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Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük c:ilGik eser her evde bulunmau li
zım bİf kütüpbaıiell;-. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. 17aın eserin fiyatı 7 liradır. HAZİRAN 

1131 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
~ T ..AW Matbaası 

Menfi 
Kuvvetler 
Karsı sanda 

Hatay işinde Bütün BASVEKIL 'ANKARADA 
Diinya Bizimle C. BaiJar Çiı.nkırida 

Tetkiklerde· Bulundu 
:._: E.m1n YAUIAN Bir l·ngilit Gazetesi Diyor ki : 

Dün lnegölde iki Hafif Zelzele Oldu. Kıbrısh 
Rumlaran Kırıehlr Feltketzeclelerlne Yardımı 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
Anka.raya eon sidifimde Ad- • 

u,. vemu Şükrü s.ra- ''Fransanıli, Bıışeg Kazanamayacağı Bir Mesele 
cotlaJu ziyaret ettim. ,,.. .. J ,.. .. k . l '' B u. 

Kendisini Vekllet makamında, ts- 1. UZURuen j UT ıye ıe OZUŞmasının fl lÇ 
tanbukla yeni yapılacak Adliye Sara- B • l • • V 

Bu sabah tenezzüh katanna l:lağla- ~ 
nan hususi vagonla Çankınya gitmiş 
olan Başvekil Celal Bayar, refakat
lerinde bulunan Dahiliye Vekili ve ymm kocaman bir resmi karpsmda u stif adesı 1. oktur,, 

buldum. Duvara uılı duran bu re-
sim, IOll Prost pllnına göre na.zırlan
mıftı. Blunsın buralara tesadüf eden 
eski Hipodrom anfiteatn tamamile 
meydana çıkabilsin diye yeni yapı, 
ıimdild hapbıhane ·binalarına nia
betle 35 metre aertYe ahmnıftı. 

ŞOkrll Saracoğlu resme hasretle 
"bakı,oıdu: 

- Dört ....... beri bir Hirlii 
ı.lttJılmlı etl.mi791 bir riİ7&-• 
Deıli. Dört ..,.. eotJel lcraıl• _. 
lü,,.U lwılan panılanlan h MNY 

iP,. lwırfdJı hldafama -
,,..,. ~ NOİnlnİftİm. O saman 
GO/J(JO lira War ,_,. hl
,,.....,,. ICırtai ma,lıiilatıı afra
ınmnalı i~ 6amı Miılec ı ltoırü:in
Je lnra1ıta1ı. Sorletntelı ......,., 
•.lince 6iidcqe Wr klnltltan 
ircıt, ,. ,.,., ... ,,.,.,., ~a-

mlıfı. Vcılit ... 6a nni •· 
1ti,,.a ,,.,.ıar piol& B.,Pn 

U0,000 1İft171 ••· Yapa tamam 
oluncl7fl lllllllar S10IJOO linqa 
.......m. Ba para ile w '7'Jlll'CYI 
,...,.,.,_ pWa»11.U H .,-..na 

Eski Deleg~ Garo 
Hataydaı Ayrlldı 

S. Davaz, Fransız lariciye Nazırile 
Temaslarına t.vam Ediyor 

,.,,._ ...... Mli~ ,_ • ·- ~ *' ftrk lıeyetjş-elllll1111d• • 
6liJ . :r -~v me iefkil ecteıa • 
Wr 6iıwlma .,..,.,._. 6aliinnl01ı diriyor: si tfÜlmüftür. Tiirlt;.'1~ .. 
,.,.,.,,,,,_ ....,.,. -"'utfrlarut. Hariciye DUJn Bow, evvelki IÜD nln cevabuu ~ oıp 
,_, WriJir. 0,le ,,,.,. lttıltle de Tüı'kl,.enin Paril büyük elçlatııl Fraı haric:i1e- nazid Türldp bG
elintisılelıi .,,,efmi7e .,. kabul etlOltflr· Bvvelldler llJ>l bu te- JÜkaini JMıfttkot.Qtw ...,...nda 
h 6inqc = ~ llki esnasında da, Paris ile Ankara da here daha bbul edecektir. 
Wr tiıtrll iınWn IJlltll ~ aruıiıda devamlı fikir teatisine {Arkua: Sa"9 ıo, ıriltun 2 de] 

.... artalı ibnWiıni ,,..,,,,.. Anla. G ı la D .. 
::!.'~ "".!:ı!!: a atasaray r un 
iter --""'· aılli79 w....... u.. p· ı ı ' d. ı '" .... ,.,..,,.,. Nlml7CI"'· ı av arını e ı er 
.....,_ eldelıi para ile rn.mle-

lıetin Oft ~· aıllqe '1inolan 
,..,,.,..,. dapnii70nırn.,, 

( 

C. H. P. genel sekreteri Şükrü Kaya, 
----------- Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, Maa-

A fatirk Hariciye rif Vekili Saffet Ankan ve diğer ze
vat olduğu halde, bu akşam saat 

Y eldlni Kabul Etti 23,25 te Ankaraya avdet etmiş ve is

latn•al, S (AA) - Belslefim
llar Atattlrk, ltasla de Sanro
na ;,atuau Bariel;,e Veklll Dok· 
tor Tevfik Rilfttl Arası ka•al 
1tll71lftllutlar ve kendisini :re· 
mele abkoJ'lllUflardır. 

tasyonda Milli Müdafaa Vekili Ki
zım Özalp ile diğer bir çok zevat ta
rafından kU'fllşnmıştır. 

Stlfl'elrilin ÇanlnnJa 
:ziyaretleri 

Çankın, 5 IT AN Muhabirinden)
___________ Başvekil Celal Bayarla birlikte Da-

B • • •ı • • hiliye, Adliye ve Kültür Bakanlan, 
ınıcı erımız saat 12,7 de tenezzüh treniyle şehri-

v y ,r mize geldiler. İstasyonda bütün Çan-
1. arın v arşova- kınlılar tarafından karşılandılar. 

J l l Başvekil mekteplileri teftiş ve Son Çanlun selaelesi esnuın•a 
aan agrı ıgor ar ===[Ar'=kaaı:=· =Sa=y=fa=l=O,=sü=' t=un=l =de=J====aç=ık=ta=s=ec=e=l=iy=en=le=r=--= 

VU'fOV&, 5 (Tan muhabirinden) -
Bqün VU'fOva atlı müsabakaları • 
mn IODUDCU8U yapıldı. Bu müsabaka
lar ferdt pterilere ve cfence tazan
mıyan atblara mahsustu. Bunu mil
teaklp bu aeneJd müabakalann ka
paJllDA merulmi yapıldı. 

TOrk binlcOmnln c:IOn kualllmf 
oldukları muvaffakıyet çok mühim -

Yllz••11 Cevat Gtlrkan 
dir. Uçüncli olan Türk eklpini Belçi
ka dördüncü, Fransa befincl, Ru -
manya altıncı olarak takip etmiftlr. 
:rerdl tasnifte ise Polonyalı birinci 
ve yüzbap Cevat Gürkan ikinci, Al-

Çeklerle Südet ler 
Yine Çarpıştllar 

Slovak lar da Mıılıtariget lstigoı 

man üçüncü olmU§tur. Çekoslovakyada Sildet - Alınan hudutlu 
Türk binicileri yarın VU'fOvadan .. 

(Yazısı 10 uncu sa7fact.> 

aynlacaklar ve ayın 9 unda saat 16 
da lıstanbula muvualat etmif bulu
nacaklardır. . 

Son Millt Küme Maçmda 

Güneş Galatasarayı 
4- 2 Mağlllp Etti 
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l]uGüN_I 
lngilterede 

Mecburi Askerlik 
Yazan: ômer Rıza DOCRUL 
İngiltere Avam kamarası, son gün

lerde mecburi askerlik meselesini 
müzakere etti ve Başvekil Mister 
Chambcrlain'in beyanatını dinledi. 
Gerek bu müzakerelerden, gerek bu 
beyanattan anlaşıldığına göre, harp 
koptuğu takdirde mecburi askerlik 
Usulünü kabul etmek için projeler ha 
ıırlanmış bulunuyor. Bu projeler ye
ni değildir. 16 seneliktir. On seneden 
heri İngiltcrenin başına gelen her hü
kumet, bu projelerle karşılaşmış, fa
kat bunlarla meşgul olmamıştır. Çün
kü bu projeleri parlamentoya sevket
htenin, harp ile karşılaşacak hüku
ınete ait olduğu!lu takdir etmiştir. 

Cbamberlain hükumeti de ayni şe
kilde hareket etmiş ve bu işi istikba
le bırakmak istemiştir. 

Son günlerin müzakereleri bu nok
tayı aydınlatmış, bundan başka İn
giltere hükumetinin başka bir mak
satla umumi mesaiyi seferber etmek 
niyetinde olmadığı da tavazzuh et
iniştir. 

Harp vukuunda mecburi askerlik 
Usulünün tatbiki ihtimali İngiltere 
dkan umumiyesi tarafından çok ta
bii görülmüş, Londra gazeteleri, yal
nız hükumetin harp zamanında ihti
kara meydan vermemek için tedbir 
alması liizumunu ileri sürmüşlerdir. 
llu gazetelere göre "vatan müdafaa
sını yapan '\'atandaşlarm cephede dö
\'Üştükleri ve öldükleri sırada bir sü
l'Ü muhtekirin fırsatı ganimet bile
rek kendi kazançlarından başka bir 
§ey düşünmemeleri büyük harbin en 
Çirkin lekesi idi." 
Mıaırda: 

Mısırda yapılan son umumi seçim 
neticesinde V e!d partisi yenilmiş ve 
Parlamentoda ekalliyet vaziyetine 
düşmüştür. 

Fakat Ayan Meclisindeki ekseri
)'et "Vcid,, Partisinde kalmı~tır. A
Yan Meclisindeki bu ekseriyet bir
kaç gün evvel kendini göstermic:, 
~ralıl\ Parla~cntovu kü at nutku 
yan aratın an hükiı-·" ..... .......,.._ ... ....,: 

tenkit eden bir cevap ile kar. ılan
.rruş, cevabın nıüı:akereı.i sırac;ında 

\refd Partisine mensup ayan 'lZ8!11 

hükumete karşı son derece şiddetli 
lisan kullanmış, bilhassa hükumetin 
seçim sırasında takip ettiği siyaseti 
en ağır tenkitlerle karşılamıştı. 

Ayan Meclisinin her fırsattan is
tifade ederek hiikı'tmeti siddetle ten 
kit etmesi, l\fısır hükum;ti idn mii
him bir mesele teşkil etm~ktedir. 
Çünkü Ayan Meclisi hükümeti dii
§ürmek salahiyetini haiz olmamak
la beraber onun obstruksiyon siya
setini tutması, hükumetin mesaisini 
•ksahr, ve iş görmesine imkan bt· 
_.akmaz. 

Bu yüzden Mısır hükumeti bu n
tfyetten kurtulmak için bir çare ara
ltıaktadır. 

Frankist Tayyareler 

Fransa • ispanya 
Hududunu Bombaladı 

'ruluz, 5 (A.A.) - Dokuz ecnebi 
tayyaresi bu sabah Fransız - İsp:ın
)ol hududu civarında Aks-le-Ther
~es mıntakasında kain Orgeiks kasa
~ asının üzerinden uçmuşlardır. Tay
~ ilreler birkaç bomba atmışlarsa da 
hnseye bir şey olmamıştır. Aryej 

~lis! ile cumhuriyet müddeiumumisi 

11 
hkıkat yapmak üzere hadise mahal
tıe gitmişlerdir. 

F ranko, tava•ıut tek/illerini 
kabul etmiyor! 

~urgos, 5 (A.A.) - Radyo ile neş
~ılen resmi bir tebliğde ezcümle 
l<i:yle denilmektedir: 

"Hükumet, harbe nihayet vermek i 
füı h .. k • t ·ı . . . 
t~ . u ume çı erın bıla knyıt ve şart 
t ~ım olmasındcın başka bir hal ça
ı. esı kabul etmiycceğini bir kere da-
11a ·1 • l> 

1 
1 nn eder, bunun aksine olarak ya-

lt~ acak her türlü mücadele veya tel
~~ İspanyanın tahribi için yapılmış 
t{t~essir bir yardım telakki edilecek-

....____~:--------------------

TAN 3 

;(ftlfK 
Hep O Dert! 

Bir Fransız Muharriri Diyor ki: l'_N_a~~-Viyanad~ .. -·i 

Çinde JaponlaraKarşıDerin Bir 1 Yine Binlerce 

Ya.zan: B. FELEK 
- Doğrusun! Haklısın! Pek çok 

tekamül noktaları nr. Lakin nasıl 

susayım kardeşim! Bir cihet var ki, 
hala düzeltemedik. 

........ [iYJ 1 Kin Beslenmektedi1:JI Kitap Yaktılar 
i DÜNYADA KAÇ Çin Hergün Biraz ! · .""-

- Hangisi o? 

- Şu altı üstü bir olmak! Demin 
cek çilek alıyordum. Manava "altı 

da mostrası (ibi mi?,, diye sordum. 
Adamcağız evvela içini çekti. Sonra 
bıçağını çekti ve sepetin dibine ya
kın bir yerinden kafesini kesti ve aç 
tı. Gördiik. Altı üstünün yarısı ka
dar. 

TELEFON VAR 1 Daha Kuvvetleniyor! 

Nevyork, - Amerika telefon 
ve telgraf kumpanyasının neş -
rettiği bir rapordan anlaşıldığı
na göre, bütün diinyada 37 .098, 
084 telefon kullanılmaktadır. 

Bunlardan: 19.500.000 i Ameri
kada, 3.431.074 ü Almanyada, 
2.971.597 si İngiltcrededir. Ka-
nadada 1.266.228 Japonyada i 
1.197.129 dur. 

Yalnız Nevyork şehrinde 

f 
1.569.337 telefon vardır ki, bu 
nıiktar bütün Fransadaki tele
fonlardan fazladır. Çünkü Fran 
sadaki telefonlnrın sayısı ancalt 
(1.481.788) dir. 

Hindistan, Çin ve Rusyada 
dünya nüfusunun yarısı bulun
duğu halde Nevyork şehri ka • 
dar telefon bulunmamaktadır. ı 

•••••••••••••••••••••••••••• 

M. Cemiyetini iktisadi 
Esaslara Göre 

Yeniden Kurmahdır 
Bordo, 5 {A.A.) - Hükumetin na

fıa nazırı Froser tarafından temsil e

dilmekte olduğu cümhuriyetçi sosya

listler birliğinin kongresinde bir nu

iuk öyli_y_gn umwni katip Deat, Ren 
mıntakasının askeri işgalinden sonra 

biribirini takip eden hükumetlerin ih 

tiyatlı tavrı hareketlerini muhik gös

tererek demiştir ki: 

"- İstihsalat teşkilatlandırılmadı
ğı takdirde milli müdafaayı temin et 
miye imkan yoktur. Ben imkanı o
lan bir siyaset takip edilmesi tarafta 
rıyım. 

Milletler Cemıyetini iktısadi esas
lara göre, yeniden kurmalıdır. Öyle 
zannediyorum ki, Avrupa normal bir 
şekilde yaşamıya başlarsa diktatör
lükler tazyiklerini gevşetmek mecbu 
riyetinde kalacaklardır. İktısadi kal
kınma y~niden kuvvetlendiğimz za
man imkan sahasına girecektir.,, 

Sosyalist Partisi Kongresi 
Royan, 5 (A.A.) - Sosyalist par -

tisinin kongresi, partinin idari ko • 

misyonu tarafından Marso Piyer'e 
mütemayil bulunan Sen sosyalist fc. 

derasyonunun ilgası hakkında ev
velce verdiği kararı 353 müstt'nkif 

ve 3002 muhalif reye karşı 4824 rey 
le tasdik etmiştir. 

DENiZ DEVLERi 
lngilterenln lnp etti(ll en büyük 

muhrlplerln biri Afridi adını taıımak 
tadır. Bu gemllerln her biri 480,000 
lnglllz lirasına mal oluyor ve lngll· 
tere bunlardan 16 tane yaptırıyor. Af 
rldl Akdeniz donınmaaına l ltlhak et· 
mittir. 

--

Paria, 5 (A.A.) - Japonların 

yakın veya uzak bir atide Kan

ton'u zaptebnelerini derpiş eden 
Madam T abouia, Oeuvre gazete

sinde 4öyle ya.zmaktadır: 

E bu sade çilekte olsa ne mutlu! 
Portakal sandığında da böyle. Elma 
sandığında da böyle. Kiraz, üzüm kii 
felcrinde böyle. 

Kömür çuvalında böyle. Sardalya 
kutusunda böyle! 

İ~te benim derdim bu. Eski de : 
virlerden kalma bu kötü huydan 
bir tiirlü vaz geçemedik. İyi göste
rip türlü vaz geçemedik. İyi göste
vermek, tane gösterip toz sürmek 
velhasıl alış verişte mutlaka kar~ı
mızdakini aldatmak istiyoru1:. 

Bilmem dikkat etmiyor muyuz: 

"Şimdi iki İspanya olduğu gibi o 
zaman da iki Çin olur. Fakat bu tak
dirde ihtimal Almanya, İtalya ve 
Frankist İspanyadan maada bütün 
devletler Japonyanın Çin hükumeti 
ni tanımak istemiyeceklerdir. Çang
Kay - Çek'in manevi otoritesi bütün 
Çine hakimdir. 

Çinliler mane,·iyatları sayesin
de Japon istilasına nıukavemet et
mektedirler. Çang - Kay - Çek'e 
tabi olan Çin gittikçe teşkilatını 
ikmal etmektedir. Zaptedilen mm 
takalarda halk Japonlara karşı de 
rin bir kin beslemektedir.,, 

Japonlann Hongkong'u tehditleri 
ne gelince, muharrire göre bu tehli
ke şimdilik bertaraf edilmiştir. 

Naziler Almanyada iktidar mevkilne geçince, kUtUphanelerde mevcut Nazi 
ideolojisi aleyhlndekl bütUn kltapları yakmıılardı. 

Şimdi Almanya Avusturya ile blrle2lnce Viyana kütüphanelerindeki kitaplar 
da ayni akıbete uOramııtır. Resim bu h.\dlaeyl teablt etmektedir. 

• Müşteriyi aldatmak suretile kazan -
dığımızı zannettiğimiz ufak şeyin mu 
kabili olarak ticaret namusumuzu 
vermekteyiz. Gerçi bu matahın dük 
kanda, mostrada, hatta envanter ve 

bilançoda adı geçmez amma ticaret 
te en başta gelen bir ,·arlıkhr. Sid 
aldattığını hissettiğiniz bir satıcı 

ya bir daha gider misiniz? 

Madam Tabouis, diyor ki: 

"Japnolar İngiltereyi açıkça teh 
dit etmekten vazgeçmişlerdir.,, 

Bir Bakışta D ünga Haberleri 

İTALYA Japon kaynaklarına göre 

Harp vaziyeti 

Pekin, 5 (A.A) - Japonya namına 
Bir Frasnız Tayyaresi 

söz söylemiye salahiyettar bir zat, Roma, 5 ( A.A.) - Bir askeri Fran 
Lan - Feng'in şimalinde toplanmış sız tayyaresi motörüne arız olan bir 
olan Japon kıtalarının Çinlilere ta- sakatlık neticesinde Sardenya'da kcı
arruz ettiklerini bildirmektedir. Çin raya inmek mecburiyetinde kalmış -
liler adetçe faikiyetlerine ve muan- tır. Tayyare Turms0 tan Bastia'ya git 
ndane mulrauı>mnHo .. ı-• ...... ~ ... ,_.,. rl 9tıokte idı. 

cat etmeğe mecbur olmuşlar ve saha _ 
da 5,000 ölü ile mühim miktarda ~~~--~-~~!""._""'! __ ~---!"!'-~~!i!ı'!'"""' o ........ ~- ~"""""""-

malzmcc terketmiş1erdir. 

Japonlar Kaifeng istikametinde 
ilerlemiye devam etmektedirler. 

ltalya Hava 

Müsteşarı Bükreşte 1 

AMERiKAN 
VE INGILIZ 

ZIRHLILARI 
Londra, 5 (A.A.) - Sunday 

Times'in deniz muhabiri 
yor: 

yazı-

Bükreş, 5 (A.A) - fıalya Havai 1 
M

. ''Yeni Amerikan ,.e İngiliz 
üsteşarı General Valle, bugün saat ı 

13 de tayyare ile buraya gelmic: ve zırhlıları 16 pıasluk toplarla teç
~ • hiz edileceklerdir. Amerikalılar 

hava istasyonunda deniz ve hava na ı 

FRANSA 

Profesör Freud 
Paris, 5 {A.A.) - Profesör Freud, 

yanında karısı ve kızı olduğu halde, 
Viyanadan bu sabah buraya gelmiş 
tir. Kendisi pek muhtemel olarak 
bu akşam Londraya hareket edecek
tir. 

ALMANYA 

Balta ile idam 
Veimar, 5 ( A.A.) - Bir nöbetçiyi 

öldürerek Thuringcn'deki tahşit kam 
pından kaçmağa teşebbüs eden E -
mil Bargatzki, başı balta ile kesil -
mek surctile idam edilmiştir 

iRAN 

Başvekil Mısıra Gitti 
ı bu çaptaki topları taşıyabilmek f 

zın general Teoforesko ile İtalyan 1 
1 

için 45 bin tonluk gemiler insa c· l Tahran, 5 (A.A.) - Başvekil Cam, 
E çisi ve daha diğer bir çok zevat ta • 
af d 1

• 
1 

ı dilmesini istemekte iseler de İn- bir heyet riyasetinde olarak Bag~ dat 
r ın an se am anmıştır. Ayrıca bir 1 ı gilizler 42 bin tonluk gemiler in- yolu ile Mısıra hareket etmiştir. He-
askeri kıta da selam resmini ifa et -
miştir. 1 şa etmekle iktifa etmektedirler. yetin vazüesi, velinhdin Mısır kralı-

.. 1 }'ransa Va~ington muahedena· nın kız kardeşi ile izdivacı formalite-
Oğleden sonra General Valle, pro 1 mesile tahdit edilen miktardan 1 ıerini konuşmaktır. Seyahat üç hafta 

tokol ziyaretleri yapmış ve akşam yukarı yani 35 bin tondan bii- ı sürecektir. 
hava ve deniz nazırı, General Valtc, yük gemi inşa etmemektedir. --~!""',... ____ .....,!""'!""'!""'!""'~ 

şerefine büyük bir ziyafet vermio:-
1 

• Krm·azörlcrc gelince; Japon-
tir. 

yanın süper kruvazörler inşa et-
General Valle, bayramlarda bulu- mediğinden emin olmak için Jn-

nacak, havacılık müesseselerini geze giliz amirallik makamının bii· 
cek ve Kral Karol tarafından kabul 1 yük hacimde dizütamların inşa-

Fransız Başvekili 

Daladyenin Nutku 

edilecek ve 9 Haziran sabahleyin h!l sım tehir etmesi muhtemeldir. 
reket edecektir. J.._ __________ _.ı"Biz Sulhe Hizmet Etmek 

istiyoruz. fakat Bu AJk 
Bir Zaaf Eseri Değildir!., 

Lyon, 5 (A.A) - Havas muhabiri 
bildiriyor: Vatan uğrunda ölen sıh
hat memurları adına dikilen anıdın 
açılış töreninde Başvekil B. Daladye 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle de
miştir ki: 

"Uzun tarihi esnasında, Fransa, 

birçok tehlikelere karşı koymak mec 
buriyetinde kalmıştır. Fransa, bu 
tehlikeleri mağlup etmesine imkan 

veren enerjisini ve azmini bir kı>rc 
daha bulmalıdır. Zira. bugün Fransa 

nın hudutlarını teşkil eden nehirler 

ve dağların arkalarında muazzam de 
ğişiklikler olmaktadır. Fransa, kuv
vetin bütün insan münasebetleriııln 
hükimi haline gelmesine müsaade et 
miyecektir. Biz sulhe hizmet etmek 

istiyoruz Fakat sulhe karşı olan aş
kımız, bir zaaf eseri değildir. Tehli
keleri yeneceğiz. Biz. bu işde yaln~z 
değiliz, bir çok diğer milletler de ev 
ni azim ile mücehhezdir. Bu millet
ler, son zamanlarda bunun parlak 
misallerini vermişlerdir.,, 

İşte benim bir türlU çare bulama
dığım derdim budur. İşin fenası şu
dur ki, ufak esnaftan, büyliiüne hat 
ta sıra<11ına göre tüccara kadar sirA
yet eden bu fena usul yavaş yava~ 
müşterilere de geçmekte, onlar da 
gündellk hayatın muhtelif safha • 
larında daima olduktan gibi görün
memekte ve bunu hayat yollannın 
kestirmesi saymaktadırlar. 
Kardeşim! Bilmelisin ki; hepfmlz 

birer çilek sepeti gibiyiz. Mostramı
zı güzel görüp alanlar bi7.İ ba~ apğı 
edip içimizi ho altınca alttan mttır 
mıcır nıal çıktığını görüp içerlemez-
ler mi? 

