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"1"' • ., Yeni Müşteri Bulmak San'atl 

L Dr. Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu ~itap.ta~ 1:1511llerle kısa bir za
man içinde muştenlennı artırabilir. Ben bu 

,.....,_. kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, TAN 
,,.... Matbaasında Fiyatı 50 kurus .. 

Basvekilin 
1 Hatay, Makedonya haline 

dönmüttür. Franaızların 
bütün dünyaya kartı mesuliyet
leri ağırdır. • 

Hatay, Yakın Şarkta bir barıt 
Ye istikrar nüvesi haline gelebi
lirdi. Bu, peki.la mümkündü. Fa
kat Franaızlann hını, gafleti, 
fena niyetleri yüzünden kanlı bir 
Makedonya yaratılmıttır. 

Hatagda Polis ve Jandarma Bir 
Türk Amirin Emrine Veriliyor 
Dün DeleCJe Garo, Antakya Baıkonsolosumuzu Ziyaret Ederek 

Bütün Haksızhkların Düzeltileceğini Söyle eli. Fransız Hariciye 
Nazırı da Elsimize Kati Teminat Verdi 

" Hatay Meselesinde Çok Yakında 
İyi Bir Neticeye Varllacağını 

Kuvvetle Ümit Ediyorum .. 

Fransızlar, Hatay istiklali hakkın
da Cenevrede taahhütler altına girdi
ler. Fakat bunu halis niyetle yapma
dılar. imzalarının hükmünü tatbikat
ta yok etmeye çalışıyorlar. Hatay 
Türk ekseriyeti ve diğer Hatay yurt 
taşlannı dilsiz bir müstemleke balkı 
haline indirmeye uğraşıyorlar. 

Her ıün birkaç kişinin ölümüne 
dair haberler geliyor. Giıya Hatayda 
seçim hazırlanıyor. Guya bu seçimi 
Milletler Cemiyetinin mümessilleri 
ınilrakabe diyorlar. 

S eçim, halkm dileğini ser
beatçe ifade edebilmesi 

demektir. Hatayda Fransızlar, 
seçim adı altında kendi kara e
mellerini yürübniye çabtmaktan 
bafka bir teY yapmıyorlar. 

Eti Türklerinin şikayetlerini bildir
mek için An.karaya giden heyetin re
isi anlatıyor. Fransızlann seçimi ken
di emellerine çevirmek için kullan
dıklan vasıtalar şunlardır~ · Rüşvet, 
dayak, tethiş, tehdit, ölüm ... 

Arap :4jansının 
Y alanH aberleri 

Antakya, 2 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiri

yor: 
Delege Garo, Ankaradaki Fransız 

ataşemiliteri albay Dökurson ve Be
ruttaki istihbarat şefi kumandan Bo
no ile birlikte, bugün saat 15 te baş
konsolosu ziyaret etti. Bir buçuk sa
at kadar süren görüşme esnasırı.da, 

Hatayda ve bilhassa intihap anların
da asayişin süratle temini, kaybolan 
itimadın tekrar tesisi ve sonra da 
beş gün müddetle durdurulan inti • 
habatın tam bir serbestlik içinde 
yapılması için alınacak kati tedbir
ler delege tarafından başkonsolosa 
bildirilmiştir. 

Edindiğim malumata göre, 
Halk Partisinin müeaaislerinden 
doktor Abdürrahman Melek tam 
aalihyeti haiz olarak Sancak hü-

Antakya sokaklarında Fransız 
müstemleke askerleri 

tayin edilerek polis ve jandarma 
emrine verilecek ve idare maka-

nizmasında ve bilha11a jandar· 
ma ve poliste esaslı değifiklikler 
yapılacak ve tazyik ve tedhif ve 
diğer malum sebeplerden dolayı 
intihabata İftİrak edemiyen 1500 
kadar Türk yeniden açılacak bü
rolarda kaydolunacaklardır. 

Bundan başka son zamanlarda Ha 
tay dışından getirilen Ermeni ve be
deviler sıkı bir kontrole tabi t'utula
cak ve geri çevrileceklerdir. Bazı 
yerlerdeki bürolar tedhişe müsait ol
mıyan mıntakalara nakledilecek ve 
bazı yerlerde de yeniden bürolar a
çılacaktır. Hükumet bütün cemaat 
şeflerinin de iştirakile Hatay halkı
nı sükunete ve unsurlar arasında 
bir kıtale müncer olmak tehlikesi 
gösteren vahşi mücadeleden vaz ge~
meğe davet eden bir beyanname neş
redecektir. 

Anln.z haberler 
Dün vaziyetin gerginliği her taraf

ta bir çok bethahların ve bu vazi • 
yette şuurunu kaybedenlerin kontro 
lü imkansız haberler yaymalarına 

f Arknsı! S:ıy!a 10, &\itun 3 del 

Başvekil Haydarpaşada 

Başvekil Celal Bayar dün akşam 
saat 19,10 da eksprese bağlanan hu
susi bir vagonla Ankaraya hareket 
etmiştir. 

İngiliz sefirile ,·edalaşrken 

Başvekil Kabataş rıhtımından be
raberinde Hariciye Vekili Doktor A
ras ve Ingiliz büyük elçisi Sir Persy 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 2 de] 

Milletler Cemiyetinin mümessille
rine bu hadiseler karşısında seyirci 
adını veremeyiz. Bunlar suç ortağı
dırlar. Bug9nkü dünyada yedne var-
11 muun, co3ru11':(C. atırtist.fug· ve a-

kümetinin dAhilive müdürlüıfüne __ _:..~~~--.....,....~~.......,.....,,....-----~~~~~-~~~~-

Balkan Otomobil 
Rally' si Dün Başladı 

dalete dayanan Milleııer cenııyetlni, 

Binicilerimizin Yeni Bir Zaferi Sporcular Sıra ile Atina, Sofya, Belgrat ve 
Bükreıe Uğrıyarak lstanbula Dönecekler 

haris Emperyalist emellerin kölesi ve 
ileti haline indiriyor ve asıl ruhunu 
boğuyorlar. 

İtiraf etmeliyiz ki gafil avlandık. 
H8ıdiselere daima kendi dürüst ölçü
lerimizle baktık. Şunlan zannettik : 
Fransız siyasetinin iyi niyetleri var. 
Hakiki Fransız m,AOfaatleri namına 
başka türlü bir ha~et zaten tasav
vur edilemez. Ne çare ki Suriyede ve 
Hatayda birkaç dar kafalı müstemle
ke memuru var. Parisin iyi niyetle 
kabul ettiği bir siyasete aykın yol
larda yürüyüp duruyorlar. Fakat Pa
ra i§i farkedince bunları elbette yo
la getirecek.-

Varşovada Bir ikincilik 
Daha Kazandık 

Seyrüsefer için 
Kaza Sigortası 

Mecburi Olacak 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yol 
lann muhafazasının temini hakkın
da bir kanun projesi hazırlanarak 

Meclise verilmiştir. 

Turing ve otomobil klübünün ter
tip ettiği Balkan Rally'si dün baş

lamıştır. Rebul ve F. Moskof isminde 
iki otomobil amatörü otomobillerilC" 
dün akşam saat yedi buçukta Tak -
sim meydanından kalkarak Atinaya 
hareket etmişlerdir. Sporcular sıra 

ile Atina, Sofya, Belgrat ve Bükre
şe uğrıyarak Balkanlarda geniş bir 
turne yaptıktan sonra memleketimi
ze avdet edeceklerdir. Bu turneye 
bu sene bazı sebeplerle yalnız iki 
kişi. iştirak edebilmiştir. 

H ata, bin kere hata.~. Biz, böyle 
bir zanna düşerken Fransanın 

daima bir yüzünü gördük. İkinci bir 
yüzü olduğunu hatıra getirmedik. 

Fakat Fransanın iki yüzü vardır. 
Asıl hikim olan taraf, bizim dostluk 
duygulanmızın yaratmaya çalıştığı 

sevimli yüzden çok başkadır. Hakiki 
Fransız simasını anlamak için gözü
müz önüne, hastalık derecesinde ha
sis, haris, etrafındaki herşeye karşı 
kör bir ihtiyar adam getirmeliyiz. Si
yaset bakımından bugünkü Fransa, 
böyle bir zavallı ihtiyardır. "Bir de
fa elime geçen birşeyi sımsıkı tuta
yun, kaçırmayayım da ne olursa ol
ıun" diyen bir hali vardır. 
Aruıra akıl ışığını görür gı'bi olu-

10r, mantık yoluna yaklaşmak, kör 
bir hırsın karanık akıbetlerinden u
ıaklapak istiyor. Fakat eli varmı
yor. 

Ş arası muhakkak ki Hatayda 
vaziyeti P&risteki Başvekil ve 

Hariciye Nazırı idare etmiyor. Fran
sız Emperyalizminin kaşerlenmiş çe
tecileri halinde bulunan birtakım ha 
ris ruhlu istihbar zabitleri vaziyete 
lanıamile hakimdir. Bunlann emelle
çinin hududu, Hatay istiklalini hiçe 
indirmekle kalmıyor. Yeni Türkiye
rı.in mlnasını bütün dünya anlamıo
tır, bunlar anlamamışlardır. Gözleri
nin önünde bili Kilikya rüyalan var 
dır. Suriye ve Hatayı, Türkiye aley
hinde türlü türlü dii§manca hareket
leri kaynatacak bir kazan halinde bu 
lundurmak istiyorlar. 

(Arkası: ~a 10, .Otun 8 da) 

• 

Saim Pulatkan Va'rıovada ilk Gün 85 Atll 

Arasında Birinciliği Nasll Kazandı ? 
Yeni projeye göre, yollarda viraj, 

meyil, genişlik ve darlık göz önünde 
[Arkası: Sayfa 10, sütun 5 de] 

~ 
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Türk ekipi Avrupada kazandığı bir birincilikten sonra İstiklal 
marşını dinlerken 

Varşovada bulunan binicilerimiz ü
çüncü müsabakaya da iştirak etmiş
lerdir. Varşova şehri müsabakasına 

Türk, Leh, Alman, Belçika, Fransız, 
Rumanya ekiplerinin bütün hayvan
lan iştirak etmiştir. 

Yüze yakın binici arasında yüzba
şı Cevat Gürkan "Yıldız" la mükem 
mel bir müsabaka yapmıştır. Güzide 
süvarimiz binlerce halk tarafından al 
kışlanmıştır. Neticede birinciliği bir 
Polonya zabiti, ikinciliği de bir sani 
ye farkla Cevat Gürkan kazanmıştır. 
Bu müsabakada yüzbaşı Eyüp Öncü 
de güzel bir parkurdan sonra 10 un
cu olmuştur. Diğer binicilerimizden 
bazılan da tasnife dahil olarak de -
rece almışlardır. 

Evvelki ak .. Varşova büyük el-
.... ,. ,. 

çimiz Ferit Tek sefarethanede süvari 
terimiz şerefine bir ziyafet vermiştir. 

lllı günkü mü•abakanın 
tal•ilatı 

Varşova, (Hususi) - Varşova mü
sabakalarının ilk günü olmak itiba

rile bugün biribirine yabancı altı mil 
letin en mükemmel süvarilerinin çar 
pışmasını görmek için müsabaka mey 
danındaki tribünler hiçbir boş yer 
kalmıyacak şekilde halk tarafından 
doldurulmuştu. Varşovanın en bii
yük devlet erkanı ile birçok general
ler ve hemen bütün ecnebi ataşeler 
müsabaka yerinde kendilerine mah
sus tribünleri doldurmuşlardı. 

Müsabaka çok çetin ve helecanlı 

(Arkası: Sayfa 7, sütun • tıe) 

Yeni Adliye Tayin ve 
Te rfi Listesi 

1 O uncu aayf amızdadır. 

~---.... ----.,...,., 
Bay Rebul ve Moskof hareket eder 

lerken Taksim meydanında Türkiye 
Turing ve otomobil klüp reisi Reşit 
Saffet ve kalafalık bir halk kütlesi 

B. Rebul otomobiline binmeden evvel tarafından uğurlanmışlardır. 

Çankırı Dün de Sarsıldı 
ll9azın Bir Köyünde 15 Ev Yıkddı. 13 Hayvan Enkaz 
Altında Kalarak Öldü. Tosya da Zelzeleden Çok 

Zarar Gördü. Bütün Evlerin Bacaları Yıklldı 
Çankırı, 2 (Tan muhabirinden) -

Son 24 saat zarfında mmtakamızda 
7 defa zelzele oldu. Fakat sarsıntı -
lar şiddetli olmadığından fazla bir 
hasara sebebiyet vermedi. Maama • 
fih buna rağmen halk hala evlerine 
girmemekte, bahçelerde ve kırlarda 
gccelemektedir. Civar kazalardan ge
len malumata göre, zelzele l"llgazda 
çok şiddetli hissedilmiştir. 

Ilgazın şarkı cenubisindeki Den • 
gi köyünde 15 ev tamamen ve birçok 
ev de kısmen yıkılmıştır. Enkaz al-
tında kalan 13 hayvan da ölmüştür. 
Karataş kôyünde de ayni şekilde ha-
sar vuku bulmuştur. Bu mıntaka 
kôyleri tamamen boşaltılmıştır. Yap 
raklı nahiyesi de fazla zarar gören 
yerler arasındadır. 

Hükumet zelzele ile çok yakından 
alakadar olmuştur. Kaymakam köy
leri dolaşmakta ve vaziyeti tetkik 
etmektedir. Şimdilik merkezden 200 
çadır istenmiştir. 

Çankırıda zelzeleden yarılan toprak 
ve ıeceyi açıkta geçiren bir aile 

Zelzele ayni zamanda Tosyada da 
hissedilmiştir. Ezcümle kasabadaki 
evlerin tekmil bacaları yıkılmıştır. 

Zelzelenin şidetinden Çankırı Ulu • 
camiinin içinde de çatlaklar husule 
gelmiş ve bir miktar sıva dökülmuı • 
tür. 
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A;k;~;d;.-;••H•J 
İ Telefon ve Telgrafla 
I___. .... 

No. 78 Yazan : M. SIFIR . 
Vahdettinin Yanında 

BELEDİYEDE: 

Sirkecide 
MAARiFTE: 

Viyana dan 

Maaş Kanununa 
ilave Proiesi 

Haı;aretli Münakaşalar Güzel Bir Meydan 
Açılacak 

Bazı Profesörler 
Buraya Gelecek 

Ankara 2 (Telefonla) - Maaş ka· 
nununa zeylen Maliye Vekaletince ha 
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
19.3.1937 tarihinde Meclise arzı karat 
laştırılan kanun lfıyihası esbabı muci
besile birlikte Meclise arzolunmuştur. 
Bu kanun layihasına göre bir Vekalet 
veya idarenin kadrosunda gösterilen 
herhangi bir memur ve müstahdem, 
kadroda muhassas maaş veya ücretle 
o Veka.Iet ve idarenin herhangi bir 
kısmına dahil vazifelerde münhal ol 
~asına bakılmaksızın istihdam oluna 
bilir. Bunlara Vekalet maaş ve Uca
met yevmiyesi verilmez. 

Damat Ferit, EBat Bey aleyhin
cleki vesikalara dair Benete malu
mat verdikten sonra sözüne devam 
ediyor. Diyor ki: 

- İşte. Haringtonun şerefli bir 
kumandan olduğunu dalına söyle
diği ve himaye ettiği Miralay Esa
dın marüetleri .. 

Benet bu sözler karşısında kıza
rıyor. Esasen miralay Esat Beyi o 
da pek sevmez. Salt Molla ve Ali 
Kemalin teşviki ile evvelce birk3ç 
defa Esat Beyin değiştirilmesi için 
general nezdinde teşebbüslerde bu 
lunmuştur. Fakat netice verme
diğini görünce bir daha bu mev
zua yanaşmamıştır. Pamat Feri
din vesikalar hakkında verdiği mü 
baliğalı izahatı dinledikten son
ra: 

- Çok mühim bunlar... Diyor. 
Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? .• 

- Bunlan General Harington 
hazretlerine götürüp vermeyi dü
ıünüyorum. 

- Hayır ekselans bunu yapmı
yacabınız. Harington bu gibi şey
lerde çok ince düşünür. Bu mek
tupların Esat Beyi sevmiyenler ta 
rafından uydurulmuş ve size ve
rilmiı şeyler olduğunu zannede
cektir. Sorup öğrenmiye kalkışa
cak, işi sürüncemede bırakacaktır. 

- Çok şey ... Bunda tereddüt e
dilecek, şüphelenecek birşey gör
müyorum. Gerçi üzeri İneboluda 
tüccardan Nidai Beye yazılan şu 
zarftan çıkan vesika da yok amma 
Hü. Beye yazılan bu tavsiye mek
tubunda Esat Beyin imzası var. 
Bakınız, öyle değil mi?. 

- Ekselans, güzel söylüyorsu
nuz. Ya Esat Bey: "Bu mektup ve 
imza benim değildir. Düşmanlanm 

tarafından 'beni l~kelemek için uy-• __ ..ı. • urf 
durulm111 teylaraır.,. dswe! 

Seniye Hanım Kapiten Benetten 
yana 'l5luyor: 

- Kapitenin düşüncesi ve de
dikleri çok doğrudur, diyor. Esa
sen bu kağıtlar da Esat Beyden a
hnmamıştır. 

(H. ye dönerek) öyle değil. mi, 
H. Bey?. 

- Evet, C. isminde bir müllzim 
bunlan biZim t. B. e vermiş. 

- Gördünüt mü ya, Esat Beyi 
hanıt delll ve şahit ile kabahatıc 
çıkarabllecettz? (Benete dönerek) 
Siz ne yapılmasını düşünüyorsu
nuz, Kapiten? 

- Bana kalırsa bu vesikanın st
zhı elinizde bulundukça değeri, E
adı lekelemek için hazırlanmış bir 
klğıt olmaktan ileri geçemez. t. 
B. dediltniz adam bu kağıtlarla A
nadoluya geçmek tewebbüsü üze
rinde tutulmalıdır. Ve bu rolü 91>k 
iyi oynamalıdır. Sizlerden olduğıı
nu asla hissettirmemelidir. O za
man En t Beyin bu mektubu blraa 
ehemmiyet kazanır, 16ze çarpar. 
Bu tekilde Harlngton ı:.at ~ 
hakkında belki şüpheye düşürüle
bilir. Hem bana kalırsa bu ifl Ha
ringtondan ziyade siyasi mümelli
Un eli ile yapmak daha faydalıdır. 

Benetbı bu i§e itiraz eder ,ıbl 
f6rilmnesinden Damat 'Ferkffn bi
raz cam sıkılır. Pencereden clıfarı-
11nı seyre başlar. Benetin söyle
diklerini dinlemez. Yalnız son sö
d dikkatine çarpar. Birden pen
cereden döner ve der ki: 

- Pardon, Kapiten, orasını lyi 
anlıyamadım: Bu iJi niçin siyasi 
mümessil ile yapıyoruz? 

- Çünkü bu arzunuzun olmuı 
için Haringtona karşı tesir yapa
bilecek tek adam odur. Adamının 
Anadoluya kaçmak suçu üzerinde 
iken kendi istihbaratı adamlanna 
tutturur, tahkikatını yaptmr. El
de edilen delilleri ile gerçeklenmiş 
bir suç teklinde generale bildirir. 

-Güzel. Ltltfen onu da tayler 
misiniz. Niçin HarinıtonJa yapmı
yalım? 

Damat 'Feridin mınkafalılma 
Xapiten Benet sinirleniyor. Biraz 
sertçe: 

- Ebellns, diyor. Bunun sebe
hlnl takdir etmenizi pek isterdim. 
Harlngtonun eliyle yıpılman bu 
fJln müttefikin zabıta komisyonu-

na düşürülmesi demektir. Bu ko
misyonda hele İtalyan delegesi. 
Kont Kaprini, Miralay Ssadı hi
maye edecektir. · Çünkü araların
da bir dostluk var, bu bii ... İkinci 
si de, komisyon emrinde hüküme
tinizin irtibat memur ve komiser
leri var. Bu işi onlar da öğrenecek 
lerdir. Bu da miralay Esadın kendi 
aleyhindeki görüşme ve teşebbüs
leri bir an evvel haber alması ve 
müdafaasını hazırlaması demektir. 
Ö~le değil mi? Yoksa yanlış mı dü 
~ünüyorum? Halbuki siyasi mü
messillikte yapılacak tahkikat giz 
li kalır. Sonunda miralay Esadın 

durumu üç siyasi mümessil ara
sında kararlaştırılır ve Haringto
na yazılır. Haringtonun mümessil
ler tarafından müştereken veril
miş bir karara itiraz edeceğini pek 
ummam. Bu suretle istediğiniz de 
olur. Bunun başka çaresi yoktur. 

Damat Ferit Benetin söz başlan
gıcındaki sitemini pişkinliğe vu
ruyor ve anlamamış gibi görünü
yor. Fakat nihayet işi kavramış ve 
Benete hak vermiştir. Seniye Ha
nıma dönüyor: 

- Pek doğru, diyor. Kapiten 
haklıdır. Şu halde kendileri bura
da iken ne yolda hareket edilece
ğini kararlaştırsak fena olmaz, de
ğil mi? 

- Evet, bu ·bakımdan da yar
dımlarını esirgememelerini rica e
deceğim. Amma pek te utanıyo

rum. Terbiye ve asillikleri ile bu 
cesareti kendileri bağışladılar. 

Biz de sık sık başını ağrıtıyoruz. 
Kusurlarımıza bakmazlar artık ... 

Seniye Hanımın bu gönül alıcı 
ve tath sözlerine Benet pek mem
nun oluyor. Yerinden fırlıyor, yer 
lere kadar eğlliyor: • 

- :Be ı 

yor. Küçük hizmetlerimi bu kadar 
büyük ve kıyme1ii görmek ile ger
çekten naziklik gösteriyorsunuz. 
Candan teşekkür ederim. Bu işte 

nasıl hareket edileceği meselesine 
gelince; düşüncem şudur: Damat 
Paşa, H. Beyden aldığı raporu bir 
mektupla yann alyut mümessile 
gönderir. Ben de bu akşam mü
messil cenaplannı ve müşavir Mis 
ter Rayanı görür ve işi anlatının. 

t. B. in vapurda tutulması ıçın 
deniz kontrol kumandanlığına da 
1lzım gelen emirleri verdiririm. İs 
tihbarat dairesinde yapılacak aor
guda t. B. in, size olan münasebe
tinden beıbsetmemeslni, Anadolu
ya gldecetlni ve üzerinde çıkacak 
vesiblan miralay Esattan aldığını 
aöylemesinl de siz temin edersi· 
niz. İşin üst tarafını bana bırakı
nız. Ben takip eder ve işi istediği
niz şekilde netlcelendirirm. Nasıl, 
bu 1ekll daha iyi deA'tl mi? 

(Dncımı 1Hlr) 

1 MUTEFERRIK : 

Evkaf idaresi 
Sanasariyan 
Han1n1 istiyor 

Sirkeci şimendifer istasyonunun 1 
çıkış yerinde . bulunan polis, inzibat, 1 
gümrük ve sair bazı idari şubelerin 
çalıştığı binanın yıktırılarak, geniş 

bir meydan açılması tramvay yolu
na doğru uzanmış bulunan lokanta
nın da kaldırılarak meydana katıl
ması hakkındaki proje kati şekfini 
almıştır. 

Bir katlı binanın boşaltılmasına 

başlanmıştır. 

Ancak lokanta ile Devletdemiryol
ları arasında bir ihtilaf çıkmış ve 
mesele mahkemeye intikal eylemiş
tir. Bu binanın yıkılması mahkeme
nin neticesinden sonra kabil olabile
cektir. Diğer bina pek yakında yıkı
lacaktır. 

Karamustafapaıa Türbesi 
Yıktırılmıyacak · 

Çarşıkapıdaki Karamustafapaşa 

türbesi meselesi halledilmiştir. Tür
benin tarihi kıymeti olduğu için bu
ğünkü şeklile bulunduğu yerde mu
hafaza edilmesi ve açılacak yeni cad 
denin türbenin iki tarafından geçiril . 
mesi kararlaştırılmıştır. 

lstanbu!un imarı 
Hakkında Prost
tun Bir Raporu 

fstanbulun tafsilat planını yapma-
dan evvel, imar işleri bakımından gö

ze çarpan ve halli icap eden meseleler 
hakkında B. Prost Belediye Reisliği-

Geçen yıl üniversiteden ayrılan 

radyoloji profesörü Dessauer'in yeri
ne getirtilmesi için kendisile temas 
ta bulunulan Viyanalı profesör Ska-

1 

litzer , üniversitemize gelmeyi kabul 
etmiş ve bu husustaki mukaveleyi im 

. zalamıştır. Yeni ders yılından itiba
ren profesör derslerini vermiye ba~-
lıyacaktır. 

Avusturyanın ilhakından sonra Vi 
yana üniversitesinden ayrılmak isti
yen bazı profesörlerle yapılan te -
maslar da ilerlemektedir. Bu arada 
devletler umumi hukuku, kozmoğ -

Muhiddini vuran Mehmet Fethi rafya ve iktısat kürsüleri için birer 
adliyeye götürülürken profesör getirtilmesi kararlaştırıl -

mıştır. 

Muallimlik imtihanı 
Baıhyor 

Ortaokullarda muallim muavinli-

Asalet veya vekaletname ile veri
lecek paranın mecmuu asalet veya ve 
kiı.let suretile idare edilen memuri
yet maaşlarından hangisi yüksekse o
nun bir derece fazlasını geçemez. Üc
retli vazüelerde ücrete tekabül e -
den maaş mikdarı esas alınır. Mual
lil'T'ler bu hükme tabi değildir. 

