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.__I _H_A_FT_A_D_A_B_i_R_ı 
DİNLENE! DİNLENE! 

YEMi MEBUSU 
Yazan: 

il 

Yaz.lığa g~tUc. Galiba biraz er. 
kence oldu. Çünkü gün~ yetim ma.. 
aşı gibi Uç ayda bir görünüyor. Ha
valar da borçlu nefesL 

Y eşllllk örelim dedik. Gerçi her 
taraf yeşil, lildn paltolar bir (UtL 
mas) kadar özleniyor. 

Buna rağmen vapurlarda serinlik 
anyan a~U yolcular eksik de
ğil. 

B. FELEK 

iki ihtimalden blrlsl Ya bizim 
halkm böbrt"klerl A vrupalılannkt 
kadar işlemiyor. Yahut işliyor da 
hususi kÖ§elerl kirletiyorlar. Gerçi 
ehemmlyet3lz görünür amma sıh
hat bakımından ~k önemli blrşe.y
dlr. 

s 
Reyler ittifakla Parti 
Namzedine Verildi 

Büyük •air merhum Abdülhak Hlmitten açılan mebusluk içitl 
dün aabah Oniveraite konferanı aalonunda intihap yapılmıft~· 
Rey aandığı, ıabahleyin merasimle Belediyeden alınmıt ve Oııı
veraiteye getirilerek mebua intihap teftit heyeti tarafından ~ 
panarak mühürlenmittir. 

.-----------~------~-------Evvela t Eminönü ve Fatih/ 

Anlamadığrm eeylerden biri de 
budur. Kapalı salonların pencerele
rini ancak herkesin sıcaktan bunal
dığı me\rslmJerde açabiliriz. O da 
cereyan yapmamak için. k.arşılıkh 

olmamak §artiyle. 
Dün aJ<,&m yine poyraz tarafın. 

daki pencereyi &Ç11111 ve önüne o. 
ıtunnu, iki kadınla terli gelmiş bir 
yolcu arasmda münakaşa oldu. 
l' oleu, kadınların pencere)i kapa
malanru istedi. 

Aman geçende §U tevkifhane ka
çakları baklanda yazdığnn bir bent 
te "muhabirler onlarla yalruz gldl
Jen yerde onuştuJar,, diye gazeteci. 
lerln firarilerle ayakyolunda ko
nuştuklanna işaret etmiştim. lz. 
mirden bir doktor karllm bana 
gönderdi~ mektupta lmıirde eski 
fakat iki kisilik bir helaya rastgel· 
diğinl yazıyor \•e bmıun sebebini an
hyamadığını söylüyor. Herhalde 
bir keramet sahibi adam yaptırmış 
olsa gerektir. Zira oraya uk gldlli· 
f ln sebebi "hicap,, idi. Halbuki ona 
gellnclye kadar neler var ki gtinün 
telakkileri onlan utanç kontenja
nmdan çıkarmıştır. Ola ki yavat 
yavq biz de ah,mz. 1 O sene evvel 
eşek IA.fnıı ''hA.,A. huzurunuzdan,, 
sözü olmadan ıöyliyemezdlk. Bu· 
gUn meclislerde müzakere zemlnl 
olmaktadır. 

Dünkü mebuı ıeçimincle reyler atılırken 

müntehibi aanileri aalona ıelmi9· 
ler ve salondaki yerlerini almıt
lardır. Saat dokuzdan itibaren 
reylerin atılmasına ba9lanm11, ilk 
defa reyini Cümhuriyet Halk Par 
tiai Fatih Batkanı B. Hüaamettin 
Fazıl kullanmı9tır. 

Dukkanlarda 
Teftis 

- Hava alıyoruz. Cevabmı ver
diler ve avuçlarındaki kabak çekir. 
deklerini ~~ıtır ~emekte devam 
ettiler. 
Adamcağız: 

1 - Terliyim, basta olacagmı ı aı.. 
yecek oldu. 

Bir tanesi: 

- V3Uyorsaıuz samur ktırk gtyt. 
nlz! 

Gibi snlu bir cevap verdi. Adam 

tahammUJUnU kaybettl.Ağmıa gele
ni söyledi. Doğrusu dediği llflan 
buraya nakledemlyeceğlm. aınına o. 
nun da benim de içim ferahladı. 

Kadınlar da pencereyi kapadılar. 

Canım efendim! Hi.ll rilzgh gelen 
yerlerin kapanması llzan geldiği 

kaidesini kavnyamadık mı? Bun. 
ııJ şey! 

Dün aqamld mttnakap pek ho
ıurna gitti. Millette münaka§a .ka
blJlyetl olduğunu g~termesl yö.. 
nünden söylenUecek bfrtey olduk. 
tan b&§ka vapurda \Ult geçmesi. 
ne ve yorgun bir sürü ada.mm blru 
canlanıp dirilmesine sebep oldu. 

• 
Tünelde bir tane vardır. Oradan 

tramvay yoluyla Galatasaraya ka
dar yok! Orada da sokak içinde bir 
tane \'&J', Sonra Takıdme kadar 
yok. Takslmden Harbiyeye kadar 
yine yok. Halbuki bttyük şehirler. 
de hele Parlste adım ba§mda bir 
tane vardır. MUballğa olmasm 
amma 1 oo _ 150 metrede bir piya
de kaldmmmm dıt kenannda bir 
eu dökme ki>§ktt görünUnttz. 

Halk İçin 

Kitap ve 
Resim 

~ek dedim de hatmma geldi: 
Hayır sahiplerinin hlmmetlle eşekler 
yttkltt olarak mf'.nı.lekettmlzde artık 
ec.n~bllerln gözleri önUnde gezml. 
yeoek ve onlum bizim hakkmmda 
yanlış zanlar beslemesine sebep o
Ianuyacaklar. Artık eşek sn1:mda 
yük ta§nmyacağız. Uldn bizim ma.. 
hallede yqh ve fakir bir adam var. 
Dd eşekle su taşır ve onunla geçi
nir. Şimdi eşek yük ta§nnaktan 
menedUlnce bu adam 8tıyu nasıl 
taşıyacak ve ne Ue g~lnecek. 

- Bbı onu dUşUnmeytz ! Umnmt 
htlldimler, hmmst menfaatlerin ö
nlinde lrkllemezler. 

Doğru söz. JAkin bu adam eşek. 
lerl ne yapacakf Satsa kimse al
maz. Sokağa bıraksa belediye ceza 
keser, k688e ~ et kesti «Uye hır
palarlar, zehirlese, Hlmayel Hay
''8.D&t cemiyeti he.men üstüne atılır 
ve herifi pataklar. 

Şimdi ne olacak bu eşek ve eşe. 
ğfn sahibi!! Bir türlü halledeme. 
dim. Acaba diyorum. Belediye bir 
yerden bir tahııııl!'Jat bulsa da bUtün 
hfzmetten kalmı' eşekleri satın alsa, 
Hem hayvanlan, hem de sahipleri
ni sefaletten kurt.armı!J olur. Ukln 
ya belediye, bu 4000 ~eği ne ya. 
par! 

Dert oldu bana eşeklerin akıbeti. 

