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Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
r-li( Cilt C" 1 1 ~Kuponu Kup~~u 152 
:30 kupona mukabil bir lt, kupona mukabil bir 
cilt (300) klıruftur. eliz 7% kuruştur. 

HATA YULARA TECAVÜZ ! 1 1.ıman Harbiye Nazırı 1 ltalya Donanması 
. 

Vatani Araplar Antakyada 
Öz Kardeşlerimize Karşı · 
Silcihla Hücum Ettiler 

~ . 
r:--..~,,...~ 

Atatürk Tetkik 

Seyahatinde 
&oıaıı haberlere göre Bü.. ~ 
~ Şefimiz Atattirk Şark vL ~ 
Yetlerlnılzde yapacakları tet.: 

Dört Ti.irk ve Aiti 
Arap Yaralanmışlar, 
Bir Arap ta Ölmüş 

120 Gemi ile Bir 
Geçit Resmi Yaptı 

Mareşal Von Blomberg'in de Seyrettiği 

Bu Gösteriş, lngiltereye Karşı Bir Mukabele imiş 

Londra, 6 (TAN) - İtalya donanması tarafından yapılacağı 
evvelceden haber verilmit olan deniz resmigeçidi, bugün, Alman 
Harbiye Nazırı Maretal Von Blomberg'in önünde Napoli körfezi 
ile Gaete harp limanı araaında yapılmıttır. Bu geçit reıminde 70 
denizaltı gemiıi ve 50 muhtelif büyüklükte harp gemiıi mevcuttu. 
Mal'ef&I Von Blomberg geçit resmini Amiral gemiıi olan "Duc 
d' Aoıte,, zırhlııından ıeyretmittir. Bu ıuretle Maretalin İtalyan 
ordu ve donanmaaına yaptığı ziyaretler tamam olmaktadır. 

Resmt mehafilde söylendiğine göre,1-
Alman Harbiye Nazırının Roma. seya p f 
hati yeni bir ittifak doğurmuş değil. ro . ~- ~yahatlerlne başlamak 

~irler. Km"·etle tahmin 
edUdJtıne göre AtatUrk buse. Adana, 6 (TAN Muhabirinclen) - Halayda kanlı çarpıtmalar 
i~~te yann bqlıyacaklardır. vukubulduğuna dair gelen haberleri teyit edici yeni haberler a 

dir. Bu ziyaretin, Berlin - Roma 
Dün ltalya Jonanmcuının geçit mihverini bir kere daha sağlamlaştır. Kayıp 

Schmidt 
mı Oldu? 

~ vapuriyle doğru Trab. lınmaktadır. Evvelki gün Anta.kyada tehir içinde ıilahlı çarpıt reımini ıeyreJen Marefal dığı ve yalnız siyaset ve iktısat cephe 

V Bl b !erinde değil, askeri cephelerde de sı. 
Londra, (TAN) - Moskovada.n 

bildirildiğine göre bu sabah sa.at üt 
buçukta, dört tayyare Şimal kutpu 
istasyonundan, Rodolf adasına git
mek üzere hareket etmişlerdir. Fakat 
içinde profesör Schmit ve pilot A· 
leksiyef bulunan bir tayyarenin yol ., 
da benzini tUkenmiştir. Bunun Uzeri
ne diğerlerine telsizle işaret vererek 
sisler arasından buzların üzerine ine
ceğini ve orada benzin bekliyeceğinl 
anlatmıştır. 

f.ona gidecekler, oradan da malar olmuf, birkaç kiti yaralanınıt ve ölmüttür. Bu müaademe 
~nıa §ere1 ,·erecekler, lerin Vataniler tarafından yapılan tahrikler üzerine vuku bul 

on om erg kı ü betl 1 w ·1 . U.. m nase ere yo açtıgı ı en s 

t'.etkfkıerlnln sonunda tekrar i duğu da öğrenilmektedir. 
ın·det buyuracak. Evvelki günkü kanlı hadiseler hakkında verilen tafsilat şudur: 

• Suriye tarafından ilan edilen umumi af üzerine Türk mahpuslar 
da- tahliye edilmişlerdir. Bunları gönniye giıden akrabalan Va 

.....,_ ~ "'..,..,, tanilerin klübü önünden geçerken ansızın klüptekilerin tecavüz 

D k 
... t J:-1, 1 'rro lerine uğramışlar ve kanlı bir kavga kopmuştur. 

O t ' "°" )j Bu kavgayı ayırmak için Fran ·- ----------0 r '-- '-" SIZ askerleri müdahale etmişler Alman - Avusturya 

C 
( 1 ve neticede dört Türk yaralanmış em a 1 e 1 n in bir Arap ölmüştür. Aynca altı Gerginliği 

Arap ta yaralanmıştır. Viyana, 6 (TAN) _ Almanyanın 
~ Vatanilerin bu mütecaviz hare Avusturya sefiri B. Von Papen, AI. "o r u• • s 1 e r i ketleri yüzünden sinirler ziyade manyada Regensburg §ehrine gitmiş-

sile gergindir. itr. Bu Rehirde bir musiki festivali 
' f L_ 7 Alunet Emin YALMAN Havcu'ın laaoeri yapılacak ve Hitler de oraya gelecek-
• ı ,.. .,.. • -ı k Antalya 6 (A.A.) _ Havu Ajan- tir. Ba,zı ma.hfellerden ö~nildiğine 

" ,JUl••r•Tlftll" ~ • iV• 1 • .-
DlCLJ d~._. a..:...& llI ou..-yor. l1W 1

tt .. a••ıt"'" ~..ı.ı. ..:.ıı... .a~-• """ u,:~ .. J\lm~n- "1'\W 
~r ~ .. df Uzerıne h!sıl olan heyecan Sancak turya ~te lravğU!m ve Vfvana 
haiıı Cemale bırkaç gun evve. dahilinde devam etmektedir. Çıkan piskopos kardinal lnnitzer'in Alman 
'tord e kadar ar~~zda bulunu· k~rışı~l~klarda biri ağır ~lmak üzere r~hipleri ~a~kında~i ~~y~atını B. 
'- le.. u. Memleketımızde altı haf- dort kışı yaralanmıştır. Bır çok Tiirk Hıtlerle gorüşecektır. Çünkü son gün
~ dar vakit geçirdi. Her ta.. memur hakaret görmil§ ve dövUlmU§· lerde Alman -Avusturya. münaseba 

Meclis 

Tatile 

Giriyor 
Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)

Öğrendiğiıne göre Millet Meeliai, bu 
hafta içinde elindeki işleri çıkaracak 
ve 11 Haziran cuma gUnU yaz tatili 
ne girecektir. Başvekilimiz 1amet 1nö 

li1'i\z? ınHhim nutkunu cuma &fi,n\i 
töyliyec~ t8limin edilmektedir. O 
zamana kadar Hariciye Vekilim.iz 
Doktor Aras ta şehrimize gelmiş bu 
lunacaktır. 

InönU'n.Un nutkuna. verilen ehem
miyet gün geçtikçe artmakta.dır. '-1' •.dolattı. Her nevi mektebi- tür. tı Y,ine gerginleşmiştir. 

~ziyaret etti. Reuter'e göre ==========================z=ıı• 
lek kto: Cemale, dUnyanm en yük- Londra, 6 (A.A.) - Antakyadan 
bı, ~rbıye müessesesi olan Koloım- Reuter ajansına bildirildiğine göre, 
~ lllUallim mektebinde okumuştur. Tilrkler ile Araplar arasında karışık. 
ela e\'f Çocuklarmm tahsili hakkın- tıklar olduğundan mahalli hük<hnet, 
taraYıı.ıdığı doktora tezi dünyanın her asker kuvvetlerine müracaat etınek 
c!ında, dikkati celbetmiştir. mecburiyetinde kalmıgtır. 

ı- .. ktor Cemaleye, tam bizden ayrı-
~ run Ankarada rastgeldim. Bir Hudut Komi.yona 
)ol~ ta oturduk ve çok samimi bir Ankara, 6 (TAN) _ TUrkiye - Su-

lr Uzun uzadıya konuştuk. riye hudut komisyonu 16 haziranda 
dl k~kuı, ateşli, idea.ili maarifçisi de- Adanada toplanacaktır. 

tı; Sltndi itiraf edebilirim: Ben Tür 
lcet:ı l'i Ustü kapalı bir fa.şist memle· 
~ ~~ediyordum. Türkiyede ge
bit ji~ ilk günler içinde hep bu sa
~rtrn\ kuvvetlendirecek deliller 
da · Amerikalı profesör Hovard 
t.et~ Bll'ada Ankarada idi. Her sabah 
ottaJ ke çıkıyorduk. O siyast ölçü ile 
~a:ı.ğı gözden geçiriyordu. Ben de 
li f muhitini dola3ıyordum. 

0 er &k§am karşı karşıya geçerek 
~ tilııtın notlarını karşılaştırıyorduk. 
~ 1:8.nıanda ikimiz de şu kanaate 
bir d ki, Tilrkiye hayatında hakiki 
l'fn_ eınokrasinln bUtUn unsurları gö
-~ektedir 
Öııde . · Memleketi kurtaran bir 
kldd rtn Türkiyenin yUksek mu
bir eratnu idare etmesinde hiç· 
ttıı-kl cehh: 'Ve şiddet izi yoktur. Ata
taın e ınıııet arasındaki münasebet 
bıad:1Ue gönUI rızasına., sevgiye, iti
l'a.tta dayanır bir şeydir. BiltUn ha
llıok~lklın olan ana. prensip de-

dir, 

• llkrnektep ve /"fİZm 

Hariciye 

Vekilimiz 
Bükreşle 

B. Antenescu T arafmdan 

Şerefine iki Ziyafet 

Verildi 

F enerbahçe • Rapid maçına baflanırken iki takımın kaptanlan 
bayrak teati ediyorlar 

Dünkü Maçlar Şöyle Bitti : 

.Fenerbahçeliler Rapid'e, 
Galatasaray da Ankara Bükreş, 6 (A.A) - Hariciye Nazı. 

n Antonesku, Rüşt.il .Ara8 ,erefine 

Hariciye Nezaretinde hususi bir öğle G u·. c u·. n e M a g"' 1 u"' p· o 1du1 a r ziyafeti vermiş ve bu ziyafette endils 
tri nazın V aler Pop, Bükreşteki Tür. 
kiye, Yıunan ve Yugoslav ortaelç.i- Dün latanbul hakikaten zengin bir spor günü yapdı. Bu dolrun· 
leri, Hariciye Müsteşarı Raduleacu, lukta, F enerbahçenin 29 uncu kurulut yıl dönümü münasebetile 
Endilstri Nezareti Genel Sekreterlerii Kadıköy ıtadında yapılan bayramın büyük rolü oldu. 
Türk Elçiliği ve Hariciye Nezareti er. Dün mim kUme maçı olarak Gala· ı-
kanı hazır bulunmuştur. . tasaray ile Ankara.gücü Taksim sta-1 

Antonesku, akşamlayın da RUştU dında karşılaştılar.Galata.sarayın dUn 
Aras şerefine Colonade lokantasında şansı, belki de formu oktu. Çünkü . 
bir ziyafet vermiş ve bunda da TUrki- sarı kırm tak düny A k lılar Berlin, 6 (A.A.) - Berlınde açılan, 
ye Elçiliği ve Hariciye Nezareti erki.. ka ızı un. n ara Franaız güzel sanatler se~i kUtat 
nı bulunmuştur. rşısında C4- 2> ıle mağlu~w·oldu • resminde bir nutuk irat eden Fransa-

lar. Arkadaşınıız Eşref Şefıgın bu 
Siycui MiUteJar maçı çok iui tahl'l ed traflı ya- nın Berlin sefiri François Poncet ez-

,,. ı en e Uml dikk t " zl · 
~· Cenevreden dönen Hariciye siyasi zısı bugUn spor sayfamızdadır. c . e . VU ıayanı a 80 erı eöy • 

Bir Ümit B ana. bu kanaati va;en baılıca 
törtlşl ~rnıl'. Tilrk ilkmekteplerindeki 
llktne.ı::rndir'.. Bir faşist memleketin 
decek Ol, korU körüne itaat e
törll§ adaınlar yetiıtirir. Çocuğun 
dını bo~abt1iyetini, mUnakaşa istida.
bunun ar. lialbuki Türk ilkmektebi 
lıınyo taınaınne aksini yapnuya. ça· 
de kU~u~u ıneınleketin ilkmekte~in
rtlne kab ra~ hiçbir şeyi körij. .kö
bel'cllik u e~ıye sevkedilmiyot. Ez
l'apfüy ıneylıni kırmak için heı. le 
l't. nıünC:-icaCocuk; dilşilnmiye, ~tmi-

§a etmıye alıştırtlıyor ... ()f: 
(Arkası Sa.. 10 SU. :f te) 

~an B: Menemencioğlu Ankara. Kadıköy stadına. gllince; burada lemıştir: 
yaılareketini ~bir etmiştir. Siyası Fenerbahçenin bayram programı çok "Bütün kavgalann ve uyuşamamaz 
.mliJtışar, Vekil Rüştü Arasa intizar mükemmel tatbik edildi. Fakat Fene- lıkların ortadan kalkacağını sanmı· 
et~Jffedir. Hariciye Vekilimiz Bük.. rin birinci takım futbolcuları Viyana- yorum. Fakat güniln birinde bu uyu
reııi~ §clırimir,e gelecek ve Numan lı Rapidin karşısında ( 4-1) ile yenil- şamamazlıklan kuvvet ve harp yolu 
M~~encioğlu ile beraber Ankaraya diler. Bunun da tafsili.tını spor NY.· ile halletmekten vazgeçileceğini umu-
gi~e~erdir. I fasında bulacaksınız. Y,Orum.,, . ;~~ ' "' ........ ~ 

rlilmektedir. İddia edildiğine göre, 
bir nevi fikir teatisi demek olan bu 
ziyaretler iki devletin muhtelif nazJr. 
lan tarafından sık sık yapılacak ve 
belki de böylece muhtemel bir ittifa.. 
ka., müsait bir zemin ha.zırlanmı§ ola.. 
caktır. 

Bazı ecnebi gazeteleri, İtalyan de. 
niz resmi geçidinin, İngiliz deniz res. 
mi geçidine bir mukabele olduğunu ve 
böylece iki İmparatorluk arasındaki 
rekabetin İtalya hUkfuneti ta.rafından 
daha ziyade meydana vurulmak iste. 
nildiğini de yazıyorlar. 

Diğer Uç tayyare ada.ya saat dokus 
da varmışlardır. Fakat buzlar arasm 
8a yapayalnız bekliyen profMlW 
Shcldtle ta.yyaresinden hlll bir ha • 
ber alınamamıştır. 

~ . ...... ..,... .................. ~ 
11 TAN ,, MUHARRiRLERi 

BUTON DUNY AYI 
DOLA.ŞIYORLAR 

• SABiHA ZEKERIY A, Avrupa ve Şimali A~erikayı Jol• 
ftyor. Bize Garp aleminin içini ve giJifini anlatacaktır. 

• SUAT DERViŞ, MoakovaJan Tahrana geçmiıtir, oraJt111 
Azerbaycan, T ürlunenutan, T acikiıtan, ôzbekütan, Kır
gıaatan gibi bütün Türk ülkelerini tlolCZfacah ve bize on-
lann hayatlarını anlatacaktır. · 

• BURHAN BELGE, Mı .. r ve Suriyeyi tlol'lfm•ıtır. Bize bD. 
ralann laayahnı ve giJi,ini anlatacaktır. 

• FAiK SABRI, Bütün Adalar Denizini, ltalyayı ve Fran
.ayı JolCZfacak, ve bize Akdeniz havuuına ait aeyahal 
notlannı verecelıtir. 

• HALiL LOTFI, Cihan HarbinJenberi yeni bir hayata p 
ren Arnavutlukta JolD.fmaktadtr. Bize oranın yeni ha,. 
yatını anlatacaktır. 

• TAN bcı büyük röportaj aervuüe okuyuculanna tlünya. 
nın Jört köıe•inJe iatiladeli ve eğlenceli bir aeyaluıt 
yaptırmıı olacaktır. · 

-----------·---~~ ...... 
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1 
H.AFTADA BiR 

1 
lstanbul Eğlence Günlerinde .. Tramvay 

- İşçisi 
DİNLENE 1 

Yazan: 
K ömilr arabalıırmm toplanruğı 
· meydanlığa. '-ardım. Akşam 

olmuş, güne çekilml Ye ortalığa 
serin bir garipsUik çökmü~tü. Kö. 
mürcüler hay,·anlann·e yem verL 
yorlar, 9ocukla.n ıınıbalann kena. 
nnda oturmu ekmek hazırlıyorlar. 
Biltün bu kalabalık"ta öküzler en 
kaygusuz, tasasız görünmektedir. 
ler. Çenelerinin altından dolru rp a.. 
rnbaya uza.nan zincirlerle bağlı ol. 
duklnn boyundurukla bir nn bile a.. 
liıkalannı kesmeksizin geviş getir. 
mededirle.r. likin, bu geviş getir. 
me, öküz ,.e em ali ha~'\·anlar için 
ne büyük nimettir. Ağzında a'\'lll'· 

dunda bfrşey yokken en·elden ye. 
dibrf yemeği geri getirip tekrar çiğ. 
nemek Ye yutmak, böylece hiç yok. 
tan karın doyurmak az fayda mı. 
dır? 

KömUrcüler meydanında muta.. 
dm hilfLfı bir kalabalık var. Elli, 
altmış araba duruyor. Acaba neden 
satılma.nuş? §öyle sokuldum ve sor. 
dom. 

- KömUr kaça! 
- Kilosu dört kunı,. 
- Amma yaptm ! Yahu! Daha 

bir hafta e\''\'el ytiz para idi. 
- Efendi; artlk kömür yakmak 

ya ak olacak. 
Anlaşıldı. Kömür yakmnk yasak 

oluyor diye havadl9 çıktı mı me!o!ele 
yoktur. Bugün dört kuru 1 terler. 
e yarın mutlaka altı isterler. 

A caba doğru mu r diye kendi 
kendime sordum. Derken o. 

ralarda benim gibi kömür fiyatlan. 
m a.nlamıya gelmiş bir tamıt gözü. 
ıne ili5ti. Seıamıaştık. 

- Ne yapacağız bilmem! •• dedi. 
- Neden? diye soracak oldum, 

aldı yUriidil: 
- Azizim! Pirzola, şiş kebabı, 

kılıç 1 kara5ı, iş köfteler, kWde 
pi .. mlş patlıcan ala tası nihayet o.. 
ğır ateste pl~k yemekler imdi 
ne olacak? Kok kömürii küllenmez; 
Sömikok sert gelir, kanınır; kar. 
dif man~alda yanmnz; llnlit yanın. 
en kokudan yanına yakla ılmaz. 
Ben şimdi pirzolayı, kebabı, lskara. 
yı nerede yapa.cağım? 

Teselli ettim. 
_ Nevmit 0ınınyml Allah bU. 

yüktür. Elbette kunımu. ağaçlann 
dallanru k tirmlye mtısaade ede. 
ceklerdir. Bu suretle belld az mlk. 
tnrda birşey yapılabilir. BeJkl vesi. 
im usulü ihdas ederler. Herhalde 
odun kömüriinü ynsnk etmeden ev. 
''el sizin gibi plrwla, kebap ve ıska.. 
ra mernkldanoı dil linUrler. 

B Wm ahbap ~elliye gelir ta. 
kınundan değilmiş meğer. 

Dabire anlatıyor. 
-Dah ı var. Ben nargile içe. 

rim. Lülenin üstüne kok kömUrU 
koyarsam öner, ant it koy anı 
lüle)i eritir, linyit koysam tönbd.L 
nln kokusunu duyamam. 

- Dedimyıı ! Elbette bir ~esini 
düştinUrler. 

- Ya döner kebaptan ne ola. 
cak? •• Ha! Az kal m unutuyordum. 
Kahve ocaklıın? 

- Tel s etmeyin t Hepsi dUşl1nU. 
Jecek. Müsterih olun! Bekl~inl 

- Bekliyeylm amma, bekleme. 
den e\"\'el ura.dan 1000 kiloluk blr 
ııraba. alnymı da öyle bekllyeyim .. 

Dedi ve hakikaten on dakika son. 
ra bir çift ökUziln çekmekte olduğu 
bir kömilr araba mm arkasından 
memnun bir ta'\uln. gitmekte oldu. 
ğunu gördüm. 

Bir taraftan kömürU ucuz ala.. 
madığım için hayıflanırken, diğer 
taraftan böyle odun kömUrUne ka. 
dar hasis maddelerin pahalı~trğı. 
111 gördükçe umutlanıyorum. Gü. 
nün birinde ben de pahııhlıınınm, 
beni de nnyan soran ofur diye. 

Baca glbl adamlar görüyorum. 
Köprüye yana~mı şirket va_ 

purlarmm arkaya rı: yatık, başı ha. 
,'Rdnt kalın ve Jiatı bacala.n glbl a. 
damlar. Dlmdlk }11rttyor, bnea gibi 
dunıyor ,.e lft.f ederken baca gibi 
ses vcuror. Ne adamlar bunlar ya.. 
hu! Adamın üstüne doğru yürür. 
)er .Ya maazallah, benim u nasırlı 
gerçe parnrı~ma bu baca gibi a.. 
damlar b salar canını burnumdan 

tıkar. 

Bunlann bakı larmda da bir he. 

B. FELEK 

j--y;;;ahk \-ıtr. Başmı çe\'lrlyor, göv. 
desiyle beraber dönüyor. Tükürmek 
için bile yere bakbğr yok. Bükillme. 
m k · • · c ıçm. Acelesaz, tasasız, hissiz ve 
hedefsiz birşey .. 

Dedim ya! Baca gibi şeyler. 

Ben böyle ba-Oaya benziyen in~an. 
lnrdan olmayı istemem. Çünkü ba. 
ca guya at~ler !ilaçar, ne müna~e
bet ! O dumanlar, alttaki ocağın 
mahsulüdür. Baca kaim ve geniş 

blrşey gibi görünür. Lakin çocukla. 
ra kadar herkes bilir ki: içi bo5tur 
ve nihayet bacanın Ü!llttinde gördü. 
ğünüz numara da kendinin değil \'L 

purundur. 

Sevinçte 
iş kanununun tatbik edilmesi gUnU 

ıUn yaklaşması tramvay biletçi ve 
vatmanlarını sevindirmektedir. çuıı· 
eti bu kanun mucibince Tramvay §it• 

müstahdemlerini sigorta ettir • 
mek mecburiyetiuCie olduğundan ı:neV 
cut ihtiyat sandığını kal(Jıracaktıf· 
Bu sandıkta bulunan paraların yekO· 
nu çok mühim bir miktara çıkmakta• 
:lır. ÇünkU sandık nizamnamesi ınu· 
cibince her ay ameleden ikişer lir3 

Baca yeni \'B.purlarda gitgide bir 
süstür. Allah vere de baca gibi a
damlar da bari böyle bir ziynet işi. 
ne ynnyabUseler! 

Dün Florya plajı, ıu ve kum hasretlilerüe dopdolu idi 

mektedir. Beş yıl fasılasız çalı· 
şan ameleye beşinci yıl sonunda saıı• 
dıkta biriken parasının yarısı nisbe
tinde de şirket katmak mecburiyetin· 
iedir. Bu miktar, beş yıldan sonra 
her yıl yilzae on zammedilerek onun· 
cu yılda yüzde yüze. çıkmaktadır. Ya· 
ni on yıl fasılasız biletçilik eden bir 
kimsenin bu sandıkta, meseli, 500 1~ 
rası birikmiş ise buna 500 lira da şir• 
ketin katıp alakadara bl!ı lira verıne
si lazımdır. Hatta bu yüzdendir Jd, 
ıirket eski amelelerini daha fazla tııı 
yik eder, bunlara. daha ziyade oezS 
verir. Çilnkü bu tazyikten bıkıp ta çe
kilen kimse yalnız sandığa verdiği 
parayı alır, faka.t şirketten zam iste· 
miye hakkı kalmaz. 

B. FELEK 

Erzurumlu Kızların 

Güzel Bir Eseri 
Erzurum, 6 (A.A) - Kız Sanat 

mektebi sergisi dün vali tarafından 
açılmıştır. SivU ve aekerl erkin ile 
memurlar ve halk bu törende ha.zır 
bulunmakta idiler. 

Kızlarımızın yaptıkları eserlerin 
teşhir edilmekte olduğu bu sergi şeh. 
rimizde büyük bir alaka uyandırml§.. 
trr. 

.. 

·Bir Gün İçinde 
Facia ile Biten 

Dört Kaza Oldu 
Son yirmi dört ıaat içinde tehrimizde dört kaza olmuttur: 
1 - Kozyatağmda Can sokağında (2) numaralı evde oturan 

Ömer oğlu Yuıuf, Göztepede Mektep sokağında arabacı Durıu· 
nun evinde kuyu kazarken kuyunun içinden çıkan bir kaya parça· 
ımı dinamitle parçalamak iıtemittir. Bir aralık atef alan dinamit, 

zavallı ameleyi ağırca yaralamıttır. 
2 - Nuruosmaniye Kapahfırm ha

nında oturan 25 yaşlarında Mahmut 
oğlu Mustafa, dün saat 14 te Çakmak 
çılar yokuşundan giderken birdenbi
re dUşmUş ve başından ağır surette 
yaralanmıştır. Hadise yerine gelen 
polis, Mustafanın saralı olduğunu ve 
sara nöbeti esnasında düettiğtinil tes
blt etmiştir. Yaı:alı Ccrrahpa3a has-

Şimdi iş kanunu bUtUn bu pUrUZ
leri tasfiye edecek ve bl.i' çok biletçi 
ve vatman kendilerine hiç olmazs& 
:Uçük bir ev satm alabilecektir. 

Göçmenler 
için 

Yeni Liste 
Sıhhiye Veklleti, bu sene memle " 

kete gelecek göçmenlerin yerleştlrile• 
cekleri yerleri tesbit etmiştir. Bütüıı 
hazırlıklar yapılmı§tır. Göçmenler, 
sıhhi muayene<len geçirildikten sonra 
tesbit edilen yerlere derhal gönderile· 
cekletdir. 

\ane!liho Jıt..,ldr..sl.,. ... ~.,..,·~-~~- ----4~~+ n .. ,.u-.ıııenıt:, . T- .. • · i'>:.) ....-• ,

sa, Sıvas, Diyarbekir, Niğde, Ama•· 

Hathn birle,tiği Çetinkaya utcuyonunda makcu 

Malatya • Sıvas 
Demiryolu Bu Ayın 
On Beşinde Açıhyor 

3 """" Solak Sinanda Ballrbahçede o
turan Halilin 12 yaşındaki çocuğu 
Mahmut, dUn sabah dut ağacına çık
mış, bastığı dal kırılınca yere dUşe
rek muhtelif yerlerinden yaralanmış-
tır. Yara:1ı çocuk, Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmıştır. 

