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Anayasasz 
Cenevrede Görüşmeler 

Kat'i Safhaya 
Anayasa Proiesini 

Türk ve Fransız 
c Müşavirleri ·Hazırlıyor 

eneVre 25 (T 
'-ıını ve ,:_ti..i. .. AN muhabirinden telefonla) - Hatayın anaya· 
" ~ •u .. b' e kat>t net' 

1 
nu tes ıt etmekle mefgul olan komite çok müsbet 

hu~: ıce ere varm- '- .. b 1 •1..1n e&aal •
1 

GA uzere u unuyor. Anayasa fU günlerde 
1\ d arı e haz 1 1 n e bir ani ır anmıf o acaktır. Komite ilk müzakerele-
Frnııı mü ~fma. zemini bulmuf ve anayasa projesinin Türk ve 
lrıaa f&vırlerind .. kk b' h f ına kar en mure ep ır eyet tara ından hazırlan· 

ar Verınittir. 

Sa 
1 

Anayasa projesini hazırlıyacak o-

D 
vyet erle Jan heyete İngiliz baş murahhası ri-

yaset edecektir. Alınan sarih ve ostl "' kat'i malumata göre, komite müzaug um uz kereleri tam bir anlaşma havası i-
Ah çinde cereyan etmiştir. Bu müzake· 

1 1"11et Emin YALMAN reler neticesinde Hataym dahili istik-
1 l\'eatiya . . lalini pürüzsüz olarak tebarüz etti-

ı~ Niıa.n tar ~a~tesının 12 recek tarzda bir anayasa projesi ha-
ketirniıd h ıhlı ıayısı mem- zırlanması hususunda murahhaslar 

leeıaıür uy e em hayret, hem de arasında anlaşma hasıl olmuştur. 
le d.tr h' a.ndırdı. Bu aayıda bi- Cenevre, 25 (A.A.) - Anadlu A-
hıı " ıç beklenınez yold b. jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 
hlkk ar, Oı\'estiya) . ~ .

1
r 1 Eksperler komitesi anayasanın ilk 

~eh· •nda. hirta.k ' ııyuetımız hazırlık müzakeresini bitirerek bu 
" ~ 1ınlere k ;nı hayallere ve hususta komitede tezahilr eden fikir

tl tluğu h~ı •Yor ve Türk !ere göre bir proje hazırlamak vazi-
~ l'olda b' 

1
. ııda fÜphe göate- fesini Türk ve Fransız müşavirler:l.-

rtı \;'et g ır 1•n kulanıyor nin de iştirakiyle bir tali komiteye ha 
la~ bu gea:uetelerinde bizim h~- vale etmiştir. 
it düt edili F de bir Ya.zıya ender te- Bu tali komiteye İngiliz murahha-
lrıcJa biz r. akat dasUuğumuz hak- sı riyaset etmektedir. l 

tılar ~et'ç~~ h~ız. Bu yolda _ Burada fayi olan habeı'lere göre, 
~ edtr. liiç 1~ olsa bizi çok m"t ya. komite, müzakereleri neticesinde, a-

, 'l'urk· ~liPhenuz yoktur ~ bees nayasayı Hatayın tam istiklali dahili
l'aflJı.dan ıyeyı tanıınıyan kal _, un- sini tebarüz ettirecek tarzda tanziın 
ilen YazıJını tı euuer ta- ed kt' b· Ve iYi § r . Uzaktan .. .. ece ır. 
ır lJı.e,... 1 8.nla.şılnuyan b' h~~ru- Müzakereler dostane bir hava için-

bi ··• ekeu ır adise r Yazı Yakından tan ' de cereyan etmekte ve projelerin va-
eilneeıercıYa J>ek kolayca ımıy~ kit ve zamaniyle hazırlanabileceği 

Verebilir. Yanlış du- Milletler Cemiyeti mahafilinde kuv-
Defif1"11e vetle tahmin edilmektedir. 

S O\'}'et z Pre11aipler "";::::::::;~~=====::::::-arkadaşı 
' taYI açık b' arınıızın şu nok- 1 B O K R E Ş T E 1 .,...,_ ist:E>riz ki ~~r surette anlama-
-~~d ' ...... rk· 
li.ıı e geçici f 1 •Yenin dış siya-
'b.. • ltıacer .. ı- rsaua.ıın tesadüfl" 
"" oı -mı hi . ' e-

h lnıaı. ç hır Yeri yoktur 
<lU ili 

ı>reııe · Ya.set, tık gUn 
9af 1Plere d denberi sağlam 
t-~l§tır. ayanın!§, bunlardan hiç 
o.JOVyet d 

dtn b' . . ostluğu 
la be 1l'idır. ~ d 8.lıaprensiplerimiz-

taber doğm ostluk inkıiabnnız
b~:kırı Olabııe:!ic bU:ythnüştür. Bu-

t-_ beklene- hıç bir hareket 
o.JO'\h, U ... ez. se erıe h 

~lr._. · beuer ~~ nıeınıeketten evvel 
'' ·~ kı"- • uuk. Insanı k · · "en, ~ ""ıetler b' ı ıçın 
~fi Peryaıizrnlıı ühassa sulh isti-
cletıe~esinı arıYan ~ ve hakiki bir 
dıı_ tek bıı-... bir Yolda bir mUd-

'4ll:Ya, S ~·ınıza Yi.i . • 
~de ~ 0 \'}'et il . rUdUk. Harici 
llı~kUgorurken emini karanlıklar i
~ gu ller içinde Y~nız biz, bin tilrlU 
le nden 1>11- uruıan yeni varlı ' em · a'(.Qe irık· -
lilt. ~YeUe ve lŞafını nikbinliık-
lianbe . hk nus~OStlukla takip et. 
ısı- !'i dai nıa ka-ı 
tılik danı rrıa genı. · y asırlar-
~~ buıd arıarınuz ~ ~yet
'll bir u. &vyetıe . ıyle sük\t
btıe ha~Y olabllecek~n dosttan ba.ş
tUI>heın llnılıdan eri bir saniye 
'-llhi" iı YoktUr ki~ınedi. Şurasma 
\>11,., .retli h.,_ J So"''et Al • • 
\o -.ıYette ~~ları da .: ,J • cuemmm 
e d0at .~"enilebU 'l'ürkıyeye; her 

g~Yle b k CCek bir komşu 
" }' Qra/ a nıaktadırlar. 
U <>stıar lf Qn/ayı,lar 

Lehistan Hariciye Nazırı M. Bek'in 
Blikreş temasları etrafında Avrupa 
merkezlerinde mühim mütalealar der 
meyan ediliyor. Tafsilat liçüncU say. 
fadadır. 

M. Karahan 

Ayrddı 

• • 
lngılterede 

Fransada 
Çanakkale 
Hatırası 

Londra, 25 (A.A.) -1915 te Türk 
toplarının ateşi altında Geliboluya İn
giliz krtaatının ihracının yıldönümü 
bugün bütün lngilterede merasimle 
anılmıştır. Sen Pol kilisesinde yapılan 
bir ayinden sonra ~liboluda ölen 
İngilizlerin aileleri ve taç giyme tne -
rasimi dolayısiyle Londrada bulunan 
Avustralya ve Yeni Zelanda kıtaatı· 
nm da iltihak ettiği eski muharipler 
alayı meçhul ölü askerin abidesine 
çelenkler koymuştur . 

FRANSADA 

Paris, 25 (A.A.) - Çanakkale es
ki muharipler birliği bugün meçhul 
askerin kabri üzerindeki ateşi tazele
miştir. Bu merasiınde Türkiye bliyilk 
elçisi Suat Davaz da hazır bulunmuş.. 
tur. 

ta l arasında 
fe ht ~llllıaıı Vakit vakit an. 

~iti~ ~~~leı;n :ıar çıkabilir. Me. 
Ca. arıı .. _ıırnesfne U g\lnUne iyice 
ıııea,f;.. ~lltna.s ve her zaman doğru 
hı.~-"' 111 ına ınani(i· · 
~ y cafrna y ır. Gazeteler 

Umumi harptenberi ilk defadır ki 
Türkiye büyük elçisi bu merasimde 
hazır bulunuyordu. Çanakkalede bir 
kolunu kaybeden general Guro ve 
1915 bliyilk deniz harbinde Fransız 
filosuna kumanda eden amiral Gep -
rat ta merasime iştirak etmişlerdir. 

Ankara, 25 (A.A.) - Sovyet Rus- ------------

al>llab1i1'11§ duy:: Ya7.dıkları ,.çin 
~Un ırıer. ara ve tefsirlere 

llıeseıe, na.sıı 
CA.rka.s S sa Yapılan bir 

ı a. 10 SU. 6 dah: 

ya. · k elçisi olup memleketimiz -
den cihetle vedanamesini 
Re~sic r AtatUrke takdim et -
mlş olan Karahtp Yoldaş bu akşam 
ekspresle Ankara'tlan ayrılmıştır. 

!stasyonda Reisicümhur namına 
bıi@aver binb&§ı Celll ve Kalemi 
mahstıs müdürü B! Süreyya, Başvekil 
Ismet 'ltıönü ·noktor Tevfik Rüştü 

Aras, Dahiliye Vekili ve Parti genel 
sekreteri B. Şükrü Kaya, Adliye Ve
kili B. Şükril Saracoğlu, Maarif Ve • 
kili Saffet Arıkan, !Htısat Vekili B. 
Celil Bayar, bütün kordiplomatik, 
Hariciye Veklleti yüksek erkanı ve 
birçok şahst dostları sabık Sovyet 
büyük elçisini samimi bir surette ve 
hararetle teşyi etmişlerdir. 

= 1 

i c 

_.....·---······-·------..... --. .... 
ÇOCUK HAFTASI 

Çocuk Haltaaının dünkü 

üçüncü günü de yavrula-

rımızın ıevinç kahkaha- : 
i 

ları araıı11da Ytıfandı, i 
i 
1 kutlandı 

Irak Hariciye 
. 

B. Naci 
Bugün '-----. 

CUmhurreisi 
Misafirimizi 

Kabul Edecek 
Dost ve komtu frakın sayın Hariciye Vekili El[. 

selinı Elasil yarın ıabah (bu sabah) saat 6,50 de 

T oroı ekspreıile tehrimize gelmit olacaktır. 
Kartılıklı dostane bağlarla merbut olduğumuz 

lrakm Hariciye Nazırı, Ankarada üç gün kalacak 

ve çarf8JI1ba aktamı lıtanbula hareket edecektir. 

-----ı Naci Elasil, 43 yaşındadır. Beyrut 
... -.................... tıbbiyesinden mezun olmuş, fakat si 

Çocuk bayramı, yasi hayata atılmıştır. Kendisi Irak 
• bu yıl diğer yılla - maarif ve hariciye nezaretlerinde mü 

ra nisbetle, mem • him mevkiler işgal etmiş, değerli bir 

·~ 
leketln her tara - idare ve siyaset adamıdır. Vezirlikten 
rmda daha canlı, evvelki memuriyeti Tahran sefareti 
daha anlayışlı geç· müsteşarlığı idi. 
mektedir. AD ANADA 

Dün Çocuk Haf Adana 25, (TAN Muhabirinden)-
ta.~mm üçüncü gü - - lrak Hariciye Nazın Ekselans Na 
nü idi ve buna rağ- ci Elasil, bugünkU ekspresle şehrimiz 
men dün, ilk gli • den geçmiştir. 
ıün hararetini hili 1 Ekselans Naci Elô.silin bu ziyareti, 
yaşar bulduk. Hatay i§inde tavassut ve Asya paktr 

Dün İstanbul -ı için hazırlık temaslarlyle Büyük Şe 
da ve memleket.in I fimiz Atatürk taraf mdan kabul ve 
her tarafında ço •

1 
hUkumet erkanını ziyarettir. 

eukJarram 1Cla r SURİYE - IRAK 
bir çok müsaba - Şam, 25 (A.A.) - Fransa yüksek 
kalar, eğlene.eler komiseri ile Irak Hariciye Nazın a.ra-
tertip edildi. Nlte- smda bu sabah bir Suriye • Irak iyi 
kim burada muh • komşuluk itilafnaınesi imza edilmif-
telif kıyafetlere tir. Bu itilafname ile hudut ve bed&e 
bUrUnen ya'\TU - vilerin muhacereti meseleleri halle. 
lan görliyonız. dilmiş bulunuyor. Yüksek komiser 

TafsiJat için de Martel bundan sonra Irak Harici-
IQtf en 10 uncu ye Nazırı Naci Elasil'in şerefil\e bir 
sayfayı açınız. ziyafet vermiştir. 

----··-·· .... ·---
MUSSOLINI 

lngiliz 
Avam 
işgal 

Meb'usları 
Kamarasını 

Edecekler 

GöRING 
Napoli, 25 (A.A.) - Alınan hava 

nazın ~neral Göring bu gece saat 3 
te Napoliden hareket etmiştir. Gene
ral yarın Romaya varacak ve orada 
B. Mussolini ile görüşecektir. 

YEDIGON 
Bugün çıkan sayısmda: 
Hüseyin Cahit, Halide Edip, 1. All· 

ettin, Reşat Nuri ve lbrahim Hakkı· 
nm en güzel yazılarını okuyacakm. 
nız. 

Dün gece Londradan gelen bir telgraf haberi, İngiltere efki.n 
uınumiyeıi hesabına hayli heyecanlı ifadeler tafıyordu. Bu tel
grafın muhtevası, pazar günleri Londrada çıkan Sunday Ref eree 
gazetesinin verdiği bir haberdir. Bu habere göre, İngiliz meb'us
larından bir kısmı Maliye Nazırının siyasetine çok kızmıflar ve 
müeaair bir nümayite karar vermiflerdir. Telgraf fU: 
f:;:en;::~t=~in~~·~~dığın:~~~~' ~e~ rıı·-------------tu_n_a_·_a_n_a_·_a_n_a_·_a_n_ __ tt_a_s_..:,·_L..:,r __ ..:..S_a.:_IS_a_? 
lıye bakanı milli müdafaa vergisi pro M 

1
•11,,..

1 
K 

jesini kaldırmadığı veya hiç değilse ü m e Maç 1 a rı 
tadil etmediği takdirde meb'uslar A-
vam Kamarasında bir işgal grevi ya
pacaklar ve taç giyme merasimine 
mani olacaklardır .. 

Bu vergi layihası önUmüzdeki salı • 
ya Avam Kamarasında görüşülecek -
tir. Liberaller ile işçi mebusların bu 
layihanın kabulüne muhalefet etmesi 
ve icabında taç giyme merasiminin 
bütün devamı müddetince toplantı ha 
linde kalmaları beklenmektedir. 

.......................... 

Üniversite 
Röportajı 

"TAN" bugünden itibaren 
yeni bir röportaj serisine 

1 
başlıyor. Ba.,muharrlrlmlz 
Ahmet Emin Yalman tJnh-er
sit.e hayatını bizzat anlat-

ı 
maktadır. nk röportaJ yedin
ci sayfada. 

·············w.••······· 

~~n~ü G "neı • BeıiktQf maçından bir r~rünilp 
Millı kiline. ~'4çlanna dün lsta.n bul ve lzmirde de\-am edildi. lstan • 

bulda Güneş taKJJ ~ ... ~lktaŞ ı -2, hmtrde de Uçok taJamı Gala tasa • 
raya 2 -4 yenil ,r. •t spor sa;\lamızdadır 
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ı_HA_F_TA_o_A _ei_R __.I Beledive Rekabete Basl·ıvor 
Dinlen el Dinlene! 

(Yazan: Burhan Felek) 

D Un hem pazar, hem 9000k bile yine hapse girer. Onan için yan
ba.yramıdır, haydi bir kola• kesiolllk tehllkell blr zeııaattlr. Süt

~n edeyim diye sokağa. çıktım. h.k çWük öyle değil. 
rastladığım do.st, Taksimdeki Cüın • Bu sözlerden sonra kendi kendime 
hurlyet abidesinin etrafında.ki cüce düşündüm: 
pannaklıkla.ra ilişmiş, bizim konfe • "- Gerçek petmelerden ıüt aksa 
ramı müdadmlerinden sesi kısık kap inekler ne işe yararlar!,, 
t.an oldu. Beni görünce hemen ye..· Ve derhal cevabmı buldum. 
rindcn fırladı : "- O zaman da ineklerden ıu ~ 

- Oo! .Neredesiniz Bayefendif. kar!,, 
Hanidir görU emedlk ! Diyeceksiniz ki: 

- Evet! Öyle oldu. - Ne işe yarar? 
! - Konferanslan neden kestiniz? Çok işe yarar. 

- O zamanlar grip vakalan ço • Adaların suyu meselesi kolayca hal 
ğaldı da... lolunur. Tepelere 1500, 2000 inek yer 

- Ya?!! lyl amma 'imdi grip leştlrdlnlz mi! Mesele kalmaz. Şeb -
yok? Bari başlasanız ,Jine. Doğrusu rin su ba.'lmryan yüksek yerlerlndekl 
ahştıktı. Güzel nklt geçiriyorduk. apartımanlara da su vermek basitle-

- Olur Jnşallahl Yıne bru Ia.nııı. t11lr. Bir~ ine~in dama çıkması bu 
Siz burada. ne yapıyorsunuz! işi de bltlrlr. Zaten Parl~te "Le boeul 

B
. . d &ur le toit,. "damda öküz,, diye bir 

- ızım evlethane Kaıı;ımpaşa. • loka.ııta vardır. Bizdeki "damda 
da. Şöyle bir hava alayım dedim. Bu 
rayn kadar çıktım. 

- Lakin burada. da oturacak bir 
sıra yoktur. 

- Aman Allah razı olsun, 'u par
rnaldıklan yapanlardan. Biraz iliş • 
tim de dinleniyorum • 

- AJlabaumıa.rladık. 

- GWe güle bayım. 

O ndan aynldım. Eski talfmhR.ne 
nin yeni sokaklarmdan biri • 

ne daldım. Yaya kaldırmılarmdan bl 
rine kü.fesinl koymuş bir portakalcı. 
Sokuldum, baktım ve sordum: 

- Kaça! 
- Yafalar mı? 
- Başka ey satıyor musunuz! 
- Alacaksan ıeklz kuruta olur. 
Portakallar, dört, nihayet beş ku

ruşluk ~yler. Tabli almadım ve yU • 
rudüm. Arkamdan bağırdı: 

inek,, olur. 
Bunda yalnız Uişlle<lf"k noktalar şun 

larda: 
1 - Ahırlar ü&t kata ~ıka.ca.k. 
2 - İnekler Mansöre bineookler. 
Bu da bli,J-;ik bir gam kasavet t~· 

lıU etmez değll mi ya! 

Orman 
mektebinde 
yeni bina 
BUyükderedeki orman fakUltesin • 

de amenajman, silvilkUltür, muhafa
za ve hesaba.t enstittileri için bUyük 
bir bina yapılmaktadır. Bu binada 
önUmUzdeki ders yılından itibaren 
tedrisata başlanacaktır. 

Zira.at VekAletl, profesör Mayer 
Vegeyniyi orman mütehassısı olarak 
celbetmiye karar verm~tir. Profesör, 

Ben yine ses etmedim. O devam Mayısın ilk haftasında. Almanya.dan 

etti: p 
1 

aı--'· d X.iJ' 1 gelecek, Ankara Ziraat EnstltUsUnde 

- Efendi, aen ne verdln ! 
Ses etmedim. O yine bağırdı.·· 

- Ne verdin söyle enef 

- aranı zora öCDA e,... ız a. 0 ad ki 
~- d , 0 dl 1 ç d çalışmıya başlıya.caktır. r a. .ÇS· 
ccn e ver. n para • enene e 
ki isti 

• lışmala.r 5 ay sürecek, sonra prof es6r 
m mı :forsun. f kUl · .. • • ,ehrlmize gelerek orman a. tesın. 
Böyle soyllyen adama ne denir• d ki · ... ıerıe me.,gul olacaktır. 

D .. d" e ı?" .,. on um. 
- Bre terbiyesiz! Ne balta oluyor· 

sun? AJmıya.cağıın l;5te ı 

- Kızma efendi ı Ben sekiz de • 
memle sekiz kuru,a almadın yat Sen 
de dört.kuruş ver. 

- Dörde verir misin!. 
- Vereceğim. 

- Demek ana inanıp t11eklz kanı-
~ alsa idim beher portakalda dört 
kunı benden çalacaldm. Ben senin 
gibi heriften alış nıiş etınepı. 

O hızla bir takım sokaklardan do
laşıp bir meydanlığa. çıktnn. Baktım 

ki; tekrar Taksim meydanına çıkmı

ırm, demek hep sola. dönmU~Um. Rl· 
\"ayet ederler ki, ln~an gözU kapab 
yürürse mutlaka sola dönermiş. Aca
ba hep sola dönenler böyle mi dönü. 
yorlarf 

• 
H alls ıUt nerede bulablllrlın f 

diye bir arkadaşa sordum. 
Eğilip kulağıma : 

TRABZON - IRAN 

TRANSiT YOLU 
Trabzon - lran transit yolu Uze. 

rinde otobüs, kamyon ve otomobil 
işletme işleri, Devlet Dem.iryollıtrı u. 
mum müdürlüğü tarafından idare e· 
dilecektir. Bunun için umum mUdUr 
lüğe bağlı hususi bir servia kurula · 
caktır. 

Serviste vazife ala.cak memurla.r 
Devlet Demlryolları memurlarının 

kanunt haklanna malik olacaklardır. 
Yol üzerindeki nakil vasrtaları, tren-
ler gibi muayyen zamanlarda ha.re. 
ket edeceklerdir. Durak şehirler! 
Trabzon, Bayburt, Erzurum, Kara. 

köse ve Kızılvize olacaktır. Şimdilik 
ikişer tonluk 24 kamyon, 13 er yol· 

culuk 8 otobUs satm almmıştır. 

Birikmiş Eşyanın 

Halkın Rağbetini Otobüsten 
Haliç Vapurlarına Çekecek 
--~--_..-~~----~-------

Eyüpien Kô/JrÜIJe 
Doğru Sef er,er 

Haliç vapurlarını bir müddetenberi Beledi
yenin itlettiğini bil'.yoruz. Bu vazife Belediye· 
ye geçtikten sonra vapur seferleri kısmen dü. 
zelmif, hasılat ta artmıt bulunuyor. Şimdi de 
Belediyenin, bu sahada rekabete giri9mek ka· 
rarında olduğunu iitiyoruz. 
Oğrendiğimize göre, Eyüp - Keresteciler hattında 

§liyen otobüslerle rekabet ve halkın rağbetini vapur
ara ca.lbetmek için Belediye, Haliç işletmesi Idare
!inde bazı tedbirler ittihazını lüzumlu bulmuştur. Bu 
maksatla EyUp - Köprü arasında doğru vapur sefer
leri ihdas eailecek, seyahat müddeti 20 dakikaya in

dirilecektir. 
8 vapurdan 6 sı esaslı surette tamir olunmuştur. 

Bu tamir neticesinde vapurların stir'a.ti artmıştır. Ay
rıca 15 dakikada bir iki sahil üzerindeki diğer iske
leler arasında da scf erler yapılacak, Gazi Köprüsü 
inşa edilinciye kadar iki sahil beynindeki irtibat mu
hafaza olunacaktır. Seferlerden yüzde elli tenzilat 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

lnönü artlarında planörler ve Türkkufunun; 
tayyareleri 

Sivil 
işleri 

1 

Havacıhk Havadan 
Gelecek 
Tehlike 

Genişliyor 

Belediye Çallşıyor 

1 s o KA K LA R o A ,;I 

===.::===================~~ 

Deve İle 

Nakliyat 
Yasak Geçen sene Batvekilimiz lımet lnönünün itaretile giritilen sivil 

tayyarecilik faaliyeti memleketin her kö9eıinde büyük bir ink~şaf 
göıtermektedir. lzmirde İllf& ettirilmekte olan paratüt kulesi ya
nında 25 bin lira ıarfile bir Türkku9u binuı yaptrrılacaktır. Klü· 
bün intasına ait plln, Hava Kurumu Umumt Merkezi tarafından 
tasdik olunmuftur. 

Belediye reisliği İstanbul beledi~" 
hudutları içinde deve ile nakliyatı l)~ 
sak etmiye karar vermiş, bunun ç 
bir talimatname he.zırlamıya b8!1' • 

Belediye muhtemel bir hava tehll- mıştır. Bu iş Şehir Meclisinin N~ 
kesine karşı alınacak tedbirler hak . içtimama yetiştirilemediği cihetle .ı;. 

Paraşüt kulesi inşaatı da Izmir fua· kında üzerine dUşen vazifeler için e.. rinisani toplantısında meclise a.rıel.I" 
n zamanına kadar bitirilecek ve genç hemmfyetle çalışmıya başlamıştır. lece~ ve hemen tatbika geçilecektir· 

Borçlu 
Gô·çmenlere 
Kolaylıklar 
lıkan Kanununun nef· 

rincl en evvel iskan mua
melelerincl en clolayı hü
kumete borçlu olan göç· 
menler sekiz ıenelik öcle
me ve tecil bitmeden 
borçlarını birclen ve ta
mamen ödedikleri takdir
cle yüzde 50 tenzilattan 
iıtilade edeceklerdir. Ka· 
nunun nefrinclen itibaren 
iıkôn edilenler, iskanla
rından itibaren ıekiz ıene 
müddetle hiçbir ödeme 
ile mükellel tutulmadık· 
larından bu ıekiz senelik 
müddet içinde kendilikle
rinden borçlannı ödedik· 
leri takdirde borçlarının 
yarısı al/edilecektir. 

paraşUtÇUler tecrUbelerine der:hal ba.g Bu arada şehre alt teşkllltları hava. Bilindiği veçhile deve ne pek end~ 
lıyacnklardır. korunması bakımından vUcutlandır- olarak yalnız kömilr.1I1W<liyatı yaP 

Diğer taraftan TilrJtkUŞ"J ılçin Al- mak ve teçhiz etmek bu sa.hada nok- maktadır. 
manyadan satın alman on tayyare de san olanları yeniden kurmak ve bu 
şehrimize gelmiş, Yeşilköy tayyare teşkilatlarda çalışacaklara vazifeleri 
meydanına. inmiştir. Bu tayyareier ni öğretmek gibi mühim kısımlar var 
ikişer kişiliktir. Saatte 180 kilomet- dır. 
relik yol alıyorlar. Tayyareler, fabri- Bilhassa bu sahalarda. itfaiyeye dU 
kanın pilotları tarafından getirilmiş- şen mUhim vazi!eler vardır. Bu vazi. 
tir. feler muhtelif cephelerden mUtalea 

1 Edirnedek.i Türkkuşu tezahürlerine edilmek ve ona göre itfaiyede hem 
iştirak eden yeni tayyarelerimizin teşkilat yapmak, hem llzun gelen 
her biri 12 şer bin liraya almnuştır. malzemeyi temin etmek, hem de kad 
Hepsi de InönU kampında taliın tay- royu genişletmek lUzumu vardır. Be. 
yaresi olarak kullanılacaktıx. tediye bu bakımlardan birer program 

- - - - da yapacaktır. 

Kazalarda Tapu 
işleri için 

Kaza tapu işlerini kolayca görebil. 
meleri için tapu sicil muhafızlıkları. 
nm kazalara nakline bugünlerde baş. 
!anacaktır. 

Tapu kadastro umum müdürü Ce· 
mal, teftiş ve tetkikler yapmak üze
re yakında Anadoluda bir seyahate 
çıkacaktır. Umum müdilr, bu arada 
1stanbula da gelecektir. 