ı Abideler 
Meydanı 

Açılacak 
Köylerde ve kasabalarda genle halk Yeni yapılacak adliye sarayı ile ar-

tabakalannm okuma ihtiyacmı kar- keoloji mıntaka meydanının vaziyeti 
9ılamak, muzır ve nıh!UZ eserlerden hakkında mUtehassıs, B. Prost tara.
halkı kurtarmak ve ayni zamanda frndan bir rapor hazırlanmaktadır. 
halkm milli ve killtürel terbiyeleri 
tlzerinde müessir olmak için yeni halk Bu rapor, ilk projeden ayrı olacaktır. 
hlklye ve romanlan yazdmlacaktrr. Bunun bir sureti Adliye VekAletfne, 
Dahiliye Veklletl, memleket edip ve diğer bir sureti de belediyeye verile
ressamlarmı bu yolda vazife bqına cektir. 

eağrrmakta.dır. Rapor e!aslarma glSre, evvelce ha-
Df ğer taraftan bu teşebbüste res - zırlanan projede bazı deği§iklikle:

Bamlara düşen vazife de, hemen h~r yapılmam muhtemeldir. Bu deği§ik-
kahvehanede amlı duran, fena çlzıl- l'ltl ta.allnk etmemektedir. 
mi§ halk resimlerinin yeniden yapd- 1 er, esasa k da de 
malan veya basılmalarıdır. Ahırkapıdan Topkapıya a r . • 

Bu işlerle alAkadar teşekküllerden vam eden arkeoloji ın:ntakasma Kil· 
.eçilecek bir jUrl heyeti, eserleri bir c;ükayasofyanm mUhım bir knmımm 
aeçmiye tAbi tutacak ve kazanan ya- da sokulması muvafık görlllm~tUr. 
zıların her formasına 50, resimlerin Eski Ticaret mekteblle Sanat mekte
beberlne de 100 lira verilecektir. bi de dahil olmak Uzere yapılacak is-

Bahk Komisyonu 

lıe Baıllyor 

timllkler için etütlere başlanmı§tır. 

Şehrin Sultanahmet - Ahırkapı -
Küc;Uk Ayasofya - Topkapı sahası, 

tarihi lbldelerle aUslU genlı bir mey-

Yalancı Kuduz 
Hastalığına 
Rasiandı 

Kuduz hastanesi Baş doktoru bak. 
tlriolog Zekai Muammer Tunçman 
memleketimizde şimdiye kadar hiç 
görUlmemiJ} yeni bir hastalığa rast
lamıştır. 

llınt adı "Anjezky., olan bu hastalı 
ğa "yalancı kuduz,, adı da verilmek
tedir 

Bay Tunçmanm dediklerine göre 
bu hastalık saridir ve insanlara da 
geçebilmektedir. Şiddetli bir k~mtı 
yaptığı için, ilk bakışta UYl!% da sa
nılabilmektedir. Yalancı kuduz has. 
talığı, inıııanlara ısırma suretile değil 
de, bu hastalığa tutulmuş lbir hayva 
nm kanını emmiş herhangi bir pa -
razitin ~ılamasile geçmektedir. Has 
ttalığa bir kere yakalanan muafiyet 
kesbetmekte ve bir daha yakalanma.
maktadır. 

Doktor Zekll Muammer Tunçman 
yakında Türk (Mikrobyoloji) cemiye
tinde bu hususta izihat verecektir. 

Maslak Yolundaki 
Son Kaza 

Evvelki akşam Maslak yolunda 
vukubulan otomobil kazMma dair 
şu tafsilatı aldık: Doktor Fahrinin 
kazaya uğruyan otomobili hendek U
zerine ta.rnamile b&JJaşağı vaziyette 
dUşülll.f ve tekerlekleri havada kal -
mıştır. İçindekiler camlar kırılarak 
çıkarılmıştır. 

Bundan sonra civardaki kibrit fab 
rikumdan yardım iatenmit ve Ka
mn ustanm idare.si altında gelen a,.. 
mele hiçbir vinç ve Alete ihtiyaç gör 
meden az bir zaman zarfında otomo
bili tabll vaziyette şoseye çıkarmıya 
muvaffak olmuşlardır. Otomobil Şiş· 
liye kadar çekilmiş, Hasar hep üst 
kısmına ait olduğu için kendi kuvve
tile garajına gitmiştir. 

Bu kadar ağır bir kazayı bu kadar 
az bir yara ile atlatan doktor 
Bay Fahriye ve di§Çi Bay Va
mık ve ailesine geçmiş olsun derli. dan haline aokulacaktır. 

Ballklarmm .zenginlifile m~hur de- •ı• 1 
nizlerimizdeki hazinelerden bakkile lıtanbul Ayakkabıcılan Nafıa Vekı ın n 
tııtifade için, Ticaret odasında Uç mü- 1zmire Gitti Te+k·ıkleri 
tehasımıtan mürekkep olarak kuru· tif1 
lan komisyon bugünden itibaren Ti- Istanbul Ayakkabıcılaı: ko~per:8 . 1i B. Ali Çetinkaya, Es-

k'kl rl azasından bir heyet lzmıre gıtmıştır. Nafıa Veld 
0 

. . a.ret odasında toplanarak tet ı e • ki h"rd 
1 

ite gitmiştir. enız ıs-
- başlıyacak, balık av usullerinin ve Orada bir eube açılmak istenmekte- §e ı en zm 1 . hattı ve De· 
....., dir. Bu eube Istanbul kooperatifine tikametinde uzatı 8:1 yenı . ~cfllğintn mlahı ~relerini a- bağlı olarak çalışa.ca.ktir. rince silosunu tetkık etml§tir. 
rqtıracaktır. 

Jstanbul Erkek Llsestndet 
talebe ta.rafından dün güzel 

bir müsamere verUdJ ve her 

sahada l)i yetiştikleri pek bel
li olan liseli gençler çok mu
\-S.ffak oldular. Gençler bil. 
ha.~sa müzik ~·e temsilde, lnki. 
pfa çok müstait birer kabili
yet olarak göze çarpıyorlardı. 
Resim müsamereye iştirak e
denlerden bir kısmını 2'ÖstP-rl. 

Şehir içinde 
Nakil işi 
Nasıl Yavılacak 

Sulama 
Tetkikleri 
lamam 

, 
Defterleri 

ÇarpıJtdar 
Şişhaneden Beyoğluna çıkmakta "" 

lan Mehmedin idaresindeki 2464 n1I" 
· maralı otomobil, Lunapark gazinoell 

önünde e<>för Fethinin idare ettlti 

2037 numaralı otomobille çarpı§lll~~ 
tır. Her iki otomobil de ebemmiYe 
hasara uğramı§tır. 

Para Topbyan 
Sahte Memur 

Orta ve Garbi Anadolunun !!!ulama 

Beşikt&tta koltukçuluk yapa.il; 
mi, kendisine temiilik memuru at 
vermie ve QÖp parası toplamış, fa~ 

· · · kiki h 1 kl b' yakalanmıştır. ışleri ıçın tet er ve azır ı ar ı-

tirilmi§tir. 30 milyon lira .&arfile mey ---=_==_=-_-_ .... _ .. _-_-_-_.,..-:~ 
........._ WWU~4 

dana getirilecek olan tesisat Ege de- 1 Ar 
nizi havzasında Bakırçay, Gediz, Kum B RK ~ 
çayı ve Büyük Menderes nehrllerile SATIRLA 
Adana havalisinde Seyhan, Ceyhan, ıı" 

A dllye yenileme btiroıunda ~ 
Bürdan, Göksu, Malatya civarında kim Bayan Suat Berline ,,.~ 
Horata, Tahma. ve Derme, Karadeniz mlştlr. Orada hukuk doktoruoıı .,,_ 
mmtaknsmda Yeoilırmak, Kelkit ve ktir rece • 
Konya.da Şeller gibi bUyUk sular Uze. e 
daki bataklıklar kurutulacak, cetvel- p rag Seflrlmlz B. Yakup ~ 
rinde vUcude getirilecektir. Buralar- on be& gün mezuniyetle şeııı" 

tstanbulun mUstakbel §ekli bak. ler açılacaktır. mlze gelml§tlr. 
kında tetkikler devam ediyor. Şehrin • 1 • .,..-
münakale işlerini dUzeltmek mese _ Kendiliklerınden lk S anayl Birliğinden oır neyeı, Jle-
ıe.si bu arada ilk defa olarak gözönü- • gün Ankara ya gidecektir.~ 
ne alman i§lerden biridir. Tahsil Yapanlar yet, istihl&k \'ergllerlnln ti.dili 
Ş hrin tabii ., kl' ki · t kmda temular yapacaktır. 

