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BUYUK SEFE YiNE KAVUSTUK 

Türk Hatayı Kurtaran-y Atatürkü 

Sevinç Heyecanile· Karşdadık 
------------~~~~~-

Bir Haftalık Dün Şehir, En. Büyük 
Bayram GünJerinder1 

Atatürk Un 

'stanbula 

Bır · Sevg 

Bakışı 

Dış Bakanımızın · 
L Peşte Temasları 

1 o·· "!ld un e 

larih -
' . j4hmet Emin YALMAN BU hllfta dünya, çok korkulu 

itile riinler geçirdi. Öyle da
li •lar oldu ki yeni bir Cihan 
k •rbinin en genit bir ölçüde 
0

;~1 beklendi. 1 
) 

1rtına. kopmadı. Fakat cere
t &il ~en vakalar bir defa daha 
~ ııha.t etti: Avrupa bir ba
l"lf frçııı üzerinde oturuyor. Et
f t&n bir kıvılcım sıçraması ve 
d:~•n. a.tet alması tehlikeıi her 

la ık._ vardır. 
diaeıPanyoı sahillerinde olup biten hA.
li\>a. er hakkında pek tabii olarak iki 
btıi:e~ dolagıyor. Bunlar da elbette 

l':i' •r:irıe zıttır. 
tud ıtara.r bir gözle görUlen manzara 

Ur · ~-
titesi · ~panyol sularında kontrol va-
h~0ren Alman Amirali, !spanyol 
te . et tayyarelerinin Alman harp 
le:erı üzerinde uçmamasını geçen
llıiı e Valensiya hükumetinden iste
ltıl ' UÇarla.rsa ateş edeceğini söyle
tit~: ı.spanyollar da bu gemiler, va
~ el'inin icap ettirdiği sularda hu
rt? kUkça ilzerlerinden uçtilmıyacağı
cafın ara sularına sokulurlarsa uçula-

bo 1 cevap olarak bildirmişlerdir. 
dıfr Yçland kruvazörilne bomba atıl
"lılf ıanıan bu kruvazör, Ibiza, yani 
den : dolayısile bulunmaması icap -
~<>l'd ır rnıntakaya sokulmuş bulunu
" lsu. Faka~ bu vaziyet yolsuz da ol
bornb Panyoı hükfunet tayyarelerinin 
\r a trdnnanına sebep teşkil edemez. 
'botnb e n s i y a h ü k tl m e t i , 
tııan ardnn~nının harp gemisinden a
lUy nıernıılere cevap olduğunu söy
lia or. Bu iddia isbat edilememiştir. 
l'la,ı genıisi o sırada demirli olduğu
fin Yfa toplu bir halde yemek yedi
t6r: ~; top başmda bulunmadığına 
land •taraf Avrupa gazeteleri Doyç
lar. ın ateş ettiğine ihtimal vermiY.or-

Birini Daha Yasadı 
' Büyük Şefimiz, Yüce Kurtarıcı Atatürke İstanbul, dünkü ulu· 

sal günde bir kere daha kavufmak bahtiyarlığını, sonsuz bir se
vinçle idrak etti. Dün, kardet ve Türk Halayın lıtiklil bayramını 
yürekten bir nete içinde kuthyan İstanbul, bütün canlı varlığile 
Atatürkü özünde ve sinesinde yine gördü ve o etsiz ıevincin bu. 
lunmaz lezzetine yine erdi. 

Tren Haydarpcqa garında .• 

Şef Atatürkü Ankıiradan getiren Cilmhurreisliği treni tam saat 15 te 
Haydarpaşa garına girdiği' zaman, Istanblıl müstesna günlerinden birini 
daha yaşadığını zengin bir sevgi, saygı tezahürü ile hissettirmiye başla_ 
mıştı. Atatürkün refakatinde hemşireleri Bayan Makbule, Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, ve mutat zevat vardı. Vali 
ve Belediye Reisi B. Ustündağ Büyük Onderimizi Izmitte, burada bulun. 
makta olan Milli dül3afaa Vekili B. Oza.lp ve Orgeneral Fahrettin · Altay 
da Derincede karşılamışlardı. 

Atamız heyecanla karplanJı 

Memleketimiziı1 sayın misafiri UrdUn Emtri Abdullah ile Atatürk kızı 
Sabiha Gökçen, Harp Akademisi Komutanı General Ali Fuat, Donanma 
Umum Komutanı Amiral Şükrü Okan ve şehrimizde bulunan diğer komu_ 
tanlar, büyük rütbeli birçok kara ve deniz subayları, vilayet, Parti ve be
lediye erkanı, emniyet mUdilril .ve daha birçok resmi zevat Şefimiz Ata.. 
türkü Haydarpaşa garında sevmç ve heyecanla karşıladılar. 

Orclunun ve donanmanın •elamı 

Istasyon baştanbaşa al sancağmuzla donatılmıştı. Biri piyade, biri de 
de deniz olmak üzere iki askeri kıta selim resmini üa ettiler. Garın dl§ı, 
bütün rıhtım hıncahınç halkla dolmuştu. Ayrıca den.izde de on kadar Şirket r--:------------------------- -
ve Akay vapuru binlerce halkla saygı ve sevgi kordunu çevirmişti. Bundan ""' D .~ k •• 
baş!\a, başta Yavu; olmak üzere muhriplerimizden mürekkep bir filo da D nugun u 
Kadıköy açıklarında Atamızı sel8.ınlamak için intizar ediyordu... ~oenzin,Petroi 
Ve on binlerce halk... Ve Eleklrı·k Maçlar 

Şef Atatürk çok nazik bir hareketle önce misafirimiz Emir :Abdullahm 
elini sıktılar ve bu karşılaşma çok samiıni oldu. Atatürk sonra da diğer T 'cuz }uyor Bugün şehrimizde hayli zengin U. l ı spor f aa.liyeti yaşanacaktır. Taksim karşılayıcıların ellerini sıkmak suretiyle iltifatta bulundular. Işte bu sı. sahasında milli küme maçlarına de-
rada istasyonun içini ve dışını dolduran on binlerce halk, içten ve yürek- A k dil k G 1 '"-ft-- ı An n ara, 5 (TAN mulıa- vam e ece ve a al.CUHUa.y a -
ten "Yaşa! •. ,, nidaları ile sevinçlerini gösteriyor ve pek çoşkun alkışlıyor- birinden) _ Elektrik et• 

1 

karagUcü karşılaşacaktır. . 
du. Atatürk biraz sonra, misafir Emirle ve diğer zevatla birlikte Ertuğ. l .. ' p Fenerbahçe stadında da Fenerın 

d ··zı . t ' ro ve muftakkahndan al.ı· i k 1 21 . . yıld- u u k t rul yatına geçtiler. Bu sıra a yu erce sandal yatın etrafını çevirmış ı. uru uşunun mcı on m u -
Ertuğrul yatı donanmanın arasm?an ~eçerek biraz sonra Dolmabahçeye nan vergiyi mühim miktar- !anacak, bu münasebetle dolgun 
yanaştı. Atatürk Dolmabahçede hır muddet istirahatten sonra Florya da indiren kanun Uiyihcuı spor hareketlerinden -ayn olarak Vi-
denizevini şereflendirdiler ve akşam tekrar Dolmabahçeye döndüler. b .. l rd M ·1. .. .. yananın kuvvetli takımlarından Ra-

ugun e e ec ute goru- ~ "d il F b h b' · i tak · l .. . A • pı e ener a çe ınnc ımı oy-'Kı.a bir harp Gece )•apılan fener a ayı fUlecekır. Layıha, bu maa- niyacaklardır. Rapidliler dün şehri -A hnanıar bu taarruz üzerine Dün şehir baştan başa donanmıştır. Gece de her taraf zengin bir elek- delerden alınan vergiyi ya. i mize geldiler. 
1erdı k" derb~ tayyarelere ateş etse- trik ışığına gömülmtiştU. Gece denizde büyük bir fener alayı yapıldı. nyanya indirilmektedir. BugUn aynca Taksim stadında se-
harp ırnse. bı~ A şey diyemezdi. Her On binlerce halk Akay ve Şirket vapurlarile Atattirkü Dolmabahçe onun. ~ kizler turnuvasının da son maçı, Bey 
kabeı genıısı, sılahlı bir taarruza mu- ~ de derin bir sevinçle selamladı ve Atamız da Saray balkonundan sevgili ~~ koz - Süleymaniye arasında. yaptla-
ltat :.ı etmek hakkına sahiptir. Fa- milletine sevgilerini gösterdiler. caktır. 
2'a b' ~anlar 24 saat geçtikten Aam..,..· l Bahtıf Kalktı \ Amerikalı güreşçiyle bizimkiler a-
llnıı~~ lırnanı topa tutmak sıırt!Oİ ' [Şefimiz Atatürkün atanbulu tekrar ferellendirme•ini Paris, 5 (A.A) - Parlamento 265 rasındaki güreşler dün gece Taksim 

91lll'dır. Alman!ann Alı;,eifa r canlandıran diğer talıilôt ve reaimler altıncı •aylamız- reye karşı 267 rey ile bahşişlarm kal. stadında yapıldı ve Amerikalı gillp 
(Arkası ı0-:1111cu~\i ..j Cladır.] dınlmasmı kabul etmiştir. geldi. Tafsilat onuncu sayfadadır'. 

~ . i _--. 
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Bukrese 
' Geldi 

Budapefte, 5 (A.A.) -Tn .. 
kiye Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüttü Araı, dün aabah 
Kral Naibi Amiral Horty'nia 
sarayındaki huıuıi def teri im. 
zaladıktan ve Batvekil B. Da
ranyi 'nin ikametgahına kart b~ 
raktıktan aonra, Hariciye Na
zırı B. De Kanya'yı ziyaret et
mit ve kendiıiyle uzun müddet 
görütmüttür. 
Selahiyettar mahafil, bu ziyaretin 

hususi mahiyetini tebarilz ettirmekle 
beraber, iki Hariciye Nazırmm görilf 
melerinde iki memleketi alakadar e
den bütün meseleleri tetkik eylemif 
bulunduklarını da. kabul etmektedir. 

Dr. RUştti Aras, !>iİA.hara Başvekil 
B. Daranyi'yi ziyaret etmiş ve kendi 
siyle bir buçuk saat görüşmil§tür. 

B. de Kanya, doktor Rüştü Aras'a 
Türkiye elçiliğinde ziyaretini iade et 
miş ve ~lçUikte saa.t H . de. bir öğle 
ziyafeti verilmiş°tir. Bu ziyafette. 
vaktiyle Tüı'kiyede bulunan ve dok· 
tor Aras'ı tamyan Macar diplomatla 
n ile İngiltere elçisi ve Balkan a.nta.n 
tı memleketleri siyasi mümessilleri 
de hazır bulunmll§tur. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, aqam, 
Bükreşe gitmek üzere, buradan ha
reket etmiş ve istasyonda, Hariciye 
Nazırı adına Baron Apar ile Yugoslav 
ya, Yunanistan, Romanya ve İngilte
re elçileri, Türkiye elçisi ve elçilik • 
kinı tarafından uğurlanmıştır. 

· Doktor, Tevfik Rüştü Aras, Ma. .. 
car ajansına befanatta. bulunarak 
demiştir ki: 

Çok az olmakla beraber Macaris • 
tanda kaldığımdan ve eski dostum 
B. de Kanyayı ziyaret etmek fırsab
nı bulduğumdan dolayı bilhllM& 
memnunum. B. de Kanya De yaptı • 
ğım görüşme, en kalbi dostluk havam 
içinde cereyan etmiştir. Esasen Ti1r 
kiye, Macaristan hakkında samimi 
bir dostluk beslemektedir. Ve bu 
dostluğun kökler Türk milletinia 
ta kalbindedir. 

BÜKREŞTE 
BUkreş, 5 (A.A.) - Tilrkfye Dit 

Bakanı Dr. Tevfik RUştU Arıus saat 
12,30· da. Viya.nadan buraya. gelmif 
tır •. 
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Evlendikten Sonra .. 

NikAh Beylerbeyinde Bir Cinayet isi endi 
' s bık Krahn $imdi 

Bütün Emeli Şudur : 

Gününden 

BirgUn 

Once 

BiR ERKEK. ES i 
KARISINI VURDU 

Sakin ve Şen 
Bir Aile Hayatı 
Yaşamak 

Londrada çıkan "Daily Expre11,, ga.zeteıi, 
eski Kral Sekizinci Edward'm, bugünkü Dük 
dö Windıor'un bugün ne dütündüğünü, kendi. 
&İni Krallıktan çekilmiye ıevkeden sebeplerin 
ne olduğunu anlatan bir yazı yazmıttır. · Yazı, 
Sabık Kralın düne ve bugüne ait düşüncelerini 

tahlil ediyor. Gazete diyor ki: 
"Dük dö Windsor, sevdiği kadın yilzilnden tahtını 

bırakmış olduğuna pişman değil! Dilk, A vusturyada 
tek başına yaşadığı aylar içinde bile, tuttuğu yolun 
doğru olduğuna inanmış ve inancı, bir 1§.hza sarsılma
mıştır. Dük, tahttan feragat eylerken, sevdiği kadınla 
evlenmekten alıkonulduğu takdirde, kendisine verilen 
ağır vazüeleri yapanuyacağmı söylemf§ti. Kendisi bu 
kararının doğru olduğuna katiyetle inanıyor. 

ISTIRAP SAATLER! 

Fakat şüphe yok ki karar acı ve ağırdı. Prensin bu 
karan vermek için çektiği istırabı belki de hiçbir za. 
man takdir edemiyeceğiz. Doğruluğuna inanılan bir 
karar uğrunda, ölçüsüz sayılacak de-1 
recede büyUk bir fedakarlığa katlan. ı POLiSE 
mak icap ediyordu. Sonra bu fedakar YAPILAN BiR iHBAR: 
lıkla beraber muahazeye dayanmak, 
türlü türJU dedikodularla karşılaş. 
mak, hatta entrikalarla savaşmak ta 
zaruri idi. 

Dük aleyhinde ileri sürülen itham. 
lardan biri de onun zaten tA baştan 

Kral olmak istemediği ve bunun 
için evlenmek meselesini bahane 
yapıp tahttan feragat etmiş olduğu 

dur. Fakat bu iddianın aslı yoktur. 
Dük, memleketine hizmet için Krallı. 
ğa geçmişti. Onun~rmi sene süren 
Veliahtliği sırasında prensipi "hizmet 
ediyorum.,, kelimeleri idi, ki daima 
bu şıara sadık kalmıştır. 

SABIK KRALIN TEESSÜRLERİ 
Fakat, Dük, çok yakın bir zamana 

kadar kendisini takdir eden kimsele
rin, bugün onu tahttan feragate sev. 
keden amilleri pek basit bir şekilde 

muhakeme etmelerinden fevkalade 
müteessir oluyor. 

Çünkü Sekizinci Edvard, sevdiği 

kadınla evlenmediği takdirde üzerine 

aldığı vazifeyi başarmakta muvaffak 
olamıyacağma, fakat Kral olmadığı 

halde mes'ut bir yuva kurabileceğine 
kanaat getirmişti. 

Meselenin bütün ehemmiyeti, bUtün 
fecaati bura.da idi. Çünkü Sekizinci 
Edvard, hem Kral, hem bir zevç ola. 
mıyordu. Zevceslnden feragat ederse 
pek zayıf bir Kral olacaktı. Fakat ta
cını feda ederse dilediği hayatı süre. 
bilecekti. 

Sekizinci Edvardı, verdiği kaur. 
dan döndUrmek için sarfolunan bütün 
gayretlerin boşa gitmesi bu yüzdendi. 
Çünkü Kral, tacına karşı bağlılık gös 
tererek onu tercih etmiş olsaydı, o ta
cın emrettiği vazifeleri başaramıya. 
caktı.O halde büyük dava uğrunda fe 
dakarlık gerekti ve Dük bu fedakarlı. 
ğı kabul etti. 

ZAL!M SATIRLAR 
Fakat herkes kararın bu esbabı 

mucibeslni anlıyamadığt için aleyhin. 
ele söylenmi§, birçok kimseler kendL 
sıne ağır mektuplar yazmışlar, gaze. 
leler, mecmualar, onun İngiltereyi 
terketmesi üzerine yığın yığın maka. 
lcler neşretmişler, bundan başka ha.. 
yatına dair bir sUrü kitaplar yazıl. 
mış, ve bunların çoğunda onun hak. 
kında hayli zalim bir dil kullanılmış.. 
tır. 

Siirtli Bir A am 
Yegenini Öldürmüş . 

Betiktattaki tütün depolarından birinde çalıtmakta olan amele 
Abdullah oğlu Osman, dün ıaat 13 te Emniyet Müdürlüğüne gele-
r~k bir cinayet hakkında bazı malumat verece2ini aöylenıi-t, tlA.-lıııol 
ifadeıi alınınıftır. 

Kuduz Haataneıi 

• • 
ıncı 50 

- ı Osman verdiği ifadede Beyoğlunda 
oturan Mevlflt adında bir şahsın Si
irtten yanına misafir gelen amcasının 
oğlunu öldürdüğünü, cesedi ortadan 
kaldırdığını ve bu malumatı tesadü
fen öğrendiğini bildirmiştir. 

Yıldöniimii 
Kutlandı 

Istanbul Kuduz müessesesinin ku
ruluşunun ellinci yıldönUmU, dUn sa
at 14 te Etibba odasında Y.apılan bir 
toplantı ile kutlandı. 

Toplantı, mikrobiyoloji cemiyeti re. 
isi doktor Osman Şeraf ettinin bir SÖ· 
zU ile açrldı. Osman Şerafettin, ku • 
duz hastalığının kısa bir tarihçesini 
yaptı, Tilrkiyede kuduz aşısının ilk 
defa ne zaman yapıldığını ve mUesse· 
senin yarım asırlık mazisine dair et
raflı izahat verdi. 

Bunu, doktor Ihsan Saminin bakte
riyoloji hayatına ait söylediği bazı 

hatıralar takip etti. 
Doktor Zekai Muammer de kuduz 

mUesseselerinin faaliyeti hakkında U· 

zun bir konferans verdi. 
Toplantı, doktor lhsan Şükrünün 

kuduza ait bir etUdU izah etmesile ni
hayetlendi. 

gilterede bir tek kimse bu plaktan bir 
tane bile bulamamı§tır. 

Bununla beraber Dükün üzüntü 
içinde yaşadığını sanmak yanlıştır. 
Bilakis kendisi sıhhatçe her zaman. 
dan daha gürbüzdür. Yüzünde gen<;. 
liğin bütün sıhhati ve bütün dinçliği 
görünUyor. Bugün biricik emeli, ka. 
nsmı mesut etmek, sakin ve şen bir 
aile hayatı yaşamaktır. 

YENİ KRALA YARANMAK 
1ST1YENLER 

Osınanm ifadesi müddeiumummğe 
gönderilmiş, tahkikata da başlanmı§
tır. lhbann mahiyeti bugUn anlaşıla
caktır. 

Kabzımalların 
aldıkları 
komisgon .. 
Civar vilayetlerden §ehrimize gelen 

meyvalardan halde alman resimlerle 
kabzımalların aldıkları komisyonlann 
azaltılması imkanları olup olmadığı 
hakkında Belediye lktısat müdürlü -
ğUnce tetkiklere başlanılmıştır. 

Müstahsillerin iddialanna göre, 
meyva bolluğu karşısında meyva fi
yatlarının düşmesi kendilerini zorluk
lar karşısında bırakmaktadır. üstelik 
resim ve komisyon da kendilerini kar 
edecek yerde ?.arara sokmaktadır. 

Prf. Gabriel 

Şehrimize Geldi 
Paris Elçiliğimizin tavsiyesi üzeri

ne üniversite rektörlüğü, Fransız il.
limlerinden Gabrla'l Moreyi şehri -
mlı:e çağırmıştı. Profesör şehrimize 

gelmiş, Universite erkanı tarafından 
karşılanmıştır. Gabriel Morey, ilk 
konferansını yarın saat 17 de üniver
sitenin coğrafya salonunda beynelmi
lel fikir adamlarından Matlarme hak
kında verecektir. 

Profesör, önümüzdeki pereembeye 
de Gilzel' Sanatıer akademisinde bir 
konferans verecektir. 

· Yaralandı 

Baska Bir 
1 

Kadın da 
Yaralandı 

Beylerbeyinde Yalılar cadde
sinde 42 numaralı evde oturan 
Mevhibe ile Aıiye, çartıdan ev
lerine giderlerken Mevhibenin 
eski kocaaı mütekait Samiye 
rast' ı mı,lardır. Sami, kar15ına 
evine gelmesini ıöylemif, kadın 
bunu reddedince aralarında 
gürültülü bir kavga batlamıf-
tır. 

Bir aralık Sami, cebindeki bıçağı 
çıkararak karısının üzerine atılmış, o. 
nu bıçakladıktan sonra araya girmek 
istiycn Asiyeyi de yaralıyarak yere 
sermiştir. 

Hadiseden sonra kaçmak istiyen 
Sami, elindeki kanlı bıçakla yakalan
mış, yaralılar da Nümune hastanesine 
kaldınlnuşlardır. 

Asiyenin yaraları ağırcadır. Sami, 
isticvap sonunda herşeyi söylemiş, 

UskUdar Milddeiumumiliği tarafın -

dan dün akşam tevkif edilmiştir. 

