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19 3 7 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
30 kupona m\ıkabll bir 
cilt (300) kuruştur. 

lt. kupona mukabil bir 
cUz 7•h kuruştur. 

HATAY 
FLORYADA 

DAVAMIZ ICIN DUN 
BiR MULAKA T YAPILDI 

Başvekil ismet lnönü, 
B. dö Martel ve Fransanın 
Ankara Sefiri Görüştüler 

M eneİnencioğlu 
•• •• • Son goruşmeyı 

izah etti 
Fransanın Suriye Fevkalade Komiseri Kont 

dö Martel dün sabahki ekspresle Paristen teh

rimize geldi ve istasyonda Vali muavini B. Hü

dai Karataban, Fransız Sefiri B. Ponso tara

fından karşılandı. B. Martel kendisini kartıh

yanlara teşekkür ettikten sonra otomobille Pe

rapalas oteline gitti. 

Hariciye Vekaleti vekili B. Menemencioğlu, 
öğleden evvel Perapalas oteline giderek F ev-

'Baıvekilimizin son Şark seyahatlerinden bir kalade Komiserle bir mülakat yaptı. Öğleye 
intıba: lnönü Dersim dönüşünde Sıvasta tarihi doğru Fransız Sefiri B. Ponso Perapalas oteli-

abideleri tetkik ediyar. Yanında, Sıhhat Vekili ne uğradı ve B. Martel ile birlikte otomobille 
"-""~~~~"'"==~"'-~ ••.,•••li±:bi~~~~~~~~~oıyadak e a ş ne tt!ter. 

Hatadan 
Dönmek 

1::-\c } ~ '- ":L. 

Cesareti c~) 
J\hmet Emin YALMAN 

A nkaradan bir haber geli

yor: Yeni Ziraat Vekili 
Bay Şakir, zirai kombinalar te-

9ebbüsünü durdurmuftur. Siparit 
edilen bir milyonluk makine dev
let çiftliklerinde kullanılacak ve 
kombinalara ait diğer iki mil

yonluk tahsisata 9imdilik el sü
rülmiyecektir. 

Dk bakışta altla gelebilecek dilşün
ce şudur: Yeni gelen vekil, eski ve
kilin gittiği yolu ~eğenmcmiştir. Es
kiden memleketimizde halefle selef 
arasında adet olduğu gibi onun baş
ladığını yanda bırakmış ve kendine 
mahsus bir yolda yürümek istemiş
tir ..• 

Bağdatta 

Neşredilen 

Resmi tebliq 

Başvekil General lsmet lnönil, Da
hiliye Vekili B. Şükrü Kaya ve HarL 
ciye Vekaleti Vekili B. Menemencioğ
Ju daha evvel Floryadaki deniz köş. 
kU.ne gitmişlerdi. Başvekilimiz Suriye 
Fevkalade Komiseriyle Fransız Elçi. 
sini de köşkte kabul etti, öğle yeme. 
ğini hep birlikte orada yediler. 

Bağdat, 27 (A.A) - Anadolu A- Dünkü mülakat 
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: Yemekten sonra Başvekilimiz Jn. 

Hariciye Vekili Dr. Rilştü Arasın önü, B. dö Martel ve Sefir B. Ponso, 
Bağdadı ziyareti mUnasebetiyle neş. Türkiye - Suriye ve Fransa münase_ 
redilen tebliğin metni aşağıdadır: betleri etrafında müzake .. elerde bu· 

'.IUrkiye Cümhuriyetinin muhterem lundular. Bu görüşmeler esnasında 
Hariciye Vekili Ekselans Dr. Aıae ve Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü Kaya ve 

Hariciye Vekaleti Vekili B. Menemen 
beraberlerindeki muhterem heyetin cioğlu da hazır bulundular. Florya 
Bağdat ziyaretleri Irakta büyük bir müliikatı saat 16,30 a kadar sürdü ve 
memnuniyetle karşrlanmrı;trr. Ve de- tam bu saatte Suriye Fevkalade Ko. 
rin bir hüsnü tesir yapmıştır. miseriyle Fransrz Elçisi Floryadan 

Uç gün devam eden ziyaret esnasın şehre döndüler. 

da Dr. Aras, Sa Majeste KraJ Hazret. ' B. dö Martel dedi ki: 
!eri tarafından kabul buyruhnı.ış ve Suriye Fevkalade Komiseri dün sa-
Reisül vüıera Ekselans Esseyid Hik. bah Perapnlas otelinde kendisiyle gö. 
met Süleyman ve Hariciye Vezin Ek- rUşen bir arkadaşımıza dedi ki: 
seJans ~sseyid Naci Elasil ile mütead "- Siz de biliyorsunuz ki, Fran-

sa ile Türki)'e arasında hiçbir me. 

. ,-
Tunceli Dersim Dağlarında 

Medeniyet 

Yoluna 

Girerken 

Otuz iki Çapulcu 
Daha Yakalandı 

Ferhat Uf'Jlı Rei•i Cem,-t Ağa 

Ankara • lstanbul 

Yo!unda Şiddetli 

Yağmurlar YaÇdı 

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)
Istanbul ekspresi bugUn buraya yedi 
saat gecikme ile geldi. Buna sebep, 
çok şiddetli yağmurlar neticesinde 
Saziler istasyonu yakınlarında yolun 
harap olmasıdır. 

Sıvasta Talebe Kampları 
Sıvas (TAN) - Erkek öğretmen 

okulu talebesi Paşa fabrikası clva -
nnda kamp kurmuştur. 

Lise talebesi 5 Temmuzda kampa 
çıkacaktır. 

Sakil erin , ElebaSısı 
Bir 

, 
İstida Vererek 

Affını Rica Etti 
Ele Geçirilen Şakiler, Kendilerini 

Seyit Rızanın Kandırdığını Söylüyorlar 
Elaziz, 27 (T AN'ın hususi muhabirinden) - Tuncel inde takip 

ve uayİf müfrezelerimizin faaliyeti muvaffakıyetle devam ediyor. 
Birçok şakiler daha silahlarını bırakarak müfrezelerimize teslim 

olmutlardır. İlk müsademelerde bir jandarma subayımızı yarala
mak cüretinde bulunan ve dün yakalanan Kekilin babası mevkuf 

Rosnaklı Kamer bugün bir istida vererek affedilmesi ricasında 
bulunmuftur. 

1 
Sin nahiyesinde Horun adında bir 

Ermeni yakalanarak buraya getirildi 
ve tevkif edildi. 

Asayiş müfrezelerimizin keşif kol
ları, şakilerin elebaşısı olan Seyit Rı
zkımı izi üzerinde bulunuyorlar. Bu
gün yapılan tarama ameliyesinde 
Haydaranlardan 12 kişi, Abbaslardan 
da yirmi iki çapulcu ele geçirildi. Bwı 
!arın arasında aşiret reislerinden ba.
zıları da vardır. Geriye kalan şaki dö
küntüleri canlarını kurtarmak için 
dağlık arazi üzerinde kuytu köşelere 
kaçıp sığınmışlardır. Yüksek dağlar· 

1 
daki karlı mağarnlar ve kovuklar ta
kip müfrezelerimiz tarafından ince

Şanghay, 27 (A.A.) - De- den inceye taranmaktadır. Yakalanan 
çapulcuların sorgulan devam ediyor. 

vamlı ve tiddetli yağmurlar ne- Şimdiye kadar yapılan sorgularda 

içinde 
Cüyük bi: 
felaket 

ticesinde Şimali F ukien' de kırk çapulcuların nasıl hazırlandıklarına 

senedenberi görülmemit feye

zanlar olmuş ve birçok köyler 

tamamile harap ve ekinler mah· 

volınutlur. Şangting seddi yı

kdmıttır. Ölülerin sayısı henüz 

belli değildir. 

dair müsbet malumat elde edilmiş • 
tir. Yakalanan çapulcuların hepsi 
de kendilerini sergerde Seyit Rıza • 
nın kandırdığını söylemişlerdir. 

Geriye kalan şaki ve çapulcu dö • 
kUnttilerinin yakalanmaları, bir gün 
meselesidir. 

Fenerbahçe 1 
dit mülakatlarda bulunmuştur. Gayet sele kalmış değildir. Hatay istiklali 

samimi bir ruhun ihata etmiş olduğu l~i ue her iki tarafın mu\'afakatiy- 1 

B u dilşüncc ancak eski zihin iti- bu mı·ı·ıa·kalarda ı"kı· taraf, Tü'rk'tye ı'le 1 bi 1 b '"'l b l G. Sarayı }7 endi 

Mülayim 
Boğayı 

Devirdi 
yatlarının mahsulü olabilir. . e r mukave eye ag anmış u u. 

Irak arasında kendilerine aı't mllna- nuyor. Artık imzalanacak ne bir Bugünkü gidişimizin ana hatlarına 
betlen·n de · · mukavele ,.e ne de ahitname .:vok. rsahsa tabi olmıyan, şahısla değişmi- se rın ve pürü?.Ssüz bir mu-

tı tur. Basveldliniz <kneral ismet in-yen prensipler hakimdir. Bunun i- halesc e cereyan ettiğini ve bu yolda -
önU ile yaptıf;'lmız müzakereler ta

çin yeni Ziraat Vekilinin tuttuğu ye- gittikçe inkişafa dog'"'ru ilcrletildiğıni 
mamiyle şahsi mahiyettedir. Giirüş 

ni yolu biz, vekalet sandalyesindeki bir daha görmekle büyük bir memnu melerin hetlf>Ji umumi surette Tür-
değişikliğin bir neticesi diye görınü- niyet duymuşlardır. Tarafeyn ke.ımlik kiye, Suriye ,..., Fransa arasındaki 
yoruz. her birisi için ayni derecede gaye olan ınUnasebetlcr etrafında f"ıldr taati-

Hakikat şöyle olmak gerektir: Ha- sulh ve refahı umumi ve bu gayeyi ·d· 
riçle olan iktısadi münasebetlerimiz sı ır.,, 
bize şunu öğretmiştir ki, Türk çift- istihdaf etmek itibariyle Cemiyeti Ak B. Ponso'nun sözleri 
çisinin tayyareye :uisbetle oka ben- vam sahasında her iki taraflı mevcut Fransız Büyük Elçisi B. Ponso da 
ziyen ipUdai aletlerle tabiate karşı ve ilan edilmiş olan beynelmilel taah- demiştir ki: 
yaptrğı mücadele, her bakımdan he- hiltleri dairesinde miltekabil bir yar· "- Fransa ile Türkiye arasında 
zimetle neticelenen bir mücadeledir. dmı hissinin irtikası ve hususiyle ken- ihtilaflı hiçbir mesele kalmadığı ma
Memlekct, çok az mahsul yetiştin- di komşuları olan kardeş milletler mü Ifımdur. Bundan, ben de sizler kadar 
yor. Bunu çok pahalıya mal ediyor. memnunum. Şahsi görüşmelerin te-
BI tUrıu "h ti 1 . tih 1. nasebatmda daimi bir kardeşlik ru- . 1 . d . . 1 t B gü k .. n mı ne er e ıs sa ı ya- .. .. . sır erı aima ıyı o muş ur. u n u 
pan Türk çiftçisi emeftirıin ~rşılr- hunun hukumran olup evvela kendı müzakerelerin de hayırlı neticeler ve-
ğınr nl~mr~or ~~ü~~ıi. Oir ~'> aralarında milte~abil yardımın inld- receğini ümit ederim,, 

ıne sevıyesınd•:ı-:.ıiıf~I " ?"!' hususu~dakı siyasetlerinin tama- Gidiyorlar 
. ~..r { mıyle bırıbınne mutabık olduğuna Suriye Fevkalade Komiseri B. dö 

B u manzarNtm v.mJ eessUr k \i, . . 
bizi şu ~afM tev'fi ştir: a~at etmışler .. ve umumıyetle b~ Martel ve misafir Suriye Başvekili B. 

Ordumuz için naşıml yeıi iittahları mUlakatlarnı mustakbelde semerelen Cemil Merdam bu sabahki Toros eks 
aeçiyorsaık tabiatı ~~arpışan.·: !UİK daha fazla inkişaf edecek neticelerin- presiyle Şama gitmek üzere şehrimiz 
Siftçi ordusunu da ~ mUke~l 

1 
den büyük bir memnuniyet hissetmiş- den ayrılacaklardır. 

'(Arkd'f.;tp .uncu lerdir. (Arkası 10 uncuda) -..--

~~ 

l.ıanbul, dün iki mühim maç daha seyretti: Fenerbahçe ile Ga
latasaray, tarihi bir maç daha yaptılar. Ve Fenerli gençler Gala
tcuarayı mağlup ettiler. Güneı ile Beıikt(lf arcuındaki maç ise 
beraberlikle neticelendi. Bu •uretle milli küme maçlarının •onu 
fİmdiden taayyün etmiı oluyor. Re.imde bir "Gol! .. ,, görüyoruz. 
Bunun tal•ilatını da •por. •aylamızcla okuyacak•ınız. 

Izmir, 27 (TAN Muhabirinden) -r 
Amerikan Boğasiyle Mülayim peh 
van bugün burada Alsancak stadmdat 
5,000 kişilik bir seyirci kalabalığı öi 
nilnde güreştiler. 40 dakika kadar ~ 
rabcre giden güreşte bu saatten son
ra Mülayim üstlinlüğünU gösterdi. A. 
merikan Boğası birkaç kere ringt 
kaçmak istedi, bir aralık Mülayim 
nazik yerlerine saldırdı ve tekme!~ 
miye başladı, bunun üzerine Ame 
kan Boğası hilkmen mağlup ilan edil 
di. 

Zibisko ile Molla Mehmet arasında 
20 dakika devam eden güreş de bel'lı.j 
berlikle neticelendi. 

1 Bandırmada Müruriye 

Resmi Kaldırırdı 
Bandırma (TAN) - Iskelemizdtl!llİ!Si!ı\ff 

geçen her yolcudan belediyece alın 4 

makta olan 10 kuruş müruriye r 
mi, Iktisat Veka.Ietinin emrile kal 
dırılmıştır. Bu müruriye belediyeY'f 
senede on bin Jıra varidat temin ~ 
yordu. 
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DİNLENE 1 
Yazan: 

tsfanbulda memba suyu çoktur. 
Daha doğrusu memba suyu değil, 
su membaı çoktur. Lakin bunlardan 
halk ne şekilde istifade eder, onu 
kestiremem. 

Yalnız şu kadar diyebilirim ki; 
Ankarada halk lstanbuldan giden 
Taşdelen suyunu içer, lstanbulda 
da Izmitten gelen çene suyu içerler. 

Diyecek ı:;u ki bu memba suları 

veya su membalan müvazeneli bir 
§ekilde işlememektedir. 

Bu satırlanm.la ancak kuru ek
Jnek yiyecek kadar bir para kaza.. 
nan suculara dokunmak hatırımdan 
bile geçmez. 

Geçende Çamlıca tepesinden kuş 
bakışı nigih ederken hemen önüm
deki vadide iki üç top ağacın ne ol
duğunu sordum. 

- Tomruk Ağa suyu! dediler. 
Bilmem siz bu ismi işittiniz mi'? 

Tomruk Ağa suyu lstanbulun ve 
dünyanın en iyi sulanndandır. Us· 
telik içinde bir de sanının karbonat 
dö litin bulunduğu için böbreklerin. 
den isbrap çekenleri teda\i eder. 

Rivayet odur ki; lstanbulda, Ka
rakulak, Ta.5delen , .. e Tomruk sula
nnm mikyası ma dereceleri 1 imi§, 
diğer sular bundan kaba imişler. 

Halk bu güzel suyun şifasından 
rahatça müstefit olup dururken pı
nann kapandığım duyarak müte. 
essir olmuştum. Uzun süren bu ka
palılığın sebebini araştırdım. Suyun 
me.mbama malik olanla, su yolu 
kendi arazisinden geçen arasında 

bir dava çıkmış bu yüzden suyu ka
patmışlar. 

Ne güzel 5ey değil .mi! Memleke
tin en güzel bir sen-eti iki kişinin 
çekişmesi yüzünden bo~una akıp 

gitmektedir. 
Hususi hakkı tasarrufa hürmet. 

~ nz amma bu yüzden halkın bu 
ndan içmesine de mani olmak reva 
değildir. Hatınma şu geldi: Acaba 
bu suyu bir emmyetli el satsa da 
parasını saklasa, dava sonunda ka
sa.nana verse. 

- içecek başka su bula.madın mı 
be adam! 

Demeyin. 
Küçük Çamhcadakl halTat ~eş

ıneden akan su göz yaşı gibi. Başın
a sıralanmış em teneke, kırk fıçı 
ar. Bunlar ne zaman dolar, ne za

ırıan satılır, ne zaman içeriz. tstan. 
buldaki memba sulan, daha doğnı
au su membalan · bir ciddi tetkika 

• Tifo neden artar? Diye gazeteler-
blr yazı gördüm. Ne garip me. 
tır. bu. Para na.<ııl artar? diye 
şünmezler de, "tifo neden ar
" ı araştınrlar, bunu bilmemek 

in mntlal<a gazeteci olmak lazrm. 
fendiciğim ! Tifo, mikroptan artar. 
ikrobu yutunca ln!i>an hapı yutar. 
Bu tifo denilen hastalık Garp 
emleketlerinde yoktur. Neden 

oktur? Diye ara.~trrmıya değmez. 
ralarda tifo mikrobu yoktur. 
Bu tifo mikrobu neden bir türlü 
tanbuldan gitmez? Kimbilir; bel· 
ha\'ası İ)i gelmiştir. Belki hayatı 

ucuz bulmuştur. Belki de, ne bi. 
yirn kendisini sevenler \'ardır da 

la.mıyor. Herhalde ben kendimi 
dim bileli lstanbulda tifo vardır. 
vay et ediyorlar ki; bu hastalığın 
rakı açık lağımlarmış. Kapan
ını bunlar acaba?! 

Benim batınına, bir (tifo ile mü
ele cemiyeti) yapmak geliyor. 

asd gelir misiniz arkamdan? 

• 'l'ramvaylara üstü başı kokanla. 
alnuyacaklarmış. 

Yaz günlerindeki bu karan doğ
u pek yerinde buldum. Hatta bi· 
Deri gidilerek a:rağı kokanlan 

almasalar hiç te fena olmaz. LS. 
gelgelelim, iş iddia:ra biner de 

Betçi ile yolcu arasında: 
-Kokuyor! 
-Kokmuyor! 
Diye ihtilaf çıkarsa hakemlik e

adam az bulunur. Bana SO· 

anız elin ağzının kokusunu çek. 
ense, ayak kokusu çekmek ev-

r. 
Şaka bertaraf! Bu giizel karann 
tarafı da var. Ustü başı pis olan
da tramvaya aJmryacaklanmş. 

B. FELEK 
sinde vardır a.ma nedemıe tatbik e
dilmez. Kazara, yanınızdaki yolcu
nun üsütü başı pis olduğundan şi

kayet etseniz adamın izzeti nefsi 
kmlır: 

- Pis sensin! der. 1 
Bu kadarla kalsa ne iyi, giiya ı 

böylelerini tramvaya bindirmiyeeek 
olan kondüktörün size karşı: i 

- Ne yapalım! Yolcu bu! tğre. 
Diyorsanız inin! Dediği de vardır. 

Son karar daha ileri giderek ber
ber, kasap, fırmcı gibi hususi kıya
feti olanları da bn kıyafetlerle tram. 
vaylara almıyMlaklar, hatta bunla
rm o kılıkta caddelerde dola§mala
n menedilecekmiş. 

Güzel karar doğrusu, sokak hal 
kının manzarası bizimki kadar kar
ma kan,Şık ve estetikten mahrum 
bir şehir ender bulunur. 

Hatıra geliyor ki; bütlin bu kıya
fet kontrolü yapılırken, omuzlan 
korkuluk kolu gibi dört köşe ve bel. 
leri e~k ansı gibi ipince kıy af ette 
gezenleri unutmasalar hem onlara, 
hem bize, hem terzilere ne kadar 
iyilik etmi_ş olurlar. 

B. FELEK 

Bir şebeke 
Meydana 
Çıkarıldı 

Istanbul polisi, Anadolu.da ve Is -
tanbulda birçok maruf tacirleri do· 
!andırmakla suçlu bir şebekeyi mey~ 
dana çıkarmış, şebeke efradından bir 
kısmını da yakalamıştır. Bunlar, Fe
ride, Tahsin ve polislikten çıkarılmış 
Çopur Selimdir. 

Polis, bu hususta tahkikatına de
vam etmektedir. Şebekenin doland1r
dığı kimseleri tesbit etmekte ve 
diğer efranmı da aramaktaaır. 

Çocuğu Yaraladı 

Sonra Hastaneye 

Götürüp Kaçtı 
Dün saat 15 kararlarında Kuru · 

çeşmede oturan kömür amelesinden 
Durmuşun 8 yaşındaki oğlu Yusuf 
Arnavutköyünde tramvay caddesin • 
den geçerken 2048 numaralı otomo
bil Yusufa çarparak başından ağır 

surette yaralamıştır. 
Şoför, derhal çocuğu otomobiline 

almış, Beyoğlu Zükiır hastanesine bı
raktıktan sonra kaçmıştır. Polis, ka· 
çan şoförü aramaktadır. Hastaneden 
aldığımız mal\ımata göre, çocuğun ya 
rası ağırdır. 

Yolcu Eşyasının 

Naklinden Çıkan 

ihtilaf Bitmedi 
İstanbul liman işletmesi, yolcu eş

yalarının vapurlara nakli işinden çı
kan bir ihtilaf dolayısile gümrükler 
başmüdürlüğünü vekaletlere şikayet 
etmişti. Buna sebep gümrükler baş· 
müdürlüğünün vapurlara girecek yol
culara ait eşyaların yolcu salonu l ı 
ricinden nakledilmesinde ısrar etme
sidir. Liman işletmesi ise, bir çok 
muamele ve müşkülata sebep olaca· 
ğını ileri sürerek bu teklifi kabul et
memektedir. Liman işletmesi yaptığı 
şikayette, gümrükler başmüdürlüğü
nün fikri tatbik edildiği takdirde eş
yaların serbest hamallarla sahiller· 
den sandallara ve bu suretle rıhtıma 
çıkanldıktan sonra da tekrar güm • 
rük hamallarile vapurlara sokulaca
ğım ve böylelikle de bilhaP 1\ ecnebi 
yolculara müşkülat gösterilmiş ola -
cağını bildirmektedir. 

Halbuki, şimdiye kadar yolcu eş

yaları yalnız gümrük hamalları ta
rafından yolcu salonu kapısında alın-

makta ve doğruca yolcuların vapur. 

daki mevkilerine götürülmektedir. 

Şehrimizde öulunan lktısat Veka· 

leti deniz işleri müsteşarı Sadullah 

BENZİM • 

Kızılay Haftası 

Hükumet, benzin ve petrol üzerinden alınan muhtelif vergileri 
indirdikten sonra bu iki zaruri ihtiyaç maddesinin, muayyen nis
bette ucuzlaması lazımgeliyor. Filhakika fiyatlar eskisine nisbetle 
bir miktar inmittir. Fakat bu inme nisbeti, hakiki haddini bulma
dığı için ortada gayet sarih bir ihtikar vaziyeti vardır. Nitekim 
bugün benzinin fİşesi 85kuruşa satılıyor. Halbuki lstanbulda (75) 
lrurufa olmak icap eder. ' 

Izmirde de böyle bir benzin ve pet· ı-ı------------.-

rol ihtikarı başgöstermiş, Izmir be- 12 y ı I a 
lediyesi çok kestirme bir tedbir ve 
karar ile işin içinden muvaffakıyetle 
çıkmıştır. Izmir muhabirimizin gece 
t elefonla verdiği malumata göre, Iz- M ah k UA m 
mirde benzin satış yerleri adeta grev 
yapmışlar, faaliyetlerini tatil etmiş-

lerdir. Izmir muhabirimiz bu vazi - o 1 d U 
yeti şöyle bildiriyor: 

Zaruri ihtiyaç maddelerinden olan 
benzini, belediyenin koyduğu narh ü ~,..----· u. ......... ..,.,. ......... -~-,-~_.,,.,, • ..,.....,"~ 
zerinden satmıyarak mağazalarını ka ~ --~ 
patan ve bu suretle umumi hayatı , ~ ~~~\.., 
bozmaktan suçlu Şel, Sokoni ve Stua ' ... .. 

Kızılay Haftan dünclen itibaren başlamış oldu. Dün şehrin 
muhtelif yerlerinde küçük mekteplilerin de iştirakile Kızılay Haf
taaı kutlandı ve yeniden birçok aza kaydedildi. Resimde dünkü 
tezahürattan bir köşe görülüyor. 

Tramvay Sıkıntısından 
Kurtulmamız için 

Yeni Tedbirler Dusiinuldu 

Romano şirketlerinin müdürleri adli
yeye verilmiştir. Adliyede dün geç 
valrte kadar tahkikat yapıldı ve tah
kikatın derinleştirilmesi için evrak 
polise havale edildi. Suçlu müdürler 
de ikametgaha bağlanarak serbest bı 
rakıldılar. Bunların yarın muhake
melerine başlanması çok muhtemel

, 
Sabah, öğle ve aktamları tramvaylarda görülen kalabalık hal

kın haklı tikayetlerine sebep olmaktadır. Nafıa Vekaleti İstanbul 
halkının bu sıkıntıdan kurtarılması icin neler __yanıhru• • .,..,_ I..:!-•• -

olduğunu Belediyeden ıormuftur. Belediye de bu meseleyi etraflı 
surette incelemit ve neticeyi bir raporla Nafıa Vekaletine 
bildirmittir. 