Ve hiiyle içi dışına uymıyan çilek 
sepetlerine bir daha el sürmemiye 
ahdetmezler mi? 

O zaman ne olur bizim halimiz? 
Çünkü bi7. niha •et birer çilek sepc
tiyiz, manav diikkanında dört rün 
mii terisiz kalsak çürür, çamur gihi 
oluruz. 

İşte benim derdim bu kardeşim! 
Var mı'buna bir çare? 

Bir Sarkıntıhk 
Hadisesinin 
Son Perdesi 

İki gün evvel Cumhuriyet gazetesi, 
sinsi bir şekilde bize çattı. Refik Ha
litten vatan hasreti ve yurda dönüş 
saadeti hakkında duygularını sorma 
mızı, "haddini bılmemek,, ve "mille
tin büyüklüğü ile alay etmek,, gibi a
ğır ağır kelimelerle tavsif etti ve üst 
perdeden atıp tuttu. 

Evvelki günkü sayımızda bu gaze
te ile akıl ve mantık dllile konuştuk. 

Söylediklerimi? galiba kafasına 

dank etmiş olacak ki, ölçülerini bir
denbire değiştiriyor. Evvelce "had
dini bilmemek,, ve "milletin büyük
lüğü ile alay etmek,, gibi hükümlere 
layık gördüğü bır hareket hakkında 
dünkü sayısının bir sütununda ga
yet sakin, uslu bir lisanla şu sözleri 
yazıyor: 

"Yüz elliliklerden birinden ihtisas 
lannı soran arkadaşlar ayıp etmiş

lerdir: Memlekete karşı da, onlara 
karşı da ... ,, 

Görülüyor ki, Cumhuriyet gazete
si, ölçülerini tamamile değiştirmiş, 

yüksekten atmaktan vazgeçmıştir. 
Bunu kayıt ve işaret ettikten sonra 
şunu da söyliyehm: 

Rejimin yükse!t bir atıfeti olan u
mumi affın manası ve telfıkki tarzı 
hakkındaki görüşümüz, Cumhuriye~ 
gazetesinden çok başkadır. 

Böyle bir hareket, üzerine perde 
çekmek için yapılmaz. Bunu bütün 
dünyanın duyması, manasını kavra
ması lazımdır. Bu yüksek ruhun akıs 
!erini memleket ıçinde yaymak da 
bir vazifedir. 

Böyle bir sırada maziyi eşerek af 
(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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Galatasaraylıların ı 
Pilav Günlerinden 

Menfi 
Kuvvetler 

Radyo; 
fstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Bir insanın Ceplerinden Çıkan Eşya ile 
Onun Karakterini Anlamak Çok K~laydır 

lntıbalar Karsısında 
Sıınt: 12.30 Plôkln Tilrk musikisi, ı2.50 

Havadis. 13,05 Plftkln Türk musikisi, 13.:;0 
Muhtelif pliık neşriyatı. 14 SON. 

Geçenlerde ceplerimde ne var yok
sa hepsini yemek masasının üzerine 
boşalttım. Ve taşıdığım şeylere ba
karak hayret ettim. Bakınız ceple
rimden neler çıktı: 

Otuz anahtar, bir tarak, bir çala, 
ilç küçük vidalı çivi, gazetelerden ke 
silmiş bir kaç yazı, üç kurşun ka -
lem, iki düğme, dört çengelli iğne, 
iki resim çivisi, bir sicim parçası, 

bir kilit! 

lan vasfın hasislik olduğu apaşiktır.-

Bu hadiseleri gazetede anlattım. 
Bizim sekreter derhal bana bir iş çı
kardı. Ve sosyalist bir mebus ile gö
rüşmemi istedi. Bir taksiye atlıya
rak mebusun evine gittim. Fakat 
fırsattan istifade ederek evvela şö
förün ceplerini boşalttım: Çıkanlar 
şunlardı: Bir sigara paketi, bir kü -
çük tornavida, üç beş vida, bir cep 
feneri, bir muhtıra defteri, bir spor 
makalesi, at yarışlarından bahseden 
biD" risale, iki çala, bir nişan yüzüğü 
ile sahte taşlı kırık dökük bir broş! 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

' AKŞAM NEŞRIYATI: 
Saat: 18.30 PU'ıkln dans musikisi. ıo.15 

öldürürler. Çünkü bu mekanizmalı- Çocuklnra masnl: Bnyun Nine tarafından 
• rın işleyişi, dört başı mamur. kusuı·- 19.55 Borsn haberleri. 20 Rifat ve arıca

suz, pürüzsüz iş çıkarmak iddiası ü- daşları tıırııfınd<ın Türk musikisi ve halk 

(Başı 1 incide)) 

fiarkıları. 20.45 llavn raporu. 20.48 örııcr 
zerine dayanır. Bütün mesuliyet te- Rızn tnrafından Arnpça söylev. 21 Fasıl 
lfıkkileri bu iddiaya göre ölçülmüş Saz Heyeti: İbrahim ve arkadaşları tnrıı
ve etrafa dağıtılmıştır. fından (Saat ayarı). 21.45 Orkestra: 1 -

• Halbuki insan işlerinin hiç biri Mendelson: Ruy Blas, 2- Grek: Nüvi Al· 
dört başı mamur olamaz. Yüzde '?U. jeviyes, 3 - Defose: Bcrsöz, 4 - Driğo~ 
kadar faydasına kar daima üzde ı Eko. 22.15 Ajans haberleri. 22.30 Pliık 

• Ş1 Y sololar, opera ve operet parçaları. 22.50 
'şu kadar da mahzuru vardır. Her pü- Son haberler ve ertesi güniln programı· 
rüzü düşünmek ve kusursuz iş yap- 23 SON. 

• maya çalışmak muattal kalmak de- Ankara Rndvosu 
mektir ... Çabuk ve çok iş çıkarmak ÖGLE NEŞRIYATI: 
için birtakım mesuliyetleri cesaretle Saat: 12.50 Karışık plfık ncşriyab. 12.50 

B yüklenmek lazımdır. P11'ık: Ti.lrk musikisi ve halk :ıarkıları. 
12.15 Dahili ve hnrkt haberler. 

İşte bizde dünkii idarelerden kal- AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Ceplerimi bu şekilde boşaltmamın 

sebebi, karıma kadınların çantaların 

da bir çok lüzumsuz şeyler taşıdık -

larını iddia etmemdi. Kanın da bana 

karşılık vererek erkeklerin daha çok 

lüzumsuz şeyler taşıdıklarını söyle

mişti. 

Yüzükle broşu taksinin içinde bul
muştu. • Galatasaraylılar yemekhaneye &irerlerken • ma itiyatlarla kara kitabın tariflerine Saat: 18.30 Karışık pl1'ık ncşrlyab. 18.!iO 

uygun mesuJiyet telakkisi çok kuvvet İngilizce dersi (Azime İpek). 19.15 TilrJc 
Bu bir yığın eşyadan şoförün oto

mobil ve yarışla alakadar olduğu ve 
bu alaka ile kazancını artırmak iste
diği anlaşılıyordu. Pratik bir adam
dı. 

Sosyalist mebusun cebinde bfr kaç 
gümüş para, cevabı verilecek bir sü 
rü mektuplar, dopdolu bir sigara pa
keti, gazetelerden kesilmiş yedi ya
zı,. bir küçük makas, bir kaç çengel; 
li iğne, kırık bir dolma kalem, bir 
kalemtraş, bir lastik parçası, bir kaç 
raptiye, 15 anahtar ve müteveffa 
Makdonald'in el yazısı! 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
li olduğu için herhangi bir köşeden musikisi ve hnlk şarkılnn (Servet Adna:ı 
yükselen bir itiraz, bir isi hudutsuz ve arkadaşları) 20 Saat ayan ve ArapÇa 

neşriyat. 20.15 Türk musikisi ve halk ljar-
bir surette geri bırakmaya kafi geli- kıları (Halük Recai ve arkadaşları) 1?1 

• yor. En küçük bir saman cöpü şek- Spor konuşması (Vildan Aşir) 21.15 Stüd 
linde bir tereddüt sebebi, faydası çok yo s<ılon orkestrası. 1 - Pennati Halvez?l 

• 
büyük bir işi sürüncemeye düşürebili Fior d'Andalusia. 2 - Lautcnschlager wlr 

steigcn auf das Gansclhorn, 3 - Bergcr 
yor. Hatta bir defa kati karar veril- Llebesleld, 4 - Josef Strauss Dorfschwnl 
dikten sonra da ortaya vakitsiz bir iti ben aus Österrich, 5 _ Fetras RussichC 

• raz sürülünce buna da kulak vermek Volkslangc. 22 Ajans haberleri. 22.15 Y:ı-

• 
• 

ten kendimizi alamıyoruz. rınki program ve İstiklal Mer~ı. 
SENFONİLER: 

22 Roma, Bari: Senfonik konser (Man
frcclinl, Hayda, Montnni, Paribcni, Giu 
rnnnn, Tonl) . 
HAFİF KONSERLER: 

Ertesi gün bir ruhiya~çı ile kar

şılaştıJJ] ve arada bu hadiseyi de an
lattım. Güldü .ve bir insanın cebin
de taşıdığı şeylerle onun karakterini 
anlamanın çok mümkün olduğunu 
~öyledi. Taşıdığım şeylere bakarak 
benim de karakterimi çizmesini rica 
ettim. O da, benim her şeyden faz
la ihtiyatlı bir adam olduğumu söy
ledi. Bunun en kati delili cebimde 
yedek düğme ve bir kaç çengelli iğ
ne bulundurmam ve bir miktar si -
cim taşımamdı. Bir tekini kullandı
ğım halde cebimden otuz anahtar çık 
ması da karakterimde ihtiyatklirlığm 
ihükümsürmesi yüzündendi. 

Anlaşılıyordu ki sosyalist çok cev
val kafalı bir adamdı. Fakat inti -
zamsızdı. Gerisini kendiniz de keşfe- • Piluv, dün de her sene olduğu kadar lezzetli idi ve ka

pışa kapı~a yenildi. •• • 
A dliye Sarayı işinde türlü tür

lü tereddütler yüzünden iş 
senelerce muallakta kaldı. Nihayet 
hapishane binalarını yıkmak şeklin
de bir karara varılabildi ve tatbi
kata geçildi. Bu safha ileriledikten 
sonra yeni ve vakitsiz bir itiraz, işi 

yeniden durdurmaya kafi geldi ve 
yeni baştan tetkiklere girişildi. 

7.10 Berlln kısa dalgaSl: Neşeli popu
rf (8.15: Devamı). 9.45: Plfık konseri 
10.15: Neşeli program. 12 Berlln kısa dal 
gnsı: Eski karışık havalar. 13 Berlin kı
sa dalgası: Hafif musiki konseri. 13.25 
BOkreş: Stefnncscu orkestrası (14.30: 

Ruhiyatçı arkadaşım bunları an

lattıktan sonra, ruh hastalarının di
mağını anlamak için ceplerinde ta
şıdıkları şeylerin mük"emmel bir ip 
ucu teşkil edeceğini ve kendisinin de 
buna ehemmiyet verdiğini, hatta bu 
eşyanın yalnız bir ip ucu teşkil et -
mckle kalmıyarak bir takım hasta -

lıklan takip için mükemmel bir te
mel sayılabileceğini ilave etü. 

Bunun üzerine ilk rast geldiğim 
arkadaşıma ceplcroini boşaltmasını 
rica ettim. 

bilirsiniz. 
Doğrusunu isterseniz yeryüzünde-

ki büyük adamların ceplerinde ne 
taşıdıklarını çok merak ediyorum. 
Acaba onlarda abur cubur bir sürü 
şeyler mi taşıyorlar? Lord Bald -
vin'in, Başvekillikten ayrılmadan ön 
ce halefi Mister Chamberlain karşı -
sında boşalttığını biliyorum. Fakat 
sebebini anlamamıştım. Lord Bald -
vin'in cebinden bir pipo, bir +.ütün 
tenekesi, bir kibrit kutusu, bir C'akı, 
bir kurşun kalem ve bir muhtıra def 
teri çıkmıştı. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Bu iş, yalnız fstanbulun Adliye sa
rayına mahsus bir mesele değildir. Bii 
tün kuvvetlerinden en çok ve en Ç3-

buk verim almak zaruretinde olan 
bir memleket için çok alaka ile tet-

• kik ve halledilmesı ifızımgelen esaslı 
bir davadır. Menfi mukavemetler ya-

• ratan zihniyetlerin, itiy;ıtlarm. usul-

! 
]erin köklerine karşı tedbir almak; in 
kılfıbn uvııun vP f1> ..... "'\:,,.,n~:ı- ---

• nel bir çalışma muhiti, bir mesuliynt 

Devamı). 15 Berlin kısa dalgası: Bando 
mU7jka. 15.30: Cocuk korosu. 16 Berlln 
kısa dalgası: Plakla neşeli musiki. 16.45 
Roma kısa dalı:ası: Knrı~ık muslki kon
seri. 17.15: Hafif musiki. 17.45 Berlin kı 
sa dalgası: is sonu konseri (18.50: Deva
mı). 1!115 Bnino: Orkestra, Sopran te
nor. 19 Bratislnvrı: Raı:iyo orkestrası. 19 15 
BCikreş: Pııik konseri. 19.45 Peşte: Çigan 
orkestrası. 20 Bcrlln kısa dalgası: Neşe
li musikisi 'konseri. 20.15 Bilkr~ş: Rad · 
ya or.lt~•- ,_,,,. •A !tl,, ... ~ ~- :rr-1 
n:ııı< mnsıkl. 21.05 Romanya uzun da -

Çıkardığı şeyler şunlardı: Uç ka
lem, spora merakını gösteren bir kaç 
bilet, bir madeni düğ.\ıe, bir tütün 
tabakası, iki kibrit kutusu, sekiz a
nahtar, üç mendil, posta pullarile 
dolu bir zarf ve bir tırnak törpüsü! 

Buna karşı Charnberlain gülümse
miş, bilmukabele ceplerini boşaltma
mıştı. Belki o da boşaltsaydı cebin
den bir kaç olta, balık ve saire çı -
kardı. "Evening Standard" dan .. 

• Galatasaraylılar meşhur tamburcularile bir arada 
1 
telfıkkisi, çabuk bir karar verme ce-

• 5areti. bir faaliyet hızı kurmak mut
laka Itızımdır. 

gası: Plliklarln )spıınynl mus,iJdsi. 2115 
Bilkreş: Radyo orkestrnsı. 22 MilAno. 
Torino: Knrışık musikili neşriyat. 22.ıo 
Peşte: Orkestra (Wagner. Schubert, Jer 
ger v.s.). 22.45 Bükrcş: Lokantadan kotı 
ser nnkU. 23.30 Viyana: Kilı;ük orkestra 
konseri. 23.40 Roma, Borl: Koro konse
ri. 

Sigara tabakası onun bedii zevki
ni gösteriyordu. 

Daha sonra bir üyatro rnünek -
kidi ile karşılaştım. Onun da ceple
rini boşalttım. Iki anahtarı, futbol 
maçlarına ait biletler, gümüşten ya
pılma küçük bir at nalı, çocuğunun, 
anasının ve kendisinin resmi, iki 

Berlinde 

Nişanblar 

Açdan 
Mektebi 

Almanlar evlilikte bilinmesi icap 
eden bir çok şeyler olduğu kanaati
le Berlinde bir "Nişanlılar Mekte
bi" açmışlardır. 

Genç kızlar, bu mektebe 120 mark 
vermek suretile kaydolunuyor ve o
rada iyi bir zevcenin hak ve vazife
lerini öğreniyorlar. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Ahmet Emin YALMAN 

···············-································· 
OKUYUCU 

• Mektupları 

• 1 Ka;:-;;;:cı: fakat tatbi~-;:;~·;e ... 
İspartııda okuyucularımızdan Hüseyin 

• 
1 Çakmakçı yaz.ıyor: 

"Vllftyetlmlz umumi meclisi. İspartııda 
bOyük bir meyva fidnnlığı kurmak için 

• icap eden tahsisatı kabul etmiştir. Bu ka
rarı nekodar takdir etsek azdır. 

Fakat es:ıs mesele, kar:ır alınması de-

OPERALAR, OPERETLER: 
20.10 Vlynn:ı: Opera ve operetlerdetı 

parçalar. 20. 30 Uiypzlg: Drcst operıı
sından "Margnrete,. operasını nakil. 20.ııO 
Prag: Verdinin 'Airlrı,. operası. 21 Bel
grat: Operada verilecek temsilin nakli· 
22.10 BUkres: Opera havaları (Lconcn· 
vallo, Mozart. Wngner v.s.). 

ODA :MUSİKİSİ: 
9.15 Berlin kısa dalgası: Yaylı snzıar 

kunrtctl. 12.15 Roma kısa dalgası: TriYO 
konseri. (13.15: Oda musikisi). 20.20 OS 
trava: Caz kuarteti. 22.20 Bratislavıı: 
Y.a~lı Metlerle odn musikisi konSE\1· 

RESIT ALLER: 

pantolon düğmesi, dört tiyatro prog 
ramı, boş bir kibrit kutusu, benzini 
tükenmiş bir çakmak. 

Bu adamın tam bir aile adamı ol
duğu besbelliydi. Kendisinin resmi
ni taşıması onun ailesine bağlılığı
nın kuvvetini gösteriyordu, fakat boş 
bir kibrit kutusu ve benzini kuru -
muş bir çakmak taşımtısi, biraz Bo
hem olduğunu ifşa ediyordu. 

Vazifeler, zevcenin, ev kadınının ve 
aile anasının olmak üzere üçe ayrıl
mıştır. 

• lenç ve ihtiyar Galatasaraylılar Taksim CUmhuriyet 
hep bir ağızdan istiklal marşını söylüyorlar. 

abidesinde • ğil, kararın tatbik edilmesidir. Çünkü İs
p:ırtadn eskidenberl mevcudiyetinden 
bnhsolunan bir de Amerikon nUmune fi-

l 1.45 Berlin kısa dalgası: Artistik ldl
çük konser. 16.30 Berlln kısa dnlgııst: 
Erna Sack tnrafındnn şnrkılar. 18.30 Be!' 
Hn kısa dalgası: Schubert'in şarkıların
dan. 19.30 Prng: Çek sesli filmlerlndetı 
parçalar. 19.45 Bclgrat: Hnlk şarkılıırl· 
21.30 Dcrlln kısn dalgası: Viyolonsel kOP 
seri. 23.30 Peşte: Plflklarla İtalyan şar• 
kıları. 23.35 Bratislava: Slovak halk şıı:' 
kılan. 

Yemek, ev bakımı, pratik tedavi 
usulleri mektebin öğrettiği bilgilerin 
en bellibaşlılarıdır. 

• 
• 

• danlığı vardır . 
Yirmi senelik bir mazisi olan bu bahçe

de maalesef şimdiye kadar hiçbir varlık 
g1ir{llemcmişti r. 11 Bunun sebebi tahsisat yokluğu mudur? 

• Daha başka birine de ayni muame 
leyi tatbik ettim. Evvela yeleğinin 
cebinden bir sürü ufaklık çıkardı 
ve bunları çocuğunun kumbarası için 
sakladığını söyledi. Başka bir ce -
binden kullanılmış posta pulları çık
tı ve bunları sokakta bulduğunu an 
lattı. Daha başka bir cebinden tram 
vay ve otobüs biletleri, sahte bir el
mas parçası, mavi uçlu bir kalem ve 
bir lastik parçası çıktı. 

120 markı birdenbire veremiyen 
genç kızlar için bir taavün sandığı a
çılmıştır. Yeni mektep, övle revaç 
görmüştür ki bunların adetlerini ço
ğaltmak ve benzerini bir çok yer _ 
lerde açmak için hükumet teşebbü
sata girişmek lüzumunu duymuştur. 

• 
Bilmiyoruz. Fakat muhakkak olan, ''ilfı
Y"iiınize civar diğer viHlyeUerde, hattfi. 
kazalarda kurulan fidanlık ve meyva 
bahçelerinin İspartndaki yirmi senelik fi 
danlıktnn kat kat üstün olduğudur. 

DANS :vIUSİKİSİ: 
21.30: Florans, Napoll. 24.10: Pe~e . • • Holbuki Isparta, gerek iklimi, gerek top 

rak kabiliyeti bakımından çok müsaittir. 
En bilyilk dileğimiz, yeni .fidanlığın da bu 
vaziyete düşürülmemesidir. 

MUHTELİF: 
lD.10 Bari: Musikili Arapça neşriYıtt. 

20.37 Bari: Türkçe musikili progrtıJ'I\• 
21.15 Bari: Rumca musikili program.~ 

Bu adamın karakterinde hakim o-

Bir çokları bu mektebe siyasi ma
hiyet atfetmektedir. Çünkü prog
ramdaki derslere nazaran burada 
her şeyden çok, Hitler rejiminin is-
tediği bir nesil yetiştirmek gayesi 
güdüldüğü anlaşılmaktadır. 

ve müsamaha maksadına aykırı duy- haber verelim: 
guları ayaklandınnıya çalışmak, re- Umumi af ilan edildikten sonra 

jimin hedef tuttuğu yüksek maksada yurda kavuşacakların duygularını ve 

zıt bir yolda yürümiye çalışmak de- şükranlı hislerini biz büyük bir me
mektir. rak ve tecessüsle soracak ve okuyu-

17 - 18 senedenberi Eshabı kehf gi cularımıza bildireceğiz. 
bi yaşıyarak yeni bir yurdun doğdu

ğunu ve büyüdüğünü ilk defa olarak 

6Öreceklerin ve Meta dünyaya ikin

ci defa kavuşanlann, duygularını sor 

mayı ve anlamayı, kendilerini affe

den rejim hakkındaki düşüncelerini 

kaydetmeyi ayıp filan değil, bir Türk 

gazetesinin mutlaka yapması lilzım
gelcn kıymetli hır vazife diye karşı
lıyoruz. 

Şimdiden Cumhuriyet gazetesine 

Cumhuriyet gazetesinin de evvelli 

"haddini bilmemek,, ve "milletin bü 

yüklüğü ile alay etmek,, sonra daha 
düşkün bir ölçü ile "ayıp işlemek., 
diye ilan ettiği bir hareketten tama
mile uzak kalacağını ve bu mesele 
günün başlıca havadisi haline gelın
ce bir sükut perdesine bürüneceğim 
farz ve tahmin ediyoruz. 

Bu gazetenin kendi tabirile nyıp 
işleyip işlemiyeceğini bu sıralarda 
merakla takip edeceği%. 

• 
• • • Dün mektebin bahçesinde maziden canlandırılan bir lev· 

ha: Altı okka 

• 
• • • 

11 Türkkuşu .. Gençleri 

C.~mhuriyet Bayramında 
Uniforma Giyecekler .. 

da vesilesi teşkil edeceklerdir. 
Gençlerin yaptırılacak bu ünifor -

ma ile yeknesak bir halde Ankarada 
yapılacak on beşinci Cümhuriyet yıl 
dönümü törenine iştirakleri de alı -
nan kararlar arnsındadır. 