Orta mekteplerin 

Muallim ihtiyacı 
Maarif Vekaleti, orta okullardaki 

muallim ihtiyacını önlemek için bu yı:l 
da imtihanla muallim almıya karar 
vermiştir. imtihana gireceklerde ara. 
~ılacak şartları gösteren talimatname 

aarif müdtif lllkleri~e gel.mi§ · • 
DU t.aııuuı.t."Ua.u..ıeye gore, Jmanana 

girecekler 20 ile 45 yaş arasında hede 
ni kabiliyeti haiz, hiçbir mahkiimiye 
ti olmamış, en az lise veya muallim 
mekteplerini" bitirmiş kimscler ola -

caktır. 

istekliler, bulunduktan yerin ma
arif mtidUrlUklerine mUracaat edecek 
ler, fakat imtihanları bir eylfılde bu
rada yapılacaktır. 

E•ki Bombay Valiıi 
Bir aydanberi memleketimizde bu

lunmakta olan eski Bombay valisi B. 
HA.mit Ali ve eşi, dün Romanya vapu
rile Köstenceye gitmişlerdir. ------
Kıymetli Bir Abid~ 
yanmak Tehlikesinde 

Mimar Sinanın eserllerinden bulu -
nan ve kıymetli mozayıkları ile meş
hur olan Rüstempaşa camiinin altın
da 12 dükkan vardır. Bunların sekizi 
ardiye ve altısı da dü~kan olarak kul
lanılmaktadır. Bu ardıyelerden ikisin
de on altı§ar tondan 32 ton kağıt bu
lunduğu, diğer altı~ında da çuvalcı 
yağcı ve tU!ekçi gıbi çabuk yanınıya 
müstait ticaret maddeleri satan tüc
carlar oturmaktadır. Kıymet.H bir e
serin altında ger an yannuya müstait 
e§ya bulundurulması mahzurlu görül.ı 
müştür. Evkaf idaresi, geçen sene ca
miye altı bin lir~ sarfederek tamir 
ettirmiştir. Beledıye bu tehlikeli vazi
yeti bertaraf etmek için Müzeler i
daresine müracaat etmi§tir. 

Haliç Vapurları 

Kc1r Getiriyor 
Belediye Haliç ittletmesinden para 

kazanmıya başlamıştır. Bu yıl tamir 
masrafı olmadığı için vapurlar kar 
bırakmıya başlamıştır. Bu sebeple be
lediye, işletmeyi kati olarak üstüne 
almıya karar vermiştir. 

Halbuki DUkiln kararını anlamıyan 
!ar hiç olmazsa onun memleket ve 
1evlet hayatını hiçbir 11ar.smtıya uğ 
ratmadığını, halefinin vaziyetini mUş 
külleştirecek her hareketten çekindi 
ğini görmeli ve takdir etmeli idiler. 

Çünkü Dük, memleketten usulca 
"ıkmış. ve yalnız bir ayrılık nutku 

1 
•öylemişti. Bu vedaname, gramofon 
plaklarına alınmış ve dUnyanm her. 
tarafında saWmış olduğu halde, !n. 

lngilterede DUk dö Windsor U~ ka. 
nsı aleyhinde söz söyliyerek yeni 
Kral ve Kraliçenin gözüne girmeyi 
dU"ünenler yok değildir. Fakat Kral 
Altıncı Corc ile Kraliçe Elizabet hiç. 
bir kimseye böyle bir fikir verecek bir 
tek harekette bulunmamışlardır. Çün 
kil Dük dö Windsoru sevmekle, Kral 
ve Kraliçeye sadık olmak arasında 
hiçbir tearuz yoktur. 

Dün sabah, Sirkeciden geçmekte o
lan şoför Kemalin 1940 numaralı o
tomobili, Artin adında bir çocuğa 
çarpmıştır. Çocuk yaralanmıştır. Şo
för yakalanmıştır. 

Galata parkı .• 
Deniz Ticaret direktörlilğü ile Mer

kez Rıhtım hanmrn arasındaki saha
ya yapılacak büyük park için .istim
lakler bitirilmiştir. 

. -
1 Ankarada Su Baskını 1 

Y eniıehirde yağmurun marifetlerinde,, 

Evvelki gün i\nkar.ı, çok 
fiddet{i bir • Y'!ğmurun ani 
baıkınına uğradı. Fazla 
miktarda ve hızlı yağan 

1MisafiFimiz 
;,_'114j!,T•• .. I ,yU11ıt1U••J...,1& •\.,-aA.wı w -

nın münhat kı•mınclaki so
kaklarında ıeller rıe mey
clanlarıncla da göller hasıl 
olclu. Bu yüzden otomobil
ler bile sulara gömülüp bir 
maddet i~liyemediler. Foto 
muhabirimizin gönderdiği 
resimler Ankaranın Y enife
hir mıntakcvıını:ı yağmur

dan sonraki vaziyetini gös
teriyor. 

Facıalar 
karşısında 
yeni tedbirler 
Şişli - Büyükdere yolunda muhte

lif sebeplerle sık sık otobüs ve oto
mobil faciaları olması üzerine oole 
diye bu yolda yeni tedbirler almıya 
lüzum görmüştür. Bu arada ilk iş o
larak bu yola seyrüsefer memurlan 
konulacaktır. Ancak bu memurların 
sabit veya motosikletli olmalarından 
hangisinin daha faydalı olacağı tet 
kik edilmektedir. Bu tetkikler acele 
bitirilecek ve derhal bu yola memur
lar konulacaktır. Bu suretle nakil va
sıtalarının bu yo1un düz ve uzun ol
masından istifade ederek süratli git
melerinin önUne geçilmiş olacaktır. 

yı1,-duna1 · 
_,,. 

donüqorlar 
Bir haftadan beri kıymetli mf san& 

miz bulunan Şarki Urdtin Emiri Al .. 
tes Abdullah bu salı gtinü Romanya 
vapurile Hayfaya ve oradan da melll" 
leketlerine gideceklerdir. 

Bir Japon Generali 

Şehrimize Geldi 
Londrada bulunmuş olan, Japon or

du kumandanlarından General Hotıl" 
ma Moşaharo, dün sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

Sandahn Yolcuları 

Denize Döküldüler 
Halicin 8 numaralı vapuru, dün J{~ 

sımpaşa iskelesine yanaşırken scy "' 
fullahm idaresindeki sandala çarp "' 
mıştır. Sandal devrilmi§tir. !çindekl 
yolculardan Davit, Luna, Yuvan deni
ze dUşmilşler, kurtarılmışlardır. 

itfaiye takviye ediliyor 
Belediye itfaiye teşkilatını takviye

ye başlamı§tır. Ismarlanan dört 6?11 
sistem makine, dün eehrimize geltıı1f" 
tir. 

Floryacla iıkele 
Floryaya bir vapur iskelesi yapıl " 

ması için tetkikler yapılmaktadır. 

l 
......................................................... f 

TAKViM ve HAVA i . .................................................. ....... 
1 

PAZAR 1 
6 Haziran 937 

Bugünkü Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun .. 
dan alman malumata göre·bugUn ha 
va, umumiyetle bulutlu olacaktır. 

RUzgarlarm şimalden orta kuvvette 
esmesi muhtemeldir. , 

Dünkü Hava 

1)iln hava, sabahtan akşama ka
dar hafif bulutlu geçmiş, rüzgar, şi
mal istikametinden orta kuvvette es 

6 mcı ay Gün: 30 
Arabi 1356 

RebiUlevvel: 26 

Hızır: 32 
Rumi 1353 
Mayıs: 24 

12,12 
19,37 

2,17 

Güneş: 4,49 - Oğle: 
ikindi: 16,13 -Akşam: 
Yatsı: 21,37 - !msPk: ---- - ~ miştir. Barometre 766 milime~· :ııt 

hunet en çok 24, en az 12 santıg 
olarajt kaydedilmiştir. 
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ispanya işinin yeni safhaları 

lngilterenin Teklifine 
Üç Devlet Cevap Verdi 

jrurk 

1 
Denizcisi 

Açık 

Denizde 

Harp Vaziyetine Gelince:! 
HUkümet Kuvvetleri 
llerlemeğe Başladılar 

b·· L:>ndra, 5 (TAN) ispanyada harp vaziyeti gün geçtikçe metru 
~\Urıetin lehine inkitaf etmektedir. Guadarrama mıntakasında 
~~huriyetçiler, 25 kilometre ilerlemitlerdir. Siyasi vaziyette iıe 
ti~ikçe bir aalih görülmekte, geçen haftaki aaabiyet yav3.f yavaf 
~&ti 0lnıa.ktadır. Franaız, İtalya ve Almanya, İspanya meıeleıi 
"':;nıd~ İngiliz tekliflerine ce~~p vermi!lerdir. Hali ln~~l-

Hflrıcıye Nezareti bu cevapları gozden geçırmekle mefguldur. 

Q Harp Vaziyeti 1 N .. K b • 't 
ku~adarrarna mmtakasında hükiimet 1 egus em rıç e 
dört e~eri taarruzlarını bitirmişler ve f 
~:- 8'tinde 25 kilometre ilerlemişler- ransızca 
"'!'. nu ·1 . B" k 
~d nıuvaffakryet, ası en ıs a- N t k S .. 

1
• k 

illi akj kuvvetlerinin bir kısmını çek- u u oy ıyece 
Ye ve bö 'k' · h fifl . ylece Bilbao tazyı mı a-
li~ıye nıecbur etmiştir. 

l'ln kfunet kuvvetleri, Cabza sırtla
tı.a 1 ~le ge!;irerek Lagranja kasabası
tfun tirr.nişlerdir. Şimdi de Segovie hü-

et topçularının tehdidi altındadır. 

Eırarengiz Tahtelbahir 

~i~ha Ve deniz nezaretinin bir tebli
hir· e, hUvıyeti meçhul bir tahtelba
bu~n Ra;a,1onya açıklarında bir cüm
bir Yet~ Ylik vapuruna refakat eden 
ledl ~rnıye taarruz ettiği bildirilmek
llrtı. r. 'l'ahtelbahir gemiye bir torpil 
ltıl§:.ve geınıyi iıafif surette yarala-

Londra, 5 (A.A.) - önümüzdeki 
perşembe günü sabık Habeş lmpara
toru Negüs, Kembriç üniversitesi 
meclisinin reislik seçimi dolayısile, 

üniversite salonunda fransızca bir nu 
tuk söyliyecektir. Negüs, esasen ev
veldenberi Kembriç cemiyetinin dai
mi azasıdır. 

Bu içtima, sabık Romanya Harici
ye Nazın Titulesko ve B. Baker ta
rafından yapılacak siya.si bir müna -
kaşa ile nihayetlenecektir. 

lngiliz Teslihatı 
A vrupa ya Sükun Verdi 

İzmirde 
iki Tren 
Faciası 

.Hamidiye Faler'de 
Çok Samimi 

, 

Olarak Karşdandı 

DIŞ 

Atina, 5 (TAN hususi muhabirinden) -
Türk, deniz harp talebelerinin mektep gemisi 
Hamidiye bu sabah aaat 10 da Faler limanına 

gelmit ve top atarak limanı aelimlaınıttır. Ha
midiyenin selamına Yunan Bahriye mektep ge

nıiıi Aria mukabele etmittir. Hamidiyenin Yu-
, nanistan limanını ziyaret editi iki dost memle

ket arasındaki bağların kuvvetini gösteren 

büyük ve samimi tezahürata veaile olmuftur. 
Hamidiye limanda demirledikten sonra kumandan 

ve zabitlerine mihmandar tayin edilen Yunan zabit. 
leri ve Piredeki Türkiye konsolosanesi memurları ge. 
miye girmişlerdir. 

Oğleden sonra Hamidiye Kumandam ile yüksek 
zabitleri, saraya giderek hususi defteri imzalamışlar 
ve sonra da Türkiye Elçisi ile Yunan deniz müsteşarı 
ve Erkam Harbiye Reisi Amiral Sakelarin'i ziyaret 
etmişlerdir. 
Akşam, deniz müsteşarı tarafından Hamidiye Ku. 

mandanı ve zabitleri şerefine bir ziyafet verilmiş ve 
ziyafet esnasında lki taraf ta çok samimi nutuklar 
söylemişlerdir. 

Hamidiye
miz Son 

Seyahatine 

Çıkarken 

Yunan matbuatı ve halkı Türk 
Jahriyelilerini selamlamakta ve Türk 
:ienizciliğindeki terakkiyi samimiyet. 
le alışlamaktadır. 

Hamidiye Kumandanı ve Türk za. 
bit ve bahriyelileri Pazar günü saat 
11 de Meçhul Askerin mezarına bir 
çelenk koyacaklar, saat 5 de de Pire 
limanım ve Yunan mektep gemisini 

_____ .. ziyaret edeceklerdir. Bundan sonra 

- da Yunan zabit ve bahriyelileri Ha. 

KISA sr 

HABERLER 

midiyeye bir iadei ziyarette buluna
caklardır. Saat 7 den itibaren Yunan 
mektep gemisinde bir resmi kabul ya 
pılacaktll'. Pazartesi günü Türk mL 
safirler, Akropolu ve öğleden sonra 
da Maratonu gezecekler ve akşam, 

Türkiyenin Atina Elçiliği tarafından 
verilecek bir ziyafette bulunacaklar
dır. 

3 

Mekik misin 
Be Adam? 

Bir dostum yanıma gelip anlattn 
- Kullan~ bir otomobil aldım. 

Yeni almadığımın sebebi, kullanılmış 
arabaların İstanbul yollarına daha 
abşık \'e daha tecrtibell olu~lıır.dır. 
Taşlardan sekmesini, çamurdan geç. 
mesini ve 90 derecelik köşeleri dön. 
mesini bilirler diye! 

Araba, aldığımız adamın U tUnde 
kayıtlı değilmiş. Uzatmıyalmı karde. 
şlm. 

Bu eski arabanın ilk sahibinden 
onun üstüne, ondan da benim UstUmo 
ka),dmı düzeltmek ve vesikasını al. 
mak Jçin seyrisefer denilen eski bor. 
sa çatısının altındaki basık tavanlı 
odalara okadar girdim ~ıktmı, okadar 
işledlm ki; bir odadan çıkarken ar. 
dundan birinin: 

- Mekik ml!iiin be adnm f ! dty, 
nunldandığmı ~ezdim. Efendim! Bu 
kırtnAiye denilen şey bizi öyle sann 
ki; en hüsnüniyet sahibi memurlar 
bile bütün gayretlerine ~en bun.. 
dan kurtulamıyorlar. Bir kağıdın bir 
daireden ötekine gihnesi için e\1\'eltı 

muameleli evrakm yardirektör tara.. 
fmdan havalesi, sonra başmemur ta. 
:rafından bir müsvedde yapılmMı, 

sonra o mUs'\·eddenin daktilo tarafın. 
dan beyaz edilmesi, onra o beyaz e. 
dilen kağıdm müsveddeyi yapan ta.. 
rafından mukabelesi \'e kenarının 

imza ı, .!4onra yardirektör tarafından 
hnza.'iı, ~onra da gideceği yere sevki. 

Bu çe~lt U~ muamele oldu mu, ne iş 
sahibinin, ne memurun takati kah. 
yor. 

Gördükten sonra anladım. Allah 
memurların da l in de, işçilerin de 
yardımcı ı olsun. 

Muhakkak birsey varsa bizde mu. 
amele adı \'erilen gündelik (Rutin) 
kalem işi asıl maslahatın ve mak'.llL 
dm Ustüne ~ıkacak kadar aı:mı. , kat. 
merlennıi. tir. Bunu yalnız bir kal,. 
min, bir müdüriyetin veya bir idare.. 
nin kaldırmıya teşebbüs etme.tol kfı!. 

değildir. Bunu bir büyük emece De 
bütün idare makhıesinin dı~ atma. 
lıyız.. dedi. 

Ve bana veda ederek gitti. ~et '-1·- .._,__ı.,, in hU
blldirın ıneVZi.lerini bombaladıklarını 

ektedirler A. • 
:....ondra, (TAN) - Yeni Dahmye 

Nazırı Sir Samvel Hor Oxford Union 
da söylediği bir nutukta İngiliz teslL 
hatı programının muvaffakıyetle tat 
bile olunduğunu söyledikten sonra 
programın bu şekilde tatbik edilmesi. 
nin Avrupa atmosferini düzeltmiye 
yardım ettiğini ve bu yüzden son haf. 
ta zarfında başgösteren buhranın teh 
tikeli bir mahiyet almadığını söyle 
mi§tir. 

Izmir, 5 (Tan muhabirinden) 
Bugün iki tren kazası oldu. Izmire 
gelmekte olan tren, ödemiş hattın.da 
ilk kurşun atımı mevkiinde hayvanla
rını otlatan 26 yaşında çoban Hüse
yine çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin, 
hastaneye kaldırıldı. 

A tmanya ve İtalya ara. 
smda tedafüi bir itti. 

fak yapıldığı şayialan İtalyan 
mahflllerl tarafından tekzip 
~mAktedJ{. 

J • 

Romanya Hariciye Nazı. 
rmm uzun müddet isti. 

rahat.e ı;ekUeceğl haberi ya.. 
lanlanınaktadır. 

Hamidiye, Salı günü Pireden hare. ------------
ket edecek ve ayın onunda Korfo ada 

B. FELEK. 

1~nya, ltalya ve Franıa, ln-

tiliı T kl'f' C V d'I ln . e ı ıne evap er ı er 
dard giltere hükiimeti, diğer üç alaka
tuld:n aldığı cevapları tetkikle meş
"apıa r. Anlaşıldığına göre verilen ce
~... r gayri müsait değildir. Alman-
1111.nın l' -
butu ""UUdra Sefiri Von Ribbentrop 
ili taı~ tayYare ile, hükumetinden ye. 

.,. ır.nat almıya. gitmiştir. 
veru 

tı.ly en cevaplarda, Fransanm em-
le] ~t ltııntakaları tesisine, beynelmi
Renı ~nt;o1Un mümkün olduğu kadar 
liiıeJ;tıırnesine ve Ispanyada gönü1-
~et .geriye çağrılmasına ehemmi-

VeriJd · ~. ln . ıgı anlaşşılmaktadır. 

tar.ı &iltere, Ffansız teklifine taraf

tı~ ır Ve B. Eden, diğerlerine de bu 
li kabuı ettirmiye çalışacaktır. 

tUJ>b~b~ki Roma, lngiliz tekliflerine 
lifı •le bakmaktadır. Hatta bu tek. 

"llt ~ auya düşürmek için bir "bdlşe
Col'ri Ykotajından,, bahsedilmektedir. 
ıaırt era Della Sera, Ingiliz teklifinin 
buı... teknik mahiyette olduğunu, hal-
~ bu .. 

ledit t§ın sırf teknik çarelerle hal-
ellliye ~. 

.\} cegıni yazmaktadır. 

~l>etçJt_ıanya efkft.rı umumiye.si cUmhu
buıUn 1 İ8panyanın şiddetle aleyhinde 

A.rn UYor. 
lltini erfka matbuatı lngitterenin tek 

uyg"Un bulmaktadır. 
Alma nya Lahey' de Dava 

Edilecek 

lel>anya h . . E . 1 I 
t>ıı.. arıcıye nazırı pıra , s-
~Ya hUk 

de.ıer finıetinin La.hey divanı a-
den ~de, Alnıeiranm tahribi yüzün 
'nuhte manya aleyhinde dava açması 

tnel Olduguw .. 1 . t• nu soy emış ır. 
~ March İtalyadan Döndü 
01..'nın C M · · Qe enaze eraaımı 

l.ta!'c~~rde ltaıyaya giden milyoner 
tıl~h~ iÜn ~belUttanğa gelmiş, 
laıt,t iki lııpanyol ile kısa bir mü-

~ oto~~~;ktan sonra onlarla birlik
~§tir 1 le Algeciras'a hareket et-

tı. Geıı~raı M l . 
~ nı o a ıle arkadaşlarının ce-

"''L Cl'asirni dil .. w U'l.lıı: bir ' n ogleden sonra bü. 
t"ıııetır. kalabalığın iştirakile yapıl-

Alman Dıt Bakanının Seyahati 
Berlin 5 (TAN) - Hariciye Nazı. 

n Von Neurath bugün tayyare ile 
Belgrada hareket etmiştir. Orada 
Çarşamba gününe kadar kalacak son 
ra Sofyaya gidecek ve perşembe günü 
Budapeşteye vardıktan sonra cumar
tesi günü, yine Berline dönecektir. 

Portekizde Kantıklık Çrkmadı 
Lon.dra, 5 (A.A) - Reuter Ajansı, 

Lizbonda karışıklıklar çıktığı haberi. 
ni yalanlıyor. Portekizde tam bir sil. 
künet vardır. 

!kinci kaza da Manisadan gelen 
trende olmuş, yolculardan Osman 
trenden atlamak istemiş, fakat yu -
varlanarak ağır surette yaralannuŞ· 
tır. 

Manisa müddeiumumiliği ilk tahki. 
katı yapmıştır. Izmirde isticvap edi· 
len makinist ve ateşçiler, hadise et
rafında i7.ahat vermişler, çobanın bat 
üzerindeki köprüde dolaştığını söyle -
mi1'1erdir. 

• 
Cuma günü akşamı Belı:L 

ka ınllli takımı, Yugos. 
lav mU1i takımı ile bir maç 
yapmak için Belgrada gitmiş. 
tir. 

• 
P aris, Beyrut ve Kudüs 

arasmda Yahudilerin 
Suriyeye de hicret etmeleri 
için müzakereler cereyan et. 
mektedir. 

• 
Yakında 22 İngiliz zırhhsı 

smı ziyaret edecektir. Korfolular bu 
ziyarete hazırlanmaktadırlar. 

Halk sabahtanberi sahilde HamidL 
yeyi seyretmektedir. Bu ziyaret Pire, 
Atina ve bütiln Yunanistanda derin 
ve samimi bir sevinç uyandırmı§tır. 

