştir. 

Muhacirlerin bu sene müstahsil 
vaziyetine geçebilmeleri için çalışıl • 
maktadır. Ziraat memuru Salahad • 
din Selçuk, Adapazarı tohum ıslah 
istasyonundan on bin kilo tohumluk 
buğday almış, bunun bir kısmı şiın· 
diden gelerek tevziine başlanılmıştır. 

Muhacirlerin iskan edildikleri El .. 
malı ve Fındıklı köylerinde bu sene 
ekilmemiş hiç bir yer kalmıya.ca.ğı 
tahmin olunmaktadır. 

Aksarayın 3 Köytine Ebe 
Konya Aksarayı (TAN) - Sıhhi· 

ye Vekılleti, Gelveri, Acem, Eskili 
köylP.rine hirer ebe tayin etmiştir. 
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Soyafasulyesine Almanya Bir A)da Nekadar 
Balık Tutuldu? 

Çok ehemmiyet veriyor 22~~.::,~:,.:de= 
y AZAN: ZIYA ŞAK/R kilo muhtelif balık ve deniz mahaul-

ş Soya fasulyesi, te§ekkUlUndeki % sıus sıcaklığında bulunması icap et • leri ve 438.350 çift palamut ve torik a m s d B. M ı · T 1 d H .. . 40 albumin, 'lı 20 yağ ve % 2 lezitin mektedir. tutulmU§tur. Bu miktardan 93.811 
arayın a ır ec IS op an 1 useyın ile dUnyanm en büyük kUltUr nebat- Bununla beraber Soya fasulyesi kı- kil~ balık .ve. 55.699 çift palamut ve 

H kk d Y 1 k M 1 M k E 
lanndan sayılmaktadır. Soya fasul· rağıya karşı mısırdan daha çok mu. torık şehrımizde sarfolunmU§tıur. Ih. 

a ın a apı aca uame eyi üza ere tti yesinin 800 kadar nevi vardır Bol kavıındir. Almanyadaki ılgili ma • raç edılen miktar ise 376.252 torik ve 
Oeçu ışığa ve sıcaga muhtaç bulunan So- kamlar bir de, fidanların pek sık e • 2l3.l 72 kilo muhtelıf ve tuzl8llDUf 
ktııa:e1' 0 bUY_Uk çöllerde, bu mtif-1 kendi tarafımıza çevirelim.. Ondan 1 ederek, acıklı bir lisan ile (İmam Hü ya fasulyesi hemen tekmil ümUslü, kilmesini tavsiye etmektedirler. Fi - kba

1
. hk.br. Türki~e şeh~rle~e d~ 85:50 

bu ae~aınmuı edilse bile; Yezit aonra da, artık bu büyük tehlikenin seyin) den af talep etmekte .. Ve Kü- kireçli ve çabuk ısınan topraklarda dan sıralan arasında en miisaıt fa • . 10 ıle l4945 çıft tonk gonderilmif
\re g~erhal mini ola~ .. ne suretle ~atesi lazımsa, o suretle feye geldiği. tak~ı:Ie, tamamile em- kolaylıkla yetişebilir. Umüsü çok sıla olarak 50 santimlik bir yer bu . tır. 
lla. ka . ~ınlarla da belki._ han:ket edelım. nıyet ve selamet ıçınde bulunacağı- orta topraklar en ziyade m"hsul ver. Junması lazımdır. Her fidan ar&SJn· 
&u nı:.1: ıuıkaatte bulunacakbr. Diyerek, Muaviyenin sistem ve si- nı temin eylemektelerdi. nıektedir. Islak yerler ise hiç müsait de da 8 santimetrelik bir aralık en ZI· Sebze ve Meyva 
e\r\reli. <Irak muvaff~ olmak için, yaaetini takip etmek istiyorlardı. (İmam Hüseyin), kendi talebin • sayılmamaktadır. yade tavsiyeye şayan görillüyor. Şu 1935 sen 

1936 olllarııı ~rafı ile anlqmak.. Kafe etrafına ıelince... den evvel, Kfıf elilerin bu aekilde ken- Almanyada son yıllarda diler bir- kadar ki, bir, yere yalnız bir tohum sınde seb esme nazaalran dasene-
)'apnı.L 1,a __ ariyle bu yolculuğu Şam saraylarında bu müzakere ... u-1-i davet etmea.nn· e ... vın· miatı'. ti rd ld - f du" l' · ht l0 f t humlar bır ze ve meyv ar arasın sa· ---. "-Wldı uutUI n; ...., ~ çok neba a a o ugu gibi Soym a- şme ı, yanı mu e ı o tış kıymeti bakım d büyük f 
tınıdilik (M kk r . .,. Beni dinlersen, ler cereyan ederken {Kftfe) 4!9rafm- Fakat, bu halkın meşrebindeki telev- sulyesinin istihsaline dahi fazl11 bir a~a bulu~ama~ı~ır. · lar gôrillmemiştir.~;1nız 

1936 
:! 

la lnllba~ e e) ~e çekli. ~ar- dan bazıları da, bqka türlU hare • vün ve kararsızlığı bildiği için birden ehemmiyet atfolunmaktadır. Gerçek· Dıkkate deger kı, ılk safhada sana. sınde kabak cıns' 
1 

. f 
1 1 ları ~ Y gi11f, geçecegın yol • kete geçiyorlardı . bire kararını verememişti. Mekkede f l · - · f en, aau ye er, pra-

1\, -ıa ::!' altına al .. Ondan son • Bunlardan bir kıamı, vaktiyle hem Yezidin adamlannm tazyiki son had ten Soya uu yesı fa~aca yag ısı. yi için bu kad1r ehemmiyeti olan So- sa, ıspanak, lahna, biberler, 4--5 ku· 
Jv ~-. (İm Al mal eden Almanvarun ıthalitmda pelc ya fasulyesi bizzat ziraatte de pek ruş farkla 1935 sen · d dah 

I>eıru,tt ·• amı i) ye ve hem de (imamı di buluncıya kadar sabretmek iste • r b' t t k d p.un(fan · eeın en a u. 
(t-__ T-••H~'-- . . Haaan) a yaptıkları muamelenin vic. mişti. ~ntüerü~dıU ırk.yeArl u mha .. takA ır.t. bu de- faydalı sayılmaktadır. Şöyle ki, to- cuz satılmıştır, Meyvalardan; Ra-
"''~ ~yın) epeyce dü§ÜD d b . . . n r ı. man u ume ı .. . . . . zaki üzümü Ank .:"'ten ' • an aza ını çekiyorlar; Uzerlerinden Halbuki (HUseyın) ın bu ihtiyat ğerli nebatm dahildeki istihsalitını bumun kuspesı gıbı, Soya fasulycSı k 11 , . ara ~ud~, port&-
~ ~~ M~et Haneimin bu lekeyi silmek istiyorlardı. ve teennisi kaflısında, Kuf ~mer bir dahi kabil oldu~ kadar arttırnuıır ıs- yeşil olarak da pek kuvvetli bir yem- a al:• mandarinalar dahı bır sene 

...._ ketmiş: (Süleyman Hüzai) isminde biri, d k .. t .. evve ıne nazaran daha ucuz satılmak 
llal.. .. liakk?1 var .• Şimdilik Mekkeye başa geçmif; bu fikirde bulunan eş hicap ve ıztırap uya~ us uste tt-mektedir. Bu ~'\hadaki <:ahsmalar dır. Soya fasulyesi otu veya küspesı. ta devam etm· t• • 
~· Eğer orada da Yezidin a • rafı, evine davet etmişti. Ve onlara: ricalarını tekrar etm.~tler: muhtelif ıse bilhassa "Reichsnlhrstand" deni- le beslenen hayvanlann et ve süt ve-

11 ır • 
~ fazla bir tazyik görür- -. Yezit, (Hüseyin) 1 ,iddetJe ta. vasıta~arla (İmam H~yın>_ e ~m len iaşe Başbirliğinin kontrol VP ht. rimi haylı artmaktadır. Soya fasul· 
~(Ye~en) taraflarına geçer; is- kip ediyormu,. Onun için (lmamı yüz yırmi ~ekt~p gon~~:ışl~rc:11• mavesi alt~~da ilerlemektedir. Bildi- yesı . • -: diğe~ ba.kaliyeler gibi :-- e- Mark Nevileri 
' aıt t.,lerimizi, oradan idare Hüseyin), bütün Ehli Beyti toplıya- (İ~am .Huseyın~i.~u ~0':11°· rildiğine gore Almanyada Soya fasul· kıldıgı topragın ınbat kuvvetını art. Almanyada Dr. Şaht tarafından ı.. 

l>t rak Mekkeye nakletmif; böylece kur c~, g~~rılen bu anmK~mımı~e- yesi istihsalitında 12 yıldan beri ya- tırmakta ve bu suretle gübreden ta- cat edilen ve tedavUle çıkarılan bir-
Ye cevap vermişti. tulmllf ... Fakat Yezit, bu takipte de. tı~e ıtımat etmi~ .. ~ eye gıt- pılan tecrübelerden pek değerli neti. sarruf yapılmasına imkan verdıği gi· çok mark nevilerinden dif ilik 1 rd 