4 - Bakırköyde Zeytinlik mahalle
sinde 23 numaralı evde oturan 20 
yaşlarında Sabahaddin, dün sabah 
bahçe kuyusundan su çekerken bir -
denbire muvazenesini kaybederek ku 
yuya dU§IYlilştUr. 

Köy mektepleri 
Beş Sınıfa 
çıkarılıyor 

Biraz sonra bahçeye çıkan Saba • 
haddinin annesi, oğlunu göremeyince 
etraf ıaramıya başlamış ve kuyuya 
baktığı zaman lçerde bir çift gözUn 
parladığını görmUştUr. Kadının fer • 

Ankara 6 (TAN muhabirin- yadı Uzerine imdada koşan komşular 
' • Sabahaddini kuyudan çıkarmışlar, za 

Maarlf VekA.leti, köy mekteplerin· 
den beklenen gayenin, bu okulların 
üçer sınıflı olmasından dolayı elde e
dilemediğini dUşUnerek önümüzdeki 
tedris yılında köy okullarında ıslahat 
yapmıya karar verınl§tir. 

Vekalet, köy oku1larmın beşer sı
nıfa çıkartılmasını prensip olarak 
kabul etmi§tir. Ancak bu karann 
memleketin her tarafında birden tat
biki imkansız görülUyor. Bu itibarla 
Vekalet, maarif mUdUrlUkleri vasıta
sile villyetlerde etkikler yaptırmak
tadır. 

Köy okullan evvel fktısadl ve coğ
rafi vaziyeti itibarile en mUhim o
lanlardan baelamak Uzere, en kalaba
lık köylerde bu yıl beş ımıf a çıkan 
lacaktır. Diğer köylerde de tedrici o
larak gelecek seneler köy okulları U
çer sınıftan beş ımıfa çıkanlacaktrr. 
Yalnız nilfusu çok az olan iki Uç köy 
için beg sınıflı tek mektep ihdaa olu
nacaklır. 

Antrepo Ücretleri 
Liman işletmesi yeni asrl antrepo

lan inşa ettikten sonra Ucret tarife
lerinde de tüccar lehine mUhim ten
zilAtlar yapacaktır. Bunun için bir 
talimatname hazırlanmakta.dır. 

den) - Sıvaa • Erzurum demır· vallı genci gUçlUkle kurtarmışlardır. 

yolu, tamamlanmıf, bu ıuretle 

Malatya ile Çetinkaya iıtaıyo

nunda birletmittir. Civar köy-

lüler, hattın birletmeıini büyük 

bir cotlaınlukla laıtlamıtlardır. 
Sıvas - Malatya hattı, 15 haziran

da. büyilk merasimle açılacaktır. Açı· 
lış merasiminde Başvekilimiz !smet 
tnönilniln, Nafıa Vekili B. Ali Çetin· 

kayanın da bulunmaları çok muhte
meldir. 

Kursları Mürebbiye 

Açllacak · 
KUçUk yavrularımızın çok defa eh· 

Uyetsiz mürebbiyeler elinde bırakıldı· 
ğı, bu yüzden kUçUklerln terbiye ve 

eıhhatlerinln gün geçtikçe bozulduğu 

görülmektedir. 
Sıhhat Vekaleti, §imdiye kadar ih

mal edil.mi fVC dUşUnlllmemiş olan 
bu işi kökilnden halletmiye karar ver 

miştir. 

Aileler yanında. ve al!kalt mUesseso 
lerde çocuk yetiştirmek Uzere çalışa
caklar için kurslar açacaktır. Bu kura 
lara. devam etmek tstiyen genç kız
lar ka'Dul edilecek, muayyen bir tah
sil mUddeti içinde kendilerine çocuk 
bakunı usulleri öğretilerek ehliyetna
meler verilecektir. 

Tarihi 
Abideler 

Kurtuluyor 
Maarif Vekaleti, belediye ve mUze

ler idaresile birlikte çalışarak lstan
buldaki bUtUn eski, fakat tarih! kıy
meti haiz olan eserleri, yapıldıklan 
devirdeki mimari şekillerine göre, e
saslı surette tamir ettirmiye karar 
vermiştir. Bu karara göre, ilk olarak 
tstan bul da ki bütUn tarihi türbeler ta
mir olunacaktır. Alakadar daireler 
mümessillerinden mürekkep bir heyet 
şu günlerde şehrimizdeki türbeleri bi
rer birer gezecekler, bunlardan han
gilerinin ne şekilde tamire ihtiyacı ol· 
duklarını tesbit edecektir. Bu heyette 
mimarlar da bulunacaktır. Bu iş bl· 
ter bitmez tamir işine başlanacaktır. 

Bundan başka yine tarihl değerleri 
bulunan t ki medreseler de yavaş ya
vaş tamir edilecektir. 

Deniz Müsteıarı 
Tetkik Yapıyor 

nrtıaat Vekflleti deniz müsteşarı B. 
Sadullah Gilney diln Mersine varmış. 
tır. B. Sadullah GUney Mersin limanı 
hakkında tetkiklerde bulunduktan 
sonra Paye.sa gidecektir. 

Plaj arkade!fları 

Adaları 
Güzelleştirme 
çaiışmaLarı 
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti, 

dün saat 15 te Büyilkadadaki mer -
kezinde yıllık kongresini yapmış ve 
bazı mühim kararlar vermiştir. Önce 
geçen seneye ait idare heyeti raporla
rı okunmuş ve arkasından yeni inti
hap yapılmıştır. Evvelce istifa eden 
Kazım Şinasi, avukat Ali Haydar ve 
muhasip Salahaddinin yerlerine yeni
leri seçilmiştir. 

Bundan s·onra ~izr 11namede bazı 
değişikUkler yapılmış, Parti Başkam 
ve Akay müdürü Cemilin cemiyeti ta
bii aza olması kabul edilmiştir. Arka-
l sından Adaları güzelleştirme yolunda 
bu yıl yapılacak işler görUşUlmUştür. 

Kendi Arabasının 
Altında , Öldü 

ya, Bursa, Bilecik, vilayetılerine yer· 
leştlrlleceklerdir. !zmir merkez kaza· 
sına 40, Foçaya 65, Menemene 2~, 

ivrihisara 180, Kemalpaşaya 60, Ur• 
laya 110, Bergamaya 85, Torbalıyfl. 
200, !çeliye 50. Manisa. merkez kaza· 
ama 35, Gördöse 24, Turgutluya ıo, 
Ala.şehire 20 Akköy nahiyesine 50 Ye 
nihisara 100, Doğanbekir 210, SıvaS• 
Sankışlaya 175, Zaraya. 100, Burs• 
merkez kazasına 35, Mudanya.ya 24, 
3öğUde 30, BozöyUğe 5, Niğde mer • 
kez kazasına 200, Nevşehire 75, ~· 
masyanın Merzifon kazasına 30 ve Pi 
yarbekire :500 ev yerleştirilecektir. 

Yollarda 
Gidiş, Geliş 

Düzelecek 
Emniyet mUdUrU B. Salih Kılı9t 

şehrimizdeki seyrüsefer işlerinin tan• 
zimi için rapor hazırlamış ve Dahi• 
tiye Vekft.letlne göndermiştir. Emni • 
yet mUdUrü, Avrupada yaptığı seytı.~ 
hatten elde ettiği neticelere göre şelı 
rimizdekl eeyrUsef er işlerinin ne su• 
retle intizam altına alınabileceğini r1' 
porunda bildirmiştir. Buna. göre cad· 

1 
delerde muhakkak surette sağ taraf 
takip edilecektir. Yaya yolcular da bU 
karara dahil olacaklardır. Bunun içitı 
de yollara renkli direkler dikilecek 1/8 
aksi harekette bulunanlardan ceza o.• 

tzmir - Torbalının Demirci kö
yUnden Omer oğlu Osman, bir yaşın
da.ki çocuğuyla beraber kullandığı a
raba ile evinden tiltiln wlasına gi- ~""""'!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~'' ~~~_,~ 
derken arabanın bir teke~leğt tama- lanmıştır. Altta kalan Osman ölmÜ~• 
mile hendeğe girmiş, araba. yuvar • çocuğa hiçbir şey olmamıştır. 

lmacaktır. 

. ....................................................... ! 

1 
TAKViM ve HAVA i 

........................................................ 
7 / Haziran/ 9371 
PAZARTESi 

Buıünkii Hava: AÇIK 

Yeşilköy meteoroloji lstuyonun • 
dan alman ma.lftmata göre, bugün 

yurdumuzda gökyilztiniln az bulutlu 
olması, rüzgarların şimal istikametin 
den hafif kuvvette esmesi muhte -
m~ldir. 

Dünkü Hava 

6 rncı ay 
Arabt 1356 

Gün: 30 Hızır: 33 
Rum! 1353 

Rebfülevvel: 27 Mayıs: 25 
12,12 
19,37 

. 2,15 

Güneş: 4,49 - Oğle: 
!kindi: 16,12 - Ak§am: 
Yatsı: 21,37 - lmsak: 

DUn, hava. açık geçmiş, rUzg!rla.r metre, sUhunet en -çok 23,4, en aı 
umumiyetle cenup istikametinden . 
hafif esmiştir. Barometre 765,8 mlll 13 santigra.d olarak ka.ydedilmiştır· 

... 
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Avusturya Başvekili 
ve Oglu Kaçırdacaktı 

... ._....~~_,_,...~_,_,_,.~~~~~,_,,..,~~__,,_~, Bir Kari Mektubundan 

BU iŞ iÇiN BiR TAYYARE HAZIRLANMIŞ 
VE OTUZ NAZI SEÇiLMiŞTi 

,.
1
1..ondra, 6 (TAN) - Prag'dan çıkan bir haber, Avusturya Na

Cl~~rini~, Avusturya Bqvekili Şutnig'i ve oğlunu kaçırmak gibi 
~ce ~·~ tetebbüılerinin ıuya düttüğünü haber veriyor. Naziler, 
)' ekılı ve oğlunu tayyare ile kaçırarak bir darbei hükUmet 
~lardı. 

0~~ Daily Herald gu.etesinin Prag muhabiri ancak romanlarda. 
ti" bUeceıc kadar cilretkarane bir vakanm önüne geçildiğini haber ve-,,or. 

tU.n~birin yazdığına göre, Avusturya.da şiddetli takibata uğrıyan ve son 
lind erde Avustury.anın Almanya ile yeniden iyi münasebetler t.eais etme
til~n dolayı takip edilmelerinde biraz gevşek davranılan Avusturya Na
ı.... ' Baş\'ekil Şuşnig'le oğlu Kurt'u bir tayyareye bindirerek Almanya ya 

Avusturya 

Başvekili 

Şuşning 

-ı;ıra.caklardı. 

teri ~eki} ve oğlunu kaçırmak için her tirr:' ~ıu~· ~te:rti_:':b:at:_:al:ın::m:::'.ış~s:o:::n~s:is:t:em::_, ~~~~~~~~~~~~~~ı 'ana! tayYare de hazırlanmıştı. Vi. -
)otıaı cenup mahallelerindeki nas. KISA 
itine 808Yalist localan, bu kaçırma 
'°ekil 30 Naziyi memur etmişlerdi. Baş 
~a.ıı ~Y;ra.reye atılır atılmaz 1500 
)o lst .. ~~ devlet dairelerini ve rad. 
tal --Yonlannı silah kuvvetiyle iş. 
'1, bedecek ve böylece hUkflmet darbe 
layca"8ız kalmış olan memlekette, ko. 

DIŞ HABERLER 

A ımanyada, Salı günü 
16000 tonluk yeni bir 

kruvazör denize indlrllecektir. 

• 

/ n~ilterede 
Yeni kabinenin 
işleri 

Denizcilerimiz Pirede Meçhul 
Asker Abide·si ne Çelenk Koydu 

J\tina, 6 (TAN muhabirinclen)-Hamidiye Mektep gemi•i 
Kumandanı, zabitleri ve bir kıta bahriye cukeri, bugün mızı
kalarüe birlikte kalabalık bir halk kütle.inin alkıılan araan

da Meçhul A•ker abiduine çelenk koymuılar, aonra da Li
man /claraini ve Deniz Mektebini ziyaret etmi,lerdir. Ak-
,am 'erellerine bir ziyafet verilmi,tir. Yapılan ramika
bullertk ve ziyafette Yunan Harbiye ft!üıteıan Papa Vcu•i
liou gayet Nmimi bir nutuk •Öylemif ve Elçimiz Bay RUfen 
E,ref Onaydın buna hararetli bir hitabe ile mukabele etmiı-
tir. Denizcilerimiz yann da bazı yerleri gezecekler ve .alı 
günü Korlo'ya hareket edeceklerdir. 

ispanyada HükOmet 
Her Cephede Galip 

Meçhul Bir Tahtelbahir Bir Geminin Tayfala
rını Zorla Çıkardıktan Sonra Gemiyi Batırdı 

Londra, 6 (TAN) - Birkaç gündenberi lıpanyadan gelen ha. 
herler, harbin umumiyetle hük<imetçiler lehine yürümekte oldu
iunu gösteriyor. Siyasi vaziyette ise salah eserleri artmaktadır. 
Hafta sonu olması dolayııile, ıiyui müzakereler ve muhabereler 
dunnutsa da geçen haftanın fırtına bulutları dağılmıttır. 

Allnmıı Parçalar 
" •••• gece saat on buçuk sulana. 

da Beyazıttan tram\'By& biniyorum. 
Tram\-ay kalkarken kUfeden "Çek 
şoför! Aksaraya,, diye bağıran ka.. 
bllden bir sarhoş tramvaya daldı ve 
geldi ta karşımdald kanapeye çöktti. 
Tramvayda da Udmlzden başka yolcu 
yok! 

- Aşam serlfler olsun bayan! 
Başunı çevirdim. Elinde bir okka 

ekmek. Bir ktilih zeytin. Yan cebin. 
de de markasını göremediğim bir ra.. 
kı şişesi. Uzun ve kmnrzı ile a)'\'& SL 

nsı kanşık bir ~bre tizerlııde lrl ve 
mor bir burun. 

• Li.f ederken ytizttme bolca tt1ktirm 
yay\'&11 ağızlı bir adam. 

Kılığı kıyafeti de bir aYY'&§ta ba. 
lunabllecek kadar pejmürde. 

Bu adam birinci me\'kl araba yol. 
cusona benzemiyor amma hayırdır 

inşallah dedim ve ce\•ap verdim: 

- Akş&m §erifier hayır olsun t 

- Bayım! Bu akşam pek mea. 
dum. 

- AllaJı versin ı 
- Kanın bugün bir im çocuk dtin. 

yaya getirdi de ... 

- Oh! Allah bağışlasın! 
-Kime? 

- 'l'a.bü hem size, hem vatana! 
- Ha! Şöyle yola gel! 

Btıt nıu\7aff ak olacaktı. 
ikası Un hazırlıklar tamamlanmış su. 
l'iıı tes ıa~anı olarak geçen Birinciteş. 
!la et bıt edilmiş ve tayyare de Viya. 
Lie~daki sayfiyelerden biri olan 
~. ırten'de bir hangara saklan-

A merlka, altm. siyasetini 
değfştlrmemlye karar 

vermi§tir. 

Londra, 6 (TAN) - Ingiltere efkl 
n umuıniyeeini şiddetle meş&'Ul eden 

1 bir mesele olarak altın paniği göete 
rilmektedir. Son günlerde herkes elin 

Harp vaziyeti ------
Başımı derde sokmamak için tram.. 

vaydaıı inmek Uzere kalktım. Fakat 
herif çam sakızı gibi yakama ya. 
pıştı . 

~!1~at A\'usturya Nazi liderleri. 
l~ ıt!aen 'Ve MUnihten aldıkları emir 
~ t ederek, bu kaçırma teşeb
dan ~ caYtnalt, hatta adamların.. 
dııar. arını ele vermek zorunda kal 

• 
S ovyet Hariciye Komise-

ri Lltvinof, yine Moe
kovaya dönmüştür. 

• 
Pllonya Ctimhorrelsl Mos. 

clckl ve llariclye Na. 
zın Beck Bükrete hareket et. 
mlşlerdir. 

deki altnılan çıkarmak istiyor. Bu 
itibarla, lngiltere bankuı direktörle
rinin kabine azasile bir konferans ak
tedecekleri söylenmektedir . 

İngiltere biraz f edakirlık 
yapmalı 

Por 
baı f 18• \>akayı haber alır almaz, der. ==~======::ıı:======-=----
birço~iyete geçerek, elebaşılarından 
· .. • nu Yakalamış ve hapse atmış. 

Birminghamda yapılan bir toplan
tıda, Lord Pensonby, bir takrir ver
miş ve bunda bilhasea Almanyayı kas 
tederek, muhtelif memleketlerin top
rak ve iptidai maddeler hakkındaki 
~J> ... 1.4...rl~ d!nlc,,-.....ı le&•~ 

ğini, yoksa harp tehlf][eefnfn De .. 

~ ~aa""e'tı(lalcR.matı ise ..... - .. 1cuflara 
~tııid ~~ ...... ııeJ.1..&~ _, 

'lıy an rica etmektedirler. 
hliat ana, ~ (A.A) - Nasyonal sos.. 
1936 Woıtschle ile yardakçılan, 
"U~ında Başvekil Şuşnige karşı 
lll'nıd teşebbUsünde bulunmuş olduk 
~nan dolayı bu ayın 24 ünden itL 

llluhakeme edileceklerdir. 

1. lsfendiyari 

1> Pariste 
ille ~rls, 6 (A.A.) - Londra taç giy
teırı.u eraslıninde İran Şehinşahmı 
~ geıetırıiş olan B. Esfendiyari Pa
't"on ..... ~l§ ve Hariciye Nazın B~ 

uelbos'u ziyaret etmiştir. 

Alman Kadınları 
Kulkenffa.ıann 

Öğrenecek moklesin kılıcı gibi Avrupa tavanında 
da asılı kalacağını söylemiştir. Lorda 
göre büyük harbin galip memleketleri 
ve bilhassa lngiltere de bazı toprakla 
rmdan f edaklrlıklar yapmalı ve top
raksızlara vermelidir. Bu hususta bir 

Bertin, 6 (A.A.) - Prusya Başve
kili ve Almanya hava nazın B. Goe
ring attan düşınUş ve yaralannıı§tır. 
Hava nazırı, dUn akşam sivillerin ha
va müdafaası hakkında bir nutuk ve
rerek, Alman hava müdafaa teşkil&- konferans toplanmuı çok yerinde o-

lacaktır. tının 12 milyon azası, 65 bin bilroeu, 
400 bin memuru olduğunu söylenıit- Museviler meselesi 
tir. Diğer taraftan Ingiltereye bir hay-

Guadalajara cephesinde CUmhurL 1 
yetçi milisler. sekiz kasaba işgal et. 
mişler ve daha birçok mevzileri elle. 
rine g~irmişlerdir. Şimdi bir yandan 
mevzilerini tahkim, diğer taraftan da 
yeni bir taarruz hazırlamakla meş. 

guldürler. Madrit şehri içine kadar 
girmiş olan asiler ise birçok binalar. 
dan çıkmıya mecbur edilmişlerdir. 

HUktimet tayyareleri asilerin gizlen. 
dikleri binalan bombardıman etmek. 
tedirler. Bilbaoda ise Lemoue dağı 

Buk milislerini neline geçmiştir. Ba. 
zı asi memba.lan bu dağın hala kendi 
~ .hulünduğnnu :ldda 1ııtmekte. 
dirler. Ovfedo cephesinde asilerin bir 
hücumu. e:avet. kanlı bir savaştan 
sonra defedilmistir. 

6000 ölü 
Salamanga asi karargthmdan ge • 

len haberler, Asturya ceohesinde. hU. 
ktimetçilerin mağltip olduğunu ve A. 
vila cephesindeki muharebelerde de 
krzıJiarm yuvarlak bir hesanla 6.000 
ölü bıraktıklarmı hevan etnıPlrledir. 

Yine meçhul tahtelbahir 
Esrarengiz tahtelbahirler hadisele. 

ri gittikçe ço~almaktadır. Rapido ad\t 
bir vapurun Alicanteye gelen 6 tay .. 
fası, yolda mechul bir tahtelbahirin 

~ovyet Mareşali 
Tohaçevski 

Rapidoyu tevkif ederek tayfaJı:ın dı. Birkaç gündür, Avrupa tel
şanya çıkmıya mecbur etmiş olduıfu. grafları Ruıyada yeniden tevki-

- Durbe birader! Kerem et te W 
dakika ID1U'U7Atum dinle! 

- Buyurun! 

- Ben \•aktiyle bir kazaya ufn.. 
düil'<b:"' Şô~yı Devlete müracaat et. 
tim. E\Takım bugün yarm çıkacWI. 

- İnşallah .. 

· - inşallah falan değil! Bizim da. 
mat takip ediyor. 

- Çok iyi! Allah muvaffak etsin t 
Bu sırada biletçi geldi. Ona da bll' 

bilet kesmesini söyledim. Gfıya hld. 
detlendJ. Ceblnaen bir &'\-uç ufaldık 

r.ıkanp: 

- Tranl\'aya binecek pa.ra.mn yok 
değil yani ... 

- Hayır! Estafurullah. Ahbapl* 
olsun diye ...• 

- Ha.! Şöyle yola gel! Ne dlyfJOek. 
tim! Nerede ikamet buyuruyorsa. 
nuz! 

- Beşiktaşta. 
- Bendeniz, Kadıköyünde otuna. 

nım. Oraya e\·lidnru görmlye gidlyo. 
rom. Ah kimbilir kanın ne halde? 

- iyidir inşallah. Merak etmeyin! 
- Nasıl merak etmem yahu! Ka. 

Bir Dava 
1.1 Halledildi 

B. Goeri~ bir fırsatını getirerek, li paraya mai olrnu§ olan Filistin ia
Alman zırhlısı Oöyçlandm bombalan- yanlan cia. kaıbineyi meşgul etmekte· 
ması hadisesine temas etmi§, kimse- dir. Bir Fransız gazetesinde yazıldı -
nin Almanyayı korkuta.mıyacağını ima göre, 18 haziranda Cenevrede 
söylemiştir. Prusya Başvekili sözleri- mandalar umumi komisyonunun içti 
nin sonunda, kadınlan da harpte faal 'ınaında, lngiltere Filistin arazisinin 
bir rol oynamıya teşvik etrnİ.f eski taksimi meselesini mevzuubahis ede
Cermen analarını misal almalarını ve cektir. Tahmin edildiğine göre, Filis 
onlar gibi kılıç kullanmuını öğren- tinin taksiminde dağlık arazi Arap 
melerini söyliyerek nutkunu bitirmiı lara, ovalar da Yahudilere verilmek 

nu ve sonra gemive 25 top atarak ba. / ... b 
tırdıgm.. .. 1 • 1 d' 

1 

at yapıldıgını ve u arada, Ma-
ı ,ınv emuı Pr ır. ., . 
5000 mült • d la re,al Tulaaçevıkı nın de tevkile-

ecı a a d"ld" ... · l d So 

nya bu ekmek De zeytini götürece. 
ğim. Çocuğa süt \'erecek. Ne yüzle 
gideyim ben! 

- Allah büyüktür. 

- Anladık amma ben küçUğttm. 

li~ko...,a 6 (A.A.) - Bütün dünya 
ltıtıdd }'~ lliınierinin iki asra yakm bir 
tı:ıu~f ir halline uğraştıkları halde 
da\>aan:k olamadıklan "goldbach,, 
~ t Parlak bir surette halleden 
li~~ ~~n akademisi azasından riya 
dl\' ln<>gradof mezkur akademi 
fatı~~ on bin rublelik bir müka 

tıf edllmişıir. 

Define Yerine 
~san iskeleti 
~ n~an haber verildiğine göre, 
da. Ya ~ lıınanı dışındaki Büyükada
ltıa 'l.epı .a~ hafriyatta eski bir ayaz -
li1bn tni.nınde üç mahzen kapağı gö
l:tıoıa~~bu kapaklardan biri açılınca, 
ile rae a~la döşeli dar bir merdive
tı hı f.gelinıni§tir. Merdivenden aşa
bir ~;:r •. aradıkları hazine yerine 
l:tııııllrdır ınsan kemiği ile karşılaş -

liaı· . 
etınek ~e. arayanlar hafriyata devam 
lloIUnn:ı. atıyorlarsa da bu şimdilik mc
ltaıet.lıı U§tur. Hüklimetçe Maarif Ve
f.ellibn~~ ~ atika mütehassısı is
h.tnı d tir. Mütehassıs gelince hafri-

ev-aınına nıUsaa.de olunacaktır. 

Alnıanya ve lngiliz 

Teklifleri 
Bertin 6 

ti!•-- ' (TAN) - Almanyanın in 
...,re sefiri B v . 

l>arıya. · on Rınbbentrop, ls 
~~e&el~aine ait İngiliz teklifleri 
~ enıırler almak için bugUn 

ije Berline gelmigtir. 

tir. istenmektedir. 

Havana adlı vanur. icinde 35 i co. ı ıgını yazmıı arıa a vyet 
cuk olan 5,000 millteci ile Bilbaodan rami mahalili bu haberleri ya-
hareket etmiştir. lanlamaktaclır. 

l spanya harbi on birinci ayında 
• spanya dahili harbi on birin
i el ayma girmiş bulunuyor. 

Fakat harbin yakında bltflceğlni 
gösteren bir alamet yok. Bllllds 
harbin daha uzun bir zaman uza.. 
yacağnıı gösteren birçok deWI var. 

Harbin bugünkü vaziyeti hiç şüp
he yok ki Cümhuı.-yet htlldimetl le. 
hlndedir. Asiler son haftalar lcinde 
Ba....t< sahasında yaptıklan hareket
lerle bütün Şimali İspanyayı da 
r.aptederek bütün kuvvetlerlle .Mad
rit ve V alansiyamn üzerine ytllden
me)i umdukian halde bu yoldaki 
timltlerf de boşa gitmJf bulunuyor. 

Clümhuriyet htikimetl, B88kla
ra karşı yapılan hareketin tazylklnl 

hafifletmek için Guadarmada 
taarruza geçmit, taarnıs karf111eı
da gerllemiye mecbur kalmıtJ, blL 
kfunet kuvvetleri ylnnl bet kilo
metre kadar Ueriemlt ve uller bu. 
rada tutonabDmek için Bask cep. 
besindeki kuvvetlerinin mühim bir 
kısmını Guaddarmaya göndermek 
mecburiyetinde kalmışlar, asilerin 
t&Z)iklnden kurtulan Basklar da, 
taarruza geçerek 80ll on bet gt1n 
zarfında kaybettikleri yerleri istir. 
dat etmişlerdir. 

f" .. ~ ;:;.::~:···~~~~ ... ~,;: .. ·~~~~·~·~"""i 
.... ························· ......................... ! 

Böylece asiler, Şimali ispanyayı lar, bu ümitlerini de suya düşür. 
tamamne zaptederek bllttin kuvvet- müş bulwuıyor. 
lerbıl Madrtt ve Valeulyaya kartl Ciimhuriyetçl ispanya, lspaııyol 
kullanmak lmki.nmı kaybetmlt hu.. milletinin şuurundan ve hakikati 
lunuyorlar. kavrayışmdaıı hergiin yeni ku\'Vet. 