Ankarada 
Bir Cinayet 

Ankara, 5 (TAN) - Şehrimizde 

bir cinayet oldu. Deli Mahmut adında 
biri, dün gece Şehir bahçesi garsonla
rından Ahmedi sırtından bıçakladı. 

Ahmedin yarası çok ağırdır. Deli 
Mahmut tevkif edilmiştir. 

tskenderiyeyi ziyaret e. 
F h Ha"la" K 1 on Blomberg İtalyan Velia • decektlr. ar. 

dini Ziyaret Etti Muş, 5 (TAN .Muhabirinden) _ 
Roma, 5 (A.A) - Almanya Har. Napoliye varmış ve Napoli valisiyle Civar dağlara kar yağmaktadır. 

biye Nazırı, Mare§al Fon Blomberg birlikte Veliahdin sarayına gitmiştir. Dağlar bembayz görünüyor. 

Suriyenin Müfrit ll atanileri 
S uriyeden gelen haberlere ~?

re, Suriye Vatanilerlnin müf
ritleri, daha. şimdiden Hatayın is. 
tildatine karşı taluikita ba§lamış 

bulunuyorlar. Suriye Vatanilerlnin 
müfrit vatanperver görlinmiye öze. 

nen bu rüesası, ötede .beride, ileri 
geri birtakım sözler söylüyor ve Ha. 
tayı bir Suriye Alsas Lorenl say
dıklannı, bu Alsas Lorenl istirdat 
için kırk yıl beklemek icap etse de 
bekliyeceklerinl söylüyorlar. Bu 
sözler neye söyleniyor ve bu talı. 
rlkler ne için yapılıyor? Hatta bir. 
takım me7.buhane mukavemetlere 
ne i~ln teve.ssül ediliyor! 

Suriyede milli bir hareketin o. 
yandığını biliyoruz, hatta bunun 
hakiki olduğuna da inaruyonız. Bu 
ınlJıt hareketin gayesi, Suriye istik. 
lillnl, fa.kat Suriye Blrllğlnl de sağ. 
laınlıyarak kazanmaktı. Bu gaye 
için çah~anlar kendilerini emperya. 
lizm düşmanı gösteriyor ve bu milli 
gayenin esw;ından hiı;blr fedakar. 
lığa razı olnuyacaklannı ileri sürü. 
yorlardı. Yani Suriyenln birliği ile 
beraber Surb·enin istiklüinl bebe. 

ınehal kaı:anacaklardı. 
. Fakat bu ateşli vatanpen·erler 
ilk ham.lede en büyük fedakarlığı 
ihtiyar ettiler ve herşeyden evvel 
Suriyenln birliğini feda ettiler. Sn. 
riyenin bUtitn sahilleri Surlyeden 
aynlmış ve sahil boyunca yeni bir 
devlet vUoude getirilmişti. Bu dev. 
Jet LUbnan devleti idi. Suriye dev
leti ise sahilsiz yaşıyacak, denize 

ancak Lübnan de\'lettnin miliJ&ade. 
siyle kavuşacak, ve dalma. Lübna. 
nm iktı~adl hakimiyetine boynıı e. 
ğecektL 

Suriye dalına avuç içi kadar bir 
yurttur. Bu yurdu ikiye aymnak 
ve sahil kısmı ile memleketlıı iç kıs
mında birer devlet kurmak, Suriye. 
nln belkemiğine bir balta indirmek. 
ten fark~ızdr. SurJyenln ateşli va. 
tanpen·erleri buna, nedense, razı 
oldular. Onların buna razı olma.l&. 
rmm sebep ve hikmetini araştırmak 
bize düsmez ve blzl alakadar etmez. 

Fakat Suriyenln çok ate~ll vatan. 
perverlerinin bu tesviyeye razı oL 
malan, bütün Suriye dahilinde mü. 
him hoşnutsuzluklar uyandırdı ve 

herkesi Vatanlleriıı vaılyetinden 
şUp&ıeye düşürdü. 

Vııtanilerin :siyasetinde, maksat 
ve gayesindeki inhiraf herkesin gö. 
2ilne çarpıyor ve bu inhiraf So.ııiye 
halkını rahatsız ettiği gibi Vatani. 
lerin mevkilni de sarsıyordu. 

V atanilerin ınüfrltleri \'azi.. 
yetl~Jni kurtarmak için 

yeni bir manevra çevirmek lhtlya.. 
cmı hissederek Hatay mel'elesine 
kaJ'lı Suriye efkin mnumlyesinl 
heyecanlandırmak yolunu tuttular. 
Ve bu suretle mevkilerini kurtar. 
mak ve vatanperverllklı>rini i!llpat 
ehnek i~in uğra,ıp durdular. 

Al!ilas Loren iddialarının türeme. 
si de bu yüzden, yani post endişe. 
sinden ileri gelmektedir. 

Müfrit Vat.anilerln Surlyede bir. 
takım taraftarları, dalkavuklan, 
menfaat sevkiyle, ka"im ve kabile 
zlhnlyetfyle kendilerine bağlanan 
&damlan bulunduğu şüphe götür. 
mez. Bunlar bir taraftan bu anasır. 
dan i tifııde ederek, diğer taraftan 
esatoen ho. ·nutsuzluk içinde yaşıyan 
Suriyelilerin ishrabmı isti nıar ede. 
rek, tahrikat yapıyor ve bununla 
bir netice elde etmeyi umuyorlar. 

Hakikatte tutulan yol, bir çık. 
mazdır. Ve Suriyeliler içinde çoklu.. 
ğun bu ~ıkmazdan geri dönerek 
çıkmak lazım geldiğini anladıkla. 

nndan ~üphe etmiyoruz. Fakat 
müfrit görünen Vataniler de ergeç 
bunu anlarnıya mecburdurlar. Bu. 
nun yakın ve seri olacağını da ku'\'
vetle tahmin ediyoruz. Yoksa, bu 
çıkmaz içinde atılan her adını yal 
ruz Suriyeye zarnr verir, yalnız Su. 
rfyenin güclinü hırpalar ve huzuru. 
DU 007-&r. 

Fakat ifrat. hiçbir \'akit, bir miL 
Jetin rnuknd<leratına hiıklrn olamaz. 
Suriyenin de ba..~ma çöken ifrattan 
süratıe kurtulaca~ını muhakkak 
:saymak, yanlış olmaz, sanını.. 

]ürk - Macar 
Ticaret 

anlaşması · 
Ankara, 5 (TA..~) - Türk • Macar 

ticaret ve klering anlaşması müzak• 
releri neticelendi, Hazırlanan anlaş -
ma, mümessiller arasında imza edil
di. Iki üç gün içinde Hariciye vekale
tinde imzalanacaktır. 

Garbi Afrikada 
Almanbk 

.imha Ediliyormuı 
Londra, 5 (TAN) - Bu sabah Ber

linde intişar eden gazeteler, Garb! 
Alman Afrikasında Cermenliği tah • 
rip etmelerini sebep göstererek, C.. 
nubl Afrika ittihadına hücumlarda 
bulunmaktadırlar. 

ÇünkU Prctoria hUkfuneti, Alman
ların siyasi faaliyetlerine mani olmuı 
ve hususi cemiyetlerini kapatmı§tır • 
Ayni zamanda ora Almanlarının ver
dikleri bir istida da bu devlet tarafın. 
dan, Cemiyeti Akvama gönderilme • 
miştlr. 

Başvekalet 
Kadrosunda 

Yeni Tayinler 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

Başvekalet Milsteşar muavinliğine 

Muamelat Umum Müdürü B. Haydar, 
B. Emin, Evrak ve Levazım müdilr· 
B. Emin, Evrak ve Levazı mmüdür
lüğüne de Evrak mUdüıii B. Hıfzı ta
yin edilmi§tir. 

Yeni Evliler 
Avusturyada 

Viyana, 5 (A.A) - Windsor dilkft 
ile Düşes, gece yansı Arnoldstein'da 
trenden inmi§ler ve bir otomobille ge. 
ce Wasserlconburg'a vasıl olmuşlar. 
dır. 
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~ahkemelerde 

Cideli Haceri 
•• 

Kim Oldürdü? 
Genç bir kadın 

Suç Üstüne 
Suç işlemiş 

Dün sabah Aıliye ikinci Ceza mahkemeıi 

Suçlu inkar 
Ediyor, Şahitler 

'Katil bu!, Diyorlar 
Onünde bir ağız kavruı halinde batlıyan mü- Geçen Tetrinievvelin on yedinci günü Ka-
nakafa sonra sonra Methut Suçlar Müddeiu- raca.ahmet mezarlığının içinde kafaıı parça-
mumiliğine kadar giden bir ıuç halini aldı. lanmıf, gözleri oyulmUf genç bir kadın ceıedi 
Boyabatlı İbrahim isminde bir genç, karısı bulunmuttu. Dün Ağırceza mahkemesinde bu 
Sabriye aleyhine bir zina davası açmıf. Dün facianın muhakemesine batlandı. iki jandar-

bu davaya bakılacaktı. Sabriye koridorda rast· ma suçlu yerine Hüseyin Onbatı isminde bir 

ladığı kocasına: genç getirdi. Mahkeme on bet kadar tahit din-
- Sen aekiz ıenedenberi beni arayıp, sorma- liyecekti. Önce Kadıköy lkbaliye mahallesinde 

Clın da timdi zina davası açıyorsun ••• ha ••. de- oturan Şerifenin tehadeti tesbit edildi. Şerife, 
mit ve bundan ıonra binbir hakaret aavur· öldürülen Cideli Haceri tanıdığını ıöyledikten 
muttur. sonra tunları anlatmıya ba9ladı: 
İbrahim adliye polisin~ müracaat 1 ---ı _ Ben Hacerin öldürüldüğünü bil. 

ederek kansı hakkında şıkflyette bu. ı Takas y I I ~.. 1 miyordum. o gece Hüseyin onbagı 
lu~u~ur. B~r~z ~onra meşhu.ts~~l~r O SUZ UCJU bana geldi. Beraberce Papasoğlu bah 
muddeıumumısı Hı~e: So~~lın o~ü. çesine gittik. Orada onların yanıbaşm 
ne çıkanları suçlu, huvıyetinı venr. Defterler da oturduk. Hüseyin kasaturasını kı-
ken Beşiktaşta Çatlak <;:şme s?.ka~ nından çıkardı. Hava karanlıktı. Fa. 
da 6 n~~ara.da. oturdugunu soyledı. kat kasaturanın beyaz çeliği Uzerinde 
Davacı ıtiraz ettı: • kan lekeleri farkediliyordu. Hüseyin 

- Hayır Bay müddeiumumi. Sab. 1 m h a m 1 bu lekeleri otlara sildi. Biz orada bi-
riyenin verdiği bu ev boştur. Kapısın. raz eğlendikten sonra mezarlığa doğ. 
da ve pencerelerinde kiralık kağıtla- ru ilerledik. Bir aralık Hüseyin me. 
n vardır. Yalan söylüyor. Zaten böy. Ed•ı • ' zarlığm duvarından uzanarak: 
le yalan söy~iyerek mahkemeleri. de 1 m 1 S • - Bak Şerife, dedi. Haceri öldür. 
aldattı. Sabrıye geçenlerde bana. yıne ı milşler ... Ölüsü de burada yatıyor. 
mahkeme salonunda hakaret ettı. Be. Takas suiistimali davasına asliye Fakat gel gidelim, hiç kimseye söyle. 
yoğlu meşhutsuçlar mahkemesi ken. üçüncü ceza mahkemesinde ayın 18 me. 
disine Uç gün hapis cezası verdi. Ceza .inde devam edilecektir. öğrendiğimi. Ben cesedin yanına giderek Hacer 
infaz için ilamat müddeiumumiliğine ze göre 32 suçlusu bulunan bu dava. olup olmadığını tetkik etmedim ve 
geldi.O vakit te §imdi size verdiği boş muştur: 
evi adres olarak gösterdiği için polis böylece eve döndük. O gece Hüseyin 

1 
Sabriyeyi bulamıyor, ilamı infaz ede.. Suiistimali ispat edecek olan def. benimle beraber kaldı. Sabahleyin ha 
miyordu. terlerin yok edilmiş bulunmasıdır. va henilz ağarmamışken kalktı, elini, 

Müddeiumumi şimdi bu defterlerin yüzUnU yıkadı, ceketinin önünü, kol
Ben bizzat kendisini takip ettim. nereye gittiğini ve imha edilmişse bu. larmı da :sildi. Fakat reketmae kan 

Orada oturmuyor, nu imha edenlerin kimler olduğunu a. lekeleri var mı idi ,yok mu idi, bilml. 
Bundan sonra suçlu Sabriye: ra.ştırmaktadır. yorum. Sonra çıkıp gitti. Ben Hüse. 
- Bayım .. O evden çıktını. Yeni yinin gösterdiği cesedin Hacere ait 

bir eve taşındım. Fakat adresini bilmi İhtilas Suçluıu olup olmadığım tetkik etmek merakı-
yorum. Şeklinde ifadesini değiştirdi. Diln ağırceza mahkemesinde posta na düştüm. Haceri evinde aradım. Ha 
Kocası atıldı: cer yoktu. Bundan, Hüseyinin dogruw ve telgraf idaresi memurlarından ih. 

- Ben oturduğu evi de öğrendim. söylediğ'ı e intikal ettim. 
k ğmd 6 tllô.s su,.lusu Ali Kemalin muhakeme. 

Yeni mahallede Fırın so a a nu "' Bu ifade üzerine Reis Vekili Muh. 
maralı ev.. sine devam edildi. Mahkeme dosyayı lis, §ahit Şerifeye birçok tali sualler 

Sabriye bu iddia kar§ısmda, ister tetkik ederek karannı bildirecekti. sordu. Ve hepsinin de cevaplarını dak 
istemez: Tetkikatını ikmnl edemediği için mu- tilo ettirdikten sonra sözü suçlu HU. 

Evet demiye mecbur oldu. hakemeyi talik etti. seyin onbaşıya verdi ve: 
Şimdi Sabri yenin suçu çiftle§iyor _ - Bunlara karşı ne söyliyeceksin 

1 du. Müddeiumumi hakkında (hilafı le beraber Sabriyeyi de bir polisle Hüseyin? dedi. 
hakikat beyanatta bulunmak) suçun. merkeze gönderdi, ikametgahının ta. Hüseyin cevap verdi: 
dan dolayı da takibe başladı. Ve der. yin edilmesini istedi. Sabriye döndük. - Hepsi yalan Bay reis .. Bu kadın 
hal bir müzekkere ile ilamat dairesin. ten sonra muhakemesine başlanacak. yalan söylüyor. bu kadını katiy
deki üç günlük hapis kararını istemek tır. yen tanımıyorum. Ben o hadise oldu. 

Bundan iki hafta sonra, Çetin Bey, kıl çadın altın
da ve ipek seccadeli bürümcük örtülü döşeği içinde 
müsterih ve memnun, arkada kalmıyan gözlerini bir 
daha açmamak üzere yumdu. 

t sSiMDiLiK 

....... --• P A R 1 S --·•~11ııııı. 
Sergisinde 14 Fransız Milli bay
ram şenliklerini görecek gru -

pun pasaportları yapılıyor. 

HAREKET 1 TE~muz 
Evrakınızı hazırlayıp Beyoğlundı 

NATTA ACENTALIGINA 
hemen müracaat ediniz. 

Gidişte: Belgrad, Milano Dönüş. 
te deniz ve kara yolu üzerinde 
nıuhtellf gezmeler. 
30 Temmuzda hareket edecek i
kinci büyük grubun nısıf yer-
1Pri ~atılmıştır. Acele erliniz. 

Telefonla: 44914 

Çocuğu 
ayartmış! 
DUn Sultanahmet sulh birinci ceza 

mahkemesinde bir çocuk ayartma da
vasına ba.şlandı. Mahkemede davacı 

olarak gazete müvezzii Meşklire ile 
on dört yaşındaki oğlu Tahir vardı. 

Suçlu yerinde de tarakçı Fatma bulu. 
nuyordu. 

Meşk<ıre 'ik!yetinl anlatırken, oğ
lunun tarakçı Fatma tarafından ayar 
tılmak istendiğini söylilyordu. Fatma 
bu iddiayı reddetti ve birkaç defa ço. 
cuğun kendisine misafir geldiğini söy 
ledi. Muhakeme şahitlerin çağrılması 
için talik eclildl. 

Oç Çocuk 
Birden Doğurdu 
Balıkesir, (TAN) - Yakup köyün

de Çaypınarlı Ahmet Çavuşun gelini 
Hasibe biribirini ardınca Uç kız ço
cuğu doğurmuştur. Çocuklar ve ana
ları aıhhattedir. 

ğu zaman tam 18 gün vazifemin ba. 
şından gece ve gündüz bir dakika ay. 
nlmadım. Reis bu mutlak inkAr kar. 
şısında Hüseyine bazı sualler daha 
sordu ve: 

-Hü!eyin dedi .. Bu kadın niçin ya
lan söylesin, bak sen evvelki ifadende 
de tanırım ,demişsin. 

Hüseyin yavaş yavaş inkarından 

döndü ve: 
- Evet Bay hakim .. Ben bu Şeri. 

feyi tanırım. Altı ay da beraber dü. 
9Up kalktık. Fakat şimdi yalan söy. 
lUyor. Zaten bunlar kimin arabasına 
binerse onun tUrkilstinü cafuırlar. 
~mdi ben mevkufum. Benden sonra 
tabii bir başkasına gönUl verdi. Şim. 
di ben kötil oldum .. İnsanlar böyle .... 

Kıdem Zammı Alan 
ilk Muallimlerin 

İkinci Listesi Geldi 
Maarif Vekaleti kıdem zammı alan ilk tedrisat muallimlerine 

ait ikinci listeyi taıdik etmit ve dün Maarif Müdürlüğüne gönder
mittir. 936 yılı Eylulünün batından itibaren bir derece terfi etıtle

' leri lazım gelen ikinci listeye dahil muallimleri afağıya yazıyoruz: 
1 Hakimiyeti .Milliye Yatı yardirek- -
törli Sabri Südor, Istanbul 11 inci o
kuldan Hakkı, 14 üncüden Ertuğrul, 
14 üncüden Nuri, 15 inciden Semiha, 
ve Hatice, 20 inciden Feride, 24 üncü
den Düriye, 25 inciden Hamit, 30 un
cudan :\füat, 31 inciden Faika, 36 ın
cıdan Fahri llhan, Hikmet Ali ve Sey 
di, 42 inciden Muhiddin ve Fehmi, 55 
inciden Naciye ve Dtindar, 61 inciden 
Hilmi Erel, 63 üncüden Nahide, Be
yoğlu beşinciden Ayşe Seniye, doku
zuncudan Necmiye, onuncudan Sabri, 
on üçüncüden Ali Rıza, yirminciden 
Enise, yirmi dördüncüden Müzehher, 
29 uncudan Zeliha, 31 inciden İsmail 
Hakkı, 35 inciden Fehmi ve Behiye, 
38 inciden Ali Rıza ve Muzaffer, J9 
dan Sıdıka, Nüzhet, 42 inciden Refi, 
45 inciden Burhaneddin ve Refika, 
48 inciden Aliye T:UrkAn, Cebeci oku
lundan Bayram Şadi, Beyoğlu 17 in
ciden Rifat, Usküdar 8 inciden Zeliha, 
15 inciden Mediha, 47 inciden Hatice 
ma,ÇatalcaSubaşı köyü muallimi Meh 
Ziya Umraniye köyü başmuallimi Ka
zım, Hamidiye köyü başmuallimi Fat
met Hamdi, Kabakça köyü muallimi 
Osman, Sazlı Bosna köyü başmualli
mi Mitat, Kum Burgaz başmuallimi 
Zeynep Saide, Kartal birinci okuldan 
Didar, Maltepe ikiden Niınet ve Ce
mile, Pendik birden Refika, Şile bir
den Nuriye, Ortaköy okulundan Ab
dillmUmin, Yalovadan Necmettin, Ya
lova Taşköprü köyü muallimi Seyfet
tin ve Ortaburun köyü muallimi Su
at. 

Varan Beşinci! 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza hl. 

kimi Kamil dün Hasan isminde bir ke 
resteciyi bir ay 25 gün hapise malı _ 
kum etti. Ayni zamanda tevkif edilen 
Hasanın suçu Ahmet isminde bir ih _ 
tiyarla kızı Fatmayı dövmekti. Aksa
ra vda oturAn HA~" sıvnf ııno.....,r döv 
mekten ve tehdit etmetken tam dört 

Radyo 
Bugünkü Program: 

Öğle Neşriyatı: 

12,30 Pl~kl~ Türk musikisi 12.~ 
Havadis 13 Beyoğlu Halkevi göstetl 
kolu tarafından bir temsil. 14 Soll-

Akşam Ne~riyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi 19,SO 
Konferans: Ordu saylavı Seliın _sır~ 
Tarcaıı tarafından (İngiliz terbıye 
si) 20 Müzeyyen ve arkadaşları t.r9 
fından Türk musikisi ve halk şat1'1' 
larr. 20,30 Ömer Rıza "'tarafmdall ş• 
rapça söylev 20,45 Muzaffer ve arır.a· 
da.şiarı tarafından Türk musikisi ~ 
halk şarkıları (Saat ayarı) 21,15 ~ 
kestra 22,15 Ajans ve borsa haberi j.~ 
ve ertesi günün programı 22,30 l'l 
la sololar, Opera ve operet parÇııJ~ 
23 Son. 