Orman Koruma 
Teıkllatı Kanunu 

Kadın Yüzünden 
Arkadaş'nı 
Ağırca Vurdu ği icin açılacak imtihanlara 15 hazi - Ankara 2 (TAN muhabirinden) -

randa başlanacak ve 0 gün türkçe, Orman Koruma teşkilat kanununun 
Evvelki gece Arapcamide bir cina 16 da tarih ve coğrafya, 17 de ma- 14 üncü maddesini değiştiren kanun 

yet işlenmiş, bir fırın amelesi bir ka tematik 18 de fizik imtihanı yapıla _ projesile Meclise verilmiştir. Bu pro-
dın meselesinden arası açık olan bir caktır. jeye göre Orman Koruma erleri ta-
tayfayı tabanca ile vurmuştur. 1 1 3 k . .. t t limgahta bulundukları müddetçe her mtihan ar için 7 isı muracaa e 

Hadisenin tafsilatı şudur: h 1 b d türlü iskan, giyinme ve iaşe masraf-mistir. Tahriri imti an ar ura a ya 
Eskişehir nakliyat anbarına ait lan Orman Umum Müdürlüğü bütçe pılacak ve bu imtihanları kazanan -

Pendik motöründe tayfa Rizeli Ce - sinden ödenecek ve askeri, erat gibi lar Ankaraya giderek bir de şifahi 
lal oğlu Muhiddin ile Muhiddinin imtihan verecekler, sonra muallim o- maaş alacaklardır. Talimgahtan ayn-
akrabasından ve Galatada Necati labileceklerdir. Lise mezunlarına lıp Orman Koruma teşkilitlannda 
Bey caddesinde franceli fırınında 1. 1 b vazife aldıktan tarihten itibaren de .- mahsus olmak üzere de ey ti aşın-
çalışan Mehmet Fethi, bir sene evvel 1 iskan ve ilbaslarından başka çavuşla-da başka bir imtihan daha açı a -
ayni kıza evlenmek için talip çıkmış caktır. ra 15, onbaşılara on ve erlere de be-
lardır. şer lira maaş ve ayrıca iaşeleri için 
Kız ve kızın ailesi Muhiddini ter- iki Doçent imtihan Verdi beherine maktuan ve peşinen sekizer 

cih etmi~ier ve kızı Muhiddine ver - Edebiyat fakültesi coğrafya enstl- lira tayin bedeli verilecektir. 
mişlerdir. tüsü tedris heyetinden Ahmet Ardel 1939 Nevyork Sergisine 

Kızı almıya muvaffak olamıy:.ın ve Ali Tevfik Tanoğlu doçentlik im- t 
Mehmet Fethi, Muhiddine o günden tihanını rektör ve profesörler buzu lıtirak çin Hazırhk 

ne bir rapor vermiştir. Bu raporunu- sonra kin beslemiye başlamış, ve in- . 
1 

d' Ankara, 2 (TAN muhabirin.ten) -
runda muvaffakıyetle vermış er ır-. Ö .. .. d k' . · d N orkta mumi hatlarının hülasasında bilhassa tikam almak icin fırsat kollamıştır. numuz e ı sene ıçın e evy 

Mehmet Fethi birkaç defa Muhid- Rektör bu gencleri takdir etmiş ve açılacak olan beynelmilel büyük ser-
şu meseleler vardır: dinin yolunu kesmiş, fakat araya gi- docentliğe terfilerinden dolaYJ tak - vi:re iştirakimizin kararlaştınlcliiı ev 

1 - İmar _planına göre, şehrin bir " u'ter Dır ~ .... ıc .... _ .::~-Go ~1.uo:.''!caı --aı-1--a-1 -x- -- --a:-.-----... • -
ısım sokak ve caddeıerf genışıeu- dır. ıe cemil Bı)..4'~. talebeye hitap ede • tar yapma~ uı.ere bütün vekiletler 

l k Ve bı'rçok yenı· caddeler açıla- ...._ M h t 1 · "S' 1 murahhaslal'fb~ 'ttıürekke..,.ol\araık ece Günler geçtikçe kin'i anan e me rek kısa bir nutuk söy e.mış: ız e- mm l" 
caktır. Bunun irin geniş mikyasta is- h toplanan komisyon bugün İktısat Ve-, Fethi, nihayet evvelki gece, er ne ri de böyle kürsülerde görmek iste-tl'mlakler yapılması icap etmektedir. M h.dd" · -· kıileti müsteşar vekili Hüsnü Yama-pahasına olursa olsun u ı ını o~- · d ı'ştir B. Prost istimlakler yapılmazdan rım .,, em · nın reisli~ altında İktısat Vekiletin-dürmiye karar vermiş ve evvelce te- 1 Biffl •• 
evvel, seyrüsefer işlerinin tanzimi darik ettiği tabancasını alarak Mu • lktısat mtihanları de bir toplantı yapmıştır. 
için bazı yeni yollar açılmasını şehrin hiddini aramıya çıkmıştır. Mehmet İktısat Fakültesinin ikinci sınıfı - Toplantıda sergi komiserliğince ev 
imar planı bakımından çok mahzurlu Fethi, Muhiddinin çalıştığı Pendik nın eleme inrtihanlan neticesi belU velce verilmit olan ilk rapor ve ih· 
görmektedir. Hazırladığı yol projesi- motörünün Arapcamide şarap iskele olmuştur. imtihana giren 54 ıari proıram tetkik olunmUf ve ne· 
ne göre, yeni yolların açılması için sı'nde ba~lı olduır..•nu haber almış ve ticede bir ihtisas komitesi seçilmittlr· 

k b ıı; ıı;u kişiden 41 kişi muvaffak olmuş ve rilmi beş yüz bin lira harcanaca ve u moto"ru"n bulunduır..• yere gı'derek 0 Bu komite komisyonca ve t o-
6"" sözlü imtihanlara girebilmek hakkı· 1-.1 -'d Jd proje iki senede bitirilecektir. sırada uykuda bulunan Muhiddine: lan kararlar dairea uue sera• e pa 

2 - Prost, yol ve meydan açmak _ Şey, Amcan Mustafa Reis kah- nı kazanmıştır. viyonumuzun İJlf85l ve dekorasyonu-
üzere yapılacak istimlaklerin şehrin vede bekliyor, demiştir. Muhidditı Hukuk fakültesinin eleme imtihan nu yapacak sanatk&rlann müsabaka 
mali kudretile mütenasip olmasını hemen caketinl giyerek motörden at- lan neticeleri de bir haftaya kadar ile alınması için vekaletlerin. Hrgl
münasip görmektedir. Mütehassıs, is- lamış, ve burada Mehmet Fethi ile belli olacaktır. nin mahiyeti bakımından vereeeii 
timlak bedellerinin yükselmesine de karşılaşmıştır. Mehmet Fethi hiçbir Edebiyat fakültesi 1938 senesi bi- ıtljelerl toplıyarak bir kül halinde 
nazarı dikkati celbgetmekte ve pli- şey söylemeden elinde bulunan ta • tirme imtihanlarına başlamıftır. 11 tetkik ve tunif hususunda kararlar 
nın tatbik işlerine verilecek paranın bancasını Muhiddine çevirmiş, üç el kız ve 6 erkek talebe tezlerini profe- verecektir. 

lma Ç k k 1 d b. sörlerin huzurunda müdafaa etmiş- Nevyork se-ıaine hüldunet tara-tahdidi için bir kanun yapı sını ve ateş etmiştir. ı an urşun ar an ı •a• 
bilhassa istimlik kıymetlerinin plan- ri Muhiddinin boynuna isabet etmiş- lerdir. En fazla coğrafya zümresi ta- fından betyflz bin lira tahsisat ayrıl 
da tasdikından sonra yükselmemesi i· tir. Muhiddin, tabanca sesleri Ü'l!e- lebesi muvaffak olmuştur. mıştır. Türk paviyonu azami bir iti· 
çin kanuna sarih maddeler konulma- rine gelen memurlar tarafından Be- • na ile hazırlanacak ve memleketimi· 
sını tavsiye etmektedir. yoğlu hastanesine kaldırılmış, hadi - Bu seneki askeri kamplann me!t- zln zirai ve sınai biltiln mahsulatı tef 

3 _ B. Prost şehirde ancak isti- seden sonra kaçan Mehmet Fethi ya teplerin içinde kurulması kararlaştı- bir olunacaktır. Bundan başka her 
kamet ve seviyeleri tayin edilen cad- kalanarak tahkikata başlanmıştıt'. nlmıştır. ttirlfl ırafikler, propaganda neptyatı 
de ve sokaklarda bina inşaatına mü- Hastanede kendisini gören bir mu • ve brotflrler huırlanarak sergiyi P-
saade edilmesini teklif etmektedir. harririmize Muhiddin §UDları IÖV· sinde Aıdtirmanlı sokağında 3 nu - secek olan milyonlarca ziyaretçiye 
Mütehassıs planın tatbikını müşkül- lemiftir: maralı evde oturan belediye toför dalıtılaeaktır. Paviyonumm 500 met 
l.,tlrecek ve bozacak, yeni "e' mri vl - Motörde uykuda iken Mehmet terinden Mahmut ile karın Sıdıka ev re murabbalık bir sahada "8nılacak 
ki" terin önüne geçmek üzere bu ted Fethi geldi ve amcan çağınyor, diye velld akşam kavgaya tutuşmuşlar - tır. 
birin alınmasını ururt görmektedir. seslendi. Sonra da beni vurdu. Meb dır. Kavga büyümilt. hiddeti 10n de Diler Anhra laaberl'fri 

ıl iincü eaylatlatlır 

Ermeni P8trikhanw1ıe vlliyet hu
susi idaresi arasında cere,-an eden u
zun muhakemelerden 80nra patrik
hane davayı kaybetmı,. binanın hu
susi idareye alt oldutu mahkemece 
'kabul ve temyizce tudik edlbniftL 

Bu teklif,fe}ırin bazı semtlerinde bina ıııet Fethi dellclir. Ne yaptığım bil - receyi bulan Sıdıka eline geçirdili 
lnpatını tahdit etmesi Nılrımınc:lan mez. büyük bir vuoyu Mahmudun bap
çok mühim addedilmektedir. Muhiddinln hayatı tehlikededir. na atmı§tır. Bapndan ve 'kolundan 

Bu teklifier Belediyece tetkik ~ Koca11nı11 Ba1111a Vazoya yaralanan Mahmut, tedavi altı~•. a-
lunmaktadır. Ne karar verileceği he- Fırlatmıı lınınış, Sıdıka yaka1anarak ta.ıkika 
nüz belli değildir. Nişantaşında Meşrutiyet mahalle- ta başlanmıştır. 

iŞ BANK.ASI K.VÇVK. CARI HESAPLAR iKRAMiYESiNi KAZANANLAR: 

1 TAKViM ve HAVA 1 
3 Haziran 1938 

CUMA 

Bunun üzerine emniyet müdürlü
lü ittihaz edilen Sanasaryan hanına 
flmdi yeni bir sahip daha Çlkmıftır. 

V akıllar umanı müdürlillQ. ekalll 
yetlere ait evkafm bir kanunla ken• 
disine geçtijinl ileri sürerek bu ha
nın da kendisine verilmeslni iste • 
miftir. 

Bittabi vilAyet buna razı olmall"dl 
lf !Mhkemeye intikal eylemiftir. 

130 Terkoı Ç•ımeıl 
Yapdıyor 

Susuzluk ve pislik yüzünden bu· 
lapcı hastalıklara meydan verme -
mek için f8hrin muhtelif yerlerinde 
yeniden 130 terkos çepnesi yapılma
sına başlanmıştır. 

lt Bankası klçillı cari hesaplar llıNmlyesl hadran keşideai yapılmıştır. Bu keşidede kıızananlana lalmled 
dirdUncll aa1/amızdadır. Yukarıdaki reaimlerde bllytik ikramiyeler kaauanlardan Anbr Nlltlfer Eytip, 

O.... Mustafa, Ataullah ve Mehmet Betit ıörillüyor. 

8 mcı 87 
Arabi' 135'1 
ReblUlAhır: 3 

Oiln: 30 

Güneş: 4.31 - Öğle: 
İkindi: 18.12 - Akşam: 
Yatsı : 21.34 - lmıılk: 

Hım: 29 
Rum' ı:. ırı4 

Mayıs: 21 
12.12 
19.35 

2.U 

YURITA HAVA VAZiYETi 
Yetllköy meteoroloji Lstasyonundan alı

nan maldmata töre, bava yurdun dotu A
nadolu ve Karadenizln l&l'k kıyılarında 

çok bulutlu, orta Anadolunun prk kısım 
lannda bulutlu. diler bölgelerinde açık 

ıeçmlf, rilzllrlar cenubi Anadoluda ıar
bl, dller 7Wlerd• umumiyetle '1mall isti
kametten orta kuvvette esml•tir. 

DOn !stanbulda bava açık geçmif, ..OS
tlr ılmalden saniyede 1 Dl 2 metre hızla 
eıımifUr. Saat H te buometre 'l&U mlU 
metre idi. Hararet en eok 24.8 ve en aa 
• .. ........ olarak kQdedllmlftir. 
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fjti.fK 
Nakil Vasıtalarında 

3 • 6 - 938 
'I' AN 

\]uGON_, 
Valansiyaya Doğru 

l'azan: Ömer Rıza DOGRUL 1 spanyadan gelen haberler, 
\t • Franko kuvvetlerinin artık 

Memurların Vazifesi 

B·ır Hava Harbinde .. ~12 Franko ::A:~~~ik~d~·c~~~~i~ki · 935y.1ıb!::"~.,8~ü:~~~~d. ~ i oturduğum otelin penceresinden, Ö· 
alansiyanın üzerine yürüdüğünü 

•e Valansiyanın ilk müdafaa hattı· 
ııı •ştığını anlatıyor. İlk bakışta har
bin sonu yaklaştığını hissettiren bu 
haber. hakikatte harbin bu senede 
bitnıiyeceğini göstermektedir. Bir 
ltere Frankistlerin Valansiyayı ko • 
lay kolay ele geçiremiyecekleri mu
hakkaktır. Fakat burasını düşürdük
leri farzedilse de Madridin kolay lto-

5 Hu .. ku" met Tayyaresi Düştü! Vakal~rı Çoğalıyor l ~~~::::~~:nb~!:!:?!~:~:o:::: 
* * Orada seyriiscf eri idare eden me-

murlar durması l!izımgelen sokaf:a 
haçvari kollarını açıp göğüs verir, 
ve kollarının i aret ettiği cihetler 
deki arabalara da böylece yol verir
ler. 

Londra, 2 Hususi - İngiltere hükU riyeti kadın ve çocuk olmak üzere 

A 
.k 1 metinin iki İngiliz vapurunun Fran 400 kişinin ölmesi Fransayı böyle bir Japonya mert an \ki~tler tarafı.~dan tahribi üz~:i~e ya~ teşebbüste bulunmağ.a ~evketm.iştir. 

I tıgı teşebbuse Burgos hukumetı, Londra ga:zetelerının nefrıyah 

lay d'· .. · h • d'l · V • uşecegı ta mm e ı mıyor. a • 
laıısiyanın sükutu üzerine Madridin 
"~ıiyeti fcnalaşmakla beraber ümit
~ıı bir hale gelmiyecektir. (Taymis) 

P B••t•• Frankist tayyarelerin İngiliz vapurla Lo dr 2 (AA) _ B-c t rotestosunun u un rını kasden h~.ef se?mişldolğduğunu, ler, h:ye'::~nlı bir ~kilde uı:;l~eS:e:: 
bu hasardan muteessır o u unu ve k k d İ d ik' h · t 

Dört ~·ol ağzı olan oradaki memur 
durma İ!iarcti ,·erdiği zaman hızını 

alamıyan bir otomobil tavakkuf hu
dudunu göstermek için yere çizilmiş 
olan beyaz çizgiden bir el hasımı kıt· 
dar ileri çıktı. Polis derhal seyrüse· 
feri tatil etti. O otomobili ve onun ar 
kasına derhal yığılmış olan otuz 
kırk otomobil, otobiis ve kamyona 
geri bastırdı; otomobili çizginin gc

lQ Burgos muhabiri tarafından veri
len rnalumata göre Madrid son za -
!ilanlarda bir fırka ile takviye edil
!ltiş ve buraya kafi derecede le\•azım 
CÖnderilmiştir. 

S 1 K b 1 Ett
• tahkikat yapacağını bildirmiştir. pe ya ın a sp~n~a. a ı mu ~rıp a 

art arını a U 1 H · i rafa tavassut. fıkrı?ı kabul ettıı:_erek 
. arp V~~y.et ·~· _ İspanya harbıne) nıhayet vermege ça. 

Valansıyadan b~ldırıldıgme gore lışacağını, diğer taraftan da Almanya 

Valansiyanın sukutu takdirinde 
.\likant'dan Madrldi beıılemek müm
künse de yol bir hayli uzundur. Bar
Selon ile Alikant'nin arasındaki sn
lıil Frankistlcrin ablukası altında hu 
lunrnakla ablukanın aralıklarından 
her şeyi sürmek mümkün olduğu da 
llınurniyetle kabul olunuyor· Yani 
•bluka, beynelmilel hukuk tabiri ifo 
tesirli bir abluka değildir. Bu yüz • 
den Madridi zaptetmek kuvvetli bir 
darbeye muhtaçtu. Frankistlerin dıt~ 
beyi kolay kolay hazırlıyamıyacak
ları anlaşılıyor. Taymisin demin 
ltıevzuu hah ettiğimiz Burgos muha
birine göre şayet Valiınsiya. tem • 
llıuz ayında düşel'!le, sıra Madride 
•ncak C)lülde gelebilir. Hele Katalon 
>'ayı bu yıl içinde ele geçirmek ise 
!ltiirnkün değil gibidir. 

1 
Çin 'Açıli Şehirlerin 1 ~ranko tayyarelerı Kastellon eyalc- ile bilhassa müstemleke talepleri hak 
Bombardımanını tınde bazı kasabaları bombardıman et kında umumi bir itilaf akdetmeğe uğ 

Protesto Etti miştir. Neticede 16 kişi ölmüş, 400 ki raşacağını yazmaktadırlar. 
şi yaralanmıştır. İlk noktada muvaffakıyet hasıl ol-

Barselonadan neşrolunan resmi . . .. "llülerin geri alınması lf lf ri ine aldı. İlerisinde de bırakmış ol 
• ı-a idi seyrüsefere binde bir aksak! hk verecek değildi. Lakin vazifebi

lir poli!i memuru o çizginin ilerisine 
geçmeyi hük(ımct otoritesini muhn
fa7.aya memur edilmiş olan kendisi
ne karşı bir hareket saydı ve yolsuz 
tuğu dü7.eltti. Tabii otomobildekile. 
re de :ı11kıca bit' ihtarda bulundu. 

Nevyork, 2 (Hususi) - Japonya hü 
kumeti, Amerikanın dünkü protesto 
notasındaki bütün talepleri kabul et
tiğini bildirmiştir. Amerika hükume
ti tebaasının hareket hürriyetine mü 
dahale olunduğunu, tebaasına ait mal 
ların müsadere edildiğini, Şanghay 
üniversitesinin Amerika misyonları
na iadesi lazımgeldiğini anlatmıştır. 

Japon cevabından bu taleplerin karni 
len kabul olunduğu anlaşılıyor. İn
giltere de İngiliz tebaasının karşılaş 
tıkları güçlüklerden dolayı Japonya 
hükumetine bir protesto vermiştir. 

bl._d 1 b'ld' .1. ması ıçın gonu J 
te ıg e şun ar ı ırı ıyor: 'k' · kt nın tntbikı için de Südet • 

E d ··1·· h . p ıntaka ı ıncı no a 
n u us cep csı, eronno ~ l lesinin sulhan ve kati suret 
d C .. h · t ·ı ik' kılometre er mese 

Amerlkada Mla Sylvfa Bradııv nl· 
mında bir lnglllz kızı caaualuk auçl· 
le itham olunmaktadır. lnglllz MI· 
aln Amerika tayyare kararglhları -
nın realmferlnl aldıQı aöylenlyor. 

Bu hesaplar yanlış çıkar da, Fran 
kistler Valinsiya hududunda du • 
taklar ve bu suretle Madride sıra 

ICelrnezse harbin gelecek seneyi boy· 
larnası da ku\•vetle muhtemeldir. 

Yahut ademi müdahale komitesi, 
birkaç ay yabancı göniillüleri İspan 
l'adan çıkarıp atmıya imkan bulur ve 
lspanyollar haşhaşa kalacak olurlar
sa, kimbilir, belki de vaziyet büsbii
tiin değişir. c . . - --.. -· -···J .... ı ...... 

..,,,,,, mcı;elc.ıı.i hala A "~ -r-.. •·• ~n 
tehlikeli mesele i olmak mahb·etini 
bıuhafa:ıa ediyor. Gerginliği yatı'! • 
hı-an birinci amil, Çckoıılovakya Ba' 
"ekili ile Siidetler liderleri arasın.la 
llıU:ıakerelerin devamı, ikinci amil 
tere-k Çeklerin, eerek Südetlerin ır;on 
derece diıısiplin ve metanet göster -
ltıelcridir. Arada vukubulan hadise
ler, Alman gazetelerinin şiddetli 
rıeşriyatı ile kar ılanı~·orsa da bu 
l'iiıden bir harp çıkma ı ihtimali giin 
den hugline zafa uğramaktadır. Fakut 
tehlike ihtimallerini bertaraf ede • 
tek en esaslı amil, Çek hükfuneti He 
Siidetler arasında başlıyan miizake
telerin iyi bir netice vermesidir. Ger 
~i bugün tam bir anlasma ihtimali 
henUz za~·iftir. Fakat Ümit kesilme 
ltıiştir. Çekoslovakya hük\ımeti tam 
bir anlaşma zihniyeti ile hareket et
ltıekte \'e her §ikıiyeti hemen tahkik 
ederek icap eden tedbirleri almakta
dır. 

Fakat 'neticenin ne olacağını k~ • 
tirınek henüz kimsenin elinde de~il 
d~r. Ve bu yüzden Avrupanın biitii,1 
11•kkat ve merakı hala Çekoslo\'ak
hnın üzerinde toplanmıştır. 

Macaristan Nazilerle 

Mücadele Ediyor 
Peşte, ~ (Hususi) - Macar hü

k6nıeti Nazilerin gittikçe artan 
tahrikatına sed çekmek için ça-
lışmaktadır.Bueün Nazilerin li
deri, tahrikat yapmak ve içtimai 
nizamı bozmak suçile iki ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Beynelmilel Postalar 
d~tina, 2 (A.A.) - Atina Ajansı bil
"tes•Yor: Onümüzdeki sene Buenos Ai 

de toplanacak olan dünya postala 

~ kongresinde müşterek bir hattı ha 
ı:ket takip etmek üzere Atinada top 
, nrnış olan Balkan antantı ve küçük 
la~tant posta kon!eransı bugün mesa 
ını bıt· . . 

ırmıştır. 

e konferans gelecek içtimaını teşrini 
lt \>\7elde İstanbulda yapacak ve bal
ı an devletleri arasında posta ücret 
t~rlnin indirilmesini ve hatta büsbü 

n kaldınlmasını tetkik eyliyecekt!r 

l'ılbelegeler bugün Yunanistandan ay 
rnışlardır. 

esın a um urıye çı er ı te halledilmesi başlıca şarttır. 
ilerilem işlerdir. t . h .. k. r . 

Teruel cephesi Valbona mıntak:ısı Gazeteleri, ngıltereı· ~ ~me ının 
d 'k' · · · ·stı"rdat ed"ılmiştir geçenlerde ngiliz gem ıerının maruz n a ı ı mevzıımız ı . .. 
T l · · · du" şman tayyare kaldığı hava hücumlarını tekerrur et 

Mla Sylvla, mühaceret mahkemesi 
karııaında gizlice muhakeme oluna· 
cak ve ondan aonra vaziyeti tavaz • 
zuh edecektir. Kızın babaaı 1 ngllte· 
renin Blghton ıehrlnde tanınmıı yUk 
aek bir lı adamıdır. Gen9 kız baba
aının lfadeelne gllre, lnollizce, Fran
aızca, Almanca, lapanyolcayı iyi bll 

Çinin Milletler Cemiyetine 
verdiği nota 

Çinin Cenevre nezdindeki daimi 
murahhası Hoo Milletler Cemiyeti u-

' mumi katibi Avcnola açık Çin şehir 
leri üzerine Japonların yaptıkları tay 
yare akınlarını protesto eden Çin hü 
kı.imetinin yeni bir notasını tevdi et

miştir. 

Çin hükumeti 28 Mayıs 1937 de 
Milletler Cemiyetinin açık şehirlerin 
bombardımanını resmen takbih ettiği 
ni hatırlatmakta ve müdafaasız sivil 
Çin halkının Japon tayyareleri tara· 
fından katline nihayet vermek üzere 
"'"u wc .uıu=:>u ı.eaoırıer aunasını .\'lıl 

!etler Cemıyetlnden talep etmektedir . 
İngiltere Avam Kamarasında me

bus Henderson Çinde açık şehirlerin 
bombardıman yüzünden hissolunan 
nefreti ifade edip etmediğini Harici
ye müsteşarı Gutler'e sormuş, Gut
ler de verdiği cevapta eline henüz 
resmi rapor almadığını söylemiştir. 

Harp vaziyeti 
Harp cephesinden alınan haberlere 

göre muharebe Pekin • Hankav ve 
Longhay demiryolları üzerinde cere
yan etmektedir. Japonların hedefi 
Çenkçov şehridir. Japonlar, Linfudan 
gerileyen ve ihata edilmesinden kor
kulan fırkalarını kurtardıklarını ha-
ber veriyorlar. 

ALMANYA 

Şapka Satııı 
Berlin, (Deyli Heraldın muhabiri 

bildiriyor) - Almanyanın her tara

.Unda yükseln bir ses, herkesi şapka 
almaya davet ediyor ve gazeteler her 

kesi şapka giymeye teşvik ediyor. Se 
bebi, şapka satışının son derece düş 
mesidir. Almanlar tasarruf mecburi
yetile kar ılaşmca, şapkasız gezmeyi 
muvafık görmüşlerdir. Şapka lehinde 
yapılan propagandayı hızlandırmak 

için kadınların şapkasız erkeklerle 
gezmemeleri istenmekte ve şapkasız

lık iptidai bir hareket olduktan başka 
çıplaklık ta ır;ayılmaktadır. 

ITALYA 

Cianonun Nutku 
Milin, 2 (A.A.) - Bugün burada 

açılan harici siyaset konferansında 

bir nutuk söyliyen Kont Ciano vazi
yeti aydınlatmak ve uzlaşmak yolun 
daki mesailerinden dolayı Çambör
layn ve Halifakstsn sitayişkarane bir 
lisanla bahsetmiş ve ezcümle demiş 
tir ki: 

ayyare erımızın • .. b 
lerile yaptıkları bir hava muharebesi memes~ içi~ ~iddetli tcşebbus.lerde u 

t . · d 12 düc:man tayyaresi dü- lunacagını ılave eylemektedırler. Ga 
ne ıcesın e -s 

1 
. .. b hl · 1 .. "l .. t" 5 tane de Cümhuriyet zetelcr, evve kı gun sa a eym yap 

şuru muş ur. · • h 
. d "" .. t"' r lan kabine toplantısında bu sıyası a 

tayyaresı uşmuş u . . . _ 
Salamanka Sort mıntakasında yapı reket t~rzının kabu.ı edılmış oldugu- mektedlr. 

lan bütün hücumları püskürttüğünü, nu tasrih etmektedırler. 
K~~~n~ail~iled~ini,T~~~~=============================== 

lerilemeğe devam ettiğini, bombardı Bir Çek Tayyaresi Tekrar 
• ••••••••••••••••••••••••••• 

man edilen şehirlerin açık şehirler ol 
madığını bildiriyor. 

Fran•anın ıe,ebbüm Alman Topraklarında 
Frnnsa hukumcti,, Franko tayyare •• 

]erinin Cümhuriyetçi İspanyanın açık 
ehirlerini bombardıman etmemeleri 
ni talep etmek üzere Burgos nezdin
de müşterek bir teşebbüste bulunul
masını lngutcre hükumetine teklif et 

miştir. 
Vatikamn bu teşebbüse iştirak ede 

ceği ümit edilmektedir. 
Geçen salı günü Granollers şehri

nin bombardımanı neticesinde ekse-

ltalyan Maliyesi 
Londra, 2 Hususi - İtalya Ayan 

Meclisinin geçen cumartesi yaptığı 

celsede azadan Ricci, İtalyanın mali 
vaziyetini tetkik etmiş ve İtalyan 
prestijinin kuvvetli bir maliyeye 
mühtaç olduğunu, halbuki yıllardan 
beri bütçenin açık verdiğini ve vazi
yetin sağlam sayılmıyacağını söyle
miştir. Daha sonra İtalyan mali giiç 
iliklerinin kolay kolay bertaraf edi
lemiyeceğini, güçlüklerden birinin 
masrafı arttırmak için vuku bulan 
teşviklerden ileri geldiğini, ikinci bir 
tehlikenin vergiden kaçınmak oldu
ğunu anlatmıştır. 

Bcrlin, 2 (A.A.)-Bugün saat 18.45 \mediğini meydana koymuştur." 
ile 18,50 arasında bir Çek tayyarsi Lokal Anzayger, şöyle yazıyor: 
tekrar Alman hudutlarını ihlal etmiş "'Halihazırda Çekoslovakyada bir 
tir. Bu tayyare koyu mavi renkte diktatörlük hüküm sürmektedir. Sa
olup Çekoslovak işaretlerini ve O. K. kin Südet halkı süngülerin daimi teh 
harflerini taşımakta idi. didi altında bulunuyor. Çeklerin Sü-

Tayyare saat 18,45 de huduttan on detlere nasıl bir muhtaryiet temin e
kilometre içeride Vkönivales ve saat deceklerini şimdiden görüyoruz. Çek 
18,50 de de aeren Tin üzerinden UÇ· oslovakya gibi bir devlete normal bir 
muştur. l'ayyare Alman hududunu devlet hakkında tatbik edilen pren
Abervisental yakınlarında terketmiş sipler daidesinde muamel edilemez." 
ve J ahasinstad istikametinde uzak -
)aşmıştır. 

Prag, 20 Hususi - Almanya ile 
Çekoslovakya arasında bir hudut şeh 
ri olan Egerde iki Südet Almanla kav 
ga ederek, tabanvasını yere ateş et
mek suretile kullanan küçük zabitin 
azlolunduğu bugün tebliğ olunmuş
tur. Fakat Alman gazeteleri bu ha
diseye istinat ederek şiddetli bir li
san kullanmaktadır. 

Berliner Borsen Zeytung diyor k!: 
"Çek kıtalarının tarzı hareketi Çek 

oslovakya hükumetinin mükerreren 
verdiği temniata rağmen hiç bir veç
hile bir anlaşma husule glmesini iste 

Südetlerle müzakereler 

Çekoslovakya aşvckili Milan Hod
za ile Sovyet liderleri arasındaki mü 
zakereler devam etmektedir. Fakat 

Berlin siyasi mahfelleri, ekalliyetler 
istatüsünün Südetleri tatminden p•?k 
uzak kaldığına kanidir. Bununla 
beraber Berlinin bütün bir muvaffa 

kıyet yerine cüzi bir muvaffakıyetle 
iktüa edeceği sanılmaktadır. Bu mah 

fellere göre belediye seçiminden son 
ra seri bir şekilde ve büsbütün başka 
bri istikamette inkişaf edebilecek o
lan vaziyetin ciddi ihtirazi kayıtlar 
la telakki edilmesi lizımgelmektedir. 

Bir BakıŞta Dünga Haberleri 
FRANSA 

Bisikletle DevriCilem 

Bizde böyle bir şey yapılsa "uka
lalık! Beş santim ileri, beş santim ll(e· 
ri! Ne olur sanki?! .. di~·e det'hal bu 
hareketin aleyhine yiirüriiz ya! Hal
buki ben bu çe~it titizlikleri bir ka
rakter me!lelesi ve memunın kı~"me. 
tine bir delil olarak telakki ederim. 
Bizim polis memurları için burada 
fikir beyan edecek değilim. Lakin va 
pur olsun, tramvay ohun nakil va ... 
~ıtalarındaki ek eri memudar nzer
lerine düşen ve halkın setamet ve 
sıhhatile alakndnr olan bir kıStm va
zifelerini maalesef ihmal etmekte ... 
dirler. 