Emlak Sahipleri B:rlik 

T efkil Ettiler 

Köylerin Kalkınması 

için Bir Program 
İstanbul vilA.yeti villyet içindeki 

köylerin kalkınmaları için yeni ve 
mühim bir program hazırlamıştır. Bu 
programa göre kUmes hayvanı ile et 
ve sığır gibi hayvan cinsleri hem ıs
lah edilecek hem çoğaltılacak, köyler 
ağaçlandırılacak, her köyde o köyün 
iklim ve toprağına göre bir meyva 

fidanlığı yetiştirilecek, ziraat teşvik 
ve himaye edilecektir. 

Denizyollan VapurlarınIJl 

Tamiri 
Denizyollan idaresinin elinde. b; : 

lunan bütün vapurların çok eski r. 
ması ve fazla tamire ihtiyac göSteı"' 
meleri yüzünden idare her sene t' 
rar etmektedir. Vekalet, bu no1't~ 
göz önünde bulundurarak vapurlııbıJl 
tamirleri için ayrı bir tahsisat ~'\eti 
etmiştir. İdare vapurların tnınır t
için neye ihtiyaç olduğunu teSblt e 
meğe başlamıştır. O. 

Bu suretle Denizyollan bütçesi ~· 
yUk bir ağırlıktan kurtulmuş olJJl 
tadır. 

Limanlarda 
Batan 

Gemiler ~ 

- Bir yaşmda iken anandan em·. 
diğin sütten başka ha.llil süt arama! 
dedi. 

ithaline Başlandı-======-==---
Muamele 

İstanbul irat ve emlak sahipleri 
birliği adıyla bir birlik teşkil edil 
nıiştir. Birlik, 8 kişiden müteşekkil 
bir heyetle faaliyete geçmiş ve Baş
vekilimiz İsmet lnönüne bir telgraf 
çekerek fahri reisliği kabul buyur
malarını rica etmiştir. Birliğin nizam 
namesi hazırlaınarak vilayete veril· 
miştir. 

Demir Piyasasında 

Değişme Yok 

Türkiye limanla.rmda evvelce ~ .. 
mış olan gemilerin çıkartılmalafl oııı' 
rarla.ştırılmıştır. Bu gemiler bUl< deli 
tin malıdır. Çıkartma için icap ~ııı· 
müsaade Maliye Vekaletinden iti' 
mıştır. Çıkartma işine MayıstııJl ue • 
baren başlanacaktır. Ancak. ge~J'.11"" 
rin bütün olarak denizden çıkarı iti-

- Yahu! Bu kadar kontrolf Ölçü, 
derece!. 

- Minareyi ~. kılıfını hazır -
la.r. Herkes sUttinU halis diye satı -
yor. Halbuki htanbuldaki ineklerin 
\·erdikleri sütler, sarfiyatın yarısı ka 
darmı5. öteki yarısı nereden geliyor 
biliyor musun? 

- Hayır? 

Gümrükler umum mUdürü Ma.h -
mut Nedim, Ankaradan gehrimize 
gelmiştir. Mahmut Nedim, ithali 
serbest bırakılan eşyaya ait işlerle 

meıgul olacaktır • 
DUn, yeni kararın mı tatbik gUnU 

olmuma rağmen bir çok müessese ve 
tüccarlar gUmrUğe müracaat etmiı
lerdir. GUmrUkler idaresi bu mUra • 
caatlarm ıUr'atle bitirilmesi için hu. 

- Kırk~e3meden.. ıuat bir eervlı ayırnuıtır. Buradaki 
- Çiftlik mi orası!. memurlar mayıs sonuna kadar bu 
- Hayır .. Çeşme. . muamelelere baka.caklardrr. GtlmrUk· 
- Biz ne :wna.ııa kadar böyle 10• terde blrtken mallar içinde bilhassa 

in süt içeceğiz. mUhtm miktarda elbi!eltk kuma§lar 
- Dofrwmnu töyllyeylm mJ? Çet· da olduğu anl&fılmıftlr • 

melerden ıUt akıncıya k&dar. 
Ve bir almnklık zaman A~tukta.D 

sonra: 
- Kan§1k ıttt utan adımla J&ll• 

keslcl arumclaJd fark nedlrf 
- Ne bileyim ben? 
- O ıüt~tt hani hanı pa.nuıı ee • 

binden ve sıhhatini canından alır; 
hapse gfmıez. Yankesici yalnız senin 
eebini kanştırsa da bir teY çalmasa 

Vali Üstündağ 
Ankaraya Gitti 

Vali ve Belediye Reisi B. Uettln· 
dağ, eehre ait işler üzerinde Veka.Iet
lerle temaJJta bulunınak maksa.diyle 
dün ak3aııı Ankal'ftya gitmıatir • 

Vergisi 
kalkıyor 

Muamele vergisinin kaldınlarak 
gUmrUklere bir miktar zam yapılma. 
sı hakkındaki tasavvurlar kuvvetlen. 
miştir. Vaziyeti tetkik etmek Uzere 
maliye mllfettlşlerinden bir grup şeb 
rlmize gelmiştir. Muamele vergisi, 
ithalattan senede 12 milyon, dahili 
sanayiden 5 milyon liralık bir hasılat 
temin ediyor. Umumi kanaate göre, 
bu vergi gilmrUklere zammedilecek 
oluna, vergi kaçakçılığmm da önüne 
geçilebilecektir. 

-----
Dalgıç Elbieeleri 

Memleketimizde ime.l ve ihzar edi· 
lemlyen dalgıçlara mahsus elbise ve 
teçhizatın gilm.rüklerimlzden serbest 
çe ithaline Vekiller Heyeti kararile 
müsaade olunmuştur. 

Beynelmilel Ticaret Odası 
Heyeti Geliyor 

Şehrimizde bir toplantı yapacakla. 
rnu evnlce yaznu.ş olduğumuz bey
nelmilel ticaret odası heyeti hava mu 
salt olduğu takdirde yarın tayyare 
lle gelecekler ve Yefilköye inecekler· 
dir. Misafirler lstanbulda bulunan 
bu odanın TUrkiye mümessilliği lle 
ticaret odamız erklnı tarafından kar 
ştlana<:aklardır. 

BiR KONFERANS 

Llyon Hukuk EnsUtUeU direktörü 
Profesör Lambe'rd bugUn saat 18,30 
da üniversite konferans salonunda 
"Amerika.da Kanunu Esasi,, mevzulu 
bir konferaruı verecektir. 

Bu hafta dünya demir fiyatların - ları imkA.nsız görülmektedir. 13~ ~. 
da bir değişiklik olmadığından, piya- barla, vazife alacak dalgıçlar. dırı ııııl 
sada demir üzerine geçen haftanın mit kullanacaktır. Çanak kalede. ~ır!l 
fiyatlariyle muamele yapılmaktadır. mi harp srralarmda batan ecncbı 1,, • 
Çubuk den, in tonu 74 dolarda. dur- h ve gemiler de bu suretle çıkarı 
muştur. caktrr. ,../ 

tTAkVi/.\B~HAV~ 
26 NİSAN 1 
PAZARTESİ Bugünkü hava: BULUTLU 

Bugiin hava, umumi surette mütehavvil 
bulutlu olacaktır. Rüzrirlar detiıik isti
kametlerden eıecektir. Marmara mıntaka· 
ımda hafif yaiıı ihtimali mevcuttur. Ka· 
raden.iz aa.lıil mmtakaıı kapalı recec:ektir. 

DaNKO HAVA 
Diln hava, kapah ve bulutlu recmtstlr. 

Yatmur fasıla ile hafif hafif akıama kadar 
devam etmiıtir Yaiıı miktarı 2 Milimet· 
redir. RUı:rlr UU1um!yet!e ıimal istikame
tinden esmiştir. Sıcaklık en çok 111, en u 
12 .antiırat, hava tazyiki 758 milimetre
olarak kaydedilmlstir. 

.--------------------~ rr 4 üncU ay GUn:30 Kasıın : l 
13M Hicri 1353 Rtı 
Safer: 15 Nisall : 1 GUneş: 5,05 - Oğle : 12·~0 
Iklndi: 16,02 - Akşam: 19. 1~ Yatsı: 20,41 - Imsak: S. ~ ·---------·- _,__,.,. 
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Venedikten sonra Orta avrupa 
Viyana p \-ve este 
B 1· , er ın, Roma 

Beynelmilel Kömür 

Berabermis ı 
. Virana, 25 ( A ı 

bııt ol'-n B .A.) - Vnedik'ten avdet et-

bıi .. · &fbakan B Ş · un1 T'ır: • Ufnıg, f arı ıöyle-
,, 
-v 

lbi t' elledik nıüli.k · 
t· t ırki A""· a.tı hır kere daha iıbat et-
lllr d ... . • "'turyan . •:ı egıtikJik m ııyaaet veçhesinde hiç-
.,.): 11· • Yoktur Avu t • ... -. rıın ınuha.f · ı uryanın aıyuı ıa-

~litik te•..;k· a.zaaı her türlü ekonomik ve 
'4d T• a l IJleaa. • • 

ır.,, ının eaası olarak kalmak-

ŞU§n · 
lel'i ilı .ıg N'azuerin 
ltaı tunau hakkın;atanperverler cephesine iştirak • 
daha.tak, A\r\lstu a, Italyanın eski prensipine sadık 
'°1ır ale etrneğe +Zabnı~ dahili işlerine kat'iyyen mü -

a de .... : '""9e bus eyi ed' •· · · · ,, ·•u§tir ki . em ıgını tasrıh ettikten 
))e - Muhalif . 

l'\1erıe nasyonar tı · esasen r Cephesi ıs erın Avusturyada vatan -
be nıeıkfır ce;~~~Vesi .d~hilinde teşriki mesaisi, 
Yaııatta te b' ın reısı sıfatiyle yapmış olduğu 
\1 at 11 ıt edilın · · \>es· • lllıPerverı ıştır . , .... 

ı.: ltli daha . er cephesinin çer"e 
ull' aiy ılYade . :. - B • • k t 
kat Giaat şube ihdas genışletınek için 1 u re s e 
lı:u._ .. _?rnaıe d'lt 

1
• olunacaktır. Fa- 1 

~ıgı Dib· a ıanın ih 
'lt18t a· ı. bu id . Bas etmek N I 
tıaı Uryada gayn :renın. reisliğini A- e e r 

l 
bah llosyalisUiğe t ~UD..i olan nasyo-

SOlanı evdi etmek 
tait \' aı . .Bu §Ube . mevzuu G • • • • • • ı d • • ' 
ti?tt atanPerv nın başma an o r u s u u 
\· .. adını h~ eriler cephesi reisinin i: • 
"A\r\uı o an b' · • . r ~ k ~Urya rejimi lrisı .~e~rilebilir Paris, 25 (TAN) - Lehistan Ha-

cı~ .. abıneıerinuı· ..... ~er turlu temer- riciye Nazın M. Bek'in Bükreşte Ro-
~ .. r :P ~kkUl" · letj ~ artiler vey . ~ü red - manya ricaliyeti yapmakta olduğu si 

ltıaıJar 11 A\'Ustury:l_a.rti mümessil - yasi görüşmelere çok geniş ehemmi-
.,. revaç bula - yet veriliyor. M. Bek, Romanyaya, 

~ !JAıucı SlYAS Milletler Cemiyetinin misakının tadi-
11.IJ:ı. ~ kı~n B. SUini ;:-r li mütaleasmda bulunmuş, fakat Ro-
tı~tta b et sıyıısetl hak~ ;ısturya - manya, bu fikri kabul etmemiş ve Ro
clisiııi g Ulunarak, Avust m a beya - manyanm küçük antant ve Balkan an 
~"ust.ıı:.ı:ek. Roma prot ~ryan.rn ken- tantı müttefiklerıyle birlikte Millet
tıaseba-t3 11 üe Alnıany 0 ollerı, gerek ler Cemiyeti misakma sadık oldugu~ . 
lıı} ı tesb · a arasında ·· . işınaı . ıt eden ll temm mu- nu ifade etmiştir. 
•öyıettıi§ &.riyle bağlı telakki uz ~?~~ Polonya Hariciye Nazırı, Romanya 
da . .\ınıan Ve .bundan her 'ki ettıgını Kralı tarafından iki defa kabul edile
~Uııbet ?1ll1etinin nef,.1 tarafın rek mühim görüşmeler yapmıştır. 
eıni,,t· neticeler \.._kl ._.ıne olarak Anlaşıldıg~ma göre Lehistan b"t" ~ ır ~ edigıni il" • , u un 

·········· --
Ankara ilk beyne}. 
milel kömür sergi
sinin kazandığı 

zengin rağbet de -
vam ediyor. Dün 
sergi~i yine ~ok ol
gun bir kalabalrk 
gezmiş, hatta bir 
aralık tehacüm yü
zünden serginin 
gişelerini muvak -
katen kapatmak 
zarureti hasıl ol -
muştur. Bu re • 
siınlerde Başve -
kilimizl bu ilk ser-
gimizi açtıktan 

biraz sonra, lktı
sa.t Vekilimlzle 
birlikte sergiyi 
tetkik ederken gö
rüyor ve iftihar 
duyuyoruz. 

._. ____ __ 

Sergimızde 

J 

•L ti, şu,,· . ave ey- komşulariyle ve bu arada Italya ile 
"" ,nıg .. k ===~==;;=:====================== 

: • Sözlerini şöyle b't' . de tam manasiyle dost almak arzu- gitmesi temennisini de bildirmiş ve FRANSADA 
\l .\\>Usturya 

1 ırmış- sundadır. Bir mildd?t ~onra Romanya bu temenni Bükreşte iyi karştlanmış-
b~~ bir A nıenıieketin menafiine I?'alı da Varşovayı zıyaret edecek - tır. Bu arada M. Bek'in, Rusya ile HALK CEPHESiNE 
be:h llırnetın~urya. siyaseti taki • tır. . • . dostluğun tehlikeli olduğunu söyledi-
~ IUıgi hır' b r. Bu ıse ilerid d h' Yakında Lehıstan erkanı harb!ye ği de haber veriliyor. BiR MUHALEFET 
""ler lokun t e a 1 

• d B '' k 1 k R ., , eşekkülünü red- resı e u reşe ge ere omanya - Moskova, 25 (A.A.) - Polonya 
PEş Lehistan askeri ittifakını alakadar Hariciye Nazırı M. Bek'in Bükreş zi-

~ liudaPe§te ~YE GÖRE eden meseleler hakkında görü~cek- yaretini mevzuu bahseden Izvestiya 

tn~liıı.i Ue1ş 5 (~.A.) -Venedikte tir... ,. gazetesi, diyor ki: 
tllt akata da· ~nıg arasında yapılan Bukreşten gelen katı haberlere gö. "Lehistan Hariciye Nazın hedefi 

Paris, 25 (TAN) - Havr şehri ra
dikal sosyalist partisi, bundan sonra 
halk cephesiyle çalışma beraberliği 

yapmamıya karar vermiştir. 

1trııaı kanaate ~hsıyası ınahafilde mev- re Bek ve Tataresko görüşmeleri ne- bitaraflık zevahiri altında 'ıroııektif 
\>e ayan dev~:~eR_oma protokolünü tioesinde iki memleket arası~da fiki_r emniyet sistemini ve Milletler Cemi-tlıı:ı. .\ln1an - A ruı teşriki mesaisi mutabakatı mevcut bulundugu netı- yetini yıkmak olan beynelmilel fikir- BerHnde "Yunanistan,, 
tnı tar.itli Avru VUsturya anl~ması • cesine varılmıştır. lerin bir nakili olmuştur Bundan da Atina, 25 (Hususi) - Berlinin ma-tJ:eti gitgide pa SUlhU için ehem- M. Bek, Romanya ile ~acaristan gaye faşist mütearnzl~nn cezasız nıf caddelerinden birine merasimle 
.\~~ artan bir esas olmak- arasındaki münasebetlerın düıgün kalmasını siyaseten hazırlamaktır.'' "Yunanistan,, ismi verilmiştir. 

letjlld anya ile ltaı 

ispanya Harbi 

Bilbaoyu 
Alman 

Tayyareleri 
Yakıyor! 

Londra, 25 (TAN) - İspan
yadan gelen son haberlere göre, 

hükUmet kıt' al arı ileri hareket • 
lerine devam ediyorlar. Jarama 
cephesinde birkaç aai taarruzu 
durdurulmuftur. Asilerin büyük 
hava hareketlerine hazırlandık

ları haber veriliyor. Bilbao'da 
11 asi tayyaresi, mitralyoz atefi 

altına almmıttır. 
Eloryo mmtakasmda muharebe şid 

detlenmiştir. Asi hücumları geri püs
kilrtülmektedir. Madrit, Sorya ve 
Asturya cephelerinde değişik bir va
ziyet yoktur. Frankoculann Elomia 
mıntakasını işgal ettikleri bildirili -
yor . 

Bu kuvvetlerin Vallakas - Valans 
yolunu tayyarelerle ateş altına al -
dıkları, buraya tonlarca bomba atıl
dığı da haber verilmektedir. 

HüKUMET KUVVETLERİ 
MÜDAFAADA 

İki tarafın topçusu, mukabil mev
zilere bombardıman etmektedir. Hü
kumetçilerin bütün cephelerde şidde~ 
1i bir müdafaa planı tatbik ettikleri 
anlaşılmaktadır. 

BlLBAODA 
İngiltere müstakil işçi partisinin 

satın aldığı bir nakliye vapuru, er • 
zak yüklü olarak Bilbaoya hareket 
etmiştir. Bilbao üzerinde asilerin en 
tehlikeli silahı hava kuvvetleridir. 

Asiler, Bask cephesinde 60 bombar 
dıman, 60 harp tayyaresi kullanıyor
lar. Bu tayyarelerin hepsi Alman 
mamulatıdır ve münhasıran Alman 
pilotları tarafından idare edilmekte
dir. 

FRANKO BİR ASİ REİSfDtR 
Moskova, 25 (A.A.) - lzvestiya 

gazetesi, tspanyol asileri tarafından 
yakalanan ve hapsedilen Sovyet Kom 
somol ve Smidoviç vapurları tayfa _ 
nnm Rusyaya iadesini temin için alma 
cak tedbirlere dair B. Litvinofun bir 
beyanatını neşretmektedir . 

B. Litvinof, Sovyet Rusyanın Fran 
koyu bir asi reisi telakki ettiğini, o
na bir muharip taraf haklarını tanı
madığını ve binaenaleyh ticaret ge -
milerini Frankonun tevkife hakkı 
olmadığını söylemiş ve demiştir ki: 

"- Sovyet Rusya bu gemilerin tev 
kifini bir korsanlık hareketi olarak 
telakki eder.,, 

lerdir e rtl\l§terek ya, Tuna mesele -
"e !.{ • Ainıanya eh hareket edecek -
bav ııcllristanın' alya, Avusturya 
lae:1 ~ında lr,._ tegriki mesaisi Tuna 

-~il' ""l.UllCU ...,-r· 
l>~ • ~ ın nıilıveri o-

Ispanya Harbi Yeni Bir Safhada! 
l'tnın r Lıoyd gaze . 
.\\'\uıt ınerkeıt A tesı Çekoslovak-

"ernıe~a •iYııset::pa ~e bilhassa 
ttt•ı hUsusund . Yenı bir veçhe 
llh:en lkiın k aki manevralarmm 
~rue etrnekted·alınış olduğunu mü-

!'iciye kııeı, 25 el~ 
t'lı oıd 111lını .B ~ ... ) - İngiltere Ha 
ll u'" · .&:.0.en e ~ru gu halde b • Yanında Baya-

kseıe geı ... :~ .akşam tayyare 

lit··~ı ~tir . 
"esko N 1 y eer 

~~. 25 ~ıyor ? 
~iti c:re ~aın, ~tUl Eski Romanya 
~l ~&.retıen eskonun Paris-
"" e~ ... hakknıcıa 
• ' ~o \r ~o~. dUn alman ha-
tl ~~Fransız hava nazı
~liı--- del~ Milletler Cemiye-
~~r Ya.nn.~~ Bonkur ile uzun 

~ .\tı... 't "rıa.n R 
~ ~· 25 • 0ınanya 
~l'l <~uauet) - Yunanistan 
~ ~nıdaki ticaret an-

. kadar teındit edil-

Y eni bir safha)·& girmek üze
re bulunan lspanya harbi. 

nin bugünkü vaziyeti, general Mo. 
lanm Bllbaoya karşı taarruz ,.azı -
yetinde bulunması mukabilinde 
Cümhurlyet kuvvetlerinin başka 
her sahada vaziyete hiklm olduk. 
landır. 
İspanya harbi bu safhaya varm. 

cıya kadar bir çok safhalar geçir. 
di. Evvela asiler, harbin ilk safha. 
sında her yerde taarruz ve Cüm • 
hurlyet~ller her yerde müdafaa. va
ziyetinde idiler. 

Bu yüzden asiler birçok yerleri 
işgal etmişler ve bir aralık son za. 
feri kazanacak gibi görünmüşler • 
dl. Fakat bugün harbin başlama • 
sına dokuz aydan fazla bir zaman 
geçtiği halde vaziyeti değişmiş gö. 

rii'Yoruz. Asiler, taarruz kuvvetle • 
rin1 tüketmişler, durgunlaşmışlar, 
buna mukabil hükômet kuvvetleri
ni korumuş ve her yerde vaziyete 
hakim olduğunu göstermeğe başla. 
mıştır • 
Hükfımeönn bu vaziyeti karşı. 

smda neticenin ne olacağını düşü-

r·· .. ·~~;~:···~~~~···~~;:·~~~~·~·~··· .. ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ler. 

Birine göre, i.sllertn müdafaaya 
geçmeleri neticesinde vaziyet as • 
kertik bakımından bir çıkmaza sa. 
pacaktır. 

Diğerine göre, hükiimetin büyük 
bir hareketle asilerin manevi kU\'• 
vetıerlni sarsması ve neticede Is • 
yan cephesini yıkması kuvvetle 
muhtemeldir • 

Y ine askeri mütehassıslara 
göre, Fran.ko, Madrltln ü. 

zerine yUrtimekle en büyük hatayı 
işlemiştir. Franko Madritin üzerine 
yürümekle ordusunu bu şehrin kı
ydaroıa bağla.ım§ ve bu tehrl elin 
deki çekiç ufalanmıya başlayınca 

ya kadar döfmtlettll' • 
Buna mukabil general Mlaha 

müdafaası kuvvetli olan bir şehri 
müdafaa etmenin ve düşmanı bu. 
rada yıpratmanın kolay olduğuna 
anlamı§ ve ba dersten istifade et. 

Fakat asiler kendilerine yepyeni 
bir kuvveti de harekete getirmiş 
bulunuyor. Bunlar Tervele taarruz 
etmekle Kataıonya ordusuna da 
bilfiil harekata iştirak etmek fırsa. 
tını verml5lerdir. 

Bununla beraber en çok iş göre. 
cek hükfımet kuvvetinin cenup or. 
dusu olduğu anlaşılıyor. Cenupta. 
Kordova ordusunun Pennaraya 
etrafında hakim olduktan sonra 
Portekiz hududuna kadar daya • 
nan yetmiş millik mesafeye de h&. 
kim olması neticesinde asilere kat'i 
bir darbe indirmesi umuluyor. 

Bununla beraber hükUmet tara. 
tından yapılacak taarruzlann, i.sL 
ler tarafından yapılan taarruzlar 
gibi bir çıkmaza sapması ihtimali 
de gözönünden uzak tutulamaz. 

den iyiye kırdırmış \'e nizami kuv • 
vetlerini bir hayli yıkmış olduğu 

ve Cümhuriyet kuvvetlerine karşı 
sür'atle tahakkuk edecek bir za
fer kazanmak ihtimalini bertaraf 
etmiş olduğu da göze çarpıyor • 

Buna mukabil hükômet, vakti 
boş geçirmemiş, askerlerini ve gö • 
nüllülerl yetiştirmek i~in çalışmış 

ve bunları intizam ve inzibata a.. 
lıştırmıştır. Bilhassa hükômet ku\' · 
\'etlerinin yüksek manevi -
yatı, dost ve düşman muhitlerde 
en büyük takdir ile karşılanmak • 
tadır • 

Hükômet kuvvetlerinin techizat 
bakımından, muhasmılanna faile 
değilse de müsavi olduklan da an 
laşdmış bulunuyO!'. 

- killerin ihtiyat kuvvetleri giin. 
den güne azaldığı halde hükômetin 
henüz hiç kullanılıntr1°1ş olan bU. 
yük bir kuvveti vardır: O da Ka. 
tatonya ordusudur. 

Bu ordunun har e ginnesi bil • 
kftmet lehinde ka~ i bir faildyet te. 
min edecektir • 

s 

flEK 
Olağan Şeyler .. 

Kasabanın sığırtmacı kadıya gel
miş: 

- Kadı efendi! Davarlan köprtt. 
den geçlrirken biribirini slistüler. 
(boynuzlariyle \'lll'llUlk mina.c;ma) 
birisi suya düştü, boğuldu, dem.iş. 

Kadı da hiç fütur getirmeden : 
- Essakanı velbakar, köpriiytl 

ge~erken birbirini kaka!'. Bir §eY li
mn gelmez, cevablJll vermiş. 

Li.kin çoban ilave etmiş: 
- lyi anıma kadı efendi! Suya 

düşen davar sizin idi • 
O zaman kadı, rafın üzerindeki ka.. 

ra kitaplara el atarken: 
- Tilke mes'elettin ulıri. (Öyle ise 

o ba.5ka mesele), der. Çoban da bu 
Arapçadan bir şey anlamayıp : 

- Canım !Tilki meselesini ne ka • 
nştınrsm? cevabını verir. 

• 
Telef on haberlerinden öğreni~·orm 

ki, lzmirde Galatasaray - Doğan 

spor maçını idare eden ha.kem (Ad • 
nan) a karşı bir takım seyirciler te. 
cavüz etmek istemi. Jer. Ç-0cuğu sa • 
hadan polisle çıkarmışlar • 

Gazetelerin ifadesine bakılırsa spor 
aleminde bu hadiıre ç.ok mühim te • 
essürler uyandırmış. Doğrusu ben 
bu teessürlerin samimi oluşundan 
değil de yerinde olma.c;mdan şüphe • 
leniyonım. Çünkü böyle hadiseler, 
hele futbol gibi heyecanlı sporlarda 
şimdiye kadar görülmemiş şeyler de
ğildir. içimizde hakemlik etmiş olan 
herkes böyle muamelelere, hatta da. 
ha ağırlarına maruz kalmışlardır. 

Sahadan polisle çıkarılan h!lkem 
yalnız Adnan olmadığı gibi İstanbul 
sahalannda görülmüş bu çeşit hidi • 
selerin şahidi olduğumuzu unutacak 
kadar zaman geçmiı; te değildir. Za
ten bu hatliseler yalnız bizim memle. 
kete de has değildir. Onun için bu • 
nu fe,·kalide ve görülmemiş bir da • 
Jilet telakki etmek, lüzumundan faz. 
la teli.5 manac;ma gelir. Değil kura 
kalabalık, hatta en münenerlmlz bt. 
le bir hakemin kendi fikrimizce hak· 
sızlığını görünce hazan ağmnızdan 
çıkanı kulağmuz iı:itmiyecek kadar 
coştuğumum unatmayalım. Bazaı ee. 
nebi hakemlerin, kendi müııiabıklan. 
mız hakkında haklı veya haksız ver• 
dikleri kararlan içimizde hangim .. 
tam bir sportmen te,·ekkülü ile ka • 
bul etmişizdir! Hangimiz meğUibl • 
yetıerimizin en az yüzde ellisini h&. 
kemin fenalığına ,haksızbğılla hatta 
namu!l>suzluğıına hamletmemlşlzdlr! • 

Hakemlik etti~m sıralarda ~ahsı. 
ma karşı seyircilerden işittiğim söz. 
leri unutsam bile futbolcuların piri 
Bahriyeli Bay Fuadm bir hakemliği 
sırasında söylenen ağır sözleri hlla 
unutamam. 