Günün program öı.ü 
Hafif konserler 

6,45 Faris dalgası: Plak kon~ 
7,10 Bertin kısa dalgası: Plak. 7, ş 
Orkestra konseri 10,45 Faris ltJS o 
dalgası: Plak 13: Konser nakli 13,lg 
Bükreş : Salon orkestrası. 15 .PJ1I 0 kısa dalgası: Askeri bando. 15,35 ~ 
ma kısa dalgası: .Mascagni, cile~ 
Casellanm ecerlerinden orkestra ı.o 
seri. 16,45 : Moskova karışık 1'oıı· 
ser. 17 Varşova: Orkestra ve .1cor~ 
20 Moskoba: Kanşık konser. 2~ 
Bükreş- Koro konseri. 20,50 P ·;;i 
kısa dalgası: Kahvenhenc ınusik1~5i 
21 Graz, Viyana: Radyo poputl 
(Viyana musikisid 21,40 Milti.no Flfo 
rans: Kanşık hafif musiki. 2ld 
Prag kısa dalgası: Askeri ban °2 
22,05 Blikreş: Radyo orkestrası (2 
55 te devamı) 22,50 Viyana: k~~ 
ri konser. 23 Varşova : Mozaı ....
operalarmdan ( Sopran, MessosoP ; 
ran, tenor, bariton.) '23,05 Prag ki~. 
dalgası: Hafif musiki. 23,05 P~ ' 

~~~d0_ 1!!.U..~ı~ili !2,fi .. ~~ğft4·k~ 
(tango.polka, ve marşlar). 24,15 peş 
te: Çigan takımı. defa bu mahkemeye gelmişti. Hakim 

suçluyu ve davacısmr görür görmez: =============-
keme neticesine kadar satama.zsIJl·•' 
demiş ve sonra da dövmüştür. 

- Yine mi, dedi ve muhakemesine 
başladı. Hasan evvelce ortaklık yap. 
tığı Ahmede baş vurarak satmakta 
olduğu bina enkazına sahip çıkmış, 
"bunlar benimdir. Dava ettim. Muha. 

Şahitler davacının iddiasını ha~ 
gösteriyorlardı. Hakim de kararııı1 
verdi. 

Bundan sonra eski yarsubaylardan 
Kemal de şahit olarak dinlendi. Bu 
da, HUseyinin o gece vazifesi başında 
bulunduğunu, fakat sabaha yakın a _ 
yağında beyaz bir lbtik ayakkabı ile 
dışardan geldiğini söyledi. 

Esasen şahit Şerife de o gece HU. ~ •••••-•••••••••••••••••••' 
&eyinin ayağmda beyaz lastik ayak - o· KKAT Tepeba,ı. YA z . ç . N 
kabılar bulunduğunu söylemişti. Bun 1 : Dairede 1 1 
dan sonra Suzan, Cevat, Leman, Za- Pazartesinden itibaren HER GUN OGLENDEN 14,30 a kadar 
kire ve Kemal adlı şahitlerin ifadele. 
rine müracaat edildi. Bunlar hadise 
hakkında vaziyeti aydınlatacak bir. 
şey söyliyeme~iler. Mahkeme diğer 
iki şahidin çagırılması için muhake
meyi talik etti. 

NOVOlN • 
1 

serin ve güzel bahçesinde me,hur orkestrası en seçkin parçaları çala· 
caktır. Oğlen için tenzilltlı fiyatlar. 

Tabldot: 4 kap yemek 75 kuruş 

- Cebe dayı! Sana ihtiyar diyorlar, halbuki at U· 
-ı;erinde duruşunu bir görseler! 

- Sen kimseye kulak verme! Ben onlara, daha ço~ 
ta.., çıkartırım. İşte meydan! 

Hakikaten, yağız atın üzerinde dimdik duruyor ve 
kazan özengilere bir genç gibi diretiyordu. tki kll 
Ce~e kahyayı böyle kurumlu görünce gUldUler. 

Erden kızlara sordu: 
- Hazır mısınız bacılar! 

Bunun için, bugtin Gül BekUm, Erdene baba ana 
bir haladan yakın ve da.ha öz candan idi. Ve ona hala 
nine diyordu. Şimdi flşiret kızlarını burada görmesi, 
8.şiretin henüz göçmemiş olması, Erdene büyük bir 
vazife yüklüyordu. Kızlar, yaylaya dönünce Erdeni 
gördüklerini söyliyeceklerdi. O halde Erden, onlardan 
evvel yaylaya gitmeliydi. Hala ninesini ziyareti, ifi
retçe bir ibadet kadar mühim telakki olunurdu. 

-No.27- - Haz.ırız. 

galanrr ve zavallı delikanlı beceriksizliğinden, hisslz- - Amma, nasıl olacak ya? Biz atlı siz yaya! 

- Siz ne vakit yaylaya gideceksiniz? 
- Su varalım da hineik! 
- Kaç saatte gidebilirsiniz? 
- Deve yolu alacağız, akşama vannz. AtlI olsak 

iki saat bile sürmez. 
- Ben de gideceğim. HAia ninemin elini öpeceğim. 

Beraber gideriz olmaz mı? Kızlar sevinçle başlarını 
eğdiler. Erden ve arkadaşları böcekhaneye girerlel'
ken, genç yörük kızları konuşuyorlardı: 

- Gördün mü gt ! (kız) ben sana diyon diyon, sen 
yoo diyon ! Emme, görincek anladım. Bu galiba Er· 
den Efendi, dedim. Sen ille yoo dedin ~astırdın. 
Gördün mü hincik? Ta kendiai. H&la ninesine git
cik. 

- Hem bizimle beraber. 
Ela gözlüsü biran dllfUndUkten eonraı • 
- Aklnna ne geldi bilir mia1n? 
-Ne? 
- Kır kısrağı harman için Murat aa.fIY& g'et1l\ 

medik mi? 
- Hımmm. 

- Onu yarın eletirlm. 
- Neden?! 
- Hincik göz aydınhğma ko,acağmı. 
- Ya ben gı?! 
- Once beraber gideriz, yan yolda. 
- Ne müidelik ahnıan nav mı? 

- Hımm! 
- Akdemirin başı için? 
- Hnnm dedim a! 
- Emme atlarsan, Akdemir eskerden dönin • 

clk, beni aldattı derim ha! 
- Oyle ise, sen git Mur.at dayıdan kısrağı geri al. 

Gelinceyedek ben de bunları sarayım. 
Askerdeki Akdemirin ela gözlü yavuklusu, dallı 

,alvannm ağını tutarak kaşmıya başladı. Başını, 
boynunu, göğsUnil sUsliyen boncuklar ve paralan 

Cırcır böcekleri durmadan ötüyor, Uveykler yUk
aarmıya, bakracı, meşin kovayı toplanııya başladı. 

Cırcır ôilcekleri durmadan ötüyor, evveyikler yük 
&eklerden uçarak sivri kavaklara konuyor ve köylü 
kadınlar, ince sesleri harmanların bu tarafından ge
liyordu. Siyah gözlü yörük kızı fakfon pullu meşin 

kemerini düzelterek düşündü ve aklına gelen ilk 
beyti makamla, kendi kendine eöylemiye bafladı: 

Kemendimin ucu büküm 
Onu çoktan yok gördüğüm. 
Müjdelik gani olsun 
Gözün aydın hey GUl Beklim 

Ve bu buluşundan keyiflendi. Esasen oba içinde 
en iyi beyit düzen kendisi idi. 

Aşiretinin bilinmiyen zamanlardan kalma bir ldeti 
vardı. Genç kızlar beyitle, şiirle meşgul olurlar. Deli
kanlılara be~t atmak, boş vakitlerinin en mühim et 
lencelerindendir. Hele bir delikanlı cevap veremesin! 
lşte o zaman, bUtün obada bir kahkaha, bir alav dal-

liğinden dolayı pek mahcup olur. 
Iri siyah gözlU yanık pembe yanaklı yörük kızı, 

lşiretinin bu ince ve •airane adetini hatırladığı zaman 
derin bir gurur ile göğsü kabardı. Ve bu sefer ylik· 
sek sesle, Sarotiula.rın kendi öğünmelerini söylemiye 
b8.fladı: 

"Sarat! Sarot! çok tanın var 
"Dağlar, beller aşanın var 
"Mavi gökten yere inmiş 
"Alnında bir nişanın var 

Aşiretin çadırlarında, sila.hlarmda ve her şeyinde 
işlenmiş bir arması vardı. Mai zemin üzerine yedi 
köşeli beyaz yıldız .. ve bunun için, bu methiye birçok 
yerinde mai gökten, ve nişandan bahseder: 

"Sa rot kızı! Sarot kızı! 
"Yanaklann pek kırmızı 
''Sevindln mi görUr görmez? 
"Yedi uçlu ak yıldızı.,. 

- Ne söylenip duruyon gı! 
ElA. gözlü, çapkın Sa.rot kızı, kır kısrağı yedeğine 

almış geliyordu. 
- Hiç yalnız koşma söylUyon! 
Her şey hazırlanmıştı. lki genç klz, uçları sıvrı, 

konçları kıea, kırmızı meşin çizmelerinin üzerine ge
çirdikleri ince çanklarnun iplerini sıkıyorlar, kemer
lerini düzeltiyorlardı. 

Karşıdan, Erdenle Cebe kAhya ve iki kişi daha gö
ründü. Dördü de atlı idi. Erden: 

- Sen bize bakma çanklan sıktık. 
- Ya develeri ne yapacaksınız? 
- Bir yere kadar gideriz, oradan sizi selamet "" 

leriz. 
- Oyle olsun. 
Zaten Erdenin maksadı, deve ytirüylişü ile gitmek 

değil, mensup olduğu aşiret kızlarına iltifat etmekti. 
Kafile ağır ağır yola düzüldü. En öndeki devenin lıS."' 
mudundaki çan, ağır ağır ötmiye başladı. Ela gözlU 
kızın yedeğindeki kır kısrak çan sesini bulur bul "' 
maz yelesini salladı, kuyruğunu dikti ve keyifli ke

yifli kişnedi. Atın kişnemesini duyan Cebe kahY8 

da coştu: 
-Hey babam hey! Gördün mil cins atı! Nedir 0 

senin bindiğin? kuyruğu güdük, yelesi kırkılmış ... 
-Bu da cinstir. Fakat !renklerin adeti böyle. 

- lnşallah kendileri de böyle güdilk kırkık olut"" 
lar. 

Hepsi gUIUştiller. Atlılar klh develeri geçiyorla.tı 
kA.h duruyorlardı. Nasıl olsa iki buçuk 8aatte vara· 
bilecekleri için acele etmiyorlardı. Henüz ikindi bil .. e 
olmamıştı. Güneş elan kızgın hücumile orta!ıf 
kavuruyordu. tki genç kız, yaya ve şen, atlılara 1~ 
yetiştiriyorlar, develere sesleniyorlar ve obadan, GU 
Bekilmden havadis veriyorlardı. 

ı A rluu:ıı V$1 r \ 
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mek1tubu 

SEYiRCi DEGIL 
..., Ahmet Emin YALMAN 
ıAN' h kird 111 edefi: Haberde, fi-
..:~ e, her §eyde temiz dü· 
· ... at 1 • ... ' 
hz~t ~ınu olmak, kariin 
--..., eaı olnuya çalı§maktır. 

GONON MESELELERi 1 

t.raat Bankası ( ~) ) 
lllrOOi[ 

da ilk d nesiller ınekt.ep kıtapumıı.. 

ISCI 
YETiŞTiRMELi 

dtt: ru:;:: 0 larak şunu öğrenmişler. 
takat tıs Ye bir ziraat memJeketldir ı 
teııınıyewı ttinde pek de dunılmak fs_ 
Gerı bir lklncı hakikat de şu idi: 
bartas ziraat memJeketl sömürgeler 
ntrııı ;,.:!:indedir; Türk mllletlnln 
btiYiik htt!ca retah dayancı değil, en 
~t Yet lnancası da Deri bir 

YAZAN: lsmai! Hakkı 
(MWga Darillfunun Terbiye Profesörü) 

~~'l'IVl/f'""'"'~"'"'.--..---.~~----·~~ 

Cij lheınJeketı olmaktadır. 
~ı:..ort):~t rejimi bUttln ln"8 
esas tu Türkiyenin bu hususiyetini 
tliınJı ::ıc tanzim etmiştir. EndUs. 
~ lal1a ham madde ka::\"Dağı ola.. 
te bel ı... ~-.., ve geni§ pazar ~larak kö. 

ll(ı -,lanuştır. 
bıc; ~çiftçisi için çok ,ey yap. 
de\'lete ~emen dlyeblllrlz ld köy 
lnı~tır. }" Uriyet zamanında ısm. 
hUhassa :1'8-t ismet lnöoU hUkfunetl, 
11t bir t Q sene, ziraat işini mUstes. 
'l'~rti~Yetler hedefi olarak aldı. 
eılıtu~tır olgunuz, prensipler anla. 
~na h Gelecek senelerin Türk top. 
~&ıırla.dığı saadetlerden hiQ 

"1 §Üphe etmediğine emlnlz. 

B u bathiı görenlerden 
bazıları, makalesine 

dikkati çekmek için kullanmıt 
diyeceklerdir. Doiru, ancak 
bu kullanmada bir yanhtlık, 
yahut bir baluızhk var mı ba
kalım. 

Dkokul programının 28 inci say
fasında. şu ·şartlar okunur: 

"llkokulda çacuklara bir gey 
hakkında bir fikir verilmek isten
di mi o RY ile çocukları mUmkUn 
mertebe geniş bir ölçüde temas et
tirmeli, çocukların o §ey hakkında 
muhtelif yollarda tecrübelerini ge
nişletmelidir. 

a) Ilkokulda mUşahhas ders ve
sikalarından ve gezintilerden azı..

mi derecede istifade edilmelidir. 
b) Programda bulunduğu halde 

muhitte bulunmıyan mevzuları can
landırmak için resimlerinden, mo
dellerinden istifade etmelidir.,. 

hlttıını lene te§ebbüslerlnden en mü. 
3't~ lklııcı miiza.keresi bugünlerde 
at ' 0 1ao yenJ bir kanunla Zira_ 
lcU. Du ~ llleselesinln halledilmesi 
bt~ lbU kayı saltanattan nasıl bir 
~, l essese olarak de\Taldığımm 
l'ej~tlıtıın yoktur: Cümhurlyet 
dutunu ise banka için neler yapmış ol. S.: ' onun l~erde ve dıp.rda yazı ile yazıldığı zaman son 
tdeblJtrb". olduğu tam itimat De izah derece makul ve mantıkt 

rarlar. Güzel bir ev ve bir bahçe 
sahibi olan bir çok insanlar vardır. 
Bunların arasında mühendisleri, e
dipleri, doktorları ve filozoflan da 
bulunur. Bu adamlar küçük yaşla
nndanberi modern bir bahçe, hiç 
olmazsa akıllıca bir bahçe tanzimi 
için gereken bütün ana ve yardımcı 
dersleri görmlişlerdir. Sayayım mı? 
Resim, elişi, sanat tarihi, estetik, 
hendese, he.sap ... Fakat bahçelerini 
kendi kendilerine tanzim etmek is
tediler mi, gülünç olurlar, bir mü
tehassısa düştüler mi, kalın kafalı 
bir muannit, rençberinin elinde ise 
bayağı esir! .. Bu adamların bu a
cıklı hallerini görünce insan ister 
istemez şu suali sorar: Bu dersler 
evinin bahçesini düzeltmek için bi
le yaramadı, acaba neyi dilzeltmiye 
yarar? Bence hiçbir şeyi! ... 

Artık bir kereye mahsus olmak 
üzere öğrenmek lazım gelir ki, ta

biat seyredilecek bir mevzu değil, çe 
§it çeşit bir çok tesirlerine karşı 

uygun aksi tesirlerle karşılaşacak 
bir kuvvettir. Bu aksi tesirler sis
temini kazandıracak olan, terbiye

dir. 

~. ba.ıı Buna. rağmen Ziraat Ban. görUnen bu fikirler tatbikatta çok 
'ele idi.\> bakımlardan, gene bir me. garip şekiller alıyor. Once şu "mU
\re hli\11 enJ kanun onmı plıslyetlnJ 3ahhas,, sözünden ne anlıyoruz, o
,.~e YetbıJ tesbit ettlkt.en başka, nu düşünelim. Bir misal alırsak 
"' ~ rnesnııyet ve faallyetıerlnl derhal anla§ıhr. Oğretmen hayvan- Q ku!da öğreneceğimiz tabiat 
tı., "1 Qy • .... . -• ............ ta.. larcla ıaa.ım cih• z•nı öfretmek ~ bilgiai, tabiate kar§ı ha.y-

. 8,. kıuıgun bir düzen içine almış. '~tıyor değil mi? Propramın t.avsi • ranJıgını aruracak oları ı .. ::ul! ulı 
, llı11h~dbanir sonra Ziraat Ban. yesine göre müşahhas bir hale ge- amil değildir. Bundan maksat ti-

""'- devlet mile88e8e81 . . f k k ' 411.J'kfye z1 t d tirmeli. Iyi, fakat nasıl 7 Okulları _ oya ar§ı orunmak çaresini, ta • 

b~ blr lını;a:ı~~~ ~=İ mızda olmakta olana baka:ltm. Oğ- vukların yumurtalannı artırmak 
ILrtık basit bir ikraz sandığı retmenlerlmiz ne yapıyorlar. Ha - imkanlarını ve yabani ağaçlan iyi 

ti • ?tırk ı meyva verecek ehli ağaçlara kal • 
• t ftçislnln zirai istihsalle. zım cihazının resmini gösterirler. t... llıahs betmek yollanın öğrenmektir. E _ 

"'ta, ıı ullerlnin ıtlrihn ve 8L Programın da dUşUndUğü budur. ğer, okul bunu yapmıyorsa vazife-
~e ~~ ve ziraat endUstrllerlnln Haydi biraz daha işi ilerletelim de sini de hakkile yapmıyor değil, hiç 

l'b. ıniıu aUU~ah bUttin teşebbüs- sınıfa cihazın kartonpiyerden ya. yapmıyor, demektir ... 
~ 

1 
ekonomi prensiplerine göre 

~~hı ~lışan modem bir orga_ pılmIJJ kabartına ve sökülebilir bir Derslerin mücerretlerinden, mü-
'bi .... -· modelini getirelim. Daha çok ileri şahhaslığmdan önce, dikkati çek-

h. ~-IQ)'e"' k "del" B" t v h t d ha mesi lazım gelen bir zaruret var: ...., top ., • hn dolatına, her taraf_ gı ıın. ır a vugun ya u a 

. .. 
Bu mevzuları ortaya atmak için 
hangi bayatı fırsat ve vesilelerden 
istifade .ettik? Hiç! Durup, durur _ 
ken, günün birinde ortaya atıver
dik. Basara ait bilgileri hasar
da vermek kifi değil ve asıl mil • 
hiin olan bu değil, öğrenici, öğre
neceği mevzua karşı hırs duyma. 
lı. Oğrenici bu hırsı yalnız hayati 
ve tekamülü ile ilgili olan mevzu
lara karşı duyar. 

B ütiln Habeş harbi devam et
tiği müddetçe, kaç coğraf

ya öğretmeni bu mevzuu ders mev-

Öğretmenler Neler 
istiyorlar ? 

Nazillide okuyucularımızdan R. ö. 
yazıyor: 

"- 936.937 ders yılının nihayet 
bulduğu bugünlerde öğretmenlerin 
zihnini şu birkaç mesele kurcalıyor: 

1 - Tatil seyahatleri, 
2 - Yeni yıl kadroları, 
3 - Yeni ders yılı kitapları. 
Uç, dört aylık uzun bir tatile giren 

binlerce öğretmen. bu müddet içinde 
mesleki ve sıhhf istifadele.nmeyi, yer 
yer toplu seyahatler yapmayı ve 
komşu hilkumetlere ve yabancı yurt
lara kadar giderek tetkiklerde bulu -
mayı düı,Unilvorlar. Fakat. bu, her
kes için kendi başına başanlacak bir 
iş değildir. Kültür Bakanlığı veya 
Tilrk Maarif cemiyeti, bu sahada ve

zuu yapabildi. Fakat gü.nUn birinde · ni bir çığır açsa az masrafla çok f ~v
bu mevzua durup dururken girecek dalar temin edilecektir. Birer ay sU
ve esnetecektir. Şimdi elimdeki recek seyahatier tertip edilse, hntta 
TAN gazetesini açıyorum ve şu her öğretmenin bu seyahatlere iştira

ki me.slekt noktadan mecburi de tu
başlıklan okuyorum: tulsa, bugünün kUltürei ihtivacı ba-

"Atatürk inkılabı Şark milletleri kımmdan çok faydalı olacaktır. 
için daima piştar olacak.Alman Cep Tatilde istirahate çekilen öğret
zırhlısı ltalyada yaralandı. lstan- menleri yeni yıl başında telftşa dü~U
bul güzelleştiriliyor. Paris ayakta". 
Okul bütün bu mevzular üzerinde ren bir mesele de yer değişikJiğidir. 
durmıya, durarak yeni adaınlann Yeni ders senesi başında herhangi 
siyasi, fenni, teknik şahsiyetlerini bir arzusunun. dileğinin kabul edilip 
büyütmiye mecburdur. lşte şimdiye edilmediğini veya bu sene de yerinde 
kasar iyi anlaşılmıyan noktalardan kalrp kalmıyacağmı bilemiyen öğret_ 
biri daha... · menler eski vazifeleri başına giderek 

r--·--------------------------- meşgul olurken bir ay sonra yeni bir 

• OKUYUCU 
MAKALELERi 

Dahili Propa9anda Lazımdır 
Geçenlerde, burada yabancı bir dev 

let müessesesinin bekleme salonunda, 
masanın üstündeki bültenleri karıştı
rıyordum. Bu arada Sümerbankm 
fa.briltalara ait izah ve resimlerile sUs 
lU blı billtcnini gördihn. llerlemede
k.i hızı anlatan rakamlar ve izahlar, 
her Türkü memnun edecek derecede 
idi. Fakat, maalesef, bu bültenin fi
yatı 50 kuruştur. 
Düşünün, gazete bile okuyamıyan 

iç Anadolu, bu blllteni nerede bulur, 
okur ve nasıl alabilir? Halka okuma
yı aşılamakla birlikte yapılacak çok 
mühim bir iş vardır: Dahili propa _ 
ganda ... 

Blzde her zaman itiraf edilmesi rn.
zım gelen en büyük eksiklik budur. 

Halk, gazete okursa biraz öğrenir. Fa 
