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YENi ÇOCUK 
ANSiKLOPEDiSi 

1937 - BAŞMUHARRIRlı AHMET EMiN :YALMAN 

Bu kuponlan toplayom 10 im 
na lca111 Yeni Çocuk Anaikl 
diıini 7 ~ kuruta alabilimnis. 

INONU P ARISTEN 
Bütün Paris Gazeteleri 

Pürüzlerin Ortadan Kalkmak 
Ozere -Olduğunu Ya!ıyorlar 

Türkiye ile Fransa( ı) 
Arasmda ' Bir Anlasma 
Yapılacağı Söyleniyor 

I> • 
~. ~rıı, 9 (TA~ muhabiri telefon etti) - Dün burada Bqvekil 
h\lrr ~la haylı uzun ıüren bir görütme yapan ve F Tansa Cüm-
8-. etıı M. Löbrön tarafından da bir saat müddetle kabul edilen 
dt 'Vekil laınet İnönü bu sabah Pariıin timal istasyonundan Lon
ı.:~a rrıütevecc:hen hareket etti. General İnönü, iıtaıyonda bi.z
)o ta. "nıız Batvekili M. Blum ve Meb'uaan Meclisi Reiai M. Her
llUrı ~f~dan uiurlandı. Bütün Pariı gazeteleri, General lnönü
ed' zıya.ret ve temularmı çok genit bir ehemmiyetle telakki 

1YorJ&r ....____. 
~----~~~~~ 

iki 
Fransa 

LONDRAY A GiTTi 
Abdullah 

ve 

Tevfik 

Burada 

Firari Katiller 
Dün Adanadan 
Buraya Getirildi 

1 
Diyorlar ki: 

''.Biz · Pencereden 
Değil, Kapıdan 

Firar Ettik " 
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l ___ HA_F_T_AD_A_Bi __ R,___,I 
DİNLENE l DİNLENE 1 

Yazan: 

A rkadaşlardan blr (Dapduru 
Ahmet) diye biri vardır. 

Dilıliğini i)i bilir. Bilmediğini de 
hiç bilmez. Öğrenmlye hevesli saf. 
~a bir 9ocuktur. G~nde beni gör
mlye geJdJği zaman ynlancı dolma. 
nın nasıl yapıldığını sordu. Bildi
ğim kadarını tarif etttim. 

- Bir e.\'119 plrln9 yanın kfıse 
yağ! clJye ölçU de verdim. Enela 
dolma i9Inin nasıl hazırlanııcağmı 
sonra yapraklarm nasıl hn~lanaea 
ğııu \'e nihayet dolmaJann nasıl 

doldurulup tencereye dhlleceğlnl 

anlattım. 

Sözlerim bittiği zaman bönbön 
rüzüme bakıyordu. 

B. FELEK 

Allol Allot 
- Efendim! 

- Hü eyin Bey orada mı! 
- Burası Hü eyin Beyin e\'i de. 

ğill 

- Kimin E\i ! 1 
- Btirhan Feleğin 1 
- Ne münasebet?! 
- Nasıl ne münasebet! 
- Numaranız kaç? 

- 456789 
- Tanuun! Hüseyin Beyi çağı· 

rm! 
- Kuzum efendim! Siz turkçe 

anlanıa.z mısınız? Burası .•• HUse • 
yin Beyin, e\i değil! 

10. 5. 937 

Karaya 
Oturan 

Vapurlar 
Evvelki sabah Çanakkale'ni 

Kilya mevkiinde karaya oturan .Al 
man bandıralı Tl\,etis vapuru kapta 
nmm gemi kurtarma şirketinden ıın 
dat istemesi üzerine hadise yerin 
giden Alemdar tahlisiye gemisi iş 
başlamıştır. Kaptan tahlisiye mukaV 
lenamesini lmzalamıştır. Yapuru 
vaziyeti çok tehlikelidir. Geminin i 
çindeki yüklerin boşaltılması la 
geldiğinden bu ameliyeye dün başlan 
mıştrr. Yine Çanakknlede oturaıı 
Yunan vapuru da daha kurtarıla.Dl 
mıştır. 

- Anladın mı! diye sordum. 
- Anlamadım 1 Dedi •.• 

- Sen bana türkçe dersi vere • 
mezsin ben ••• 

Telefonu kapadım! Uzun gö • 
rilşmiye değer bir eey değildi. Ya 
deli, ya tiryaki. 

Dün yapılan reyiamda rey verenler bir •andık başında 

Esnaf 
Dispanseri 
işe Başlıyor 

Esnaf dispanseri, esnaf cemiyetle
rinin yeni ta§ındığı binada 20 mayıs
ta merasimle açılacaktır. 

- Canım, bunda anlanuyacak bir 
§ey yok! l)i dinle! Diyerek tekrar 
izah ettim. Amma gözlerindeki an 
lamamazlık donukluğu geçmedi ve: 

- Anlaam yal Dediğim zaman: 
- Kusura bakma l Yme anla • 

:madım ! Cevabını verdi. Halbnld 
çocuk o kadar mankafa da değildi. 

- Amma yaptın hal Dedim \'e 

tekrar biraz da asabiyetle: 
- Pirinci lmvurursun, yağını ve 

so\"anım bol koyma.)'1 unutma! Dl· 
yerek ayn ayn eöyllyerek anlat • 
tım ve yüzüne baktım. Ba.sını sal. 
byarak güldü: 

1 - Hah §Öyle! dl)inoe; 
- Anladnn zannetme! Anladı • 

ğnn şey yalanc.t dolma nasıl yapıl 
dığı değil, benim aşçılığa. istida • 
dım olmayı.51dır. Dedi ve llfwe et. 
1tl: 

- Sen yabancı değilsin de yliztl .. 
ne karşı anlamadığnnı öylüyorum. 
LAkin bazdan var kf, söyledikleri, 
anlattıkları ve adeta zevkinden 
me t olur gibi göründükleri §eyleri 
bir tUrlll kavrıyamadığım halde an 
l•muş gibi görünüyor, \'Bzlyeti lnır
tanyorum ak ini yu.p um baul aov 
mese bile, hl9 d~I e aza?lıyacak 
\•e hakkımda fena. ftkfrler besleml. 
ye başlıyacak. ly:lsl mi anlama • 
dığım halde anladım diylp geçly~ 
nım. O da memnun ben de. 

Yeni Tutun 
ve Mtiskirat 

Proieleri 

iki dakika sonra tekrar telefon 
-.çddı ••• 

- Allol Kimslnlz?. 
Artık ağmıın tadını vermek ın.

zım geliyordu. 
- Kuzum, sen divane misin, kti!I 

ta.h mı? Ne diye bilmediğin adamı 
taciz eder durursun? Burası HU. 
ıeyln Beyin evi ... 

Lô.fımı bitirmeden karşımdaki 
ses devam etti: 

- Affederslnlz efendim! Yan • 
lıl)lık oldu. Ben Felek Bürlıanın 
evini nnyordum. Pardon ... 

Ve ben: 
_ Tamam! Burası, siz kimsi • 

nlz! dememe kaJmaifa.n telefonu ka 
padı. 

§lındl önüme gelene: 
- Sen e\'\'elkl gece telef on ett1n 

ml? diye soruyorum. Ve bu sorgu 
yu arkadaşlara o kadar 90k tekrar 
etml~lm ki; hangi ahbabımı görsem 
gözlerinde gizli bir gWümseme be.. 
llrerek: 

- Ben telef on etmedim! diyor. 
§imdi, ilk telefonu eden kaba he 

rlfe mı, ikinci telefonu edeue kıu
§1 yaptığım terbiyesizliğe mi, onun 
kim olduğunu öğrenemeyi ime mi, 
yoksa arkada.şlann bir nevi tele • 
fon hastalığına tutulduğum hıık • 
kındakl §Upheslne mi yanayım! 

Romanganzn 
'Miiif Bayramı 

Bugtln Romanyanm milli bayram 
gUnüdilr. Bu mUnaseootle bu sabah 
İstanbul Romanya general konsolo • 
sanesinde bir kabul resmi yapılacak
tır. Baş konsolos B. Gretsu Romen 

REYJAMDAN SONRA .• 

Halk, Eyüpte Bir 
Belediye Tesisini 
Muvafık Buldu 

Eyübün Fatih belecliyeıinden ayrılarak orada ayrı bir belediye 
dairesi kurulmaaile diğer 10 belediye 9ubeıinin de İstanbul Bele
diyesi hududu dahiline isabet eden kısımlarının mevcut kaza hu
dutlarına göre tadili için dün reyiama müracaat edilmittir. 

lnonii 
Şehitliğinde 

lhtif al 
9 Mayıs, lBUklA.1 Savo.ımda Inöniln

de şehit olanların ziyaret edildiği 
gündür. Dün, bu münas betle 1:nônU 
şehitliğinde muazzam bir ihtifal ya. 
pılmış, Bowylik belediyesinin hazır
ladığı program ve civardan gelen yüz
lerce heyetin iştirakiyle 9 Mayıs ve 
o gUnUn büyük şehitleri amlmt!ftır, 

Bir Macar Mütehassıs 
Tetkikler Yapacak 

Rey.\8.m, dUn sabah saat dokuzda 
b~amış, muhtelif kazalarda nahiye 
merkezlerine sandıklar konularak 
halkın bu hususta fikri sorulmuştur. 

BUtUn şehre 135 den fazla rey san 
dığı dağıtılmı9 ve sandıklara muva
fık ve muhalif olmak Uzere kırmızı 
beyaz rey pusulaları atılmıştır. Be
yaz pusulalarda şunlar yazılıdır: 
"- İstanbul Belediyesi dahili E • 

yüp kazası hududlle mahdueolmak U 
zere bir Eyüp belediye şubesi t~kili 
ve diğer on belediye şubesi bu utla
rmın İstanbul Belediyesi hududile da 
biline isabet eden kısmının da idare
leri mevcut kaza hudutlarına göre 
tadilini kabul ediyorum.,, 

Kırmızı pusulaların son cümlesi 
"tadilini kabul etmiyorum,, şeklinde 
bitmektedir. 

ReyiA.m f aallyeti, bUtUn kazalan

mızda stiklın ve intizam içinde kay -
makarnlarm, nahiye müdürlerinin ne 
zareti altında devam etmiş ve akşam 
saat 18 de bitmiştir. 

Inhisarlar Umum Müdürü Mitat ltolonisini kabu !edecektir. 

Macar hilkiimeti iktisat mütehassıs 
larmdan profesör doktor Nikola Va
§UVari diln sabah şehrimize gelmiş • 
tir. Dün akşam Ankara.ya hareket e • 
den mütehassıs, yurdumuzda iki ay 
kadar kalacak ve bazı ilrtısadt tetkik
ler yapacaktır. 

Şehirlilerin bUyilk bir ekseriyeti 
muvafık rey vermişlerdir. Bu netice
ye göre Eyüpte bir belediye şubesi 
kurulacak. 10 belediye ,ubesi hudu
du da mevcut kaza hudutlarına göre 
tadil edilecektitr. 

Yenel idarenin bUtçe ve kadrolan i
çin Ankaraya gitmiştir. Mitat Yenel 
Vekaletle bu hususta temaslar yap -
tıktnn sonra mecliste bulunan yenJ 
tUtün ve müskirat layihalan hakkın
da encümenlere 18.zım gelen izahati 
verecektir. 

Yeni Bir Resim 

Sergisi Açlldı 
Balıkesirden ve lstanbuldan 18 

ressamın iştirak ettiği resim sergisi 
dün Balıkesir Halkevinde Vali ve C. 
H. P . Başkanının bir nutku ile açıl .. 
mışt.ır. 

Te§hir edilen 120 tablo arasında 
TUrk inkılabmı canlandıran tablolar 
bilhassa yer almaktadır. Sergi Balı
kesirde büyük bir a.16.ka uyandırmı§
tir. 

Beden Terbiyesi 

Derslerine Ehemmiyet 

Verilecek 
Talebelerin vücutlarını işletmek l. 

çin bundan sonra kat'i tedbirler alı

nacakt:Jr. Haftada ancak birer saa
te inhisar ettirilen beden terbiyesi 
dersleri, her gün olacaktır. Ders prog 
ramlan mUsait olmıyan yerlerde prog 
ram harici zamanlarda beden terbL 
yesi yapılacaktır. Maarif Vek9.leti bu
nun için büyük, kUçUk bütün mektep
lerde salonlar yaptıracaktır. Bundan 
başka lise ve orta mekteplerde bu der 
se azami ehemmiyet verilecektir. 

ı·········· ... ········································ı 

f Küçüklerin güzel oqunları f 

Dün Yeni Nuil ilkokul talebeleri, lstanbul Kız Li•esinJe güzel 
bir müıamere verdiler, minimini yavrular, beden hareketleri yap
tılar, kelebek, arı ve kurdelô. rontlannı oynadılar. 

"Vergi Hırıızı,, adlı piyesle "Gül ve Karanfil,, opereti büyük bir 
muvaffakıyetle temıil edildi. Küçük yavrulan candan tebrik 
ederiz. 

Kazalarda 
Beşiktaş, Eminönü ve Fatih kaza

larında reyler, geç vakte kadar tasnif 
edilmiş ve muvafık netice alınmıştır. 

Adalarda, Bakırköyde, Kadıköyde, 
BUyUkderede yapılan reyi!m da mu
vafık ,ekilde netk:elenmiş ve reyler 
gece tasnif edilerek mazbataları ha
zırlanmı,tır. 

üskUdarda 29 bin reye mukabil 16 
bin, Beykozda da 6800 reye karşılık 
5000 reyin ınuvatık olduğu anlaşıl • 
m.ıştır. 

Betikta9 Halkevinde 

Çaylı Danı 
Evvelki ak§aın Beşiktag Halkevin. 

de gayet samimi bir çaylı dans veril
miştir. Bu çaylı dansta birçok eğlen
celer tertip edilmiş, halk saat ikiye 
kadar güzel bir surette eğlenmiştir. 

Toplantıda fizik öğretmenlerinden 
Kenan gUzel bir manzum hikA.ye o. 
kumuetur. 

Gene Beşiktaş Halkevl lzalanndan 
Muzaffer, milli oyunlanmızdan zey
bek, ha~andalı ve lAz oyunları oy
namıetır. 

Hatayda Radyo 

Alanlar Artıyor 
'.Antakya., 9 (TAN) - Posta idare· 

sinde yapılan tahkikata göre §ehirde 
radyo alanların sayısı gittikçe art. 
maktadır. 

Demiryoiiar 
Memurları
nın Derece-

feri • • 
ıçın 

Devlet Demiryollan me
murlarının ücretlerine da. 
ir kanunun bazı madde
leri değiftirilmi, ve bu 
hususta hazırlanan proje 
Millet Mecliıine verilmif· 
tir. 

Bazı memuriyet dere
celerini yük•elten bu layi
ha, Meclisin bugünkü top
lantııında görüfiilecektir. 
Projeye göre, 1 milyon 
lirayı geçen mCUlf tahma
h, 200 bin lira /iadar art
maktadır. 

Bu miktarın bütçeye 
birdenbire yüklenmeme
si için Bütçe Encümeni, 
layihaya '" muvakkat 
maJJeyi ilave etmiftir: 

"Dereceleri bu kanun
la yükseltilen memurlar, 
terli etmi, gibi muamele 
görürler. Ancak •ırasiyle 
terli müddetlerini doldur· 
madan yeni derece aylı

ğını alamazlar.,, 

Halk Kültürü 

Nasll Yükseltilecek? 
Dahiliye Vekaleti, memlekette kili

ttir seviyesini yükseltmek için esaslı 
tedbirler almıştır. Bu arada halkev
lerine devam etmiyen halkın kalaba. 
hk bulunduğu yerlerde, pazar mahal
lerinde temsiller verilecektir. Bundan 
başka, halkın çok okuduğu Leyla ile 
Mecnun, Aşık Kerem, gibi kitapla:-ın 
da güzel, temiz ve sade bir uslfipla ya. 
zılması kararlaştırılmıştır. 

Diplomasız 

Dişçilik Yapanlar 
Şehrimizde mevcut diplomasız ı, 

gören dişçilere karşı yeni tedbirler a
lınmıştır. Gizli ve kenar mahalleler· 
de çalışan bu gibi eşhas, gayri sıhhi 
diş yapmakta, üstelik te muhtelif ve. 
ailelerle halkı kandırmaktadırlar. 

Diplomasız dişçiler takip edilecek, 
yakalanarak mahkemeye verilecek • 
tir. 

Esnaftan ağır hasta olanlarm hnS. 
tanelerde tedavileri için bazı esnaf ce" 
miyetleri, bütçelerinden tahsisat a • 
yırm.ışlardtr. Bilha!Sa muhtaç ha! 1 

talarm tedavisi için hastanelerde da• 
im yata ka.ynlması hakkında yapıla.il 
temaslar, bu işin şimdilik imkansıl 
olduğunu göstermiştir. 

İstanbul 
Edirne 
Şosesi 

Londra, - Kap yolunun meıntetL 
mizden geçen Edirne - Istanbul şos&' 
si, bu sene sonunda tamam.lanmış o
lacaktır. Bu şosenin tamamlanıns
smdan sonra beynelmilel turing klilP• 
Istanbula büyük bir otomobil seyaha
ti yapacaktır. Bu seyahate, beyne!. 
milel turing klübü azaları i~tirak ede. 
cektir. 

Dün Akşam 

Verilen K~nser 
Istanbul Konservatuan Harınonlsl 

Şef Dölenerin idaresinde dün akşaJ?I 
saat 21 de Beyoğlunda Fransız tiyat
rosunda bir konser vermiştir. J{onset 
de Rosslnin "Gulliaume Tell ( ouver· 
ture) ü J. Massenet'in Sccnes, Pitto
resque (ııuite) i, Mozart'ın, L'enlev• 
rnentau Serail (ouverturel U, :sach'in 
Camon Double Fugue'i, Weber'in L:~ 
vitation a la Valse'i, Gabriel Par~s: 
Marche Trompette'i büyük bir muv 
fakıyetle çalınmıştır. 

Yunanistanda 150 

Bin Dolar Teberrii 
Atina, 9 (Husust) - Atinada ye

ni bir eski eserler müzesi yapılm&l< '
çln Rokfeller müessesesi taratındS11 

150.000 dolar teberrU edilmiştir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

•ki Fransu profesörll, eekef 
1 sanayilmlı etrafında tetJ<lklef 

yapmak üzere memleketlmhe ge~ 
terdir • 

• 
Ş elırlndzde bulunmakta ol .. 

Mallye Veklll B. Fuat A~ 
dün An.karaya dönmüştür. 

• 
D tin Berberler CemlyettnlD ~ 

nelik kongresi yaprJacakÖ
Fa.kat ekseriyet olmadığı tein b&Ş1'9 
gtine kalmıştll' • 
....---------~%~ 4Jl.a.z.axa>~<.ax.w~LJL.UJW -

PAZARTSI 
10 - s - 937 Bugünkü hava: AÇIK 

Yeellk8y Meteoroloji istasyonundan alı 
nan ma!Qmata ıöre, bugün havanm Trakya 
mmtakaıında açık, diğer mmtakalarda kıs 
men bulutlu, Şimali tarld villyetlerlmizde 
kapalı ve hafif yağ13lı olması, rüzgblarm 
Şarkta Garp, difer mmtakalarda ısimal iıti 
kametinden orta kuvvette eamesi muhtemel 
dir. 