Bu suretle yakın zamanda bu sa
hada gösterilen, varlık, canlı bir tab
lo halinde gösterilmiş olacaktır. 

Bu hususta aH'ıkadarların dikkat nazar 
tarını çekmenizi dileriz.,, 

* Kola'cla Posta İşlNi l 
Kola Posta ve tclgrnf :iefi Ali Bayar \ 

gönderdiği mektupta diyor ki: 
"Merke:ı:iıniz müvezzii geçenlerde bir

denbire hastıılanmıştı. Alfıkadar makam- ı 
lara malumat verilerek başka bir müna
sibi bulununcıya kadar geçen birkaç gün 
içinde tevziatı, şahs1 mesullyetim altında 
gazete milvezzllne yaptırdım. Bu yilzden 
zarar görmüş hiçbir kimse olmadığı gibi, 
Postııne de ld11a edildiği şekilde uzun 
müddet müvezzlsiz kalmış değildir.,, 

Memleketimizde Türkkuşu teşki
latı günden güne kuvvetlenmekte -
dir. Teşkilat sesini memlekete daha 
iyi duyurmak ve faaliyetini hızlan

dırmak için de çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu arada, Türkkuşu a -
zalarına ayni şekilde bir üniforma 
giydirilmesine karar verilmiştir. Bu 
surette Türkkuşuna mensup gençler 
havacılık için canlı birer propagan- Binlerce genç için üniformaların 

hazırlanmasının uzun bir zaman ışı 
olduğunu düşünenTürkkuşu teşkilacı 
daha şimdiden faaliyete geçmiş ve 
azalarına ölçülerinin alınması için 
mekteplere icap eden talimatı gön -
dermiştir. 

NOVOTNI 
Serin ve gölgeli bahçesinde 

ÖGLE YEMEGI 

Tabi Do+: 
4 kap yemek 75 kuruş. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'111 he4efh Haberd.. flklrd.. her• 
.. yde temi.. dUrUet. .. mımf olmak, 
karlln ımt•I olmıya vaııımaktır. 

ABONE BEDELi 
TQrJd1e Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sen• 2800 Kr, 
'150 Kr, • kr 1100 Kr, 
400 Kr, 1 kr 800 Kr, 
150 Kr, 1 kr 800 Kr, 

Miııetıeraruı poda ittihadına dahil ol· 
nuyan m.mı.ketler için 80, 18, '· 8,5 Ura 
dır. Abone bede1l peffndlr: Adrea delil· 
tirmek il kuruftW'. Cevap için mektup 
lara 10 kunatluk pul lllV..S llzundır. 

1 GONON MESELELERi 1 
210001000 Muhaciri 

Naıd htlrteblllrlz? 

Yasan: M. ZEKERiYA 
Balkanlarda Türkiyeye hicrete 

TAN 

lngiliz Karikatürü 

5 

m·:mm 
Evlenme Çai't.,.38 

Y acın: Sabiha Zelıeriya Sertel 

Medeni kanun, evlenme çağını kız· 
lar için on yedi, erkekler için yirmi 
olarak tesbit etmi•tl. Şimdi Meclise 
yeni verilen bir kanun layihası ile 
bu çaiı, kızlar için on beş, erkeklH 
için on 7ecli olarak kabul etmek isti· 

yorlar. 
Evlenme çatının her memleketin 

iklimine, içtimai şeraitine gön değiş· 
meal ıayet tabiidir. Meseli Şimal 
memleketlerlade bu yaş yirmiden yir 
mi beşe kadar defişir. Merkezi Av
rupada on yediden başlar. Arabistan 
pbl sacak Udimlerde on dört, on beş 
yatında, hatta daha kUçük evlenenler 
vardır. 

• Blsde lklllh ye içtimai pralt kızla-

hasır Z mil7on nüfus bizden bir ip
ret beldi7or. Bunlan en kısa bir u
manda Tilrkiyeye nasıl ıetirtebili-
ris! 

fark ile hrltın llrlettlklerl Nokta 
[Japon tayyarelerile F ranlto tayyareleri sivil halin bombartlunan etliyorlar] 

nn daha kUçük ~vlenmesini mi icap 
ettirl7or?. Bu hususta içtimai, ve fiz
yolojik bir tetkik yapılmış mıdır bil
miyorum, kanunun esbabı mudbeal 
de daha ıantelere maf....t olarak 
seçmedi. Fakat aasetelerde stiltarl· 
lea sebep, halkın kızlannm y8fları· 
nı btlytlterek hileye tevessül etmeleri 
dlr ki, lmnetll ve mücbir bir.-, 

deilYlr· 
811 sualin cevabım ararken, evve· 

il Yunanistanın bu işi nasıl hallet
tilini tetkik etmek fa7dah olur. 

Harpten sonra Türkiyeden Yuna· 
nlstana 1 milyon nun hicret et
miftir. Yunanistan, büdcesinin dar
blma, puuızlıtına, vasıtasızlıtına 
ratmen bunlan iskin etmiş, yerleştir 
mlı, mllstahsll bir hale ıetirmiştlr. 
Baıtln Yunanlstanm en zenıin sa
nayii bunlann elindedir. Yunanla· 
tanın lktıaadt hayatı bunlann tesi
ri altındadır. Bunlar ldeta Yunanista 
idil hayatına hlldm olmu,lardır. 

Tılsıınlı Bir Kelime: Yasak Dolderlana lddlMma ıHre • dlrt, 
on bet yqmda kıs çocaklarmm ev· 
lenm..mln birçok sıhhi mahsurlan 
Tardır. Çocuk bu yqta tamamlle fn. 
kifaf etmlt detlltlir. Battı bu Jqtll 
b~ kıs çocülannın rahimleri da· 
.. tatekkfll etmemlftlr. Bu pcuk
lana, çocuk .toturması rerek küı
nın, gerek çocuğunun inkişafında m;l 
ealr olar. 

Zamanında "Y asak!11 demesini bDenlerin; bu 
uğurda ölümü göze aldıklannı ı•at edenle
rin davalarını her zaman kazandıklarını ta· 
rih bize izah ediyor. Bilhassa bizim tarih. 

AJ'Dl meseleyi daha uf ak ve da
ha büytlk mikyasta dlter memleket 
Jer de halle mecbur olmuşlardır. Bil 
ttln Orta Avrupa devletleri harpten 
sonra bir muhaelr meseleslle karşı
laşmış ve ıu veya bu şekilde bu da
va)'l halle meebur olmuşlardır. 

YAZAN: 

Nizamettin Nazif 
Yalnız Türkiye bu meseleyi he • 

nibı e1Uh •mette tetkike vakit bu.. ç ok kelime bilen adam, 
lamamııtır. Bu sütun bu tetkikatı iyi konuf&D adam mı 
yapmıya müsait delildir. Bldm vı- demektir? Sanmam. 
dfemb: sadece davanın therlne par-
__ ._ .. ___ ._ ------ .. •-•1.lk• muh· .. ==---N .... e_...çok kelime bilen adam, 
taç ve ~ Jair mesele oıaugınrn 11- ıy ı ttnın:ıtall aua.a .. ,, ~ .. , ...... J"' 

bat etmek ve devletin dikkatini bu bir dilin kaidelerini en iyi bi-
dava üzerine çekmektir. len vatandat, o dili en yüluek 

* ifade kudretine ulatbrabilmit 
Bence bu dava bir rakam mesefo- olan vatand&fbr. Eter bayle 

sidir. ol1&ydı ifadesi en kunetli eter 
Tecrübeye göre 5 nüfusluk bir mu )ugat kitabı olur ve büyük e

hacir ailesinin derhal müstahsil ha- dipler arumda bir iki tane de 
le aelebllecet tanda lskAnı 1000 li 
raya mal olmaktadır. gramerci görülürdü. 

İki nıllyon muhacir 400 bin aile Lugat kitabı ... 
demektir. Yani bütün bu muhacirlt1- Dillerin bütün kelimelerini ku· 
ri bir hamlede, yani kısa bir zaman- caklıyan bu kitaplar kadar ifadesi 
da Ttlrldyeye getirebilmek için kıt ve kısır olan ne vardır? Lugat, 
400,000,000 liraya ihtiyaç vardır. Bu faydasının yüksekliği derecesinde 
iş 5 seneye taksim edilirse senede sı düfiik ve cehli artık bir eserdir. 
90 milyon liraya ihtiyaç gösterir. zekası düfiik ve cehli artık bir ~ 
Şimdi bir de madalyanın diler yti- serdir. 

yordum. Dilimin en çok HVClllim 
kelimelerinden biri gözüme iliıti 

YASAK. 
L.ıptln\ 'bti ~ p;,ieee i-

zaha _vıt'ltanhıOI'· 
"M~ olmak. Mfbaade yok· 

tur. ~llemez. Mecu olarak 
.. kanun,. mlnuma da ahnabi· 
Ur • ., 
Uzerine alclılt davayı tepih • 

demiyen bir acemi avukat, bilıtal 
ve onuru teımil ettili devletin v• 
karma uyawı olmıyan bir diplo
mat, nasıl can sıkar, ılnir bozar· 
sa, bu tifkln kitap ta öylece canı
mı 11ktı, ıinirlendim. Kapadım ve 
fırlattım bir kenara. 

- Bedbaht kelime! diye söylen-
dlın. Sen bu musun? 

Y ASAK. Bunu bir de ben an
latayım: 

Bu kelime, tek bapna bütiln ta· 
rih ve bütün ekonomi politiktir. 

Pedegoji, psikoloji, sosyoloji her 
teY bu tek kelime ile, bu tek keli
meyi, samanında, inanarak ve mil· 
euir olmuı utrun<la her fedaklrlı· 
ta ve feragate katlanmak kararım 
vererek söylemesini bilmekle hu· 
lba edilebilir. 

Temiz ıülüımemeli bir yalız 

yüz, 
Bebeklerinde çelik kararlar me-

nevişlenen kara ıözler, 
Dik bir baf, 
Geni§ bir Jötos, 
Gergin ayaklar ..• 
İki sıra sağlam dişi ıöze vuran 

vipıe renkli dudaklar, kamalarına 
basılmış seri ateşli toplann kun
dakları gibi açılıp kapanıyor. Bol 
gölgeli pınar başlarının en rakip
••• asw.rım fwh:lamak i~ln yara
dılmışa pek benziyen genç ve ma
swn bir ajız, tek k1lıne fırlatıyor: 

-YASSAH! 
Bir harp olsa ve her saniye du-

manla alev arasından bin mermi 
fışkırsa, bunlann hepsi hedefleri-
ne varsa, eğer toplar, bu tek keli
meyi inanarak söyliyebilenler ta
rafından kullanılmıyorsa düşman 

mutlaka ilerliyecektir. Fakat cep
he tutanlar, bu kelimeyi inanarak 
söylüyorlarsa, toplan ve tüfekleri 
olmasa da mutlaka dü§tnan kahro
lacaktır. 

Zamanında, inanarak yasak de
mesini bilenlerin. bu uğurda ölü-
mü göze aldıklannı iabat edenle
rin davalannı her zaman kazan
dıldannı tarih bize izah ediyor. Bil-

huaa bizim tarih .. Bunun o kadar 
çok ve biribirlnden aüzel nümune
lerini vermlftlr ki. İfte Pllevne. 
Olmanh pnerall Olman. orada ne 
kadar g(lzel bir: 

-YASAH! 
Demifti. Eğer kendinden daha 

genif uWıiyetll olanlarda da ayni 
iman olsaydı Pilevne mevzii bir 
müdafaa değil bir umumi zafer o
lurdu. 

İşte Çanakkale. Bir fırka kuman
danı miralayın oradan Akdenize 
doğn inanarak ha7kırdığı bir: 

-YASAH! 
Hadiselerin seyrini baıtanbafa 

değiftirdi. Yalnız Cihan Harbi u
ker liğinin bütün umumi karargah
larındaki planlar, hedefler, strate
jilt telakkiler değil, sosyal telikki
ler de, milletl~dn ~iltıolojisi ele, re
jimler de, siyasi harita da, herşey 

de değişti. 
lşte on altı mart. 
Bir Türk nöbetçisinin, zamamn

da inanarak ve bütün Akıbetleri
ne göğüs gererek işgal kuvvetleri 
kumandanlığının mitralyözlerine 
ve zırhlı otomobillerine karşı fır

lattığı bir; 
- YASAH! 
lstanbulun bütün münevverleri

ni şeref savaşma gönüllü olmıya 
tahrik etti. Bugünkü Türkiye, her 
yıldızı, her sırması, her nişanı bir 
çok f eragatler ve kahramanlıklar
la tediye edilmiş bir üniformayı, 
şerefine uygun bulmadıtı gün sır-

[Arkaaı: Sayfa 8, sütun 5 te] 

Çoculduı, daha çocuk denen 'im 
yaıta evlendirmenin içtimai mah· 
zurlan çok büyüktür. Daha henüz fU· 
uru inkipf etmemiş, çocuk bakımı ve 
terbiyesi haklwıda daha henüz fikir 
sahibi olmamış, bir çocuğun ana ol· 
ması, yetiıtireceii çocukların hiç de
lilse yiizde elli nishetinde zayiat ver 
meslne sebep olur. Nüfusun artması, 
yalnıs adedi arttırmakla delil, ditn
yaya gelenleri muhafaza etmekle 
mUmkUndür. Bu yaşta çocuklann ev-
Jenmesl, nüfus bakımından faydalı de 
jll, .._rarlıdır. 

KUçilk çocuklann daha teşekldll ve 
teklmilUinU bitirmeden evlenmeleri, 
bizzat kendilerinin de inkişafına mi· 
ni olur. Bu yaşta çocukların, aile te~ 
ktl etmeleri, bir erkeği ve evi idare 
etmeleri de, sinleri itibarile milnıkün 
olmıyan birşe)'dir. Daha müstakar, 

daha mesut ve müreffeh aileler tet-
kil etmek, neslin idameai balummdan 

zaruri oldutuna ıöre, bu yuvalann 
temelini daha kuvvetli kurmak Jl. 
zım. 

Birçok ailelerin kızlannı evlendh· 
mek i~n ntlfuslannı bilyültmeye yel 
tenmelerl, kanuni ceza ve mesuliyeti 
mucip bir hldisedir. Buna tevessüle. 
denlere kolaylık röstermek detll, 
bunları tecziye etmek, sıhhatli ve me dne bakalım. Tilrklye istatistikleri

ne ~re beher Tilrk yurttapnın mil· 
U pllrl 71 liradır. Bunlar birleşip ç:a 
lıpm7a batladıktan sonra bllvuıta 
'HJ8 blllnaıta memlekeffn serveti
ne bir kıymet llhe edeceklerdir . 
Velfteklerl vergilerden maada ka
zandıklannı burada sarfedecekler • 
dlr. Bütün bu kıymetleri nüfus ba
tına Ti lira üzerinden hesap eder • 
sek bir senede muhacirlerin memle
ket servetine ekliyeceklerl kıymet 
llt mll1onu bulur. Bu para be! sene· 
de 710 milyon lira yapar. Demek ki, 
ha müddet aarfında kendileri için 
aarfedilecek parayı çıkardıktan ha11-
ka, memlekete 350 milyon liralık 

G ö N OL iŞLERi 
sut yuvalar kurmak için bu ıibi u. 
dlselerln linflne ıeçmek ıerektir. 

Bizde kızlan kflçflk evlendirmek için 
lktısadl ve içtimai lmiller nelerdir? 
Ailelerin bir an evvel kızların yükUrı 
den kurtulmak istemeleri ise, içtima! 
bir sebep olsa da, sıhhi ve içtimai 
mahnrlan ile mukayese edilince, i
kincislnln tllttln plmesl daha dolru 
olur zannındayım. 

..................... -....... _............... ......... , .. ~ 

hlr servet te kazandırmış olacaklar
dır. 

lr 
Bir maden lıletmek lıtedltlmlz, 

bir fabrika kurmaya teşebbüs etti • 
timiz zaman ne yaparız? O fabrika 
-.. o madenin verimini hesap ede•, 
konacak serma1enin temin edeceği 
karı dii,ünür, ona &öre bir sermaye 
dar arar, yahut bir tirket kuranz. 
tretli bakır madenini itletmek için 
hptıiamız gibi. 

İşte elimizde iki milyon lşçlnjn 
a&v kudr tine dayanan zenıin bir 
.._aden vardır. Bu madeni işletme • 
illa kirh olduiu da meydandadır. 

O halde bu iş için bir 1ermaye bu-
1-.m.. mı? Bir firket, hattl bir· 
qç prket kurulamu mı? Büyük ve 
-.Jasin bir yabancı Hrmaye ile an-
1-taıamu mı? 
Lı~n zannediyorum ld, iş ilmi te • 
'ilde ele aluur, •ula ve ilmi bir su· 

ERKEKLER iÇiN SEVGi IMTIHANI 
Evvelki sün sevp meselesinde 

kaclmlann kendi kendilerini imti· 
han edecek bir sual llsteıl net
retmiıtim. Bucün de aevp mesel_. 
sinde erkeklerin doiru ve yanlıı 
hareketlerini tefrike yardım edecek 
listeyi nefl'edlyorwn. önce bu U.· 
teyl okuyunuz. Cevaplannıa ve
rinis. Sonra IJU lıahatı okuyunm: 

A iumı 
Eter A grupundald suallere ta· 

mamen bayar cevabı vereblllyorsa· 
nız sevimli ve sevil işlerinde uı· 
ta bir adam oldutunm anlafllır. 
tlstüne, başına bakmaksızın bir er. 
ketin kadın için cazip olabilece
ğine inanılamaz. Bugtinkll dtlnya. 
da kadın erkekten evvel lhtlyar
ladıtını kab11l etmea. Kadınlar bl
ribirlerine benzemezler. Fakat il
tifat kartısında hepsi sayıftırlar. 
Bu sebeple kadını tenkide cesaret 
eden adam kendislni aevdlremeı. 
Erkelin lmlrllk yapmasına kam 

rette tetkik edilerek ıtdllecek yol 
tesblt ediline bunlann hep1I mim• 
kündür. Ve Tilrkiyeye u amanda 
Z milyon nüfas kaundırmak ıibl 
muauam bir davanıD h.W.e hlsmet 
edecektir. 

Erkekler Bu SuaDere Cevap Yeriniz 
"iumt 

1 - Bir erkelln Ustu. 
ne bqın• fala ehemmi· 
yıt vırm .. ıne IUaum ol· 
madılına kani mlılnld 

ı - K811ının kendi. 
ılndın daha yaıh erkell 
tercih ettıııne inanır mı· 
eınıa7 

1 - BUtUn kadınl•rın 
her noktada blrlblrlerl
ne benıredlklerlnl :unne. 
der mlılnlzt 

4-11•• ,.,., vereoe· 
llnl zannettlllnlz tecrQ. 
belere bllva11ta dikkati 
celhtmık hueueunda za
afınız vır mıdırt 

1 - Annenizi veya kız 
kard .. lnlal ehllkın ve 
kadınlılın bir lrnell o 
l•rak tellkkl eder mlıl· 
nlaf 

1 - Dlnleylcllerln ho· 
tun• ııtm... blle atık 

konuımıktan hotlınır ,mı 

11nız7 

B iumı 
1 - Kudretlnlaı gl• 

re kadın• 9l9ek veya ulr 
hıdlyıler vermekten hof 
lınır m11ınız7 

1 - Kedınlı beraber 
ıeaınlyı glttlllnlz Hma11 
hır 11yln yolunda gltnıt• 
al l9ln inceden aaaıar 

mOıUnDzT 

a - Baııanııtta .... 
tırdllllllz nezaket ve IA• 
cellle mUtımıdlye11 tle• 
vım ıdebllecetlnlal aan• 
nedlt' mlılnlz? 

4 - hvglnlft ilk •r· 
hotluk zamanlarında blle 
mUna•bltl k ... nıu ı•· 
rı idare ıdıblllr mlalnlat 

1 - Dılme evin batı 
oımıya huır m11ınzT c--.. 

1 - Per• m ... ıeıerın
d• bir dereeeyı k•dar 
mDltllkll olmıya dikkat 
eder mlelnld 

2 - Sevgi ve uygınuı 
lup ettlrdlll ltln•yı y•· 
p•r mııınıat 

1 - Muh•leht kaPll• 
eında m•ddt w mlaevl 
.... ret gllteNltlllr MI• 
.ı .. ıar 

4 - K•dınlara kaPll 
elvHmırt mlal11laf 

• - "" •lmaaa •• 
9'1Nll alppe delll mlll• .... , 
.,,..,,. tahammlll edebilir, fakat bwıa a· 

çak ve ymlm.i bir suntte )'apuu! 
Bepnci s..U izah içla bir kitap JU 

mak ilamdır. Yalnıs f11 kadanaı 
IÖyliye)'lm ki, ba maka,... kadım 
kudmr. 

B• ...._ .... 1118lleila ........ 
evet eevabı venml70ftUUS •Vli 
m ... leabade kolaylıkla llerU,.ml -
yeceiiniz anl8fıhr. Her sualin ce. 
nbı o kadar basittir ki, lsaha lh· 

tlya~ göstermez. Şüphesiz bir kadın 
kendisi için fedaklrbk yapan er • 
keğe geçici bir sevgiliye nlsbetle 
daha çok bağlanır. Fakat bu feda· 
karlıkta ifrata varmamak lizım· 

dır. Çtlnldl bir rUn bundan ani su
rette vaqeçmek kadını müthiş bir 
hayal ıabtuna utratır. Kadınlar 
her 19yi hazır isterler. Onlan dtl· 
ttlnen bir erkete sahip olmak ka
dmm prurunu okşar. 

C inamı 
Bu suallere muvafık cevap ver· 

mek, 19kındıua tanınmalda culMü 
al ka)'beden lmaalartlan olmadılı 
an me~dana plru. Ba eftafı W. 
olan erkek W••• Mm ..,._.. 
hem •vPlal ı•ame edftlllr. ru. 
Yakl hun kiti talalatll erbkJ• 
re de Wınlann hun ~tik 
a&terdlklerl vllddlr. Fakat R HT

li daha slyade bir ytikttlr 'N bdna 
n Hvslde mllaavl oım.ktan 1117a· 
.. ealrdlr. 

Kam, cesareti belenlr. 11'1 mu. 
meleye. nesakete, erbkllle MJ'l· 
m. Zlppeden ve korkaktan itre
lllr. 

Ştm•ı ıuallerl okayunm n ee
vaplaruu verini&. 

G8nlll Dolıtora 

Lise Müdürünü 
Tehdit Eden 
Talebeler 
İzmir, (TAN) - Geçenlerde kültür 

lisesi. direktörünü, tabanca ve bıçak· 

la tehdit eden dort talebeniiı sorgu

lanna devam edilmektedir. 

Suçlulardan Zeki, hadisede bir te

cavüz kasdl olmadığını, yalnız mek

tep müdürlerinden sınıf geçme vazi

yetleri hakkında malumat sordukla· 
nnı söylemiş ve demiştir ki: 

- Müdiırun odasına gırdığımı:E sı· 

rada bende ve arkadatlanmda sıllh, 

filln yoktu. Biz mildilrun odasından 

çıktıktan sonra arkadaşlarım mek. 
teptekt tabanca ve bıçaklarını, ben 

de eniftemin tabancasını aldım. 

Ahmedin tabancan, daıma mekte
bin yatakhanesinde dururdu,. 

Talebeler tevkif olunmuştur Ya

kında mahkemeye verilecektir 
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Son Milli Küme Maçında 

Güneş Klübü 
Galata sarayı 

4. 2 Magliip Etti 
"" 

1 

Bu Suretle Güneşliler Hiç 
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Şampiyonluğunu Kazanmağa 
Muvaffak Oldular 

Dünkü maçta Galatasaraylılar Güncşlilerle birlikte sahaya 
çıkıyorlar .• 

-~ıııııııııııııııııııııııı~ 
K irayı götürmek üzere ev sa

hiplerine gitmiştim. Ihtiyar 
kadın yalnızdı. Kocasını sordum. 