Hamallık 

Yasağı 

Proiesi 
Sırtta ve sırıkta yük taşımanın 

yasak edilmesi için yapılan hazırlık

lar ve tetkikler sona ermiştir. Buna 
ait proje tetkik edilmek üzere, dün 
belediye reisliğine verilmiştir. 

Yakında, son tetkik te bitirilecek 
ve proje ağustosta tatbik olunacak· 

tır. 

Belediye 
Mevacılığı 
l<oruyor 

Bazı müstahsiller yaş meyva satış
larından zarar ettiklerini ileri sür . 

mtişler, belediye de yeniden inkişafa 
başlıyan meyvacılığımızı yükseltmiye 

yardım için yeni tedbirler almıya lü

zum görmüştü. Bunun üzerine Trak

ya müstahsilleri adına gelen bir he· 
yet belediyenin bu işlere bakan şef

lerile görüşmüşler, fikirlerini söyle
nişlerdi. Belediye bu maksatla Koca. 

eli ve Marmara mıntakalan müstah· 
sillerinden de birer heyet gönderilme
sini istemiştir. 

Çünkü bir ucu Rize, diğer ucu Dört 
yolda olan ve Edirne, Kocaeli ve Mar 
mara mmtakalarını da içine alan yer 
lerdeki bütün yaş meyva mahsulleri 
aşağı yukarı Istanbul piyasasında 

muamele görmektedir. 
Belediye işi esaslı tutmak için bu

ra piyasasındaki fiyat temevvUçlerile 

ilgisi olan bütün mıntaka ve şehir· 

lerdeki müstahsillerin fikirlerini top· 
hyacak, ondan sonra kal}. bir karar 

Bu rapor hakkında alman haberle· 
re göre, belediye evvela r:ıugünkü şe
beke ile büyük teşkilat yapmıya im
kan olmadığım, şehrin bugünkü va
ziyetinin de buna müsait bulunmadı· 
ğmı bir kere daha tekrarlamış , fakat 
kalabalığı biraz azaltacak bazı çare. 
ler de bulunabileceğini ilave etmiştir. 

Bu çareler arasında esaslı bazı tek
lifler de yapılmıştır. 

Belediye, tramvayların l{öprüyü 
geçmeden iyice dolduğunu, Karaköy 
ve Karaköyden ötedeki istasyonlarda 
biriken halkın saatlerce beklemiye 
mecbur kaldığını gözönünde tutarak 
Karaköy ile Kurtuluş ve Maçka ara. 
smda ilave seferler ihdasmı muvafık 
görmüştür. Nafıa Vekaleti de bu is
teği yerinde görürse Maçka ve Kur. 
tuluş ile Eminönü arasında işlemek
te olan arabaların bir kısmı bu yeni 
hatta ayrılacak ve Köprünün öbür ta. 
rafındaki halkı alacaktır. 

Bundan başka belediye, tramvay. 
ların daha çabuk devir yapmaları lü
zumlu olduğu fikrindedir. Bunun için 
de iki teklif yapılmıştır: 

Birincisi: Eminönü-Maçka ve Kur 
tuluş arasında işliyen arabalarrn şim 
diki Eminönü tramvay korunma du. 
rağınm sağ cihetinde yeni yapılacak 
bir makasta beklemelerini muvafık 
görmcltte. İkincisi de, tramvayların 
Köprü üstüne dizilmeleri yüzünden 
beyhude yere epey vakit sarfe<lil
ıuektedir. Bunu da önlemek için be
lediye Karaköy tramvay korunma du 
rağını Ziraat Bankasının önüne doğ
ru bir buçuk metre geriye almak ve 
burada on metre uzunluğunda üçüncü 
bir hat yapmak istemektedir. 

Floryada 
Bir Hırsızhk 

Dün Florya plajlarından birinde 
bir hırsızlık olmuştur. Selim isminde 
birisi, dün Floryaya gitmiş, plajın bi
rinde tuttuğu bir locada soyunmuş· 
tur. Fakat denizden çıktığı zaman 
locwa bulunan kıymetli bir fotoğraf 
makinesile yirmi lirasının çalındığını 
görmüş ve polise müracaat etmiştir. 

dir. 
Benzin satış yerleri bugün de ka

palı idi. Müdürler, merkezlerinden al
kıkları emirde bezinin şişesini seksen 
iki buçuk kuruştan aşağı satamıya. 
caklarım bildirmişlerdir. Halbuki be
ıetuyeuuı .u..u-. ı~ın Ruy.uu~u J.J.a.ıu .ı.ı 

yatı 70 kuruştur. 
Bu vaziyet karşısında belediye, 

Neft Sendikat ile bir anlaşma yapa· 
rak külliyetli miktarda benzin temin 
etmiş ve yetmiş kuruş üzerinden ~o
förlere satmıya başlamış, bu suretle 
benzin kıtlığına meydan bırakmamış-

tır. 
Vali ile belediye reisi, dün gece ya-

rısından sonra Neft Sendikat müdü
rü ile bir anlaşma yaparak mühim 
miktarda benzin temin etmiştir. Di
ğer taraftan kapalı bulunan satış 
yerlerine belediye tarafından mühür 
vurulmuştur • 

likokullardan İyi Netice Alındı 
Bu yıl ilk mekteplerden alınan ve

rimi ve ilkokullardan çıkanların sayı
larını gösteren raporlar dün Maarif 
Vekaletine gönderilmiştir. 

Bu raporlara göre, bu yıl ilkokul· 
ları bitirenler geçen yıllardan fazla 
muvaffak olmuşlar ve daha iyi de
receler almışlardır. Umumiyet itiba· 
rile ilkokullardan 936 - G"'J7 yılında 
elde edilen verim geçen ted!is yılla-
rından üstündür. ' 

Kaıaplık Hayvanlar 
Son günlerde pek az balık tutul· 

muştur. Mevsim itibarile esasen ba
lık azalmıştır. Birkaç gündenberi 
şehrimizde fazla mikdarda kasaplık 
hayvan getirilmektedir. Evvelki gün 
şehrimize fazla mikdarda kasaplık 
97 dağlıç, 312 kıvırcık, 2874 kuzu sa
tılmıştır. Ayrıca 77 öküz, 7 inek, bir 
dana, 25 manda, beş malak ki bu hay 
vanlardan ceman 102,343 kiloluk et 
alınmış demektır. 

..,. 
• 

Geçenlerde Sıva~ Tatlıçak kö~r-V 
de kadın yüzünden bir cinayet işlen
miş, Hüseyin adında birisl sevdiği 
kadın yüzünden Yunus adındaki ar· 
kadaşmı öldürmüştü. Muhakemesi 
neticelenen Hüseyin 12 sene hapse 

mahkum olmuştur. Mahkum katili 
şu resimde görüyorsunuz. 

Yeni ticaret 
anlaşmaları 
Türkiye ve Fransa arasında akdo-

1unan ticaret ve tediye anlaşması ile 
Almanyadaki hesapların tasfiyesi ve 
yeni bir ticaret anlaşması yapılması 
için seçilen heyetin bugünlerde hare
ket etmek üzere bulunması piyasada 
memununiyet uyandırmıştır. 

Bir müddettenberi atıl duran ve 
neticeyi bekliyen tacirlerimiz iki gün 
denberi faaliyete geçmişlerdir. İhra
cat maddleri üzerindeiti durgıınluk 
yavaş yavaş zail olmıya başlamıştır. 
Hatta bu yüzden buğday fiyatlarında 
bile hissolunur derecede yükseklik 
görülmektedir. Muhtelif ihracat mad 
delerinin piyasalarında başlıyan can· 
!ılık iki aydanberi süren durgunluğa 
nazaran memnuniyetle kaydedilmek· 
mektedir. Bilhassa yapağı, tiftik, 

arpa fiyatları düşmekten kurtulmuş 
sayılmaktadır. Fransızların yapağı 
ve tiftık, Almanların da muhteli.,f ih
raeat maddelerine talip oldukları hal 
de ticaret anlaşmalarının müsait bu. 
lunmaması yüzünden geri kalan !Yıl 
alış verişlerin bundan böyle iyi şe
kilde devam edeceği tahmin olun • 
maktadır. 

lTAkVi/.\iJ~HAVA] 
Bugünkü Hava: BULUTLU l PAZARTESİ ~l 

28 Hazira~..2_:U 
Yeşilköy Meteoroloji müdUrlüğün· 16- -Gun· 30 Hızır: 54 

den aldığımız ~al~-~~t~ göre _bugün A. nc~ti356 · Rum ı 13 
yurdumuzda gokyuzunun, Dogu ve ra . 
Orta Anadolu ile kısmen Cenubi Do· Rebiülahır: 19 Hazıran: 15 
ğu mıntakalarında kapalı ve mevzü Güneş: 4,31 - öğle 12,16 
yağışlı , diğer mmtakalarda bulutlu İkindi: 1618 _ Akşam: 19,45 
olması rüzgarların $imal den kuvvet- y t . 21 48 _ İmsak: 2.10 
1i esmesi mühtemeldir. a sı. • 

· Dünkü Hava _,,. ' - - . 
Dün en fazla sıcaklık 27 ve en az dilmiştir. Barometre 758 milimetre ı-
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Alman Başbakanı 
Rollektif Sistemi Beğenmiyor 
Berlin, 27 (TAN) - Almanya Başvekili B. Hitler, Würtemberg 

fehrinde •Öylediği ve bütün Almanyaya telsizle yayılan bir nutuk
ta, Almanyanın harici aiya6etine temas ederek, .on hadiaeleri mi
•al almıf ve kollektil ıulh ıiıtemi denilen ıiıtemi, her İfi lala bo
ğan acayip bir mekanizma olarak tavıil etmişlerdir. 

B. Hitlere göre bu sistemin iflası ------------
bir kere daha Leipzig zırhlısına yapı
lan hücum münasebetiyle meydana 
çıkmıştır. Alman Başbakanı demiştir 
ki: 

"Londra emin olsun ki, bu sefer 
yaptığımız tecrübe bize bir ders oldu 
ve biz bu dersi kat'iyyen unutmıyaca
ğız. Bizi artık, ne parlamentolarda 
söylenen nutuklar, ne de devlet adam 
lannm hitabeleri, fikirlerimizden cay
dıramaz. Bundan sonra da kimse, kol 
lektif anlaşmalara karşı suiniyet bes
lediğimizi iddia edemez. Bir çok kol-
Jektif anlaşmalar gibi 12 Haziran ta
rihli kontrol anlaşması da suya düştü 
ve li.fa boğuldu. Demek ki bu çeşit 
anlaşmaların en basiti bile pratik de
ğildir. Şu halde Almanya bundan son
ra böyle hayallerle boşu boşuna vakit 
kaybetmiyecek ve sukutu hayale uğ
ramıyacaktır. Tannya şUkUr, hudut-
Janmızı muhafaza için kimseye mü
racaat etmek zorunda değiliz. Alman
ya kifi derecede kuvvetlidir.,, 

HAVA KURUMUNUN 

YÜZDE iKiSi 

iÇiN TOPLANTI 
hkara, 27 (Tan muhabirinden)

Müstahsillerimizin istihsal maddele
rinden hava kurumuna vermekte ol
duklan yüzde 2 nin daha özenli top· 
Janabilmesi ve çeşitlerinin tesbiti e
aasla.n üzerinde kararlar almak için, 
Afyon, Ankara, Ça.nlun,. Eskigehir, 
1'&J1!1!o@"ı, .KJreerur. Konyal. Auuuıy~. 

Niğde ve Yozgat vilayetlerile kazala
nndan seçilen delegelerin iştirakile 

pazartesi gilnil, Türk hava kurumu
nun, Merkez binasında bir kongre 
toplanacaktır. Kongreyi Ankara vali 
\'e belediye reisi Bay Nevzat Tando
ğan bir nutukla açacaktır. 

ROMANYA KRALININ 

POLONYA ZIY ARETI 
Varşova, 27 (TAN) -:-- Dün akşam 

Var§ovada cUmhurrcisliği şatosunda 
Romanya kralı Karol şerefine bir zi
yafet verilmiş ve karşılıklı nutuklar 
aöylenıniştir. 

Polonya reisicümhuru Mosciky'nin 
töylediği samimi nutka cevap veren 
Romanya kralı, iki memleket arasın
daki bağın gittikçe sağlamlaştığını ve 
Romanya - Polonya ittifakının sul
hUn zimini olduğunu izah etmiştir. 

Polonyanın Bükreş elçiliğinin bun
dan böyle iki memleket arasındaki 

münasebetlere uyacak bir büyük el
cilfğe tahvili kararla§tınlmıştır. 

Yeni Y ugos av 
Elçisi 

Belgrad, 27 (A.A.) - Yugoslav
yanın Selanik baş konsolosu Bran
ko Acemoviç Ankara orta elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

Acemoviç 1888 de doğmuş tahsilL 
ni Belgrad Üniversitesinde !bitirdik -
ten sonra hariçte ve bilhassa N ev-

york, Vaşington ve Marsilya'da mU
teaddit vazifeler almıştır. 1928 de 
orta elçilik müsteşarlığına terfi et _ 

miş ve Hariciye Nazırı Marinkoviç'in 
hususi kalem direktörlüğünü yapmış 
tır. 1932 denberi de Selanik baş kon 
solosu bulunmaktadır. 

Acemoviç bfrçok Yugoslav ve ec
nebi nişanları almıştır. 

Bulgaristanın 

ihracatında Mühim 

Artma Var 
Sofya, (TAN muhabirnden) 

'!'utulan bir istatistiğe göre, Bulga
ristanm ihracatı, yeni yılın ilk üç a
yı içinde çok artmıştır. Evvelki yı· 
tın ayni aylarındaki ihracat mikdan 
858 milyon leva iken, bu sene bir mil 
yar 299 milyon levaya çıkmıştır. 

Ayni müddet içerisinde 46 milyon 
levalık buğday, 60 milyon levalık ar
pa, 7 milyon levalık çavdar ihraç e
~;ı .... ;ft~;- •f'nHı ... lJ.-~ .... t.ında "" 17A 

milyon levalık fazlalık vardır. Yu • 
murta ihracatı Mart sonunda 84 
milyon levaya çıkmıştır. Artma mık
dan 10 milyon levadır. 

Romanyaya Gönderilecek 
Ticaret Etyası 

Romanya hükumeti mikroplu has
talıkların Romanya.ya geçmemesi i· 
çin bazı tedbirler almıştır. Hariçten 
Romanyaya girecek her türlü kulla
nılmış maddelerin ithal edilebilmesi 
için evrakı arasında bir de sıhhat şa
hadetnamesi bulunması lazımdır. Ti
caret Odamız Romanyanın bu kara
rını alakadarlara bildirmiktir. Koli 
postal olarak Romanyaya gönderile
cek eşyanın sıhhat vesikası bulun -
mazsa mahrecine iade olunacaktır. 

OZOM FIY ATLARI 
Avrupa ve Amerikada kuru üzüm 

fiyatlarında birkaç santim yükseklik 
olmuştur. Esasen üzüm mmtakalan
mızda azalmış olan geçen senenin 
kuru üzümlerinde de 8 • 10 para ka
dar bir fiyat yüksekliği olmuştur. 

Jürkiye 

Madridde . 
As1 

r ayyarelerinin 

Bom bar· 

dımanları 

Meçhul Tahtelbahir 
ispanya Sularında 

iki Gemiyi Batırdı 
Esrarengiz T ahtelbahirler gittik
çe Fazlala§ıyor. lngiltere Hüku
meti Buna Karıı Ciddi Tedbirler 

Almayı Düşünmektedir 

Bir tayyare bombaaile ölen bir zavallı 

Londra, 27 (TAN) - ispanyadan gelen ha
berlere göre, meçhul bir tahtelbahir, Alicante 

açıklarında 11 Conquestador adlı bir gemiyi 

torpillemif ve batımı19tır. içinde elliye yakın 

insanın bulunduğu bu gemide, tek canlı kur

tulmamı9tır. Tahmine göre, yine ayni tah

telbahir, Cabo Palos adlı İspanyol yük gemi

sini de torpillemittir. Bu gemi mürettebatından 

2 kiti boğulmuf 44 kiti de balıkçı gemileri ta
raf mdan kurtarılmı9tır. 

Beynelmilel Kızıl Haç teşkil5.tı, harple alakadar ol-
kadın tmıınıyor b t 1 -------------Y---------=--mı--)-·an_g:.em_ ilerin a ın masmın önüne geçilmesi hu-

Mahsul 

Bereketli 
Kayıp bir 
Tayyarenin 

-, susunda kontrol komitesine müracaat 
etmi~ir. lngiliz siyasi mehafilinde, 
son zamanlarda fazlalaşan meçhul 
taht~lbahir vakalarınm önüne geç. 
mek i~ln, kati tertibat alınacağı söy-

Kızılcahamam, (Tan)- Bu yıl Zira 
at Bankası zürraa yerinde ve geniş 

yardımlarda bulunduğu, havalar da 
müsait gittiği için kazamız dahilinde 
mahsul bereketlidir ve zUrram yüzü 
gülmüştür. 

Bilhassa pirinç uriyatı diğer sene
lerdekinin yirmi mislidir. 

~--.ı•ra•..:a• F:v Buhranı 

Enkazı bulundu 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter A

jansının Mairobi'den aldığı bir tel • 
graf a göre, Zanzibar'm cenup sahi-
linde Fransız tayyarecileri trenchot 
ve Monteil'in bindikleri tayyarenin 
ankazı bulunmuştur. Bu tayyareci
ler Madagaskar - Paris uçuşuna te. 
şebbUs etmişlerdi. 

Sındırgı (TAN) - Burada ev bub 
ranı vardır. Tapu memuru ev bula
madığı için Wci, Uç aydanberi ailesi- 1 
ni getirememiş; ziraat memuru da 
evsizlikten ailesini Balıkesire gönder 
mek mecburiyetinde kalmıştır. Diğer 
memurlar da ev buhranmdan sikavet 
etmektedirler. 

DIŞ 

KISA 
HABERLER 

H imalaya dağlarmda kaza
ya uğnyan Alman keşif 

heyetine yardım l9in, Münihten 

lzmitte Suni Sıfat 
lzmit (TAN) - Beytar müdürlü

lüğü Suni sıfat işlerini muvaffaki
yetle idare etmekte, köyIU bu işe rağ 
bet göstermektedir. 

Kızllcahmamların 

lslahı Geri Kaldı 
Kızılcahamam (TAN) - Pek eski 

olan hamamlarımızın sıhhi mahzur
geri kalmıştır. Yalnız açıkta akan pis 
!ardan tamamile kurtarılması bu sene 
hamam sularının üzeri örtülmesi ve 
sivrisinek üretmiyecek bir hale geti
rilmesi için 230 liralık havale gelmiş 
tir. l 

tayyare ile bir heyet hareket et. 
miştir. 

• 
B elgratta komünist propa-

gandası yapmakla suçlu 
on kişi kürek cezasına mahkum 
olmuştur. 

A . • ~ merıkada gre\·ler, htikfıme 
tin patronlarla ameleyi u-

yuşturması sayesinde :ravas va 
\·aş bitmektedir. 

• A lmanyada, bazı 9elik fahri· 
kalan, aralannda uyuşa 

rak fiyat artırmaları üzerine hii 
kumet tarafından disiplin ceza 
sına çarpılnııf;lardır. 

lenmektedir. Bu hususta fazla ileriye 
gidilerek, lspanyol sularında tahtel
bahirlerin dolat?malan menedilecek, 
icap ederse zecri tedbirlere müracaat 
edilecektir. 
Katalonyada hükumet buhranı mev
cuttur. Reisi Cümhur Compaııys, ye
ni hükumetin bir harp hükumeti ol. 
ması lüzumunu beyan ediyor. Reisi 
Cümhur ayni zamanda bütiln vatan
daşları, tahkimata iştirake davet et-
mi§tir. 

Fransanm La Rochelle şehri mah
kemesi, Bilbaodan kaçırılan para ve 
altınların yüklü bulunduğu geminin 1i 
mandan, ancak yükünü ~ıraktıktan 

sonra çıkabileceği kararını vermiştir. 
Bu gemi Seabank adlı bir İngiliz şL 
lebidir. 

Asiler, yeniden Fastan İspanyaya 
on binden fazla asker nakletmişler-

' 

dir. 
Harp vaziyeti 

Madrit cephesinde hiçbir hareket 
olmamıştır. Biskaya cephesinde, u
fak bir taarruzda asilere 200 den faz
la telefat verdirilmiştir. Yarama 
mıntakasmda ise asiler tazyiklerini 
gittikçe artırmaktadır. Asi tayyare. 
!eri bilyük bir faaliyet göstermiş ve 
topçu da hükflmet mevzilerini bom
bardıman etmiştir. Hükumet mena
bii, asilerin kuvvei maneviyelerinin 
uzun süren bu harp dolayısiyle hay
li kırılmış olduğunu bildirmektedir. 

Asi membalanna göre, Bask cep
hesinde Frankocularm ilerleyişi de
vam etmetkedir. Asiler, bazı tepele
ri işgal etmişlerdir. Santander yolu 
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Mzszr Münasebetleri 

fifK 
Evkaf • Belediye 

Hani biribiriyle g~inemiyen knl'. 
deşler \•ardır. Babalan birisine birşey 
alsa öteki de onu ister. Biribirlerinin 
0)11.Dcaklarmı, yemişlerini, esl'nplnn
m, kunduralannı ve başlıklarını alır
lar. Ağlarlar, ağlarlar, güçbela sus. 
turuJur ve ayni sahneler tekrar baş. 
lamasın diye biribirinden uzaklaştm
lır. işte belediye ile evkaf bugün bu 
halde. 

Gazetelerde okuyoruz, el'kaf eski 
Altıncı Daire binasının kendisine ait 
olduğundan dem \'tırarak belecliJ e a
leyhine bir dava a~ş. Resmi daire. 
Jerin dava açma.lan oenim evde pen. 
cere ~marn kadar kolay olduğu i~, 
acaba bu dava tutar mı, tutmaz ım 
diye ta...."8lanan kimse yok. 

Otedenberi bir türlü aralan bulu
namıyan bu iki daireden birisi ötekin
den daima daha fazla müştekiclir: 
Evkaf. Bu sefer de Beyazıdı Vell 
vakfındandır diye belediyenin 75 se. 
nedir tasarruf etmekte olduğu bina. 

ya sahip çıkmış. in anın bunu görüp 
te, acaba bizim ev de evkafın mı cli~·e 
f;lipheye dü. memesine imkan yok. 
Çünkü belediye gibi resmi bir daire
nin senetli sepetli malına yetmiş bes 
sene soDl"& Beyazıdı Veli vakfı sahip 

çıkarsa sizin, benim şundan bundan 

satm aldığmıız yerler de Hacı Zırzop 
Veli ,·akfıdır diye birinin tesahup et. 
mesi pek muhtemeldir. 

Muhterem e\kaf idaresi, bu son t.e.. 
şebbüsü ı;Uphesiz kendi menafiini ko
rumak için yapmıştır. L8.kin bu ara. 
da lstanbulda tapusu elinde mal sa

hibi olanların tasarruf haklarından 

işkiUenecekJerinin bilmem farkında 

mıdır? Farzedelim ki e\'kafın bu iddL 
ası doğru çıktı. Benim, senin ınalla

nınızm da vakfa ait olduğımu ispat 
edecek biri.akım \•akfiyelerin ve ku
yudu atikanm birgün nıeydana çıkını· 
yacağma bizi kim temin edebllirf 

B. FELEK 

boyunca, harekat asiler lehine inki· 
şaf etmiştir. 

Bilbaoda hayat yavaş yavaş nor. 
mal bir şekil almıya başlamış. 

kahveler, sinemalar açılmıştır. Şehir, 
iaşe hususunda sıkıntı çekmemekte
dir. Havalar fena gitmekte, bol yağ· 
mur yağmaktadır. 

Siyasi vaziyet 

Siyasi vaziyette hiçbir değişiklik 
olmamıştır. İtalyan gazelerinde inti• 
şar eden makaleler, Chamberlain'in. 
nutkunu tenkit etmekte ve biraz şid 
detle hücum etmektedirler. İtalya. 
yeniden gönUUü gönderildiği haber. 
lerini tekzip etmektedir. Almanya 
kısmen lspanyadaki gemilerini çek • 
mektedir. Bunun İngiltere hükume
tinin Berlinde yapmış olduğu teşeb
büslerin neticesi olduğu samlmakİ.&p 
dır. Alman mahafili, Leipzig hadise.. 
sinin açmış olduğu buhranın henU. 
kapanmadığı düşüncesindedirler. Ha 
len Ispanyol sularında 19 Alman harp 
gemisi bulunmaktadır. Ademi müda. 
bale komitesi Salı günü toplanacaC. 
tır. 

lspanyol Pilotları 

Rusyaya Gidiyor 
Romanya Kralı Karol Bugün Po

aen gamlı.onunun merkezi olan Bied
ruski'yi ziyaret etmiş ve resmen ~u.. 
radaki piyade alayının kumandanlı
ğına tayin edilmiştir. 