DüNKO HAVA 

5 inci ay Gün: 31 Hızır: 5 
1356 Hicri 1353 Runıi 
Safer: 27 Nisan: 21 
Günct: 4,49 - Oğle: 12,10 
tkindi: .16,05 - Ak§am: 19,13

7 Yatsı: 20,59 - tmsak: 2,• 
Diln sabah hava, oldukça kapalı iken öf flljll 

leden ıonra açılmış ve bu vaziyet akeanuı en u 6 aantiırad, hava tazyiki 761,4 

kadar devam etmistir. Hararet en cok 16.6. metre olarak akvdcdllmiııtir. 
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londra Sokakları 
Şimdiden Mahser 

M . 
Daha ES Ki 

KRAL 

BALAYI 

HAZIRLl

GINOA 

ln9iliz Gclzeteleri 
ltalyanın Kararını 
Alayll Karşda~dar 

anzarasına Burundu 
BOYOK ANACADDELERDEN iNSAN 

NEHiRLERi AKMIY A BAŞLADI 

~~~ 9 (TAN) - Taç giyme "'.e_ruimi artık batJamı' de· 
leı;tıe ndra aoka.kları:, yalnız lngılızlerle değil, dünya millet-

Almanya, Saman 
Altından ~ ~::up ~l~nlarca .. halk ile doludur. Bugün pazar olduğu 

"n lleh • • be. runu tetevvuç alayının geçeceği anacaddeler in
~uh.f rını a.ndrnrcaaına kalabalıktı. Elli bin kadar poliı a.aayiıi 
~ıua l.Za.ya. ınemur bulunmaktadır. Ayrıca diğer kuvvetlere Yu·. ru·. t u·. y o 

Su 
~ P lllayıt memurlan da vardır. Meruim için bu sabah yapı- r m U Ş 
~larda yüz binleri &f&D inıan kütleleri hazır bulunmuıtur. 1 Pariı, 9 (TAN) _ İngiliz resmi mahfilleri, 

Iıolon-. H . . N ,,... arıcıye azın 

B. Bek 
Ziyaretler 

'f apacakmıs 
l>arta, • 

tfl't ~ 9 
('l'AN) - Lehistan Hari

"tl :au:;ı B. Bek'in birkaç gün ev. 
da 8iyast eoe yaptığı bir ziyaret, bura
lcontlfnı tnahfeUerde ehemmiyetle 
"e garu: nıevzuu oluyor. Bu ziyaret 
~ Leıı. ıne neticesi olarak Romanya 
laetnaı tstan arasında yeni siyasi an -

l'laıar ~ ha.ıırıandığına dair çıkan §a 
da teıtı·erek Bükreş, gerek Varşova-
~r :a. ~ .~tıniştir. Bwıunla bera
~l 81 k ın kısa bir müddet sonra 

Yast · l'ada ~ zıyaretler yapacağı, bu a-
"tı 8Ö ınl a •. Berlin ve Pari.se uğraya

Y enıyor. 

ln.giltere 
Fransa 
Yakmlığı 

F' 
~ .... li .. 

tJı arı~ıye Nazırı Bundan 

~ eınnııyetle Bahsetti 

'~ 9 ~A~.) - Sen Dizyede 
'ôı 'ô Yetçı bırliğin bir temhUrUnde 

t't ~. ~~n Fransa Hariciye Nazı • 
~elt d 8

• harici siyaaetten bahse-
~eıniştir ki ı 

'ı.i ıı \'e İngiliz iki büyük demok 

' ı;rasında mevcut ve gittikçe 
' nı ':iade sıkla.şan hlrlikten pek zi 

~ ~rn.nunuz. 1ki meınleket, hiçbir 
,&.._bağİı ~gijukUnden daha sıkı suret
ı~l'ika :.unına.nuştır. Bir taraftan 
b:U· diğ ırleşik Devletlerinin dost-

liğı hu er ~aftan da Sovyetler 
~· nı kfunetınin bUyük sulhperver 
~ ÇoJt ~evt kuvvetler mUvazenesin

elttedtr Yük bir ağırlık teşkil eyle
~ . 

:e~boe, kUçUk demokratik dev
~ ~Yetinden de bahsederek 

ita ~etler Ce · 
llı 1lı "llıif ~yetinin bu devletlet"e 
adı~ elerınden bazılarını yapa -

~er ~~ d?layı mUteessifim. Mil
~ htuıı Yetını takviye etmek sure
~ ara itminan vermek icap e-

Di!11yanm ~er tarafmdan ve İngiliz 1 hal h ı..... 1 · · 1 1 domınyonlarıyle milstemlekelerinden yan gazete mu auır erının ngi tereden ge-
gelen resmi zevattan başka, bilhassa riye çağırılmaları: ve a.,ağı yukarı bütün İngiliz 
Amerikadan on binlerce halk, taç giy- gazetelerinin İtalyaya ithalinin ya.aa.k edilme-
me merasimini görmek üzere Londra- leri hakkında mütebessim bir ketumiyet muha. 
ya gelmiş bulunuyor. Bugüne kadar faza ediyorlar. 
buraya gelen resmi zevat arasında 
bütün Avnıpa devletlerinin mümessil Bazı İngiliz gazeteleri bu meseleyi ima ederek, In-
heyetleri, Asya, Afrika ve Amerika. gilterede, matbuat sansürü olmadığını, binaenaleyh, 
daki müstakil ve yan müstakil dev- her şeyin tam bir hürriyet içinde ve bitarafane ya-
letlerin reis ve hükümdarları mühim 1 ztldığnu ve eğer hadiseler İtalyan gönUllillerinin a-
bir yekftn teşkil ediyor. HükUmdar 
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leyhinde ise, İtalyanların İngiliz gazetelerinden ziya. 
ailelerine mensup 14 zevat kral sa- de kendi askerlerine kızmaları icap ettiğini yazmak-
raymm misafiridir. Bu arada Roman. ! tadırlar . 
ya veliahtı Prens Mişel, Yugoslav Fransız matbua.tına gelince; hemen ekseriyetle, I-
Kral Naibi Prens Pol, Yunan prens. talya tarafından verilen bu acele kararın bir sinirli-
lerinden Nikola ve P.ol, Arnavutluk, li~ ese~ olduğunu yazmaktadırlar. Ovr gazetesi, In-
Isviçre, Avusturya, Iran ve bütün di- gilizlerın diplomasi tarihinde misli geçmemiş olan bu 
ğe:r devletlerin heyetleri buradadır. nezaketsizliği unutamıyacaklarmı söylediklerini ya-

lran Heyeti Reiai zıyor ve bu kararın lngilterede alaylı bir eda ile kar-
.Diyor ki: şılandığmı ilave ediyor. 

Parüı, 9 fA.A.) _ Paristen geç.. Figaro gazetesi, İtalyanın bu hadiseye siyasi bir 
mekte olan Iran mebusan meclisi rei· Londra, 9 (TAN) - Taç giyme merasiminden bir çehre vererek istismar etmek istediğini yazmakta • 
si ve taç giyme merasiminde tra.nı kaç gUn sonra sevgilisi Madam Simpsonla evlenecek dır. 
temsil edecek olan heyet Azasından olan Dük dö Vindsora 100 bin Ingiliz liralık senelik Diğer bazı Fransız gazeteleri de Aimanlarm bu bu 
Esfendiyari, Havas ajansına şu beya- tahsisat bağlanmıştır. Sevgilisinin ya.nmda bulunan susta saman altından su yUrUtürcesine Italyanları 
natta bulunmuştur: sabık karl şimdilik balayı seyahatı hazırlığında bulu teşvik ettiklerini söylemekte ve Hitlerin resmi gaze-
"- Iran, mümtaz bir vaziyettedir. nuyor. Balayını Afrlkadaki lnglliz müstemlekelerin- tesi olan Fölkişe Beobahter"i misal getirmektedir. 

Çünkü dünyayı sarsan buhrandan he. de geçinnesi muhtemeldir. Fakat bellti de Kanadaya ÇUnkU bu gazete. bazı memleketlerin sansüre tabi 
men hiç müteessir olmam13tır. Şiın- gidecektir. olmıyan gazetelerini ele alarak bunlara hücum etmek 
di bilhaua parasmm fstlkran saye- te ve ütiralarla milletlerini aralarını 

~~~~~~~....--~~~-.-~~~~~~~~~--~~~·----, 

sinde iktısadi vaziyeti de düzelmiş açtıklarmı beyan etmektedir. 

gibidir. Iranm k~ulaliyle mtina. Ye n •• y ı I 
sebatı gayet iyidir." 

Esfendiyari, taç giyme merasimin-

den sonra tekrar Parise gelerek daha B u··+ç e s·ı 
uzun bir müddet kalacağını lllve ey-
lemiştir. 

K zıy Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -
IL AFET 937 mali yılı bütçesinin encUmenden 

Londra, 9 (A.A.) - Kral ve Kra.. çıkan şekline göre, umum yekfuı 231 
liçe bu akşam Buckingbam saraYinda milyon liradır. Bu miktar, geçen sene
ecnebi prensler şerefine hwıusi bir ye nazaran 19 milyon lira fazladır. 
akşam ziyafeti vermi~tir. Bu fazlalığın 2 milyonu maarife, 1,5 

milyonu sıhhiye ve iskan işlerine, 1 
milyonu maden tetkik ve arama ens
tjt;\sUne ayrılmıştır. 

Romada imparatorluk 
için Merasim 

Roma, 9 (A.A.) - Her aaker snu 
fma mensup 40,000 kişi sabah, impa
ratorluğun tessüsünün yıldön.mü 
mtinasebetile Kral, B. Mussolini ve 
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kesif bir halk kütlesi . hazır olduğu 
halde Via del tmpero'da bir geçit 
resmi yapmışlardır. 

B. MussolinL Venedik sarayının 
balkonundan bir hitabe irat ederek 
ezcüınle Roma imparatorluğunun te
essüsünün ilk yıl dönümünün şeref, 
satvet ve sulh içinde tes'it edilmiş ol 
duğunu söyle~tir. 

YUNAN 
iŞÇiLERiNiN 

BAYRAMI 
Atina, 9 (A.A.) - Yunanistan iş· 

çilerinin mayıs bayramı dün öğleden 
sonra başlamış ve amele tarafmdaD 
pek revkli bir suretle tesit edilmiştir. 
Atinanm civan bqtan başa bir çiçek 
bahçesi halini almıştır. Çiçeklerle sile 
lenen arabalar sokaklardan geçerek 
çiçek muharebesi yapıyorlar, ahali 
caddelerde dansediyordu. 

,. , ~ 

Jeplin 
Yola 

Çıkmıyor 
Londra, 9 (TAN) -

Hindenburg balonu kur
banlannın •ayuı fimdüik 
35 Jir. Fakat ağır yaralı
lar arcmnda ölmek üure 
bulunanlar vardır. 
Gral Zeplin balonunun 

salı günü Riyo dö Jöney
ro'ya gitmesi mukarrer 
iken bu hareket tehir eJ.il
mi1 ve bcilonun içine hel
yum ga%i doldurulmadan 
yola ~ıkmıvacait bildiril
mi,tir. 

Kömür Sergisi 
Jüri Heyeti 

Seçildi 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

lktısat Vekaleti, enternasyonal kö. 
mür sergisi jüri heyetini tesbit et
miştir. Heyet, Izmir mebusu Rahmi
nin reisliğinde 24 kişiden mUteşekkil
dir. Bunun 8 i şeref komitesini teşkil 
etmektedir. 

Londradaki 
Otobüs Grevi 
Londra, 9 (A.A.) - Sendikalist 

mahafil otobüs grevinin önümüzdeki 
hafta zarfında da devam edeceğini 

beyan etmektedir . 
Bu mahafil, önümüzdeki hafta zar 

fmda bir itilaf hasıl olmadığı takdir
de Londranm bütün nakliye ıvasrtala
rmm umumi bir grev yapmasından 
korkmaktadır . 

Yakzn ve Orta Şarkta 
K o~uınuz Irak devleti Arap 

Birliğini sağlanılamak yo. 
landa mühim bir adını atmış bulu
nuyor. Bir kaç ay önce, 1rak lle Su
udi Arabistan arasmda aktolunan 
ittifak muahedesinin musaddak 
nUshalan mübadele edilmiş, ve 
Yemen devletinin de bu ittifaka 
iştirakini temin için teşebbüslere 
girlşllınlşti. trak ile Suudi Arabls • 
tan arasında yapdan lttlf akın he
defi, harici her teca\iize karşı lkl 
memleketin lruvvetlerinl birleştir • 
mek, ayni zamanda gU.mri1k mini • 
alarmı kaldırarak ve inkişaf yolla
nın anyarak 1.ld memleketin ilerle
mesine hizmet etmekti. 

iki kom!)ıtl Arap memleketi bu 
maksadı temin eden lttlfakJar mu.. 
ahedeslni lmzaladıkt:an ve muahe
deyi mübadele ettikt.en sonra yine 
müstakil bir Arap memleketi olan 
Yemeni de aralarına abnak lst.edl
ler ve bunun için teşebbüslere baş. 

[~~~~~~~:~:::?.~~~:::~~~~:~~~~~:~:::::] 
ladılar. Kısa bir zaman önce Bai mit bulunuyorlar. 
dattan bir heyet hareket ederek B lrllk, §Üphe yok ki kuvvet • 
Mekkeye uğradıktan ve Suudi A • tir. Arap memleketlerinin 
rablstan hilkümdan Melik lbn.ls • aralarındaki bütün lhtillflan her. 
SUud lle görilştiikten sonra saıı'aya taraf ederek anlaşınalan ve elele 
doğru hareket etmiş ve Yemen bU. vermeleri, bu memleketlerin kuv 
kiimdan lmam ı· alıya tarafmdaa \'etlenmeslne ve Derlemesine yar - • 
çok iyi karfılanmıttır • dnn edecektir • 

.Nihayet dün verilen haberlere Arap memleketlerlnln bu tekil • 
göre, İraklı heyet va.dfeelnl mu • de anl&ttıklan sırada :Yalan ve 
vaffakıyetle b8§&rllllt ve tmam Orta Şarkta vuku bulmakta olan 
Y abya da bu ittifak manzumesine btiyttk bir değltlkll~e dikkat etme-
glrmeyi kabul etınlttlr mek mUmktln değlldlr. 

Bu suretle lrak, Arabistan ve Yalan zamana kadar muhtelif 
Yemen devletleri blrlblrlne en kuv-
vetli bağlarla bağlanan, her biri 
tam lstlklillnl muhafaza etmekle 
beraber her hususta blrlblrine des 
t.ek olacak bir birlik vtlcude getir. 

devletlere boyun eğen, ve yahut 
sırf gösterişten ibaret bir lstiklile 
sahlp olan memleketler gUn geçtik 
çe moka.ddera.tmı da.ha sağlam bir 

el De idare etmekte ve da.ha olgun 
bir varlıkla milletler allesl arasın. 
da mevki almaktadır • 

Yalan ve Orta Şarkta yaşıyan 

milletler, blrlbirinl ne kadar i)i an
lar \'e blrlblrlnin elinden ne kadar 
sıla tutarsa istikballerini okadar 
sağlarnlarlar. BütüD bu milletlerin 
bu şerait içinde yaşıyacaklan ve a
ralannda en sağlam dostluk ve te 
sanüdü tesis edecekleri, muhale • 
kaktır. ÇUnkU bu milletlerin bu 
teralt içinde yaşamalarına engel 
olacak hiç bir sebep yoktur. Bili -
kls bUttin §eralt bu milletleri ~ 
mağa, aevlşmeğe ve aralarında en 
iyi mUnasebetle.ri inkişaf ettlrme
ğe aevkediyor. 

Bu itibarla komşumuz lrakm, 
komşulan olan Arap memleketleri. 
le anlaşmasını ve bir ittlfak manzu 
mesl vücode getirmesini çok ha
yırlı bir hareket saymalc icap eder. 
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ClEK 
Sen Olsan 

Ne Yaparsın? 
BWya ne geni, ıteYdlr; o kadar ge

niş ki, Jçlne düşen insan çok defa yo. 
lunu ~mr • • 
Münakaşa ediyorduk. Menu, şu e

lektrik §irketlnJn vereceği S mllyon U 
ra ile ne yapılae.ağı idi. Herkes bir n. 
kir ileri sürüyordu. Para ile palla 
değil yat Kimisi stadyom yaptırıyor, 
kimisi doğumed, klmlsl kanser ens
titüsü, kimisi radyo merkezi, kimisi 
asri bir tiyatro, kbnlsl yol, kimisi o. 
tel, kim.isi köprü, klmlsi meydan, ki
misi park, kimisi §U, kimisi bul 

Bana sordular : 
- Sen olsan ne yaparsın f 
Doğrusu ben bu suali biraz eğre. 

ti bulduğum için be.nimsemedlm ve 
sustum:. 

- Söylesene l deyince şu ce\·abı ver 
dim: 

- Ben olmam ki; ne yapaeağıım 

söyliyeyiml 
lçerliyenler oldu. Ham enu oldu. 

ğuma, her §eye Jtiraz ettiğime, ile • 
min gittiği yoldan gitmek istemediği. 
me hükmettlklerlnl kaşlannm biraz 
kalkınMt ve ağızlannm ufkileşip ya
yılmalanndan anladım amma pişkin. 
Uğe \-"lll'dum. Li.kin, gelin §U baluııl 

sizle de görnşellm: J~imi.zde her gün: 
- Ben Mu!iisollnin yerinde olsaml 
- Ben lngllizln yerinde olsam ı 
- Ben valinin yerinde olsam t 
- Ben Nafıa Vekilinin yerinde ol-

sam! 
- Ben şunun yerinde olsam! 
- Ben bunun yerinde olsaınl 
Diye tahakkuku kat'lyyen muhal 

olan şartlara talik edilmll} bir sürü 
cevher ywnurtlar n bunlan yerlerin 
de olmasını özlediğimiz o ada.mlara 
sanki birer öğütmüş gibi sunam. 

Lakin bütün dünya.da, hele politika 
aleminde görülmüştur ki; böyle: 

- Ben falanın yerinde olsam! DJ. 
yenlerden o yeri işgal etmiye muvaf 
fak olanlar, o zaman söyledikleri söz 
ı~rin ve verdikleri öğütlerin hiçbirini 
tutmaz ve tatbik etmezler. Çtiııktl 

~ ua.jka tenkit başkadır. iktidar mev 
kiinin kendine ınahsus zevkleri oldu -
ğu kadar kaygtilan da '\"ardır. 

- Ben falanın yertnde olsam! De. 
diğimlz 7.8.01&ll o yerin bütün lktidail· 
nı elimizde farzeder, fakat tasalannı 
hiç gözönünde tutmayıp dostlar be • 
şma atam. Onun içindir ki; bana: 

- Sen olsan ne yaparsın 1 Dedikle
ri zaman daima: 

- Ben olmam ki; dUşilne~im! Ce. 
vabmı \'eririm. 

Zira ha:ral ile hakikat hiçbir za • 
man biribİrine uymıyan iki ayn yol 
dur • 

B. FELEK 

Parı<imeniolar 
Ticaret 
Konferansı 
Ankara, 9 (TAN muhabirinden)-

17 Mayısta Pariste i.yan meclisi sa
lonlarında a~ılacak olan parlimento
lar ticaret konferansına memleketi• 
miz namına iştirak edecek heyet, U.
bit edilmiştir • 

Heyet, Seyhan meb'usu general Na 
cinin başkanlığı altında be§ meb'ustan 
müteşekkildir. 

Konferans, Uk resmi lçtimamı 11 
Mayısta Fransız relslcümhunmwı re. 
lsliğt altında yapacaktır. 

18 ve 19 Mayısta encümenler ~ 
Iışmalanna de\'8111 edeceklerdir. Bu 
arada altın mlkyasmm lstlkballne da. 
ir olan mazbata da müzakere edlle • 
cektir • 

20 Mayısta Şantini gezilecek ve 
eski Hariciye Nazın B. Gabrlyel Ha. 
notonun verdiği ziyafete iştirak edile
cektir. Eski başvekil B. Flfuıden, ei
lıa.n lktısat politikası me\"Zulu bir 
konferans verecektir. Delegeler 24 
Mayısta açılacak olan Paris sergisinin 
~dış resmine davetlidirler • 

Cenubi Sırbistanın 
Kurtulduğu Gün 

Belgrat, 9 (A.A.) - Başvekil B. 
Stoyadinoviç, beraberinde hükfunet 
erkanmdan bir çoğu olduğu halde 
dün akşam Skoplijeye gitmiştir. Ora. 
da Cenubi Sırbiyenin kurtuluşunun 
25 inci yıldönUmU mUnasebetiyle bu
gün yapılacak olan muazzam nüma
yişlerde hazır bulwıacaktır 
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Ol.OM HAIDLERI 

- -- - -- - - -- -

Nulı btr •mın Jaaldr ~ bitin il&~ 
tmca nefret ettllini amıettfll babaama karp Di
binde biran lclDcle baldup ba llOD81IS msbametia 
,..1nnııtr. mtınJım ve kcırkmıma blf"'ltle llltm
JW: 
1 - Baba. .. M,. lalt1m T .. 

Yerinden tub)w .. çddmtm mı.. Niye .... ..._'-1 
llmba71 yalnudr.. Mlye .. ,..sm etmedi.. ıtlye 
m& Jardlm etmedm o1411i11 Jll'8 mzhJemp bJdl. 

Blektrtt dutm-bd gewtılym- Yerde .., tanıtma 
4'ojru dilfllltlf bir adam n.r JDt*, prtık elbllelllt 
fıglDde. 1ıir aftllr idam • 

Oımıan Dayı. .. !ki kere )mmn apu1:llDUlm ~ 
pmm gabp JroluldaktlD ....... Aputımuma JUUD
dakl anadan pek algak oJaa mutfak,.._.... ar-. 
man'"'f olan tlatlJv .. 

Ne yapwlml k6itlıemeclm lgerl siren Keleline 
lbmı olan yardımı bırtmldln, tiW Nulı yokla bir 
f8Y p;bnıdın cl6anmd19 brar ~olan Oman 
l>ayı.. 

l -Babat.. 
1 Tama JÜ11111W, fnll 11M• Jlstl ,_,..a.. 
eetetlntn kolu JapJarmm. JCol1mdan. JUÜllDllf o
ı.e.t oma wıo-...._ 

No.80 

Kadının 

Peıine 

Takılmıı 

Olcltl mtı ! .... Yaralandı nm... Nulı buma 1ı1Jm1Jor .. 
korkuduı, JBtJraptlıı. vlcdtn ll'bmdtn, Jutuı .. 
rap olmUft çıllm bllaflarla, clolmut sWerle ı.ı... 
- büıfor. 

- Babai.. baba! .. Bea ne ıaptma T. 
Yerlndm dolrulUJW"- karpda 4uvuüld ..,.._ 

llGlan ~ llall 1ıir poe1lk 1gbMle boJü 
Jbl1l bir IOkak lradmmı J6rllııoe: Odim pbl &J'll&Ja 
dolra kot1l10I' ve brpmdald )114Jnm JllstlDe .p 
doluu ttllrürtlyor: 

- Oroçu! .. 
Bvet. .. Evet namulRJI Jrmı 11ı1ımalr t.tec1I o! .. 

Oyle mL. YırmtJr ba mu!. lıleyhanelercle drtmek. 
aıam toıkuu ~ pmnek... mama tut1d1lp 
blhMrnı atdlrmelr e,le mi T .. 