Mekke I d vam edecek ... Nihayet onu ele geçi. mıye karar vermıştı. celer elde edilmiştir. Bu arada neba- bi, yeşil gübre olarak istimali de tav· en zi ade tanmm olanı e e 
9 

~ H. . yo un a... recek .. Ve, öldürecektir .. Biz, bu fır- . Abbasın oğlu Abdullah, <Hüse • tın han~ mıntakalarda ve hanjrl ınev sıye edilmektedır. Bir de Soya fa. tır :akat hali h: Rentenmark 
lb.eı; derh wıeyın: bu kar~n verir ver satı kaçırmıyalım. (lmam HUse- yın) in bu kararın~ duyar duymaz. simlerde ekileceği tesbit edildiği gihi, sulycsi ekilmiş olan yerlerde yabani . · .. . . ırda. bu marklann 
dallllaruu ~ Ehli Beyti ile .sadık a- yin) l, Ehli Beyti ile buraya çağıra. onun nezdine gelmı!: • . toprağın da en az hangi dere<'ei ha- otlar pek barmamamaktadırlar. So • büyuk bır mıktan h~ıneye yatmı • 
clöl'dibıcu plıyara.k, Hicretin altmıı lım ... Evveli, onun hayatını kurta • - Ey amcamın oglu! .. Kfıfeye gıt- rarette bulunması lazım geldiğine işa- ya fasulycsı ziraatte münavebe için mış ve ancak 409 mılyon tedavülde 
ClUQa. ~esi, Şaban. aymın 4 üncü ralım. Sonra da, "biz, Imam Hüseyin- mek istediğini haber aldım: Buna ret olunmuFıtur. Buna göre. topraJr. en ziyade elverişli nebatlardan sa - bırakılmıttır. 
ket e~. gizlice Medineden hare- den başka halife tanım,.,yız,, diye, ta. hayrette kaldım... Sana, şehit karde taki hararetin en az ~ ıiPre~ C.cl- yılmaktadır. Fransız Bankası iskonto haddini 

tJııt Be yan bayrağını kaldıralım şin (Hasan) m nasihatlerini ne ça • -·- yüzde 2 den yüzde 4 e, esham ve tah-
bu ytten bazıları, Medineyi Demişti. buk unuttun?. Onu, hilifeti Muavi- A 
~~de terketmekten büyUk bir yeye tc:-kettiren sebeplerin en başın- c ,· han t manya vilit faiz haddini yüzde 3,5 dan yüz 
Clnıaını du~arak kalplerindeki acıyı, imam Hüaeyine davetname da, Kufelilerin yaptıklan hareketin de 5 e ve 30 günlük kredi bonolon 
('Hüseyin) e aöylemiflerdi. Süleymanm bu teklifi, dinliyenle- de mühim bir lmil olduğunu biliyor p D faiz haddini yüzde 2 den yüzde 4 e 
S Hüseyin) de ayni ıstırabı rin hoşuna gitmişti. Hemen orada, musun? .. Emin ol ki; emniyet ve se. atates QfflD na çıkarmıştır. 
böy1ec ekteydl. Fakat vaziyet, onu Clmam Hüseyin) e bir davetname ya IAmete değil; doğrudan doğruya bir 5 Hollanda milli bankaamm en 80ll 

ıı • ._ e harekete mecbur etm~. zılmaama karar verilmişti. felakete gidiyorsun. [' t• h '• ... ;;;-1iıı. bizzat kendisi teselliye Yazılan mektup, fevkalade cazip Demişti. s 1 sa • ı lJ a Dl l/ o, muş bilançosunda altın mevcudunun so kiler! r lWc klı .,-~9 mUhit.inde;; ve mtıeutrdi. Bu ictiılıaa. iştirak e • J milyon florin arttığı ve cepı'an 838 
1rııt ~ izale etmek iste- den Kfıfelller, eski hatalarını itiraf (Arkası var) Bilindiği üzere patates birçok mem. Biikreş, 7 (TAN) - Burada milyon florine baliğ olduğa görül • 
ra~ ?oıc1a ODl&ra: {Musa) nm (Fi- leketlerde ve biUıuu Almanyada, çıkan maliye ve iktısat gazetesi mektedir. Kambiyo tanzim aenmrJ9= 
da ) dan kaçışını ve Tih sahraam· ...,.. • .....-..-..---....~..........._ gıda maddelerinin en mUhimlerındeD "Argus,,un yazdığına göre, Al sınill mtldahalede florinin ybde 20 

'1taıJlleneıerce.sef~ ve sergerdan dola. SAGLIK o·· Gu·· TLERı· birini teşkil etmektedir. Gerçekten manya, Balkan memlel«tlerinde nisbetinden ziyade kıymetten clUfme 
l'a.r <lbı:ahim) ın (Nemnıt) tan fi· Almanyada patates hemen her aofra- yaptığı gibi Romanyada da Ru- meai için altın mevcudunu arttırmak 
ili~ ve diyar diyar gezmesi- LOKuAN l'IE/Clu da ve bilhassa öğle yemeklerinde bu- men mallarına karşı Damping üzere gayret sarfedilmektedlr. 
~ Ye etmişti... ,.., ,., 

Çe ilıayeı kafile tenha yolla.rda.n ge- ~~--~...._,..~_......._._ 
0 

ur ıunup adeta ekmeğin memleketimiz.. ilan etmiştir. Bazı Alman firma- Kenevir Tohumu lateniyor 
lb.ie~ 1e1aiz Badaısıa Mekkeye gir. deki yerini tutmaktadır. ~arı, Romanyada Rumen fabrika Almanyada Manhaym tüccarlan 

t- So'aklarla Egv • enmeyinı·z Aşağıdaki iıtatistık patatesin muh stoklarından çok ucuz fabrika 50-100 ton miktarında Türk kenevir 
ta~4'11&'111J Hüseyin) gibi maruf bir • telif memleketlerin 1936 yılındaki ia-1 mamulitı satmak teşebbüsünde tohumu satın almak için tüccarlara 
tlı~~ekkeye gelmesi, uzun zaman Hiklyeyi belki bilirsiniz. Sol eli· biye, yahut fena bir alıtıklık neti· tihaalltmı göstermektedir: 1 bulunmuşlardır. Bunlardan baş- müracaat etmiflerdir. 

~U.kint, ça~~~ukamazdıhabe.r aı~-~a:m~ le yazan birine, biraz da alayla: cesi dejil, büsbütün tabiı bir fey· Miktarlar kental üzerinden ka diğer bir Alman şirketi de 

1 
~ k -~ --..or -A, sol elle yazıyorsunuz.. Der- dir. insanı solaklıktan vu oeçir • (1 kental _ 100 kilo) Romanya · ı y 1 a arasın B Q R s A 
(~e --•ından bır· çokları, derhal • ı e ugos avy • 

...,u.1. ler. Solak adam: mek içın zorla yapılabilecek bir 1936 da T ı k 
l'ııl..~ ) in ziyaretine geı-ı .. ter·, E kt 8 una üzerinde kuru aca 
""4ll1 UU94 - vet, der, bu kadar salaklar f8Y yo ur. ununla beraber ıo • 000 
t~yte k8l'fl büyük bir hürmet arasında bir de aolak bulunsun, dı- !akların birc;otu, herkesin sat el - Alman:>c1. 16.296. köprüde imtiyaz almak talebin- ... ___________ _. 

t iflerdlr. ye sol elimle yazıyorum! le çalı9tıiını ıörerek, sat ellerini Almanya 446·
939·

000 
de bulunmuştur. ı ~VBA'f CUMAR'fE81 

~t, Emevilerle bunların taraf· Vlkıa. sol kelimesinden solak ke de işletmiye çalıtırlar ve bu elle Avusturya 24 994.000 
~ iae; Htlseyinin Mekkeye gel. limesine &öre sat elini kullanan • sol elleri kadar iyi olmasa bile yine Bulgaristan 1.210.000 
let: e bir takım mi.ııalar vermif • lara •atak deni&mek lazım gelirH haylıca ustalıklı it &örmlye alıttr· Danimarka 1:::.soo.000 Almanycı:da EhH 

Hayvan Mevcudu 

Paralar 

Alıt 

~ ~tlaeyin, hllifeti llln 
J)ı ya gelmif .•. 

de, kendisile etlenilen bir adamın lar. Estonya 9 744.000 
etmek dil kaidesinden çıkarak ters cevap Solakların lüzumlu oldukları bir Finlandiya 13.226.000 

vermesi, pek te ayıplanamıyaca • de hususi it vardır: Tentene ma • Frall8& 149.881.000 Bilindiği üzere Alman hüktl· 
1:•JI:1ar ~~= 

-
kıtl l'e, bir dedikodu çıkararak fl -

eıt alttlst etmiflerdi. 
~e valisi olan (Salt Bin As), 
~ 1' ezide bir mektup gönder • 
~tlıı' Clftıaeyin) in Mekkeye vtıru -

Q biıdirmı.ti .. Tabiidir ki; halli :::-da çıkan ,aylaları da, bu mek· 
~ lllve etmiftl. 
~ :-- 'birkaç gtııı aonra. bu f&yla -
~_:-'lVvetıenip te Elıll Beyt taraf • 
~~galeyanı ar..ar artmaz, 
~ de derhal Şama kaçmak 
~)'etini hUıseylemiftl. 