Mesela: 
Tram-ı·aylua fütübaşt pis yolcu al

mak. halkın rahatsızlığını ve kirlen
mesini mucip olacak e!'iya kabul et
mek ya aktır. Halbuki hu cihete Jdm 
. e dikkat etmemekte hatta geç va • 
kit tramvayların içinde tUtün lfea 
yolculara bile biletçiler seslenme • 
mektedirler. 

Adama sorarsan: 
- Ne yapayım efendim! Bizim eD 

mizde ne var? diye yanup yakıh • 
yor. J,akin hence mesele azimsizli.k 
''e i:dek!iizlikten doğııyot'. Bir araba 
da füıtübas1 kirli hir yolcu görüp te 
hiletciye sö~·le!"eniz evvelen o )·oku 
size dii men kesiliyor, arkadan bilet
çi de vazifcııini yapacak yerde: 

- Öyle amma bu adam nereye 
binsin bal''lm? Diye si7.e )'iikleniyor. 
Eğer siz kılık kıyafetiniz, hal ve 

ta\•rınızla etrafınıza biraz hürmet 
telkin edemeneniz civannızda ek -
ik olmıyan zevzeklerden biri mut. 

laka: 
- Rahatsız oluyorsanız otomobi1e 

hininiz, bura!'iı umuma mahsustur. 
Diye !"ize bir de akıl öğretiyor. 

Halbuki hir yerin bilhassa umuma 

FiLiSTiN 
SilCihll Çeteler 

Kudüs, 2 (A.A.) - Silahlı bir çete 
Lida - Kudüs hattında bir istasyon 
yaptıktan sonra kaçmaya muvaffak 
olmuştur. 

RUSYA 
Sovyet Filosu 

Paris, 2 (A.A.) - Liberte gazetesi 
Sovyet filosunun bu sene içinde ts
tanbula, Barselonaya Vallmsiyaya 

Pam, 2 (Hususi) - Yeni evlen - mahsu!'i oluşu temiz tutulmasının, 

mi§ bir kan koca balaylarını geçir • kimseyi rahatsız edecek bir şey bu
m.ek üzere bir dünya seyahatine çık- lunmamasınm sebebidir. Hususi bir 
maya hazırlanmı§lardır. Kadın Pa _ otomobile kirli, pis kim isterse bi
ris barosuna kayıtlı bir avukat, ko _ ner. Bunun için bir nizam yoktttl'• 
ca.n ise meşhur bir sporcudur. Lakin umumi yere binemez. 

ziyaretler yapacağını yazmaktadır. 
Bunlar seyahatlerini bisikletle ya- Sa~tfi~·e hnyatı baslıyalı vapur -

pacaklar ve Jstanbuldan geçecekler- lar kalabalıkla tı. Aksnmları serin ol 
dır. Şimdiki hesaba bakılırsa bu se- doğu için giiverteye rağbet etmi~·en 

~~ sı·YAS-ı suı· KAST ~i yahat üç sene siirecektir. ler salonu dolduru~·orlar. Bu yüzden 
vapura pek erken gelmiyenler salon 

IRAN da yer bulamıyor, alt kamara~·a ini-

B••t•• A s· T k Ad A yorlar. Malömya, bu koca kamara-
~ U Un VrUpa lr e aml rıyor , Veliahdin Evlenmesi :;:e:c~~~~;;rik;:~~ı1~r~an başka ha,·a 

~ Amsterdam, 2 (Hususi) - Ho- ranya hlirriyet hareketi liderli-! Tahran 2 A,A.- Bütün gazeteler, Yandaki lombozlar açılırsa içeriye 
~landa hükumeti, Avrupadaki bil ğini yaphğı anlaşılmıştır. Bu zat veliaht ile Mısır Kralının kız karde- su girer. Onun için buralarda si~3-
~ tün zabıta kuvvetlerine müraca- Büyük Harpte Rusya aleyhin • şinin evlenme muamelelerini görüş- ra içmek yasaktır. Bu yasağa ve o-
~ at ederek Walluk namında bir de harp ettiği gibi Lehistan - ' mek üzere başvekil Cam'un önümüz ranın ha\'8sızlığına rağmen bir takını 
~ adamın takibini istemiştir. Se- Rusya harbine de iştirak etmiş- ~ deki hafta Mısıra harketi her tarafta ,;aygısız adamlar alt kamara~·ı du • 
~ bebi, bu adamın ıeçen halta tir. ' derin bir sevinç uyandırmıştır. mana hoğu~orlar. 

Roterdamda bir bomba atmış ol Bora ise kaymakam Konova- ' Hükumet erkanile mebuslar, ve be Biletdler bu yasağı bildikleri hnl 
~ makla suçlu olmasıdır. Holanda lev'in hususi kuryesidir. Kayma ~ lediye meclisi azaları dün veliahdi de burunlarına iiflenen !llİgara du • 
\ zabıtasının yaptığı tahkiklere kamın kendisi onu Viyanada.o ~ tebrik etmişlerdir. mantarını görmemezlikten gelmek • 
~göre No\'8Ç adını taşıyan adam, Roterdama çağırmıştı. Bu ada- ~ l JEKSIKA tedirler. Biitün bunlar birer ufacık 
'otelden elinde bir çanta taşıya- mın asıl adı Baranowsky'dir. ~ IVI noksandır. Fakat halk hizmctinrte 
~ rak çıkmış, sokakta çantasının Kendisi katilin Walluch isınnde bulunanlftl'da göriilmesi ho a gitmiye 
~içindeki bomba patlamış ve bu olacağını söylemştir. ~ Cedillo Hasta cek noksandır. 
~ adam ölmüştür. Novac'ın ölü - Walluch'un nereye kaçtığı bel Gönül istiyor ki, bir takım mü • 

; 

münden kısa bir zaman sonra li dejildir, fakat Sovyet Rusya- J Meksiko, 2 A.A. - Cedillonun hiz fetti ler memurların !iade hilet satış 
Bora namında bir adam tayy81'e ya gitmiş olacağı anlaşılıyor. metçilerinden beş kişi Federal kıtala ve kontrolü bakımından değil. hallı:Sl 
ile Roterdama gelmiş, Novac'ı Birtakım Alman zabıta me- ra teslim olmuşlar ve efendilerinin hizmet noktasından da vazifelerini 

~ 
aramış ve tevkif edilmişti. murlan ile bir İngiliz gazetecisi sıhhati son derecde fena olduğunu ve tam yapıp yapmadıklarım miiraka • 

Daha sonra ölen adamm kay- dün, Felemenk zabıtasına yar • t her gece başka bir çiftliğe iltica et- be etsin ve memurlann hu gibi hu • 
makam Konovalec olduğu ve Uk dım için Roterdama gelmişlerdir. - mek mecburiyetinde kaldığını beyan suslarda çok titiz olmalarını temin 

...__.__ _______________ ~ 

"Geçici muvakkat anlaşmalar altın 
da ihtiras ve gizli emeller saklıyan 
itiliflar kadar tehlikeli birşey yoktur 

Tarihi vaziyetlerin mütekabilen ta
nınması ve bunlara riayet edilmesi

ne katiyen karar verilmiş olması key 
fiyetleri İnigiliz - İtalyan itilafına 
kuvvet ve hayat veren unsurlardır • ~ ~~""'""~~~" ~~e_t~m_i .... ş_lc_r_d_ir_. _______ ~~---e~~sin! ____________ _ 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--o-
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
te)'de tem iz. dOrüıt, samlmf olmak, 
karlfn gazetesi olmıya çalıımaktır. 

--o--

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Mllletlerarası posta ittihadına dahli ol
ınıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bed('ll peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul lliivesl lazımdır. 

1 GONON 

Davamızın 

MESELELERi 1 
En Büyüijü 

Nüfus Meselesidir 

Ya.zan: M. ZEKERiYA 
Yunanistan ve Yugoslavyayı ba~

tan başa dolaştık. Her yerde geniş bir 
Umran ve refah eseri gördük. Bütün 
arazi işlenmiş, dağlar bile yUze (Ü

len birer bahçe gibi göriinüyor. Tar
lalarda ~alışan köylüler beyaz göm
lelderi, temiz kıyafetlerile huzur ve 
servetin canlı birer nümunesi gibi 
görünüyorlar. 

Türkiye hududunu aşar aşm3z 

hlanzara değişiyor. Trakya nüfusu 
en kalabalık olan yurt parçamız ol
duğu halde demiryolu boyunca yüz
lerce, binlerce dönümlük işlenme -
ıniş arazi görüyorsunuz. Derhal köy 
ler arasındaki mesafeleı- büyüyor, nü 
fus azlığı göze çarpıyor. 

O vakit farkına varıvor,.unuz ki. 
bu memleketin en büyük davası nü
fus meselesidir. 

Filhakika, 
Yugoslavyanın arazisi 96.296 mil 

ınurahbaı, nilfusu 15 milyondur. 
Rumanyanın arazisi 113.886 mil 

ınurabbaıdır, nUfusu 20 milyon. 
BulgllJ'istanın 39,814 mil mural>

baı topraklarında 6 milyon niüus ya
Şar. 

Yunanistmn 50 hin mil murahhnı 
arazisinde 7 milyon nüfus ''ardır. 

Türkiyenin genlııliği 305 bin mil 
murabhaıdır. Bu arazide 17 milyon 
inun v"~ .. r•, 

JJPW'll'!.lc· kı, uızım +onrakla'l"lmt:nn 
.,;enisl.i,4'ine na7.aran1 komşularımızda 

ki nüfus kesafeti bidmkinin iiç mis
lidir. Yani Türkiye niifusu elli mil -
Yona ''ardıih zaman. biz bugünkii Bal 
kan memleketleri derecesinde nüfus 
sahihi olmuş hu1nnarai?ız. 
Davayı böyle ko~·duğumu7. zaman 

biiviikliiğü önünde korku duyma -
hıak mümkün olmuyor. 

Düşiinünüz ki, biz üzerinde ya~a
dığımız toprakların ancak yüzde on 
iiçünü ekip biçebiliyoruz. 

Büyük bir servet kaynağının üze
rindeyiz, fakat hu serveti işletecek 

kollardan mahrum bulunuyoruz. El
li milyonluk Türkiyeyi bir hayal e
diniz. O vakit varabileceğimiz refah, 
servet bolluğunu bir gözönüne geti
riniz. insan sevincinden sarhoş olur. 

Onun için bence memleketin en 
büyük davası nüfus meselesidir. 

* Davayı bu suretle koyunca onu hnl 
yollarını aramak zarureti karşısın -
da kalırız. Nüfus davasının halledil
ınesini istilzam ettiği birçok mese -
leler vardır. Bunların başında müh'.l· 
eir meselesi ge1ir. Bugün takip edi
len mühadr siyaseti hu mühim me
seleyi kökünden halletmiye kafi de
ğildir. 

Nüfus meselelerinden biri de sıh
hat meselesidir. Doğan çocuktan ö
lümden kurtarmak lazımdır. Bunun 
için de geni' mikyasta teşkilata ih
tiyaç vardır. Bugün kin ne Sıhhiye 
Vekaletinin, ne Çocuktan Koruma 
cemiyetinin faaliyeti kafi değildir. 

Fakat bu meseleler hakkındaki 

düşüncelerimi ayrıca yazmak niye -
tinde:yim. Bugünlük davayı ortay:ı 
koymakla iktifa ediyorum. 

==== 
~··d;··ai~··F;.;i~·········1 
t İyi ' 'e mu\'aflakıyetli bir ma- •ı 1 zinizin olmaması, istikbalinizin 

i ~yi ve muvaffakıyetli olmaması ı 
ıçin bir sebep teşkil edemez. 

1 Th. Dreiser 

* Fikirlerinizi beğenmiyorum, 
hatta hunlardan nefret ediyo - ~ 
rum. Fakat bu fikirlerinizi ser - / 
bestçe söyliyebilmeniz için ha- ' 
Yatımı vermi:"e razıyım· ' 

Voltair 
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Gül Hırsızı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Sabah şafak sökerken, evlerin i
çindekiler mışıl mışıl uyurken, !\lo
da bahçelerinin önünde, elinde ma
kas gül çalan hir kadın hırsız var. 
Bu kadın cürmümeşhut halinde ya
kalandığı zaman. çiçeği bu kadar se
ven, gülün ve çiçeğin batın için hır 
sızbğı göze alan bu bedii hırsıza a
cımıştım. Fakat bunları satmak için 
kestifini öğrenince, merhametim, 
tiksintiye inkılap etti. Bunu para ih 
tiyacıyle yaptığını kabul etsek bile, 
çalmak, hiçbir şekilde mazereti ol
mayan bir ahlak düşkünlüğüdür. ni
lencilik bunun yanında çok daha 
yüksek bir iştir. Hiç olmazsa, arz ve 
talep açıkta geçen bir hadisedir. 

• Amerikaya son gidişimde, etrafı 

Türkiyede sanat mekteplerinin bulundukları yerleri gösteren harita ormanlık, deniz kenarında bir say -
fiyede oturuyordum. Bir gün kızım 
la beraber ormanlarda geziyorduk. 

Ankara San' at Sergisinde - Anne, susadım. Dedi. 
- Ormanda sana su nerede bula-

bilirim. Zaten yanıma para da al
madım. 

A nkarada açılmış olan sanat 
mektepleri sergisinden 

bahsetmek istiyorum. Bu sergi için 
zevk ve maharet kelimeleri al
dığım intibaları en güzel ifade e
debilen vasıflardır. Evvela sergi 
evinin kapısından içeri girerken 
insanın göğsünü iftiliarla kabarta
cak bir manzara ile karşılaşılıyor. 
üzerinde her köşesine ışık saçan 
sanat mekteplerinin bulunduğu 

yerleri işaret eden vatanın bir ha
ritası ... Bu haritanın önünde insan 
derin derin düşünüyor. Bir sanat 
yuvası bir medeniyet nüvesi de
mek değil midir? Böyle vatanın 
bir çok noktalarında birden uya
nan genç kabiliyetler acaba bize 
neler gösterecekler? Bu kadar az 
bir zamanda bizi memnun edecek 
eserler vücude getirebilmişler mi-
dir? 

1 şte bu düşüncelerle sergi
nin asıl kapısından i~riye 

~irc.tiın. llk evvel insanın n90a_rı 
~tini celbeden seY serJ?ının 
uiriümi manzarası. Biliyordum o
rasını tanzi medenler hep Türk sa
natkarları idi. Bundan dolayı da
ha çok ütihar duydum. O kadar 
güzel sade ve ahenktar manzara 
irae ediyordu ki içim sevinçle dol
du. Hele renkler hususunda göste
rilen zevk ve incelik beni büsbü
tün memnun etti. Sıra ile ilerliyo
ruz: Güzel tanzim edilmiş odalara 
girerken bir tanesi bilhassa naza
rı dikkati celbediyor. Ceviz kap
lama yazı masası ve koltuklar, en 
modem ve en dikkatli bir tarzda 
işlenmiş. Odanın bir köşesinde Di
yarbakır ismi okunuyor. Bir yan
lışlık olmasın diye orada izahat ve
ren terbiyeli bir gence sordum. 
Meğer hakikatmış. Bunlar Diyar
bakırdaki meslek mektebinde imal 
edilen eşya imiş. Hayrette kaldım 
ve ne kadar sevindim. 

Sıra ile vilayetlerimiz birer za
rafet köşesile temsil ediliyor. Döv

me demir kapılar, şamdanlar, bun

ların burada yapıldığını bilmiyor
dum. Pek beğendim. Laboratuvar 
takımları, yatak odaları, bahçe is
kemleleri, temiz mutfaklar, zarif 
çocuk odaları, hepsi güzel hepsi 
zevkli. Gözü rahatsız edecek hiç 
bir şeye tesadüf edilmiyor. !kinci 
bir salqna giriyoruz. Burada genç 
kızlarımızın maharetli ellerile ya
pılmış ev ve kadın eşyalarile do
lu vitrinler. Onları uzun uzun tet
kik ettim. Asır1ardanberi damar
larımızın içinde akan sanat kabi
liyetleri meğer korktuğum gibi 
kurumamış.Latent bir halde duran 
0 kabiliyetler yeniden cevelan et
mek için uf acık bir teşvik bekli
yorlarmış. Müteselli oldum. Saç 
kılı kadar ince ipeklerle nineleri
mizin işlediği emsalsiz nakışları 

taklit etmeğe çalışan bugünkü ço
cuklarımız beni sevindirdi. O sa
natı tekrar yaşatabilmek imkanı 
olduğuna kanaat getirdim. Yeter ki 
yanlış yollara sapılmasın. Bugün
kü gençler, cedlerimizin iz
leri üzerinde yürümekle muhak
kak bir zafere erişeceklerine emin 
olsunlar. Ve yine eski an'anemize 
esas ittihaz ederek yaratacağımız 
sanat eserlerinden belki eskisi gibi 
başka milletler bizden tekrar feyiz 
almak istiyeceklerdir. 

Yazan: 
Melek Celal 

Y oluma devam ettim. Bir 
köşeyi dönerken ken

dimi birden bahar ve çiçek do
lu bir bahçede zannettim! Fevka
lade güzel. Tuhaftır ki her mek
tepten memleketin her köşesinden 
gelen çiçekler ayni derecede mu
vaffakıytli. Sanatkarlarımızın çi
çeği orijinaline benzetmekte gös
terdikleri bu maharet, şarkın çi
çeği sevdiğine en büyük delil de
ğil midir? 

Biraz ileride sağdan, soldan zi
yanın altında parlıyan sırma işler 
(sırmacılar rağbeti bitmiş olan sa. 
natlarının yeniden ihya edilmiş ol
masına kim bilir ne sevinirler!) 
arasında pelf glizel olanları var. 

F.n """ salonun k öçocimlt!, bir 
~I· 41 ... 7 <;rtülerl bir nnrda te~ir 

edilmiş. Bunların arasından seçip 
almak lazam gelse, insan bir hayli 
tereddüde düşer, hepsi de güzel. 

Ust katın diğer bir kısmında hali 
faaliyette olan genç kızlarımızı 

görüyoruz. Dikiş, nakış, şapka, ev 
işleri ve saire ... Sıra alt kata gel
di. Gürültüyü hiç sevmem. Lakin 
işliyen makinelerin ve dövülen de
mirlerin çekiç sesleri pek hoşuma 
gitti. Her tarafı ayrı ayrı dolaş
tım. Kadınları pek aliıkadar etmi
yecek olan bu kısmın hanım ziya
retçisi çok. Tuhaftır ki ayni alaka
yı erkekler de çiçek ve işlemelere 
gösteriyorlar. Nihayet bir torna ve 
daha bilmem ne için kullanılan bü
yük bir makinenin önünden geçe-

a a 
Bir köıeyi dönerken kendimi birden bahar 
ve çiçek dolu bir bahçede zannettim. Fev
kalade güzel ! Tuhaftır ki her mektepten. 
memleketin her köşesinden gelen çiçekler 
ayni derecede muvaffakıyetli. Sanatkar

larımızın çiçeği orijinaline benzetmekte gös
terdikleri bu maharet, Şarkın çiçeği sev· 

diğine en büyük delil değil midir ? 
rek sergi binasını hiç yorgunluk 
hissetmiyerek terkettim. 

S andık dolusu memleketin 
dört tarafından gelen eşya

ların hepsini orada teşhir etmek 
imkanı olmadığından bir kısmını 
JA hrnd.pn~ EnstitüsUne koymuş
la~. Onları da gördüm. Her iki ta
rafı bir kaç defa ziyaret ederek 
tetkik ettim. Duyduğum gurur pek 
büyüktür. Beni her şeyden fazla 
memnun eden şu nokta oldu· Zev
kimiz düzeliyor. Güzeli çirkinden 
tefrik etmeğe başlıyoruz. Bu sanat 
aleminde en büyük bir muvaffa
kıyettir. 

Biri anlatıyordu: Almanyada 
(Ştütgartta) gayet garip bir ser
gi açılmış adını (Zevksizlik meş
heri) koymuşlar. Ne kadar çirkin 
ve zevksiz eşya bulabilmişlerse o
rada teşhir etmişler. Halkın gözü
nü terbiye etmek için güzeli gös
tererek değil, çirkinliği tebarüz et
tirmek usulünü takip etmişler. Bu 
da bir fikir! 

Şunu söylemekten maksadım 
(zevk) denilen şeye ne kadar e
hemmiyet verildiğini anlatmak 
içindir. Medeni llemde güzelliği 
halka telkin etmek için her çareye 
baş vuruyorlar. Binaenaleyh yu
karıda söylemiş olduğum veçhile 
bu son açılan sergide bir asırdan
beri boğulduğumuz zevksizlikten 
artık kurtulduğumuz ve felah yo
luna doğru gittiğimiz anlaşılıyor. 

Zevkimizin bu kurtuluşu karşısında 
duyduğum sevinç pek büyülctür. 

Sergiyi ziyaretim esnasında al
mış olduğum notlara baktım. Be
ğendiğim eşyaları ve gönderilen 
mektepleri kaydetmiştim. İşleme 

kısmından bahsedeceğim. Notları

mın içinde en çok tekerrür eden 
isimler arasında başta Ismetpaşa 
Enstitüsü olmak şartile, Beyoğlu 

Akşam Mektebini ve Bursa Neca
tibey enstitüsünü buldum. Memle
ketimizin en uzak bir köşesinden 
gelen zarif ve pek güzel yapılmış 
muhtelif eşya üzerinde Elizığ ke-

(Arkası: Sayfa 8, sütun 4 te] 

Başlan göklere vurmuş sık ağaç • 
ların arasında gezerken uzaktan kii
çük baraka gibi bir dükkan gördiik. 
Yaklaştık. Dükkanın içinde kim~e 

yoktu. Burada gazoz, çikolata, siga
ra, bir kfü\ük bakkal dükkanında hu ı 

lunahilecek muhtelif eşya vardı. 

Dükkanın önündeki geniş tahtanın 

ilstiinde bir ta", içinde avuç dolusu 
para gördUk. Tasın içinde bir de 
kart vardı: "Size itimadımız var. Bu 
radan istediğinizi yer, içer, parasını 
bu tasın içine bırakabilirsiniz, •.• 

Biribirimizin yüzüne baktık. Bu 
insanın moraline karşı gösterilen 
ne harikulade bir itimattı. Buradan 
gelip geçenler, yemişler, içmişler 

parasını tasın ıçıne bırakmışlar ... 
Çalmak, akıllarına bile gelmemiş. 

Susuzluktan dudaktan kuruyan 
kızım. Gazoz şişesine hasretle baktı: 

- İçemiyeceğim, dedi. Bana iti
matları var. Senin yanında para 
yok. 

Bu yüksek moralin tesiri il.zerim
de, ilerledik. Kızım: 

- Anne dedi, sana bir şey anla
tayım. Ben İstanbulda, mektebe gi
derken, hazan vapur pasomu evde 
unuturdum. Fakat paso bileti al -
mıya alışkın olduğum, pasomu unut 
tuğumun farkında olmadığım giln -
ler biletçi gelir, benden ceza keser • 
di. Ben de pasomu unuttuğull\ gün • 
ler, biletçiden köşe bucak kaçardım. 
Çiinkü o benim elimde mektep çan
tam olduğu halde mektepli olduğu
ma, pasomu evde unuttuğuma itimat 
etmezdi. Beni aşağı yukarı bir hır
sızlığa sevkederdi. Fakat bu adam 
bana itimat ediyor. Ben burada su
suzluktan nefesim kesileceğini bil
sem, bu dükkandan bir yudum su içe
mem. 

Bu hikiye, bizim zihniyetlerin haz 
medemiyeceği, hatta inanamıyacatı 

kadar fazla bir itimat tecrübesidit'. 
Fakat ayni zamanda itimadın yük • 
selttiği ahlak seviyesini gösterir. 

ni tekrar etmelerini ister misiniz? 

ETRAFINIZDAKILER sızı SEVERLER MI? 
29 - Muhavereyi devam ettirmek 

için sual sormaktan çekinir misiniz? 
30 - Başkalarından bir şey iste

mekten çekinir misiniz? 
Herkes kendisinin başkalan tara

fından çok sevildiğini zanneder. Fa
kat muhakkak ki bazı insanlar ken
dilerini daha çok sevdirmesini bi
lirler. Bu gibiler her tarafta aranır 
ve sevilirler. 

Kendimizin ne dereceye kadar se
vildiğinizi anlamak istiyorsanız aşa
ğıdaki sualleri bir tetkik ediniz. Ne 
kadar fazla numara alabilirseniz o 
kadar çok seviliyorsunuz demektir. 
En yüksek numara 81 dir. İnsanla
rın ancak yüzde onu bu dereceye çı
kabilir. Umumiyetle sevilen bir ada
mın aldığı en fena numara 56 dır. 
Umumiyetle sevilmiyen bir adamın 
aldığı numara, 36 dır. 
Şu on şualden evet cevabı verebil

diğiniz her biri için kendinize üç nu
mara veriniz: 

1 - Verdiğiniz söze güvenilebi
lir mi? Sözünüzü tutar mısınız? 

2 - Başkalarına yardım etmek 
için kendinizden gönülle fedakarıik 
yapar mısınız? 

3 - Sözlerinizde mübalağadan çe
kinir misiniz? 

4 - Alaycı olmaktan çekinir mi· 
ıiniz? 

5 - Bilginizi göstermekten çeki
nir misiniz? 

6 - Kendinizi tanıdıklarınızın ço
jundan küçük görür müsünüz? 

7 - Sizin memurunuz olmıyan 
kimselere Amirlik etmekten çekinir 
misiniz? 

8 - Hoşunuza gitmiyen bir pyl 
yapan kimseyi muahaze etmemezlik 
edebilir misiniz? 

9 - Arkadan başkalarile alay e -
der misiniz? 

10 - Başkalarına hakim olmak

tan çekinir misiniz? 

* Evet cevabı verebildiğiniz aşağıki 

şullerin her biri için kendinize 2 
numara veriniz: 

11 - Elbisenizi temiz tutar mısı
nız? 

12 - Küstah ve sinirli olmaktan 
çekinir misiniz? 

13 - Başkalarının hatalarına gül
memezlik edebilir misiniz? 

14 - Muhalif cinse karşı hattı ha
reketleriniz kabalıktan iri midir? 

15 - Her günlük hayatta bir çok 
hatalar bulmaktan çekinir misiniz? 

16 - Başkalarının hatalarını dü
zeltmeden geçer misiniz? 

17 - Ba§k:alarına kolaylıkla ari

31 - Başkalarını ıslaha çalışmak
tan çekinir misiniz? 

32 - Kendi derdinizi kendinize 
saklar mısınız? yet şey verir misiniz? 

18 - Dinliyenleri 
fıkralar anlatmaktan 

gücendirecek 33 - Tabü misiniz, yoksa fazla 
çekinir misi- ağır mı? 

niz? 
19 - Başkalarının işine aldırma

mazlık eder misiniz? 
20 - Sinirlerinizi daima kontrol 

eder misiniz? 
21 - Münakaşadan kaçar mısı

nız? 

22 - Bol bol tebessüm eder misi
niz? 

23 - Mütemadiyen konuşmaktan 
çekinir misiniz? 

24 - Başkalarının işine burnunu
zu sokmaktan çekinir misiniz? 

* Evet cevabı verebildiğiniz ll§ağıdaki 
suallerden her biri için kendinize l 
numara veriniz: 

25 - Modern fikirlere karşı sabır
lı mısınız? 

26 - Başkalarını metihten çeki
nir misiniz? 

27 - Dedikodudan kaçar mısınız? 
28 - Başkalannın söyledikleri-

34 - Umumiyetle neşelimisiniz? 
35 - Heyecanla mısınız? 

36 - Muntazam konuşabilir mi
siniz? 

37 - Başkalarına şüpheli bir na
zarla bakar mısınız? 

38 - Tembellikten hoşlanmaz mı
sınız? 

39 - Ariyet eşya almaktan çeki
nir misiniz? 

40 - Başkalarına vazifelerini ha
tırlatmaktan çekinir misiniz? 

41 - Başkalarını kendi inandığı
nız şeye inanmağa teşvik eder misi
niz? 

42 - Çabuk konuşmaktan çeki
nir misiniz? 

43 - Yilklek sesle gülmekten çe
kinir misiniz? 

44 - Bqkalarile yüzlerine karşı 
alay etmekten çekinir misiniz? 

Psikolof 



G T AN 

Coban • B. Mustafa 1 

Karşllaşıyorlar 

Bu Hafta 

Güneş-G. Saray 
Karşılaşıyor 

2 Temmuzda Çarpışacak Olan Bu 
iki Pehlivandan Hangisi Kazanabilir 

Geçen gün Büyük Mustafanın Ço
ban Mehmetle güreşmek istediğini 

yazmıştık. Yan ağır siklet bir amatör 
güreşçinin sikletinden bir üstün arka 

daşını davet etmesini amatör usulü
ne muvafık bulmıyanlar da olmuştu. 