e ... ye l ve es mşaa a nk tah ·1 da bulunup ta hiç • 
göre Beyoglu Yakasında büyUk cad. b' kt ~- yqmd etmeden imtihan L iman l•letm-ı mUd"-" B. ııao:~ 1 çılması "h' .1. ıl ır me euo evam , ., _. w.u 
de er .a 'mu ı myenı ileler yap k ilk kt tahsili -hadet- fi Trab d Jacak y ması ımklnr Yoktur.Evvelce de yazdı. verere ' m~ .ep . - zon a yapı dilJJ 
... gibi Bey "'l t f d t namesi almak ıstiyenlerın bu hususta tesisat işini tetkik etmek üzere gımı.z t ' 1°g u ara m a 

0 
omo- mahalU nahiye müdürlüklerinden bir Trabzon& gltml•tlr.~ bil e ramvay ar 'd' d- .. ~ ~ 

v d ayr ın gı ı3 v~ on~§ est· tasdikname almaları icap ettiği, vila- ~.__......,.._.._.. a 
nasın a ı ayrı caddelerı takıp e - yete bildirilmi3tir. ~ 
meleri kabul edilmişti. Ayni vaziye- ~ 

tin köprülere de teşmili düşünülü. tıi ~· ~--a.D•HAQt-
yor, yani Beyağluyla İstanbul yaka- -... -ı... ı~ ~ ~T4 .....,. 
sı arasındaki tramvay seferlerinin - .. • - - .. -

giderken Galata köprüsünden, gelir- 117 Mayıa 937 J Bugünkü hava: AÇIK 
ken Gaz.i köprll8Unden yapılması hak PAZARTESİ ~ 

]mıda~. ~ir tuaVVUr üzerinde tetkik Ye,ilköy Meteoroloji ~tasyoİıun - ts inci ay Gün: 31 Hı.zır: 12 
ıere gınşilmi9tir. Bu esu kabul edi- dan alınan malQmata göre, bugün Arabi 

13
M Rumi ıs53 

lirle belediyenin yakmda işletmlye yurdumuzda havanın bulutlu ve bazı RebiWevvel: 6 Mayıs: •O 
~ mrntakalarda kapalı olm 1 bqlıyaca6. otobUslerin de tramvaya larm değişik iatikametle Güneş : 4,41 - Oğle: 12. 

0 zıt olarak gelirken Galata köprilsUn· muhtemeldir. ikindi: 16.07 - Akeam: 19~ 
den, giderken Gazi köprüsünden ge- Dünkü Ha Yataı: 21-13 - Imsak : :.._,__ 
çirilm~i cihetine gidilecek. bu suret- ouiı. hava, bulutl ~· ıJ. 
le nakıl Va.sıta.larmdakl izdiham da Rüzglr Şimalden aaatt etre, ha.rOet en çok 1~, e.n: 
önlenmiş olacaktır. süratle eamiştir. Barom 11.ntigrad olarak kaydedilmIŞ • 
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t.iUliAREBEYE 

oç hu Gelince ... 
~de buı kfunet tayYaresinin Asilerin 
ltı cı ttladd~ Sabinanigo'dald patla
' ettı~r fabr!.lcasmı bombardı 
\oe Ul'fYetçi ~enilmiştir. Ayrıca 
ltlı ~Ue&ca•d fılol~rın da Saragosse 
tid l'ip ettikl aki l~ı askeri hedeflerini 
~ile Cepheain~rl bıldirilmektedir. Mad 
"e ri bir nıı: ise, cllmhuriyetçiler, 

'l'aıt kaıa tar geriye püskUrtmUş 
llnuşlardır. 

l!,.,, .. ~ BlR HARP 
'-~jan 
til bUdil'd· w~l'rl.ın Durango muhabi-

Kabine 

Tokyo, 16 (A.A.) - Asahi gazete 
si, B. Ciano'nun mecliste yaptığı ve 
Japonyanm İtalya • Almanya blo • 
kuna iltihak edeceği intiba ve ümidi
ni veren beyanatını protesto ederek 
diyor ki: 

"Japonyanrn, Italyan ve Alman hU 
kümetlerile mukareneti daha ziyade 
takviyeye müsait ideolojik hiçbir \t. 
tifakla asla alaka.dar olmadığı.nı ilan 
etmeliyiz. 

·-----

l ıngiltere imparatorluk Konle
ran•ında Kanada BQfvekili 

Mr. Mackenzie King 

Londradaki Konferanstan 
Çok Kuvvetli Kararlar 
Çıkacağı Söyleniyor 

Mütecavize Karıı Derhal lktısadi 

Zecri Tedbirler Ahnması Konuşuldu 
Pariı, 16 (A.A.) - Gazeteler, Londrada aktedilen Büyük Bri

tanya imparatorluk Konf eranaımn ehemmiyetini kabul ve teslim 
etmektedirler. 

Echo de Paris gazetesinde Perti • .---------,-----

nax diyor ki: y h d•ı 
"Milletler Cemiyeti, büyük bir rol . a U 1 e re 

ve ihtimal kendisine kalml§ olan ye
gane rolil oynamıya davet edilmiştir. 

Karsı , 
Almanya 

Bu cemiyete bü~lln hUkUmranlık 
fıaklarma sahip olarak iştirak eden 
dominyonlar, muhtemel bir mütaar
nza karşı alınacak iktısadt zecri ted. 
birleri otomatik olarak tatbik etmek 
mecburiyetindedirler. 

-----------·---. BUyilk Britanya, cemiyet mukave. 
c:'. lanamesinin on altıncı madde.sinin 

Berlin, 16 (A.A) - Yeni Almanya 
tarihini vücude getirmiye memur mil 
li enstitünün Yahudi meselelerini tet. 
kik eden şubesi ilk içtimalarmı MU
nih'de Yahudi aleyhtarlığı hareketi
nin alemdarı ve Frankonya Nazi şefi 
Julius Streicher'in iştirakiyle akdet
ıniye başlamıştır. 

r ransanın teyit edilmesi neticesini istihsale mu-

l .that'a""t vaffak olacaktır. Yoksa Büyük Bri-
tanya lmparatorluğunun eczası ara. 
smdaki irtibat, bir ihtilaf vukuu ha. Ve ıhracalı Iinde, çok daha fena bir vaziyete dU 
şecektir.,, 

Mücadele Edecek 
Detroit, 16 (A.A.} - Otomobil a

meleleri sendikası Ford müessesele
rinde çalışan memurları gelecek haf· 
ta teşkilft.tlandıracağını bildirmekte
dir. Ford elindeki bütün vasıtalarla 
sendikalarla mücadele edeceğini be
yan etmektedir. 

Le Populalre, diyor ki: Londra'da 
ittihaz edilen kararlar, yalnız bU -
yük Britanya imparatorluğunun de
ğil, ayni zamanda Avrupanın ve ci
han sulhunun istikbalini tayin ede • 
cektir.,, 

Ami du Peuple gazetesi, diyor ki: 
"İmparatorluk konferansının Lon

dra müzakerelerinden kuvvetlenmiş 
bir halde çıkacağım şimdiden tahmin 
etmek caizdir. Bu konferans, hali 
hazırda sulhu uaştıran başlıca kuv
vettir . ., 

HUkiimetin himayesi altında tesis 
edilen bu şube üçüncü Reich'in resmi 
Yahudi aleyhtarlığına fenni bir temel 
temin etmek maksadiyle çalışmakta. 
dır. Şube ayni zamanda Yahudiliğin 
bütün dünyadaki felaketlerin mUsebbi 
bi olduğunu isbata çalışan Alman ve 
ecnebi Yahudi aleyhtarlarını aza kay 
detmiye uğr~maktadır. 