kat, okuyamıyanlar henUz kahve de
dikodusundan yaka.sım kurtarama
mıştır. 

Bence kahvenin yıkıcı, inanç sarsı . 
cı, tahripkar siyasetine karşı alına -
cak en müessir tedbir propagandadır. 

Her yeni §eyin, atılan her adımm et 
raflıca izah edilmesi ve hakiki resim
lerle gösterilmesi çok faydalıdır. Bu 
yolda hazırlanacak bültenleri köylü
ye, şehirliye ve yalnız okuma odala
rına değil, kahvelere, halkın milteka
sif bulunduğu diğer yerlere bedava 
olarak vermelidir. Yoksa, herhangi 
bir hususi teşekkülün faaliyet netice
lerini öğrenmek için bir bültene para 
verecek münevver bile az bulunur . 

kadro gelerek herkesi yerinden oynfl. 
tıyor. Köyden köye, okuldan okula 

bir taşınmadır gidiyor. İşler sekteye 
uğruyor. Eğer tahvil ve nakil yapıla
caksa bu iş azami eylfıl ortalarına ka
dar ikmal edilmelidir. Okullar açtl • 

madan önce öğretmenler herşeyi bD
melidirler. O vakit her öğretmen yeni 
vazifesine göre evvelden vaziyetini 
tesbit ederek hazrrhkh bir şekilde o
kuluna koşacaktır. Kültür Bakanlığı 
bu mühim meseleyi halletmelidir. 

Hemen her yıl sıkıntısına katlam
lan bir mesele de. okul kitaplan der
didir. Geçen 936 - 937 ders yılı içinde 
yine kitaplar birincikanuna doğru ta
mamlana bildi. Kitap. çok milbrem bir 
ihtivaçtır. Uzun t~til devresinde 0 _ 

kullann bütün kitap cinsleri tesbit 
edilip basılarak nihavet mektepl€'rin 
açılışından on beş giln evvel bütiin 
kasabalarda hazır bulurdunılmalıdır. 
Öğretmen, kitanlan tetkike zaman 
bulmalı ve okul açılrr a~ılmaz talebe, 
ihtiyacı olan kitanlan silratle ve ko
la vca temin edebilmelidir . ., 

~ •eratın \'e şehirlerin ucuz ve u. kolay olmak üzere bir balığın ha- r fit' i1gln kredi milesseselerbıln zım cihazını teşrih edelim. Artık 1 ;.---------------------------
~t ~ndığmı görür. Devlet buna da "müşahhas ayant, tecrübi,, 

Milli varlığımızı kuvvetlendirecek 
her hareketten maıddi menfaat değil, 
hatta bunun tahakkuku için nakdi fe
dakarlıktan da çekinmemelidir.,, 

Hamallık Proiesi 
Niçin Gecikmiş ? 

•lı ~ek 1 ile bunlardan birini demiyecek olan kimdir? Ya:lnız ... 
ı.. ~ Yolunda bulunuyor. Şüphe. Yalnız acele ~tmiyelim. Ben dü-
bll' enııa.k ıaınanaa hakiki ve zengin 
.it ~ banka.'tma \'Ücut verecek şünüyorum ki, terbiyenin gayesi 
h 'it\ hankaaı lmki.nlannı aramı_ coçuğu sosyalleştirmektir, sosyal -

Celeceı1ctir. leştirmek te sosyal mesleklerden bir 

"'== Falih Rılkı :ATAY veya bir kaçma sahip demektir. 
l. Şimdi bir pagmatist gibi sora-
. r~llQ • ğ nıstana Nümune ıım; bu tarzda tabiat bilgisi ö -

renen insan ile öğrenmemiş ınsanm 

ı>· Gönderiyoruz bir çiftıik işi, bir kümes veya bir 
lre '1'i hazım cihazı hastalığı karşısındaki 

daltııt<Ian~ret Borsasmm Ticaret O. durumları arasındaki fark nedir? 
tıUnııuı ıstediği Türk mahsullerinin Bence bir hiç! 
tı eler.ı od 
' .. aca hazırlanarak Yu • ÇUnkU bttt.Un bu mtlplıhuı, 

t'tt nara a gonderiltnİ§tir. Pire Tica. ayant ve tecrübi ( ! ) öğretim, öğı'e
I~ b· aaı bu numuneleri Pirede da. nicinin Uzerine bir tablo, bir man -

~rlt ~ y sergid~ teşhir edecektir. zara gibi tesir etmiş, onun hakild 
~ i.nıc· Unan ticaret münasebetle_ yaratıcı hayatına hiçbir suretle ka
tİde ~ lfafı maksadile açılan bu ser. rışmamıştır. Zehirlenme, güneş çarp 
~ hU::ek:timizin ihracat malların ma, boğulma ... gibi felaketler kar-

nuınuneler bulunacaktır. şısmda bu okulluların bir cismi 

Cib 1· F a 1 abrikasında 

Yolsuzluk mu ? 
l'i 'l'utun ı h 
di itasında ~i sar İdaresinin Cibali fab-
lti a edildi w, ~ Yolsuzluk yapıldığı id. 

1 
ltata b gi ıçin müddeiumumilik tah 

ddfa edı(laınıştır. Yolsuzlu yaptığı 
~eınuru ~~a:. muhasebe tahakku1' 

it hlk· . •kır. DUn dördüncü istln-
tıı · ınu Cel • ı aıı liakk a • yanında hattat ts_ 
tid ı old -•U· erek dert ugu halde fabrikaya 

ltıtilı>..: t erler Uzerindeki hak ve 
t-a ..... , etkik t · · . 

camit gibi durdukları görülmUştUr. 
Halbuki samasiten derslerini al -
mış olan bir çocuk bu kaza ve f e

la ket karşısında derhal harekete ge
çer, hekim gelinciye kadar alın
ması gereken hayati tedbirleri hep 
alır. Bu önleyiciler de tabiat bilgisi 
öğrenmişler, fakat okulda olduğu 
gibi seyrederek değil, yqıyarak .... 

Polis, Daha 
Dikkatli Olmalı/ 
Beybell Sanatoryomunda bL 

rlncı pavyonda bulunan hasta
lardan M. All Gökteldn tımsslle 
tıöyle bir mektup aldık: 

"Size kısaca bir \'aka anlata. 
cağım. Haklı ve haksızı siz ayı. 
nn. Vaka 1/ı~7 Heybelide 
Sanatoryoma giden yol üzerinde 
geçiyor. Son vapurla hademe 
(. • ·> isminde bir kadın yalnız.. 
ca izinden dönmektedir. Sana. 
toryoına gidiyor. Yolda yanına 
birisi Yaklaşıyor. 

- Sanatoryoma mı gidiyor. 
sun! Ben de oraya gidiyorum 
beraber gidelim diyor. Kadın 
tanımadığı bu adamdan ko.rku. 

yor, reddediyor. Bir müddet 

sonra Ç&ID]ara bir yol aynlıyor. 

A~ tekllflerlnl değiştiriyor ,fa 
kat muvafakat cevabı aıamayın. 
ca kadın çamlara ıUrUkleniyor 
ve bir mücadele bqlıyor. Yol 
tenha ve kara.nlık. Bir fener bl. 
le konmak ltizumu hlssedi!me. 
mlş. Kadın tabii mağlfip. Erkek 
te Ustu, başı yırtık, yUzU tımuk 
içinde kalıyor. Kadın serhest 
kalınca yakın gazinoya gidiyor, 
polise telefon ediyor. Fakat ka. 

rakoldan cevap alamıyor. Bu
nun üzerine sanatoryonıa tele. 
fon edll.lyor ve üç erkek geliyor. 
Kadoı tiki.yet için karakola gJ. 
diyor, yine kimse yok. Arkadaş. 
larlyle beraber bekliyorlar. Bl. 
raz sonra Komiser geliyor. NetL 
oe: "Hasan,, isminde birisi ya. 
kal.anıyor ve itiraf ediyor: 

" B - u, benim beşinci vakam. 
dır, diyor daha evvelki başhem. 
§lre De heqlre beni işten çıkar
dılar, onlara inat bunlan yap. 
tnn. Karşınıza geldikçe beni ta. 
nımadınız, ben de burulan cesa
ret aldım, diyor . ., 

Adalar ötedenberf lstanbuJun 
asayişi en müemmen olan yer. 
lerlnden biri sayılır. Belki de 
fazla emniyet Heybelideki zabı. 
tayı biraz gevşetmJştir. 

Fakat timdi Yaz mevslmJ bq. 
byor. Adada çamlar altında 
mehtap llem.lerf yapuılar. .bu. 
lunaca.ktır. Geceliyin adalann 
tenha yollarmda serbestçe do_ 
taşmak her yurttaflll hakkıdır. 
Umarız ki zabıta orada lizmı 

gelen tedbirleri almı§tır ve bu 
ka.bil vakalar bir daha. tekrar 
etmiyecektlr. 

• 
Kim Haklldır? 

B. Hüseyin Cahit Yalçının iddiası 

ortaya milhim bir milnaka§a kapısı 

açmıştır. Bir telakkiye göre, Yalçın 

haklıdır. Diğer bir telakkiye göre a
vukatlar haklıdır. 

Ya3çm haklıdır. Çünkü, avukatlar 

meseleyi birtakım kelime oyunlarile 
veçheden veçheye sürüklüyorlar, hak. 

kın istikameti bu yüzden ivicaca uğ-
,ruyor. Mesele uzadıkça uzuyor. 

Tabii davacı meselenin aydınlan • 
masını ve hakkın bir an önce tahak
kukunu ister. 

Avukatlar haklıdır. Çünkü, bir suç, 
hakiki adalet karşISmda hiçbir vakit 

bir şahIS lizerinde tavazzu edemez. 

Herhangi bir suçu işliyen şahıs, mesu 
liyette, içinde doğduğu ve yap.dığı 

cemiyetle mtişterektir. 

O şahIS, bir kefaleti müteselsile al
tında terbiye olunsaydı, bir ihmal ve 

bir llkaydi altında bırakılmış olma -
saydı, suç belki de işlımmiyecekti ! 

Insan1ar doğduğu günden itibaren 
kaprislere meyyal olarak doğar. O
nu ilk günden anne yuvası dilzeltmi
ye başlar. 

Birinci gilnden ihmal olunmıya ba3 
lar ve meyillerinde serbest bırakılırsa 
o çocuk ve nihayet o adam bir müte
casir olur, bir serseri olur. Kabahat 

Sırtta ve sırıkla hamallığın kaldr
rılma.sı için hazırlanan projede bazı 
değişiklikler yapılmaktadır. 

Bu itibarla projenin tatbiki gecik· 
mi§tir. Belediye ağustosun birinden i
tibaren eşekle nakliyat yasağile bir
likte sırt ve sırık hamaıllığının kati 
olarak kaldırılmasına karar vermiı • 
tir. Fakat evvelce de yazdığımız gibi 
hamallık şehrin her tarafında ve her 
yerinde kaldırılmıyacak, tatbikata a. 
na caddelerden başlanacaktır. 

Yeni Koz:ı 
DUn Bursada istihsal olunan yeni 

koza mahsulilnden nilmune1er şehrimi 
ze getirilmiştir.Bu seneBursanın koza 
mahsulü pek iyidir. Fiyatların da ge. 
<;en ııJeneden daha yüksek olacağı tah. 
min olunmaktadır. 

Adanada Bir Genç 
Boğuldu 

Adana, (TAN) - Lise sekizinci st• 
nıf talebesinden Rifat Yıldız oğlu 598 
Remzi Yıldız, yeni Debağhane civarın 
da Seyhan nehrine girmiş, yilzme bil
mediği halde anafora kapılıp kalmış
tır. 

beşerin bu zavallılığını bilirler. Her 
kim olursa olsun mUdafaalannda ken 
dİlerini haklı bulurlar. 

llor-a göl'e e mıştır. Verılecek 
~ittir. tahkikata devam edile-

B u misalden mUlhem ola
rak öğretimin en mUhim bir 

kaidesini söyliyebUiriz: Her mevzuu 
seyrettirerek değil, yaşatarak öğ -
retmelidir. Çünkü, yaşıyarak öğ -
renilen mevzular yaşarken işe ya-

1 
hayatın birinci günilnde o yavrunun 

-:-------------------•-------~ yuvasından ba§lar. 

Haklıdırlar. Çünkü suçlu bir şahta 
yoktur. Suç vardır. O suç, daima bü
tün insanların suçudur. 

Işte bu sebeptendir ki, avukatlar, Dr. Oğultürk 



lstanbul Tarihi Bir Saadet G .. nü Daha Yaşadı 

Büyük ef Heyecanla · Karşılandı 

IJiiyük ~elimiz, kendilerini karıılıyanlarla beraber Haydarpaıa garından Ertuğrul yatına doğru ilerliyorlar 

On Binlerce Halk Atatürkü 
içten ve Candan Gelen 
Coşkunlukla Alkışladı 

Atatürk lıtanbula girdi: 
Alkıt için açılan eller 

listünde ve kendisi için çarpan 
yüreklerin sesini dinliyerek ..• 
Bir millet, naııl COf&r, bunu 
dün gözlerimizle gördük. 
Haydarpaşa rıhtımmm önü, va

purların sabahtanberi taşıyıp, ta
şıyıp kıyıya döktilğU binlerce in
ııanla dolu idi. Şehrin, hemen yarı
sı, ta Izmit hudutln.rmdan baş1ıya
rak minnet, saygı ve tahassürden 
örülmüş demetler halinde onun ge
çeceği yollara serpilmişlerdi. 

r;:~:,:*~ 
L_ .. q~!~ __ J 
başladılar. 

Ve nihayet işte, Atatürkü tstan-
bula ulaştıran tren! 

çın seslerile karşılık veriyorlardı: 
- Sağol! 

Atatürk, yanlarında misafirleri 
Emir Abdullah, hemşireleri, Milli 
Müdafaa ve Dahiliye Vekilleri, Sa
biha Gökcen vt diğer. ha.,., zt!vı:ıt 
olduğu halde, garın J;ıpısına gel • 
dikleri zaman, bir saniye durdular. 
Hataylıların saygılarını sunmıya 

gelen heyeti ellerinde bayraklarile 
görmüşlerdi. 

2 

Garda, ilk gözüme ilişen, Hatay 
Erkinlik cemiyetinin bayrağı oldu. 
Bayrağı tutan genç Hataylının bi
lekleri, onu bir yabancıya kaptır • 
mıyacak kadar sağlam ve gürbüz
dü. Kendi kendime düşündüm: 

M ızıkanın selam havası, orta
lığı çınlatan alkış sesleri a

rasında güçlükle duyuluyor. Halk, 
o kadar coşkun ki, onu daha gör
meden, hançeresinin bütiln kuvve. 
tile ve biribirlerinin omuzları üs
tüne sıçrayarak: 

K urtaranla kurtuluşa. eren bu
rada karşı karşıya bir müd 

det bakıştılar. Şerefine atılan top 
sesleri arasın.da Atatilrk ilerledi, 
Fakat garın dışına çıktığı zaman 
ö~le müthiş bir kalabalık tarafın. 

"Ertuğrul,, yatı filomuzun araıından ıü:zülüyor .. 

Bu Hatay delikanlısı, en az bi _ 
sim kadar, Atasına minnet borcu 
beslemiye mecburdu. Yeryüzü hari
tasında, müstakil bir Hatay dev • 
leti yaratan Büyük Onderi bekli • 
yenler arasında kimler yok .. Ordu 
burada .. donanma burada. hava 
erkanı burada .. asayişi koruyan polis 
burada.. milleti temsil eden me • 
bus, devlet makinesini işleten me • 
mur burada ve sonra, en geniş ml
nasile halk, Istanbul halkı yedisin
den yetmişine kadar, genç, ihti • 
)'.'.ar, kadın, erkek, hepsi burada ... 

B ir aralık, dudaklarda küçük 
bir fısıltı dolaştı: 

r - Emir Abdullah geliyor .•. 
'Arkasında siyah maşlahı; belin

de altın kakmalı hançeri ile ağrr a
ğır kalabalık arasına karışan Ur
dUn Emiri, gayet neşeli görünüyor
du. Tam bu sırada, Atatürk treni, 
Bostancıyı geçmiş, büyük bir sü • 
ratle Haydarpaşa.ya yaklagıyorı;iu. 

Birdenbire, tepemizde bir gürül
t ü duyduk. Başlarımız, sevinçle ha
vaya kalktı. Elliye yakın tayyare
miz, Atatürkiln Istanbula teşrifini 
se;.amlamak üzere uçuşa başlamış • 
lardı. 

Emir Abdullah, bu çelik Türk 
kuşlarının uçuşunu, büyük bir zevk 
le takip ediyor ve arada bir, başını 
sallıyarak, yanındakilere memnu • 
niyetini ifadeye çalışıyordu. Ata -
türk trenini, çelikten gölgeleri al
tına alan bombardıman tayyareleri, 
halkın sevinç çığlıkları arasında 
Sarayburnu istikametinde gözden 
henilz kaybolmuştu ki, yerlerini ye
nileri aldı. Böylece, göklerde, bi
ribirlerine eklenmiş hava zincirleri, 
geniş kavisler çizerek dolaşmrya 

- Yaşa Atatürk! diye haykın-
yor. 

Tren garda durdu. Atatürk çe-
vik bir hareketle, kompartimandan 
iniyor. Sayın hemşireleri Bayan 
Makbule ve dişi Türk kartalı Ba
yan Sabiha Gökçen, Atanın önünde 
eğiliyorlar. Büyük Onder, siyah bir 
jaketatay giyinmişler, ayaklarında. 
siyah iskarpin var. Halk, artık o
nu alkışlamak için "Yaşa .. Varol!,, 
sözlerini de kafi bulmıyarak, daha 
coşkun atılıyor: 

Kahraman! BüyUk Atamız! Düş
manın gözü kör olsun! Milletin göz 
bebeğisin.. Çok yaşa!. diye bütün 
heyecanı ve . bütün varlığı ile 
bağırıyor. · 

Atatürk, ilk olarak hemşireleri 
ve Sabiha Gökçenle konuşuyorlar ve 
Sabiha Gökçene: 

- Ne vakit geldin? diye sonı .. 
yorlar. 

Daha geçenlerde, Türk kadın tay 
yareciliğine yüz aklığı verecek çe
tin bir imtihandan geçen kahraman 
Türk kızı cevap veriyor: 

- Saat 12,30 da tayyare ile gel
dim, Atam. 

Atatürk, şimdi gara doğru ilerli
yorlar. Fakat, kalabalığın çoklu
ğundan bu ilerleyiş pek kolay o!mu
yor. inzibat çemberi, halkın sevgi 
coşkunluğu karşısında uzun mlid • 
det mukavemet edemiyor. Büyük 
Kurtancıyı, yakından görmek iste
ği, o kadar derin ki, hiçbir resmt 
kayıt bu isteğin çerçevesini daral
tamıyor. Büyük Şef, deniz ve ka
ra erlerinin önUnden geçerken, bir 
bakışta yüzlerce muhatabını ihata 
eden o çelik parıltılı gözlerile, hep 
birden selamlıyordu: 

- Merhaba asker! 
Erler, bağırlarından kopan en yal 

Atatürk yatta miıalirimi:ıle konUfU)'orlar 

HaydarpClfa iıtaıyonu on binlerce halkla dolmuftu 

dan ihata edildi ki, bir ara durnn
ya mecbur oldular. Dağlardan ko

pup gelen bir sel de ancak bu ka
dar coşkun aka bilirdi. Çünkü BU -
yilk Şefimiz, kendilerini yere atıp: 

- Bırakın beni, ayağım öpece-

ğim ! diye yalvaran kadmlarm ve 

hıçkıra hıçkıra: 

- Şükür Tanrıma .. Seni doya 
doya gördüm: diye haykırarak ö

nünde diz çöken bağrı yanık ihtiyar

ların ortasında kalmıştı. 

Bir an için Türkü Atasına bağ- lerine sıçradı ve yat, Do!mabalı~ 
lıyan inanç bağlarının sağlamlık ye gelinciye kadar yanından ayrJl.o 
derecesini ölçmek istiyenler varsa, madı. 
tavsiye ederim, bu haykırışlara ku- A kay ve Şirketi Hayriye .,., 
lak versinler! purlarını dolduran halk, F)'' 
Dünyada, hiçbir millet, ne geç:mişte, tuğrul önlerinden geçerken, At>' 
ne de gelecekte, Şefil)i; bizim Ata- türke tarif edilmez bir coşkunlu) 
türkü sevdiğimiz kadar sevemedi, derecesine varan derin sevgi teı"' 
sevemez ve sevemiyecektir. hüııleri gösterdiler. 

A

tatürk Ertuğrul un arka gU. Artık Dolma bahçeye gelmişti._ 
vertesinde .. Sağında misafir Evvela Sakarya motörü, Ertuğ' 

leri Emir Abdullah .. solunda, hem- rula yanaştı ve misafir Emir ved• 
şireleri Bayan Makbule oturuyor - ederek, maiyeti ile birlikte Beylel"' 
lar. Sabiha Gökçen de yanlarında.. beyi sarayına geçmek üzere, Sa ' 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, du • karyaya bindi. Sonra da Atatürl<ı 
daklarmda, samimi bir gülümseme lstanbul motörile Dolmabahçeye }'ıt 
ile Menemencioğluna yaklaşıyor: reket ettiler. Atatürkün yattan aY· 

- Tebrik ederim, diyor.. nlışı, biz gazeteciler i<;in de unutııY 
Bu belli ki, Hatay davasının mu- . maz şerefli bir hatıra olarak kala· 

vaffakıyetle neticelenmesinde Me- caktır. 
nemencioğlunun· da hissesi olduğu Birkaç arkadaşla onun yolu il" 
için sarf edilmiş bir söz .. Ertuğrul tünde durmuş, derin sevgi ve stS'' 
hareket ettikten sonra, Atatürk, gımızı bir kere daha sevinçle sutı' 
rıhtımı baştan başa kaphyan hal • muştuk. Hepimizin Atası, yüksele 
km sonu gelmiyen alkışlarına cevap iltifatını , biz.den de esirgemiyere1<ı 
vermek üzere ayağa kalktı. Tayya- ayrı ayrı ellerimizi sıktrlar. 
reler, yatın üstünde, durmadan do- Yazımı bitirmeden evvel, !staıı• 