"Y'ır"llk ba ~ Nuh. Ylflmalr için ~ 

Yumı SUAT DERViŞ 
JOllU' 'balmü J•"'l'dı Yırmllr k11çtllmek delil
BUNde JllreelmMUr. YtHmelJDMlnt iatlyen lnlaD ye,. ...... 
Bwıu ona. Jdm IOJledL Bun• GD& aötlt1J81l Namık 

dllD -v.nt Bir ıUa falırlkada (yq•mık l8tlyo • 
ram> cllJiDoe bGJ1e onap ftrlDelDlt miydi T 

Sftlt JIP•k drtkımettm lmrtulmık, ln8uı ol
mak, 1Mr m.n 11111, lnMnlum ollDUI lbmı geldiil 
sfbl olmak ldn mvbıkkalr bir bafb yol vardi. 
Bahl•ı eldtırlDlt, MW•• 6ldtırecek kadar ldl· 

oDJnMI' .... 
HaYD' "'"'* 1"a t1e11J.. Nuh ban11 alıyor .. 

Null bmıu f11 lılr an llblde bitin balrika+Qe uıı,ar. 
Neclla O Numiı «hatlemedlT Namılr o J01tı da, o 
nrtahıf ,... __ De al411imm lılJlyordu. • 

Şimdi Nuh tçlnbı hercUmerel içinde biran dl· 

tbl)'Or: 

Ojle......,...ı 
Sut İl.30 PlaJda Ttlrlr ma611i. 

HavadiL 13,05 .Muhtelit p!U D 
14,00 Soıı.. ,. ..... ...,.,., 

ı 7.00 lalulap W.a.& ı Om..nl 
Naklen Mahmut Bodmrt tarafmdaD 
A'.alda elam mueikaai. 15>,25 Afrüra aT 
r&lan: lai& lcMMcldia Cihtnojla 
da. 11'" x.m.-: IPol' fevaidi 
da Ba,. H6lki tarafmdan. 20,00 Rıfat 
bd•ı1an tarafmdua Tür laaaaDri•i •• 
IUlwan. 20,IO 8a.r 0... &IA taraf 
Arapça aö;rlev. 20,45 Safiye ve ar 
tarafmdaa Türk muaildai YC halk 
Saat Qaı'J. 21,15 &ebir Tiptroau 
mı. (.&.AKME}. 22115 Ajana Ye bor .. 
leri •• en.ar- stbdla sırosrum. 22,30 
la aololar, opera ve operet parçalan. 
lloa. 

~'AN 

- Ne tcU o ,ol ... Bu Jrurtulut yolu nedlrT 
B1I yoL. nerede, DU11 ! 
lfte Nulı o pcenin blltlln herctlmercl ~...: 

JIO)u ntrenmfye bu Jo1a sftml1e kuv ftl'dL 
kendi ytlstlne ttlkt1rllr llbl. .,m jlmtle ve &JDI ,..; 
mlyet.le karar ftl'dl. 
lnu.nbpı J&..•ma1r halrJnm anmıya, bml• -

balımya çahflcak. Ve Nuh ball& kalv ~ 
IOllr& lnJlyen lwbtmm batırladı. 

Sokak kapama dolra lrafta. 
~· apartımmm lrapmu .-. tek ~ ,, • 

vtlfinüten bir fa,U çılrmJyacaimı aıılımlf ve ,.,--: 
c1ımm kaldumıdan Mekl tmanlardaa hep ~ 
lıfDıaktuı pleceilnl _ .. pbl, ,.... 
yardım 18tlyeıı muıaam bir 1maıı -~ M 
'V'U avu baiudJ: 

- imdat! lmdatl 
0eee ıı 1.U. Ve blltUn pee ft b8t8n Jral~ 

NuJmm f..,..mu J1lftl'IJ.ya pftl'lıp auklln r -
ttlıdWll': 

- imdat! fmedtJ 
ION 
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'°rAN 
G·· Undelik Gazete -BAŞMUHARRiRi 

l A~hrnet Emin YALMAN 
kirde h hedefi: Haberde, fi
l'iiat , er feyde temiz, dü· 

' •aıninıi ol k k ·· Raıetea. 1~ . ma , arım 
--., 

1 0unıya çalışmaktır. 

~ON MESELELERll 

l<o111ur 

'lir -~ ~zfn açıldığını J'ugos-
~ ıa,. en öirendlm. KömUriiıı 
~ ~ki Yanında ,ve belki ba. 
ı...._ - ... "" ye o ...... ·-•----~Q gıı • •uaA&IACIJUll kurtu • 
-~ ure.nıerdentm • 

4tıaü..~buıun t&lııip ll&huım belki 

et~lnlzdır. Slfllden ~ ' 
lb.ı le -.uıuz: Dtlnyanm en güzel lk. 
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Halkevleri ve 
Davetiye 

Çartambada foto Günee, B. Meh • 
met Aytar yazıyor: 

"-Kasabamızda yeni kurulan Hal 
kevl gösterit kolu tarafından ara sıra 
milaamereler tertip ediliyor. Halle bu 
mUaamerelere bazan davetiye ile, b&
zan da davetiyesiz iftirak etmekte • 
dir. Bundan bir müddet evvel tertip 
edilen davetiyeli bir müsamereye ben 
de gittim. Elimde davetiye yoktu. Sa 
lon kapmmda davetiyem olıtıadığını, 
bir davetiye verilerek içeri alınmamı 
rica ettim. Olmaz dediler ve reddetti
ler. Nihayet, bize ve hepimize ait olan 
bu yuvaya halkın tavassut ve yardı .. 
mile girebildim. Maruz kaldığım bu 
mil§kUli.tı Halkevlerinin gayesine ay. 
kın buluyorum. Halkevlerine halkın 

davetiyesiz giremiyeceğl hakkında bir 
memnuiyet mi vardır?,, 

· tliCQda -.ıan o.rtaamda bu çölil naaıJ 
~etlnnltlzı Anka.ra merkez 
~beri, ılmaldekl ormanlar 
~ • ._ .. _tirat edllmeğe bqlaııdı; S ~ Yeni devlet merkezi 
ıı.. ._. -ı; orman dap, kendi ettra. ....:-ttt 
S Aaadoıucıa btltUn Jreıeb&'•r 
koı.~ cleaıiryoıu ııakllyat ltlerln.I 
~~or: Bunlar her bakımdan 
~: hbıa bir bakımdan kara ha
l!Jaı ~ ornıaa tahriblnln Nha • 
dotr. bir yorı Aka&rayd&n l&lılle 
taıl\lı bir fol ~ tbere idi. An.. 

lnıanlık tarihinin btqınJanberi hep kan ve ateı diyarı olan lıpanyadaki tarihi facialardan bir ıahne: 

Böyle bir memnuiyet yoktur. Pa. 
kat müamere komitesi, yerleri hesap 
ladıktan ve c1avetllleri t.eeblt ettlktell 
eon.ra oraya clavetlyeslz girmeyi ı. • 
temek, doğru olmaz. Davetiye De gL 
rDen bir yere davetlyesb girilemez. 
Çtinktl, yerler ona göre hesap edJlı:nlt, 
Mlonun lst.lap hacmi nJabetlnde davet 
yapılmııtır • 

...... l' doatanı: S.._ Olaeak ormaıılara, decll. 
-~ lracJaı. )'ol olmadıjı için içine 
l-.ı ~ köyltt glremlyorda. 
~ .. ~ Anadolanan bayındır • 
~ 1 °1'11auılarm aleyhine ldL -,.? . 9111 01-yaa vatan, gtlzel olur 

\'~ 
~blattnı kömür mıtmı ku-
'-tı Nıııı ·Ancak bu suretle orman 
~i ._~enaı itletmelere bu'aka
~ ~ ıuretıe yeni orman • 

\' lk.r._ ba§arabUeceğlz. 
:~ blo.ı_"e teınlznyen bunamlar, 
' ... -.ren fll'llllar, ısıtan ocaklar, 
~ ~-~~vatanın tabiatını ke. ,. ~~s~ dev atıaıan karanlığı 
ı&ldt, l'ap ecek; havalar serinlediği 

"" bir ~ iara.raıı ~lan a
h 1-y ~ kGrebtteeek mlyk!,di-

): !lııttlJı~ 
~ ~ edebiyat, diyelim! 

"at Qa.ıdı 
9 
enıyetbı bir tezek devri 

)'erde .1c:;.~rnıa.n tahrip olunan her 
dlrter. On er bu devre dönmekte • 
cı_ h._ lene evveı Bolu taraflaıııı· 
g" ..... lllııı kal 01°1nectıibıtı Wrdığıru:ı; vakJt gök 