Diğer taraftan Cttmhurlye~I Is. lerle vaziyetini tahkim ettiği ve 
panyayı kuvvetlendlnıcek daha muvaffakıyete doğru yttrüdüğtt 
batka hid.Jseler de vuku bolmut- halde asilerin davası hergtin biraz 
tur. Bu hidlselerln en mtthtmml, AL daha ~ektedir. 
meria'nm Almanlar tarafından bom. Hindi.tan laududunJalti harp: 
bardmıan edllmeeldir. Hidlle İs-
panyollara memleketlerlnln yaban- H lndlstanın Şimal hududunda. 

üç aydan fazla bir zaman 
er lstlllya maruz oldupnu bir ke. danberl Hindistan hükômet~ 
re daha hlssettlmılt ve harbi kati kuvvetlf!rl De ipi fakiri adını taşL 
bir zafere götürmek ltimmuna bir yan bir sergerde arasmda muJıare. 
kere daha anlatm!ffır. be wku bulmaktadır. Hlndlatan 

ispanya uUerl bir aralık, ademi hWdmıetl, fakir sergerdeye kartı 
müdahale aletemlnln, Doyçluld bL Dkönce yedi bin kişilik bir kuvvet 
dlseel ytizttııden lfl'8 etmek üzere göndermiş, hu kuvvet haftalarca 
olduğunu, bonun neticesinde yahuı- fakiri takip etmiş, fakirin adamla. 
cı göaUUWer almımm yeniden bq.. rlyle çarprşmış, nihayet Hlndls. 
lıyacağını ve bu sayede kuvvetime. tan htiıkftmetl kuvntinl artırmak 
ceklerlni zannetmlılerse de ademi lttzumunu hissetmiş ve Londra ga. 
müdahale ılstemlnln kolay kol&y r.etelerl tarafından verilen malft. 
~ göstenın ~ mata göre bugün bu kuvvet SS,000 e 

çıkanlnuş \'e bu orduya mlihlm bir 
tayyare filosu da verilmiştir. 

Hindistan hükfımetinin bu ko\'Ve. 
ti de Vezirlstan bir haylJ ilerlemiş, 
ad.mı başında lpi fakirinin kuvvet. 
teriyle ~arpışmış, nihayet fakirin sı. 
ğmdığı mağarayı ele geçirmiş ise de 
fakirin daha önceden sınşıp gittiği 
anla,,ılmıştı. 

En son haberlere göre iki taraf 
arasında.ki muharebeler de\•am et. 
melde \'e fakirin kabileleri herta. 
rafa saldırmakta, hatta arasıra ln. 
dwı vadisine uzanmaktadır. 

Hlndlstanm Şimalinde anı.sıra vu. 
kubulan bu çeşit kıyamlann yalnız 
çapulculuk maksadlyle \'Uku buL 
madığı, bllikls bunun siyasi, ve 
bilhassa iktısadi blrt&kmı sebepler. 
den ve Istıraplardan Deri geldiği 
na.zan dikkate alındığından Hlndls.. 
tan hökfunetl, bu kıyamlarm teker. 
rilrtlne mini olmak için bu yolda 
tahkikat yapmıya karar \•ennfştlr. 
Tahkikat neticesinde \'erilooek ka. 
rarlann bu ha\'&li)i tatmin ve tes • 
kin etmesi bekleniyor. 

En son haberlere göre fa.kirin ba. 
şmdakl bir kabile harpten bıkmış 

ve sulhe talip olmuştur. 

Herhalde sen bana bu gece bir var. 
dım edeceksin. 

- Bozukluğum yok! Emlnöaüıule 

bozdurayım da .•. 
Emlnönünde tramvaydan indim. 

Herif borçlu ko\•alıyonnuş gibi pe. 
ıslmde. Ben de etrafta bir oolls an. 
yorum. Bulamayınca herifi bqımdan 
savmak l~ln on kunış \"erdim. 

- Ben dilenci değilim arkada§! 
Bu para senin şanına yakışır mı! E. 
fendi bir adama da benziyorsun. Si • 
kül Allahaşkma bir iki papel! Bil 
yüzsüzlüğe tahammül edemlyenılr 

dilim döndüğü kadar herifin ağzmm 
payını ,·erdim ve Bebek tram\-ayma 
atladım. Tramvay kalktığı i~ln arka. 
daki Udncl mevki arabaya atladı. HL 
li.: 

- SökW papelleri, dJye batmYor. 
do. 

Kara.köye yaklaştığımız zaman YL 
n oradaki noktanın korirusundaa 
yan da benden para alacağı Umldlnl 
kaybett~lld\n tram\·a~·dan indi. 

Bana bu muamele)i yapan bu seft. 
le elbette başkalan da yaklaşmıştır. 
Dilencilik yasaktır amma insanlar 

yoksullara acıyıp muavenet etmeldm 
menedllemez. L8klıı 118.J'hOf, vraaplr, 
yüzsüz ve kanaatsiz dllencUer, en her. 
bat parazitler değil midir!,, 

Kariimlzln geçiştirdiği bu nah09 
\'aka hakikaten tatsız blrşeydlr. AJ. 
lah cümlemizi bu tahtabltlerinln htL 
oomundan kol'Ulltlll. 

B. FEL) 
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·Malıkeme·ı··erde 

Dayak Korkusile 
Koskoca Kızı 

Camdan Sarkıtmış 
... ~eşh_u~ s_uçlar ~üddeiunıumiliğine, dün, karıtık bir dövütme 

hadıaesı ıntıkal ettı. Sultanahmette Fazlıpafa sokağında Hüse
yin oğlu Hüseyin adlı bir delikanlı oturmaktadır. Öveyi annesi 
Fatma da ayni evin sakinlerindendir. Hüıeyin son zamanlarda 
Cemile adlı bir kızla tanıtmıt ve bu tanıtma bir gönül rabıtası 
haline gelmi,tir. 

Fakat Fatma bu münasebeti katiy
yen istemiyor. Evvelki gün Cemilenin 

evine gitmiş ve ağzına geleni eöyle • 
miş, bir daha oğlumla konuşursan se
ni eöyle yaparım, böyle yaparım, de

miş. Cemile akşam Uzer! geç vakit 
Hüseyini sokakta bulmuş ve annesi 

tarafından uğradığı tecavUzleri 5Irer 

birer anlatmış ve ağlamış. Hüseyin: 

- Cemile, demiş, iş mühimleşiyor, 
bu iş ayakta konuşulmaz. Yarın sa

bah eve gel de konuşalım. 
Bundan sonra iki genç ayrılmışlar. 

Cezaya rağmen 

tramvaydan 

atlayanlar 
Polis, tramvaydan atlama mücade

lesine dün de ehemmiyetle devam et
miştir. DUn dörde kadar muhtelif 
semtlerde 22 kişi tramvaydan atlar
ken yakalanmı§tır. Bunlardan yirmi
sinden para cezası alınmış ve iki kişi 
hakkında da kanuni takibat yapılmış
tır. 

Siikru ile , 

Sa kir 
1 

Kapışmışlar 
Aksarayda oturan Fatma isminde 

genç bir kız komşularından Şükril ile 
tanışıyor. Evvela komguluk teklinde 
bnşlıyan tanışma zamanla bir gönül 
bağlantısı haline geliyor. Şilkril, Fat
ma}'! seviyor, F.atma da bu alakaya 
eevgi ile cevap veriyor ve beraber dU
şUp kalkmrya başlıyorlar. Fatma,Şük 
rüyü bekar biliyormuş. Şükrünün evli 
ve dört çocuklu olduğunu öğrenince 
gönUI rabıtası kopuyor ve ŞilkrUden 
yava§ yavae uzaklaşmıya başlıyor, bu 
arada Şakir isminde bir gençle tanışı
yor. ŞUkrU, Fatınanın eski hararetli 
mukabelesini göremeyince şüpheleni
yor ve kendisini takip ederken de 
'a.kirle tanıştığını öğreniyor ve kıs-
kanmıya başlıyor. \ 

E\'Velki gün akşam saat 19 da Fat
ma, yeni tanıştığı ve nişanlandığı Şa
kirin evine çamaşır götürüyormuş. 

"'abrikadan dönen ŞUkrU kendisine 
rastlıyor ve soruyor: 

- Nereye gidiyorsun? 

- Şakirln evine, cevabını verince, 
Şükrü köpürüyor: 

Bu mücadele yirmi gündenberi bu - Hayır •. Gidemezsin, dön geriye! 

PAR i S 
Sergisinde 14 Fransız Milli bay
ram şenliklerini görecek gru -

pun pasaportları yapılıyor. 

HAREKE-1' 1 TEMMUZ 
Evrakınızı hazırlayıp Beyoğlundı 

NA'l'TA ACENTALIGINA 
hemen müracaat ediniz. 

Gidişte: Belgrad, Milano Dönüş. 
te deniz ve kara yolu üzerinde 
muhtelif gezmeler. 

30 Temmuzda. hareket edecek i
kinci büyük grubun nısıf yer
leri satılmıştır. Acele ediniz. 

Telefonla: 44914 

. . 

Radyo 
BogUnkU Program: 

Öğle Neıtrlyatı: 

Ha
l2,30 PlAkla TUrk muslldsi, 12,50 
va.dis. 13,05 Muhtelif plak neşri· 

yatı. 14,00 SON. 
Akşam Neyrlyatı: 
18,30 Plakla dans mueiklsi. 19,30 

Afrika av hatıralan. Salt Salft.hat
tin Cihanoğlu tarafından. 20,00: Ri
fat ve arkada§lan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan. 20,30: o. 
mer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45: Safiye ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk earkıları 
(Saat ayarı). 21,45: Orkestra. 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi gü 
ntin programı. 22,30: PJakJa sololar, 
Opera ve operet parçaları. 23,00: 
SON. 

Günün program öLU 
Sentonik konserler 

Dün sabah Cemile saat beşte Hüse
yinin evine gelmiş ve yavaşça Hüse

yinin yattığı odaya girmiş. Ovey ana 

Fatmarun bu misafir kabulünden ha
beri yokmuş. !ki genç odada konll§Ul' 

!arken bir aralık odaya su dökUlmüe, 
odanın altında da Fatma yatıyormuş. 

Fatma kükremiş: 

şekilde devam ediyor. Aliikadarlann Fatma: 
ifadelerine göre, tramvayların sefer _Sen evli imiasin, dörtte çocuğun 21,10 Peşte: Konservatu-

h · ~ v~rdan nakil (Macar eserleri.) 21,40 
şekilleri i tiyaca karşı gelmediği için var. Onun için seninle daha fazla mil· Vıyana, Graz : Senfonik Graz or-

7 • 6 - 937 

'I Toka! hapisan.esinde kurslar J 

Tokat, (TAN) - Halkevi, hapisanede bir kurs ~arak haftada dörl 
gün birer saat mahkumlara okuma, yazma, hesap, yurt ve ı5ağb.k bilgi.. 
leri der&lerl vermlye ba,ıamıstır. 

Mahpu~larda.n fakir olanlara kalem, defter de dağıtılmıştır. 
llapisanede terzi, kunduracı, tenekeci gibi sanatkarlar da vardır. BtıJl. 

lar yaptıklan r:eylerl içeride satarak veya dı!JUida tattırarak maf~etleriPİ 
temin eylemektedlrler. Haplsanenln 7 koğuşu ve 283 mevcudu \•ardır. V• 
sıhhi şartlan haiz olmaktan pek uzaktır. 

ASKERLiK 
DAVETLERi 

Fatih Askerlik Şubesi Başkanlı -
ğından: 1076 No: ıu kanunun 3. ncU 
maddesindeki sarahat& göre Üniver .. 
site talim Tb. rundan ehliyetname al 
mış olup Temmuz - EylCil - T~rinl 
sani 937 aylarında sevke tabi kısa hiz 
metlilerin askeri durumları gubece 
inceleneceğinden 15 - Haziran - 937 
gtinUne kadar şubeye müracaat edil
mesi ilan olunur. 

iki idam. 
Kararı 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden} .,,.,, 
M i 1 1 e t M e c l i ı i , Sellin oi• 
lu Muata!a ile Mehmet Ali oğlu l{ell· 
met hakkında Rize ve Manisa ağıl' 
ceza mahkemeleri taraf uıdan veriJeil 
ölüm cezalarını tasdik etti. Bu cil • 
rümlerden birinciei şöyle işlenmişti: 

Rizenin Haremtepe köyünden ~ 
lim oğlu Mustafa. ayni köyden sevişti• 

- Vay bu suyu döken kim? Yok
sa Cemile mi geldi, benden intikam 
almak için odayı kirletmiş olma.sın, 
demiş ve yukarıya fırlamıştır. Hüse

)inin odasını çalmış, cevap alamayın
ca da §ilpheleri kuvvetlenmiş ve he

men aşağıya inerek tedarik ettiği ko

caman bir sırıkla tekrar kapıyı §id

detle sarsmıya başlamış. !şin sarpa 
11ardığını gören Hüseyin, kızı odanın 
sokak penceresinden iple a§ağıya sar

kıtmıya ve kaçırmıya mecbur olınıı§. 

dir ki, halk tramvaylara atlamak lü- nasebet tesis etmemize imkan oktur. kestrası, Sopran, tenor (Beethoven). 
zumunu duymaktadır. Tramvay se • Y 22,15 Laypzlg: Sopran solist iştira
ferleri yolcunun ihtiyacına göre tan- Fakat bu sırada kuvvetli bir yumruk kile Laypzig senfonik orkestrası. 
zim edilecek olursa böyle bir müca- Fatmayı susturuyor. 22,30 Lille, Tultlz., Limoj: !nghal-

brechtin idaresinde büyük senfonik 
deleve !Uzum kalmıyacaktır. Bundan sonra Fatma, Şakiri bulur konser (Stössel, Pizetti, Debusay, 

ve ŞUkriinUn yaptıklarını birer birer Cerda). 

Maslak Faciasının 

Tahkikatı 
Zabıta, Uç gtin evvel Hacıosman ba 

yırmda yakalanan eroin şebekesile a· 
!Akalı olduklan zannedilen Uç ki§iyi 
tutmuştur. Bunlar Beyoğlunda Sakız
ağacmda oturan kumarbaz tsmail ve 
iki kadındır. Tahkikat dcrinleştiril -
mektedir. 

anlatır. Şimdi Şakir ateşlenir: Hafif kon erler 
- Vay .. Ne demek, benim nieanlı- 10 Paris kısa dalgası: Plak musi-

kisı. 10,45 : Keza. 13: Keza. 13,10 
mm öntine çıksın da dövsün ha!. Bükreş: Eğlenceli plaklar. 14,l:S .Pa-

Der ve soluğu ŞUkrUnUn dükkanın- ris kısa dalgası: Konser nakli. 15 . . ~ 
da ahr. Prag kısa dalgası : Hafif musiki. n:usıkı. 23,20 Pra~ ~l~k konseri 2~ 

1:5,45 Prag kısa dalgası: ( • .cstra Kolonya gece musıkısı 24,5 Peşte Çı 
DUn meşhut suçlara bakan milddei (Balakirev - Borodin). 16,0:S Prag gan orkea~aa~. 

umumi Hikmet Sonel i§te bu dövüş· kısa dalgası: Orkestra tarafından Oda musıksısl 
• • • ' ~earlAnl.~ 5 n1>İ o o natr 1A :zn Oo_ -ı.::: 'll'; t>--a ı-•• ;,_, __ .... _~ - · -

meyı tetkık ettı ve davayı Sultanah· ris kısa dalgası: Orkestra ve şarkı. flüt musikisi. 18,20 Varşova: Triye 
met üçüncü ceza mahkemesine gön- 17,1:'.i Varşova : Mandolin takımı. (Re - mineur Antoni Orenski). 18,35 

ğl ve münasebette buluııdıığu Meb" 
met kw Haculeyi b8'kasmdan gebe 
kaldığı ve kendi üzerine kalacağı id• 
diaaile öldUrmlye karar vermi,tJt• 
Ayni köyden 1333 tevellütlü ErniP 
oğlu Hasanı da kandırmıt ve onu dJ 
cUrmilne ortak etmi§tir. 

Nihayet iki arkadaş, 934 senesi 
ınartmm 14 üncü günü Haculeyi e • 
vinden alarak dağa götürmUşletı 
dağda yaralamı,ıar ve Hacule caD 
çek~frken diri diri mezara koymUf •. 
!ardır. 

İkinci hft.dise de 9udur: 
Somanın Kozanlı köyünden Meh ' 

met Ali oğlu Mehmet, kaynanası Hı 
tiçenin vUcudUnü ()rtadan kaldırmalı 
.<~•R •-,..ytır Jta~ 'G .. Oi>ı.at: l:;ll.idW; 

mıştır. Kadm derhal' ölmü9, katil o 
civarda dola.şan ço~a.n Hüseyini d• 
yakalryarak canavarcasına yere ı;at 
miftir. 

derdi. 

mlliğe verilmişlerdir. 

18 BUkreş • Nottnra idaresinde rad- Prag : Yaylı ea.ziar kuartetit. 
ye c1rkestrnsı. 18 Varşova. Tıil~be 21,15 Bükreş : Cernautzi kuartetit 
korosu. 18,30 Roma kısa dalgası: tarafından oda musikisi. 
Bando orkestra. 19 ~foskova: Plak Resitaller 
muskisi. 19,10 BUkrcş: Orkestranın 

Bu sırada Hüseyinin halası Emine 

ce kapının önüne gelmiş. HUseyin 
dayak yiyeceğini anlayınca blltün 
kuvvetne arkadan kapıya yüklenmi§ 
ve ac;:ılmasma mani olmuş, fakat ha

lası Emine teminat vermiş: 

HUseyin MUddciumumtye: 
Sapanca Tenezzüh 

Trenleri Baıladı 
deva.mı. 19,15 Varşova: Plaklar. 15,30 Roma kısa dalga.aı: Piyano 
19,30 Moskova : Başka şe~irlerden refakatitle Sopran tarafından şarkı.
nakller. 19,40 Peşte: Askerı bando. lar. 22,10 BUkreş: Va.sil Alexln tara-
20 20 Bilkreş: Meşhur orlkest.ra fından hafif şarkılar. 22,25 Paag 
şeflerinin idare et~iklcri orkestro. kısa dalgası: i'lUt ve harp parçalan 
plakları. 20,25 Bra~ı~laba: Karışık 23,10 Miliıno, Floransı Triyeste : 
sarkıh radyo popurun 21 Varşova: Şarkı resitali. 23,10 Varşova:. Şarkı. 
:Hatif musiki konseri. 22 Roma: Ens piyano - keman solist konsen. 

Üç Memleket 
Trenlerinde 

- Çık oğlum, Fatma gitti, demiş. 
j 

Hüseyin kapıdan çıkml§ ve duva-

- Bay mUddeiumumf, bu annemin 
adarn dövmesi ilk defa vaki olmuyor. 

Geçen sene de ayni §ekilde birisini 
sopa ne dOvdU ve ayağını kırdığı için 

mahkO.m oldu. Henüz cezasını çek ~ 

iş Birliği 
rın arkasında saklanan övey annesi

nin sopalan başına inmiye başlamıf. 
Hüseyin dayanamamış, o da yıumruk 
larma güvenip annesinin suratını 

pestil gibi ezmiye başlamış, fa.kat 

kendisi de kafasından ve ayağından 
yaralanmış. Böylece ikisi de biribiripi 
dövmekten suçlu olarak mllddeiu.mu-

memi§tlr, diyordu. 
Dava, Sultanahmet sulh UçUncU ce

za mahkemesine verildi. Hakim Ka
mil iki şahidin çağırılması için da
vayı talik etti ve suçluların kefalete 
bağlanarak serbest bırakılmasını da 
kararla§tırdı. 

A d a p a z a r ı ve Sapanca tren
leri dünden itibaren ba§lamıştır. ls

tanbul halkının Sapancaya fazla rağ
bet ettiği görülerek burasının imarı 
kararlaşmıştır. 

tümantal ve ,ark~ı komJer. 22,45 Dans musikisi 
Bükreş: Eğlenceb plfık musildsi. 15,25 Prag kısa dalgası (20 daki -
23 05 Prag kısa dalga!5ı: Hafa! musi- ka) . 21,40 Prag kısa da.lga.ııı (20 da. 
ki.' 23,20 Prag- PlAk koneerl. 24 Ko kika). 22,40 : Viyana, Gra.z. 23,115 
lonya: Gece musikisi. 24,0~ Peşte : Peşte (Pl&k). 24,15: Roma, Mili.na, 

Tilrk, Yunan ve Bulgar tren tsrf• 
fe ve servielerinin birleştirilmesi içirl 
bugün şehrimizde bir komisyon topl• 
nacaktır. Üç memleket mümessilleri 
nin ittira.k edeceği bu komisyon yol• 
cu ve eşya nakliyatı için yeni kolay• 
lıklarda bulacak ve üç memleket al'S 
ımda bunun için· bir anlaşma fınZnl3 

nacaktır. 

E!!2! 
(Hasret yokuşu) denilen tatlı bir yokuş tuttu

lar. Sağ taraf kamilen çamlıktı. Sol taraf uçuruma 
benzlyen dik ve keskin bir meyil ile çiftliğin arazisi
ne iniyor. Yann Uzerlnde yer yer bağlar, açık birer 
dantela gibi zarif ti. Yokuş yamn eaatten fazla sürer 
di. Deve yürtiyüşile bu, ancak ild 15aatte geçileceği 
için, Cebe Kahyanm teklüi üzerine, kızlardan ay
rılmağa karar verdiler. Kızlar biri birine bakışarak· 

- Siz bilirsiniz. 

Diye gülümsediler. Sellmlaetıktan sonra atlar Ü· 

zengilendi. Develerin çan sesleri, uzakla.stı ve kızların 
sesi duyulmaz oldu. GUneJin hızıru geçirmek için, 
açık eşkin gidiyorlardı. Yokuşun bqma geldiler. O
radan ötesi artık tam yayla sayıla.bilir. Ardıç, ç.am, 
gürgen ve küme küme kaya yığınlarından ibaret ge
niş, yemyeşil ibir ova ... Yakın görünen ufkun bazı ta.
rafında bulutların UstUnde olduklarını zanncdiyor
kcn, diğer cihette beyaz bulutlar ba.,larına hemen 
hemen dokunacak gibi. Hava birdenbire değişmişti. 
Bir saat evvelki gUneş yok, tatlı ve serin bir rüzgar 
esiyor, taze bir çam ve gUrgen kokusu yayılıyor. 

Erden: 

- Galiba bir atlı geliyor ? 
Diye arkasına baktı. Hakikaten bir atlı dört nala 

onların olduğu tara.fa geliyordu. Kim ola? diye ha.kış· 
tılar. Bir dakikıa. sonra iyice yaklaştı. Bu, eli gözlü, 
~apkm Türkmen kızıydı. Dizginsiz ve yularsız kır kıs
rağın sırtına atlamı91 tozu dumana katarak kuş gibi 
geliyordu. Yanlarından geçerken, ellerile i§aret ede
rek sordular. Genç kız gUlerek haykırdı: 

- GUl BekUme mlljdecl gidiyorum! 

Bulutların 

Tarihe 
Üstünden 
Doğru .. 

• Denizden iki bin metre yUksek olan bu yayla, tabi
f ntin bir garibesidir. Uzunluğu onbeş, genişliği sekiz 

kilometre kadar olan bu geniş ovanın dibi dümdüz 

Çigan musikisi (şarkılı). Florans. 
Operalar. operetler .Muhtelif 

Y ıktırdacak 
Belediye binasının üst katı yapılan 

fenni muayene sonunda çilrUk görUl
mtiş, yıktırılmasına karar verilmiştir. 

21 Belgra.d Operada verilecek piye- 19 30 Roma kısa dalga~n-
si nakil 23 Prağ kısa dalgası hafif Arapı:a ve R'umca musikili neı,riyat. 

-No. 28-
bir çukur halindedir. Kenarları, tabiatın elile yapıl· Sa.rot aşireti, bU?Bl'\tn en bliyük sahibidir. Ekini bu 
mış, kayadan, çamlı yamaçlardan, funda tümsekle- rada biçer, kısraklarını bu çayırlarda yayar ve mah-
rinden bir duvarla çevrilmiştir. sulUnU hoca köyliller vasıta.sile burada satar. 

Bu cidarm bazı yerde yüksekliği otuz. metreyi Sarotluların en büyUk şöhreti, kızlarının gUzelliği 
aşar ve bazı yerde geniş yarıklar halinde ve gayet ve cesareti, erkeklerinin ekseriyetle sakat olmasıdır. 
yakın bir ıufukla , göğe kavuşur. Bu yarıklar bulut- Bu sa.kntlık ne kavgadan, ne doğuştandır, bunlar 
lara açılmı.ş esatiri pencerelere benzer. ya Yemenden, ya Arnavutluktan, yahut bitmez tü-
Kışm durmadan yağan karlar, bu geniş çukuru ör· kenmez, ardı arası gelmez muharebelerdendir, ve 

ter, ve şubatta başlıyan yağmur sağanakları, ~lr ay, mahsullerinin en mUhimlerini, veresiye satarlar, 
biteviye kar kUmelerini eritir. alan, memnun olduktan sonra parasını verir. K1mse-

Mart eonunda, koca ova geniş ve durgun bir göl- yi bir kuruş aldatmadıkları gibi, kimsenin yanın man 
dür. Ne gariptir ki, bu zaman, o sularda balık bile bu gırhk kurnazlığına tahammUI edemezler. Şehirlileri 
lunur. O kadar kar ve yağmur, hiç bir aene ovada mütereddi ve milnteeih gördüklerinden mümkUn ol-
kalma.z, bir derecesi var, Nisan iptidasında göl ya- duğu kadar az temas ederler. Osmanlıdan hoşlanmaz 
vaş yava, inmeğe ba§lar. Bu, cida.rlanndaki delikler lar ve onu zalim candarmalarla, yırtık palanlılara 
sayesindedir. O gizli delikler koskoca gölU nereye verirler. Yırtık palanblar bu candarmaları idare e-
boşaltıyor? Dereköy istikametindeki bilyUk delik, den, if gönniyen hükümet adamlarıdır. Filhakika 
çektiği suyıu, Bozkır irmağına. dökliyorse. da. kalan sevmedikleri bu adamla.rm da onlara "Pis yCSrilk" di-
bUyUk bir kısnn nereye gidiyor? Bilinen birfey var. ye etmedikleri hakaret kalmaz. Hırsızlığı onun clna.ye 
sa, bu muvakkat gölUn, yaylaya pek büyük bir ziraat ti onun, bütün tenalrkları onun üstüne atar ve pro-
kabiliyeti, inbat kuvveti vermesidir. paganda eder. lki b~lı bir cinayet, elli liraya TUrk-

Her sene muntazaman milli arazi kalıyor. Ve bu- menin omuzuna yüklenir, dallı budaklı bir ~kıya hl-
nu, iki Uç Türkmen aşireti ekip biçiyorlar. Ziraat disesi, kırk beyaz mecidiyeye yörUğUn hesabına ge-
mevsimi gelince, bunun ibir ay evvel bir göl olduğuna çer, ve malmlidUrllnUn ihtilas ettiği paralarm açığı, 
hatta balıklar bulunduğuna inanme.k kabil değildir. aşiretlerin vergi borçlarına zammolunur. Ve bu, yal-

Yayla. yalnız aşiretlerin değildir. Kasa.balılar da nız Sa.rot yaylasnıa mahsus değildir: Av~ardan, SB-
Mayıs, Huiran haftasına kadar burada geçirirler. Da ğüdün :Karakeçislnden, Menteşe çamhklarmdan, Te-
var, öğrek (1) buranın kekikleri, çiçekli yoncalan ke bellerinden başlar; şarka doğrıı Mut, GA.vurdağr, 
ile beslenir. Karaisalu, Bahçe, Islô.hiye ormanlarına kadar cenup-

tan .. ve bir o kadar i.mtidat ve gUmul ile şimalden 
Fırat& ve Arasa kadar dayanır .. Bu iki taraflı kin v• 
nefret ezelden naaıı gelmişse, ebede doğru da öylece 
ve çok dik maillerde akan ve gittikçe büyüyen çiğlar 
gibi yuvarlanacaktır. Ve ondandır ki Sarot başkanı 
Gül Bekilm'ün yaşı elliyi geçtiği halde, ömrllndc Uo 
defa kasabaya ve üçil de Abbas Efendiye misafir ol• 
mak için gelmişti. Ik.isinde ancak birer gece ve Uçün• 
cüsU Erdenin sünnet dUğUnUne teııadUf ettiği ic;:in Uo 
gece dört gün kalmıftı. Her gelişi ve gidiai de geceye 
teııadli! ettirilmişti. Ondan aonra Erdeni iki Uç defa 
daha gördü. Son görüşünden beri bef seneden fazla 
bir zaman geçmi,ti. Eli. gözlü, ince belli, dik meınell 
yürük kızı, ~adıra girip diz çöktükten sonra müjde
lediği vakit, GUl Beklim ona bir çi!t mavi cam bile· 
zikle köşesi klaptan işlemeli beyaz bir çevre verdi: 

- Onları nerede bıraktın? 
- Karataş deliğinin orada. Açık efkine vanyorl&r-

dı. 