- Nicander dışarı çıktı, dedi. 
Bu sade cümle bana, kadının 

ne demek istediğini anlattı. İhti-

• ~ ~1111111111111111111111111 

müddet dolaşa dolaşa topladığı pa
ralar la hem evlenecekler ve hem 
de atelye açacaklardı. Yani a~cak 
bir buçuk sene sonra evlenecek
lerdi. Ne güzel hulya idi bu! .. -i~~• r-

"" ' il .Tl 

Türkiye Serbest Güreş 
Müsabakaları Bitti yar yine içip sarhoş olmak için 

şehre inmişti. Kadının bu derdine 
iştirak gösterir bir hareket yap
tnn ve sonra parayı vermek için 
davrandım. Kadın, bir mahcubiyet
le uzattığım parayı aldı. Bu vazi
yette bana ikram etmek istediği 

bir fincan kahveyi reddetmek im
kanını bulamadım. 

·- B ir kaç gün sonraydı. Bir 
akşam Nicander elindeki 

kamçıyı çizmelerin'? çarparak ona 
doğru gel~işti. Kızgın gibi idi. 
Gözleri pırıl pırıl yanıyordu. Ankara Birinci, İstanbul ikinci, 

Konya Üçüncü Oldu 

Güneş ve Galatasaray futbolculan maçtan evvel bir arada .• 

. .. . .. . ~ ~~·~~~ ~~ ~~ 
Mılli kümenın son muhım maçını ı~ M•ll" K .. menin ~ 

dün Güneşliler Galatasaraya karşı ~ 1 1 u C r ~ 
oynadılar ve 4-2 kazanarak bu sene- ~ Son Puvan etve 1 ~ 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
Türkiye serbest güreş birincilikleri 
bugün Ankara stadında binlerce kişi 
önünde yapıldı ve umumi tasnüte An 
kara birinci, İstnnbul ikinci, Konya 
üçüncü oldu. Bu suretle birincilik ku 
pası Ankara güreşçileri tarafından a
lındı. 

Müsabakalardan sonra Gümrük ve 

İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, nin futbol mevsimini mağlübiyetsiz ~ • ö 1 ~ 
bitirmek gı'bi fevkalade bir neticeye ~ Takım z : ı:. "" c ~ ferdi birincilere madalyalarını ve 
rd·ı ~ °' a. • '° '!L' -o ~ ~ b' · 'l · d k l er e ı er. ~ • = ~ • :: ., :3 ~ grup ırıncı erme e upa arını v -
Bir takımın şampiyonanın başın- ~ ~ ~ aı ~ < > o. ~ dL 

danberi namag~hip vaziyetini muha- ~Güneş 14 13 1 - 40 11 
H ~ 'k t' 1 · ~ Beşiktaş 14 9 2 3 34 14 31 ~ Müsabakaların teknı ne ıce erı 

faza etmesi çok güç bir iştir. Her şey ~ Galatasaray 14 8 _ 6 22 29 ~o ~ şunlardır: 
gibi, Güneşin mağlıibiyetsiz milli kü- ~ Üçok 14 7 - 7 28 34 28 ~ 
me şampiyonu oluşu da ihtimal bazı- Muhafıt. H 5 2 7 20 30 26 ~ 56 Kiloda: Mustafa ~nkara) Ah-

larına tabii gibi görünür. Fakat o hali ~ Harbiye 14 5 ı 8 16 24 25 ~ met Yener (İstanbul}. Zivaj_Konya). 
bulabilmek üzere Güneş oyuncularile ~ Alsancnk 14 4 - ıo 18 41 21 ;s: 61 Kiloda: Halil Yüzer (İstanbul), 
idarecilerinin bug\lne kadar sarf ettik ~$#/./&'A?.'77...:w#'#..a:>YAWAW~ ~~ Abdullah (Edirne), Mehmet (Sam-
leri devamlı gayreti takdirle ölçmek Oyun başlar başlamaz, Güneşlile- sun). 
sporculuğun şanındadır. rin epey gevşek bir tarzla rakipleri- 66 kiloda: Feridun (İzmir), Meh-

Dünkü maç, bir gün evvelki tahmi- nin imkanlarını dener gibi çalışmak 
nimizdeki gibi beş, altı gol farkına istedikleri görüldü. 
kadar çıkmadan nihayetlendi. Gü- Galatasaraylılar, son gayretlerile 
neş oyuncuları yine 0 tahmin yazımız hücumları üstüste doldurarak ve bil
da yazdığımızdaki tarzda oyunun bi- hassa sağdan akınlarile canlı ve Gü
dayetlerinde iştahsız ve oyunu yerleş neş nısıf sahasında oynadılar. ~~k~t 
tirmek gayretini sarfetmekten uzak Güneş müdafaasının ve ka.lecısı~ın 
gözüktüler. Dakikalar ilerledikçe so- sarsılmaz mukabelelerile bır netıce 
ğukkanlı ve sakin tempolarını açarak elde edemediler. 
vaziyete hakim oldular. On dördüncü dakikaya doğru Gü-

met (Konya), Niyazi (Balıkesir). 

72 Kiloda: Celal (Ankara), Ahmet 
Ali (Konya), İbrahim (Edirne). 

79 Kiloda: Faruk (Konya), İsma
il (Edirne) Hızır (Samsun). 

87 Kiloda: Hüseyin (Sıvas), Seyit 

Ahmet (Samsun) Mustafa (Edirne). 
Ağırda: Ahmet Yılmaz (İstanbul), 

Ferit Unal (Sıvas), Murat Mert (Kas· 
Güneşin her hattı rakibine nazaran neşliler, yavaş yavaş ısınıp istikrarlı 

l tamonu). daha olgun ve daha oturaklı gözük- sürate giren bir makine gibi ça ışmı-

Ankarada yapılan Tiirkiye serbest 
güre~ müsabakalarından Uç intıba .. 

tü. Aradaki gol farkının oyunun muh ya başladılar. Güneş açılınca hakimi
telif safhalanndaki Güneş hakimiye- yet meselesi mevzuubahis olamıya
tinin ve müessir tarzının tam ifade- cak kadar emin bir şekilde galip takı

şin birinci golünü yaptı. 1 ka kala Galatasaraylıların sağdan ~-
Birinci devre Güneşin l -0 galibiye- kışlarında Galatasaraylı Eşfakla Gu-

ti ile nihayetlendi. ncşin Faruku havaya çıktıkları sıra-
si olduğunu tasdik ve kabul etmeli- mın iradesine tabi oldu. 
yiz. Güneş muhacimleri müessir olmı-

Milli küme başlangıcından düne ka ya başlayınca, oyunun ağırlığı Gala
dar yaptıklan m:ıçlarda on üç galibi- tasaray müdafaasının üstüne yüklen 
yet ve yalnız bir beraberlikle namağ- di. Salim her tarafa yetişmek gayre
lüp vaziyette milli küme şampiyonlu- tile epey yoruluyordu. Yoruldukça 
ğunu tamamile hıik eden Güneş takı- sürati azalan Salim Güneş kaptanı 
mını ve idarecilerini tebrik ettikten Rebiinin içe geçerek yaptığı yeni ter-
sonra maçın tafsilatına geçiyoruzı tip karşısında daha müşkül vaziyetle-
Befikt(Jf • 'Altılar murteliti: re düşüyordu. Maamafih bunalması-

Güneş - Galatasaray maçından ev
vel oynanan Beşiktaş - Altılar muh
teliti oyununu Beşiktaşlılar 2-1 mağ
lup bitirerek sahadan çekildiler. 

Güne' • G. Saray maçı 

na rağmen vazüesini muvaffakıyetle 
başarıyordu. 

Güneşin ilk golü : 

. • da Eşfak Faruğun altına eğilmiş va-
l kıncı devre : ziyette kaldı. Hakem, Güneşliler a-

Güneşliler birinci devrenin on be
şinci dakikasından itibaren başlayıp 
gittikçe artan hakimiyetlerini devam 
ettiriyorlardı. 

Günefin ikinci golü : 

Altıncı dakikaya doğru sağdan i
nen Güneşlilerin sağ içi, genç Niyazi 
Galatasaray kalecisile müdafii Sali
mi karıştırdı. İkisinin arasında, çok 
müşkül vaziyette olduğu halde topu 
pençe atar gibi üstten bir vuruşla ha
valandırdıktan sonra mükemmel bir 
çekişle köşeden attı. 

G. Sarayın birinci golü: 

leyhine penaltı verdi. 
Galatasaraydan Necdet çekti ve ilk 

golü yaptı. 

Güne~in üçüncü golü: 

Top, merkeze geldi. Güneşliler pe
naltı golüne behemehal mukabele ah
dile pek sıkı akına girdiler. Güneşin 
sağ içi Niyazi on sekiz pas çizgisine 
girerken Galatasaraylılar şarjlı vur
dular. Hakem frikik verdi. Salahad
din mükemmel bir vuruşla doğrudan 
doğruya ağlara taktı. 

Güneşin dördüncü golü: 

Yaşlı kadınlar konuşmayı pek 
severler; hele önlerinde bir fincan 
kahve de olursa ısrara bile hacet 
bırakmaksızın çeneleri çözülür. Ih
tiyar ev sahibim de, buruşuk ve 
titrek ellerini dizlerinin üstüne 
çaprazvari bir halde koydu ve 
gençliğini anlatmaga başladı: 

"Kasabaya yakın bir köyde 
doğmuştu. Ailesinin küçük evi u
facık bir tepenin üstündeydi. Ora
da geçirdiği çocukluk ve ilk genç
lik çağını hiç unutamıyordu. Ak
şamları kıra çıkar, üağ çiçekleri 
toplardı. 

Babasının ölümü üzerine yalnız 
başına kaldı ve şatoya hizmete gir-
,.. f .,.+,,... l\Tl'--••JC.1,. WC.: i"'a,u-

n~n ar~bacısı idi. O zaman parlak 
gözlü, siyah saçlı ve iri yarı kuv
vetli bir adamdı. Şehirli olduğu 
için diğer köylü hizmetçilerden üs
tün tutuluyordu. O zaman da böy
le içki içer ve mütemadiyen ka
dın peşinde dolaşırdı. 

Maamafih iyi adamdı. Onu her
kes seviyordu. Sabah postasını ge
tirip şatoya· bıraktığı zaman dai
ma anlatacak hoş bir şey bulurdu. 
Arabasını temizlerken her vakit 
"Amanda, saçlarında bir gülle gel
di,, şarkısını söylerdi. 

. B u arada işi düşüp arabahğa 
ğittiği zaman, Nicandcr o

nu bir tarafa sıkıştırır öperdi. Hoş 
o da ona rastladığı vakit kaçmaz
dı ya ... 

Fakat bütün bunlar, kilisenin 
boyalarını tazelemek için kasaba
ya gelen seyyar boyacı Blo~ g~
lince değişti. Boya, şato sahıplerı
nin hesabına yapıldığından onu, 
şatoda bir tarafa yerleştirmek mec 
buriyeti hasıl olmuştu. Blom'u her 
gün' öğle ve akşam yemeklerinde 
hizmetçiler sofrasında görüyordu. 
Uk tesadüflerinde, boyacının şim
diye kadar hiç kimsenin bakmadı
ğı şekilde ona baktığını gördü. 

- Her şeyi biliyorum, diye ho
murdandı, pek cömert kızsın doğ
rusu.. Hem benim öpücük
lerimi, hem de başkasının teklifi
ni bir arada kabul ediyorsun. O 
sulu boyacıya nasıl tahammül edi
yorsun bilmem? 

Aldırış etmeden cevap vermiş 
ve kaçmak istemişti. Fakat Nican
der onu sımsıkı yakalıyarak öp
meğe davranmışsa da bağırınca bı
rakmıştı. O günden sonra arabacı 
bir daha ona sataşmamış ve sesini 
çıkarmamıştı. 

Zaten Blom'un gitmesine bir 
kaç gün kalmıştı. 

Her hafta mektuplaşmak. kara
rile ayrıldılar. Blom kasabadan 
kasabaya dolaşarak Nordland'a ka
dar gitmişti. 

Son.bo~-- ,:ı..J-.. :;:ı: c ...... nı~. 
nin hasreti gitgide onu harap edi-
yordu. Uzun bir fasılayla aldığı 
son mektuptan sonra sevgilisi mek 
tupların ardını kesmişti. Mektup 
üzerine mektup yollamış fakat bir 
cevap alamamıştı. 

Haftalarca, aylarca bekledi. Hiç 
bir haber çıkmıyordu. O kışı bü
yük bir ıstırapla geçirdi. Taham
mül takatı kalmamıştı. Hastalandı. 
Hastalık sırasında Nicander'in sa
bahlara kadar baş ucunda bekle
diğini söylediler. Arabacı o kadar 
çok yalvarmış ve ağlamıştı, ki e
fendi nihayet ona izin vermek 
mecburiyetinde kalmıştı. 

Hastalıktan sonra iyi zedelen
mişti. lradesi ve kuvveti kalma
mıştı. Bir yaz akşamı şatonun 

tenha bir yerinde arabacıya rastla
dı. Onun halinde bir değişiklik 
vardı. Kasketini eskisi gibi çap
kın çapkın yana eğmiyordu. Hiç 
bir şey söylemeden nazikane yak
laşmış ve beline sarılmıştı. M_~k~
vemet gösterecek halde degıldı. 
Otomat gibi duruyordu. Bu hal 
bir akşam arabacının onu bir ça
lılık arasına sürüklediği güne ka-
dar siirdü. 

Altılar muhteliti - Beşiktaş oyun
cuları içeri girdikten sonra bir müd
det sahanın ortasını suladılar. Saat 
altıya on beş kala iki klüp takımları 
karde~e. kolkola beraber çıktılar. 
Galatcuaraylıların buketi : 

Birinci devrenin son dakikalarmr;la 
sol açığa geçmiş olan Murat, Güne~ 
kaptanı Rebilye, kale ağzı hizasınd:ı 
isabetli bir pas verdi. Rebii sağ aya
ğı ile ve ustaca bir vuruşla kalecinin 
ayarlamasına imKan vermeden Güne Devrenin bitmesine yirmi iki daki-

Güneşin merkez muhacimi sağ iç 
oluğunda şahsi gayretile topu sür
miye başladı. Galatasaray müdafaası 
o tarafa doğru aktı. Melih. önü çık 
kalan Niyar.iye ortaladı. Niyazi fev
kalade bir vole vuruşla topu ağlara 

gömdü. 

Boyaları görmek bahanesile bir 
gün kiliseye kadar Blom'u arama
ğa gitmişti. Boyacı org'un bulun
duğu ufacık galerideki mermer sü
tunları boyuyordu. Gürültü üzeri
ne, başını çevirdiği zaman yüzü 
sevinçle parladı; fakat sonra bir
den mahcup ve sıkılgan bir ta:ı~ 
aldı; sarardı .. Başındaki kasketını 
geriye iterek kıvırcık sarı .sac:;la
n alnının üzerine döküldü. Bır ~ey
ler söylemek istiyor gibiydi. 

Noele doğru hamile olduğunu 
hissetmişti. O zaman evlenmek 

mecburiyetinde kalmıştı. Doğan ÇO 

cuk bir kaç ay sonra ölmüştü. Hiç 
beklemedikleri bir yerden de şim
di benim oturduğum ev onlara n:ıi
ras diişmüştü. Nicander yeni bir iş 

bulup kasabay ... geldi. Işte o za

mandanbeı;:i buradalar. 

Galatasaraylılar Güneşli arkadaş

larının milli küme şampiyonluklarını 
oyundan evvel giizel bir buket vere
rek tebrik etmek suretile güzel biı 

jest yaptılar. 
Maç başlıyor : 

Hakem Adnan Akının idaresindeki 
iki takım şu şekillerde dizildi: 

Güneş kadrosu: Cihat - Hakkı, Fa
ruk - Ömer, Rıza, Yusuf - Rebii, Mu
rat, ~elih, Niyazi. Salahaddin. 

Galatasaray kndrosu: Sacit - Ad
nan, Salim • Mustafa, Musa, Suavi • 
Bülent, Ha§im, Mehmet, Eşfak, Nec
det. Beşiktaş Altılar Muhtelit ma~ından güzel bir enstantane.; 

G. Sarayın ikinci golü : 

Oyunun bitmesine on dakika kala 
Gnlatasaraylı lar var takatlerile bir 
şeyler yapmak üzere çalışmıya baş
ladılar. Güneş takımı attığı dört gole 
güvenerek hücumlarını biraz gevşet
mişti. Bundan bilistifade maçın niha
yetine dört daki~a kala Galatasaray 
solundan açılan hücum üstüne Güneş 
müdafileri vaziyeti paylaşamadılar. 
Kaleci de onlara bakarak biraz tered 
düt geçirdi, Yetişen Galatasaray mu

(Arka!l: Sayfa 10, sütun 1 de] 

- Matmazel Annn, bana baktı
ğı zamnn iş yapamıyorum; ellerim 
titrivor, dedi. 

Kiliseyi beraber dolaştılar. Bir 
aralık erk~ğin elini kolu üzerin
de hissetti. Vücudü ürperdi. Boya
cı eğilmiş kulağına şunu fısıldı
yordu: 

- Pazar günü büyük yoldaki 
kanape üzerinde matmazeli bek
liyebilir miyim? 

Başıyla evet .. işareti yapmıştı. 
O pazar buluştukları zaman her 
şeyi kararlaştırmışlardı. Erkek bir 

B ir gün evde yalnızdı. Mut
fak kapısı hafif bir tıkırdı 

ik açılmıştı. Muhfağa ne olup bit
tiğini anlamak üzere girdiği va· 
kit karşısında Blom'u g;.;rdü. Yor
gun ,.e sararmış yüzü yine güzel
di. Şapkasmı elinde tutuyordu:. ? 

_ Niçin nişnnlına ihnnet ettın. 
Niçin onun mektuplarına cevap 
vermedin Bunu sana sormağJ 
geldim. dedi. . . 

o vakit hakikat bir şimc;ı>k ~ıbl 
gözünün önünde çakmıştl. N ıcan
der, nişanlısından gelen mektu.p
ları ve onun cevaplarını yok etmış-

ti. 
[Arkası: Sayfa 8, sfltun 9 dıtl 
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Köylü Çocukların Okuma 
Aşkını Tatmin Edelim 

Gazete!.. Gazete! •. Gazete!.: 
Sakın gazete satıcısı sanmayı

nız. Bu sesler, otobüslerin yanısı
ra koşan köylu çocukların çığlık-
landır. Çok uzaklaroa değil, Yalo
va yoliyle Bursaya gidenler, bu 
bağırışmaları en çok ve pek sık işi
tenleroir. Hem öyle katı, demir gi 
bi ağır feryatlar ki; otobüslerin ka 
lın saç kaplamaları üzerine; çelik 
bir mermi gibi çarpar. Sıçrar, çat 
lar ve akisleri etrafta çatırdar: 

- Gazete! .. Gazete! .. Gazete! .. 

Otobüsten atılan bir, iki gazete, 
koşmaktan kızaran günahsız yüz
lerini hemen şenlendirir, içlerin
den kopup çıkan çığlıklarını çar
çabuk dindirir. Evet, bütün bu ko 
şuşmalar, bağırışmalar bir tek ga 
:zete için!. .. 

B ir köy okulu öğretmeni oldu 
ğunu sonradan öğrendiği~ 

bir genç, tasalı bir yüzle bana dön 
dü: 

- Sanmannız ki, dedi, bu ga
zetelerden kese kağıdı yapıp kö
yün bakkalına satacaklar, veya u
çurtma yapacaklar, uçurarak ke
yif çatacaklar .. Hayır, bu arslan 
yavruları, yurdun yarınki koruyıı 
cuları; içlerinde ateşlenen, alevle 

nen okuma sevgilerini, ancak ya
narak, kıvranarak bekledikleri bu 
gazetelerle besliyorlar. İşte bakı
nız: Titreyen elleri ile kaptıklan 
gazeteleri; sevgiden çarpan mini 
mini kalpleri üzerine nasıl bastın
yorlar?. Tıpkı özlediklerine kavu 
şan hasretlilerin şenliği, sevinci i
le köylerine nasıl koşup uçuyor
lar. Biraz sonra bu gazeteler yap-

rak yaprak ayrılacak, elden ele do 
laşacak, köyün yavrularına, kızla
rına, yarının erlerine, gelinlerine 
dağılacak ! . Bu akşam yine köyün 
her yuvasında; fersiz ışıkların al

tında, yalazlanan ocaklann başın 
da ~kuma cümbüşü yapılacak, ya
rın sabah, köyün davarlarını, da
nalarını yaymağa çıkaracak sığırt-

maçla danacı ve otlağı, yaylağı, 
baltalığı dola~maya gidecek, kah

ya ile korucu, köyün sınırlarında 
kavuşacakları komşu köylerin yav 
rularına gazetede okuduklannı an 
!atacaklar. 

Bunun böyle olacağına inanınız. 
Çünkü, köylerde yeni yetişip erle
şenlerin okuma sevgisini, isteğini 
karşılayacak; küçüklerin okuduk
ları okul kitaplarından başka bir 
yaprak bile yok. Bulunanlarını da 
Arap yazılan ile oldukları için ye

ni neslin köy okulunu bitirip ay
lak kalan gençleri anlamıyor. A
şık garip, Kör oğlu, Ferhatla Şi
rin, Leyli ile mecnun ve bunların 
benzerleri masallar artık onların 
kulaklarına girmiyor, zevklerini 
okşamıyor. 

Bu çocuklar Türkün büyük ata
sının dili ve fikri ile kendileri için 
derlenip yazılım§, yaşamanın ve 
kazanmanın yollannı gösterecek 

kitapları isterler ve bilseniz nasıl 
özlerler. Köyde azçok varlığı ~ 
lanlar bile böyle kitaptan özenip 

edinemiyorlar. Köy yavruları işte 
bu yokluğu gidermek, okuma sev
gilerini beslemek için; böyle yol
boylanna dizilir, özledikleri gaze
teleri atacak mürüvvetli elleri göz 

terler. Dikkat ediniz, mürüvvetli 

diyorum: Çünkü; bu yavruların çığ 
bklarına kulaklarını tıkayıp, çır

pınmalarına gözlerini yumup ge
çen, ceplerinde katlanmış gazete
yi esirgeyen hasis eller de vardır 
ve çoktur. Bunlar: sonunda hiç şüo 
hesiz buruşturup atacaklan, birşe-

ye, bir yere sarıp serecekleri bıı 
gazetelere bir türlü kıyamazlar. 

Mürüvvelsizlikleri ile bu yavrulara 
kıyarlar, dileklerini, gönüllerini 
kırarlar. Hiç acınmaz mı bunlara?" 

Köy öğretmeni sözüne devam 
ediyordu: 

"Her vakit kendi kendime 

düşünilrüm. Şehrileroe ve kasaba 
laroaki bayanlar, baylar, derim. 
Ne olur sanki? Her gün okudu.kla-

n gazetelerini öteyeberiye atacak 
lanna, buruşturup yakaca.klarma 
haftadan haftaya bulunduklan yer 
Jerin Halkevlerine verseler. Bu" 

Yazan.~ 
YALKIN 

büsçüler sakınır mı?. Hayır, seve
rek ve sevinerek götürürler. Köy 
arabacıları arabalarına değil sırt

larına bile yüklenmeği birer vazife 

edinirler. Yeter ki bu önemli işe . 
ilişiklik gösterilmesin.,, 

Q tobüs köy civanndan uzak-
laşmıştı. Fakat köy yavru

larının yalvaran seslerinin gazete, 
gazete! diye feryatları hala kula
ğımda çınlıyordu . Tam bu sırada 
köy öğretmeninden duyduğum söz 
ler, ruhumda derin bir iz bıraktı. 
Bu sözleri Halkevlerine ve şehir ve 
kasabalardaki bay ve bayanlara 
tekrar etmekle içim hafifliyor. Bu 
işte kendime düşen vazifenin bir 
parçasını yapmış gibi oluyorum. 