Danimarka 
Kralının 

Yirmi Beşinci 
Ylldönümü 

Moskova Radyosunu 
Dinledikleri için 

Mahkum Olmuılar 
Hamburg, 16 (A.A.) - Eski ko - Kopenhag, 16 (A.A.) - Kral Kris-

münist partisi azalarından bir kaçı tian tahta çıktığının 25 inci senesini 
Moskova radyosunun neşriyatını din- tesit etmektedir. Bu münasebetle bU
Iedikleri jçin 2 seneden altı seneye yük şenlikler yapılmakta ve tertip e
kadar muhtelü hapis cezalarına mah- dilen merasime kral ailelerlle muhte
kiim edilmişlerdir. Moskova radyo neş lü halk sınıfları iştirak etmektedir. 
riyatuım dinlenmesi mahkemece "dev 

Irak Hariciye letin emniyetine kal'§ı bir suikast ha- Okyanus Devletleri 
zırlığı,, addedilmiştir. 

Nazırının Duyguları Anlaııyor mu? 

- --· ~--

s !::--==~ 

El.EK. 
Tarife Hırsızlığı 

Yeni bir hıl'l!lızlık şefettlm. Gayet 
enteresan ve son derece tuhaf. Bil' 
kısmı nakil müesseseleri kendi kendi
lerini çalıyorlar. Bakınız nasıl: 

İsim tasrlhine IUzwn görmeden 
anlatayım: Farzedellm ki; B ve O 
mevkifler arasında l llyen "\'88rta her 
on dakikada bir kalkıyor. Yahut her 
saat ve yanın saatte bir hareket edL 
yor. Bu "\'8.sıta her hareketinde iki, Uç 
hatta beş dakika gecikiyor. Böylellk· 
le on seferde 50 dakika ediyor, ve 
üç seferde bir, arada bir sefer 
oynuyor. Nafıaya, iktisat veklletlne, 
tarifeler kamlsyonuna tarlteler gös. 
terlldiğl zaman her giln 80 - 40 se. 
fer yaprldığmı görenler sonradan bu 
va."rtalarm kifayetsizliğinden §ikiyet 
edilince; 

- Allah doyursun gözlerini! Diye 
ballan aç gözlülüğüne hükmedecek 
olurlar. Bilmezler ki; o tarifelerin 
içinden hergün u~ dört, beş servisi 
yedirilmek suretile hazf olunur ve gft. 
ya bununla kiredillr. Deniz aşın o
lan yerler l~ belki: 

- l·uze yüze gl'!:ecek değiller yat 
Şeklin.de bir teselli bulunabilir am
ma ayakla gidilecek yerlerde halk, 
haddinden ve resmi miadından fazla 
geciken vasıtalara karşı haklı bir in· 
fial duymaktadırlar. 

Bilet ücretlerini tetkik ederken 
bir de bu tarifelerin sadakatle tatbL 
ki !:a.relerl dil. Unlilse hiç fena olmaz. 
lş sıkı tutulursa izah ettiğim tarife 
hıl'!lrzhğmm önüne geçUmi3 olur. Ger
çi ~lman mal bizim değil amma ada. 
mı da enayi yerine koymanın Alemi 
var mı ya?! 

B. FELEK 
BakırköylU okuyucumuz B. Vefik: 
Taltifkar mektubunuzu ze\'kle oku

dum. Ooşmufj olduğunuzu görerek 
yaşmı7. hakkında - lehinize - hti
kUmleMe bulundmn. Gen~inlz mu.. 
hakkak. l'aş~a. olmasa da karakter 
ve nıhunuz genç. Ne mutlu! Bütün 
gayretinizi bu gen~llğl kaybetmemJJe 
sarf edin? 

Dört se\'gilinizin tlçU için bir şey 
diyemem. Likln 80DUDCU8UDU iyi in
tihap ettiğinizden emin mls.lııfz ! f 

lnzi\'a hayatı aUrmek hakkmdakl 
fıklrlerlniz tarihin her devrinde in.. 
sanlarm ufıUnetten umklaşmak için 
başvurduğu yegane mücerrep çaredir. 
Lakin durun bakalım! O kadar ça.. 
btık münkesir olmıya hacet yok t İyi 
düşündüğünden emin olanlara mah. 
sus sebat ve ytlmazlrğı sizde görmek 
lsterıııem beni hoş görür müsünüz! 

"Bir yerdeki yok nağmenl takcllr 
edecek gfış" 

Tft.Zli'l nefes eyleme tebdili mekln 
et!" 

Diyenlere katrşmuyahm. Hilrmet 
ve muhabbetlerimle. 