- Bana (Kurtemmt) yi yolla. 
Genç kız, arkasını dönmeden geri geri yUrUyerek 

çadırın kapısından çıktı. 
GU1 Beklim, sevinçli ve tellşlı Kurtemmiye 18.ıırtı 

gelen ~mirleri verdi. 
(Ala.gürgen) kayalığı gölgelerine yayılı dura.ıs 

iki Uçyü.z çadırlık oba bir anda. bayram yerine dört• 
dU: 

- (Kanyeğen) va.rıyor, Kanyefen hincik vara
cak ! 

Ba.şka.nm c;adırma yakın, küc;Uk, iki gHzlU bir çS.: 
dır daha gerildi. lc;:ine kat kat yün döşekler, ipekli 
eeccadeler, sırma pilskilllU ti!titk ekimler asıl~ 
Ka.dlte b~lı pamuklu yastıklar saçıldı. Yedi kollu gi1 
müşten ,amdan, bakır kakmalı boynuz rahlenin Uz~ 
rine yerleştirildi. Klaptanlı pe,klrlerle san pirinç li· 
ğen ibrlk bir kenarda. Genç Türkmen kızları çadırın 
etra.tmı sUpürUrken, daha kUçUklert kır c;:içekleri toP 
hyarak, iplere, direklere, kapmm iki tarafına ea.rma-
ğa b~ladıle.r. t Arkası var) 
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BAŞMUHARRiRi 
't Ahmet Emin YALMAN 

ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
)} e, her şeyde temiz, dü· 
'"'

1t •anı· " lm k k ·· t ' ımı o a , arıın 
-.:_zeteai olnuya çalıtmaktır. 

GONON MESELELERi 

So~yetler ~ µ 
0 

ıra,,, 
'fe Türkiye ~ -+-(;5) 
:tı:~;retıer Birliğinin yeni bttytlk 
\·eı it liraskly'nln birkaç gUn ev. 
iliz h neşrettlğlmlz beyanatı 1Uphe. 
k~ tarafta derin bir alaka ile o. 
llirld . tur. Saym büyük elçi So\')'et • 
tnıJıeıt: dostluğunun ideolojisinden, 
lcuıttır rinıh arasmdakl ekonomi ve 
l~bı sarı ternasıanndan, cihan ıulhU 
hldJeı-d edegeldiğimiz mll§terek ce. 
lat ıe.;: ayn a~·n bahsetml~tlr. Bun 
lel'tlir . rı ile Ze\•kl artan hakikat. 
~ · .nıı.ıer en güç 7JLllllUllarda bağ. 
tbtıı! Dostluğumuz, lhtlli.I tarihle. 
llltı 'V ilk ananeleri arasındadır. Le
'4.taturk 1921 de Mosko,·a -
'Vey1' hen dostluğunu ge9lcl menfaatler 
~lardır cıı esaslar üzerine kurma. 
haı1c l'1 : Biztm ahldlerlmlzln ruhu, 
llıU<IÜ ğıllbirımıun hürriyet ve si.yinl 
~l'I§ :' etmek, ve mllletler ara.tfmda 
blllınas e etnnfyet nizamJnm \'Ücut 
llılidar illa hizmet etmeldir. Blzlm 
l'\fl aa ettığinıız sulh, cihan coğ. 
Us~nı en nazik ihtilat bölgeleri 
haıı111 tehlik~tillk ve buhransızlık 
lceıı~blileştlrdl, Bu dostluk yalnız 
nın1etı lçln de~u, bütün banşçı 
llıaıc ~e organizmalar için korun. 
tur. . gelen bir menfaat olmuş. 

Sene1 
llğt11bı 1er So\jetler - Ttlrkiye lşblr. 
büttın ~hine geçti. Onun etrafından 
lıal'et ~Pheler ve ltlmatsızlıklar nl. 
lltııı fılrp gitti. BUtun tahrlkier o. 
da ltı~l'anınaz mukavemeti karşısın. 
l<endı ettt. Biz lkl kom'u mUlethı 
bırıertn":"11yetlerfnln lnanca.11rm blrl. 
~· l<' e ~ usulU.nU icat etme. 
d l'\\\ -~larca tatbik ettik ,.e bin 
Q~ t,;.: • - :a....._ 

hılJtttn l1ı her mllleti da.vamrzm samı. 
llkıa e inandırdık. Ayn ayn ba.ğb. 
dost~' ahldlerfmlz aramızdaki 
Ce11t\ 

1c.&ıılanna ancak hizmet etti. 
tUn da'l'ede feragatle takip olunan bil. 
eı:ı ha~'a.lar Sov~·etlerde ve Türklerde 
lat. 11 retu mUdafaacılanru buldu. 
l<ll<lde:l'g\ln daha kuvvetlenmek mu. 
dosttu olan Sovyetler - Türkiye 
llıt ıtbı~uıı enternasyonal barı& A.le. 
ile de e!<l Vazifeleri ne hafiflemiştir, 
'elertıı 11

etakettnl kaybetmiştir. Hldl. 
tnııe l'lnıı bize alt olanlan irade. 
tal°1'~ l'e cereyan ediyor: Fakat her 
iare l"e ak~en tehlike sıııderlne ku. 
~~lb ;:nek ınecburlyettnde)iz. Muh. 
tı~lat UY\lk elçinin dediği gibi, "Da. 
tış cı. llekadar kuvvetll olursak, ba. 
titece~ derece fazla emniyet altına 

ll. l\a. lr .,, 
'3'l'r h . tskly, Tiirkiyede hepsi ayn 
"e lhtı~et hatırası bırakım~ olan, 
o'allerlnılzin en gUzel ananesine 
'settıı.ı ~et etmiş olan seleflerinin 
derıceıı . af ettirmekte denm e. 
~lll lll1'~;~?1huriyet hUkftmetlnin me. 
lcetıd1&.:--111arr Ue halk yığmlanınmn 
eliğini ~~en hiçbir yardımı esirgeme. 

gol'ecektır. 

~ Falih Rılkı :.\TAY 
-= 

Bayrak Kanunu 
lla 

l'rı.erı~ak kanunu, dünden itibaren 
bıçtı \'e e glrnııştır. Kanun, muayyen 
~ aeıı §ekUde yapılmamış bayrakla. 
bu kan nıasını yasak etmektedir. Yine 
~ \'e y lllıda bayrak çekecek mUesse. 
Ca.lt lll erıer için sabah akşam yapıla. 
~ \'a::irnlcr hakkında kati hUkilm 
ltatı111 ö • Maamafih, kanunun tatbi. 
tz?.Ja~ sterecek olan nizamname ha. 
U~clenaktadır. Bu nizamnamenin teb 
tt.lenıer 8?nra kanuna aykırı hareket 

' §lddetıe cezalandmlacaktır. 

Amerikada 
ş~revler Artlı 

İteı·y ago, 6 (A.A.) - Belediye reisi 
~tee,, 'f §~hrin cenu bundaki Republic 
ta.hliye:i ~ika.sının 48 saat zarfında 
\'la greve~~ e.mretrniştitr. ÇUnkU bura 
ta.sııa v rın muhasarası altında hiç 
ta.dır vee1:eden 2000 amele çalışmak 
tlıaktad u, sıhht nizamlara uyma 
itaat ~r. Fabrika mUdil l .. ğU c eoe ~. r u emr 

cegıni bildirmiştir. 

Muharrir Burhan Belge Mısırı ve Suriyeyi baştan

baıa dolaıtı, tetkikler yaptı. buraların büyük ıe· 

hirlerinde konferanslar verdi. Şimdi de oralardan 

topladığı intıbaları bize bu sütunlarda okutmaktadır. 

ne karışmamaktır. 
Kornişi do1~ırken, lzmlrin eski 

Kordonboyunu hatırlarsınız. Kor • 
donboyıu eski ihtişammı kaybetmı. 
tir. Korniş, lzmirin o bir vakitki 
servetler ve sef ahatler semtini göl 
gede bırakacak kadar ayakta ve 
canlıdır. Fakat, kulağınızı eğiniz de 
size birşey söyliyeyim: 

isken deriye 
Nasıl Vaşiyor 

-- Kordon söndUğünden beri 
Menderes boyunda oturan Tfrrk 
köyllisUnün gözleri parlamağa b9.J}
lamıştır. Ne kordon ve kornişlerin 
ihtişamı, ne de istismarın emme
basma tulumbası! 

lskenderiye, bUyilk ve gllzel 
bir limandır. Hareketli ve eğlence
lidir. Şa.nghay gibi, Bombay gibi. 
Bir de başka tUrlü limanlar var
dır: Anvers, Ha.mburg, Marsilya. 
lskenderiye, bu neviden bir liman 
değildir. D oğu Akdenizi'nin en bü

yük ve en modern li· 
manı. Bizim küçük Dacia var
dığı zaman, turist dolu bir At
lantik gemisi kalkmıt, bir ikin
ciıi de bizim yanattığnnız rıh· 
tıma yaalanm•t dunıyordu. 

Limana girif, polis, sıhhiye 

ve gümrük muameleleri turit
tin ve misafirin keyfini kaçır· 
mryacak tekilde tanzim edil· 
mitti. Gallabiyeli hamallar, 
gürültü ve ırza taaallut eder 
gibi efyaya ve yolcuya hücum 
ebniyorlardı. 

Bir mUddet ayn bir şehrin için· 
de dolaşır gibi Uman mmta.kasm
da dolaştıktan ve işlerimizi bitir
dikten sonra, lskenderiyenin ken· 
disine girmiştik. 

Bir milyona yakın can barındı.. 
ran bayındır ve medent bir şehir. 
BinalarınAsın nıAılazala.nndan. gi
aış geııc9inden1 Mısır gibi ungın 

bir memleketin kapısı olduğu belli. 
İlk' gidip dinlendiğimiz yer, bU

yük ve temiz bir otel oldu. Bu otel· 
lerden, birkaç tane mevcut olduğu 
nu öğrendik. Servis yapanlar, be -
yaz gallablyeli ve kırmızı yahut 
yeşil kuşaklı NUbyalılar idl. Drea
saj mükemmel olmalı bUkmUne 
vardık, çUnkU şaşırmadan, giirW
tü etmeden, kimseyi rahatsız etme 
den kahvelerimizi getiriyorlar ve 
bize telefon kabinesini ve işimizin 
nevine göre müracaat yerini gös· 
teriyorlardı. İngilizce ve franııızca 
anlıyorlar ve, dört başı mamur ol
mamakla beraber, tatmin edici ce
vaplar veriyorlardı. 

• skenderlyede, hayat, bUtUn 
1 bUyltk ticaret limanlarında 

olduğu gibi, hareketli ve eğlenceli
dir. Birkaç milyon lira.ya çıkml' 
olan ve sahili kilometrelerce çevre
liyen asfalt bir caddeye konılş 
(kordon) diyorlar. Hemen her çap· 
taki tuccarmm altına bir otomobil 
çeken bir memlekette, korniş glb~ 
bir cadde, tabiatiy1e, bütün gezinti 
ve eğlenceleri nefsinde cemetmek 
tedlr ... Kahveler, gıazinolar, oteller, 
yalılar, plajlar, lskenderiyede Kor· 
ni§in üzerinde birikmi,tir. Ve bun· 
lar, bol para ile ve Avrupai bir 
zevkle meydana getirilmiş müesse
selerdir. 

Mevsimi gelince, lskenderiyede 
çok gU.zel at yanş1an yapılmakta 
ve kazananlara bilylik mükafatlar 
ödenmektedir. Bizzat lskenderiye -
de ona yakın zengin ahır mevcut
tur. Esasen at yam,ıları, bütün ku
mar ve talih oyunları gibi Mısırda 
büyük bir rağbet görmektedir. Mı-
sırlı cebinde ilci kuruş dahi olsa 
bun~n birisile talihini dener. Gö
renler anlatıyor, at yarı91 alanı hm~ 
cahmç dolduktan sonra onbinlerce 
kişi bunun dışında toplanır ve at
ların koştuğunu görmeden milşte
rek bahse girermiş. 

lakenderiye, bilyilk ve güzel bir 
şehirden önce Mısırın en büyUk ve 
en mühim limanıdır. Mısıra ne giri 
yor ve Mısırdan ne çikıyorsa, bu
n un vi.izde 95 i tskenderiyeden geç 
mektedir. Bütün ithalat ve ihracat 
firmaları burada toplanmıştır. Mr • 
srrda ticaret ve gümrük politikası 

"free trade" günlerinde olduğu ka 
dar serbesttir. Hayat, üst tabaka
lar için ucuzdur, alt tabakalar için 
namevcuttur. 

B u hususiyeti hatırladınız ve 
lakenderiye limanmm o hey 

betlitesisa.tına bir baktınız mı, onu 
bir emme • basma tulumbaya ben
zeteceğiniz gelir. Tulumbanın kolu 
inince, dışarıdan gelen bUtUn ma
mul maddeler içeri girmekte; kol 
kalkınca., ham maddelerle ziraat 
maddeleri, balyalarının i~inde va
purlara dolmaktadır. 

O zaman Nil'i derhal bir boruya 
inkıllp etmiş göreceksiniz. Bir ne-
vi pipe - line. Yalnız, petrol yerine, 
,,,.,,. \.cıı., Utı• '-U• lU ııt~rveı. 15dUı en tnr 

Mısır şirketinin tayyaresiyle 1s
kenderiyeyi arkalarda bırakırken, 
Afrika karasına Afrika havasından 
girmiş bulunuyorduk. Çöliln boz 
derisi Uzerine kudretin eli sanki Mı 

Jarı bir dövme gibi 
işlenmişti. Afrika-

yı ha.va.dan aşan· 

ları kıskandnn. 

Havadaki bakışı • 
mız yanında yeryü 
ztlndeki iba.kışnnız, 

bir kurbağanınki 

kadar çelimsiz ve 
ufuksuzdur. Kar
tal bakışının .. :: ol· 
duğunu bildiği için 
dir ki, insan bu ku 
şun pazılı ve sert 
gövdesini, impara
torluklarının arma 
Jarma takmış, fa • 
tihlerinin ~ayrak-

pipe • line .. Onun ta öbUr uounda larına oturtmuş • 
yaşıyan Fel1ih o gUn ne yetiştirdiy tur. 
se, lskenderiye tulumbası, emerek HattA bir kıt'a 
onu nhtıma çekmektedir. Giren de- , hakkında hava -

ğerlerln çoğu ise, birkaç yUzbinin, I k " . " b. "" dan optik bir mu. 
yahut yarım milyonun eline geçe· • en erıye e ır anaca e sahede edinmek 
bilecek olan birşeydir. Nilin öbUr va.zif esi, bunların girmesini temin kabildir. Karaya indiniz mi, iki a-
ucunda oturan Fellahın, giren de- edecek olan mukabil değeri mahsul ğacın ötesi, on tane insan adımmm 
ğerlerle pek alakası yoktur. Onun şeklinde meyd~na getirerek ötesi - bile saklıyabildiği bir sırdır. 
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1 Halkın Seveceği Eserler 1 
j Dahiliye Vektletl, halk terbi· N 1 dir. Bu masalların kahramanla- i 
I! yesi bakımından çok iyi bir te- • a $ 1 :rmı herkes tanır. çünkü, yük - E E gebbUse girifti. Maruf edipleri sek edebiyata da telmih tariklle : 
E miz arasında, halk kitapları ya.- y 1 ' girmiştir. Bu masalların çooıik ! 

1

- zılması maksadile muayyen ınev az 1 1 r terbiyesinde de büyük rolü var- = 
! ıular üzerine bir müsabaka aç· • dır. Kıraat kitapları hep bu ma. i 
!: tı. Leyli. ile Mecnun, Köroğlu Ralkıyatm tetkik ettiği şifaht sallarla doludur. KUçilk çocuk- :i 
5 gibi halk masalları, inkılAp pren ananelerden birincisi "halk ma. ların dikkatini, alakasını yalnız :i 
E &iplerine uygun olarak yeniden •allan,, dır. (KUçilk Mecmua) bu masallar celbeder. ~ 
Z: yazılacak ve bunlardan milyon· da Türklerin birçok halk masal. Hepsi toplanınca, içinden ço- i 
E Iarca nüsha halka dağıtılacak- lannr neşrettik. Bunların ekse- cuk terbiyesine yanyanlan, mil i 
E tır. risi Diyarbekir TUrklerlnin ma_ U seciyeyi takviye edenleri se. !1 
! Anadoluda halk masalları sa- sallarıdır. Bir iki tanesi de Ana. çilir, diğerleri atılır. i 

1 yısızdır ve bunların pek çoğu dolunun diğer kısrmlarmdan a. Bir masalı zapteden, bunu 1 
henüz hiçbir kita~a geçmemlf- lrnmıştır: "Kel oğlan,, masalı ile hangi kasabanın veya köyUn a. İ 

; tir. Bunları da toplamak ve yi- "KUçUk Hemşire,, gibi halk ma.. halisinden ve hangi köyden 1 
- . ne inkılap gayelerimize uygun salı, her masal söyliyenden alın_ ıaptettiğini kaydetmelidir. Bu I 1 olarak yazmak çok mUmkUn ve ma.z. ÇUnkU masalın kendine adam, Türkmen mi, yörilk mü, _ 

1 çok f aydahdır. Bu halk masalla mahsus tabirleri, kendine mah- yoksa bu gibi Unvanları haiz ol. ! 
nnm nasıl toplanacağını, vakti· sus lisanı vardır. Masalları hu. mıyan Türk mU, eğer henüz boy 1 

1 le Diyarbekirde "KUçilk Mec • susi tlbirlerile, hususl şivesiyle ve il hayatı yqıyanlardansa, g 
~ mua,, yı çıkaran merhum Ziya nakleden ancak ocaktan yetişme hangi ilden ve hangi boydan ol- i 
: Gök Alp bir makale ile anlat- maealcılardır. · doğunu da göstermek lazım ge. i 
~ mıştı. Bu bakir masalların top- Masalcı, kendi sahasında bir lir. Bunu anhyabilmek için sor. : 
:::; lanmasına bir teşebbüs başlan- nevi sanatkardır. Ağzından çı. mak usulUnU bilmeli. Mesel!: E 
E gıcı olmak dileğiyle, Ziya Gök kan her kelime yerinde kulla. Biı: gUn Cerabluslu bir Türkmen ! 
:= Alpın bu makalesini buraya alı· nılmıştır. Bu gibi masalcıların beyine ne olduğunu sordum. tp- i 
: yoruz: bir kelimesini bile değiştirmeme tida Türkmenim dedi. Türkmen. i 
1- Yazısız ve yazılı edebiyatı oL 11.dkir. Masal ,ağızlarmdan nasıl ter arasında, sizi ba§ka Türk. ; 

mıyan iptidai cemiyetlerin me. çı arsa aynen zaptetmelidir. menlerden ne adla ayırırlar diye i 
:! .ieniyet tarihi kavmiyattır. Me. Hakiki bir masalcı ile milna- sordum. Bize "Beğdin,, derler i 
- deni milletlerin içinde de "h:ılk,. sebatı ve karabeti olanlardan dedi, anlaşıldı ki bunlar Oğuzun -

namı verilen şifahi ananelere millet nAmına rica ederiz ki, he- Beğdili boyuna mensuptur. Ma. 1 
malik bir kısım vardır. Bu zilm- men bUtUn masallarını aynen salı zapteden, masalcının ilin. 
renin bilttln ananeleri satırlar& zaptetsinler, çUnkü, halk masal- den, boyundan başka, içtimai ! -geçmemi9, sadırlarda kalmıştır. lan bir milletin en zengin haıl- vaziyetini ,seciyesini, hUviyetini -
1ptidat cemiyetler gibi bu halk nelerinden biridir. Milletin eski de defterine kaydetmelidir, M:a· İ 

i! zUmreleri de kavmiyatın mevzu. secivesi, eski mefldtreleri ma - salcı masalı kimden almış ve o : - -C unu teşkil ederler. Fakat, kavmi sallarmda mahfuzdur. da kimden almış, mümkünse : 
i yatın bunlardan bahseden kıs.. A vrupamn bUtün milletleri, bunları da zincirleme olarak yaz : 
S mma ,Avrupalılar ayrı bir isim milli seciyelerini, eski mefkftre- malı, ta ki elde edilen masalın :: 
E takarak, "Folklor,, diyorlar. Biz ledni anlaya~ilmek için, mem- hangi zümreye mensup olduğu ; 
E de bu kelimeyi "Halkiyat,, keli. leketlerinde naklolunan umumi ve hangi şahıstan alındığı tama. • 
:; mesile lisanımıza nakleyledlk. halk masallarını zaptetmlşler • miyle malum olsun. 5 
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Radyoda parazitler 

Nasll Mücadele 

Etmeli 7 
Glrdlğlmlz yaz mevsimi radyo din. 

lemiye en gayriınüsalt me\'simdir. 
Bilhassa radyo fennine yabancı bulu. 
nanlar radyo hakkında fena bir fikir 
edinirler. Yaz aylarında orta ve uzun 
dalgah istasyonlar ekseriya çok fena 
alınır, bazı günler ancak gece ~·an ı. 
na doğru nlsbeten daha iyi dinlenebi. 
lir. ly:i dinlendl17;ri çok azdır. Sıcak 

günlerde yağmur yağdıktan sonra 
bazı orta ''e U%UD dalgah postalan 
dinlemek mümkün olur. Buna sebep 
havanın kuru ve havai nesimide faz. 
la (atmosfer) bulunmasıdır. 

Parazit ismi verilen bu gürültiller 
lkl De\idlr. Birisi havai, diğeri sınai 
parazitlerdir. Yazm her ikisi bir ara. 
ya geldiği i~in büyük §ehlrlerde otu. 
ranlar her ikisi taraf mdan da taciza.. 
ta uğrarlar ve do,:;rru dürüst bir kon. 
~er dinlemeleri bütün yaz aylarında 

sayıh günlere münhasırdır. 
Yazlan mümkün olduğu kadar la. 

sa bir anten kullanmak a.Iım sahnesL 
nl darla§tırdığı için parazitler de an. 
tene daha az tesir eder: Buna muka. 
bil Jrunetll bir radyo istasyonunun 
neşriyatını dinlemiye antenin kısahğı 
bir mini teşkil etmez. 

Sınai parazitlerin fazla olduğu yer. 
lerde muntazam bir toprak hattı kul. 
lanmak faydalı olur. Tabii makine, 
motör gibi aletlerin olmadığı ve 5e .. 
birlerden uzak sayfiyelerde toprak 
hattına bazı makinelerde ihtiyaç yok
tur. Fa.kat birçok makinelerin mon. 
tajlan ltlba.riyle toprak hattına ~ld. 
detle ihtiyaç ,·ardır. Bu takdirde her 
nerde bulunulsa toprak kullanmak 
icap eder. Toprak hattı konulmak 
icap etmiyen makinelerde yazlan top. 
rağı makineden uzaklaştırmakla pa. 
ra.7Jfin kı~men önüne g~IJir. Bazı 
yerlerde de toprak fişi anten yerine 
kul' ı ularalC parazit azaltılır. Bunlan 
tecrübe ederek hangisi Ue en İ)i neti. 
ce alınırsa o suretle radyo dinlemek 
doğru olur. 

Okuyucu ı 
Maksıneneırn 

V. Radloff'un Eski 

Bir Mektubu 
Geçenlerde yüzüncü doğum yılı ha· 

twaları anılan meşhur Tilrkoloğ Rad 
laff, 1896 senesinde Orhon Türk ya,.. 
zılarını henüz deşifre etmieti. Bun
ların TUrk yaz.ısı olduğu çincesindcn 
anla.şılmı§, dilimize çevrilmesi için 
Petresburg elçiliğimiz erkanından bl 
rinin yardımda bulunmasını elçimb 
HilsnU Pa§aya bildirmietir. 