~ 1' •llttan 80IU'& korku 
ıı....~ 8aidin mektubunu aldıfı 
~· teıa, et.mitti.. Bir kaç gtlıı 
ti!...._ - da k&l'fl8IDda kendWnl görür 
~ &rbk bu telq, korku ,eldlne 

~~ 11.raymda derhal bir meclll 
~ (Hilleyin) hıkkmda ya. 
~ek muamelenin mtı.zakere • 

... ~llllftl. 
t&..._ ~ bu müzakere, kolayca neti· 
'~enıittl. Fikirlerde ve reyler· 
~. lJıtUU bq göetermittl. Ba -

~ Oltıaeytn) Mekkelllerle birle, • 
~~· Şimdi ona kal'fl yapılacak 
...._, ~e. doğrudan dofıııya Yek • 
~ lllUteeıııatr edecektir. LUzum • 
~ MekkeIDerle bir kltale gl • 

,._~ •• doğru değildir. 
--·NU'QI •• Bazılan da: 
.... eye, dirayetli ve azlmklr 

l&ıderellm.. ~ bir zamanda 

lnailtere. Amerika Ticareti 

ilftdan en iyisi ıolaklarlar hiç eğ· kinesile çalıtılan atölyelerde bir lngiltere 26 956.000 
lenmemektir. kiti sat elile, bir ki•i de sol elil• Iekoçya 10.059.000 

Sonra, solat< olmak ut elile 19 itler Onun için tabiatta so- Macaristan 26.621 000 
ıörenlerden hiçbir suretle .. atı laklar olmasa bile, hiç ol· ltalya 25.500.000 
kalmak demek delildir. M .. hur ı. mazsa o makineler için yetittir • Letonya 16.115.000 
talyan büyük ressam Leonardo de mek ıuımdır. Litvanya 20.324.000 
Vinci sol el ile 0 kadar ıtJzel tablo- En iyisi, solakların sat ellerini Lllksenburg 2 001.000 
larınt yapmıt oldutu &ibl zamanın az çok alıttırdıkları ıibi, yalnız Malta 238.000 
daki ilimlerin hepsinde de, yine sal ellerile çalıf81'11ar da sol etleri· Norveç 10.151.000 
aol elle çalıtarak yüksek bir alim ni her it ıörmiye az çok alıttırm•· Hollanda 21.800.000 
olmuftu. Almanlar1n methur res- lıdır. insanın sağ eline bir kaza ge Polonya 319.800.000 
aamı Menzel de tablolarını hep sol lebilir. O vakit her ite sol elin IU· Ieveç 18.710.000 
elile yapardı. Piyano artistleri a- zumu olur. lsviçre 5.800 000 
ruında da m.,hur solaklar vardır. Vaktile Fransada Cümhur rel• Çekoeıovakya 3.224.000 
Bunlardan Wlttpnsteln için RI· !erinden birinin sat elinde çtkan Çekoelovakya 89.740.000 
chard Strauaa sol elle çalınacak bir çibandan dolayı imza edemedi Avnıpa Genel t.272.129.000 
bir concerto tertip etmifti. il için onun imzuı llzım olan bU· Kanada 17.719.000 

Solaklar, bir bakımdan, Jalnız -.ın devlet itlerinin bir hafta ıerl Amerika 90 '24.000 
n& ellerile çalıtanlardan Ustun bl kalmıf olduiunu, ihtimal ki, bir Cezair 456.000 
le aayılırlar. ÇUrıkU onların arasın yerde okumutaunuzdur. Reialn .ol Genel 1.380.728.000 
da ~al~ız sol ellerile çalı,anlar pek eli az çok alı"1'ıt olaaydı o itl•r 
nadırdır. En 90iu yazı için, b.,ka geri kalmamıt olurdu. 
itl•r için, hem sol ellerini, hem de Sal el• bir kaza gelmese blle, 
ut ellerini kullanabilirler. Sol elle- bazı itlerde sol elin de itl•meai IU-
rlnl itletmelerl o vakit daha rahat zumludur. Piyanoda sol elin IU • 
ettikleri içindir. Sol efferl sat elle- zumunu herkes bilır. Yazı maki • 

meti ziraatin ihyası meyanında !~ t~::'8 ~ 
hayvan miktannm çoğaltıımaaı· : g~= &. r».:= 
na da büyük bir ehemmiyet ver· : ~v;:ı· tı. '::= 
mektedir. Son günlerde neş~· ı Florua es.-zo Çelıoaloftlı tro. ıs-
dilen istatistiklerden anlaşıldı- ı Sıhns ao-

ı Mark 15-
ğı üzere, Almanyada bir yıl için· ı Zloti 20-

h Penso 21-
de bu sa ada dahi bayii muvaf· 20 Ley ı •-
f ~ ~ 
akıyetli neticeler elde edilmiş· ... "' ..,,,... so.-

tir. Aşağıdaki istatistik Alman- :!:not 1:!:= 
yada 3 Birincikinun 1936 gün· Ç e k 1 e r 
terinde sayılan hayvan miktaruu 
göstermektedir 

Hayvanlar 
At 
Sığır 

(Bu arada inek) 
Domuz 
Koyun 
Keçi 
Tavuk 

• 

1936 
3.410.000 

20.060.000 
10.100.000 
25.860.000 

4.330.000 
2.630.000 

88.260.000 
5.880.000 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Briibel 
Atina 
Cenene 
SofJa 
Amaterdam 
Prac 
ViJaD& 
lıfadrid 
Berlia 
Vart0 .. 
Badapef te 
Bfikne 
BeJsrad 
Yokobana Kaz 

Ördek 2. 720.000 Moeko.a 

617-
0.7921 

17.0425 
15.0625 

4.6915 
11.5750 
S.4614 

M.S435 
ı 4477 

2273 
4285 

1135 
ltffl 
4.1925 
4.3760 

lOl.59 
34.5225 
2.7144 

24.95 rinden daha ustadır, fakat sat el nelerinde, matbalardaki Lineotlpi, 
de büsbütün acemi delildir. lntertype makinelerlnde eın iyi mu 

insanların eın çotunda sat elin vaffak olanlar sal elleril• birlik • 

Yeni netredllen bir kanuna göre 
Amerikanın ticari sahadaki faaliyeti 
artacak ve fimdlye kadar bir anlat
ma ile batlı olunmıyan memleketler 
le bu huauata konUfmalara bqlana· An 'covanı, tan• 
caktır. Gelecek müzakerelerin bil • 
huaa Arjantin, İtalya ve No"eç ile 

2.490.000 Stokholm. 
Tabvılat 

t 1'~5 

tercih edilmesini, bu iti tetkik • • te sol ellerini de l9letebllenlerdlr • 
den hekimler, beynin sol tarafının Sol elini itletmiy• herkes mu • 
sal taraftan daha ziyade plifmit vaffak olmasa bile, birçok kimee-
olmasına atfederler. Bilirsiniz ki, fer • Amerikalıların rivayetine P 
insan sat tarafı beynin sol tarafı- ,. yalnız sal elle çalıtanların yUz· 
na. sal tarafı da beynin sol tara- de yirmisi • muvaffak olabilirler • 
fına ballıd.r. Siz de tecrübe ediniz, belki o yUz· 

Bu fikre ı~r• 90lakhk fena ter- efe ylnnlnln aruında•uz. 

cereyan edeceji anlqdmaktadır. Ay Diyarbeldr Yallan Anadolu 1 ve il kupon keük 

nl zamanda Ruzvelt ile Runciman'm Dlyarbekir yallan boruya gelml· _E_a_h_a_m 
araamda yapılan mUzakerelertn mful ye bqlamı,ar. Dl1n 4,20 asitli aade 
pet netice verdili ve yalanda lngil • 
tere ne Amerika anumıda bir ticaret yağlar 715 kW'11ftan toptan satılınıt-
anl&fDluı aktl huaU8Ullda muta.bık br. Bwılarm yerinde fiyatı 65-70 ku 
blmdıtı ~. l'UI arumdlctr, 

Merkez Bankan 

latikrazlar 

s. tı, 
uo.-
125.-
117.-

~--...._ 
a.-

•li.
ıs.
et.---u-,.._ 
12.
ıs.-
14-
u.-
u-

1014-
141.-

IH.
o.7'21 
ıuıs 
lS.Ollct 
4.7060 

&7175 
1.4740 

M.4480 
1.45 

22.7675 
4.2710 

11.3675 
1.9720 
4.20 
4.3130 

101.7572 
34.5775 
uau 

25.91 
3.1415 

S9.-

ıoı-
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(Spordan Mabaat) 

Günes - Beşiktaş 
maçının neticesi: 

Siz olsanız 
Reisliklere kim
leri getirirsiniz? 