Son hadisede gazeteler, Adnanm 
maçı dürü t idare ettiğinden de bah· 
sederek vak'aya sebep onun idare • 
sizli~ olmadığını tebarüz ettirmek is. 
edller • 

Bu da boşuna bir ga~'l'et! Dünya 

spor terbiyesinde fena hakeme ba • 
karet edilir ve:ra dövülür di~·e bir l .. 
det yoktur. Haliım bir müsıbakanm 
yapılabilmesi için oyuncudan daha 
lüzumlu bir unsurdur. Buna kızmak, 
hakaret etmek, teca\·üz etmek, sade. 
ce sporu anlamamaktan ba..5ka bir 
şey ile tefsir edilemez. Edilemez am
ma, bu, bizde yep~·eni ve lzmlre 
mahsus me\•zii bir hadise değildir. 
Ve maalesef bizde olduğu kadar, 
bütün dünyada tesadüf edilen nahot 
hadiselerdendir . 

Onun i~in milli küme maçlannda 
\.'Ukuu hadiseye ayn bir halle man • 
zarası veremez. 

Maçtan sonra Galatasarayhlarm o. 
tobüsünü taşlamak ta emsalsi'Z bJr 
vak'a teşkil etmez. 927 senesinde Bük 
reşte yapbimuz milli maçtan döner. 
ken bizim bindiğimiz arabayı d'l taş. 
lamı~lardı. Bunlar, halkın maşeri 
hiddetinin tezahürleridir. Bu hicldet 
haklı ve~·a haksız olsun spor mefhu. 
miyle telif edUemez. Fakat maalesef 
ekM>rl spor tezahürlerinde tesailüf 
edilir. Anupanm, bu gibi hiicllseh~re 
pek ender rastlanan memlelietlerln • 
den biri de İngilteredir • 

Orada halk sponı, bir muharebe 
çeşnlsinden çıkanp tatlı hf'yecan , . .,_ 
ren bir sıhhat ihtiyacı telakki ettiği 

için maçlan di~lerl ve ynmnıklan tın• 
kıh olarak tıJeyrettiğl gibi iki taraf ta 
ma~tan sonra birlikte e~lenlrler. O. 
ralarda spor rekabeti insanlık hisle. 
rlnln ve medeni bir ihtiyaç olan dost-

(LOtfen sayfayı çe\irlniz) 
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şçı ve Otelci 
Suç Uydurmak 
··rmile Sorguda 

Dün Müddeiumumilik cürüm tasni etmekten suçlu iki ki•i hak
kında takibata batlaını,tır. Hadisenin içyüzü fudur: Karacabey 
orman memuru Ali, tatil gününden istifade ederek dün lstanbula 
gelmiş, Karadeniz oteline yerleşmittir. 
Fakat, henüz gezmiye vakit bula- --------------

mıynn memur, bir krizden sonra öl- s ·, ı a"' h 
mU§tür. Olümün kalp durmasından i-
leri geldiği anlaşılmı§ ve cenaze dün 

:~~anı defnedilmek üzere kaldırılmış- T e 
5 
h i r 

Fakat bu esnada aşçı Ali adında ı 

biri, Eminönü emniyet memurluğuna Etm .
1 
S 

müracaat ederek Karadeniz otelinde 
bir adam öldtiğünil, cesedin ortadan r 
kaldırıldığını bilirmiş, bu ihbar Uze- Dün, dördUncü sulh ce:r.a mahkeme-
rine henüz Hocapaşa. camlinde mu- si, bir tahkir ve silah teşhiri davası
saııa taşında bulunan memurun cena- na baktı. Hadisenin tafsilatı şudur: 
zesi nezaret altına alınarak keyfiyet Şükrü isminde bir genç, Mualla a
müddeiumumiliğe haber verilmiştir. dmdaki arkadaşiyle beraber Samat-

Muhbir aşçı Ali sorgıuya çekildiği yadan bir sandal tutarak denizde ge
zaman bu haberi Karadeniz oteli müs- zinti yaparlarken yanlarına Abdulla
teciri HüsnUden duyduğunu söylemiş- hm sandalı yaklaşmıştır. Şükrii, Ab
tir. Hüsnü, vaziyeti olduğu gibi inkar dullaha, yaniannda dolaşmamasını. 
et.mi§, müddeiwnumiliık te cürmü tas- aÇilmasıru söylemiş, küfretmiş ve ta
niden dolayı haklarında takibat banca çekmiştir . 
yapılmak üzere suçluları mahkemeye DUn yapılan duruşmada suç sabit 
vermiştir. görilldUğilnden Şükrünün ~ gün 

luklann :aırarma inki af etmez. Ut>. 
le hakemin fennlığından dolayı adam 
taşlamak, ve dÖ\'tllek gibi &eyler y:ı... 
pdmnz, s;ünl•ü hakemln de hendllcrirı. 
<len olduğunu ,.e kentlileri kadar o • 
nun da yanılmak ihtimall bulundu • 
ğunu bilirler • 

Hep bu mülahazalarclır ki hmir hSl
di esini gö terildiğl kadar \ııhim 

saymıyorum. Fnknt memlckr.tin spor 
terbiyesi ve porculnrm ünsiyet n 
rekabet hislerini telif Pbn<'yi ö~en. 
melcri noktasından h\idl~eyl miita • 
lca cdllmiye değmez hir nıevzu da 
saymıyorum. 

Ben hikem ve se)ircl me.cıelesinl 
bir İzmir, İstanbul ,·eya A11knra 1~1 
değil, memlekette ısporun ne oldu • 
''Unun, neden ,.e nasıl yapıhlığının 
bilinmesi meselesi telfıkki ettiğim içln 
dalına alman mC\"'Lli te<lbirlcrle ne 
böyle dışan vumnış, ne de dıı:an vur. 
nuyarak olduğu yerde için l~in .ramp 
sönmiiş, bu ve buna mümasil hadise. 
terin öntlne g~Ueceğine lnanınıyo -
nım . 

hapsine ve mahkemeye getirilen ta . 
bancanm müsaderesine karar veril -
miştir. 

BiR HIRSIZ 
YAKALANDI 

Seyyar elektrikçi Fuat dUn Izmire 
hareket etmek Uzere olan lzmir va
puruna girmiş, hareket hazırlıklariy
le meşgul olan süvarinin odasında bu
lunmamasından bilistifade bazı eşya
lannı çalıp kaçarken beşinci şube 

memurları tarafındna vakalanmıştır. 

Suçlu, adliyeye verilmiştir. 
tir. 

KCitip. Bera et 

Kararı Aldı 
Evvelki gün asliye 6 cı H. mahkeme 

sinde geçtiği iddia edilen bir hnka -

ret hadisesi, çeyrek saat sonra meş. 

hut suçlara bakan asliye dördilncU 
ceza mahkemesine aksetti. Davacısı 

Parayı 

Kapıp 

Kaçmışlar 
Haydarda oturan sabıkalı Zeki ile 

Arap Sa.mi Beyazıtta tütüncU Rafetin 
dükkanından bir şişe şarap alarak bir 
on liralık vermi§lerdir. TUtüncU pa
ranın üzerini verdiği sırada sabıka
lılar şarabın pahalı olduğunu ileri sür 
müşler, aldıktan parayı iade ederek 
on liralığı almışlar ve oarabı bıraka
rak uzaklaşmışlardır. Biraz sonra 
Rıfat geri aldığı parayı saydığı za
man 4 liranın eksik olduğunu gör
m~. polise müracaat etmiştir. Sabı
kalılar yakalanarak müddeiumumili
ğe teslim edilmişlerdir. 

Sahte f!onoyu 

Sürerken 
Be.siktaşta oturan, Karaköyde 10 

numaralı kunduracı mağazasının sa

hibi Yorgiye, polislikten ihraç edil

miş Mümtaz ismindeki şahıs milr11ca

at etmiş, bazı sahte bonolar mukabi
linde 500 lira istemiştir. Mümtazın e
lindeki bonoların sahte olduğunu an

lıyan Yorgi, derhal vaziyeti polise ha
be rvermiş ve yanında bulunan iki 10 
liralığm numaralarını tesbit ettirmiş
tir. Bu paraları Mümtaz Yorgiden a
lırken bir cürmü meşhut yapılmış, 

yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Mahalle Arasında Nare Attı 

Cerrahpaşada oturan Murat, kcn· 

disini bilmiyecek derece şarap içerelt 
sarhoş olduktan sonra gece yansı 

mahalle arasında bağırmıya başlamış 
ve yakalanarak cUrmU meşhut mah
kemesine verilmiştir. Murat, dUn nö
betçi mahkemesi tarafından 1 giln 
hapse mahkum edil.riıiştir. 

Sahte Altın Sürüyordu 

Yedlkulede Şevketin dükkanına 

gelen Kosti adında birisi, elindeki bir 
Rus parasını altm diye bozdurmak 
istemiştir. Şevket oo paranın altın 
olmayıp sahte olduğunu anlamış, po
lise müracaat etmiştir. Kosti bir 
rnüddet sonra yakalanmıştır. Bu sözlerle, İzmir hadl~~ıntn nl • 

:r.ami lcaplannı lnklir etınek isteme • 
di~rfmi, fııkııt işi daha derin \'e kö • 
künden dii:ıiinm«>yi bu ni7.anti kap • 
!ardan daha U tUn tuttuğumu, bU • 
mem, burada tasrihe IUrum \ıı.r mı! 

Cemile isminde boşanma davasını ta ============== 
kip ede nbir kadındı. Suçlu da mah . çıkardığı gibi diln de kapıyı itmiş ve 
kemenin zabıt katiplerinden Nazmi parmalarım yııralar.ıştır. Mahkeme, 
idi. şahitleri dinledi. Suçu sabit görme -

B. FELEK 
Cemilenin iddiasına göre, Nazmi diği için katip hakkında bcraett ka

kendisine bir çok defalar müşkülat rarı verdi . 

Bu kapılar ah bir dile gelseler ... 
O .zaman tek ferdin dejenere fantezilerini ballan

dıran dejenere romancılardan cilce ruhunun bir a
vuç karanlığından şikayet eden züppe 9airlere kadar 
.)Ütün palavracı, hasta, sarsak sesler susar. 

Bu kapıların narası biraz gök gilrültüsüne, biraz 
kırbaç şaklamasına birçok ta. hıçkırığa benzer mu
hakkak! 

Kapıcı Hilminln nihayet insaf daman deprendi. A
rifi içeri aldı. Sonra romatizmalı dizleri üzerinde sal
lanarak mildUriyet binasına girdi. 

Biraz sonra Arif, BaşmUdUrUn masası karşısında 
ayakta durmaktadır. 
Masanın sağ tarafındaki koltuğa kısa boylu, koca 

göbekli bir adam oturmuş: Işletme mUdUrU karşıda, 
ayakta duruyor. Teknik müdUr muavini genç mühen 
dis patronun karşısındaki koltuğa yerleşmiş. 

Arif bu adamların yüzüne bakmıyor. Bakmıya lti
zum görmüyor. Haftalardır beklediği gün geldi. 

"Mal sabihi" nin karşısına çtktı. Fakat yine Bil -

bahtanberi kapıda bekliyen Arifin tıpkısı. Hiç değiş
memiş. Başı sola çarpılmış, göueri masanın bir u
cunda. 

Bay müdür: 
- Ben tahkikatımı yaptırdım, diyor, bu çocuğun 

düşmesi tamamiyle kendi kabahatiair. Dikkatsizlik 
ettiği işikB.r. Bunun Ustünde ayağına çarpacak bir 
şey yokmuş. 

Dizine batan çivi meselesine gelince, bunu da tnh
kik ettim. O gün dUştUğil sırada battığını bir kişi bL 
le görmemiş. 

Ancak o su.kuttan ikl gUn sonra doktora müracaat 
edilmiş. 
Doktor bir çividen enfeksiyon kapmış olan bacağın 
kangren olmakta bulunduğunu söylemiş. O gün esa
sen genç ar!::adaşımız bu amelenin topalladığını far
ketm.lş. Ona kendiliğinden: 

- Nedir bu halin, neden topallıyorsun? 
Diye sormuş. Yoksa o gün o da sormas•yınış. Y81 
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ni müessesemizin amelenin sıhhati Uzcrineki hassa
siyeti mevcut olma.~aydı enfeksiyon tam bir kan ze
hirlenmesine çevirebilir, bu işçinin ölümüne sebep 
olabilirdi. 

Hem farzı mahal o gün yük taşırken düştüğünU ve 
dizine çivi saplandığını kabul eteek bile yine bundan 
fabrikamız mesul olmaz. Zira, bu takdirde kendisinin 
lşletmiye müracaat etmesi lazımdı. Müracaatı üzerine 
yara tentürdiyotla yakıltr, enfeksiyonun önü alı
nırdı. 

Benim kanaatı vicdaniyem bu adama karşı .mü. 
essesemizin hiç bir şey borçlu olmadığı merkezin
dedir. 

lşletme mUdürU cevap verdi: 
- Bence bu işi bu şekilde mütalaa etmek doğru 

leğil. Biz bu köy delikanlısına karşı kabahatli ve 
borçluyuz! Bir kere dilnyanın hiç bir medent mem. 
leketinde, bu kadar modern tesisatı olan bir fabri
kada ağır denkler işçilere böyle en iptidai, en ezici 
bir şekilde taşıttırılmaz. 

Nakil sisteminin değiştirilmesi, lavuarlar& 
Yüklerin daha insani bir şekilde sevkedilmesl için 

müteaddit defalar mUracaat ettim. Tekrar ediyorum 
evvela sevk tertibatımızın hatalı olması bakımından 
kabahatliyiz. 

PUrosunu içmekte olan müdür muavini: 
- Ya Sie haben ganzrecht, dedi yani azizim hakkı

nız var. DUnyanm hiçbir medeni memleketinde böyle 
yUk taşınmaz. Sade müstemlekelerde tablt başk~ tür
lüdür. Amerika ve Afrikadaki zencileri bir tarafa bı
rakınıak Avrupa amelesi elli kiloluk bir yilkU bile ııırt 
lamaz. Fakat Avrupalılar başka bizim amele başka. 

• Edirnede 
rürkkuşu 

Açıldı 
Edime, 23 (TAN) - TUrkkuşu E

dirne şubesinin açılış töreni bugün 

sa.at 15 te, Hadunağa yolu üzerindeki 
Helvacıderesi yanında bulunan uçak 
alanında yapılmıştır. Mera.simde ka· 
labalık bir halk kütlesi bulunmuştur. 
Evvela alana bayrak dikilmiş, sonra 
lstiklll marşı çalınmış, nutuklar ve
rilmiş, Trilkkuşu öğretmenleri tara
fından tayyare, planör ve paraşütler
le havada gösteriler yapılmıştır. BU· 
tUn bu merasim filme alınmıştır. 

Geceleyin saat 20,5 ta Halkevinde, 
köy eğitmenleri kurs arkadaşları mil· 
samere vermişler, umumt mUfettlşli
ğin 936 ordu manevrası geçit merasi
mi ile Yeşilköyde yapılan Tilrkkuşu 
hava merasimlne alt filmlerde göste
rilmiştir. 

Ba!ıkesir Halkevinde 

Balıkesir (TAN) - Halkevinde 
her hafta ilmi ve mesleki konferans· 
tara devam edilmektedir. Bu hafta 
"modern sanatın mazi ile bağı" isim 
li bir konferans verilmiştir. 

Gaz:antep Halkevinde 

Konferans 

Gaziantep (Tan) - Vedat Urfi tara 
frndan Halkevinde Habcşistanda ya
şıyan kabilelere ait calibidikkat bir 
konferans verilmiştir. 

Merzifonda Yeni lnfaat 

Merzifon (TAN) - Burada yeryer 
yeni inşaat devam ediyor ve bu gidiş. 
le şehrimizin birkaç yıl sonra tanın -
mıyacak bir hale geleceği anlaşılı • 
yor. 

Mürettipler Yeni idare 

Heyeti Seçtiler 
Türk MUrettipleri Cemiyeti, fev

ka.lfi.de toplantısını dün saat 14 te 
Eminönü Halkcvinde yaptı. Kongre
yi cemiyetin Reisi B. Hafız Cemal 
açtı. Bir buçuk ay evvel seçilen he. 

1 

yeti idarenin intihabının münfesih 
addedilmesine ve yeni bir seçim ya. 
pılmasına karar verildi. 

Yapılan intihapta B. Hamit, A. 
Mehmet, İzzet, Süreyya, Saim, Kü -
çük Ahmet. Selim, Hafız Cemal. 
Sırrı. A. MUnir, Cenani yeni idare 
heyetine seçildiler. 

Yeni heyet, nizamname tizerinde 
tadilat yapacak, bütün matbaa işçi· 
!erini bir araya toplamıya çalışacak· 
tır. 

Emelle 
Bır kadını 
Vurdular 
Emet, (TAN) - Epey zamandan

beri lnce oğlu Aliye metreslik eden 
Fatma ismindeki kadın bir ay evvel 
kaçarak Kara.baba oğlu Hasan ile 
yaşamıya başlamıştır. 

Ali, işe gitmekte olan Fatmayı ka. 
saba haricinde sıkıştırarak bıçakla 
kasıftından ve bacağından ağır sureL 
te yaralamıştır ve henüz yakalana
mamıştır. 

Dotkor olmadığı için, Fatmanın 
ha.yatı tehlikededir. 

--------
~ızılcahamamda Odun 

Pahalıla,tı 

Kızılcahamam (TAN) - ffazır~

dan itibaren tatbik edilecek olan yeni 
orman kanununun odun tedarikini 
müşkUlleştireceği şayi olduğundan 

halk ahırlarını, avlularını odunla dol 
durmağa. başlamış, bir yük odun da 
on lruruştan 20, hatta 30 kuruşa fır. 
lamıştır. 

Karapınarda Feci Bir Ölüm 
Aydın {TAN) - Şoför lbrahimin 

idaresindeki 97 numaralı kamyon 
Karapınardan Koçarlıya giderken, 
Halil oğlu 6 yaşında Remziyi Kara • 
pınar civarında altına alarak öldür
müş, bundan sonra da kısmen de • 
mirci Mustafanın dükkanına girmiş
tir. Şoför yakalanmıştır. 

Adana Halkevi T emıil Kolu 
Adana (TAN) - Şehrimiz Halk 

evi temsil komitesi başkanlığına res 
sam Süruri Taylan, milmessilliğe 
Coşkun Güven, sekreterliğe Mazhar 
Erdoğan ve azalığa Necmi Şenel se • 
çil m işlerdir. 

.,. .. 

Bugünkü prograJJJ 

ht.anbul: 
OğJe neşriyatı : ı~ 
Saat: 12,30 Pllkla Tilrk mu,i!d:;;fJP 

Havadis, 13.05 Muhtelif plak ' 
14,00 Son. 

Akşam neşriyatı : .~ 

Saat: ı 7 ,00 İnkılap dersleri 11~ t1-" 
den naklen Mahmut Esat Bo:ı:.ı:si, . ~ 
fmdan, 18,30 plakla danı musı p-;,. 
Çocuk Esirgeme Kurumu naınınA ,sO ~ 
ran; Doktor Fahrettin Keri~· ltao ~ 
ka avı hatıraları S. Saldhattın 1d3ıı ıp 
20,0Cı Rifat ve arkadaşları tarafınöcı'!~ 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30 45 SJı:. 
za tarafından Arapça söylev, 20. jJıiSİ f' 
arkadaşları tarafından Türk mus elıİ'. ı.ı4 
halk ,arktlan: Saat ayarı, 21,l~ ; 5 ~ 
yatrosu dram kısmı (Tais). ?. :.ıı P'~ 
ve borsa haberleri ve ertesi gilJlU .,, !fi 
ramı, 22,30 Pldkla sololar, opera 
ret parçaları, 23,00 Son. 

Günün program ö.tiİ 
Senlonik konserler : ~! 

Saat 15,35 Eindhoven: Ptak k~:~~ 
Bükreı: Operetlerden parçalar., tıv... 
ya: Orkestra. tenor. 19 Liyp:z:ıg: tr' ~ 
mu.zi.ka, 19,10 Bilkreı: Hafif orke5ııııı~ 
seri, 20 Laypzig: İtalyan halk zı !~ 
20,30 Varşova: Bahriye bandosu •. ~~ 
na: Halk musikiıi, 21.30 Budapeat~~··v 
musikisi, 22 Kolonya: Solist k0!15 ııı: ~ 
Prag: Stüdyo orkestrası, 22 Vıff ııı"!'"., 
rışık konser, 22,45 Bükreş: Ha 1 

51 P'. 
22,50 Budapeşte: Opera orkestra ' 
Laypzig: Kllsik musiki. 

Operalar, operetler : ~ 
,. ııJ{"" 

19,30 Berlin: Rudolf Katnig. ın 11,,.. 
Katerin,. opereti, 21,10 Lli.ypııı: 
"Die drei Pintos,. isimli operası. 

Oda musikisi: 
21,10 Bükreı: Oda muıikiıL 

~sltaller: ~ 
19,30 Budape$te: Piyano kon~rldıp.eı;ı 

yan - Macar aksamı), 20,40 • ue)· 1 
Şarkılı Konser. (Piyano rcfak~tJY~ 1':....r 
Brüno: Saksofon solo, 21 Parıs $ıtv.ir 
Piyano - Keman, 22.05 Biıkre~: . "J 
22.30 Varşova: Şarkılar, 23,20 P~~~jol' 
man konseri, 23.30 Viyana: v 1 

konseri. -: 
Dans mu.sik.isi 

19,20 Varsova, 23,SS 
dapeıste. 

Mubal8ğa Etmemek~ 
1936 • 1937 Sinema Mevsiminin 11 

ROMEO ve JULif.TTEN soNAr 

EN GÜZEL FiLMi ! 
NAPOLi GECEtERi 

Baş rollerde: ' 
Dünyanın en tatlı sesine sahip olan ve Nevyork Operası Primadotıll 

GLAOYS SWARTHOUT ve JAN KIEPURA / 

----------------------~ 
ÖLÜM HABERLERi 

Simeonaki M. Mihailidu 
Vefat etmiş olduğundan cenaze 

merasimi 26 Nisan 1937 Pazartesi 
günü sn.at 15 de Beyoğlu Panayia Ki
lisesinde icra olunacağı teessür ile 
ilan olunur. 

C. v 1 K" .. d B' LJşdi" ıger er oyun e ır ı-ı ~ 

li " Kızılcahamam (TAN) - f;\' 
0
tJ_ 

iki çocuk babası olan Ciğerler l< ~ 
den Hatip Mehmet oğlu Tor ~11;~ 
köyden küçük Bayram kızı \ ti' 

Oğlakçı köyüne kaçırmış ve orad~ 
cavüz etmiştir. Her ikisi yak~~ 
müddeiumumiliğe teslim edil 
dir. 

~ 

Yazan: SUAT DEKVI~ 
Sustular, işletme müdürü düşünüyor. 

°?~zl~r. Hayatta bulablldiğimiz imkanlar bi~iın ı~ 
rı ıhtiyaçlarımıza yenilerini HA.ve ederler. Bız !.u l< .rl, 
şımızda boynunu bükerek duran ve emnlm soıle eJı 
mizden hiçbir şey anlamryan adama yeni ihtiya~ 
bütün medeni memleketlerde artık zarurinin zar ,şf 
sayılan medeni ihtiyaçlar göstermiyorsak, bu tbti~ 
lardan müstefit olmasına meydan vermiyorsak, l< 
hat şu tek bacaklı hasta insanın mı? 

- Hayır, öyle demek istemedim! i'tcf Müdür muavini haklı, bunu, mektepte bile böyle 
öğretmediler mi? 

Türk ameJesi başka, Avrupa amelesi başka. Hiç U· 

nutamıyor. Bir giln bir vazife yapmışlardı. Bir demir 
yolu inşaatı meselesi, Ağaç travers mi daha iktısadi
dir, demir travers mi? 

Diye bir sual açılmıştı. Bir sürü mtikayeseden son
ra demir traversin daha ekonomik olduğu anlaşıl . 
mıştı. 

Ağaç travers yerli malinden yapılıyordu amma 
nihayet çürüyüp gidiyordu. H{llbuki demir traversin 
hurdası da para ediyordu. Vagonlarla nakli daha ko· 
laydı. Ve bir amele iki tanesini taşıyabiliyordu. 

lşletme müdürünün unutamadığı vazifenin sonun
da unutamadığı bir kayıt daha vardı: Bu kayıt iki 
çizgi arasına yazılıyordu ve şöyleydi: - !ki demir tra. 
vers bir amele taşır amma bu sade Türk amelesi için 
böyle hesaplanabilir, Avrupa amelesi iki demir tra -
vers birden taşımaz. 

lşletme müdürü bunu hatırladı amma gene sordu: 
- Türk amelesini bu kadar hakir mi görüyorsu· 

nuz? 

- Buna bilmem ki, hakir görmek denir mi? Ben 
sade iki ayn muhitin işçilerini mukayese ederek ko
nuşuyorum. Mesela buradaki amelenin sosyal yaşa -
ma 9artlarile, Avrupa amelesinin muhtaç olduğu sos
yal ya.şama 9artlannı bir tutabilir miyiz? Onların 
medeni ihtiyaçlarını bir düşün Un! 

- Bu çok garip bir düşünce! Medeni ihtiyaç· de. 
diğiniz 9eyleri adamlar analarının karnından çıkar -

- Anlıyorum, siz gittikçe kökleşen ters bir telA dl 
yi müdafaa etmekle iktifa ediyorsunuz! Ameril<& O' 
amele banyolu apartımanda oturur, radyo dinle:• 1' 
tomobili vardır. Yavaş yavaş bizde de olar.ak! :B~ 
orası ne rahat. Diyenler gördüm. 

- Yalan mı? ,, 
- Değil, sadece yanlış. Orada amele Myie ~IC' 

dığı halde grev yapmıyor mu? Orada amelenin 15t 
leri tükenmiş mi? Hayır! ft1' 

Sade bizimkilerle bir farkı var. Biz de henUı ıBdt"' 
ri ihtiyaç ekmek, oda kirası ve birkaç arşın beı ıııtl 
ibaretken oradakilerin medent ve zaruri iht1Y8-<: ııt· 
genişlemiş. BugUn radyonun, banyonun ve ototıl~ıt 
Un bir IUks değil, bir medeni ihtiyaç olduğunu ın 
edebilir misiniz? &fJ' 

lşletme mUdUrü yan g6zle Arife bakıyor. Ariffıı • 
kakta olsa böyle uzun müddet ayakta duramaz. d' 
kat burada dayanıyor. Kendisine bakıp bakıp bidt" 
ler konuşuluyor. Belki insafa gelmişlerdir. Birl<o.Ç 
ra verirler. 