~GLADA: 
Bursa - :Mudanya yolunda iki 

Köylü çocuğu 

terin becerikli ve yardımı sever 
çevirenleri bu gazeteleri toplayıp 
köylere gönderseler ve ulu ulusu
muzun, ünlü Atamızın yavrucukla 

rını, erciklerini böyle mürüvvetsiz, 

kansız elleri gözlemekten, hor gö 

rülüp üzülmekten esirgeyip sevin 
dirseler ... Olur mu, demeyiniz? Um 
madığımız, sanmadığımız nice ni
ce büyük işlerin canla başla çalı
şılıp başarıldığını, göğüslerimizi 
kabartarak, gözlerimizi yaşarta
rak göroüğümüz bugünlerde şu kü 
çük ve yerinde dileğin yapılması 
güç mü sayılır,,sanki?. 

Mesela şehir ve kasabalarda 
postahane1erin çoğunda her köyün 
birer ufak posta kutusu var. Anah 
tarları muhtarlarda durur. Halkev 
leri bunlardan istifade edemez mi 
acaba?. 

Ş ehirler, kasabalar, nahiye
ler ve köyler arasında tren 

ler, otobüsler, köy arabaları gidip 
gelmektedir. Demiryolları bugün 
devlet elindedir. Trenler bu gaze
te paketlerini özliyerek taşır, oto 

1 

ıı Müzelerdeki 

Bir Nahiyede 
10 Dükkôn Yandı 

Muğla, (TAN) - Vilayetimize bağ 

lı Ula nahiyesi çarşısında çıkan yan· 

gın birdenbire büyüyerek on dükka

nın yanmasına sebep olmuştur. Na

hiyede itfaiye teşkilatı bulunmama

sı yüzünden ateş, sırf halkın gayreti

le ve güçlükle söndürülebilmiştir. 

SIVASTA: 

Bir Mahkum Kaçtı 
ve Tutuldu 

Sıvas, (TAN) - At hırsızlığından 

on ay hapse mahk(ım olup Yıldızeli 

hapisanesinde yatmakta olan Keçeci 

Ahmet oğlu Kaya gcceliyin hapisa

neden kaçmış, fakat bir müddet son 

ra yakalanmıştır. * Sıvas, (TAN) - İskan müdürü 
Ali Rıza Erdeniz, Adliye Vekaleti se 
ferberlik müdürlüğüne tayin edilmiş 
tir. 

Süreyya Baydar1 Sıvas belediyesi 
fen heyeti müdtirü olmuştur. 

Şaheserle~ 
_ _ ı 

(11) 

TARİHi BİR KÖRDES HALISI - kadar çoktur. Fukat bilyük halıları 
Resmini koyduğumuz şu halı, Türk yok denecek kadar azdır. Bizim mü
ye İslim eserleri müzesinde bulunan zemizde bulunan bu eser, Kördesin 
bir Kördes halısıdır. Anadolunun ha- şimdiye kadar hiı; emsali görülmiyen 
bcılıkla tanınmış bir çok merkezleri büyük bir halıdır. Bu bakımdan da 
vardır. Bunların birincisi ve en şöh- eşsiz ve çok kıymetlidir. Bunlar ''Kör 
retlisi Kördesdir. Avrupalılar Körde- desin İbriklileri,, diye şöhret almış
sin halılarına çok kıymet verirler. lardır. tistünde İbrik resimlerini ıö
Kördesin seccadeleri mebzul denecek rüyonu. 

la Garip Dünyada : 

Radyodan 
Bedava~ 

Elektrik 
Almanya'da 

bir kaç kişi 

Hamburg rad -
yo istasyonu -
nun verdiği rad 
yo mevcelerini 
elektrik ışığına 

veçirmeğe ve bu suretle evlerine be
dava aydınlık teminine muvaffak ol 
muşlardır. Bugün bu işin kolaylıkla 
yapılmasını temin edecek cihazlar 
bulunmuştur. Bu cihazlar tekemmül 
edince radyo ahizelerini açarak bir 
istasyondan ışık almak, diğer bir is
tasyondan da müzik dinlemek müm
kün olacaktır ve belki motörlerimi
zi de bu enerji ile işletmeğe muvaf
fak olacağız. Amerikada ve Alman -
yada şimdi bu işe ait tecrübeler yapı 
hyor. 

oklann 
* 

batınlclığı zehirin 
terkibi 

Hintlilerin 
oklarını ba· 

ol-tırmakta 

duklan ze
terkibi, birin 

uzun zamanlar 
alimler tara
fından keşfe-

dilememişti. Bunun yılan zehiri oldn 
ğu zannediliyordu. Bu zehirin terkibi 
için profesör Beredo Karneiro uzun 
tetkikler yapmıştır. Son yaptığı bir 
tahlilde, zehirin Strihonelatin ve Kü
petalin isimlerinde iki alkoloitten mti 
rekkep olduğunu tesbit etmiştir. 

* 
Evler için peri•koplar 

Her gelen 
misafire kapıyı 

açmamak ıçın 

bir nevi peris
kop vücude ge
tirilmiştir. Bir 
takım adesele

rin sıra ile konması evin içindeki ay
naya kapıyı çalan kimsenin gölgesi
ni aksettirmektedir. Bu periskobun 
dıştan görünen parçası bir çivi başı 
kadardır, o da kapının tepesindedir. 

* 
Çocuklan ıinirden korumak irin 

Amerikalı 

bir doktor ço
cukları sinir
den, heyecan 
dan korumak 
için yeni bir 
çare bulmuş -
tur. Bu da bir çocuğun kendisini ko
laylıkla görmesini temin edecek bir 
yere bir ayna kcıymaktır. Çocuk ağla 
dığı zaman kendisini aynada görür
se vaziyeti o kadar tuhafına gider ki 
ağlamayı unutur. 

I 

• 
Merih yılduına g:tmek için 

Amerikalı 

profesör Con 
Conuert, yakın 

da Merih yıldı 

1. 1 zına uçuş te -
1 f / 0 bbüsiinde bulu 
1 // ~ • nacakmış. Pro -
J fesvr gazetecılere oeyanatta buluna-

' 

rak bu işi riyazi bakımdan halletti -
ğini şimdi de, bu nazariyeleri tatbi-

1 
ke geçireceğini söylemiştir. Profe -
sör, Merihe hususi tipte bir raketle 

' gidecektir. Bu raket, her 15 kilomet-
re mesafede kendiliğinden infilak e
derek sürat kazanacaktır. 

• 
Bir Amerikalının vtUİyeti 

"Con Devis", 
Kanadada ölen 
zengin bir mil
yonerin ismi -
dir. Bu adam, 
dul kalan karı

sına bir §artla 
20 milyon frank para bırakmıştır. 
Vasiyetnamede yazılı olan bu şart, 

karısının derhal bir erkek bulup ev
lıenmesidir. Evlenmediği takdirde 
bankadaki paraların sadece faizleri
ni alacaktır. Evlenme kağıdını ibraz 
ettiği :zaman da 20 milyon frangı 

bankadan çekebilecekitr. 

Eminönünclen Beyazıcla açılacak cadcle ile bütün ihtİfamı 
meydana çıkacak olan Süleymaniye camii 

Şehir Planına 

Göre lstanbulun 
Müstakbel Şekli 

1 stanbu1 şehrinin umumi 
müstakbel planını hazırla

mak üzere belediye vaktiyle bir 
müsabaka açmış, bu müsabakaya 
birisi Alman, ikisi Fransız olmak 
üzere üç tanınmış mütehassıs işti
rak etmişti. 

Bu mütehassısların üçü de müs
takbel şehir planının yapılması ve 
Istanbulun imar edilmesi için ca
mi, medrese, çarşı, ve diğer sü
tunlar gibi tarihi kıymeti haiz abi
de ve binalardan gayri bütün şeh
ri baştan aşagı tarla kaidesine 
gore yıkmak ve bilahare yeniden 
inşa etmek üzere projeler yapmış
lardı. 

Bittabi bu projelerin tahakkuku 
milyarlara baliğ olacağı için tat
biki bir hayalden ibaret olacaktı. 

Çünkü bilhassa şehrin Beyoğlu 

yakasını tarla kaidesine göre baş
tan aşağı yıkıp yeniden yapmak, 
yalnız Istanbul belediyesinin de
ğil, mali v~~t4 Q iyi -olan bele
diyelerin bile yapabilecegi bir iş 
değildir. Vakıa bu üç mütehassıs
tan Alman mütehassısıs, az çok 
muhafazakar davranmış ve bu yüz
den de planı tercih edilmişse de bu 
da Prost'un yaptığı planlarla öl
çülemiyecek derecede büyük kül
fetleri iltizam etmekte idi. 

Şimdi şehir planının hayalden 
hakikat haline gelmek üzere bu
lunması ve kısım kısım tatbik 
mekviine konulmuş olması, ta
manıile Prost'un şehrin vazıyeti

ne, bu tçesine gore hareket ederek 
h<:m pratik, hem de nisbeten ucuz 
bır imar sistemini prensip olarak 
kabul etmiş bulunmasının netk~
sidir. 

Müstakbel şehrin umumi ve 
ana munakale yollarını 1p:;

bit ederken şehrin coğrafi \'azı

yetile istimlak kolaylığını da giz 
önünde bulunduran Prost, en '"'e
niş ve en asri yolların lstanbııl ya
kasında açılmasını kabul etmi~ ve 
bu yakada yollar için üç tane bi
rinci derecede ehemiyetli mihrak 
noktası kabul etmiştir. Bunlar: E
minönü, Beyazıt ve Yenikapıdır. 

Fatih ve Sultanahmet te ikinci 
mihrak noktası olarak ayrılmıştır. 

lstanbul yakasındaki birinci de
recedeki üç mihraktan, şehrin dor 
tarafına modern caddeler açılacak 
tır. Bu arada Yenikapıda kuru
lacak olan limandan Atatürk cad
desi ve Gazi köprüsü yoluyla Tak
sime bir ana yol gidecektir. 

Bu y()l, Beyoğlunda fazla lnil
feti istilzam ettiğinden Azapka
pı - Şişhane - Tozkoparan cad
deleri lüzumu kadar genişletile

cek, Tozkoparandan sonra Ingiliz 
sefaretinin altından Tünel geçiri
lerek yol Tarlabaşile iltisak peydd 
edecek ve sonra yeni ve geniş Tak
sim Cümhuriyet rneydanile birle
şecektir. Bittabi Yenikap1dan Ak
saraya, Beyazıta, Fatihe, Sultan
ahmede de diğer tali yollar gide
cektir. 

E minönü mihrakından ayrıla
cak yollar evvelce bir kaç 

defa yazılmıştır. Yalnız bu mihra
kın en enteresan tarafı Emin önün-

den Yenicami başından Beyazıta 
çıkacak olan yol olacaktır. Çün
kü bu yolu açmak için yapılacak 
istimlakler neticesinde bir şaheser 
olan Süleymaniye camiile ve müs
takbel pJana göre Süleymaniye 
camiinin yanında kurulacak olan 
Universite sitesi, bütün heybetile 
Yenicamiin arkasından ve yeşil
likler arasından bir anfiteatr şek
linde Boğaza nazır bir vaziyette 
meydana çıkacaktır. 

Beyazıta gelince, bu meydan 
bpkı bir örumcek ağı gibi yüzler
ce ana veya ikinci derecedeki yol
ların başlangıç, veya iltisak nok
tasını teşkil edecektir. 
Beyoğlu yakasında yollar çok 

dar olduğu gibi binalar da her 

türlü sıhhi şartlardan uzaktJr. l!S..ı 

itibarla Beyoğlu cihetinde de 

yollar genişletilecek ve lrnalar 
sıhhi şekle sokulacaktır. 

Fakat bura4)t istimlak iJini 
miımkün mertebe azaltmak ve işi 

pratik şekilde halletmek için por

tik yol ve kat istimlaki usulü ka

bul edilmiştir. 

P ortik yol, binaların zemin 
katlarını istimlak ederek 

bu binaların ön taraftan üst kat
larını ikişer süslü mermer siıtun 
üzerine i~tinat ettirmektir. Bu su
retle açık kalacak olan binaların 
zemin kaUarı Üzerleri kapalı yaya 
kaldırımlar halini alacaktır. Eski 
Şehzadebaşında Direklerarasının 

daha modern, daha suslu, daha ge
niş ölçüde bir numunesi olan bu 
yollar Beyoglunun btitiın dar so
kaklarına tatbik edilecek, ve bu 
suretle orta kısımlar yalnız tram
vay ve otomobillere ait olacaktır. 
Fakat bu talrdirde tramvaylar por
tik yolların hemen sağ ve sol ke
narlarından geçecek, diger nakil 
vasıtalarına da yolların ortaları 

ayrılacaktır. 

\eyoğlu yakasındaki binalarda 
oturanların sıhhatlerini korumak 
için de ka~ istimlaki veya mecburı 
kat ilavesi yapılacaktır. Yanı u 

taraftan ve ana caddelerden bas· 
:ık sahillere doğru bin .. L 

mutlaka birer kat alçal. olacaktır. 

Bunu temin maksadile ön cadde
• ~düci binalara katlar katılacak 

diğe:- cadde ve ,kaklardakilr .. -ien 
de birer ikişer kat istimlak edile
rek binalar alçaltılacaktır. 

!~eni Tramvay Tarifesi 
Yapllacak 

Belediye mevsim itibarile bugün
kü tramvay tarüesinin ihtiyacı kar
şılamadığını görmüş, şirkete müra • 
caat ederek bütün hatlarda mevsim 
hareketine uygun bir tarife yapılma 

smı bildirmiştir. Bu tarife ayın on be 

şine kadar bitirilerek tatbik edile -
cektir. 
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(Hikayeden Mabaat), 

KARACABEYDE: 

Tarihi Kıymeti 
Olan Bir Abide 
Harap Halde 

sıv AS LiSESiNiN TE!r!SILLERI: GEMLiKTE: 

Iki Motör 
Çarpıştı Bir 
Kişi Yaralı 
Gemlik, (TAN) - Derinceden bu

raya gelmekte olan Gemlik motörcü
ler şirketine ait ve Ahmet kaptanın 
idaresindeki buğday yüklü "Kuµıla,, 
motörü ile buradan İstanbula git
mekte olan Gemlik Mutemet anba
rına mensup Hoca Tevfikin "Kap
lan,, adındaki motörü geceliyin çar
pışmışlardır. Hadise, Bozburun ile 
Koyundere arasında olmuştur. Boz
burunda demirli olan "Mihaliç,, mo
törü hadise yerine koşmuş, fazla ze
delenmiş olan "Kumla,, motörünün 
yükünü alarak buraya gelmiştir. 

Gemlikten gönderilen "Emek,, mo-

Karacabey, (TAN) - İstanbulun 
fethinde Fatih ordusunun sağ cenah 
kumandanlığını yapmış, bilahare 
Belgrat kalesi önünde şehit düşerek 
kemikleri buraya getirilmiş olan ka
sabamızın banilerinden Karacabeye 
izafeten 861 tarihinde yaptırılmış o
lan ve halk arasında ';İmaret Camii,, 
denilen mabet, pek harap bir halde
dir. Müruru zamanla, bilhassa İstan 
bulda "büyük zelzele,, diye anılan 
bir sarsıntının tesiriyle bu hale gel
miştir. Halbuki buyük bir tarihi ve 
mimari kıymeti haizdir. Aradan ge
çen uzun asırlara rağmen kapısının 
işlemeleri bozulmamı~tır. Minaresi
nin bir kısmı da çok sağlamdır. Kub
be, kemer ve duvarları, temel taşla
n, çok yüksek mimari tarzım açıkça 
göstermektedir. 

Sıvas lisesi ikinci devre talebesi tarafından Mo1yerin "Zoraki tabip., 
piyesi oynanmış ve çok alkışlanmı~tır. Yukardaki resimde rol alan gen~
ler göriilüyor. 

1 törü de "Kaplan,, motörünün hamu
lesini alıp İstanbula gitmiştir. 

Belediyemiz, bu büyük eserin mu
hafazası için etrafını tel örgü ile çe
virmiştir. 

İstiklill Harbinde baştan başa ya
kılıp yıkılmış ve Cümhuriyet devrin 
de yeniden ve muntazam bir şekilde 
kurulmuş olan Karacabeyin bu tari
hi yadigarını da layık olduğu ~kilde 
korumak için daha esaslı tedbirler 
almak lUzımdır. 

IZMIRDE: 

iki Katil Tutuldu 
İzmir, (TAN) - Hırsızlık ve cina

yet vakalarmdan zan altında olup 
çoktanberi ara.nılan Kadir oğlu Dila
ver Kırca oğlu Manisanın Harmanda 
lı köyünde, Abdürrahman Hilmi de 
Bergama civarında yakalanmışlar
dır. 

Bunlar, geçen sene Haziranda Ba
kırçay yakınında bulunan meçhul 
cesedin hüviyet1ni söylemişler, bu
nun Akhısarlı Hacı Mustafa olduğu
nu ve parasına tamaan kendileri ta
rafından balta ile öldürüldüğünü iti
raf etmişlerdir. 

* İzmir, (TAN) - Buz dolapları 
içinde buradan Ankaraya balık sev
kedilmiye başlanılmıştır. 

* İzmir, (TAN) - Ege mıntakası 
baytar mütehassıs müşaviri Nazım 

Unkur, İzmir vilayeti baytar müdür
lüğiine tayin edilmiştir. 

---oı---

AKYAZIDA: 

Belediye Teıkilatı Yapıldı 
İzmit, (TAN) - "Akyazı,, kasaba

sında belediye te~kilatı vi.icude geti
rilmiştir. Yakında belediye intihaba
tına başlanacaktlr. 

AYDINDA: 

Köylüler Bir 
Yeni Mektep 
Yaptırıyor 
Aydın, (TAN) - Dalama nahiye

sinde köylüler tarafından yaptırıl

makat olan ilkokul binasının inşaatı 
ilerlemektedir. Geçen sene bu bina 
için 3750 lira sarfedilmiş, köylü ta
rafından da 1300 liralık inşaat mal
zemesi temin edilmiş olduğu gibi bu 
yıl da 7215 lira olan köy büdcesin
den 2118 lirası ayni mektep için ay
rılmıştır. Büdcede kalan 5097 lira da 
ziraat, sağlık ve bayındırlık işlerine 
ayrılmıştır. 

Buzun Kilosu 3 Kuruı 

KONYADA: 

Yeni Maden 
Araştırmaları 
Yapılıyor 
Konya, {TAN) - Vilayetimizin 

yeraltı servetlerini araştırmak üze
re maden tetkik ve arama enstitüsü 
tarafından gönderilen Montan - Je 
oloğ Bay Ziegler ile Necdet Egeran
la buraya gelmişler, vilayetle temas
ta bulunarak, faaliyet esaslarını tes
bit etmişlerdir. Bundan sonra, tet
kiklere başlamak üzere Beyşehir, 

Hadım, Bozkır ve Ermenak'e gitmiş
lerdir. 

Kız Mekteplerinde 
imtihan ve Sergiler 

Aydın, (TANl - Ziraat Bankası Konya, (TAN) _Akşam Kız Sa-
şubesi, Ödemiş belediye buzhanesin- nat okulunun son sınıf imtihanlarına 
den buz getirterek kilosu 3 kuruştan başlanılmışlır. İmtihanlar neticelen
satmıya başlamJştır. Mantar levha- dikten sonra güzel bir sergi açılacak 

l d t t . t' il kt f tır. Türk kadınının aile iktısadiyatın ar arasın a er emız ge ır me e 
daki mcvkiini ve sanat okullarının 

ve mantar levhalarla kaplı beton de- ~ . . .. k k d'l 'k' 
degerını gosterme ma sa ı e ı. t 

poda saklanmakta olan buzlar, evle- perdelik "Onun kızları,, isimli bir 
re kadar ayni ücretle gönderilmek- piyes te hazırlanmıştır. 

tedir. Kız Muallim Mektebinin sergisi 
Bu sayede halk. temiz olmtyan pa- de açılmıştır. Bilhassa çay takımları 

halı karları almaktan kurtulmuştur. ile bluzlar ve beyaz işlerde muvaf-

VEZ1RKöPRUDE : 

Temiz Suya ihtiyaç Var 
Vezirköprü, (TAN) - Burada en 

büyük ihtiyacı su teşkil ediyor. İcile 
cek su azdır ve pek te iyi değildir. 

İki saat uzaktaki "Akpınar,, dan 
temiz su getirtilmes.ine üç yıl evvel 
teşebbüs olunmuşsa da henüz ikmal 
edilememiştir. 

fakıyet görülmekte, bu yılki sergide 
daha ziyade iktisadi bir ruhun mev
cudiyeti anlaşılmaktadır. 

---o>---
MANİSADA: 

Ödemiı Yolu Açıhyor 
Manisa, tTANJ - Salihli ile Öde

mişi biribirine bağhyacak yolun in
şaatı çok ilerlemişti!-. Yol bir aya ka 
dar açılacaktır. 

- Siz benim yerimde olsaydınız, bunu yapar mıy
dınız? dedi. 

- Ben kendimi senin yerinde tasavvur bile ede
mem. 

Ben .:>nun alışkın olduğu lisanla konuşmadığım için 
ona konuşmak cesareti vermiyordum. Tekrar bana, E'

ğer bizim adamlarımızla beraber mezarlıkta yakalan
mış olsJyclım ne yapacağımı sordu: 

Müsademe esnasında, "Kumla,, 
motörü tayfasından Hüseyin gözün
den yaralanmıştır. 

17 Yaşında Bir Kız 
Kayboldu 

Gemlik, (TAN) - Tuzla çiftliğin

de oturan 17 yaşlarında Kamil, Or
han Gazinin Teke mahallesinden 17 

yaşında Lutfiyeyi sevmiş, bunlar ka 
çıp birleşmek için sözleşmişlerdir. 

Kamil, tayin edilen saatte otomo

bille çiftlikten buraya gelmiş, Lutfi

ye gelmemiştir. Halbuki, Lıitfiyenin 

de ayni saatlerde evinden çıktığı, 

sonra dönmediği anlaşılmıştır. 

Zabıta, Kamili . yakalamış ve Or
han Gaziye göndermiştir. 

* Gemlik, (TAN) - Gazi Okulu 

talebesi Halkevinde bir veda müsa
meresi vermişler, "Kartal,, piyesini 
temsil etmişlerdir. Temsilde ve milli 
oyunlarda çok muvaffak olan küçük 
talebeyi seyirciler şiddetle alkışla

mıştır. 

*Gemlik, (TAN) - 2 - 3 Hazi
ran gecesi saat 22,5 ta, iki saniye ka

dar süren bir zelzele olmuştur. Zayi

at yoktur. 

BALIKESIRDE : 

14 Yaşında Bir 
Kız Kac;ırlldı 

Balıkesir, (TAN) - Küpeler nahi
yesine bağlı Kalem köyünde oturan 
şehrimizin Yenice mahallesinden 
Fahri kızı 14 yaşında Zehra, Konak 
pınar nahiyesinin Pelitcik köyünden 
Osman oğlu 16 yaşında Yunus ve a
ğabeyi 19 ~aşında Abdullah tarafın 
dan kaçmlmıtşır. Bilahare üçü de tu 
tulmuştur. 

Tılsımlı Bir 
Kelime: Yasak 

(B~ 5 tncide) 
tından fırlatıp atan bir Türk oğlu· 
nun ilahi bir haykırışla: 

-YASAR! 
Diyebilmiş olmasından doğmuş

tur. 

H abeşistan, mitralyöz buldu, 
havaya karşı müda1aa top

ları bulabildi. Tecrübeli ve tediye 
ile çalışır yabancı kumandanlar bu 
labildi. Fakat "Yasah!,. demesini 
bilen bir avuç vatandaş bulama
dı. Vehip Paşanın kurduğu Hin· 
denburg hattını iskelet ma;-kalı İ
talyan tayyarelerinden çok, iman
sızlık tahrip etmiştir. 