(Başı 6 mcıda) 
bir teklif vaki olmadı. Fakat bu 
sözlerimden de sakın, böyle bir tek
lif beklediğim manasını çıkarma -
yın . ., 

"- Peki, dedim, teklif etseler
di, ne cevap verirdiniz, kabul eder 
miydiniz ,, 

"- O, ayn bir meseledir, dedi. 
Şimdilik sorduğunuz için size böy
le bir teklif karşısında kalmadığı
mı söyliyeyim. , 

"- Sizin is;tiniz reislik için ıs
rarla mevzuubahis oluyor. Merak 
ediliyor. Siz ki, bugünkü teşkilatı 
ve eldeki nizamnameyi zaman za
man tenkit edersiniz.,, dedim. 

Bu mesele etrafındaki düşünce
lerini Muvaffak Menemencioğlu 

şöyle anlattı: 

·- Birçok defalar, federasyon
ların buraya nakline ben şiddetle 
itiraz etmiştim. Fakat bunun da 
sebebi vardı. Ben, esas itibarile. f e
derasyonların Ankarada bulunma
sı lüzumuna şiddetle kaildim am
ma henüz kafi derecede elemanı -
mız yoktu. 

Bugünkü vaziyet, evet, nisbeten 
değişmiştir. Fakat yine pek çok 
müşkülata tesadüf edileceğini tah
min ediyorum. Kendim namzet ol
madığım için gayet açıkça söyliye
lbilirim ki, herhangi bir federasyo
na getirilecek reis, Avrupa sporu
nu son yirmi sene zarfındaki te
rakkiyatile bilen, beynelmilel ni
zamnamelere hakkile vakıf olan 
ve kongrelerde Türkiyeyi liı.zımgel
diği gibi temsil edebilecek olan ze
vat arasından intihap edilmek icap 
eaer. 

Türk spor kurumunun müşkül 
bile olsa, gelecek kongreye ka -
dar muteber olmak üzere lazımge
len arkada.şiarı bulabileceğinden 

şüphe etmiyorum.,, 
"- Peki, dedim, bu reisi siz in

tihap edecek vaziyette bulunsanız, 
ilk aklınıza gelecek isim ne ola -
caktır?,, 

O. bir hayli düşündükten sonra 
:evap verdi: 

"- Benim aklıma ilk gelen Bur
han Felek olurdu.,, 

Nesuhi Baydar ne diyor? 
Namzetler arasında ismi geçen 

Nasuhi Baydar da aşağı yukarı 

ayni düşüncede. 
"- Fakat daha bu mesele,)'i ko

nuşmak için vakit, erken de~ril mi? 
diyor. Filhakika federasyonlann 
Ankaraya nakli mevzuubahis ve 
mukarrerdir. Fakat henüz eski re
isleri istüa etmiş değildirler. Ni
zamnameye göre, muayyen adet 
içtimada bulunmayınca, belki, ken
dileri istifa etmiş sayılacaklardır. 
Ama bugün vaziyet, bu şekli al • 
mamıştır. 

Hem ben, adımın namzetler ara
sında söylendiğini yeni duyuyo
rum. Bana böyle bir teklüte bu
lunulmadı. Belki alakadarlar ara. -
sında mevzuubahis edilmiştir ... 
"- Teklif vaki olsaydı kabul e

der miydiniz?,, dedim. 
Ulusun yazı işleri müdüril, ga

zeteleri göstererek: 
"- Görüyorsunuz, dedi, bunlar 

:>eni bekliyor.,, K. Z, 

YENi NEŞRiYAT 

Antakya · lakenderun 
'Ankara Gazi Enstitü mezunların

dan Nurettin Ardıç Hatay hakkında 
çok kıymetli bir eser neşretmiştir. 
Eser en eski devirlere ait ciddi teteh 
bülerin mahsulüdür. H8.tayın çok es
ki zamanlardanberi Türk olduğunu 
ilmi bir surette izah etmektedir. 

Bu ciddi eseri hararetle ta vsiyee
deriz. 

• 
Yeni Nasrettin Hoca - Bu mi-

ıahi gazetenin 7 inci sayısı .çıkmrştır. 

Kitap ve kitapçılık - Bu me<:mu
anın 25 inci sayısı birçok faydalı ya· 
ıı:ılarla intişar etmiştir. 

Diş tabipleri cemiyeti mecmuası -
Jlu mesleki mecmuanın i2 inci sayı
gı çrkm1ştır. 

(Başı 6 mcıda) 
lesi hi7.alarma kadar gelen Güneş. 
lilerin ortaladığı top, soliç hizala. 
rmda Rasihin ayağına geçti. Be
şiktaş kalecisi ile bir müdafü çı. 
kış yaptılar . 

Kalecinin plonjeni kısa gf'ldi, 
müdafii de Rasih bir vücut çalımı 
ile açtıktan sonra boş kaleye plase 
bir vuruşla golü attı. Bu golden 
sonra ~ert girişlerle maça dt!vam 
eden Beşikta."'lılar Güneş muha • 
cimlerinden bilhassa !=:Ol açrk Me
lihi yıldrraraık hücumlann inkişa. 
fma mani olmak istediler. Bu tarz
daki müdahalelerinde hazan mu -
vaffak ta oldular, Sahanın orta _ 
Iannda Beşikta.~ oyuncularınpıın 
uzak kaldıkları zamanları toplan 
iyi kullanan Güneşliler, pek hırslı 
çı~oşlarla oynamıya başlamış olan 
Beşiktaş müdafaası ve mua
vinleriyle karşılaştıkları vakitler 
bacaklarını kurtarmak için ton . 
ları feda c>tmeğe razı olıuvorlıırdı . 

Birinci devre Güneşin 1 • O ga
libiyeti ile bitti. 

ikinci devre 
Giineşliler bu devrede ilk teh

likeli hücumlarını sol açık Melih 
vasıtasiyle yaptılar. Bu hücumu, 
Hüsnü gayretli uzun bir yarıştan 
sonra müşkülatla kurtardı. Ovun 
ilk G~tineş goliindcn aldığı şekilde 

devam ediyordu • 

Güneşin ikinci golü 
20 inci dakikada Rasih u?.aktan 

sıkı bir şilt çekti. Kaleci köşede 
müşkülatla tutup, bir an için elin
den boşalttığı topla elleri kale çiz_ 
gisi içinde olarak topu tekrar blo
ke etti 

Fakat ha:kem gol düdüğünü çal
mıştı, Beşiktaşhlarm itirazları ü
zerine yan hakemlerine de soran 
orta hakemi ilk zannının doğrulu

ğunu yan hakemleriyle de isbat et-
miş oldu. , 

Bu ikinci golden sonra sertliği en 
ileri derecesine vardıraraık oyna
mak istiyen Beş!ktaş müdafaası 

toptan ve vaziyetlerden ziyade ra
ıkipleriyle me§gul olduklarından iyi 
yer tu~amamıya başladılar. 
Güne~in /c.aç1rdığı penaltı 

Bu sırada Güneş lehine bir pen 
altı verildi, Fakat çamurdan pen. 
altı lıjareti kaybolduğu için bu vu
~ çok .geriden çekildi. Rasihin 
pliı.se atışını Be§iktaş kalecisi tu. 
tarak üçüncü gole mani oldu. 

Be§i/c.faşm ilk ve son golü 
40 inci dakikada bir Beşiktaş 

hücumu esnasında topa elle doku
nan İbrahim yüzünden Güneş a
leyhine penaltı verildi. Hüsnünün 
sıkı çektiği şiltle Beşiktaş ilk ve 
son golünü kazanmış o1du • 

Oyun neticelendiği vakit Güneş. 
liler 2 - 1 galiptiler . 

Eşref ŞEFiK 

Ga!atasaray 
F enerbahçenin 
Karşısında 

(Başı 6 ıncıda) 
!kinci golden sonra Fenerliler 

çok sıkıştırmağ~ başladılar. Birin
ci devrenin sonlarında Cevadm bir 
tekmesile bacağından sakatlana -
rak dışarı çıkmış olan Galatasaray 
orta muavini Salim de Cevattan 
öç alacak zamanı tam o nazik an
larda buldu. O da Cevada bir çel
me atmak isteyince hakem Salimi 
d~an çıkardı. On kişi ile devam 
eden Galatasaraylıların müdafaa 
kesafeti iyice zayıfladığından san 
lacivert muhacimleri daha rahat 
işlemeğe başladılar. 

Uçüncü gol 
26 ıncı dakikada Galatasaray 

müdafii Lütfü Avniyi aşacak zan
nettiği bir topu penaltı pahasına 

elle tuttu. Verilen penaltıyı Fikret 
üçüncü gole çevirdi. 

Dördüne ü gol 
Oyunun bitmesine altı ôakika 

kala mütemadi müdafaadan bu -
nalmış olan Galatasaray muavin
leri ve müdafileri arasından Fener 
sağ içi Billend dördüncü golü de 
yapmağa muvaffak olarak maçı 
4--1 Fener lehine neticelendirdi. 