O zaman, bu vazifeyi ben kabul et-
6m, aylarca beraber çahetık. Yazı· 
ları yeni tUrkçeye çevirdik. TercUme• 
yi Istanbula getirdim. O vakitler mü
ze mUdürn olan Bay Hamdiye ver • 
di.m. Bay Hamdi, yazıların aslını mü
zeye koydu. Fakat devrin t ercümeyi 
neşretmlye mUsait olmadığım söyliye 
rek tM't!tlmeyi geri verdi. Bu tercü • 
meyi Uç sene evvel Tilrk Dili Tetkik 
Kurumuna sundum. Tariht değeri 
yüksek olan mektup aynen şudur: 

"-Azlzlm! 
Mongollstandakl eski Ttlrk yazıla.. 

rmın bugünkü Türk~eye tercümesi 
için sarfettlğlmlz gayretler nihayete 
ennl§tlr. Bu i§te gösterrni olduğunuz 
alakadan dolayı teşekktir ederim. Ec. 

dadmm po ve azametini ispat eden 
bu veslkalann hiç beklenllmlyen hlr 
zamanda ortaya çıktığını görmek, her 
Türk için iftihar edilecek bil'fjeydlr. 
8 inci urm Türkleri, bir alf ahe icat 

etmişler ve fonetik kanunlara göre 
bu alfabe~i tanzim ederek yazıyı ko. 
layhkla ahaliye öğretme~i bilmişler. 

dlr. 
Bu yazılardaki uzun izahat, bize 

ifade kolaybğmm, sade ve kun-etll 
Uslôbun me\·cudfyetinl gösteriyor. O 
zamanın dilini şimdiki Türk edebi dl. 
1i ile mukayese edecek olursak Türk 
dilinin maatt~"Uf sadelikten a~·nl. 

dığmı, kuvvetlnl kendinde anyacak 
yerde ~kalarmm tezyinatı Ue sUs. 
lendiğinl ve bu süslerin kendi hakiki 
güzelliğini örttüğüııü görürüz. Vmlt 
edelim ki ecdadın gösterdiği misal, 
Tiirkt.eyi selamet yoluna sevke.tsin. 
En samimi hissiyatımı kabul ediniz 
azizim yüzbaşı.,, 

' ' · Radloff t Mayıs 1896 
CEMİi, SAtT DİKEL 
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GALATASARAY MAGLOP OLDU 
Ankaragüçlüler Dünkü 
Maçı 4 • 2 Gibi Bariz . 

Bir Farkla Kazandllar 
G aJatasarayın hUcum hattı son 

Yazan: 

Eşref Şefik 
•••••••••••••••••••••••• 

leri Ankaraya geçince Galatasara. 
yın muavin hattının müdafaa ek 
sikliği göze çarpıyordu. Halbuk 
Galatasaray muhaciınleri akındı 
iken bilhas.sa orta muavinin besle. 
yicilik hassası vasattan yüksek gö. 
rUnüyordu. 

Q rtadan ve sağdan Galatasaray 
kalesine kadar inen Ankara 

muhacimlerini kanşık bir vaziyet. Fenerbahçenin 

.. 

Dünkü Bayramı 
.. 

zamanlarda nazar boncuğu 

takılacak .gibi olmuştu. Nereye git. 
sek, hangı tarafa dönsek hep 0 beş 

muhacimin isimlerini işitiyorduk. 
Ha.şimle Eşfakm anlaşması, Bil. 
lentle Necdetin delişleri dillere des. 
tan olmuştu. Türk futbolUnün göz 
alan bu yeni yıldızlarının şöhretleri 
okadar yayılmıştı ki, maçlarda gör. 
miye hiç alışmadığımız çehreleri de 
helecanla ve derin bir alaka ile tri. 
bilnlere yerleşmiş olarak görüyor. 
duk ... 

Fakat, &evlrclleraen sahava ve 
sahadan ~o;uklarm kaııaatİertne 
kadar dolan bu ha\'aml'l onlann 
oyunculuk hızlarıu yanlayaca.k 
kadar te~ir ettiğini dünkü maçta 
anladık. Sanki istedikleri zaman, 
istedikleri kadar gol atabilecek. 
lermlş gibi birinci devreye gayet 
aheste başlıya.o GalatMaray mu. 
haclmlerl iş l~ten g~tlkten, ara. 
dald gol farkı üçe ~ıktdrtan son. 
ra ateşlendller. Fakat epey son. 
radan parlıyan bu alev rakibi ka.. 
vuracak kadar va.kit bulamadı. 

ÇünkU ~m daldkalan çok ller. 
mlş bulunuyordu. 

Fıakat kale ağzında gol şUtUnU 
mesuliyetini sanki Uzerlerine alamı.. 
yor gibi beş muhacim topları mlite. 
ma.di çalkalıyorlardı. Galatasaray 
hücum hattının rakip nısıf sahasın 
da manevralar yaptığı sıralar Sü
leyman topları fazla ayağından açr. 
yor, Eşfak pas alamıyacak kadar 
rakip müdafaası arasına gömlilüyt>r 
ve Haşim, şimdi olmazsa bir daha 
sefere olur, gibi oynuyordu. Bu yüz. 
den olabilecek gibi başlryan hücum 
lar netice alınacak yerlerden geri 
dönüyordu. 

Galatasaraym gol çıkaramadığını 
gören Ankaragüçlüler mukabil hU.. 
cumlarmı dUn güzel oynıyan sağ a. 
çıklan ve merkez muhacimlerile aç. 
m.ıya başladılar. Hücum teşebbüs.. 

te karşılamak istiyen Galatasaray 
mildafaasmm arasına kaleci atıldı. 
Kale bir an boş kaldı. LO.tfi boş ka. 

leye çekilen topu durdurfuak üzere 
yere atılırken, eliyle topa dokundu. 
Hakem penaltı verdi. 

Bu penaltı AnkaraglicünUn ilk 
golünü yapmış oldu. 

Birkaç dakika sonra Galatasaray 
da bir penaltı kazandı. Reşadm çek. 
tiği bu penaltı ekseri girdiği halde 
dün kalenin üst direğine çarparak 
girmedi. 

(Arkası 10 uncuda); 

Viyanalz Rapid takzmz 
Sarz-LBciJ!ertli gençleri 

4~1 mağlüp etti 

G alatasaray muhachnleri ihtl. 
mal maçın yansrnı oynamak, 

ciğer yansını da seyirciler arasm.. 
daki ahbaplarma manevra göster
mek maksadiyle AnkaragUcüne kar. 
~ı sahaya çıkmakta haklı idiler. Öy. 
Jeya, Gilçlüleri kendi sahalarında 
dahi yenmişlerdi. lstanbulda. maçm 
yansını oynıyarak haydi haydi ka. 
zanabilirlerdi. Yalnız kararlarında 
yanılmış1ardı. Sanknınızı muhacim. 
ter arkalarmm zayn olduğunu ve 
gol yiyebileceğini hesaplıyarak can. 
h oynamak istedikleri dakikalan 
milsabakanın evveline, keyiflerini 
yapacaklan dakikaları da maçın so. 
nuna getirmeli idiler. Bidayette gol 
f arkmı ikiye çıkardıkan sonra isti. 
rahat etmek istiyenler, yahut fan. 
teziye kaçmak arzu edenler vakit 
geçirebilirlerdi. Fazla emniyetin 
verdiği gururla şu en tabii planı da 
ihmal eden Galatasaray muhacim. 
leri penaltıdan yedikleri bir goldan 
BOnra da aldırış eden, Galatasara.. 
ym alevini meydana fışkırtan bir 
mukabeleye başlamak karanru bL 
rinci devrenin sonuna kadar vere. 
mediler. 

I Ttlrk futbolünUn yeni yıldızlan. 
na şunu bir kere daha hatır. 

lata.lnn ki, futbol oyununun salonda 
yahut kapalı sa.hada oynanacak ka. 
dar yumuşatılmış şeklini lngiliiler 
bile bulamamışlardır. Mesela tenisin 
daha nazİkteri, daha haflıi olarak 
Pingpon icat olıu.nmuştur. FutbolUn 
Fungbol cinsi olmadığına göre, bu 
oyunu oynamak niyetinde olanlar 
onun asgari atletik mecburiyetle. 
rine uymayı bilmelidirler. Gala.tasa. 
ray hUcumcuları ilk devrede işte o 
asgari atletik kabiliyeti göstermek 
istemediğinden muavin ve mUdafa.. 
anm salıverdiği Uç golU ateşlendik. 
leri vakit tellfi edemediler. İhtimal 
bazıları derler ki; dün Galatasaray 
muhacimlerl Uk devrede de epey gol 
ka.çrrdıklarma göre gayret ge>. 
termedikleri mevzuu bahsolamaz. 
Kaçırılan gollerin ekserisi so.n sa. 
niyede ferdin parltyamayışı yüzün. 
den kaçırılmıştır. Diğer bir kaçı da 
bazı oyuncularm o andaki kadersiz 
beceriksizliklerinden gittL 

Waçın tal•ilatı 

H akem Nuri Bosut'un dUdilğU 
ile takıınlar dizildiği vakit 

Galatasaraylıların kadrosunu şu ge. 
kilde gördük: 

Sacit - Liltfi, Reşat - Suavi, 
Hayrullah, Ekrem - Bülent, Ha.. 
eim, Eşfak, SUlefinan, Necdet. 

llk dakikada Galatasarayın 11ağ. 
dan açılan derin ve isabetli bir hU. 
cumunu Necdet ka.le ağzında neti. 
eelendiremedi. Galatasaray taşkın 
eynamakla beraber dir basa.mı -

JOrdU. 

Galatcuaray ve Ankaragücü takımlan birarada 

Mülayim 
ve Cemal 
Gurestiler 

' Beşiktaş jimnastik klübUnün ye-
ni açtığı güreş yerinde, milli gü -
re3 müsabakalarına diln de devam 
edilmiş ve kalabalık bir meraklı 
kütlesi güreşleri büyük bir alaka i
le takip etmişlerdir. Müsabakaların 
üçüncü haftasında güreşler dah& 
ziy~e bir ehemmiyet kesbetrniştir. 
Bılhassa memleketimizin maruf gil 
reşçileriruien Mülayim ve Cemali. 
pehlivanların bu mUsabakalara iş- _. 

tirakleri müsabakalara }ıeyecan ver 
miştir. Bulgar pehlivanlarından 

Görgi Blenski ve Girme Deliormans 
ki de müsabakaları takibe gelmiş
\ r, Molla Mehmet ve Arif pehli -

van gibi kıymetli güreşçilere defi et;.. 
mittir. 

Gen~.Vi! "dinç Fenerliler Atatürk büstü önünde 
bayrak mercuimind e 

1,te .. kaleci muhakkak bir golü kurtardf 

Güreşlere yine otuz pehlivan iş
tirak etmiştir. Düzceli Şahin, Ça
talcalı San Bekir, Balıkesirli lbra
him, Samsunlu Mustafa nazan dik
kati celbetmiştir. Başta Milliyim ve 
Cemal pehlivanlar sıkı bir güreş. 
ten sonra berabere bıraktırılmış ve 
halkın sürekli alkışları arasında gU 
~lere nihayet verilmiştir. Gelecek 
hafta en namdar gllreşçiler güre

Milli Küme Maçlarının Puvan Vaziyeti 
eecektir. 

.. Fethiye • Marmaris 

Berabere Kaldı 
Fethiye, 6 (A.A.) - DUn burada 

ka.rşıl~ Fethiye ve Maıaaris spor 
culan arasında yapılan maç 1-1 !be
raberlikle bitmiştir. 

rakımlar 

Beşikta.o 
Fener 
Galaiasaray 
G. Birliği 
A. GUcü 
D. Spor 
Uçok 
GUneş 

Maç 

11 
10 
9 

11 
12 
12 
14 

9 

Galip Berabere MağlUp Attığı Yediği 
Gol Gol 

5 4 2 20 14 

6 2 2 26 14 
5 3 1 27 20 
5 1 5 22 . 19 

4: 2 6 26 32 
4 2 6 27 40 
2 3 9 26 41 
4 1 4 24 18 

1 • 

Puvan 

25 
24 
22 
22 
22 
22 
21 
18 

K uruluşunun 29 uncu yılını 
dUn Fenerbahçeliler kendi 

atadla.rında büyük merasimle kut;.. 
(adılar. Muazzam bir kalabalığın 
alaka ile takip ettiği bu merasimi 
ve yapılan maçları aşağıda bütün 
tafsili.tile veriyoruz. Fenerbahçeli. 
ter dünkü yıldönllm.ü bayramlarını 
hakikaten çok zengin bir P.rogram· 
la ve bu programı muvaffakıyetle 
tatbik ederek kutladılar. 

Mercuim: 

S aat 14,40 da bandonun tem· 
posuna ayak uyduran Fe· 

lJ.~L LIQ.l..i.'ı:t:Jl O}JV& 'i1'~U.j. ...,'°'u.""ı.u. _s .. -

kaplSJDdan sahaya çıkttlar. Kafile
nin önünde yUrUmekte olan spor
cu bayanlar ellerinde birer sarı la
civert bayrak taşıyorlardı. 
Halkın coşkun bir ahenkle alkış

ladığı bu grubun arkasında temiz 
kıyafetlerile Fenerbahçenin deniz • 
cileri bulunuyordu. Alayın son 
kısmını Fenerbahçenin futbolcuları 
teşkil etmekte idiler. Altı tak~m ha 
linde tamam doksan futbOlcU al -
kışlar arasında sahada bir tur yap
tıktan sonra Y.fizleri kapalı tribUn
lere çevrilmiş olarak dizildiler. 

Sahayı dolduran kalabalığın hür
ınetle dinlediği Istiklal :marşı bitin
ce san lacivert çiçeklerden yapıl. 
mış bir çelenk merasimle Atatürk 
büstüne konuldu. Bu sırada çok 
alçaktan geçen bir hava kartalı hal 
ka heyecanlı anlar ya13attı. Biraz 
sonra kürsüye çıkan ikinci reis Ce-
18.l, kısa bir söylev vererek, Hatay 
zaferini bize kazandıran Ulu Ön
dere, Fenerbahçeli gençlerin min -
nettarlıklarmı anlattı. Merasime 
de bu suretle nihayet verildi, 

ilk maçlar: 

S 
aat 15,30 da hoparlör eski 
Türkiye 4 x 400 bayrak §am 

piyonu Fenerbahçe takımı ile Fe
nerbahçenin genç bayrak takımı a
rasında müsabaka yapılacağını ilan 
etti. Çok sıkı bir mücadeleden son
ra. gençler mağlilp oldular. 

Saat 15,40 da alkışlar arasında 
Hakem Fenerli Bay Fuat ve onun 
arkasından Fenerbahçe - Güneş te
kaütleri ~:ıhaya geldiler. 

Fener takımı: 
Nedim, Cafer, Hasan K8.mll, Su

at, Ziya, Kadri, Hikmet, Bedri, Ze· 
ki, Ala, Sabih şeklinde ..• 
Güneş ise: 
Ulvi, Mehmet Nazif, Hayati, Ke

rim, Kemal Rifat, Muammer, Sabit, 
Ahmet, Necip, Latif, Müfit, ömer
den mürekkepti. 

Rüzgar altına düşen Fenerliler 
srkı hücumlara başladılar. Alaaddi
nin bir iki çalımdan sonra ortala
dığı topa Zeki şilt çekti, fakat top 
direğe çarptı. On beş dakika oy • 
na.nan ilk devrede iki taraf ta sa
yı yapamadılar. ikinci devrede Fe
nerliler rüzgarla beraber oynadık· 

larmdan hakimiyeti ~uhafaza et-

tiler. Bu sırada GUneoten UUf ya
kaladığı topu sıkı bir eütle Fene' 
ağlanna taktı. Mağlftp vaziyete d"'° 
şen san lacivertliler Zekinin çıo• 
nefis bir şütü ile beraberliğe ka • 
vuştular ve müsabaka 1-1 ·beta
berlikle neticelendi. 

F enerbahçe • Rapid 

S ıra günün mühim mUsabalc•• 
sına gelınioti. Sahanın hd 

bucağı adamakıllı dolmut ce sta4 
tarihi günlerdeki halini aimı.şU. 
Rapid takımında beş millt taknn o
yuncusu Yar. __ 
~--· .. ------- .t - 1--- .. _ ,. 

yerine Esadı ha.fa alarak: BUB&DlÔ 
tin, Yaşar, Fazıl, Esat, Aytan, Re
§at, Niyazi, Namık, Ali Rıza, Nael, 
Fikret, tertibindedir. 

Hakem Şazi Tezcan ... Rapidlil~ 
siyah pantalon, yakası beyu yetil 
fanile 5Pymişlerdi. Fenerbahçe rUI' 
gin arkasına alarak oyuna baf}r 
dı. Sağdan ve soldan Ustll8te iki Si" 

kı hUcum Rapid kalesini korkuttıı. 
Başlangıç Fenerbahçe için hiç ti 
fena değil. Top, daha ziyade onla.'" 
rm ayaklannda dolaşıyor. On da
kika kadar devam eden Fenerbalı' 
çenin düzgün oyunu, oyuncularJll 
çalım sevdası yUzilnden çok çabu• 
bozuldu. Müdafaayı atlatan Bin " 
der, sıkı bir şiltle topu Yaşarın ,,.. 
yağına çarptırmak suretile Fentl' 
kalesine soktu. 

Fikretin fiitü 

F enerliler, derhal hUcuma g~ 
tiler. Fakat talihsizlik ytl" 

zünden beraberlik fırsatını kaçıt" 
dılar. Fikretin eütU direğe çarpa •

1 rak neticesiz kaldı. 
Bunun aka.binde yine Fikre~ 

nefis bir kafa vuruşu dıea.n çıktJ. 
Bu iki tehlikeli hücumu savuştur.O 
Rapid müdafaası nisbeten kapalı biJ 
oyun oynamıya başladL Topu & • 

yaklarmda bekletiyor ve sağa sOI• 
atarak vakit geçirm.iye çalışıyorlat• 

Bu sırada önü bombog va.ziyettl 
topu kapan Ali Rıza, ağır davraJY 
dığı için fır88.ttan istifade edeıxıe
di. 41 inci dakikada Fener sağ içl 
Namığı, hatalı bir şekilde durdurJ!I 
Rapid müdafaasına hakem penalU 
verdi. Namık, güzel bir şiltle toP11 

ağlara takarak beraberliği tesis et
ti ve oyun müsavi şekle girin~ 
Rapid takımı tekrar gayrete gel
di. Binderin ~ktiği çok sıkı fiitU 
havadan dışarı çıktı ve haftayıtı 1" 
raz sonra 1-1 nihayet buldu. 

I kinci devre: 

F enerbahçe, takımını degt§tl" 
rerek oyuna başladı. ŞabaO 

sağ içe, Billent sol içe aı.mmıştL 
Fenerbahçe mUdafaasi gayet P

urlu oynadığından Rapid ınub,,.. 
cimlerine göz açtırmı1f>rlar. T~P 
kaleden kaleye yıldımn gibi gtdıP 
geliyor ve oyunu cidden zevkli er 
reyan ediyor. 

(Arkası 10 uncuda) 
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AKDENiZ KIYILARINDA SEYAHAT 

Ege Denizinin 
Adaları Arasında 
Vapur denizin 

Uslu Yüzü 
Ü~tünde Yürüyor 1 
Şileple Londra yolculuğumuzu yawığımdan

beri kiminle karşılaşsam hemen: 
-Bu danbe . Yaz seyahat nereye? ... diye sorar. O zaman 

dbn ~ aradan birkaç sene geçti. Bazı seneler gez
lrleıÜnı &za.madım. Bazan yazmak imkanı oldu, geze· 

· 11'a.kat eş dostun: 
l~ t!u .sene tatili nerede geçireceksiniz?. Yazıları· 
ta aldı kliyoruz .. sualleri ve okuyuou.larımıwan arası 
•llınedi frm iltifatlarla dolu mektpularm arkası ke • 
tltti ·Bereket versin bu sene TAN imdadımıza ye-
lt~ı . muharrirlerini dllnyanm muhtelif Muharrir vapurun gifoerte•inde .• 

7 

ÜNiVERSiTEDEN RÖPORTAJLAR: 

Cerrahi Profesörü Nissen'in 

Görüş ve Düşünceleri: 
Der• •onunda 

U• • niversite röporta'jlanın geç 
başladı. Araya fasıla girdi. 

Program yanya gelmeden aene so
nu geldi, çattı. Derslerin son gilnU 
Cerra.hpaşa hastanesine koştum. 
Mutlaka bir tatbikat dersi görmek 
istiyordum. Tıp Fakültesinin mU
esseselerini dolaşmıştım. Fakat tat
bikat dersi görmemiştim. 

' 
Diyor ki: Türk talebesi, zeka itibarile 

bir ecnebi talebeden hiç geri değifdir. 

Fakat umumi bilgisi eksiktir. Bu noksan 

ise ihtisas sahibi olmıya bir settir. 

Hastanede ope- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ratör Doktor Fah- YAZAN: riyi buldum. Fena 
bir haber verdi: 

- Artık tat~i • Ahmet Emin Yalman 

yorum. Her §ifada bir mucize ma
hiyeti vardır. Bunun karşısında, ta· 
accup duymak, sebep araıtırmak 
icap eder. Bunu tabii bularak ge
çen adam, hiçbir zaman bir bilgi 
adamı olamaz. MalU.mat her kitapta 
hazır hazır vardır. Muallimden mako 
sat, bir kitabı şifahi olarak talebe 
ile beraber okumak değildir. nmı 
hayreti talebe ile beraber duymak, 
onunla beraber ayni tecrübeleri ge
çirmek, çiçek yeti.ştirir gibi insan 
yetiştirmenin zevkini duymaktıf. 
Bunu yapamıyan iyi muallim ola• 

kat dersi kalmadı. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Maksadıma imkan dairesinde er

menin yalnız bir yolu vardı. O da 
tatbikat derslerini veren profesör
le konuşmaktı. Ben de öyle yap
tım. 

Bir tip insan var ki, kendilerile 
tanışmanızı daima derin bir hazla 
hatırlarsınız. Bunlar, hayatı bir çöl 
diye kabul etmezler. Vazife yap • 
mayı, çiçek yetiştirir gibi insan ye
tiştirmeyi. etrafa iyilik saçmayı 
bitmez, tükenmez bir zevk membaı 
bilirler. Hayat; kendileri için her 
dakika tazelenen manevi alakalarla 
dolu, geniş, zengin bir mefhumdur. 
Yaşama revkini muhitlerine yayar
lar. Oğretmek mesleğinde bulunu
yorlarsa mUsbet ruhlu, nikbin, can
lı talebe yetiştirirler. 
Tıp FakUltesinin ilk defa karşı

laştığnn Profesör Nisseni bende bu 
nevi bir insan intibamı b1rak~. 

• 

Prl. NiHen 

. maz. Her defasında bilginin hayret 
ve merakını talebe ile beraber duy• 
mıyan adam, her sene ayni dersi 
tekrar etmekte hiçbir zevk bula • 
maz. 

Talebenin kıymetini ölçmekte 
ezber maIUınata bakmak hatadır. 
imtihanda muvaffak olan ezberci 
talebe ekseriyetle hayatta muva.f· 
fak o1amaz. İmtihan bütün hayat 
için bir netice diye kabul edilme • 

dl ~z:nde dolaştmnıya kar;r ver 
)' '"""".Ylece benim de gezilerimi ~~ .,,,_,,,.., ,....,vr *~ zerinde birkaç san lema parıldadı. 

Güne§in ilk ılık şuaı sırtnnı hafif. 
çe yakar gibi oldu. Artık gün ol
gunlaşmıştı ... 

Proleıöre göre 
ameu surette ~şmalan ıa.zmı. 
dır. 

· melidir. Ilıtisas sahibi olan, ıöhret 
kazanan insanlardan birçoğu, im
tihanlarda kendilerini göstereme
mişlerdir. Bu cihetle yalnız imtJ. 
hana bakarak talebe hakkında bir 
hUkUm vermemeliyiz. Bir talebe
nin heyecan neticesinde imtihanda 
tutukluk göstermesi kıymet.izli,. 
ğine ölçü olamaz. 

~ ve saygr değer karilerim in ~ yazan: ~ 

~~ran verdikten sonra insa-
- lyı a en evvel : 

tettz, ama nereye ve nasıl gi.de-
i&tif d •Ua.li gelir. Tatil aylarından """"'"' ~ 
~ a e ederek biraz aı dinlenmek 
~Yolculuğa ~t:aırmıza naza -
t1b heıiıaJde1lten1Z seyahatini ter
bu ytdeceğiınize şüphe yok. Hem 
dar 

1
°1culu.k ne kadar uzarsa o ka

teır: Yi °;1ur. Bundan sonra görUle
rtiıeii'·eıu ?~yler arayac~:z, tabii 
ları •klerı ile yahut tarihı hatıra-
ıi~e eserleri ile meşhur köşeleri 
llıiıitı t etnıek i.stiyeceğiz, gözleri
.ı neşesi kadar dimağımızın gı
~ı da dlişüneceğiz, ve şüphe • 
Çok i az zaman içine istifadeli bir 
keıı ~Y!e.r sıkıştırmak arzusundan 

lJ. dırnızı. alamıyacağız. 
rta· k hedef olarak 1937 Paris ser· 
bı 1 kllrşnnıza kuvvetli bir mıkna
aev:1bi .... ~kildi ve tesadüfün bizi 
ta ettıgı bir seyahat acentAlsı, a
~a bir Malta ve Napoliyi rahat 
)'ex:t ~ezıniye müsaade edecek yep 
buna hır program gösterince az çok 
••c., aklım yatar gıöi oldu, hele 
2b Po Faro" nun salonlarını ve ka
fo:aıa~ı gösteren bir iki güul 
lon ıt'a!ıyi önüme dizdikleri vakit 

tereddütlerim de eridi gitti. 

V a.pura girdiğimiz vakit saat 
._ akşamın beşi vardı. Bizi 
ıöe ~ kamarot kamaralanmızı 
~e terdi. Bunlarla yemek salonu 
ten~attaki istirahat salonu ~ 
tu bana gösterdiği fotogra-

er tibi "di la.r tt ı . Demek ki aldatmamış 
' gol'düguw ·· m resimler "Capo Fa

l'o'' 
~un imiş. Vapurda topu topu 
\Par Yataklı altı genişçe kamara 
le ·. "Y olcuıara ayrılan üst güverte 

?lif ve ön tarafı baştan başa ca-
::;:anıa rüzgara ve şiddetli dalga.
C>lr ~ar§ı muhafaza edilmiş, hatta 
kı, kö,esinde küçilk fakat zarif bir 
b bahçesi bile var. Kamaraların 
leePai tıutuımu.ş. lki çocuklu bir ai-

' Yatlı bir kadın ile kocası yeni 
evu bir . ' 
edi Çift ve biz yolculş.n teşkil 
b Yoruz. Yeni evlilerden başka 
~Pa~ ~rise. ~diy~rlar. Tabii ya
fıı. hırlerımızle ıyice tanışa.ca -

~\r:~ boYtına yUk yUkliyor: Ce· 
L-· tükleri, tUtUn denkleri yUn 
~Yeler;. • 
kUtUkıe . v~ kuşyemi çuvıalları ... 
btif edi rt ön güverteye kenarlara 
bunıll!' Yorlar. Bir hava patlarsa 
lrııı b sağa 11ola yuvarlanıp başı
ttln~ lr bel! çıkarmaz mı diye dU· 
4lziıi Yorunı. Geminin iki tarafma 

nıavnaıar hep yUk dolu. Bun· 

Faik Sabri Duran 
larm hepsini bu gemi yükliyecek 
ise bu akşam kalkmamız ihtimali 
yok demektir. Biraz evvel tanıştığı 
mız Süvari arasıra başını uzatıp 
mavnalara bakıyor ve: 

·- Gali~a bütün gece çalışıp, an
cak yarın sabah yola çıkacağız. .. 
diyor. 