Şuşnig'in "YASAR!,, demesini 
bilmemesi bin yıllık Avusturya ta· 
rihine son verdi. Fakat onun kar
şılaştığı Almanyadan daha büyük 
ve iştihası kabarık bir Almanya 
karşısında; 

-YASAR! 
Demesini bilen bir Beneş, Bo

hemyanın Tunaya geçit veren bü
tün kıymetli kapılarım Çekoslovak 
yaya bir daha kazandırdı. 

B ir efsane kahramanını si
hirli hazinelere ulaştıran 

bir tılsım vardır: 

- AÇIL YA SUSAM! 

Tarihin bütün hakiki kahraman
larını en havsalaya sığmaz zaferle
re ulaştıran "YASAR!,, da böyle 
bir tılsımdır. 

İspanyollar, kendi dillerine bu
nu "Non Pasal"an,, diye tercüme 
ettiler. Hükfımetçi İspanya, vila
yet, vilayet gerilerken bir general 
Miyaha Madridden bir "Non Pa
saran,. savurmasını bildi. Kaya gi
bi yerinde duruyor. 

Eski Yunan tarihinin de bir Le
onidası vardır. İran imparatoru 
Ardaşirin milyonluk ordusu kar
şısında Termopil boğazını tuttuğu 
zaman bu İspartalı kahramanın ya
nında bir avuç arkacfaş vardı. 

.Leonidasın bu kadar bir kuvve
te dayanarak söylediği "YASAH!,. 
İranlı hükümdarı güldürdü. 

Fakat "YASAR!,, decijği yerde 
ölmesini bilen Leonidasın vatanı 

asla İrana esir olmadı. 

R oma tarihinin de beni hay· 
ran eden bir kahramanı var 

dır: Muçiyüs Sevola. 
Düşman yaklaşır, Roma lejiyon

ları panik halindedir. Romanın bü
tün Patriçiyenleri düşmanı karşı
lamak için en güzel elbiseler ini 
giymiye hazırlanmışlardır. Bu sı

rada bir genç, mabetlerden birin
den kavradığı bir tunç mangalla or 
taya fırlar. Kaçan lejiyonerlerin 
boş bıraktıkları harp ovasına fır
lar. Dört nala gelen düşman atlı
larını bekler ve onlar kendisine 
yirmi adım yaklaşınca kolunu sı· 
var, mangala daldırır ve parmak-

Unutulmıyan 
Sevgili 

(Batı 6 ncıda) 

Gözyaş! arile karışmış bir sevinç 
buhranı içindeydi. Her şeyi söyli
yecekti .. Onu bugüne kadar unut
mıyan sevgilisi ile kaçacaktı. El
lerini uzattı, söz söylemek için ağ
zını açtı, fakat fazla sevinçten o
lacak üzerine bir baygınlık çök
tü; dizleri büküldü ve olduğu ye
re yıkıldı. 

Gözünü açtığı zaman akşam ol
muştu. Lazım gelen izahati sevgi
lisine veremediğini hatırlıyarak 
yerinden kalktı, ortada kimsel~r 

yoktu. Sıra ile üç hafta kasaba ka
saba dolaşmış onu aramıştı. Hiç 
bir yerde bulamadı. Ondan soma 
hayatı büsbütün bir cehennem aza
bına dönmüştü. 

Işte böylece onu, unutama
dan ihtiyarlamış gitmişti. Fakat 
hila vaziyeti sevgilisine anlatama
dığı için muztaripti.., 

Bu sırada Nicander'in iri çizme
li ayak sesleri avludan duyuldu. 
Ustünde bir kral azameti vardı. I· 
çeri girmeden evvel yine şarkı söy· 
lemeğe başladı: "Amanda, saçla
rında bir gülle geldi .. ,, 

lzmitte Bir Kamyon 

Uçuruma Yuvarlandı 
Izınit, 5 (Tan muhabirinden) -

Bugün Izmit Bekirderesinde feci bir 
kamyon kazası olmuştur. Bir kam -
yon 10 metre derinliğinde bir uçu • 
rumdan aşağı yuvarlanmış, şoför 

Şevki ve iki yolcu ağır surette yara
lanmışlardır. Kaza neticesinde kam
yon da parçalanmıştır. 

lan ile avucu tutuşunca, neşeli bir 
yüzle düşmanlarına bakar. Alev, 
alev yanan kolunu cehennemi bir 
meşale gibi liavaya kaldırır, sonra 
tekrar mangala sokar ve yüzünü 
buruşturmadan bu kolu dirseğine 
kadar yakar. 

Tarih, çelik zırhlı lejiyonerlerin 
dayanamadığı düşmanı bu gencin 
tek başına yıldırdığını ve bir ordu 
nun kurtaramadığı memleketi, bir 
vatandaşın tek başına kurtardığını 
kaydeder. 

Muçiyüs Sevola da1 zamanında, 

inanarak ve bütün akıbetlerini gö
ze alarak "Y ASAH,, demesini bil
miş olan Romalıdır. 

En kudretli istiklal kalelerini is
kambil kağıdından kuleler gibi de
virmek istidadında olan bir fırtına 
esiyor. 

Bedbaht lugat! Böyle bir devir
de yasak öyle mi izah edilir? 

- Bilmiyorum, dedim. Belki de, dedim, beni kova
lıyanlardan bir kaçını öldürmiye teşebbüs ettikt~n 

sonra kendimı öldürürdtim. 
-=-56 -

sında 309 çocuk birden öldü, bütün mahalleler, şehir, 
sadık İspanya büyük bir matem ve sonsuz göz yaşla
rı i~inc1e bu çocukların cenazesini geçirdi. Çocukları 
öld ürmek niçin? Hudutsuz ümitlerle dolu beş altı ya
şındaki ~ocukları öldürmenin maksadı nedir? Kur
şun, 'lıAtta en küçük bir kurşun parçası bile, onların 
küçük göğüsleri için çok büyüktür. Bütün dünya ço
cukları birden, bu çocuklar üzerine indirilen bomba
lann htnc>.nı anlamıyacaklardır. Bu çocukların kanı, 
kırılnn kollan, daha birşey görmeden, hayat şaşkın
lığı?'ldan ölüm şaşkınlığına geçen gözleri, İspanyaya 
saçılmak istenen dehşet hesabına kapandı. Fakat ka
dınlar. bu çelik bulutu altında artık kadın değildile", 
Allahın hayvanlarına benziyen garip bir mahluka 
dönmii;tüler. Ben çok genç, hamile bir kadının çıl
dırdığını göroüm. Heyecanın bir adamı çıldırtması~ı 
tabii ~örenler, bir kadının çocuğunu doğurmasına, 

yavrusunun göz yaşlarını memesinin sütü ile sustur
masır:!\, veya bu çocuğun dünyaya gelmesine mani 
olanları da tabii görürler mi? 

- Evet, bu doğru, dedi. Ben bu mezarın içine gi:-· 
miyecektim. 

M1hpusla beraber Olias•a gitmek üzere yola çıktık. 
Yaklaştığımız sıralarda Bodin on beş askerle beraber 
onun yanında yürüyordu. Ben yanlarından ayrıldığıın 
için, casus, bunların kendisini bir kaç metre uzakta 
öldüreceklerini zannetti. 

Ben sipere gittim. Leonu aradım. Fakat siperde bu
lamadım. Siperin içine girdim, bekledim. Yine öğl~

den .:>onra elimizden kaçırdığımız 7,aferi düşünüyor

dum. Kendi kendime bir gün tarihin, bizim niçin mu

zaffeı· olmadığımızı gösteren bu vakıaları yazmak zah 

metine katlanıp katlanmıyacağını veya halk arasın

da galipler icin vahşiyane bir takdir havası uyan
dırmak için bunları geçip, cesur arkadaşlarımın İs

panyanın hakiki kalbinin, İspanyanın sıvil kah

ramanlık hislerinin üzerine bir sünger sürüp sürmi
yeceğini düşündüm. 

Bu düşünceler arasında uyumıya çalıştım. Fakat 
uyuyamadım. Leon, benden fazla dinlendiği için, ya
ralıları ve ölüleri toplatıyordu. Fakat her zaman kuv
vetli bir hatıra veya hayal beni içinde bulunduğum 
düşüncelerden kurtarmadıkça uyumak adetim değil
dir. 

. Uyuyabilmek için, bu siperin içinde beni saran bu 
Jı.ıslerden kurtulmam lazımdı. 

Madrit Üzerinde Tayyarele:r 

İtalyan ve Alman tayyareleri hergün Madridin üze
rinde uçuyordu. Sık sık hücumlarından, bizi mücer· 
ret bir maksatla değil, doğrudan doğruya ön saflan
m111 ve ikinci hatt;mızı bozmak icin hücum ettikle
rini anlıyorduk. Biribirimize "F~levayı zaptetmeyi 
kaıarlaştırdıkları zaman Falevera'ya ne yaptılarc;a, 
Tol~do.'ya ne :yaptılarsa, Madride de aynini yapacak
lar dıyorduk. Bu düşüncelerden sonra; Madridi al-
mıya muvaffak olup olmıyacaklarını biribirimize so
ruyorduk. Bu meselede sevkulceyşi bir tecessi.iiıten 
ziynde, bunda bir öli.im ve mağlCıbiyet ihtimalinin 
veya hepimiz ıçin bir zafer ihtimalinin mevcut olml
st idi. Bunu rlüsünen biz, yüz binlerle silahlı insan 
nefes aldığımız son dakikaya kadar Madric;lin her kö~ 
Besini. her penceresini, her 6eçidini, müdafaaya h:ı.
zırd,k. 

Bu t~k günlerdeki bombardıman, Madritte bir ak-
sülamı>l fikrinin doğmasına imkan verdi. Üç motörlü 

tayyareler geldiler -bugün ilk defa beyazdılar-· 

yirmiden fazla takip tayyaresi bunlan takip ediyor· 
du. Beyazrekleri, çocuk taburlarına bir allınetti. lf
çi mı:ıha11elerindeki sokaklarda -pilotlar bu sokak
lar daha kalabalık olduğu, ve her bomba büyük zayi· 
at verdırdiği için buraları tercih ederlerdi- çocuklar 
oyun oynarken düşen bombalardan şaşırdılar, çarşıya 
gitmek üzere hazırlanan analar, ellerinde sepetlerile 
dışarı fırladıl:ır. Yaralan henüz iyileşen veya iyileş-

tiğı ıçin hastaneyi terkedip sipere gitmiye hazırlanan 
milis taburları, köylüler gelmekte olan fırtınayı anla· 
mak için baktıkları gibi merak.la köye baktılar, tehli-
keler doiu bir makine bulutunun gelmekte olduğunu 
gördüler. Çocuklar annelerinin gözlerine baktılar, 
sonra milislerin gözlerine bakarak onlarla istişare et
tiler . Halk askerleri, muhariplerin sakinlğini kaybet
miyerek, baba gibi bunlara tehlikenin gelmekte oldu 
ğunu ve saklanmalarını söylediler. Halk en yakın ev 
lerin izbelerine girdi. Fakat buraları her zaman em-

• niyette değildi. Ekseriya iki yüz pavnt'luk bombalar, 
bu izhelere faklananların başlarına düşüyor, evi yerle 
yeksan ediyordu. Madritte, diğer şehirlerde olduğu 

gibi aınele mahallelerinde sokaklar vardır. Dört beş 

katlı evlerin tepesinden tayyarelerin geldiği anlaşıl
dığt İ\İn, pılotlar bu yıkık dökük sokakları, eski evle
ri tercih ediyorlardı. O sabah Santo Domingo'da kü-

çük b:r sokağa bomba attılar. Burada sıralanmış bir 
sürü kadın süt almak için bekliyorlardı. (Burada 11 
kadm biı tanes' yavrusu kucağında öldü) tıbbiye mek
tebinın yanındaki San Carlos hastanesinde yedi 
hasta, iki hem~ire bir doktor öldü. Amele mahallele
rinee, evlerin ekserisin in iki katlı olduğu bu yerler· 
de, iki mahalle toprakla bir oldu, harabelerin arasın· 
dan kan ve duman biribirine karışıyordu. Her hücu
mun mutat ölçüsü bu idi. 
Baıan. kışla zannedilmesi imkanı olmıyan mek· 

teplerin bahçelerinde oynıyan çocukların üzerine 
yctmi~, seksen, doksan bomba atıyorlardı. Bir def:ı. 

Yüzlerce kadın çocuğuna: 

- Büyü yavrum, her şey mahvolmadan büyü, bir 
tüfek taşıyabilecek iktidara gel, diyordu. 

Erkeklerin gözlerinde hiddet parlıyordu. Belki 
gözyaşlarını yutmuşlardı, belki bazıları facia evleri
ni yıktığı dakika ağlamışlardı, fakat biribirlerine 
sokulan bütün bu adamların omuzlarında bir tü
fek, hepsi heyecan içinde sesleri titreyerek yemin 
ediyorlardı: 

- Arkadaşlar, sizin intikamınızı alacağız. 
Fa.kat daima bu gözyaşları dimağlarını temizliyor, 

tüfeklerindeki dipçikleri bir daha kullanmak hıncını 
artırıyordu. 

Tayyareler Madrite büyük bir süratle geldiler, 
en kesif mahalleleri ~erek bombalarını attılar. 
Ayaklarının altındaki toprağın sarsıldığını gören
ler, burjuva sağ fırkalarının ihtiyarları dahi başla
rını iğdiler: 

(Devamt var) 
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Bütün Rusya Baştan Başa 
• 

Bursa Ziraat 
Mektebinin Ders- . 
leri Genişletiliyor . 

Bursa Ziraat I!lelctebinin program
larını genişletmek ve bu seneden iti
baren mektebin daha geniş ölçüde 
tedrisatta bulun:ı.bilmesini temin et
mek için hazırlıklara başlanmıştır. 

Ziraat Vekaleti müşavirlerinden Ali • 
Osman, Bursaya giderek bu çalışma
ların istenilen tarzda programlaştırıl
ması için lazım gelen talimatı vermiş .~ 
tir. Mektebin fid:ınlıklarının genişle
tilmesi için de faaliyete girişilecek- • 
tir. 

Yumurta ihracatını kontrol et
mek ve dış piyasalarda Türk yu
murtalarını rekabetten koru
mak için ikt•sat Vekaletinin al
dığı standard tedbirleri bazı yu
murtacıları memnun etmemiş. 

tir. Hükumetin yumurtaları boy 
\"e temizlik itibarile sıkı bir kon 
trola tabi tutmP.sı memleketin 
menfaatleri iktızasından olduğu 
halde birkaç yumurtacının bu e· 
hemıni~·etli İ!;:e hususi menfaat
lerini karıştırmı:ya çalışmalan 

nazarı dikkrati celbetmiştir. i 

Belçika ya Fazla 
Mal ihraç 
Etmeğe Başladık 
Memleketimizle Belçika - Lük -

semburg iktısadi birliği arasındaki 
ekonomik vaziyet gittikçe inkişaf et
mektedir. Yapılan tetkiklere göre 
iki memleket arasındaki ticaret işle
rinde gün geçtikçe iyi münasebetle
rin arttığı anlaşılmıştır. lktısadi bir
lik teşkil eden bu iki memleketin 
yurdumuzdan ithal etmekte olduğu 

Heyecan içinde idi 
Küçük avul, oldukça sarp bir da 

gın üstünde idi. Şamil, derhal yol
ların üstünde küçük müdafaa mev
kileri vücude getirmekle beraber 
avuldaki mescidin etrafına taşlar 
Ylğdırarnk, burayı da böylece, bir 
ınüdafaa merkezi haline getirmiş
ti. 

Ruslar, Şamilin buraya çekildi
ğini haber alır almaz, onun esaslı 
bir şekilde tahkimat yapmasına 
ıneydan vermemek için derhal lıa
rekete geçmişler, abluka hattını 

küçülte küçülte Gotiye dağının et
taf ında insafsız bir ölüm çemberi 
Çevirmişlerdi. Onlar da anlamışlar
dı ki, artık Şamil, eski Şamil de
ğildi. Otuz beş senelik mütemadi 
harp hayatında, yüz otuzu müteca
viz muhasarada, düşman hatlarını 
paralıyarak çıkan, Aholkoda mu
cize telakki edilecek şekilde gene
ral Grabbenin elinden sıyrılan Şa- . 
rnil, artık o eski çelik kudretini ve 
kaplan çevikliğini kaybetmişti. 
Bahusus, dört yüz mürit ile gene
ral Barineskinin koca kolordusuna 
nasıl mukavemet gösterebilecekti? 

çük mescitte kabul etmiş; söyledikle 
rini dinlemişti. Bunlar, birçok ayet 
ler ve hadisler okuduktan sonra: 

- Sen, biitün insanlık kudretini 
gösterdin. Mukaddesatının müdafaa 
sı için ne mümkünse, yapmakta ku 
sur etmedin. Bundan fazla inat ve 
sebata, ne Allah, ne peygamber ve 
ne de kullar razı değildir. Beyhude 
yere (ıayatını heder etmek te bir 
nevi küfür ve dalalettir. Yarın ruzi 
mahşerde. faydasız yere akıttığın 
kanları soracak olan Tanrıya, nece 
vap vereceksin? .. 

Demişlerdi. 

Vaktile, ayni teklifte bulunan sP.v 
gili anacığını cezaya mahkum etti
ren; ve onun cezasını da, çıplak vü 
cudünü değnek darbeleri altında 

parçalatmak surctile bizzat çeken 
Şamil; şimdi bu sözler karşısında 
<ıükıit etmişti. 

Ayni zamanda, General Barines
ki de bir mektup göndermişti. Ve 
bu mektupta, herhangi şart da
hilinde olursa olsun; teslim teklif 
eylr.mişti. 

jikler, tıpkı, eski muharip azizler) 
gibi, onun başının üzerinde, nur
dan bir hale çevrilmis olduj?unu 
iddia etmektelerdi. 

M escidin kapısında bekliyen 
müritler geri çekilmişler; 

sağ ellerini göğüslerinin üzerine 
koyarak hafifçe başlarını iğmişler 
di. İşte şimdi Şamil, görünecekti.. 
Herkesin nefesi kesilmiş; mescidin 
kapısına çevrilen gözlerin kapak -
lan, hareketsiz bir hale gelmişti. 
Kapının boşluğu içinde. Şamilin 

hayali belirmişti. .. O, mutadı veç
hile, yine bembeyaz elbise giymiş 
ti. Büyük siyah kalpağının üzerin~ 
sardığı beyaz sarığn ucu, beline ka 
dar inmişti. Belinin hafifçe iğril-

mesine rağmen başı, dimdikti. Çeh 
resi vakur, fakat mülayimdi. Biran 

kapının önünde durmuş .. Karşıda, 

ağustos güneşinin altında sırmalı 

apoletleri, elmaslı ve mineli nişan 

!arı, ellerindeki ve bellerindeki 

silahları parıldıyan insan kütlesi

ne dalgın dalgn göz gezdirmişti. Ve 

sonra ağır ağır, ilerlemişti. 

Mektebin müdürü Fazıl, bu hafta 
içinde talebe ile birlikte şehrimize 

gelerek Trakyay:ı gidecektir. Ziraat 
mektebi talebesi Trakyada muhtelif 
merkezleri dolaşarak zirai tetkikatta 
bulunacaklardır. Bu arada Alpullu 
şeker fabrikası, devlete ait nümune 
çiftlikleri, fidanlıklarla arıcılık ya
pan müesseseler gezilecektir. 

Aymama çiftlikleri 
tesellüm ediliyor 

Zrraat Vekaletl tarafından bir zi

raat koleji yapılmak üzere istimla

kine karar verilen Bakırköyde Ayma 

ma çiftliklerinin istimlak muamelesi 

bitirilmiştir. Bugünlerde çiftliklerin 
tesellümüne başlanacaktır. 

Avrupada Kurakltk 

Zarar Verdi 
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Yumurta kontrol memurları 

• tarafından yapılan araştırma- • 
}arda iri yumurta yerine kiiçük' ı 
yumurta ihracına çalışan iki ti- S 
carethane göriilmüştür. Tutul- ı 
muş olan zahıt \"arakası, arala- i 
rında bir de yumurta tüccarı 

bulunan hakem heyetince müt
tefikan tasdik edilerek adliye~·e 

Türk mallan 1937 senesinde diğer 
geçmiş senelere nisbetle daha yük -
sek yekunları ihtiva etmektedir. 
1934 senesine nazaran müteakip se -
nelerde ithalatımızın azalmış oldu -
ğu ve ihracatımızın da arttığı kay -
dedilmektedir. lhraç maddelerimiz 
ardında buğday nisbeti Belçika -
Lüksemburg'un buğday aldığı mem
leketlere göre yüzde 3,5 nisbetile al
tıncı gelmektedir ki, 1937 de 40,017 
tondur. Arpa nisbeti yüzde 4,2 ile 
20,931 tondur. Çavdar miktarı 

2,415 tondur. Darı ve kuşyemi yüz
de 12 olarak 4,615 tondur. Kuru ü
züm ithalinde Türkiye başta gelmek 
te ve yüzde kırk nisbetile 2,147 tonu 
bulmaktadır. Kuru incirlerimiz de 
yine başta gelerek yüzde altmış iki 

\'erilmi~tir. Bu yumurtacıların 
Tiirkofise, borsaya müracaatle 
kontrolörlerden şikayet ettikle
ri yazılmış iı-e de yumurta baş 
kontrolörliiğü miistakil \'e doğ
rudan doğruya iktısat Vekôle
tine merbut bir müessese olduğu 
için bu haber taınamilc yanlış
tır. Yumurta borsaya dahil ol
madıl:ı için horsa bu işle alaka
lı değildir. Ofise de bu yolda şi
kayet olmamış ve bu işe ait hiç 
bir toplantı yapılmamıştır . 

• nisbetile 950 tondur. Fındıklardaki 
nisbet yüzde on kadar ve 273 ton -
dur. Tütünlerirnizin miktarı 1,135 
ton, taneli maddeler 402 ton, afyon 
20 ve ham pamuk 18, halı beş ton -

' .............................. 
Ruslar, bu sefer Şamili mutlaka 

ele geçireceklerinden Emin olarak, 
Avula hücum etmişlerdi. Bu hücu
trıun neticesinden o kadar emin idi
ler ki, bütün bölükler, Şamili yaka 
lıyabilınek için biribirlerile büyük 
iddialara girişmişlerdi. 

Şamil, uzun uzun düşündükten 
sonra; oradaki ulema ile reisleri 
beyleri ve müritleri toplamış: 

- Düşmanların değil: ulemanın 
O anda, çelik sesleri şakırdamış .. 

ve bir anda, binlerce silah parılda 
mıştı. .. Şamil, derhal durmuş .. Kaı 
tarını çatmış .. Büyük bir hiddetle, 
kılıcına davranmıştı. Ve, bacakları-

Bu sene Avrupada kuraklık tesiri- SANA Yl : 

dur. Sovyetlerin meyan kökü ihra
catı Türk meyan köklerine rakip ol 
makta beraber ihracatımız 493 tona 

Evvela, ölüm kasırgasına benzi -
Yen bir topçu ateşi, küçük avulu al 
tüst etmişti. Sonra, umumi hücum 
emri verilmişti. Fakat hücum kıta -
lan, Şamilin yollara yerleştirdiği 
küçük müdafaa kuvvetlerinin .kar-

şısındajlerlemek şu tarafa dursun: 
kanlar içinde yerlere serilmişler .. 
Üstüste yığılan bir kütle haline gel 
rnişlerdi. 

Bu hücum, ayni şekilde günlerce 
devam etmişti. Fakat hücum dalga~ 
lan, daima ayni aciz ve ayni mak
huriyet içinde gerilemişlerdi. 

Bütün Rusya, baştanbaşa heye • 
can içinde idi. Şamilin bu son bü -

yük kahramanlığı, onun düşman -
lannı bile insafa getirmiş .. Birçok 
asilzadeler (Çar) a müracaat ede .; 
rek: 

- Haşmetmaap! .. Şamil, ölüme 
değil; !hürmete müstahaktır. Bunu, 
General Barineskiye bildirseniz. 

Diye, rica etmişlerdi. 