Arifi ayakta durduran ,eyin adına "limit .. del'ıe~ı· 
Arifi yere düşmekten koruyan nesne, kolunu~~· 

tındaki sopalar değil, bu hazan büyüyüp mu1<a.d 
şen, bazan sr.:ıkalaşrp sefilleşen "ümit,, d6' 

İşletme müdUrü herkesin sustuğunu görUnce 
vam etti: r 

- Bizim amele, geri öyle mi? Bizim amele~fn ~ , 
deni ihtiyacı öteki meslektaşlarınıian az dıyots 
nu7. ba ı f 

(Arkası ,,şr 
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'"l"A..N 
Gündelik Gazete 

B --Ah AŞMUHARRIRI 
t AN' met Emin y ALMAN 
kirde lllh hedefi: Haberde fi-
r ·· ' er feyd ' Uat, •aın. .. e temiz, dü· 
Raıeteai ;ın1 olnıak, kariin 
b..._ 

0 lllıya çabımaktır. 

l~~------
Haınıcg.ö IKütap~arn 

ç~~~}~~EeRl 
ocukların Haftası 5··~ ............... ..... 
ÇoO~UMLA MOUKAT okuyorsunuz? •••••••••••••••• 

tıı:_ C1Jk hattası d 
:'11 rneseı 1 evanı ediyor. GU • 

llU hah- ÇocUktu.r. 23 N•--- il t' ··••:una geldi maö g • 1Yle ko11ll3a : l' eni nesilden bl· 
layaYnn Ytın. ne dUşUndUğtlnU 
cl11ın: ... Oğtuıu kar§ıoıa ~. s':: 

- Bu&Un 
llls: d lledlrf 

- n~&rnacıan cevnp verdi: 
lııırıuı.... llnıUz, blztnı ba"Ta • 

"Jı • ,, 

laJııp ~~or d~e 28 1'1san gUnUne 
~~l'tısll·Ie ~unu nıllyonlarca Tilrk 
&IYordu. her kendisi için be • 

- ~devanı ett!ın ' 
~ort neden Blıln gtlnUnUz olu.. 

- ÇtinkU 
&\in kuruıdu Yeni hük<lınetlnıl:ı bu • 

:~ı" toptand;la~e~usl~rınuz Anim. • 
~k l'ola glttile. :turkUn göster -
ttı irin d~ r. eınteketi kurtar-

d.ııar. tna.nlıı.rta. savaşa a -

)' - o ıanıan 1st 
ol( ınuydu? &nbuJda hUkOmet 
- ''Sö • 

lah)a ıde., hın.~'L 
ı_ _ dU nı "-uırıet \ıırdı. Padi • 
~ılı ls atııaıınuz birlik 
tlbı ' lanbuı,1-._. olmu, • 

de kabru ~ hükünıet onların 
- l>ekı a,!!r hUkfunettl. 

ttıltuı değil d .' bu gUn neden hepi. 
"'...._, b"\?t11 •• e, l alnız slzln 9 .. '1<a uu,, 'Ullert • •• 

lci t datıa ~ok.o bde, ~cuklanıı da.. 
)(il_ fena gUnıe ı~... Çlinktl biz 
S ""'net bltlın rl gonnedlk. Yeni hU. 
n ~ ise e&kJ~i ~in yepyenı bir şeydir. 
\ı~lln için e tanıdınız, yeniyi de •• 
""':P olarn .. -~ Yentye bizim 1--~--

-~•nıı. -.-uı.r sa • 
'Bu tı~ Yenlı·e b 

ltn~ göre· nı u kadar sahip çık-
lu,.0,. takip edJ;:leket işlerini ya • 

' ile bltit.·o b ~Usunuz! Ne o-
.... b__ " r, Utyor 

trdJ ~kendi musunuz? 
~ rell:ıJyoru ın P<>llttkaya çok akıl 
li 'dU. ......... h hl. Yalıuz dostumuz 

Yo "·"-aınıız klın -
'e(t l'ttnı. Gaıeteı ' 0 kadarını hl. 

erken b er Politikadan 
tl~·or &tnba~ka hah -
!'ak ~. ll'aka bir dille yazı ya. 

'rıLı.~1_ ~kad~ı benJın P<>lltika me • 
~le~'lll(lıklarını arını da \'ar. Onlar 
taJ.at benden Çok aorarak, anlıyarak 
~·~ı ta Yenı bir 1!:1'1P ediyorlar. Bir 
!ar ~ktepıer k rikanıız açılınca, 
oı~. Yapılınca uruı~ yeni yol • 
tı~r, daha r.e.n...ı:'11'd uz daha iyi 

Tercih Ettiğiniz Muharrirler Kimlerdir? 
Diyorlar ki: Halk okumuyor. Kalbur üstünde bulunan muharrirlerin bile ki

tapları satış temin etmiyor. Kitaplar, mecmualar, gazeteler satılmıyor. 
Bu iddia, belki de doğrudur. Ve be iki de biraz mübalağafıdır. Fakat biz 

anlamak istedik ki acaba okuyan kısım hangi nevi eserleri okuyor. Bu mak .. 

....... -~~~~~~·. =~~~~!~~:~!.~~.:~~~~~ ?.!;.~~~··· ~'.~ .. ~~-~~~-. -~ ~~~·~~ ~-. ~~ .. ~:~~::~:~~'.~~ ~-. ~~-...... .J 
Doktor B. Kemal Hüseyin: 

- Çok kitap okurum. İşte şu dakikada yine 
okumakla meşgulilm. Okuduğum eserler daha 

• fazla kendi mesleğimi 
alakadar eden kitap • 
!ardır. Memleketimi! . 
de tıbba ait maalesef 
fazla eser yoktur. Bu 

milnasebetle okudu -
ğum kitapların pek mu 
hinl bir kısmı yaban • 
cı lisanlarda yazılmış 

eserlerdir. Mesleğim 

haricindeki eserleri o
rumıya vaktt bulamadığıma müteessirim. 

• • 
Doktor Operatör B. Şerif: 

- Daha fazla tıbba ait eserler okurum. Ve 
bu eserlerin hemen hepsi başka milletlerin li . 
sanlarmda yazılmıtı e
serlerdir. Maamafih va 
kit buldukça bilhas • 
sa içtimai, felsefi ve 
edebi eserleri de oku • 
maktan geri kalmam. 
Meseli. vaktile Ziya 
Gökalpın bütün eserle
rini okumuştum. Milli 
hislerle yazılmış kitap
lar çok hoşuma gider. 
Yeni muharrirlerden 
Peyami Safanm kitaplanru seviyorum. 

• 
Berberler Cemiyeti Reisi B. İsmail Hakkı: 

Radyo Satıf Memuru B. Sadettin: 

- Ben şiir severim ve filr kitaplarını okumı
ya çok meraklıyım. AbdUlhak HU.midin hemen 
bUtUn eserlerini oku -
muştum. Bunların için 
den Eşberle Makberi 
çok severim. Yeni şa
irlerden Faruk Nafizin 
eserlerini beğeniyorum 
Bu şairimizin şiirleri 
çok hareketli ve can -
lıdır. 

Romanı kitap ha • 
llnde okuduğum pek 
az vakidir. Gazeteler • 
de çıkan tefrikaları takip ediyorum. 

• 
Itriyat Fabrikatörü B. Necip: 

- Ticaretle meşgulüm. Bu münasebetle da
ha fazla iktisadi yazılan ve ki ta plan okumayı 

tercih ederim. Vaktile 
kbdUlhak Hamidin e -
serlerini çok sever • 
dim, bunlann hepsi -
ni de seve seve oku -
dum. Yenilerden ,Mah
mut Yesariyi beğeni -
yorum. Çok hissi ya -
ııyor. İfadesini sürük -
leyici buluyorum. 

T aks1 Şoförü B. Mümtaz: 
- Ben tarihi yazılardan çok hoşlanırım. Bu 

itibarla hemen her za
man tarihi kitaplar o -
kurum. Meseli büyük 

Fransız inkılabına ait 
Türkçede hemen ne ka. 

Ticaretle Metgul B. Recep: 

- Roman okumayı çok severim. Fakat ro • 
marun da hissi olma -
aını, bir aşk hikayesi 
anlatmasını isterim. 
Komedi romanlar hiç 
hoşuma gitmez. Ben 
gülmek ihtiyacını ki -
tapta arıyamam. Ka • 
naatlrne göre kitap 
ciddiyetlle okunacak 
ve Uzerinde meşgul o-
1 unacak bir eserdir. 

Reşat Nuri, Mah • 
mut Yesari ve Bürhan Cahidin eserlerini çok 
beğenirim. 

• 
Eczacı B. Neyir Albayrak: 

- Kitap olarak roman okurum. Bilhassa 
ciddi ve felsefi eserle

ri okumıya çok mera -
kım vardır. 

SelAmi İzzetin ve 
Reşat Nurinin hemen 

bütün kitaplarını oku -

dum. Zaten bu iki mu
harririn yazış tarzları • 
nı çok beğenirim. iyi 
ve ciddi yazıyorlar. 

• 
lktısat Fa.külteıi Doçentlerinden B. Retat: 

- Kitap okurum. Kitap okumamayı bir in -
~an lçin dilsizlik ve sağırlık kadar bir noksan -

5 

ltalyada Faşizm Niçin 
Muvaffak Oldu ? 

Bir kari soruyor: "Fransada fa..5iz
min niçin mağıüp olduğunu yazıyor 
sunuz. Peki, ltalyada ve Almanyada 
neden muvaffak oldu?.,, 

Bu genil'} ~uale bu küçük sütun • 
da iki defada cevap \·er ebilirim. ltal. 
yada Fa..:ııizm neden mulıılialı: olduf .. 
Çünkü, 

• İtalya harpten lld:lsaden bitkin bir 
vaziyette çıkınıstı: Memlekette ikti
sadi huzursuzluklar, ilıtilal dalgalan 
ötede beride ku\'Vetlenlyordu. Sana)1 
ve ziraat amelesi arasında grevler, 
askerler arasmda Jı;yanlar sıklaşıyor 
du. 1919 da sosyalist parti.sile kom. 
münist partisi birlesti. Halkın U~te 
biri bunlara rey verdi. Bu iki fırka 
birleştikten sonra halan 2000 den 2 
milyona çıktı. So yallst fırknlnrm fk· 
tidara geleceğinden korkan Ciolitti 
hükfunetinl telii.5 aldı • 

• 
Clolittl halk kütlelerine bakarak 

korkuyordu. Fakat bu kütleleri idare 
eden lru\'vetH bir Uder yoktu. Fırka 
kütleyi değil, kütle fırkayı sevkedl • 
yordu. ltal~'&da halk kUtıelerl orga • 
nize değUdi.Fakat hükumet te za~,ftı, 
kütlenin muhalefetinden ürküyordu. 
Sosyalist fırkaların iktidar mevkii -
ne gelmelerine mani olmak için btl • 
tün sanayiciler. tröstler, biiyük mn. 
yonerler, yeni kıpırdamakta olan fa
şizme sırt verdiler. 

• 
Fa,ızm o mmanlar zayıftı. PartA • 

mentoda 508 mebu un 156 ı Sosya • 
list, diğerleri Sosyal demokrnt ve U.. 
berallerden mürekkeptl. Fa5istlerin 
blr mebusu bile yoktu. 1920 de Uk tct 
hişçl faşist hareketi Bolongnada ba, 
ladr. Bir sosyaUst lhtflalinden kor • 
kan hükfunet, sanayiciler bu hareke 
ti kuvvetlendlrdUer, \'e iktidar mev • 
kline getlrdUer. 

• Fa,tzm krallığı, asaleti kaldırmak, 
harp kArla.nm likide etmek, beynel • 
mUel terki teslihatı, köylüye topnık 
,·ermek, ameJp.nfn sanayii kontrofünU 
kabul etmek gibi \ 'aitlerle iktid31' 
rrıe,·kiine geldi. Fakat iktidara gel • 
dikten ~onra yalnız c;;os~ıılist fırlmlan 
değil, demokrat \'e Ubernl fırkalan da 
parlamento~·u da dağıttı, fırka lider 
terini hapis r.t>7.alanna mahkOm ettf. 
gazetelerini kapattı, kellm ve fçtlma.1 
hürriyetini kaldırdı, faşizm diktatö • 
rasmı kurdu. ttalyada f aşlzınln mu • 
vaffak olma-.r, demokrat fırkasrnm 
artık inhllal halinde olma-.ı, ~osyalist 
fırkalann da JUzumu kadar teşkilatlı 
ve lidere sahip olmamalarından IJerl 
geldi. Fransada ise . erait trunnmen 
aksinedir. 

htı.rı11A_bltaen se,in.İ oluyor diye he - - Kitap okumayı çok severim. Bo9 vakitle • dar eser varsa okumu • 
~e -n da dalı Yoruz. Bir gün rlmj heman bütün kitap okumakla geçirmekte· şumdur. Bu arada Zi • 

lld•-· ~ a 1Ylsbıi · ya Şakirin eserlerini "ADSIZ YAZICI ....,--...uı.ı hazırlıyo Yapmak için yım. Vaktile Namık 