~ iılll~a ~ yerinde tim 
&ı le hnıtı Yorum lalllD8.ymız, 
''Pl~ .. kokuyor ve duvarlar 
~l'ÜIUyor ı 
~cı_ elektrik ve tezek tezadı 
t._~. ~lr kUonıetrellk bile mesafe 
-..~ tezadı ancak kömür kal· 
~· 
~~~olunun her hususta 

-.clat. .... terblyeclai, yüz ağar • 

~ Falih Rıfkı ATAY 

0 k-..yucu 
· .........____ t-1ektubu 

Paıabahçede 
°' 'r •ktırılac:ak Evler 

ıa,._ Ul'lıcuı ' 
~~Yor: a.runızda.n Bekir TUrkay 

'SU. ~~ oı.. Bene evvel Varnadan g()(;. 
t~. llUt~k anayurdumuza kavuş • 
ti~ iç~ hayatımız fabrikalarda 
d te tabrt.k anayurtta da Pa.,abahçe 
lb.Ult. ~ Oka:ına girmiye muvaffak ol 
lto~lUeırı. b halimizi gören köy mU
~~ 'ta.sınd iıl~e Pa.,abahçe ve Bey
it lalıaıa ea ?ırer ev yapmamız için 
e ~ç k~ ttUer. Biz de buralara 
e~~ l'ltıtı~e~ suretiyle birer odalı 
~sel ae1edi' akat bundan bir iki ay 

~ Ye memurları evlerimizin 
lU ö lt tııı 8 Ylediler ve ll> er Ura 

:uer. P.:v Yaptık diye para cezaaı 
tl~ki i ~al ar ça.ıı,tığımız f ab

~~eıt Paı Stihkakımızdan alındı. 
ittir~ ve ~eai gUnU Belediye me. 

,, ekle evl:ri PÇUler, ellerinde kazma 
d ' llu mlze geldiler· 
lll.Ja ra.ı arını k · 

'a l'ttnııı bir YI acağız ! diye ka-
~l't: kaç ıaat ağlattıktan 

)oı-.-:=- Stıe on 
~~ ... di)'i ~n daha mUsaade edl-

~ıı- ~b.~~ gıttUer. 
\tı dt ~kın ~turdufumuz evleri 
ltt1 tıç tocu~ı i maksat nedir? En 
ılilt ltıaınası l ~ olan bu 30-40 evin yı-

ltalaini çuı ali.kadarlarm. na.zan 
<:elbetmeruz· dil . ı enm.,, 

Bir i.yan netic ainde katliam 

En <dl Oı ~ Oı f§ 1t <® rrı 
HatDıra~aır 

S on zamanlarda lspan· 
yada &.ilerin tarihi 

Buk 9ehirlerini bomba yağ'· 
munma tutmalan ve bu sema
vi afetten kaçan 300 bin kadın 
ve çocuğu kurumut tütün de
meti ıibi mitralyözlerle biç· 
mek istemeleri, Akdeniz va
purumuzun aefarethanemize 
ıığınan kitizadeleri ıetirmaek 
için İıpanya sulanna ıidifi, 
zenıin ve muhtetem sarayla.. 
ların top tanelerine hedef tu
tulması lberikyamnaduı hak
kında hafızamda üç tarihi ha
tıranın uyanmasına sebep 
oldu: 

Bugün lspanya adını alan 1be • 
rik yanmaduının Otokton halkı 
hakkında tarih hen Uz kat'l bir fey 
söylememil}tir. Fakat batka ba..,ka. 
zamanlarda muhtelif göç yollarUe 
Hazer denizi kıyılarında oturan 
İber TUrklerinln ve Kafkaa dağ • 
larmdaki Alanlann ve onlarla be
raber de Süev ve Vandallarin bura 
ya gelerek yerleştiklerini ve Süev
lerin yarımadanın 9imali gvbt top 
raklarında yer tuttuklannı tarih 
kuvvetli bir iddia olarak ortaya 11.

tıyor. Uzak ve yakın çağlarda bu 
yarımadanın TUrkIUğU hakkmda 
söylenenlerin büyük bir hakikat 
olduğunu isbat eden kuvvetli bir 
vesika ne,redeceğim. Bu vesikayı 
10 asır evvel El-Mukaddesf adlı bir 
bilgin tarafından yazılan ve bugUn 
lstanbulda Süleymaniyede İbra • 
him Pata kUtUpbayıealnde 908 nu· 
marada ~yıtlı olan ve dünyada 
bir eel daha bulunmıyan Kitab • Ul
bedl Vet - tarih ilmindeki arapça e 
serde buldum. 

E ndUlUse Türklerin akmlll • 
nnı gösteren bu veaikayı 

aynen dilimize çeviriyorum: 
( ... Mekkede iken Endülüslil Ebu 

Abchi.nahmandan duymuştum, di
yordu ki; EndUlUı sınırlanna bir 
Türk atlı müfrezesi akın etmişti. 
Buralarını yağmaladılar. Endülüs
lüler bunlara karfl koydular. Ken· 

dilerini izlediler. Bir Türk ıtivari
sini tutmuşlardı. Bu. bizim gör -
düğümüz ilk Türk idi. Biz ona aöy 
ledik. O bize söyledi. Fakat ne o 
bizim dilimizi, ne de biz onun di • 
lini anlryabildik diyorlardı.) 
İspanyadaki (Larida) şehrinin 

admrn da Tilrkçe (ileride) kelime
sinden azma olduğunu kıymetli ta 
rih ilimi Mısırlı merhum Ahmet 
Zeki Paşa birkaç sene ewel - bu 
şehirde çıkan bir isyan mlinasebe
tile - arapça Elbelağ gazetesinde
ki bir yazısile izah etmişti. 

Gülsuyundan Yapılan 

Çamürda Sut Satan 

SARAYLI 
YAZAN: 
/.Hakkı 
Konyalı 

I
• kinci hatıra 9udur: Kristof 

Kolombun Amerikanın il· 
çüncU keşfinden dönerken bir ge· 
miai ile' beraber Kolombun keşif 
haritasını ve arkadaşlarım esir a
lan meşhur haritaların sahibi Pi
ri Reisin amcası Kemal Reisin 
Granda'da bozulan Ahmer oğulla
rının imdadına koşması... Kasti!· 
yalıların yıpratıcı savletlerine kar· 
91 dayanamıyan aon Granada hU· 
kUmdan, Kastllyalılara karşı de
niza.,ın müslUmanların yardım • 
larmı istemek için il Beyazide ve 
Mmır hUkUmdan Kayıdbay'a 9air 
Eblbeka'nm milli bir acı ile yaz -
dığı •2 beyitlik iatimdatnamesini 
göndermifti. 1fte Kemal Reis ve 
daha birçok Türk koraanla.n, düş· 
man satırından arta kalan Endil· 
~UslUleri kendi gemilerile kurtar • 
nu9lar ve onlan Şimali Afrikaya 
kaçımıı,lardı. Post kavgaeı yüzün 
den güzel Gran1lda'yı dü9man ıs
tilbma bırakan Ahmer oğullan 

hanedanı Türk korsanlarının yar • 
dımiarlle Afrikaya geçmişlerdi. 
Yurduna ihanet eden Ahmet oğ • 
lu Ez.ZegaJ'da Fas'a sığınmıştı. 

Fas sultanı bu hain firarinin göz· 
lerine mil çektirmişti. Ez-ZegaJ aç, 
sefil sokaklarda kaldı. dilendi: 
"- Ben eski Granada hUkUm • 

darıyım. ·Bana bir lokma ekmek, 
bir yudum su veriniz.,, diyerek kal 
dırımlar üstünde can verdi, leşini 
kargalar didikledi 

B eşerin a.sırlardanberi didi • 
nerek yarattığı muhteşem 

medeniyet eserleri bombalanır -
ken hlfızamda canlanan üçüncü 
hatıra, EndUlils hükümdar ve dev 
let erkanının muhteşem ve mUs
rifane hayatlarıdır. Para ve refah 
içinde yüzen EndUlüslüler, her • 
gün taze bir heyecan tatmak için 

her şeye başvurmuşlardır. 
Emevi hükümdarlarından ikin

ci Hişam'ın bUyUk veziri Mansur 
bin Ali devrinin en kudretli bir 
devleti olan Romanın elçisini Zeh
ra, sarayına kabul etmiştir. Bu el
çi Endülüs h ükfımeti'lin servet ve 
kuvvet derecesini tetkik etmek i
çin Kurtuba'ya gelmişti. Mansur 
elçinin gözlerini servet ihtişamile 
kamaştırmak istiyordu. Sarayın 

göl kadar büyük havuzlarından bi
risine Nilüfer çiçekleri yerleştir -
di. Bir gecenin içinde bu Nillüf er 
çiçeklerinin üstlerini ve içlerini al
tm ve gümüş levhalarla doldur -
du. Gilneş doğmadan Roma sefi
ri sarayda kabul edildi. Elçi. sara
yın Nilüfer havuzuna bakan bir 
salonuna alındı. Güneş ufuktan al
tın kargılarını uzatırken mükel • 
lef kaftanlı. altın ve gilmüş kuşak 
1ı bin lslav uşağı; yarısının elle -
rinde altın, diğer yansınm da gli
mü, tepsiler bulunduğu halde, sa
rayın bahçesinde saf bağladılar. 
Elçi güzelliklerine hayran kaldığı 
bu pırlanta gençlerin ne yapacak
larını sabırsızlıkla bekliyordu. 

G üneş bir mizrak boyu yük
selmişti. Uşaklar, Nilüfer 

havuzuna daldılar. Nilüferlerin ÜS· 

tündeki altınlan altın. gümüşleri 
gümüş tepsilere topladılar ve bi -
raz sonra Vezirin salonuna gire
rek altınlan bir tarafa, gümüşle -

ri bir tarafa istif ettiler. Bu göz ve 
gönül alıcı servet ihtişamı karşı -
sında elçi müsait şartlarla Man • 

sura siyasi bir anlaşma teklifin • 
den başka bir şey yapamadı. İşte 
bu Mansur Hi1Jam'ın anası Subh 
sultan için de som gümüşten bir 
köşk yaptırmıştı. 

Endtilils hükümdarlarından ve 
Abbad oğullarından EbUlkaamı 

Mutemed'in (1608-1091) (İtimat) 

adlı çok güzel ve hoppa bir kan -
sı vardı. Eşbiliyyenin çamurlu ao

kaklannda çöllü kadınların paça
larını sıvryarak tulumlarla süt ıat 
tıklarım gören ve imrenen ltimad, 
kocasına: 

"-Ben de cariyelerimle beraber 
bu kadınlar gibi yapmak isterim.,, 

• 
Acaba Unuttu mu? 

Fatihten Tallhaizba.f imzaalle yuı 
lıyor: 

"- 21 yqmda bir kımn. Dört se. 
ne evvel bir gençle tanı§tmı. Sevi§tilt. 
Bet aydır konu§muyoruz. Evlenmek 
hususunda kendisini birçok defalar 
kontrol ettim. Buna yanaşmıyor. Be
ni almadığı gibi bqkaslle de evlenml. 
yor. Acaba, ne dUgUnUyor? Beni unut 
tu mu dersiniz?,, 

Sevdiğiniz genoln fikrini anlamak 

husll9anda yaptığum kontrollarda al 

danmamış olduğunuz muhakkakta. 
Bqkulle olduğu gibi, lbinle de f1f • 

lewneyftl, belki bir tereddüdün lDab 
sultldür. SevdJilab genç, sldnle .... 
lenmek anusunu bealemJt olsaydı. 

herhalde bet ay dargın durmaz, ıbe 

Bu resim, müteauıp ispanyanın evlenmek meselesinde hiç değilse f'ık· 
rinJ söylerdi. Maamafih, beş aylık bir 

her köıeıinde binlerce efi bulu- ayn.tık onun i1zl unuttuğuna da del&. 

nan· meıhur M er)'emana heykeli. ıet etm& 

dir ki yüzlerce ıene evvel bu ~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~""'!!~!!!!!'°~"""!!-

heykel yüzünden bir kargaıalılı 

çıknlıı, binlerce kifi ölmüıtü. 
Yem gelecek 
Gô·çmenier için 
Hazırlıklar 
Bu yıl yurdumuza gelecek göçmen

lerin iskln iti için hazırlıklar bitmek 
üzeredir. lski.ıı mUdUrlüğU tarafm • 
dan Sirkecide yeni yaptınlan büyUk 
misafirhane binası tamamlanmrştır. 

Binada yüzlerce göçmenin istirahti 
ve iaşesi için tertibat vardır. Bundan 
başka banyo salonlan, yemek ve ya~ 
ma salonları da vardır. Binada bU • 
yük bir aşhane de yapılmıştır. 

Bu yıl havaların kllmen fena git. 
meal yUzUnden göçmen nakliyatına 

ancak bu ay sonlanna doğru esaalı 

şekilde bqlanacaktır. Sıhhat Veka
leti Romanya ve Bulgariıtandan gele 
cek yurtdaşlanmız için hususi vapur 
lar kiralıyacaktır. Vapurlarla gelecek 
göçmenlerden Trakyaya iskln edile
cekler Sirkeci nhtımına çıkarılıp mi
safirhanede konaklıyacaklar ve bura 

\;;?:;~~~~~~ dan sevkedlleceklerdir. Anadoluya is-
.:l ~ J:. kin edilecek göçmenler Tuzlaya çıka 

nlacaklardır. Bunun için de Tuzla ve 
Tarihteki lıpanya ihtilallerinde !zmirde de birer bUyUk misafirane 

büyük rolleri olan cuıluulelerden binası İni& edilmektedir. Tuzladaki 
bina tamamla.nml§ gibidir. Burada 

Ambroı)'ÜI da qhaneler, yatma ve yıkanma yer-
demişti. Mutemed, tapdığı gtlzel leri vardır. Misafirhanelerde bilhassa 

göçmenlerin sıhhi vaziyetleri için hu· 
İtimadın teklüini kıramadı. Saray suet tedbirler almmIŞtır. Bütün bun-
bahçesinde amber, misk, klfur ve !ardan baoka Sıhhat Vekaleti g()(; • 
gUlsuyundan bir çamur tarla.il menlerin yurdumuza beraber getire. 
hazırlattı. İtimat ve cariyeleri için cekleri hayvanatın da korunmaaı için 
ipekten zarif tulumlar yaptırdı. 

!pek şalvarlar giyen itimat ve ca
riyeleri. billör bacaklarını srvadı
lar, bu çamur tarlasına girdiler. 
Köşelere oturtulan başka cariye
lere ipek tulumlardan süt dağıttı
lar. 

g<><;men çıkarılacak iskelelere büyük 
ahırlar infa etmefi ka.rarlqtırmıf -
tır. Bu ite de yakında başlanacaktır. 
Böylelikle göçmenlerin yanlarında 

getirerek bir çoklan yollarda telef o
lan hayvanlan da Jrurtanlm19 olacak 
tır. 



( SPC>.R ) 
Milli Küme Maçlarından Dün Ah nan Neticeler 

GEMCLERBiRLIGi VE FENER GALİP 
1 < ı •&- • ,,,. __ , -

Milli kümenin dünkü mü•abakalannda burada F enerbahçe ile oynıyan l:ımirin Doianıpor takımını te;kil eden gençler birarada 

Fenerbahçe Dün lzmirin 
Dogansporunu 6 ·O Yendi 

F enerbahçe - Doğanspor ma
çının bütiln safhalarmı ma

çın neticesine göre tesit' altında ka.. 
labilecek şekil~ ya.zmamak içine
hemmiyetli dakikalarını saha kena
rından yazarak anlatmağa karar 
verdim. Saha kenarında tuttuğum 
aşağıdaki notları hiç değiştirmeden 
mürettipaneye vereceğim. Yazmm 
sonunda da maçın umumt cereyanı 
hakkında edindiğim kanaatleri ay
nca ilave ederek oyunu olduğu gibi 
karilere anlatmış olacağım • 

BAŞLARKEN 
Saat dörtte, Fener stadyomunun 

tribUnleri oldukça dolu. Oyunun ha 
kemi Nihat Ason çıktı. Izmir takı. 
mı alkışlar arasında sahaya girdi. 
lzmir oyuncuları ayak alıştırmak 
üzere yayıldı.klan vakit merkez mu 
hacim Hakkının Beşiktaş oyununda. 
sakatlandığından takıma gireme
diğini gördUk. Hakkının yerine Iz
mirliler Ömeri koymuşlardı. lz • 
mirden sonra hararetli alkışlar a
rasında sahaya çıkan Fener kadro-
11u şu şekilde idi: Hüsam ettin -
Yaşar, Lebib - Cevat, Angelides, 
M. Reşat- Niyazi, Esat, Rıza, Na
ci, Fikret. 

Hakem Nihat Asımın düdüğüyle 
oyun başlıyor. 

1 inci dakika - Fener ortadan 
indi. Izmir müdafaası geri pas ve. 
rerek hücumu durdurdu. 

3 üncü dakika - Fenerin sağ
dan açtığı iki hücum ofsaytla dur
duruldu. 

5 inci dakika - Fikretin indir
diği bir top sağa geçti. Kale önUne 
eandellenen topu tekrar Fikret 
kaptı. 

Çektiği şütU İzmir kalecisi mUş
küUi tla kornere çıkardı. Fenerliler 
korneri neticelendiremediler. 

7 nci dakika - Sağ açık Niyaz. 
topu sürerken çelmeliyen İzmir mU
dafii yüzünden frikik verildi. Fe
nerbahçe yine neticelendiremedi. 

1LK GOL 

S ekizinci dakika - Fik.retin 
kale kenarında ayağından 

topu alan Izmir müdafaası topu 
paylaşamadığından tekrar Fikrete 
kaptırdı. Fikretten Naciye giden 
top vasat kuvvette bir şiltle l.zmir 
kalecisine doğruldu. Kaleci falsolu 
gelen topu tutarken kaçırdı. Birinci 
gol Fener lehine kaydedilmiş ol
du. 

Fcnerbahçeliler muntazam hü -
cumlarla Izmir kalesinin ağzından 
ayrılmıyorlar. lzmir mUdafaasiyle 
muavin hattı topu payla§amadığın. 
dan Fener hUcumlan daha rahat 
akıyor. 

16 ncı dakika - Fenerbahçe hü
cum tazyikini muhafaza ediyor. 

17 nci dakika - Fikretin tam 
Izmir kalesi önünde sağ jç mevkiin
deki Esada takdim edip, buyurun 
der gibi hazırladığı topu, Esat iki 
metreden içeri atamıyarak o sani
yedeki aksaklığını göstermiş oldu. 

On beşinci dakikada çarpışarak 
ayağından sakatlanan lzmirin sağ 
müdafii saha dışına çıkalıdanberi 
Fener hücum hattının işi kolaylaş. 
tığı halde gollerin adedi çoğalmı
yor ... 

IK!NCI SAYI 

Y irmi üçüncü dakikada, ma
çın başındanberi devam e

den Fener hUcumlan soldan sağa 
geçen bir topu kale ağzında ayağı
na geçiren Esadm şütiyle Fener
bahçeliler ikinci golü kazandılar. 

Esat bu suretle beş dakika evvel 
heba ettiği fırsatı takunma ödemiş 
oldu. 

25 inci dakika - Ali Rıza son İz
mir mUdafiini de atlattıktan son
ra kaleci ile karşı kar§ıya vaziyet. 
te topu sürdü ve anlaşılamıyan bir 
sebeple dışan çekti. 

40 mcı dakika - lzmirlilerin ya
vaş yavaş sahaya yerleşir gibi gö
ründükleri dakikalardaki hUcuml~ 
n Fener kalesi önünde müessir o. 
lacak şekle gelmeden iade olunu
yor. 

Bu dakikaya kadar oyunu hep 
Fenerbahçeliler oynuyorlar. Izmir 
hücum hatUnda netice alabilecek 
kabiliyetteki Hakkmm bulunma
ması da göze batacak kadar farke
dilen bir eksiklik oluyor. Birinci 
devre 2 • O Fenerin lehine bitti. 

OLDU UÇ 

•ı kinci devrenin ilk Fener a-
kını ofsaytla durdu. Uçün

cU dakikada Fenerin orUulan sür
dü~ topa iki lzmir müdafii ile be. 
raber manasız ve IUzumsuz bir çı
kış yapan Izrnir kalecisinin üstün
den topu aşıran Esat Uçüncü golü 
de yapmış oldu. 

Bu devreye de on kişi ile çıkan 
lzmirliler, oyunun idaresini tama
mlyle rakiplerine bırakmış bir haL 
de çabalıyorlar. 

6 ncı dakika - Soldan bir hücum
da Fenerli Nacinin çektiği çok sı
kı bir şilt kale direğinin Ustilne 
çarptığı için gol olmadı. 

8 inci dakika - Fikretin düzeltip 
içeri çok güzel havale ettiği şUtü 
de kale ağzında lzmir müdafii ka .. 
fa ile çeldi. 

(Sa. 10 SU. 1 de) 

························: 
NasıL 

Oynadılar? 
A ltı golle Fenerbahçeye mağ

lup olan lzmir takımmm 
Cumartesi günü Beşiktaşa karşı 

oynıya.n ayni takım olduğuna ina· 
nılamıyacak dakikalar çok oldu. 
Doğansporun hücum hattı mefluç 
bir halde idi. Vakıa bu aksaklıkta 
takımm en müessir oyuncusu olan 
merkez muhacim Hakkının bulun
maması epey rol oynamıştır. Fakat 
Beşiktaş önünde vasattan fazla bir 
tarzda muvaffak olan diğer muha
cimlerin de hiç işliyemediklerine 
bakılırsa, Hakkmm yoksuzluğun -
dan ayn sebeplerin hücum boz
gununda amil olduğu meydana ÇI• 

kar. 

Dünkü maçtan heyecanlı bir en• tantane 

Müdafaaya gelince, birinci dev
red!? ayağı çarpışma neticesinde f e 
na halde zedelenen !zmirin şuurlu 
müdafii saha üzerinde arkadaşla • 
rmı on k4ü olarak bırakmıya mec
bur kaldı. İzmir takımının Fener 
muhacimlerini çok rahat bırakma
sında ve fazla gol yemesinde bu 
kazanın hayli tesiri oldu. Lakin 
dün muavinlerle müdafiler ve hele 
kaleci ile müdafiler arasında hiç -
bir rabıta yoktu. Hatta en kolay 
vaziyetlerde bile topu aralarında 
paylaşamamak yilzUnden tehlike
leri kendi ayaklarile büyüttüler. 

İzmirlilerin Ankarada altı gol 
yediklerini ve Beşiktaşa karşı çı

( A rktı sr !=\tı . 10 Sü. 1 de) Dünkü Fener • Uoğanıpor maçından 

...----------------------------------------Milli Küme Maçlarının Taksim Stadındaki 

Puvan Vaziyeti 
Müsabakalar 

DUn Taksim stadında muhtelif 
hususi müsabakalar yapıldı. Birin· 

rakım tar Yaptığı Galibiyet Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan ci.oyun Şişli - Galatasaray takı -
Maç Gol Gol mı arasında yapıldı. Yeni antrenö-

Beşiktaş 10 5 3 2 18 12 23 rün idare ettiği bu maçı Galatasa-

G. Birliği 9 5 1 3 20 14 20 ray sıkı bir oyundan sonra 2-1 ka· 

Fener bahçe 7 5 1 1 16 5 18 
zandı. 

Ikinci oyun Apoyema.tini gaze -
Doğanspor 9 3 2 4 18 28 17 tesinin tertip ettiği turnuva için 
A. Gücü 8 2 2 4 15 18 14 Pera • Arnavutköyil arasında ya-

Uçok 10 1 2 · 7 13 25 14 prldı. tık devrede berabere biten ma 

Galatasaray 4 2 2 9 6 10 çm ikinci devresinde Peralılar bir 

GUneş 5 1 1 3 11 12 8 gol yaparak Arnavutköyil 1 - O 
mağlup· ettiler. 

Ankarada 
G. Birliği 
Kazandı .. 
Netice Şöyle: 

2 -1 lzmir gMağlup 

A nkara. 9 (TAN muhabirin -
den) - Milli küıne maO" 

larma bugün de şehir stadında d&
vam edildi. Hava bulutlu ve zaın~ 
zaman az yağmurlu olmasına r 
men saha oldukça kalabalıktı. 

Saat on dörtte İzmirli üçok '" 
biraz sonra da Ankaralı Gençle! -
birliği sahaya çıktılar, çok alkII -
landılar . ~ 

Hakem Fenerbahçeli Bay 
Salahattindir . 

Oyuna Gençlerbirliği başladl• 
Fakat derhal, yaptıkları sağdllll 
seri bir inişle Gençler kalesine iJlell 
Üçok hücumunu, Gençler mUdaf3 • 

ası kornerle güçlükle bertaraf ede' 
bildi . 

Oyun karşılıklı akınlarla deV~ 
ederken 13 Uncü dakikada !{ad~· 
nin hatalı bir kafa vuruşu ile gefY 
ye düşen top Namığa geldi. Na; 
mığın kaleye biraz daha sokula1"8 

çektiği kuvvetli bir §Üt direğe çııl~ 
tı ve avut oldu. Bu va?.iyctten kul' 
tulan Gençler derhal sağ tar_eJ~ 
süzüldüler. Selimin ortaladıgı tor 
Niya~iye geldi. Tamamiyle de~~; 
ke vaziyette bulunan Niyazl111it 
dört, beş metreden çektiği sd<l b 
eUt 15 Sinci dakikada Uçok ağlatl' 
na takıldı . ate 

Bu golü 19 uncu dakikada l< da 
önünde verilen bir ceza vuruşun 
Niyazinin çektiği ve direğe çarP~; 
rak neticesiz kalan bir şütil tal<l 
etti . it 

27 inci dakikada Seliın~ lz~it 
kalesine doğru indirdiği guz~ bit 
hücumda ortaladığı topu Rasıın i.fdi· 
diz vuruşu ile Niyaziye geç ·a· 
Çok müsait ve tekrar demar~e 'ı.ıt 
ziyette bulunan Niyazi vole bır ~ e 
la topu ikinci defa İzmir kaleS 

11 

soktu. ha 
• Bu golden sonra iki takım. d: <;• 

sertçe oynadılar, fakat bi~C! 1~ .. 
re 2-0 Gençlerbirliğinin üstün 
ğü ile neticelendi. 1< tJ 

İkinci devreye çıkarken '(Jço J3U 
kımmda bazı değişmeler oldU· 3 .. 

devrede lzmirHlerin biraz da.Jı.a td• 
çıldrklannr e-örüyoruz. Ve bU 1~9.ı, 
şaf İzmirli Uçok ta.kınım& 8;. ı 
bir gol kazandırdı ve devre .. 
GençlerbirUğinin galibiyeUle ta 
marn landı. 
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DENiZ(iLE RLE{( 
aAs BAS:--A::-~~--
E mekli deniz binbaşısı Aziz 

l'nb- Mahmut, bana, Seli.nik li. 
-.unda demirli "F th.bül' t tlrhlus e ı en ,, , 
iu .. ında süvari olarak bulundu- ,J • 

IU iUnlere ait acıklı bir hat.ırası- ' 
anlattı· . . ' 

da, ~rablus harbi koptuğu sıra-
eu Z!rhlı Fethibülentte idim. 
IÖıdgenıı, Makedonya sahillerinde 
tin e k~kol vazife.si yapmak i
ln~llnı~e gönderilmişti. Fakat, 
ini elen, yıllardan beri tamir gör 
Jle~en, bu eski teknenin yerinden 

l te knnıldandığı yoktu. 
~Yanın, Osmanlı hüknmetine 
kil harp açtığını. Vali Nazını Pa 
dJ.rr.ı.. to., bir daveti neticesinde öğren 
~ali, biır sabah beni yanma ça. 
ra k. Vaziyeti anlattıktan son • 
~ıl bir tedb?:r almak icap et-

80rdu. 

ini ~ata göre hareket edeceği
tırı Yledim ve hemen, Bahriye Na. 
_ liaaan HUsnU Paşa.ya: 

Uy
0 

Etnr1nw bek 
lhıde l'lUn ... Mea
ge~r telgraf 
daıı i : ~a.ıır • 
!1. kı saat son. 
~en cevapta 

FETHiBULENT 
ke lk mUstah ~ 
in lrınıevki ku _ 

tzııt .. _,, "t l'ikf -aue ee • 
~~~at,, et. 
l'ili ıfiın bildi -

ZIRHLISI 
Yordu. 

da ~Ustah kem mevki, Karaburun 
ötıthı ~enııyı kaldırıp Karaburun 
1', e götUrdUm. Birkaç gün ıwn
ge~fım ikinci bir emir Uzerine 
leriııı topla.mu ve topçu aaker
kiin ' Ra.raburun mUstahkem mev 

O e çıkardım. Batmıştı? 

dim. Baeanm ancak yarısı. suyun 
dışında! Su kesiminden aşağıda. 

kalan küpeşte üzerinde iki kişi, a
yakta, çırpıyorlar. Hemen bana 
bir ip sallandırdılu. Tutunup yu
karı çıktım. Fakat, burada da, su 
boğazıma kadar geliyor. 

Derken, iki Yahudi balıkçı ka -
yığı bize doğru yaklaşmasın mı?. 
Hemen seslendik; bizi kayıklarına 
aldılar. Derhal, başa koştuk. İki 
çarkçı zabiti. hemen de boğulmak 

üzere idiler. Onbu günler. Seliniğin denizden bir 
cuına -

du. U~mdan korkuluyor 

li'akat t 
~ • talya donanmaaı, her ne 

• Sellniğe taa.:rruz etmedi. 

3 28 senesi teşrininde Balkan 
'llb'1ı harbi patlak verince, bu si 
ta.tınu temt ile ~l bir vaziyet ala. 
den 8~krar Bahriye Nezaretin 

Yazan: 1 
Setah8ddin Güngör -----

ları da kurtarıp 
kayığa yerleştir. 
dik. Rıhtıma 

ne halde çık -
tığımızı a. r t ı k 
ne siz sorun, 

Cevap 1 ll'ifta 0 arak gelen şif reli tel -
~•öyle 3eniliyordu: 

"· gerrı~an, Selanlğe girecek olur 
hu· Yi batır ve ricat eden ordu 

tihak et' lı'atta ... ,, 
'akit b t bu emri yerine getirmiye 
hı nıu~amadık. Çilnkü, Selini -
k...:1 af&asmdan henüz ümitler 

""' rnenf ~ d ~i. DUşman, bizden ev -

Filikaya girersem. onları da teh 
likeye dilşürecektim. Va.z geçtim, 
sırtımdan ceketimi, belimden sill
hıını ayağımdan f otinlerimi çıka.
np attım. Sularla pençeleşe pençe
leşe ilerliyordum. ö,te de Jl.ddetll 
bir soğuk vardı ki; ciğerime geçi
yordu. 

T am bt sırada., geminin baş 
tarafından acı bir feryat 

kulağıma geldi. Orada belli ki, yar 
dıma muhtaç arkadaşlar vardı. 

YU.ze yüze gemiye doğru ilerle • 
!lir a'Vra.ndı. Bakınız, nasıl: 

~eı ... er;rece, elbisem sırtımda ve rU r 
ltıbıtn ın beıiınde olduğu halde ge 1 ; -, 
ti •il 88.lonunda yatıyordum. İkin 
~a"l«i ~sınai! kaptan tellşla ya- . 
~· geldi; hemen yerimden fırla-

. ' 
...... ~ J ~ e Var? diye sordum. 
...... aıı kaptan şu haberi verdi: j 

~lttı~miye ışıksız bir istimbot ya 1 

h 'b0~8.8ıl istimbot? .. diye sormı • 
)edik e \'akit kalmadan, bir torpil 
tu. ~ Sarsıntı: pek mUthiş olmuş 
l'\rak erdivenleri Uçer dörder a.tlı
'nıir: Yukarı çıktım; ilk verdiğim 

~Asker! Sillh ba.şma.! diye hay 
ak oldu F akat, 

0

ben hangi askeri, han 
fe b gi sillbı almak üzere va.zi
lıde, lfnıa çağırıyordum. Koca. zırJı 
de turiki nöbetçiden başka., kimse 
llthıc· ek Yoktu. Zaten bunu dU,U
~e kadar, ikinci torpili de ye 

ne de ben anlatayım. 

L imtn dairesindeki arkadaş
la!': 

- Allah.. Allah.. Nasd oldu? 
torpili nasıl yediniz? Diye soru -
yorlardı. Başımızdan geçenleri, a
yaküstü kısaca anlattık. Ta.bil çı
nlçıplaktık. Liman dairesinden bi 
rer iğreti pantalon. ceket bulup 
getirdiler. Evlerimize döndük. 

Ertesi sabah, vali Nazım P~ 
çağırmış. Gittim. Ona da, hidise
yi olduğu gibi anlattım. 

Biz. vali ile konuşurken, dilşman 
da Vardan geçiyormuş meğerse ... 

Vali; telaş içinde idi: 
- Ne yapacaksın? Dedi. 
Batan FethibUlendden başka.. 

emrim altında Fuat vapuru ile üç 
römorkör vardı . 

- Her üç tekneyi de yaka.cağım 
Paşam.. Dedim. 

Vali razı olmadı: 
- Sakın ha .. Batırma! Belki bir 

kolayım bulur, kurtarırız .. dedi. 
Ecnebi konsoloslaırı valinin oda 

srnda toplanmışlardı. Onlar da ınU 
dahale ettiler. İçlerinden Fransız 
konsolosu olduğunu sonrad9ı11 öğ 
rendiğim bir zat, bilhassa teminat 
verdi: 

- Vapurlan ba.tırmanıza bace~ 

1 
gömıüyorum. ÇünkU, ben onlan sı 
ze, sağlam olarak iade ettirece • 
ğfm! Dedi. 