Ç ar, derhal kumandana bir 
mektup göndererek, Şami -

lin behemehal diri olarak ele geçi
t.itmesini emretmişti. Ve bu emir o 
anda bütün kıtalara taminı edilmiş 
ti. 

General, hemen ateşi kestirmiş; 
bizzat kendisi Şamilin müdafaa hat 
larına yaklaşarak; her ne şekilde is 
terse, o suretle teslim olması için 
ona haber göndermişti. Fakat Şa
mil, bu teklife katiyetle cevap ver
lniş; 

- Memleketimin düşmanlarına 
İtarşı, kalbimdeki derin kini, hiçbir 
Şey silemez. Ben de biliyorum ki, 
&.rtık her şey mahvoldu. Ancak bir 
Şey kaldı ki, o da, benim ve mürit 
lcrimin kalbindeki (iman) dır Şu 
anda, dünya mükafatının hiçbirini 
aklımdan geçirmiyorum. Düşündü
ğüm tek bir şey varsa, hürriyet ve 
istiklalimi biran daha !azla yaşat
?tıak; ve nihayet, elimde kılıç ola
tak şahadet mertebesine nail olmak 
tır. 

Demişti. 

400 müridin adedi, nihayet 47 ye 
ltırnişti. Şamil" bu kuvvetle son bir 
~rıerji sarfederek burada da muha
&ara hattını yanp çıkmak istemiş -
ti. Lakin tam bu kararını tatbik e
deceği zaman, Dağıstan ve Çeçenis 
lan tilemasile kabile reisi ve beyle
t'inden mürekkep bir heyet gelmiş: 
Şamilden mülakat talep etmişler -
di, 

Samil bunları, - düşman güllele
l'lııden - harabe haline gelen o kil-

teklifini kabul ediyorum. Ve artık. 
mücadeleye nihayet veriyorum. F:ı 
kat bu hareketim bir günah ise, 
bunun bütün vebali. zihnimi karış 
tırarak beni bu günaha sevkeden 
ülemanın üzerine olsun. Tanrının 
huzurunda, onlardan davacı olu -
rum. 

Demişti. Ve sonra, Rus kumanda 
nına da: 

- Hiçbir kayıt ve şart altında, 
silahımı teslim etmem. Ancak, ev
lat ve iyalimi toplar .. kardeşlerim 
olan Türklerin memleketine geçe
rim. 

Dyie, haber göndermişti. 
Rus kuma.ndanı, Şamilin gönder

diği bu haberi, çılgınca bir sevinç 
ile kabul etmişti. Ve bu teklifin 
Çar hükumeti namına kabul edile 
ceğine dair; - Şamilin oğlu Gazi 

Muhammedin kayınpederi - Dan -
yal Bey vasıtasile teminat vermiş
ti. Bunun üzerine Şamil de mürit
lerini toplamış; 

- Tanrının mukadderatını teb
dile müktedir değiliz. Allahın hu
zuruna, kanlı kefenlerimizle çık -

mamızı arzu ederdim. Fakat ne ya 
palım? .. Ulema, bizi ilzam etti. Ka 
der, böyle imiş. Artık düşmanla hu 
sumeti kesiniz. Düşman kumanda
nının verdiği teminat mucibince, siz 
de avullarınıza avdet ediniz. 

Demişti. Derin bir hüzün ve me
lal içinde müritlerile veda etmiş
ti. 

KAFKASY ANIN 
MATEM GONO 

l 276 - 1860 senesi ağustos a
yının 17 inci günü ... 

Rus kumandanı, bütün erkani har 
oiyesi ile avulun yanındaki ağaçlı
ğa kadar gelmiş; 

- Türkiye topraklarına geçin -
ciye kadar, haşmetlu Çar Hazret -
lerinin misafiri olan (İmam Şa _ 
mil) in teşrifine muntazırım. 

Diye, haber göndermişti. 

Bu haberin gönderildiği dakika
dan itibare'l geçen zaman, oraya 
toplanmış olan binlerce Rus üme
ra, zabitan ve askerleri için, hayat 

larının en heyecanlı demlereini teşkil 
etmişti. Bütün gözler. mescidin ka 
pısına çevrilmişti. Bütün kalpler, 
endişe ':'e halecan içinde idi. Tam 
otuz beş sene, coşkun bir sel gibi 
Kafkas~aya akan Çar ordularına 
karşı koyan .. uğurunda yüzbinler
ce insan ve milyonlarca altın sar
folunan,, ve kendisine, (efsanevi 

bir şahsiyet) nazarile bakılan Şa
mil; nihayet bu kadar yakından, 
gözlerle görülecekti. 

Bu halecanlı dakikalarda, herkes 

ona hayalinde ayn ayrı şekiller ve::' 
mişti. Hatta birçok batıl itikatlı mü 

nı gererek müdafaa vaziyeti almış
tı. Fakat Rus kumandanı tarafın
dan terci.iman ve mihmandar sıfa 
tile oraya gönderilmiş olan bir za
bit derhal Şamilin yanına sokula-
rak: 

- Bu silahlar, size ihtiram için 
çekildi. 

Der demez, Şamil derhal munis 
bir tavır almış; 

- Oyle ise biz de onları, kılıcı-
mızla selamlarız. 

Diye, kılıcını çektniş.. Otuz beş 
sene, zafer güneşi gibi parlıyan o 
mübarek kılıcı, başının üzerine kal 
dırmıştı. 

(Devamı var) 

le bütün mahsuller zarar görmüş

tür. Yalnız İngilterede mahsuller on 

buçuk milyon İngiliz lirası kıymetin 
de zarara uğramıştır. Fransa ve İtal
yada da rekolte fenadır. Avrupada 
bir rekolte buhranı olacağından en
dişe edilmektedir Buğdayların, bağ
ların bir kısmı bozulmuştur. Fransa
nın, Almanyanın fazla buğday itha
line mecbur kaldıkları haber veril
mektedir. 

Rumanya Vapur 
Ücretlerini indiriyor 

Rumanya Seyrisefain idaresi Tu -
nadan limanlarımıza gelecek olan ge 
milerle naklolunacak malların tari
fesini indirecektir. Yeni tarife tem
muzun birinden itibaren başlıyacakt 
tır. 
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Ç OCUKLARA BiSİKLET 
Belki, bisiklet bir çocuğun icadı 

olduğu için, onu çocuklar pek se\•er 
ler. Erkek çocuk daha doğru, dil • 
rüst yürümiye başlamadan: 

- Baba, bana bisiklet al... 
Diye tutturur. Kız çocuklardan 

bile bisiklet isti yenler az değildir. 
Doğrusunu isterseniz, çocukla -

rın bisikleti se\"mckte hakları da 
vardır. Çünkü bisiklet en keyifli, en 
az yoran \"e en az zararlı çocuk spot' 
}arından biridir. Çocuk için yürü • 
mekten sonra en iyi spor bisiklet
le gezmektir. Bisiklet çocuğu koş· 
maktan bile dört beş defa daha az 
yorar. Hele mektep çocukları için 
tatil zamanında bisiklete binmek 
adeta zaruri bir spor olur. Mektep· 
te çocuğa sıranın üzerinde doğru o
turması nekadar tenbih edilse, ke
miklerin doğru istikameti bozulma· 
masına nekadar dikkat olunsa, :\'i
ne az çok çarpık oturur ve kemikle 
rin istikameti mutlaka az çok bo
zulur. Bunu düzeltecek en iyi vası 
ta da bisiklettir. 

Çocuk bisiklet üzerinde ellerile 
gidonu tutarak gittiği vakit \'Ü~u
dünün yukarı kısmı düzgün olarak 
ileriye doğru eğilir, sıra üzerinde 
otururken olduğu gibi çocuk kendi 
ni atalette bırakmaz. arkasının yu
karı kısmındaki adaleleri faaliye -
te girerler ve bel kemiğini düzgün 
tutarlar. 

Bu vaziyette gövdenin ağırlığı 
kolların üzerine yüklendiğinden ço 
cuğun yüreği yorulmadan rahat ra
hat ve geniş nefes alır, göğüs tah
tHt genişler. 

Yürek yorulmadan akciğerlerin 
geniş nefes alması çocuğun sağlığı 
ve biiyiimesi için büyük bir iyilik -
tir. Bisiklet yüreği yormadan onu 
hafif SW'ette tcnbih edet', kanın ha 

rcketini kolaşla~tırır. Çocuk baya
ğı yürüyiiş yaptığı vakit bile yü • 
reği hisiklettekinden daha ziyade 
yorulur. 

Bisiklet üzerinde gitmenin bask;ı 
bir büyük iyiliği de, ~ocuğun ayak 
ları pedal üzerinde hareket eder • 
ken, en büyiik zahmetin bel nahiye 
sindeki adaleler iizerine yiiklenme
sidir. Bu zahmet o adaleleri kun·et 
lendirir. Bel adalelerinin ku\'veti 
ise insanın hiitiin kuvvetinin teme 
lidir. İnsanın kolları ve bacakları 
nekadar kuvvetli olsa bel adaleleı·i 
kuvvetli olmnyınra tam kuvvetli 
sa~·ılamaz ... Teşbihe darılmazsanı'l, 
çocuğunuz bisiklete binmekle ağı.-
yük tasımıya kudretli bir "hamal., 
kadar kuvvetli olur. Tabii, hamnlh
ğın çirkinliği olmadan \ 'e hiitiin \'Ü 
cuda tenasüp gelmek , artile ... 

Bisikletin bir iyiliği de, çocuğun 
sarfedeceği ku\'veti istediği gihi öl
çebilmesidir. Kendisini biraz kuv
vetli bulunca hızlı gider.biraz yoru 
lunca tabii olarak yava latır. Top 
oyunlarında olduğu gibi daima çok 
ku\'vet sarfetmiye mecbur olmaz. 

Düz yolde istediği gibi yava git 
mesine yahut hızlı gitmesine müsa 
ade etmelisiniz. Yalnız yQkuş yu· 
karı bisikletle gitmesi hiç iyi değil 
dir. O zaman .viireğinin çekt'ccği :ıah 
met pek büyür. nefes nefese kalır. 
yüreği de çok yorulur. 

Baska sporlarda "tekaütlük,. ya 
şı pek çabuk geldiği halde bisik -
lette o yaş hemen hiç gelmez. İnsan 
çocukluğunda, gençliğinde. olgun
luğunda bisiklete bindiği gibi yaş 
lılıkta bile bisikletle gidebilr. 

Kansız, sinirli, mektepte dersler· 
den yorulnnı · çocuklara, hava teh 
dili yerinde bisikletle gezmek pek 
iyi bir sağlık \"&sıtası olur. 

Kirli Yumurtalara 

Damga Vurulacak 
İktısat Vekaleti sanayie mahsus 

olan ve kabukları kirli bulunan yu
murtaların üzerine bir damga vurul 
masını kabul ve tamim etmiştir. 

Böyle damgalı yumurtalar ihraç e
dilirken Üzerlerinde mutlaka S harfi 
ile Türk kelimesinin yazılması mec
buri yapılmıştır. Bu damgalama işi 
Haziranın onundan itibaren başlıya
caktır. 

---o.__ __ 

Çinin ihracatı Azaldı 
Çinden Avrupaya fazla miktarda 

yumurta ihraç edilirdi. Çin - Japon 
harbi yüzünden A vrupaya ithalat 
dört milyar kadar azalmıştır. 

Yunanistan Buğday Alacak 
Yunanistan memleketimizden elli 

bin ton, Kanadadan 40 bin, Arjan
tinden elli bin ton buğday satın almı 
ya karar vermiştir. 

YENi NEŞRIY AT : 

HIÇKIRIK 
Kerime Nadirin gazetemizde tefrika 

edilen bu gi.lzcl eseri, bir kitap halinde 
çıkmıştır. 

Ümitsiz bir n11kın bütün acı ve ıstırap
larını çok ince bir hassasiyetle tasvir e
den eser cidden enteresandır. 

YAVRU TÜRK - Her Cumartesi ç-ı
kanlmakta olan bu çocuk gazetesinin 110 
uncu sayısı çocuklar için birçok faydalı 

ve eğlenceli yaz.ılar resimler ve karika
türlerle çıkmıştır. 

MÜNAKALAT - Profesör Muhlis E
te, geçen ders yılında Üniversitede verdi
ği derslerin bir kısmını (Münnkaldt) is
miyle 260 sayfalık bir kitap halinde top
lamış ve neşretmiştir. Kitap, İktısat Fa
kültesi ncsrlyatının birinci sııy:ısını teş

kil ediyor. 
MünııkalCıt hem bir ders hem de iyi bir 

etüt kitabı olarak yazılmıştır. fçcrisinde 
iktısndın en mühim bir kısmı olan müna 
knltıt mcselelcrJ umumi ve ilmi bir çer. 
çcve içerisinde ınütalea edilmekle ber3-
bcr Türkiyedeki ml.İnnkalfıt işleri de ay
nca etüt edilmiştir. 

GÖLGELER - Muzaffer Bingöl tara
!ındıın yazılmıştır. Edebi tahassüslerden 
mürekkep güzel bir kitaptır. 

FELSEFE - İsmail Hakkı Baltacı oğlu 
tarafından, felsefe sevgisini uyandırmak 
maksndiyle ve felsefeye bnşlıynnlar için 
yazılmış, güzel bir kitap halinde bıısıl
mıstır. 

FÜZULİNİN BAHÇESİ - Fethi Te · 
vet. bu isim altında kendi tahassüslerinl 
yazmış küçük bir kitap şeklinde bastır

mıştır. 

ÇAGLIYAN - Antalyada çıkarılan bu 
aylık fikir ve edebiyat dergisinin 17 incl 
sayısı intişar etmiştir. 

baliğ olmuştur. 

Sovyetler Tiftil< Ahyor 
Sovyetler piyasamızda daima iş 

yaptıklan müesseselerden yeniden 
iki yüz bin kiloluk bir parti tiftik al
mışlardır. Satılan bu tiftikler An
kara, Eskişehir, Beypazan malların
dandır. Bir kı:;mı oğlak tiftiği kilosu 
127 ,5 kuruştan diğer kısmı da mal 
cinsi kilosu 117,5 kuruştan veril
miştir. 

Derilerimiz Satıhyor 
Kuzu. koyun, keçi derilerinin muh 

telif şekilde hazırlanmış olanlannın 

ihraç satışları devam etmektedir. İ

talya için muhtelif partilerde deri sa 

tılmıştır. Almanya namına da deri 

alınacağından piyasada angajman 

için görüşmeler yapılmaktadır. 

Zeytinyağlarımız Beğenildi 
Hindistan piyasalarında zeytin 

yağlarımızın beğenilmiş olması bu 
memleketin yağlanmıza iyi bir mah 
reç olacağı ümitlerini artırmıştır. 

Anbalaja dikkat etmek şartile bir 

galonluk tenekelerde cif 5 - 6 şiling 

ten bin teneke için alıcı vardır. 

lngilizlerin Aldıkları 
Üzümler 

İngiltere piyasalarının memleketi

mizden ithal ettikleri kuru üzüm ve 

Sultaniye üzümlerinin miktarı 1937 

senesinde 266.257 lira tutmuştur. 

ltalya Buğdayları Yükseltti 
İtalya buğday ofisi bugünden iti

baren buğday fiyatlarını 100 kilo ba 
şına 125 ten 135 e, 140 tan 150 lire
te yükseltmiştir. 

Bu Sene Zeytin 
Mahsulü Az 

Zeytin yetiştiren bütün dış memle 
ketlerde bu sene zeytin mahsulü az 
olacaktır. Bilhassa Portekiz ve İs
panyada ağaçların çiçeklenmesi sı

rasında esen soğuk hava cereyanla
n çiçeklerin bir kısmını yakmıştır. 

Bursada ilk Koza 
Mahsulü 

Bursa, (Hususi) - Mevsimin yağ
murlu devam etmesi yüzünden Bur
samız ve civarının en mühim bir is
tihsal maddesi olan koza mahsulü bu 
sene hayli geç kalmakla beraber ka
lite itibarile çok iyi olacağı anlaşıl
maktadır. 

Şehrimize ilk koza, bir müddet ev
vel Mersinden gelmiş. fakat iyi ev
safta olmadığı görülerek ancak 50 ku 
ruşa satılabilmiştir. 

Muhitimizin ilk koza mahsulünü 
yetiştirmesi şerefini Dudaklı köyün
den İbrahim karısı Bayan Emine ka
zanmış ve mükafatlandırılmıştır. 
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BiRiNCi SAYFADAN MABAAT 

Başvekil 
An karada 

Eski Delege Garo 
Hataydan Ayrıldı 

Çekler Südetlerle 
Yine Çarpıştılar 

6 - 6 - 938 

H er Eve Lazım Olan 
YEN/ 

-

(Baf\ l incide) 

halka iltüat ettikten sonra bayanla
ra da: 

- .Zelzeleden çok mu korktunuz? 
Geçmiş olsun! dedi. 

(Başı 1 incide) 
Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu a -

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Vazifesine nihayet verilmiş olan 

eski delege Garo dün Hataydan ay
rılmış ve Beyruta gitmiştir. Hatay 
iç işleri müdürlüğüne tayin edilen 
Dr. Abdürrahmnnın pazar sabahı va 
zücsine başlıyacağı anlaşılmaktadır. 
Kaymakamlığa da Süreyya Kalaf ta
yin olunmuştur. Dündenberi yeni vu 
kuat kaydedilmemiştir. Milletler Ce 
miyeti komisyonu, umumi katibi An
kcr'in Cenevrcye Milletler Cemiyeti
le temas için gönderildiğini ve işi bi 
ter bitmez Hataya döneceğini tebliğ 

Prag, 5 (A.A.) - Alman hududu 
civarında Maksdorf intihabatı dola
yısile yapılan bir miting esnasında 
Henlayn taraftarları memnuniyete 
rağmen üniforma ile sokaklarda bir 
geçit yapmışlardır. Polis nümayişçi
lere sopalarla hücum etmişse de bun 
lar dağılmamışlardır. Neticede bir 
arbede çıkmış ve bir kaç Çek yara
lanmıştır. Yaralılardan biri hastane
ye nakledilmiştir. 

Çocuk A nsiklopedisi 
Celal Bayar istasyondan yaya ola 

rak hükumet konağına giderek hir 
müddet istirahat etti ve bilahare 
Halk Partisini ziyaret etti. Burada 
eski gazetecilerden Antakyalı Şükrü 
Oğuz, Çankırı ormanlarında kurdu
ğu katran imalathanesinin çeşitle

rini Başvekile göstererek izahat ver
di. Ve vekillere hususi surette im<ıl 
ettiği çam kokulu kolonyalardan 
takdim etti. 

Henlayn Almanyaya gitti 
Prng, 5 (A.A.) - Henlayn dün 

zevcesi ve çocuklarıle bir otomobile 
binerek Aş'dan meçhul bir semte ha
reket ctmitşir. Otomobil saat 12,50 de 
Çek - Alman hududunu geçmiştir. 

Başvekil daha sonra belediyeyi zi
yaret etti. Şehir imar planının kaç 
yılda ikmal edileceğini sordu: 

Et,tmektedir. 
Hala tahrikô.ta devam eden 

Israrla dolaşan bir şayiaya göre 
Henlayn, Berline veya Berhtesga -
den'e gidecektir. 
Henlayn'ın hareketinin Hodza'nı~ 

gelecek cumartesi günü bütün ırkı 
gruplara milliyetler statüsünün pro -
jesini tevdi edeceği hakkındaki yan 
resmi notnnın neşrine tesadüf etti -
ği tebarüz ettirilmektedir. 

bir gaz.ete 
- Elli yıl! Cevabı alınınca Dahi

liye Vekili: 
Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu a -

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
- Çok iyi.. Bir şehir için uzun za

man değildir, dedi. 
Vekiller bundan sonra şehri gez

diler. Ortaokulu ziyaret ederek tale 
be sergisini gördüler ve talebelerle 
konuştular. Daha sonra Başvekille 
Dahiliye Vekili memlehaya giderek 
tuz ocağını gezdiler. Adliye Vekili 
ile Maarif Vekili yapılan futbol ma
çını seyrettiler. 

Bugün çıkan Elurube gazetesi, ku 
mandan Kalenin gnzetecilere yaptığı 
tebliğata rağmen, tahrikatına de -

Berhtesgaden, 5 (A.A.) - Hitle -
rin etrafındakiler Henlayn'in Alman
ya seyahati hakkında malumatla.~ı 
olmadığını beyan etme'ı;tedirler. Su
det liderinin Bitleri ziyaret edece -
ği hnkkındaki haberler, tekzip ;an -
mektedir. 

vam ediyor. 

Hatayda yeni tayinler 
: Antakya, 5 (A.A) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakya jandarma kumandanı 

Akşam üzeri Başvekille vekille'", 
Çankırıyı çok güzel bulduklarını, stk 
sık ziyarete geleceklerini söyliyc
rek binlerce Çankırılının alkışları a
rasında Ankaraya uğurlandılar. 

Mihranla, İskenderun jandarma ku
mandanı Cemil'in yerleri değiştiril

miştir. Ve İskenderun serkomiseri 
Lutfi de Antakyaya nakledilmiştir. 

F ranıız gazetelerinin mütalecut 

Hitler, şimdi Berhtesgade~ ci~a~ 
rında Oberdalzbcrg'de mezunıyetını 
geçirmektedir. 

Slovaklar muhtariyet i•tiyorlar 
Bratislava, 5 (A.A) - Monc;en

yör Hlinka'nın idaresin~e. buluna!ı 
Slovak muhtariyet Partısı, Pı:ırla
mentoya Slovakyanın muhtariyetini 
talep eden bir kanun layihası tevdi 

etmiştir. 

lnegölde zelzele 

Paris, 5 (A.A) - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

İnegöl, 5 (A.A) - Dün gece 11.30 
da ve bu sabah 10,30 da Doğudan Ba 
tıya birer saniyelik hafif zelzele ol
du. Hasarat yoktur. 

Kıbrulıların Kır1ehir zelzele.ine 
göıterdikleri alaka 

Atinada çıkan Atinaika Nea gaze
tesnin Kıbristen aldığı bir telgrafa 
göre, Kıbris piskopos vekilinin tami 
minden sonra, Kırşehir zelzelesin
den zarar görenler için, iane heyet
leri teşkiline başlanmıştır. Lefkoşya 
da üç heyet teşekkül etmiştir. Pisko 
posluk 20 isterlin vermiştir. Kilise
lerden para toplanacaktır. 

Gazeteler, Hatayda örfi idarenin 
hadiseleri önlemek, Türklerde de he 
yecanı yatıştırmak için ilan edilmiş 
olduğunu, Bonne ve Davaz arasında 
ki müzakerelerin iyi hava içinde geç 
mekte bulunduğunu yazmakta ve 
Celal Bayarın İstanbuldnki beyan!l
tını, Fransanın hüsnüniyetine ,.e 
meselenin dostane hallolunacağına 

Slovak olan Adliye Nazırı Dr. De
rer, mensup olduğu Çek sos~al -
demokrat partisinin fikirlerim neş
reden Pravolidu gazetesine beyanat 
ta bulunarak demiştir ki: 

- Biz Slovaklnr Monsenyör Hlin 
ka tnrafından idare edilen Slovalc 
muhalefet pnrtisinin totaliter iddiEı.
larını şiddetle protesto ediyoruz. 

delil saymaktadırlar. 
Jurnal ve Epoque gazeteleri, ne· 

tice ne olursa olsun Türklerin kırk 
üzerinden 22 mebusluk kazanacağını Derer, kendisi gibi Slovak olan 

Hodza'nın Bratislavada bir nutuk 
söyliyeceğini bildirmiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

yazıyorlar. 

Övre ve Peti Jurnal gazeteleri de, 
Türk - Fransız dostluğunun ehem

(Spordan Mabaat). 

Son Milli 
Küme Maç1nda 

(Bo.§ı 6 ncıda) 

hacim! dar bir zaviyeden ikinci golü 
atmıya muvaffak oldu. 

Milli kümenin son maçı hakemin 
tiz düdüğü ile nihayetlendiği vakit 
Güneş takımı 4 - 2 galibiyeti hak et
miş ve namnğlUp milli küme şampi
yonu olarak alkışlar içinde sahadan 
ayrıldı. 