!aşıyor, halk durmadan "Yaşa .. ,, di- bul Emniyet müdürü Salih l.{IltcıO 
ye bağırışırken, Ertuğrul yatı da dünkü milli bayram vesilesile P · 
ağır ağır donanmamızP doğru yak- zetecilere vazifelerini yapabilıneıetl 
taştı. Evvela "Adatepe,,nin, sonra için büyük kolaylıklar gösterdiği· 
"Zafer,,in ve en sonra Yavuzun ö- ni teşekkürle kaydetmeden geçeını,.. 
nünden geçtik. Denizciler büyük bir yeceğim. 
intizamla gemilerinin köpeştelerine 
dizilmişlerdi. Topların çelik ahenk
lerine karışan "Yaşasın cümhuri -
yet!,, sesleri, Marmara açıklarında 
derin akisler bırakıyor ve Ertuğ
rul bu mert askerin perde perde 
yayılan havası arasında Dolmabah
çeye doğru ilerliyordu. 

Büyük Şefimiz, bu arada müsafir 
Emir Altes Abdullah ile de sami
mi görüşüyodardı. 

Bir aralık, Atanın çok sevdiği 
küçük tnkil, Emir Abdullahm diz-

Tersane Haliçte 

Kurulacak 
k

. , ,,,, 
J\nkara, 5 (A.A) - Haliçte ı ,tt 

lide kızağınm Milli Müdafaaya. de' e 
dolayısiyle sivil tersanenin tstınY~e
kurulacağma dair haberler doğrtl 
ğildir. ıı: 

SalAhiyettar makamdan aldı~ te 
malfunata göre, tenJanenin l!ahÇ 
kurulması knrar altına alınmıştır. 



# TA.Nrn Çoculi llare•I 

Boncuk Hava .Arabası Yapıyor 
• 

Acık Denizlerde Tenis Ovunu Korsana Karşı Korsan 
Eski zamanlarda denizlerin fırtına 

ve dalgadan daha büyük ve daha rı,. 

azgın bir tehlikesi vardı: Korsan_ 
lar ... Bu deniz haydutları ticaret ge
milerinin önlerini keser, yolcuları e
sir edip götürür mallarını yağma e
derdi 

Kaptan (Kid) bu ünlü korsanlar
dan biridir. (17) inci yüz ytlda yaşı
yan bu adam yüz binlerce lira lay
mctind'e bir define sahibi olmuştu. 

Bu defineyi ölümünden evvel kimse

nin bilmediği lbir yere gömmüştü. 

O öldükten sonra birçok araştırma
lar yaprldı. Her yana keşif h"vetleri 
salındı. Fakat defineyi bulan olmadı. 

(Kid) bir korsandı amma hazan 

Bir Gezinti 

Baba tavşan - Nereye gidiyorsun 
yavrum? 

Yavru tavşan - Şöyle ~ir gezin. 
miye. 

Baba tavşan - -Öyle ise şu su
pürgeyi al da bahçenin her yanında 
gezinhW'. 

• 
Ceza 

"Yolculuk insana çok şey öğretir . . istediğinizi bulabileceğiniz bir vapur~ ö:le ~ü~·~ :yitikler de .. ~pmıştı ki 
derler. Doğrudur. Fakat, sade çok da seyahat edince iş büs".::ıüttün deği- nihayet hukumet ona mukafatlar ver 
şey öğretmez. Bugünkü yolculuklar ~ir. Canınız oyun mu istiyor? Ala .. di. Mühim bir .Ujin de başına getirdi: 
çok da eğ1endirir. Vapurun güvertesine şöyle bir çıkı- Bir ara denizlerde korsanlık pok art- " . .. . .. 

F din. k" B" Tran tl tik D · .1 1. ~ d h" ah t Anne - Çetm bugun senın ısım arze ız ı: ır sa an nız. Tenis bile oynıyabilirsiniz. Bu, mıştt. enız yo cUııugun a. ıç r a .. .. .. '.' . . · . . 
yani Okyanosu geçen vapurda lngil- . .. .. ~.. .. . .. kalmamıştı. Hükümet (K.id) i işte gunun.. Guı..el hır pilıç kestirdim. 

ed A rik . resımde gordugunuz kadın dunya te- lr.... ·· ı gül' 
ter en me aya geçıyorsunuz. . . bu işte kullanmak istedi. Ona (250) &aur-ma gue eye. 
Günlerce .!>ir yeri bir de göğü göre- rus şampıyonudur. Avrupa.dan Ame- . . . Çocuk - Benim isim gun" Um ise za -· 

. . ' . . . . . . . . . . . tonluk hır gemı ıle epeyce de asker 
ceksınız. Ara sıra sızınki gıbı koca-' nkaya gıdmcıye kadar tenisdeki ma- . . va.Ilı hayvanın kabahati ne de onu 

· h t' . k b t k . . d verdi, Bu yaman korsanı, korsan pe- k . za1 dıny . w· ... man bır vapura raslıyacaksmız. Mev- are mı ay e meme ıçın vapur a . - esıp ce an orsun annecıgım r 
. . . . . . . ·~·w· 'bi . . b şı.ne saldı. Fakat bunu yapmakla çok 
sımıne göre bmde bır kerre de bır JSı.çulgı gı tenıs oynamış, · unu ço. hata etti 

34 numaralı bilmecemizin çözü
sü: Kol, kül, .kul, kal idi. 

"aysbcrg"e yani .şimalden ;kopup ge- cuklara da öğretmiştir. 
len ve denizin üstünde ~n buz da- Oyundan bıictığınızda yüzmek mi 
ğma.. ' isteyorsunuz? Hemen ( transatlan-

Günlcrce gök yüzUnden ve uçsuz tik)in havuzuna koşunuz. İsterseniz 

bucaksız bir deni.7.den baŞka bir şey dalına tecrübeleri bile yapa.bilirsiniz. 
görmemek insanı kimbilir ne kadar Böyle bir vapurda yolculuk insanı 
sıkar diyeceksiniz. Belki. Fakat için- ' srkar mı insaf ediniz. Tamamile ak
de her türlü rahatlığı ve hemen her sine kim bilir ne kadar eğiendirir. 

Çünkü: (Kid) korsanlara ulaşır u
laşmaz onlarla ~ir oldu. Hükümetin 
kendine verdiği kuvveti korsanlıkta 

kullanmıya başladı. Yine esk.isi gibi 
gemilerin yolunu kesti. Yıllarla yağ 

macılık etti. 
Fakat nihayet yakalandı. f ngilte

reye getirildi. Ma.lıkeme edildi. Evvel 

ce 'kendine hizmet etmiş olanlar o
nun kötülüğüne şahit:ik ettiler. 
(Kid) bu yüzden mahküm oldu. 

O dünyadan kalkınca denizlerin de 
başbclası ortadan kalkmış oldu. 

34 Numaralı Bilmec~mizden Hediye Kazanan,lar: 
34 ünmaralı mecmuamızdaki bul

macayı doğru halledenlerden hediye 
kazananla,nn listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar: 

İstanbul 44 ncü okulda 567 Levent, 
İstanbul erkek l.sesi 390 Hilmi .• Vefa 
JiseSinde 25 M. Yaşar Sayıner, Kızıl-

~ toprak J(ayışdağı caddesi 38 numa -
rada Nazmiye, Üs~üdar İhsaniye Ha 
rem iskelesi caddesi 42 - 44 numara
da Saim Kuttaş. 

Birer sac; tarağı kazananlar: 
İstanbul erkek lisesinde 1319 Fe

ridun Balkay, Bakırköy Yalı sokak 

19 .numarada Metin Tamtaş, Üskü -
dar kız ortaokulunda 202 Semahat, 
Kara.gümrük 27 inci okulda 70 Mual
la Kurç. 

Birer alblim kazananlar: 
Unkapanı Tepebaşı çıkmazı 35 

numarada Fikret, Amasya Ziraat 
Bankasında memur Nihat oğlu Filc
ret. Güng&r, .Eli.ziz fırka bqhekimi 

kızı Mir.>ahat Tanyurt, Burdur orta 
okulunda 255 Nc'cmiye, Ankara Ana 
fartalar caddesi 72 numarada Kazım 
Özkaya, İstanbul Fatih Altay camü 
sokak 7 numarada l Nuri Erdoğan, 
İzmit İstiklal caddesi avıukat Mehmet 
Ali torunu Asüman Önem, İstanbul 
Nişanlrujı Teşvikiye Söğütlü sokak 
67 numarada Nedret Akdemir. 

Birer büyük oyuncak kazananlar: 
Elaziz .Beş kardeşlerde 110 numa

rada Necdet Ökmen, Tokat genel 
meclisi daimi encümen azasından 

Abdullah oğlu "Gültekin Güngür, A
dana demiryolu muhasebesinde Özku 
ran oğlu Bülent, Afyon Karahisar 
Mecidiye 4. üncü sokak 20 numarada 
Uluer Türkmen, Samsun posta ve 
havale memuru oğlu Turan Kıvanç. 

Birer küçük oyuncak kazananlar: 
Elazizde Mücellit İbrahim oğlu Lütfi 
Güner, Gaziantep Amerikan hasta. 
nesinde Kamil Esen, İstanbul Orta
köy Aydınlık sokak 39/2 :numarada 

Rüheyna, Ankara Akalan sokağı Bul- kfıleti .merkez bürosu memuru Hıfzı 
duk mahallesi 19 numarada Sedat. , Metinoğlu Galip, Tavşanlı 23 nıuma

Birer kart kazananlar: rada bağıcı M. Dursun oğlu Mustafa 
Elii.ziz Mustafapaşa mahallesi 10 D;ırsun, Yanmc~da Berber Kamil 

numarada Zülfikar, Biga ortaokulun_ oglu Mel-:met Al~'. .. T?.kat w me~eket 
da M. Ali Aydüz İstanbul Yeniposta- hastanesı operatorunun oglu Fikret 
ne karşısında ~ılay ban Andro, ıs.. Sanaç, Düzce Cedidiye mahallesinde 
tanbul erkek lisesinde 1552 İrfan, ls- kara.kol yanında 8 numarada Celal 
tanbul erkek lisesinde 1344 Burhan, Osmacık, Amavutköy Birind cadde 
Tokat orman direktörü vasrtasile oğ ' 90 numarada Şake, Adana Simsar B. 
lu Jt.,erruh Olgaç, Boğaziçi Kuzgun - Hilmi muhasibi Enver oğlu Oğuz. 
cuk Tufan sokak 9 numarada Hahlk, Geçen 35 numaralı mecmuamızda.
Zilede merhum Nadi oğlu Sabahat- k' "b"l a.. lm - ·· üntl 
tin
. s B - · · A ad luh' ı ı mece - ..,u aca., nm çozus 

avaşman, ogazıçı n o ı.- . . • • . 
sar Yenimahalle Çuvalcı sokak 18 ve kazananların ısımlennı bu 36 ıncı 
numarada Fahrünnisa Çiftçi, Fatih .sayımızda yazacağımu bildirilmişse 
Jskenderpaşa mahallesi Feyzullah de bunda bir tertip yanlışlığı olmuş
~kak 22 numarada Nuran Yaltırar, tur. Her zamanki gibi bilmece ve 
Düzce mal müditrünün oğlu H. Er- bulmacalarımızm cevapları 15 gün 
dem, Çatalca birinci okul 146 Sait içinde bildirilmek lazımdır. 35 numa 
Öteş, Eliziz Mermutlu Em.in oğlu ralı mecmuanuzda.ki "bilmece - bul.
Ya.şa.r Mutlu, EID.ziz 6 mcı okulda 258 maca,, nm çözüsü ve kazananların 
Ne:r.ahat Ağar, İstanbul erkek lisesi isimleri de gele<:ek sayımızda bildiri 
1546 S. Gürbağ, Ankara Adliye Ve- lecektir. 
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2 'T A.Ntn Çocu'k llaveai 

Sürekli Hilaye 
• 

Mi Ki i LE KÖPEGi Fi N - Fi N 
Miyavvv! Havvv! havvv! Sısss .. 

sısss ... Bir kedi. köpek gavgası ulu. 
yordu.. Fin • Fin yine eski huyuna 
dönmü§, kedilerin peşinde koşup 

duruyordu. Bu defa da "Miki,, nin si 
yahlı beyazlı kedisini ele geçirmiye 
uğraşıyordu. 

Kediyi köşe bucak kovalarken 
hav! hav! diye bağırıyordu. "Küçük 
kuyruğunu yakalıyacağım, hav! 
hav!,, 

Fin - Fin kavgaya. yaman tutuş. 

muştu amma beyaz yavru da pek 
akılsız değildi. Hem köpek kadar ko..,. 
şabiliyordu, hem de tüylü kafasının 
içinde öyle bir plan hazırlamıştı ki 
"Fin • Fin,, in haberi olsa hayretten 
dona kalırdı. 

Fakat Fin _ Fin bundan haberi yok, 
boyuna havlıyor, sanki küçük kedi -
nin küçük kuyruğuna. şunları .söy
lemek istiyordu: .'Hiç merak etme 
yanın saniyede yakalıya.cağım. Gırr! 
hav! hav! 

"Bu tarafa Fin - Fin!,, küçük kedi 
bunu ağzıyle söylememişti amma ha· 
rcketlerile anlatmıştı. 

Köpek bunu pek iyi anladı. Kendi· 
l!ini oradan oraya koşturuyor diye 
canı bütün bütün sıkıldı. 

"Biraz bekle. Seni bu eve adım at. 
tığına pişman edeceğim. Miki seni 
bana !evdirmek için beyhude uğra-

"Fin _ Fin,, birdenbire akıl edemiyece 
ğiniz kadar berbat bir çamur birikin 
tisinin içine düşmüş, havlıyordu. 

Havv! havv! 
"Şimdi kuyruğumu yakalamana i

zin veriyorum.,, Fin - Fin deli gibi ke. 
nara çıkmıya cabaladıkça, yapışkan 
çamur bütün bütün vücuduna bulaşı 
yordu. Kediyi kovalamakta o kadar 
ısrar ettiğine pişman olmuçtu amma, 
o, elden giden şeylere ağlıyanlardan 
değildi. Hali ·~ir yandan düşmanının 
nereye kaçbğını görmek için gözleri
le etrafı araştırıyor, bir yandan da 
ona meydan okuyurdu: 

"Çık meydana! cesaretin varsa 
kavgaya gel. Tırnaklarından ·korkum 
yok benim!,, 

Zavallı kedicik acı acı mıyavlıya .. 
rak çamurun üstüne uzanan bir dala 
tırmanmıya uğı·a.şıyordu, bu sözleri 
duymadı. 

Fin.Fin yukarı baktı, onu gördü.Ve 
siyahlı - beyazlı küçük yaratığı he -
men tutabilmek için etrafa çamur 
saça saça sıçramıya başladı. Aşağı
da o, "Havvvv!, havvvv! seni gidi se
ni.... Seni mutlaka yakalayıp yiyece
ğim ,, diye havlıyoru. 

Yavru da ağacın üstünde "miyav! 
İmdat, kayıyorum,, diye miyavlıyor 

du. 
Aksi şeytan bir dakika geçmeden 

~- ) ... --r \ 

~·~ 
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- Seni bir dakikada yakalıyacağım! 

çryor,, Diye havladı. Onu bu yırtıcı 
haliyle görenler o uysal Fin _ Fin ol
duğuna inanamazlardr. 

Havv! bavv! Miyavv srsss! ... Gürül 
tü rnUUıişti. Fakat sesler birdenbire 
leğişti. Yanwıun istediği olmuştu. 

kilçük kedi ".şapppp!,, diye çamurun 
içine düşmesin mi? Fin • Fin "ah ye. 
zit!,, diye bağırdı. Çamur birikintisi 
fırtınalı bir deniz gibi kabardı. Bir 
den ikisi de çamurun yüzünde görün 
diller. Gavga batılıyordu. Yakındaki 

~\ ~ w:== A - . . -. ~· ~.· . . , ~ 

Kediyi, köşe bucak kovalıyordu. 
kuşlar ürküp kaçıştılar. Kedi: "Dur şimşek gibi çamurdan. fırladı. Eve, 
Fin. Fin yeter artık. Bu halle eve dö. yani selamete doğru koşmıya başla
nersek sahibimizden ne paparalar ye dı. 
riz bilmiyor musun?,, diyordu. Onun arkasından Fin - Fin kaba 

.Fakat köpeğin gözleri kızmıştı. köpek diliyle: "İyi oldu sana... Beni 
Söz anlar mı artık?. "Hrrrr! daha ben korkutacağını sanma., diye bağıra -
kavgaya yeni başladım. Beni çamura rnk çamurdan dışan sıçradı. Kaçan 
sürüklemenin ne olduğunu 'sana gös- yavruyu kovalanuya başladı. 
tercyim de kulağına küpe olsun! İkisi de "Miki,, nin evine doğru yol 
Hırrr!,, Hav- havvv!! !anmışlardı. Eve varınca küçük kedi 

Zavallı kedicik hain Fin..!i'inin hü
cumlarından korunmak için elinden 
geldiği kadar uğraşıyordu. amma na
file ... 

Fin, Fin ondan hem daha büyüktü, 
hem de daha kuvvetliydi. Kedicikten 
üç kere daha hızla koşabiliyordu. Fa. 
kat kedi de canını dişine takmıştı. 

Kovalaştıkça tozu dumana kabyor
lardı. 

Bereket bir arn olanca gücünu 
sarfedcrek tıpkı siyahlı, beyazlı bir 

-::-""7~ c: 

Kayıyorum/ 

bir kömür sandığının üzeriı.e, oradan 
da açık duran PCI!.cereden içeriye at· 
ladı. .A:kıllı bir hayvan olduğu için 
pencereyi ayağıyle kap4dı. Ve deli 
gibi oturma odasına koştu. Mi.ki o
rada bir koltuğa ya.Slanmış rahat ra
hat gazete okuyordu. 

Kediıile köpeğinin kavga et4 

tiğini görünce Miki ne yapacak? 
Onu da gelecek hafta ~uyacak· 
ıınız. 

... 

t 

1' ANm Çocuk t\avea'i 

iI.TE BUNU 
. . ' ~?!BiLMiYORDUM. 

Hayvanlarır 

Sincap 

Uysal 
,.."'\ İ'•~ 

~ 
.. 

' l 

~\F Tuhaf hkları 
Ben babamla bi.rlikte bir çiftli~te 1 Sincabı bilir misiniz? Ne hos hav. 

yaşamaktayım. Baba~m burada bir vandır. Vücudundan büyük bir kuy
kaç tane atı, öküzü, ineği var . . Geçenjruğu, hemen kaçacakmış gibi ürkek 
gün dikkat ettim. Babam atlan ahır- bir hali vardır. Sahiden hemen ka

çar da ... O kadar ürkektir ki onu tu
tun ehlilestirmek. kendine alıştıra -
bilmek i<;in büyük bir sabır ister. 
Fransada ·bir orman bekçisi bu sabrı 

göstermiş, yakahtdı~ bir sincabı ken 

dine alıştırmış. Bu hayvan şimdi bii-

dan çıkarıp serbest bırakınca "Kula,, 
ismindeki atımız doğru inekle 

rin ahırına gitti. Onları korkutup a
hırdan çıkardı. Sonra yemliğe git

ti. Üstteki samanları burnu ile itti. 

Altta kalan kökleri çıkanp yedi. 
tUn gün ormanda sahibinin yanından 

Sonra doğru çeşmeye gitti. Atların aynhnıyormuş. Bek~i bir adım atın

su iÇtiği yalağı kokladı, kokladı. An- cıya kadar o on adım koşar. Ağa~

laşılan bu suyu beğenmemiş ki çeş- lara tırmanır. Fakat ondan dünyada 

menin burgusunu burnu ile itip çe- /ayrılmazmış. Dönüp yanına gelir. 
Sonra tekrar koşar, ağaçJarn çıkar. 

vire çevire su~ akıttı. Ve bu temiz 

sudan kana kana içti. 

. O günden sonra dikkat ettim; Kula 

tıpki titiz bir insan gibi yediğini içti. 

ğinj kokluyor,~ seçiyor ve temizli~ne 

lnanmadıkça katiyyeıı dokunmuyor

du. 

RESİMLi 

Böylece bütün gün hem kendini hem 

de sahibini eğlendirirmiş. 

Akşamları ikisi birlikte evlerine 
dönüvorlarmış. Sincabın bir köşede 

kücük bir minderi varmış. Tıpkı bir 
lccdi gibi o, bu minder.in·. üstünde u
yur ve sabah olur olmaz sahibinin a
yaklarının dibine koşarmış. 

HiKAYE 

3 

Eğlence 

Sihirli Seker 
1 

Lakırdı tükenip herkesin caru sıkıl 1 
mıya başlayınca bir oyun veya eğlen 
ce toplantıya ne kadar nc:;;e getirir. 
İşte böyle za~·ıılarda arkadaşlarınız, 
kardeşleriniz, anneniz veya ba:banıza 
şu oyunu yapınız: 

Elinize bir parça şeker alınız. Bil
diğiniz kesme çay şekerlerinden. Yal 
nız şeklinin çok düzgün olmasına. 

dikkat ediniz. Sonra bu ~kerin bir 
yüzüne seyircilerden isteyc~in adının 
ilk harflerini .siyah mürekkeple yazı
nız. Sonra bir bardağa su doldurup 
masanın üstüne koyunuz. Şekeri bu 
suya atınız. Adını yazdıran seyirciye 
bir elini size doğru uzatmasını söy
leyiniz. Onun bu elini tutup bardağın 
üstüne koyunuz. (Avucu aşağı gel
mek üZere) şeker iyice eriyinciye 
kadar beklemesini rica ediniz. O bek. 
lerken siz sanki havada görünmiyen 
bir şeyler yapıyormuşsunuz gibi el
lerinizi kımıldatınız. Şeker ericince 
seyirciye avucuna bakmasını söyleyi 
niz. Bakınca şaşıracaktır. Çünkü: 
Siz onun adını şekerin üstüne yazmış 
tınız. Halbuki şimdi bu yazı onun a
wcundadır. Acaba yazı eriyen şe
kerden seyircinin avucuna. nasıl geç 
ti. 

Yaz.ı. şekerden değil sizin parmağı
nızdan seyircinin avucuna geçti. Yok 

Bilgi 
Sevgisi ~ ' .A 

içinizde kelebek tutmıyan yoktur 
sanırım ... Elinde saplı bir file ile ora. 
dan oraya koşup, bu küçük, güzel 
böcekleri yakalamıya çalışmak ne tat 
lı eğlencedir değil mi? File bulun -
mazsa eller de o i.cıi görür. Doğrusu 
o zaman iş biraz güçleşir amma "ke
lebek avı,, o kadar zevklidir ki dün
yada yorgunluk duyulmaz. Hele si
zin gibi küçükken ... İnsan ne kadar 
koşsa umurlarnaz. 

Benim size anlatacağım kelebek av 

sa hiç şeker eriyince yazı suyun yü· 