1' AN 

Ba§makaleden Mabat 

Müsbet 
Verim, 

Devlet teşkilat. için 
projeler hazırlandı 

Romanya 
Hariciye 
Nazırı 

Ölçüsü 
[Ba~ı 1 incide] 

miyle bulandırabilirler. Şahsi hti
raslar, benlik iddiaları, çekememez. 
Jikler de araya kanşır. Gaye unum
lur. Münakaşanın filan ve falan te
ferrüat tarafı, okuyanların, dinliyen
Ierin gözünde, asıl maksattan çok 
fazla ehemmiyet kazanır. Hele bilgi 

1 

ve irfan seviyesi çok ilerlemiyen, 
fertleri uzun müddet milli kazanda 
beraberce kaynıyarak sıkı bir milli 
tip benzerliği kazanmıyan muhitler
de hudutsuz münakaşa hürriyeti, ce
miyeti öldürecek bir zehir olabilir. 

Ateş ve hürriyet 

A lman şairi Şillerin meşhur 

(Çan) manzumesinde, ateş 

hakkındaki tasviri bu nevi hürriyeti 
de tarif eder. Şiller diyor ki : 

"Ateşin kudreti hayırlıdır, fakat 
uslandmlırsa ve üzerine bekçilik edi
liı se ... Yoksa yakar. yıkar, harap e
der." 

lnsanlığın ilk büyük icadı. mt><le.11-
yetin mühim bir temeli olan ateş, Cıı

dürücü kuvvetlerin en büyüğü oh.bi
leceği gibi mutlak hürriyet te ayni 
tesiri hasıl edebilir. 

Bir Amerika mizah muharririnin 
şu iddiası var: "Eğer Allah kainatı 
yaratmıya derhal karar verip tıare. 

kete geçecek yerde işi bir komisyona 
ha \·ale etseydi ; acaba bu mu da ha 
faydalı, şu mu daha az mahzurlu di
ye bugüne kadar hala mü na kaşa ede
cekler ve kiı.tinat halkedilmcmış ka
lacaktı." 

Ilmi usullere ait kitaplar, t::ı!lii 
ilimlerle içtimai ve iktısadi ilimler 
arasındaki farkı tebarüz ettirmek 
için tabii ilimlerin laboratuar tecrü
belerine mevzu teşkil edebildiğini, ik· 
tısadi ve içtimai hadiseler için bu yo
lun kapalı olduğunu iddia ederler. 

Fakat Türk milletinin son kır:( se
nelik tarihi gözden geçirilil'se hütün 
bir. ~illet sıfatiyle adeta kooıımn.n 

lfıbOratuar tecrübelerinden geçtiği

miz iddia edilebilir. Orta ya.:ıh bir 
insanın hatırlıyabileceği bir devre 
esnasında hiikfımet şekillerinder. her 
birini, yürüyüş usullC'rindcn her nevi. 
ni fiili tecrül.ıelerden geçirdtk. Fayda
ı:ım ve zarannı ölçtük ve anladık 

Dört esas netice 

T ecrübeleriıai:r.ın netıccsini :{)y
le h ·ılasa edt;biliriı: 

1 - Umumi hayal::. ait işler akıl 
,.t. ihtisrıs ı>sası UzPı ırı\! ı;erbcslçe in
ki~:ıf edebihıdidir. 1ia.! eh: [itiyle de. 
mlmiş, şöyl~ yapılmış, filin memleket 
!_iU siyasi ak:deyi l:abul et!l'i·? tarım-

da bir "nrı'd,. in içtimai ve iktısadi 
d~Ünce W hareket alellll "'lllZ<lt• hic 
bır yeri .)!rn;rnıalıda-. · 

2 - Hı.d .ıtsuz ın ·ı ı~cı 'rn.şa hürri V<'

ti, müsbet verim bakımından me.nfi 
ve zar'\rlı biı yoldur Asırların ih
rııı:.lıoi tanı.r etmek ve az .zamanda 

.:•,k yol ~ı.ırr.ak mecb.ıriyeti ıJe bulu. 
n:ın bir tnt•ınleket m·t'l/.Yt:"l hır yol 
:;cçip ısra:·l ı ve de.·:ı;n!ı bir &uret
tt· tnkip edl'!bilmelid" '" Bu h:ırclü't 
t.:rzında h \t:ı ihtinı,ılt bıuun~'a bil~. 
b ·ıTiu cee:ır~!.le göze a1 n.alı ve mes'u
liyetini yGklenmelid• :. 

3 - Verimi yükseltmek, hataları 
azaltmak, umumi bir işte hu:'usi men
faatlere tabi olmuş fertler varsa, 
bunları teşhir etmek hususunda ihti
sas dairesinde. tanıamiyle müsbet bir 
münakaşa hürriyeti me"cut bulun
malıdır. 

4 - Muayyen bir yol seçıp yürü. 

[Başı 1 incide] 
tiyacı hazırlanan projenin başında 

şu cümlelerle anlatıyor: 
"Cümhuriyet rejimi içinde mem

leketin terakki ve inkişafına müva
zi olarak devlet dairelerinin iş faa
~iyetleri o kadar süratle ilerlemiş ve 1 
ilerlemektedir ki, bu artmaların icap 
!arını yalnız idari teşkilat kadroları
nı tevsi etmekle işin altından kalk . 
mak çok müşkül bir safhaya gir -
miştir. İdari teşkilat ve memuriyet 
silsilesi ne kadar çok memurdan te
şekkül ederse etsin, bunların mesa
i.si nihayet amme işlerinin ihzarı 
devresine ait türlü muamelelerden 
ibarettir.,. 

Bütün bu mecburiyetle; siyasi 
müsteşarlar kanun projesindeki ve
kaletler sayısını 16~ya çıkarmıştır. 
Bugün; bazı vekciletlerimizde ayni i· 
şin muhtelif ~ubelerinin birer kısmı 
bulunmakta ve ana hedef kaybol
maktadır. Umum müdürlüklerin hük 
mi şalisiyeti haiz olsa bile, yine ve . 
kaletlerde olduğu kadar müstakil ve 
müstakar bir politika takip edeme -
meleri bugün belli başlı ve müstakil 
bir siyaset istiyen devlet işlerinde bi
rer vekalet kurulmasını lüzumlu kıl
mıştır. 

Henüz kat'i olmamakla beraber. 
Üzerlerinde etütler yapılan yeni ku
rulacak vekaletler hakkınd~ki son 
maliimata ve kanaatlere göre, yeni
den dört vekalet kurulmakta ve bir 
(Devlet Bakanlığı) ihdas edilmekte
dir. 
Matbuat ve Propagando 
Bakanlığı: 

Kurulması düşünülen vekaletleı 
arasında, bır de ~uatlıua~ ve Propa
ganda Vekaleti vardır. l'artinin mi · 
yük kongresinde bilhassa İzmir ida· 
re heyetinin üzer'inde durduğu VL 

nazarı dikkati celbettiği bu mesele 
Matbuat Umum Mudimüğünün iki 
yrldanberi başardığı işlerin daha bü
yük esaslar ic;inde tatbikı ve kuru
lacak radyo istasyonlarımızın, reji
min ele aldığı meselelerde iç ve dış 
alemi aydıl'llatmale ic;in sistemli çalış
ması, cihanşümul bir mahiyet alan 
Türk inkılap ve Kemalist 'l'ürkiye 
hakkında dünya efkarı umumiyesi -
nin tenvir edilmesi gibi bugünün bir 
devlet için muvaffak olma şartları 
arasında yer alan ana davaları bu 
vekalet üzerine alacaktır. 

Bu mevzu üzerinde yapılan çalış· 
malardan elde edilen neticelere g::re 
Matbuat ve Propaganda Vekaleti; 
baJ;ılıca şu mevzular üzerinde faali· 
yette bulunacaktır: Matbuat işleri, 
neşriyat, ic; ve dış propaganda, rad· 
yolar. 
Bu vekalete bağlı bir ofis. turizm iş 

lerilc ve turizmin bilhassa reklam 
ve propagmda kısmile uğraşacak · 

tır. 

Milli bayramlarda. kutlama pro-
gramları hazırlamak, törenler. mi • 
tin~ler yapmak ·bu vekaletin vazife
si dahilinde bulunacak. büti.ir. mede· 
ni lisanlarda gazeteler, dergiler, 
broşürler çıkaracaktır . 

Hava Bakanlığı : 
Hava Bakanlığının kurulması fik· 

ri geçen senelenleıı beri, bilhassa 
Başbakanımızın Hava Kurumu Ku
rultayında, Türk vat,ınının hava teh 
likcsine maruz olduğunu söyleyip, 
T ü r k i y e n i n çok esaslı bir 
hava politikasına ihtiyacı olduğunu 
söylediği zaman mevzuubahis olmuş
tur. 

Söylendiğine göre, yeni kurula -
cak hava vekaleti, başlıca iki iş şu
besi ihtiva edecektir. 