Herekede Çocuk 
Kampı Açıhyor 

M ısırdan son posta ile gelen ga
zeteler Mısmn Türkiye EL 

~isi Muhammed Muf' El • Cezayirli 
Beyin Mısır gazetelerine vuku bu
lan beyanatını neşretmektedlr. Mı
sır sefirJ, Mısu Ue Türkiye arasm. 
daki münasebetlt-rin son derece sa
mimi oldnğtmu söyledikten sonra 
Mısır hilkfımcti taraf mdan Mısın zi
yaret için \'Uku bulan davetin Tür· 
kiye Hariciye Vekili tarafından ka. 
bul olunduğunu anlatmakta "Mısır
da bütün 1'1ısırhlann büyük Türk 
devlet adamına gösterecekleri ka
bul, 9ok eskidenberi müşterek bağ. 
larla bağlı olan iki büyük kardeş 
ve dost millet arasındaki sevgi \'e 
saygmm ikuvvetini tebarüz ettire. 
cektir,, demeh-tcdir. 

r···~~;~·=··~·~~; .. ;;;-~;~;~~ .. ······ı 
.......................................................... : 

l\lısır Akdenizde ve bilhassa bunun 
Şarki kısmında sulhti koruyan iki 
dost ve kardeş memleket sıfatiyle 
elele vermiş bulunuyorlar. 

Atina, 27 (A.A) - Yunan g 

teleri 152 1spanyol delikanlısının ta: 
yarecillk tahsili için Odesaya gitme 
üzere Pire'den geçmiş olduklarını y 
maktadır. 

lzmit (TAN) - Herekede çocuk 
kampı açılması için hazırlıklara ha
raretle devam edilmektedir. Bu mak
satla, vali Hamit Oskoyun başkanlı
ğında kUltür direktörü Kemal Er
mad, Nafıa müdilrü İsmail Devlet
kuşu, sıhhat müdürü Fuat Şahinler 
ve vilayet meclisi azasından Rifat Yü 
ceden mürekkep bir komite .teşekkUI 
etmiştir. 

Heyet kampa ait malzemenin alın.. 
ınasma kıarar vermiştir. 

Kampa 250-300 kadar fakir ve kim 
lesiz çocuk alınacaktır. Bu çocuklar, 
vilayet hudutlarının muhtelif mınta

ka ve köylerinden seçilecektir. Çocuk 
lara ikişer kat elbise, çamaşır, ayak
kabı verilecektir. Kampta çocukların 
Yemeklerine, sağlık ve açık hava i
çinde yaşamalarına da büyük itina 
larf edilecektir. 

Mısır sefiri daha sonra Tilrkiye
nin son günlerde iki kerdeş millet 
arasındaki bağlann kuvvetin lsbat 
eden en }Jarlak delilleri gösterdiğini, 
ve bütUn Mısır muhitlerinin bunlan 
şükran De kaydettiklerini izah ede
rek bu dellill sayıyor ve bUhassa 
Türkiye - Mısır muahedesinin tas-

dlkini,. Mısırın Milletl~r Cemiyetine )erinin bütün Mısır efkan umumiye-
kabulü sırasında ?e.mıyet riyasetin. sinin düşüncelerine tamamile uygun 
de bulunan Harıcıye Vekilimizin olduğu muhakkaktır. lUısır efkan u-
Mısır hakkındaki çok güzel sözle. mumiyesi Türkiyeye ötedenberi en 
rini, Türk matbuatının Mısır Mon- derin sevgi ve saygı ile mütehassis 
trösü sırasında aldığı vaziyeti mev- tir ve bunu her vesileden istifade ;_ 
zuu bahsederek Mısınn hiçbir \'akit derek izhar etml§tir. Fakat Tiirk ve 
bunlan unutmıyacağmı söylüyor ve Mısır milleti arasındaki dostluk \'e 
nihayet ''Yuca Onder Büyük At.a... kardeşlik, bundan sonra büsbütün 
türkün idaresiyle muvaffakıyet yo- sağlamla.nacaktır. 1'1üstakU l\hsır, 
lunda en geniş adımlan atan mfuı- Tiirkiyenln Akdenizde komşusudur. 
takil Türkiye ile genç ve sevgili Kral ve Akdeniz iki memleketi &)ırnu. 
Birinci Faruk devrinde ve l\lilli On- yor, bUi.kls birleştiriyor. 
der Mustafa Nahas Pa.5& aııkadaş. 
lannm idaresinde tam istiklBline 
kavuşan Mısır, blriblrinin elini sıka. 
rak sulbü sağlamlıyacak, wnumi 
ilerleme ufuklanm açacak her i~ 
tesanüt dairesinde hareket edecek
lerdir. Diyerek sözlerini bitiriyor. 

M ısu Sefiri Cezayirli Beyin ba 
çok güzel ve çok değerli söz. 

M ısınn tam istiklalini kazan. 
ması ise Akdeniz sulbünü 

sağlamlamak mühim vazifesinin o
nun üzerine yüklenmesi dernektir. 
Müstakil Mısır, bu vazifeyi tam bir 
liyakatle yapmıya hazırlanmakta n 

bu yolda en ciddi mesaiyi sarf et
mektedir. Bu bakımdan Türkiye ile 

Sonra Türkiye ile Mısır, Şarki Ak
denizde ilerleme yolunda iizami hız
la yürüyen ve yürümeğe de\'am et
meleri lazım gelen iki memlekettir. 
Bu ileri 3iirtiyüşte iki memleket bi
ribirinin tecrübelerinden istilade e. 
de<'ektir. 

Fakat iki memleket arasındaki 

müşterek menfaatler bundan ibaret 
değildir. Belki iki memleket arasın. 
da müşterek olmıyan hiçbir menfa
at yoktur, denilirse büyük bir haki
kat bütün şümuliyle ifade edilmiş 
olur. 

Hariciye Vekilimizin Mısın ziya. 
reti bütün bunlan tebarüz ettirml
ye yardım edecek ve Türkiye ile Mı
sır münasebetleri Mısırm muhterem 
sefiri tarafından anlatıldığı gibi 
her işte tesanüt dairesinde hareket 
eden, çok hayırlı bir lmll ve çok 
müessir bir kuvvet olacaktır. 

Amele Boşaltmıyor 
La Rochelle, 27 (A.A.) - Rıh 

amelesi Seabank İngiliz gemisin 
Bilbaodan gelen 9000 sandık altm 
kıy~tll evrakı boşaltmaktan im · 
eylemektedir. Malfim olduğu Uze 
bu sandıklara mahkeme kararile 
tiyati haciz konulmuştur. 

Maraıta Sayfiye 

Hay~tı Baı!acll 
Maraş(TAN) - Sıcakların artm 

üzerine herkes yazlık yerlere çekil 
miye başladı. Maraşm yemyeşil b 
çeleri meşhurdur. En sıcak zam 
larda bile rüzgarı eksik olmıyan 
yerlerde buzlu sudan farksız 

dağıtan pinarlar cidden methe de;; 



================================= 'I A N ' 28. 6. 937 

.M.ahkemelerde r F~s-t-iv-al-de-Ü-. ç-a-ya-k---,, 
Radyo 

Soy Adı 11 Çalar .. Oç Gün Hapis 
Bir Lira da 

Bugünkü Program 

Oğle N~rlyatı: 

Fakat Kendisi Para C•zası 
Saat 12130: PlA.kla Türk musikisi. 

12,50: Havadis. 13,05: Mumtelif plik 
neşriyatı. 14,00: Son. 
Akşam Neşriyatı: 

Bir $ey Çalmamış ! 
Dün nöbetçi üçüncü ıulh ceza mah

kemesinde, tramvayda bir hakaret 
davasına bakıldı. Suçlu Nesim ve da
vacı tramvay kontrolu 93 numaralı 
CelA.l. 

Saat 18,30: Plakla dans musikisi. 
19,30: Afrika av hatıraları: S. Sala
hattin Cihanoğlu tarafından. 20,00: 
Rifat ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30: Ö
mer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45: Safiye ve arkadaşları tarafın
d!!!,_ TUrk musikisi ve halk şarkıları. 
(&at ayarı). 21,15 Orkestra. 22,15: 

Dün nöbetçi Cürmü Mefhut ı----------

Aaliye ikinci Ceza mabkemeain-' p z • HAkim, ıuçlu ile davacmın barış
malarını teklif etti, fakat davacı da
vasında ısrar etti ve hadiseyi i<)yle 

• bir yankeaiciliie tetebbüa da- o l s e 
--~· bakıldı. Suçlu Ye dayacı 

anlattı: 

"- Suçlunun yanında bir erkek, Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günUn programı. 22,30: Plikla solo
lar, Opera ve operet parçaları. 23,30: 

*-im" ıoW•ı diler. Dayacı Mahmut, mü. 

İt bir uker; suçlu da Cemal 
• de biri. Önce davacının hü
eti teabit edildikten aonra, bi-

1UÇ(u7a IOJ admı sorduğu 
f67le bir cevap aldı: 

-Çalar. 
Herke.te tatlmılık. Suçlu tek-

-Adım Cemal Çalar. 
llAJrim, hafifçe gtllilmledi: 

Oflum, sen bu soyadım deği§tir, 

bir kadın ve iki çocuk vardı ve bera-

7 k t berce seyahat ediyorlardı. Kontrol et 

O a mek üzere Atlkalipapdan tramvaya ' Günün Program Ozü 
bindim. Evvela suçlunun yanmdakl BitUs, (TAN) - İstanbul festival "Uçayak,. El!zfzin tek figürlü bir Senfoniler: 
arkadaşma bilet sordum. "Arkada., komitesi, bu 1eneki eğleneelere öğret oyunu iken Sadi G'ilnel bunu ıslah 

Vu rm US 
dedi. Ona da sordum, "önde,, dedi. men Sadi Gün li d t t-f·tir etmiş ve figürlerini yirmi yediye çı- k 16,15 Roma kısa dalgası: Senfonik 

e ave e ~ . onser. 18 Varşova: Filharmonik ta.· 
Ben de bu muamelenin dojru olma- Sadi Gtıneı, Şarkın meehur ''Uç k~rmış~ır. Ayni zamand~ oyun~ has kım (Leh eserlerinden). 22,30 Lille. 

, dığmr, yak131k almıyacafmı llSyle • ak 0 bır müzikte Dıdas etmış ve 'Uça. Limoge, Toulovse: BUyük senfonik 
DUn nöbetçi cürmü meşhut mahke dim. Bundan muğber olan Nelim, ba· ay " Y11Dıınu öfretecek ve bu o- yak,, oynandığı her yerde rağbet ka konser. • 

meeinde, vazife halinde blr llsi na küfretti.,, yun festival progremına konulacak- zanmıştır. Sadi Gtlnel, bu oyuna dair lla.llf KODSerler: 
dövme davuma bakıldı. po Suçlu küfrettiğini itiraf etti. Son- tır. bir de kitap yazmış bulunuyor. 71 , O Berlin kısa dalgası: Rik. 7,30 

Mahkemeye davacı polis Mustafa. ra, hadisenin Uç plıidi dinlendi ve Orkestra konseri. 9,20 Parls kısa dal 

euçlu olarak ta bakkal Memduh ve neticede hlkiın Neeiml 3 gün hapse Kadınların Gengleıti- Bır muh 'ar gası: PlAk. 9,45 : Keza. 10,30 : Keza. 
kafnbiraderi Hasan getirildi. Polis 1 llra da para cezaama mahld\m etti. tı 11,50: Keza 13 Paril kua dalgaaı ; 

Son. 

:vacı, KurtulU1tan tramvaya bin- 0 • .. T"' • • J • j • 13,10 Bükre.ş : Eğlenceli plak musi-Mustafa davaamı anyle anlatb· rllmelerlnde Bir Muc·ıze ı k f d Plik. 14,15: Konser nakli. 15: Keza. 

Taksime geldiği sırada arka - Küçukpazarda bir bakkal Yoksul Çocuklar l~in ev l euııı l kisi. 15,30 Roma kısa dalgası: Ha.fit 
ığa çılmwJtı. Orada dalgın du- M~duh v~. Gece saat 9,25 geç- 'I" Dllnyanı:n en büyük profesörleri mıusikl. 16,05 Prag kısa dalgası: Or-

en, önünde bulunan btrl8i, ona tiği halde dukki.mnı kapatmadığını genç ve kuvvetli hayvanların hö- Fatsa, (TAN) - GöWer muhtarı keetra. 16,25 : Keza. 16,80 Pariı kısa 
iaaret •-f·ti Da cı bir de gördüm, hakkında zabıt tutmıya Bir T eberrÜ ceyrelerinderı çıkardıklan özil insan- Salih, tevidf edilm.iftir. Hadise şu- dalgası: Şarkılı hafif musiki konseri. 
- eWAM9 • va ' ba,lamiım aırada Memduhwı kain lara qilıyara.k ölen kuvveti ve haya. dur: 18,30 Moskova: Karışık konser. 18,30 
bakmıftı ki, kencıtatntn olnıı· biraderi, ab!t tutmama mini ol • Çocuk Esirgeme Kurumu genel tı iade ediyorlar. Ayni esas üzerine Maliye tahsildan Mahmıut, bir ha- Roma kısa dalgası: Orkestra, sopran. 

il>Jr elin Uç permalı yan yarıya mak istedi. Bunun berine kendisini merkezinden: genç ve dinç hayvanların cildlerini ciz için Göller köyllııe gelmft ve Sali ı9,oa Bükreş: İskandinav musikisi. 
iglndeba~~1!!ı.a. mlaca y&· merkue göııdereceilm ılırada yüstl· Senelerdenb~ri Biga kolumuza pa· besliyen höceyrelertn ifraı ettikleri hl haciz yapmak üzere vazifeye ça- ~~ p:&~~ K:ır:.;U:tl~: ~}) 

ce ye...,. me tokat atımya yeltendi, sonra )ek ra yardımlan yapan Biga ahalisiıı- o kıymetli özU vesaiti fenniye ile ikin- ğırmıştır. Muhtar bu daveti kabul et- Bükreş: Nottara'nın idaresinde rad-
•ne elinin ucunda Cemal Çalar çiler geldi ve ber&ber merkeze gö • den Abdi oğlu Bay Ali bu kere Kunı- ci bir koruyucusu olan acıbadem ya. mediği için haciz gecikmiş ve Fatsa yo orkestrası: 21 Molkova: Karışık 

tilrdWc." Suçlu Memduh ta f6yle de· mumuza 8 dönümlük iki tarlasım te- ğı ile imtizaç ettirilir. Yağlı ve yağ- kaymakamlığı kendisiııi muhtarlık • konser. 21,05 Varşova: Asker; ban-
Çalar. inatla inlı&r ediyor. dl: berrü etmiftir. Bu Jaayır sever zata sız Hasan Acıbadem kremleri elde tan menetmiftir. Fakat Salih, resmi do. 21,15 Pette; OOrkestra. 21,40 

benim elim dejtldl. Diyordu •• Ben "- Bu polisin bana 7 lira borcu alenen teşekkür ederiz. edilir. Yüze, cilde sürWdüğU zaman mührü vermekten imtina etmiftir. Prag ima dalpaı: Orkestn (Berli· 
beraber tramvavda ...ıdivor- vardır. Bundan dolayı bana garezdir. muayyen adaleler gerilir yüzdeki ç • Nih t UhUr ia ı· d al oz, R. Korakov, Cassado}. 22 Mlllno-" .. ., . , u aye m • zor e m en m- Tornino veeaire: Bando muzika. 

Birinin 275 Icurutunu çaJmlf)ar. Saat henüz dokuz olmuştu. kurlar büyük düzen alır. Açılan me. Dl1' ve cürmümE!f}ıut mahkemesine 2215 L&ypzig: MuaJHmJer ll:>irliğl ko-
abıkalılık var. Hemen J&kam• 8uçlu 11uuı da dedl ki: T, akyada samat k~panır. cud ellıtikiyetini ka- sevkedilmiştir. ~u. piyano. 22,45 Bükreş: Sakso • 

• IftiradJr bu. ,._ Ben KU~ karakolua git zanır. Çıl ve lekeleri kökün.den temiz fon, balalayka kuarteti, orkestra. 
lldllenln biricik phidi olan 14 mek iltedim. Halbuki pc>lia Mustafa Hayvan sergisi ler, 60 yqmda bir kadmm bu krem 22,50 Pefte: Clgan orkeetruı. 23 

Yorgt, davacmm, Çalarm e- beni merkese götilrtlyordu. Merkez- ile buruşuk yüzünü gang bir ımm ciL Y ıUardan Sonra Roma: Oriceltra ,piyano. 23,40 Pet-
: "Polfl!,, diye bafırdıtı· de döverler diye korktum, kurtul • Açılacak di kadar tazeleştirir, ve dUzgUnleşti- te: PWr 'koMeri. 

Vab.mn evveliyatım bi· mak için çırpmırken elim polise te- rlr. Bu hal tecrübe ile sabittir. Ha- B f K d 1 Opere.lar, <>Peretl~. 
aadilf etti. Buna tokat vurmadım.~ Tn.k;yCLÜ& bu aonç lllı!ıjull. lıa~yvca.u -.n .L..ı. • .ı..- ---•cıı ~ıouw~n gı.t• u uıan ar es er "-V•"-~ v 1.Ya.llCI • .C.ilUt:1 uuyuuııı .n: 

eme, yankesiciyi yaJrahyan Bundan 90DI'& Wfıenin f&hitleri panayırlan açılacaktır. Ağtı8tt)Sta ulleetirir ve ihtiyarlan gençle§tirir. Izinir, (TAN) - Bura darUlAceıe- man operalalımüa.~ 
memurunun galin1muı içhı bat ve bekçiler dinlendi, Hepli de Has&- Babaeeki, LWeburgu, Li.peeki, Vi• Kadınlara fUsunki.r tatlı sıcak bir ca- sinde hastabakıcılık eden Nazife, it- Nis: Opera piyesi nakli. 

blraJaldl. nm pou. K~ tokat vurduğu- ze, Saray Merkezlerinde ve Eylfilde libe verir. Cins! cazibeyt ziyadelee- gal zamanında Sumf1rlıktan kaçarlar Oda MusDdal: 
nu qlediler. Çalaakkale • Qmarh, Çerkeaköy, Ke- tirir, fakat acıbadem yajı kreuüni ken kaybettiği ve o zamandanberi 15,25 Praı kısa dalpal: Yaylı _.. 

Baht ı,ı lınlıl 
lçtınctt IUlh cna mahkeme

.-uıa lotarya oynatmaktan 
- kiel geth1lclt. Vüan, Baki 

Bllyturadada dlm111- Va • 

llahü:eme ima bir müzakereden p.n, Uzwıköpril, Bayrebolu, Klrkla· -pmak N\k ... nn olup bu bir eanat ve aradığı halde bulamadığı kardeşi lar kenteti. 19 Pqte: PiPyano triyo-
B h 18 b'tir .,- ır- a~· N . · ıuı. su. 21,25 Bttkref: Oda musikisi kon• 

llODI'& ~ıan~ eni1z yqmJ ı . reli Pehlivanköy, Malkara ve Çor- fen meıeleeidir. Bul ıtriyatçılar acı- azmıye ile burada teeadu.Lcn tanJllP seri (~· k) 22 2111: n-- ,_ __ dal· 
medfiini gözonünde tutarak dört lira luda, nı...:-ci+ ... ....; .. .:ı... Tekı"M .. ~da ve buluştular. gasL. .Ll'vora • • ~ ~ ~-- &ADA 

DU"m ~.uawç .. ....._ badem esansını vazelin ve buna ben-
Mlaıen kurut para cezuma mahkfim ikinci.teşrinde Pmarhisarda birer zer yağlarla karıştırarak acıbadem ya --=---------• Resitaller: 
etti. hayvan panaylri açılacaktır. Bun • ğı kremi namı altında satmak iBterler. 19,1& V&l'lova: Şarla realtalk 

dan başka 19 Ağustosta LWeburgaz, Cildinizi acıbadem yağından yapıldı- (Pllk). 22 Roma: Şarkı resitali. 22,05 C"Askerlik ışlerim--1 

Askerlik Daveti 

6 Eylfilde Edirnede ve 25 Eylfilde ğı asla malftm olmıyan acıbaaem ya- Prag kısa dalgası- Halk 9arkılan va 
Çorluda bire h m•f Y"-1a k YAZILI NJZ 1 orkestra. 22,10 BUkre8: Poenuu ta-ı r ayvan ser&... '"'!" .. • ğı kremlerinden koruyun, a Bi halde rafından şarkılar. 22,40 Viyana: Jt)e 
caktır. yüzl1n eamerleştifini ve tUylendiğtnt Kmlay haftau ı temmuzc1a sef Marks'm 9arkılannda.n. 23 Var· 

görürsünüz. Yağlı Hasan acıbadem ba§Jıyor. Hepimizin her vakit ş0va: Şarta resitali. 
kremini gece yatarken yağsız Hasan yardımma kopa Kızdaya üye Dans Mmlldsl : 
acıbadem kremhıl 1abahlan lralkmca 1111: ,,.,__ 23 ,,.11: o.... 

nde, bunun kumar olma- 333 doğumhılarm son yoklamaları· lznik Hüktmet Doktorluğu 
talr talih iti olclufuııu _.ayledl. na ı Temmuz, 937 tarihinde başla- Iznik, (TAN) _ Eekidenberi hal-

Bakl de, kendilbıin bu it- nacaktır. Bu doğumlularla muamele-
bulunmadJğmı IÖ)'ledl ve ye tlbi diğer doiumlu erabn h1lvl • lan sevdiii Dr. Ku9ta.fa l'ehmi Der-

pı.terdi. Muhakeme, bu ta· yet cUzdan ve mektep vesikalarile man htlk6met tablplll1ne tayin olun-
lıllbl lgiıı bqllne kaldı. ıubeye milracaatlan. mut ve vazifealne ~. 

.,; ~ ~-& kısa da.lgall. ,Vtl ...... 
ytızlerine Biiren her Bayan cildlerinde ıasa dalguı. 28,50: U.ypzig 
bu btlyQk dei'ftkliti göreceklerdir. Muhtelif: 
Her genç bayan teninin güzelliğim, san kremlerile idame ettlrebllecefint 19,30 Rom& kıl& dalpm: Arapp 
teffatiyet ve letafetini ancak bu Ha. unutmasın. ve Rumca mU8ildli program. 

sun uz. 
- Bilmi1orduk. Fakat ölrendik. 
- Billkia bU.btlttln öfrenememişatntı? 
- Demek siz biliyoraunuz? 
- Ştiphesisl 

- Biz de öğrenelim o halde? 
Refik Tekin Kadınnı bu tstlhzah ı6zllne ehemmi. 

yet veremiyerek söliintt bitlrcll: 

ı -No. 41-
- Erden Bey, merhum Abbas Efendiyle H&fm 

Hanımm oğludur. Fakir, zengin, lclz, kavl, b11tiln 
- Evet Işte kaymakam bey DUl'ada. SöJfesinler, 

evvelce ne ıds onu, ne o sUd. tammıyord.u. Sebebi ne! 
Ar.ada ne oldu ki, gördüğilntlz yerde biç yoktan me
sele Çlkanyonunuz? 

- Arada hiçbir aebep yok. 
- Olmaması kabil değil. Niçin bana çatrmyorsu-

nus? Nloin bir başkasına o kadar hUcum etmıyonu
nua? Fakat aözlerime müteessir olmaynm, hUrmet
le aöyltlyorum. BUtUn bunla.1' mutlaka bir kurt yent. 
ğine deWet eder. 

- Aradakl meseleyi ınl anyommuz? 
Hacı Zeynullah, SJcak mangal Uzerbıe oturmut gt. 

bi bir hal aldı. Ivramp km'&lllYor: 
- Ola.fan işler efendim, pçer geçer. 
Dlye Kadıya bakıyor, k8'1&rile, g6zlerlle, dudakla.· 

rmın uçlarlle tpretlet ediyordu. !tetik bml1an yan 
ıözle g6rdtı ve bttsbUttln meraklandı: 

- Oy!e ya, bJr dost ve bir htırmetklr llfattıe bun.
lan &raff;lrlyonım. 

- Peki peki Refik Bey! Geçenlerde Kuap Deli 
()amam ıa,ımtan kim idi? 

- ? .•• 
- KHlpt.e yaptığı iliıı bir marifet oldufunu nııa

rak koltuklarım kabarta kabarta oturan kim idi? 
Bacı Zeynullah boynunu bllkerek kaymakama 

baktı ve ..mı çıkarmadan dudaldannr lmmldatb: 
- Aman, lldelhn. 

Demek istiyordu. Refik biraz daha kurcaladı: 
- Erden Bey ml? 
- Oyle ya .• 
- mo un.netmem. 
- Oyle ise söyle Hacı Efendi! 
Hacı Efendinin suratı kireç gibi oldu. Nefeei da. 

raldı. Boynunu bükerek yalvaran bir gözle Xadlya 
baktı. Kadı: 

- Peki, söyle Hact söyle! Mtlslihna.nam, bildiğini 
söyle! Bana eöyledilfni söyle! Kaymakam Beyin itit 
tiğfnl söylesene! 

Sonra ytlzbaşıya dönerek: 
- Refik Bey, Retık Bey! Sen ııavaı ııareat eaeıı 

hlJdmlerden detmm. Bilmediğhn, kani olmadıimı 
meeeleye vaz.'ıyet etmeın ! 