Ambarlara girip çıkan, yahut 
ambar ağızlarında çalışan amele -
lerin hemen hepsi sigara içiyorlar. 
Ne tehlikeli bir oyun. Halbuki bazı 
limanlarda buna katiyen müsaade 
etmezler. Bazı vapurlarda da süva· 
riler buna mini oluda.r. Akşam ye 
meğini bizi uğurlamıya gelenlerle 
beraber yedik. GUneş batarken on
lar gittiler. Kamaralarımıza iyice 
yerleşmek işleri ile saat yarımı bul 
du. Dışarıda hala vinç gUıilltUleri 
devam ediyor. 

1 5 Mayıs Cumartesi ... Sabah 
lara kadar sesler kesilmedi. 

Beşte kalktım, güverteye çıktım. 
Arka ambarların kapakları kapa
tılmış, yalnız baş ambara son y.ük· 
leri yerleştiriyorlar. Bu sırada ne 
güzel bir saıbah oldu. Kuzguncuk 
sırtlarından başını göstermiye çalı 
şan güneş önce ~ir bakır para gıoi 
cansızdı, sonra yükseldikçe kuvvet 
lendi,- kuvvetlendikçe kızardı, ni -
hayet yUzUne bakılamıyacak bir 
hale geldi. bu ilkbahar sabahının şu 
raya buraya serpmek istediği müp 
hem sisleri dağıttı. Kadıköy açık· 
larma doğru durgun mavi sular U-

1,lerin arkası alındığı vakit saat 
sekizi bulmuştu. Şamandıradan pa
lamarlar çözilldU. Nazik bir polis 
memuru bize hayırlı yolculuklar di 
leyerek vapurdan ayrıldı. Capo Fa
ro ~ndini akm~a salıvererek Sa
raybunııına doğru ıtıztllUrk""g kı a
vuz kaptan da yolcuları selim!ıya
rak ip merdivenlerden aşağı ken
dini sandalına kaydırdı. Artık ~
birle bir bağlıbğımız kalmamıştı, 
bir çeyrek sonra Kumkapı önlerin
r.inde idik. 

C apo Faro epey yaşlı bir va· 
pur. 1903 de Belfast tez. 

gahlannda yapılmış, gençliğinde 
Patani ismi altında Liverpool ile 
Garbi Afrika arasında işlermi,, 
sonra bunu İngilizler merkezi Ge
noada olan bir İtalyan şirketine 
satmışlar, demek eski gemileri U· 

cu.zca alıp işletenler yalnız biz de
ğiliz. .. İtalyan şirketi vapura yeni 
C:ıir isim takarken salonlarını ve ka 
maralarını süslemiş, sıcak ve so -
ğuk su tertibatı yaptırmış, duvar· 
larmı çiçekli kağıtlarla örtmüş, 
lombozlarına. renkli perdeler astır· 
nuş, hasılı o kadar hoşa gidecek 

· bir .şekle sokmuş ki resimlerini gö
rünce benim bile hemen hoşuma 

gitti. Fakat ne de yapılmış olsa ih· 
tiyar bir kadının yaptığı tuvalet 
gibi sarkan yerleri de eksik değil. 
Bununla beraber ~te hlli pek gU
zel çalışıyor, yine sıvırya saatte on, 
on bir milciğini yapa-biliyor, denize 
dayanıklığı var mı yok mu onu da 
elbette yolda ha va ·bozarsa. görU -
rüz. Şimdilik iyi vakit geçiriyoruz. 
Deniz uslu ... Marmarayı ve Boğazı 
pek iyi geçtik. BütUn Pazar günU 
Ege denizini de ayni güzel bava ile 
boyladık. Bütün gün güverte -
de bir aşağı, bir yukarı geziniyo· 
ruz, çoooklarm oyunlarını seyredi· 
yor, resimlerini çekiyoruz. Arasll'& 
canım sıkılınca geminin en arkası· 
na gidiyor, orada perva.nenin dur
gun suda bıraktığı izleri ufuklara 
kadar takibe çalışıyorum. Hep ada 
lar arasından geçtiğimiz ve karala
ra yakın olduğumuz için martılar 
peşimizi bırakmıyorlar. Akşam ye· 
diye doğru, Yunanistanm cenubun 
da Malia ~umunu dönerek garbe 
doğru yol almıya başladık. Şerigo 
adasını arkamızda bırakarak Mata· 
ban burnuna yakla,tığımız vakit 
şimalden sertçe bir meltem esmiye 
başladı amma dokuzda bu burnu 
döndükten aonra bu rUzgA.r da ke
sildi. 

P 
rofesör Nissene sualler sor
dum ve cevaplar aldım. is

minin verilmemesini benden istedi. 
Bu satırları yazarken düşündüm ki, 
bu arzuyu yerine getirirsem prof e
söre çok ~ff af bir maske takmıı 
olacağım. Sözlerini okuyan herkes, 

1tim olduğunu nasılsa anlıyacak, o
nun 1yist, elbette açık konutmak· 
tır. Profesör (°Ni88en) dedi ki: 

- Burada hastalarımız miktar
ca ar.dır. Sonra hasta hakkında i
zahat vermek için yatak etrafında 
genlş yer llzıındır. Bundan da mah
rumuz. Fakat noksanlarımıza kargı 
hazırlığımız tamamdır. 

150 yataklı yeni bir hastane 
yapıyoruz. 880,000 Ura tahsisatı. 
mız var. Fiyatlar yükseldiği l~ln 
iş biraz geri kaldı. Fakat 1 Ey. 
lfllde lnp.a.ta girişUecektlr. Dün. 
yanın en modem Unlverslte kılL 
nlklerinden birine sahip olaca. 
ğız. 

Bu klinikte iyi verim almak için 
ben esaslı bir ihtiyaç duyuyorum. 
O da şudur: Doçent miktan 2, 3 di
ye ders miktarma göre mahdut ol
mamalıdn-. Klinikten asıl istifade e 
debilecekler talebeden ziyade asis
tanlardır. Bu asistanlara akademik 
hayatta ileri gitmek için imkln te
min edilmeli, doçentlik miktan 
kadroya değil, asistandaki vasıfla. 
ra tabi olmalıdır. Çok mükemmel 
bir asistan, iyi bir etilt hazırlarsa 
doçent olabileceğini bilmelidir. U
ı·versitede ilimle uğraşmak mese
lesi de talebe yetiştirmek kadar 
mUhimdir. lhdro sırt tedris bakı
mından düşünUlerek ilimle uğraf&
eaklann yolu kesilmemelidir. 

Tatbikat maelai 

T aleöenin pratik görmesinde
ki zoııluklara gelince: tale

benin miktarca çol', imk&nlann az 
olması elbette noksanlar doğuru • 
yor. Fakat mesleğin haricinde bu
lunan insanların talebenin tahsil 
esnasında görebilecekleri pratik 
hakkında mUbalagalı fikirleri var
dır. Hele cerrahlık çok mesuliyetıli 
bir şitir. Her ameliyatta bir insan 
hayatı oynayabilir. Eskisi gibi her 
doktor da , errahhk yapamaz. Bu 
mesleğe pek $Ok ihtisas girmiştir. 

TaleMye tatbikat göst.ennek. 
ten maksat, hepsinde Umt al1ka 
uyandmnak, mesleğe girdlkt.en 
sonra da Oınln terakkisini takip 
ebnMlnl temin etmektir. Bu ta. 
lehe arumda cerrahlığı meslek 
yapat'ak olanlann az, ~k iyi bir 
operatör obnalan için ttnlvenıtte 
yl bitirdikten sonra 4 - 5 sene 

Cerrahlığa girmiyecekler için bir 
gaye de her doktorun cerrahi mil· 
dahale vaktini iyice kestirmesidir. 
Bir müdahale nekadar zamanında 
olursa muvaffakıyet ihtimali o ka
dar çoktur. Eğer cerraht mUdaha
leye ihtiyaç \•arsa doktor her da· 
kikanm kıymetini bilerek derhal 
teeebbüee geçmelidir. Ne gibi vazi· 
yetıterde dahili tedavinin kifayet 
edebileceğini kestirmelidir. 

Cerrahlıkta nazari ve ameli diye 
tahsili ikiye ayırmak yanlıştır. Bu 
meslekte nazari mal<kmatm çoğu 

da ameli görUşten çıkar. 
ilmi laaliyet 

Talebenin tahsil zamanında 
ilmi faaliyetlerde bulunma

sı imkanlarından da bahsedenler 
vardır. Tıpta buna imkan yoktur. 
Tahsil zamanında ancak ilmi usul
lerle çalışmak, ilmi bir görüşe sahip 
olmak, bilgiye alaka bağlamak öğre 
nilir. nmi tetkiklerle ancak genç 
asistanlar meşgul olabilirler. llmi 
çalışmıya, başka herşeyi feda ede
cek kadar merak sardırmak ve ken· 
dini bUtün bütüne ilme vermek 
nadir I t · şeydir. Bu istidat ve ka
bı1iyette olan nadirler ele geçiri -
lince kendilerinden istifade etmek, 
tahsilden sonra klinikte çalışmala
rına imkin vermek icap eder. Dim 
mesleğini kabul etmek bir feda -
ki.rhktır. Bu ancak ideal namına 
yapılabilir. Çok istidadı olan, mes
leğinde yeni bir şeyler bulması bek· 
lenen adam, ilmi meslekte de mu
vaffakıyet gösterecek adamdır. Bu 
son nevi muvaffakıyetten vazgeçe
bilmesi için ilim mesleğinde birta
kmı cazibeler yaratmak ve mesela 
hastanelerde başdoktor mevkilerini 
bu gibilere ayırmak icap eder. 

Tttrk talebesi hakkındaki gö. 
rtişüın §odur ki zeka ltlbarlyle 
bu talebe hl('blr ecnebi memleke.. 
tin ta.JebeAinden geri ıkalmaz. Yal. 
nız hayatın her şubesinde olduğu 
gibi 11.mJ ~alıtmanm da blrta.lmn 
kunılu ananeleri vardır. lşte bun. 
lan kurmak ve ~ma lrnkln.. 
lannı hazırlamak icap eder. Ta. 
lebenin 7.ekilan var, ka\Ta)'l!tla. 

n var. Fakat umumi malfimatla. 
n ekıııH<tlr. Bu noksan, ihtısu 

sahibi olnuya bir aettlr. 

Sa'fe rula 

I
• ilmi çaıışma ıçın oıraz aa sa

de ruhllu olmak icap eder. 
Dmi candan merak etmeli, bilgi 
ka!'fısında hayret ve alaka duyma
lıdır. Ben bu kadar senelik faali
yetten sonra şifaya doğru giden bir 
yara ile karşılaşınca bir mucize 
görmüş gı'bi daima hayret duyu • 

Yalnız umumi maUı.mat vermfye 
hizmet eden dersler vardır ki, ta• 
lebeyi bunlardan imtihana tutmak 
merasimden ibarettir. Muallim ta
lebesini birer birer tanıımyonıa ve 
kıymeti hakkında bir fikri yoka 
imtihana yine neticesiz merasim g5 
zil ile bakmak icap eder. Yalnız bil' 
talebe hükfı.met hesabına be§ sene 
tahsil gördükten sonra gUnün birin• 
de son imtihanı vermedin diye onu 
açıkta bırakmak hilkfunet heaabıM 
da, kendisi hesabına da iyi olmu. 
Bunun için talebeyi sıkı bir sUz • 
geçten geçirmek, muvaffak olamr. 
yacaklan iptidadan ayıklamak el· 
bette lazımdır. Bu in~ihanda da 
her şeyden evve1 göriiş kudreti, 
merak ve 'laka ölçüden geçmeli • 
dir. 

Meraklı adam 

B ize lazım olan talebe, hldl· 
selere merak eden, kendi 

kendine sualler soran adamdır. Sırt 
bir kazanç vasıtası ve meslek diye 
doktor ve avukat olmayı düşünen 
ve meseli "mUhendis, muharrir, 1& 

natkar, olamıyorum, bari elimde 
bir doktor veya avukat diploması 
bulunsun,, fikrile üniversiteye gi • 
renler, yüksek tahsilin temin etti• 
ği imkanlardan istifade edemezler 
ve muhitlerine faydalı olamazlar. 
Universite tahsilinin temeli mutla• 
ka bilgi merak ve ali.kası olmalı· 

dır.,, 

Profesör (Nissen), Universite 
muhitimiz hakkında tamamile nik· 
bincilr. Bilhassa kendisile beraber 
çalışan arkadaşlann fedakarlığın • 
dan ve kıymetinden büyUk bir tak• 
dirle bahsetmiştir. Bunlar, olgun, 
yetişmiş birer şahsiyet sahipleri ol
duğu halde beraber çalışmanın fe
ragatlerini bilgi merakı namına se
ve seve kabul etmişlerdir. 

Biz konuşmıya devam ederken 
yeni bir ameliyat vakti gelmiıti. 

Profesör Nissene tegekkUr ederek 
ayrıldım ve Operatör Doktor Fah· 
ri, yeni Universite kliniğinin yakm 
zamanda yükseleceği yeri bana g<S9-
terdi. Istanbulun, Marmaraya ~ 
zır, en güzel manzaralı bir yeri ... 

Ben öyle Umit ediyorum ki, ba 
yeni kurulacak, yüksek çalıtma 

muhiti, Profesör Nissenin bahsettl
ii bilgi, merak ve sevgi.sini mutla. 
ka canlandıracak ve umumi haya. 
tımızdaki ilim idealizmine bir dm. 
tek olacaktır. 
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f Meşhur Diyana Mabedi Enkaz 1 Bigada yeni Çiftlik Gölü \_ ' :-· 
. ~ 

Konya asliye hukuk hakimliğİD" 
den: Konyanın Şeyh Osman Ruıni ma 
hallesinde 9 numaralı evde oturan 
Davut kızı Faika tarafından Konya· 

nm Hacı Cemil mahallesinde kayıttı 
Hüseyin oğlu Eyüp aleyhine: Kocası 
müddeaaleyh Eyüp evliliğin uhdesine 

tahmil ettiği vazifeleri yapmamak 
maksadile ve muhik bir sebep oıına· 
dığı ha!de tarihten üç sene mukad· 
dem kendisini bila nafaka terkederek 
semti meçhule gittiğinden bahisle mu 
kaddema işbu mahkemeye vaki mU· 
racaatı üzerine sadir olan 30, 6, 937 

tarihli ve 451 karar ve 412 esas sa· 
yılı ihtar ilamı ilanen tebliğ edilerek 

Bir Ka~alla Denize ~1 , 

Baglanacak r ~ . ~.... ~ 

• • 

Manisa Muallimleri 
Sart Harabelerinde 

Manisa, (TAN) - lzmir Kız Öğretmen, Lise ve Ziraat mek
tepleri edebiyat ve tarih muallimi Süleyman buraya gelmif, Gazi 
Okulu salonunda, eski Lidyalıların merkezi olan Sart tehri hak
kında bir konf er anı vermittir. Bütün öğretmenlerle askeri erka
nın ve zabitlerin de hazır bulunduğu bu konferansta hatip Lidya
lıların tarihini ve Sart tehrinin vaktile dünya üzerinde oynadığı 

rolü vakıfane izah etmittir. 

Antepte 
Mahsul 

Bu toplantıdan sonra ilkokul öğ
retmenleri tarafından Süleyman şe
refine bir çay ziyafeti verilmiş, ziya
fette generaller, doktorlar ve bütün 
öğretmenler hazD' bulunmuştur. 

Sart harabelerinde 

Biga, (TAN) - Şehrimize bağlı Yeni Çiftlik köylülerine ait i 
olan ve 40,000 dönüm kadar yer kaplıyan Ece gölünün kurutul- ı 
mauna tetebbüs edilmittir. Kurutulnıa ameliyesi, gölün suyunu 
Karabigada denize akıtmak suretile yapılacak, ameliyata su mü
hendisi Ahmet Çinarla mühendis Ekrem nezaret edecektir. 

Kurutma masrafı tamamen köylüye ait olan bu gölde tahminen 
50,000 kilo yılan balığı vardır. Bu balıklar tuzlanmak için bir mü
teahhide ıatılacak, gölden bu sene aatılan hasır ıazları da mas
rafa kartılık tutulacaktır. 
219 hisse itibarile, 1400 nUfuslu 1-:-

k~y halkına taksim edilecek olan j -~ -"""'"'1 1
1

1"1"
1 f 

gol yeri çok verimli olacak, köylüler ~ 

bundan yüzde yUz istifade görecek· • ~ 
tir: ~~rk kazmak. kanal açmak iş- ~ 
len koylUler tarafından emece ile ya ~ 
pılacaktır. t 

Denize yakın bir yerde büyücek ~ 
bir kanal açılacak, sular akarken ba- ~ 

lıklar bu kanaldan kolayca toplana- -
caktır. Kurutulma işi nihayet bir ~ 

senede ikmal edilmiş olacaktır. Ame ~ 

liyata bu~nlerde başlanacaktrr. ~ 

Bigada bina yazımı bitirildi t 
Uç yıldan beri devam etmekte o- ~ 

lan şehrimiz ve mülhakatı bina yazı- -
mı işleri nihayet bulmuştur. Birçok -
yeni binalara vergiler konmuş, kıy- -
metleri artanlara fazla vergi tarhe- ' 
dilmiş, kıymetten düşenlerle bütün ' 
bütUn yıkılmış binalann da vergileri ' 
tenzil ve terkin olunmuştur. 1 ' 

Burada bir de arazi yazımı komis- ~ ' 
yonu vardır. Fakat Biga ,havalisinin ~ ~ 
pek vasi olan arazisini yazmak bir \ ~ 

komisyonla başarılabilemiyeceğin - S -
den bina yazımı işlerinden kurtulan ~ ~ 
memurların arazi yazımı işlerine bak- ~ t 
mağa başhyacaklan söylenmektedir. ~ ' 

Kumral ve "lyah olarak iki cln!41 
\·ardır. Ter \'e yıkanmakla kat'iy 
yen çıkmaz, tabii renk veren ta-

nınmış yegane sıhhi saç 
boyalandır. 

JNGILIZ KANZUK JWZANESI 

BEYOGLU - ISTANBlJL 

kesbi katiyyet eylediği halde kocası 
müddeaaleyh kanuni müddet içinde 

. müşterek hayata dönmedii'ioden bo

şanmalarına karar verilmesi hakkill 
da ikame olunan dava üzerine mUd
deaaleyh Eyyuba tebliğ olunmak Uze 

1 
re gönderilen da va arzuhali suretlt 
merkumun Uç sene evvel Konyad& 
Aksaray tarafına ve oradan da meırı 
leketi olan Erzurum vilayetine git

4 HIRALIK \ 
tiği ve sarih adresi olmadığı ve bU 

suretle elyevm ikametgahı m~hul ol 

1 BAHÇELi APARTIMAtl 
Harbiye caddesi Sipahi Oca. 

ğı kat'§ısında GESAR apartı· 

manmın birinci katı kiralıktır. 
On iki odası, kalorifer, sıcak 

ve soğuk su tesisatı, asri kon. 
for, banyo, telefon ve hususi 
büyük bahçesi vardır. Taliple
rin Galata Tünel caddesi 48 nu. 

marada Mihran Gesaroğul'.ırı 
Tirarethanesine müracantlan. 

Telefon: 40308 

duğu megruhatile mübaşir tarafın .. 

' dan tebliğsiz olarak geri çevritrnil 
ve davacının talebile dava arzuhali 
suretinin ilanen tebliğine mahkemece 
karar verilmiş olduğundan işbu U&Jl 
tarihinden itibaren on gUn içinde e
sas davaya cevap vermesi lüzumu ve 
aksi takdirde muhakeme gUnU tayin 
edilerek muhakemeye bakılacağı da
va arzuhali suretinin tebliği makallll 
na kaim olmak üzere ilan olunr -

TURYAG 
TÜRKİYE YAG VE.MAMULATI SANAYİi LİMİTED ŞİRKETİ 

Vaziyeti 
Ertesi gün Halkevi tarafından Sar 

ta ve Salihliye bir seyahat tertip e
dilmi9tir. Srrf öğretmenlerden iba -
ret olan gezginler Kültür Direktörü 
Naili Özeren de dahil olarak otobüs
lerle Sarta gitmişlerdir. Turgutludan 
da kendilerine bir kafile daha katıl
mıştır. Bay Stileyman, burada hara
beleri, Diyana mabedini ve Akropol 
izerlerini göstererek izahat vermi~ • 
tir. Bundan sonra öğle yemeği yenil
miş, Salihliye gidilmiş ve Bay Süley
man tarafından ayni konferan~ Hal· 
kevinde tekrar olunmuştur. 

Birçok göçmen köyleri arazi yazı- ~ ~ 

mı görmediklerinden yıllardan beri ~ ~ , 
vergi vermemektedir Bu defaki yazım ~ • • · _, k' -

Gaziantep, (TAN) - Bu sene 
Tilayetlmizde mahsul vuiye+-...i iyi de
fildir. Bunun derecesini anlan ak i

çin geçı:ıiş senelerle bir mukayese 

yapm~k laznndır. 

Evvelki sene fıstık hasılatı 3 bin 
tonu bulmuş ve vilayetimize 1 milyon 
MO bin lira getirmi~tir. Bu mahı;ulün 
ancak 600 tonu elde kalmışt.r. Ayni 

eene zeytin mahsulü 7 bin tona yak
laşmışt.Yr. 

Maalesef bu sene, tabiatin acı cil· 
Teleri Gazlantebin ziraat vaziyetini 
arsmıstır. Mevsimsiz yağmurlar, 037 
b.im;alfttmı 600 ile 700 ton fıstıktan 
Ju1':n1 çıkartmamıştır. 193!5 ile 1937 

~ılla11 istihsalatı arasında 200 ton 
dan fazla bir fark vardır ki, mühim

dir. 
Bu sene, zeytin senesi olmasına 

rağmen zeytin istihsalatı da evvelki· 
lere nisbetle ancak yüzde yirnıi ile 
firmı 1:-E.ı; nisbetindedir. 

Kô.seler 
Kö_l}ünde Facia 
Balıkesir - Bir saat uzaktaki Kö

seler köyünde kanlı bir vak-.ı. olı~U§ • 
tur. 

Köy bakkalı Me!ımedin dillckdnmda 
üç masayı işgal edip klğıt oynıyan 
köy!Ulerden Hacı Ahmet oğlu Reşit 
ile baka! Mehmet arasında ç:kan kav· 
ga bUyUmUş, Reşit tabanca ilP. Meh
med1 bacağından, gırtlağın.dan, omc
zundan ve vUcudUnUn diğer muhte • 
lif yerlerinden yaralamıştır. 

d . , Necla Aytaç ısmıncıe ı 
an sonra bunlara da vergı konacak, ~ .. ~ 

husU8i muhasebeye bu suretle bir ~ bu guz.el yavru, Antep t 
hayli varidat temin olunacaktır. ~ Halkevinde verilen bir -

Arazi yazımı işlerinde kavgalı tar- ~ müsamerede bir müzik ~ 
l~lar da ölçülüp yazıldığı sırada ha- ' asını orkestra . rela- ~ 
kıki ·ft'L.: l ri · b 1 k '-ft- k .. l'" ı.. parç ~ 04.Jup e nı u aca • ~ı oyu- "' k · de okumu, ve bü ük t 
ler arasındaki tarla kavgaları orta- ~ atın Y -
da~ kalkacak, bu suretle mahkeme· ı muvallakıyet kazcınmı1· ~ 
lerın de işleri azalacaktır. tır. t 

1 
~,....,....~~~ 

tıklar Köyünde 
Bir Ceset 

Sındırgı - Işıklar köyünden Kara 
Ahmet oğullanndan Hasan oğlu Ra
sim, köyden yarım saat ötede. boğa
zından bıçakla kesilmiş bir halde bu· 
lunmuştur. Katil henüz belli değildir. 

Bakkalın hayatı tehlikededir. Reşit 
ve kendisini teşvik ettikleri anlagılan 
Çakır Reşit, Tevfik, Beytullah. Mus· 
tafa ve Ali oğlu Ahmet tevkif olun
muşlardır. 

Silifkede 
Mekteiı 

Çalışmaları 
srJfke, (TAN) - llçemizde tam 

teşkilatlı bir orta mektep, üçer sınıf

lı 25, be§er sınıflı üç ilkoktl vardır. 
Buruncu, Imam Uşağı, Akdere, lşık-
h, Koca.pınar, Çadırlı, Erdeıllii, Çift-

Huna mukabil sanayi sahasında va 
-tiyet iyidir. Uç bine yakın tezgah bil· 1 
Un gene, hiç fasıla vermeksizin, mal 

•etiştırmiştir. Bir sene içinde Antep 

izmirdP. Sıhhi Süt Satışı 1 
lik köylerindeki ilk okul binaları son 
planlara uygun bulunmaktadır. Taş. 
ucunda tam teşkilatlı bir okul binası 
yapılmaktadır. 

t.e 1 mi!yon liralık iplik sarfedilmesı. 
tezgahlarda ne kadar çok mal işlen
liğmi göstermektedir. Burada ıfoku
::narJJJk, kilimcilik, yalnız ·rurk:yed·~ 

!eğil, Amerikada bile rağbet bulacak 

lerecede iyidir. 
.Antep dokumacılrğmın her hangi 

ir muhtekir yilzilnden lekeıenmemc· 
ıi için tıcaret odası mühim tedbırler 
ıl .u§trr. Bundan böyle kilinılere ti
:a.ret odasınca "kur9un vurulacak,, 
>il tün t eferrUatı ınkı bir kontrol al • 
mda hlllundurulacaktır. YUn,erin f!V• 

ıafı, ıışlerin cinsi bu suretle yakından 
rıcelenince, bazı hilekarlar Ayintap 
nalı ısmi altında çürük mal çıkarta
nıyacaklardır. Beher kilim balyesi • 
ıeni taı;mat mucibince 85 kilo olarak 
esbit edilmiştir. 

'J'.ıt.-·t , lpe!s kaçakçılığını önlemek için t· 
k sanayii de sıkı bir kontro; altına 

-- . . J Merkezdeki Cümhuriyet okulu ihti· 
yaca kafi olduğu gibi lnönü, Sakarya 
okulları 1a tadil edilerek elverişli bir 
hale getirilmektedir. 

Vilayetin yeni biltçesine asri bir 
mektep binası daha yapılması için 20 
bin lira konulmuştur. Böylelikle Si
lifkenin mektep ihtiyacı tamamen te
min edilmİ§ olacaktır. 

Köy ve merkez okulları talebesinin 
eserlerinden mürekkep bir sergi Cilm· 
huriyet okulunda açılmıştır. 