1 - Askeri, 
2 - Sivil kısım 

mek keyfi haı ekct etmek manasına · Bugüne kadar vazifesini büyük hır 
gelmez. Bilakis atılacn k her adımın .. k şeref \'e muvaffakıyetle yapan Tur 
ilnıi yollardan, en verimli bir ı:ıuret- Hava kurumu, yen.i vekaletin sivil 
te hazırlanmıı~ı ve mütehassısların havacılık kısmında vazifesine devam 
kontrolünden geçmesi lazımdır. edecektir. Bu sene İnönü kasabasın
.. ~u.hudut. ı~ı.ıd! (müsb:t ve,.inı) da açılan yüksek planör kursu ile, 
olçusıyle yürumt·rıın en do;;ru yol ol- memleketin muhtelü yerlerindeki 
duğundan şüphe roe<·e!< serbest dü-1 Türkkuşu şubelerinin müsbet faali · 
şünceli bir vatandaş bulunduğunu yeti, sivil havacılığın daha çok esas
~annetmiyoruz. lı, kanunlaşma ve kristalize olmuş 

Diğer taraftan esas teşkilat kanu. mevzuat ic;inde çalışmasına lüzum 
nundaki anavasıflarm hududu ve şu- göstermiştir. Kurulacak sivil pilot 
mülü meselesi vardır ki bu, yarınki mektepleri bu kısmın idaresi altın-
yazonızm mevzuu olar.:ı ktır. da olacak, mekteplerimize konan ha-

Ahmef Emin y ALMAN vacılık ders\erini yine bu şube drije 
edecektir. 

Holandalılar Şerefine 

Ankara, 7 (TAN muhabirinden) 
!ktısat Vekilimiz Celal Bayar Ho
landalılar ~erefine yarın bir öğle zi. 
yafeti verecektir. 

Askeri kısım, Milli Müdafa Veka
letinin bugün yapmakta olduğu va
zifeleri görecek, yalnız bir vekalet ol 
ması itibarile teşkilat genişletilecek
tir. Kamutaydan geçen sene hava 
kuvvetletimiz için verilen 27 milyon 

[Ba,ı 1 incide] 
vermek mecburiyetiyle yatakt.all 
kalkmış ve meclise gi.tmiıtir, Bun\lll 
üzerine grip nüksetmiştir , 

M. Antoneskonun sıhhati müsaad• 
1 ederse doğruca Atinadaki BalkaJI 
ı devletleri toplantısın& gidecek, ).n· 

: kara seyahatini Atinadan avdetinde 
1 
. yapacaktır. 
~ TAN - M. Antoneskonun, ha.z;I!' • 
! lanmış olan Ankara seyahatinin hal
ı talık yüzünden teahhüre uğramasın• l müteessiriz. Dost ve müttefik devle• 
tin hariciye naurınıı. i.cil afiyet dile • 

1 • 

~ rız.) 

Hava Vekaletine geti. ileceği 
söylenen Fuat Bu/cay 

Maliye Siyasi Müsfeşarlığına 
kuvvetli namzef Isparta Meb'usu 

Mükerrem 
~ralık t:ıhsis:ıt ile kurulacak olan 
hava harp endüstrh;i; yeni vekaletin 
ehemmiyetle tahakkukuna çalışaca

ğı işlerden biri olacaktır. 

Deniz Bok.anlığı : 
Kurulması mevzuubahis olan ve · 

kaletlerden üçüncüsü Deniz Vckale. 
tidir. Bahriye vekaleti ilga edildik. 
ten sonra, deniz işlerimiz, Milli Mü
dafaayı alakadar eden kısım bir müs 
teşarhk halinde Milli Müdafaaya 
bağlanmış, ticaret ve nakliye servis. 
!eri de İktısat vekaletine yine bir 
müsteşarlık halinde verilmişti. 

Dörtte üçü deniz olan Türkiyenin, 
evvela mUdafaa bakımından ve son
ra da her gün inkisaf etmekte olan 
ihracat ve ticaret s~rvisi bakımından 
müstakil ve planlı bir denizcilik po
litikasını devlet zaruri bulmaktadır. 

Bu itibarla birbiriaden ayrı iki şu· 
be halinde bir Deniz Vekaletinin ku· 
rulması ve gerek alınacak vapurlar: 
da, açılacak seferlerde, yaptırılacak 
gemilerde ve nihayet memleket için
de bir deniz vasıtaları imalat endüs
trisinin kurulmasında bu iki büyük 
gayenin gerçekleşmesini ana hedef 

olarak ele alan bir vek5.lct kurul -
ması, devlet teşkilatı için faydalı gö· 
rülmektedir. 

Bu vekaletin; bittabi, asıl hususi· 
yeti; ilk zamanlarda yine müstakil 
b~r vekalet halinde çalışmış olan Bah 
rıye Vekaletinin yeniden ihyası şek
linde olacaktır. 

Çünkü devletin yeniden ısmarla · 
dığr harp gcmilerile, memleketin 
denizden müdafaası için aldığı ted
birlerin bu şekilde daha faydalı ola
bileceği diişün UI üyor 

M ünakalôt Vekaleti : 
Deıniryollarımızın gün geçtikçe 

artması, devletin çelik ağ politikası . 
nın yurdu baştan başa kaplayacak 

kadar genişlemesi ve mütevazin bir 
iç mübadele hayatının kurulması gibi 

seıbepler deniz yoları ve demir yol

lan arasında tam bir iş birliği vü . 
cude getirmek için her iki nakil şu
besinin bir elden idaresini lüzumlu 
kılmıştır. Bu itibarla bütün nakil va
sıtalarını kontrol ve idaresi altına 
alan bir Münakalat Vekaleti kurula· 
caktır. 

Nakil tarifelerimizin. mesela ucu:ı:· 
luk projesi gibi, devletin diğer faali
yet~le alakalı ve miitcharrik bir sey
yalıyet muhafaza etmesi çok fayda. 
lı görülüyor. Yeni vekalet müstakil 

Romanya sefi ri 
ile konuştuk 

lBaşı 1 ıncidd 
Atatürk tanıdığım insanlıı.rın eıs 

büyüğüdür. Onun ve arkadaşlarınlD 
tesiri altında Türkiyede a.z zamandJ 
yaratılan eserler karşıaında hayra.D 
kalmamak mümkün değildir. 
İsmet lnönü, büyüle bir diploın•t 

ve devlet ada.mıdır. Görüşlerinde aoıs 
derecede vtizuh va.rdn'. 

Doktor Tevfik Rüştü Araa 1934 
te Bükreşe geldiği zaman mihman • 
dar sıfatiyle kendisini yakınd•ll 
tanıdım. Çok cazip ve samimt bit 
şahsiyeti vardır. 

Numan Menemencioğlu mUstel • 
na bir hukukçudur. Avrupa şa.nstl• 
yelerinde hukuku düveli bu kadar i)~ 
bilen ve meseleleri bu kadar esasın• 
dan kavrıyan diplomat az bulunut• 
Düşüncelerindeki vüzuhun hayra.nı • 
yım. 

Suphi Tanrıöveri Romanyada her• 
kes seviyor ve kıymetini takdir edi• 
yor. Türk • Rumen dostluğuna biJ • 
meti büyüktür. Yeni Türkiye BUk • 
reşe daha iyi bit mümessil göndert • 
mezdi. 

Türk askeri hakmdaki derin k• • 
naatimi de ifade edeyim: :senet 
Türk askeri dünyanın en iyi askeri• 
dir. Her memleket türlü türlü d • 
keri malzeme sahibi olabilir. Fa.kıt 
Türk askerindeki ruh hiç bir maddi 
fedakarlıkla vticude getirilemez. 

Türk - Rumen milnuebetlerinl!S 
inkişafından bahsedecek deği.UJP. 
Çünkü daha iyisi olamaz. Temenni 
edilecek cihet, olduğu gibi kalmasııY 
dan ib~rettir.,, 

Aktör Şadi 
Temsillerine 
Başladı 
Ankara., 7 (TAN muha.birlndeıtl 

Şadi ve arkad~lan yarından iti• 
baren Ankara Halkevinde temsille • 
rine başlıyorlar. Şadi Ankarada bit 
hafta kala<: aktır. Bu müddet içind• 
şu piyesler oynanacaktır: Hissei Ş•• 
yia, Sekizinci, Taş P~a.1u, Kılrbıi<· 

iş yapmak sali.hiyetini bai.ı ve bütüO 
nakil vasıtaları üzerinde kontrol ~· 
tanziın hakkını taşıyacağından bil 
seyyaliyet da.ha kolaylıkla temin edi 
lecektir. Çünkü, zaten Nafıa ve !)• 
tısat Veki.letleri, çok mahmul ve ge• 
ni~ faaliyet sahalarını ihtiva etme~· 
tedir. 

Bir DeYlet Bakanlığı : 
Böylelikle vekaletlerimizln 111yıts 

on beş olacaktır. Yine ayni kayna1'• 
!ardan sızan haberlere göre bir dit 
Devlet Bakanlığı, sandalyasız nez• • 
ret ihdas edecektir. 

Başvekilin direktif ile ba.zı mesr 
lelerin hal ve tanzim.ile meşgul 01" 
cak olan Devlet Bakanlığı, yalnız bit 
makamdan iba.ret olacak, bittabi tef' 
kilitı bulwımıyacaktır. 

Yapılan tahminler : 
Şimdiden söylenildiğine göre Mat• 

buat ve Propaganda Vekaletine S· 
Recep Peker, Hava Bakanlığına TUr1' 
Hava Kurumu Başkanı B. Fuat 13ııl• 
cay getirilecektir. 