- Peıtl, l&ldtt Erden Beyin bunJan yapmama da 
bir .eep olmah. 

- Sebep daima 1ebep •• Elbette var: Muhalif ol· 
mak! Muvafık olantara htıcmn etmek. Memlekette 
hltktmet Jrunet:ini, haysiyetini kırmak. Devleti şira
ze! tntlzamctan ... 
ftzbqı litemtyerek gttlmeye bqladı ve : 
- Erden Bey ml muhalif? Dedi. Erden Bey mı 

bunlan yapıyor? B8yle eeylerl istiyor?. 
- Oyle ya.. itte eııtttefl burada. • 
- Benim emtteeDe itim yok. Yalnız 111 var ki m 

Erden BeJlıı kim oldutunu ıer;ekten bilmiyorm\11-

memleketin kalbinde yer! olan iki hakiki ruh asale
tinin bir nttmuaesi.. 

Sonra mensubiyet iddiasında~cemi
yetin en genç ve en fedıUr m 

Daha soura Türkocağımn naer eyeti aesm-
daıı.. Erden Bey hepsinde evvel ltlriııci deriCede 
çlkmı9 veya g1kıllak.Uzere olan bir Türk doktoru .. 

- Bunlar sizi»;"kavli ınUcerrediniz. 
- Peki.la. Kabul ediyorum. Ya HaCI Efendinin 

kavli mtıcerredine siz naad bıamyo1'81ll1uz?. Haol 
Zeynullah söylerse doğrudur da.. Yflzbafı Refik T .. 
kinin doğru IÖZÜ yalan mı? 

- Beıı yalaD aöylUyonıunuz demiyorum. 
- B&,ka mi.Da Çıkmaz kl bundan. 
Refik Tekin kısmıştı. Bacıya ~elik bakarak: 
- Sen, dedi. Erden Beyin enişteeisin değil mı? 
-Evet. 
- Teeuilf ederim 88.D& Hacı! 
Kaymakam, bqiğiııde uyanan hasta bir çocuk 18. 

sile, bahle karıttı: 

- Bir suitefehhUın 018& gerek efendim. Bu ıf'bi 
vakalar ne kadar ... 8ey efendim. Balit görUlmelidir. 
Arad&ki anlal&Dl&mazlık efendim.. Şey çabuk.. lhti• 
mal ki llikal hiddetle •• Hani ,.y .. Belldenl• kalır• 
181·• kapanmalı değil mi ybbafı beyT 

(Arkalı ftl') 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
T AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olrruya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Chautemps Hükumeti 
I= an a bu def aki kabine krizini 

kolay atlattı: Mali kriz yü.. 
zünden istifa eden Blum'un yerine 
ayan azasından \'e radikal so yalist 
partisi mensuplanndan Chautemps 
yeni kabineyi teşklJ etti. MaJQmdur 
ki Blum kabinesi, komünistlerin yar. 
dımma da) anan bir sosyalist ve ra
'dikal so ~ali t hükfuneti idL Chau. 
temps kabinesi de komünistlerin 
yardımına dayanan radikal sosyalist 
ve so yalist hükfunetldir. Bundan 
başka, ) eni başvekil, Blum kabi
nesinde de\'let nazın idi. Blum da 
yeni kabineye başvekil muavini ola. 
rak girmiştir. Sonra !;Ok ehemmiye~ 
ll olan bir nokta da Delbos'un yeni 
kabineye Hariciye Vekili olarak gir
mesidir. Yeni ıkabine ile eski kabine 
arasındaki iki bariz fark, başvekale

Köy kadınının 
Tesbit etmek 
Çarşaf yerine 

Giyeceği şeyi 

Henüz bilmiyor 

kılığını 
lizım 

te sosyalist Blum yerine, radikal sos .---------- YAZAN:----------~ 
yali t Chautemp 'in, Maliye Veka
letine de Auriol yerine Vaşington Bil. 
yük elçisi Bonnet'nin ge~mesidir. 
:Ve belki de ehemmiyetli olan nok
ta, Basvekaletten ziyade Maliye \' e
kletbıdekl bu tebeddüldür. 

Blum, iyan mecll inin ve parla
nıentonun karşısında değil, frangın 
karşısında mağlfıp olmuştur. Ajans 
haberlerine bakılacak olursa, eski 
başvekil, mali salahiyet meselesi 
Jlakkmda a) an tarafından verilen 
karan itimat meselesi bile yaı)mış. 

trr. Bu karan Ö~'Tenir öğrenmez, der
hal istila etmiştir. Eğer Blum ikti
darda kalmak 1 fe eydi, mağlfıbiye
ti itiraf etmezden e\'\'el binbir poli
tika mane\Tasına müracaat edebilir
di. Fakat hazan iktidar, buna sahip 
f'la:(lla.rQ'I @lleriııde Yanmıı kömUr 
ııaJllll aln'. Yaruıatm ma&l'Ala ama.. 
yet etnıediği, ermayenin memleket
ten dışan kaçtığı, frank kıymetinin 

Ra.rSrldığı bir sırada Blum Dctidan, 
hem sermayeye itimat telkin edecek, 
hem de bir sene zarfında yapılan l!;· 
timai ıslahat programında geriye 
doğru adım atmıyacak ellere bırak
mak istemiştir. Chautemps hükfime
tinin bo~ le bir kabine olduğu, Fran. 
sız kam oyu taraf mdan gösterilen 
kabulden anla ılmaktadır. itimat 
meselesi bir psikoloji meselesidir. 
Blum bir senedenberi yaptrb'l birta. 
knn içtimai ıslahat ile sermayeyi ku
rutmu~tur. Gerçi birkaç ay en·eı 
buna benzer bir kriz ıkarşısında ar
tık içtimai ıslahat programında bir 
tevakkuf de\Tlne \anldığım bildir. 
mi ti. Fakat im, ermayeyi tamami
le tatmin edemedi. Arkasından yeni 
tecrübeler için geniş salahiyet iste. 
yince a) anın muka\ emeti ile kal'§ı

laştı. 

Chutemps'm hiikômeti, Blum'un 
esasen bundan sonra takip etmeğe 
karar \'ermiş bulunduğu siyase~ ta
kip edecektir; yani içtimai ıslahat 

Meziyet Çürüksulu 

A rkadatımız Vali Nured
din, eti Bayan Meziyet 

Çürüksulu ile Anadoluda yer

lettiler ve bunu bir f ıraat bile

rek beraberce iç Anadolunun 

bir çok yerlerinde tetkikler, 

müfahedeler yaptılar. Bu tet

kik gezintileri esnasında bir

çok memleket meselelerine 

yerlerinde el koydular, bu me

selelerin mahimlarını, meçhul
lerini bulmıya calıttdar. Ba
yan Meziyet, bu meseleler ara-

sında hilhaıa Anadoluda ka

saba ve köy kadınının kıyafeti 
üzerinde durmut ve hunu bir 

yazı ile de teabit etmittir. Ba

yan Meziyet, yaz11ında, bu

günkü kılığı tenkit etmekle 
kalmıyor, ortaya, yeni kılık et. 

rafında bir fikir de atıyor. 

Şüphesiz genit bir alaka uyan

dıracak olan bu yazıyı fU ıü. 

tunlarda size de okutmuf olu. 
yoruz: 

Köylü kadını kılığı diye bir 
mesele karşısında bulunu

yoruz. Ankara, lstanbul, lzmir gi
bi büyük şehirlerimizde yaşıyanlar 
bunun ne demek olduğunu belki i
cap ettiği derecede kavrayamazlar. 

Fakat kasabalarımıza, köylerimi-
ze ayak basar basmaz, insan der
hal köylü kadın kıhğınm sakilliği 

ile karşılaşıyor. 
Büyük Onderimiz Atatürk, Türk 

erkeğine, bütün vuzuhile "şapka 
giy,, irşadında bulundu. Bu emir 
müsbct olduğu için, erkek yurddaş 
larnnızm kılığı kısa bir zamanda 
diğer medeni insanlarınkine ben· 
zedi. 

Fakat kadm kıyafetinde yapılma· 
sı icap eden zaruri istihale, bele
diyelerin gayretine bırakıldı. Ta
biatile münevver bir zümre her yer· 
de derhal §allkayı benimsedi. La • 
kin geniş tabakalara hitap eden ma 
halli telkin ve teşvikler sadece 
çarşar gıyıneyıu,. .;ı .......... ı..~ ilı>a. 

ret kaldı. 

B u bir menfi irşattır. Yani 
eski kılı{ıı devam etme • 

mesi emrediliyor, fakat onun yeri
ne yeni kılığın ne olacağı tasrih e
dilmiyor. 

lşte onun içindir ki, bir kasaba
lı kadın gibi, pazara inen bir köylil 

kadın da ne kıyafete bürünmek i

cap ettiğini bir tilrlü tayin edemi
yor. Şaşırmış vaziyettedir. Bakı· 

yorsunuz: Çarşaf devrinde pe
lerinini çenesi hizasına ıg • 
neliyen ve yUzünUn şeklini meyda
na çıkarmakta mahzur görmiyen 
kadın, timdi artık alelade tUylU ha· 
mam havlusuna veya yol yol çizgili 
peştemala sarılıp ancak tek gözil
nü meydanda bırakarak sokakta do 
!aşıyor. Etek kısmmı örtmek için 
de yine kat kat peştemallan beline 
düğümlüyor. Bu ı>e§temallı kılık, 
eskiden Türkiyenin pek mahdut 

Vepeıtemal 

essilf çarşafı terkeden ekseri ka • 
dınlar tarafından benimseniyor. 

Türkiyenin ileri cereyanları or· 
tasında bu hem pek aykırı, hem 
pek sakil bir manzara teşkil et -
mektedir. 

Fakat bir bakıma da köylü ka
dına hak verilmelidir. O, bir mo
distin yaptığı şapkayı tabii şehirli 
hemcinsleri gibi giyecek değildir. 
Esasen dünyanın her tarafında 
köylü kadınlarının kendi çalışma 
ve yaşama §artlarına uygun kılık
ları vardır. 

1 
• şte bugUn köylU kadınlar a

rasmda gezerken hayli za. 
mandanberi zihnimi tırmalıyan bu 
müşkülü birdenbire halleder gibi 
oldum. Aklıma şöyle bir fikir gel
di. Bilmem ne derece doğru bulu
nur? 

Belediyeler yalnız "çarşafı çı
kart,. demekle iktifa etmeseler de 

Çarıal ...• 

gir!,, Deseler. Tavsiye edilecek kı
yafetler ise, mesela, baş için, de
ğirmi şeklinde renk renk mendil
ler olsa, her kadın istediği çeşidi 

seçip başma arkadan bağlasa, ica
bına göre şalvar, icabına göre bol 

büzgülü etekler yapılsa. Fakat bun 
lar gelişigüzel değil de, ressamları 

mızın zevkinden çıksa ve alaka
dar mesleklere mensup güzide bir 
hakem heyetine arzedildikten son
ra bütün belediyelere tamim edil
se ... 

B unun bir de devlet sanayii
ne faydalı tarafı olabilir. Er 

kek köylüler için yerli mallar pa
zarlarında gayet ucuz ve sağlam 

elbiseler satıldığını biliyoruz. Bu 
köylU kadın kılığı da seri halinde 
imal edilmek suretile ucuza mal e
dilebilir. Faraza bir baş mendili 
teşvik için ~eş kuruşa haydi haydi 
yedi, yedi buçuğa satılır. Bunların yerlerinde cari iken şimdi maatte-

erkeğe "şapka giy,, denildiği gibi, 
kadına da şu kılıklardan birine 

eahasmda şimdilik yeni adım atıl-------:-.:__---------------------------------
nu3 acak. Liberal yollardan ~iiriine-

bilhassa sağlam, olmasma ve sol
mamasma dikkat etmeli, ve ima
latta ilk önce medeni gayeyi gö
zetmeli, fazla kiir aramamalı. 

rek mali 'azlyetln ı lahına !,'-81ışıla

cak. 
Dış Politikara geJince; Delbos'un 

llariciye Yekilliğinde kalınası, bu 
sahada hiçbir deı;>işiklik yapılması 

mutasaV\'er olmadığına en bü)iik 

garantidir. 
Fran anın bu krizi ~abuk atlatma

sı A\TUJ>a sulhü namına hayırlı ol. 

muştur. Çünkü Jt"ransa A\Tupanm 
politika ha) atında birinci derecede e. 

hemmi) etli rol oynadığından bu 
meınlekettekl kriz derhal hafif ter. 

YiNE 
"ihtikar,. Büyük Harbin ba-

şmdanheri kafalanmıza dank et
miş, canımızı ç.ok sıkmış, içtimai 
hayata çok 7.arar \·ermiş, adeta 
içtimai bir huy olmuştur. Ara.. 
dan yıllar g~ti, devirler sürük
lendi, inkılaplar oldu, fakat "ih. 
tikfır,, lstanbulmı bozuk kaldı
nmlan, mikroplu sütleri, yıkık 
evleri gibi hala ya.,ıyor. 

Hatırhyaca.ksmız: Yeni ölçU. 
Jer kanununun ilk tatbik günle· 
rindeydi. Hiçbir ilmi ve riyazi 8İI. 
t.eme uymıyan şu mahut okka, 

dirhem ve batman denilen öl~ 
ler, fes ve püskül acibeleri gl-

iHTiKAR! 
Yakamız 

Ne Zaman 
Kurtulacak? 

o zaman, lktısat Vekaleti, bele. 
diyeler ve sair ma.ka.rnJar, hemen 
"ihtikar ile mücadele,, ye ba.,ıa
dılar. Bozuk teraziler t.oplandı, 
hileli dirhemler bulundu. Ve sai
re \'esaire .. 

da at oynatmıya başladı. Bunun 
üzerine kanunlar ~ktı, şu ve bu 
tedbirler alındı, amma lhtikilr 
şeytanı, yapacağım yine yaptı. 

Bugün de bir benzin ve petrol 
meselesi ve bu meselenin de ya
nında )ine bir "ihtiklr,, hokka. 
bazlığı karşısında bulunuyoruz. 
Hükfimet, birçok mak-ul sebepler 
karşısmda, kendi hazinesinin va
ridatından fedakarlık yaparak 
benzin ve petrolü ucuzlattı. Fa. 
kat benzin ve petrol satan kum
panyalar derhal "ihtikar., bezlr
ginlığryla ortak oldular, ,.e hü. 
kfımet, belediyeler, ticaret oda
lan yine bu ihtikir ile mücade
leye koyuldular. 

Acaba bu, niçin böyle oluyor? 

Bunu söylemekle maksadım ku
run vusatai bir içtimai sınıf üni
forması tavsiye etmek değildir. Bi 
15.kis, her vatandaşm kolaylıkla gi
yebileceği güzel, ucuz, elvan, eş

kal elbiseler olmasını tercih ede
rim. 

Verimli tarlalarımız, çiçek gi
yinmiş köylü kadınlarla bezenme
lidir. 

lzmitteki Eski 

Eserlerin Tamiri 
İzmit (TAN) - Evkaf umum mU

dUrlUğU tarafından gönderilen bir 
fen heyeti, Mimar Sinanm eserlerin· 
den olan Yenicuma camiini tetkik 

Gün do 
Kazası 

• • 
lhtıya 

Gilndoğınu3 kazas 
hakkında çıkan bir y 
tile kaza kaymakamı 
dan bir mekup aldı 

bunda diyor ki: 
"Gündoğmuş kaza 

ya kazalarından aYJi 
teşkil edilmi§ olup b 
safededir. Kaza ve 
çam ve katran or 
lup yemyeşil bir m 
Kasabada içilen su 3, 
den değil kasabanın 
edilir. Ve içmeğe el 
unııın u kasaba.ya bir 
fede bulunan değirm 
Sebze ve meyva tu 
mekle beraber mevs· 
cuzdur. Kasaba ve 
olduğundan halk 
bilmez. Kazada Pos 
rulmuştur. Memurl 
ikametgahlarında d 
icar edilen 2 katlı v 
nada görmektedirl 

,. 

Feci 
lzmir, (TAN) 

tep muhasebecisi 
ber lbrahimin dil 
olmuş, kendisini tr 
nldığı sırada ustu 
tür. Nuri, usturayı 
miş, likin ayağı 
milş, usturanın ke 
zını kesmiştir. 

B. Nuri, götürül 
sında ölmilşttir. 

lzmirde Oçü 
Kap 

İzmir, (TAN) 
Tahsinin sıhhi va 
zifesine adliye ve 
verilmiştir. Adliye 
terliğe ait evrakı 
dır. 

Bilecikte O 

~UClllimlİ~İ 
Bilecik (TAN) -

menliğine kabul i 
tir. Riyaziye imt" 
ve nyas bey öğre 
ri ve Nuri; tarih 
nına Tuzaklı öğre 
çe imtihanına da 
rih öğretmeni ola 
dir. Ta~iiye im 
memiştir. 

Ant 
Yeni 
Enst 

edilen geniş ara 
enstitüsü kurulac 
bir milyon lira ge 
mine, hükumetin 
vermesi herkesi 

Kızılca 

Hapi 
Kızılcahamam 

ki hapisane niha 
ya müsaittir. Fa 
dar mevcudu va 
elliye de çıkma 
on, on beşi anca 
alacak hUcrelerd 
bodrum katından 
pia koku da sıh 

Hilkfunet dokt 
hususta ~ir rapo 
makamlıkta vill 
liği vuıtasile, ha 
halle naklini Adl 

tip bir Avrupa krizi halini alır. Bu 
defa da iktidar Blum'un elinden 
Chautemps'rn eline intikal edinciye 
kadar geçen kısa zaman içinde A\'· 
rupa da bir kriz atmosferi içine atrL 
ıruştı. Fransız krizi uzun siirseycli, 
A vrupada vazi~ et karışabilirdi. 

Chautemps hükumeti teşekkül et-
tikten \e hele parlfımeotocla itimada 
mazhar olacağı belli olduktan sonra 
Fran a ile beraber A \Tupanm sulhe 
taraftar olan memleketleri rahat 

bl tarihe kansırken bütün dünya
nın kullandığı kiloyu biz de kabul 
ediyorduk. Fakat kilo ile okka a.. 
ra~ında bir.kaç gramlık bir fark 

Kontenjan sistemi yeni tatbik 
edlllyordu. Hükumet, Türk Cüm. 
hurlyetinin ticari müvazenesi L 
çin buna pek haklı olarak lüzum 
görmüştü. Başka devletlerin da
ha çok eV\•elden ~ektikleri güm
rük duvarlannı biz de örmiye 
ba.,ladık. Fakat bu sefer de · ·ın. 
tikir 1eytaıu, piyasa meydanm.. 

Çellk bir yumruk şu ihtikar ej. 
derinin kafa.~ını ne mman, bir 
daha hiç hortlamıy~ak ı:ekilde 
ezecek! 

edip fotoğraflannı almakta, tamire temiştir. 

aefes alını) a ba.5lamışlardır. 

\'Brdı. 1 te, bir kısım esnaf bu 
farkı halkın aleyhine ~e,·trnıl~·e 

yeltenmek suretiyle ihtikar li· 
ne kendini gösterml~ oldu. Ve 

Bunu merak ediyor ve bekli· 
yo1111 

muhtaç cihetlerini tespit eylemekte-
dir. 

Orhan ve Gebzedeki MusWapaşa 
camilerinin de tamir edileceği anla
ılmaktadır. 

Utakta 
Ufak (TAN) 

yurdu gençleri 
doğru,. piyesini 
sil etmi§ler ve 



) 
Milli Küme. Maclarınzn Son Neticeleri: 

' 

1 

G s. 
GALAT ASARA YI YE 
BESIKT ASLA BERABE 

• 

Besiktastaki , , Şeref Stadyomu 
Dün Yapılan İki Büyük Maçın 
eyecanına Kapılanlarla Dolmuştu 

( Yazan : Eşref Şefik J 
ların yerlerini buluşlannda çok 
muvaffak oldular. 

: 

\ 

Diln Şeref stadında yapılan iki 
maçtan, bilhassa Fenerbahçe -
Galatasaray çarpışması milli küme 
oyunlannm candaman idi. Son haf
talar Fenerbahçeyi arkada bırakan 
Galatasaraylılar dünkü maçı da ka
zanarak milli küme birinciliğinde 

yetişilmez bir hale geleceği umulu
yordu. Oyle ya, Galatasaray mu -
ha~mleri istendiği kadar gol çı
karıyorlardı. Ankara.gücüne karşı 
bir ziyafet kazasına çarpılarak mağ 
lCıp oldukları hakkında icat olunan 
çocukça bahaneye taraftarları da 
inandırılmıştı. Fenerbahçe hlicum· 
cularının ortaları netice alamıyor
lardı. Elbette böyle bir karşılaşma
'1a ziyafete filan gitmemiş bulunan 
Galatasaray muhaciınleri üstün ~ı-

cenahına geçirerek onu yakından 
kontrol ettirmek yolunu tutmuş -
lardı. Niyaziyi içe alarak üç orta
nın daha yarıcı ve daha seri bir 
hale gelmesine çalışılmıştı. Fikre
ti de sol muavin yerine alarak sol 
açığa koydukları genç Orhanm ar
kasına usta bir destek ilave etmiş
lerdi. 

Galatasaraylılar da bir kere Hü
samettinin çıkmasile boş kalan ka
leye atamıyarak ilk mühim fırsatı 
kaçırdılar. !kinci fırsatı da topu 
paylaşamamak yüzünden başara -
madılar. Kale önünde şiddetli bir çarpışmadan ıonra kaleci kurtarıyor 

, kacaklardı. 

Fakat kim umardı ki, bir hafta
( dır kat'iyyen bir davete gitmeden 
lı maçı bekllyen Galatasaray muha
d cimlerinin dördü dün beklendiğinin 
~ ancak yüzde otuzunu oynayacaklar 
)' ve her on beş dakikada bir değiş-

tirilmek felaketine maruz kalarak 
y yapabileceklerini de şaşıracaklar -

dır ... 
'\ Gilneş - Beşiktaş maçına gelin· 

ce; Güneşliler maçın üçte ikisini 
Beşiktaş kalesi önUnde geçirdikleri 
ve muhtelif gol fırsatları yakala

ıc dıklan halde berabere kalabilmek 
~ marifetini göstermekle hlkim oy ; 
nıyan bir takımın berabere de ka· 
labileceğini halka tam manasile gös 
furmiş oldular. 

Dtinci devrenin son on beş daki
kasında Beşiktaşlıların bir iki gol 
yemiye razı olmuş vaziyette oyna
malarına rağmen de gol atmıyarak 

11topla gösterişler yaptılar. 
u 
cı'"enerbahçe • Galatasaray 

naçı 

Saat dörtte evvela Galatasaray
ulılar, onları takiben Fenerliler sa

h aya çıktılar. 
ır Hakem Nuri Bosut idi. Takım· 
'tar şu şekillerde yapılmıştı: 
• Fenerbahçe: Hüsamettin - Ya· 

gar, Lebip - M. Reşat, Angeli
dcs, Fikret - Naci, Niyazi, Ali 
Rıza, Esat, Orhan. 

Galatasaray: Avni- Reşat, Liıt
u - Ekrem, Hüseyin, Suavi -
~ccdet, Salim, Eşfak, Haşim, Bü
ent. 

Fenerbahçenin bu kadrosunda, 
darecilerin maksatları aşağı yu • 
tan hissolunuyordu. :M. Reşat gi
)İ en iyi muavinlerini Galatasara
ım en tehlikeli addolunan Haşimin 

Galatasaray takımının kadrosu 
hakkında bir şey söylemek müm -
kün değildir. Çünkü bilhassa ikin
ci devre hücum hattındaki çocuk
lara yer kapmaca oyunu oynattı
lar. Soldan sağa ve sağdan sola 

doğru bütün oyunclara mil· 
temadi yer değiştirttiler. Sa

lim gibi yalnız sürati ve atılgan
hğı ile istidadını göstermiş, fakat 
henüz tecrübesiz bir genç olduğu 

da muhakkak bulunan oyuncuyu 
iç gibi, hücum hattının şuurunu ve 
inzibatını yapacak Dir mevkie koy
mak esasen hata idi. Okuyucular 
zannetmesinler ki, bu hataya mağ
lubiyetten sonra işaret ediyoruz. 
Dünkü nüshamızdaki yazımda, Ga
latasarayın takımında yapabilece
ği tadilat hakkındaki şayialardan 
bahsederken, Salimin sağ içte fay
dalr ola.mıyacağmı yazmıştım. Hoş 
bu yanlışlığı on dakika fasılalarla 
diğer hatalar takip etti. Çocukların 
yerlerini dama taşlan ~bi değiş· 
tiren Galatasaray idarecileri tesa
düfen iyi bir şekil bulduklan za
ınan ondan da beş dakika sonra 
saparak hatalar serisinde ısrar et
tiler. Böyle çorba haline getirilen 
hücum hattının sürati mecali de 
aksine dün mutattan epey eksik i
di. Sol içte oyunu açıp kapayan ve 
usta bir muavin Reşat tarafından 
kontrol olunduğu halde vazifesini 
başaran Haşim de sol açığa geçi· 
rildikten sonra Galatasaray hücum 
hattının sevk ve idaresi tamamen 
Mevlaya teslim edilmiş oldu. Bir 
takımın belkemiği mesabesinde o
lan muavin hattı da. oyunun hiçbir 
dakikasında Fener muavinlerinin 
yansı kadar olamadılar. 