Önce itirazlara verdiğimiz cevapta, 
bilakis böyle rekabetlerin hem güreş 

çilerin mensup bulundukları klüplere 
hem de kendilerine faydalı olduğunu 
ileri sürmüştük. 

Mücadele sporlannda rekabet ve 
daimi hareket, alakayı celbetmek ha 

kımından olduğu kadar güreşçilere 

yeni bir hız vermek-bakımından da 
lüzumludur. Bir sporun halk arasına 

yayılmasına diğer memleketlerde o 
sporun profesyonel maçlan ·da yar-

dım eder. Bizde amatörün olduğu-ka 
dar, profesyonel güreşlerin seyrekli

ğinden herkes şikayetçidir. Durgun 

zamanlarda amatör güreşçilerin biri
birlerile böyle iddialı maçlarda karşı 

!aşmaları güreşçilerin isimleri üzerin 
de ayrı bir alakanın başlamasına ve 

binnetice güreş temaşasının revacına 
vesile verir. 

Bu hakikatleri anlayan Güneş, Ga
latasaray klüplerinin idare heyetleri 

karşılaşma arzusunda olan Çobanla 
Büyük Mustafa müsabakasının 2 tem 

muzda yapılmasına karar vermişler. 
Bu karar ilci klüp takımlannın ayni 

gün boy ölçüşmelerine çığır açmış, 

böylece düne kadar futbole inhisar 

eden binnisbe dar spor rekabeti gü
reşi de içine almış oluyor. 

Çoban - Muıtala gürefi ı 

Çoban Mehmet 

Hangiıi kazanır? 

B. l\lustafa 

Güreş müddeti amatör nizamname 

ye göre olacağına nazaran ikisinden 
birinin takatsiz ve nefessiz kalınası
na imkan yoktur zannındayız. Yalnız, 
o kısa müddet içinde tutulacak gü

reş temposunun nefes ve takat mese

lesini büsbütün Jeğiştirmesi, ihtima

lini hesaplardan hariç tutmamalıdır. 

İki taraf biribirini çabucak yenmek 

maksadile pek hızlı bir güreş açarlar 

sa, profesyonellere nazaran kısa zan

nedilen, müddet için de birinden biri 

iki saat güreşmiş kadar yorgun düşe

bilir. 

Çoban Mehmetle Büyük Mustafa- Maamafih biz, yekdiğerini tanıyan 
nın yapacakları güreş hakkında şim- Çobanla Mustafanın hesapsız ve yal-
diden kati bir tahmin yürütmek müş 
küldür. Yalnız şurasını açıkça kayde-

delim ki; Mustafa da Çoban da güreş 
çilik haaytlarının belki en sıkı idman 

lannı yapmaktadırlar. 2 Temmuzda 

herkesin önüne rakip olarak çıkacak 
bu kıymetli güreşçilerimiz biribirleri 

ni uzun zamandanberi tanırlar. Zayıf 
ve kuvvetli taraflarını ölçmüşlerdir. 
Kendilerine göre bir kararları var
dır. 

nız heyecana kapılmış bir şekilde, mu 

tatlan hilafına, bir süratle işe başlı-

yacaklarını zannetmiyoruz. 

Kanaatimizce, bu güreş te daha zi

yade hükmen galibiyetle neticelen e
cek bir müsabakadır. Çoban veya 

Mustafadan birinin sırtı yere gelerek 

mağlılp olması güç meseledir. Musta 

fanın rakibini yenmek üzere tatbikı-

ne alışık olduğu oyunlarla Çobanın Bize kalırsa, Çoban cüssece Musta 
faya epey faiktir. Yalnız yaşça biraz hayli ağır vücudünü çevirmesi müş 
geçkinliğini saklamak imkanı yoktur. küldür. Çoban için de, Mustafayı çe-

Kuvvet bahsinde, Mustafanın kollan virecek gibi seri ve şimşek hamleli 
demir gibi ise, Çobanın umumi kuv bir pehlivan diyemeyiz. 
veti Mustafadan ihtimal biraz da yük Son günlere yakın, iki tarafın id
sektir. Nefes kabiliyeti belki Musta- man vaziyetlerini tetkik ettikten son 

fanın lehinedir. Velhasıl milli takımın ra bir daha bu maç hakkında yazaca 

bu iki kuvvetli elemanı arasındaki ğlz. Bugünlük hesaplanmız, güreşin 
farklar birinin veya ötekinin lehine hamle farkile neticeleneceğine van-
büyük ölçülerle ayrılmamaktadır. yor. 

Muhafızgücünün 15 • • 
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Milli Küme maçlarının son haftası 
bu pazar nihayet buluyor. Bu hafta 
yapılacak karşılaşmalardan Beşiktaş

Altıklüp muhteliti, Güneş - Galatasa
ray maçı beş aydanberi devam eden 
Milli Küme müsabakalannın sonu
dur. 

Yapılacak karşılaşmalann en mü
himmi hiç şüphesiz ki Güneş - Galata 
saray maçıdır. Bir müddettir spor 
muhitinde Güneş - Galatasaray ma~ 
çına Güneşin takım çıkarmıyacağı ve 
bu yüzden maçın oynanmıyacağı şek 
linde dedikodular devam etmekte ise 
de yaptığımız tahkikata göre böyle 
bir şeyin mevzuu bahsolınadığını öğ 
rendik. 

Dün akşam toplanan ilci klüp mu 
rahhasları maçın teferrüatı hakkında 

görüşmeler yapmışlar ve hükmü tat 
bik etmişlerdir. Yapılan anlaşmaya 
göre maçı Adnan Akın idare edecek
tir. 

Tür~iye Serbest Güreş 
Müsabakaları için Büyük 
Bir Program Hazırlandı 
Güreş Federasyonu tarafından 4 - 5 

Haziranda Ankarada yapılacak Türki 
ye serbest güreş şampiyonluğu mü
sabakaları için büyük bir program ha 
zırlanmıştır. Bu programa göre mü
sabakalara iştirak etmek üzere Anka 
raya gelecek güreşçiler, müsabakalar 
dan evvel Başvekil Celal Bayarı ve 
Ankara valisi Nevzat Tandoğanı ziya 
ret edeceklerdir. Ulus meydanında 

büyük bir resmi geçit yapacaklardır. 
Müsabakalara iştirak edecek güreşçi
lerin sayısı doksana yaklaşmıştır. 
Müsabakaların cereyanının radyo va 
sıtasile bütün Türkiyeye bildirilmesi 
için tertibat alınmıştır. Ayrıca müsa 
bakalar filme çekilerek bütün sinema 
larda gösterilecektir. 
Güreş Federasyonu güreşçilerimi

zin Ankarada kalacakları müddet zar 
fında Ankarayı iyice gezmeleri ve ta 
nımaları için hazırlık yapmıştır. 

Gürefçiler dün hareket etti 
Ankarada yapılacak Türkiye ser

best güreş müsabakalarına iştirak et 
mek için seçilen İstanbul güreşçileri 
dün sabah milli güreş takımımızdan 
Salın Arıkanın riyasetinde Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Tamıvar Bu9ün Beıiktaşla 
Karşllaşıyor 

Pazar günü Fenerbahçeye, salı gü
nü de Peraya mağlup olan Rumanya
nm Tamşvar futbolcülerinin Galata
sarayla karşılaşmak arzuları iki mağ 
lı'.ibiyetten sonra Galatasaray tarafın 
dan kabul edilmediğinden Rumenler 
Beşiktaş klübüne müracaat 
bir maç teklü etmişlerdir. 

ederek 

Beşiktaşlılar bu teklüi kabul ede
rek Rumenlerle bugün saat 18 de Şe
ref stadında karşılaşmayı kararlaştır 
mışlardır. Rumenler bu maçtan sonra 
İzmire hareket edeceklerdir. 

Yddönümü 

1 Haziranda Muhafızgücü sporcuları, Gücün ku.

rolu§U11.U11. 15 inci yıldönümünü Ankarada çok 

parlak bir suretU kutlulamışlardır. Bu münase-

betle çok muvaffak bir geçit resmi ve muhtelif 
spor hareketleri yapılmıştır. Yukarıdaki resim

lE'f'~ bu spor hareketlerinin muhtelif safhalarını 

görüyorsunuz. 

Şu Garip Dünyada : 

Bir Çocuk 
Kaç Lira 
Eder? 

Londra mah
kemelerinden 
biri, bir çocu
ğun kaç para 
edeceği mese
lesini tetkik et 

-------
rrıiştir. ~ 

İsmi Hazela E 
Beyli olan küçük bir çocuğu, sokakta : 
oynarken bir otomobil çiğnemiştit'. : -Babası ölen çocuğu için 500,000 frank i 
tazın.inat istemiştir. Mahkeme ise ço
cuğun 70,000 frank ettiğini kabul ede 
rek kararını vermiştir. 

.. --Bisiklet • BaşbelC.sı 
* 

En çok m ikrop nerede 
nekadar vardır? 

Mikroplar hn 
vaya o kadar 
çok yayılmış

lardır ki onla
rın miktarını 

tayin etme!{ 
güçtür. Hesaµ 
edildiğine gö

re, dağ Üzerlerindeki havada bir m:-
lcap santimetrede 0-5 arasında, or
manlarda 42 ye kadar, ev içlerinde 

11,000, mekteplerde sınıf odalannda 
15.000 e kadar, istasyon, kahveha
ne, lokanta gibi toplantı yerlerinde 
400,000 den fazla ve büyük mağaJar-

da 2,000,000 ve bazı yerlerde de bir 
mikap santimetre hava içerisinde 10 
milyon mikrop vardır. 

* Amerikalı tJnivern teliler 
radyoyu çok seviyorlal" 

Amerikada 
Üniversiteler 
arasında rad
yo hakkında 

yap~lan bir an
kete göre, A
merikalı üni
ver<::it .. 1 ilerin 
yüzde 52 sinin radyo ma·kinesi var
dır. Üniversiteliler, haftanın 12 saa
tini radyo makineleri başında kon

feranslar, havadisler vesaire gibi hy 
dalı neşriyatı dinlemekle vakit geçi
rirler. 

Üniversitelilerin yüzde 65 i, ilan e
dilen programlara göre radyo dinler
ler. Yüzde 45 i ise gelişi güzel, rast 
gele istasyonları bulurlar. Yine üni-

versitelilreden yüzde 18 i de radyo 
makineleri işlerken çalışırlar. Yüzde 
38 i radyo dinlerlerken hiçbir şeyle 

meşgul olmazlar. Kalan yüzde 42 üni 
versiteli ise, rastgele radyo dinlemeyi 
severler. 

Ankara Sanat 
Sergis.nde 

(Ba.şı 5 ittcldeJ 

limesini okumakla çok mü~hassis 
oldum. 

Ş imdi bütün bunlan söyle
dikten sonra acaba sergi-

nin tenkit edilecek neleri var di-

ye düşündüm. Hepsini zihnimden 
tekrar geçirdim. Pek memnuniyet 

bahş intibalarımın arasında bir iki 
istifham işareti buldum: 

Cidden pek zarif beyaz organ

tinden ve işlemeli bir iki bluzdan 
maada elbise ve şapka kısmına 

zevk ve biçim hususunda biraz da
ha itina gösterilemez mi idi? 

Satılık olan eşyanın rağbetini 

artırmak için daha ucuza mal et
mek imkanları yok m u idi? 

Vilayetlerimizin kendilerine 
mahsus olan ve mahalli rengini ta
şıyan sanayiinden (ki hepsinin ayrı 
ayn mevcuttur) güzel nümuneler 
seçilip bize gösterilemez mi idi? 
mi idi? 

Bu suallerimin cevabını tekran
nı temenni ettiğimiz sergilerde 
genç, çalışkan, gayretli talebeleri
mizin vereceğini ümit ederim. 

Sözlerime nihayet vermeden ev
vel bu hayırlı müesseseleri kurup 

bu işleri meydana getirenlerin en 
büyüğünden en küçüğüne kadar 
ayrı ayn tebriklerimi sunmayı bir 
vazife bilirim. 

Bugünkü şeraitte bisikletin baş 
belasından hiç bir farkı yoktur. 
Vakıa bisikletin temin ettiği bir 

çok faydalar, birçok zevkler de var. 
Bunları inkar edecek değillın ... 

Fakat bisikletin bu faydalarına, 
bu iyi taraflarına rağmen, ben ken 
di hesabıma yine bisiklete hiç te 
taraftar değilim. Neden mi?. Diye 
ceksiniz!. Mesele benim için gayet 
basit: Ben bu bisiklet yüzünden 
çok ağır bir hastalık geçirdim. Si
zin anlıyacağınız, s1hhatim bozu~
du. Hastanelerden birinde tedavi 
görüyorum. 'Kasığımda kocaman 
bir fıtık peyda oldu. Bunun neti
cesinde belki de ben sakat kalaca
ğım. Kendi bisikletim beni bu hale 
getirdi.. 

Mesele şu: Dünyanın hali malUm. 
Bisikletini ilci dakika gözünden a
yırmazsın!.. Kaş göz arasında ça
larlar .. Bunun için, boş zamanlar
da, yani bisiklete binm.ediğin zaman 
larda, onu sırtına vurup taşımak
tan başka çare kalmıyor. 
Mağazalardan birine alış veriş 

için gidersin; bisikleti dışarıda bı
rakamıyacağına göre- onu içeri sok
mak icap ediyor .. Tabii içerisi ka
labalık ... Ona buna çarpıyorsun ! . 
Al sna bir rezalet. Veyahut ahbap 
larına hal ve hatır sornııya gidiyor 
su 1 aşırmır.;ınıarury l:rnnn.ıe"•ı ue 

ta oturduğun yere kadar sürükle
mek mecburiyetinde kalıyorsun!.. 

Hatta akrabalarına gittiğin za
man bile bisikletini yanına alınak 
zorundasın!. Çünkü maluma, bu
günkü günde insan akrabalarının 
ahlakına da güvenemiyor. Bisjkle-

tin şurasını burasını bozarlar, las
tiğini patlatırlar da "böyle ldi!,, 
derler; üstelik te seni yalancı çıka
n r lar ... 

Sözün kısası bisiklet iyi birşey 

değil vesselam. 

Size tuhaf birşey söyliyeyim mi? 
Bisiklet mi beni, ben mi bisikleti 
daha fazla taşıdım belli değil .. 

Eskiden, yani harpten evvel, bi
sikletleri sokakta bırakmak tecrü
besinde bulunmuşlardı .. Bisikletin 
ötesini, berisini kilitlerler, hatta 
iplerle falan bağlarlarmış.. Fakat 
nafile!.. Açık gözler bir kolayını 
bulup yine onu aşırırlarmış .. 

Bu tecrübelerden sonra insanlar 
akıllanmış .. Bisikletleri sırtlarında 
ve beraberlerinde taşımıya başla

mışlar .. 

Vakıa sağlam bir adamın bisik
letini sırtlayıp taşıması güç bir iş 
değil.. Fakat benim gibi hastalıklı 
bir insanın böyle bir zahmete kat
lanması mühim bir meseledir. 

Lüzumsuz tıraşlarla sizi yordu
ğum için belki bana içerliyeceksi
niz! .. Fakat aldırmayın!. Yazılarunı 
beğenmediğiniz zaman ben size az 
mı içerliyorum sanki?! .. 

Neyse ... Geçenlerde bana acele 
bir ruble lazım oldu. "Bir yerden 
gidip tedarik etmek gerek?,, diye 
düşündüm, hazır bisikletim de var 
dı. Hemen bisiklete atladım bir ar 
kadaşıma koştum.. Arkadaşım e
vinde idi; fakat gel gelelim. evde 
para yokmuş!.. Tabii işin peşini bı
rakmadım. Diğer bir arkadaşıma 

koştum ... Fakat işin fenası arka
daşımın biri üçüncü katta, diğeri 
ise 7 inci katta oturuyordu. Bisik
leti sallasırt ettim; merdivenleri 
tırmandım .. Tabii anam ağladı.. 

Para bulabilseydim yine iyi.. Fa
kat ne gezer. 

Hatırıma. teyzem geldi. Bari ona 
gideyim, dedim. Bisiklete atladım 
ve koştum. Aksi gibi teyzem evin 
altıncı katında oturmakta id i. 

Bisikleti omuzladım, altıncı ka· 
ta tırmandım.. Bir de ne bakayım 
kapıda bir kağıt asılı: "Dışan çık· 
tım; yanm saatte gelirim!" 

Ne denir?. "Kadının işi çıkmış!,, 
diye düşündüm. Fakat fena halde 
canım sıkıldı.. Baş belasını yine o
muzladım altı kat aşağı indim. 

Halbuki yukarıda beklemem la
zımmış .. Fakat sinirlendiğim için 
bunu akıl edemedim· Aşağıda, ka· 
pının önünde teyzemi beklemiye 
başladım. 

Çok geçmeden teyzem geldi.. Ta 
bil meseleyi ona açtım.. Üzerinde 
kafi miktarda parası yokmuş .• 

- Yukarı çıkalım1 vereyim, de
di. 

Baş belasını bir daha omuzla· 

dım. Dilim bir kanş dışan fırla
mıştı .. Fakat dişimi sıktım. Teyz&

min odasına kadar gelebildim. Pa· 
raları aldım.. Biraz elimi kolumu 
oynattım tekrar kendimi aşağiya 

bıraktım. 

Tam aşağı indim, bir de n.e ba
kayım: Cümle kapısı sımsıkı kılit· 
lenmiş .. Çünkü teyzemin oturduğu 
apartımanın usulünce cümle kapı
sı tam saat 7 de kapanırmış .. Bunu 
görünce dilim tutuldu. Bir tek ke
lime bile söylemedim. Tekrar baş 
belasını yüklendim.. Dişlerimi gı
cırdattım ve merdivenleri tırman· 
mıya başladım. 

Ne kadar merdiven çıktığımı bil 
miyorum. Adeta rüya içinde imi
şim gibi yürüyordum. Teyzemin 
oda kapısını nasıl çaldığımı hatır
lamıyorum. Meseleyi teyzeme an
lattım.. Arka kapının anahtannı 

aldı ve bu defa o taraf merdiven
lerinden inmiye başladım. 

Teyzem bana bakıyor ve halime 
kahkahalar!a gülüyordu.. Kaltak. 
sanki ortada gülünecek birşey var 
dı .. Fakat işte gülüyordu: 

- Yahu. dedi, su bisikleti yuka 
rıda bırakaydın olmaz mı idi? .. 

Yüzüm sapsarı kesilmisti. Tey
zem bu halimi görünce gülmektr>n 
vazgecti. Ben de sokağa çıktım. F'a 
kat yorı?unluktan sarhoş gibi idim. 

Bacaklanmda. bisiklete binecek 
kudret bile kalmamıştı.. 

Aradan zaman ,gecti. Ben hala 
hastayım .. O gündenberi bir türlü 
iyilesemedim. 

Maamafih Allah beterinden ko
rusun! .. Motosiklet sahiplP.rini dü
şünerek bayağı müteselli oluyo
rum .. Ya bu hergeleler kimbilir ne 
kadar zahmet çekiyorlar dive ak
lımdan geçiriyor, ve keyifli kevifli 
gülüyorum .. 

Sonra dahası var: Ya bizdekı a
partımanlar Amerikada olduğu ~i
bi 40 - 50 katlı olsaydılar o zamafl 
ne haltederdik!.. 

Herhalde hepimiz hastalıktan -
şu baş belası hastalığından kınlır 
giderdik. 
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Binicilerimizin 
Yeni Bir Zaferi 

(Başı 1 incide)) 

'Z 

Bugünkü Hindistan : 

oldu. Dünyanın en birinci süvarileri 
nin senelerden beri seçtikleri ve ye
tiştirdikleri çelik gibi atlarile boğuş
maları hakikaten seyredilecek bir 
manzara idi. 

Her ekip bir ah ile kaybettiğini 

diğer atı ile kazanmıya ve bu suretle 
nihai zaferi elde etmiye çalışıyordu. Hint Müslümanlarının 

Telikki ve Yaşayışları 
Müsabaka meydanında hatın sayı

lır 13 mani bulunuyordu. Oldukca 
zorluk verecek şekilde tertip edilmiş 
olan Parkurun güçlüğü şundan bem 
idi ki, müsabakaya iştirak eden 85 
süvariden ancak on altı süvari hata
sız olarak bütün manileri atlıyabil -
mişlerdi. eyit Ahmedin teceddüts lerine nereden bakarsanız 

bakınız, ister beğeniniz, ister be -
ğennıeyiniz, bir neticeye varıyorsu
nuz. Seyit Ahmet Hint müslüman 

dünyasının durgun sularına atılan 
ınuazzam bir kaya parçasına ben
ziyor, hala dalgaları devam ediyor, 
hala uyandırdığı hayat kudretli 
bir nabu gibi atıyor. Bunu Hindis 
tan seyahatinde içinden gördüm ve 
hissettim. 

Mektebin kendinden başlıyo -
rum: Bina, bahçe, talim heyeti ve 
talebe insana herhangi eski bir İn
giliz kolejini habrlatıyor. Bilhassa 
bahçe ..•. Yeşil çayırlar, gölgeli mu
azzam ağaçlar, oyun yerleri, mey
danlan ... Hepsi pek bakımlı. Kü .. 
tüphanesi çok zengin. 

Edebiyat ve felsefe an'anesi o
lan bir itina ile öğretiliyor. Yalnız 
İngiliz kolejindeki Yunan, Latin 
lisan ve ilimleri yerine burada 
Acem, Arap, hülasa şark harsının 
doğurduğu mevzular, f.akat bocala 
nn metodu yine İngiliz kolejini ta
kip ediyor. 

Fen ve teknik taralı vaktile bi
raz halü imiş. Seyit Ahmedin to
runu merhum Rus Mesut burada 
müdürlük ettiği zaman bu şubeye 
yeni bir hayat vermiş. Laboratuvar 
lar mükemmel bir hale sokulmuş, 
bu kısım daha ziyade Alman pro
fesörleri ve Almanyada tahsil et -
rn!ş yerli muallimler ve doktorla
rın elindedir. !}us Mesudu bir nok
tadan tenkit ediyorlardı, o da Arap 
ça tedrisatını bir Almana ver-

mesi" Hindistanda herhangi bir Al
man Arapça mütehassısından çok 
alim hocalar olduğunu iddia edi
yorlar. 

Bu mektebe merbut fakat hayli 
uzakta bir kız lisesi var. Fakat kız
lar hep "perde., , yani erkeklerle 
ihtilat etmiyor. Müdürleri İngilte
rede tahsil etmis ~~nç yerli bir ba 
yan. Yemeklerde Aligara geldi. Her 
halde o "perde,, den çıkmıştı. Ted
risat burada da İngilizce. 

Bir bahçe eğlencesi verdkileı 

zaman bir kısım kadın erkeklerle 
beraber oturdu, bir kısım ayrı o
turdu. 

İngiliz müesseselerini hatırla -
tan başka bir noktası da an'aneye 
istinat eden merasime verdikleri 
ehemmiyet. Merasim tabii kendi 
ha:vatlanndan doğma. 

Talebe birliği kendi binasında 

bir toplantı yaptı. Birçok nutuklar 
verdiler. Tabii ekseriyeti ordu li
sanında. Bana o ,J?Ün ordu lisanı 

çok güzel geldi. Ahengi biraz Fari
siyi hatırlatmakla beraber daha 
kuvvetli. 

Talebeve nutuk veren her hangi 
bir misafir kürsüye çıkar çıkmaz 
tepesine çiçek yağmıya başlıyor. 
O kadar ki, insan gözlerini kapamı 
ya mec'bur oluyor. Bu zarü mera
simi yapmak için toplantı salonu • 
nun tepe penceresine yığınlarla çi 
çek çıkarıyorlar. oradan aşağı atı 
yorlar. Esasen Hindistan her mi
safirini çiçekle karsılıvor bovnu
na üstüste Ç

0

i<'ek celenklerf takar. 
Talebe toplandığı bir odaya da 

beni davet etti, uzun münakaşalar 
yaptı. Yabancı olmak münasebeti
le pek karışmak istemedim. Dik
kat ettiğim sey şudur: 

Bu miinakaşalara hakim olan 
mevzu Hindu - Müslüman mesele
sidir. Bana Ali~arlı gençin zihni:ve 
ti, tutturduii:u "tez,. i<'in tehlikeli 
göründü. "Tez,. leri İslam harsını 
muhafaza etmek, İslam camiasını 
Hindulaştırmaktan kurtarmak. Bu 
zihniyet bir ekalliyet zihniyeti. ken 
dini aşa~ ,J?Örenlerin gürültü ile mü 
dafaa ettiği bir zaaftır. On asır ken 
dini Hindu alem.inde muhafaza et
miş bir har!lın bugün mağlup ol -
ma51ndan niçin korkuyorlar? Müs 
lfıman hanı ora~a Hindulannki ka 