Siyasi müste.,arlara gelince: Mali• 
yeye temyiz ikinci reisi lsparta J'11.e ~ 
busu Mükerrem üruıalın getirilın~ 
kararla..~mıştır. 

Münakalat Veklleti için de şi11' ' 
dilik Erzincan mebusu ve Nafıa ~fl' 
cümeni Reisi Aziz Samihln ismi ıilt• 
redilmektedir. 

.. ... 
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l{ Basun Evinin 
~ Kitabın ismi 

Bastığı Kitaplardan 
Müellifi 

40 Muvaffakıyet 
S~ Propaganda 

7 5 Çok Seri Kazanç 
Yollan 

7 5 Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 
7 5 Müşküllerle Mü

cadele 
50 İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul· 

mak San'atı 
15 O Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

? 5 Beş Mürebbi 
12S Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 
SQ Kılıcımı Sürüyo

rum 

Gasson . Terciime~i 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

alanlara o/o 25 iskonto yapılır. 

Osmanlı Bankasına 
Memur Ahnmak için 

Müsabaka ilanı 
Ostll 'd h' Ilı, anlı Bankasınca bu kere yem en ızmete alınacak Türk 
;11.!rlann intihabı için yakında bir müsabaka açılacaktır. 

~ttli~~ı ~t~zdan aşağı olup bu müsabakaya gi~~ek istiyenler nam. 
bat Ctını kaydettirmek ve kabul şartlarını ogrenmek üzere Şu
ata ayı zarfında her hafta Salı ve Cuma günleri saat 9 ile 10 
~c~~n~a Osmanlı Bankasının Galatadaki Merkezinde Kişi İşleri 

'J:'~.1nc müracaat edebilirler. 
~ 1Pler hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikna. 
h.. l'ah b' 'f d · ·h ··•iş . Ut şehadetnamelerini ve şayet ır vazı e e ıstı dam edil-
~ hizmet şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

~atı -
" lbi· Ah • . tı 'd ed ~,· . met Emin YALMA.l~. Umumı neşrıya ı are en: S. SALL\I 

CUik ve Neşriyat Tür~ Limitct Şirketi. Basıldığı ver TAN matbaası 

I 1 ~evnl.11.~I=~ §dl> .Q ~ul~~. ~••dm a~ 
Jandarma satına ima komisyonundan: 

Tahmin llk te- EkıiltmeniY. 

Miktan Cinai bedeli minatı 
t• 

Gün saati nev ı ve 
Lira K. Lira K. 

1958 metre Silindirli karı.a- 450 34 33 78 Açık eksiltme 15/ 2/ 937 Pazartes! saat 11 de 
vıçe 

178 tt Kırmızı çuha 427 20 32 04 " 
,, 

" ,, 
" 49 " Mavi ti 

127 40 9 56 ,, ti " .. .. 
70000 adet Büy ük mat düğ- 525 00 39 38 ,, " ,, ,, ,, 

me 
125000 " Orta ,, " 

812 50 60 94 ,, " " " 
,, 

50000 " Küçük .. .. 175 00 13 13 tt " " " " 620000 " Dört delikli 620 00 46 50 " " ,, ,, ,, 
çinko düğme 

50000 çift Küçük kopça 42 50 3 19 " 
,, 

" ,, 
" 42000 .. Büyük il 71 40 5 36 ,, " tt ,, ,, 

25')00 adet Pantalon wkası 40 00 3 00 H " " ,, ,, 

246 88 
43000 - 50000 metre Astarlık 1250(, 937 50 Kapalı zarf 15/ 2/ 937 Pazartesi saat 14 de. 

bez 
12 050,000 metre Renkli iplik 4820 361 50 Açık eksiltme 15/ 2 93 7 Pazartesi saat 16 da. 

1 - Cinsi, miktarı. tahm n bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı on iki kalem dikim malzc· 
ınesi açık ve kapalı zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

2 - Bu malzemen!n bedeli Vekiller Heyeti kararile 937 bütçesinden verilecektir. 
3 - Eksiltmelerin tarih. gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksiltmesine gire

ceklerin saat on üce kadar teklif mektuplarını vermeleri lazımd ır. 

4 - Eks:Itmeler Gedikpaşa cla Jandarma Dikimevi binasındaki Jandarma Satmalma Komis~ 
yonunda yapılacal:tır. 

5 - Şartnameler ber gün komisyonda görüleb' lir. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzlarile 2490 sayılı kanunda ve şartna· 

mede yazılı kağıtları ile birlikte komisyonda bulunmaları. (55 7) 

Oksüt enf ere: 

\"\' H O ' S W H O 
in Ceııtrnl aııd East-Euroµe 

F.:ıfücı1 hl ~ r t: P ıı ~ :.. r ,\ 'ı' L u H tt P o 
h l• I• a \\ bo•"' W ho • h tı. &t.tll,. ""ho'r • bo 111 • ı.arc uı u .. ""orht • ı ı tth ı 

he l•a l il t nv• o and tlı .. nuMt ı ı wautr d h) auı,leı ,. ol ıtı rnouıua.111 .n. r.. 
•' ll Uı.t ttQl) l ~ •f iLi ktbd ıD th .. E11.;1f,.h l•b;:"ll•il" - " ' ı ı utuı '"' fut t • 

l~trllor) it U\ı n 
lt fonıaın• .ııbout llt.tn ı ... 11lh btır hıo,:ra ,ı .. ,. ol 1 rumı ı~ııı •, lll ı" ırvın •• 
ıc ten tou tr efı Aluar. • Au •rıa u ta:ana l 1.r. ı 0 Jcu ıt•.:a ll nııı: f> nı .. 
uılan 1 lır~e< e llv11gar) l.at v • (,ı.·r tf' ~,,. b L tbu.. ;,, t 1 ,. 1 ı H ı 1 a uı 

~wırı,.rland 01 ıJrl fi ıh,. Leaa:ue- of S a uoua_ t urii,,., • •1 'u .. ·~f:evı .. 

Bı•;ula r edıt on tl'lotlı l! ındııı,;ı $ ;?ıı 
\io Urcat Brıtal ıı i 4; el ewher .. 8w Fra U. - ) vu~~ ır ı:u. 

l'ıılılHhrd bır1111tnll rı. /lrsı ın ı•ı M 

Satıldığı yerler: Ankarada Akba: lstanbqlda 
Ha~et Kütüphanesi. 

iktisat V ek~letinden: 
Teşviki Sanayi Kanunundan lstifcde Eden 

Sınai Müessese Sahiplerine. 
Teşviki Sanayi kanunundan istifa?e etmekte olan Sınai Mü

esseselerin kanunun (30) cu maddesı mucibince vermekle mükel
lef bulundukları 936 takvim yılı iş cetvellerini bir istidaya rapten 
azami 937 Mart nihayetine kadar mahallin en büyük mülkiye 
amirine vermeleri, aksi takdirde işbu itan şahsi tebliğ makamına 
kaim olacağından. bu müddet zarfında iş cetvellerini vermıyen 
müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sözü geçen kanunun (36) 
cı maddesi mucibince istirdat edileceği ilan olunur. (715) 

Yüksek lktisat ve Ticaret M~ktebi Direktörlüğünden: 
Okulumuz eski okurlarından tasfıyeye tabi olup ta evvelce ilan 

edilmiş olan muayyen vakit zar~~da müracaat edenler için 15 Şu
bat 1937 den 21 Şubat 1937 tanhıne kadar devam etmek üzere 
son bir imtihan devresi açılmış olduğundan 15 Şubat 1937 tarihi
ne kadar mektebe müracaatları. (660) 

. 
' 

• 

rem 

• 

Uy~tur-uztuğa, baş dönmelerine, isteri, çarp • 
t·ya, asabi Ö~<sürıüklere, baygınhk ve sılunhya 

arsı f erahhk verir. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - 20 Mart 1937 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Ve

kalet Malzeme Eksiltme Kom:syonunda üç grup 11 parça atölye 
tezgahının grup grup ve kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cıns, muhammen bedel 
ve muvakkat teminat miktarları: 

Grup Adet Cinsı 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kş. Lira Kş. 
L 2 22 5/ ı OOO--T-o-rn_a ____ __ 20.000-,~----1~500,-

- 3_ 250, 1500 Torna 
~-~---~~-~---~~ II. 1 1150)( 350 - Ufki freze 

1 11.000,- 825,-
____ l l 50 X 325 Şakuli -'-' ---- ---------

ili. 

1 200 Silindir honik 

2 500 X 60 

1 soo x 200 

tezgahı 

Takım zımpara 

tezgahı 

Üniversal takım 
bileme tezgahı. 

13.000,- 975,-

3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız 

olarak Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri tek

lif mektuplarını Resmi Gazetenin 7 / 5/ 936 tarih ve 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye göre V ckaletten alınmış 19 3 7 
senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 20 Mart 1937 
Cumartesi günü saat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Mü. 
dürlüğüne vermeleri lazımdır. (216) (570) 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden; 

Fabrikalar ihtiyacı için miktan ne olursa olsun ,,levha ı., ...... 
çubuk veya külçe halinde,, hurda kurşun satın alınacaktır. ı)u 
nevi kurşun satmak istiyenlerin pazarlık için İstanbulda Fındık
J xda Askeri Fabrikalar yollama amirliğine, Ankarada T icaret ka
lemine müracaatları. (672) 



12 1" A •" 
Baylar, kendinizi koruyunuz! 