Fenerbahçe : 7 

Arnavutköy: 1 
Bugün Kadıkoyünde Fenerbahçe 

Arnavutköy ile bir maç yapmıştıı:. 

Fenerliler sahaya şu kadro ile çık
mışlardır 

Hüsamettin - Semih, Lebip
Reşat, Bülent, Esat - Naci, Şaban, 
Yaşar, Fikret, Orhan. 

Oyunun ilk dakikalarından itiba 
ren hakimiyeti ele alan Fenerliler 
Arnavutköy kalesini sardılar. İlk dn 
kikalardan itibaren başlıyan tazyik 
gittikçe daraldı ve Fenerliler 25 inci 
dakikada Şaban vasıtasiyle ilk golle 
rini çıkardılar. Beş dakika sonra Re· 
şat 35 metreden sıkı bir şütle ikinci 
ve biraz sonra da Fikret yine ayni 
mesafeden üçünci.i golleri yaptılar 

ve devre 3 - O bitti. 
Fenerliler ikinci devrede de Arna 

vutköyün bir golüne mukabil Fikre
tin ayağı ile bir ve Yaşarın ayağı i!e 
de üç gol yaparak maçı 7 - 1 kazan 
dılar. 

Barutgücü Sahasında 
Yapılan Müsabakalar 

Dün Barutgücü sahasında yapılan 
müsabakalarda aşağıdaki neticeler a
lınmıştır : 

Barutgücü üçüncü genç takımı 6, 
Bakırköy Rum ikinci genç takımı O. 
Bakırköy Rum genç takımı 2 - Türk 
spor B takımı 1, Barutgücü ikinci 
genç takı'i't 4 - Türk spor A takımı 4, 
Barutgücü birinci J?enç takımı 2 - Ak 
yıldız B takımı 5, Barutgücü B: 7 Ak 
yıldız A: 2 B:ırutgiıcü Saimin tekaiit 
takımı 2 - İhsanın tekaüt tnkımı 1. 

miyetini kaydediyorlar. 
Bir / ngiliz gazete•inin 

yazdıkları 
Deyli Telgraf gazetesi Sancak me

selesi hakkında yazdığı bir başmaka
lede meselenin şimdiye kadar geçir
diği safhaları hulasa ettikten sonra 
şu mütaleaları yürütüyor: 

"Bu nümayşe yalnız çiftçiler d~· 
ğil ayni zamanda bütün işçiler ve 
bütün siyasi partilerin mensupları 
da iştirak ederek Slovak halkı ekse
riyetinin hangi tarafa meylettiğini 
göstereceklerdir. Bu tezahürat Slo
vak hürriyetinin sonunu hazırlıyan 
bir tahripkarlığa karşı Çek 've Slo· 
vakların ittihadı lehinde bir nümn-"Yeni ihtilaf, Türkiye ile Fransa 

arasındaki münasebetleri bulutlan- yiş mahiyetini alacaktır.,, 
dırmak tehlikesi ile karşılaştırmıştır. Bir Alman gazetesinin 
Türkler, Fransız idaresinin Türk fiddetli bir yaz.uı 
kütlesi aleyhinde Araplara taraftar-
lık ettiğini söylüyorlar. Fakat İngil- Berlin, 5 (A.A.) - Çekoslovakya 
tere Filistindeki tecrübeleri dolayı- Başvekili Hodza'nın Vördpraysa ver-

diği beyanatı mevzuu bahseden Ber
sile, bu çeşit hükümlerin ırki hassa-

liner Börsen Zeitung ezcümle diyor 
siyet rengini kolaylıkla aldığını bili· 

ki: 
yor. Fransanın, bir şey kazanamıya- "B. Hodza, Alman Südet mesele-
cağı bir mesele yüzünden şu veya bu . d ' kb" ld ğunu söylemiştir. 
şek'ld h k T '' k ' .1 sın e nı ın o u 

ı e are et ederek ur ı!e ı e Fakat bugün l{ızım olan şey nikbin -
bozu~as~nda hiçbir istifadcsı yok- lik değil, fakat filiyattır. 
tu~. 'I urkıye ile çok miikemmel olan 1 H Hodza, 49 bin ihtiyat terhis e
~unasebetlerimiz dolayısile mesele- d ' ld.'w .. b ' ldirmiştir Bu da mühim 
nın süratle d t h 11' . . ı ıgını ı . 
m·ıy tl ve os ça a mı, samı- bir şey değildir. Zira, icap eden şey, 

e e umarız. . . 
" kısmi seferberlığe tam surette nıha-

Şişli .P.erayı Yendi 
Apoyematını gazetesi tarafından 

gayrifedcre klüpler arasında tertip 
edilen kupa maçlarına dün sabah 
Taksim stadında büyük bir kalaba _ 
lık önünde devam edildi ve bu ta _ 
kımların en kuvvetlilerinden olan 
Şişli ile Pera karşılaştılar. 

Büyük bir heyecan arasındn yapı
lan maçın ilk devresi Şişlinin hakimi 
yeti altında geçti ve devre 2-0 Şiş 
li lehine nihayetlendi. !kinci devreye 
büyük bir nzimlc başlıyan Peralı -
lar rakiplerinin elinden hakimiyeti 
alarak oyunu kendi hakimiyetleri al
tın sokmağa muvaffak oldular ve bu
nun neticesi olarak üstüste iki gol 
yaparak berabere vaziyete de girdi
ler. Fakat vaziyetin tehlikeye girdi
ğini gören Şişli muhacimleri bütün 
enerjilerini snrfederek oyunun son 
dakikasında galibiyet gollerini de 
yaptılar ve maç 3- 2 Pcranın mağ
llıbiyetile nihayetlendi. 

yet vermektir. Filhakika Çekoslo -
vak ordusunun bugünkü vaziyetin -
de 49 bin kişinin terhisi hiç bir ma
na ifade etmez. 

B. Hodza Almanya ile sulh halin
de yaşamak arzu ettiğini de bildirmiş 
tir. Fakat biz, şimdiye kadar, bu ni· 
yetlerin samimiyetini gösteren hiçbir 
şey görmedik. Şimdiye kadar bizim 
kaydcttiklerimiz, Alman Südetlere 
karşı fena muamele ve tahrik hare
ketleridir. 

Eğer B. Hodza bu devamına müsa
ade edilmez usullere bir nihayet ve
rirse, o zaman Berlin ile Prag ara -
smda normal münasebetlere yol aça
caktır . ., 

Çekoslovakyada parti günü 
Prag, 5 (A.A.) - Bugün Çekoslo

vakya sosyal demokrat partisinin 60 
ıncı yıldönümü münasebetile 150 bin 
kişilik muazzam bir alay, Prag so -
kaklarında dolaşarak tezahürlerde bu 
lunmuştur. Alay içinde "Yaşasın or
du,, ve "Tetikteyiz,, ve "Teslim ol -
mıyacağız,, gibi vecizeler yazılı pan
kardlar taşıyan sokollar bilhassa na
zarı dikkati celbediyordu. Sokollar 
bilhassa çok alkışlanmıştır. Alayda, 
"Yaşasın Beneş" yazılı bayraklar da 
vardı. 

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 mallımatı bulabilir. 

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

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 lirndır. Muallimlere ve 

T .AN Neşrlya_t .. E~l ; . .,, .... 
·. · Istanbul · · · · 

lstanbul, Ankara caddesi TAN EVi "' 

HAYRE"ıN 
f.İZE/l 

~IRA 
TÜRKİYE. . 

CUMHU .RIYETI 

.B 

mektep talebesine ayrıca tenzilat 
yapılır. 

Bu e.c;er yalnız çocuklar icin de
ğil . bütün ilkmektep oğretmenlerı 
içip en kuvvetli yardımcıdır Çün· 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geni~ mnliimat ile zen· 
ginleştirilmiştir. 

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

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi broşOrOn· 
den blr tane g~ndcrmenlzi ve mu
allimlere alt son Ciyaunız.ı blldlrme
nlzf rlco ederim. 

lsim: • • • : : • 1 • : . . . . 
• • • • 

. . . . . . 

·---------·· Zührevi ve cilt hastalık.lan 

Dr. Hayri Ömer 
ığteden sonra Beyoğlu Ağacaın 

·ın·srsmihı ~o 13.~ l'PIPfnn ·43!ifl' 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılma~ 6 ~antim knhnh • 
"!ında makine transmisyon, şaft, 
'rn~nak ve vııtaklan ucuz (i~·atla 
~atılıktır. TAN matbaasına mil· 

! 
1 
1 

\ 
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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 temiınatlarımn satılmasına meydan ver -
rnemek için en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar Sandığa müracaatları, 

aksi takdirde gayrimenkullerinin 3202 No. lı Ziraat bankası kanu nu muci 
hince Sandığa verilen hakka dayanarak ayrıca icraya müracaat etmeksi
zin Sandığımızca satılığa çıkarılacağı ilan olunur. (3258) 

lstanbul Jandarma Satrnalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin Ilk Tem inat 
Kilo Bedeli L ira Ku. 

Lira Ku. 

17121 Kösele 29105.70 2182.93 
8311 Sarı Vaketa 19115.30 1433.65 
4000 Siyah Vaketa 8400.00 630.00 

lier üç kalemin birden teminatı ve 
tahmin bedeli. 56621.00 4081.05 

1 - Cinsi. Miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 3 
kalem kundura malzemesi 18 Hazira s 938 Cumartesi günü saat 11 de Is
tanbul Gedikpaşadaki Jandarma satınalma Komisyonunca kapalı zarf ek
siltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname hergün Komisyonda görülebilir. Veya 283 kuruş muka
bilinde Komisyondan aldırılabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre tanzim edecek 
leri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 ona kadar komisyona 
"ermeleri. (3181) 

KAPALI ZARF USULÜ iLE EKSİLTME ILANI 
Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaleti Samsun Su İfleri Sekizinci Şube 
Mühendisli ğinden: 

1 - EKSİLTMEYE KONULAN İŞ: 
Samsun - Çarşamba ~osesinin 17 inci kilometresinde, Hamzalı batak

lıkları ana kanalı üzerinde y.1ptmlacak betonarme ~se köprüsünün in
şaatıdır. Keşif bedcH (15423.80) lira olan bu iş 1-6-1938 tar ihinden itiba
ren 15 gti.n müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 16-6-1938 tarilı-ne rastlayan Perşembe günü saat on 
beşte Samsun su ışleri sekizine;. §Ube mühendisliği binasında eksiltme 
komisyonu odasında vahidi iiyo.t üzerinden kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - İstekliler, eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel ~artnamcsi, fenni şartname ve projeleri 73 kuruş mukabilinde 
Samsun su işleri sekizinci şube mühendisliğinden alabilirler . 

4 - :Eksıltmeye girebilmek !çin isteklilerin 1156.79 liralık muvakkat 
teminat vermesi \'e on bin liralık köprü işlerini taahhüt edip m uvaffa
kıyetle bitirdiğine ve bu kabil N ufia işlerini başarmakta kabiliyeti ol
duğuna dair Nafia Vc!·düetinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz et
rnesi isteklilerin teklif mc}duplarım ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveEne kadar su işleri sekizinci şube mühendisliğine makbuz muka
bilinde vermeleri Hızımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - İşi üzerine,alan müteahhit yüksek vekaletçe ihalenin tasdik olun
duğu kendisine yazı ile tebliğ ediidiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
rnuv:ıkkat teminatını k3ti temin~.tr, iblağı ve ayni zamanda mukaveleyi 
noterlikten tescile mecburdur. 3250 

··--------·-----------------------· Halil Sezer Karyolaları 
En tık ve en sağlam karyolalardır. Somyeleri dünyanın en 

rahat somyeler id ir. Fiatlar ehvendjr. Fabrika salonlarındaki 
metheri z iyaret ediniz. 

Sirkeci, Salkrmsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 

• ŞiŞMAN Y ANKO 
lstanbul Yenipostane cad. 39 

Son moda yünlü, ipekli 

ve pamuklu kumaşlar 
Ketenlerin envaı, h"er cins patiska, havlu ve çarşaflıklar, her 

nevi sofra ve cihaz takımları. 
Turafiye dairesinde: En zengin çetid. Hazır ve ölçü 

üzerine gömlek, pijama ve rob dö tamhrler. 

• Sağlam • Ucuz 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 ci Keşide: 11 - Haziran • 938 dedir. 

Büyük İkramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiye:f erle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 
Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zen9in eden bu 

piyan9oya İ§tirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

TAN 11 

ll\lUJl"8f!>AtlıA 
CAN V<UD.TAQ.1~ 

SPOR GÜZELLİ~! .•• 
Ağır bir makiyaj ile kabil i 
telif değildir. Ona hafiflik 
ve tazelik lazımdır. Bunu 
yalnız COTY pudrasının 
inceliği, fazla yapışkanlığı 
ve güzel, cazip renkleri 
temin edebilir. 

COTY PUDRASI 

Gençliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Gayet modern biçim de, 

Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantezi f anild pa1ttalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 

Keten ve pamuktu pantalonların 

Zengin şık çeşitleri 
Reklam f iatına Beyoğlunda L BAKER Mağazalarında 

Daktilo Aranıyor 
Türkçe Almanca iyi bilen ter
cümeye muktedir bir bayan a
ranıyor taliplerin Yeni Postane 
karşısında Mimar Vedat cadde
si No. 26 ya müracaat. 

•••• Or. İhHn Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlı.ıh. bc,f!
maca ve kızamık öksürükleri için 
l')ek tesirli ilaçtır. Her e<!7anedı> 

• ve ecza depolarır.da bulunur 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
18) e kadar. Sa h . Cumartesi (9 ,30 
dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044 - 22398 

Nefis Çaylar 
Çin, Hindistan , Seylan v e Ca

vadan doğrudan doğruya ticaret
hanelerimiz için taze mahsul ne
fis ve kokulu çaylar getirtilmiş 
ve ehven fiatlarla satışa konul
muştur. Bu nefis çaylardan yapıl
mış ve (ALBAYRAK) etiketini 
taşıyan kutu ve paket çaylantnı7. 
Türkiyenin ek seri şehir ve kasa
balarında bakkaliyelerde satıl
maktadır. Taşrada çaylarımızı 
bulamıyan muhterem müşterile
rimize en az yarım kilo almak 
şart ile bu çaylar mağazalarınıız · 
daki satış fiatları üzerinden, 
posta ve kutu masraiı alınmak
sızın gönderilir. 

1 numaralı fevkalade kokulu 
harman kilosu 500 kuruş, 2 nu
maralı nefis kokulu harman ça
yı kilosu 400 kuruş. 

Al bayrak Mustafa Nezih 
ve Mahdumları Çay 

Ticarethaneleri 
İstanbul Tahmisönü, K uru

kahveci hanı altında No. 74, 
Bahçekapı Dördüncü Vakıf han 
karşısında No. 71. 

,-İZ.MİR PAMUK MENSUCATI•' 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
Kazanmış olan mamulatımız 

KABOT BEZLERiNiN 

,, ,, ,, 75 ,, 
" " 

,, 

" " Değirmenli 90 .. 
" " 

,, 

" " ,, 85 .. " " " .. " Geyikli 85 .. " .. " 
" " " 75 

" " .. " 
" 

,, Tayyarell 85 ,, ,, 
" .. 

Piyango Genel Direktörlüğünden : 
Direktörlüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak üzere (Yüz) lira ücret-

le imtihanla iki memu r alınacaktır. 

BU MEMURLARIN: 
1 - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması, 
2 - Yaşlarının azami otuz beşi mütecaviz olmaması, 
3 - Hüsnühal sahibi olması. 

4 - Bir hastalıkla malul bulunm aması, 
5 - Askerliğini bitirmiş olması lazımdır. 

Yukarıda yazılı şeraite u ygun old uklan , şahadetname ve tasdikname
ler le te"sik edecek taliplerin 9 Haziran 938 günü akşamına kadar Istan
bulda Bahçekapıda P iyango Genel direktörlüğü Muamelat servisine mü
racaatta bulunmaları .. (3197) 

• - " -... 

' 
Karaciğer, b öbrek, taş ve kumıarm

dan m:itevellit, sahctlarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücutte toplanan asid ürik ve ok

salat gibi maddeleri eritir, kanı te-

mizler, lezzeti boş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
'RRVOc:"'a.,U - l~'l'ANlHTL 

............................... 11111 

SUT MAKINAI ARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatmdandır. 
l\1İELE Ekremözlcrin imal kudretı 

YÜZDE YÜZDÜR. 
MİELE Ekremözlerin otomatik 

yağlama tertibatı vardır. 

l\.fİELE Ekremözlerin bütün aksa
mı paslanmaz nevindendir 

MİELE Ekremözleri bilumum Zi
raat mektepleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

MİELE Ekremözleri en asri ve 
diğer markalardan daha 
ucuzdur. 

~atıs ocposu: Tahtak ale. 51 No. lu P oke" trsıc; hı,...,kl ın·ı r1r-nnc:ıı11rı:--
M. M. Vekaletinden: 

Milli Müdafaa Vekaleti İnşaat Şubesine Kalörifer ve Sıhhi t esisat işle
rinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel ay
rılmamak şartıyle ücretli ve diplomalı bir makine muhcndisi alınacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı vesaikle Ankarada Vekalet İnşaat Şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile talep edeceği ücret miktarını da bildir
mek üzere müracaatları. 

a - Kendisinin ve evli ise ailesinin nüfus tezkeresi asıl vey a tasdikli 
sureti. 

b - Aı:kerlik vesikası 

c - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikası 
d - Tam teşekküllü Heyeti Sıhhiye raporu. 
e - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. "4,, "3320,, 
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Fevk.alide tenzilli aylık abonm k ti • · b t t h • ıı · d • ib · t • v. • • an ar anınızın yenısı ermu a azıran ın en ıt arcn merıye e 
gırecegınden şımdıden merkezi ı'dar · ı K"' rü B v K"" ·· -1• k""d · k ı 1 · d ki · ı emız e op - ogaz ve opru - us u ar ıs e e crın e gışe er-
de bu ayın 11 ine kadar satılığa çıkarılmıştır. 

Sayın halkımıza başkaca fevkal 6de kolayhklar 
Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek istiyenlere aynca tenzilatlı 3 aylık kart abonmanlar ihdas e

dilmi,tir. Btt kartların birinci serisi işbu haziunın 11 inde, 2 inci serisi de mekteplerin umum tatil 

baş1angıcı naz"ra alınarak Boğaza daha geç nakletmek · t" ı · d ·· t f•t k ı k u" t ıs ıyen erı e mus e ı ı ma zere emmuzun 
birinci gününden itibaren 3 ay için muteberdir Bu ka t b 1 h 'k' · · i d ·H k""d d · r a onman arın er ı ı serıs e us u ar an 
(Üsküdar dahil) Çubukluya, Rumelihisarından (Rumelihisarı dahil) istinyeye kadar % 40 Paşabahçe, 

Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzilata tabi tutulmuştur. 

0 / 0 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisa.rı ile Osküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruş yerine 

(1188), ikinci mevki (1575) kuruf yerine (945) kunıttan ibarettir. 

Çubuklu ile Emirgin ve lstinyeye kadar birinci mevki (2340). kurut yerine (1404) kuruf, 

ikinci mevki (1980) kurut yerine (1188) kurul}tur. 

0 / 0 50 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Yeniköy ve Papbahçe<len Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci 

mevki (3150) kurut yerine (1575) kuruf, ikinci mevki (2700) kuruş yerine( 1350) kuruttur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab eden (234), ikinci 

mevkide (195) kurut, işbu kartların yukarıda yazılı tenzilatlı fiatlarında dahildir. 

İzhar edilen fazla rağbet karşısında muhterem yalcularımızdan bu kartları tedarik etmek istiyenle

rin bir an evvel müracaatleri rica olunur. 
Bu kartları binill olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarlan da mıntaka 

farkı aranmakstZUl BoğaT.Jn her iskelesine gidebileceklerdir. 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

TAN ,r _____ lllııııı. 
NEVROZİN 
Bulunan eve bat 

ve dit ağrısı 
• 

gırmez 

Onun gibi yapmaym, ba
şınız ve dişiniz ağrmıağa 

batladı mı hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
alımz bir şeyiniz kalmaz 
icabında günde 3 kate alı
nabilir. lımine dikkat. Tak
litlerinden sakınınız. 

BAKIRKÖY 
BEZ ve PAMUKLU 

Mensucat F abrikuı 
T. A. Şirketinden: 

Kartal marka XV tip kaput 
bezimiz için Iktısa t Vekaletince 
kararlaştırılıp ilan edilen fi. 
atlara uygun olarak tesbit etti
ğimiz satış fiatları aşağıda gös
terilmiştir; 

85 santim enindekinden 36 

metroluk topu 756 kuruf 

90 santim enindekinden 36 

metroluk topu 789 kuruş 

Bu fiatlar fabrikamızda tes
lim ve peşin tediye sartile mu
teberdir. 

Bir balyadan eksik 

sataılarda 

Yukarıdaki fiatlara 

yüzde 2 zammedilir • 

"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKİKATEN GiDERİR." 

6 - 6 - 938 

90 ve 75 derece halis limon çiçekleri 

H SA ve N E S R i N 
kolonya ve losyonlarında tenzilat 

AÇIK KOLONYA VE LOSYONLAR Litresi 200 kuruf 

1/ 4 Tırtıllı Hasan 110, - 1/ 2 210, - 1litre450, - 1/ 4 düz l}İl}e Nes
rin 50, - 1/3 90, - 1/ 2 110, - 1 litre 210 kurup.. Hasan Deposu ve 

fUbelerile bilumum tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. 

RADY LIN 
Güzelliği Ezeli Bir Bahar Gibi 

Muhafaza Eden Bir İksirdir. 

Radyolin 
Ağız hıfzıssıhha

!illllD en birinci şar

tıdır. 

Dişlenn sağlamlı

ğını, güzelliğini, par 

laklığmı temin ve i

dame eder. Günde i

ki defa onunla fır~a

lanan dişler ve di~ 

etleri bütün mikrop

l&rdan masun kalır, 

ağız da bulaşık has

talıklardan korun

muş olur. 

' 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Daima Radyolin 

,! .......................................... . 
Yalnız E V 1 N I Z D E C E " 1 N 1 Z D E bile değil ._ 

Nbulun· 
mah 

bir 
• 
şışe RV 
NE R V . N UYKUSUZLUK - SINIR AGRILA-1 , . RI - ASABI OKSURUKLER - BAY

GINLIK - BAŞ DONMESI - ÇAR
PINTI ve SINIRDEN ileri gelen bütün RAHATSIZLIKLARI 

iyi EDER 
Ne nebati, ne kimyevi zehirli hiç bir madde yoktur. 

Her eczanede bulunur. 
Tesirihemen ...... Iİll .......................................... ~ 
hemen sihra- ---------------------------1 

miz oldu. Bir kaç hafta zarfında be- ,.. ........... - 1 ......... - ....................... .. 

ni 10 yaş daha gençleştirdi. Bir mü
tehassıs bana demiştir ki: Viyana U
niversitesinden büyük bir profesö
rün keşfi olan Biocel cevheri, şimdı 
pembe rengindeki her Tokalan kre
ı ıi va -:osunda me··cu~tl Her akşam 
yatmazdan evvel bu kremi kullanı
nız ve sabahlan da beyaz renginde\.. 
Tokalon kremini kullanınız. En es
mer ve sert bir tene çabucak bir 
gençlik parlaklığı ve tabii güzelliği 

verecek ve buruşuklııldard ı:ı n ku- -
rarak beyazlatıp yumuşatacaktır. 

VE 
RA~r 

Bayanların aylık (TEMIZLIKJ ıerınae Kullandıkları sıhhi mikrop· 
3UZ tuvalet bezleridir. Vücud:ı tam bir serbest iyet verir ve en lnc·~ 

?lbiseler altında sezilmez. Her er zahane ve tuhafiye mağazalarında 

..................... bulunur ............ İlll•mlll 

' 