lık sayarım. Fakat 
kitap okumak 
ihtiyacını yalnız Tilrk

çedo tatmin etmek 
i m k i n s ı z d ı r. Bu 

«İll<l hU~1lkı ııız. Kemalin eserlerine pek . merakla okuyorum. Di V k k 
~erf, atı ::.::.anJı3 işler gör • fazla merak Barmış ve ğer eserler beni pek J\.. aça ere s f e 
lıı. ll1 l§ler :•u Yerinde olsanız fazla alakadar etmez. nun için Türkçede oku 

~~~Yor nıu~0l'er.eğtnJz ha~ ~=~~i~e~e m::ı;;: • duğum eserler ekseri - Gefz.rı·rken 
b'- .. ,ILsıJ it Bankası Memurlarından B. Mehmet: ya tercüme eserlerdir. 

((' ı.._ geınıes1n f lcrdcn, Nizarnedclin Na k k S b K 1 h h ~rı- lı;J.n latan • MeseJA. beni - Kitap okurum. Hem ço o urum. a a - Türk muharrirlerin· ızr ca amam {TAN) - Yukarı Ka 
d .. ~alar n )f huı belediye reisi zifin, Ziya Şak.irin, haddin Alinin eserleri çok hoşuma gidiyor. Ben- den Yakup 'Kadriyi, raveren köyünden elli yaşların.da tz. 
~ lyt ~l~ uJılddJ.n lJstUndağdan Suat Derviş'in eser"' ce Sabahaddin Ali yeni bir muharrir olmasına Türkçenin iyi nesirci - zet oğlu Yeşil, ormandan kaçak ke • 

-c Utuu Yapardım BU lerini seviyorum. Fa- rağmen eski muharrirlerin birçoğundan daha si olarak okudum. reste getirmeğe giderken hayvaniyle 
t lel'ltı eden evveı h • Yllk işleri ruk Nafizin şiirleri de iyi yazıyor. Eserlerini hiç kaçırmadan okumak Şairlerden eskiler mUstesna Ahmet Haşim ve beraber bir uçuruma yuvarlanmış ve 
l<,aı,, ~ llok anıaruu ~r g\inkU kil~ük hoşuma gidiyor. - benim için bir zevktir. Necip Fazılın eserlerini beğenir ve okurum. beyni parçalanarak derhal ölmüştür. 
~~ClrkJn diizeltlrdlın. So. ~~~~_.__....-...~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lııe • )1.lrunın tibt llleyda.n b ez hale dU.'}.. 
tol'tt~e ~ etti Iraktııaıdıın. GUntt 

\iıtı. ır. rlrtUın. Bir 
hrde · ~1r kectı .. 1.. defa 
~ lcaıdı. Ilı- 0 

USU Yedl gUn bir 
ltı btıtdl --ııae katdııınadı 

- -

OKUYUCU MEKTUPLARI 
tn.,~~ bayı::. l'efsl O)dufunı b~ ~e.. 
-~ ~~ ~· K . ~ Rlr.ı :nı. trleydan bolnıasına razı ol. amelya Fidanlarındaki Bıt 
l\ıı 'l<ıerı k ll'alonaıdnn. He - . . .. 

at llef Öldlndeıı k tmadan Kamelya fidanlannm bıtlenmesı • j Zahire Fiyatlan j gore fiyattan değişmekte olduğundan 
,., ......_ ta}(J~ al~ uru nin ~ebebini soran okuyucumuz Bay Buğday fiyatları hakkında bir 0 • bütün buğdaylar için ayn &)Ti fiyat 
'4fl"e en en... •• _. Cahıde · k tesbitlne lmldn görfilememektedlr. il l'elaı ·-""lllar takad · . uyucumuz soruyor: 
t(llr Yap t.Utn oluyordu an bele. . ''.- Kam~lya fidanlarının bı~enıne "- İstanbul gazetelerinde zahire • 

tlllsbıtit llnııyor. Bun~ Bir, iki se. smın sebebı havasızlıktır. Bu fıdan · fiyatları hakkında biribirini tutmı - Tohumların Tazelifi Nuıl 
......_ 9o • n ınUteessır lar sıcak memleket nebatla.rmdan oL yan rakamlar görüyoruz. Bu rakam Anlatılır? 

l'lııııe b. le, Pek Çok. duğu için soğuJCtan ve bava cereyan lann hangisinin dogru· oldu.;.., ... u keS· 
't>L et ....... ·• Btı """-Un ı d k Kı ·· g- · 6 

...... Samsunda Cemal ö ı "~? Siııı ""J• idare ~'"' bl • arın an orkarlar. şın guneş o • tiremiyoruz. Fiyatlar arasında borsa ze e: 
'3!t!r b~den aeıı edecek degtı mı. ren, ılık havalı camekan veya serler vaziyetine dair izahat verilmesi çok "- Tohumların tazeliğini anlamak 
~l'! ~ki elhnııee~tn bir hattacığı, de bulundurulması llzımdır. Çiçekl~· faydalı olacaktır. Bizi tenvir eder mi çok kolaydır. Taze tohumun içinde 
at ltı~ Ye ~ ll'akıtsa fena nu rin dökillmemesi için koncalaşan fı. siniz?,, daima biraz su bulunmaktadır. on 
.:ıer "'1-alclrıı" ~ Yllıtınden bü. danlan haftada bir defa sulamalı • Okuyucumuzun mütalen.sr ~ok ye - tane tohum alml%. Bu tohumları bir 
~il~· 8tuıtarı .:?..~ ~~!Wk iyi dır. . rlndedlr. Bu noktaya gazetemiz dal· tabak içine koyarak bir miktar al -
cıu.1hlı eg1 hUe hlp ~· Bunu Böceklerin önüne geçmek lçın de ma iti.na etmektedir. Verdiğimiz eko- kolü yaktıktan sonra üzerine ııserpi-

Ql'dtJc , enırdlk. herk a bir haf. yaprakların her tarafını tiltiln suyu nomi haberleri arasında borsa vazi - niz. Eğer tohumlar taze 18e, çıtırdı-
ıtu..~ele~ esi de eflen • ile ıslattlmI§ si.~ger parçasile sık ıık yetinin hergUnkU değişmelerini işaret yarak yanar. On tohumdan kaç tane
~ ~ \'oc:_ne 9ocUk llat ıilmelidir. Kamelyanın sevdiği top • etmekteyiz. Fiyatlar arasındaki fark. si çrtırdıyarak yanıyorsa, tohumun 
~·e,,.~ larıJı bir hatı:ı hqla- rak, yan yarıya karıştınlmrş funda buğday cinslerlnln satış ve piyasada tazeliSf o nisbettedir. Hiç çrtırdamaz 

\'~ ttı~~!~ beratıe!' hakkı. ~prağı ile yaprak çürilğildür. Yazın ki a1nn muamelelerlnln ayn ayn ol- sa tohumlar bayat demektir. Onda se 
--ı<atı htı.rada karar fıdanlannızı gölgeli bir yerde bulun- masmdandır. Muhtelif sert \'e yumu kizinin çrtırdıyarak yanması tohumun 

k~ttk durnuya dikkat ~diniz.... tıak buğdayların çavdar nisbetlerlne makbul olduğunu g58terir., , 

'I Boluda Zehirli gaz kursları f 
ı--------------------~~ 

B olu, (TAN) - Doktor B. Arif Yaman tarafından açılan 
gaz kurslarının üçüncü devresi de bitmittir. Kursu muvaf

fakıyetle ikmal eden 20 kitiye veıika verilmittir. Bu suretle gaz 
kurıunu bitirdiklerine da.ir timdiye kadar veıika alabiJenlerin y&o 

kdnu 130 u bulmuttıır. Bunlar da köylüye ve halka zehirli gaz· 
lerden korunma yol nda. konferanslar vereceklerdir. 

Yakında açı1aca1' • olan dördüncü zehirli gaz kursuna bütün me
murlar ve kalan ~ !\inevver\er devam edeceklerdir. 
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DUNKU Milli KUME 
Beşiktaş - Güneş Maçını 
Beyaz 

2 
• Siyah Formahlar 
• 1 Kazandı 

D Un Beşiktaş stadında Güneş 
takımıyla Beşiktaşlılar kar

'ılaştılar. Birinci devrenin bütün 
dakikalarında hakim ve tehlikeli 
oynıyan Güneşliler maçı kaybet -
mek gibi acayip bir netice ile kar. 
~ulaştılar. Birinci devrenin herhan. 
gi bir dakikasında içeriye giren bir 
ecnebiye maçın ne şekilde neticele
nebileceği sorulsaydı, şu cevabın 

alınacağı muhakkaktı: 

- Bu maçı GUneşliler Uç gol 
farkla kazanacaklardır. 

Yazan: EŞREF ŞEFiK 

defasında Beşiktaş kalesi önlerine 
inen Güneşliler ya geç kalmak, ya. 
but ta şilt vaziyetlerinde arkadaş
larına top aktarmak yüzünden iki 
fırsatı daha kaçırmış oldular. 

3 2 nci dakika: Soldan giden 
bir hücumla yine Salahat

tin kale önüne geldi, sıkı şütü ka. 
leyi aştı. 

bulunmadığından tehlikeli olama -
dılar. Beşiktaşm daha. sıklaşan hü 
cumlannı oyunun son dakikasına 
kadar, muvaffakıyetle karştlıyan 
Güneş müdafaası maçın son daki· 
kasrnda kalenin ağzını bulan bir 
hücumda karıştı. Güneş kalecisiy. 
le müdafii Reşadın topu paylaşa -
mamalarından istifade eden Eşref 
yetişerek galibiyet golünü kay -
detti. 

.MAClARI 

-
• 

Ayni ecnebiye oyunu biraz sey
rettikten sonra fikrini sorsaydılar, 
şuna yakın bir mukabele ile karşı 

la~ırlardı: 

Beşiktaşrn ilk golü: Sanki maçın 
şeytanı Güneşlilere: Bari siz gol 
yapmak istemiyorsunuz, ben rakip 

lerinize sayı vereyim de görün. de· 
mjş gibi Beşiktaşa bir fırsat verdi. 

Güneş müdafü Reşadın topu kor
nere çıkarması üzerine Beşiktaşlı
lar güzel bir, korner çektiler. Sağ. 
açık yerinde yakalıyan Eşref bir 

Maç ta bir dakika sonra ilk dev
rede hiç olmazsa iki gol farklı bir 

galibiyeti hak etmiş olan Güneşli. 
!erin aleyhine 2 - 1 neticelendi. Dünkü Güneı - Be,iktcq maçında bir heyecan dakik~ 

1 - Galiba fazla gol atmamak ti. 
.zere Güneşliler rakiplerine söz ver 
mişler de, şüt mesafelerinde kom. 
binezon yapmakla vakit geçiriyor
lar. 

Beşiktaşın galibiyeti elde ettiği 
ikinci devrede, Beşiktaşın daha sık 
hücum farkları yakaladığını kabul 

etmeliyiz. Bunun sebebi, Güneş 
merkez muhacimi Salahattinin bir 

çarpışma neticesi sakatlanmasıdır. 
Salahattin birinci devrenin sonla
rına yakın Hakkı ile çarpıştı ve o. 

yundan çıkacak halde sakatlandı. 

• kinci devreye belini tutarak 
1 giren Sal!hattin, değil mer 

kezde, sağaçıkta bile iki adım top 

süremiyecek bir halde idi. Bu yüz. 
den dört muhacimle oynamak za
ruretinde kalan Güneşliler hUcum 
fırsatlarını rakiplerine bırakmıya 

ve daha ziyade müdafaaya mah • 
kflm oldular. 

Birinci devredeki çok UstUn oyu. 
nuna rağmen bir golden fazla çıka. 
ramryan Güneş takımı talisiz bir 
gUnUnde olduğunu esasen göster -
mişti. İkinci devrenin son dakika
sına kadar berabere vaziyeti mu. 
hafaza. eden GUneşlilerin şanssızlL 
ğı maçm biteceği zamanda da ye -
tişti ve rakiplerine bir gol kazandı· 
racak vaziyeti de hazırladı. 

İkinci devre binnisbe ağır basan 
Beşiktaşlıların hUcumları Güneşin 

birinci devrede olduğu kadar gali. 
biyeti hak eden bir ağırlıkta değil 
di. Buna rağmen sahadan çıkarlar
ken yüzleri kfilen taraf beyaz.si
yahlılardı. 

H akem Salt Salahattlnin ha. 
kemliği ile sahaya giren iki 

takmı şu şekilde tertip olun.muş-

lardı: 

Beşiktaş takımı: Mehmet Ali -
Faruk, Hüsnü -Fuat, Enver, Fik
ret - Maryo, Rıdvan, Hakkı, Şe
r ef, Eşref. 
Güneş takımı: Cihat - Faruk, 

Reşat - Daniş._ Rıza, İsmail - tb. 
rahim, Rebil, Sallhattin, Necdet, 
Refii. 

Rüzglrı arkalarına alarak oyuna 
başlryan Güneşlilerin hücum hat. 
ları hakimiyeti tesis ettiler. Her 
oyuncu güzel pas alacak vaziyet -
lerde akarak Beşiktaş nısıf saha -
smda rahat manevralarla hücumla. 
rma devam ettiler. 

10 uncu dakika: tık gol fırsatını 
Güneşliler onuncu dakikada yaka. 
ladılar. Soldan inkişaf eden güzel 
bir Güneş hücumu Salahattine tan: 
kale ağzında blr gol fırsatı vermiş 
oldu. Salahattin doğrultarak çek
tiği halde küçUk bir farkla bu mu
hakkak golil kaçırdı. 

12 inci dakika: Topa ve vaziyete 
yine hakim olarak hücumlarında 

devam eden Güneşliler birinci fır • 
sattan iki dakika sonra ikinci bir 
fırsat daha yakaladılar. Bu sefer 
de sağiç Necdet çektiği şütü on 
aa.ntim farkla sokamadı. 

Bu ikinci fırsattan sonra Güneş
H1P.r P.kıw.riva soldan zorladılar her 

şilt çekti. Top kalenin iç direğine 
vurduktan sonra içeri girdi. 
Güneşin golü: Top ortadan baş

lar başlamaz Güneşliler bir iki ma-
nevradan sonra Beşiktaş kalesine 
sokuldular. Merkezden bir şiltle 

beraberlik sayısını yaptılar. 
Bu golden sonra birinci devre 

yine Güneş muhacimlerinin taz • 

yikleri altında 1-1 berabere bitti. 

• kinci devreye Salahattin fe. 
1 na halde sakatlanmış olarak 

çıktığından hazan sağaçıkta bazan 
ortada oynamıya çalışarak devam 
ediyordu. Dört forvetle kalmış o
lan Güneşliler fasılalı bir şekilde 

hücumlarda devam ettiler. Fakat 
kale önlerinde merkez muhacim Dünkü maçta gole doğru gklen bir çarpı,ma 

Olacak 
Olmıyacak 

mı, 

mı? 

Izmir muhabirimiz Izmir enter
nasyonal fuarı (panayırı) müna-

' sebetiyle verdiği haberler arasında 

o tarihlerde Avrupadan iki ve Is. 
tanbuldan üç futbol takmıı celbe
dilmek için alô.kadarlarla. muhabe
reye başlandığı ve bu seneki Bal

kan güreşlerinin de bu münasebet
le Izmirde yapılması kararlaştığı 

nı bildirmiştir. 

Gerçi Balkan güreşlerinin Izmir

de yapılması fikri güreş f edera.syo
nuna da gelmiş ise de eski tecrli- . 

belere nazaran Izmirde güreş spo
runun pek rağbet görmediği düşti-

nülerek masrafını kapayamıyacak 
olan bu teşebbüsten sarfınazar e
dilmişti. Acaba bu haber ondan ga

lat mı? Yoksa işin yeni bir safha
SI mı? 

Edirnede Bisiklet 

Yarııı 

Edirne (Hususi) - EJdirne spor 

bölgesinin tertip ettiği bisiklet ya

rışlarının ikincisi de bu pa7.ar gü
nü yapıldı. 8 bisikletçinin girdiği 
bu yarıı 40 kilometrelik idi. 

Bu yarışın birinciliğini Yavuz 
klübünden Kozma kazanmıştır. Böl 
genin tertip ettiği bisiklet yarışları 
Edimede büyük al8.kalar uyandır
mıştır. 

Galatasaray Atletleri 

Bursada Yenildiler 
Galatasaray • Bursa. Acar Idman

yurdu atletleri 24 cumartesi ve 25 
pazar günleri Atatürk stadında kar 
şılaştılar ve neticede Galatasaray 
takımı 50 puvana karşı 47 puvan.la 
mağliip oldu. 

' 

Beı' ktaı • Güneı maçından bir enıtantane 

Turnuvayı 
Sisli 
' ' 

Kazandı 
D ün Şeref stadında Beşiktaş

la Güneş milli küme için 
karşılaşırken Taksim statyomunda 

da Çocuk Esirgeme Kurumu men
faatine dört gayri federe klüp ara

sında oynandı. Yarımşar saatlik 
devam edildi. 

Uç, dört bin kişi önünde yapılan 
turnuvanın ilk maçını Şişli . Arna
vutköy oynadılar ve Şişli yaptığı 1 

golle Arnavutköyünü yeenrek tas

fiyeye uğrattı. 

!kinci oyun Kurtuluş - Pera ara. 
sında oynandı. Yarışmar saatlik 
olan iki devrede her iki takım birer 
gol yaparak berabere kaldılar. O

yun on beşer dakikalık iki devre 
temdit edileli. Kurtuluş bu tem. 
dit devresinde canlı oynıyarak kuv
vetli rakibine 1 gol yaptı ve oyu
nu 2 · 1 üstünlükle nihayetlendi
rerek Perayı tasfiyeye uğrattı. 

LI akiplerini yenerek finale ka
n lan Şişli ve Kurtuluş ta

kımları günün şampiyonluğu için 
saat 17,30 da karşılaştılar. 

Şişli takımının en kuvvetli oyun. 

cusu Nobar, Galatasaray takımiy
le Izmire gittiğinden takımın bu 

mevkii aksıyordu. Ilk devre her 

iki tarafın n~ticesiz akınlariyle ge
çerek O - O nihayetlendi. 

!kinci devre Kurtuluşun yorul
duğu ve Şişlinin haklın oynadığı gö 

rillüyordu. Ve nitekim üstün oyun
lannm müka.f atmı üstüste iki gol 
yaparak elde ettiler. 

IZMITTE 
Izmit, (TAN) - Halkevi kupa 

nıaçında Idmanyurdu Akyeşili 2 - 1 

mağlflp etti. Her iki takım gelec:ek 
hafta tekrar karşılaşacaktır. 

Galatasarqy İzmirde 
Üçok Takımını 

4 • 2 MağlUp Etti fil'! 
İzmir, 25 (Hususi) - Milli küme 8 hayvan iştirak etmiştir. BoZU~-·~ 

seçme müs~bakalarına bugün de ke- li Bozu birinci, Bayram pala&V'" 
sü. b~ seyirci kütlesi önü~~e devam Necibi ikinci gelmiştir. ~ 
edilmış, Galatasaray, !zmınn Üçok üçüncü koşu dört yaşından y1J ~ 
takımiyle karşılaşO:ıştı:. . . . baliskan İngiliz at ve kısrakla.I'8 :~ 

Galatasarayın dilnkil galıbıy~tı ve sus olup mesafesi 2400 nıetre ~· 
h~!~m hakem Adn~a ~arşı goste.:- bu koşuya 3 hayvan iştirak e~ f• 
dıgı coşkunluk, bugünkü maça bu- Prens Halimin Yoneneri birlllC~ı 
yük bir ehemmiyet verdiriyordu. Atlının Tomrusu ikinci gelı:niftit· 

Hakem Adnan, hakkında gösterilen o··rou U k d"rt aı:ıı:ndBJl 'f' 
~oakınl w üt . 1 'k' . o ne oşu o y_, ·. ~· ....., ıga m eessır o muş, ı ıncı . . Jc19' .... 
maçı idare etmek istememiş, hasta- karı yarım kan 1ngılız at. ve '{J}/I 
lığını ileri sürerek hakemlikten vaz- lara mahsus olup mesafesı 22~ i~ 
geçtiğini alikaClarlara bildirmiştir. re ola.n bu koşuya. 8 hayvan 1~f 

Oyuna hakem Niyazinin idaresinde etmiştir. Salih Temelin ;-ıe }3&1 ' 
başlanmıştır. birinci ve Mareşal Çakma.gın 

Galatasaray dUnk.ü kadrosiyle sa- burdu ikinci gelmiştir. ··*"' 
haya çıktı. RUzgir, takımın aleyhine Beşinci koşu Uç y!U)mda.ld 1"'1' 
idi. Üçoklular muntazam oynuyorlar kan Arap ve haliskan Arap erkt1' J 
ve enerjik bir çalışma gösteriyorlar- ,.:ı;.,• t 1 h 1 p rn~lf' dl -......;>l ay ara ma sus o u , 

· 1200 metre olan bu koşuya. 4 u: .. .-
Birinci devrenin ilk on beş dakika.- ğlU ... 

sı, rüzgar aleyhine olmasına rağmen tirak etmiştir. S. Tarhan° ; ' 
Galatasara.ym hakimiyeti altında Uysalı birinci, F. KaraosmanoğluJl 
geçti. Bir aralık forvet BUlent, gü- Diclesi ikinci gelmiştir. ti t 
zel bir atılışla Galatasarayın birinci Önümüzdeki hafta İzmir busu 
golünü yaptı. Bunu, yine golle neti- daresinin at koşuları yapıl~~ 

~=~;e:ı~~inci bir Galatasaray akını ı-···aMi;u·.~y·ııa;ff;ıa.;,k·ir 
Bu iki gol karşısında Üçok takı

mı fazla enerji sarfederek devrenin 
beraberlikle neticelenmesine çalışı -
yordu. 

Üçokun sıkı bir akmı sonunda top, 
Galatasaray kalesine girdi. Devre -
nin son dakikaları yaklaşıyordu. Bu 
esnada Üçoklular bir golle beraber • 
liği temin ettiler. nevre, 2 • 2 bera. -
berlikle kapandı. 

nk devrede rUzg!r, Galatasarayla 
beraberdi. GUzel ve çok muntazam 
paslarla ilerliyen ve biribirini sıkış -
tıran takımlar, iyi qetice almak için 
canla başla çalışıyorlardı. Favulsüz 
şekilde teknik bir oyun çıkaran· Ga
latasaray muhacimleri, devrenin 18 
inci dakikasında bir gol daha yaptı-
lar. 

Üçoklulann favulsUz hücumları 
müsbet bir netice veremiyordu. O -
yunun sonlarına doğru, Üçok müda
faasının bir hatasından istifade eden 
Galata.saraylılar, sıkı bir ilerleyişten 
sonra taknnlarmm 4 üncü galibiyet 
sayısını da kaydettiler. 

Oyun, üçoklularm candan ve sıkı 
gayretleriyle devam ederken 4 • 2 Ga
latasarayın galibiyetiyle nihayet bul
du. 

lzmirde At Yarışları 
İzmir, 25 (A.A.) - Yüksek yarış 

ve islah encümeninin ilkbahar at ya
nşlannın dördüncüsü son hafta ko
şuları bugün Buca alanında yapılmış
tır. 

Birinci koşu üç yaşındaki İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus Ölup 
mesafesi 1400 metre olan bu koşuya 
5 tay iştirak etmiştir. Muzaffer Eke
rin Şimşeği birinci ve F. Karaosma
noğlunun Şt"l'lgtinü ikinci gelmiştir. 

İknci koşl! dört yaşından yukarı 
yaştaki yarım kan Arap ve haliskan 
Arap at ve kısraklara mahsus olup 
mesafesi 2000 metre olan bu koşuya 

Oluyorlar . 
Roma, 25 (TAN) - Tü.rk ~ 

ellerinin de iştirak ettikleri bt>_1,. 
milel bliyilk binicilik mUsa.bal'~ 
rma başlanmıştır. Mlisa.baksl ~ 
Türk ekibinden başka FranSIJ• 1.1',. 
yan, İsviçre, İngiltere, A.?Xl~ 41 
Avusturya ve Alınan ekiple 
iştirak etmiştir. ,_ 

80 müsabıkın girdiği musa~ 
da ancak dört at parkurları b•CI' 
sız olarak katetmiştir. YUzbs.fl d'6' 
vat Gürkan Yıldız isimli atıYl& .,.,c 
dtincU gelmiştir. Yüzbaşı ~ 
Kula da Bekar adlı atıyla 9 
olmuştur. ----...-:! 

Kaleci Rıırtanyor 
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ÜNiVERSiTEDEN RÖPORTAJLAR 

BiLGi ALEMiNDE 
Enver, Talat ve 
Cemal Paşalar 

te kalmamalı idim. 
O günler, içinde, Karamurseı ve 

Yalova köylerinde birtakım yerli 
Rumlar, düşman ordusuna öncU
lük ediyorlardı. Bu yerli Rumla • 
rm suçsuz vatandaşlara, yaptıkla
n zulüm ve işkenceler saymakla 
biter gibi değildi. b USyacJaki K 1't Btasy erç limanı, artık 

tu. lhtiyaç ;: .mevkiimiz olmuş
letde karak UkÇe, icap eden yer 

HARP SONUNDA 
Kendi kendime: 
- Bari bu cep -

helerde, Anadolu • 
ya hizmet edebil -
~em.. Diye düşü • 

GENCLIGE 
MUVAKKAT 
BiR DONUS lnit ol Vazif . 

ti görmek U esı yapar, ta • 
nüne geıİrdik~er~ de, ~i~astopol 

VUıu Siva.at Bır seferımizde Ya 
lar, bizi de ~P<>~da haVUza soktu • 
~Ula gönder~~ır maksadile 1stan
n"'".lanarak er. Fakat, yollarda 
de Ufradığı'rn Od~s.a ve Köstenceye 
ıeç geln-:_ . 12 ıçın İstanbula biraz 

NASIL KAÇTILAR? 
nü yordum. 8 irkaç haftadır vakit buldukta Unlversitemlze gidiyorum. O. 

inalan dersaneleri, liboratua.rlan gezdim. Profesörlerle konuş. 
tum, talebe ile konuştum. 

ta .. -l!ıjtik. YaVUz 
on.terinde .. . u Haydarpa-

ha'VUtdan gorUnce "ne çabuk 
l> Çıtkı 1 di 
o:ıerae, Alman .,, Ye şaşırdım. Me 
~lll'ak, Ya~r, Vaziyeti tehlikeli 

a"Uılanuya l" 
tuın .. u. 
Sivasto gormeden 
ti PUidan ge 

almışlar 
'l'o . . 

lanbu ?Jııto ile Is. 
tlintı la geidiğiın 

n akş 
koınOd 8.Inı 
y or benı 
ll?una "" ... lhArı' ~gırdı --.:: nde . 

h b' esrar. 
~r ~al va'tdı; 
dı: ' §öyle başla. 

-u Yolcuı tUn bir 
~u Uktan d" 
4' Yors o. 
halde un. lier. 

Yon .. ı~ 
<>lacak · '4.UUU§ 

sın• nen . 
diın: cevap ver. 

- aa"'r' y o.. .J• • or •11n değili ' 
F'a.k ın. 

Yazan: 

Saiahatfin 
Gün gör 

clor , at, korno
' ısrar etr 
- Yor~ı:& BERK/SATVET 

\eıı~ .. Gidip duğ~n. yUzUnden na dar gelmiye başladı. Ana.dolu 
~lısin! evinde istirahat et • hesabına ufak bir hizmet olsun ke. 

Do· . ~ c.ıı ... _ grusu bu .. iiı-u bul etmek istiyordum. lstanbuldan 
t'~a mi~nett• ı8~ae benim de !neboluya cephane ve sillh kaçı • 
l!.ltrt atrırna g ı. tıraf etmemiş - ranlara acaba benim de yardımım 

OmOdor 
8
' .. eilrçekten yorgundum. dokunamaz mı idi? .. Bu şerefli ke. 
oı ne d l - Şirndilik . evam ederek: çakçıhğı yapanlara yanaşmak için 

cap ederse birkaç gün gelme! kendimce çareler arıyorum. 
F'akat be ~an~ haber göndeririz! 

rn.ı-1 nun ıçlın b" .. 
't-."9~ · Ertea· ' e ır şuphe gir 
'""l1:Yala.rırnı ı s~bahı güç buldum. 
~Yalı Eşr ~etıren emirberim An-
oşturn. e e birlikte, İstinyeye 

Ş 4'ılacak ı 
d tne in şey· Adeta gözleri-

'U. nizim ge~nacağun gelmiyor -
lanından mU Yerinde yoktu! Kap 
h~ Sefines;~d? almadan bir 

t
tebuircu., t.'\...k' kim, nereye götü-
r~ ·•• ~cı. at 

h
6 1m kısa b' Sonradan yap _ 
i"b" ır ar~ at ' 
ll ır esrarı , ınna ile bu işte 

rıı anı ı nokta b 1 v 

f' adını. s· . u unmadıgı-
1 ll'a.r vakasındızırn gemi, siyast bir 
~~1ltnışt1 Ro a Vasıta olarak kul
g~derd.iğı trıodorun beni, evime 
'1nirauıe A~ece, gemide Alman 
den başk'a ,_,rnan deniz zabitlerin-
rıe i . ıumse kal . 
~ ını verilrn mamış, hepsı-

. Ver, 'l'aıat iş. Sabaha karşı da 
Pıtoy . • Cernaı p 1 a bınerek k aşa ar, tor -

O &'Un B .. ı.. 8.Çmışlar. 
•ube . ' -1ri Sine mUra Ye Nezareti ikinci 
~başına geı caat ederek torpito

da da olu en .vakaJarı anlattım. 
11~ haberi P bıtenıerden kimse • 
dile!', Yoktu. liayret içinde i 

l9()7 sen . -
~ıiy0l'durn es:enberi denizlerde 
tin v8..tifeai · ık bana da bir ka.
d~ dUşurıı:~rmek zamanı geldi • 
8orı e&fne taYin ola~klar ki, topçu 
d ra da tnU ettiler. Birkaç gün 
orı~tırnası Do İ.areke olmuş, ecnebi 

llıiştı. (1918) lınabahçe önUne gel-

İ tilat kuvvetı . . 1stan 
llıll la 8.Sk eruun bu
d U benliD-ı- er çıka.nne.sı üzerine 
~ları . ı::ı•ue 8ahip T" k ' 

l'n.e ıçfn şeb· ur vatan-
ı bir h lrde tahammül edil 

O sırada, Yeniköydeki bah -
çemde sözde motör yap • 

tırmak için, Rizeli Abdullah dayı 
ile hemşerilerinden on kişilik bir 
grubu çalıştırmıya başladım. 

Bunlar, !rvada kereste yapmak 
bahanesile Karaağaçtan "Kısırka
ya,.ya, oradan da 1rvaya geçerler, 
ve tedarik ettikleri motörle Akça 
şehire silah ve cephane taşırlardı. 
Bu arada, meşhur ipsiz Recep çe
tesile de temas etmiye muvaffak 
oldum. Fakat bu vasıtalı yardım • 
lan, kendimce kafi bulmuyor. Da
ha yakından ve vasıtasız iş yapmak 
istiyordum. Tam bugünlerde idi 
ki, İngilizlerin Baınbo dritnot kru
vazörü, Yeniköy önünde demirle
di. Ve hemen flikalarla karaya as
ker çıkararak, Yeniköyii abloka al
tına aldı. Bir müfreze askerle, bi
zim evi de bastılar. 
Yanımda çalıştırdığım adamları 

ve babamı yakalayıp Yen~köy iske 
lesinde bir odaya hapsettiler. 

O gün de evimde, aksi gibi, 
110 tane martin ve bir o 

kadar martinden bozma tüfek var 
dı. İngilizler evimi basarken, bü -
tün soğukkanWığımı ele alarak, 
bunları alt kattaki aptesaneye sak 
ladım. ~ 

Kendim de, o civan gayet iyi bil-
diğim için çalılar arasında ve içle 
rinde gizlenmek suretile, abloka 
hattını yarıp kurtuldum. En emin 
yer, mezarlıktı. Yerlerde sürüne -
rek İstinye mezarlığına kadar gel
dim. O gece, ertesi gece mezarlık-
ta kaldım. .. . 

O k ayat b ı • 1t p ara gU 
1 

aş arnıştı. A miralin tercümanlığında bu-
l'lly~ köşk~~~e.Yeniköyde Ra- lunan Galatalı Rauf Bey 