.S. F. 
t41 er'. l'ata ~~ göre, climhuriyet
le~tı.l llddetıi ~açlarmdaki mev 
~ ~ terk bır savaştan sonra 
~~~~ek zorunda kalmışlar
h ltı ~ adar uzanan Yata ya 
tı~lYet nco askerlerinin çok e
~~ı:ı. ha"el'dikleri bir saha oldu
.. ~ "e tsurp· burada gayet çetin ol-

Mısır Tahvilinin 

Yeni Keşidesi 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde Uç fa

izli ve ikramiyeli :Muıır Credit Fonsi. 
er tahvillerinin dünkü çekilişinde: 
1903 senesi tahvillerinden 674,807 nu
mara ile 1911 senesi tahvillerinden 
153,859 numara 50 şer bin frank ik
ramiye kazanmışlardır. 

Yunanistanın yeni 
Bağdat, 16 <TAN> - Şehrimize Washington, ı6 CA.A> - Hariciye Kömu··r Serg·ım·ız·ın 

dönmüş olan Hariciye Veziri, Naci Tayyareleri Nazırı Hull ile Bahriye ve Harbiye 
Elasil, gazetecilere şunları söylemiş· Nezaretleri memurları, büyUk Okya. Ka d v 
tir: Atina, 16 (Hususi) - Yunan va- nus devletleri arasında bir ademi te- zan ICJI 

."lt"- erın d" 
'"'

1 lttaıue 0~t kilometrelik bir 
h, .. _- lrtena netıcelenıniştir Bu 

"-Türk misafirperverliğinin ve pur mücehhezleri Yunan ordusuna el- cavliz misakı akdedilmesi hakkında Muvaffakıyef 
~rk dostluğunun tesir ve heyecanı Ii bin Ingiliz liram kıymetinde altı Lyons tarafmdan Londrada yapılan 
ıçındeyim. Duyuşlarımı ifade edecek bombardıman tayyaresi hediye etmi- teklifi tefsir etmekten içtinap etmek Ankara, 16 (A.A.) - Nürenberger 

w~ ca. Ve M . 
'1ıı ~ arurl arasında bu-

kelime bulamıyorum.,, ye karar vermişlerdir. tedirler. Zeitug muhabiri Enternasyonal kö

t~~::!:~~;:: Yakın Orta Şarkta Q~ ... ..;1 kuvvetlendirmekle ve 
.._, ernıc.· rdır. 
~ lia'-o !:r haber verildiğine gö- ARAP BffiLlGt VE tNGtLTERE: [ ........................................................... , .. , ... , ...................................... ·~•M• ............................ , .. , .. , ................... t. ........................... _. ·ı 

~h~ Pek Indaki savaşm son --lra.k--.-S-u_u_d_i_.Ara_b_IB_tan __ v_e_Y_em_e_n_ YAZA ÖMER RIZA OQI"-
~ \7A_~da başlıyacaktır. arasında bir ittifak muahedesinin N: ':7RUL 
l\ı, T • -~1: ~'YI BOMBA- "Prlmak "--re oldu..;. .. nu yazmıı,. •• •'' ' '• '• • '• • •' '•'' •' • • • ' • • • • • • • • • • • • • • .._ • • • • • • -lrlllı~ ~~ ~- uı.c ~.... ~········· 

~i bo ~ layY tık. Irak namına Yemene giden bir tlrnaıı za.lJ olmaıru"tır., diyor. düğü anlaşılmamıştır. Fakat me. 
~lltı,,. Jtıl..._ •• &.releri Valancia şeh- he,vet lmam Yahva hUkfi.meti ile aelenln yak d t "<4\lıı -.ı"'Qınıan d ., ., FtLlSTtN MESELESİ. ın a ister istemez or-ll'' e lebep e erek 30 kişinin temas netle.esinde Yemenin de bu -::-::-------· taya çıkacağı şüphe götürmez. Fa-
~ Elebıe obuolınuştur. İngiliz se- ittifaka katılma..«1mı temin etmiş ve H aklkatte Filistin meselesi bil· kat na.ıtri çıkacağı ve net.esir 
btıttııı \le li'rans! P&.rçaJan isabet et- bu suretle U~ müstakil Arap devle. tUn Araplık dünyasım ra- cağı hakkmda şimdiden bi-eyy: 
~ cltııı konsolosanesinin ti arasında müselles bir ittifak ak- hatsız eden bir meseledir. Bir ara- lemlye imkan yoktur. ..,. "" 

ı~lta. bir ~~ınlınıştır. di kararlaştınlmıştır. ittifakın Irak hk Filistlnln, biri Yahudi muhacir. Muhakkak olan bir nokta mese-
~ .\tliklld~ haber kaynağı olan ile Suudi Arablstana alt kısmmm !ere, biri Araplara alt olmak Uzerfl lenin İngiltere De Araphk alemi a. 
~ a göre Rabat radyosunun muamelesi tekemmül etmiş oıauğu ild pa~ı:aya aynlmaslle meselenin rasmdaki münasebetler üzerinde 
il(( oıan tlrhl Mungia'dan hareket için yakında Ye.menin bu ittifaka halledileceıij söylenmiş, fakat bu derin bir tesiri haiz olacağıdır, Çtln. 
dtlı:f 1. bir hUkfun kamyonlardan mü- iltihakına alt muamele de tamam· tesviye sureti, ne Araplan, ne Ya- ktl Araplık Alemi, Fllüıtfn davasını 
' l ku'\'\>etı ~tçi kolu Bermev' lanaeakhr. hudileri hoşnut etmedlA'f, ve her mu. benlıMemlş bulunmakta ve bu da-
cııtk\ ~ için b erı tecrit etmek ve Hadlse~i mevzuu bahseden Lon. hitten, her mahfilden lttrazıarla vanm t.esvtyeslnl beklemektedir 
~'Irat ll'eketı u ınıntakada bir hU - dra gazetelerinden biri, bu üç Arap kar§dandığı için, çok geçmeden, • 
~11\ tiddetli ~~Ptn~ya kalkışmıştır. devletlnln de hali har:ırda İngiltere böyle bir t.esvlyenln düşiinUlmedlii MISm VE MİLLETLER CEMt-

ltlltrı. b ır gtille Yağmuru al- De en iyi şerait dairesinde yaşadık- ileri RilrUlmUştü. Bununla beraber YETl: 
~~ ~l ilerleyememiştir. lamu tesblt etmekte fakat daha Araplar da, Yahudiler de Flllstlnln -
~ ~ • 16 (~ ODA sonra "samimiyet beSlemlye ve ba- bu §ekllde kant.onlara taksimi flkrl M ısırda kapitilllsyonlann Ilga. 
~~biri ~~ - Havas ajansı- lmna mö~. Bu yüzden lnglllz- ile mU<'adeleye devam etmektedir· sma alt Montt'Ö rnoahedesl-

'llllJt . ~attar 11 rlyor: Arap dıii~ büyük tl.mitler ler. İngiltere tarafından Fillstlne nln lmzası 'iizerlne beklene•, hayır. 
~~ ~ *>btecek ~ana vapuruna 4000 kurantM Ptj;tln meseleAlnln bu gönderilen tahkik heyetinin raporu h bir hldlse Mısınn Milletler Cemi. 
~l~ "'~ektir unlardan yansı yol dostlulih~ı ihtimalinden en. henüz neıtrolunmadığı l~ln bu heye- yetine girmesidir. Mllletler Cemi. 

'~"'.'.lı: hatta, · dlte eaı,~. , Şimdilik birtakım tin tavsiye ettiği tesviye şeklinin yetinin 26 Mayısta yapacağı lçtt-
· ~etdir. 20 bin ki§i daha tehlike ~eri göze çarpmakta- mahiyeti hakkında bl!'§ey sızınanut mada Mısınn ceınlyet i.ı.alığma ka-

dır. BwılMm :bertaraf eclllme8l lh- ve lnglltere httktbnetlnln ne dttsöıı- bul edileceği ve böylece eemlyetln 

yeniden kun·etıeneceği muhakkak
tır. Mısır dünyanın en mühim ooğ. 
raft merkezlerinden birini 1 gal et
tiği ve ('~ ile Şarkın bulu.5tuğu 

noktada bulunduğu için, çok mü
hlnı bir vaziyeti haiz olan bir dev. 
)ettir. ltaJya - Habeş harbi esna.. 
smda Mısıra alt olan Süvcyş Ka
nalının nekadar sık sık mevzuu hah 
solduğu hala hatırlardadır. Sü,·eyş 
Kanalı bütün dünya~, alakadar e