Müslümanların fazla bulunduğu Delhi şehrinden bir manzara 

Yazan: 
Halide Edip 

Türkleriydi. Efganistandan ve kıs 
men Acemistandan başka hemen 
hepsi müstemleke haline gelmiş -
lerdi. Demek ki, yakın şark Türk
leri, arka kemiği en sağlam Müs -
Iüman millet olarak Seyit Ahme
din muhayyelesinde yer tutmuştur. 
Yani yakın - şark Türklerinin inkı 
lapları, terakkileri hariçten gelen 
bir zorla değil kendi iradelerile 
olmuştur. A. Toynbee bir eserinde 
yakın şark Türklerinin başka şark 
milletleri, bilhassa Müslümanlar 
için bir güneş işiği olduğunu söy-

lüyor. Yani Seyit Ahmedin cere

yanı bütün ehemmiyetine rağmen 

yine bir limonluk eseridir, harare

ti, ışığı sunidir. Yakın şark Türkü 
~~~~ .. ~W~~~i't+I~~"" kendi müstakil havasınaa, ikllmiıı 

llint şehirlerinden Pencap 

dar bütün memlekete şamil değil 
mi? Bilhassa bu memleketin tarihi 
ni tetkik eden garpli ve yerli muhar 
rirlerin vasıl olduğu bir netice, 
sorduğu bir sual var. Hinduizm 
kendi arasına düşen her medeniyet 
ve harsı kendine maletmiş, yut -
muş, bir tek temessül edemediği 
Müslüman harsı olmuştur. Niçin? 
Bu meseleye başka ye:rde tekrar te
mas edeceğimiz için burada kesi -
yorum. 

A ligar büyük konf_era.~s sa -
lonundan bin ikı yuz tale

beye bir arada bakan insan Seyit 
Ahmedin kıyafet hususundaki zev 
kini kabul eder. Talebenin arka -
sında dizlerine kadar inen yakadan 
aşağı önü düğmeli dar, siyah set
reler var. Ayaklarında beyaz pan
talon, siyah, rugan iskarpinler. 

Beni en çok başları düşündürdü. 
Kırmızı fes giyiyorlar. Acaba bunu 
sırf rengi için mi seçmişler? Bunu 
herkes sorabilir, çünkü Seyit Ah
met, başka Müslüman Hintliler gi
bi Türkiye sultanına Müslüman 
Hintliyi bağlıyan dini bir rabıtayı 
kabul etmemiştir. Bundan başka 

da Seyit Ahmet hareketile muasır 
olan "Tanzimat,, da pek başka bir 
ideoloji ile başlamıştır. Türklerin 
tanzimatını Fransız ihtilalinin dün 
yaya yaydığı fikirler doğurdu. Ya-
ni esasından la.icdir. O halde Türk 
!erin o zaman giydiği fesi niçin in
tihap etmiştir? Bu suali sorunca in 
san ister istemez "psikolojik" bir 
hadise karşısında olduğunu derhal 
hissediyor. 

Seyit Ahmedin cereyanı zama -
nında mütecaviz garbin tamamen 
istismar etmediği, edemediği bir 
tek Müslüman millet yakın şark 

de teceddüt yapmış, iyi kötü nesi 

varsa kendi iradesile vücut bul -
muştur. 

İşte seyit Ahmet onun için ken
di zamanındaki yakın şark Türkü
niin başlığını talebenin başına ge
çirmiştir. Seyit Ahmet mektebini 
bugün açsa talebeye Türkün bugün 
giydiği başlığı giydirecekti. Mese
le bu başlığın şekli değil onun Se
yit Ahmedin kafasında üade ettiği 
şey: İstiklal hasreti! 

Köy Kalkfnması 
lç·n Yeni 
Çalışmalar 

Zile, (TAN) - İlçebaylık bu sene 

köy kalkınrnasiyle daha fazla uğraş

mak için hazırlıklarda bulunmakta
dır. 

Buradan 10 kilometre uzakta kain 

ve her tarafı çamlık olan, halk arasın 

da "Şeyh Ahmet Dede,, diye anılan 

yerin sayfiye ittihazı, bunun için la
ıım .gelen tesisatın yapılması düşü

nülmektedir. Evvela "Şeyh Ahmet 

Dede,, ye yol yaptırılacaktır. Sonra 

orada barakalar ve çadırlar kuruls.

cak, köylerden 400 - 500 kimsesiz 

çocuk getirilip köy bütçelerindeki 

sağhk tahsisatiyle 2 - 3 ay kadar 

beslenecektir. 

Köylerde Sıhhi Tertibat 
Zile, (TAN) - Bütün köyler için 

kendi büdcelerinden birer ilaç dola
bı yaptırılmış, içlerine reçetesiz kul
lanılacak ve müstacel tıbbi müdahale 
lere yarıyacak ecza konularak ~~y
lere gönderilmiştir. Dispanserimizde 
bir sene de 1758 hasta muayene ve 
270 hasta tedavi edilmiştir. Belediye 
doktoru da bir sene de 824 hasta mu
ayene etmiş, 488 fakir hastanın ila
cı belediyece parasız verilmiş, 32 has 
taya maddi yardımda bulunarak has 
tanelere gönderilmiştir. İlçemizin 

nüfusu arttığı, daha ziyade çocukla
rın ve elli yaşını aşkın olanların öl
düğü görülmektedir. 

Bu hatasız atliyanların beşi Türk, Kumlar üstünde bir istirahat saati 

~~.~~:~np:ı~~:a~.n~ıi~ii~i~~!:~~: · ~rı·kofar i ı::'abrı·kaları 
1ı idi. Bizden, teğmen Saim Polatkan 1. ~ 'J r ~ 
(Ok ile), teğmen Avni Karaca (Rüz- Hı l il l M 
~ar il:), asteğrn~n İhsa~ Akal (E.fe) arı arı ayo 
ıle, Yuzbaşı Eyup Öncu ('Ünal) ıle, 

asteğmen Kudret Kasar da (Kasırga) l l Ed • l 
ile hatasız yaptılar. ma ıyor ar 

Bu.günkü müsabakada bilhassa na 
zarı dikkati celbeden nokta, bu sene 
ekibe yeniden dahil olan genç subay 
larımızın az zamanda gösterdikleri 
terakki ve hepsinin birden tasnife 
dahil olmak suretile kazandıkları mu 
vaffakıyettir. Müsabakada Almanla
rın en meşhur binicileri olan Hasse. 
Mom, Brikman, Fransızların, en mi.i
him müsabakalarda isbatı vücut P

den en meşhur at ve binicilerinin de 
dahil bulunduğu bir müsabakada bu 
güzel dereceleri almaları, istikbal 
için kendilerine yüksek vaitlerde bu
lunuyordu. 

Müsabakanm birinci safhası hittik
ten sonra bu hatasızlan da dereceye 
koymnk için müsabaka programı mu 
cibince baraj yapılacaktı. Yani ma
niler biraz daha yüksclttirilerek yal
nız altı mani üzerinden tekrar birer 
defa atlıyacaklardı. Baraj denilen bu 
ikinci seçimde de hatasız yapanları 
artık zaman tasnif edecekti. Daha 
doğrusu kim bu altı manii hatasız o
larak en az bir zamanda atlarsa bi
rinciliği o kazanacak ve kupayı ala
caktı. 

Bu ikinci secim miisbak:tst herke
si yerinden fırlatacak kadar mütht~ 
bir helecan veriyordu, o kadar cetin 
oldu. Herkes bu altı manii yıldırım 
gibi gecmek istiyordu, fakat bu koşu 
asla manisiz düz bir kusuya benze
mez, atın sürati arttıkca manileri ha 
tasız atlamak icin sanat ve meharet 
te o kadar çok kendini gösteriyordu, 
atın kabiliyeti de mühim rol oynu -
yordu. Bunların hep~ini bir ara:va 
getirenin muzaffer olacağına şüohe 
yoktu. Gerek bizim gerek diğer ekiµ 
lerin büti.in subayları, azami kud -
ret ve maharetlerini sarfediyorlardı. 

Hemen bütün subaylar hatasız y:ı 
pıyorlardı. Fakat zamanda fark gös 
teriyorlardı. En son dakikaya kadar 
birincilik Alman teğmen fBrinc!ı::

mann) nm bindiği (Oberst) ismindeki 
atta idi. altı manilik parkuru (25) sa 
niyede yapmıştı. El programlanna 
göre bizden teğmen Saim Polatkan 
(Ok) ismindeki atı ile en son parkuru 
kapacaktı. 

Brikman'n yaptığı 25 saniyeden 
daha seri bir parkuru çok kişi -
ler imkansız görüyor ve birinciliğin 
her şeye rağmen Almanlarda kala -
cağını tahmin ediyo~du. Nihayet Ok 
ile Saim görünoü, ba<:lamak icin isa
ret zili çaldı. Ok h:ıkikaten çelik bir 
ok gibi, otomatik kronometrenin baş 
langıç kılını kopardı ve manileri o
lanca süratine ra_ğmen muvazeneli 
bir vaziyetle evvela bir istikamette 
olan iki manii gecti, seri ve kısa bir 
dönüş yaparak üçüncü dik parmak
lık manii de hatasız atladıktan son -
ra tekrar kısa bir kavis, dördüncü ve 
beşinci manileri yüksek ve uzun bir 
yayılma ile pii.rüzsiiz gectikten son
ra geniş sol hend<'k maniine hücum 
etti. Bunu da hakikaten ok olduğunu 
göstererek yıldırım gibi atladıktan 

sonra otomatik kronometrenin mu -
vasalat kılım kopardı, kronometre 
243/ij i gösteriyordu, birinciliği al -
mıstı. 

Biraz sonra Türk bayrağı zafer di
reğine çekildi, hatasız yapan süvari 
lerin on altısı da tasnife dahil ola -
rak mükafatlarını almak üzere saha
ya çıktılar. Birinciye kupa makamın 
da büyük bir hediye diğerlerine de 
mükafatları ve rozetleri tevzi edildi. 
Birinciliği Türkler kazanmış diye 
bütün Varşoyaya yayıldı ve bundan 
bütün Varşovalıların sevindiği de 
cidden göze çarpıyordu. 

85 süvari içinde; mükafat kazanatı 

Mendilini yüzünde dolaştırdı, te
rini sildikten sonra, yorgun, sıcak
tan bunalmış bir tavırla devam et 
ti: 

- Mütareke senelerinde idi. Bir 
çok memleketlere akın eden Varan 
gel ordusuna mensup beyaz Rus
lar !stanbulu da dolduruyorlardı. 
Bu beyaz Ruslar İstanbula neler ge 
tirmedi ki? Eroin. kokain, bar, ka
feşantan, kumar. tombala... Daha 
neler, neler ... İşte plajı da onlar 
getirdiler. 

- Daha evvel İstanbulda plaj 
yok muydu?. 

Bir 15.hza düşündü: 
- Ha .. ne söylüyorlar .. evet, plaj 

vardı. .. Vardı amma, işleten yoktu. 
Denize girenler çok azdı. O vakte 
kadar deniz hamamları vardı. O
rada girilirdi. 

Plaj ve deniz hamamları hika
yesi uz yacaktı. Sevimli ve baba 
can rn\lhatabıma: 

- Bunları sonra yazacağım, de 
dim ... Asıl öğrenmek istediğim şu 
mayo işi idi... 

- Affedersiniz, daldım... Evet 
bu plaj hikayelerini sonra anlatı
rım, size .. anlatsam da dinleseniz .. 
Öyle şeyler var ki bende, yemez, 
içmez, uyumaz, beni dinlersiniz. 

Sonra, birden ciddileşti; başını 

sola çevirdi: 
- Şu dar yokuşu görüyor mu

sunuz ... İşte orada bir fabrika var. 
Şimdi oraya gideceğiz ... Sizi şeker 
gibi bir adamla tanıştıracağım ... İs
tediklerinizi alacaksınız ... 

Büyük bir demir kapıdan girdik. 
Han gibi, loş, küf kokulu bir yer 
di.. Karanık merdivenler çıktık. 

Karşımıza gelen ilk kapıdan dal
dık. Köşede yin€ şişman, fevkala
de meşgul görünen, mütemadiyen 
ter döken bir adam oturuyordu ... 

Bu zatı bir saatten fazla dinle
dim. Meğer, mayoGuluk, bizde de 
hatırı sayılır bir sanat şubesi hali
ne gelmiş .. Mayo yapan müessese
nin sahibi: 

- Mayıs ayı bizim için mayo a
yıdır, diye söze başladı. Sonra u
zun uzun anlattı: 

- İlk zamanlar bu işin farkın
da değildik. Sonra, bir de baktık 
ki, müthiş kazançlı bir iş .. Mağaza 
lar, dükkanlar harıl harıl mayo so 
ruyorlardı. Evvela erkekler için 
deniz donları yapmaya başladık. 
Bunlar, ilk zamanlar, iplik tiresin
den idi. Sonra yün, yünle pamuk 
karışık donlar yaptık. Kadınlar i
çin mayo yapmaya başladığımız en 
faal seneler 10 - 12 yıl evveldir, 
denebilir. Şimdi, her sene, işimiz 

tasnif dereceleri şu suretle ilan edil 
miştir. 

Birinci Türk (Saim Polatkan Ok 
ile) ikinci Alman teğmen Brik -
man (Oberst ile), üçüncü Belçika~ı. 

dördüncü Fransız, beşinci Rumanya 
lı, altıncı teğmen Avni Karaca (Rüz 
gar ile), yedinci Fransız, sekizind 
Belçikalı, dokuzuncu Polonyalı, ~ 
nuncu Alman, on biri~i Alman, on 
ikinci Fransız, on üçüncü Fransız, on 
dördüncü İhsan Aka! (Efe ile), on be 
şinci yüzbaşı Eyüp Öncü ('Ünal ile\, 
on altıncı Kudret Kasar (Kasırga 
ile). 

gittikçe artıyor. Çünkü, denize gi 
renler çoğalıyor. 

- 1stanbulda her mevsimde ne 
kadar mayo satılır?. 

- Her sene artıyor. Geçen yılki 
rakamları bu sene için söyleyeme
yiz. Anadoludan da bir mikdar çek 
meye başladılar. Ege ve Akdeniz 
sahilleri de mayo kullanıyor. En 
iyi mayo yündür. Halis yün paha 
lıdır. Size beş liraya, on liraya bir 
mayo verirler ve yündür, derlerse 
inanmayınız, karışıktır. 

- Kaç liraya kadar mayo var? 
- Mayosuna göre .. Üç liradan 

tutunuz da 20 - 30 liraya kadar ma 
yo var. Fakat, en çok sarfedilen 
5 - 10 lira arasında olanlardır. Bir 
mevsimde 10 binden fazla mayo 
sarfedilir. Fakat, mayo, bizde he
nüz umumi bir ihtiyaç halinde de 
ğildir. Mes~a QU sene aldığ'ıJtız bir 
mayoyu birkaç sene kullanırsınız. 
Baıı kadınlar, her mevsim mayo 
değiştirir. En pahalı olanlar da ka 
dın mayolarıdır. 

Müessesenin sahibine moda hak 
kında da bir iki sual sordum. Gü
lerek dedi ki: 

- Modayı takip edenler fazla 
değildir. Fakat, biz takip ederiz. 
Her sene Avrupa plajlarındaki mo 
daya göre, mayolar yaparı7.. Renk 
te, biçimde, dokunuşta değişiklik 
olur. Kadın mayoları gittikçe de
kolteleşiyor. Dekolte mayolar da
ha sıhhidir. Tuzlu suyun ve güne
şin tesirleri şüphesiz daha fayda
lı olur. 

Bu sene yaptığımız mayolar için 
de çeşit olanları var. Renkleri de 
muhtelif .. Biraz tetkik yaptık .. Ga 
liba, bu yıl ~iyah mayolar Avrupa 
da moda imiş. Siyahın üzerine be
yaz bazı hatlar, şeritler konuyor-
muş. 

Plaj mevsimi, malum ya, hem eğ 
lence, hem spor, hem istirahat mev 
simidir. Size plijların terbiyevi ta 
rafını söyliyeyim. Buna inanınız. 
Plaj ve deniz hayatı başlıyah, in
sanlar daha çok sıhhatlerine, vü
cutlerine düşkün oldular. Öyle ka 
dınlar biliriz ki, ilk aldıkları ma
yodan, birkaç sene sonra, yarı dar
lıkta mayo aramışlardır. Bu ka
dar zayıflamışlar, vücutleri tena
süp kazanmıştır. Aksi takdirde, 
hantal bir vücutla katiyen elalemin 
içine çıkamazsınız. Plajda dikkat 
ediniz, şişmanca bir adam veya bir 
kadın görseniz, gayriihtiyari gül
meye başlarsınız 

Yanımdaki plaj mütehassısı (!) 

yine dayanamamıştı. Kahkaha ile 
gülüyordu. Koca göbeğini hoplata 
hoplata: 

- İnsaf buyurun, bayım, dedi... 
Mesela beni mayo ile kumlarda do 
laşırken bir tasavvur edin .. Gül
mez misiniz?. 

Fabrikacı da, ben de, kendisine 
bakıyorduk. Dudaklarımızda hafif 
bir tebessüm dolaştı. 
Artık kalkmak zamanı gelmişti. 

Aşağıdan, işleyen tezgahların se
si geliyordu. Teı.gahlar hiç durma 
dan mayo dokuyorlardı... Merdi
venlerden inerken, yarı açık bir ka 
pıya gözüm ilişti İ~çi gene: kızlar, 
şarkı söyliyerek, hazırlanan mayo 
ları kucak kucak taşıyorlardı. 
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Kulağınıza Küpe Olsun 1 

SENFONİLER: 
.Bilkreş: Radyo orkestrası, 22 MllAno, 
Torlno: Karışık musikili neşriyat. 22.10 
Peşte: Orkestra (Waıner, Schubert, Jer 
ıer v.s.). 22.45 Bilkreş: Lokantadan kon 
ser nakli. 23.30 Viyana: Kflçük orkestra 
konseri. 23.40 Roma, Bari: Koro konse
ri. 

RESİTALLER: 
SENFONİLER: 

10 Berlln kısa dalgası: Berlln fllhar
monlsi (Beethoven). 14.45 Roma kısa 
dalgası: Senfonik konser. 

19.15 Roma kısa dalgası: S~nfonlk kon
ser. 12 Lfıypzig: Senfonik konser. 22 Mi
lano, Torino: Senfonik konser. 

HAFİF KONSERLER: 

10.45 Berlin kısa dalgası: Piyano kon
seri (Schubert). (11: Viyolonsel resita
li). 14.45 Roma kısa dalgası: Piyano kon
~rl. 17.15 Berlln kısa dalgası: Viyolon
sel 'konseri. 18.30 Ostrava: Şarkılar, ha
fif havalar. 18.30 Berlin kısa dalgası: 

HAFİF K ONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Musildll pa. 

zar selAmları. (8.15: Keza). 9.15 Şiir ve 
halk şarkıları. 10.30 Berlln muzlka. 13 
Berlln kısa dalgası: Hafif konser (14.15: 
Devamı). 13.25 Bilkreş: Julea orkestra
sı. (14.30: De\•amı). 16 Peşte kısa dalga
sı: Karışık, muslldll program. 17.45 Ber
lin kısa dalgası: Neşeli akşam musikisi 
(18.50: Devamı). 18.35 Bn1no, orkestra, 
Sopran. 19.15 Bükreş: Askeri bando. 19.15 
Berlln kısa dalgası: Bando muzlka. 19.50 
Peşte: Orkestra konseri. 20 Bükreş: Rad
yo orkestrası. 20.20 Ostrava: Radyo fil
mi (Şarkılı, enstrümantal). 20.45 Roma, 
Bari: Karışık musiki. 20.45 M!Uıno, To
rlno: Keza. 21 Belgrat: Büyük radyo or
ketrası. 21.10 Bilkreş: Akşam konseri. 
21.30 MilAno, Torino: Karışık plAklar. 
22.30 Bilkreş: PlAk konseri. (23.15: Ke
za). 23.30 Viyana: Gece musikisi. 23.30 
LAypzlg: Gece konseri. 

-OPERALAR, OPERETLER: 
17.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

lardan bir perde. 19.30 Prag: Çek opera 
lanndan parçalar ($metana, Novak, Du 
orak). 20.35 Peşte: Bir operet temsilinin 
nakli. 21 Viyana: Milöcker'in "Bettels
tudent,, opereU. 22 Roma, Bari: Rossinl
nln "İ'taliana'ın Algerln operası. 

ODA MUSİKİSİ: 
13.15 Roma kısa dalgası: Gitar'-- Şar

kı diletl. 18.30 Roma kısa ılalgası: Oda 
musikisi konseri. 21.30 Floran.s, Napoli: 
Hafif oda musikisi. 
RESİTALLER: 

l 1 Berlin kısa dalgası: Org muslkisl. 
11.45: 12.15 Roma kısa dalgası: Güzel İ
talyan şarkıları. 18.30 Peşte: Zimbal re
sitali. 19.45 Berlin kısa dalgası: Erna 
Sack tarafından şarkılar. 21 Uypzlq: 
NeJell şarkılar. 22.10 Prag: Strauss'un 
şarkılarındıın. 23 Bertin kısa dalgası: 
Org resitali. 23.20 Belgrat: Org konseri. 

D ANS MUSlKfSt: 
23.30: Florans, Napoli. 24.15 Peşte. 

MUHTELİF: 
19.10 Bari, Roma kısa dalgası: Arapça 

musiklll program. 20.37 Bari: Türkçe 
musikili neşriyat. 21.15 Bari: Yunanis
tan için musikili neşriyat. 

i 
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Pazartesi, 6. 6. 1938 -........... ,. ,...,..,,..,_.,. ~ 
SENFONİLER: 

22 Roma, Bari: Senfonik konser (Man
fredinl, Haydn, Montanı1 Paribeni, Glu 
ranna, Toni). 
HAFİF KONSERI~ER: 

7.10 Berlin kısa dalgnsı: Neşeli popu
rl (8.15: Devamı). 9.45: Plıik konseri 
10.15: Neşeli program. 12 Berlin kısa dal 
gası: Eski karıısık havalar. 13 Berlin kı
sa dalgası: Ham musiki konseri. 13.25 
Bil kreş: Stefanescu orkestrası ( 14.30: 
Devamı). 15 Berlin kısa dalgası: Bando 
muzlka. 15.30: Cocuk korosu. 16 Berlln 
kısa dalgası: PlAkltı neşeli musiki. 16.45 
Roma kısa dalgası: Karışık musiki kon
seri. 17.15: Hafif musiki. 17.45 Berlln kı 
sa dalgası: İş sonu konseri (18.50: Deva
mı). 18.35 Brilno: Orkestra, Sopran te. 
nor. 19 Bratlslava: Radyo orkestrası. 19 15 
Bükreş: Plak konseri. 19.45 Peşte: Çigan 
orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası: Neşe
li musikisi konseri. 20.15 Bllkreş: Rad
yo orkestrası. 20.40 MilAno, Torlno: Ka
rışık musiki. 21.05 Romanya uzun dal
gası: Plaklarla İspanyal musikisi. 21.1 '5 

OPERALAR, OPERETLER: 
20.10 Viyana: Opera ve operetlerden 

parçalar. 20. 30 Uıypzlg: Drest opera
sından "Margarete,. operasını nakil. 20.:rn 
Prag: Verdinin 'Alda,. operası. 21 Bel
grat: Operada verilecek temsllin nakli. 
22.10 Bilkreş: Opera havaları (Leonca
vallo, Mouırt. Wagner v.s.). 

ODA MUSİKİSİ: 
9.15 Berlin kısa dalgası: Yaylı sazlar 

kuarteti. 12.!5 Roma kısa dalgası: Triyo 
konseri. (13.15: Oda musikisi). 20.20 Os 
trava: Cıız kuarteU. 22.20 Bratislava: 
Yaylı Metlerle oda musikisi konseri. 

RESİTALLER: 
11.45 Berlin kısa dalgası: Artistik kü

çük konser. 16.30 Berlin kısa dalgası: 
Erna Sack tarafından şarkılar. 18.30 Ber
lln kısa dalgası: Schubert'ln şarkıların
dan. 19.30 Prag: Çek sesli filmlerinden 
parçalar. 19.45 Belgrat: Halk şarkıları. 
21.30 Berlin kısa dalgası: Viyolonsel kon 
seri. 23.30 PCite: Plaklarla İtalyan şar
kıları. 23.35 BraUslava: Slovak halk şa: 
kılan. 

DANS MUSİKİSİ: 
21.30: Tlorans, Napoli. 24 ın· Pact ... 

MUHTELİF: 
19.10 Bari: Musikili Arapça neşnyat. 

20.37 Bari: Tiirkçe musikili program. 
21.15 Bari: Rumen musikili program. 
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SENFONİLER: 
17.15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon

ser. 21 Laypzlg: Senfonik orkestra ve 
enstrllmantal sololar. 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli sabah 

konseri. (8.15: Devamı). (9.30: Hafif mu 
siki). 12 Berlin kısa dalgası: Hafif mu
siki, 13: Keza 14.15: Keza. 13.25 Bilkreş: 
PUik konseri. (14.30: Devamı) . 17..10 
Bratislava: Eğlenceli musiki . 17.45 Ber
lin kısa dalgası: iş sonu konseri. (18.50: 
Devamı). 18.30 Roma kısa dalgası: Ha
fif musiki ve şarkılar. 19.17 Bükreş: PUik 
konseri. 19.20 Prag: Fok orkestrnsı. 20.25 
Brüno: Bando mul'ika. 21 'Brlino: Şar
kılı, muslklll program. ıı.ı~ BU'kr. • 'Ko 

ro havaları. (uzun dalga). 21.15 Bükreş: 
Orkestra. 21.50 Florans, Ndpoli: Radyo 
orkestrası. 22.15 Viyana: Orkestra, piya 
no, keman. 22.20 Bratislava: Enstrüman
tal konser. 22.45 Belgrnt: Pltıklar. 22.45 
Bükreş: PlAk konseri. 23.20 Belgrat: PlAk 
23.30 Viyana: Gece musikisi ve Mando
lin kuarteti. 23.35 Peşte: Çigan orkes-
trası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
13.15 Roma kısa dalgası: İtalyan lirik 

operalanndan bir perde. 20.30 Peşte: Mo
zart'ın "Cosi fan tutte,, isimli operası. 

21.30 Berlin kısa dalgası: Opera akşa

mı. 22 Milano, Torino: Rossinlnin bir 
operasını nakil. 

ODA MUSİKİSİ: 
12.15 Roma kısa dalgası: Oda musi

kisi konseri. 21 .30 Be]grat: Oda musikisi 
trlyosu. 22.25 Ostrava: Erkek seslerlle 
kuartet. 22.45 Berlln kısa dalgası: Oda 
musikisi konseri. 23.30 Viyana: Mando
lin kuarteU. 

Piyano ve gamba musikisi. 19.05 Bel
grat: Keman konseri. 20.20 Bilkreş: Man
dolin orkestrası. 20.25 Brüno: Bando mu 
zika. 21 Belgrat: Halk şarkıları. 21.30 
Flornns, Napoli: Piyano konseri. 23.15 
Prag: Piyano - Keman konsertosu 

DANS MUSİKİSİ: 
20.30: MiUıno, Torino. 23.30: Uıypzlg. 

MUHTEl.İF: 
19.10 Bari: Arapça musikill program. 

20.37 Bari: SözlU Türkçe neşriyat. 21.15 
Bari: Rumca sözlil ve musikili program. 

'".......,"'.....,.... '"""'"'"' ,,._,~ 
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SE~FONİLER: 

18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser: 22.25 Prııg: Senfonik konser (Beet
hoven). 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık kon

ser. (8.15: Devamı). 13 Berlln kısa dal

gası: Hııflt musiki konseri. (14.15: Ke

za). 13.23 Bilkreş: Tandin orkestrası. 

16.45 Berlin kısa dalgası: Küçilk musi
ki şarkıları. 17.45 Berlln kısa dalgası: İş 

sonu konseri. (18.50: Devamı). 19 Ostra

va: Köylü bandosu (19.30: Devamı). 19.20 

Prag: Fok orkestrası. 19.30 Brüno: Plak 

konseri. 20 Berlln kısa dalgası: Dinleyi

cilerin istedikleri havalar. 20.05 Peşte Cl 

gan orkestrası. 20.25 Bratislava: Şarkı, 

solo, orkestra. 21.05 Bratislava: Orkestra 
konseri. 21.15 Peşte: Radyo orkestrası. 

21.25 Brilno: Orkestra, piyano, koro. 21.45 
Berlln kısa dalgası: Karışık program. 
22 Viyana: Hafif musiki konseri. 22.40 
Milfıno, Torlno: Konserto (Debussy, 
Albenlz, Corelli v. s.). 22.45 Roma, Ba
ri: Bando muzlka. 23.30 Uypzig: Gece 
musikisi. 23.35 Prag: Orkestra. 23.40 
Peşte: Orkestra konseri. (Bellini, Wal
dteugfel, Lehar v. s.) . 

OPERAl ,AR. OPERETLER: 
13.15 Roma kısa dalgası: Bir lirik n

peradan bir perde. 21.30 Floran~, Napo
li: Mancini'nin "Parigi ehe dorme,, ope
reti. 

ODA l\IUSİKlSİ: 
ll.15 Derlfn--'kısa dalgası: Ruçük oaa 

musikisi konseri. 13.15 Roma kısa çial
gası: Triyo Ronser. 22.45 Berlin kısa dal
gası: Oda musikisi konseri. 

KESİT ALLER: 
9.45 Berlin kısa dalgası: Piyano ve 

gamba musikisi. 14.45 Roma kısa dalga
sı: Şarkılar. 15.15 Berlin kısa dalgası: 

Franz Schubert'in eserlerinden piyııno 

konseri. ( 15.45: Tenor tarafından şarkı
lar). 18.30 Berlin kısa dalgası: Piyano 
konseri. 19.15 Bratislava: Piyano !le Çek 
eserlerinden. 21 Belgrat: Plyııno konse
ri. 22 Roma, Bari: Şarkı resitali (Orkes
tra re!akatile). 22.30 B.elgrat: Muhtelif 
şarkılar. 22.45 Peste: Viyola ve gamba 
solo. 23 .30 Viyana: Şarkılı konser. 

DANS MUSİKİSİ : 
12 Berlin kısa dalgası: Vals. 18.40: Peş 

te. 23.30: Florans, Napoli. 
19.10 Bari ve Roma kısa dalgası: Mu

sikili Arapça neşriyat. 20.37 Bari: Tür"!c 
~e musikili program. 21.15 Bari: Yuna
nistanıı mahsu~ musikili program. 

A 

7.10 Bertin kısa dalgası: Karışık mu
siki konseri. (8.15: Keza). (9.30: Artis
tik neşriyat). 12.15 Roma kısa dalgası: 

Hafif musiki konseri. 13 Berlln kısa dal 
gası: Hafif musiki (14.15: Kezn). 13.25 
Bükreş: Plak konseri. (14.30: Devamı). 
15.15 Berlin kısa dalgası: Neşeli neşri
yat (Şarkılı). 17 Berlin kısa dalgası: As
keri bando. 17.45 Berlin kısa dalgası: fş 