- Aldığım emir. ka.t'ldir .. ceva 
brnı verdim. Afrikalı Kral Y eta GU • 

~lrJ.1 \'~eden te~, l.f&.ğı indim. K f tı• F ransız konsolosu, gemileı?-· 
'°~ ait klğrtlan alıp koynuma. Garip ıya e 1 Osmanh limanlarmda.n bi· 
~ nı, lemi, ağır ağır batıyordu. f •k rine sağlam olarak sevkettirece-
~idi.ara. salon ... Her ta.raf BU için Bir A rı a ğfne, ve beni mesuliyetten kurt&· 

~ nı~Uzıne bildiğim için itidali- Hu··ku··mdarı racağma. dair, namusu üzerine &Öl 
~~k alaza ettim. Sular içinden verdi. 
tb.... ' geminin merdivenini bul- - da Valm' ı·n de rsran U•"'rine, geınile 
"'l. GU Londra, dünyanın dört bucagm n """ 'ttıJt d Verteye çıktığım zaman, kta.d Çar ri yakmaktan vaz geçtim. 

f'ı, ·k etılzin üstünde sa. ... 1.--:1.- •• gelen davetlilerle dolma .ır. • il de 
~ U ,.LUJ.~~ Konsolos ta, gerçekten söz n 
~ •u &evlyesı FethlbUlendi aş şamba günü yapılacak taç gıyme me- durdu. Gemilerimizi. düşmana tes 

O ı. rasimine Afrikanm yarı medeni mem- d -
• ._ · 1 rl b·le lim etmedi. Harbin sonlarma og 

ti&. ~ ıı..da, bir filikanın avara et- leketlerinin kralları ve reıs e 1 
T">-1 k _-,,l?li - ru, Fransız filosunıf mensup cıı-ıs 

"lt, fiUgkördUın, gemi zabitleri, ef- · çağınlmıştır. • isminde bir zırhlt, Fuat va.rumuz-
a Buradaki resimde Cenubı Afrika-Vtkit nm içine dolmuşlardı. k · · la Uç römörkörU. peşine takıp Ça 

'1ddeut gece yarısını geçiyordu. nm Baroçeland denilen memle etının nakkaleye getirdi. '·Be bir Var~ar rUzgln çık _ kralı Yeta'yı görüyorsunuz. B~ dev. =---=----------
~: 8U Yazkule ıatiakmetine bak- let reisi Londııaya ayak bastıgı za. 

Zeytin Mahsulü de? I,ı~U.n •ehir karanlıklar için- ma.n üstıilnde renkli camlarla süslen
'ıkuı a.r, her tarafta sönmu.... miş ~ok garip bir elbise vardı. lngiliz 
ltılllıy e ba.hçecinden bile ışık çocukları, bu hükümdarın garip kıya- Bergama, (TAN) - Zeytindağ ka"--~ly:~· . fetini görünce peşine düşmüşler, bu: mununda 9~ yılında kimi~en donan 
qt, ktı ~-filikaya atlamaktı. Fa- nun Ü7.erine Kral Yeta arkasındaki ve 936 da hiç mahsul vermıyen zey
~ t...:_ıut Bandal, bir damla su • millt elbisesini çıkarmış. ilk defa o- tin a.ğaçlannm bu sene iyi vaziyette 
4o111 ~atı bir bardak su gibi tarak resimde gördüğünüz gibi, bizim old_uğu, mahsulün de bereketli bulun-

lmnı f,.timt~.111 bUrünın~ilr. dugu anlaşılmıştır. 

AVUKAT RAMi 
ANLATIYOR 

Uçurtma ile 

Kaydırak Oyununu 

Çok Severdim 
• ıfanbul belediyesinin nükte • 
1 dan ve nekregQ ve hoşsoh. 

bet avukatı B. Raml)i t&nmuyan, hl9 
olm•pa nükteli sözlerinden bir kaçı. 
m işltmlyen, sanınz ki yoktur. "Ka • 
ragöz,, &§ığı olan, "Karagöz,, Un ta • 
rihlnl hayal perdesindeki oyunu ka • 
dar iyi bUen avukat B. Rami çocuk
luk hayatını tC>yle anlatıyor: 

_ Uleli civarında bir Kızıltaş 
mahallesi vardı. Ben bu mahalle
de dünyaya gelmişim. İsterseniz 
doğum tarihimi de söyliyeyim: 
306... Pek küçük yaşta iken beni 
Koska.daki mahalle mektebine ver 
diler. Naaıl mektebe başladım, o
nu da anlatmalıyım: Alayın bir 
ucu, bizim kapmm önünde. bir u
ciler; yollara dizili... Mektepli kız 

cu tl... Beyazıtta. İki sıralı ilA.hi -

Iar, ilahiyi bitirir, mektepli er -
kekler başlar. Alayın en önlinde, 
mubassır yürüyor. Başında bir ko 
ca rahle .. Rahlenin üzerinde atlas 
minder ... 

Ben, ililılcllerin arkasından ge
"'len açık bir fayton ara basma ku· 
;rulmuşum. 

8. Rami 
Başımda sırmalı fes .. ıreaın uze-. 

rt, elmaslarla silslU .. Göğsümde ko 
caman 18.hur şalı ... Boynumda tel
li cüz kesesi ... İçinde durak yerleri 
ne, gül kokulu balmumulan yapış
trnlmış yaldızlı elifbaın var. 

A lay. böylece, Şehzadeba.şmı 
dolaştıktan .sonra mckte-

YENi, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

.. 

'\. 

Raim No. lll 
Bu reaim fU on türküden hangiaine aittir? 

4 - Adalar sahilinde bekliyorum Sl - Kaynana kayna 
Yarim lelli aerlan istiyorum Kalk gelin oyna 

9 - BWbW olsam kona da bilsem 89 - Pencereden kar geliyor 
dallara Arkama baktım yar geliyor 

Akar da çepnlm yaşı benzer 45 - S"drU sttrU sttrmell kızlar 
sellere Göğsü d<. çapraz düğmeli kız-

14 - Dama çıkımı bir gtlzel lar 

Damın etrafın gezer. 
18 - Entarisi ala benziyor 

Şeftalisi bala benziyor 

19 - Evlerimin önü menin 
Mevlim da seni bana venin 

22 - Eınlnem emlnem hopla da 
gel 

Şalvannı topla da gel 

S5 - Merdivenden tıkır mıkır iner 
ken 

'Y&llDUI boynuma dolanır Ö

perken 

KUPONU:18 
Bu kuponları kesip ~ 

saklayıniz · ~ 

bin yolunu tuttu. tılhller bittik ; 
çe mektep çocuklan, hep bir ağız
dan imin diye bağırışıyorlardı. Ni
hayet mektebe girdik. İllhi oku • 
yanlara ikişer kuruş, amincilere 
kırkar para! .. Çocuklara mektep
te bir de mevl\1t okuttular. Kırını 
zı, yeşil kağıtlarda şekerler dağı
tıldı. 

Komik Naşit yok mu? Ha.ni met 
hur san'atkir .. Mektebe başladı • 
ğım gün. o da bizim ilahiciler a~ 
srnda idi. 

Nihayet, uzatmıyalım, ihtiyar 
hocam Ahmet Ef endlnin minderi 
önünde diz çöktük. Evveli euzu, 
arkadan besmele ... 

Benim sübyan mektebine b&.J • 
lamam işte böyle oldu. 

üç sene, bu Ahmet efendinin 
mek~ebinde okuduktan sonra, şim 
di yerinde Pertevniyal lisesinin bu 
lunduğu Valde mektebine girdim. 

O mektepte geçirdiğim günle • 
rin tadını hiç unutamam. Her Ra 
mazanın 27 nci günü, bize sahan· 
kur dedikleri ağzı kurdell ile ba.ğb 
kapların içinde yedişer buçuk m~ 
cidiye dağıtırlardı. Bu para, bay • 
ramlık elbise paramızdr 

·, htiyacım yoktu amma, bay 
ram UstU bu yedi buçuk 

mecidiye; benim pek botuma gi
derdi. 

- Nerede. nasıl silnnet oldu • 
nuz? 

- Koskadaki büyilk konağımız. 
da.. Benimle birlikte, dört fakir 
çocuğu daha sünnet etmiflerdi. 

- Sünnet hediyesi olarak ne aJ 
dmız? 

- Neler almadım ki. .. Befikler, 
saatler .. Arabalar ... Bunlar arasın 
da, btr gUzel Mıcu.ıli bile vardı: Bu 
Midilli ile. mektebe gidip gelirdim. 
Benim b Ut Un çocukluğum. 

Llleli camii avlusunda geçmiftir. 
B uavluda, büylik bir çitlembik a.-
ğacı vardı. İkide bir ağaca çıkar, 
çitlembik toplardım. 

- Sevdiğiniz oyunlar ', 
- En başta uçurtma! .. Uçurt • 

ma uçurmasını pek severdim, b&.-
11 da severim ya ... Sevdiğim oyun• 

lardan biri de kaydıraktı. 

- En neşeli günUnüz? 
- Hatırlamıyorum. Çünkü; ço-

cukluğumun hemen bütün günle • l 
ri neşeli geçerdi . 

E n kederli gUnUnüz? 
- Babamın öldüğü gün .. 

Bir de Mahmudiyedeki mahalle 
mektebinde, baş muallim Tevfik 
hocadan, kulak tozuma şiddetli bir 
tokat yediğim gün... Bir kederli 
günüm daha var: Aksaray yangı
nından evimizin yandığı gün!.. O 
zamanlar Sarıyerde otururduk. Ak 
sarayda yangın var, dediler. Erte
si sabah, lstabula inip te mahalle
mizin baştan b&.Ja kül yığını hali
ne geldiğini görünce. mUUU, bir 
teessüre kapılmışbm. 

Evin anahtarı da cebimde idi! 
Kapısız ve evsiz kalan bu zavallı 
anahta.n, kUller üzerine fırlatıp 

hüngür hüngür ağlamıya ba,lamtf 

tım! 

- En sevdiğiniz dersler?. 

- Riyaziye dersleri.. Fizikle 
kimyadan hoşlanmazdım. 

Kızılay Merkez idare 
Heyeti Seçifdi 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) 
- Kızılay umumi merkezi bugün top
landı. !da.re heyeti seçimini yaptı. 

Sıhhiye Vekili Doktor B. Refik Say • 
dam birinci reisliğe, Maarif Vekili 
Saffet Ankanla meclis ikinci reisi B. 

Hasan Saka ikinci reislildere, dok • 
tor B. Asını Genel sekreterliğe inti • 
hap edildi. 937 - 938 bUtçesinln tat
biki için yeni heyete tallhlyet veril· 
dl. 
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Bolu Ôzif kereıte fabrikasının umumi görünÜfÜ 

Burdur da İ vlik 
Buhranı Var 

neoluda Yeni Bir Kereste 
Fabrikası Kuruldu 

B urdur, (TAN muhabirinJen) - Bura
da altı bine yakın alaca tezgahı var

J;:-·Bu tezgahlarda günde iki bine yakın 
tapan iplik harcanmaktadır. T opan ipliğine 
dört lira fiyat konduğu halde bazı muhtekir

ler bunu beı liradan ıatmaldadır. Kredi ile 

mal temin eden bir~k fakir tezgah •ahipleri 

de bu yüzden 0iplikıu ve ipu kalmıılardır. 

Devrilmiş Ağaçlar 

Bile Milyonları 
Buluyor 

Antalyada 
Yetişen Turfanda 

Mahsuller 
J\ntalya, (TAN n..._.,lrinden) - Viliyetilfttzin m6nblt top

raklarında yeti~n turfanda sebze w meyvalann ihracı giibden 
süne artmaktadır. Tutulan iıtatiatiklere göre, bir senede borsa.da 
muamele görüp harice sevkedilen hububabn miktarı 56 milyon 
670 bin kilodur. 

Bol sulan ve ılık iklimi sayesin- -----------

Bolu, (TAN muhabirinden)
Bolunun uçsuz, bucaJuız ve bal-
l ta yüzü görmemi' ormanlarında
ki devrik ağaçlar bile mübalağa
sız milyonlarla ölçülecek bir ser
vet kaynağıdır. Fakat, yerli ser

mayedarların elbirliği ederek bu 
kayiıa.ktan li.yıkile iıtif ade ettik· 
leri görülmemi,tir. 

Evvelce mahalli sermaye ile 
meydana getirilmit olaiı Bolu 
Orman Şirketi bile daima kazan
dığı halde bir yıl evvel bütün 

hiıaelerini Türk Ticaret Banka-
ama satarak tasfiye edilmit bu
lunuydr. 

de her yerden önce idrak edilen tur- JI A } l ı · · Bolunun beş kllometre cenubun
fanda sebze ve meyvaıar her gUn 15- L Vl 0 / Q Y Q m eC l S l daki kereste fabrikası şimdi banka 
20 kamyonla civar şehirlere ve bil- tarafından 1'letllmektedir. Bundan 
bassa Ankara ve İstanbula gönderil ı . • h , , J . 1n 

f U l başka, Mehmet an ve Davarcı oğ-
mektedir. Şln l l /T lu Mustafa isminde iki ,.•1• .. kan 

Portakalcılık ilerliyor ,..Go&49 
Malatya, (TAN) - Umumt Mec - genç, iş birliği yaparak Bolunun Uç 

:Antalyada portakalcılık ta epeyce . 
ilerlemiştir. Yalnız Osman (Ağa) liş içtimalarmı bitirmiştir. Yenı bUt- kilometre cenubunda yeni bir keres-
nm bahçesinden her yıl on milyon çe 612.000 lira olarak tesbit olunmuş. te fabrika1111 açmışlardır. Fabrikanın 

sinema inşası için 15 bin, hastane teknik kısımlannı mUtehassıa Kemal küsur portakal toplanmaktadır. Son 
samanlarda portakal fidanlarına bir inşaatının ikmali için 35 bin, röntgen Kulçak hazırlamIJbr. 

cihazı alınması için 5 bin, mektepler 
nevi böcek arız olmuştur. Ziraat mü 

' --... 
inşası için 11 bin 500 ve hayır cem.l-

dürlüğU, aldığı tedbirlerle bunun önil yetlerine yardım için de 7 bin lira ay-
ne geçmiye çalışıyor. Fakat, bazı bah nlmışbr. Meclis, gelecek sene ı Şu
çe sahiplerinin fenni tedbirlerde ih - batta toplanacaktır. 
mal göstermeleri, böceğe karşı mUca 
dele açanlarm çalışmalarını da geri 
bırakmaktadır. 

Pirinç ve pamuk 
'.Antalyada çok iyi pirinç yetiştiği 

gibi son bir kaç yıldanberi başlanı
lan pamuk ekimi de iyi neticeler ver 
mektedir. 

Tekirova krom madenlerinin istlh-
19818.tı Antalyanın zenginliğini ve iktf 
eadl sahadaki kıymetini bir kat daha 
arttır~a~taclır. 

Silifkede Bir 
Çamhk Yandı 

Silifke (TAN) - Buradan iki saat 
uzaktaki Gelinçeşmesi civarındaki 
ormanlarda yangın çıkmış, sabaha 
karşı söndürUlebihniştir. 

Hemen hemen hiç bir ağaç yan -
mamış. yalnız vlsi bir çalılık kül ol
muştur • 

Balıkesir Halkevindeki müsamere 1 

lSalıkesır (TAN) - BUtUn ilk okullar taraf mdan sıra ile son hafta 
içinde Halkevinde müsamereler verilmiştir. Son müsamere arasında Hal
kevi temsil kolu lzasr "Kayıp aranıyor.,, piyesini oynamışlar ve çok mu
ftffak olmuşlardır. Yukarki resimde gençlerin daha. önce oynadıkları 

~blebici Harhor operetinden bir sahneyi görüyorsunuz. 

Sahte çavuş 
Mahkum oldu 
Balıkel!lir - Bir kaç ay evvel Palu 

oteane sahte başçavuş elbisesiyle ge
lip bir müddet kaldıktan l!IOnra mu,
terilere ait eşyayı çalan ve kaçarken 
yakala.nan Çaıikırılı Ahmet oğlu ts
mail 9 ay 12 gün hapse, 1 lira hafif 

para cezasına ve 1700 kuruş mesa -
rifi muhakemeyi ödemeğe ma.hkfun 
edilmı,tir • 

Milc1sta Güreı 

Müsabakası Y aplldı 
Milb (TAN) - Kızılay kurumu 

tarafından burada güreş mU111abaka
ları yaptınımış ve 300 lira hasılat te-
min edilmiştir. 

Kızılay kurumu. yardım ettiği fa
kir ailelerin sayısını çoğaltmıştır. Son 
bir ayda bunlara 800 liraya yakın 
nakti yardımda bulunulmuş ve erzak 
dağıtılmıştır. 

Hapiaaneden Çıkan Mahkilm
ların Hırsızlığı 

:Arapkir, (TAN) - Bazı mahkfun
larm hapisaneden çıkarak hırsızlık 

yaptıklan hakkındaki ihbar üzerine 
tahkikat için buraya gelen müddeiu
mumi Gültekin Onay Malatyaya 
dönmUştUr. MUlklye müfettişi Hıfzı 
Ege, belediye ve hususi muhasebe it
lerini tetkik etmek üzere buraya gel
miştir • 

Bir köylü kadın, eaki kıyafetini 
delİflİrİY,01 

ORDUDA 
ÇARŞAF 
KALKTI 

Ordu, (TAN) - İlbay ve partl baş 
kanı B. Baran, partinin köy teşkili- l 
tmı yeniden yapmak ve köylünün 
partiye karşı olan ilgisini arttırmak 
köy kadmlarmı eski giyiniş tarzın -
dan kurtarmak gayesile memleketin 
bütün münevverlerini iş başına çağır 
mıştır. 

Halkevinde toplanan münevverler, 
bu işlerde çalışmak üzere köylere 
gitmek vazifesini almışlar ve ilk ola
rak 23 Nisan bayramı günU civara 
dağılmışlardır. Heyetler, köylerd~ U· I 
çer gün kalmıştır. Bu müddet içinde 
köyJUye konferanslar verilmiş, parti· 
ye kayıt ve sicil işleri gözden geçiril 
miş, muhtelif tetkikler yapılmıştır. 
Bütiln köy kadınları, eski kıyafetle
rini değiştirmeyi memnuniyetle ka • I 
bul etmişlerdir. Ordunun şehir ve 
köylerinde Ç&Tşaf, havlu, peştemal gi 
bi giyim vasıtaları 23 Nisandanberi 
tarihe karışmıştır. 

Antalyada Takdir 
Edilen Müdürler . 

Antalya (TAN) - Geyiter nahiye 1 
mUdUril Ahmet Yıldırım, Aksu nahi
yesi .~~d?,rü Sadi ve Bozova nahiye-

1 si muduru Ragıp, mektep yaptırmn.k 1 
hususunda gösterdikleri mesaiden 1 

dolayi vilayetçe birer takdirname ile ı 
taltif olunmuşlardır. 

Bitliıte Muvaffakıyetli 
Bir •Temıil 

Bitlis, (TAN) - Halkevi azası 
''Kozanoğlu,, piyesini temsil etmişler 
ve derin bir alaka uyandırmışlardır. 
Temsilin hazırlanmasında ve veril -
mesinde Mete Çakır ile Orhan cidden 
muvaffak olmuşlardrr. 

Muğla Mekteplileri Bodrumda 
Milis (TAN) - 1 Mayıs bahar 

bayramı münasebetile Muğla ortao
kul izcileri Bodruma gitmişler, ora
da iki gün kalarak Bodrum kalesini 
ve eski eserlerini tetkik eylemişler
dir. 
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Hayatta Muvaffak 
Olmak İster misiniz? 

Gasıon İ•minde bir müellif hayatta muvallakı

yetin bütün anahtarlarını afağıdaki kitaplarda ver
miştir: 

• ideal Büro 
Bu kitap bürolarının İt çı
karma kudretini artırmak 
İatiyenler için kısa, fakat a-
meli bir kitaptır. O ıize az 
masraflarla çok i' nasıl çı

karılabileceğini gösterir. F e.. 
na ve yanlıt büro usulleri 
yüzünden geri kalan, hatta 

zarar eden veya batan mües
aeaeler aayılamıyacak ka-

dar çoktur. Bu kitap, bu sibileri kurtarmak için ya
zılmıttır. Fiyatı 50 Kuru,. • • 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. GaHon diyor ki: 
"T etkikatım neticeıinde 

sördüğüm hakikat tudur ki, 

her tacir bu kitapta göster -
diğim uaulleri tatbik etmek 
suretile bir iki sene gibi kısa 
bir zaman içinde mütterile. 
rin adedini bir miıli arttı -
rabilir. Mü,teri arayıp bul-

mak bir aan'attır ki, bunu 
pek az kimse bilir. Ben bu kitabımda ıize bu ıan' 
ati öğretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kuru§ .. • 
Talih Sensin 

Talihini batka yerlerde ara
ma. Talih bizzat aeain. Elve

rir ki bunu bilesin ve bun -

dan istifade ede.in. Talihini 

ba,ka yerlerde anyanlar, ha· 

fifler, zavallılar ve mağlup

lardır. Bu kitap "ıize talihi

nizi öğretecektir. Fi 75 Kr. 

• 
Kendini 

Tanır mısın? 

Dünyada en mühim fey in
sanın kendi ~arlığıdır. Bü -
tün öteki feyler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi ta • 
nımak iatiyor muıunuz? 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 
varlığınızı, kendi huıusiyet
lerinizi tanımanın ve bun -

Dr. Gauon diyor ki: 
Bu eaer dinamitle doldunıl
muttur. Bunun gayeai, bir 
çok it aahipledini mahveden 
atalet ve korkaklığı berhava 
etmektir. Bu kitap cesaret -
lerini kaybetmek üzere olan
lara kurtuluı yol ve vaııta -
larıru gösterir. Bu kitap 

mü .. kü11eri yenmek istiyen 
herkeı için yazılmı,tır. Bu kitap bot sözler, "evet 
efendim, hakkınız var,, "batüıtüneler,, kitabı değil
dir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çareler 
kitabı yazdım. Fiyab 75 Kunıf. 