den bir geçit olduğu \'e Akdenizln 
mukadderatı üzerinde en mühim te. 
lrl haiz bulunauğu için, bu kanalın 

ud sa.hlbl olan de\·Jetin Milletler 
Cemiyetine girmesinin büyük bir 
değeri \'ardır. Bundan ba.,ka Mısı. 
nn Araplık aleminde müstesna bir 
vaziyeti "\"al'dır. Arap memleketleri 
içinde Mısır dere<'esinde ileri olan 
bir memleket yoktur. Ve Mısır muh
t.elif Arap memleketlerinin seviye
sini yükseltmek için hiçbir yar. 
dondan geri kalmamaktadır. Hem 
maddi, hem mane\"İ baknnlarmdan 
mühim bir km"'\·et olan Mısrrm Mil
letler Cemiyeti mehafilinde çok 
g~meden büyük hizmetlere nam
Mt olduğu aP&Slki.rdır. 

mür sergisi hakkındaki intibalaruıı 
şu suretle kaydetmektedir: 

"Genç Türkiye cllmhuriyeti Anka
ra.da ilk enternasyonal sergisini yap
tı. Buna mevzu olarak ta kömUrU seç
ti. Yeni cümhuriyetin endüstrileşme 
hususundaki azmini gösteren bu ha· 
reketini dikkatle takip etmemek mUnı 
kün değildir. Kömür sergisinde mem
nuniyeti mucip bir nokta da Alman 
firmalarının sayı itibarile en başta 
gelmesidir. Fakat asıl hayran oluna
cak tarafı Türklerin bu sergide gös
terdikleri sergicilik kemalidir. Kö • 
mür, aslında estetik olmıyan bir 
mevzudur. Böyle ilmi ve telkini bir 
sergiyi kompoze etmiye yalnız sanat 
bilgisi yetişmez, bir serginin heye -
can uyandırması ve iz bırakabilmesi 
için çok güzel, bedii ve unutulmaz 
hatıralar yaratacak mahiyette olm~ 
sı da elzemdir. 

Türkler, bunda her bakımdan mu • 
vaffak olmuşlardır. TUrkiye ekono
mi bakanı Türk elemanlarla meyda· 
na getirdiği, dünyanın her hangi bir 
memleketinde bir vekili tebcile klfl 
bir sebep olacak kadar gUzel olan bu 
sergiyi dünya efkarı umumiyeslne if· 
tiharla takdim edebilir. Türk dostla· 
rmııza kompliman yapmadan diyebi
liriz ki, bu sergi milletler arası ölçü
de hakikaten muvaffak ve bilhassa 
cok sanatklrane bir eserdir.,, 



===========================~AN 

~ahkemelerde 
_ ......................................... ~. 

lngiltere Krah S. M. 6 ncı George'un 

TAÇ GiYME MERASiMi 
:Yapılan bütün merasim, muazzam geçitler, her tUrlU ihtişamlı 

teferrUatı ile 

Bu 
akşam iPEK ve MELEK 

Sinemalarında gösterilecektir. 

17. 5. 937 ~ 

Rady o 
BugtlnkU Program: 

Ofle neşriyatı: p 
Saat 12,30 Plakla Türk mus~tf ııer 
30 Havadis. 13.05 Muhtelif plll'" 
riyatı 14,00 Son. 

Bir Hırsııhk Çetesi · Nihayet 
MEYDANA ÇIKARILDI Akşam neşriyatı: ~ 

17,oo İnkılap dersleri: Onh'~ 
Bu akşamdan itibaren ......... _ den naklen Mahmut Esat :so, 

tarafından. 18,30 Plakla dans ııı s-_· 
~ a .. ~ ~ry si. 19,20 Afrika av hatıraları: sig.~ 
~~ &.~--.a. Co 1. lahaddinCihanoğlutarafındail~t· 

#----
Üç Arkadaş 
Biribir /erine 

Sinemasında 

lngo:ltere Krah 6 ncı George'un 

TAC GiYME 
Töreni Bütün Tafsilati!e 

Bir Dukkanı 
95 Gun 
Soymuşlar 
Beyoğlu tarafında büyük bir bakkal dükka

nını 95 gündenberi f udalar la ıoyan bir ,ebeke 
nihayet yakayı ele verdi, meydana çıkarıldı. 

Girmişler 
~ MWltafa De Şerif ve Mehmet ad.la.rmda tt9 arb
~ daş arasında dün ailevi bir mesele yüztlnden kavga 
~çıkmış, Şerif, Mustatannı ytlztlne bir yumruk atm1', 

Konferans : C. Halk Partisi P clJ)• 
Fazıl (Sporun fevaidi hak~ııı • 
20,00 Rıfat ve arkadaşları Jt!laf. 
dan Türk musikisi ve halk şat ~ 
20,30 Ömer Rıza tarafından ~ 
söylev. 20,45 Safiye ve arkad ~ 
ta.rafından Türk musikisi ve ~ 
şarkıları (saat ayan). 21,15 daJI ~ 
Tiyatrosu dra.m kunnı tarafın ~ 

ill•••••••••••••••--•••-•••• temsil 22,15 Ajans ve borsa ba~ 

1 

ri ve ertesi gUnUn proğranıt· ~ 

Ölüm iddiası 
Hamalbaşmda Neora bakkaliye mağazası sahibi 

Yani Gonatas, Galatasaray Emniyet Memurluğuna 
müracaat ederek dilkkanmm 3 aydanberl muhtelif 
zamanlarda soyulduğunu ve hırsızın içeriye nasıl 
girdiğinin bilinmediğini söylemiştir. 

~Mustafa da bıçak çekmiştir. 
~ DUn nöbetçi cümıUm~hut mahkemesine gönderl

~len bu üç arkadaşın dlll'U§maJan yapıldı. Netioedei 
~Mustafanm S gUn hapsine karar verildi. Şerifte ywn. 
~nık attığı için 16 lira pa°ra cezuma ~kOm edildi. 
~ 

Doğru Çıkmadı 
Kızılcahamam (Tan) - Çeltikçi 

nahiyesine bağlı Ağçeören köyünden 
Mwıtafa oğlu Mehmet, köfune dön
dükten Uç; dört gUn sohra ölmüş
tür. Mehmedin babası hükumete mü 
racaat ederek oğlunun bundan altı 
ay evvel Ankarada Ziraat Enstitüsü 

Polis Uç gece evvel dükkanda tertibat almış ve ni
hayet evvelki gece, geç vakit dUkkana arka tarafta
ki sokaktan merdiven koyarak giren hırsızı yakala- ~l"l'I'~""'~~ 
mıştır. I 

Hırsız, Lbıbonun fırmmda ptşiricl 1 
olduğunu ve hamurk!r Mehmet, Mah 1 
mut, Mustafa ve Abdillgafurun da 
kendisine yardım ettiklerini söylemiş. 

• ne hizmete girdiğini ve orada bir a-

tir. Fırında yapılan araştırmada çalı-
nan birçok bakkaliye eşyası bulun
muştur. Beş suçlu yakalanmış ve ad. 
liyeye verilmiştir. Yakında suçluların 

muhakemelerine başlanacaktır. 

Koltuğumdan 

Çıkarırım 

Demiş ... 
Dlln dördUncU asliye mahkemesin

c e. nollse vazife başında hakaretten 
11u1,. .ı Yalrup adında birisinin duru~ 
ması yapıldı. Davacı polis, B. Bayram 
§engilndUr. 

Mahkemeye getirilen Yalrup, poll. 
11i tahkir etmediğini, söyledjği sözle
rin karakola davet • edilmesine sebep 
olan kömUrcU Hamdiye mUteveccih 
olduğunu bildirdi. 
Davacı polis, suçlunun karakola gi

derken kibrit istediğini, yok demesi 

üzerine: 
"- Senin gibi polialeri koltuğum. 

ç " lzmitte Esrarengız ıistan tarafından dövülerek çene ke 
O C U g U mikleri kırıldığı için Cebeci hasta-

Bir Cinayet nesinde 65 gUn tedavi edildiğini id-

0 • • • • dia etmiştir. Hükumet doktoru l!:>-
U s u n c e İzmit, (Ta.n) - Zabıta, esrar do- rahim Alp ve sorgu hakimi Mustafa 

1 lu bir cinayetin faillerini araınakta.· Remzi Aktan. bu iddia üzerine kö-

K 
dır. Evvelki gün koyunlarını otlatan ye giderek tahkikata başlamışlardır. 

IZm 1 S bir çoban, taş ocakları mahzeninden Neticede, ölümün darp ve cerhten 

1 •• • fena bir kokunun yayılmakta oldu- ileri gelmediği, Mehmcdin Karaci-