sonu konseri (18.50: Devamı). 18.30 Peş 
te: 19.20 Prag: Mnrş ve marşlar. 19.:ıO 

Peşte: Plllk konseri. 20 Berlln kısa dal
gası: Askeri bando. 20.30 Roma, Bari, 
vesaire: Karışık muslld konseri. 21 Bel
~t: Koro konseri. 21.30 MUilno, Torino: 
Cetra orkestrası. 21.30 Brilno: Askeri 
bando (İngiliz eserlerinden). 21.55 Prag: 
Orskestra konseri. 22 Belgrat: Biiyillc 
radyo orkestrası. 22.20 Viyana: Hafif 
musiki (Strauss, Zlerer, Lehar). 23.15 
Prag: PlAk konseri. 23.20 Belgrat: Bü
yük radyo orkestrası. 23.25 Peşte: Ra::l
yo orkestrası. 23.30 Viyana: Gece konse
ri. 

OPERALAR, OPERETL ER: 
14.45 Roma kısa dalgası: Lirik opera

lardan bir perde. 18.30 Roma kısa dalga
sı: Bir J)i!rde lirik opera piyesi. 20.35 
Bükreş: Operada verilecek piyesin nak
li. 21 Peşte: Verdi'nin "Otello,, operası. 
22 Roma, Bari: Bcllini'niıı "La sonnaın
bula., operası. 

DANS MUSİKİSİ: 
l2 Berlin kısa dalgası: Odn musikisi 

konseri. 16.30 Berlin kısa dalgası: Kü
çük oda musikisi konseri. 22.15 Berlin 
kısa dalgası: Piyano triyosu. 23.20 Lli
ypzlg: Harpa kenteti. 

RESİTALLER: 
11.15 Berlin kısa dalgası: Rol! Dict

rich tarafından şarkılar. 17.15 Roma kı
sa dalgası: İtalyan şarkıları. 18.30 Peşte: 
Piyano resitali. 18.40 Prag: Keman kon
seri. 21 Viyana: Sopran, tenor, bariton. 
21.30 Bratislava: Piyano balladları (Su
chon). 

DANS MUSİKİSİ: 
19.15: Bilkreş: 23.30: Florans, Napoll. 

MUHTELİF: 
19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: A

rapça musikili program. 20.37 Bari: 
Türkiye için musikili program. 21.15 
Bari: Yunanistan için musikili program. 

~,,,._ """''"' " ',.. ' ' '"' ~ 
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12.15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser. 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Hafif musiki 

(18.15 devamı) . 9.45 Berlln kısa dalga
sı: Askeri bando. 11,45: Karışık prog
ram. 13 Berlin kısa dalgası : Hafif musi
ki (14.15: Devamı). 13.25 Blikreş: PIAk 
konseri (14.30: Devamı). 19.15 Blikreş: 
PIAklar Romen musikisi. (Uzun dalga). 
19.20 Prag: Fok orkestrası. 20.10 I..fıyp
zlg: Karışık eğlenceler. 20.15 Peşte: Ci
ga,n orkestrası. 20.30 Romıı, Bari: Kan. 
şık musikisi. 20.35 Brntislava: Askeri 
bando muzika. 20.35 Milfıno, Torino: Ka
rışık plAklnr. 21.30 Belgrat: Avrupa kon 
seri. (Muhtelif merkezler tnrııfındnn na
kil suretiyle neşredilecektlr). 22.45 Ro
ma, Bari: Konserto (Grleg, Bonnard 
Magrini). 22.45 Belgrat: Pldk konseri. 
23 Bilkreş: Lokantadan konser nakli. 

Kullanmakla Kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gnpı geçınr. Harareti ıür'atle düt ürür. 

Baş, dif, ıinir, mafsal, adale ağnlah ancak GRlPlN 
a lmak ıuretile çarçabuk defedilebilir. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. ismine dikkat. ı 
Taklidlerinden sakınınız. 

OPERALAR, OPERETLER: seri. 22.45 Bükreş: Lokantadan konser 

13.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera- nakli. 
lnrdan bir perde. 111.15 Berlin kısa dal- OPERALAR, OPERETLER: 
gası: Opera musikisi. 20.25 Viyana: D'Al 12.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera-
bert'in "TieOand .. .operası. 22 Milfıno, !ardan bir perde 14.45 Keza. 15.15 Ber-
Torlno: Papanti'nin "La signorina Jazz,. lin kısa dalgası: Nicolal'ln "Die lustlgen 
opereti. Welber von Windsor,. (18.15 keza) 20.10 

ODA l\IUSİKİSİ: Bükreş: Fransız opera musildsi. 21 Vi· 
16.45 Roma kısa dalgası: Oda musiki- yana: Gustav Kneip'in "Splel im Laden.. 

si konsed. 17.15: Triyo. 18.45 Berlln kısa isimli opereti. 21.25 Bratislava: Leo Fal 
dalgası: Oda korosu. 19.15 Bükreş: Oda l'in "İstanbul Gillil,, isimli opereti. 22 
musikisi konseri. 22.30 Berlin kısa dal- Roma, Bari: Strauss'un bir opereti. 
gası: Kolonya oda trlyosu. ODA MUSİKİSİ: 
RESİTAI~LER: 17.15 Roma kısa dalgası: Oda musl-

9.30 Berlin kısa dalgası: GOzel ııesli- kisi konseri. 
]erin plaklarından. 10.45 Keman konse- RESİTALLER: 

ri. 18.30 Roma kısa dalgası: İtalyan şar- 9.30 Bertin kısa dalgası: Şarkılar. 13.15 
kıları. 19.05...Peşte: Çift piyano ile resi- Roma kısa dalgası: İtalyan şarkıları. 18.50 
tal. 19.55 Bükreş: Piyano konseri. 20 Ber- Peşte: Çigan refakatile Macar şarkıları. 
lin kısa dalgası: Piyano konseri. (Franı 19.15 Berlin kısa dalgası: Lauta refaka-
Llszt). 20 Florans, Napoll: Şarkılı kon- tile şarkılar. 19.45 Be]grat: 20.30 Petşe: 
ser. 20.40 Bükreş: Alman şarkıları. 21 Çift piyano resitali. 20.35 Bilkreş: Meş-
Belgrnt: Halk şarkıları. hur şantözlerin plaklarından. 23.45 Bel-

DANS MUSİKİSİ: grat: Halk şarkıları. 
18.10 Ostrava. 21: Uypzlg. 23: Florans, DANS MUSiKİSİ: 

1 N apoli. 23. t 5: Peşte. 23.30: Uypzig. 
1
,. ,-

MUHTELİF: ' 10 Berlln kısa dalgaSl: 16,30 Berlln kı-
19.10 Barı \'C Roma kısa dalğası: A~ra-p--sa-dalgası. 201Ô: Peşte. 21.30 Berlln kısa 

ı:a musikili program. 20.37 Bari: Türk!- dalgası. 22: Uypilg. 22.10 Florans~ ]'la-
yeye mahsus haber ve çocuk bahsi. 21.l~ poli. 23,30 Viyana. 23.35 Prag: 23.30 J'lo-
Bari: Yunanistan için musikili program. 

rans, Napoll. 24.10 Peste. 

~ MUHTELİF: (.""-•"-"-~; 
~ Cumartui, 11. 6. 1938 19.10 Bari ve Roma kısa dalgası: Mu-
\,.,,.~~ sikili Arapça program. 20.37 Bari: Tilrk-

HAFİF KONSERLER: çe musikili program. 21.15 Bari: Rumca 
musikili program. 

7.10 Berlln kısa dalgası: Hafta sonu 
konseri. (8.15: Keza). 12 Berlln kısa dal
gası: Neşeli hatta sonu musikisi. 13 Ber-
lin kısa dalgası: Hafif musiki (14.15: Ke 
za) 13.25 Bilkreş: Plik musikisi (14.30: 
Keza). 17 .45 Berlin kısa dalgası: lıı sonu 
konseri. (18.50: Keza). 18.30 Roma kısa 
dalgası: Karışık koner. (Gitar, şarkı). 

19.17 Bilkreş: Askeri konser. 19.20 Pra~: 
Fok orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası: 

Neşeli hatta sonu neşriyatı. 20.30 MllAno, 
Torino: Karışık musikisi. 20.30 Roma, 
Bari: Radyo orkestrası. 21 Belgrat: Bo
hemya akşamı. 21.l5 Bükreş: Küçük rad 
yo orkestrası. 22.30: Peşte: Orkestra kon 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tınlmı,tır. Elli çift vuaklı, tel 
rf ikişli bir cildi 25 kuruştur. 

Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Matbaasında satılmaktadır. 

ve sevinç içinde idiler, mevzilerini terkedip süvari
lerin arkasından koşmak istiyorlardı. Bodin rovel
verini çıkardı, bunları arkadaşçasına menetmiye ça
lıştı. 

Bunlardan bir tanesi keşşafların henüz ay
rıld.k1a.rı noktaya düştü. Ben ayağa kalk -
tım, a~tığımız bütün adımlardaki tam ahenge hayran
dım. Kısa fasılalarla yirmi top patladı, bu suretle keş
şaflrımız bize varmak için vakit kazandılar. Topla
rın patlama adedinde hiçbir noksan yoktu. Çeteler 
dipçiklerile hiç zayiat vermeden hücum ediyorlardı. 
Nihayet mezarlığı sardılar. El bombalarını hiç muka 
bele görmeden düşman hatlarına attılar. Düşman ga
liba mezarlığı terketmişti. Bu, günün ilk muvaffakı
yeti oldu. 

- H -

Beyaz saçlı adam elinde bir bomba ile döndü. Göğ 
sü bağrı açık, arkadaşlarına baktı ve güldü. Arka
'daşlarına tankı tahrip eden kendisi olduğunu anla
tıyordu. Bodin'in yanına oturdu, başını iki ellerinin 
arasına aldı. Bodin ona hayretle bakıyordu: 

- Pişdar. Nen var? Dedi. 

Fakat ne tren ne de tayyareler geldiler. Bu un
surlar olsaydı bir saat içinde zaferi kazanabilirdik. 
Bu daha kolay ve tam bir muzafferiyet olurdu. 

Emevi süvariler bizim sağ cenah cephemizin kar
şısında, dört mil uzakta yer aldılar. Hiicuma. karar 
vermemiş gibi görünüyorlar,subaylannın kendilerine 
emir vermelerini bekliyorlardı. Bunun bize zaman 

kazandtracttğını düşündüm, Topların istikametine 
do~u iki keşşaf gönderdim. Emeviler yaklaşıncıya 
kadar bunlar vazifelerini yapabilirlerdi. Diğer bir 

adamı da hafif bataryalara gönderdim, mıntaka ü
zerine dikkatlerini çektim. Emeviler tarafında dakl
kslann hareketsiz geçtiğini görünce rahat rahat ne-

fes a!dım. bize bir surpriz yapmıyacaklarına emin 
oldum. Aşağıda cephede toplanan arksı..ı:ışlarımı:ı 

yanına gittim. Toplardan biri soldan~ııma geç
mişti. Merkezde olan diğer top faaliyette idi. Eğer 

düşman hücuma geçerse, bu hücum sağdan gele
cek hız!.m otomatik toplar bunlara cevap verecek
lerdi. Bodin askelere el bombalan dağıtıyordu. Hü 
cumdan korkan düşmanın hafi! bataryaları, benirn 
taburlarımın üzernie ateş açtı, hemen de yanm mil 
fasıladnn bizi dövüyordu, ayni zamanda Cerro Ms
riel'c yerleştirilen diğer üç tabura da ateş ediyor
lardı. 

Emevi süvarileri de yavaş yavaş Jlerliyorlardı. 
Kaldırdıklan toz duman .ızözleri karartıyordu. San-

k i eski bir Roma İmparatorunun muazzam ordulan 
geliyordu. Bizim taburlarımıza yaklaştıkça bağın
yorlardı: "Muzaffer olacaksın Franko,,. Bizim batar
yalar bir şarapnel ateşi açtılar, havada patfıyan p-

rapneller, hemen de atlarının semerleri üzerinde 

patlıyordu. Emevilerden üçte biri ricat ediyordu. Ö
tekiler de intizamsız yürüyorlardı. Toplarını yer
leştirdiler, bunların arasından bir makineli tiifek 
tankının bizim hattımıza ilerlediğini gördük. Bar
gas'tan bizim hafif bataryaları ağır toplarla dövüyor 

!ardı. Görülüyordu ki bütün ümitlerini bu mukabil 
hücuma bağlamışlardı. Bu cephe hatlarına haber 
saldık: 

- Düşmanın gerek hücumunda, gerek ricatinde, 
hiç kinıse mevkiini terketmemelidir. 

Biz hiç bir tek kişi zayi etmemiştik. Dü§?nanın 

güllelerine rağmen bizim askerler ate§e devam edi
yorlardı. Toplar, düşman cephesinin top ate§i altın
da olan bütün serbest sahayı ateş altına almıştı. İki 
tüfek deposu da ateş ediyordu. Emeviler bozuldu
lar, düzünelerle at ve süvarilerini yerlerde bıraka
rak kaçıyorlardı. Fakat tanklar, hele bunlardan iki 
tanesi, çepeçevre zencirlerle sanlı küçük tanklar, 
hafif toplan, mitralyözlerile ilerleyişlerine devam e
diyorlardı. Bizim Castillo bombalarımızın bunlara 
karşı müessir olacağını zannetmiyorum, amma eli
mizde başkalan yoktu. 

Şüpheli görünen on beş milise, büyük bir kahra-

manlık göstermek fırsatı düştü. Bunları, iki çiftliği 
biribirinden altı yedi kadem bir fasıla ile ayıran bir 
boğaza koymuştuk. Tanklardan biri bunlara doğru 

ilerledi. Öteki tanklar, Emevi süvarilerine pek em
n iyet etmedikleri için, Emevilerle beraber sağa doğ
r u ilerlediler. Cerro Mariel'in taburları bunlara kar
şı koyuyordu. Bizim on beş milisten bir tanesi ye
rinden fırladı Üzerlerine gelmekte olan tankın üze
rine üç bomba attı. Bombayı atan, beyaz saçlı ihti
yar bir adamdı. Bombalar hafif görünüşlerine rağ
men vazifelerini mükemmel yaptılar. Tank toz ve 
duman içinde kaldı, içindeki üç kişi kaçmak fırsatı 

aradılar. Duman dağıldıktan sonra, tankın kapısını 
açık bulduk, elli metre ötede koşmakta olan iki kişi-

yi gördük, üçüncüsü yerde yatıyordu. Depolardan 
atılan tüfekler bir tanesini daha yere devirdi. Bu da
kikada Cerro Mariel'in bütün askerleri çığlıklar ko
pararak bağırıyorlardı. Kurşunları, düşman atlarını, 
süvarilerin i büyük bir kahramanlıkla birer birer ye
re deviriyordu. Ateş yavaş yavaş hafifliyor, gittik~e 
azalıyordu. Nihayet kesildi, sağ cenah büyük bir sü
kut iç~nde idi. Mukabil hücum bir buçuk saat sürmüş, 
onlara bir tank, yüzlerce asker, ve bir çok ata mal ol 

muştu. Düşman ricat etti. Bu, yapılması tasavvur 
edilen bir hücum değildi, fakat bizimkilerin hücu-

munun bir aksülameliydi. Soldaki on beş milisten 
b ir tanesi öldü, bir tanesi omuzundan yaralandı, fa
kat yürümiye iktidarı vardı. Hepsi büyük bir gurur 

Pişdar, kendisine birinin hitabını bekliyordu, b?J
na ihtiyacı vardı, bu söz onu harekete getirdi. Aya
ğa kalktı, heyecan içinde idi, titrek bir seste konuş•ı
yordu. -Belki ağlıyordu, yüzünü göremiyordum
kotunu havaya kaldırdı ve bağırdı: 

- Şimdi artık ölebilirim. Şimdi memnuniyetle f-.. 
lebilirim. 

J.eon da yanımıza geldi, okadar heyecanda idi ki 
güçlükle konuşabiliyordu. Onu bu halde görmek be
nim için bir sürprizdi. Onu her zaman sakin, heye-

canlanmıyan, soğuk. hareketsiz bir adam bildiğim 
için bu heyecanı şaşılacak birşeydi. Tabiati dinamik 
bir surette soğuktu. Bana döndü. 

- Bu adamlar bizi kurtardı. Dedi. Eğer o tankı 
tahrip etmeselerdi, bizi şimdi bir kan çorbası halin
de !çebilirlerdi. 

* O gece gayet az uyudum. Bugün yaptıklarımızı a
zapla düşünüyor, br g~e evveli neler yapmayı ta
sarladığımızı hatırlıyordum. Fakat beni meşgul edP.n 
yalnız bugünkü harp değildi. Üç motörlü otuz altı 
Alman tayyaresine, İtalyan tanklanna rağmen mu
zafferiyeti yaklaşmışken elimizden kaçırdığımıza ke-

derleniyordum. Fakat niçin? Niçin bir fırsatı kaçır
mıştık? 

(De"amı 1'ar) 



3 - 8 .. 938 

SEYMSAML 
-

Kırım Seferi, Çarlığı 
Epeyce Hırpalamıştı 

Bu kayıtsızlık; o zaman Şamilin 
~ sıktığı halde, şimdi buna mu 
-ı:>ele etmeyi aklından bile geçir
:'?1işti. Bilakis, dini ve milli rabı 
ler~le bağlı olduğu Osmanlı Türk
.. ıne yardım etmek için derhal bü 
~ süvari kuvvetlerini toplamış .. 
lan ~rdusunun içtima merkezi o -

§ırnali Gürcistana hücum ede
l'ek, oradaki kuvvetleri perişan et
~ .. Rusların (Kars) kalesi üzeri
~ saldırmalannın önüne ge.çmiş-

ı ... Şamil, Osmanlı kumandanlarile 
"!drak ederek, büyük mikyasta ha 
l'ekete geçmek için Osmanlı ordu • 
SU karargahına haber göndermiş, 
~ Planını izah etmişti. Fakat ne
'&dar hayrete şayandır ki, bu ha -
~r gizli tutulamamış; (Tiflis) teki 

Us ordusu karargahına ak.seyle • 
~i§ti ... Şamil bunu duyar duym!lZ 
Son derece müteessir olmuş, bü -
~iin . kuvvetlerini toplıyarak, yine 

.~tıstana çekilmişti. Ve kendi mev 
ıu mücahedesine devam etmişti. 

1( ınm seferi, Çar hükumetini 
. epeyce hırpalamıştı. Şami

~ Önünde de parlak bir zafer sa
ası açmıştı ... Rusların mühim bir 

&akeri merkez ittihaz ettikleri 
~ffonzah), kamilen tahrip edilmiş-
. ~eşhur (Kerkebil) kalesi ele ge-

füilmişti. Ordu kumandanlığının 
~rkezi olan (Sura) kalesi de mu
''«Sara edilmişti. Bu kalenin zaptı, 
~rın Kafkas ordusuna son ve ka
tı darbeyi indirecekti. 

F'akat tali burada Şamile müsa
'de etmemişti. Artık büyük bir tc 
1't içinde çalkanan hükumet, eli
lıe geçen asker kıtalarını en seri va
'1ta ile buraya imdada gönderdiği 

tabur piyade, 2 alay dragon süva
risi, 2 bin kazak ve milis 22 top ile 
üç koldan, Kerkebil üzerine hü
cum etmişlerdi. Kaleyi müdafaa e
den Dağlı Türklerin adedi ise, an
cak 1,200 den ibaretti. Fakat bu 
kuvvet, Çarlığın, kendisinden tam 
14 defa fazla olan kuvvetini dağı
tarak perişan bir halde ricate mec
bur etmişti. 

Bu hezimet, Çar Nikolaya pek a 
ğır gelmişti. Bilhassa Şamili imha 
etmek mak3adiyle, hudutsuz sala
hiyet verilerek Kafkas ordusu baş
kumandanlığına gönderilmiş olan 
(Prens Woronzof) tan, izahat iste
mişti. Prens, bu mağlubiyetin sa
bık kumandanlar zamanındaki sui-
istimallerin ve idaresizliklerin ver
diği neticelerden ileri geldiğini id
dia ederek: 

"Çarlığın bu büyük düşmanına 
karşı kati galebe çalmak için ısla
hatla uğraşıyorum. Bunu bitirdi
ğim zaman, meseleyi katiyetle hal 
!edeceğim. Ya, Şamilin kanlı kel
lesini göndereceğim . Veya ona, hu 
zurunuzda diz çöktüreceğim.,. 

Diye, Çarı vaatlerle temin et
mişti. 

F akat .. ne çare ki bu vaatler 
ifa edilememişti. Evveıa (Sal 

ti) de, sonra da <Dargo) da. Şamil 
Çar ordusuna iki müthiş darbe da
ha indirmiş; erkanı harbiye daire
sini hayret ve dehşetler içinde bı
rakacak derecede telefat ve zayi
at verdirmisti. 

cadeleden çekilmiye bahane ara

dıklarını keşfetmişler; gizli vası
talarla, bunları elde etmekte gecilc

memişlerdi. 

Artık her tarafta, harp aleyhin.

de propagandalar yapılmıya, ve 

böylece halkın iman ve vicdanına 
zehirler saçılmıya başlamıştı. Çe
çenistandaki kabile reislerinden 

birçokları, Çarlığın gizli vaatleri

ne aldanmışlar; aralarında bir top 
Jantı yaparak, artık bu mücadeleden 

vazgeçilmesi hakkında Şamile bir 

heyet yollamayı kararlaştırmışlar
dı. 

Fakat bu heyetin azalığını hiç 

kimse kabul etmek istememişti. 

Çünkü herkes biliyordu ki; Şami
le böyle bir teklifte bulunmak, 

derhal ölümle netice verecekti. 

Nihayet, aralarında kur'a çekil

miş; böylece dört kişi seçilmişti. 

Bunlar, herseyi göze alarak Şami
lin ikamet ettiği (Dargo) avuluna 

gelmişlerdi. 

Şamil o esnada. Gürcistan üzeri 
ne yapılacak büyük bir hareketin 
hazırlıklarile uğraşıyor; asker top 
lamak için her tarafa emirler gön

deriyordu ... Bu vaziyet, Çeçen mu
rahhaslarına dehşet vermişti. Ken 

dileri doğrudan doğruya Şamile 

müracaate cesaret edemiyerek Şa

milin ihtiyar validesine gitmişler; 

oğlunu artık bu sonsuz mücadele
lerden Tezgeçirerelr, h•lln beyhu

de yere kırdırmanın önüne geçme 
sini rica etmişlerdi. 

Bu saf kadın, tesir altında kal
mıştı. Şamile giderek: 

(Devamı var) 
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' G UNLUK 
Pamuklarımız · PJY ASA · Almanya ile 
iyi Randıman zıraat Bankası buğdaylarından 15 : Ticarete Dair 
V B 1 d bin kilo yumuşak 5.28 kuruştan, 65 , R H ) d ermiye aş a ) bin kilo sert kilosu 6 kuruştan satıl- apor azır an 1 

mıştır. Tüccar nAmına gelen 33 bin ' 
İgw dır mıntakasında son iki sene i- kilo Samsun ve Afyon buğdayları 

t Almanya ile yapılacak yeni ticaret 
Çinde başlıyan inkişaf bu mmtakada , kilosu 5.20-5.29 kuruş arasında satıl-

, mıştır. anlaşması için Berline gidecek olan 
pamukçuluğu çok ileri götürmüştür. * t Türk heyetine verilmek üzere itha-

1 Evvelki sene bir milyonu bulan ran- Adapazarı beyaz mısırlarından ~ : lat ve ihracat işlerimizin ticari vazi-
dıman geçen sene iki milyon kiloyu vatlı olarak 14 bin kilo iskele tesli- yetlerine dair bir rapor hazırlanmıştır 
geçmiştir. Amerikan ve Rus pamuk t mi şartile kilosu 4,34 kuruştan ve aa Tü.rkofise davet edilmiş olan tüccar-
cl·nsl · d ld ed"l t h 1 l · rı mısırlardan altı bin kilo ayni •"rt erın en e e ı en o um ar a ıs .... larımızın mütalealan alınarak hazır la çuvallı olarak kilosu beş kuruş -
tandardize edilmiş üç tip yetiştrilmiş 1 1 . lanan bu raporda bir sene içinde Al . , tan veri m ştır. 
tır. Iğdır pamuk kooperatifinin gay- JI. manyadan ithal edilmiş veya ihraç o 
reti ile bu mıntakadaki pamukçuluk ' Çuvallı olarak Anadolu arpaların- !unmuş malların tabi tutuldukları 
Amerika pamukçuluğu kadar fenni ve dan yedi bin kilo 4.35 kuruştan, Ban muameleler, kredi meselleri, Alman 
ekonomik ~r vaziyet kurmuştur. Ma dırma teslimi beş bin kilo yulaf 5.33 ithalat bürolarının anlaşma şekilleri 
liyet fiyatları evvelki senelere göre kuruştan satılmıştır. Tatlı iç badem 1 • b"t ed"lm" . 

93-97 kuruştan verilmiştir. ,...es ı 1 ıştır. Gidecek heyetin i-
azalmış, çırçırlama balyalama işleri * • çmde Türkofis umum müdürü Bür-
mükemmelleştirilmiştir. Tohum ek- Bir parti beyaz peynir 31-35.22 ku , han Zihni de bulunacağı haber ve-
me ve çapa makineleri kullanılması- ruştan, kaserler 54-60 kuruş arasın rilmektedir. 
na başlanmıştır. 4200 ailelik bir ko- da, birinci yemeklik zeytinyağlar 

operatiften beklenen bütün faydalar 40-42 kuruş arasında satılmıştır. ' ' t tım.ACAT: husule gelmekte ve mıntaka halkı pa 
muk ziraatinin inkişafı için hiç dur

madan çalışmaktadır. Ziraat Bankası 
kooperatife bu sene 625 bin liralık 

bir kredi açmıştır. Bu sene 5 - 6 bin 
hektar arasında pamuk ekilmiştir. 

Pamukların ambalajı, balyalanması, 

modern usullerle yapıldığından Al
manya ve İtalya firmaları bu mallar 
dan alıcı olmuşlardır. Geçen senenin 
mahsulünden Almanya bir milyon i
ki yüz bin kilo, İtalya dört yüz ellı 
bin kilo pamuk almışlardır. Mevcut 
stok ancak 2 - 3 yüz bin kilo kadar
dır. Pamuk kooperatüi Almanyaya sa 
tılan pamukları şehrimizden satın 

aldığı sekiz kamyonla Trabzona nak
lederek teslim edecektir. Bu suretle 
kooperatif nakliye masrafından da is 
tifade edecektir. Kooperatif tarafın
dan bu mıntakada üç rasat istasyo
nu kurulması ve mahsulitı doludan 
muhafaza için zirai sigorta yapılmaaı 
düşünülmektedir. 

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

ZİRAAT: 

Kuru Baklaya 
Toptan Alıcı 
Müşteri Var 

Hile Yapan 
Yumurtacılar 
Adliyeye Verildi 
Yumurta ihraç eden tüccarların, ya 

murta kontrol nizamnamesinin tatbi
kantında güçlük gösterildiğini ve bu 
yüzden ihracat imkanlarının zorlaştı-

Bandırma mıntakasında yetiştirilen ğını iddia ettilcleri yazılmışhr. Bu i§-

baklalardan kuru olarak yeni mahsu le alakadar olan yumurta kontrol da
lün ilk partisi Ağustosta teslim p.r- ıresi bu haberin doğru olmadığını 

tile gelesiye satılmıştır. Satılan bu kontrolörlerin vazifelerini yaparak 
parti yüz bin kilodur ve kilosu 4,18 nizamname hükümlerini tamamile ye 

rine getirmekte olduklarını teyit et-
kuruştan verilmiştir. 

Buğday Satııı 

Hararetlendi 

miştir. Şehrimizde lüzumu kadar kon 
trolör bulunduğu için bu işin geriye 
kalmasının imkanı yoktur. Bir Türk 
müessesesile bir limited şirketin istan 
dard hükümlerine uygun olmıyarak 

Son günlerde Belçika ve Yunanls- ıri yumurta yerine sandıklara küçük 
tana buğdaylanmızdan mühim parti
ler gönderilmiştir. İhraç edilen bu 

buğdaylardan Yunanistan üç firma-Bir Denizcilik SerCJİSİ 

•sıhyor ~ dan ceman üç bin ton buğday almış

tır. Ayrıca Arnavutluğa da buğday 
Zağrebde 25 Hazirandan beş Tem

muza kadar devam etmek üzere bir 
denizcilik sergisi açılacaktır. Sergi 
Yugoslavya denizcilik cemiyeti tara
fından tertip olunmuştur. 

yumurta koyduklan etsbit edilmiştir. 
Yapılan tetkiklerde bu hile anlaşıl
mış ve bir zabıt varakası tutulmut
tur. Aynca ticaret odası yumurta ita.
kem heyeti meseleye el koymuftlır. 
Yapılan tetkiklerde zabıt varakasında 

gönderilmiştir. Gönderilen 
dört yüz elli tondur. 

mikdar gösterildiği veçhile suç teşkil eden 

Sovyetler Tiftik Ahyorlar 

hadise sabit görülmüş ve eYrak 
Müddeiumumiliğe gönderilmiştir. 

Çimentoların Pahahlandığı 

Doğru Değil 
İnşaat mevsimi dolayısile fazla çi

mento sarfedilmekte olduğundan pi
yasada çimento tedarikinde güçlük 
çekilmektedir. Hükumet tarafından 
çimentolara nark konulmuş olduğu i
çin fiyatlann yükseldiği haberleri 
doğru değildir. 

tİbi, yanlış bir manevra yüzünden 
ele, Şamilin (Akoşa) lılardan mü
~kkep bir kuvveti birdenbire ge
l'i Çekilivermişti ... Bu vaziyet kar

tlaında Şamil, nazile bir mevkide 
\almıştı. Beyhude yere ordusunu 
hırı>alamamak için muhasarayı koJ
clırmıştı. O civarda bulunan diğer 
it.tıs kalelerinin üzerine atılmıştı. 
it.tıs istilasına maruz kalan o geniş 
&tha, tam minasıyle bir kan ve a
teş mahşeri halini almıştı. 

Vaziyet o dereceye gelmişti ki; 
~ık Ruslann postalan bile, pek 

ltiç ifliyebiliyorlardı. Bu hususta 

lltıa tarihleri, fU malumatı veri
~orlar: 

General Wor9nzof, şimdiye ka

dar ~n ~oeıdEri! etfen gene