• Doktor GaHon'un ba •aylada gördüğünüz e•erleri-
ni idarehanemiulen alabilir•iniz. lıtanbulda bulun
miyanlar, bedellerini po.ta pulu olarak idarehane· 

mize gönderebilirler. 

ISTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 
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Sen: htikUnı 
kendi nıuı . süreceksin. Başta, 
diye ka.da. e~ olmak üzere; şiın • 
oı..n bU~ ~lfun ve cefa görmüş 
~ DUll~tlere hak ve adalet 
Cizıayeu Zalımleıin cürüm ve · 
kanılUi.J. erini, onlara bizzat kendi 
dara k ~ Ödet.eceksin. Hatta, o ka.. 
laı, ha~ ar ki; Emevilerin yaptık. 
dan bir :1ılıklara mukabil, onlax -
ilin bil e~ kelime Arapça söyliye· 
haı k~· hıç tereddüt etmeden der
ıtıı, Ya !8bını keseceksin. Anladın 

.c.. a Müsr ., tba}d . ım.... • 
btiYUk Uslim, bu sözlerin verdiği 
le k~Ye~~dan kendini güçlük 
tin &ıanı a~ılını.şti. Adeta, o sözle
bi: eti altmda eziliyormuş gi-

-? 
törebn a, lrnam !.. Bütün bu işleri 
değU nı~!k için yaşım çok küçük 

~İ ... hnıım lbrahim, hiç te-
'l( tmeden cevap vermişti: 
~ ~nıaı, ~aşta değil; baştadır .. 
ti ıornı • senın kemal dereceni ka
lıfllı bir ese idik; sana bu kadar mü 
~l \T V~if e tevdi etmezdik ... Ha. 
' ~ilene b~amak için, Ho-

a gıdeceksin. 

( Emeviler) in 
Son Günleri 

E nıe'Vilerin onuncu halifesi 
tanıanın (liişam bin Abdülmelik) 
feYket da Emevt hükiimetinin 
ti. ~Ye ikbali, son hadde gelmiş
ti \ilke d~a.lif elerinin hUkmettikle· 
de, h~k ~Yarını üç krt'ası üzerin
~ .. B ulide bir sUratle genişle
du, 'l'Urk·u hUkumetin şark hudu· 
~· ı"".ıstan çöllerinden başlıyor, 
e~'lt.. Suriye gibi Asyanm en 

8o111'a., ~mlerini ihtiva ettikten 
llın finıaı :Ya geÇlyordu. Afrika.
\lil'~ndi S snu, baştanbaşa. Eme
hududu • on z&ına.nıarda da garp 
ca ~'inıale doğru ilerlemiş; ko
i~h ~ Ya Y&.nmadası da ki.mil' -a: edilnılşti. ' en 

re hU~ Vasi ve mamur ülkele
han tarı:~k, §imdiye kadar ci. 
tıaaip 01 nde pek az hUk1lmetlere 
g~Ptlr ~ bir .. niınetti. Fakat ne 
bır Cö • taııın bu kadar büyük 
1er; ~e~fğine nail olan Emevf
~:!1eri.ne mukadder olan bu 'k e niınet ve saadeti idrak 

lienU:abiliyett.e değillerdi. 
' t?ne onuncu halife zamanında, 
~ b' .. Vi ailesi arasında da şid. 
' ~ nifak ve şikak başgöster
l°aalar i ~ev! ailesi arasında. ihti -
dt ~bi~kaplar 'kaynaşırken, cid
laıı 0 ~~e idareden mahrum ka.. h' ız ve payansız Ulkenin 
tıuı.Uıl her tarafında, halkın hoş-

Uklaıı belirmişti, 

Ş a.n_ı halifeleri, daha hala de. 
buıiy~. bir gaflet içindelerdi. 
a ~Uç kıtasma eamil olan 
San Saltanat binasının inhi
~llketin hU8ule gelecek korkunç 
1!~ • kendilerini hangi derin 

~ lrlUZınahil ve perişan e. 
' farkmda değillerdi. Bir 
llu tibi be&nı Ba.raylarmm, kar to
ktı. l'eYakI nıbeyaz gilvercinler uçu. 
'll'tl~ &rnıda; billur gibi sular 
ilta1lıaında fıakıyeleri ve selsebilleri 
le~; diğ çılgınca zevk sürerler
l°aalar u e__r taraftan da şahst ihti. 
~~ grunda kan dökmekten 

~ktelercU. 
hı~ birını ~ ahlaki mukaddera.tm 
~~nla nınuyan Şam halifeleri· 
~llıtı Y rca halka. tatbik ettiklerl 
'~tabaı~ eetlaati, timdi en ya.kin 
tii .. ~ a da t.eşmu etmekteler-

~~ Ye Şanı Ba.rayl.anndan, ya 
ı ' Ytıyahu~ muaild ahenkle
~ fi ciğerler parçalıyan 
tı~dıknn işitiliyor: rakabet ve 
_ ~ truk~den aray köşele
~l'etıer b~ edilen katiller ve et. 
h öıtını 'd.. b~rini takip ediyordu. 
h~Uı aoriQgeğine Berilen halifeler, 
~tn d nefeslerini vermeden. 

•ıı-. alrel · d ' !rÜH ~l erın e korkunç bir ka 
~~ h~t~... ÖlUın i&tiraplariyle 

\>e btı enin kadmlan, çocuk
'-'ta -.,., tJln nıensuplan kırbaç.. 

Ydan ta'rdediliyor. Onla-

rm yerlerini, yeni halifenin takım
ları işgal ediyordu. Emevi aile -
sinin oldukça temiz simalarından 

(Hişam) m ailesi de bu suretle 
tardedilmiş .. Hatta cenaze merasi
minde bile, bu adamın ölüsü acı ha 
karetlere maruz kalarak, bu yüz
den bir tak.mı karışıklıklara sebe
biyet verilmişti. 

Bir zamanlar, yekpare kaya 
gibi cephe gösteren Emevi 

ailesi arasında, artık tesanüt kal~ 
mamıştı. Hişam tarafından azle-

Yazan: Ziya Şakir 

Ödet! il 

dild.ikten sonra, Şamda münzevi bir 
hayat geçiren sabık Irak valisi 
(Halid), bir gün ansızın baskına 
uğraml§ ... Kılıç ve hançer darbele
ri altında parçalaııınıştı. Bunu kat. 
lettiren, Irak valisi (Yusuf) idi. 
Sebebi de, Halid'in tekrar Irak va
liliğine tayin edileceğine dair çık
mış olan bir dedikodudan ibaretti. 

Halid'in pek feci bir şekilde ka.t.. 
ledilmesi, Suriyede bulunan bazı 
unsurları fena. halde öfkelendirmiş 
ti. Derhal şiddetli bir isyan baş. 
göstermişti. Ve bu isyanın başına 
da Emevi ailesinin en büyük erkl
rundan, - Birinci Velid'in oğlu ve 
Abdtilmelik'in torunu - (Yezit) 
geçmişti. 

Yezidin bu hareketi de, bir baha
ne idi. Maksadı; hilafet mevkiinde 
bulıunan ikinci Velidi, dUşUrllp, ken 
disi onun yerine geçmekti... lsya. 
na, Şam halkından bir kısım: da iş
tirak etmişti. • 

(Arkas: var) 

Şeker Haslahğının Teşhisi . 
'labli, tahlil ile olur. idrar talı. 

lillle, daha iyisi kanda ~ker nlsbe.. 
tinin araştırıroaslle. Herkes idra _ 
nnı sık sık tahlil ettirse, kanınd&
kl §eker nisbetinl arada sırada araş 
tırtsa, ~ker hastalığı da daha ba
tında teşhis oJunUI'. Fakat sak sık 
tahlil yaptmnak az çok masraflı 
bir &eydir. Kanına. baktmnak ta, a. 
rada sırada bile olsa, eğlenceli bir 
iş sayı1aına.ı... ıaten insan tahUı 
masrafını aranuyacak kada.r hali 
ve vakti yerinde, ka.DJna baktır • 
mak için ıınnP ığnesinden çekin. 
miyecek ·kadar babayiğit olsa da 
yine sık sık tahlil yaptırtınası, kan 
baktırması tavsiye edilemez. ÇUn. 
.kU ortada, şüphe verecek bir &ey 
yokken tahlil yaptırmıya kalkış • 
ma.k ta aynca bir hastalık demek 

olur. 
Bununla beraber, §eker hasta • 

bğmı daha lptidasJDda blMederek 
hekime gitmek, teda-.1 e~ek ı.a 
r.mıdır. O halde ne yapmalı· Şe • 
ker hastalığının daha lptldasmda 
vücut Uzerinde bisd ettiği alimet 
lerl bllınell ı Şeker baStahğmm pek 
çok işitildiği bu zamanda onun a
limetlerlnl bilmek herkes için fay· 

dalıdır. 
Bir zamandanberl, bazı hekim • 

ler gözleri çukura girmiş gibi et. 
raiı siyah çürilmut gibi görtlnm 
l.nsanlan ~ker hastalığına müstait 
sayıyorlar. Bir kere bu istidat o
lup olmadığını aynaya bakarken 
dikkat ederek anlamak herkes için 

pek kolaydır. 
Böyle bir lstlcJa.ttan ıüphe ed1 • 

llnoe, pker ba8tahğmın alimetle -
nnden biri olup olmadığına da dik 
kat edlllr. ınsanm kaıUDdald 18 • 
ker nlsbetl tabii dereceden fazla o
lup idrarla çıkmJYa ba§laymca in 
Mili elbette rahat bırakm&Z, blr ta 
rafmda blr arıza meydana çıka • 

nr. 
tık başlayan arızalar en çok 

defa deri ttzertndedlr. Bazılarca 
çok kaşınma verir, lnsaD tatb tatb 
ka§mır. Kaıtmır da yine bılnlmaz, 
qldnllyemez. Bacaklarm oynak 

yerlerinde, üzerine oturulan yercıe, 
hem çok, hem de sonradan kızartı 
bırakan, ekzema hisıl eden kaşın· 
tılardan ıtüphe etmelidir. Bazıları 
da kanda fazla ~ker tesll'lle bo
yuıılarmda, enselerinde, koltuk alt
larmda, daha. aşağı taraflarda çl
ba.n dökerler. Çlba.nlar çok defa bil 
yükte olurlar ve çabuk ka.paıunaı· 
lar. 

Kimisinde fazla §eker teslrlnl a
ğızda. gösterir. Diş etlerinde Utl • 
hap olur, fakat ağn vermez dişler 
blriblri arkasından düşerler, bun
larda şekerden ıüphe ettirmeli • 
dlr • 

Kimisinde de i.nza gözde b&şlal'· 
insan daha gözlük takacak ya§& 
gelmeden yakından görmez oıur, 
okuduğu kitabı uzaklaştınmya uıec 
bur olUI'. Yahut bakarken gözleri
nin önüne duman gelir. 

Slnlrler tarafından da ~kerln 
meydana çıkardığı lnmlar olur· 
insan yavaş yavq kuvvetten dil· 
ter. Kollannda, bacaldarmda, be• 
le siyatik slnlrl Uzerlnde, göğsiiD· 
de, yüzünde ağnlar peyda olur· 
Hem de çok defa iki taraflı, yahut 
sak sık yerlerini değiştiren ağniat .. 
ln"an önceden sakin huylu iken, 
uuuenb&e öfkeci, kavıa.cı oımak 
ta fazla teker ali.metlerinden biri 
olabilir. 

Bunlardan sonra çok su içmek, 
~k yemek gelir. insan bardaiı eli 
ne alınca, birdenbire dikmek 1stıer, 

suyun lezzeti gelir, blr daha içer .. 
Yemek için de öyle. iştah çok ar • 
tar, çok yemek yer, doymak bil • 
mez. Çok yediği, çok içtiği halde 
bir taraftan da zayıflar. 

Çok su içen, 1Upheslz, çok au dö 
ker. Fakat bunun fazlalıp yalDJS 
çok su içmekten değtldlr. Şeker de 
aynca çok idrar ettlrlr, hem de 
ldrarm rengi açık olur ... 

Bu saydığım ali.metlerckın. biri 
blr ikisi hissedilince tahW yaptır• 
malıdır. Fakat telq etmemeden
Çttn.kü teker hastalığı, tedali kabul 
etmez, mutlaka vahim blr ıteY de
ğildir. 

Tarihin Kördüğümlerini 
Çözen Yeni Bir 
Karamanoglu 

............ Beyin Vakfiyesi 1 • ••••••••••• 

M üzelerimiz ve kütüphanelerimiz eski eserler, kıymetli ki
taplar ve tarihi vesikalar itibariyle çok zengindir. Bunla· 

nn içinde yalnız altı buçuk asırlık Osmanlı tarihini değil karan
lık çağlardan başlıyarak dünya tarihini aydınlatacak etsiz yadi
garlar vardır. Tarihi araştırmalara feyizli bir cereyan verdiğimiz 
fU günlerde müzelerimiz, kütüphanelerimiz, evrak hazinelerimiz 
ilmi bir tasniften geçirilmek mutlaka lazımdır. 

T . T. T. K. azasından Balı-
. kesir saylavı profesör ls • 
mail Hakkı Uzunçarşılı oğlu bana 
(Karaman oğlu İbrahim bey vak
fiyesi) adlı yeni bir eserini verili. 
Kıymetli tarihçimizin neşrettiği bu 
vakfiye Topkapı sarayındaki vesi· 
kalar ummanından bir damla ol • 
masma rağmen tarihi kıymeti çok 
yüksektir. Esasen doğru saklan . 
mış vakfiyeler tarihin ana kaynak
larıdır. Müze müdürü Tah~in öz 
geçen sene Fatihe ait iki vakfiye 
neşretti. Ben İslim ve TUrk eser
leri müzesindeki üçüncü bir vakfi. 
yeyi _TAN sUtunlaırında. - kı
saca ilim alemine tanıttım. İşte bu 
vakfiye bize BizansWardan alınan 
tstanbulun siyasi, içtimai, iktisadi 
dini. sıhhi ve topoğrafik durumu • 
nu, mahalle teşkilatını, başka din 
müntesiplerinin lstanbuldaki dağı
lışlarını ve o günkü dilimizi büyük 
bir cömertlikle anlatıyordu. 
İbrahim Bey vakfiyesi Fatihin -

kilerden daha mühimdir. Selçuklu 
lamı inhililinden sonra Anadolu -
da doğan beyliklerin tarihi çok ka
ranlıktır. 

bu vakfiye doğrudur. İmzamı ko
yuyorum) demiştir. 

B u vakfiye şimdiye kadar tb-
rahim Beyin. tarihlerin kay 

detmediği Mehmet adlı bir oğlunu 

da tarihçilere tanrtmrştır. Vakfl • 

yenin biraz aşağısında İbrahim 

Beyin oğlu Meh • 

met, diğer oğlu 

lshakm ayn ay
rı ve yine oğulla. 
rından müşte

rek hükümdar • 
lık yapan Pir Ah. 

metle kardeşi 

Kasım Beyin 
nilşterek tura· 
lan görülüyor. 

Bunlardan, tu • 
ranm Karamano. 
ğullan tarafından 

da kullanıdığım 

öğreniyoruz. E _ 

şasen Topkapı 

sarayı Revan köş. 

: kü kütüpanesin.. 

de 1392 numara -
da kayıtlı Yazıcı 

zade Alinin Sel • 
çuknamesinde Kı
lıç Aslanın oğlu 

Giyaseddin Key. 
• 

hUsrevin bir tu • 

rasmdan da. Sel 

çuklularm tura 
k'ullandıklarmı an 
lıyoruz. 

K a.ramanilinin 
Osmanlılar ~ 

rafından fethi 

HenUz hiç birisi adamakıllı iş • 
lenmif değildir. On Uç asırda 
(Mesalik - il) • ebser fimemalik -
il - emsax) adlı 27 muazzam ciltlik 
bir eser yazan Şahabeddin Dimeşki 
Anadoludaki Tilrk beylikleri sa -
yaxken Sivrihisarlı Çıplak Hayda
ra göre on bir ve Cenovalı Bala
bana göre de on altı müstakil f brahim 8 eyin vakliyeıinden bir parça nden sonra 
beyliğin bulun • 
duğunu söyler. 

Selçuk inhilli • 
linden biraz son
ra yazılan eser -
ler bile böyle 

· bucalarken eli -
ınize g~cek o • 
lan bu gibi na -
dir vesikaların 
taribt kıymet -
lerini ölçmek pek 
kolaydır. 

Ka.ramanoğul -
ları tarihinin bir 
çok köşelerine 
projektör tutan 
bu eseri neşret • 
tiği için prof e -
sör, ilim ve ta -
rih adına ne ka -
dar tebrik edil • 
se azdır. Kıy • 
metli bilgin vak -
!iyede adlan ge • 
çen köylerin , 

mahalle lerln, 
semtlerin, dağ -
lann, derelerin, 
sularm, çalılık 
ve ormanlıkların 
bu güne kadar 
yaşıyan ve ya • 
hut deği§en ad _ 
Iarmı bulmakta 
çok zahmetli bir 
incelemeye kat • 
lanmış ve çok 
ta muvaffak ol -
muştur. Karamanda lbrahim Bey medrueıinin oymd 
Topka.pı sara • p k l yı kUtüpanesinde encere enar arından biri 

5318 numarada kayıtlı olan ve bez İbrahim Bey H. 835 yılında ilk vak-
Uzerine Arapça yazılan bu vakfi • fiyelerinl yapmıştır. Sonra sırasi -
ye, Karamanoğlu İbrahim Be~, le Hicri 843, 849, 870, 851 tarihle-
eeki ismi Llnerde ola.n Karaman- rinde ilk vakıflar genişletilmiş ve 
da yaptırdığı Imaret adı veri- her genişletmede ayn ayn birer 

len bir haşır ve ilim killliyyesinin 

vakfiyesidir ki o devirde Türklerin 
ilme ve çtima.i yardım müessese -
lerine ne kadar önemli bir yer a

yırdıklarını göstermektedir. 
Imaretane kurulduktan sonra 

vakfiye halinde ilk tomara eklen -

mlştir • 
İbrahim Bey başına ve sağ ta -

rafına kendi eliyle (İbrahim Bin 
Mehmet Bini Alaeddin Bini Kara
man) adlarından bir tuğra yapnl1' 
ve üstüne de (bana nispet edilen 

da bu vakfiyenin muteber kaldı • 
ğını, başındaki Ahmet Bin Süley • 
man Bini Kemal imzası altında şu 
(vesikai şeriyedeki yazılı olan şey· 
ler eskisi gibi mer'idir.) cümlele -
!erinden öğreniyoruz. Vakfiyeler 

altındaki 94 şahidin isimleri ve un· 
vanları da başlıbaşına bir tarih teş
kil etmekte ve bize Karamanoğul· 
farından, sair devlet erkanından ve 
halk ulularından şimdiye kadar ta-

nımadığımız bir çok kimseleri gös
termektedir. 

Vakfiyede Karaman, Konya, Es 
kişehir, E!'eğli, Bozkır, Mut, Sille 
ve civarlarındaki bir çok köylerin 
adlan geçiyor. Bay lsmail Hakkı 
bunların bir çoklarının yerlerini 
tesbit etmeye muvaffaj[ olmuştur. 

Yalnız 851 H. tarihli ilavei vak
fiyedeki bir çok köy isimlerini stl
kutla geçmiştir. Değerli i.limin bun 
lan bulunmadığını tahmin etmek ia 
temem. Bunları da. bulabilirdi. Fa
kat eserini çabucak hazırlamak is
temiş olması bu ciheti noksan bı· 
rakmıştır. - 1. H. K. 

BiR TAVSIYE 
Parana sağlam gelir 

temin etmek istiyor
san 

VlKlNG markalı 
SUT MAKINESI 
alım satııru yap_. 

yanılmazsın. 

:JürK .:f!orupa ııd. şıı. 
ISTAN•UL GAl..AT' Pt'ASEM8E PAZAAI 81 

Telaraf ZIRAT latanbul • Telefon : 4'108 

Damızllk inekler 
Sırbiyye cinsinden yeni yavnıla .. 

mış ve yav:rulıyacak inekler satılık• 

tır. Mumhane caddesi (66) numara • 

ya mUracaat. 
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(Spordan Mabaat) 

Fenerbahçe 
İzm r Maçı 

(Başı 6 mctda) 

D okuzuncu dakikada Ali Rıza
nın orta4an sUtdil#U topa 

lzmir kalecisi yine gecikerek çıkı
yordu. lzmirin sol nıUdafil kargıla. 
mak üzere atıldığı vakit kaptı, dü
şerken ayağımn ucundaki topu da 
kendi kalesine sokmu§ oldu, 

11 inci dakika - lztnirliler mu. 
kabil hücumla Fener kalesinin ö. 
nüne indiler. Hüsamettin tam vak
tinde çıkarak İzmir sağiçinin aya
ğından topu alarak seyirciler tA • 
rafından çok alktflandt, 

lzmir kalecisi bugün daima ha
talı ve llizumsug çıkıelar yapmak
ta devam ediyor, 

Bu gidi§lc Fenerbahçt mim kü • 
mc maçlarının gol rekorunu yapa. • 
cağa bertıiyor . 

18 inci 'dakika - Fener hUcum 
lıattı lzmir nısıf sahasına tamami
lc yerle§miş olarak deva.m edlyor. 
lznıir kalecislnln bozuk oynadıftnı 
farkettiklerinden uzaklı, yakınlı mu 
tema.diyen &Ut çekiyorlar. Sank.1 en.. 
daht talimine çılmuşlar gibi. .. 