ı1 l'durn. liUk kıracı olarak otu babama şefaat edip zavallı adamı, 
bir ~kert eş fımet he8abıına ba İngilizlerin elinden kurtarmıştı. 
~l> ara, ~~ ~tnı almak üzere~ Rauf. Bey, iki gUn sonra, bahçem-
la. d.~ir buçuk Jginla İtalyaya gi - de yakalanan Rizeli adamlarımı da 
ııu 0lldUğu ay kaldım. 1stan:bu- serb~t bıraktırdı. (Bu zat şimdi 

il ti trı zam an . 
bttı, lllatıkıı· ' ı.şgal ordusu- emekli deniz binbaşısıdır) Son va.-
'~ldoJu~a~•n dereceyi bul - ka ile, müstevlilere karşı besledi -
klt~'Ulda ''Kuva ~~ayi Milliye,, ğim derin hınç A.deta kamçılanmış 

etnıışu Yl zibatiye., te- oldu. Mutlaka ben de bir şeyler 
- ------· _Art..:..::ı:::kt..c, ts~ı..ıllılllıw..__na. _ _v.ıı1.DJiıa.ıı . ._1XMe atıl ve aciz vazi t-

Yirmi tonluk, Şükran adında 
bir teknem vardı. Babamın 

son evini bin liraya l!lattım. Elime 
geçen para ile tekneye bir motör a
lacaktım. önce bir motör tedarik 
ettim. 

Sonra da tekneyi alıp kalafat ye 
rine götürdUm. Benim teknenin 
yarubaşında Bahçecik adlı bir saç 
motör yatıyordu. Motörün içinde 
birkaç kişi, başbaşa vermiş konu -
şuyorlardı. FP~·at konuştukları dil, 
tanıdığım ve duyduğum dillerin hiç 
birine benzemiyordu. Yanlarına eo 
kulup, nereli oldukla~nı sordum. 
!zmitin karşı tarafında bir gürcU 
köyünden imişler. 

Adlarını hiç unutmam: Osman 
Nuri, Bekir Sami, Asım .. 

Y avaşça Osman Nuriye acıl
ma k cesaretini göstererek: 

- Ben de sizin gibi çalışmak is-
tiyorum .. Dedim. Önce şüphelendi
ler. Fakat gitgide emniyet gelerek 
benimle konuşmıya başladılar: 

- Sen kaçakçılık yapamazsın! 
Diyorlardı, zor iştir o... Darıcada 

Rum balıkçılar bu ara balık değil 
insan avlıyorlş.r. Yunan torpitola-

• 
n, vızır vızır ortada dolaşıyor. Kuş 
uçurmuyorlar kuş ... İngiliz gemi -
!erinin, projektörlerile ortalık gün
düz ~ibi! .. Büyükada, Yalova, Tuz 
la baştan başa sanlı ... Canına acır 
san. V az geç bu işten!. 

1000 LiRA 

Bugün de Universlte haldanda yazı yazmağa başlıyorum. Fakat 
Universite alemimizi henüz tanımış ,.e anlamış olmak iddiasında de • 
ğtlim. ilk yazaeaklanın yalnız gözle gördüklerimdir. Bunlan lılç bir 
sıra ve sistem aramıyarak kağıt üzerine dökeceğim. Bir taraftan da 
Universiteye devamımı sıklaştıracağım. En sonunda varacağım umu • 
mi kanaatleri de bir iki mkale halinde ifadeye talışacağım.) 

S enelerdenberi eski Serasker r r 
kapısına yolum düşmemiş • I ı 

ti. Üniversite !leminden de tama • 
mile uzak kalmıştım. 

Beyazrttaki büyük kapıdan gi
rince bu ikisini bir arada bulma • 
nın hayretini ve heyecanını duy • 
dum. 

Büyiik kapının sağındaki bina • 
nın ne olduğunu sordum: 

- Türkiyat enstitüsü ... Dediler. 
Harp zamanındaki hali gözüm 

önüne geldi. Burada İstanbui mer
kez kumandanlığı hüküm sürüyor 
du. Hem de nekadar keyfi ve ha _ 
şin bir hüküm ... Bu binayı şimdi 
bir ilmi araştırma yeri diye gör • 
mek, memlekette değişen ruhun 
ne ferahlı bir ifadesi ... 
Soldaki bina, mütareke zamanında 
altıncı Mehmedin milli kurtuluş e-
mellerini boğmak için kurduğu in
zibat kuvvetlt!rine merkez olmuş • 
tu. Şimdi burada üniversitenin rek 
törü oturuyor. 

B üyük binaya doğru giden ge 
niş caddede ilerliyorum. 

Kız, erkek ~' zlerce canlı, neşeli, 
genç güle söyliye ayni istikamette 

MÜKAFATLI 

Univer•ite Rektörü B. Cemil 
Bil•el 

1 
Yazan: 

A. Emin Yalman ---· gidiyorlar. Kendi kendime soruyo
rum: 

YENi, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

- Bambaşka şartlar içinde yeti
şen bu yeni nesli tanıyor muyuz, 
anlıyor muyuz? Eski ölçülerle an
lamıya çalışanlarımız acaba. yanlış 
hükümler vermiyorlar mı? 

• Çok ta durup düşUnmıye vakit 
yok. Yanımdaki muvakkat mektep 
arkadaşlarım acele ediyorlar: 

- Aman çabuk, sınıfta yer bu • 
lamıyacağız. 

No. 4 

Bu resim, şu türkUierden hangls~e aittir! 

l - Atımı bağladmı ben bir ormana 
Benden selim söyle)inlz oğlana 

14 - Çek de\•eci de\•elerl 
Yokuşa aman amman amman 

15 - Dama çılanış bir güzel 
Damın etrafın gezer. 

21 - Emlnem Eınlnem hoplada ıtel ! 
Şalvarını toplada gell 

22 - Felek bana neler etti 
Bu gençliğim elden gitti. 

SS - Katip benim, ben kltibln el 
ne kanşır. 
Katibime kolalı gömlek ne gt1· 
zel yaraşı:r • 

43 - SöğüdUn yaprağı naziktir 
narin 

44 :.. Suya iner tavşanlar 
Yine oldu akşamlar 

46 - Telgrafın telleri 
Pamuk gibi elleri 

49 - Yerde buldum bir elma 
Elmalı yir klraz1ı yir. 

iBahar Müsabakası 
KUPONU: 4 
Bukuponlan kesip 

saklayınız 

Zeynebl ettiler bu hafta gelin ~ 

Sınıfta yer bulamıyacak kadar 
ilme hücum ... Bu ne güzel şey .. 

Bir Amerikalı dostumun bir sö
zü hatırıma geldi. 

- Türkiyede bilgi açlığı ve has 
reti dünyanın her yerinden ileride
dir 

- Niçin? dedim. 
- Çünkü Türkiyenin ne tarafın 

da dolaşmışsam köy çocukları .. ga 
zete, gazete!.. diye bağırarak ve 
yalvararak trenlerin arkasından 
koşuyorlar. Dilnyanın her yerinde 
her türlü dilencilik gördüm, fakat 
bilgi dilenciliği Türkiyeye mahsus 
bir imtiyazdır ... 

D ersaneye girerken geri çe • 
kildim. Henü:: ilk derse gi

rileceği halde burada kapalı, fena 
bir hava var. Bir gün evvelden bu
rası va havalandırılmamış. yahut 
ta a ., ak açılmış. kapan~. 

Arkadaşım dedi ki: 
- Hele derslerden sonra korido 

ra çık, sonra geri gel.. İnsan sını-
fa girmek için kendi kendini mut
laka zorlamıya mecbur oluyor. 

- Bugün hava iyi ... Şimdi bile 
pencereler açılabilir. Neden yapıl
mıyor? 

- Profesörlerimizden çoğu ta -
ze havadan korkuyorlar. Cereyan 
var diye sınıfın pencerelerini sım 
sıkı kapatıyorlar. 

Sahih, memlekette birçokların • 
da bir taze hava korkusu var. So
ğuk alırız diye ciğerlerine bozuk 
hava dolduruyorlar, kendilerini a
çık h!lvaya hiç alıştırmıyorlar. Son 
ra soğuk almadan kurtulmadıklan 
na hayret ediyorlar. Bu fena iti -
yat ve telakkilerin Universite mu -
hitine kadar sokula.bilmesi ne fe • 
na şey .. 

H iç şU~he yo1 ki, memleketin 
teçhızatı er şe'fın istediği 

miz gibi olmas , a müsait değil ... 

Bu kocaman sahayı ve bu binalan 
üniversiteye vermek elbette büyiik. 
bir alaka eseridir. Eski bir binada 
m~ern hava tazeleme tertibatı, ye 
ni usul pencereler aranamaz. 

Fakat ders saatlerinde pencere 
açık tutulamadığına göre acaba ha 
va tazelemeyi sıkı bir usul haline 
koymak mümkün değil mi? 

Ders olmıyan zamanlarda pen • 
cereler mutlaka açık tutulsa, dera 
biter bitmez bütün talebe korido • 
ra çıksa ve derhal teneffüs zama-
nı için olsun pencerelere fora edil 
se olmaz mı? üniversite rektörü 
Bay Cemil Bilselin yaman disipli
ni ve teşkilatçılığı vardır. Hava ta.
zelemek işini sıkı bir kayıt altına 
aldırırsa hava meselesi bugünkü in 
kanın müsaade ettiği kadar halle
dilmiş olur. 

5 mıfta ön sıralar dolmuş, not 
almak için yakın olmak la 

zım... Onlerde yer bulanuyanlar 
pencere içlerini de işgal altına al
mışlar. Bizim gibi geç kalanlar i· 
çin ancak en son sıralarda birkaç 
yer var. Bizden sonra gelenler a. 
yakta dıvar kenarlarına diziliyor
lar. 

Bir mektep sırasında yiizlerce 
genç arasında talebe sıfatile otu • 
rabilmek ne tatlı bir şeymiş ... Der
sanenin bozuk havasını unuttum. 
Yüzlerce ciğerin, fena ve bozuk 
yağla işliyen makineler gibi bu ha 
va ile işlediklerini ve her saniye 
bunu bir kat daha bozduklarını 
durup dUşUnmedim. Bu gençler a
rasına mektep sıralarına oturunca 
birçok senelerin yiikünü birdenbi
re üzerinizden kalkmış duyuyorsu
nuz. Hayatın başlangıç ve hazırlık 
devrine dönmUş olduğunuzu zan
nediyorsunuz. Etrafınızdakiler bu
nun saadetini duyamıyorlar. Fakat 
siz bir gençlik aşısından sonrıı ye 
ni bir varlığa başlıyan bir adam gi 
bisiniz; bunu da duyuyorsunuz. ı 

' 
E trafta iftihar edilecek bir 

manzara var: B\l sıraların 
Ustüne dağılmıt oturan yilzl<'..rce 
Türk genci, ayn ayrı cinslere men 
sup olduklarını hiç farketmlyor -
lar. Ayakta kalan baya.na yer ver 
mek kimsenin hatırından geçmi • 
yor. Hiçbir bayan boyalar, süslet'
le ayrı bir cinse mensup olduğunu 
ilan etmeyi ve gözleri kendi üstü • 
ne çağırmayı düşünmüyor. 

Burada ilim aramıya gelmiş t&
mamile müsavi Türk gençleri var. 
Kızlar dikkati celbedecek hiçbir ay 
nlık eseri göstermediği gibi, hiç 
bir erkek te kendisi gibi bilgi ara 
mıya gelen kız arkadaşını rahatsız 
etmeyi, ona müsavi bir arkadaştan 
başka bir gözle bakmayı akla ge
tirmiyor. 

Bu insanca olgunluk manzarası 
nı gösteren gençler, bir nesil evvel 
yanlış bir ahlak telakkisi n!-

mma biribirinden kaçırılan, kafes 
ler, çarşaflar, örtülerle başka baş
ka alemlere ayrılan insanların ço
cukları mıdır? Gördüğüm tabii ar 
kadaşlık manzarasını seyretmiye 

doymuyorum. Memleketteki iki neı 
li ayıran zaman beş, on senedir. 
Fakat aradaki farkın delalet etti· 
ği telakkiler ve zihin itiyatları bi· 
ribirinden asırlarca uzaktır ... 

Sınıfımız artık ytikünü almış -
tır. Derse başlamak için profes~ 
rümüzün gelmesini bekliyoruz. 

Matmazel Sor'un 
Sevgilisi Mahkum 

Atina, 25 (Hususi) - Bir vakit Is
tanbuldan Yunanlı aktör Papa tara
fınlan ka~ınlan Musevi Matmazeli 
Sor'ün burada devam etmekte olan 
muhakemesi hitam bulmuş ve kadı
nın reşit olması ve aktörün de ev • 
1i bulunması sebepleriyle aktör giya
ben on ay hapse mahk<ım olmuştur. 

YARIN 
Bu sütunlarda ,,Büyükle

rin küçüklük hatıralan,, • 
na ait röportajımızı oku
yacaluınız. Ve marul ra

ıam B. Ali Sami me kü- ı 
çüklük günlerini anlatacak 
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Zonguldak Valisi ile Milia~fl 
ı------------------------·--------------------1 

Silifkede 
İik arpa 
Mahsulü 

Z onguldak Vali.si ve Parti Baf 
kanı Bay Halit Akeoy Yeni 

yapılmış olan Parti bin&eında. ziya.. 
ret ettim. Ve bir mUIA.kat istedim. 

Bay Halit Aksoy, bu ricamı bü
yük bir nezaketle kabul etti. Ken. 
disine sordum: 

- Son senelerde Zonguldakta 
ne gibi çalışmalar olmuştur? 

Bir fikir edinmek için malftmat 
topladım. Son senelerde Zongul
dak vilayetinde bir çok yeni şeyler 
yapılmış .. Otuz iki senesinden otuz 
altı senesine kadar vilayetiniz da-
hilinde 26 mektep ziyadeleşmiş, bir 
sUrü yollar açılmış, hastaneler, dis 
panserler, yapılmış .. Bilhassa bura. 
ya geldiğimdenberi Zonguldak 

şehrindeki değişikliklerden bahse
diliyor. Fırka binasının karşısı 

mezbele halinde imiş. Şimdi Zon. 
guldağın en güzel yeri olmuştur. O
ralarını tamamen istimlak etmiş, 
sonra da rıhtı.mı genişletmek için 
doldurmuşsunuz. Bütün bunları 

sağdan, soldan öğrendim. Fakat bir 
kere de yapılmış olan bu faaliyeti 
ve yapılması mutasavver olan mil& 
takbel projeleri burada en saltıhi. Zongulclakta panıiyon ittihaz edilen eski mektep bincuı 

Silifke, (TAN) - Bulacalı Koyun 
cu köyünden Musta.fa oğlu Mehmet 
Bazar, bu senenin ilk arpa mahsulünü 
yetiştirmiş ve bu taze arpayı satıl
mak Uzere mıntakamızm bağlı bu -
lunduğu Mersin borsasına gönder -
miştir. 

Mersin borsası, civar çiftçilerden 
ilk mahsulü idrak edene mük8.fatlan. 
dırdığı halde, Mehmet Be.zarı bundan 
mahrum bırakmış, bunu duyan köy
liller keyfiyetten müteessir olmuşlar
dır. 

Giresunda 
Atatürk 
Heykeli 

Giresun - Şehir Meclisi, Giresun· 
da Atatürk anıtı dikilmesi için 40 bin 
lira sarfedilmesine ve bu maksatla ı••••• 
bir müsabaka açılmasına karar ver
miştir. Birinci gelen heykeltra.şa 500, 
ikinci gelen heykeltraşa da 250 lira 

yettar ağızdan 

işitmek isterdim. 
- !şittlklerinlı 

yanlış değildir. 5 
seneden berl vilA
yetimizde mektep 
adedi fark edile -
cek bir ~kilde 
artmıştır. 

ZOMGULDAGIM 
verilecektir. 

KarabiCJa Göçmenle· 
rine Su Getirildi 

Bir Liseye ihtiyacı Var Karabiga, (TAN) - Buraya yer. 
leştirilen 50 hanelik Uzunköprü ma
hallesi göçmenleri susuzluk yüzUn
den çok zahmet çekmekte ve araba
lar üzerinde fıçılarla su taşımakta 
iken, nahiye halkının ve belediyenin 
himmetiyle mahallelerine güzel bir 
çeşme yaptırılmış, Yeldeğirmeni ci. 
varındaki 800 metrelik mesafeden 
çeşmeye tatlı su getirilmiştir. 

ve 
kat'iyyen 

çılanaz, tabii renk ve • 
ren tanınnıq yegane 

BUtUn kazalarda mu • 
hakkak hattA hemen, hemen her -
köyde bir mektebimiz vardır. E. 
reğli, Bartın, Devrek kazalarmda 
son beş sene içinde mektep açıl. 
mıştır. Vilayet biri Bartmda, bi
ri Zonguldakta iki orta mektep 
vardır. 

- Ya lise? 
- Lisemiz yok. 

D oğrusu bu kadar mUhim bir 
vilA.yetimizde lisenin bulun. 

mayışı bana tuhaf geldi. Fakat ko
n uşmakta olan Bay Aksoyun eözü
rU kesmemek için bir şey UA.ve et. 
meden onu dinledim. 

- !ş başına geldiğim zaman vi
llyetimizin en fazla yola muhtaç 
olduğunu görmUştUm. O zaman 
şimdiye kadar Türkiyede yapılma. 
rnış bir usul tatbik ettim. Üç sene
nin yol bütçesini birleştirdim. üç 
senenin varidatmı karşılık göete. 
rerek bir münakasa açtım. Yollar 
on altı ayda bitecekti, fakat parası 
Uç senede ödenecekti. Bu işi bir şir 
ket Uzerine aldı ve arzu 'edilen 
müddet zarfında. taahhüt ettiği 
yolları yaptı. Bunlardan başlıcala
rı Zonguldak - Reşadiye yoludur. 
Bizim Ankara yolumuz .. Bizi Bo. 
lu vilayetine bağlıyan yol. Bar
tın - Safranbolu, Zonguldak -
Ereğli, Zonguldak-Kozlu, Amas.. 
ra - Bartın yollan on altı ay gibi 
kısa bir zamanda bitti. Ve halkımız 
hrt.if ade etmiye başladı. Kısmen de 
Zonguldak - Çayırcuma yolu ya-
pıldı. Bu suretle Uç senelik yol 
programımızı tahakkuk ettirdik. 
Bundan sonra üç aenelik bir prog. 
ram daha yaptık ve şimdi onun üs
tünde yürüyoruz. 

E vvelA yüz bin lira sarfiyle 
fırka binuı yaptık. Binaya 

girerken, karşıda gördüğünüz bah
çenin yerl bir harabe idi. Orada de
polar, a.nbarlar, kulübeler, küçük 
ibinalar vardı, teneke mahallesi gi. 
bi ıbir şeydi. Onları birer, birer is
timlak ettik. Şu bahçeyi meydana 
getirdik. Sahilde istimlak edilme. 
dik iki bina var, sahil sıhhiye ve 
gümrük binası .. Onlar da lstlml~k 
edilecek .. İskeleden itibaren nhtım 
yapıp dolduruyoruz. 

Orada Ankaradald H!kimfyeti 
Milliye meydanmda olduğu gibi 
yUz bin liralık bir lblde yaptınla· 
cak. Bu abideyi yaptırmak için bey. 
nelmilel bir mUsabaka hazırlryaca
ğız. Paramız bankada hazırdır. Bay 
ŞUkrU Kaya, beynelmilel bir mU. 
11abaka yapılmasını istedi. Abide
nin muazzam olmasını arzu edi. 
yor. Şurada, hilkCimet bina.sının 
Jrarşısmda da cumhuriyet Meyda
nı yapılıyor. 

YAZAN: 

SUAT DERViŞ 
•••••••••••••••••••••••• 
- Viliyetiııiz halkı asıl ne ile 

meşguldür? 

- Tabii ekseriyetle maden ame. 
lesidir. Fakat, ziraatle uğraşanlar 
da eksik değildir, başlıca istihsal 
ettiğimiz ,eyler arpa, buğdaydır. 
Fakat, asıl bizde en iyi yetişen şey 
meyvadır. Memlekette' meyvacılr
ğın inkifaf etmesi için uğraşıyo. 

ruz. Bilhassa Devreğin elması, Saf
ranbolunun ta.neei cevizden bilyük 
UzUmleri meşhurdur. Bütlin mem. 
lekette tanılmamasmın sebebi yol
suzluktu. Fakat, trenin Karabü.ke 
kadar geldikten sonra artık bu 
mahzur kalktı sayılır. Şimdiden 
sonra meyvalarımız Ankara.ya, ls
tan bula gidecektir. 

- Havzadan istihsal edilen kö. 
mUr ne kadardır? 

- 1936 eenesinde iki milyon dört 
yüz bin ton kömür istihsal edilmiş-
tir. Kok kömilrUmUz.de vardır. 
Şimdi kömUr tozlarından briket te 
yapıyoruz. Eti Bank Ereğli Şirke
tini satın aldıktan sonra; havzada 
ecnebi sermaye ile i~liyen ocak kaL 
mamıştır. Ereğli Şirketi de tasfiye 
edildikten aonra havzada yalnız İ
talyanlar kalacalrtn-. Fakat onlar 
da imtiyazlı değildir. Kiracıdırlar. 

- Zonguldak aşağı yukarı bir 
işçi şehridir. Sekenesinin ekseriye
tini işçi sınıfı teşkil eder. Herhalde 
villyet asıl hemşehrilerinin istira. 
ha.tini, sıhhatini dU,unecek ,eyler 
de yapmıştır. 

H alit Aksoy cevap veriyor-
- Evet, Zonguldak şehrin

de ameleye büyük bir hastane ya
pıbru,tır. YUz yataklı bir hastane. 
Bu hastane, belki İstanbulda bir e. 
şine tesadüf edilemiyecek kadar 
mükemmel ve moderndir. Bütün 
işçi mıntakalannda dispanserler 
vardır. Hastanenin müteaddit ope
ratörleri başhekimi ve amelelerin 
karılan için nisaiye kovuşlan .. 

Bundan başka husust idarenin 
de bir hastanesi vardır. Bartın, 

Sa.franbolu ve Ereğlide dispanser. 
ler var. 

- Ocaklarda bir çok kazalar ol
duğunu duyuyorum. Amele bu ka. 
.zalara karşı sigortalı mıdır?.. 

- Hayır.. Kazalara karşı sigor
ta yoktur. Herhalde !ş Kanunu 
mevkii merlyete geçtikten sonra 
bu eksik te ikmal edilecektir. 

Bundan sonra, bizzat Bay Va. 
11, bana.~~ka binasını gös

terdi. Dfnanın .t:~kevlne tahsis et. 

( 

tlği muhtelif odaları gezdik. Koca
man binanın denize bakan ince u • 
zun bir tara.sası, müzesi, kütüpha
nesi, konterans, konser ve balo sa. 
lonu, sinema veya tiyatro olarak 
kullanılabilecek bir başka geniş sa
lonu var. 

Bina fevkalade güzel.. Hükumet 
konağına da gittik. O da yeni ya. 
pılmıştır ve çok muntazamdır. 

Göçmenler, bu gayretinden dolayı 
kamunbay Şevketle belediye başkanı 
Mehmede ve yerli halka teşekkür et
mektedirler. 

1ıhhi ıaç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoijlu • lstanbul 
Zonguldak vilayetinde bilyük 

bir inkişaf olduğunu herkes söylü
yor. Yalnız halkın bir şeyden 9ikfi.
yeti var. Lisesizllkten .• Herkesten 
lise eksikliğinin çok fena olduğunu 
işittim. Yalnız, bu .. 

Kaman Nahiyesinde Çalışmalar ~-----------------------

Her ağızdan ayni şikayeti işitti

ğim için belki nazarı dikkati celbe. 
der diye yazımı şu sözle bitirmek 
istiyorum. 

Samsun, (TAN) - Vilayetimiz 
dahilinde yeni teşkil edilen nahiye -
lerden (Kaman) da geçen hafta ağaç 
dikme merasimi yapılmıştır. 

Zonguldaklılar çocukları için bir 
istiyorum: 

Az zamanda bütün yollarını ya.p
mrya muvaffak olan Kaman nahiyesi 
bu şekilde çalışmalarına devam eder
se bir kaç &ene sonra vilayetimizin 
en mamur bir nahiyesi olacaktır. VATANDAŞ ... 

.. 

lımir Fuarında 
. Yarım Milyonluk 

Yeni inşaat 

Beynelmilel Kömür Sergisi 
23 Nisan Cuma günü Anka
rada açıldı. Sergiyi. görmel< 
hem senin hem yurdun içirı 
faidelidir. <22es> 

'-~~~~~~~~~':~':~~~:::~·:~~~~~~~~-/~ 
Samsunda Bir Dok~ 

Tevkif Edil 
Mutta Buijday 

Fiyatı Yükseldi 
Mut (TAN) - Kuraklıktan çok 

müteessir olan çiftcller, iki gün yağ
ın ur yağması üzerine sevinmiye baş
lamışlardır. 

Köylünün geçen seneden kalan 
buğdayrnr, yağmur yağmadığı için, 
piyasadan çekmesi üzerine, 3,5 - 4 
kuruş olan buğday fiyatları 5,5 ku. 
ruşa fırlamıştır. 

lzmir çöpçüleri ziyafetten sonra Kültür Parkta eğleniyorlar 

lzmir, (TAN) - Belediye, 1 bir çatı altında yapacakları kırk bin 
Kültür Parkta 937 Enternaıyo- liralık pavyon, İngiltere pavyonu, be-

, . . .. .. ton caddeler ve sergi saray ıile turist 

Maniaada Yeni Bir Mecmua 
Manisa (TAN) - Evvelce Halkevi 

tarafından çıkarılırken kapanan "Ye. 
ni DoğUf" dergisinin yerine "Gediz" 
adiyle yeni bir mecmua. çıkarılmasına 
karar verilmiştir. "Gediz" in ilk sa
yısı 23 Nisanda intişar edecektir. 

nal fuarında yenı ınşaata buyuk kö~esi pavyonu, bürolar da. yapıla- ============--
bir hızla b~lamıt bulunmakta- caktrr. Belediye reis muavini ve fuar ko-
dır. Bu ıene fuarda vücude geti- mitesi azasından Bay Suat Yurtkoru, 

Çöpçül.,-e ziyalet çöpçülere hitaben bir söylev vermiş 
rıilecek inşaat için yarım milyon Parkın bahçe i,Ierlnde çalıştırıla. ve fehrin temizliğinde onlardan hal-
lira aarfedilecektir. rak vücutlanndan çok istüade edilen km ettiği büyük istifadeyi tebarüz 

Bu meyanda Yeni Trakya pavyo
nu, tş Bankasrnm 60 bin lira sarfiyle 
vücude getireceği pavyon, pamuk, 
yUn mensucat şirketleri ile Turan. 
yağ, Ruşen Mehmet ve Çolak Zade
ler mensucat firketlerlnin birleşerek 

lzmir çöpçUlerine belediye tarafın- ettirmİftlr. 
dan Kültür Parkta mükemmel bir zl. Çöpçüler, ziyİı.fetten sonra bir ara 
yafet verilmiştir. BUtUn İzmir çöp- da. fotoğrafller çektirmitler, gUre.şler 
çilleri, kendilerinin dUşUnUlmilş ol • yapmtfl&r ve davul zurna çaldırarak 
mumdan dolayı çok ae.vinç duymu' milli oyunlar oynamak suretile geç 
tardır. vakte kadar eğlenmi.Jlerdir. 

l'' 
Samsun (TAN) - Sırrı ReŞit ;,J 

Ininde bir doktor, bir müddet ~ .. o 
başkalarının tavassutiyle evıat, 
larak yanına aldığı Giresunhl 'f tJ' 
kızı 9 yaşında Zekiyeyi eV".elA etff' 
bayıltıp tecavüz etmek suçıyle 
kif edilmiştir. ~ 

Hadise, askerlikten dönen 'f dil'. 
kızını almak istemesi Uzerl.P~ ~ 
run buna muvafakat etmerıı ~I 
mUddeiumumiliğin işe ınudall 'Dı1' 
neticesinde meydana çıkmış, bif ~ 1 

eti sıhhiye Zekiyenin tecavuıe 
ruz kaldığını tesbit etmiştir. 

Gemlikte Mahsul. lf 
Vaziyet• ~ 

Gemlik, (TAN) - Bir kaC: gtııı ıf' 
ren soğuklar ve kırağı bağıa.rd~,;t' 

ıııtl" ' rara sebep olmuştur. Buna . ,Ş 
zeytin mahsulünUn bu sene 1~1 

cağı anln~ılmaktadır. JI 
Soğuk ve yağmurlar, me~..,·s. 

lannı da biraz zedelemiştir. 

Urfada "Akgün,, d 
Urfada "Akgün" isminde b ıft. 

bir gazete çıkmağa ba.şlamış~ı~ 
rik ve muvaffakiyet temennı 
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Abdülôziz, lslahata 
Harem Dairesinden 

4 
Yazan: Ziya Şakir 

Sarayın 

Başladı 
İki Bene beş 

ll.Uk bir haiif ~y kadar sUren sö-
~· o da bu f"el:k hayatından son. 
ltiderek y . 8;11i hayattan gnrüp 
,_, ' erını (Ö -!' 

lllLQZ) e t k . Iner bin Abdili • 
er etrnışti. 

E •. "' 
weıce ar-zetti - . . da.ha gunız gibi bir 

~t trnevt ~k:aı- edelim ki; biz 
Çin, tnfunkün tarıbı YBznıadığnnız i
lllizden Uzak olduğu kadar sadedi-

~ltn için b~~k istemiyoruz. 
~tle geçi 

0 
hahfelerin hayatını 

nıizle b .... Y ruz .. .LA.:kin · bah · 
le - s:k alakası olmak hase~:~ 
bin A 

1 gelmi"k 
~bduı~ . --~ en - ( Omer 

lllaYı faydalı ~~r,uuıe biraz dur-
~ doğru . ediyoruz. 

tatı §Öyle f:ıu!. ve_ bitarar tarihler; bu 
(Cid.ı~ vır ediyorlar· 

le \U ve haJ( · 
ri., berin ıkt merhamet his-

leıi ve seliın dal ·• lier tUrr a et fikir-
dan llıak ü ihtiras ve ihtişaın-
JAhd ·· • ~ la.de bir ~ 

. ülazıı oğlu Oın yış... işte; 
~Y~i ... ) er) in evsaf ve 

lhn .una. biz de bir · . 
· - ZulUm cUnıle ilave ede-

~tten lçtina den, ve katilAne şid-
au Enı p ... 

?'ak evt ha.lif . . 
ve "ah t . esının hayatı; ku

~eşu V f Ş Çöller O"*ft--d ,, e e"'• • l40IB a, yem-
.rOrtfu b ".ra.z bir va.haya be . 
ııın · aınar1 nzı
k her terres· artnda kayıuyan ka-
beanllldan nıu:; Eınevi hanedanının 
l).' t, bu zatta. kke~ ~lınakla bera-

lıı en~-'ka ' ne Bınnci M . tin o.cı cı . uavıye-
den. ?-( ve nyaka.r şahsi 

\'e ~"~~ e, Birinci y . . ye
\·a -~tinden ezıdm ihtiras 
h· nın gizı1 cin .. Ne, Birinci Mer-

ISlerinQ ayetlerden zevk al 
li... en .. N A an 
~ .~e rnusteb;; bdfilmelik'in za
lit oteıQ faaik f ~hundan .• Ve ne 
':t~~rin din ve' ahıa. r ve sarho§ ha
etretı ar. altrnda i~ nıefhumlannı 
<far ~tinden; ou ç gniyen iğrenç 
cf hır alaka zatta zerre ka-

u. esen görülm" u yor-

e Uzat ta 
kii avı;ve(·-:-b~kı !kinci (Mu-

ne lıri-~. gı ı - bil"~ t onUn ~."QlliYerck . ~Le mev-
,... &'ibi a_,.;~ geÇJnişti. Fakat· 
·~~ ~ve ' 
la1tis. derhal işten zaat. eseri göstıe-