Mektepler kapanmadan evvel Cüm
huriyet okulu son sınıf talebesi Tar

. sus ve Mersine götUrülmüş, oralarda 
ya,nılara deniz, tren, s~ma, f~i
ka ve saire gösterilmiştir. 

lzmlr belediyesi, ınhhl sUt me8eleslnl halletmek için yeni bir nlzamna. 
me bazırlamııJ ve 8Ütçülere de muayyen bir mühlet vermiştir. Bu nizam. 
nameye göre, süt satilan kaplar hususi şekilde yaptınlacak \"e musluklu 
olacaktır. Yukarki resimde, seyyar bir süt satıcısmm nJza.mnameye göre 
hıı.7frln.thıh 11iit ıilıml.A.nnı 2öriiYorsunuz. 1 

Dr. Rifat Çağll I 
Gure~a hastanesi sinir milte • 
ha.cısısı. Muayenehane: Ankara 

caddesi N o. 71 

'şağıdayazıh emtiayı imal eder ve satar 
Yemek yağları a Tuvalet sabunlan 
Rafine zeytln yağı 
Susam yağı 
Pamuk yağı 
ve diğer salata yağlan 

Sade yağları 
KOKOZ1N 
TURYAG 
MARGARİN 

Bezir yağları 
tnglllz kaynamış açık 
lngillz kaynamış koyu 
Türk çift kaynamış 

Çamaşır sabunları 
Zeytin yağdan ~·apılmış, 
MARSlLYA, DEVE, llALEY, 
ARAB \'e diğer cinsler 

TURAN banyo sabunu 
ROZMAR1 • FATMA • VERDA 
Gliserin 
ve Ulçh sabunlan 

Tıraş sabunları 
Tıra.' kremi 
Tıraş sabunu 
Tıraş tozu 

Diş macunu 
PERLODENT 

Tuvalet esansları 
Krem BAROSlA. 
Turyağı "ampuanı 
Tu\'8.let yağı 
Saç fiksatifl 

Temizleme tozu 
TURSlL çamaşır tozu w E C E 

Merkezi idaresi: lsfa.ıbul, Sirkeci Nur tlan No.3-14 

Fabrikası: T U R AN - lzmir 
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No, 70 Yaan: Zi)'a Şakir 

Eba Müslimin Mektubu 
HALiFEYE 
Dehşet Verdi • 

H akkmdaki gizli tertibattan 
~· tamamiyle gafil olan Eba 
hUk ıtn, ~ hareketi yeni Abbasi 
lrtica ~etı aleyhinde bir kıyam ve 
'an teli.kki ederek derhal Hora- · 
~ lhulunan askerlerin başına 
mu t g~çmiş.. Ziyat bin Salibe 
be thiş hır darbe indirmişti. Bu dar 
~u:ı kad~r süratli ve kuvvetli ol. 
\abiır:ı k~; i.silerden pek azı kurtu-
2iy ştı.. Başlarında kumandan 
lec at.ta olduğu halde, otuz bini mü 
~'\'iı Hicaz ve Yemenli asi, Ho
~askerlerinin ağır kılıçlan ve 
lerdı. teberleri altında can vermiş 

lıtr 'B:bt l.IUsJim, bu mühim zaferi de 

(~ktupla halüeye bildirirken; 
. .ıl E-ı..:'lmü . . ' +-•1 1 'l'aa • uuru mının .... .uu m ar 

dola tnda dökülen bu kanla.r~an 
~ YI ıon derece müteessirim. Fa
~ laltanatmızı ve hillf etinizi 
~ eden her tehlikeyi silihla 
~ IA!nak vazüe.m olduğıu için, 
l'Uın bununla müteselli oluyo
de ~Bu hizmetimin de nezdiniz. 
~dir edileceğine eminim. Ve 
bir . enUn. olduğum için, sizden 
ta l8tirha.nı.da bulunuyorum ... Ne 
~&.nberi hacca gitmek istiyo 
~· lieın, bu dini farizeyi üa et
~eın. de giderken Kfıfeye uğ
~ nıUbarek ellerinizi öpmek 
hanı nı.~88.a.de buyurmanızı istir-

ed.iyoruın.) demişit. 

E bl Müslimln bu mektubu, 
O ~ lfaureye dehşet vermişti. 
,.,....., U Yanında bblunan biraderi 
tel :e aııaı CU'er Milftl'firi d&ie-

lak; ~ah! ... Eb1 Müslim, mut
~1Y~t bin Salih isyanının iç
~ U oğrendi Haç bahanesile 

l:Ji'Ya geliyor. Bizi mahvedecek. 
ra.~k •. büyük bir ikorku eseri 
'1 hiaai ştı. Cafer Mansur da ay

Q Yata kapılıvermişti. 
'Vaziyet karşısında, uzun u
t\. nıUzakereye giriştikten son 

llihayet şu kararı vermişlerdi: 
-ş· ll'll l?ndi Eba Müslimin &r7JU8u-

tı.ı:adetınek; bilsblitlin şüphe, ve 
~ f~lAketi davet etmek olacak. 
J\>ertlnı bınaen hacca gitmesine izin 
~ eU. Hatta, sureti mahsusada 
~ Ya davet edilmeli. Buraya gel
~ ~· bir aralık kuvvetlerin
le.t rit edilerek bir hamlede kel 

Q UçUruluvermeli. 
lltıa~arar üzerine derhal Ebl 

( e cevap yazılmış; 
~~uz, büyük bir memnuni
d'lltl kabul edilmiştir. Ancak, hu
~ arı kuvvetsiz bırakmamak için 
t-c et.in~ kUçUk bir kuvvet ala
~lhıiz. Burada görüştUkten 

lıl hacca gidersiniz.) 
bit ealinde olan bu cevap, emin 
~ adanııa Eba Müslime ~ollan-

••• 

ilk Şüphe ... 

E: hl Miialim, bu cevabı okur 
!ftlph ~kuınaz, kalbine derhal bir 

e rırın; .. ti· 
- G '7 • 

tiıııde buıarip şey! .. Halüe, maiye • 
aı unacak adamların niçin 

oı ...... ___ . . 
den ~ ıstiyor? .. Acaba ben -
ili ınt ertdisıne bir fenalık geleceği 
il.kıp dU!UnUyor .. Yoksa, ibeni bir 
~~ikki ederek aleyhimde bir 

}).,..._, -~ nıi girişmek istiyor? .. 
v~i. 

~Yet, ÇOk ni.zikti ... Halifenin 

bir teh~taat etse, muhtemel olan 
ttbıe eye bile bile ve köril kö· 
~ v atrıını, olıaeaktı. Bu seyaha~ 
de, "~~:nıı, olsa; Halife nezdin
dedikod ...,ınanıan arasında birçok 
de?... Ular uyandıracaktı. Şu hal-

"u~ Musılın, birkaç gün düşün-
aı. sonra, ih A "'P ebni n ayet planını ter-
~ h fti. Derhal, sekiz C>in sUva-

&ıırlaJımaama emir ve.rmı, 

ti ... Bu sekiz bin sUvari, ikiye ayrı
lacaktı. Yarısı (Rey) şehrinde, 
yarısı da (Nişapur) da kalacaktı. 
Ve bunlar, gece ve gündüz hareke
te hazir bir halde bulunacaldar; 
şayet kendisinden bir emir gelirse, 
yıldrrmı süratile bu emrin icnw
na koşacaklardı. 

Eba Müslim; bunlardan başka, 

aynca bin süvari seçmişti. Bu se
çilen süvariler, Horasan alayları • 
nm en cesur, en tecrübeli, en 88.dık 
efradından mürekkepti ... Eh& Müs 
lim, bu bin süvariyi maiyetine ala
rak Kfıf eye hareket etmişti. 

M alife lle veliaht; en mahir 
easu8lar vurtaaile, Ebl 

Müslimin hareketlerini dikkatle ta 
kip etmektelerdi. tık sekiz bin sU.
vari.nin hazırlanmasından son de • 
recede tellş etmişlerdi. Fa.kat, Ebl 
Müslimin bunlan orada bırakarak 
yanında yalnız bin süvari 't>lduğu 
halde hareket ettiğini haber alır al 
maz, sevinmişler; yeniden tertiba
ta girişmişlerdi. 

KUfede, Eba Müslime ınuhteşenı 
bir istikbal merasimi icra edilmiş. 
ti... Halife, başta biraderi ve veli
ahti Cafer ile bütün saltanat hl.ne 
danını, ve hükumet erk&.nmı, Uç 
konaklık mesafeye kadar istikbale 
göndermişti. 

Eba Müslim; bu tantanalı mera
simi görünce; Halüeden şüphelen
diği için kalbinde bir nedamet 
hissetmişti. Bilhassa K\ifeye geldi 
ği zaman, yapılan tezahürat kı&rŞI· 
sında, artık kalbindeki bütün •üp
he ve vesveseler silinmişti. 

Halife, (Veziri i.li Resul) Unva· 
nmı taşıyan Eba Müslimi, çok muh 
teşem merasimle huzuruna kabul 
etmiş ... Elini öptürdükten sonra; 
oturduğu sedirde sol taraflll4L geçir 
mişti. Sağ yanında da veliahdi ve 
biraderi Cafer Mansur bulwımakta 
idi. 

EbA. Müslimin KUfeye gelmesi, 

ayni zamanda halka da büyük P.:>ir 
neşe ve heyecan vermişti. Binler
ce halk, davullar, defler, kudüm 
ler, dümbelekler çalarak; yüksek 
seslerle tekbirler alarak saraya 
gelmişler .. Hatipler ve f&lrler, sa
atlerce süren nutuklar ve şiirlerle 
Ebi. Müslim hakkında methiyeler 
söylemişlerdi. 

Eba Müsliın, bütün bunlar-
dan büyük bir nqe ve memnuni
yet hissetmişti. Fakat ayni zaman 
da; Halife ile Veliahdin haset ve 
endişe duygulan da büsbütün ha -
rekete gelmişti... Tabiidir ki, hal:. 
km bu derece muhabbet ve hür
metine mazhar olan bir adama su
ikastte bulunmak şöyle dUl"8un, o
na eğri bir gözle bakmak ~ile, çok 
vahim hi.diselere 90bebiyet verebi
lirdi. Onun j.çin EbA. Müslim aley
hinde düşünce besliyenler, dişlerini 
gıcırdata gıcırda.ta, sUkfı.t etmek 
mecburiyetini hisseylemişlerdi. 

Sarayda; ziyafetler, eğlenceler 

biribirini takip etm~ti. Pehlivan • 
lar güreştirilmiş; harp oyunlan 

tertip edilmişti. Ebl Müslimin ma
iyetinde bulunan Büvarilerin gös • 
terdikleri maharet, herkese hayret 
vermişti. 

Böylece on gün kadar geçtikten 
sonra; artık Ebl Müslim (Mekke) 
ye hareket için izin i8temi9.. (Emi 
rülhaç) (1) lık memuriyetinin ken 

dieine verilmesini 
halifeden istir • 
ham eylemişti. 

Fakat Halife; 

- V&b, vah .. 
Biraderim Ca _ 
fer de Hacca gi
decek. Bu vazife
yi daha evvel 0 

benden iste.ınişti. 

Ben de kendisine 
vermiştim. Şimdi 
geri almak na.mı 
olur? 

Diye cevap ver 
mişti. 

Ebl Müaliın, bu 
cevap kal'1ısın • 

da birdenbire ir
kilmi§ti.. Çlinkti; 

Caferin, kendisi ile beraber hacca 
gitmesine hiç bir mlna vermenıif
ti. Sonra .. Ne olursa olsun; Halüe
den istirham ettiği birşeyin bu şe
kilde reddedilmesi, ona pek garip 
gelmişti. Daha eonra.. Kendiainin 

bin süvarisine mukabil, veliahdin 
beş bine yakın atlı; ve onun iki 
misli raddesinde hacı ile harekete 
hazırlanmUI da, Ebl Müslimi u
yanık bulunmıya eevketmişti. 

J 

~~, 

Pia; ; 
~ 
~ •• ve guneş ~ 
~ 

~rhk plaj mev•imine gir-'-

~
ik. Talil günleri plajlara~ 
QfCnacağıı:. Bu müna.ebet-~ 
e buraya birkaç layJalı: 

!
, tav•iye notu yazıyoruz: ~ 

1 - V ücudünüzü güne-~ 
fİn kızgın ıııiı alhnda laz-~ 

'la yakmayınız. ) 
' 2 - Suclan çıkıp ı•lak~ 
'vücutlünüzü hem gÜnf!f,
~hem de rüzgara karıı tut-~-

A rtık; kuvvetlenen ,üphelere "mayınız 
rağmen, Ebi. Mllalim zerre ' 3 .Pl A "ti ·· J ·· ·· - aı a vucu unu-" 

kadar tellf göatermemı..,ti. Yalnız ı:ü yakarken yağlı kremler-~ 
maiyetindekilere; dalma dikkatli, ,. 
ve en kUçllk bir tHınıH lidıd&*le tl en fazla miktarda kullan--
muka.bele edecek ftsiyette hasır ~nız. t 

4 .. 

Sağhk için, 
Güzellik için 

Beden Hareketleri 
Kadınların vücut güzelliğile uğratan müteha1111 doktorlarna 

yeni yeni kaideler tatbik ebniye batladıklarını görüyoruz. Bir in. 
giliz doktoru, vücudün muhtelif uzuvları için yepyeni sistemler 
üzerinde ehemmiyetle durmaktadır. Doktorun bu yeni sistem
lerde ehemmiyet verdiği nokta, kadın vücudüne güzellik temin 
etmiye çalıtırken, bu it için tatbik edilen hareketlerin ayni za• 
manda sıhhi de olmasıdır. Çok Jtolay olan bu hareketler vücudüa 
hem sıhhatini takviye ediyor, hem de güzellik temin ediyor. Şim
di bu hareketlerden bilhuaa bacakların düzgünlüğüne ait olanını 
size tarif edeyim. Bu tarifleri okurken yukarıki resimlere de ba· 
karak kendi kendinize nasıl tatbik edebilecejinizi kolayca 
kestirirainiz. 

bulwımalan için emir vermifti. 4 - Deniz in•anı çabuk~ 
Ayni zamanda halifeye de: acıkhnr. Buna aldanıp mi-- ~ - SırtUstU yatmız. Kollarınızı uzatınız ve dizlerinizi bükUnüz. Sonra 

ti • • ltul tloltl - sag bacağınızı kaldırmız ve yukarıya doğru uzatınız, sonra indiriniz. Sol 
(Arkul var) ~~,!ı_;:, baçağmızı da ayni şekilde kaldırıp in diriniz ve bu hareketi yirmi kere 

ı-"" 1 tekrar ediniz. Bu hareketleri sabah akşam tekrar etmek son derece fay. 

1 iL o k M A N : ... ~ ':ın;:::m;-::~:=~~:::::~:=~;~~ 1 dalıdır. Ayni hareketi iki ôacakla da yapmak mUmkündUr. ; ··=~;:::::~-- .• ·=· ::::::::::::::::~::::::~==~=:::::~:· .. 
~ ••••• =::::-;.-::: ::--:::.~=::=::::~::::::::::::::::::;:;:::::::: 2 - Ayakta durunuz. Sonra sol topugunuzu kaldırınız ve parmak 

~~f;~~~*:!::l::~~=~lı~ M E K ı• M ı N uclaı:nızı bası~ız. Sol topuğunu.z~ yavaş yavaş indirdikten sonra ayni ha,.: 
:'v:·:·~~::=:::;:::::::::::=:::::::':~:;:=::::::::::::~~~ reketi sol ayagınızla tekrar edinız. Bu hareketi yirmi kere yapınız 
~~==~===~~'$:~i-:~=:~::::::9(.~;$:!~~~:=:=~::::& 

<??> G l!!J T LE R i ~ı~~~~~;fü~;~~i;fü~fülfül~~ı~~~~fü~~~~ı~~~~ıfü~ m!rtebes~~ı~~:!~~~n:~n:: ~~~~rm;:~~~:d~~~~0~e ~~af~~~z~'!r~ 

Sinirlilere 
Sinirli mbaç, pek uzwı bir f88d· 

dır. Bu fuıl, öteki mbaçlal' gibi 
bir defada hüliaa edllemes. Bir ke
hı alnlrlllerln huta olaıılanm. has 
ta olnuyuılarmı ayırmak JbııDdır. 
Duta olanlarmm da birçoğu, has
ta olnuyanl&r gibi, aramızda dola
IU'lar. Fakat hekim gözüyle, onla. 
ra sadece slnlrll, Bağlam nıtsaçta 
bir adam demek mtlmldbl değildir· 
Araya hastalık sözil karqmca - he 
le sbıtr lıutabp olunca • onmı tür· 
lü tttrlti çef!Uerl olduğunu tahmin 
edenini&. 

Duta deallemlyecek sbılrlUer de 
blrlblrlerine btiabüttin ~· 
Onlann U'Ulllda da Ud törltl ....., 
&YD'mak zanuidlr. KlmWnln llDir 
lerl gevıek olur. Klmklnde de tllılr 
ler dalma gerglncllr. 1Jd törlüstille 
de •bılrU demek cabdlr, çünkü si· 
nlrlerln aksi ameli ptdetll olur; ı .. 
kat ba tlddetbı aebebl Ud ttlrlöle
rinde batka bafkMır. 

Ge""*11kten alnlrll olanlanD ytl 
zline baktıjmıs vakit, benlderlaln 
ll&l'Olltırak, ytlderbün çlsglleri dtt· 
tük, ba1otJanmn dalma kederli, do· 
daldamım ince ve dalma aedık 11 .. 
de eder gibi, yauklarmm baee, çe
nelerinin sivri oldata gösttntbe çar 
par. 

7ıat.en blittbı vtleutlerlnbı ltltıme-
11 de ylialerbıln lfadeebıe aygmıclur. 
Teneffüalerl ayıl, ytlrelderi •J'lf, 
BMlerl ima, hareketleri idi~ olur. 
Göz gibi, bı91UlDl rahunmı bir pen· 
ceresl demek olaa, elleri de sofok 
cansızdır. 

Bu ali.metlerin hepal, sinirlerin 
gevıekllğlnl ,yorgunhığuno göate • 
rtr. Bu ttlrlti slnlrlDerde, herkeste 
bulunan ihtiyat sinir kuvveti pek 
ın•m11tır. Ondlll aarfedllen her 

Gelince ... 
p&rçanm yerine konulması Uzuıı za 
mana bağlıdır. Bundan dolayı, o 
türlü sinlrlUer ~ok uyunuya müh -
taç olur. Zaten kendi hallerine ka
lınca öyle de yaparlar. 

Onlarm karakterleri de sinirleri. 
nln gevşekliğkıi gösterir. Ta.biatleri 
daima ma.Jızwı, kederlidir. Az söy
lerler ... Havadan nem kaparlar, çe
kingen, korkak olurlar. Her §eyin 
fena taraflanna bakarlar. DUnyayi 
kara görürler. Ba§kalarma emnl -
yetlerl olmadığı gibi kend.llerlne de 
lthnatıan yoktur. Dalma mahcup 
ve insandan ~ olduklanndan 
Ya.huzbğı severler ve yalnız kaldık
ça da dalma kederli neyler dtişii -
nürler. Vesvese, ıttphe onlann tabii 
balleridir. 

Duygulan geç, fakat şiddetli O• 

lur. Ancak bu ılddet meydana ~ık
maz. Sadece onlann teessörlerlnl 
arttmr. Drtan1an görünce, onlan 
sakin, vurdum duymaz, sanırsınız. 
Halbuki o zavalb ne kadar ıstırap 
çeker! 

Faaliyetleri azdır. Hareketi pek 
sevmezler. Fakat bir kere ite baş
laymca, iradeleri lmvvetlldlt'. Ya
vat yavq itlerine devam ederler. 
Btlytlk ifler gömıllt ilim adamlan. 
mn, derin fikirler blrakmış filozof. 
1ann blrçop bu .mlsaçta olan abılr
lllerdlr. Darwbı gibi, ı. ı. Bouaaeaa 
glbL 

Böylelerinin her ttlrlti rahatmz -
bldan ...-ıer1n zayıflığından gelir. 
Onun .için rahat.salığı te&kln eden, 
fakat slnlrlert daha zayıf dU~ 
ll~lar onlara sonradan zarar verir 
ler. Bilakis sinirleri kuvntlendlr· 
mek llmndır. Pek zayıf olmıyanla
ra deniz kman havuı, pek zayıf o
lanlara yttksek yerlerin ba~ı. 

mas eder etmez sağ bacağınızı ayni şekilde kaldınp indiriniz. Bu hareketi 
her bacakla onar kere yıapmanız 18.znndır. 

4 - Sağ yanınıza yatınız. Boynunuzun adalelerini fazla yormamak için 
başınızın altına bir yastık koyunuz. Sol elinizi yere dayayarak müvaze
nenizi temin ediniz sonra sağ ayağınızı mümkün olduğu kadar uzatınıs 
ve' geri çeviriniz. Ayni hareketi sol bacağınızı tekrar ediniz. Bu hareketi 
de yirmi kere tekrarlamak laznndir. Bütün hareketler vUcudun ve bil· 
hassa bacakların güzelleşmesine yardım eder. 

Not- Bacakları şu şekilde masaj ediniz: Parmaldarmız bacağınıza ta.. 
yik etmemeli ve yavaş yavaş hareket etmelidir. Aşık kemiğinin etrafmcl& 
yuvarlaklar yaparak masaj yapınız. 

Çember Oyunu Merakı 

Çember oyıunu A vrupada kadınlar arasında salgın halindedir. Blrvc* 
şehirlerde kadınlar arasında yeni yapılan bir çember oyunu mUsaba • 

kasında genç bir çifti, belki de hayretle, seyrediyoruz. Kadınların bu 9e1m
ber oyununa, vUcutlerine güzellik kazandırmak için merak saldırmış ol
duklannı da ili.veye lüzum yoktur sanırız. 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Doktor ; ~,r~ 
'031- lo) 

Cemale'nin 
Goriisleri 

' (Başı 1 ncide) 
retmen, çocuğun çok sevdiği bir arka
daş, bir ağabeydir. 

;üneşin ve F enerbahçenin mütekcıitleri devre arası dinlenivorlar 

Ben bu güzel ruhu Amerika ilk· 
mektebinden başka hiçbir yerde gör· 
medim. Türk ilkmektebi Amerikan 
mektebinden sonra geniş ve ferahlı 
bir demokrasi ruhuna en yakın gelen 
mekteptir.,, (Spordan Mabaatl 

Galatasaray Dün Bir gazetecinin yanlışı 

O oktor Cemale, bu takdirine 
rağmen Türk müesseselerini 

Irakta taklit etmeyi düşünmüyor.Her 
memleketin kendi mektep tipini, ken
di bünye ve ihtiyacına göre inkişaf 
ettirmesine, bununla beraber komşu
ların ve içtimai bünyece yakın vazi
yette olanların gidiş ve tecrübı=sin • 
den istifade edilmesine taraftardır. 
Gazete muhbirlerinden biri, Irak1ı mi
safırin bir mülakatım cam istediği 
gibi değiştirmiş, Doktor Cemaleye: 

MaglQp Oldu 

1 

1 

1 

' 1 

l 
) 

(Başı 6 mcıda) 
nk devreyi bire karşı sıfır ile 

mağliip bitiren Galatasaraylılar ay
ni kadroyu muhafaza ederek ikinci 
devreye girdiler. 

nk dakikalardan itibaren başlı. 
yan Gcı lata.sarayın beraberlik gay
reti semere vermiyordu. Muhacim -
ler bir aksilik neticesi, biribirlerini 
bulamıyorlardı. Bülent açıkta, pas 
alamıyaccık kadar, rakip yan mu
avinin arkasında kalıyor, Eşfak bir 
türlü ka1abahktan çıkamıyor, Sü • 
leyman topları kaybetmekte devam 
ediyordu. Ankaragilcü, Galatasaray 
muhaciminin aksadığı bu dakika -
lardan istifade ederek sağdan bir 
akınla Şükrilnün ayağı ile ikinci 
golü çıkardı. 

G alatasaray muavinlerinin çok 
ilerlemiş olmasmdan istifade 

eden Ankaralılar ilerlemedNer. Ka
lenin önü karıştığı sıralarda sol 
muav~ yetişip üçüncü golü a.ttı. 

Galatasaray forvetleri her işin 
kendi başlarında olduğunu artık 

farketmiştiler. Maçın mukadderatı 

ayaklarına bağlı i<ii. Hakikaten o 
bildiğimiz Galatasaray alevlenmele
rile parladılar. 

Kısa fasılalarla iki gol çıkara -
rak taraftarlarını ümitlendirdı:er 

Maçın bitmesine on dakika kalmış. 
tı. Beraberliği temin edemeden sar
fettikleri gayretten gevşedikleri sı
rada, Ankaragüçlüler dördüncü gol 
lerinl de afarak galibiyeti sigorta
ladılar. 

Fenerbhçenin Dünkü 

Bayramı 

(Baııı 61ncıda) 

On beşinci dakikaya kadar çok 
sıkı şekilde devam eden oyun Ra
picfın hakimiyeti altına girdi. Fa • 
kat Fener müdafaası glizel oyunu 
ile gol fırsatı bırakmıyor. 

26 mcı dakikada Fikret kale ö
nünde müsait bir fırsat yakaı1adı. 

Fai<at çektiği şütü kaleci meharet
le tuttu. Mukabil hücuma geçen Ra 
pidliler sağ içleri vasıtasile Necde
tin boş bıraktığı kaleye tekrar to
pu sokarak tekrar galip vaziyet;ı 
geçtiler. ) 

ci 
d ;on goller 

B u sırada Binder, otuz met~-
1' den anl ve sert bir vuruş 
it yaptı. Top ilerde bulunan Necdetin 

elleri arasından ağlara takıldı, bu
/! 

nu biraz sonra sağ için kafa ile yap-
tığı dördünctl gol takip etti. !kinci 
devrede kısa fasrlalarla yapılan bu 
üç gol san l!civertlilerin üzerinde 
fena bir tesir yaptığından top. ı mü

tt temadi yen A vusturyalılann ayak • 
larmda dolaşıyor. 

1 Meşhur Binder, Meta önü boş o-
11 larak oynuyor ve rahat rahat pas 
f 4 dağıtıyordu. Son dakikalara kadar 
it tu şeküde Viyanalılarm h!kimiy'?-

ti altında cereyan eden maç sol a.
)1 çığın yakaladığı son fırsatı kaçır -
ıi masile 4-1 Fenerin mağlfıbiyetile 
ll 

nihayet buldu. 
8 
>i Fener takımında başta Mehmet 
:ıı Reşat ve fikret olmak üzere Şaban, 

Y~ar güzel oynadılar. Hüsamettln 

oynadığı müddetçe vazifesini yap

tı. 

Feneri büyük bir farkla yenmiş 
olmasına rağmen Rapid yüksek bir 
oyun göstermemiştir. Içlerinde sol 
müdafi, merkez muavin, sağ açık, 

Ser bir çarpışma 

Sekiz41er 
Turnavası 
Birinciliği 
Ankaragücü • Galatasaray ma -

çından evvel oynanan sekizler tur
nuvası birinciliğini tayin edecek o

lan maçı Galatasarayın sabık mer
kez muavini Nihat idare etti. 

Beykoz - Süleymaniye arasm
da geçen bu maçta Beykozulular 
birinci devreyi 0-2 galip bitirdi
ler. !kinci devrede Süleymaniye 1, 
Beykoz !l gol attılar. 