rallerin en zorlusu idi. Bu gene

ral, tek bir plan takip etmişti. O 
da; emrinde bulunan (150 bin mu

harip) lik o müthiş ordusu ile, Şa

milin küçük ordusunun etrafını çe 

virmek, onu bir hamlede mahvet

mekti. General, bunun için her fe

dakarlığı ihtiyar etmiş, hatta ha

zan Şamili muhasara ettiği kale

lerin sularını zehirliyecek kadar 
-askerliğe ve kahramanlığa yakış 
mıyacak- nimertlikler göstermi~ 
ti. Fakat; böylece tam on sene Şa
mil ile mücadele ettiği halde, en 
küçük bir muvaffakıyet bile göste 
rememiş; bilakis elindeki o koca 

HAYA TEBDiLi YERiNDE 

Sovyetler oğlak ve Kastamonu tif 

tilclerile alakalı olmakta ve fiyat hu

susunda görüşmeler yapmaktadırlar. 

Dün deri işlenmiş kaba tiftilclerden ki 

losu 68 kuruştan elli balya satılmış

tır. Yapaklardan ise Bandırma ve 
Trakya nevilerinden ve kilosu 59 - 61 
kuruştan 19 balya, kilosu 58 kuruş
tan 9 balya ve dabak, kasap baş mal 
!arından kilosu 41 - 44 kuruştan 82 
balya satılmıştır. 

TiCARET ODASINDA : 

lhracatçdar Dün 
Toplandllar 

...... Düpnan kuvvetine dair alt

~ mahimatı bildirmek için her

tnn bir posta çıkanlıyordu. Fakat 

her postayı en azdan, ilci bölük pi

hde, 50 kazak ve bir toptan mü
~kkep bir asker grupu muhafaza 
'diyordu.,, 

Yine Rus tarilıçilerl, 1843-12S9 

leııesinin harp bilançosunu izah e

derlerken, maktul, yaralı, esir, ka 

hp zabit ve efradın adedini (2528) 
bliktanna indirdilcten sonra; 

( .• _ Bunlardan başka; 27 top, 8 
~le, 21S2 tüfek, 50 put barut, 180 

Çadır, 868 at ile muhtelif eşya zayi 

ettik. Düpnan, taı taı üstünde bı
ı-~adı. 12 adet müstahkem mev

lı:iiınizden eser olarak, ancak birer 
lııırabe kaldı.) 

Ç arlık, artık çıldırmıştı.. Mü
temadiyen kumandan de

flftfriyor, fasılasız imdat kuvvet-
leri .. nd E go eriyordu. rkinı harbiye 

:.•iresi, mütemadiyen planlar ter
:: ediyordu. Her ne pahasına olur 

olsun, (Kerkebil) kalesi, istirdat 
edilecekti. Sonra, burası merkez 
)'apılarak artık Şamilin hayatına .. 
he; Çarlıtın haysiyetine indirditi 

1_~karet darbelerine nihayet veri
~eku. 

l..e Datıstan kumandam General 
.. };enant, General Kinar Bebotof 
-.qetle harekete geçmlflerdL 12 

ordunun, Şamilin kahir kılıcı al
tında damla damla erimesine se
bebiyet vermişti. 

SiLAH YERiNE ZEHiR -

Ş amili silahla mağllıp etmek 
imkanı olmadığını anlıyan 

Çann erkinı harbiyesi, planını de
ğiştirmi,; silih yerine zehir kul
lanmıya karar vermişti. 

Her sene, Şamili ele geçirmek 
için sarfedilen paranın miktarı. 
milyonları aşıyordu. Bu uğurda, 
ordunun en güzide alaylan da mah 
volup gidiyordu. Dağıstanın uçu

rumları, Çeçenistanın muzlim or
manlan, binlerce ve binlerce Rus 
cesetlerile dolmuştu. Bütün bun

lara rağmen Şamil daha hali ele 
geçirilemiyordu. 

Erkanı harbiye, düşünmüş, ta
pnmış; şu karan vermişti: 

-Bu milyonlan, Şamilden mem
nun olmıyanlara dağıtalım. Onlan 
ele alalım. Böylece kaleyi içinden 
zaptetmiye çalışalım. 

Karar, mükemmeldi. Çünkü: yir 
mi beş senedenberi devam eden 

mütemadi harpler, Şamilin istinat 
ettiği bazı unsurları bıktırmış, bi

zar etmişti. Bunlar, sonu gelmek 

ihtimali olmıyan bu kanlı müca
deleye nJhayet vererek artık sü
ktin ve istirahate kavuşmayı iste
mektelerdi. 

Ruslar, bu kararı verdikten sonra 
harpten hoşlanmıyan unsurları tet 
kike girişmişler; bilhassa Çeçenis
&ancla bulunan baı kabftelerin mü 

Mektepler kapanınca çocul'unu
zu hava tebdiline götürdünüz, ya 
but gönderdiniz, çocuk orada na
sıl yaşamalı? 

Bir kere giyeceği: Tabii pek ha 
sit olacak. Boynu ve kollarile ba
caklan açık, ketenden yahut pa
muktan, kızlara kısa eteklik, eT
kek çocuklara kısa ve bol panta
lon. Sabahlan ve akşamlan, bulun 
dutu yerde hava serince oluyoııııa, 
yünden yine bol ve hafif şeyler .• 
Ayaklan büsbütün çıplak olmasa 
daha iyi. Kısa konçlu pamuk ço
rap ayaklan tozdan korur. Düzliik 
yerlerde geziyorsa, tabanlan sağ
lam açık pabudar, yahut iskarpin. 
Dağlık yerde, kayalar arasında gc 
zecekse, potin, ayaklarının bur
kulmamasına faydalı olur ... 

Sonra yiyeceği: Bol ve temiz, 
hem de türlü türlü olmalı. Süt, 
sebze, hele yemiş, tanelerle ve ot
larla beslenmiş tavuk yumurtası
nın tazesi bulunursa yaşına göre 
hergün bir iki yumurta. Yumur
tanın hepsini yemene, hiç olmaz
sa, sar1111. Yumurtanın sarısı daha 
kolay hazmedilir. Bunlarla bera
ber et yemekleri de verirsiniz, an
cak mutedil miktarda. Deniz ke
nannda çocuk elbette balıktan da 
ister. Yine fazla değil ... Yalnız ço
cuk kin, kutu sebzelerinden çe
kinmek lbım. 

Hava tebdili yerinde çocuk vak
tin en büyük kısmını, tabii, açık 
havada geçirecektir. Düz yerlerde 
gezer, koşar, dallara da tırmanır. 
Yakında koruluk, ormanlık, çam
lık varsa oralarda da pzer. Çocuk 
ıezmiye çıktıtı vakit yanında an
nesi. babası yahut yetişmiş btiyiik 
kardeşi bulunursa ıezıneai ayni za 
manda ıiizel bir tabiat deni olur: 
Çiçek toplarken, kuşlann cıvıltı
sını dinlerken; hatta toprak üze
-rinde ve içinde dolaşan türlü tflr· 
lil böcekleri seyrederken çocuk on 
lann herine bir eok bilgi kazanır. 

Evde bahçe varsa, çocuk bahçe 
işine de yardım eder. İyisi bahçe
nin bir kısmını yalnız ona, kendi
sine ayırmaktır. Çocuk kendi bah
çesini çapalar, çiçek eker, sular. 
Mümkün olursa orada sebze de ye
tiştirir. Bu işlHle hem iyi mUma· 
rese yapar, hem öğrenir, hem de 
kendi yetiştirditi mahsullerden 
koltuklan kabanr, sevinir. 

Btiyilcek çocuklar, yakında ekin 
ler varsa, ekincilere de yardım e
derler. Bu da iyi, çok iyi bir müma 
rese, hem de deferli bir den olur. 

Bu işlerin hepsiyle beraber, sa· 
bahları nefes jimnastiği unutulma 
malıdır. Biliyorsunuz ki geniş ne
fes almasını öğrenmek her türlii 
sporun esası, vücudtin sağlığının 
da birinci şartıdır. Her sabah ya
rım saat kadar, nefes hareketleri, 
kollara ve bacaklara adale hare
ketleri. 

Deniz kennnda çocuğun balık 
tutmasına da -pek küçük değil
se-- hi('bir mani yoktur. Orada 
sandalla da gHer, biraz büyücek 
çocuk kendisi kürek de ('eker. Kü
rek çekmek pek eğlenceli, hem de 
pek faydalı spordur. 

Dere kenan olur, derede balık 

da bulunmazsa kurbata tutmak ke 
yifli ve faydalı bir çocuk sporu
dur. Bunun için balık oltasına, ii· 
nesine de lilzum yoktur. Bir sicimin 
ucuna kırmızı bir bez parçası, ya
hut bir parça kurbağa derisi, hat
tA bir parça ot bağlanır ve dereye 
atılır. Arsız kurbaia bunu ısınnca 
sicim birdenbire çekilir ve kurba· 
ta otlann arasma salıverilir. Onu 
tekrar tutmak için çocuk arkasın
dan koşarken, ne güzel bir ıpor o
lur. 

Fakat çocuk ille bir bisiklet is
tene -biraz bilyticek olmak şar
tiyle- ondan mahrum etmenize 
sebep ancak ziltflrtlilk olabilir. O 
sebebi ele çocuk tanımak iltelllft .. 

. 

r 

BORSA 
2 - 6 - 1938 

ÇEKLER 

Acıl11 IC8"!111 

Lonur11 8.23 6.23 
New-York 125.9075 126.-
Parla 3.4950 U950 
MUAno 6.6250 6.6250 
Cenevre 28.68 28.68 
Amsterdam 69.4675 69.4675 
Berlln 50.5575 50.5575 
Brüksel 21.2875 21.2875 
AUna 1.14 1.lf 
Sofya 1.5375 1.5375 
Prag f.3750 4.3750 
Madrld 7.5975 7.5975 
Varşova 23.70625 23.70625 
Buda peşte 24.92 24.92 
Bil kreş 0.9375 0.9375 
Belgrad 2.86 2.88 
Yokohama 36.2925 36.2925 
Stokholm 32.1225 32.1225 
Moskova 23.7775 23.7775 

PARALAR ... Sabi 
l"rant 
Dolar 

li Liret 
~ 

Belçika rr. i 
Drahmf a 
hvtcre rr. t ,. 
c.v. s P'loriD f Cl'OD Çek & 
Mulr c 
Zloti • 'O 

Penıo B 
"'- • Dinar 
ICroe ..... 

.... 

'rlcaret odamızca yapak ve tiftik 
piyasasında tetkikler yaptınlmıı ve 
müteakıben tiftik ve yapak ihracatçı
ları odaya davet edilerek bir toplan
tı yapılmıştır. Toplantıda bu iki mad 
denin piyasa durumu ile ihracat vazi
yetleri görüşülmüş ve tüccarın düşün 
celeri dinlenmiştir. 

HAYVAN BORSASINDA : 

Sığır ve Danalar 
Satılmadı 

Dün hayvan borsasında sanlan1~ 

mezbahaya gönderilen kasaplık hay
vanlar 848 beyaz karaman, 416 dağ
lıç, 71 kıvırcık, 254 karayaka ile 3646 
kuzu ve büyük baş hayvanlardan 85 
Şark öküzü, 16 öküz, sekiz manda ve 
sekiz malaktan ibarettir. Sığırlardan 
ve danalardan hiç satış olmamıştır. 

SANAYi: 

Viyanab Fabrikatörler 
Gelmek istiyorlar 

Son günlere kadar Avusturyadan 
muhtelif sanayi şubelerine tabi mües 
seseler Türkiyeye nakletmek veya 
müşterek iş yapmak üzere Ticaret o
damıza müracaatlarda bulunmuştur
lar. Bu arada hasır ve fötr kadın ve 
erkek şapkaları yapan fabrikaların 

sahipleri, nebati yağ fabrikası kur
mak isteyen firmalann müracatlan 
vardır. 
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Elektrik Şirketile 

Alakası Olanlara· 

Nafıanın Tamimi 

Yeni Adliye Tayin 

ve Terfi Listesi 

~AN 

BIRiNCl SAYFADAN MABAAT 
Seyrüsefer için 
Kaza Sigortası 
Mecburi Olacak Ankara, 2 (Tan muhabirinden) - H t ı • d F 

Yeni adliye tayin ve terfi listesini a ay şın e ransa 
Elektrik Şirketinin devrüteslim bildiriyorum: (Ba.şı 1 incide) 

3 - 6 - 938 

(BAŞ M A K A LE D EN 

Yeni Bir 
Makedo 

muamelesine dün de Silahtarağadaki Seksen lira maaşlı Diyarbakır ce- G ld tutularak nakil vasıtalarının en faz-
!abrikada devam edilmiştir. Fabrika za hakimliğine temyiz mahkemesi Nı· hayet Yola e ı· la yapabilecekleri sürat dereceleri Demek ki ortadaki mese 
daki çalışmalar bir kaç gün içinde raportörlerinden Münir Albok. ve yollar üzerinde köprü, menfez ve tay meselesi değildir. 
bitirilecek ve şirketin Istanbul ve Be Yetmiş lira maaşlı ikinci sınıf ad- bütün sınai inşaatın hangi ağırlık - Türk varlığını ve istiklali 
yoğlu depolarındaki malzemenin tes liye müfettişliğine terfian üçüncü sı- (Ba§ı 1 incide) duğunu bildiriyor. taki nakil vasıtalarına mütehammil cüret eden haris. kör bir F 
lim muamelesine geçilecektir. Bu nıf adliye müfettişi Zeynelabidin sebep olmuştur. Oyle ki köyde bulu- Diğer taraftan Kudüs radyosu ta- olacakları, belediye hudutları dahi - peryalizmi vardır. 
depolarda teslim edilecek 18.000 ka- . nan çocuğundan, babasından veya ar rafından dün gece neşredilen bir tel- lindeki yollar için belediyelerce, ha-

Binkaya, yetmiş lira maaşlı ikincı 
lem eşya vardır. sınıf adliye müfettişliğine terfian ü- kadaşından haber alamıyan ve Usbe grafta evvelki gün Dörtayak mahal- riçteki yollar için de vilayetlerce tes k ki 

Elektrik müdürlüğü teşekkül e - çüncü sınıf adliye müfettişi Mustafa cilerin azgınlıkları yüzünden köyle- lesinde patlıyan bombanın Türkler bit edilecektir. Gerek bunları gös - pe ço arımızb. 
dince ilk iş olarak fabrika kudreti - 1 . rine de gidemiyenler bu akrabala- tarafından atıldığı bildirilmektedir. terecek isaretler ve gerek beynelmi- ancak dar ır 

Tüzün, yetmiş lira maaş ı temyız • k A k 
nin artırılmasına çalışılacaktır. Bu- mahkemesi raportörlüğüne terfian tının öldükleri şayiasını çıkarmak Hadiseleri tamamen tersine göster - lel işaretler, bütün yollara konula - , görür en, tatür uz 
günkü sarfiyat 38 bin kilovatı bul - Ankara asliye azaSlndan Zeki Tam- suretile hükumetin kendilerine mu- meğe matuf bulunan bu haberlerin caktır. derdin hakiki manzara 
maktadır. Bunun için fabrika kazan ay. hafız tefrik etmesini ve yahut hiç hiç bir kıymeti yoktur. Yine bu projeye nazaran ~mu~a 1 ilk günden görmü,, 
larında bazı tadilat yapılacak ve ka- K olmazsa resmi bir haber alınmasını Hadise bildirdiğim gibi cereyan mahsus yerlerde seyreden, yuk, bı - t B"t'" .. 1 • h 

Kırk beş lira maaşlı oyunhisar b"" ır. u un soz erı, 
zanlar yenilenecektir. temin çarelerine başvurmuşlardır. etmiştir. Bomba Usbeciler tarafın - nek arabalarile, hayvanları, oto us • 

hakim lig-ine Kaş hakimi Vehbi Alp- k d bunu ısbat edecek yol Nafia Vekili Ali Çetinkayanın a- Kumandan Kole asayişin temininden dan atılmış, yalnız 1 Türk a mı otomobil, motosiklet, kamyon ve çm 
şağıdaki Vekalet emri Elektrik Şir- tekin, aciz kalmış olduğunu itirafa mün - yaralanmıştır. sali nakil vasıtalarının fenni vasıf Hükumetimiz hiç bir za 
ketile alakası olanlara tebliğ edil- Kırk lira -~aa~ Seydişehir müd - cer olabilecek böyle bir ana baba Fransız Hariciye Naztnnın ve şartlara uygun olup olmadığını tedbirler üzerinde durm 

· t" deiumumiligıne yve müddeiumu - gu·· nü vaziyetinde mevsuk olsun ol - tetkı"k ve istiap hadleri ve tahammül kendi halimizde çalışmak 
mış ır: . h a··k - teminatı • 

Istanbul Elektrik Şirketinin satın· misı Rey an .0 menoglu, kırk lira masın her müracaatı isaf lüzumunu dereceleri tesbit olunarak işlemeleri milletiz. Bütün hudutları 
a 11 Edrem t huk k h ·k·ml·-· Paris, 2 (A.A.) - Hariciye - ·b· c h d d alma mukavelenamesi 23 Mayıs 1938 ma ş . ı u a 1 ıgıne hissetmiş, neticede bu şayiaların yüz ruhsata bağlanmadıkça seyrüsefere gu gı ı enup u u um 

tarihinde Şirket murahhası Hanri Burhanıye hukuk hakimi Lutfi Bal- de . yetmişinin uydurma şeyler ol _ Nazırı Bonne dün ak,am Türki~ müsaade olunmaz. istikrar manzarası bul 
Spesiyal ile aramızda imza ve teati kuvar, kı:k lira maaşlı Burhaniye duğu sabit olmuştur. ve Büyük Elçisini kabul ederek Motosiklet, otobüs, otomobil, kam- karşı yapılan taahhütlerin 
edilmiştir. Mukavele hükümlerine ~~~~k. ~~im~ğine E~remit hukuk Ancak bu vaziyet bir taraftan fi- uzun müddet görütmü,tür. Bon- yon gibi nakil vastıalarmın mutas.ar leceğine güvenemezsek 
göre Şirketin idaresi 1 Haziran 1938 a ımı useyın Kurtoglu, kirlerdeki heyecanı ve telaşı artn:- - ne Suriye fevkalade komiserine rıf ve müstecirlcri bu vasıtaların ıs- mız eksik ve verimsiz kalı 
den itibaren fiilen teslim ve tesel- Otuz beş lira maaşlı Sandıklı müd mış, diğer taraftan da askeri kuv- vaziyetteki gerginliğin sÜ'ratle timalinden doğacak zarar ve ziyan- zı olamayız. 
lüme ba~lanmış olacaktır. deiumumiliğe Çermik müddeiumu - vetlerin bu suretle dağılmaları yü- ları karşılamak için mali sigortalar Hiç şüphe etmiyoruz ki 

· • t.r zail olması için her "'eyi yapması · · b .. ··k b' b Istanbul Elektrik lşleri İdaresi mısı n..emal Alülke, otuz beş lira ma- yünden asayişin temini pek ziyade T akdine mecburdurlar. Bu gibi vası- mızın uyu ır sa ır ve 
Nafia Vekaletinin emir ve muraka- aşlı Ankara sulh hakimliğine Izmir zorlaşarak emniyet ve itimat tama - hususunda emir vermi•tir. taların seyrüsefer ruhsatiyelerinin re ettiği siyaset, Cenup hu 
besi altında hükmi şahsiyeti haiz bir sulh hakimi Hayrunnisa Fer, otuz men ortadan kalkmıştır. o derecede Fransız gazetelerinin devrüferağı halinde sigorta muka - bitişiğinde Makedonya 
umum müdürlük tarafından idare o- beş lira maaşlı lzmir sulh hakimliği ki mahalleler arasında gidip gelme mütaleaları velenamesinin tekmil hukuki vecibe yaranın azmasına. kangr 
lunması mukarrerdir. Bu hususta ne adliye vekaleti teftiş heyeti reis- imkanı katiyen zail olmuş ve bazı Paris, 2 (A.A .) _ Gazeteler bugün leri yeni mutasarrıf ve müstecire in- meydan bırakmıyacaktır. 
icap eden kanun projeleri ve tali- liği mümeyyizi Memduh Barazin - hallerde Fransız zabitleri dahi gide- Fransız _ Türk münasebatından bah tikal edecektir. cabında en kati vasıtala 
matnameler hazırlanmak üzeredir. cir, otuz beş lira maaşlı Tarsus sulh cekleri yerlere yalnız gidememek va sederek Hatay hakkındaki ihtilaftan Mali mesuliyet sigortalan, aşağı - yacak, memleketin huzur 

Elektrik Şirketinin satın alınması hakimliğine Urfa müddeiumumi mu ziyetinde kalmışlardır. Mahallele - dolayı bu münasebetlerin buhrana Jcı daki şekilde olacaktır: nu hariçten tehdit eden te 
ve Milli idareye devrolunması, Türk avini Salahattin Okuroğlu, otuz beş rinde postane mevcut olmadığı 1çin rısmış gibi gözüktüğünü müşahede Her kaza için motosiklet 4000, o- buk ve kati bir tasfiyeye 
milletinin ve Türk gençliğinin fen lira maaşlı Nallıhan hakimliğine Ko Türkler muhabere imkanından mah- edivorlar. tomobil 7500, on kişilik veya iki ton- Emperyalist Fransanın 
ve sanat sahasındaki yapıcılık rüş- yulhisar hakimi Zühtü Oğuztunay. rum kalmışlar ve Türklere gelen tel- Pöti Pariziyen diyor ki: luk otobüs ve kamyonlar 10,000, 10 - kecek, Fransaya tam dos 
tünün ve kabiliyetinin şerefli bir id- Otuz lira maaşlı Iskilip sorgu ha- graflar tevzi edilememiştir. Türk "Hatayda cıkan son hadise!er 20 kişiye kadar otobüs veya iki ton- düşmanlıktan birini terci 
diası ve ifadesidir. Bundan evvel ay- kimliğine Alucra sorgu hakimi Nuri 1 konsolosluğuna gelen bir telgraf mm Fransa ile Tiirkiye arasındaki müna- dan dört tona kadar kamyonlar her tir. 
ni suretle ecnebi şirketlerinden im- Oğuz, otuz lira maa~lı Cebelibereket takadan mıntakaya telefonla celbe - sebetleri ihlal edecek mahiyettedir. kaza için 12,500, 20 kişiden daha faz Ahmet Emin Y 
tiyazları satın alınan Demiryolları, müddeiumumi muavinliğine Yozgat dilen adamlarla konsoloshaneye ge- Bu hadiseler umumiyetle kürtler, er la ve 4 tondan daha çok yük kamyon 
Su ve Telefon gibi müesseselerin müddeiumumi muavini Arif Kutlar. lebi1miştir. meniler ve Türkler arasındaki çarp!Ş ları 15.000 lira. 
idareleri ele alındığı andanberi muh- Otuz lira maaşlı Geyve müddeiumu- Türk köylerine çeteciler tara- malardır . Fransız makamatı bu car- Türkiycde bu nevi sigortalar yap- POLiSTE : 
taç oldukları ıslahatın fen ve zama- mi muavinliğine Seydişehir müddei- f d l b k 1 k pışmalara nihayet verdiler. Fakat mak üzere sigorta şirketlerinin tef -

• · · H"l · G "" kl t ın an yapı an as ın ara ur-
na uygun esaslar dahilinde milli umumı muavını ı mı 0 er, 0 uz vukuunun önüne gecPmediler. tiş ve murakabesine dair olan ka -
teknik ve idari unsurlarımız tarafın- lira maaşlı Urfa müddeiumumi mu- ban olanların cesetleri gömüle- Çarşamba akgam1 Hariciye Nazırı nun hükümlerine tevfikan, ruhsat -
dan yapılmakta ve idare edilmekte avinliğine Kahta sorgu hakimi Re- bilmek için asker muhafazasına Bonne Fransız ali komiserine Türk- name istihsal etmiş müesseselerle 
olduğu göz önünde tutulduğu halde şat Akdeniz, otuz lira maaşlı Vezir- lüzum görülmü,tür. Hu

1
asa dün- lerin her türlü fena muameleye kar- yapılır. Vukua gelecek kazalardan 

ve yeni satın aldığımız Elektrik Şir- köprü sorgu hakimliğine Yusufeli sor kü gün Antakya için tam bir ş1 himayeleri hususunda kati emirler mutazarrır olacaklar, ya nakil vası
ketini de muvaffakıyetle tanzim ve gu hakimi ':rif H~kmet Pa~, ~tu~- ~i- dehşet içinde geçmiştir. verdiğini Türkiye büyük elçisine te- taları sahipleri ve yahut ta sigorta-
lslab ederek işleteceğimize tam bir ra ~aaşh .~ııe:ekı so:gu ha~ız::ılıgı - Bu gece ve bugün bir hadise kay-ımin eylemiştir.,, yı yapan müessese aleyhinde dava a-
lc::nıaa.t.itn vardır. ~e ~ı-~e muddeı~mumı muavını Hak- dedilmemit ·ir Vaziyette mahsus bir Jurnal gazetesi de şöy:le yazıyor· abilirler. , 

Yıne satın aldığımız diğer mUes- 1r 1 en, otuz ıra maaşlı Ankara salah gör ülmektedir. Bundan intiba- "Fransanın arzusu, bugünkü ger- Kullanılma ına~n,.,._1_ü-sa-a~de olunmı -
seselerde olduğu gibi bu şirketten as ıye _mahkem:si başkatibi Rabia batın beş gün için tehirinden ziya- ginliğin Hatay meselesile daha ziyarle yan bir nakil vasıtasını sevk ve ida-
devralınacak bütün memur ve vatan Karaoglan, tayın kılınmıştır. de yukarıda bildirdiğim tedbirlPrin vahimle~mesine meydan vermemek- re edenler, ruhsatnamesiz nakil va -
daşların da vazife ve iş cihetinden 0 _ şimdiden halk arasında şayi olması tedir. Fransa tarafından iyi niyet gös sıtası kullananlar, kendisinden istir-
lan kabiliyetlerine ehemmiyet ve c ) A 1 B D •• ve askeri kıtaatın Türk düşmanı ca- ı terilmiştir. Fransız Türk dostluğu o dadı icap eden ruhsatnameyi, müd-
kıymet verileceği şüphesizdir. Ken- e a a Yar ll D nilerin takibine ellerinden geldiği ve kadar sağlamdır ki, Londranm mu - deti hıtam bulan plakayı ait olduğu 
dilerinin de böyle milli bir dava ma- k miktarının yettiği kadar k::>~r.ıağa vakkaten derpiş etmiş olduğu İngi- makama, ihzara rağmen teslim etmi 
hiyetinde olan bir müessesenin mad- An araya Dön d Ü başladıklarmın bariz bir şekilde gö- liz tavassutuna ihtiyaç yoktur.,, yenler 15 güne kadar hapis ve 20 li-
di ve manevi vazifedar mesulleri ol- rülme:>i mi.iessir olmuştur. Bu vazi- Fransa teminat veriyor radan 100 liraya kadar ağır para ce-
duklarını nazarı dikkate alarak daha (Başı 1 incide)) yet şimdiye kadar dökülen kanlardan Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansı zasına çarptırılırlar. Tekerrürü ha -
ziyade dıkkat ve alaka ile çalışa- Loren olduğu halde Ingiliz büyük el- daha bidayette bu şekilde hareket bildiriyor: linde iki misli ceza tatbik olunur. 
caklarından eminim. Ayni zamanda çisinin motörü ile Haydarpaşaya geç ctmiycnlerin mesul oldukh":ını gös Salahiyettar mahafHde beyan olu- Aslı olmıyan bir kontrol plakası 
Elektrik işinin hükümet organları a- miştir. Haydarpaşada kendisini kar~ teren en güzel bir delildir. Bu defa nuyor ki, Türkiyenin Paris bü - kullananlar. 15 güne kadar hapis, 30 
rasına g~_ren ve Türkiyenin en büyük 1 şılıyan ga~etecilerin Hatay .meselesi da bir kere daha aldanmıyorsam yük elçisi tarafından İskenderun San 1 liradan 100 liraya kadar para ceza
ve en guzel şehirlerinden biri olan etrafındakı sorgularına Celal Bayar bundan sonra geçecek her ~im asa· cağı hakkında yapılan teşebbüsler sına çarptırılırlar. Ayni fiili tekrar ya 
lstanbulun amme hizmetinin en ö- şu cevabı vermiştir: yiş ve intizamın ve kayıt serbestli - bazı gazete haberlerinin izafe etmek panlardan 200 liraya kadar ağır para 
nemlisi olduğunu ve İstanbul halkı- - Hatay meselesinde çok ya- ğinin en büyük nefıne olarak geçe- istedikleri ültimatom mahiyetini hiç cezası alındığı gibi, bir aya kadar da 
nın iyilik ve huzuruna e · t k d · · b' • l k 1 k l fı't- bir zaman almamıştır B t bb" h · 1 1 . . . , mnıye ve ın a ıyı ır netıceye van acağı- ce ve unsur ar arasına so u an . u eşe us - apıs o unur ar. 
selametıne hızmet edeceğini daima k l .. . . ne ve nifak biraz zorlukla da olsa ted ler, kayıt muamelelerinin uyandırdı- Uyuşturucu maddeler kullanmcı 

iki Amele Yara 
Haydarpaşada, deniz ü 

ta iskelesinde demir hat 
bulunan vagonları elle it 
ra yapmakta olan devlet 
n amelesinden Mustafa o 
ile Yusuf oğlu Kerim vag 
pa arasında kalarak muht 
den yaralanmışlardır. Y 
ler Haydarpaşa nümune 
kaldırılmıs. tedavi altına 

Kalp Durmasında 
Kuşdilinde Şerefin ka 

turan Mustafa Nuri, bird 
rine bir fenalık gelerek 
hastaneye kaldırılırken 
tür. Yapılan muayene 
Mustafa Nurinin kalp se 
düğü anlaşılmıştır. 

iskeleden Dü 
Samatyada Yokuşçeşm 

da oturan Sabriye ismin 
bir kadın köprü Üsküda 
inmekte iken düşmüş m 
terinden ağır surette ya 
Haseki hastanesine kaldı hatırda bulundurmak d nı uvvet e umıt edıyonım. Ha-a ayrıca bir . • V k l ricen ortadan kalkaca 'dır. ğı galeyan sebebile önüne geçilmesi- olduğu ve sarhoş bulunduğu halde 