Oyunun cereyanı hakkında kafi 
fikir edinebilecek şu malumatı ver· 
dikten sonra maçın ne şekilde de
vam ettiğini kısaca anlatayım: 

Uk devreyi sıfır sıfıra bitiren i
ki taknnaan Fenerbahçelilerin ha
kim oynadıkları zaman Galatasaray 
dan fazla idi. Fakat tPhlikeli 7.a -
maniada Ali Rıza ve Naci çabuk 
davranamadılar. 

Fenerbahçeliler ferden top kon
trolunda ve bilhassa verdikleri pas-

. . 

... _ 
-

işte .. top kalenin ağlanna doğru yürüyor: Gol! •• 

I kinci devre 

Srfrr sıfıra vaziyette ikinci dev
reye b~lıyan iki takım bu devre
nin ilk on dakikasında cenahlarile 
uzun paslarla işlemek tarzını güt
mek istediler. 

Fenerin ilk golü 

Onuncu dakikada bir ceza vu • 
ruşunu kale ağzın! doğru çeken An 

gelides, Galatasaray kalesinin ö
nünü karıştırmış oldu. Avninin ka
çırdığı topu, Galatasaray müdafa
ası on ınctre kadar uzaklaştırabil
diği sırada Esat yetişip Avninin 
beklemediği bir anda içeri vurdu. 
Maçın bidayetindenberi fevka • 

iade denecek gibi oynıyan Avninin 
müdafaanın önünü kapamasından 
yediği bu golle asabı hayli bozuldu 

Bu golden sonra Galatasaray mu 

Günq · Beş'ktaf maçından bir enıtantane 

hacimleri canlanmak istediler. Fa
kat hatlarırun boyuna değiştirilme-

si yüzünden yerlerini §aşırdılar, bi· 
ribirlerini bulamadılar ve eavret· 
ler böylece boş gitti. 

Fenerin ikinci golü 

Kırkıncı dakikada, sol açık Kü
çük Orhan çizgi üstünde bir top 
yakaladı. Galatasaray müdafaası
nın avta gittiğini zannederek du • 
rakladığı sırada topu sürerek ka· 
le ağzına kadar yanaştırdı. Ve ya
kından bir şiltle ikinci golü yaptı. 

Galataıarayın golü 

Oyunun son dakikasında sağ ıç 
yerinde pas alan Bülent sıkı ve gü 
zel bir vuruşla Galatasarayın bir 
golUnU yapmış oldu. Bu golden 
sonra da maç Fenerbahçenin 2-1 
gauoıyeı..1 uc ı..ııttı. 

Günef • Befifltaş maç~ 

Güneşliler oyuna başlar başla
maz açık , geniş ve derinlemesine 
uzun paslarla Beşiktaş kalesine 

inmiye başladılar. 
Çok ümitli ve güzel bir tarzda 

oynıyan Güneşin gollerim seyir. 
eller haklı olarak beklemiye !:>aş· 
lamışlardı. 

Güne1in golü 

Ortadan inen Güneş muhacim· 
Jeri Rasihin bir şütü ile birinci go
lü on birinci dakikada çıkardılar. 

Golün böyle beklenmiyen ve ani 
bir vaziyette oluşu Güneş taraf -
tarlarına büyük ümitler vermişti. 
Fakat sol iç Necdet Enverle bir '.;:tt 
pışma esnasında baygın bir hale 
gelerek sahadan çıktı. 

Birkaç dakika sonra tekrar gir
di. Faicat gol atacak elemanlardan 
Salahattin dün mutat oyununuıı 

yarısını oynamıyordu. Fazla ola -
rak hücum hattı gol fırsatlarım 

fazla paslaşmak ve fante1Jye kaç 

mak yüzünden neticelendiremiyor 
du. 

· Beşiktaşın golü 

Dünkü maç ekseriyetle kalecinin enerjiıini imtihan etti 

MiLLi KÜME PUVAN CETVELi 
rakımlar Maç Galip Berabere Mağltip Attığı Yediği Puvaı 

Gol Gol 

Fenerbahçe 12 8 2 2 30 14 30 
Galatasaray 12 7 3 2 35 22 29 
Be§iktaş 12 5 5 2 21 15 27 
Güneş 12 5 3 4 31 23 25 
Gençler birliği 13 5 2 6 25 24 25 
Doğanspor 14 4 2 8 28 48 24 
Ankaragiicü 13 4 2 7 26 34 23 
Uçok 14 2 3 9 26 41 21 

Kırk ikinci dakikada Beşiktaş 
sağ açığına geçen topu Rıdvan sür 
dü, Güneş müdafileri çekildiler. 
Rıdvan da rahat rahat ilerliyerek 
kalecinin tam kapiyamadığı köşe-
den beraberlik golünü attı. 

ikinci devre 

İkinci devre başlaymca, Beşik -
taşlılar GUneşin ilk devredeki ha-
kimiyeti kadar bir hakimiyetle oy· 
namıya başladılar . 

Bu devrede Güneş müdafaası iyi 
mukabele etti. Fakat yirmi dakika 
sonra Güneşliler de ağır basmıya 
başladılar. Maç mütevazin bir şe. 
kil aldı. 

Maçm son onbeş dakikasında GU 
neş hücum hattr Beşiktaş kalesini 
abloka. etmiş bir halde sardığı ve 
muhakkak fırsatla; bulduğu hald~ 
şüt çekememek ve fante· iye kaç-

mak ylizUnden beraberliği değiş-
tiremeden maçı 1- 1 berabere bL 
tirdi. 

Ankara da 
Bisiklet 
Yarışları 
Ankara 27 (A.A.) - Bugün şehı 

mizde 104 kilometre mesafede dör 
dil Konyadan ve biri de Kocaeli • 
den olmak üezere 16 kişinin iş. 
tirakile büyük !lir bisiklet yarışı ya 
pılmıştır. Talat ve Eyyübün de iş· 
tirak ettikleri bu yarış baştan ni
hayete kadar heyecanla geçmiş ve 
meraklılara çok güzel bir bisiklet 
günü yaşatmıştır. 

Konyalıları tai<riben beş dakika 
geride bırakan Ankara koşuculan 
80 inci kilometreye geldikleri za • 
man, ani olarak önlerine çıkan bir 
.m.otosikletlL.a.ralm:mnı:ın hir.lr~ ki-
şmm duŞmesıne sebep olmuşı;ur. 
Düşenler arasında bulunan Talat 
arkadaslarma nazaran biraz daha 

fazla ya;a aldığından yarışı terket 

mek mecburiyetinde kalmıştır. Ta.. 
lat, yarış dışında kalmak .suretilo 
devam edilen 104 kilometrelik mü.. 
sabaka neticesinde: 

1 - Orhan "Kocaeli,, 3 saat 9 da 
kika 10 saniye 2: Erdoğan "Anka· 
ra,, sekiz metre geride 3 : Yakup 
"Ankara,, tekerlek farkiyle 4 Eyüp 
"Ankara,, 5: Nuri Kuş "Ankara,. 
6: Ahmet "Konya,, 3 saat 14 da.. 
kika 7: Abdullah"Konya,, 3 saat 

19 dakika 8: Osman "Ankara,, 3 
saat 19 dakika 5 saniye 9: Bekir 
''Konya,, 10: İsmail "Ankara,,. 

Dünkü Bisiklet Yarışlar' 
Bisiklet federasyonu tarafından 

tertip edilen Bisiklet yarışlarınm 

7 inci ve sonuncusu dün YeniköY. 
ile Büyükdere arasında 96 kilo • 
metre üzerinden yapıldı. 

Neticede Süleyınaniyeden Ab
dullah 2 saat 37 dakika ile birinci 
Galatasaraydan Muhsin ikinci, Fe
neryılmazdan Turkun üçüncü ol • 
dulnr. I 

Bu suretle gelecek hafta Anka
rada yapılacak olan Türkiye bi· 
siklet birinciliği müsabakalannda 
Istanbulu temsile Abdullah ile Muh 
sin seçilmiş oldular. 

Adapazarı 

At Y arışiarı 
Adapazarı; 27 (Tan muhabirin

den) - AUı spor klübünün tertip 
lediği at yarışlarında tay koşusunda 
birinciliği Rızanın Ceylanı, ikinciliği 

Şehşedin Tufani halk koşusun 

da birinciliğı Rifatın Yılmall, ikıncı
liği Harunun !ılmazı, 2000 metre sU
ratte birinciliği Hasanm Tayyarı, i

kinciliği Ahmedin Mebrukü, 3000 
metre mukavemette birinciliği Reşat 

Kerem oğlunun Bağdadı, ikinciliği 

Seyit Ahmedin Tufanı kazanmışlar

dır. 
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Ruıyacla bir apor 
bayramında Sovyet 
cocuklarının yaptıkları geçit re•

mind en görünüş 

iSTANBUL MOSKOVA TAHRAN 

So~~~~ Ru~y~da [' SEYAHAT NOTLAR!: 7 """~ 
Kuçukler ıçın ~ Yazan: Suat Derviş ; 

• • 

Büyük işler 
Başarılıyor 

M uazzam bir garın kapısından içeri gir· 
dik. T &f merdivenleri çıktık, bir ta· 

rafı duvar, bir tarafı genİf bir bekleme holü 
olan bir koridordan geçtik. 

Hole doğru kıvrıldık. Ne müthiş bir kalabalık 
:var. Eskiden bir ~uçuk milyon olan Moskova nüfu· 
su köylerde ilk kolhozlar kurulmıya başladığı za
ıınan beş milyona kadar yükselmiş. işin ne olduğu
nu anlarnıyan köylüler evvela şehirlere hicret 
etmişler. Yavaş, yava-s meseleyi kavrıyanlar yi
ne köylere dönmiye başlamış. Fakat bütün mer -
kezlerde işe ve işçiye ihtiyaç olduğu ve Mosko· 
vaya gelenlerden büyilk bir kısmı da hayatlarını 
buralarda kazanmıya başladıkları için dönmemiş
ler. Şimdiki halde Moskova nüfusu dört milyon .
kadar varmış. Fakat, Sovyetlerde en büyUk bay
ramlardan biri olan 1 Mayıs bayramının arif esin
Cie olduğumuz için, bu bayramı Moskovada teside 
gelen halk ile bu gtinlerde Moskova nilfuzu da 
iha çok yükselmiş.. Arkadaşım istasyondaki bu 

t 

:JmUthiş alabalığın eeb4t:>ini 1 Mayıs bayrammm 
yakınlığı diye anlatıyor. Moskova sokaklarında anneler giinü 

H oliln dörtte UçUnde çocuklu 
insanlar yok. Masalara ve

)'a sıralara oturmuş, kadın erkek 
kalabalığı .. Fakat tahminen dörtte 
biri kadar bir kısmında yalnız ge .. 
beler veya yanlarında çocuk bulu. 
nan insanlar var. Tabü bunların 
büyük bir kısmı kadınlar .. Kadınlar 
için adi iskemleler konmuş, fakat 
kundaktaki çocuklar için beşik gi
bi uzun, dört tarafı ufak parmak
lıklar çevrilmiş koltuklar var. An
neler çocuklarını bu beşiklere ya
tırmışlar, kendileri de yanlarına o
turmuşlar. 

-Ah ne güzel bir fikir, eliyo
rum. 
Muhatabım: 

- Bu birşey değil diyor. Asıl 

hoşunuza gidecek şeyi şimdi göre
ceksiniz. Burada ancak on, on beş 
dakika kadar tren bekliyen annele
ri görebilirsiniz, çocuklu kadınlara 
ve çocuklara yapılan yardım çok 
daha bUyüktür. Buyurunuz içeri. 

Cam bir kapıdan içeri girdik. 
Dört ~eş ayak merdivenle ufak bir 
aralığa indik. Tam karşıda bir ya. 
zıhane. Yazıhanenin önünde orta 
yaşlı bir kadın oturuyor. Karşısın
da kucağında üç yaşlarında kadar 
bir çocuk tutan köylü bir kadın da 
ayakta duruyor. Yandaki sıraların 
tistilnde kundaktaki çocuklarını em 
ziren üç anne nöbet bekliyorlar. Ve 
dört beş yaşında bir kız çocuğu 

merdivenleri kendi kendine inip çı
karak oynuyor. 
Arkadaşım büroda oturan kadı

na yaklaştı. Rusça birşcyler anlat
tı. Memur hemen yerinden kalktı. 
Ve kendisini takip etmemizi söyle. 
di. Bizi müessese doktorunun yanı. 
na götürilyor J Ufak bir koridorda
yız. Bir kııpı açıldı. Beyaz önlüklü, 
otuz. otuz beş yaşında güzel bir ka 
dm dışarı çıktı. Kendisi hem bu teş
kilatın doktoru, ayni zamanda da 
müdUrU ... Arkadaşım beni ona ta
nıttırdı. Ve içerisini gezip görmek 
istediğimizi anlattı. 

D 'Jktor beni hem gezdiriyor. 
Hem de anlatıyor: 

- Bizim memleketimiz büyük
tür, çok geniştir. Bazan çocuklu 
bir kadın için Ult üste on gün, se .. 
kiz gün tren seyahati etmek icap e
divor. Gebe ve eımikli kadınlar ve 

kilçük çocuklar ıçın bu kadar uzun 
yolculuklara tahammül etmek, is
tirahat etmeden yola devam etmek 
fevkalade müşkül oluyor. Hele ha
zan basit köy ve halk kadınları için 
bir istasyonda on, on iki, hatta yir .. 
mi dört saat tren beklemek 18.zım 
geliyor. işte o zaman bizim teşki
liitımız onlann imdadına yetişiyor. 
Gebe. emzikli, veya yetişmiş çocuk
lu bir kadın için bu müessese dai
ma açıktır. 

Trenden indi mi, kaQ saat için o
lursa olsun, hemen buraya gelebi. 
lir .. İşte şu kapının önündeki ~üro 
da ismi, çocuğunun adı ve nereden 
nereye geldiği kaydediliyor. Ondan 
sonra şu gördüğünUz gişenin önün 
de durur. Ve annenin şu o
dada çocuğunu ayırırız. çocuk sıhhi 
bir muayeneden geçer, sari bir has 
talığı olup olmadığı anlaşılır. Eğer 
çocuk sıhhatli ise _ ekserisi sıhhat. 
lidir - hemen buradan banyo oda
sına götürülür. Orada tartılır. 

Buyurunuz, size oralarını göste
reyim. Yalnız şu beyaz pelerinleri 
omuzunuza almak IUtfunda bulu. 
nunuz. 

Bize verilen beyaz pelerinlere 
bürilnerek ve paltomuzu orada bı
rakarak, içeri giriyoruz. tık girdi
ğimiz yer ufak bir banyo salonu. 
Küçük banyolar var. Bunların bi
rinde bir anne çocuğunu yıkıyor. 

ötede bir hemşire yine mini mini 
bir bebeği tartıyor. Yıkanan ve tar 
tılan çocuğun her ikisi de ne ka
dar gUrbüz ... 

Küçük çocuklara karşı duydu. 
ğum zfıf beni yanlarına çekiyor. 
Pembe yüzündeki mavi mavi göz
lerinin içi gülen altı yedi aylık yav
ru .. Tam sıhhatli bir çocuk tabiili .. 
ği ve neşesile yüzümüze gülüyor. 

Ş imdi oradan çıktık. Bir baş
ka odaya girdik. Burada ca .. 

mekanlar arakasında teker teker 
konulmuş bir iki şilte ve çocuk 
karyolası var, fakat içinde bir tek 
çocuk yok. 

- Burası sari hastalıklılar için, 
diyor. Fakat bugün hiç bir hasta· 
mız yok ... 

Yandaki bir kapıyı açtı. Küçük 
bir oda.... Bir şezlongun üzerinde 
gebe bir kadın arkası UstU yatıyor. 
Bir koliyle yüzünü örtmllş, doktor 

izahat veriyor: 
- Uç gündür yolda imiş, bu ka

dıın .. Hem gebe, hem de iki yaşın
da bir çocuğu var. Tren kendisini 
90k rahatsız etmiş. Daha dört gün
lük yolu varmış. Fakat bir gün bu. 
rada istirahat edecek. Akşam saat 

ı dörtte bize geldi, çocuğu yatıyor 
i bile. 

Genç anneye yaklaşan doktor şef 
katle omuzunu okşuyor ve ona 
rusça bir§Cyler soruyor. Kadın ce
vap veriyor. Doktor anlatıyor: 

- Nasıl olduğunu sordum. Çok 
daha iyi imiş. Karnında altı aylık 
çocuğiyle Uç gün durmadan seya. 
hat etmek bir kadın için pek müş
kül birşeydir. Tren çok tutuyor • 
muş onu .• 

D oktor büyük bir buz dolabı
nı açıyor. Burada yanyana 

dizilmiş sterlize süt şişeleri var: 
- Bunu kadınlara veriyoruz, di

yor, bu suretle temiz sUt bulabili
yorlar. 

Şimdi yatakhanedeyiz. Mini mi
nilerin yatakhanesi. Her yatağın 
yanında bir de şezlong var. Şez
longların üstünde anneler uzanmış 
yatıyorlar. Yahut ikisi, Uçü bir ara 
ya gelmiş konuşuyorlar. Doktor: 

- Bu çocuklara müessesenin el. 
biselerini veriyoruz, diyor. Kendi el 
biselerini dışarıda bırakıyoruz. 

Bir başka salona girdik. Burada 
yalnız çocuk yatakları.. Anneler 
yok: 

- Bunlar birkaç saat burada 
kalacaklar. Onun için annelere mah 
sus yatak, şezlong filan yok. Bü
tün geceyi burada geçirecek anne
lere ayn yatak veriyoruz. 

• stasyonun 'başka bir kısmına 
1 gittik. Burası beş yaşından 

on iki, on üç yaşına kadar olan ço. 
cuklar için. 

Evvela bir salona girdik. Bu sa
lon çocukların yemek salonu. Du. 
varlar güzel resimlerle dolu. Ço
cuklar tarafından yapılmış resim
ler. Kenarda şair Puşkin için kü
çük bir sergi .. Çocukların, Puşki

nin eserleri hakkında yazdıkları 
tenkitler ve onun eserlerine ait yap 
tıklan resimler. Duvarda Stalin 
Yoldaşın QC>cuk kucaklıyan resmi. 
nin küçüğü. Duvarda annelere, ço-

Hava Ordumuzda 
Henüz Kanatlanan 
Yavru Pilotlarımız 

E ıki9ehirde H ava okulu
nun yıldönümü tören

lerinden ıonra 9ehre dönüyor· 
duk. Okul Komutanı sordu: 

- Bugünlerde talebemizden 
bir kıımı tek ba,larına uçmıya 
ba,Jıyor. Yarın ıabah erken
den meydana gelmek ve yeni 
kanatlananları görmek iıter 
misiniz? 

- Elbette isterim. dedim. Bura. 
ya bunu görmiye geldim. Sabah 
istediğiniz saatte hazırım. 

Altı buçukta yola çıkmayı ka. 
rarlaştırdık. Ertesi sabah ta saat 
altı buçuğu çalarken saniyesi sani
yesine otelin kapısı önünde buluş
tuk. 

Meydana vardığımız zaman iki 
kişilik bir tatbikat tayyaresinin bi
zi beklediğini gördük. Geniş mey. 
danın talebe uçuşları için ayrılan 
kısımları biribirinden uzak olduğu 
için uçarak dolaşacaktık. 

Her uçuş imkanı benim için yeni 
bir fırsattı, hazır duran kıyafete 
büründüm: Deri ceket, deri başlık, 
gözlük, eldiven ... 

Böyle kısa uçuş için paraşüte lü
zum olmadığını düşündüm. Fakat 
paraşütsüz uçuş yapılamıyacağına 

dair askeri kaide varml§. Bu aske
ri sahada, askeri bir kaide müna
kaşa kabul edemezdi. Paraşütün şe
ritlerini kollanma, bacaklanma 
kopçaladılar. Bu defaki paraşütüm 
rasıtlara mahsustu. Kocaman pa
raşüt torbasını bir anda göğüste 

ki iki yaylı kopça.ya geçirmek ve
ya tayyarede vazife görmiye mil 
ni olmasın diye çıkarmak ve otu
rulan yere koymak mUmkilndü. 

Ta.tbikat tayyaresinde rasıt yeri
ne yerleştim. Bindiğim hu tayyare 
Kayseri fabrikasının elinden çı
kan bir tayyare idi. Motörden baş 
ka her kısmı Türk işçileri tarafın
dan yapılmıştı. 

Rasıt yerinden mllteharrik ma
kineli tüf ek yerieştirmek Uz ere, in
ce ince tertibatlı bir madeni daire 
vardı. Makineli tüfek yerinde de_ 
ğildi. Fakat ateşleme vaziyeti aşi
kardı. 

Tayyare meyaan uzerınde yol 
alırken, ben bugünkü ma

nada harbin ne demek olduğunu 
düşünüyordum: Bir tayyare için
de, veya bir top ve tüf ek başında 
vazife gören bir insanın yaptığı 
ile filan ve falan nevi eşya istih· 
saline mahsus bir makineyi işle
ten işçi arasında ne fark var ? 
Ikiside kendisine verilen bir vazi
feyi yapıyor. ikisi de önün
deki makine ve cihezı işletme
nin vereceği neticeleri düşünmez. 

cukalara nasıl bakmak lfı.zımgeldi
ğini gösteren küçük resimler, bir 
duvar gazetesi, el ile yazılmış ve re 
simleri de elde yapılmış. Bu gazete 
buradan gelip geçen çocuklar tara
fından çıkarılıyormuş. 

Yan odaya girdik. Oyun odası. 
Bir kenarda çeşit çeşit oyuncaklar. 
En büyük oyuncak mağazalarında 
görülecek tenevvü ve bollukta. Kar 
şıda bir sahne, bir piyano .. Fakat 
bu salona da yatak koymuşlar. Ya
taklarda sekizer dokuzar yaşında 

kızlar ve erkekler yatıyorlar. Ya. 
nında bir yatakhane daha var. Bu
rada on iki, on Uç yaşında kadar 
çocuklar var. Doktor: 

- Bunlar biraz zayıf oldukları 
için Kırıma bir sanatoryoma giden 
mektep çocuklan, diyor. Bugün biz 
de yetmiş kadar var. Onun için o
yun odasına da acele yataklar koy
duk. Bu gece burada yatıyorlar, yi
yip içiyorlar. Yarın yola devam e. 
decekler. 

- Bütün bu şeyler için bir ücret 
var mı? diye soruyorum. 

Doktor gülüyor: 
- Hayır Madam, diyor, bu nevi 

şeyler için ücret alınmaz. Bizim 
için hakiki servet çocuklarımızdır. 

Onlara iyi bakmak için ne kadar 
çalışsak, ne kadar fedakarlık et
sek bize az 1?elivor. 

-. • 

Genç hava zabitlerimiz karada ve havada hep 

çalıfıyorlar 

Yazan: . 
Ahmet Emin 
YALMAN 

ve bunıardan mes'ul olamaz. Bir 
tayyare ve toptan çıkan mermi, fi
lan ve falan yerde duran insanları 
öldürecek veya yaralıyacak, bütUn 
bir aileye ve muhite ıstırap saça
cak. 

Fakat bu l:arekette bulunurken 
tanımadığı, bilmediği insanlara ıs
tırap vermek istemiyor. Yalnız bir 
tetiğe basıyor ve bir vazife yapı. 
yor. Yüzbinlerce, milyonlarca fer. 
din mihaniki hareketlerinden do
ğan bütün acıların ve ıstırapların 
bir tek mes'ulü var: O da bir ta
arnız harbttı · karar veren ve sulbü 
bozan adam veya adamlar ... 

Harbe mahsus bir aletin içinde, 
icabında harbedecek bir askere 
mahsus yerde uçarken, hep gözüm 
önünde harp sahneleri dolaşıyor, 
zihnim harbin manasına ve mes
uliyetine ait düşUncelerle meşgul 

oluyor .•. 
Bir noktada yerde bir kalabalık 

görülüyor. Bir taraftan bize bay. 
rakla işaret veriliyor. Komutan, 
birkaç ustaca devirle tayyaremizi 
yere oturtuyor. Biraz hız aldıktan 
sonra kafilenin önünde duruyoruz. 

Bunların arasında uçuş kıyaf e-
tinde talebe ile çoğu ayni kıyafette 
muallimleri farkediyoruz. 

U çuş muallimlerinden biri e
lindeki listeye göre uçuşla

rı idare ediyor. Ayrılan sahanın bir 
tarafında henüz tek başına uçamı. 
yacak talebe var. Bunlar çifte ku. 
mandalı tayyare içinde öğretmen
le beraber uçuyorlar. lnerken ve 
çıkarken muallim vaziyeti idare e
diyor. 

Fakat diğer tarafta iki günden 
beri kanatlarını açıp yalnızca uçan 
talebe var. Muallimler, yavrusunu 
ilk uçuran anne kuş sevgi ve şef
katiyle hareketleri takip ediyorlar. 
Her uçucu selametle yere inince bir 
c;;ok yUrekler geniş nefes alıyor. 

Birdenbire heyecanlı bir saniye: 
Bir tayyare yere yaklaşıyor. Mey. 
danın meyilli bir tarafına tekerlek
leri sürtüyor. Fakat bu meyili he
saba koymamış. Tayyare müvaze-
nesini kaybediyor. Bir an bir tek 
tekerlek üzerine kalıyor. 