ZÜJ!e çıkıp avuca yapışır mı? Bu oyu
nun gizli ta.rafı şudur: 

Şekerci suya atarken başparmağı. 
nızla tam yazının üstünden tutarsı ... 
nız. Tabii mürekkep daha kuruma .. 
mış olduğu için olduğu gibi elinize 

çıkar. Sonra bu elinizle seyircinin eli

ni tutarken başparmağınızla onun a.-
vucuna basıveriı siniz. Yazı oraya çı. 

kar. Elini bardağın üstüne koyup şe· 

kerin erimesini filan beklemek hepsi 

seyircileri aldatmak içindir. 
Bütün iş mürekkep kurumadan se

yircinin eline basmaktadır. 

\~). B.LMECE ~ .. , 1 ~-~~~~>! 
~BULMACA 

No. SG 

B.L 
Burada iki harf görüyorsunuz. Qr .. 

tadaki nokta ye.rine si.z: de bir sesli 
harf koyunuz. Evvela tatlı bir §ey, 

sonra vücudümüzün bir kı~. daha 

sonra azın aksi ve en sonunda bul

mak fiilinden emir olsun. Tabii bu 
.. cısı tam elli .kilometre koşmuştur. dört kelimeyi meydana getirirken, 

11 Hem de yalnız bir kelebek arkasın- iki harf arasrndaki sesleri de değiş
dan .... Bu avcı kaç yaşında imiş diye tirebilirsiniz. Kelimeler tamam olun-

·• merak ettiniz mi çocuklar ... Altmışı- ca bulmaca çözülmüş demektir. Çö .. 

nı geçmiş bir ihtiyar. Evet... Vakıa zilleri gönderirseniz, size kıymetli he
·• bu kadar yolu bir günde değil, birkaç diyeler vereceğiz . 
günde koşmuştur amma yaşını dü§Ü-

niln bir kerre... ~· .. r ' 
lnsanın o yaşta koşmayı degil yu- 1 __ =;p AN ~ -

" rümeyi C>ile canı istemez. Bu adam _ U ~ 

bir bilgindir: Bir gün cinsine a.~ rast

lanan bir kelebek görür. Yakalamak 
ister. Böcek kaçar, o koşar. Ter knıı 
içinde o gün boşa gider. İkinci gün 
onu yine bulur, kovalar. Üçüncü dör. 
düncü günler de hep öyle g~er. Ni
hayet dördüncü günün akşamında 
böceği yakalar rahat eder. Bilgi sev
gisi insanlara neler yaptmyor bakı
nız. Bu bir şey mi? Buzların arasına 
giden, havalan dolaşan, yeraltlarına 
giren kahramanlan dlişüniin... Hep
sini yaptıran lbilJP sevgisi değil mi? 

ÇOCUK KLÜBÜ 

tStM: 
MEKTEP ve .No: .................. - ...... .. 
MEMLEKET: 
ADRES: 

Bo kuponu doldurup bize yolla
ymız. Mukabilinde göndereceğimiz 
lza kartını nlır almaz Tan Çocuk 
klübünün llzası olursunuz. 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

6 - 6 - 937 -== 
Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı 1 incide)' 
ama attlklan iki yüz mermiye belki 
de dahili siyasetleri dolayısile lüzum 
vardı. Fakat hariçteki tesiri Alman
yanın aleyhinde olmuştur. Almanya 
Doyçland hadisesinden sonra mağdur 
bir vaziyette dünyanın karşısına çık
saydı he4 halde daha fazla itibar ve 
sevgi kazanırdı. 

Doyçland ve A~meira hft.diseleri bi
ribirini takip edince, dünya kısa bir 
zaman en fena ihtimalleri beklemiş
tir. Işin açıkçası, lspanya ile Alman
ya arasında resmen harp ilan edilme
miş, fakat silahla karşılıklı tecavUz
ler olmuştur. Yani iki memleket ara
sında adeta kısa bir harp başlamış ve 
bitmiştir. 

Yangın yayılmasın diye .•• 

Amerika da dahil olduğu halde 
bütün dünya, hadisenin etrafa 

saçılmaması için bütUn kuvvetile uğ
raşmıştır. Memnuniyet uyandıran ta
raf şudur ki, bu saniyede harbe cid
den taraftar kimse bulunmadığı, en 
ağır bir tecrübeden geçmiştir. 

Sarfedilen emekler iyi netice vere
cek gibi görünüyor. Aılmanları ve I
talyanlan tatmin edecek birtakım ka
)itler konularak hadisenin kapanma
sı ve iki memleketin Londradaki İs
panyaya Karışmazlık Komitesine 
dönmeleri beklenebilir. 

Mesele işi bu kadarda bırakmamak 
tadır. Son hadiseler olmazdan evvel 
Karışmazlık Komitesinin bir komis
yonu, Ispanyadaki ecnebi gönüllüleri
nin çekilmesi ve mütareke kuru!ması 
hakkında bir proje hazırlamış ve 27 
devlete tebliğ etmişti. lspanyadak! 
hadise, dünya sulhünün nekadar bU
yük tehlikelere maruz olduğunu isbat 
ettiğine göre, projenin herkes tara
fından ciddi bir surette tetkik edil
mesi ve müşterek bir harekete geçil
mesi temenni edilecek bir şeydir. 

Bu işte en iyi rolü Amerika oyna
yabilir. Mussolininin silahsızlanma işi 
için milletı!erarası bir konferans top
lanması hakkında Roosevelt'i teşeb
büse davet etmesi, ümit verici bir ha
disedir. 

Japonyada demokrtı$i 

Avrupa ciddi bir harp tehlikesi 
atlattığı sıralarda Japonyada 

da çok mühim bir kabine ve sistem 
değişikliği olmuştur. 

Birkaç aydanberi Japonyada Ha
yashi kabinesi iş başında bulunuyor
du. Ekseriyet olmadığı için parlamen
toyu dağıtmış, yeni intihap yaptır
mıştı. Fakat bu intihaplarda da ekal
liyette kalmıştı. Ana kanundaki hak 
ve hürriyetlerin korunmasını istiyen 
iki büyük demokrat fırka (Minseiki 

ve Seiyukai) kabineye şiddetle muha
lifti. Hayashi bir taraftan Hariciye 
Nazırı Sato ile beraber dahilde ve ha
riçte bir itidal siyaseti kunnıya ve 
ortalığı teskine çalışıyor, bir taraftan 
da Showakai isminde yeni bir sağ 
fırkasına ve askeri unsurlara daya
narak işi yüriltmiye uğraşıyordu. 

28 Mayısta iki büyük siyasi fırka 
birleşti. 30 Mayısta Ayan Reisi Prens 
Konoe, hükfımetin istifası zaruretin
den açıkça bahsetti. Kabinenin ekser 
azası da bu fikre döndüler. General 
Hayashi çekildi. Prens Konoe demok· 
rat prensiplerine bağlı bir kabinenin 
başına geçti. 

Demokrtı$inin her yerde 
zaferi 

J a~nyada dem~~r~ni? g~lebesi, di.ınyanın bugunku gıdişı !Jakı
mmdan çok dikkate değer bir hadise
dir. Geçenlerde Belçikada B. Van Zee
land, faşist zümreye karşı kahir bir 
galebe kazanmıştı. Geçen hafta Fele
menk ayni yolda büyUk bir muvaf
fakıyet elde etmiştir. Son umumi in. 
tihapta Felemenk faşist fırkası tama. 
mile ezilmiştir. Elinde ancak dört me
bus kalıyor. İhtilal aleyhtarı, demok
rat fırkanın başında bulunan Dr. Co
lijin, 1933 intihabındaki reylerden 
yüzde 40 fazla rey kazanmıştır. 

Fransada Blum hUkfunetinin kısa 

bir tecrübe diye başlıyan hükumeti- i 
nin bu hafta içinde bir seneyi doldur 1 
ması, demokrasi gidişinin dünya.da 
yeniden hakim olduğunu teyit eden 
diğer lbir hadisedir. j 
GörUlUyor ki, dUnyanm her yerinde 

demokrasi ve sulh cereyanı gittikçe 
fazla saha kazanıyor. Hele ispanya
daki korkunç hftdiseler, mevzii bir 
mahiyette kalabildikten sonra sulhün 
~ demokrasinin atisi hakkında tama
mile nikbin olmak caizdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Dun Geceki Gureslerde 
' Amerikan Boğası, Bizim 

Cemal Pehlivana Galip 
Fakat Bulgara Pes Ettiren MülCiyim 
Pehlivan Amerikahya Meyadn Okudu 

Dün gece Takıim stadyumunda Amerikadan gelen (Amerikan 
Boğaıı) namile maruf Bulkumar'la Cemal pehlivanın güreti ya-

1 
pıldı. 

Bu güretten evvel Molla Mehmetle Bulgar Y orgi Yuvanof ara- 1 

ımda bir müsabaka batladı ve 15 inci dakikada Molla Mehmet, ' 
bir sarma ve kol kapmasile altına çevirdiği Bulgarm mukabil oyu. 
nuna düterek kendisi döndü. 
Fakat iki sırtı birden yere gelme. ,-- • 

mişti. Hakem, yenik vaziyete gelme. Bır lngiliz Filosu 
1 

lskenderiyeye Gidlyor 
sini kolluyordu. Tam bu sırada Bul 
gar yendiğini iddia ederek sahadan 
çıktı. Halbuki profesyonel nizamı mu 
cibince, iki sırtını 3 saniye yerde tut. 
ması icap ederdi. 

Hakem heyeti, Bulgann bu haksız 
ve manasız itirazını saymıyarak ken. 
disini müttefikan mağlflp ilan etti. 

PES ETTİ 
İkinci gUreşi, Millayimle Kiro Deli. 

ormanesko yaptılar. Çok sıkı bir gii. 
reş oldu. Mülayim pek hakim güreş. 
tiyse de 54 dakika, Bulgarı yenmek 
için uğraşmıya mecbur kaldı. 54 uri. 
cü dakikada baş kıskacıyla Bulgarm 
tam sırtını yere getirirken Bulgar pes 
etti. 1 

SON' GÜREŞ 
3 üncü olarak Amerikalı ile Cemal 

Roma, 5 (TAN) - lskenderiyeden j I 
verileJl haberlere göre 22 İngiliz zırh. 
lısı yakında Mısırın bu limanına ge. 
lecek ve bir müddet orada kalacak. 
tır. 

BU KOLAY ve ÇABUK 
TEDBiR SAYESirtDE 

CAZiB BiR 
Güzellikte olan 

BU TENi 
pehlivan nnge çıktılar. Dnha goru. Tem •. n ede b r· ı; r 
nüşte Amerikalının hem cüssece, hem ' • 
kuvvetçe Cemalden pek kuvvetli oL 
duğu göze çarpıyordu. Nitekim, ilk 
oyunlarla Cemali yere düşüren Ame_ 
rikah, biraz müsaadeli güreşme yü. 
zünden sırtını yere getirmedi. Halka 
bir iki oyun göstermek maksadile ye. 
nici oyunları kaptıkça boşaltarak 14 
dakika kadar oyaladı. 14 üncü daki
kada ciddi bir oyun aldığı ı ı ·ada, Ce. 
mali çevirirken Cemal bileğinin incin. 
diğini iddia ederek müsabakayı ter. 
ketti. Böylece Cemalin Amerikalı a. 
yarında hatta onu deneyecek bir kud. 
rette bulunmadığı meydana çıktı. 
Mağlübiyetin bu şekildeki tezahü

rü, Mülayimi hiddetlendirdi ve Ame. 
rikalıya: 

••- Aramızda bir Tekirdağlı, bir 
de ben vanm. Başka Türk pehlivan. 
larmı bu Amerikalıya sıra ile yendi. 
receğimize evvela beni tutsun, beni 
haklarsa Tekirdağlıyı tutar.,, dedi. 

Amerikalı, bu daveti memnuniyetle 
kabul etti. Müsabaka tarihi kendi a. 
ralannda kararlaştırılacaktır. 

Ankara da 
Ok Sporu 

lecrübeleri 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

Istanbul Türk Spor Kurumunun da • 
veti üzerine gelen okçu B. Necmettin 
Okyay ve B. Vakkas Okatan bugü~ 
Ankara hipodromunda spor idarecı
leri ve bir çok spor sevenler karşı -
smda ok atma tecrübeleri yapWar. B. 
Necmettin, bu Türk sporunun tarihini 
anlattı. Türk Spor Kurumu, bu işe 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. 

Bir 
Kişi 

Günde 38 
Yakalandı 

Diln, hareket halinde bulunan tram 
vaylara atlıyan 38 kişi yakalanmıştır. 
31 kişiden para cezası alınmıştır. 

Ankara imar 
Müdürü Çekildi 

ve dostlarınızı 
hayrette 

bırakabilirsiniz. 

Erkekler, yağlı, ~irkin bir 
burundan, parlıyan bir cild
den ve açık mesamelerden 
ıızan yağlı maddelerden çe
kinirler. Bu yağlı maddeler, 
pudranıza karıtarak küçük 
ve ıert taneler tetkil ile me
sameleri tahriş eder ve da
ha fazla açılmalarına sebep 
olur. Bunun için hemen yeni 
ve su geçmez T okalon pud
raaını kullanınız. Bu pudra
dan parmak uçlarınıza bi
raz alınız, ve bir su barda
ğına batırınız. Göreceksiniz 
ki pudra ve parmak uçları· 
nız ıalanmamıştır. Bu yeni 
T okalon pudrasının terki
binde krem köpüğü vardll'. 
Yağmurlu havalarda, deniz 
banyolarında veya sıcak bir 
salonda danı ederek terle
diğinizde kat'iyyen sabit 
kalır. Şayanı hayret yeni 
renkleri, tene cazip bir gü. 
zellik verir. Erkekler, böyle 
yeni tenleri çılgınca sever
ler. Cilde o derece nüfuz e
der ki, görenler pudra kul
landığınızın farkına bile 
varmazlar. Bu yeni pudra
nın yeni renkleri büyük 
mali f edaki.rlıklara mal ol
duğu halde pudranın fiyatı 
arttırılmamıttır. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
). No. Semti ve mahallesi Sokağı EmlAk No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K 

49 Beyazıt Tavşantaşı Kalaycı E. 39 Kagir tonos dükkanın 500 Açık ar· 
1h his. tırnıll 

2560 Kuzguncuk E. Hacı Kaymak E. 1 66,50 metre arsa 100 ,, 
Y. Menteşe Y. 24 

4139 Bostancı Çatalçeşme 15 Mü 152 metre arsa 100 ,, 
Harita: 111 

4428 Beylerbeyi Çamlıca caddesi E. ve Y. 7 üstünde odala.n olan 
Demir parmaklıklı 
kagir dükkanın 1100 Kapalı 

100/ 120 his. zarf 

4778 Bostancı Çatal çeşme E. 15 Mü. 198 metre arsa 160 Açık ar· 
Harita: 70 tırınıı 

5459 Beşiktaş E. Katolik kilisesi E. 42 Ahşap hane 440 " Y. GUltekin Y. 85 

5658 Y edikule Fatih Silivrikapı cad. E.15 Y. 20210 metre hosta -
Sultan Mehmet 7-7/ 1 nm 3/ 24 his. 700 " 

18370 metre bosta- 2500 KapalJ 
nın 127,5/ 240 his. zarf 

5808 Eyüp Süleyman Sub~ı Münzevi E. 27 
kışla cad. Y. 27-27/ 1 

6223 Samatya Hacı Hüseyin Narlıkapı E. 45 Üstünde odaları olan 

ağa ve Kuleli Y. 85 kagir dükkanın 600 Açık ar· 
1h his. tırma 

8402 Kadıköy Caf erağa Bahariye E. 4 Mü. Bahçeli kagir ga - 1500 Kapalı 
caddesi Y. 90 rajm 14/ 35 his. zarf 

8421 Boyacıköy Yani kalfa E. 8 276,90 metre arsa 5W Açık ar· 
tırma 

11022 metre bostanın 2500 Kapalı 

% his. zarf 
8613 Eyüp Süleyman Subaşı Münzevi kışla cad. E. ve Y. 25 

\._ 

Münhedim dükkanlar 1350 ,, 8619 Erenköy Kozyatağı Kokarpınar • E. 10 
mevkii Suadiye Y. 55-57 
hatboyu No.taj. 12 

16-6-937 tarihine Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 
dUşen Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

'~~-~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~!!!!!!!!!~-~-~~~' 
Fatih icrasından: Istavri oğlu lste

fonun tahtı tasarrufunda bulunan ve 
alacaklı Fatime ile müşterek Kasım
paşada Camiikebir mahallesinde Sel
kapısı ve Külhan sokağında eski 4 
ve 51 ve yeni 2143 No. lı olup Osman 
kızı Fatime Zübeydenin dörtte bir 
hissesi bulunan cephesi Uzunyol ve 
Bahriye caddesi ve sağı evkafa :ı.it 

arsa ile ve arkası ciğerci AJiye ait 
dükkan ve sol tarafı kısmen Alinin 
ve kısmen borçlu N'iko ve Fatimenin 
müştereken mutasarrıf o'.dukları 2 
No. lı dükkan ile çevrilmiş yeni 109 
ve eski 43 No. lı haricen kagir ve da
hilen ahşap bir merdiven ile üst kat 
ta '=>ir aralık ile bir hela ve bir oda
dııp Jbaret diğerl 2 No. h dUkkf.n cep.. 

Hava Yollan 
idaresinden : 

Devlet işretme 

1 - Ankara - Istanbul arasında 7/ 6/ 937 "dahil., den itibaren 
A - Cumartesi gUnti hariç haftanın diğer günlerinde: 

Kalkış Varış 

S. D. S. D. 
An karadan 
tstan buldan: 

9 10 50 lstanbula 
15 30 17 20 Ankara ya gUnlUk seferlerimiz vardı!' 

B - Cumartesi gUnleri: 

Ankara dan 15 30 17 20 lstanbula günlük bir seferimiz yat -
dır. Cumartesi günü İstanbuldan ~ 
karaya avdet seferimiz yoktur. 

C - Pazartesi günleri: 

İstanbuldan: 7 8 50 Ankaraya ilave seferimiz vardır. 
2 - Acentelerimiz: 

Ankarada - P. T. T. Genel Direktörlüğü binasmda 
Jstanbulda - Karaköy P. T. T. binasında 

3 - Yolcıulanmızı ücretsiz nakil eden idare otobuslarmm acenteler ' 
den meydanlara hareket saatleri: 

A - Ankarada - "Cumartesi hariç 
Ankarada - Cumartesi günü -

il 

Saat 
8,30 da 

15,00 " 
B - İstanbulda -"Cumartesi harı·ç 14 30 

" ' " lstanbulda - Pazartesi günü - 6,00 ,. 
4 - Pazar günleri - YEŞİLKÖY, ANKARA'da şehir gezinti uçuşla.t'" 

mız aynca sayın yolcularımıza ilan olunur. (1441) (3192) 

- Boğaziçinin Yeniköy Palas,ı 
Hayatta daima sıhhatli ve zinde yaşamak isteyenlerin yegane sayfi· 

ye otelidir. Deniz 'banyosu büyük bahçe ve ormanlarında yorgun dimağ 
ve asabları teskin ve dinlendirmek için yaz mevsiminde dünya yüzünde 
bundan daha güzel bir mevki ve temiz hava bulmak imkanı yoktur. Yal· 
nız yer bulmak için acele telefon ve telgrafla angaje olunması tavsiye 
olunur. Telefon: 34 - 03 

Direktörlük: H. Tevfik Başarır. 

heei Külhan sokağında ve sağ tarafı 
Alinin dükkanı ve arkası kısmen borç 
lu Niko ve Fatimenin rrUştereken 

mutasarrıf oldukları 109 No. lu dük
kan ile ciğerci Alinin mutasarrıf 
oldukları dükkan ve sol tarafı 4 No. 
ıı ciğerci Alinin dükkanı i·le mahdut 
alt kat döşemesi çimento ve bir mer
diven ile üst kata çıkılır bir aralık ve 
heli. ve bir odadan ibaret ve her iki 
dükkan ile arada müşterek bir kapısı 
bulunan dükkD.nlann dörtte üç hi~r.e
sinin satılmasına karar verilmiştir. 
Evsafı yukarda yazılı mezkflr dük -
kanlardan Külhan sokağındaki dük -
kana 800 diğerine 1500 lira kıymet 
tahmin edilmiştir. Mezkfır gayri men
kulün hissesi açık artırma ile satıla
caktır. Artırma peşindir. Artınnıya 

iştirak edecek müşteriler kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 buçuk nisbetin-. ~--~---__,, 
depeyak~esıveyaınilltb~bankanm -~----~~~~~-~~~~~~--~--~~~~~~ 
teminat mektubunu hamil olmaları ı· b 1 v k fi o· k 1 . stan u a ı ar ıre tör üğü ilanları icap eder. Müterakim vergi ve tanzi-

fat ve tenviriye ve vakıf borçİan borç 
luya aittir. Artırma şartnamesi 15, 6, 

937 tarihine müsadif salı güaü dair" 
ye mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci artırma 8 Temmuz 1937 

tarihine müsadif per§Cmbe günU Fa
tih icra dairesinde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecektir. Birinci artır -
mada bedeli kıymet ınubammenenin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde üstiln
de bırakıhr. Aksi takdirde son artıra
nın taahhüdü baki ka.lmak üzere ar
tırma 15 gün daha temdit edilerek 23 
temmuz 937 tarihine müsadif cuma 
günU saat 14 ten 16 ya kadar daire
de yapılacaktır. lltinci artırma neti-

CİNS! 

Ekmek 

Süt 

Yoğurt 

Mikdan 
Kilo 