vazüedir. rıcıye e i imizin eli çok uğur- Süveydiyedeki facia ne imkan olmıyan mahalli hadiseler motörlü ve motörsüz vasıtaları sevk davi altına alınmıştır. 
idareyi teslim almag~a başlarken ludur. Hangi meseleyi ele alırsa üzerine Fransız hükümetinin mün- ve idare edenler hakkında bir ay ha Eroinciler Tut 

ı k 
Süvı:ydiye civarındaki Zeytuniye 

küçük büyük alakadar olan yeni ar- mem e et için hayırlı bir ~ökilde hasıran nazarı dikkatini celbetmeyi pis ve 100 liraya kadar ağır para ce- Süleymaniyede Dökm 
islfım köyünün iki üç gündür ;etele-

kadaşlara böyle bir tebliğin tamimi neticelendirir. istihdaf eylemiştir. zası tatbik olunur. Bu gibiler, beledi turan maranaoz Ahmet, H rin kordonu altında olduğu haber ,., 
ni lüzumlu ve faydalı gördüm. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A _ veriliyor. Hükumet oraya bir müfre- Dün öğleden sonra Türkiye büyük yelerce ayrıca sanat icrasından me- tal isminde üç eroinci s 

Muvaffakıyetler dilerim. ras da şu cümleleri ilave etmiştir: ze göndermiştir. Dün gece bir Türk- elçisi Suat Da vazın yaptığı ziyaret nolunabileceklerdir. yakalanmı::ılardır. 
Nafia Vekili - Ben bunu daha evvel de le annesinin öldi.irülmesile neticele- dahi, iki Türkün ölümüne sebebıyet 0

-----

A. Çetinkaua ıaöyledim. Bu Atatürkün ah1akı- nen vaka Düveyirde değil Bağdadi- veren son hadiseyi hariciye nazırına Otobüs Ücretleri 
Fidanhklar Ya 

Eti 25 Kuruşa 

indirmek için 

Tedbirler Ahndı 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Öğrendiğime göre, hükumet, hayat 
pahalılığı ile mücadele için yeni ted 
birler almaktadır. 

İktısat Vekaleti en çok et istihlak 
eden ve bunu hariçten ve başka se
hirlerden getiren İstanbul ve Ank;ra 
gibi yerlerde bu hususta tetkikle!'e 
başlamıştır. 

Bu arada etlerin canlı olarak ihraç 
edildiğ i yerlerde fenni mezbahalar te 
sis edilerek hayvanlann oralarda k<ı 
silerek ~oğuk hava tesisatlı nakil va 
sıtalarile İstanbul ve Ankaraya gön
derilmesini temin için bugünlerde 
çalısmalara başlanmıştır. 

Bu tetkikler neticesinde etin fiyat 
lannın 25 kuruşa kadar indirilebile
ceği sanılmaktadır. 

Avrupa tezgahlarına ısmarlanmış 
olan yeni vapurlarımızda bu husus 

d H ye köyünde olmuş ve maktul Bey bildirmeği istihdaf eyliyordu. Tetkik Edı"lecek 
ır. er iti kendileri başarnl:ır 

ve muvaff akıyeti arkadaşlarına zade Ahmedin kız kardeşi de aklını Bu gibi hadiselerin tekerrür Şişli, Maçka, ve Kurtuluşla lstan-
ma1ederler. kaybetmiştir. Mütecavizlerden biri etmemesi ıçın Suriye Fransız bul arasında işliyen otobüslerin, muh 

de ağır surette yaralanmıştır. Mute- Al 1 t ı·f t k 1 B k'l i Komiserine talimat verilmi• e 1 mın a a ar için yolculardan al-
&fVe ı istasyonda kalaba- cavizlerden diğer birisi de hendekte T d kl ·· 1 l k b. h bulunuyor. ı arı ucret erin biribiririnden 

r ır alk kütlesi tarafınd;uı yaralı olarak bulunmuştur. Dün . farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu fark 
ugu~ rlanınıftır. Dörtayak mahallesinde Eti Türk Asayışı mu.haf.azaya _memur ma -

Rü1tü Ara• Atatürkün 
yanında 

Dün sabah şehrimize gelen Hari
ciye Vekili, doğruca Başvekil Celal 
Bayara mülaki olmuş ve Atatürke 
tazimlerini arzetmek üzere saraya 
gitmiştir. 

Hariciye Vekilimiz de Başvekili -
mizin refakatinde dün akşamki eks
presle Ankaraya avdet edecekken 
Istanbulda kalması tensip edilmiş ol 
duğundan hareketini tehir etmiştir. 

k l if 1 b bilhassa yarı yoldan otobüslere binil 
Şeyhi Abdullah Galibin evi Usbeciler am arın vaz esı, e lerınde ulunan 

k 1 · 1 ğ b diği vakit görülmektedir. 
tarafından taşlanmıştır. Reyhaniye- uvv~t ~rın ~ıt ı ı ~e intiha at mua-
de düne kadar fevkalade nazik bir 1 m_ elerının dogu.. rdugu hey_ecan dolayı Belediye, dün seyrüsefere bu ci -

1 k 1 k d 1'0' betin tetkikile belediyenin koyduğu 
şekil alan vaziyetin düzelmeğe yüz sı! ~ pe . . gu_ç eşme te ır'. _r r.~n~ız 
tuttuğu ve dükkanların açıldığı ha- hukumetı, ıntıhabat devresını sülrn - tarifeye riayet etmiyenlerin şiddetle 
ber verilmektedir. netle geçiştirmek için elinden geleni cezalandırılmalarını bildirmiştir. 

A . J yapmıştır. Fransa ile Türkiye arasın 
rap aıanaının uy urma daki dostluk münasebetleri - ki bu 

haberleri 
Arap ajansı bir Halep telgrafında 

hududa yeniden Türk kıtaatı geldiği 
ni bildiriyor. 

Ayni ajans bir Antakya telgrafın

münasebetler iki memleketin ayni 
gayeyi istihdaf eden umumi siya -
setlcrile son seneler içinde kuvvet -
lendirmiştir. - bu vaziyet Fran -
sayı bu sinirlendirici Ha • 

Yeni Vapur Tarifeleri 
Gecikecek 

Haziranın 20 sinde tatbik oluna -
cak Şirketi Hayriye ve Akay idare
lerinin yaz tarifeleri üzerinde, yeni 
mesai saatlerine göre değişiklik ya· 
pılması icap etmektedir. Bunun için, 
bu husustaki kanun çıkıncaya kadar 
tarifeler tatbike konamıyacaktır. 

Çamlıca eteklerindeki 
da evvelki gün aksam ü 
çıkmış, ıılınan tedbirler 
500 metre murabbaı bir 
tan sonra. söndürülmüşt· 

tahkikat neticesinde yan 
gelköyde oturan Mustafa 
ri tarafından atılan sigar 
anla•n lmıshr. 

Çöp Kamyonu. 
Şoför Şevkinin belE"rliy 

kamyonu ile vatman İbra 
resindeki tramvay Üsküd, 
pışmışlar iki~i cfp hasara ı' ı 

Kızı Yaralad 
Şoför İzzetin idare~indel 

yılı otomobil Taksim bahcı 
tramvaydan inmekte olan 
minde genç bir kıza çarp 
ğından yaralamıştır. 

*Hasan isminde bir geı 
sindeki bisiklet Üsküdard 

isminde bir kadına çarpaı 
ğından varalamıstır. 

da kayıt neticesini Antakyada Türk 
===============- ler için yüzde 33, Arap ve taraftarları 
let demiryollan idaresi de geçen ay için 67 olarak tahmin ediyor. 
Almanyaya ısmarladığı 16 milyon li Diğer bir Antakya telgrafı netice
ralık vagon siparişleri arasında bil"- yi aleyhlerinde gören Türklerin mu
çok et taşımıya mahsus Frigorifik te ayyen bir emir altında mühim karı
sitatlı vagonlar da ısmarlanmıştır.Bu şıklıklar çıkardıklarını, bu suretle 
vagonlar yakında geleceği için veka- kayıt muamelelerini durdurduklan
let et nakliyatının bu bakımdan da m üçü ermeni ikisi arap olmak üze
tetkik etmektedir. Yakında bu i i in re ağır bir çok yaralılar mevcut ol-

tay meselesini dostça hallet -
mek çarelerini araştırmaya sevket -
mektedir. Fakat Türk. matbuatının 
Paris kabinesine yaptığı haksız hü -
cumların, Fransız zimamdarlarınca 
hararetle arzu edilen teskin işini hiç 
de kolaylaştıracak mahiyette olmadı 
ğını müşahede etmek lazımdır. Tür
kiye büyük Millet Meclisinde Rüştü 

metli bir Türk dostu olduğunu,, söy- Otomobil Çarı 
lemişti. Binaenaleyh Bonnenin bü - Şoför Ahmedin idaresin 

Aras son nutkunda Fra 

tün gayretlerinin alakadar bütün ta numaralı otomobili ile şof, 
rafları memnun edici şerefli bir tes- dinin idaresindeki 367 nuı 
i . . daf etmek± ald•u-nı..-l-1'""'1.._.......__.... __ ._._..~---
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BULMACA 
Dünkü Bulmacanın 

Halledilmiş Şekli 
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BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

dOLOAN SAGA: 

1 - Meclis - Can sıkıntısı ifade eder. 
2 - Çavdar ekmeklerine konulan koku 

lu bir nebat - Rusı;a evet manasın:ı 
3 - Adet - Ziynretı;i 
4 - Son gilnlerdc en büyük gazete dc

dıkodusu - Bir nevi çapa 
5 - Boksun yarısı - Pokerde en bilyük 

kA ıt - Fıyat 
6 - Mahsul - Dayanıklı blr yük hayva-

nı - Lfıhze 

7 - Allah 
8 - Hayvanların şahı 
9 - Yarı akıllı - Ahmak 

ıo - Eğlc-nt'e yeri - Yemin - Arapça ha
yır mfmasına 

"ı'UKARIDAN AŞAGIVA: 

1 - Buyük bir sanayi merkezi olmı:> a 
namzet bir kasabamız - Su 

2 - Gayrim~"I"U kazanç - Goz rengi 
3 - Mastar Jahıkası - Yüksek sesle ba-

ğırma 

4 - Bıkan - Bir renk 
5 - Ilır ecnebi adı - Akıl m!ıruısına gelir 

6 - Ll'lhza - Fransızca merkep 
7 - Asayiş 

8 - Bır muharridmizi[\ adı - Yemin 

9 - A ğılık - Yutulur - Bir renk 
10 - H at uımanında mahııuı :yığını -

Qok renklı 

Gayrimenkul Açık Arttırma 

llanı 

TAN 

Emniyet Sandığından: 
18 Haziran 933 Tarihine Kadar 
Emlak mukabilinde borç para alıp henüz borcunu veremeyenlere gös

terilen kolaylıklardan istifade etmek müddeti sona ermektedir. 
Birikmiş borçlarını az faiz ve uzun vade ile ödemek imkanından mah 

rum kalmamak ve bu suretle temin atlarının satılmasına meydan ver -
memek için en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar Sandığa müracaatları, 
aksi takdirde gayrimenkullerinin 3202 No. lı Ziraat bankası kanunu muci 
hince Sandığa verilen hakka dayanarak ayrıca icraya müracaat etmeksi
zin Sandığımızca satılığa çıkarılacağı ilim olunur. (3258) 

EMLAK S ATIŞI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

CaI'!an, Celasin ve Alpiıı Sand1ğımıza 19524 hesap No. sile 4500 lira 
borcundan dolayı birinci dt:>reced<: ipotek edip vadesinde borcunu öde
mediginden hakkında yspıh:.n takıp üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ın-<:ı 
maddesinin marufu 40 mcı maddesine göre satılması icap eden Beyoğ
lunda Feriköy kısım iki :nanallesınin Kır sokağında eski 3, 3 Mü. yeni 
41 kapı No. lı tevsii inlik:ı\H bir b:ıp hanenin tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmu~tur . .Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak
tadır. Arttırmaya girmek isteyen 930 lira pey akçesi verecektir. Milli 
bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş ver 
gilerlc çCip ve fener resiınle'"i ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve tellaliye 
rüsumu borçluya aittir. Alitırma şartnamesi 6-6-938 tarihinden itibaren 
tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve saır lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğr~nmiş, ad ve itibar 
olunur. Birinci arttırma 11-7-1938 tarihine müsadif Pazartesi günü Ca
ğaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icap ed<>n gayrimenkul mükellefiyeti le sandık alacağını tamamen geç
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
şartile 28-7-1938 tarihine müsadü Perşembe günü ayni mahalde ve ayni 
saatte son nrttır ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın iistünde bırakılacaktır Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ala 
kadarlar ve irtifak h&kk1 sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
'11.asarife da ·r iddiaJarını ıUın tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile beraber d~iremze bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlaria, haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin payla~masından hariç kalırar. Daha fazla malumat almak 
isteyenlerin 38-52 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri servisine 
mi.ırcaat etmeleri lüzumu ıliın olunur. 

* * * D 1 K K A T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenler~in edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usu
lüne göre kolaylık göstermektedir. "3275" 

Karabiga Belediyesinden: 
1 - Cümhuriyet alanında mevcut kaide üzerine yaptırılacak Atatür

kün büstleri, kitabe, ve zafer işaretidir. 
2 - Keşif bedeli 500 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarflaJiipıla caktır. 
4 - Eksiltme günü 20-6-938 pazartesi günü saat 14 de Karabiga 

belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 37 lira 50 kuruştur. 
6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Karabiga Belediyesinden isteme

leri. 
7 - Postada vaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. (3064) 

Arazöz Motopomp ve Kamyon Mübayaa llôn ı 

Bursa Belediyesinden : 
Bursa Belediycsı tarafından bir İtfaiye arazözü, bir Motopomp ve te

mizlik işleri için de bir kamyon s::ıtm alınacaktır. 
Satıcılar; verebilecekleri makinaların Fenni ve Hususi ve mali şart

larını ve kataloglarını Hazirıın sonuna kadar Bursa Belediye Reisliğine 
göndermeleıi ılan olunur ~i241 

Her ıeyı kızıyoruz, hiçbir f9Y bıd 
memııun etmiyor, lokal 111 fenosıı 
bOıOn ıırolımııdokıler bu ~ok k6tü 

tobıatımııdon doloyı bııden uıoklaııyorlor. 

!Jte burada 

VALIDOL imdadımıza yetişir! 
Onu bır hre ıecrube edınıı, ondon 50nro 
dilnyoyı bır kot doho güzel g6recehinız. 

VA L 1 D O L ı domlo, tablet ve 
hop holuıde her eczonedı bulunur. 

Almanca - Türkçe 

TEKNiK LÜGAT 
Adnan Halet Tq pmar 

Almanca - Türkçe tercüme işlerile 
meşgul olanlar ve teknik kitap oku
yanlar için faydalı bir eserdir. 

Tevzi yerleri: İstanbul, Kanaat, İk
bal, Haşet ve Erich Kalis, Ankarada 
Akba Kitabevleri. 

r'----------------.. Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanild pantalonlar, 
Fantezi fanild pantalonlar, 
Palmbeach (!inye) pantalonlar, 

Keten ve pamuklu pantalonlann 

Zengin şık çeşitleri 
Rekldm fiatına Beyo~undtı 

1 BAKER Mağazalarında 
ZA YI - Edirne Erkek lisesinden •------·--------' 
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Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Ansikloped~s~ 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malUmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık Ud büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 1 liradır. Muallimlere ve 

TAN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

NAYRE11iM 
FİZll( 

mektep talebesine aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malümat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Cocuk Ansfklopedlsl broş{lrün
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere ait son fiyatuıw bildirme
nizi rica ederim. 

lsim: • : ; ; : : : ; 
Adres: : : : : : : : : 

Yalova icra memurluğundan: Bir 
borcun alınması için haczolunup ye
minli uç ehli vukuf tarafından ta -
rnamına 400 lira kıymet takdir olu
nan tapunun mart 930 T. ve 4 nu
lnarsından kayıtlı Baltacı çifliği ka
saba asfıt civarında taraflı.ırı Huse
Yin, Hulusi, Şose ve Musa oğlu Ah
met ile mahdut 5 dönüm miktarında
ki bir kıta tarlanın tamamı 4--7-
938 tarihine müsadif Pazartesi giinü 
saat 14 de Yalova icra dairesinde 
açık artırma ile satılacaktır. Şartna
mesi 938 323 numara ile herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulun
durulmaktadır. Artırmaya girebil -
lnek için yukarıda gösterilen kıyme
tin ' 7 buçuğu nisbetindc pey ak
çesi veya Milli bir Bankanın temi
nat mektubu verilmelidir. Ipotek sa
hibi aliıkadarlarla diğer alacaklıla -
tın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
tarla üzerindeki haklarını ve husu
sile faiz ve masrafa dair iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile dairemi
ze bildirmeleri icap eder. Aksi hal
de hakları tapu sicillerile sabit ol -
lnadıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hariç kalırlar. Tayin kılınan 
günde mezkur tarla en çok artırana 
ihale olunur. Ancak artırma bede
li tarlaya tahmin olunan yukarıda ya
zılı kıymetin '1ı 75 ni bulmak ve üs
tün alacaklı varsa teklif edilen be
del o alacağı geçmek şarttır. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ilk artıra
nın taahhüdü baki kalmak suretile 
artırma 15 gün daha uzatılarak 19-
7-938 salı günü ayni saatte yapıla
cak ikinci artırmada üstün alacaklı 
bulunmadığı veya olup ta bedel o a
lacagı geçmediği ve yukarıdaki şart 
tahakkuk etmediği halde 18-6-933 
T. ve 2280 numaralı kanun mucl -
hince artırma geri bırakılır. İstek
lilerin ve bundan fazla izahat almak 
istiyenlerin dairemize müracaat et -
?neleri ilan olunur. (8156) 

1929-30 senesinde almış olduğum ..:..---------------------------------------------

orta askerlik ehliyetnamemi zayi et

tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 

Beyazıtta Soğanağa mahallesi Dal 

taban yokuşu No. 3 M. Kamil Kipin 

KAYIP: Istanbul Liman dairesin

den aldığım liman cüzdanımı kaybet 

tim. Yenisini alacağımdan hlikmü 

yoktur. 

Kocaeli vapurunda Hayrullah 

NECATi'nin KES Ki N 

Antalya Orman Baımühendisliğinden : 1 
1 - Antalyanın Alanya kazasının. Söğüt ormanından bir sene müddetle 

satılığa çıkarılan 4224 metre mikap çam eşçarı 15 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile arttırma~a çJkonlmıştır. 

2 - Arttırma 4-6-1938 tarıhine müsadif Cumartesi günü saat 11 de An-
talya Orman İdaresinde y:ıpHacaktır 

3 - Beher gayri mam(ıl metre mikap muhammen bedeli 490 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 1552 lira 32 kuruştur. 
5 - Satış orman kanununun muv.akkat 6 ıncı maddesine göre memleket 

ihtiyacı için yapılacaktır. 
6 - Şartname ve mukav<!lenameyi görmek isteyenlerin Antalya Or

man Başmühendis Muavinlitme ve Ankara Orman Umum Müdürlü~üne 
müracaat etmeleri iliın olunur. (3093) 

Hacr lli.nı 
Sultanahmet 5 inci sulh H. hakim 

liğinden: Sultanhamam caddesinde 
42 No. lu m:ığazada Kamil oğlu Meh 
met Kumaşçının israf ve suiidare -
sinden dolayı hacrine karar verile -
rek kendisine kardeşi Bekir vasi ta
yin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 

(8142) 

KAYIP: Çarkçılık şahadetnamem 

kaybettim. Yenisini alacağımdan hü 

mü yoktur. Rıfkı Gürgim 

K A Ş E L E R 1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 1 O luk 
kutulan vardır. 
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Verem ve Frengi kadar korkunç bir' hastalıktır. Sıtmalı mmtakalarda bu Afetten 
derhal tedaviye kOfJDalan prttır. 

Sıtma nedir ? Sıcaldann baılangıcmdan nihayetine kadar yapyan ve (Anofel) denilen slvrialneklerln bn1 
mm1a yaptıjı mütbtf bir tahribattır. 

Bu sinekler; göl bataklık ve durgım sulann üzerinde yetiflrler ve parazitlerini kanımıza qılayıp bnfb· 
nrlar. Bu zalim parazitler kanımızın en hayati cevheri olan kırmızı kürecikleri daima yiyerek ve kanımızın 
içinde çiftleterek çotahrlar. Sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme, ateı, hep bu parazitlerin devri olarak 
nesil peyda etmesidir ki netice; kansızlık, dermansızlık, sanlık, dalak şişmesi ve nihayet ölümdür. 

Vatandaı !.. Sağllğını Bu Afetten Koru. 
Kinin, arsinlk, çelik ve birçok acı nebatat hüllsalarile hususi bir tekilde ihzar edilen ve Sıhhat VekAleU 

n1n ramıl ruhsatinl haiz bulunan B t O G EN 1 N drajeleri sıtma parazitlerinin en imamız bir düpnan•dır. Sıt 
madan korımmak ve kurtulmak lçinen birinci deva B t O G E N t N ' dir. 

B • 
1 OGEN • 

1 N 
kanı temlzleylp çoğaltır, kırmızı k6recikleri arttınr, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermanın
hjı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, tali olarak belgevweklili ve ademi iktidarda büyük faicleler temin eder. 
Sıtmanın bütün teklllerinde fifa temin eden bu yüksek tesirli illç her eczanede bulunur. Fiati 90 kuruftur. 

t w•tatlıGIJlw4 •• ..,..,....,._ .. _....,.. ••• w1r.ıc-,.._ .. 1JiBıwaka· 
ndls, .ıra, wıhk ln*hkh•.a., _.,. •• • .,.jde lnlabum. T...,..JeriDe,_..aderde, ... 
latabzrrla, . ..., I• •ı, pllau J , HASAN ZEY 11N YACI lmDamna. 

Daktilo Aranıyor 
Türkçe Almanca iyi bilen ter
cümeye muktecllr bir bayan a
ranıyor taliplerin Yenl Postane 
~mda Mimar Vedat cadde
si No. 26 ya müracaat. 

Devlet Dem iryolları ve Lımanları isletme U. idaresı ı ıwı ıa; 1 

15 Mayıs 938 tarihinden itibaren Pazar günleri HaydaJ:pfa - Ada

pazarı arasında gezinti trenleri seyri 1efere baflamıftır-. Geıtnu tnfl,erlne 
Köprü glfMl ile Haydarpap ve lzm1 t lstuyonlanndan katUlarJ'Jiare
ket ıününden bir gün evveline kadar SUet satılacatuu ve treJ1ln ~
ıünü bilet sat11ımn yapılmıyacajını aaym halka bir kere daha bildbtrlZ-

1"4 ille 40 • 1? . IO • 1 ltre ılp m • 2 ltre ılt• 160 kr. 
r ........ 1 ... 10 • 3 kllo 190 • s .. 300. 1 kllo 400 kr. 

(32ST) 
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---ç Eksiri 

ZAlf USULO 
letonar .. Köprl ~MI 

Nafıa Velraletl Sam-m Su itleri Miat 
MübeadWilln-= 

1 - EKSILTMEYZ KONULAN iŞ: 
Sunsun • Çarpmba ..-inin ı 'I inci kDörnetnela!e, J!sa 1~ 1-tlk

lıklan ana kanalı herlnde yaptırılacak belonarm9 .-~ m
fl&bdır. K.,tf bedeU (1M23M) Ura oJan bu it t.e-ı• tutk1 'fiti .._ 
ıen ıs p11 müddetle eksil~• ç~.,wıu,tır. 

2 - Ekliltme 11-6-U38 tarih1ne rutlqan Peqıembe pi saat • 
bette ~ ta iflerl sekJzincı ıube miihendisllli biıiMlnıla tı1adltaW 
komisyonu odamda vahldi fiyat. üzerliaüD kapalı zarf usull71e 7apila
caktır. 

3 - htetıller, ebiltme prtnam.ı. mukavele projesi, bayındırlık it
leri genel prtnamesl. fnnt ~ w pn»jeletl 79 kurut mukabilinde 
Samsun su lflerl seklzlncl tube mqhendlalllinden alabilirler. 

4 - Ekaıltmeye girebilmek !çin tlteklllerin 1 US8.'79 llrahk muvakkat 
tem.inat vetmeli ve on bin llralıt köprü iflerinl taahhüt edip muftffa. 
Jayetle bitirdiğine ve bu kabil Nafia 1flerinl bqarmakta kabillyetl ol
dutuna dair Nafia Vek&letinden alımmf müteahhitlik ve1lkuı lbru et
mesi isteklilerin teklif mektuplarım lkinCl macfd.cle JaW 1Utten bir a
at evvel!ne kadar 111 ifleri ll'klzincl pbe mtlbendtallllne makbuz maka
alllnde vermeleri Jhımdır. Postada •ıan aeetJanelel' kabul edilmez. 

5 - ffi üzerine alan mü.teahhit yübet vekA1etçe P,alenfn tMllik olun
dulu kendiaine yazı ile tebliğ edildill ı.,thten l~ 15 lfin ~ 
muvakkat teminatını kad ıemı-ta tllMlı _.. llJD1 ,....,.,. ~ 
aeterlikten tmaiJe meclnırdur. 3260 

iZ 
1/niH/ırl 

FLiT ,,. 
l11.DIJRIJ11Uz 

va Kurumu 

YüK PIYA GOSU 
11. Hadi• 

iye 45. ır. 
Bundan b.t'a : ILooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( lo.ooo ve ~) k iki 
adet müklfat varclar-

.._..,. kacler •l•lerU •tılyl -.ı. "" .. ,.,., .. ,. ...... ... ..... ....... 

ve 

' MEi 
bUtUn •lnl•nn• dindirir. 

SİGARA Tb&YAKfI.EalNE MCJDB 
:Fennin 10n icadı ve yüzde 9'9 derecesinde tütünün Nikotin. 

Prldlıı, Am_.ıt gibi tütündeki -~~ 

Sıhht 
Aoızhklan 

Ana,.._ ptmqth. 
!_!!~ed l1lcile beraber 150 Kr. Sab, yeri: PiPO PAZAIU SuJtanhamam 
Ullllr: Kemeraltı, Mazhar ön,iör ·Buna: U~ saa~ Nureddin • 
Ankara: TOtUncü Ali Tümen. Tqhan - Zo.._.... Saatçi Oeman Gur
c:lal - Tnnom Hakkı Atmaca, Kunduracılar • Allana: Hacı Haıtt Y•l· 
camll • laıMan: Ekrem Hamdi Tamtürk • Bald'91dr: Şifa Eczaneli. 

lıtaaul Jaadanna Sat111alma Komlıyoa•llCI•• ı 
tik 

Miktarı CIDll Tutan Temlaatı 
Ura iL Lira iL 

·- Kilo 
YOn l'anlla lpllli 14.000 00 1053 80 

1-Cimi. miktarı, tahmin bedeli ve ilk t.mlnab yukarıda yazalı 

5300 kllo y(in fanila lplill İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonunca 
ZCM-1138 P-.rteal günü saat 15 de kapalı zarf ebiltmeslyle satın ah
nacatar. 

2 - Şartname ve nümune her IÜJı GecUtpepdakl ubnalma Jr.omt.,. 
nunda 16rillebillr. 

a - ı.&eklll•rin •kliltme güiıil saat 14 de bdar kanun ve prm.,,,.tne 
l6tıt .........,._klan teklif metttıplarını matbua mukabilinde adı ı... 
kom~ wrmelert. •13280" 