teri ' ecdadnun . çekılınemiş.. bi-

nde a,..,,_ ' dın ve ahı· k ·· 1 
~k )<'-lJl.ları a u-
!l(l için; talih rahneleri tamir et-

llaai ve kade · k · · tıı.e\'lr;;_P. ettiği hila nn endisı-
ti ~en istif fet ve saltanat 

• adeetnıekistemi 
Saltan Ş-

lfaıite .at makanı 
lllUle .ıe11nin ilk dU 0:a ~elen Şam 
ae tin hUtu şundukleri şey 

l'\'et n servet. - ı ' l'1tl :ı:ı:ı.enııbaı 1•1.1, ve bütün 
~ıı..1:1 h~elerfna.ruıı; Şanı sarayla-
~a.rı e çe . 

bl! ve :ı:ı:ı.asu Vlrnıek .. Göz-
eervetı nı kanıaril 

•esini . e, Yeşil a e akan 
nesi h b?' 8ef ahat v°:ayın her kö
( A ı..:ı aluıe getı· rezalet aah _ 
C\"'!Uıa _, . rtnekti . 

llle\'kj· "-Q?ın oğlu ö · ... Halbukı 
buı ~ne gelip te h rner)' Hillfet 
derh er etınez·' a.lkın biatini ka 

aJ • • sara Yll ernri Y nazırına 
tt - SaraYin vernıişu: 
cf,.ııka.ıacak l);~hırlaıında yalnız U,. 

"4lel'i • ~~erl · ~ 
tak. • :ı:ı:ı.uıetin h e:ı s~tılarak be-

trt, ElZinesıne yatırıla,.. 

lıeı- k~ gjlıı bu enıı 
tı.et \'~ini dold r, Yeşil sarayın 
~? 8efaJıat llran bUtUn zi _ 
~ b lşti. YaınııeşYasına da teşmil 
ler b UlU!trn~ 2 lllerasiJn salonun 
tıar ~ ~ olan döşeme 
veria.tı klnıu~n. dig.erleri satılmış, 

llllşu, · ınillet hazinesine 

A bduıAliz 
ltı.1'tı. ~esind~ ~~Yin harem d~ 
lla1to ~?net için IS~abata giriş -
l'aJt1. Yatak ~.ıı ' bırkaç cariye 
l 1\118 .r uılerc 
~· lrıugan e genç carjye, 
bıı.tı ı lta.tnil:Ye, köle ve iç oğ-

So · saraydan defe~ 
~ nra 

('likJ.n " Zevceaı Fi 
~ ed kızı • (F ; alif e, Abdut
l ....., ın::: a tna) ya mUra • 

e.tııe atı ar, anca.ıc 
~t. l' '1enıneudir 9ahst f azUet-
Sta11 'ltut ilbl to ... Elma.a, züm.-
4l't~ ~Çal . Prak altından çı
ClJ('tl Sal:ı;eıe~e; de• iz kabuk • 
litıı ~;uslenenl den hasıl olan in
)aııı~ 

1 
a\ınr, ol er, sadece kendile

bı.aıt 1g lleanlık ~rl~r. Eğer een de, 
liyorsan 8.ıiletinıe şeref bul 

' bUtün zlnet eşya-

J ' 

ları. "':" ...... c .. Onlann bedelini. sayesin 
de yaşadığın millet ve hükumeti 
kuvvetlendirmek için, hazineye 
gönder. 

Uem~ti. .. Fazileti cidd~n takdir 
eden bu kadın, kocasmm bu tc -
miz ve yüksek maksadına derhal iş 
tirak etmiş .. Babasından , anasın -
dan intikal etmiş olan müccvhcra
tmı hemen sş.ttırarak bçdellerini. 
millet hazinesine göndermişti. 

İlkbahar gelince. kırlarda ~~z • 
meği severseniz !:a~,rlarda ye~illik
lerin arasında biten sarı renkte 
çuha çiçeğini elbt>tte bilirsinb~. O _ 
nun çıktığı mevsimde Kulrn ku.,u 
da ağaçlıklar arasında guguk~uk, 
gugukçuk. diye haykırmıya ha~ln
dığı için bazı yerlerde ona ı;u~uk _ 
çuk çiçeği derler. Nebatnt ilmi a • 
damlan arasında adı primuln oldu
ğundan bizim eski kitaplar bahar 
çiçeği diye tercüme etmi~lerclir. En 
doğrusu turfanda çiçek demektir. 
çünkü bahardn ilk yetişen çirek o. 
dul" • 

Gü7.e1Jiğinden dolayı çuha çiı;e,:ti. 
nl bahçelerde de mahsus ycti;:.tirir
ler. Ilu suretle, çnyırlan.la ~ördüğü. 
mUz o küçük sarı çiçeaıin, h~men 
her renkte l-ÜZ ~·irini kacl:ır smı'i 
çe. itleri yetlştirilml~tir. 

İri çiçekli cinsi lngilizlerce pek 
makbul olduğundan orada Prime
rn..ıJe League adıyla bir de siyıı.,i ce 
mlyet \·ardır. Nisanın on dokuzun. 
cu giinü cemiyetin azaları yakala. 
nna birer çuha çiçeği takırak bir
birlerini bulurlar • 

Böyle, bahçelerde süs '>laralc ye. 
tfştlrilen çuha çiçeğinin büyük bir 
kabahati vardır. Bazı cinsleri insa.. 
nm derisinde, ilkin yılancık ~ibi 
§lddetll, sonra da ekzeına gibi nıiiz 
mln, bir hastalık yapar • 

Onun l~ln bııh~elerde yetiştirllen 
çuha çiçeği hoşunuza gitse bile ona 
uzaktan bakınız ,.e odanı7.& onu hiç 
getirmeyiniz. Fakat onu ~ayırlarda 
gördüğünüz vakit yanma. yaldaş • 
maktan çeklnme~inlz. Çayırlarda. 
onun bir hususiyeti, toplu olarak 
bir yerde yetişmemesidir. Hemen 
dalın& dağınık yerlerde, birer birer 

çıkar ve insan çuha çiçeği toplıya... 
rak ondan bir büket yapmak iste • 
dlği vakit bütün bir çayırlığı dola~. 
mağa mecbur olduğundan, bahar 
mevsiminde, haylice yol yüriımüş 
olur. 

Bu güzel çiçeğin kokusu da git • 
zel n kuvvetlidir. Buna güvenerek 

Ömer, bütün varl·ğı ile i~lere sa

rılmıştı. Selefleri zamanında yapı

lan zulüm ve haksızlıklardan dola

yı vaki olan şikayetleri birer birer 

kaldırmıya başlamıştı. Hapisane -

!erde garez ve ihtiras yüzünden zin 

cirlere vurulan masumları, karni -
len tahliye ettirmişti. Mürtekip ve 
muhteris memurları baştan başa de 
ğiştirmişti. 

(Emevi) lerle (Haşimi) ler ara
sındaki münafereti kaldırarak, ar
tık kanlı hadiselere nihayet ver -
mek için esaslı tedbirler ittihazı
na girişmişti. Her şeyden evvel, 
(İmamı Ali) ile evlatlarına (Seb) 
edilmeyi yasak etmişti. Evvelce de 
arzetmiştik ki, Emevilerin hüküm 
sürdükleri şehir ve beldelerin . ve 
bilhassa Suriyenin - camilerinde 
her zamandan sonra, namaz ile dua 
ıır.ııı:ıınnıt: 

(Arkası var) 

bazdan çuha çiçeğinden esans ~· -
kanrlı~r. Fakat o zaman ana-.on ~i. 
bi kokar. O kolrnl'U da ancalc rakı 
meraklıları ararlar. 

Çuha çiçeAinin :rakm \'akte ·e • . .. 
linciye kadar hekimlikte mühim 
bir l·eri vardı. İlkin felç hastalığına 
kar~ı ilaç diye tanınmıştı. Ilir çok 
me~hur hekimin bu hastalığa tu -
tuJanlara onun suyunu içirirl. r ,.e 
~öylece ft>lci geç:r<liklerini irMla e . 
derlerdi. Bu kadar mühim bir tesiri 
olan çiçeğin daha başka ha ı lıkla

ra da iyi gelmesi arzu edilecek bfr 
şey oldu~undan bir müddet sonra 
sar'a hastalığına. bay~mhklarn, 

çırpınmayla gelen sinir nöbctlrri. 
ne, sözün kısasr. biitün sinir hu-.:fa
hldarma da ilaç olmuştu • 

Daha sonra böbrek hastalıklnrr -
na, en ziyade mesanedeki kumlara 
kar~ı 113.ç oldu. Romatizma aıirı • 
lan çekenler kıskanmasınlar diye 
olacak, onlara dn tavsiye edildi. 
R-0matizmaya iyi gelince, çılHl<lnra, 
berelere karşı merhem halinde> imi. 
lanıldı. Baş ağnsmın her türlU!.üne 
çuha. çiçeğinin lapası i}i gelircli. ls
pazmozlara, bas<lönmelerine karsr 
da suyu içirillrdi. Şarap içerisine 
kablarak içilinee lmvvet ilacı olur. 
du. 

Bir zaman beyni, biitun ı;ıinirlf>ri 
ve mafsallan kuvvetlendirmelc, 
yani yeniden gençleşmek irin meş
hur bir ilaç oldu. Kanserlilerin ,.e 
kannlan şişen hastal:ınn hatırı 
kalmasın diye onlara da 8'\-'I yağma 
kaı-ıştırıla~, merhemi sÜrtildü. 

Şimdi bunlann hepsi unatulılu. 
Fakat çuha çiçeği öksürü~e kan;r. 
balgam söktürmek için hiU!l iyi bir 
U~tır. Bu tesiri için çlçeklerlnl de. 
ğil, kökünü kaynatarak içmclldlr. 
Çuha çiçeğinin kökünde bulunan, 
Prlınverln \'e prlmWaverln adında 
iki madde balgam sölrtürürfor \"e 
incıanm göğsünü temlıler. Bu da 
kışın nezleden dolmuş olan gö~g. 
ler için, bahar mevsiminde, bü~·ülc 
bir ll'ilİktir • 
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KOR·-· UCUS. 
KOR iNiS 

T ayyarelerdeki Cihazlar 
Görmeden Uçmayı da 

Çok Kolaylaştırdı 

lunduğu hava limanından aldı~ 
telsiz telgraflarla bu limanla irti· 
batını yapar. Kendilerine icap e
den şeyleri bildirir, onlardan lL 
zım gelen talimatı alır, ayni za
manda tayyaresinin nerede bulun
duğunu da onların yardımiyle an
lar. 
Vakıa etrafını görmiyerek uç.. 

makta olan bir pilot, takip etmekte 
olduğu rotanın doğru olup olmadı
ğını anlar, hangi irtüada olduğu· 
nu da kestirebilir. Fakat, kal'Şl· 
E1an gelen riizgarların sür'atini ek
silteceğine, arkadan gelen sağanak· 
ların sür'atini artıracağına naza. 
ran üstelik yeri de göremeyince, 
nereye geldiğini, nerelerde bulun· 
duğunu anhyamaz. 

Bu sırada kendisiyle irtibatta bu.. 
lunduğu hava limanının yardımım 
ister. Bu tayyare limanının bir ve
ya birkaç telsizinin birlikte çalış. 

ması sayesinde tayyareci olduğu 
yeri tayin eder. Telsizler vasıtasi. 
le kendisine hedefin bildirilmesi 
sayesinde tayyare meydana doğru 

!:" u·~t _taba1<al~r.ı üs~~~~e uçan b:r tayya- \ ' ' """""" """"-'-'-'..,.. ..... ""iV, lbedil" ~ re ıçın yere ını~ bu.yu. k güçlüklere y ] .._ Bulutların arasındaki tayyare- ~ ce ır. Yani 
"" . . . . . d 'd d ' telsizler tayyare 

açar. Bulutların arasından ınılecek yeri görme: ~ nın ınışını yer en ı are e en ~ ' 

b h
. .. k'" ı b k ~ ye takip etmesi 

azan ıç mum un o amaz, •mun neticesi C.:e ' mer ez lazım gelen rota 

k 1 .. 1.. 1 b .. . H 1 "' "' ""_,. "' .I' I .1 ""'".ll"V" .... ~ 
aza ar, o um er a~gosterır. a buki her gün biraz daha yol zaman zaman işaret etmek sureti-

alan fe!1, buna d~ çare .b~lmuştur. A~ağıki satırlarda, havacılıkta le yukarıya verirler. 
bu yenı bulu~a aıt tafsılat vc- ~ ·lır: B · h l" d Q B 1 k ır grup a ın e ve §e • 

. .Q IJ_ l .. . ? linde yazılan harfler, tay· 
ru: eslekten olmıyanlar 1Çl11 m~n~~I olm~yan . birkaç harf ... Fakat yareciler için beynelmilel işaretler-
iYI bunlar da tıpkı S .. O .. S gıbı ifadcsı derın harflerdir. Tayya- dir. Havada bulutlar içinde uçan 

reciler bunu bilirler. tayy · h · ·11 ti t . . . . . arcnın angı mı e n ayya.re. 
Tayyarecı, telsız makınesınde bu harflerın tıkırdadığını duyunca · ld w k t· .1 · w· d k a· · b · · . • sı o ugu es ırı emıyecegın en bu 

en ısıne ' u ışarelı veren hava lım::mında, havanın çok fena olduğunu i t taka .. tti' ·1 · ı· anlar. şare rrur e rı mış ır. 
b h b ı Ayni zamanda muhtelif millctle-
.ou a er u aş _ 

t 
kt h re mensup tayyareler, havada ol· 

ı an sonra, u. ı ...;a •• sa ar ve meyuant gormeseler bu 
susi kaidelere isti-
oat eden teknik 

bir uçuşa başla

mak lüzumu dn 

derhal kendini gös 
terir. Havanın ie. 

na olması, ha va iş 
lenmesine bir en -

gel teşkil edemiyc. 
ceğinden uçuşa de 
vam eder. 

Çünkü, hava yol 
cul uğu ancak, gör 
miyerck uçuşlarla 

da yola devam et
mek şnl'tiyle ko
naktan konağa u. 
]aştığından sonra 
dır ki bir ehemmi

yet kazanmıştır. 

Bu ehemmiyeti sı. 
fıra düşürmek doğ 
ru olur mu? .. 

Görmiyerek uçu
şa. kör uçuş ta 
diyorlar. Kör u -
çuş, tayyarecilerin 
ulaşmak mecburL Tayyarelerin inisini temin eden hava zabıta-
yetiııde oldukları sına m~nsup tarassut kulesi 
son tekamül safhasıdır. Yıllardan- ti işaret etmiye mahsus olan fıle. 
beridir bu iş üzerinde azami dik. tin müş'iri (uzunlamasına yahut 
kat v~ mesaisini harcıyan Lüfthan- mailen, yahut amuden) pilota nor-
za, nıhayet en salim kör uçuş sis- mal vaziyetten ne kadar inhiraf 
temlerini ortaya koymıya muvaf- etmiş olduğunu sadakatle haber 
fa.k olmuştur. verir. Bu aletler içinde en mühim-B ugün artık, görmiyerek u. !erinden birisi, inhiraf müş'iridir. 

çuş mudil bir iş olmaktan Bu mUş'ir takip edilmesi lazım ge. 
çıkarak bütün tevazuuyla basit len rotadan ne kadar ayrıldığını 
kaideler arasına yerleşmiştir. Kör göstermek suretiyle pilotu ikaz e-
uçuş bir alet uçuşudur. Tayyare- der. Bundan başka ufki müvazene 
nin görmiyerek uçuşu için pilota pusulası da çok değerlidir. Mailen 
yardım eden vasıtalar çoğalmış- veya tulen olan yatmaları kayde-
tır. Bu sayede hem siste, hem de der. Aynca bir de çıkış ve düşUş 
sisin daha kesif bir çeşidi olan bu. saatlerini gösteren variametr var. 

!utlar arasında uçmak, imkan da- dır. 
hiline girmiştir. Pilot bir karış Sür'at ve irtüa saatleri ise bu U· 

ilerisini dahi göremidiği hava şe- çuş vasrtalarmı tamamlamış olur· 
ra.iti içinde karşısındaki aletlere lar. Zamanı bildiren saat ise, tay. 
bir göz atmak suretiyle nerede, ne yarecilerin bir an gözünden ayrıl-
vazlyette olduğunu hemen kesti. maması icap eden bir vasıtadır. 
rebilir. B ütün bunları. bu saydığımız 

Bir tayyare kendi vaziyetini u- Alet ve vasrtaltı.rı atmami-
zunlamasına, mail ve amudi mih- le istifade edilebilir b~ varlık ha-
verlere nazaran değiştirir. Baş. line sokan şey, telsiz telgraftır. Pi. 
ka türlü bir vaziyet alamaz. Han- lot, çevresi kalın bul~utlarla 'ıapalı 
gi vaziyete girerse girsin o vaziye- olduğu zamanlarda, •akmmd& bu-

ınüşterek işaret sayesinde hiç zor-
luğa uğramadan rotaları tayin ve 
tashih edebilirler. 

Bir meydana doğru ayni zaman. 
da uçan ve biribirini görmiyen muh 
telif tayyarelerin çarpışma tehw
kcsini de önlemek lazımdır. Bu se
beple verilen işaretler yalnız mu
ayyen ufki irtif alnra göre değil, 
ayni zamanda yüksekliğe olan me. 
safe farklarına nazaran da verilir. 
Takip ettikleri yollar biribirlerinl 
karşılıyan tayyareler, yerle müte
madiyen telsiz irtibatında bulun· 
mak suretiyle, hangi rotalarda, 

hangi tayyarelerin ne kadar irti
fada olduklarım öğrenirler. Yere 

sordukları bu sorgular sayesinde 

bir çarpışma tehlikesinden kurtul. 
muş olurlar. Yerle havadaki tel· 

siz merkezleri arasında böylece sü
rüp giden devamlı irtibat, sis ve 

bulut denizinde uçan tayyarelere 

büyük bir emniyet yaratır. 

U çuş esnasında tayyareye ya• 
ptlan bu yardım, küçük gö. 

rülmiye değer bir şey olmamakla 

beraber, tayyarelerin görünmiyen 

bir meydana selametle inmeleri i· 
çin yapılan yardımın yanında ol· 
dukça küçük kalır. 

"ZZ inişi,. denilen ve görUnınf· 

yen bir meydana inmekle nihayet 

bulan uçuşta da, meydana inmeği. 
yine görmiyerek uçuş aletlerile tel. 
siz telgraf müşterek bir çalışma 
sayesinde başarırlar. 

Bu da şöyle olur: 
Görmiyerek uçan tayyare, yer l· 

şaretiyle meydana doğru celbedilir. 

Tam meydanın üstüne geldiği za

man "Meydan,, işareti olmak Uze

re Q F G harflerini duyar ve ha. 

ber hattı denilen ıttuayyen bir hat
ta doğru 180 derecelik bir kavis 

çizmek suretiyle uçar. 

ZZ işaretini aldığı zaman pilot 

motör sesinin duyulduğunu ve ine
bileceğini anlar, tayyaresini müte· 
madiyen bu esas hat üzerinde her 

dakika aldığı işaretler vasıtasiyle, 
alçalta alçalta tam muayyen nok. 
tasında meydana oturur. 
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BAŞ~IAKALEDEN ~ A VRULARIMIZIM BAYRAMI Sovyetlerle 
Dostluğumuz 

.. 

L 
Başvekilimiz Ankaradaki yavrularımız arcuında 

(Başı 1 incide) 

yanlışta israr edilmemesinden ibaret

tir. }3al~sJI 
Birkaç hafta evvel Atinada. ı;sl• 

basınının senelik toplantısı oldu. tıl' 
kan gazetelerinin, diğer Balkan 111~sit 
leketlerindeki hadiseleri yanlı~ ~ 
ederek acele ile yazdıkları yazıl. bit 
doğabilecek neticeleri, çok c.idd1 dt11"' 
mesele saydık ve bunun üzerınde 

1 duk. edue-
Gazetecilik için çok tabii ııdd ıtı· 

bilen bu derde Balkan Birliği ~:ııt· 
mından çare bulmak lazımdı. Ull~ 
mıyalım ki, Balkan Birliğinin ıJl ~ 
hedefi, Cenubi A vrupanm şar . "' 

Dün T ak•İm bahçesinde çocuklara verilen eğlencelerden •• 

çok mUhim geçit sahalarına sab1P till 
lan memleketleri, bUyük devletle a) 

al.eti haline düşmekten ku~ ~ 
ve her türlü emperyalistçe t.eC8 ~ 
ihtimallerine el birliğiyle bir sed çille 
maktır. Böyle bir teşekkülün 1Jds1 
bir saniye için bile anlaşma.ınıı.d1~ 
ahenksizlikler girmesi, yalnız .. a~dl 
darlar için değil, dünya ~ tıit 
sulh istiyenlerin hepsi için milh:V.ıı 
meseledir. Böyle bir sahada k tı\t 
Beddin sağlam ve ahenkli oıması -a'i1 
Karadeniz devleti sıfatiyle RUS~ 
da elbette ya.kından alakadar edcf• 

ÇOCUK 
oço co 

HAFTASINI 
GO ONDE 

Bulduğumuz uaul 

B alkan Birliği içinde basın:. 
ve ahenginin bozulmalll dil· 

çin Atina toplantısında kabul et t~ 
miz usul eudur: Bir Balkan ~,ıı 
ne saikle olursa olsun, bir r.ff' 
memleketi aleyhine bir yazı yeıb~ 

Yavrular 
Dun de 
Gülüp 

Oynadılar 

Yavrulanmız Proleıör Bayan Aleti :r.iyretlerinde 

,--AYDIN CiV ARINDAKi 
KOOPERATİFLERiN 
BiRLESME KARARI 

alakadar memleketin gazeteleri ~iP 
mukabele etmiyecekler, kareı ~ aY 
yanlışını göstermiye ve anla.ŞllleJll s)• 
lığı düzeltmiye sUkO.netle çsJ~şa'~· 
lar, gazete münakaşalarırun ik1.Jll ,cıı 
leket arasmda uyandırabileceği efİ' 
zehirli havanın bu suretle önune g 

Dün Tak•im bahçe•inJe yapılan gürbüz çocuklar müaabaktuında 
kazanan üç •evimli yavru 

Çocuk Haftasının ü~ilncU gilnü, 
dün şehrin muhtelif yerıerinde tertip 
edilen e,?;lencelerle samimi bir hava 
lı;inde yaşandı • 

Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü 
kolu Gillhane parkında bir müsamere 
verdi. Bu müsamereyi bazırhyan 48 
inci ilk mektep yavrularının oyna
dıklan rondlar ,köylü dansları uzun 
uzun alkışlandı. Çocuklar, bilhassa 
zeybekte çok muvaffak oldular. 

' Aydın, (TAN Muhabirinden) -Tasfiye ed'len Aydın incir 
Müstahsilleri Kooperatifi ittihadına bağlı bulunan Germencik, 
Erbeyli, Karapınar, Umurlu, Kötk, ödemİf ve Ortaklar lıtihsal 
Kooperatifl~rinin kredi kısımlan mahalli Ziraat Kredi Koopera
tiflerine iltihak karan verm:tlerdir. 

Satış kooperatüi adını alan istih • 
sal kooperatifleri idare heyetleri top 
lanarak, !zmirde kurulan birliğe ka
tılmışlar ve bu hususta resmi mua • 
meleye başlamışlardır. 

'TAN 
Çalışkan Çocuklara 
Ansiklopedi Veriyor 

BAHÇE EGLENCESI 
j Yine Eminönü kolu tarafından Di
vanyolunda aile bahçesinde bir eğlen
ce tertip edilm~ti. Kesif bir mek
tepli kalabalığı önünde hokkabaz ve 
kukla oyunlan, yavruların hoş vakit 
geçirmelerini temin etti. Ayrıca, Sa
matya Kolu, Samatya sinemasında 
parasız film gösterdi. 

Aydın Milli Bankcuı 
100 bin lira sermayesi ve 50 bin li

ra da ihtiyat akçesi bulunan ve en 
buhranlı yıllarda birçok iflasların 
önünü alan Milli Aydın Bankası, Ay. 
dm incir mUstahsilleri kooperatifi 
ittihadı ile istihsal kooperatiflerinin 
tasfiyeye tabi tutulmalarından mü • 
teessir olmuştur. 

7ürk -Mısır 
Dostluğu 

Ankara, 24: (Tan muhabirinden) -
Dost Mısırın Ankara Orta Elçisi Ek
selans Muhammed Elmani Elgaze.er
li muhtelif meseleler hakkında sor 
duğumu.z suallere cevaplar vermiş-

tir. Elçi, Türkiyede vazüesini çok 
mutlu olarak telakki ettiğini söyle· 
miş, Büyük Şef Atatürk'ün iltifatla
riyle mübahi olduğunu anlatmıştır. 

EyUp 46 dan 22 Ahmet, 38 den 75 J Mehmet Srtkı, 55 den 189 Sabahattin, 
Kemal Hersek, 37 den 151 Sabahattin 56 dan 434 Nezahat A.kat, 64 den 126 
Ergin, 36 dan 634 MUberra., 33 den Bakiye Keçeci, Barşamba Hayriye ilk 
368 Nadir Beygeç, Beyoğlu 3 den 261 okuldan 65 Bülent. 
Hakkı Menekşe, 17 den 95 Muhiddin, SARIYER MINTAKASI 
4?<1en 674 Hikmet Doğan, 45 den 453 14 den 3l1 Semiha Aytaç, 14 den 
Sımenta Alev, 2 den 44 Abdurrahman 433 Hüsnü Enönde, 14 den 328 Os
Törün, 37 den 76 Seher, 44 den 9 Se man 27 den 117 Necip Suer 28 den 
vinç, 44 den 89 Nezihi, Kadıköy l den 146 Kerami Yöne, 30 dan 2l Bekir, 
Sevinç, 44 den 89 Nezihi. 36 dan 93 Kemal Ekerbiçer, 41 den 

KADIKOY MINTAKASI 120 Ali Altıparmak. 
1 inci okuldan 159 Mual- Kartal Merkezden 1 Nevzat Boz-

ıa Ustüngel, 4. den 10 M.e- kurt, 21 Medit Ozünal. Maltepe 1 den 
lek, 5 den 1 ~5 Hilmi Galip Atakul, 13 Farik Toksöz. Maltepe 2 den 196 
5 den 30~ Dündar Reşat Göle, 6 dan Seyit, Pendik 1 den 128 Mehmet E-
149 Leyla Burak, 7 den 95 Refan Ök k. 
tem, 8 den 291 Süheyla Ozman, ıo dan ım. 
228 Ozcan Sırrı Sile, 10 dan 502 Sem- ADALAR MINTAKASI 
ra Hulfısi Arşman, ıo dan 189 Salih BüyUkada ilkten 216 Ayten Boran, 
'.Ali Gürsoy, ıı den 221 Mihrifet, 11 Heybeli ilkten 116 Altan, Burgaz Uk
den 237 Halllk, 12 den 174 Muammer. ten 35 Turgut Türker, Kınalı ilkten 

12 den 234 Sahavi Vardar, 16 dan 50 8 Na.zan. 
Ferit, 18 den 139 Nebahat Zorlutuna, BEŞIKTAŞ MINTAKASI 
35 den 342 Kunt Günseli, 35 den 505 15 den 233 Mehmet Baysal, 19 dan 
Nevin Bekmen, 38 den 225 MUnir. 318 Kadriye Tolunay, 20 den 79 Nec-
38 den 85 Nezahat, 41 den 175 RUştU la Süzen, 22 den 58 Süheyla, 24 den 
ban Aras, 41den164 Ilhan Unver, 49 219 Arif Payaslı, 25 den 262 Günten, 
dan 166 Yurdagül Tümer. 34 den 112 Aziz Şener, 39 dan 35 

FATIF M.INTAKASI Mehmet AJbar, 52 den 483 Orhan Sa-
Istanbul ı den 182 Makbule Aydın, vaş, Hakimiyet yatıdan 133 1. Uzun, 

12 den 74 Aliye, 13 den 267 Nesrin, 38 den 186 Saime, 46 dan 301 Ilhan 
15 den 119, 16 dan 79 Sabahattin, Erverdi. 
17 den 142 Perihan, 18 den 66 Etem, EMINONU MINT AKASI 
19 d~n 224 Cazibe, 21 den 331 Münev- Okul 1 den 528 Mirvan Kaygulu, 2 
ver, 22 den 26 Vehbiye, 24den 92 Ha- den Salih Yalkın, 3 den 313 Mehmet 

~ 

lime, 25 den 285 Fikret, 27 den 315 Tevfik Erman, 7 den 295 Şilkril, 8 
Şcrafettin, 28 den 70 Nezahat, 29 dan den 210 Emirli, 10 dan 203 ŞakJr Er-
230 Rabia Ozen, 30 dan 10 Mükerrem, dem, 42 den 342 Sulhiye, 59 dan 504: 
82 den 8 ZühtU, 34 den 79 Nedim, 43 Halise JOYdıner, 61 den 50 Hüceste 
den 224 Hidayet, 45 den 445 Imadet- Tezel, •4 den E~el GUn, 6 dan 124 
tin, 52 den 171 Sadrettin1 54 den 33 Süre>"Ya Doğru.ar. 

DAGCILIK KLUBUNDE 
Dünkü eğlencelerin en parlağı Dağ

cılık klübünde oldu. Saat on dörtten 
itibaren Beyoğlu mmtakasmdaki bü
tün ilk mektep talebeleri, muallimle
rinin nezareti altında Dağcılık klü
bünde toplandılar. Saat on ~te bü
yük mUsamereye cümhuriyet ma.rşiy
le başlandı. 

İlk olarak Yenines:ı mektebinin 
minimini yavruları zeybek kıyafetle
riyle sahneye çıktılar. Çok muvaffa
kıyetli bir oyun oynadılar. Ayni mek 
tebin diğer bir çocuk grubu muhtelif 
ayak oyunlarını gösterdiler. 

Müteakiben Işık lisesinden birinci 
sınıf çocuklarının oynadıkları bahri-
yeli, çiçek ve türkülU dansları pek 
beğenildi. Bunlardan sonra Boğazi
çi lisesinin minimini talebelerinin çok 
zengin ve çok çeşitli elbiseleriyle sah
nede gösterdikleri Kafkas, Iskoç dans 
lan kesif davetli zilmresinin sürekli 
alkışlariyle karşılandı. 

GURBUZ ÇOCUK MUSABAKASI 
Müteakiben sahneyi dolduran gil· 

zel, gürbüz, çocukların arasından seç.. 
me yapıldı. Seçilenler cins ve yaş

larına göre üçe tefrik edildi. Alınan 

netice şudur: 
7 • 8 yaşında olan kızlardan GUlse

Tasfiyeye uğrayan incir koopera • 
tü şirketi, elinde bulunan bankanın 
94225 liralık afyonunu satılığa çı -
karmak lüzumunu hissetmiştir. An. 
cak 5775 liralık afyon eşhas elinde 
bulunduğuna göre, bu satış pek ehem 
miyetlidir . 
Aydın tacirleri Halkevinde topla • 

narak bankanın vaziyetini müzakere 
etmi.şlerdir. 

Sigara ve içki satışı artıyor 

Aydın havalisinde köylU sigarası • 
nın istihlaki azalmakta, buna muka. 
bil halk sigarası daha çok rağbet gör 
mektedir. Bu yıl Aydında sigara ve 
tütUn satışları 18 bin liralık bir te • 
ref fU göstermiş, ispirtolu içkiler sa -
tışı da artmıştır. 

Keyfiyet, geçen yıl mahsulün az 
olmasına rağmen değerli fiyatlarla 
satılmış ve köylU ile •tuccarın yl.izU 
gülmüş olmasına atfedilmektedir. 

başladı. Yavrular, orkestranın çaldı
ğı oynak bir fokstrot havası içinde 
döndüler, eğlendiler, coştular... Mü
samere, akşam ge<: vakte kadar coş
kun bir neşe içinde devam etti. 

Ankaradaki Miniminiler 

Bundan sonra Elçi, Türkiye ile Mı· 
sır arasında senelerdenberi devam e
degelen. sıkı dostluk münasebetleri
nin tarihçesini yapmış ve son defa e 
le alınan ikamet ve tabiiyet muahe
desi müzakereleri münasebetiyle çok 
bahtiyar olduğunu kaydetmiştir, 

Büyük Şeflerimize ve Hariciye Ve
kilimizle değerli iş arkadaşlarından 
gördüğü yardımdan dolayı teşekkür
lerini teyit eden Elçi, sözu son defa 
imza. edilen muahedelerin aktine in