Diln, nöbetçi cUrmUmeşhut malı- ğunu hissetmiJ ve içeriye girin~.e, ~ir ğer vereminden öldüğü anlaşılmış
kemesinde bir tahkir davasına b _ insan başı ile etleri yer yer dökul~Uf tır. 
kıldı. HAdise şöyle olmuetur: a insan kemikleri görmu,, keyfiyeti za 

Nazire adında bir kadın kUçUk ço. brtaya haıber vermlftir. Ta.ş ocakla.- lnönünde Bir Muallim 
cuğu ile beraber sokakta ' giderken rına giden Müddeiumumi Hamdi Do-
Halit isminde bir genç, çocuğa çarp- ğu, hükumet doktoru ~e~ ~ırda.r, Dü§erek Öldü 
mıştır. İddiaya göre, çocuk yere yu. bu insan başını ve kemıklerını mua- BozöyUk, (TAN) )- İnönü kamu-
varlanmca kadın hakarete başlamış yene etmişler, başın birkaç yerinde nu merkez muallimlerinden MUba
kUfür etmiştir. bere barına tesadU! etmitlerdir. Al· haddin Ozcan, akşam paydosundan 

Bayan Nazire hA.khnln karşısına tı ay evvel öldUrUldUğU tahmin edi- eonra oltuldan çıkmak Uzere merdi. 
getirildiği za.man 8.88.blyetten titriyor len cinayet kurbanmm hüviyeti de venlerden inerken muvazenesini kay-
du. Elindeki kolonyalı mendille dur. anlaşılamamıştır. bederek düşmüş, kafatası fena hal-
madan burnunu siliyor ve ağlıyordu. de zedelenerek bayılmıştır. Tedavi i. 
Duruşma sonunda Nazirenin suçu Kızdtepe Köylerinde çin Esklfehir hastanesine gönderilen 

sabit görUldU. 2 gün hapsine 60 kuruş muallim, iki giln sonra ölmüştür. 
Telefon Genç muaııimın bu şekilde öıumu, para cezasına mahkfun edildL Fakat, 

evvelce mahkftmiyetl olmadığı için ce 
za geri bırakıldı. 

MiLLi lHRAKIYELER iÇiN 
BlR KONFERANS 

kendisini tanıyanları müteessir et
Kızıltepe (Tan) - Gorl mıntaka- miştir. 

sında bulunan on bir köy telefon:a -----===--=-=-========= 
yekdiğerine bağlanmı9tır. Daha bir- Mevlit 
çok köyler için de telefon malze -
mesi aipa..t .. edilmi+ .. itr. Bedirhan Paşannı torunu Hüseyin 

dan çıkarırım.,, Bir müddettenberi memleketiınizde -...,. "Y K p anm k · 
i Nikaar Havaliıinde Yafmurlar enan ae erunesi Ziraat Ve-

Dediğini söyled · bulunan Belçı.kalı mühendis M. Mar- k .. l ti tefti .. heyet' · · Niksar, (Tan} - .Mınta.kam.ızda ıs. e ~ ı reısı Bekir Şahe. 
Bundan sonra •ahitlerden SalA.haL cel Migeon yarın saat beşte Universi- nin refikası ressam Mazhar ve Sahu. 

tin de dinlendi. Müddeiumumi sarfe- te konferans salonunda milli ihraki- çiftçilerin ve dolayıaile herkesin yil· run kayınvalidesi ve Avni Şahenin 
dilen sözlerin hakareti tazammun et- yeler mevzuu Uzerinde bir konferans zünU güldüren yağmurlar yağmıştır. validesi merhum Bayan Mihribarun 
mediğini söyliyerek suçlunun berae. verecektir. TUtün ve pirinç zeriyatmm bu sena istirahati nıhu için 18-5-37 Salı 
tini istedi. Ayni zamanda kuvvetli bir kimya geçen yıllardakinden çok fazla ola - gU U Kızılto k cağı tahmin edilmektedir. · n pra Zühtü Pa§a cami-

HAkim, mUddeiumumtnln de istedL llimi olan M. Marcel Migeon bilhassa ~=---=-=-=---------= tnde saat 14 te Mevh'.it okunacaktır. 
fi gibi, Yakubun beraetlne karar petrol ve müştakları şubesi üzerinde konferansın, geniş bir alaka topla- Bizi. candan sevenlerin gelmelerini 
verdi. iht.ısas sahibi bir zattir. Bu itibarla masx beklenir. beklerız. 

BiRiÇ 
MESELE Si 

Plakla sololar, opera ve operet 
çalan 23,00 Son. 

1 Günün program &U 
1 

1 Senfonik konserler : 
116 Roma kısa dalgası: Senfonilı 'ıfl 
ser (Weber, Bach, Bethoven)· 

----------------------

+ 7.6 

• D.9 

• --
• P.6.5 

• D.V.8.2 

• A.10 

• 3 

+ --

D 
• • • + 

A 

a 
6.S.4 

v.a 

.,. 
:l.S.4,3 ·--• V.10.7 + __ 

Koz kör. (S) oynar ve altı leve 

yapar. 

• Bu meselenin halli 24 mayıs pa -

zartesi sayımızda çıkacaktır. 

6 Mayıs perşembe sayımızda çıkan 

meselenin halli 

• R.6 
• R.V 
• 9.7 

.,_ V.8 

• 8 
• A.D.8 

• A.2 

+ 5.3 

1 w : ' ~ ~ ;:~'·' 
• A.D.V.S 

• 10.P,7 

• --
-\- R 

Koz kör. (S) oynar ve biltiln leve-

leri yapar. 

1 - (S) kör (lO)lul!lunu oynar ve 

(N) - (W)nin oynuna göre - ya 

(D} veyahut (A} ile alır. 

2 - (N) Karo (A} nı oynar, ve 

(S) bunun üstüne trefl (R) sini atar. 
3 - (N) trefl (5) liaini oynar ve 

(S} keser. 

Haf il konserler : j 

13,10 Bük.re.ş: Plak konseri- 15. 
Prağ kısa dalga.sı: Halk musikjli. ~ 
25 Prağ kısa dalgası: Ork . J11 
(Bach) 16,30 Paris kısa dalgaSl· ot 
fif musiki konseri. 17 Prağ : Y~· 
kestrası. 18 Bükreş: Radyo or1' ._,.. 
sı. 18,50 Budapeşte: Çigan ~ 
ııı.sı. 19,30 Varşova: Koro it J)iiJ 
20,05 Prağ: Askeri bando. 20,20) '}Jı 
reş: EntrUmantal konser (Pla1'. ~ 
20 Peşte: Orkestra. 21 KolonYa;,,~ 
yilk konser (Macar halk nıl.l!lJ>'" ,Z. 
21,25 Bükreş: Eğlenceli plAkl~ 
25 Prag kısa dalgası: Or1' . ~
( Bach. Stravisnki). 22,45 BUkl'ri'p· 
fif musiki nakli 23 Stotıwolın: or 
rışık konser. 23,45 Peşte: QpetJ 
kestra.sı. 

Operalar, operetler : 
20 LAypzig: Verdi'nin "AtDA" ~pt~ 
sı. 21 Belgrad: Operadan nakli 
Milano: Operet piyesi. 
Oda Musikisi: 

21,25 Bükreş: Oda musikisi 1'U,t 
teti. 
Resitaller: 

16,05 Prag kısa dalgası: Şarkll~ 
18,20 Roma kısa dalgası: Şarkıl~ 
ser. 20,30 y~oy;ı,: Eski şar~ 
22 Roma: Piyano konsertosu C -.,,,__ 
Krenek). 22,10 Bükreş: Şarkı uıı 

tali. 22,30 : Varşova: Bach'ın ; 
tulmuş 9aheserlerinden. (KeınaJl• 
yolensel piyano) 

Dans Muslklsl: ft'. 

16.25 Prag kısa dalgası: 22,~ sa 
te. 23,30 : Varşova (plak) ~;iti 
Berlin, Kolonya. Breslav, :Hatıl 
vesa.rire 24,30: Roma. ~ 

5 - (N) Son kozunu oynar· )fi° 
(W) çıkmıştır: Bir pik, bit t)'Jlt/ 

veya bir trefl atmak mocburfYC 
dir. Eğer trefl oynarsa: '{V) ~ 

6 - (N) yine trefl oynar· < l1' I 
defa da ya bir karo veya bir P .. fi° 
rnak mecburiyetindedir. ~ğ~r .,.~· 
atarsa (N) karo (2) lislD1 r 
(W) tekrar çıkmıştır. ~ 

!!!!!!!!!!!'!!!~~!!!I!!!~~~~~~~~!!!!'!!!~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!--~~~~~"""' 
--= dlıne dedim ki git şu kadıya. paralan zorla al dS~ 

4 - (S} bır koz oynar. (N) alır. 

,.. 

Kadın arabanın kenarına bindi ve dizlerine ka. -