25 inci dakika - Fenerliler go. 
le kanıksamış gibi işi gevtettiler. 
Bu y{Uden 1zn1it kaleclılnln bece
rikııiı oyunu ceza görmtıyor. 

Fenerin hakimiyeU devam edl. 
yor. Fakat oyunun heyecanı ve mU· 
sabaka maksadı kalrnadıfınd&n &· 

hali de oyuncular gibi maçı ciddi 
bir haleti ruhiye içinde takf p etml. 
yor. Bilhaesa lzmir kaleclelnln Ust
liste yaptığı hatalarla eflenlyorlar. 

BEŞ VE ALTI 
• zmir muavin hattından rt.· 
1 hat geotrilen topla Fenerli 

:Ali Rııa !zmlr mUdafilerlnl reçtl. 
Kalenin iki metre il~rlıinı kadar 
sUrdilğü topu ağlara. t&kınakt& hiç 
gilçlUk çekmedi. 

Garlbi şu ki, bu gole kadar vak .. 
tinden evvel çıkışlarlyle gol yiyen 
lzmir kalecisi bu sefer de kalenin 
çizgisine ya.pıamış gibt oldufu yer
de kaldı. 

Otuı: beşinci dakikada, Fenerin 
eol açığı Fikret ~ahsi bir akılla ln· 
dirlp eol iç mevkline kadar getirdi. 
ği topu lzmirlileri aldat&e&k blr 
hareket yaptıktan ~aolnln • 
ya.ğlna verdi. Naci de huırlanmıı 
goIU içeri atıverdi. 

Bu gol tamamiyle Fikretin ma· 
lıdır. ÇUnkU yalnız huırlamalt c.te. 
ğil, f ~ti atmak dereceılnde aoıu 
oldurduktan sonra. Naciye geçlrmi§
tl ... 
Maçın ıon dUdilfilnU h&kem Ni

hat çaldığı vakit Fenerbahçeliler 
aevinçten içeri dolan taraftarları • 
nm alkıılan ve kucakl&malariyle 
ııahadan sıfıra karşt altı gollük bir 
galibiyetle çıktılar. 

EŞREF ŞEFiK. 

Nasıl 
Oynadılar 

(Başı 6 mctda.) 
kardıkları oyunlarını dU,Unerek 
fU neticeye vanyorunı: 

Doğansporlular top, koşu ve m• 
nevra kabiliyetlerini çayır Uıtün • 

Sekizler 
Turnuvası 

Maçları 
DUn Kadıköyilnde mlllf küme 

maçları yapılırken Şeref stadında 
da Sekizler turnuvasına devam e • 
dildi • • 

Birinci oyun Refik Osmanm lda 
resinde Beykoz. Anadolu arasında 
ldi. Mütevazin geçen oyunun ilk 
devresi sıfır sıfır berabere bitti. 1-
klnci devrenlıı de berabere bitece
ği tahmin edilirken ıon dakika • 
la.rda BeykozlUlar penaltıdan Ha • 
lit vasıtasile bir ~ol yaparak oyu· 
nu 1 • O katandılar. 

İkinci oyun Vefa • Hllll arruıın
da oldu. Ve bUtUn tahminler hflAfı 
na Hilalliler kuvvetli rakiplerl Ve· 
fayı 4 • 1 gibi açık bir sayı farkı 
ne mağlQp etiller. 

ÜçUncU oyunu Topkapı ile SU • 
leymanJye yaptı. Betiktaşh Hakkı· 
nm idare ett1tt bu oyun çok ııkı 
ve o nl.abet~ heyecanlı oldu. Ve 
her ikl takım birinci devrede yap
tıktan iklter golle 2 • 2 berabere 
kaldılar. 

Sedat Rızanın 
Söılerl ve lımlr 

Gaıetelerl 
İ&mJr 9 (TAN Muhablrlnden) 

Federuyon relat B. Sed&t Rııanm 
beyanatına lımlr gueteleri cevap 
vermekte ve beyanatın gaıetelere 
ıöndetllen davettyelere dair olan k11 
mını gUIUnç bulduklarını yumakta 
dırlar. 

TAN - hmtr ıuetelerlnln, fede
ruyon relılnln daveti meeele1I etra. 
fındakf beyanatına le • ..,. olan muta. 
lealarının huJbuını yukarıya yu • 
dık. Federaeyon mahaflllnln rivaye
tine nazaran, hmlrde her milli kUme 
maçı lçltt f ederuyonun mUdahaleeln. 
deıı evvel 800 Hl'beit duhUllye klltdı 
daiıtıbnakta ve beher pseteye de 10 
Wıe bedava U\•etlye gönderilmekte 
lmfl. btanbuJ ğfbl nUlulu '700 blııJ at
mıt blJo tehrln putelerfne ötedenbe
rl her ~ )'lhıJı U9 davetiye vem. 
dlflnl dutUne~ lsmıru arlwlAtlan· 
mızın lederuyona k&J'lı verdikleri ce. 
vaplah lnaata pek uygun gönnedlğL 
mlzl Yazmaktan kendimizi alamadık. 

Güzellik 
Krallseslne 

Gönül Yermiı 
Havana., 9 (A.A.) - Mahkeme, ea.. 

ki Iıpanya kralınm oflu Covadonp. 
nm iadlvacmm feshine karar vermı,.. 
tir. 

Cov&donga, KQba'nın gtııelllk kra. 
liçeai Marta Rocaf ort ile evlenmek 
makeadlyle aile ocatmı terketmlt ol
makla itham edilmektedir. 

Mahkflm, ıevceıı Mme. Sampedro
ya ayda 100 dolar verecek ve ona fe. 
ral etmlı ve yahut feraf etmek vaa
dinde bulunmu, oldufu her 9eyi ter· 
kedecektir. 

de toprağa nazaran yandan fazla 
kaybediyorlar. Kayak ve yumuşak 
sahaya intibak imkanları pek az 
görUnUyor. i3u esaslı sebebe, 1k1 iyi 
oyuncusunun mahrumiyetine inzi- ~ 
mam eden bir evvelki maçın yor· I 
gunluğu ve kalecinin bUyUk bece
riksizliğini hesaba katarsak 6 • O 
neticenin izahını qağl yukarı bul· 
IDUf olunu:. 

TEBL10 
Çocuk &rabalanmıa hakkında 

~eletonla vaki olan bUtUn mUraca.. 
atlara ayn ayn cevap vermek im· 
l<Anlızlıfı hueblyle, keyfiyeti ra· 
ıetelerle llln etmeli mtınulp r6r-
1Uk. 

Galip Fenerin oyunu iae, mutat
tan ne fazla ne eksikti. K&rfl ta· 
rafın pek rahat bıraktığ'ı metıreler 
içinde, Fener muhacimleri da.ha ca. 
zip ve daha. rahat işlemek imkanı
nı buldular. Oyunun sonlarına doğ 
ru o kadar rahatı kendileri de faz
la görmüş olacaklar ki, işi gev,e· 
terek millt kUme maçlarının gol 
rekorunu kırmak fırsatını kaçırdı 
lar. Mahlm ya milli küme gol re
koru Anke.rada. Ayni Doğanspora 
atılan altı golle teıis edilmişti. 

Dün Sarılacivretliler rahatlığa ka· 
nıksayıp rahavete kapıldıkları da· 
klkalarda zorlu oynasaydılar, mil· 
ıt kUme gol rekorunu eeklze çıka· 
rabilirlcrdi. E. ş. 

Açık ve kapalı tekmil çocuk a. 

• ·abalarnun ıengln ve emsalılJı ge-

1ıtıerini bu hafta gUmrUkten çı

kardıfmıı.a ve her yerden eh ven 

fiyatlarla satmağa başladığımızı 

muhterem halka mUjdelerlz. 

Be yoğlunda 

B&ker mapaalan 

MUdUrU 

iki 
Fransa 

<Baeı l incide) 

Fransanın hatalan yüzünden hariçte 
devamlı bir surette mesafe kaybedi
yor. MA.nevi bakımdan Fransanın bir 
pa.rçaeı diye g8rmlyo 1.lr9tığımtz Bel
çikanın bu kadar yabancı bir mevkie 
gelmesindeki sebepler iyi bir Fransız 
vatand&fınt derin derin dtişündilrme
lidir. Sonra mesela Yugoslavyada 
Fransanın bir vakitler tuttuğu itibar 
lı mevkiln yerine bugünkü soğukluk 
ve yabancılık geçmesi de ayni ölçü 
ile tetkik edUınlye llyıktır. :Franmla 
rın muamele tal'zına kt.rtı gücenme 
duygusu. Yugoslavlar arasında çok 
umumt~. 

Nihayet biz ·de bir senedenberl bu 
tecrUbeyt geçirdik. Ha.tay meselesin
de Fransızlar blr tilrIU bizi kar9ılan 
n& alıp ıUkQnetle dinlemek istemedi· 
ler. Bizi yaklaştırması 18.zrmgelen bir 
mesele, bir sene müddet ayınnıya ve 
dostluğumuzu çok ciddi tehlikelere 
dUşilnniye sebep oldu. 

Bir aile kavgan 

B lribrlnden ayrı lkl Fta..nsanm 
arzettiği manzarayt buğ'Un 

çok garip bir 9eknde tsta.nbulda. da 
görUyoruz. Burada bi.r Ünlon Fran
çaiee klübU var. A.zası ikiye ayrn· 
mı.ıır. Bir kısmı geni, Franeaya men 
suptur. Kendi memleketlcrile ya,a. • 
dıkları memleket araaında bir doıt • 
luk köprUsU olmıya. ~a11$ıyorla.r. tld 
memleketi biribirlne tanıtacak ve yak 
lastıracak f aallyetler haıırlryorla.r. 
Diğer kısnn1 kapitUllsyon zlhntyedn
den hat! kurtulamryan, dar gbrUşlU 
~ansa)'1 temsll ediyor. Bunlar klUp 
lerine bir ka.le glbl kapanmak. kal -
mak ve muhitle münasebetten k1ıçm
mak isilyorle.r. 

Bu &fle kavgaeı bizi alA.kadar et -
mez. Sll'f iki nevi Fransayı bu kadar 
yakmdan göıUmUz 6nUnde canlan • 
dıtdığı için bundan b&hsedlyo.ruı. 

Türk dostluğu taraftan zllrtl!'enln 
bu mUessesede nihayet hlklm bir 
mevkie ,ıgeçmeel. herhalde diklca.te ele 
ğer bir h!disedir. 

Birleftirici vaıta 

T Urk-Fransız dostluğu için de 
Fransanın kendiı!l için de te• 

mennlmfz, sevmekten hiçbir ıa.nuuı 
vazgeçmediğimiz asıl Fıransanın dar 
ve kar&nlık Franıaya her ıahada hi. 
kim olm11rdır. O zaman Türk-Fra.n
ııı doıtlufu dünyanın en sıkı ve en 
emniyetli doıtluk mUnasebetlerinden 
blri haline gelir. TUrkiye • Suriye 
doıtluğunun yeglne engeli ortadan 
kalkar. Hatay meselesi. Uç memleke
ti ayrracAk yerde billkiı yak18,ftirmı 
ya ve blrletfumiye bir vuıta olur. 

~Amel Emin YALMAN 

Turizmin lnkiıafı 
için Bir Proie 
Hazırlandı 

İnönü Parisfen 
Londraya gitti 

yan dostlukları 
hiçbir ihtilifuı 

göstermlftir.,, 

C:Batı 1 incide) 
sarsacak mahiyette 
mevcut olmadığını 

Petit Parisen §U mUtalaayı yü 
rütmektedir: 

"En samimi bir dostluk havası 1 • 
Oinde yapılan dünkü temaslar lnönU· 
ne, Bluma ve Delbosa, iki memleketi 
&lakadar eden bUtUn meselelerin ü
zerinde dolaşmak ve ılyaeeti umu 
nıiyeye ait milhim mesailde ve ez • 
cümle Milletler Cemiyeti ile mUşte • 
rek emniyet hwıuaunda. tam bir fikir 
mutabakatı mevcut olduğunu anla • 
nıak imkanlarını vermiştir. Franea • 
Türkiye .. Suriye araeında hudutla· 
tın maaumiyeti içln aktedllecekpakta 
ıelince, buna dair mUnaka.şalar da 
çok samimi bir h&va içinde geçmiş 
ve milzakerelerln pek yakında me • 
ıut neticeye varacağı ilmidlni ver • 
nıiştir.,, 

ispanyada 
Hükumetçilerin 
Bir zaferi 

lfte katiller •.. Haydarpaşadan ıJapura bindiriliyorlar 

Firari katiHer dün 
Adanadan getirildi 

(Başı l incide) ••- l~erl girdiğim zaman öğre1'8' 
• ceğim.11 

Adana seyahatinden S&.ııiyeler geçiyordu. Ne kopar-" 
dönüyor gibi... kardı: • 

Maaınafih, bu endieelerln verdiği ••- Tevfik, devam et.'' declinı. 
hızla, kompartımandaki katilleri gö- O, acele ile ve yavae aesle §1JI1lat' 
rebilecek bir köşeye ka.daı sokUlabtl. söyledi: 
diın. Tekrar adaletin eline geçen ka· .. _ Otomobille Kasmıpaşaya ~ 

Hük~met Calip !adarlar sanki, alellde bir Adana se- tik. Oradan bir sandal tutup Har--
CUmhuriyetçi menbalardan alman yahatinden dönUyorlatmış gibi yor. iskele.!ıln& geçtik. Selirniyede dil~ 

haberlere göre, hUkO.met milisleri Gu gun. fakat o nlsbctte de neşeli idiler. dibinde bir otomobili <;i!Virerek l'eJI 
adalajara. cephesinde mühim bir mu- Tevfiğin sol, Abdüllahın sağ eli biri- dik iıtuyonurıa gtttlk." 
vaff akı yet elde etmiş ve Asileri ge- birine kelepçeli.. Kelepçeden uzanan Beklenilmiyen bit kartılatııı• f.,ı 
riye pUskürtmUşlerdir . bir zincir, karşıdaki jandarmanm bi- Tevfik, fula duramadı. Dışs.rıdt 

Madrit civarında ve Andlyar cep .. !eğinde kilitli... bir kaynaşma vardı. Çok korku~ 
heainde CÜmhuriyetçfler laiJerfl1 ge • uft .. •ftta bf k tkllnl' .&- t Ab • 

.iDAUU4 r parça o :w•00 ~ dum. Tevfik henuı çıkmııtı Ki, ~_ .... 
Çeceklert yolları kesın~ler, top ve lata.yun size: dullah, sağ elinde kelepçe ve Ot""" 

Ihitralyöz ate§i altttıa almı~la.rdır. Abdullah, veznedarın katili, durma· bağlı uzun bir %incirle içeri gtrdi. 
Bilbaoda dan gülüynr .. Kendisinde büyük bir Abdullahla karşılaşmamız, 'l'e~ 

Diğer taraftan Frankocu memba . cüretin, cesaretin verdiği sükünet ğinld gib' normal olmadı. onun bi• 
lara ıöre, Bilbaoyu sıkı§bran çember var ... Uzerinde nefti ve oldukça yenl bir ,eyden haberi yoktu. BenJ götilJl' 
bugün çok daralmıştır. Bu şehir etra bir elbise ile gravatsız bir gömlek gö- ce, irkildi, altını bir karış açtı, -' 
tında Sollubede vukubUlan kanlı blr rülüyor. Mütevekkil değil. Gülmek çıkarmasına meydan vermeden: 

istiyor. Sararmış yüzünde tekrar ya. 8# ' 
muharebede Bask milisleri mevklle • kalanA•>;.ı irin çektiği ı•tırabın ,.iıgı·- "- Gazeteciyim, korkma! ... " 
tini aiddetle mUdafaa etmelerine ra-". ~ :w ., "' dim. 

"' 6 lerl görUJUyor. Ara sıra Tevflğe ba- •Jlıı 
men Asiler tarafından geriye püskür. kıyar, bir §eyler söylemek tıtlyor. Abdullah, korkunun verdiği bir~ 
tillmUşler ve htkim dağludaki mevki Fakat bırakmıyorlar. tilaçla göğsünü dolduran havayı 
lertni bırakmıılardır. §alttı. 

Bu euretle BUbao etrafındaki mü- Tevfik karikatür yapıyor!.. Etkitehirdeki alem!... , 
dafaa ha~ bir tan~daha asi - Tevfiğe gellnco, o, daha çok sofuk "- Pendikten sonrasını aıııac. .. 
lerin eline -gegnıı, ve mUdafilet artık karilf görllnUyor. Olan eeyler o kadar diyebildim. 
son nıUda.faa hattına çekllnteıı.: mec • umurunda değil k~, polise, jandarma. Şunlart at>ytedi Y. O' 
burlyet1nde kalmıı bulunuyorlar. Bu ya bakıp, bakıp gül~yor ve kafa ~l- - Pendikten aldığırnuı biletle 
muharebelerde Baak milislerinin mu. lıyor. Gri, boz renkh bir elbise gıy- klşehlre geldik. O geceyi iki giıli k~ 
him zayiat vermie oldukları bildiri!. ~~:.:Yakasında bir mektep rozeti dının evlnde geçirdik. Sabahleyin~ 
mektedir • 1zmitte gl:Srdüğil' kala.balık halk te. kadınlar vasıtasiyle iki tabanca te:; 

A ·ı · l' d ki S 11 be d wl rik ettik. Tayyare m~ydanının bi sı erın e ın e 0 u ag arın- hacümü karı.ıısmda biraz hayret eden reJ 
dan 18 kilometre ileride denlt görün- Tevfik, elindeki şeker kutuıunun ka- ötesinden kalkan blr otobUse bine>' 
ınekted.lr • pağtna karşısmda bulunan polisin çok Ak"ehire gittik. Oradan trenle. U' 

R zarif bir karikatUrUnU yaptı. altına: dana.ya vardık. Paramız azdı. aıt ._ 
Frankocularm eımi Tebli'71 1 · tik b ilzd kalandı •· ••- Biı vah9t değiliz!,, diye bir te e gıt ve u Y en ya ·~ 
Salamanka., 9 (A.4.) - Umumt cümle yazdı ve karikatürün yanına Tevfiğe uydum. Adanada otele~ 

kararglhın tebliği: ayrıca bir brovnik tabancasımn resmi meınlş olsaydık, ya.kalanmamıza 
aoııube dağını tama.mtyle işga.l et. ni çizdi. kan yoktu." .. .., 

mi§ olan krtalanmıı Bilbaonun mU • sonra ne dU§UndUyse düşündü. Ta- Dışarıdan jandarmamn boğuk ~ 
daf&a hatlarırta taarruz etmeğe huır bancayı seri kalem darbelerile akra.- &1.irilj'U ieitildi. Abdullah birden~ 
ıanmışlardır. sustu ve zincirlerini sürilye sil 

ladı. Geniş bir nefes aldı, hafifçe te· kapıdan çıktı. _..u 
Anchuraga, Trunde, Goyenza.bal, beS!!Um ederekn gözgöze geldik. Si· ~ 

Triton, Ba.ndagoicoa ve lturricta ka- gara paketimi çıkarmır;tım. Arkada.n Benim de artık takatim kalın ditJ" 
ıabalarmı zaptetml§ olan krt'alarnnıı gelen meraklıların itnıeleriyle kom. Sanki, üçüncil mahk\ım da ben bl' 
Munguiaya beş kilometrelik bir me partımanm kapısına kadar yaklaş- Uzun ve derin nefes almak sıras1

111sıl ıafeye kadar yaklaşmışlar ve 7,:s luk mıgtım. Bu sırada polisler içeriye gir- na gelmioti artık ... Yavaşça, hc~ı.O" 
·1 diler. kapısını açtım ve dıtıanya fırl 

bir batarya ı e mühim miktarda harp Beni kimse görmemişti. 
malzemesi iğtinam etmişlerdir. Mark- "Atkolaun çocuğa 1,, ı b ı d ~ 
• istler, 300 den fazla o··ıu bırakmıi • d k' ı k · ı ll atan u a ogru... JJ" 

Tevfik, elim e ıs garn pa etın gv. Tren Ietanbula doğru ko§uyor. 11' 
tardır • rUnce, seri bir hareketle kapıyı açtı rln bir ümitaizlik içinde gittiğim 

T&yyarelerinıiz1 "Ateıten çember,, ve eli~den ik.i ~lgara çe~tl, a~dı. mit yolundan artık &e\inçle dön~~ 
ismi verilen Bilbaonun ikinci müda • Polısler manı olmak ısted ıler. O, dum. Pendiğe geliyoruz. Treniınız. ~ 
ta.& ha.ttına taarruz etmektedirler. ç~~tan sigara.lan kapmış .ve bir tane-ı tasyona girerken garda bir kals.1>3İ : 

Bllbao ile Aınorebieta arasındaki sıru Abdullaha vermişti bıle... görülüyor. Derhal tc§his cdiyorıtıı>t. 
ınıntaka, tayYareleıimiz tarafından Tevfik gazeteci olduğumu anlamı9 !kinci şube cinayet masası ser~ 

boınbardıınan edilmektedir • tr. Hatt!: serleri Abdullah ve Muzaffer, ;; 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -
lıınlr turtıtlk yollarmm inşasını ve 
kaplıcalarla plljlarda asri tesisat vU. 
cuda gettrilmeelni temin edecek ka· 
nun projeıl huırlanmıft,ır. Bu husus· 
ta Ç&lıtan komla;yon, memleketimiz
de turtımln lnkifl.fı için &lınmaıı icap 
eden tedbirler! bir kili halinde muta. 
lea etmiı ve yurdun muhtelif yeri~ 
rinde hl11edilen bu mu,terek ihtiya· 
cm umumi ve ıunıilllU bir çerçeve i. 
çinde tahakkukuna çahtılrnaeınm ıu. 
zumlu olduğuna kara.:- vermi,tir. Ko
miıyon, lzrnlr valisi tarafından hazır • 
lanan projeyi de gözden geçirmiı ve 
Baevekllete vermigtir. 