Burulan sonraki anda ne olacak? 
Herkes dehşet içinde bakıyor. Us
ta bir tayyareci bile böyle bir teh. 
likeyi güç idare eder. Tayyarenin 
ba.şaşağı dönmesi, belki yanması 
ihtimali var. 

Y
alnız iki gündenberi tek ba. 
şına uçan yavru tayyareci, 

umulmaz bir soğukkanlılık gösteri
yor. Bir an içinde tehlikeyi takdir 
ederek tam gaz veriyor ve havala
nıyor. 

Bu korkulu maceradan sonra mü 
vazenesini kaybedecek mi?· Yoksa 
yere inmeye muvaffak olacak mı! 
öğretmenler biribirine genç pilotun 
ismini soruyorlar. Aldıkları cevap 

üzerine müsterih oluyorlar. Diyor
lar ki: 

- Mutlaka aklı başında kalır ve 
selametle yere iner. 

Bu teminata rağmen tayyarenin 
havadaki hareketlerini korku ile ta 
kip ediyoruz. Biraz sonra tayyare 
selametle yere iniyor. Tek taraf
tan yere çarptığı zaman yalnız li.s-
tik patlamış. 1 

Vaziyet şu: Yeni kanatlanan 
yavru pilotlar, ancak en basit uçuş 
şartları içinde dümdüz vazifeler ya 
pacak iken meydanın bir tarafınuı 
çok meyilli olması, manialı. muf· 
19.k bir vaziyet hasıl ediyor. Fakat 
genç Türk tayyarecisi, hayret ve
rici bir soğukkanlılıkla vaziyeti ida 
re ediyor ve kendini ve tayyaresi
ni kurtarıyor. Bundan sonra ikinci 
bir tayyareci de ayni noktada 8.rr. 
za ihtimali geçirince uçuş işaretle. 
ri değiştiriliyor ve saha meyds.um 
düz bir kısmına geçiriliyor. 

T ekrar paraşütümüzU ta,. 
kıyoruz ve tekrar hava

lanıyoruz. Komutan, uçuştan 

hevesimi almam için beni , .. 
hir UstUnde biraz dolaştırıyor: 
Sonra meydanın diğer bir kısmın&ı 
iniyoruz ve yeni kanatlanan diğer 
bir grup pyavru pilotlarımızın uçua 
lannı heyecanla seyrediyoruz. 

Burada heyecanlı bir macera h~ 
ber alıyorum: Bir, iki gün e 
bir pilotumuz avcı tayyaresile hM 
valanıyor. Tam yerden kalkacati 
sırada iki tekerleğindeki lastik a 
ni saniyede fırlayıp yere yuvar 
nıyor. 

Pilot bunun farkında değil... Fa. 
kat yerde herkes tehlikeyi görüy·n9.111!8,.I 
ve telaşa düşüyor. Derhal birk 
tayyare uçurularak arızalı ta 
nin etrafmda dolaştırıyor. Ye 
makinistler ellerine lastikler ~ 
rak tayyareye doğru uzatıyorl~ 

ve işaret ediyorlar. Bir taraftan dt 
tayyarenin yere kapanması 

yangın çıkması ihtima1ine karşı • 
teş söndürme ve hasta otomobil 
tertibatı hazırlanıyor. 

Pilot, vaziyeti görüyor ve anJı 
yor. Bu tehlike karşısında en tabi 
hareket, benzin deposunu yere at 
ması ve yangın tehlikesinin ön 
geçmesi... Depop bir tek mani 
hareketile yere dilşürlilecek suretf 
yapıldığı için hiç müşkWat yok. 1 
kat soğukkanlı Türk pilotu k 
ne o kadar güveniyor ki depoyu 
tarak millet malını israf etmiye 1 
zı olmuyor. 

Sayısız devirlerle ve zikzak u 
!arla sürat ve hız kaybediyor. 
hayet yere tayyaresini öyle bir 
rette oturtuyor ki lastikler 018' 
masına ve kuru cant üzerine lq 
rnesine rağmen tayyareye ve PİMl 
hiç birşey olmuyor. 

O gün bütün bayram. ark 
lan yeniden dünyaya gelmiı & 
ba)t?'am ediyor. 

G ünUmü tayyareciler ~ 
da geçiriyorum. Bundan 

vcl yazdığım gibi Dersimden n 
pilotlarla konuşuyorum, Bayan 
biha Gökçenin öğretmenlerile 
18.kat yapıyorum. 
Akşam dörde doğru ':talihim: 

(Lütfen sahifeyi çevt.ililf!:D 
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Nazilli ortaokul taleb..ınden bir grup 

r-~ Nazillide--~~ 
Yeni Mektep Binası ~ 

Nazilli, (TAN muhabirinden) - ülkemizin köylerinde 
mektep miktarı henüz çok noksandır. Fakat, ilçe merkezin
de ilk tahıil yüzde Jo'/uan ni.sbetinde karşılanmı,tır. Ortao
kul, ihtiyaca kafi gelmekten uzaktır. Nüluıu ıüratle çoğalan 
Nazilide ayrıca bir kız ortaokuluna da ihtiyaç vardır. 

Bugünkü ortaokul binasının dar ve küçük oluşu birçok 
sıkıntılara yol açmışhr. Talebe iki ayrı binada de11 görmekte· 
dir. Yeni okul direktörünün teşebbüsü ile bu yıl modern bir 
mektep bina&t yaphrılm<Uı için (Ortaokul lnfaat Komisyo

~ nu) kurulmuştur. Komisyonun daveti üzerine bu halta Hal
~ kevinde bütün köy muhtar r.ıe murahhaslarından mürekkep 
~ bir kongre toplanmışhr. Yeni binaya harcanmak üzere bütün 

ı 
köylü, yetiştirdiği ihraç maddeleri üzerinden % 2 iane ver
meyi kabul etmiştir. ln,aat, iki ıene ıürecek, 70 bin liraya ~ 
çıkacaktır. ~ 

....... ~'"''"""~ ..... ~~~ 

FUARDA 
USAK , 

PAViYONU 
Uşak (TAN) - 20 Ağustosta açı 
cak olan lzmir sergisine buradan 

senekinden büyük mikyasta işti 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Bü
fabrika ve müessese müınessille 

n bulunduğu bir toplantıda., bu 
sta lazımgelen esaslar tes"!>it o
uştur. Uşakın bütün mahsulatı 

mamulatı sergide canlı bir şekilde 
ir edilecektir. 

Uşak, Kütahya ile birlik olarak, 
·r sergisinde daimi bir paviyon 
tırma1f1:adır. Her iki şehir tica
odalatr bunun için altı yüzer li-
vermiş bulunuyorlar. 

mir sergisi ziyaretçilerine veril
üzere vilayetçe güzel bir bro
hazırlanma ktadır. Broşürde vi-

etimizin inkişaf mı ve vaziyetini 
teren malUmattan başka güzel 
ğraflarda bulunacaktır. 

Sıvasta 

Kaçakçılarla 

Çarpışma 
Sıvas (Tan) - Sıvasın 25 kilomet 

re şarkından geçen müsellah ve atlı 
bir kaçakçı kafilesi, iki jandarma ile 
altı inhisar takip memuru tarafın

dan Elmalı çukurunda S1kıştnılmış, 
bir buçuk saat devam eden bir müsa
deme olmuştur. Maamafih iyi bir te
sadüf neticesi hiç kan dökülmemiş, 

18 büyük dcnkte 750 kilo kaçak tü

tünle beş hayvan yakalanmıştır. Ka
çakçılar kaçmışlardır. 

lzmitte Sağhk Filmleri 
İzmit, (TAN) - Vilayet sıhhat 

müdürlüğü, halka sağlık filmleri 
göstermiye başlamıştır. Bu filmler
de sağltk yaşayışı pek canlı ve güzel 
misallerle canlandırılmıştır. 

Manisa Valisi, Bu 
Yll Başarllacak 
işleri Anlatıyor 

Manisa, (TAN muhabirinden) - Maniıa Valiıi Dr. B. Lutfi 
Kırdar, geçen hafta kazalarda yaptığı tefti' gezisinden dönmüş
tür. Vali, Burlo - Demirci şosesinin açılma rnerasiminde bulunmuş, 
dönüıtte Gördes - Akhisar yolundaki inşat:tı gözden geçirmiştir. 

B. Lutfi Kırdar, bütün vilayette yapılan ve yapılacak muhtelif 
işler hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 

Akhisarın planı 
- Akhisarın imar planını tasdik ettirdik. Yeni plana göre Akhisarda 

büyük inşaata başlanmış bulunuyor. Akhisarda (65000) lira ıkeşifli mo
dern bir Halkevi binası eksiltmeye konulmuştur. Yine Akhisar şehrinin 
son sistem eektrk tesisatı da münakasadadır. Kırkağaçta modem elektrik 
tesisatı tamamlanmıştır. !ki aya kadar bu kasabda çok mükemmel elek
trike kavuşacaktır. · 

'Akhiıarın planı 
~ Manisa ya gelince: Biıi<aç ay evvel 

parke kaldırım olarak inşasına başla
dığımız Atatürk ve Inönü bulvarları
nın inşası bu ay içinde bitecektir. 
Çocuk bahçesini muhtelif teşekkül- ı 
!erin yardımı ile vücuda getirdik. Bu 
radan yalnız çocuklar istifade edi
yorlar. 

Halkevi binasını genişletiyoruz. 
Yeni inşaat ibir aya kadar ikmal edil 
miş bulunacaktır. Binanm ve sahne
nin elektrik tesisatını !stanbulda bü
yük bir firmaya. verdik. Yeni inşaat 
tan sonra Halkevi çalışma ihtiyacını 
tamamen temin etmiş olacaktır. 

Stadyom ve kız enstitüsü inşaatı 
Vücuda getireceğimiz stadyom ye 

rinin istimlak muamelesi tekemmül 
etmiştir. Ankara stadyornunu yapan 
mühendis Vietti Viyoli tarafından 
hazırlanmakta bulunan detay p18.nı
m bekliyoruz. Yüz elli bin liraya 
meydana getireceğimizi ümit ettiğL 

miz stadyomda bu sene ( 40000) lira 
lık inşaat yapacağız. Kültür Bakam.. 
mız Manisada bir kız enstitüsü açıl
ması hakkındaki müracaatımızı ~yi 

Manisa Vali.si, B. Lutli Kırdar bir suretle karşıladılar. Kız enstitii-_1 sü binasını yetmiş bir bin küsur lira
ya ihale ettik. Bina Cümhuriyet bay-

A r •ı t•ı yedek •ı ramma yetişecektir. 

Eğitmen 

Kursu 
Adapazarı, (TAN) - Ankaradan 

gelen ilk tedrisat müfettişi Fuat, 

Arifiyeköy Eğitmen kursunu teftiş 
etmiştir. 

Yeni Sakarya köprüsünün açılma 
töreni münasebetiyle gelen General 
Mürsel ve Ibrahimle Valimiz ve ma· 

iyet:leri de kursu gezmişler, bilhassa 
General Mürsel eğitmı:>nlerle çeık il-

gilenmiştir, onlara dünkU ve bugUn 
kü hayatları arasındaki farkı sor

muş, hasbihalde bulunmuştur. 

Ayni caddede bir adliye sarayı in-
şası da mevzuubahistir. 1937 bütçe
sinden havalesini bekliyoruz. 

Asarı r.':ika müzesinin tamiratı bit 
miştir. Asarın tasnifi için Ankara
dan mütehassıs istedik. Mütehassıs 
gelince asarı tasnif ettirerek müzeyi 
açacağız. Bu sene Manisada inşaat 
meyanında oir de kütüphane vardır. 
Yeri ve planı hazırlanmıştır. Yakın
da inşaata başlanaca.ict1r. 

Şehirde yeni inşaat 

ilk 
Okulunda Sergi Samsun Sergisi Kapandı J 

Yine bu sene Manisada yaptıraca
ğımız otel ve sinema bina projeleri
nin hazırlanmasını Güzel San'atlar 
Akademisi muallimlerinden mimar 
Bay Arif Hikmete verdik .. Plan ve 
teferruatı yakında hazırlanacak ve 
bu iş de münakasaya konulacaktır. 
Yapılmakta olan büyük memleket 
hastanesinin inşaatı tamamlanmış, 
yalnız sıhhi tesisatı kalmıştır. Sıhhi 
tesisat projesinin tasdikte?. gelmesi-! 
ni bekliyoruz. Derhal rnunakasaya 
koyacağız. 

Yapacağımız bütün işlerin tahsi -
satı mevcuttur. Manisada hususi ida 
re ile Belediye elektrik birliği teş
kil ettiler. Tesisatı münakasaya ko. 
nulmuştur. Azami bir sene sonra 
Manisa Modern eleıktrik tesisatına 

ecik, (TAN) - Birinci ille okul 
anlan bitmiştir. Olrulda yavru 
meydana getirdiği eserlerden 

ergi yapılmış ve imtihan müd -
ce açık bulundurulmuştur. Bü
bir itina ile hazırlanan bu sergi
men bütün Bilecik halkı gezm~ 
kdlr etmişlerdir. 

tihan sonunda öğrencilerden 45 
n olmuş, 4 dü ikmale kalmıştır. 

uygun çıkıyor. Yeşilköy istika
tinde bir tayyarede yer buluyo-

ulutlu sahalarda epeyce salla. 
ruz. Fakat bu salıntı normal 

yolda bir otomobil sallanmasın. 
fazla değil... Başı çevirecek 

ar bir zaman sonra lznik gölü, 
z sonra Marmara, Istanbulun 

adan görünen güzel ve kocaman 

tasını seyrede ede Yeşilköy ... 
a yerde yürüyenlerin arasına 

üyorum. 
nyada her güzel şey gibi, iki 

Uk tayyareciliğim 10nuna ge-

•, ,.-,. 
' kavuşmuş bulunacaktır. 

------
Bitliste Elektrik 

Tesisatı 
Bitlis (TAN) - Elektrik tesisatı- 1 

na çok yakında başlanacaktır. Bu
nun için belediyenin istediği kırk bin 
liralık istikrazın verilmesi beklenil
mektedr. 

,! Yakında asri bir mezbaha yapıl 

· masına da başlanılacaktır. 

Samsun, (TAN) - Dördüncü Yerli mallar sergisi kapannuştır. Sergi 
komitesi \'e sergiye iştirak eden firmalar, parka giderek Atatürk abidesine 
merasimle ~elenk koymuşlardır. Bu rada Şarbay Naşit I!~ırat, sergi komi-

. .. t .. tir. 

Burada otuz bin lira sarfile bir 
Halkevi ~inası yapılacaktır. Tahsi
sat gelince bir spor sahası da vücuda 
getirilecektir. 

Kırşehir Çarşısı Düzeltiliyor 
Kırşehir (TAN) - Çarşının mo

dern bir şekle konulması için yapı
lan planın tat':>ikine devam olunu
yor. Eski dükkanlar yıkılmakta 

28 - 6 - 937 

Hayatta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 

Gasıon iaminde bir müellif hayatta muvallakı
yetin bütün anahtarlarını Qfağıdaki kitaplarda ver· 
miıtir: 

• Müşküllerle 
Mücadele 

' ~ 

Dr. Gaason diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurul-
muştur. Bunun gayesi, bir 
çok İf sahipledini mahveden 
atalet ve korkaklıjı berhava 
etmektir. Bu kitap cesaret • 
lerini kaybetmek üzere olan· 
)ara kurtulut yol ve vasıta • 
larını gösterir. Bu kitap 

mü~külleri yenmek istiyen 
herkes için yazılmıftır. Bu kitap bot sözler, "evet 
efendim, hakkınız var,, "batüstüneler,, kitabı değil
dir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çareler 
kitabı yazdım. fiyatı 75 Kuruş. 

• 
Kendini 

Tanır mısın? 

{ ~88Qı1., . Dünyada en mühim ••Y in-
A._---.. ;;;;J .. Y sanın kendi varlığıdır. Bü • 

2 tün öteki teyler teferrüat • 
tap ibarettir. Kendinizi ta • 
nımak istiyor musunuz? 

• 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 

Kf '1'/J' • 1 .. k d h t lAHİ~oıH/ var ıgmızı, en i ususiyet-
Tı illUsq/? lerinizi tanımanın ve bun • 

, ları iyi yolda kullanmanın 
sırrını öğrenmek istiyorsanız 

bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. • Sensin 
Talihini ba,ka yerlerde ara

ma. Talih bizzat sesin. Elve

rir ki bunu bilesin ve bun • 
dan İstifade edesin. Talihini 

başka yerlerde arıyanlar, ha

fifler, zavallılar ve mağlup

lardır. Bu kitap ıize talihi· 

nizi öğretecekfır. Fi 75 Kr. 

• 
Yeni Müşteri 

Bulmak San'ata 
Dr. Gasıon diyor ki: 
"T etkika tım neticesinde 
gördüğüm hakikat şudur ki, 

her tacir bu kitapta göster • 
diğim usulleri tatbik etmek 
suretile bir iki sene gibi kısa 

ttrJ;,~"I ;.,() ! bir zaman içinde müşterile. 
~ 4'4/f s!,.~ft/ rin adedini bir misli arttı • 

~ ...... N>-ı.,., rabilir. Müıtteri arayıp bul-

mak bir san'attır ki, bunu 
pek az kimıe bilir. Ben bu kitabımda size bu san' 
ati öğretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kuru, .• 

• İdeal Büro 
Bu kitap bürolarının iş çı

karma kudretini artırmak 

istiyenler, için kısa, fakat a
meli bir kitaptır. O size az 
masraflarla çok iş nasıl çı

karılabileceğini gösterir. Fe
na ve yanlış büro usulleri 
yüzünden geri kalan, hatta 
zarar eden veya batan mües· 
seaeler sayılamıyacak ka-

dar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak için ya
zılmıttİr. Fiyatı 50 Kuruş. • Doktor Gasson'un bu ıaylada gördüğünüz eserleri
ni idarehanemizden alabilirsiniz. lstanbulda bulun
miyanlar. bedellerini posta pulu olarak idarehane· 

mize gönderebilirler. 

ISTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 



======================~AN 

HORA SliM 
. 

No.87 Yazan: Ziya ŞakU 

Gülnar'ın Sözleri, Halife 
Mansuru 

Babam, Abbasm torunu ve 
~bdullahm oğlu ( Salit ) tir. 

Bunu isbat için, şahitlerim var. E
ğer siz de bunu tasdik ederseniz, 
•izi dünyanın biltiln ikbal ve saa
detine garkederim,, demişti. 

H alüe Mansur, bu sözler kar
flSUlda sersemlem41ti. Ade 

ta baygınlıklar geçirerek : 
- Onlar.. Babanla, Süleyman 

Kesir ne cevap verdiler? .. 
Di~ilmişti... Gülnar, rolünü 

gayet iyi bellem4t bir aktör gibi 
•ilkdnetle devam etmişti: 

- İkisi de, şiddetle itiraz etmiş. 
Jer .. "Biz, katiyen kanaat getirme
diğimiz birfeyi tasdik etmeyiz. Ve 
menin de böyle tehlikeli iddialara 
giriememeni tavsiye ederiz." 

Diye cevap vermişlerdi. 
lstitrat olarak şunu arzedeum 

Jd; GUlnarm bu sözleri, büsbütün 
uı1aız değildi. Fakat hakikat, kl
mllen tahrü edilmişti. 

Hakikaten bir gUn Eba Müs
lim Yalı§i Beyin konağına gel

mif; başka bir meselenin milzake
reei için Süleyman Kesiıi de ora
)'& celbetmişti... Söz arasında, 

l<Abbuf) hanedanından bazılarmm 
ismi geçmişti. Eba Müslim, bütün 
1(All Resill) gibi bu hanedana hUr
llletiııden bahsederek: 

- Ben; onların hiçbirini, ken
diın için yabancı addetmiyorum. 
BUyUitlerini birer b&ba, kUçU.kle
rini de birer kardeş teWd ediyo-
rum. 

Demişti. .. İşte Eba Müslimin bu 
.asleri, fimdi tahrif edilerek, yu
karidald tekle getirilmlati. 
m!ıte Mansur; Gülıiarm bu 

8&deri k&l'flSillda, çılgınca bir öf
ke lıisaetmiftL Fakat, vaziyet na
slkti. Bu öfkeyi gösterecek zaman 
değildi. Onun için Halife, sükU.net 
le cevap vermiş; 

- Cenabıhak, cümlemizin kötü 
buylarmı iyiliğe te!>dil etsin. tn
MDl&r, bir tUrlU ihtirastan halt 
kalamıyorlar .. Bana söylediğiniz bu 
.a.Ieri, aakm kimseye tekrar et
meyiniz. Sizinle, tekrar görilşece

fim. Şimdilik misafirim sıfatile bu 
nda kalınız. İstirahat ediniz. 

Demişti. 
1 GWnar, (Hindin Manastırı) m. 
4!a beidiyen dadısı (Reyhane) ile 
iki sandık kıymetli eşyanm getir
tilmesini Halüeden rica ettikten 
IOnr&; harem dairesinde, kendi
aine gösterilen odaya çekilmişti. 

Halife Mansur; harem dairesi 
müdiresini celbederek (Gülnar) m 
iatirahatini mükemmelen temin et
mekte beraber kendisinin pek sı
kı bir göz hapsi altında bulundu
rullD88Illl emretmişti. Ayni zaman 
da, (Reyhane) ile sandıkların ge
tirtilmesi için de (Hindin Manastı
n) na adamlar göndermiştL 

G tılnarla sözleri, Ha.lüe Man
surun - daima vahim ve 

weveselerle çarpan - kalbinde, 
çok korkulu bir iz bırakmıştı ..• E
ba Mllsllm; şayet (Abbas oğulla
n) hanedanına mensup olduğunu 
iddia eder.. Ve bunu da, eğer .. bir 
taıam vasıtalar ve delillerle ispat 

eylerse.. Hiç şüphesiz ki, hilif et 
ve laltanatma tamamile hak ka
kaıına.caktı. Fakat o zaman, ge
rek kendisinin ve gerek hanedanı 
erklnmm hal ve hayatlan ne ola
e&ktl? •• lhtimalki Eba MUBlim, 
yalnız kendilerini Hilifet ve Sal· 
tan.at mevkiinden iskat ile.. Birer 
birer kafalarmI kesmekle ka.lmı
yacak.. Kemiklerini ~ile çatır ça
tır atetıerde yakarak kUllerlni ha 
nya savuracaktı. 

Halife, o gece aabahlara kadar 
uyw:namı9t:ı. Kalbine giren hain 
,Uphenin ıztırabma dayanamamlf
tı. Evvell, bafka feylerden bahset 
tikten sonra, mahirane manevra· 
larla ODU isticvaba başlamıştı. 

(Balid)e: 
- Sen, onun eski dostusun. Fl

ldrlerini tamamen bilinin. Bizim 
.... annnnla ğrabahk humtUD 

Korkuya Düşürdü 

da bir temayUlU var mıdır? .. 
Demişti.. Halit, bu sualden hiç 

bir şey anlanuyarak: 
- Hanedanmıza karşı hürmet 

ve merbutiyet hisleri beslediğin
den başka, Eba MUslimden hiçbir 
şey işitmedim. 

Diye cevap verm4ttı. 

Mansur, (Halit) i 9üpbeye dü
şürmemek için sualini şu suretle 
tefsir etmişti: 

- Bunu sormaktan maksadım, 
fll ... Eba Müslimi, büs!>Utiln ken
mize maletmek istiyordum. Mer. 
hum biraderin kerimelerinden bi
rini, kendisine vermeyi dUşUnU
yordum.Onun da; hanedanımıza 

menaubiyet haldnndaki tellkld ve 
temayüllerini öğrenmeyi arzu edi
yordum. 

S on derecede zeki bir adam 
olan Halit, bu sözleri söy

liyen Halüenin ba.,ka bil' hedef ve 
makl&t takip ettiğini anlamakta 
gecikmemişti. Çilnktt; uzun za -
mandanberi aaraymda yaşadığı Ha 
lif enin kalbinden geçen şeyleri, yU 
zünden okumayı öğrenmişti. 

Sonra.. <Eba MUslim) ile es~ti 
dostluğundan dolayı, Halüentn 
kendisine de lilpheli bir gôzle bak
tığını bilmiyor değildi. Onun için 

(Halit), son derecede ihtiyatlı ve 
temkinli davranmış: · 

- Ya, Emirilmüminin! .. Benim 
bildiğim Eba Mtislim; sizin tarafı
nızdan verilecek emri nicrasmı, 
kendisi için bir §eref tellkki eder .. 
Tasavvur bUYtırduğunuz mesele, 
hiç şüphesiz ki, tas&VV1ır edilemi -
yecek derecede büyük bir kıymet 
ve ehemmiyeti haiz.dir. Eba MUslim, 

böyle bir emrinizi en deriıı bir min 
net ve şükran ile kabul edecektir .. 
Maamafih, fennan buyrulursa. ken 
disinden husust surette istimz&Ç e
deyim. 

Demi§ti... Daha doğrusu Halit, 
Halifeden daha kurnaz dav.canın:§: 
ve kalbindeki hakikati öğrenmek is
temişti. Ve nitekim de, öğrenmişti. 

Çünkü Mansur, onun bu sözlerine 
karşı, ideta teıiş göstererek: 

- Hayır. Daha son Kararımı 
vermedim.. Hele biraz daha dUşU
neyim. Eğer muvafık bulursam, o 
zaman sana söylerim. 