Bu ilanı kesip 10. 12. 37 ye kadar 
aşağıdaki eczanelerden birine ge
tirdiğinizde bir paket nümunelik 

Çay ve kahve yerine mutlaka 

Parasız 
Alacak
sınız. 

HASAN IHL MURU 
içiniz. Midenizi düzeltir. lttahınm artırır, göğsünüzü temizler. Rahat uyutur, hastalığa 

mini olur. Ferahlık verir, çok müsteına kokusu ve lezzeti vardır. Dünyanın en iyi ıhla-

Cinsinin inceliği ve hassasiyeti ile 
hiç yırtılmaması itibarile herkes 
tarafından tercih edilen markadır. 
Eczaneler: MATCOVlCH Tünel 

125 gram kutuıu 25 kuruttur. 

Hasan deposu: lıtanbul, Ankara, 

meydanı, GALATASARAY ecza- 1--------------- -
nesi Tokatlryan karş~sında,_ KE- , 
MAL - REBOUL: Agacamı, Ll- l 
.,. MONC!YAN: Parmakkapı. <41 

Elılıiz Asliye Hukuk Hakimliğin
den: Elılıiz Devletdemir Yollan in
şaat başmüdürlüğünde odacı Malat
yalı Şaban kızı Ayşenin Ceyhanın 

Huraniye köyünde Mehmet karısı 

Fatma hanesinde Malatyanın Şar
muzu mahallesinden Mehmet oğlu 
Veysel aleyhine açtığı boşanma da
vasının yapılmakta olan muhakeme
sinde mUddealeyh gösterilen adresi 
terkederek semti meçhule gittiği mü 
başirin meşruhatmdan anlaşılmış ol
makla ilanen tebligat üasına karar 
verilerek gazete ile ilanen yapılan 
tebligat üzerine de duruşmanın bı
rakıldığı 26. 1. 37 salı günü mahke
meye gelmediğinden hakkındaki 
mahkemenin gıyaben devamına ka
rar verildiği ve muhakemenin bıra
kıldığı 23 mart 937 salı günü saat 9 ı 
da yine Elaziz Asliye Hukuk mah
kemesine gelmediği veya vekil gön
dermediği takdirde bir daha muhake 
meye kabul edilmemek suretile hak- ) 
kmdaki muhakemenin gıyaben de -
vam oluna.cağı tebliğ makamına ka

Paranıza 

Zahmetsiz ve Sağlam 
En Y Uksek Geliri 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bank 1 ( Bahçekapı 
Ta~ Han) 

Size Temin Etli 

B~~kElrıırı 
im olmak üzere ilin olunur. 

Kuvvetli Varlıklar 

"Kuponlu vadeli mevduat,, 
servisine yatıracağınız 

En büyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var
lığını iç cevherinden alan Her 100 lira için 

Krem Pertev 
Kendine benzemiye c;a.. 

l1'1ln milstalızarlann dalma 
fevkinde 1calmışbr. Bunun 
da sebebi, başkasını takli
de özenmemesinde ve ya.. 
rattrğı kıymetin sahibi ka.. 
labilmesindedir. 

Yılda 6 lira faiz alırsınız. 

Dikkat ediniz ki: T AKL1T 
daima (benzer) idir, hiçbir 
vakit asıl olamaz. 

Faizlerin her aya isabet eden miktarı 

kuponlar mukabilinde ay başlarında ödenir 

eMiR e 9 e T,a.ş BLÇ~ ~olur 
Yc 1 Tı B hu yud.G a.ıa. er 1 raş ıçaOı r çpero.kende ıo tan~si 15 kuru$tur. 

~.~§aJ:ıta~~ 

- -
Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi -
rir. Dökültnesini keser. Kepek
leri tamamen giderir ve bü -
yüme kabiliyetini artırarak saç -
lara yeniden hayat verir. Koku -
su latif, kullanışı kolay bir saç 
eksiridir. 

lNGlLlZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - lSTANBUL 

·------·- ----
DıYlat D1111lryollar1 va limanları ı,ıatmı U. idaresi llinlırı 

Muhammen bedeli 2870 lira olan 10.000 kilo vagon kurşunu 
1912/ 37 Cuma günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahi
lindeki 1 inci işletme Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

lstanbul Liman iş[etme 
idaresinden : 
1 - Karaköy Köprüsü ağzından Galata Rıhtımının 150 met· 

relik kısmının terfi ameliyesi için taliplerin 1000 liralık muvakkat 
teminatlarile ehliyeti fenniye ve ihtisas vesikalarına bağlıyacak
lerı fiat tekliflerini kapalı zarfla 27 Şubat 937 saat 10 da Şefler 
Encümenine ~evdi edeceklerdir. 

2 - Keşifnamesindeki vahidi kıyasi esası üzerinden yapıla
cak olan bu tekliflerin tetkikinde teklif sahiplerinin bu gibi işler
deki ehliyet ve ihtisaslarına ait tercih sebeplerini araştıracak olan 
idare işi en ucuz fiat verene ihaleye mecbur kalmıyacaktır. 

3 - Bu işe ait her türlü izahatla beraber şartname ve proje
ler 5 lira mukabilinde Galatada Merkez Rıhtım hanında İdare 
Rıhtım Tamirat Bürosundan alınacaktır. (722) 

~-----•--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Türk Hava Kurumu .. 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etıniıtir. 

4. cü keşide 1 1 Şubat 193 7 dedir. 

Büyük ikramiYe 
~ 

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

hkiki adet müklfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 gÜnÜ alq~ı • 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmabdır. Bu tarih· 
ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ••• 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından 

• 
birinin yerinden sökü:mesı 

demektir fakat 

ADYOLi 
izi bu akibetten 

vikaye eder 

Dişlerinizi gündüz bir defa 

Radyolin diş macunile fır

çalamak suretile onlara 
tam bir sıhhat ve ebedi bir 

hayat temin edersiniz. 
Radyolin dişlerinizi sade 

temizlemekle ve parlat
makla kalmaz, ağızdaki 

bütün mikropları imha 
eder. 

Daima Radyolin 

Klişelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne verinİ" 
1 da re eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEM.AL FERİDUN 

EVET GÜZELiM ŞiMDi 
Bütün erkekleri teshir edebilirsin 

Bir miknatisin iğneleri cezbettiği gibi, 
cilt için gayet sabt ve 

Son derece yapı,kan ve gayet ince olaıt 
bu yeni "Birde dört pudra,, yı tecrübe et. 

Işte, Kimyagerlerin ve kadınlann 
50 seneden beri aradıkları pudra, 
günde bir defa pudralanmak kafidir. 
Cildiniz için son derece yapışkan ve 
gayet ince olmak itibarile yüzünü
zün ve burnunuzun parlaklığı ebedi
yen zail olur. Dışarıda, yağmur ve 
güneşte, dahilde sıcak salonlarda (re 
simlerde gördüğünüz gibi) her şeyi 
yapabilirsiniz. Suya, güneşe maruz 
kaldığınız ve dans ederek terlediği-

l!itıbii;i niz halde tenin şayanı hayret safiye-
tini muhafaza edersiniz. Akşam ü-

zen yorgun, buruşuk bir yüzle evi- yapışır ki mevcudiyeti bile fark~ 
ne avdet eden kadınlar, ciltlerini ta- mez. En samimi dostlannız bile ( 
zeleyip gençleştirebilirler ve bir kaç pudra sayesinde) teninizin cazip / 
Yaş daha genç görünmeğe muvaf- zelliğini adeta tabii telakki edeceJ' 
fak olurlar. Bu pudra gayet beyaz- !erdir. Siz de bu sihiramiz, gayet.!!; 
!atıcı ve kuvvetlendiricidir. Yüzde hiç ce ve ~on derece yapışkan "bİJ"' 
bir vakit leke ve tabaka halinde gö- dört,, pudrayı ısrarla ve markasııı' 
zUkmez. Gayet ince olması itibarile dikkat ederek isteyiniz. Neticesinde' 
cildde o kadar güzel ve muntazam memnun kalacaksınız. 

lstanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan 

Cinsi Miktan Kilosu tik tenıiıl" 
Kilo Kurut Lira 1'• 

Kundura yağı 1500 7 5 84 38 
1 - Jandarma ihtiyacı için miktar ve ilk teminat bedeli ~ 

kanda yazılı nümunc ve ev~fına uygun (1500) kilo kundura Y'' 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. ..ı 

2 - Eksiltme 26/ 2/ 93 7 Cuma günü saat 15 de GedikpaşadP' 
Jandarma Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. .,,, 

3 - Evsaf, nümune ve şartname her gün ~edikpaşadaki .P 

misyonda görülebilir. --" 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile belli~., 

ve saatte Komisyona müracaatları. (719) 