Sa.!Jk tnllillertnln hemen bUtUn nıev .,_ A~kolsun . cocuğa... Amma ça· ği Ayvan"arayda yakalıyan xoırı " 
ıilerl tahrip edilmiftlr. lışıyor." dedi. Sıgarasını içerken du. Ali Rıza ve daha birkaç sivil koınl,et 

Buk hava nıUdafwı Bllbaonun manlarm arasından bana bakıyordu. Hepıi vagonun içine aktılar. ttJ, 

FRANSA GALiP 

Paris. 9 (A.A. ) - Davls kupası 
için Franııı • Norveç tenis turnu
vaar başlamıştır. Fransa, 9imdllik 
e.ıfıra karşı 2 ile gallpttlr. 

Hava Rekoru 

10 kilometre cenubunda klln Mira Bu sırada slga:ı1 paketinin arkasına Firarileri~ bul~~duğu kom~~l\I ... 
allesten ı&htld Plen i y k d şunla.n yazdım. man aftı agıza eıvıl memurla gıı 

\' ' e c a a a ar u. 00) d '"rUl il or U "- ( numara ayım!., Artık kimsecikler i O m Y • ff.ı1• 
ıanan m sta.hkem hat~ bombardı • Paketi gösterdim. Tevfik gOrdil. vaziyette Pendikten kalkıyoruz. ett" 
rna~ etmi§ ol~n hava fılolarımum ha. Cebime koyarken polis, mUbhem bir darpa§adaki manzara, daha ent ıctl• 
rekatına. manı olamamıştır. , şüphe ile yerinden doğruldu ve kapu- san ... Garda kesif bir kalabalık bt 6' 

General Frt.nko, Buk ahalisine hi tunu c;ıkararak kompartınıan kapısı· yor. Ustelik trenden inen yot~ula~ 
taben bir beyanname neorederek, ga- na astı. katilleri görmek için knlabalığlJl 
liblyetln nuyonallıt kuvvetlerin ol .. Randevu .. Ama!... sında yer almak l!tlyorlar. 

1 
ıcıl' 

duğuııU hatırlatnı11 ve ıehrin tesli • Jandarma, eUng\i takıyor. 'YO si'° 
mini istemiıtlr Derh8.ı oradan ayrılarak vagonun yor ve katiller, iskelede bekllyen v ı.ıJ• 

nihayetindeki helaya git'dlm. Kapı a. rl 90" 
General Fre.nko cinayet ve BUrgUn çıldığt zaman klm!enin göremiyece- run yan kamarala.t'lndan bi ne y~ 

ıerden ınea'ul ol~yan muhariplerin ği bir kö§eye sindim. IUraf etmeli • luyor. Kamara, önden, arkadatt•. 
lardan sıkı bir kontr~l altında .. hayat ve hilrrtyetlnl tekeffül etmekte yirn ki, mUthig çarpıntılar duyuyor • , • , 

ve mahalli an'anelere riayet edeceğini dum. Armut aıbı .... i erte!' 
vaadetmektedlr . Nihayet uzun, çok uzun dakikalar. Pendikten binen ıivll kom s çeıct· 

dan sonra helanın kapısı açıldı. GlS- mütemadiyen firarileri soı guya t!1Uf' 
Japonyada mı Tanıyacak? zUme hayal meyal bir jandarma ser- yarlar. Aldıkları cevap. be.z~n 1ıJ 

• KALORiFER MALZEMESi 
• Rotna 9 (A.A.) - Kaymakam 

Marlo Peızt, bir kişilik blr tayyare 
ile ırs,eoıs metre yUkıelnıtye mu • 
vaffak olarak dUnya yilkaeklik 
rekorunu kırmr9tır. 

Paris, 9 (A.A.) _ Burı<>11 hilkQ. • puşu ilişti. Sonra karşımda Tevfiğl bet, hazan da bir dudak bUktı~UÜ~ıtJ,. 
ınotmi t&nJmak ve onunla bir ticaret buldum. tık sözUm §U oldu: nrz vapur, Köprllye yan&Şırııen le ~ 

Ankarada Beynelmilel KömUr Sergiılnde rö!t.erilen meşhur Strebel 
kalorifer malzerne.!inden muhtelif cinı ve eb'adda kazan, radia.tör ve 
kalorifer tesisatı için her clnı borular ve bUtUn malzeme Istanbulda 
Galata Tünel caddesi No. 48. MllIRAN GESAR OGUL~RI tica.-

rethanesinde satılmaktadır. Tel: 40308 ' 
Bundan evvelki 15,223 metrelik 

rekor. !ngilterede tdl. 

"- Tevfik , nereden kaçtınız?" rantn kııpt!!tnda gBrUnen Tcvfl muahedesi akdetmek Uzere ınilıake • rd 
O, eilkfınetle cevap ve i : ıarı söylUyor: Jı1'"' 

reye gtriımek için bir Japon heyeti • ''- Herkesin ~ıktığt yerden, kapı- ••- Ne arkıet1t'lyorsunuz ~ 
ntn Salama.nkaya geldlti hakkındaki dan ... " Armut gibi elinize dU1tilk tıte·· · 
haberler, Pa.N matbuatını tiddetle Htrıen yapııtırdnn: Rüıttftl 
&Jlkadar etmektedir . "- Demirler! kim kesti 7" 



~ 10 - 5. 937 ====================== T A N 

İstanbul Tramvay Şirketi T ü R Ki v E si R i N c i 
ft TERAZi FABRiKASI 

ı.ıa.b iLAN . 
Veren nı! Tramvay Şirketi. tenzilatlı tarif eden istifade etmek hakkını 
1cz:ıne tasdi~pll kartıannda yazılı talimata göre, bunları mektep direktör
itibareıı ettirmelerini ve aksi takdirde 10 mayıs pazartesi gUnünden 
Site ve dlrnğuteber olmıyacağını, ellerinde mektepli kartı bulunan Univer-

er mektep talebelerine hatırlatır. 
~ DIREKTORLUK 

~~:------------------------
1 l(adıköy Vakıflar Direktörlüğü İlinlan 
-l{u 

2 _ Usk~Cuk Surp Lusavoriç Ermeni kilısesi 
a - UskUd ar SUrp Haç Ermeni kilisesi 
4 - :Be k ar SUrp Garabet Ermeni kilisesi 
5 - ~i ~Urp Nigagos Ermeni kilisesi 
6 - l{a . ~Urp Nişan Ermeni kilisesi 
7 _ 't> ndillıSUrp Arakelos Ermeni kilisesi 
8 .{\.adık'" . 

- }{adı oy Stirp Taka vor Ermeni kilisesi 
9 - Bu köy Rum Camaatı 

lo _ }{ Ylik ada Rum : 

~1- ıı~ıe,~uk Ayapandeli Rum kilisesi 
2 - ~1JCURda Rum Camaatı 

la - l{ al~a~a Pa.naiya Rum kilisesi 
i~-..... Ce 8.ncliU1• llirLstoa - Meta.marfozis Rum kilisesi 

....... U ngelköy Aya Yorgi Rum kilisesi :a ...... :p SkUdar Profit-Dya Rum kilisesi 
, ! - ~~bahçe Aya Konatantin Rum kilisesi 
"'O - a y oz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
~9 - a~ adası Hirlstoa manastırı 
O - li ada Aya Nikola Manastrn 

2l - a:YbeU ada Aya Tiryado manastın 
22 - li Ylik ada Hiristos manastırı 
23 - ~beli ada Aya Yorgi manastırı 
~ - a alı ada Hiristos manastırı 
~ - l:l~Ybeliada rum Ruhban mektebi 

2 
6 - li Ylikada. ve Heybeliada yetimhaneleri 
7 - :ır:darpaşa Musevi Sinagonu 

) Caınaatı guncuk Musevi Sinagonu 
~ \>~arca idare olunan vakıflardan semtleri ve lsiml~rl yukanda 
d talınıa ara 2762 No. lı vakıflar kanunu ile nizamnamesıne _ve 0~~ap
'1~ lstekıu tn~rne hUkUmlerine tevfikan tek mütevelli tayin ~dı!.ec~~~ -

llsuı nıı:: 21-5-937 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar Mildurlugune 
~ ııatıan ili.n olunur. (2513) 

1ıı • M. V. Hava Müsteşarlığından : 
U~ Ylrbekir T ,_,t &skaıi l ayYare alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Verilecek 
~ ~ekUı 65 aza.mı 256 liradır . 
tilnUn~ evraklarile birlikte imtihan günü olan 20 mayıs 937 perşem 

adar hava müsteşarlığına müracaat etmeleri. (2599) 

ıı.ı~~~anhul iskan müdürlüğünden ·: 
~ca l{0:~;uun merkez kazasında Dimbilt, Kirazdağı, Kolcuk yaylası, 
ltı Iİatı 84

17 
oğlu Taşlı yayla ve Akar Ağzı Kabak Pınarı Deresi orman

o~''an 140 -
119 metre mikap çam ve 5451 - 834 metre mikap kü~nar 

98et ıa~atıa 68 - 953 gayri mamul metre mikAp devrik eşcardan yilzde 
~~ ~etre rrtnaıneıerde miktar ve hacımları yazılı muhtelif çaplarda 

".I l§ı Pallı kap keresteni,n imal ve ormanlara en yakın istasyonlara 
<0 ...._ ıarhkla 

S11ı.1ı. llaıarı k Yaptırılacaktır. 
a at ~ÜdUr~u 11 - 5 - 937 tarihine müsadif salı gUnü saat 15 de Bolu 

~ - !leh ğtıııde yapılacaktır. 
llhıı~ ..... er nıetr i t r . ·~~en b e rn kAp mamul kerestenin istasyonda vagon es ımı 
~ - &. ~ll 26 liradır. 
~ leltan ~e projesini görmek istiyenler 15 giln içinde her gün Anka

a etfııe ve .;:um MUdUrlUğUne, Bolu, Izmit, Zonguldak Sıhhat MildUr
lta~ tıa.n nıutanbuı lsk!n Müdürlüğilne müracaat edebilirler. 

otnıak ~deti 27 - 4 - 937 tarihinden itibaren 11 - 5. 937 tarihine 
re 15 gUndür. (2483) 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cins T Q P A N E Terazileri 

Tartı ve Ölçü Aletleri 

Mamulatmı ter-

!itlerinden sakı-
Markaya 

dikkat nmız. 

\ İstanbul, Tahtakale caddesi No. 68 
Satış Depoları ı' Marpuçcular caddesi No. 51, 

Kantarcılar cad. No. 46 

... ~ ................................... , 
POKER 

Trra' bıçağı yerine bafka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

iSRARLA 
POKER PLAY 

tıra' bıçaklarını isteyiniz. 1 

İstanbul Gümrüğü Batmüdürlüğünden: 
Gümn.ık satışından: 532 kilo mobilya kaplama.ğa mahsus muşamba, 15 

kilo ipek kordela, 7 kilo ipekli yünlü zenne elbisesinin transit suretiyle ve 
115,500 kilo sun'i ipek ipliği, 162 kilo pamuk kadife, 974 kilo pamuk men· 
sucat, 326 kilo ipekli pamuklu mensucat ile 138 kilo glase derinin dahile 
satışlan münakasa gazetesinin 30 • 4 - 937 günlü nUshasiyle ilfı.n edildiği 
ilan olunur. (2427) 

Ankara Valiliğinden: 
Orman amenejman grupu için alınacak veya yaptırılacak 84 parça 

koltuk ve sandalyanın isteklisi çıkmadığından eksiltmesi uzatılmıştır. 
Muhammen bedeli son piyasa fiyatına göre 4615 lira.dır. Şartnameler 
Ankara hal arkası Bolu Palas beşinci gruptan parasız almabillr. Eksilt
me 17, 5, 1937 pazartesi gUnU saat on beşte ayni yerde UçUncU grup dai
resinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarfladır. Muvakkat teminat 348 
lira 13 kuruştur. Teklif mektuplan 2490 numaralı kanun ile bu işe ait 
şartnamelerde ynzılı vesaik ile birli.ltte ayni gUn saat on dörde kadar 
üçilncU grup ba.şmilhendisliğine ver.ilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (2449) 

Nurlanan çiftler 
VOG' amedyur~ 

IHTIVARLIK' 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Alim 18 Avrupa profesörünün genç
lere, ihtiyarlara, nur veren yeni ke
şifleri dünyayı hayrette bırakmıştır. 
Avrupada, Amerikada gençlerin ihti. 
yarlamamasına ve güzclle§mesine, ih
tiyarlarır. gençleşmesine yardım eden 
(Genç hayvanattan) istihsal edilen 
VOG (Maddel müessiresl) yağlı pem
be VOG KRE~O, yağsız beyaz gün
düz VOG KREM! formulüne girmiş. 
tir. VOG KREMLERİ güzellik, be
yazlık veren bir harikadır. VOG 
PUDRASI krem köpüğünün kurutul
masından yapılmış olması cilde kadi
fe gibi yumuşaklık ve beyazlık verir. 
Cildi besler. Bugünden itibaren mem. 
leketimizln maruf ıtnyat mağazala
rından ve eczanelerinden arayınız ve 
bir tecrtlbe yapınız. Mutlak VOG 
KREM!. VOG PUDRASI'nı kullanı
nız. 18 profesörün keşfinin ehemmi
yetini göreceksiniz. Hazırhklı Davranınızı 

G 
Dr. llISAN SAMl--111. 

GONOKOK ASiSi 
Belsotuklufa ve lhtilltlanna lrnns 

pek tesirli ve taı:e aşıdır Oivanyo 

ıu Saltar Mahmut türbesi No ı 13 

Sahibı: Alımet t:min \ ' AL!\IAN 
Umumf Neşrlyab ldare Eden: 

8. SALİM 
Gazetecllik ve Neşriyat Tilrk Limitet 
~irketi. Basıldıe-t ver TAN matbaası 
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Yağh, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece 

KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
H A S A n lamlne ve markaaına dikkat. 

HA S A N D E P O S U : lSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOOLUı BEŞİKTAŞ. 

En bakansız diş

leri bile kısa za. 
manda temizler, 

inci gfba par-

latır, hiç karar
mıyan bir beyaz. 

bk verir. 

RADYOLIN 
Gttnne iki defa lrolla.nılmab 

ve dişler onunla bol bol fır~ . 
la.ınalıdır • 

Daima 

RAOl~tiN 

, iFLAS SATIŞI . 
Istanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Bir müflise aid olup Beyoğlunda istiklal Caddesinde Sakarya sine
ması (Eski Elhamra) ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilen 

Yünlü, ipekli ve Pamuklu Manifatura 
Eşyası ve Kadın Çorap ve Çantaları 

10 Mayıs 937 pazartesi gününden itibaren perakende suretlle satıla
caktır. Satı& sabah saat 9 dan başlayıp akşam 19 a kadar devam 
edecektir. 

........ ' 
KANZUK SAÇ BOYALARI 

JUV ANIIN ı:~~ 
Kumral ve siyah olarak \ 
iki cinsi vardır. Ter ve -?:.# ' 

yıkanmakla kat'iyyen 
çılanaz, tabii renk ve • 
ren tanınmı, yegi.ne 
sıhhi ıaç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu· lstanbul 

Klişeleriİıizi TAN ÇlNKOC RAFHANESl'ne 
ldara eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

. . 
verınız. 

FIRSAT! KAÇ!RMAYINlZ'. 
Beyoğlunda Tokatlıyan ()teli 

karşısında 231 No. 

Tuhaf.ye Mağazasmda 
KAT'I LIKIDASYON 

bütün stoklarını 
HAKlKt %40 TENztLA TLA 
elden çıkarmağa ba.şlamıfU!'· 

15 gün devam edecektir· 

ısıanbul l\Omut'" nlığı ~atıP 
alma "omisyonu ilAnıarl 

Haydarpaşa hastanesi için 
kilo yoğurt kapalı zarfla alına . 
!halesi 17 Mayıs 1937 pazartesı 
n Usa.at 15 de yapılacaktır. .M 
m~n tutarı 8100 liradır. Şart 

her gün öğleden evvel komisyonda 
rülebilir. isteklilerin 608 liralık 
teminat makbuz veya mektup 
2490 sayılı kanunun 2-3 maddel 
yazılı vesaikle beraber belli 
de ihale saatinden en az bir~~ 
veline kadar teklif mektup.ıaı· 

Fındıklıda komutanlık satınalIJl6 
misyonuna vermeleri. (2446) 

• • • 
5~ Haydarpaşa hastanesi için 4 

kilo sUt kapalı zarfla satm aııııacJ 
tır. !halesi 17 Mayıs 1937 cuma 
nU saat 15,30 da yapılacaktır· 
hammen tutan 5475 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden . 
komisyonda görlllebilir. Iste.k.lll 
411 liralık ilk teminat makbUZ :: 
mektuplariyle 2490 s~ kd t 
2-3 Uncu maddelerinde yazılı v~ 
beraber ihale aaatliıClen en az b1~ at evveline kadar teklif mektup 
le Fındıklıda komutanlık sa 
komisyonuna vermeleri. (2447) _______ _, 

ıstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı llAnları 

3 Kor birlikleri ihtiyacı için l<• 
zarf ile 88 ton benzin alınacaktır· 
na.kasası 21 Mayıs 1937 cunıa P 
saat 16 da Çorluda Kor satmaltıl8 

misyonunda yapılacaktrr. Evsaf 
1
, 

şartnamesi İstanbul ve Ankara ıııi' 
vazım Amirlikleri satın alma kO ,ı 
yonlarında ve Çorluda kor satıJ2 t,I' 
ma komisyonunda görülebilir. ~ 
minat miktan 2250 lira olup IJl s, 
kasaya iştirak edecekler kanuıııJJI lP' 
3 üncü maddelerindeki belgeıerlt 111' 
likte mezkt1r gün ve saatte korrı 
na müracaatları. (688) (2544) 

•• * ~ 

Kayseri garnizonundaki kıt'atııı ~ 
~ım--------111ıııı. 1 ı• • 1 meklik ihtiyaeı olan 145000 kilO 1Jf • Se ımıye Askeri Satınalma Komisyonu 1Cı1nlar kapalı zarfla eksiltmeye konuı~jtf -

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtutye ve 
malzemesi 

• 
Yeni Çocuk AnalkJopedlst 

~----J 

._ _____________________ _. tur. Unun tahmin bedeli 18850 ~ 

1 - Selimiyede tümen topçu ve piyade alayları ahırlan önünde mü- dır. Şartnamesi kor, satmaınıa ~ 
terakim US ton gübre 21-5-1937 cuma günü saat 15 de açık arttırma. yonunda her gUn görUlebilir· ,; 
yolu ile Batılacaktır. mesi 21 mayıs 1937 cuma gnnU ıJJld' 

2 - Gübrenin tahmini· bedeli 30 lira ve % 7,5 teminatı 2 lira 25 ku- 16 da kor satınalma komilYorı ıJıf 
ruştur. Bu temihat vaktinden evvel tümen muhasebe veznesine yatın - yapılacaktır. nk teminatı 1413 "' 

lacaktır. 70 kuruştur. İsteklilerin belli ~~ 
3 - Taliplerin ayni gün ve saatte Selimiye askerlik dairesinde toplanan satte teminat mektupları ve IJl 

askeri satınalma komisyonuna müracaat eylemeleri. ( ~11) lariyle komisyona müracaatlat'l(·_ ... L4l 
• • • ( 689) 2U'"'. 

Ciheti askeriyeye ait digi kestane doru bir katırın 14 - 5 - 937 cuma 
gUnU saat onda Usküdar Atpazarmda satı~cağı ilin olunur. (2586) - * * * ri tJ/J 

Beher metresine biçilen ede lltııJ• 
kuruş olan 100 bin metre l<&P~ 
kumaş kapalı zarfla almacaktı:~eıd" 
namesi 1525 kuruşa almak ve ~ ıO' 
rini görmek istiyenlerin her ~ 

Olwlet De11lryollar1 wı llmanlar1 l•l•lmt U. idaresi llialara 

• • • 
Muhammen bedeli ( 42000) lira olan 100 ton UstUpU 24-5-1937 pazar

tesi günU saat 15 te kapalı zarf usulti ile Anka.rada. idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-~936 gün ve 3297 No. lu nüs
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara, Izmir, Haydarpaşa, Adan& vezne-
lerinde satı:lmaktadır. (2529) 

misyona gelmeleri. nk tenıio.a~~ 
tan 15950 liradır. !halesi 25 ~ 
937 salı günü sa.at 11 dedir· .,,,,,, 
kasaya gireceklerin 2490 sa~e ~ 
nun 2 ve 3 No. lu maddelerlll IJltıJJ' 
1ı vesikalan ilk teminatları ue ttıl~ 
te teklif mektuplarını ihale aa& ,ı. ~· 
en u bir saat evvel Ankaradsuııs 'fi" 
Veklletl satmalma ıwmisyon 
meleri. (692) (2568) 