Diye, mukabele etmişti 
Halit, Eba Müslimin başmda dö

nen fırtma bulutlarını, çok •vı his
sediyordu. Fakat, şiddetli bir ta
rassut altında bulunduğu için, faz 
la bir hareket göstermiyor.. Ken. 
dfainl ayni tehlikeye atmaktan çe 
kini yordu 
• Fakat Halifenin bu mahirane is 

ticvabl, kendisini ikaz e~ Kork 
tuğu fırtma bulutlarmm ){raz da· 
ha kesafet peyda ettiğini luaeyle
mişti. Bundan dolayı kalbinde ~k 
derin bir eza duymakla beraber; 
bulunduğu mtl§kUI vaziyeti dil§U· 
nerek, arbk her ,eyi mukadderata 
terketmekten bqka bir çare göt"e
memtetl. 

(EbCi Müslim, Geliyor.) 

B ütün yol hazırlıktan bitrnit
ti. Eba Müslimi, daimi şe

kilde muhafaza edecek olan zırhlı 
muhafızlara, saray nazırı Berk ile 
Eba Müslimin hususi katibi MS\Jik 
oğlu Haşim tarafından ayn ayn 
sadakat yeminleri ettirilmiş.. Ve 
hepsine de sıkı emirler verilmişti 

Eba Müslime derin. bir merbu
tiyet besliyen Berk te, ' fendisini 
terketmek istememi§ti. Fakat Eba 
Müslim onun bu arzusuna muvafa
kat etmemiş! 

- Hayır, Berk... Sen, burada 
kal. Buradaki vazüen, daha mU -
himdir. Olabilir ki; Halüe, haki
katen bana fena bir kaaitte bulun
mak ister. O zaman, sen derhal 
ordunun başına geçer, bana yardı
ma gelirsin. Ayni zamanda, bura
daki hazineyi de muhafaza eder
sin... Ben her şeyi Rana yazanın. 

Yalnız, benim taraf undan gelen 
mektuplara dikkat et. Eğer, mektu 
bumun altındaki mUhUr, yarım ba 
sılmıssa. o mektup benimdir .. 

(Arkası var) 

Bir adanun vücudu sağlam olup 
olmadığı nereden belli olurf 

&zrlan, lntUUD saglığı daha yU 
ztinden belli olur, derler. Vi.kıa 
sağlık en ~k defa gtbelllkle bir 
gittiği lçbı vtleudtl mttt.enaslp, en
damı gtbel, yahut yakıpklı denilen 
bir kimse ayni mınaada vücutça 
da sağlam sayılablllr. Fakat, gö -
rtinüee aldanmamalıdır, llÖZÜDÖ de 
hatmıan ~ Jimndır. 
Pek Ç(lk defa doğru olaıı görlbıtt
ıttn aldattığı da olur. 

Vücut sağlarnhinu anlamak için, 
en emniyetli yol ıttpheslz, vücudun 
tekmU mavlanm iyice muayene et
mek, sonra oalarm lla8d lfledlklerl
nl bir müddet tetkik etmektir. An-

cak bu da baybr.a 1IZDD. ramaaa bağ. 
bdır. 

Ona lçla hekimler - bDhe11a 
algorta heldmlerl gibi meslekleri 
sebebUe kati fikir blldlnniye mec.. 
bur olanlar - öteden beri hem 
kestirme yoldan ve hem de emniyet. 
U olarak, gördtlklerl bir ademm sal· 
lam olup oımadıiım anlamak için 
çare ararlar 
ŞlmdOd halde en yeni 11111d, ima 

am bo111 De ldloaa ve göpönlba 
çevrea( aruaıdakl nlsbetl bulmak -
fır. Boy ölçU8De vtlçut ağırbğmıD 

llMd öl9llldtlibtl herkes blllr. Gö
lös ölçtistbıtba de nasd alındığım yl 
ne herkes görmlltttb'. Jl'abt bu öl
~ abmk için bldeyl, hatırlat

mak ray..._ dellJdlı': G6löa 11-
cUstl ÜIUrkell metro terldlnl - er-
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Harplerinde 
Tayyarenin ve Tankın 

Başdüşmanı: Top 
Topçuya 

Çok Büyük 
Vazifeler 
Düşüyor 

A skerlik hizmetine bUyUk harp 
te girmiş olan tank ve tayya

re dafii silalıların, bir istik!>al bar 
binde neler yapabileceğini kestirip 
atmak doğru değildir. Fakat ikisi 
etrafında da ortaya atılan fikirler 
son zamanda askeri edebiyatında 
bir fantazi halini allillf ve bu iki 
sili.h - belki de olduklarından da
ha korkunç - birer heyula olu
vermişlerdir. 

Tayyareler elektron bombala
rile bir şehri yakarken, sakinlerini 
sokaklara kaçırması sonra da her 
tarafı iperit, fasgen, adam
zit, klark gazlerile zehirlemesi bu
günkU tahayyül edebiyatı için ga
yet basit bir hadise gibi telakki 
olunmaktadır. 

T anklar, Flander muharebe -
leri sırasındaki bir İngiliz 

icadıdır.. Tank adı da, imalatın 

gizli kalması için verilen bir addır. 
İngilizler bunlan yaparlarken gaz 

tankları ya ptıklarmı yaymlflardı. 

Tank l&hneye girer girmez Al

manlar bocaladı. Tank taamizları 
ilk korkunç tesirini yaptı. Fakat 
hemen mukabil tedbirler, mukabil 
silalılar dUşünülmiye başlandı. 

BugUnkU tanklar eski dar gö -
rlişlU tanklardan çok ayndır .. Stro 
baskale denilen devvar kuleleri 
vardır. Bu kulelere bUtUn muhitle
rinde gayet ince yarıklar açılmış
tır. Kule motor vasıtasile dakika
da 180 devir yapacak surette dön
miye başlayınca, ince yarıklar biri-

keklerde· tam memelerin ucundan 
geçlrmelldlr. Ol~ü almırken göğsil
~lye yahut havayı blisbttttln 
bopltmıya lüzum yoktur. l'abU hal 
de durmak yetişir.. Kadınlara ge
Unoe, bu söylediğim nlsbetler za.. 
ten yalnız erkeklere aittir. 

Bu öç ölçü almchktan sonra, in
l8DID sağlam olup olmadığı §iyle 
anlS§lhr: 

Boy - (Ağırbk + göğös ~ 
si) = sağlık ali.metl 

Meseli: 175 Sm. boy - (65 kilo 
ağırlık + 95 Sm. göğüs ~vresl) = 
15. 

En son, yani = işaretinden sonra 
çıkan sayı ne kadar küçük olul'88 
bısall o derecede sağlam sayılll'. 

Sıfırdan on sayıya kadar en ziyade 
satlamlık, ondan yirmiye kadar 
yine iyi derecede, yirmiden yirmi 
bete kadar orta derecede sağlam
bktır. Yirmi beşten otuz bete ka

dar olunca vücut artık ayU sayı

br. Otu beşten yukansou da oku
yueule.rmmdan hiçbiri için temen
ni etmem... 

Bunala beraber, bu nlsbetlere 

göre, müaavldea sonra pek ldl~ 
bir sayı bulmumca koltuklan ka
bartmak. yahut pek büyük bir .... 
yı buhmuna merak ederek keder
lenmek t.e doğru değildir. Çtlnldl 

ba U81llde aağlam1* al&metl de ls
tatllltlldere göre lnırulnnqtur. Jsta.. 

t:llltlkler lnllana umamt bir fDdr ve.. 
rlrlene de, aldattddan da olur. 

Son si.tem bir tayyare Jalii top · 

Bugün Jünya piyadesinin elinde 
bu ÇeJİt tank Jalii silahlar 11ar 

birlerile birleşm4t gibi görünür ve 
tankm içindekiler 360 derecelik bir 
muhit içinde etraflarını mUkem -
melen görmiye başlarlar. Bu gö
riiş o kadar vazıhtır ki görünen a
razinin fotoğrafmı bile çekmek 
mUmkün olmaktadır. 

Devvar kulenin altında ise aynca 
billiirden yapılmış bir sabit kule 
vardır. Bu kulenin vazifesi de eri
mek suretile içeriye fışkıracak en 
küçük kurşun habbeciklerinden 
risıdı korumaktır. 

Tankın silahlan, tankın istih
dam şekilleri de hayli değiş
miştir. Bugünkü tank körlUkten, 
aksaklıktan oldukça kurtulmuş bir 
silahtır. 

T ayyareler büyük harp bidayetin 
de çok ehemmiyetsiz birer silah 

diye kabul edilmişti. Hatta bunla
rın bidayetteki verdikleri haber ve 
raporları Alman kumanda maka-
matı kaydı ihtiyatla telakki etm4t 
tabiye esaslarını münaka.,a ve ka
rarlarını yaparlarken bu haberleri 
ikinci planda kabul etmişlerdi. 

Bugün fotoğrafla ve gözle ke
şif yapan, yerle telsiz irtibatı ba
şarabildiğinden kumanda makam

larını taze haberlerle besliyen, top
çunun ateşini idare eden hava mu 
harebeleri yaratan, hava taarruz 

ve müdafaaları yaratan tay
yare hakikaten yaman bir sili.h 
olmuştur. 

Son İtalya Habeş harbinde bun
ların en mükemmel bir tarafı da 
menzillerinden uzaklaşmış öirlikle
ri iaşe etmek suretile tebarüz etti. 

B u küçük icmal, bize tank 
ve tayyare adındaki iki si

Wım bir istikbal harbinde oynı
yacakları rolü anlatabilir. Fakat 
her ikisini de serkeş, lif anlamaz, 
aman vermez bir silah şeklinde 
kabul etmek te doğru değildir. 

Her ırillh t~emmUl ettiitçe, bunu 
daf'ıi olan sillh ta onunla at başı 
beraber yUrilmQfttlr. 

Topçu tayyareleri şarapnel pa
patyalarile tanktan tanelerin sivri 
ucu ile karşılayabilecek bir durum· 
dadır. Bilhassa harp sonu tevcih 
usullerindeki tekamUl gerek tay. 
yareyi gerekse tankı kendi başla
rına kabadayı gibi dolaşmaktan 

menedecek kadar incelmiştir. 
Bütün dünya tank ve tayyare 

dafü sili.hlan etrafında kafa pat
latmaktadır. 

Tayyareler için dinleme merkez
leri, sada uçma birlikleri, defi b~ 
taryaları yapılmı9tır. Elektride 

techiz edilen ~u toplarm abgı o 
kadar hassastır ki, bunlar hazar 
zamanlarında kendi tayyarelerinin 
200 metre atka.smda uçan "M&Uf,, 
denilen bir hedefe atış yapacak VI 
kendi tayyarelerini ateşten müte
essir etmeksizin, Mauş U7.erinde i· 
sabetler alacak kadar hassas top
lardır. 

G ece bombardıman tayyarele 
ri ise büyük projektörlerin 

ışığına girdikten sonra artık bu ışı~ 
huzmesinden kurtulamaz ve dett 
bataryalarının ateşi altında hıma• 

lamrlar. Dinleme postalan en u
zaklardaki tayyare homurtularını 
duyacak kadar hassas birer ku • 
!aktır. Uçma tertibatı topçuya tay 
yarenin yüksekliğini söyler, elek• 
trikli vasıtalar topları yeraltından 
tevcih eder ve düşen filolan ÖD• 

lemiş olur. Büyük şehirlerin bir 
müdafaa şebekesi üstünde yüzler
ce bataryanın ve projektörün ara
sında muvaffakıyetli uçuşlar yap
mak, evveli elketron bombası at. 
mak, yangının büyümesini, halkın 
dışanya fırlamasını beklemek, ~11 

41 olduktan sonra ortalığı gazla • 
mak b'8it bir hadise gibi telA.kld 
edilmemelidir. 

Ne de olsa tayyareye karşı en 
iyi silah yine tayyaredir. Bu gerı
çeklik tamamlyle anlaşılmış olmak: 
la beraber, milletler defi sillhlan 
yapmaktan geri kalmıyorlar. 

A vustıuryalılann son manevra.la 
rmda yeniden iki silah denendi. Bi
risi tank birisi de tayyare dafü 

lan bu toplar, tekamülün en 
derecelerini bulmuş toplardır. 

fiftirler. Nüfuz kuvvetleri f 
dır. Çapları küçüktür. Kulli:UlU.IWll' 
lan az mürettebatla olur. Piya 
ile omuz omuza dövüşebilir. Bil 
sa cephede vurupcak olan kuvve 
lelin hava korunması bakımın 
yapılan bu toplar, ağır makineli 

feklerin yilkilnil hafületece 
Tank daf ü silihlar 

muharebe meydanlanmn he 
olan bu kapalı arabaları devire 
Iecek kudrette ve piyade ile en 
leri hatlarda çalıp.bilecek hafi 
tedirler. 

Fakat şunu da itiraf etmeli 
bu maksat etrafndan ideal ol 
BilAh henUz kat'iyyet kes 
tir. TekimUl yolmıdadır. 
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Hatadan 
Donmek 
Cesareti 

Sıvas Halkevinin 

Köy Gezileri 
Sivas (TAN) - Halkevi köycüler 

kolu, köy gezileri için bir program 
hazırlamıştır. Büyük bir kafilenin iş
tirak ettiği ilk gezi Karaçayır kamu
nuna yapılmıştır. Verilen öğütlerden 
köylü çok memnunu olmuştur. 

(Spordan Mabaat) Hatay 

davamız için 
~ L '-'.\""\ "';.,.._ 
f C'O 1. f ÔJ"o.. ~ 

(Başı 1 incide) 

mücadele vasıtalarlle teçhiz etmek 
ve her cihetle aleyhimize olan zirai 
istihsal vaziyetini az zamanda lehi· 
mize çevirmek ... 

Alınacak aletler, köylU koopera
tiflerine mal edilecekti. Köylüler a
letlerin parasını yavaş yavaş ödiye
ceklerdi. Kendilerine aletleri kullan
mak usulleri esaslı surette öğretile· 
cektL Böylece zlraatte el emeğinin 

yerine fabrikaya mahsus geniş ölçU
de istihsal usulleri geçecekti. 

İhtiyaç ve gaye böylece tesbit e· 
öildikten sonra bUyUk bir hassası. 
yetle faaliyete geçildi. İlk adımlar a· 
tıldı. Fakat bir taraftan da memle· 
kette umumi bir endişe başgösterdi. 
Acaba yeni f aallyetler içtn zemin ha
zırlanmış mıdır? Acaba hazırlıksız
ca gelecek makineleri kullanacak mı 
yız? Yoksa memlekette makineye 
karşı vakit vakit ve yer yer göste· 
rilen rağbetin ekseriyetle verdiği ne
ticelerle mi karşılaşacağız? Yani 
makineyi kullanamıyarak, bakamı. 
yarak, işletmesini çok pahalıya mal 
ederek makine ile istihsal fikrini, ha
zırlıksızlık yUzUnden yeni ve haksız 
bir iflasa mı maruz bırakacağız? 

Köylüye bilhassa bu yıl Sıvas ve 
çevresinde tecrübeleri yapılıp iyi neti 
celer alınan soya fasulyesi zer'i hak 
kında malumat verilmiştir. 

Sıvaıta Reıim Sergiıi 
Sıvat:ı, (TAN) - Erkek öğretmen 

mektebi tarafından Halkevinde bir re 
sim sergisi açılmı§tır. öğretmen Ek
rem Akman ile talebesinin vUcude ge
tirdiği eserler beğenilecek kıymette. 
dir. Birçok Sıvash sergiyi gezmiştir. 

KIZILCAHAMAM , iNHİSAR 

MEMURU 
Kızılcahamam (TAN) - Bura İn

hisar idaresi köhne binasından çıki!l 
kagir ve muntazam bir binaya taşın
mıştır. 

SIV ASTIA BiR KONFERANS 
Sıvas (TAN) -Lise ve erkek öğ

retmen okulu kimya öğretmeni Ra· 
şit Bener, Halkevinde kalabalık bir 
sami kütlesi huzurunda .. Atatürk in· 
kılabınm önemi,, hakkında bir kon . 
ferans vermiştir. 

SU ŞEHRiNDE HA VU Z 
Suşehri (TAN) - Belediye, Cüm. 

D emek ki, ihtiyaçlarımızdaki huriyet caddesi üzerinde büyük ve mil 
boşlukların hasıl ettiği inti- kemmel bir havuz yaptırmıştır. 

hah ve hassasiyet, hüsnü niyetimizi ==:::::ı:ıı:::==ı;ı::::::::::==:=;ı=====::;::::=;;;::;:= 
ve faaliyet darnarlanmızı harekete t: lci o,, \. r~ 1 

eJ2:. '7- IO 
getirmiş ve hedefe ka~ı bir taarruz G özden ıkaçırılmaması icap eden 
hazırlamamıza. sebep olmuştu. Yal- diğer mUhim bir nokta vardır 
nız bu taarruzun şu noksanı vardı: ki o da şudur: 

Dünkü maçlardan bir enstantane 

Top Kupası Maçları 
"Top,, spor mecmuası tarafından 

tertip edilen kupa maçlarının döml 
final mUsabakalanna dUn Taksim 
staıdında Kurtuluş ile Topkapı a· 
rasında devam edildi. 

Dk devreyi (0-0) berabere bi
tiren takımlar ikinci devre galibi
yeti lehlerine çevirmek için büyük 
enerji ile oynadılar ve 25 inci da
kikada Kurtuluş santrforu geriden 
aldığı bir pasla gUnün yegane go
llinU yapmıya muvaffak oldu ve 

oyun bu şekil değişmeden 1 - O 
Kurtuluşun galibiyeti ve Topkapı
nın tasfiyesile nihayet buldu. 

(Başı 1 incide) 

B. Merdam 
Suriye Başvekili B. ~mil Merdam 

diln, Istanbulda bulunmakta olan sa
bık Suriye Cümhurreisi B. Mahmutla 
görüşmUş ve !rakın Istanbul Başkon 
solosu B. Kfımil Geylfıniyi kabul et· 
ıniştir. 

Hariciye Vekaleti vekili 
izahat verdi 

Istanbul, 27 (A.A.) - Anadolu A· 
jansınm bir muharriri, bugUn Flor
yada Başvekil İsmet 1nönU tarafın • 
dan Fransanın Suriye fevkalade ko. 
miseri Kont de Martel'e verilen ye
meı!ı:ten sonra Hariciye Vekaleti ve
kili B. Numan Mcnemencioğlunu zi
yaret ederek, gerek Suriye Başveki
linin, gerek Fransanın Suriye fev 

kalade komiserinin dündenberi şeh
rimizde yaptıkları tcmnslar hakkın -
daki malf1matını rica etmiştir. 

Hariciye Vekaleti Vekili şu beya
nntta bulunmuştur: 

"- Suriye Başvekili ile ve onu ta 
kiben lstanbula gelen Fransanm 

Suriye ô.li komiseriyle ıı.hsen temas
larda bulunduğum gibi Başvekilimin 
nezdinde cereyan eden görüşme

lere de iştirak ettim. Bu temasların 
münasebatımız için iyi neticeler ve

receğinden ümitvar bulunuyorum. 
Görllşmelerimizin esasını, tahmin e
deceğiniz veçhile Hatay hakkındaki 

kararların tatbikatı ve ayni zaman· 

da da Tüirkiye - Suriye münasebatı 
teşkil etmi§tir. 

Tilrkiye ve Fransanm Hatay mu

knreratıru tam bir fikir mutabakatı 

Bir askeri kuvvetin, karşı taraftaki Ziraati makineleştirmek işine elif· 
vaziyeti iyice isti~af etmeden ve ten başlıyacak değiliz. !stiklfı.l mü
topçu ateşi ve tayyare bombardımanı cadelesi biter bitmez AtatürkUn i~k 
yapmadan; yalnız bol cesarete ve hüs dUşUncelerinden biri, Ankaranın ya
_nüniyete dayanarak taarruza geç- nında bir çiftlik kurmak olmuştur. 
mesino l!>enziyordu. .. Bu çiftlik bir defa An karada yaşıyan 

Akyeşil Galip dahilinde teşriki mesai ederek sami

Adapazan Idmo.n Birliği ne Ak· miyctle tatbik etmiye karar ver • 

Vakitsiz ve hazırlıksız bir taarruz !ar için nefes alacak bir yer ve temiz 
neticesinde hem kuvvetlerimizin is- ve iyi gıda temin eden bir kaynak 

olunacağı, hem bu yüzden zira· olmuştur. Fakat bundan başka mo
tte makine fikrine karşı yeni bir ir- dern çiftçiliğin bütün icapları; mü-

yeşil arasında yapılan maç Ak
yeşilin 5-l galibiyeti ile netice -
lenmiştir. Bu maç bir revanş maçı 

idi. 
ica baş gösterebileceği farkedilince kemmcl bir örnek şeklinde orma:ı 

Karagümrük, Burıa takımını 

yendi 
taarruz durduruldu. çiftliğinde tatbik edilmiştir. Makine 

B iz, zirat kombinalar .,eklinde 
vakitsiz bir taarruz hazırlan

nasından eski Ziraat Vekili Bay 
:..ıuhlisi şahsen mes'ul görmüyoruz. 
43ay Muhlisin, insan, vatandaş ve 
evlet adamı sıfatile bUyUk meziyet· 
ri vardır. Senelerce hazırlıklara ve 
wraşmalara ihtiyaç gösteren, bir
nbire göze görünUr mahsul vermi· 

en ziraat işlerinde canını verircesi
bir feragatle çalışmıştır.Zirai kom 
a işine vakitsiz girmek bir hata ise 

eklller Heyetinden, meclisten ge· 
n, umumi surette gazetelerde mil· 
kaşasma hiçbir mani olmıyan bu 

hepimizin derece derece hatala
lnıız vardır. Ancak şurası var ki, 

işte istikamet değiştirmek lazım 

lince bunun yeni ~ir el tarafından 
e edilmesi daha faydalı olacağı 
Ziraat Vekfiletinde bir değişik

gördük. 

~ una hiç şüphe yok ki, işin C· 

!;;t sasında bir hata vardır. Köy
rimlz makine kullanmıya ve bak. 

ya hazırlanmadan, arazi, sıra ve 
er teşklllt işleri halledilmeden ta-

Eza geçmek doğru değildi. Giriş· 
ız işlerde hiç alışmadığımız bir 
affakıyetsizlik karşısında kala· 
dık. 

Fakat bu gibi hataları biz, az za
anda çok iş yapmak fstiyen bir 
mleket için normal ve zaruri gB· 
oruz. Hata işlememenin en kestir
yolu, hiçbir şey yapmamaktır. 

Geniş faaliyetlere atılan bir hü
met hata yapmak ihtimaline dai

maruzdur. HUkfımette hata yap· 
cesareti olmazsa zaten hiçbir 

göremez ve tereddütten kurtula
BUtUn mesele hatadan vakit ve 

anile dönmek cesaretine malik 
ktır ki, zirai kombinalar mese-
de biz bu son nevi cesaretin bir 
l'tini görüyoruz ve bundan do
pek çok ferah ve memnuniyet 

oruz. 
di lk muhakkak olan ~fr fCY 

a o da bir milyonluk makine ei· 
' edildiğidir. Makinelerin mak· 

a göre vukufla seçilip seçilmedi· 
bilmiyoruz. Eğer seçme iyi ya

ruşsa ortada kaybolmuş bir .,ey 
ur. Belki de bu vaziyet, adımla· 

ı:f1ZI ıuklaştırmak bakımından fay· 
da olabilir. 

ile iş görUlmUg, arteziyenle bol su 
bulunmuş, arazi sulanmış, tamirha
neler yapılmış, muhtelif zirai sanayi 
inkişaf ettirilmiştir. 

A tatürk kendine mahsus görUş 
lrudretile memleketin istih· 

sal hayatındaki en mühim ihtiyaçla· 
n tesbit etmiş ve memlekette bu 
modern yolun da ilk muvaffakıyetli 
eserlerle isbat etmiştir. 

Atatürkün bu teşebbUsUnUn başı· 
na getirdiği Bay Tahsin de, yaman . 
bir teşkilatçı ve çok vel\ıt bir um- 1 
rancı olduğunu çok güzel ve verimli 
eserlerle isbat etmiştir. 

Ziraatirniz makineleşmek yoluna 
girmiye hazırlanınca Atatürk, çok 
uzak bir görüşle ve şahsi itina ve e· 
meklcrle hazırladığı muvaffakıyetli 

eserleri, canlı birer önıek diye mille
te hediye etmiştir. 

AtatUrkün millete verdiği çiftlik -
ler, milli makineleşme hareketinin, 
muvaffakıyetle ikmal edilmiş ilk mer. 
halesini teşkil edlyor. Bu merhalede 
iktidarını ve kabiliyetini fiilen göste
ren Bay Tahsin, Ziraat VekCıletinin 
siyast bir mUsteşan sıfatile makine
leşme hareketini idare edecek ve si
pariş edilen makinelerle devlet çift
li~derinde yapılacak teşkilat, zirai 
makineleşme hareketinin bundan 
sonraki merhaleleri için geniş 'Jir a
meli mektep vazifesini görebilecek· 
tir. 