tikal ettirmiş ve şöyle demiştir: 
"- Bu muahedelerin neşri keyfi

yetinin başın.da büyük milli liderimiz 
Nahas Paşanın bulunması, tam istik 
laline kavuşan memleketim için yeni 
bir devrin açıldığı ft.nl rastlamasın
dan dolayı bahtiyarım." 

Montrö kapitUIA.syonlar konfera.naı 
hakkında sorduğumuz suale de Elçi, 
şu cevabı vermiı;ıtir: 

"- Bunlar hakkında şimdi Montrö 
konferansında münakaşalar cereyan 
etmekte olduğunu biliyorsunuz. Ka
pitillasyonlar rejiminin bu zamanda 
yaşamasına imkan olmadığı şüphe 
götürmiycn bir keyfiyettir. KapitU· 
lasyonlann her bakımdan ilgası pren
sibinin konferans komisyonunca. ka 
bul edildiği anlaşılmaktadır. 

MOHENDIS TALEBELER 

ren birinci, Rita ikinci, Müjde Uçlln- Ankara, 23 (A.A.) Çocuk Esirge
cü, 5 - 6 yaşındakilerden Pakize bi· me Kunımu genel merkezi çocuk bah
rlnci, Gönül ikinci, Birsen üçllncil, 3 - çesl l!lpor teşkilll!na mensup minimini 
4 yaşındaki yavnılardan da Alev bi- ler bugUn Çocuk Haftası mUnaaebetile 
rlnci, Meran ikinci, GUlay üçüncü ol- l!ltadyumda on binden fazla halkm ö- Anka.ra, 25 (TAN) Mühendis 
dular. nünde çocuklar şerefine spor eğlence- Mektebi ve makine kısmı son sınıf 

Erkeklerden Ergun birinci, Emir leri ve muhtelif danslar yapmışlardır. talebelerinden bir grup, Konya ova
ikinci, Refik UçüncU seçildi. Inti- KüçUk sporcular bu spor tezahU - sına gitmektedir. Talebelerimiz, Kon 
haptan sonra birinci ve ikincilere he- rUnde çok muvaffak olmuşlar ve stat- ya ovasının sulama tesisatını tetkik 
diyeleri verildi. ta bulunanla.mı takdir ve alkışlarını edecektir. DöbUşte Balıkesir ve Su-

Bundan sonra dans eğlence!!'~ ~plıı.mışla:O.ır: _ surluğa da uğrayacaklardır. 

lecek... ~dl 
Biz bu gilzel usulü,' ızves~~ 

yanlış yazısı hakkında da ta.tbık rıı' 
mek istiyoruz. Oyle tahmin ed~Jt 
ki, (Izvestiya). nasılsa yaptığı r Y'' 
ta israr etmiyecektir. Bu yoldn tfe 
zılara devam edilirse ciddi .s~~# 
rencide oluruz. Bu yüzden .~kı 91 
memleket gazetelerinde bir munıı.ı:ıııı· 
kapısı açılırsa, bunun bütün ıneS 1,ıı 
yeti, yokyere münakaşaya. sebeP 

0 

Sovyet gazetelerine ait olacaktır· "' 
· Jdr' 

B8yle bir yola düşmek, ne TUr dil" 
ne de Sovyet bakımından arzU e ~· 
cek bir şey değildir. Anla.Şllla.Jll oJl' 
ğm bu kadarla kalacağını ve , ~,g 'f' , 
bir yolda yürUmiye devam edıırni 
ceğini kuvvetle ümit ediyorUZ · 

Ahmet Emin YAL~ 

Belçikanırı 

Bitaraflığı 
ve AlmanY" 

. i~'c ~· Londra, 25 (A.A.) - }larıc ediie~ 
zırı Edenin naşidcfkarı ıı.dd ıP1' 
Y k 

. . ~aJ J& 
or shire Post gazetesı aSfCll>"' 

Brüksele yapacağı seyahat esJl ~o 
bilhassa beynelmilel iktisadi Jll8~t0 
lerle ve Belçikanın müsiakt>el eı.-t' 
sil ile meşgul olacağını bildifJll ıJJ?ı' 
dir. Bu gazete, bir Belçika ille~~ 
mdan aldığı habert istinadeıl• .ıııl 

')·eli" 
ka hUkftmetinin Milletler CeJJ11 ~ ' 
sadık kalacağını, Belçikanı.Il g1ı1' 
miyeti mUlkiyesi hakkmda. j\lrıt uııf>-e 
nm vereceği teminatı kabul e 
ceğini yazmaktadır. cttti'' 

Böyle bir teminatı kab~ 11e~ 
Milletler Cemiyetinin bfıktJll 
tanımamak olacaktır. ile Jıl 

Berlin 25 (A.A.) - Fr8J1981' ol,ıı 
gilterenin Belçikaya miltcıılll etl 
notası, siya.si mahafili mentll~l: ~ 
miftir. Bu mahafil, tngilt~re 1 t&tl~ 
sanın Belçikanın bitaraflıgıJll ret ~, 
olmalarını ve Belçika - S0:19o6~ 
ahedenamesi yilzünden ~s''ııı 
edecek bir muharebede !Jl'*'ot 
yardım etıniye mecbur olıll3 ~e J 
memnuniyetle karşılamaktn ıısıı' 4 
Milletler Cemiyeti mukavcleıçl1''~ 
nin 16 mcı maddesinin ~utle I 
tahmil etmekte olduğu taııl1 ri ti' 
ipka edilmiş olmasından do~ll) 
n univetsizlik iöstermektcdif · 



=========================,==TAN 
Teıkilôtı Esasiye Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 

kanununda y apllan :~ ::~~~~: m~~~~~:~b~~~~:~ ~ahilinde yap 

S On De CJ~ •• ş .• k ı ·ık 1 er tırılacak (214296) lira (7) kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası inşası 
ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

"1iltet 11,f • • 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
Yaparak B eclısı, geçende tarihi ve mühim toplantılarından birini A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar, pan-
E aşvek'li siyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 

&asiye }{ 
1 

miz İsmet İnönü ile 153 arkadaşının Teşkilatı B _ Mukavele projesi 
lifini görij ~.unumuzun bazı maddelerinin tadili hakkındaki tek- C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
ediyoruz· Ştu. Bu tarihi celsenin zabıtlarını aynen neşre devam D - Plan ve projeler 
1diUet .M • lstekliler bu şartnameleri ve evrakı (11} lira bedel muka'nilinde mek-
11 CClislerj <Pi\ •• 'd . d al ' tı~ hayatın 6 "'

0?11 ihtiyaıçlann- tattırkUn, milletin kudretiyle kendi i- tep ı aresın en abılirler. 
'llla.ın Uzertıı ı&.ruretınden aldıkları rade ve kudreti birleşti. Tilrke va • 3 - Eksiltme 7.5.937 tarihine müsadif cuma günU saat 15 de Gümüş
en iyj kıuıune ınilletin inkişafı: için tan verdi, istiklll verdi, prensip ver. suyunda yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma ve eksiltme 
tir \re biziın ; Yapmakla mükellef • di. Bu prensipler kendimiz için ve mil. komisyonunda yapılacaktır. 
d: doğduğu UyUk Mill t ~clisiıniz Jetim.iz için ayrılmaz esaslardır, hep- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11965) lira muvakkat 
~Yle kıuıu ~Unden bugüne kadar si biribirine bağlıdır. Eğer biz bunun teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi 
kiyeyj böyı nar yapmıştır. Ve Tür. birini bir tarafa bırakırsak memleke. lazımdır. 
bra\ro Besle e kurtarnılftır. (Alkışlar, tin bir tarafında inhilal olur. Biz A - Nafıa Vekaletihden almmış yapı mütearhitliği ehliyet vesikası. 

Toprak k ri). memleketi bu vasıflı cümhuriyetle B - (50000) liralık iş yaptığına dair nafıa vek8.letince tasdikli vesika 
lne)t kan anunu, çlttçfye toprak ver- muhafaza ve idare etmekle mUkelle - c _ 937 yılına aid ticaret odası .vesikası. 
dairei in~' .çok isterdim ki benim fiz. Memleketin bu sayede kurtuldu • 5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı Mühendis veya Mimar ol-
liauı .Me t .. ~~ıye arkada§mı MilAslı ğuna ve yaşayacağına kaniiz. İnkılap- ması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında işin yapılacağını ve ~her olan~ d~ esasta bizimle be. çılığa bağlılığımız bunrbnnır. 
!ıUn ""kti~· CUnkU Türk köylus" u·· • (Arkası var) inşaat müddetince işin başında bulundurulacağını taahhUt etmesi llzrmdır. 
aıı .... 1"<' gi to 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa-
dı--uı Çekti~ Praksız Türk köylü • =-------------'!. at evveline kadar Yük.sek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve 
~- dairei intih rab:ırabı: bilhassa ken - lstanbul Levazım t mirlig"' eksiltme komisyonu reisligıw'ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta "<lr o da g" a ıyen:ıızde benim ka 
~ 0nnUştU Ni - s r k 1 ile gönderilecek mekturıl:ırm T'~'1ayet üçüı:cü maddede yazılı saate kadar ğı~ı ığın delili t tekim, top • atına ma omısyonu i a'~ r gelmiş olması ve dış zarfın mühlir mumu ile ivice kapatılmıış bulunması ::U köyıu1e 0 ~k kendi çiftli • .._ ___________ _ 
löyleınl~ir. ;:evzı ~.~ni burada Topane Askeri fırınında mevcut şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143" 
~.\radelerıe ger, koy:tüye bunu u - 1200 kilo sönmüş fırın kömürü ile ;;'l Verınigle ve Yahut bedelsiz o • 850 kilo kazıntı ve kırıntı 27, 4, 1937 
ki alenen leoe;:u buradan kendileri. salı günü saat 14,30 da Topanede sa
g"' toı>raksızhk ih~ ederim. ~mek tmalma komisyonunda pazarlıkla sa
d ornıuş \re biz bu :acmı kendisı de tılacaktır. Kömürün teminatı 180 
8.ha evveı b' an.unu yapmadan kuruş kırıntının teminatı 160 kuruş-

cabztı ıze tekadd.. ' 
4r ı Yapın1'trr. um ederek i - tur. İsteklilerin belli saatte komisyo-
~-ka.datıar ?duğı ...,.. na gelmeleri. (433) (2249). 
-'"fiq; kazası ' a v illyetinin Köy 
~ elindedi tan:ıa.Ini;:ıe çiftlik ağala- ~- D. t H SA N ~A M t • ~ 
~i kaıacıa b~· n_ukCunet konağı mcr. •Bakteriyoloji Laboratuarr 
ll içindedir....- r.~tli.k ağasının tarla. Umumt kan tahlilltı frengi 
l'a.ğı Yoktur KoyIUnun bir kanş top. noktai nazarından (Wasserman 
~ dife ' orada Çalllll'. Vilayeti • ve Kahn teamUllerl) kan kürey· 

Biga Şarbaylığından : 
Kasabanın yol ve caddelerinin temizlik işleri senevi 2300 lira muham

menle 1-6-937 gününden 31-5-938 gününe kadar bir sene müddet. 
le 20-4-937 tarihinden 11-5-937 tarihine kadar 21 gtin müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin şartnameyi be. 
delsiz almak üzere ihale günü olan 11-5-937 tarihine rastlıyan Salı 
günü saat 15 den evvel Belediye muhasebesine müracaatları ve % 7,5 
teminatlarını havi tekliflerinin Belediye Reisine göndermiş olmaları ve 
ihalenin Encümen huzurile yapılacağı ilan olunur. "2303,, 

ledir. D .r kaıa.tarmda da hal bö vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
çiftçisi aırei intihabiyemlzi Y • hastalıktan teşhisi, idrar, bal - latanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 
otı,_ topraksızdır r<... n y~n gam, cerahat, kazurat ve su tah- B k I d 
ı;;ır. köyıu Çalış · r;hıtmıyan ~a lila.tı, Ültra mikroskopi. hususi &f an ığın an: 
tni r, Şark vila ır. . ~lya da böy. aşılar istihzan. Kanda Ure, şe · İstanbul Erkek Oğretmen Okulu yatılı talebesi için gerekli görülen 185 

1 

Yle böyled' Yetlıennuz de tama • ker, Klorür, Kollesterin miktar- çift iskarpin açık eksiltmeyle alınacaktır. Beher çift iskarpinin muham- • 
b.. ır. larmın tayini, Divanyolu No. 113 

\ı QQ llleınJ. k ' 1 men bedeli 325 kuruş ve ilk teminatı 45 lira 9 kuruştur. Eksiltme 3-5-937 1 
b\iYÜk e etin afrerlerinfn ıstıra - Tel 

20981 
- tarih ve Sah günü saat 10,5 da İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında %ı ve Illilli bir 1..... v ~ 

~ halletnıi ouraptır. Eger rr 1 MAYIS BAHAR BAYRAMI liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. istekliler 
~ e top~~k, memleketi • Türk Maarif Cemiyeti numuneyi ve şartnameyi görmek ve üğrenmek üzere okul ve ilk teminatı 
b:u..\.~ inkılabın ::ı~: ~Umhuriye • rozetlerini takınız. da belli günden evvel okuldan alacakları yazıya göre liseler muhasebe -
ı~~ bıra.Jo:n nımetıerinden sine yatırmaları ilfuı olunur. (2095) ~~kendi to 11 olacağız. Eğer mil • ._ ___________ _ 

~l.lllo~raklarttıdaeknıeğineha- --------------------------------------------------------------..-..,.__----~·--~ 
8elc ~Pıla.n ve bunu temin edemez • 
Vata,.,;_-·· şeylerin mA.nası kalmaz 
gu _-u..ıaşn:ıı a · 

\'el'a bu ç ve topraksız bırakıp 
de koşmak nıuhayYel idealler peşin. 
ltıidır? }{~kendini aldatmak değil 
~ktaki bUyU~ It-kdaş~anmızı ve bu 
~re Çtkardığun Beciy~nın asaletini gök 
~k llz ız Türkü bu halden 

ll!tışıar) lındır, (Bravo seeleri, 
'r . 

ti~~. çlftçiYe to 
lı'-"Cl&llıQe aöyle . Prak; esbabı mu. 
di~ it defildi ~gibi bu bir defa
kt k~ verı1eO:kti 0Praksızlrk hlssedil. 

t ~ r. Kanun geldiği va. 
ta~ bu ~~ere edilecektir. Bir 
~ hlg ~ik Yapılırken, diğer ta. 
~~e tecavtız &enin hukuku taaarru
~"1&. liukuku etmek niyetinde de. 
~ Olduğun; t:&.8arrufiyenin en mab 
~ laterı :u, bilhııssa. tekrar et • 
~ ~ ~Ukıuku tasa.mıfiyenin 
~ bunu bô kaldığı Yer Türkiyedir. 
~ Oldufuın~tnıak mecburiyetin. 
bl edilll'~n toprak kanunu tat
le llba.taı& ecİı 89tlrileoek kanunla da 
~~tıhı dedifl 1~ktlr. Belkt kendi • 
M~ B1i)(lıt M."8 lde ?eya başka şe • 
~kul', Ben eclis onun şeklini tayin 
~ la"Yr. ı&ıtııı cıe toprak kanunundan 
buo d~l'e bir endişe getirmek 

· hiç blr mlnası yok • 
4rıt.dll§l 

~.dl arın bnı,,._ bu noktaya 
l'lıtı. Du~tleriııi celbetmek iste -
~ ettıfiıntı ha~atnu, hukulaunu te • 
~ fa.ka,t ~U~e, dili olup ta söyle. 
ita 01-n kU~ erniye ıblerl tevkif 
it nunıarı ot..._ lr. Bizlın yaptxğmıız 
~1Ya.caıt ~ıunıyacak, g&.r.eteleri o 
~~ bıı~1;nıar için nasıı çalışa : 
lar)bt btıY\lkı~~ktir. Bizim eeert • 
doı...:_ 8Unu bil buradadır. (Alkış • 
~ı;ıutur tibi 6Cek kUtıe menfaatine 
~u 0nıarnı n:ı IÖrllnenier kUtlesidir 
da/o~. Bill:aatıeriııe de dokun • 
~aa 6Cllyoruz ~eııfaatıerini mu -
~iı "ernteısek · Bız kendisine hak • 
daıı ~Ofru Yoll 0 alınak, yolunu bilir. 
lte11lıı etkeıın :rdaıı kanuni yollar • 
Itu ha.niyeti &kknu vermek, her • 
ltıa~l'tufiy 1· hayatını ve huku • 

l!: lstty0ruı ea n~ kurmak ve konı _ 
~rıt~l'Ullah ~S~ddetıi alkışlar). 
'1te11111 ~la.r, bb/ ın (Devamla) -
tat'ilıt lt~lne nı bu inkılA.planmrz 
bu u~ ı.rureu\Pe dernin ded1ğim gibi 
~o\ t ?\'la Çok olarak doğma.nuştır. 
~ ~tı1'1>1t olzn kanlar dökUlmUş ve 
ltı ~\t~ba \lştur. Asırlarca Tllrk 

I, ntha kavutma.nm ıatrrabr. 
Yet bUyUk dehanın A.. 

.... 

, ,, ,,, 
~,7 ? u 
"I' -i>; ( 1 

/J ~ 

ideal Büro 
Bu kitap bürolarının İş çıkarma kudretini art
tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir 
kitabıdır. O size az masrafla çok iş nasıl çıka· 
nlabileceğini gösterir. Fena ve yanlı§ büro 
usulleri yüzünden geri kalan, hatta zarar 
eden veya batan müesseseler sayılamıyacak 
kadar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 50 kuruş .. 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Gaason diyor ki: 
"T etkikatım neticesinde gördüğüm hakikat 
§Udur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
usulleri tatbik etmek suretile bir iki ıene gibi 
kısa bir zaman içinde müıterilerin adedini bir 
misli arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir 
aan'attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda size bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruş .. 

Talih Sensin 
Talihini başka yerlerde arama. Talih bizzat 
sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan isti· 
fade edesin. Talihini başka yerlerde anyan
lar, hafifler, zavallılar ve mağluplardır. Bu 
kitap size talihinizi öğretecektir. Fi. 75 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın? 

Dünyada en mühim şey insanın kendi varlığı
dır. Bütün öteki şeyler teferrüattan ibarettir: 
Kendinizi tannnak istiyor musunuz? Kendi 
kabiliyetlerinizi, kendi varlığınızı, kendi hu· 
susiyetlerinizi tanımanın ve bunlan iyi yolda 
kullanmanın sırrını öğrenmek iıtiyorsanız bu 

kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
Mücadele 

Dr. Gaıson diyor ki: 
Bu e•• dinamitle dolc:lurubnuttur. Bunun 
gayesi, birçok iş aahiplerini m~veden at~let 
ve korkaklığı berhava etmektedır. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara !cur· 
tuluş yol ve vasıtalarını gösterir. .B~ kıtap 
müşkülleri yenmek istiyen herkeı ıçın ya.zıl· 
mıştır. Bu kitap boş sözler, "evet efe?.dı~, 
hakkınız var" "başüıtuneler" kitabı de?ıldır · 
Ben bir nazariyeler kitabı değil. umumı çare· 

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

Doktor Gcuıon'un bu ıaylada gördüğünüz eserleri
ni idarehanemizden alabilirıiniz. lıtanbulda bulun· 
miyanlar bedellerini poıta pulu olaralı idarehane • 

' mize gönderebilirler. 

· ısTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 

Birinci sınıf Tornacı Aramyor 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden : 

Afafıdaki şartları haiz milsabaka imtihanı ile birinci sınıf s Tornacı 
ustası alınacaktır. 

1, - Ya.fi otuz beşi geçmiyecek. . 
2. - Ecnebi kadınla evli bulunmıyacak. 
3.- imtihan 17 /Mayıs/1937 Pazartesi günü Esklfehir Tayyare fab-

rikasında yapılacak. 

4. - imtihan neticealne röre 3 - 4 lira yevmiye verilecek. 
5. - Askerliğini bitirmiş bulunacak. 
6. - Bilumum masraf herkesin fahsma aid olacaktn 
7. - Sanayi mektebi mezunlan tercihen alınır. 
Not: Aakerf fabrikalardan istifa suretiyle aynlmaması şarttır. (2194) 

' 
Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sivrihisar. Hamidiye yolunun 12 ~O - 34+000 kilometreleri ara
sında 35665,34 lira keşif bedelli yeni şose imalatı smaiye inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi istekli zuhur etmemesinden dolayı 17 - 4 • 1937 
tarihinden itibaren 15 gUn müddetle temdit edilmiştir. Eksiltme kapalı 
zarf usulile olup 3 Mayis 1937 Pazartesi günü saat on dörtte Vliiıyet dai
mi encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 2674.90 liradır. 

Bu i@e ait evrak: Şose ve amal imali.ta ait Hülasai keşif, grafik, fenni 
şartname ve eksiltme şartnamelerile mukavele projeleri Ankara ve lstruı
Dul Nafıa Müdürlilklerinde, projeler, tafsillt ve hülasai keşifler, grafik, 
fennt şartname ekliltme ve Bayındırlık işleri genel şartnameslle muka
vele projeleri Eskişehir Nafıa MUdUrlUklerinde her zaman görUlebili . 
lsteklilerin bu gibi leleri yapmış olduklarına dair Nafia Vekaletindeı 
alınmış müteahhitlik vesi.kası ile senesi içinde Ticaret ndasındnn alınmış 
malt kifayet vesikasmt 2490 N. kanunun tarifi dahilinde teklif mektup
larına eklemeleri ve teklif mektuplan nm 3 - 5 - 193i tarihine mUsadif Pa 
zartesl günü saat on~çe \ta.dar makbuz mukabilinde daimi encümen Reis
liğine tevdi edilmesl~ llztmGtr· Postada vaki olacak teahhUr nazan itiba
ra alınmaz. (2138) 
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ve BELGEV$EKLiGirtE KARSI 
Kıtaatı ilanları Hastalık ve öl Dm getirir .................... 

HORMOBi 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Poıta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul ... 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınızl 

Tekirdağ krt'alan için 125,000 kilo 
ve Malkaradaki krt'at için 70000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Tekirdağ etinin beher 
kilosuna 24 kuruş muhammen bedel 
üzerinden ilk teminatı 2250 liradır. 
Ve Malkaradaki krt'at etinin beher ki 
losuna 22 kuruş muhammen bedel 
üzerinden ilk teminatı 1155 liradır. 
Tekirdağı etinin ihalesi 10 mayıs 1937 
pazartesi günü sa.at 11 de ve Malkara 
krt'at eti ihalesi ayni günde saat 16 

dadır. Şartnamesini almak istiyenler 
her gün ve münakasaya iştirak ede • 
ceklerin mektuplarını ihale zamanın 
dan bir saat evvel komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri. (6'{.0) (2125) 

• • • 
İslahiye Akbez krtaatile Fevzipaşa 

konağının ihtiyacı olan 280790 kilo 
un kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. Muhammen bedeli 37906 lira 

65 kuruş olup ilk teminatı 2842 lira 
99 kuruştur. Eksiltme 12 mayıs 937 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak-! 
trr. Teklif mektuplan saat 10 da ko

misyon başkanlığına verilmiş olacak
tır. Şartname komisyondan almabi
lir. İsteklilerin hüviyet varaka ve i
kametgah vesikalarile birlikte lslahı
yede Tuğay Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (675l (2243) 

• • • 
İslahiye. Akbez kıtaatile Fevzipa

şa konağının ihtiyacı olan 162 ton un 

kapah zarfla eksiltmeye konulmuş . 
tur. Muhammen bedeli 21870 lira 
olup ilk teminatı 1640 lira 2::i kuruş

tur. Eksiltme 12 mayıs 937 carşam
ba günü saat 15 te yapılacaktır. Tek
lif mektuplan saat 14 te komiqvon 

1 
başkanlığına verilmi~ olacaktır. Şart 
name komisyondan alınabilir. İstek
lilerin hüviyet varaka ve ikıı.metgah 

ve vesikalarile birlikte İslahiye Tu
ğay Satınalma komisyonuna gelme
eri. (677) (2245). 

• • * 
1 - Alpullu Alayının 77 ton, P . 

Hisarın 80 ton ve diğeri 45 ton sığır 

eti 
2 - !haleler kapalı zarfla ve ayrı 

ayn yapılacaktır. 
3 - Alpullunun et muhammen be.. 

deli 16940 lira. P. Hisarın 20000 ve 
diğeri de 11250 liradır. 

4 - Alpullunun ilk teminatı 1271 
lira, Pmarhisarın birisi 1500 lira ve 
diğeri 844 liradır. 

5 - Alpullu etinin ihalesi 3 Mayıs 
937 saat 15 te Pmarhisarın, saat 11 
de Vizede yapılacaktır. 

Öksürenlere: katran H kkıEkr 6 - Şartnameler arzu edenlere m her gün Vize Satmalma komisyonun 
da gösterilebilir. (671) (2124) 

Haşaratı Yum~rtalarile 
Beraber imha Eder. 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edecelcJliııiı· 
Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklannızl tel 
vis eden hamam böceklerini Fayda ile öldürünüz. 

iFLAS SATIŞI • 
ikinci iflas memurluğundan: 
Bir müflise aid olup Beyoğlunda Istiklil Caddesinde Sakarya. sıne

ması (Eski Elhamra) ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilen 

Yünlü, ipekli ve Pamuklu Muhtelif Renklerde 

Manifatura Eşyası ile Kadın Çantalar1 
Perakende suretile ve pazarlıkla satışma alacaklılar tarafından kı• 

ra.r verilmiştir. Satıı; 26 Nisan 1937 Pazartesi gilnUnden itibaren b~ 
lıyacak ve her gün sabah saat 9 dan akşam on doku~ ko4ar devaJJl 
edecektir. Mal almak isteyenlerin muayyen olan va.kitlerde mezkür ı:ı:ıa
ğazaya gelmeleri ilin olunur. 

;;::::...;:;;;;::;;:;;;;;;;::;._ __ _...;,; ____ ~----~--~~------~ 
lstanbul Liman ı Sahil Sıhhiye Merkezi EksiltrT11 

ve Artırma Konı ısyonundan : 
1 - Merkezimiz binasmda müterakim hurda demir, elbise, halı yaJ' 

makinesi ve elektrik süpürgesi vesaire açık arttırma. ile saWa.caktll'• 
2 - Satılacak eşyaların keşif bedeli 150 liradır. · 
3 - Arttırma 11 Mayıs 1937 Salı günü saat 14 te Galatada Kara ?Ju'

tafa P~a sokağında. İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye me;kezindeki 1'~ 
misyonda yapılacaktır. • 

4 - İstekliler satılacak eşya ve şartnamelerini görmek üzere tsta11 
bul Limanı sahil sıhhiye merkezi Levazımma müracaatları. eri 

5 - Artırmaya gireceklerin 12 lira muvakkat teminat ver.uıel 

---------.... --.. ------·~ şarttır. (2309) 

T~ b9, y~e ~a ~r ---------,----------..../ 

Çünkü ASPİRiN seneler

denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar
kasına dikkat ediniz. 

lahlbi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriy.ıtı İdar,a Eden : S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. pasıJd© } er TAN matbaası 

1 - Ankara - İstanbul arasında 
A - Cumartesi günü hariç haftanın 

Kalkış Varış 

S. O. S. D. 

Ankaradaı. 

!stanbuldan 

B - Cumartesi günleri: 

10 00 1150 
15 00 16 50 

Ankaradan 14 30 16 20 

C - l"'azartesı gUnıerı: 

bıçak verirlerse aldanmayınız. 

diğer günlerinde: 

tstanbula 
Ankaraya günlük seferlerimiz 
vardır. 

tstanbula günlük bir seferimiz var 
dır. Cumartesi günü tstanbuldan 
Ankaraya avdet seferimiz yoktur. 

!stanbuldan 7 00 8 50 Ankaraya ili ve seferimiz vardır. 
2 - Şehir gezinti uc;uşlan "İhtiya ri,,: 
Ankarada - 18-4-937 
lstanbulda - 25-4-937 den itibaren b~lıyaca.ktıı . 
Ankara.da - S. 15 O. 30: S. 16 O. 30 devam eder. tdare otobUsU acen

te binası önünden saat 15 de hareket eder. 
Yeşllköyde S. 15: S. 16 devam eder. İdare otoblisU acente binası önün -

den saat 14 de hareket eder . 
Acentelerimizden gezinti uçuşu bileti alanların meydanlarımıza gi -

diş ve dönüşleri idare otobüsü ile para.sız yapılır. 
Ankara acentemiz - Bankalar caddesi P. T. T. binasında Tel. No. 3682 
İstanbul ecentemiz - Karaköy P. T. T. binasında Tel. 41137. 