50,000 

40,000 

25,000 

Muhammen Dk teminatı 
bedeli kuruş Lira Kuruş 

11 412 50 

10 300 00 

15 285 25 

!hale gUnü _____ __,,_ 

(14/ 6/ 937 - Pazarteti 
(saat 15.de kaP'11 
(zarf. 
Açık. 14/ 6 /937. Pt -
zartesi. Sa. 15 de 
(Açık. 14/ 6/ 937 l't ~ 
(zartesi sa. 15. de. 

Ankara, 5 (TAN) - Ankara Imar 
mildUril B. Semih Rüstem istifa et -
miştir. B. Semih Rilstem Dahiliye ve
k8.letindeki Belediyeler Imar Heyeti 
Fen şefliğine tayin edilmiştir. 

Parise Seyahat 

cesinden en çok artıranın Ustilne 
~ •••••••••••- ' bırakılacaktır. :Müşteri bedeli ihaleyi 

K A P İ T A L miadında vermezse gayri menkul ye-

937 senesi için Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarda yazılı Uç J<•· 
lem yiyecek ayn ayn ve hizalarında gösterilen şekillerde eksiltmeye IiO Ü 
nulmuştur. İhaleleri yukarda yazılı gün ve saatte Istanbul Vakıflar BaŞJil 
dürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri b~ 
gün levazım kaleminde görülebilir. Kapalı zarfla yapılacak ekmeğe iste • 
bulunanlar teklif mektuplarını (2490) sayılı kanunun tarifatı veçhile b•e 
zırlıyarak ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon RiyasetlO 
makbuz mukabilinde vermeleri mecburidir. Posta ile gönderilecek teklif P• 

meler bu saate kadar usulü dairesinde kapatıp gönderilmelidir. Postadl 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (2976) 

1 nci seyahat 18 Haziranda 
LOYD EKSPRES vapurile ve Bi
rlndizi - Roma -Milan tarikik 
tnci mevki 225, lira 
2 ncl mevki 175 lira 
3 nen spesial - ikinci şömendöfer 
13!5 lira 
Bu fiyatlarda pasaport, vizeler ve 
cpdip gelmek bileti dahildir. 

"rtAK" Seyahat Acentalığı 
Galata Rıhtım Cad. 7 Tel. 43126. 

niden artırmıya çıkanlacak ve ara- ============================================~ 
Ç 1 K T 1 daki fark ve zarardan mesut olacak 

ve bu fark bili. hükUm alınacaktır. 
2004 No. lı icra ve iflas kanununun 
126 mcı maddesine tevfikan haJr.:an 
tapu slcillerile sabit olınıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadaranın ve ir

sicillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaştınlmasından hariç ka· 
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyeden ibaret olan belediye rU-

Tarihin sırrını ç6zen KARL 
MARKS'm bu abide eseri, Hikmet 
Kıvılcımlı tarafından ALMANCA 
aslından türkçeye aynen çevrildi. 
Emekçi KUtübhanesi, ŞİMDİLİK 
her ayın linde, forma halinde neş 
rediyor. Kapak içleri lfıgat ve isti 
lah izahlarlle dolu olarak, forma 
sı 5 kuruştur. Her kitabcı ve ba-

yide bulunur. 

sumu ve vakıf idaresi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf 

tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha 
ve hususile faiz ve maaarife dair o- fazla malumat almak istiyenlcrln 36/ 
lan iddialarını ilan tarihinden itiba-. 1536 No. Iı dosyada mevcut evrak ve 
ren 20 giln zarfında evrakı müsbite- mahallen haciz ve takdiri kıymet ra
lerile birlikte dairemize bildirmeleri porunu görüp anlıyacakları ilan olu
lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu nur. 

~--------Sıhhat noktai nazarından 

ÇOK GUZEL 
bir t&rzda yapılnu& ıtık çocuk a. 
rabalan, her yerden ucuz nya~ 

larla yalnız 

BAKER 
Mağazalarında 
satılmaktadır. 

l 

ıı 
o 
l{ 



:::: ================================================ T A N 

l>e • 
nız Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

.Miktarı 

ve ölçüsü 
Beher kilonun 

Tahmin bedeli 
Muvakkat teminatı 

---- Kuruş Sn. 
SUt ~ z: 

Lira Kuruş 

l'o~ 20000 Kilo 10 00 ) 206 25 
l _ ~ 5000 Kilo 15 00 ) 

?rı.inatı ukarıda cins ve miktarları ile tahmini bedelleri ve muvakkat te
~B.ıart~Zl~~ ~~an iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tarihine rastlıyan 

2 _ Ş gunu saat 14 de açık eksiltme ıusulüle alınacaktır. 
3 - Is artn~m:Si komisyondan her gün parasız alına bilir . 

t:ıuı def~klilenn, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve Istan-
2rıuJcabjJ' ariığı muhasebe mUdürlliğüne yatıracakları muvakkat teminat 
\.\: ~Uıde alacakları makbuz veya banka teminatı ile ve belli gün ve sa-

llnp...,adQ bulunan..kom.isyona mUracaatlnrı (3226)-~~~-

~ •• •• 
Mikdar ve ölçüsü 

~- ------l>atıı Ye fasulye 8500 Kilo 
c- can 
~eltıiı 10000 
Sakız ~u 3000 
lı.~şekadabağı 10000 
Çatı f ın fasulye 10500 
l{ll'tııı llSul Ye 9000 
ls~ domates 10000 
l>ata.1 3000 
l{ es 
t~soğan 10500 
ll.~ana 16000 
.:.. «as 2000 
~ a 
aınya 4000 

llollıat 8000 
es l!alçası 500 

't ekftn 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
T.1"1 
.['4 o 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 

Beher kilosunun 
tahmini bedeli 
Kuruş S. 

4 50 
6 00 
2 00 
2 50 
8 00 
4 50 
2 50 
3 25 
5 00 
5 00 
3 00 
3 25 
8 00 

18 00 

l-Yı 105000 
leın ~ \!karda cins ve mikdarlan ile tahmini fia tıan yazılı olan (14) ka-
~aPaiıaş sebze 21 Haziran 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günU saat 15 de 

2 _ 7.arf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 
Olup Şa İşbu 14 kalem sebzenin muvakkat teminatı (385) lira (50) kuruş 

3 _ rtnarnesi komisyondan her gUn parasız verilir. 
lerı ka lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecek
~e ka~ah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
liııde" r l{a.snnpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabi -
~eleri. (3228) 

"1anisada yaptırılacak AtatürK anıt 
l• projesi müsabaka şartları 

l •vıan·sa Valiliğinden: 
2:: ~anisada bir Atatürk anıtı yapılacaktır. 
3 _ u anıt için (50000) lira sarfolunacaktır. 
~ ı93~t projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. Müddeti 1 Ha.zi· 
. ~-At·- 1Teşrinisani1937 ye kadardır. 

hıtlrtniş ~bakaya iştirak edecekleı:in en az Güzel Sanatlar Akademisini 
. 5 _At rk Sanatkaz:ı olmaları şar~tır. . 

ı-i, l 't'eşr::aba~aya iştırak edeeeklerın hazırlryacaklan pro3e ve maketle
~allatlar ısanı 1937 Pazartesi gUnU saat on altıya kadar Istanbul Güzel 
<leıniye k Akademisi Direktörlliğüne teslim etmeleri şarttır. Projeler Aka-

6 _ ı:t apalJ za.rfda riimuz usulile teslim edilecektir. 
7 _ A aketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacaktır. 

tl.ııe bıral:ı;t kaidesinde kullanılacak ta.ş nevinin tayini beykeltr8.fm takdi-

'P~~;-;,eı..ius~ya iştirak edecek olanlar Abidenin dikileceği yere aid 
~orebllirl otogra~arı lstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Direkt<>rlilğünde 

9 _ p er ve dığer maliımatı alabilirler. 
iti] ve isı:je ve maketler İstanbul Güzel Sanatlar :Akademisinde milteşek 
"il.fıkı be eri mahfuz olan JUri azaları tarafından tetkik edilerek en mu
~e lnUteşğ~nilecek ve JUrinin buna dair verdiği karar Dahiliye Vekaletin
~Yecektıre :u abideler komisyonunun tasdikinden sonra kat'iyet kesbey
,__ ıo _Mu 'U suretle beğenilen ve tasdik edilen eser realize edilecektir. 
«aıanan 8~~kada birinciliği kazanan eı:ıer için (1000) lira, ikinciliği 

eser ıçın (500) lira mükafat verilecektir. (3126) 

Kumaş ticarethane.c;ıine gelmi tir. 

EN ALA CİNS, 
EN MONTEllAP DESE1'LER 

Fiyatlar her yeroen ucuzdur. He 
men satrlan bu kumaşları gör -
mek üzere lütfen mağazayı ziya
ret ediniz. 
FlRSATTAN iSTİFADE EDİl\'rİZ 

, _______ , 
Zührevi ve cilt hastalık.lan 

or. Hayri Öriıer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağaca.mi 
karşısında No. 133 Tolefon:43585 ' , _______ _ 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

6-6-937 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar ve 
lzmit. Adapazar arasında Pazar günleri için gezinti trenleri sefere konul
muştur. Haydarpaşa'dan saat "7,10,. da ve Adapazar'dan saat "17,00., de 
hareket eden trenler yalnız üçUncü mevki arabalardan keza Haydarpaşa
dan saat "8,35,. de Adapazar'dan da saat "15,38,, de hareket eden trenler 
birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. Gezinti trenlerinin bazı 
istasyonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya derr.edilmiştir. Muhterem 
halka ilan olunur. (3125) 

1. ci tren 
İstasyonlar Varış Kalkış 

Haydarpaşa 7,10 
İzmit 10,02 10,08 
Sapanca 11.01 11,06 
Adapazarı 11,44: 

Adapazaıı: 15,38 
Sapanca 16,12 16,18 
İzmit Durmaz 
Haydarpaşa 19,40 

tzmit 8,34 
Sapanca 9,24 9,26 
Ada pazar 10.00 

Ada pazar 17,50 
Sapanca 18,27 18,37 
İzmit 19,26 

NAZARI DIKK.ATE: 

2. nci tren 
Varış KnJkış 

8,35 
Durmaz 

11,48 11,58 
12,35 

17,00 
17,35 17.43 
18,36 18,40 
21,35 

Haydarpaşadan saat "8,35 .. ve Adapazar'dan saat "15,30 .. de hareket 
eden 1056 ve 1057 No. lu birinci. ikinci mevki arabaları hamil trenimiz gi-
diş ve dönüşte Izmit'te tevakkuf etmez. (3125) 

llstanbul Harici Askeri Kıtaatı llcinları 
Cinsi Miktarı M. Fiatı 1. teminatı Ek. Şekli 

Ton Lira Lira 
Ek. Tarihi Saati 

Kuru ot 493 8874 666 Kapalı zarf 17/ 6/ 937 14 
Kuru ot 240 4320 324 Açık eksilt. 17 / 6/ 937 15 
Kuru ot 397 7940 569 Kapalı zarf 17/ 6/ 937 16 
Kuru ot 288 5184 389 Kapalı zarf 18/ 6/ 937 14 
Kuru ot 360 6480 486 Kapalı zarf 18/ 6/ 937 15 
Kuru ot 384 6912 519 Kapalı zarf 18/ 6/ 937 16 

Yukarda"yazıh otlar ayn ayn ihale edilecektir. Teklif mektuplan ihale 
saatinden bir saa tevveline kadar kabul olunur, lsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün. eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatleroe teklif 
mektupları ve kanunun 2 ve 3 cU maddelerindeki vesikalarile birlikle LUle 
burgaz Tümen Satmalma Komisyonunda ~ulunmalan (4) (3187) 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALlfAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALİ.:.'1 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

13/ 6/ 937 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. Han
gi trenlerin içmelere gideceğine dair olan ilan istasyonlarda mevcut oldu
ğundan fazla tafsilat için istasyonlara mtiracaat edilmesi muhterem hal-
ka ilan olunur. (3220) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Şirkecide Hocapaşa mahallesinin Hüdavendiğar caddesinde 38, 40, 42 

No. lı Karesi otelile altındaki kıraethane ve salonun dörtte bir payının tek 
rar yetmiş ikide on dört payı parası pe9in ve sırf nakit verilmek şartile 
sekiz yüz kırk lira bedel mukabilinde açık arttırma usulile satılacaktır. 

lsteklilerin 17/ 6/ 937 perşembe giinü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçala
rile Milli Emlak Müdürlilğünde toplanan komisyona gelmeleri (T .1) ( 3133) 

Samsun Şarbavlığından: 
Elektrik ve su santra.Barımızın bir senelik ihtiyacı olan (390) ton Ma· 

zotun mübayaası aşağıdaki esaslar dairesinde kapalı zarf usulile eksilt.. 
meye konulmuştur. 

ı - Satın alınacak mazotun muhammen bedeli (27300) liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi (2047) lira (5U) kuruştur. 
3 - lhale 24-6-937 Perşembe günU saat 15 de Belediye Daimi EncU • 

meni huzurile yapılmak tizere bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

4 - Buna aid evrak şunlardır: 
A - Satın alınacak mazotun fenni evsafını gösterir fenni şartname 
B - Eksiltme şartnamesi. 

olup istekliler bunları Samsun, ve Istanbul Belediyeleri Fen Müdürlükle
rinden görebilirler. 

5 - istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardı. 
6 - Taliplerin teklif mektuplarını ihale gUnU saat 14 de kadar Sam • 

sun Belediyesi Encilmen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. Bu müddet
ten sonra verilecek teklü mektupları kabul edilmez. 

7 - ihale 2490 No. lu kanun hükümlerine göre yapılır. (3103) 

... ................................. mm 

Türk Hava Kurumu 
Büyük P~yangosu 

2. Ci Keşide 11/ Haziran /937 dedir. 

BUyDk ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan Başka: 15.000. 12.000. 10.000 
Lirahk ikramiyelerle (20.000ve10.000) 

' Lirahk iki adet mükafat vardır .. 
Ayrıca: (3.()00) Liradan başhyarak (20) 

liraya kadar büyük ve küCjük birCjok 
ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek İCjin bir 

bilet almaktan Cjekinmeyiniz ... 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Eskişehir Tayyare Fabrikası için Ucretle çalıştırılmak Uzere bir dokto

ra ihtiyaç vardır. İsteklilerin evrakları ile Milli Müdafaa Hava Ml\ı;t •Jar-
lığına mtiracaatları. (1394) (3102) 

• 
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Bunun için, soğuk hava dolabınızdtı 

bir arıza çıkacak olursa tamirini 

teklif etmiyoruz. 

BOZULAN CIHAZININ YEPYENi BiR OIGERILE TAMA· 

MEN TEBDiLiNi TAAHHÜT EDiYORUZ. . . 

Hakiki FRIGIDAIRE'i arayınız ... 

ve buna aıt BEŞ SENELiK 
RESMf TEMiNAT ŞEHADETNA-

;..:~~:;ı::;;;;3~M~ESINI almayı da unutmayınız, 

RIGIDAIRE~~ 
-~!ll'Mlml!lm!i ATTF"' l ION il '1, \ 1\ (.il L'I, \ CRI 1\!11 rı.:ıt 11111 RI ... am!lmtR~z:d 

ffi®Lınffilbfü 
11iR~l>ERL ERVES~ iSUNBU • ·İZ\\İR 
~dana - Muharrem Hilmi Reme 
Adapazarı - Kerameddin Barut 
Antalya. - Ahmed Şevki Zaman ve Şsı 
Balıkesir - Hüseyin Şahlan 
Bursa - Marko Herman 

ve ~ATi E nin şubelerınae 
Diyarbekir - Misbah Müni:l Uras kardeşler 
Eskişehir - Hikmet Ozgür ve Hasan Tomıa.n 
Gazi Anteb - Ha.san Hilmi ve Abdullah Güzel 
Izmit - Zihni Kaman ve şeriki 

Konya. - Ali Ulvi Erandaç 
Mersin - Çankaya şirketi 
Samsun - B. Albala ve oğlu 
Tokad - B. Albala ve oğlu - Cemal Kovalı 
Trabzon - Harunlar müessesesi 
Zonguldak - Ali Rıza İnce Alemdar oğlu 

Kayseri - Zeki Saatmar 

Taksim Maruf ve sevimli 

PANORAMA 
BAHCESINDE 

Saz heyeti: Keman: Cevdet - Kemençe Sotiri - Piyano Feyzi_ Udi: 
Mısırlı Ibrahim - Kanun Ahmed, Klarnet: Ramazan - Ney Emin 

Artistler: Radife, Faide, Şükran, Bilsen, K. Safiye, Muazzez 
Okuyucular: Hamid, Arta.ki, Solist Mustafa 

Pek yakında hakiki sürprizler. Tel. •U 065 ___ .. 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 

KADEH VE BARDAK İÇKİLERİ Kullanmamıt olanlar bir denesinler. 
---•.,. lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu 41 __ .. 

6.0.~.S{ 

Yağsız Kar menekşe 
Yağsız Kar Acıbadem 

Aclbadem yağlı 
Yan m yağ l ı gece 

Yasemin ve gül yağfl 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Ha."an ismine ve marka."ma dikkat. 
Hasan deposu : İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş . 

::. • ~d : •• 1 • .... 

KAŞE 

fi ~i günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En tiddetli b~, d:f, adele ağrılarını, ÜfÜtmekten mütevellid 

bütün ıanc1ı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, 
kırıklığa kartı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
icabında günde 3 kate alınabiFr. 

--, ........................... ~ ......... ... 
Yalnız " İ Y i ,, 

POKER 
bı~akları va rdır. 
Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kon. 

trol edildiğinden hepsi de mütesa-
,·iyen keskin ve dayanıklıdırlar. ~o.t ~ 

Şayet onlardan biri, sizi t~- 0 ~-ı.0• ~" 
mamen memnun edemedi t!ile • Ltı "~ _ 
"Poker,, bilamünaka.5a deği11tl- V 0 

recektlr. ~~~::::;~~;:..:.;."";,.,.;;:~,.. 

'9.- BU % YOZ BiR GARANTiDiR. ~ 1---·----..... Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

60000 metre Hartçuluk Ham ipek Kumaş. 

Okunaklı harfler, güzel kflğrt., anlaşılır bir ifade, hoşa gider dekoras
yon, 48 şurup ve şerbet, 78 tahammür etmiş, 8 taktir olunmuş içki, 96 li
kör, 98 punch, 999 cocktail reçetesi, içkiye aid bir çok malumat, barman
larla şık ev kadınlarına mükemmel bir arkadaş, Avrupada da eşi bulun
maz bir salon kitabı. 

Tahmin edilen bedeli 45000 lira olan yukarıda miktarı yazılı HartçulU~ 
ham ipek kumaş Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komi~ ' 
yon unca 24-6-937 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecekUt· 

T U Z LA 
""' ' Şartname 2 lira 25 kuruş muka:bilinde Komisyondan verilir. Taliplerin pıtl 

. • • vakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 

( 
1 Ç M ELER 1 lı saat 15e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490sayılı k~unu~ 

2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona muraca. 

Sa.tıs merkezi: Istanbulda mBAL, Ankara'da. TARIK EDIP Kitapevleri. ~ 13 H A Z 1 R A n D A A C 1 L 1 Y O R .,._ atları, C3031) 