DUn KaragUmrUk sahasında Bur

sadan birmaç yapmak üzere şehri

mizegelen Dura Spor külübU ile 
Karagi.imrük birinci takımı arasında 
hususi bir maç yapıldı. 
nk devreyi 2 • o galip bitiren Ka -
ragümrük takımı ikinci devrede 
bir gole mukabil iki gol yaparak 

maçı 4 - 1 kazandı. 

Sıvasta 

At Kosuları 
' Sıvas, (TAN) -At koşularının 

ikincisi büyUk bir kalabalık önünde 

KlitilklUk mevkilnde yapılmıştır. Bi
rinci koşuda Çallı Mehmedin Şahini 
birinci, Fehmi Günayın Mercanı ikin
ci gelmi§tir. 

ikinci yarı§ta Gemerekli Ali Ozca.. 

nm cesur Ceylanı birinci, Adanalı 

.Mustafa Yılmazın Kaptanı ikinci Kay 
serili Hakkının Uçarı üçüncü olmu§
tnrdır. 

Uçüncü koşuda birinciliği Adanalı 
Hüseyinin Kısrağı, ikinciliği yüzba~ı 
Cemilin Civanı, üçüncülüğü Mühen· 
dis Ibrahimin Kızılkır kısrağı kazan. 
mıştır. 

DördUncU kosuda Adanalı Fehmi-

B ir aralık haklı endişelere se-
bep olan zirai kombina teşeb nln Çağlıyanı birinci, Nurettin Doy -

büsü, bu suretle doğru ve faydalı bir muşun Kalenderi ikinci, Kangallı Şilk 
mecraya girmiş oluyor. Milli varlığa 1 rilnün Vuralı üçüncü gelmişlerdir. 
taallnku olan bu mUhim işte de Ata- -- - - -
türkün irşadı. yalnız gidilecek istika Suşehrinde yeni 
meti göstermekle 'kalmamış; Şefi· 

miz, milletin gitmesi lazrmgelen yo- lncaat Bachyor 
lun ilk merhalesini fiilen hazırla. 3' :J 

mıştır. 

Atatürkün, en yeni vasıtalarla teç 
hiz ve inkişaf ettirdiği çütlikleri 
millete hediye etmesindeki asıl kıy
met, bu çftliklerin maddi değeri de
ğildir; AtatilrkUn makineleşme ihti
yacını senelerce evvel görerek de· 
vamlı ala.oka ve emeklerle bu hareke
tin temelini ve örneğini bizzat kur
ması ve yollarımızı devamlı bir inki
şafa esas olacak surette açmasıdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Suşehri (TAN) - Belediye bir hal 
yaptırmıya karar vermiştir. In"aata 
yakında başlanılacaktır. Şehrimizin 
müstakbel im!r planı da hazrılanmı
ya başlanılmıştır. 

Sıvaata Kaplıca Trenleri 
Sıvae (TAN) - Kaplıca tenezztih 

trenleri 1 Temmuzdan itibaren haf· 
tanın Uç gUnUn.de işlemiyc başlıya • 
caktır. 

miş olduklarını bu mtilfı.katlarımız 

bize bir kere daha göstermiştir. Ha 

tayın rnUstakbel rejimi Uzerinde 
Umı1veti Akvam meclisinde ittihaz 
edilmiş olan mukarreratın ruh ve 

metinlerine hiçbir vcçhile hiı.lel iras 
edilmeksizin tatbik mcvkiine konu -
lacağını bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim. Bu hususta, kararların ilk 
tatbikatına nezaret edecek olan 
Fransa ile aramızda en küçük bir 
ihtilaf müşahede edilmemiştir. 

Işte memleketimiz efkarı umumi
yesini yakından alakadar eden bu 
milli davamız hakkında size tat

min edici bir intiba. 

Suriye ile mUnasebetimizde kom -
şu milletin refahile, tam istiklale 
kavu§masile yakından alakadar ol
duğumuzu bilirsiniz. Bizim Suriyeye 
karşı hislerimiz ancak samimi bir 
dostluğun ve büyük bir sempatinin 

ifadesidir diyebilirim. Bu hakikati 
virmi senedenbcri tanıdığım ve yUJ,;. 

sek meziyetlerini bildiğim eski arka
daşım Cemil Merdam Beye, olduğu 
gibi anlattım ve Başvekilim de söz-

lerimi teyit buyurdular. 
Suriye millet ve hükumetinden de 

Türkiyeye Y.ar§ı en derin bir muhab 
bet hissi hakim bulunduğunu Suriye 
Başvekili bize ifade etti. Her iki 
tarafta. mevcut hl slere ve arzulara 
göre, Türkiye • Suriye nıünasebatı
nın atisini iyi görmemek için bir 
sebep mevcut değildir. 

Suriye Başvekilin memletkine bi -
zim bu samimi dostluk duygularımı
zı eöttirilp bildireccğinden filippbc. 

etmiyorum.,, 

Kütahyada 
Kiraz 
Bayramı 

Kütahya, (TAN) - Bu sene Kiraz 
Bayramı pek iyi geçmiştir. Binlerce 
aile muhtelif vasıtalarla, buradan beş 
kilometre uzaktaki Çamlıcaya gitmiş 
ler, orada çamlar arasına yUzlerce ça 
dır kurulmuştur. 

Bayram gUnU bol bol kiraz yenil
miş, nakil vasıtaları halkı ancak erte
si gUne kadar KUtahyaya tnşıyabll· 
miştir. 

çocu 
YENİ 

A SiKL 1 

ı 

750 Büyük Sayfa 
1000 den fazla Resim 

Çocuğun sorduğu her suale cevap 

Çocuğa verilecek en güzel hediye 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini bitir

miştir. Şimdiye kadar Ansiklopediyi cüz cüz 

alanlar, cüzlerini idarehanemize ' qönderip 

ciltletmelidirler. 

Şimdiye kadar Ansiklopediyi almıyanlar, 

ilk cildi mücellet olarak idarehanemizden 

alabilirler. 

Cilt fiyatları aşağ[d l yazdıdır: 

1 - 15 cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kunı,tur. 
2 - Cüzlerini ciltletmek istiyenler için teclit fiyatı 100 kuru,tur. 
3 - Muallimlere, mektep kooperatifleri vasıtasile vaki olacak 

müracaatlar için teclit fiyatı 75 kuru,tur. 
4 - TAN gazetesinin birinci sayfasının başlığı yanında hergün 

bir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz tanesini kesip 
biriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruştur. 

Çocuk Ansiklopedisi, her çocuğun en kuvvetli muallimidir. Ço
cuğunuza verebileceğiniz. en güzel hediye Çocuk Ansiklopedisi
dir. Çünkü çocuk bu eserde aradığı bütün malumatı ve soracağı 
bütün suallerin cevabını bulacaktır. 

TAN Ansiklopedik neşr~yatı 

Klitelerinizi TAN ÇlNKOGRAFHANESl 'ne verımz. 
İdare eden: Devlet Matbaası ıabık çinkoğraf Şefi 

KEMAL FEF.IDUN 
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1 i Te efon • 
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Tesi tı Devlete 
R G çiyor 

is ada 
• 
1 

KA ZUK 
Saç Boyaları 

JUVANTiN 
!zmir, (Tan muhabirinden) - İz

mir ve havalisi otomatik telefon şir-

1 Ö ü, 12 Yar h 

keti tesisatı çok yakında devlete ge- . 
çecektir. Nafıa Vekaleti ile şirket 

r murahhasları arasında Ankn.rada ya-

Manisa, 21 (TAN) - Alaşehir A
kınspor klübü futbolcillcri ile idare 
heyetine mensup 30 kişilık bır kafile 

pılan müzakereler neticesinde şirke- ı 

tin bugünkü tesisatı için şimdiye ka 'ı 
dar bir milyon iki yüz bin lira harca-

maç yapmak Uezre Ödemişe giderler 
ken, tehlikeli bir virajda otomobil u· 
çuruma yuvarlanmıştır. 

dığı anlaşılmıştır. Nafıa Vekfıleti 1 
sirkctin tesisatını !lu bedel üzerin- 1 \ 
den almayı teklif etmiştir. Teklif, şir
ket idare meclisince kabul e<lilmiştir. I 
Tesisat bedeli her yıl altmışar· bin lira 1 
ödenmek suretile yirmi taksitte ve 
yirmi yılda verilecektir. 

Alaşehir elektrik fabrikası sahibi 
Ahmet otomobil altında kalarak der 
hal ölmüş; kunduracı Mustafa ve 
odacı Ali ağır surette, diğer on kişi 
de muhtelif yerlerinden hafif suret
te yaralanmışlardır. 

Yaralılar Ödemişe götürülmüş. 
tedavilerine başlamlmıştır. 

Şirket müdürü ile diğ!!r alfikadar. 
lnr telefon şinketi binasında toplana 
rak müzakerede bulunmıışlnr, ve sa. 
tış mukavelesi ile alakadar olmıyan 

bazı teferrüat üzerinde kararlar al-

DEGIRMEN ARANIYOR 
mışlardır. Temmuz ayında !zmir oto
matik telefonlarının hükumetçe dev
ralınacağı ve Posta. Telgraf ve Tele-

Ufak mikyasta son sistem değir- fon Umum Müdürlüğü tarafmdan ida 
!neni olup ta satmak isteyenler Bah- re edilmiye başlanacağı kuvvetle zan
çekapı Hasan Deposuna müracaat. nedilmektedir. 

Kumral ve siyah olarali iki cinsi 
vardır. Ter ve yıkanmakla kat'i~· , 
yen çıkmaz, tabii renk ,·eren ta. , ' nınmış yegane ısılıhi saç 

boyalarıdır. Yepyeni form·· uerıe p yasaya Cjıkarllan 

v 
VE 

Ü 
ÜS 
ÜS 
Ü 

VE ÜS 
VENÜS 

Rimeli 

Allığı 

Ruju 

Kremi 

Pudrası 

Briyantini 

kullananlar muhakkak VENÜS kadar güzelleşir. 
VenUs müstahzeratı şimdi !>ütün kibar ve şık familyaların en kıy
metli ve itimada şayan yegane tuvalet müstahzeratı olmuştur. 

Deposu : Evliya Zade Nureddin müessesesi. 

Sin·r zafiyetine 
ev a a e bir ili«j 

KARDOL 
Eczanelerden arayınız. 

J<"'enııi Sünnetçi 

Emin Fidan 
Beşiktaş 

Erip apartman 
Tel. kabine 44395 

ev 40621 

v urumu 

osu 
3. cü keşrde: 11 Temmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 5. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. 
DlIUiAT: 

Bilet alan herkes 7 /Temmuz/ 937 günü akşamına kadar 

biletini değiştirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

I.::"'":" Levazım ~a ınaıma komisyonu Hanı 
Marmara Ussü Bahri Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini Fiatı Tutarı Ilk teminatı 
Ku. S. Lira Lira Ku. 

Kuzu etı 
Koyun eti 
Sığır eti 

25,000 
20,000 
40,000 

32 50 8125 
33 50 6700 
23 50 9400 1816 90 

24225 
Komutanlrk Deniz erleri için yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem 

et kap?}ı zarf suretiyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 9 Temmuz 1937 Cu
ma günü saat 15 de Izmitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacak· 
tır. Buna ait şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. isteklile
rin yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte kanuni belgeleri havi teklif 
ınektuplanm muayyen gün ve saatten !lir saat evveline kadar komisyon 
Başkanlığına vermeleri. (3541) 

• • • 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
l - Tahmin olunan bedeli (66,600 ve ilk teminatı 4995) lira oaln 3000 

ton Kar<iif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 937 çarşamba 
günü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzca yapıla
caktır. Şartnamenin 333 kuruş mukabilinde komisyonumuzca verilmekte 
olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılr kanun gereğince vesikaları ile 
~minatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komisyonumuza vermiş 
bulunmaları ve postada vukua gelecek gecikme yUzUnden yapılacak mü-
racaatların kabul olunmavacaıh. <::ı::ı::ı2l 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

~-------~ #- Dr. Ihsan Sami _, 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastahklarına tu l 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi- ı 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur.Kutusu 45 kuruş 

'
. e!~.'!!~~.~~8.n~!~ 1 

hassısı. Muayenehane: Ankara 
ı caddesi No. 71 • • 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamıt olanlar bir denesinler. 

----~ lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ~---.. 

' Hrr nevi bahçe hr 
şaratıoı ve nebatat aÜr· 

fclcrinl öldüren toıdlll' • 
Pompalı kaplar denınuoda 

.atılır. Ve daima kullanılmata 
huırdır. Ayrıca utıo alınacak ak· 

nmı yoktur. Haıarat için ôldüriicG, 
aebıa ve nebatlar için urar11ıdır. Zcbirlı 

detildir. Pratik ve müessirdjr. 
Umumı depoau: J, Krespın, l11ınbul. Catıta, Vorwoda Han t 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Garruzonu Ton 

Bursa 903 
Mudanya 154 

M. Tutan 
Lira Kr. 

13996 50 
2156 00 

16152 50 

llk Temınatı 
Lira Kr. 

1211 43 
161 70 

1373 13 
Bursa ve Mudanya Garnizonları için 1057 ton tüvenan kömürü kapalı 

zarf yolu Be 6 Temmuz 937 Sah günU saat 17 de Bursada Askeri Satın-
alrna Komisyonunda eksiltmeye konacaktır. Muhammen fiatları ile ilk 
teminatları yukarıda yazıhdır. Şartn ameleri Bursa Askeri Satınalma l{o 
mısyonu ile lstanbul Ankara Levazım amirlikleri satmalma komisyonun
dadır. Eksiltmeye girişecekler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi
kaları ile ilk teminat mektuplarım havi teklif mektuplannı ayni gün saat 
16 ya kadar Bursa Askeri Satınalma Komisyonuna vermı§ olacaktır. 
Ayrı, ayrı isteklilere de verilecektir. (45) (3493). 

* * * 
Tekirdağ kıtalannm ihtiyacı için 1 Yapı: Cebeci As. Hastanesi yapısı 

20000 kilo ve Tekirdağında teslim şar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tiyle Malkara kıtaatı için 7500 kilo tur. Keşiflerinin tutan 471692 lira 
sadeyağı ayrı ayrı ve kapalı zarf usu - . 
1. le u k k 1 t H 46 kuruştur. Keı;ıif ProJe ve şartna-ıy m na asaya onu muş ur. er 
ikisinin ihalesi 12 Temmu~ 937 Pazar meleri parasiyle inşaat Şubesinden 
tesi gUnU saat 16 da yapılacaktır. alınacaktır. !halesi 7-7-937 Çarşam. 
Tekirdağ kıtalanna ait olanın beher ba günü saat 11 dedir. llk teminat 
kilosuna 89 kuruş muhammen fiat 22617 lira 70 kuruştur. Eksiltmeye 
üzerinden ilk temlnab 1335 lira ve gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
Malkara kıtaatınm 90 kuruş muham sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin. 
men bedel Uzerlnden 506 lira 25 ku- de istenen belgeleriyle birlikte temi
ruştur. Şartnamesini okumak isteyen nat ve teklif mektuplarını havi zarf
lerin hergün ve münakasaya iştirak lar ihale saatinden en geç bir saat 
edeceklerin ihale zamanından bir sa- evveline kadar Ankarada M. M. V. 
at evveline kadar mektuplarım Ko· Satmalma Komisyonuna verilmi§ 
misyona vermeleri. (43) (3491) bulunacaktır. (44) <3492) 

nlMAR 
~RattOR 

aıı. 

inhisarlar umum müdürlüğünden· 
idaremiz teşkilatında çalıştırılmak üzere a§ağıdaki şartlar dahilinde iki 

namzet memur alınacaktır. 
1 - Yaşı 35 den aşağı olmak. 
2 - Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazife görmeğe mani hastalığı 

ve sui halleri olmamak. 
3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya Universi

te Fen Fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul e. 
dilecek Ecnebi mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat Mek 
tebi alisinden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi Ziraat mek
tebinden neşet etmiş olacaktır. Bunların her ikisi de kendi meslekleri da
hilinde iyi teknik malumata sahip olacaklar ve mükemmel türkçe ve bil· 
hassa tUrkçe kitabete vukuftan maada fransızca ve ingilizce veya fransız.. 
ca ve almanca lisanlarına lıiyıkiyle vakıf bulunacaklardır. 

4 - Bu ilci memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 
5 - Namzetler tafsilii.tı aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 
A - Namzetler kendi mcsleklerile alakadar olarak idarece tayin edile

cek ikişer teknik mezundan birini seçerek bunun hakkındn. tUrkçe bir 
mUtaleaname yazacaklardır. "Milddet iki saat" 

B - Kendilerine verilecelc fransızca teknik bir makaleyi yarım sayfa
ya sığdırmak suretiyle fransızca ve türkçe olarak telhis edeceklerdir. 
"Müddet iki saat." 

c _ Almanca ve ingilizce birer makaleyi ayni veçhile hUlasa edecekler-
dir. "MUddet iki saat" 

D _ Mühendis namzete verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hal
edecek Ziraatçi Namzet ise Idare lô.boratuarmda bir dozaj yapacaktır. 

6 _ imtihan 6 Temmuz 937 Sah gi.lnU saat selciz buçukta Umum MU. 
dürlük Merkezinde yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı mUsbitelerlle ve bir dilekçe ile 
birlikte memurin şubesine müracaat etmeleri l!zımdır. (3686) 

nafıa Vekaleti 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden: 

Devlet Hava yollan için Eskişehir Tayyarecilik mektebinde tahsil etti
rilecek pilot yetiştirilmek Uzere Uç gence ihtiyacımız vardır. Aşağıdaki 

~artları haiz olanların 15-7-1937 akşamına kadar evrakı mUsbite:erı)lC 
birlikte Nafia Vekaletine müracaatları. 

A. - Lise mezunu olmak. 
B - 30 yaşını geçmemiş bulunmak. 
C. - Sıhhatlarmın havacılığa müsait olduğu Eskişehir hava sıhhiye 

heyetinin raporiyle sabit olmak. 
D. - Devlet memuru olmak için icap~ eden evsafa malik olmak. 
Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir mektebinde okudukları za. 

mn.n kendilerine ayda 50 lira Ucret verilecektir. ( 1726) (3662). 

Darüşşafaka Direktörlüğünden; 
1 - Eksiltmeye konulan iş Darüşşafakanın kalorifer tesisatıdır 
2 - Keşif bedeli 38000 liradır. 
3 - EksHtme kapalı zarf usulile 8 • 7 • 937 perşembe günü saat 16 da 

Nuruosmaniyede Türk Okutma Kunı munda yapılacaktır. 
4 - Fenni şartname ile ihale şartnamesini, planlan görmek için Da

rlişşafakaya müracaat olunmalıdır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için şunları ibraz etmek şarttır: 
A. 2850 liralık muvakkat teminat B. Nafıa Vekaletinden ahnmış mü

teahhitlik vesikası. C. En az 30,000 lira değerinde kalorifer yapmış ol· 
duğı.ına dair vesika. 

6 - Talipler teklif mektuplarım eksiltme gününde saat 15 e kadar 
Türk Okutma Kurumunda Komisyon Reisliğine vereceklerdir. Postada 
geciken teklifler kabul edilmez. 
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5ACLIK·5DtUKLUK·EKDHDMİ 
• 

.KELVİNATOR 
DEMEl\TIR 

iki defa daha az işlediği 

halde aynı randöman elde edilen yegane soğuk hava dolapları 

s • 1 • H 
Veresi e Satış: 

• 
Beyoğlu ve acentaları 

18 
• 1 

Av 

~R.A: . Vehbi Koç Ticaret Evi. - Artur Vetter MERSIN - Jorj Sat.el BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket kardeş.ter. 

ADANA 
BURSA 
ESKIŞEillR 

- ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza 
!ZMIR 
KAYSER! 
KONYA 
ANTEP 

- lsmail ve oğulları Cıngıllı. SAMSUN - C. Celal Ozlü, S. Kemal Sezen. TRABZON - Dedeoğlu Sami, Ili.m.i ve Pulata-
- Mehmet Hüzmen - A. Mücib Dölen 
- Hasan Alanya - Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 

ZONGULDAK ~ Ismet Ağartan, Ahmed Yüksel. 
DIYARBEKIR - Celal Ayyıldız 

nah kardeşler. 
ADAP AZAR - Ahmet Hilmi Kurar. 

~Ti X-vrik SftardetJ -
JfOfflObil Ye makİRISf OkUfU RADYOLı•N 

Taksim • STADYOM 

., 
ıe 

3 aylık yeni devre 9 temmuzda 
başlıyacaktır. Şöför olacaklar 
şimdiden müracaat. Amatörler: 

mo: .. f"ıı." Teorik ve pratik geçirecekleri 
imtihanlara hazırlanır. Program 
isteyiniz. Telefon : 42508 

Devlet Demiryolları ve limanlar1 işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (600.000) lira olan Sıvas atelyesi kuvvei muharrike 
e sofaj tesisatı 19.8-1937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
e Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

, Bu işe girmek istiyenlerin (27750) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lı nüsha-
nda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle

i ay.cl gün saat H,30 a kadar komisyon reisliğine ver!lleleri lazımdır. 
Şartnameler ( 3000) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
ktadır .. (3469), 550 1.,.....4 · 

• • • 
Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen bedeli 
65000) lira olan iki adet normal hat kar kürer makinesi 26, 8, 1937 
rşembe gtinü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin dr hat için 1500 ve normal hat için de (9500) 
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi ga
tenin 7, 5, 1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan 
ımatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 

1,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-

\.şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dğıtılmaktadır. (3629) 

Öğretmen aranıyor 
fürk Maarif Cemiyetinin Ankara Lisesi (Riyaziye), ("I'abiiye-Biyoloji), 
1zik - Fen bilgisi), (Kimya), (Tarih), (Coğrafya), (lngilizce) gurup

için daimi öğretmen alınacaktır. Yüksek Mektep mezunlarından iste
olanların istida ve musaddak tercümeihal suretleriyle Cemiyetin Is
bulda Yeni Postahane karşısında Erzurum hanındaki Ilan işleri Büro-

i.Müdürlüğüne müracaatlar!. "3700" 

Akay iş etmesi müdürlüğünden 
dalar • Anadolu Yalova hattı Yaz tarifesi 30 Haziran 937 Çarşam-., 

N·çin diş1eri mutlaka günde 
2 defa fırça·amak lazımdır? 

Çünkü geceleri ağız guddelerinin halde bol bol "RADYOL!N" ile f;. ı 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş- çalamak ve temiz.temek şarttır. Bu 
tur; çünkü yemekler, sigara ve kah-
ve gene ayni tesiri yapmıştır. Bina- sayede dişlerin de, ağzın da sağlığı 
enaleyh dişleri hergün iki kere _ bil- ve sağlamlığı; güzelliği garanti edil
hassa yemeklerden sonra • ve her- miş olur. 

• 
1 
-

KARYOLA MESHERi 
1937 senesi çelik lameli lngiliz, Amerika ve ~iyana sistemi som 

yelerile son sistem muhtelif şekil ve renklerde karyolalar teşhir edil
miştir Boyalar sabit ve fırında kurutulmuştur. Mallar sağlam ve 
somyalar gürültüsüzdür. 

Meşherlmi görmenizi dilerim. Satu; mahall. fabrikada 

HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni e5ya Fabrikası tstanbul Salkım Söğüt Demirkapı 

Gazetecilik ve Neş.-tyat Türk Limitet Sahibi: Ahmet Emin l' Alil.AN. Um 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaasıumj Neşriyatı idare Eden:~. SALJ!J 

ADETA 

BiR MUCiZE 

Bu cazıp keşfin, sizin 

ıçın neler yapabildi· 
{İli gösJerEn 
o .::>ğraf a . 

hakiki 

Hemen bir hafta zarfında bir· 
çok kadınlar, birkaç yaş gençleş. 

miş ve büfün çizgi ve buruşukluk· 
lan zail olmuştur. Bu hal, kendi. 
leri için 8.deta bir mucize oldu. 
Fakat, asri fen için, ancak, uzun 
ve sabırlı tetebbü senelerinin ye. 
ni bir zaferi oldu. Alimler, buro
şukluklann ihtiyarlaymca meyda. 
na çıktığıncn sırrına vakcf olmuş. 
lardır. Cild, bazı canlandırıcı un
surlanru gaip eder. Onu besteyi. 
oiz yeniden tazelenir ve gençleşir. 
lşte, Viyana t!niversitesi profesör. 
ferinden Dr. Stejskal'in cazip keş· 

fi bunu temin eder. "Biocel., tabir 
edilen ve genç hayvanların derin 
cild hüceyrelerinden istihsal edilen 

r n inde-

Fakat, bunun da 
fenni bir izahı 

'lıardzr .. 

ki Tokalon l<remi terkibinde mev· 
cuttur. Her gece yatmazdan evvel 
kuUamnız. Siz uyurken, cildinizi 
bestiyecek ve gençleştirecektir. 

Buruşukluklanruz bir hafta zar. 
fmda zail olacak ve on yaş daha 
genç görüneceksiniz. Gündüz için 
cild unsuru olan beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Siyah 
benleri eritir, açık mesameleri ka
patır ve birkaç glin zarfında en 
sert ve en çirkin bir cildi yumuşa. 
tıp beyazlatır. 

Müessesemize gelen mektupla
rm pek çoğunda sarih adres bu 

lunnıaması yüzünden miişterilcrL 

niizin dediklerine bizmrur cevap 

verilmeme7d:edir. l\lektuplann a-
ık a·,resle gönderilmesini dileriz. 

, 