Neticede Beykozlular 1--4 galip 
çıkarak sekizler birinciliğini ka • 
za.ndılar. 

"Türk müesseselerini taklit tarafta· 
rıyını,, yolunda bir söz söyletmiştir. 
Bir gazetecinin işini baı;ıtan savma 
bir surette telakki etmesinden ve an
lıyamadığını uydurmasından ne ka
dar mahzurlar çıkacağına bu hadise 
de bir misaldir. Bu yüzden boş ye-re 
bir misafir rahatsız edilir, kendi va
tandaşlarının gözünde müşkül bir 
mevkie düşürülür, beraber çalışma
nın ahenk vesevgisine milli izzeti ne
fis meseleleri karıştırılmış olur. 

Kendimizi tanımak ihtiyacı 

D oktor Cemalenin mektepleri· 
miz hakkındaki görüşü çok 

dikkate değer. Bu görtiş, mektep i§· 
!erinde: ytiksek ölçüler kullan.ı.biı~en, 

dilimizi iyi bilen, içtimai şartlar1ruız1 
ka vrıyan bir terbiyecinin uzun tet -
kiklerden sonra vardığı kanaati ifa
de etmektedir. 

Iraklı terbiyecile olan uzun görüş
mem beni çok düştindilrdü. Her gün 
b\r çok ecnebiler bizi ziyaret.e geli
yorlar. Gördijklerini kitap, mak~e 

şeklinde bütün dünyaya duyuruyor
'.ar. Fakat biz kendimiz, inkişaf yo
lundaki yürüyüşümüzü tam bir su • 
rette görmiye ve anlamıya kafi de· 
rücede kıymet vermiyoruz. Türkiye 
halkı, memlekette olup bitenle!" hak
kmda günü gününe malumat alamı
yor ve kalkınma hareketinin süra ti 
ve neticeleri hakkında şuurlu bir fi
kir sahibi olamıyor. 

Maksat, kendi yaptıklarımxz kar· 
şısında hayran kalarak memnuniyet 
i~inde uyuşmak, kalmak değildir. 
lı:alkmma işinin henüz başındayız. 
Memleketin kendini normal bir halde 
duyması için hudutsuz emekleri! ve 
gayretlere ihtiyaç vardır. Fakat bu 
çetin i§te kuvvet ve şevk duymamız 

BAŞKURT 
Çatal Ma,ık ve Bı~akları 

Avrupanm en yuksek markalı ÇATAL KAŞIK 
ve BIÇAKLARINDAN fark!m: ve hatta onlara 
faildir, Alpakadan yapılan BAŞKURT mamulatı 
en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve 
kuJJamşlıdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, EG. 
RILMEZ, KIRILMA~, PARLAK.LiGi kaybet. 
mez. Yerli Emek, yerh sermaye ve yerli işçi ile Be. 
l'iktaşta iskele yaııundaıld fabrikadır. Dünyanın en 
güzel ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI 

YAPILIYOR. 
BaJkanJarda dahi eşi olmıyan 

Fabrikamı7A Bütün mekteplileri grup halinde tet
kikat yapmağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKUR~ 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse 

reddedlnlz ve ısrarla B A ş K U R T Mamulatuu arayınız. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llCinları ı 
Tahmin edilen bedeli "4878,, lira "78,, kuruş olan "45384,, kilo ekmek, 

18 Haziran 937 tarihine rastlıyan Cuma gUnü saat 14 te kapalı zarf usu
lüle alınacaktır. . 

Muvakkat teminati "365., lira "91,, kuruş olup şartnamesi komisyon • 
dan her gün parasız verilir. 

lsteklilerin, 2490 sayılı ka.nunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka 
palı teklif mektupla.mu en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Ka.sımpaşada. bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukaıbilinde ver -
meleri. (3156) ~ 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen bedeli (10) ku~ olan (10000) kilo süt 

22/ Haziran/ 1937 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 de açık eksiltm~ 
wmlüle alınacaktır. 

Muvakkat teminat (75) lira olup şartnamesi komisyondan her gün 
parasız olarak verilir. 

Iste.klilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 

Parfömlerin istihzar edildiği Fran 
sanm Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatin çiçekleri merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be-
yazlatmak ve güzelleştirmek husu

sunda şayanı hayret hassalarID.l bi • 
lirsiniz. · ı 

''Sir Aseptik', tabir edilen bu şaya 
nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hu 
lasru)ının cild üzerinde sihramiz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatf.ıik ediniz. Cildin sert ve krrmızı 
dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana
mıyacağmız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılacaksmız. A- ı' 
çık mesameler, siyah benler, kırmı-
~lrk lekeleri ve tenin gayri saf bü- ı 
tun maddelerinin tamamen zail oldu-
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü • 
zün gençlik gilzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, omuz-

1 
larda, kol ve ellerde dahi kullanma- 1 
ruz lazımdır. Kolay, prattik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu "Sir I 
Esepti.k,, bütün eczanelerle ecza depo 
larmda satılır. ı 

için şimdiye kadar yaptıklarrmızırı 

verim verdiğine ve doğru bir istika
nıette ytlrlldüğümüze kani olmamız 

lazımdır. Itiraf etmeliyiz ki, gazete
lerimiz her gün yürüyen ve değişen 
bir memleketin canlı havasını okuyu- I/ 

culara duyurmuyorlar. Kendi ken
dim izi tanımamızı ve görmemizi te- j 
min vazifesini görecek olan diğe-r mü· 

esseseleriınizin çalışmalarında ve fa
aliyetlerinde de bu baknndan büyük 
bo§luklar vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

saatleridir. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mükafat 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
~azcteler, mecmualar . ' kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Y enf Çocuk Ansfklopedist 

7. 6 - 937 === 

Hayatta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 

Gaason i•mincle bir müellil hayatta muvallakı
yetin bütün anahtarlarını aşağıdaki kitaplarda ver· 
miştir: • ideal Büro 

Bu kitap bürolarınm it çı· 

karma kudretini artırmak 

iatiyenler, için kısa, fakat a· 
meli bir kitaptır. O size az 
masraflarla çok it nasıl çı· 

karılabileceğini gösterir. F e
na ve yanbt büro uıulleri 
yüzünden geri kalan, hatta 
zarar eden veya batan mües
seseler aayılamıyacak ka· 

dar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak için7a· 
zılmıttır. Fiyatı 50 Kuruş. 

• Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Ga11on diyor ki: 
''T etkika bm neticeıinde 
gördüğüm hakikat tudur İci, 

her tacir bu kitapta gö.ter. 
diğim usulleri tatbik etmek 
ıuretile bir iki ıene gibi kısa 
bir zaman içinde müıtterile • 

""ı- \of+. 'P'ı rin adedini bir mitli arttı • 
... , "'~ rabilir. Mütteri arayıp bul-

mak bir aan'attrr ki, bunu 
pek az kimse bilir. Ben bu kitabımda size bu san' 
ati öğretiyorum.,, 

~ 

Fiyatı 50 kuru, .• 

• 
Talih Sensin 

Tali hini ba,ka yerlerde ara· 
ma. Talih bizzat sesin. Elve· 
rir ki bunu bile.sin ve bun -

dan iıtifade edesin. Talihini 

baıtka yerlerde anyanlar, ha· 

fifler, zavallılar ve mağlup· 

!ardır. Bu kitap ıize talihi· 

nizi öğretecektir. Fi 75 Kr. 

• 
Kendini 

Tanır mısın? 

•~4 ~. Dünyada en mühim teY İn· 
> •• fi sanın kendi .-arhğıdır. Bü • 

? ! Vi ; tün öteki feyler teferrüat • 
9!1Br-'"' tan ibarettir. Kendinizi ta • 

nımak istiyor musunuz? 
' 

Y 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 
varlığınızı, kendi husuıiyet· 
lerinizi tanımanın ve bun • 
lan iyi yolda kullanmanın 
ıtrrını öğrenmek iıtiyoraanız 

bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 
8 

Müşküllerle 
Mücadele 

Dr. Gasson diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurul-

muştur. Bunun gayui, bir 
çok iş sahipledini mahveden 
atalet ve korkaklığı berhava 
etmektir. Bu kitap cesaret • 
lerini kaybetmek üzere olan
lara kurtuluı yol ve vasıta • 
larını gösterir. Bu kitap 

mü~külJeri yenmek istiyen 
herkes için yazdmı,tır. Bu kitap boş aözler, "evet 
efendim, hakkınız var,, "batiistüneler,, kitabı değil
dir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çareler 
kitabı yazdım. Fiyatı 75 Kuruf. 

• Doktor Gcuıon'un bu •aylada gördüğünüz eaerleri-
ni idarehanemizclen alabilirıiniz. lstanbulda bulun
miyanlar, bedellerini poıta pulu olarak idarehan•. 

mize gönderebilirler. 

ISTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 
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150 - 200 Lira aylıkla Kontro

lör ahnacaktır 
lktısat Vekaletinden : 

1705 ve 3018 . lıUk.. . numaralı kanunlara müstenit nızamname ve kararname 
T u~erı dahilinde ihracatı mürakabe te§kilatı için memur alınacaktır. 
1 a ıplerin haiz olmaları lazımgelen vasıflar şunlardır: 
2 - En az lise veya bu derecedeki ticaret mektebi mezunu olmak, 

3 : A_skerliğini yapmış bulunmak, 

4 _ 3o yaşından yukarı olmamak, . 
lunnı Memı~.kctin her mıntakasında vazife görmesine sıhhatca manii bu 
tebi atna.k Yuksek lktisat ve Ticaret, yilksek ziraat veya mUlkiye mek -
kaç vey~ hukuk fakUJtesl mezunu olmak, yaibancı dillerden bir veya bir 

y rıu bılm:k tercih sebeplerindendir. 

1 'llkrıdaki vasıf ve şartları haiz olan talipler müracaat istidalarma: 
l1nda~~oğum tarihleriyle bulundukları işleri ve son vazifelerini ve hakla
CUın . ımıerden malumat alınabileceğini de göstermek üzere kısa bir ter-

2 eı haı varakası. 

3 - T~sil dereceleriyle Askerliklerine aid vesikaların suretleriniı 
toğr; Nihayet 1937 de çekilmiş iki adet kartpostal ~UyüklüğUnde boy f o

'l'au annı eklemelidirler. 
çe Uıt~ler arasından istenen vasıf ve şartlan en çok haiz olanlar Vekllet
tince 

1 
as kursuna devam etmek üzere seçilecek ve bunlara kul'8 mUdde -

l<Ursoo lira aylık ücret verilecektir. 
?in ihr l Temmuz 1937 de başhyacak ve iki ay kadar sün:cektir. Taliple
bir ı:n ısas kursuna iştirak için hiçbir manilerinin ve serdedilecek herhangi 
dan aıe:etıerinin bulunmaması şarttır. Kursa girmesi kabul olunanlar • 
buı ' vt~letçe tayin edilecekleri mahallere itirazsız gitmeği önceden ka • 
liye:: edıklerine dair taahhütname istenecektir. Ihtisas kursundan eh -
başı aıne alanlar kadrodaki ücreti 200 lira olan kontrol memurluklarına 
lteı ~r~~ta 150 lira ücretle alınacaklar ve memleketin muhtelif ihraç mer 

lS ~lı~a.nlannda istihdam edileceklerdir. 
Bat\' k~ııran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan mUracaatıarm ikti

e aleti lç Ticaret Umum Müdürlüğüne yapılması lüzumu ilan olunur. 

~--------------(1442) (3193) 

1 Kültür Bakanhğından : 
ca, ~rta okullarda türkçe, tarih - Coğrafya, riyaziye, tabiiye, Fransız 
Pllac .. ı. ca ve lngilizce öğretmeni olmak isteyenler için bu yıl sınav ya

-.tır. 

ca~; Snıavlar 1 Eylül Ç~amba günü lstanbul Universitesinde başlıya-
3 . a;- Sınava girmek isteyenlerin: 
~) - TUrk olmaları, 
C) = 2~ den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmam~lan, 

kuın· liUsnUhal erbabından oldukları, cinayet ve cunha nevinden mah -
ın~~etl~ri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya idare heyetinden bir 
lnUst ata ıbraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayrttan 

b) esna olup mensup oldukları daire amirinn vereceği vesika kifidir. 

l'ıııd - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vücut arızala
:e)an Ballın .olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

?lluadi~ az lıse ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların 
o~ tahsil görmüş olmalar:ı, 

llk et ~nıen okullarından mezun olanların en az ki ders senesi öğretmen
.j nıış bulunm!_lan gerektir. 

(!~Gerek sözIU ve gerek yazılı sınav sorulan Universlte ve Yüksek 
llundanen okulu talebesinin takip ettiği ders müfredatından seçilecektir. 

a başka smava gireceklere pedagojik sorular da sorul~aktır. 
l. itı; ~a.nızetıer smavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun 
lıı.eı:ı. klrıaddesi.nde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğret-

6 ° Ulu Yar öğretmenliğine atanacaklardır. 
taca'; Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa mU 

A.) t edeceklerdir. Bu lstdaya şu veskalar ballanacaktır. 
il) - NUfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 

but 
11 

- Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesikalarmm asıl ve ya 
C lltetıeri, 
t>;-liUsnUhal mazbatası, 

l'aJ>o - Mahalli Kültür idaresinden nümuneslne tevfikan tasdikli sıhhat 
tlru, 
~) - Mahallt KUltUr İdaresinden tasdikli ve Fotoğraflı fş, 
n -.ı\ltı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan, 

u Ves·k il · olnıaa 1 alarm en son 1/ 8/ 1937 tarihine kadar Bakanlığa gönder mış 
1l1Usb·~ la.zınıdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı 
tıılını 1 

esj noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele ya-
~ktır. (1455) (3191) 

~~nkara Beled ıyesinden : 
?ilta.g

1 
~tada yevmiye 100,000 ekmek yapabllecek kudrette bir ekmek fab

"~elın~ına talip olanların tekliflerini ve kataloklarını bir ay zarf~da 
bu nıu~rı evvelce ilin olunmuştur. Vaki olan muhtelif mürcaatlar Uzerıne 

..................... 
lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaah llAnları .. ________ _ 
Tümen Merkez birlikleri için 193 

ton sığır eti kapalı zarfla 14, 6, 1937 
saat 15 te alınacaktır. Muhammen 
bedeli 52110 lira ilk teminatı 3856 li
radır. Şartnamesi 261 kuruş muka • 
bilinde alınabilir. Teklif mektuplan 
saat 14 de kadar kabul olunur. lstek
lilerln şartnameyi görmek üzere her 
gUn ve eksiltmiye iştirak için belU 
glin ve saatte teklif mektuplan ve 
kanunun 2, 3 Uncu maddelerindeki 
vesikalarile Lüleburgaz Tümen ısa.tın 
alma komisyonunda. • bulunmala. 
n. (711) (2~) 

• • • 
Ankara harp okulu ihtiyacı ıçin 

1680 ton yerli kok kömürünün 16-6-
937 Çarşamba glinil saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Kok kömürUnUn tutan 45360 lL 
ra olup muvakkat teminatı 
3402 liradır. Şartnamesi 227 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. ts 
teklilerin kanunun 2 ve 3 Uncü mad
delerindeki vesika ve teminat mak
buzlarını havi teklif mektuplarını iha 
le saatinden bir saat evveline kadar 
Ankara levazun amirliği satınalma ko 
misyonuna vermeleri. (717) (3043) 

• • • 
M. M. V. ince bu sene muhtelif yer

lerde yaptırılacak büyük askeri bina
larla hastanelerin kalörifer, mutbah, 
çamaşırhane, etU temiz ve pis su, e
lektrik, banyo gibi sıhhi tesisatın 

plan ve projeleri yaptınlacaktır. En 
muvafık olan ve beğenilen proje ve 
planlara M. M. V. letince 500 lira ve
rilecektir. 

Yapılacak işlerin bina plan ve pro
jeleri M. M. V. inşaat şubesindedir. 
ihtisası olanlarla istekli firmaların 
Ankarada M. M. V. inşaat şubesinden 
izahat almak Uzere mt.ıtehassıs mu -
hendislerle mezkur Ş. Md. ne müraca
at etmeleri. (H. 5) (3211) 

• • • 
300 lira ücretli bir mühendis, 200 

lira ücretli üç mimar, 140 lira Ucretli 
Uç inşaat fen memuru ve 90 lira üc
retli iki daktilo ve teksir memuru aiı
nacaktır. Mimarlardan biri Istanbul 
ve diğerleri Ankarada ~ı§tınlacak
tır. Talip olanlar her gf.in Ankarada 
M. M. V. lnşaat şubesi Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (H.6) (3212) 

• • • 
Her bir çiftine biçilen ederi 425 ku

ruş olan 60 bin çift kundura kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesini 1275 
kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gel -
meleri. nk teminat miktarı 13950 li
radır. İhalesi 2416/ 937 Perşembe gU 
nü saat 15 tedir. Eksiltmeye girecek
lerin 2430 sayılı kanun 1 ve 3 cil 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlarile birlikte teklif mektuplan 
nı ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankara.da M. M. Vekaleti Sa
tına.lma Komisyonuna vermeleri "8'' 

(3229) 

, TIFOBIL ' 

1
. Dr. IHSAN SAMI 1 Tifo ve paratifo hastalıklanna 

t~tulmamak için ağızdan alman 
tıfo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 

a.. vermez. Herkes alabilir. Kutusu 

~--- 55 kuruş 1 ~ llaziran sonuna kadar uzatılmıştır. (3190) (1458) 

--------
Liseler 

\'• 1Yece"'· &lll. Cinsi 

~ 

Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Beher Fi. nk teminat Eksiltme gün ve saati 

Kuruş Lira Kr. 
şartname 

tedariki 

11 1196 25 9/6/937Çarşamba saat 14 de 

1200 1953 74: 9/6/937Çarşamba saat 14,30 da 

::::-.:::__, 145000 
'l'u\'enıın ____________________________ ~-----------------------:----------------------------------
l.-_. 2050 ton 131 
"~Ple 

1450 ~ - lOOton 
37k---~----~-~-~~---~~~------------~~--------a.Ienı. Yaş sebze 216650 kilo 

48000demet 25097 1882 28 9/6/937Çarşamba saat 15 de 126 

9/6/937Çarşamba saat 15,30 

~ 321650 adet 
l{Ok ı.··=~-------------------::-:::::---:----------~OtnUrij 1850 248 85 

31 707 93 9/6/937 
Çarşamba saat 16 da 

~ 210ton 
l{nı P-e:vn __ ir _________ l_5_9_00 __ ki-lo----------------------------------------------------------------------~--------

::-__·a,.a.r - ~ PeynYnlri 55 ~ 8200kilo 
b Çunu::-------~--------2-o-o-o-kı-.lo~~----1-7----~--~----------------------------~-----------------

}( n :ekstra 22500 kilo 13 aka.rna 
~h 8000 kilo 23 
l~ ~Ye 
'""'111!{ 2050 kilo 23 
l{UskUs 2850 kilo 14 
~lşasta 450 kilo 23 

1100 kilo 18 

'70 78 9/6/937Çarşa.mba ıaat 16,30 da 

)~~51937 Paza~i 25/5/937 Salı günleri eksiltmeye konulupta ihale.si yapılmamış olan yukarda yazılı yi • 
hpııa ve Yakacakların 9 Haziran 937 Çarşamba günü karşılarında yazılı saatlerde pazarlık ıuretlle - ihalesi 

Caktır 

latekluer · · 
torı1an Yeni yıl ticaret odası vesika ve teminat ma.kbuzlarile İstanbul Kültür direktörlUğil binası içinde 

an lhıeler satmalma komisyon una gelmeleri. Şartnameler komlı5yondan tedarik edilir.. (3200) 

l.S BANkAS\ ___ 
~ 

Öksürenlere:katranHakkı Ekrem 
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SANiYEDE BUZ ÇIKA 
RMA TERTIBA Tl 

Yalnız 

FRIGIOAtRE 
dolaplarında bu· 
\unan bu har~k~
I ad e sıstemının 
na 5 1 ı çalıştığını 
görmeğe gelınız . 

Hayran 
kalacaksınız ! 

BÜTÜN SA TIE ŞUBELERİNDE 
:Adana - Muharrem Hilmi Remo 
Adapamn - Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmed Şevki Zaman ve Şsı 
Balıkesir - Hüseyin Şahlan 

Bursa - Marko Hermnn lzmlt - Zihni Kaman ve şeriki 
Kayseri - Zeki Sa.atman 
Konya - Ali UM Erandaç 
l\lersln - Çankaya §lrketl 

Diynrbeklr - l\llsbah Münlp Urns kardeşler 
Eskişehir - Hikmet Ozgür \·e Hasan Tozman 

Gazi Antep - Hasan Hilmi ve Abdullah Güıel 

) 

o 
d 

r 
it 

I 

t 

t 

•• 

l 

ı 

Hemen bir -·a yakın bir 
tecrObe devre•lne day•• 
nan Revue •aetıerı : elze 
tamOIAyer ve teminatlı bir 
eaat takdim ederler. Te
k•mmUI etmlf fennt alet· 
ler , kontrol ve çalıfm• 
metodu eayeslnde Revue 
•••tlerlnln muvaffak olma• 
larıne baflıC• Amlllerdlr. 

BIJhca uılcılanfa bulunur. 
u""'"'' o.oosu • .... u MI latanC>Uı. ••no• Keo• . TAf H•" NO--

~,. ili ........ ~·~ ~=.::= 
~ ~·,·~~ Fiyatı daha u~z 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

70 Ton Elektrolit Tutya 
Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüğü satınalma Komisyonunca 
23-7-937 cuma günU saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat O· 

lan 1155 lirayı havi teklif mektuplarını mezk\lr gtinde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte Komisyona mtiracaatları. 

(2960) 
• • • 

230 Ton Elektrolit Bakır. 
Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukanda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma Komisyonunca 
21-7-937 ÇSJ11anba glinU saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name 7 lira. 48 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan 8725 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kadar Komisyona. vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik.le mezkur gün ve saatte Komisyona 
müracaatları. (2962) 

ıi • • e 

Ll Tahmini bedeli 1719,5 lira olan 3620 kilo sığır eti 18-6-1937 Cuma günil 
saat 15 de Salıpazannda askeri fabrikalar yollamasmdaki aatmalma ko -

n misyonunda açık eksiltmeye konacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görtileblllr. lsteklilerin muvakkat teminatı olan 129 lirayı MalmUdUrlUkle 
rinden birine yatırarak o gün ve saatte 2490 numaralı kanundaki vesa.ikla 

n komisyonda bulunmaları. (3139) 
• • • (\ 

n; Tahmin edilen bedeli (561.5) lira olan 11 kalem sebze Salıpazarmda 
A.skeri Fabrikalar Yollamasmdaki Satınalma Komisyonunda 18-6-937 Cu-

e ma günU saat 16 da açık eksiltmeye konacaktır. Şartnameler her gtin ko
misyonda görtilebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan "43., lirayı 
MıtlmUdilrlüklerinden birine yatırarak makbuzu ve 2490 No. lu kanunda
ki vesaikle beraber mezkO.r gUn ve saatte komisyonda bulunmaları (3140) 

ÇUBUKLU 

HASAN B., GAZiNOSU 
Her. hafta Perşembe, cumartesi ve pazar günleri 

saat 14,30 da 

memleketimizin 

En yüksek Bayan san 'atkarının 
iştira kile 

FevkalAde SAZ HEYETİ icrayı ahenk etrnektedlri 

Servis mükemmelci r. Su için para alınmaz. 

Sahibi: Ahmet Emin YAI.J\IAN. Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve NC§riyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaasj 

HakikT bir· .:FRIGIDAIRE'·-~ - malik' 

oldu6unuz zaman, size 5 SENELiK 
RESMi BiR TEMiNAT ŞEHADETNAMESi 

verilir. Bu •ehadetname, kabiliyeti ve 
.selahiyeti memleketimiz piyasasında 

malQm ve rubuarsılık tecrübe sahibi 

olan bir müessese tarafından imza 

edilmi,tir. GENERAL MOTORS 'un 

mamOlatı olan FRIGIDAIRE soOuk 

hava dolabı ile verilen teminat, 

bozulan aksamın tamirini d•Oil, 
soOutmayı tevlit eden cihazın 

H E Y E T 1 U M U MIY E S 1 N I N 
OEGIŞTIRILMESINI 
TEKEFFÜL EDER. 
Soğuk hava dolabı ahr• 

ken, bunun g!bi kıymetli 
bir teminat isteme O i~ 

u n u t m a y ı n ı z._ • 

iSTANBUL 

ANKARA 

~ s..l i:C"°"iR 

Samsun - B. Albala ve oğlu 
Tokad - B. Albala ve oğlu _ Cemal Ko,•alı 
Trabzon - Baronlar mu esesi 
7.ongulda.k - Ali Rıza ince Alemdar oğla. 

Dewlet Oemlryollan va limanlar1 işletme U. idaresi llinlafl 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda ya.ztlı (3) guruf 
malzeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 10,6,37 perşeıı• 
be günü saat 10 da Haydarpaşada gar bin8.8J dahilindeki komisyon tarV 
fmdan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat teınl" 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU saatine ka.dat 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondall 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

.ı - 500 adet reftektörlU karpit lflmbası muhammen bedeli 1150 lira "' 
muvakkat teminatı 86 lira 25 kuruştur. 

2 - 100 çift uzun konçlu lastik çizme muhammen bedeli 900 lira ...,. 
muvakkat teminatı 6750 kuruştur. 

3 - 300,000 kilo sönmemiş kireç muhammen bedeli 3900 lira ve ınu -
vakkat teminatı 292~ liradır. (2958) 

• • • 
Dk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ( 42,000) lira. olan ıoO 

ton renkli veya beyaz üstüpü 21/ 6/1937 Pazartesi gUnü saat 15 de yeni' 
den kapalr zarf usulli ile Ankarada idare Binasında satın alınacakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunuıt 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1937 gün ve 3297 No. lu nUf' 
hasında intişar etmiş olan atlimatname dairesinde Nafıa Veklletinden "" 
lmmu;ı müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar kO" 
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankarada, lzmir, Haydarp8.f3 "' 
Adana veznelerinden satılmaktadır. (3149) 

• • • 
Muhammen bedeli 14500 lira 20 kuruş· olan 10000 tabaka klamaço ~~ 

ğıdı, 250000 tabaka ikinci hamur beyaz kağıt, 460000 tabaka muhtel 
renkte 2 inci hamur kağıt, 200000 tabaka duruk kağıt 150,000 ta.ba.ka ~ 
zete kağıdı, 20000 adet renkli karton 10-6-1937 Perşembe günU saat 1 

de Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı z~ 
usuliyle satın almacaktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1088 lira 19 ku:ruşluk muvakkat temtnatl• 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün 3297 NO· 1" 
nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahnmif vesika \., 
tekliflerini ayni gün saat 14 (on dörde) kadar komisyon reisliğine 'lef" 

meleri lizrmdır, Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri paruız ola" 
rak komisyondan dağıtılmaktadır. (2867) , 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

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

••••.., Izmlr eatış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu .......... -