dar çamurlu, çıplak ayaklarını dışanya sarkıttı. 
Sırtında dağarcık gibi bağlı çocuğu alnından, çe
nesinden, koltuklarından bezlerle bağlanmış bir be
!bek kurusu idi. Mini mini bir mumya. Nokta göz
ler çukurda.. Beniz sapsan. Dudaklar kül. Ağız 

yan açık .. Canlı mı, cansız mı? Belli değil. Hasta
lığı sıtma mı. zatürree mi ne? Anlamak kabil de
ğil. Anlasa ne çıkacak, ne yapacak? Hiç. · 

- Senin adın ne bacı ı 
- Hacer Gelin. 
- Kocan var mı? 
- Eskiden virdı. 
- Ne kadar eskiden! 

- Dört yıl önceden ~ . .n..akere gıttl. Şimdi 
yok .. 
' - Şehit mi oldu? 

- Olmadı amma yok işte .. 
Dört yıldanberi kocuı olm.ıyan ftaoer aelınin sır

tında bir yaşında. bir bebek vardı 1 
- Ya bu çocuk ne? 
Güzel zayıf kadının kirli san yüzü krpkırmw 

oldu. Veli atıldı: 
- Söyelesene kız! Ortada ayıp bir şey yok. Ben 

söyliyeyim: 
Hacer Gelin çok iyi bir yengedir. 
Kocasına sadıktır. Altmlınm Osman derler. Paralı 

bir deyyus vardı, boyuna yolunu bulur askere git
mezdi, bir goce salcallı jandarma ile birlik olurlar, 
Hacer Gelinin odasına dalarlar. Köyün biraz uzağın
daki bir göz odada tek başına oturan, askerdeki ko
casını düşUnen Hacer, o gece zorla gebe kaldı. Şi
kayet etti. Ağladı, sızladı. Para. ile onlara yardımcı 
çıkWar, Haceıi susturdular. Hacer bu hakareti yut
madı. Kocasına yazdı. Bebeyi doğurmadan bir iki 
ay önce kocası askerden kaçtı, buralara geldi. Bir 
gecede hem Altınlının Osmanı, hem arkadaşını balta 
ile tepeledi. Yakalandı. O gün bugUn damda yatıyor. 

=SiMDiLiK 

-No: 7-
- Beraet etme!i lA.znndt. 
- Lazımdı ama a.rka.sı yok. 
Hacer Gelin ayıplanmadığını ve gUnahsızlığma 

tnanıldlğmı görünce ferahladı. Hazin bir gUlümaeme 
ile ardına baktı. 

- Beni tanımadın mı Erden Efendi? Ben .eni 
görüncek tanıdım ama belli etmedim. Sen Albba• 
Ef endinln Erden Ef endl değil misin r Ben ergenken 
kasabaya her gelişimde ninengile hep gelirdim, ba.
na 1clik, entari neyi verirdi. Sen lsta.nbula gi
derken bizim köyde kalmadın mı! Ağam senin atını 
gezdirm.iftl de ona on çil kuruş vermiştin. Daha as
kere gitmemişti. 
· Ak9ama doğw Kırhöyilk klSyUne geldiler. Bu son 
konaktı. Bu gece burada. define Mehmet Ağanın od&
ımda kalacaklardı. 

Erden, Zehra Geline biraz para verdi Genç, •ıska 
kadın, gözlerinden ya.şla.r akıta akıta ayrılırken Er
den : 

- Hacer Gelin! dedi. Nahiyeden sonra bi:r:e pl. 
anneme söylerim, çiftlikte sana. iş versin. Buralardft 
dol&.Jma!. 

••• 
Define Mehmet Ağ& Eraent sevinçle kaı'frl&dı. O

dada başka mieafirler de vardı. Komşu kazanm kay
makamı ile ukerllk 9ubesl reisi de orada leli. Dere 
taştığı için geçemembJler, buraya misafir olmuJlar. 
Kaymakam ince yapılı, hasta seeli bir yan gençti. 

tki lif etrnestnı lstemiyecek kadar yor6un görilnU
yordu. Tıbbiye talebesine pek o J:adar iltifat etme
~: B.~~e bugün bir kaza kaymakamı ciddidir, bü
yuktur,. oyle tıbbiye talebeleri ile konuşamazdı. Ko
nuşsa. b~e. föyle, htisnU teveccüh göstermek çeşidin
d~n bır ıkı söz söylerdi. Bu da öyle yaptı. Fakat bir 
gozil olmıyan şube reisi binbaşı böyle değildl Şendi, 
konUJk~dı. Canakkalede Galiçyada, birkaç yara al
mıt: iyı olmu.,. Çöle gitmiş. Orada bir göztinü kay
~co gert hizmetine alarak komşu kazaya şube 
reuıi yapb\Iflar. 

~in~ının kaymakama anlattığı hikft.ye, Erdenin 
gelı.şl ile Y'anda kalmıştı. Herkes tanışıp yerleştikten 
sonra kalan yerden taşladı. 

- KaYınakam Bey! Siz henüz gelmemiştiniz. Hır
aız kadı kaymakam vekili idi. Benim de henüz şu
beye gelnıediğlm zamanlarda ne yapmış, ne etmiş 
bilmem, birçok askeri ailelerinin, yetimlerin falan 
parala.mu ele geçirmi9. Ulan Kadt, ver l}U paralan 
sahiplerine Verelim! vermez! Bin bir susuz dereden 
ıu getirir B K . · re adı etme! Sonra pı9man olursun. 
Kafa tutmağa başladı. Tahkikat, tetkikat yapacak
mlf, beğenmiyenler Şftrayi Devlete kadar gidebilir
ml.f. Kadınm lstanbulda güvendiği bir adam varmıf. 
Bu tarafın mebusu mu lmif, lyan mı imiş, ne karnı · 
ağnıı hıe hep ona dayanınnı9. Onun için azgınlık e
dip dururrnu,. Kendisini bUtUn Anadolu tanırmış. 
Hil'81Z Kadıyı bilmiyen yokmuş. Bir gün kendi ken-

gene aksiliğe kalkarsa at sopayı hınzıra! oıur 
olur. 

Kaymakam Bey bir ha&ta sesle mırıldandı: 
- Nasıl olur efendim? ,fi 
- Nasıl olmaz, bana Kör Binbaşı derler. au iti' 

manda öyle mahkeme, Şurayi Devlet, heyeti wllf df 
ye anlar mıyım? Bir gUn geldim, Kadıyı odaB'~., 
kıstırdım, kapıyı sürmeledim, çöktüm imUğUne! d.,ır 
dı! ded!m. Bu para siperlerde vatanı müdafaa~ 
lerin hakkıdır. Ya çıkarırsın, ya gözUnU çık ğttıi 
Utanmaz herif, uçkuruna istif etmemiş mi! GUl t• 
çıkarıp verdi. Tahkikat ta bitti, Şurayi oevıetaf" 
Bir iki sillo ile Kadının men'i muhakemesine l< ~ 
verdim! Fakat bir şartla: Bir hafta sonra Kadı itle' 
vali sıhhiyesine binaen pılıyı pırtıyı salla sırt ed oıı'' 
kırdı boynunu!... Kırdı ama, nereye diye sortJ ıf 
sanki birşey yapmamıf gibi (Erdene) slıin kt$ 
tahvil etmemi,ler ml? Gidince göreceksiniz Y'"~O 

Kaymakam Bey hlll ıusuyordu. Ve galiba. g'Of" 
bir yabancı yanında bunlann. söylenmesini bOf ııı•: 
mUyordu. Mehmet Ağa llf olsun diye Ka)'lll~l<• f" 

- Beyim, dedi. Birşey söylemiyorsun. G11.lib
3 

ruldun? af'~ 
- Yok .. Şey ... Bi11ey değil.. Pardesuın . ,ı ,ı' 

kaldı. Onbaşıya söyleyin de getirsin. Hava bit 
rince. 

Binbatı güle gUle cevap verdi: de· P' 
- Amma yaptınız hl! Ortalık kan ter lçi.Jl 

ten siz başıbozuklar böylesiniz. 
6 
c' 

Halia kahveler bir daha kavruldu, çekildi. ~eJl: 
veler köpürdü. Binbaşı ilk yudumu höpUrdetif çtPfl' 

- Oooh! dedi. Ama yalnız karası hOŞ l<•v-et ' 
Tabii J)trazda.n burasını Mehmet Ağamız ııal 
der. 

- B&f üstüne Beyim. 
- fu bilim çantayı emret! 
' (Arlıcuı varl 
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TAN 

Gündelik Gazete -A BAŞMUHARRiRi 
~ hnıet Enıin y ALMAN 
1 AN' 
kirde ınh hedefi: Haberde, fi-
l'Ü ' er teyde temiz dü· at, •anı· .. , 

. lctıetea · ~~~lrnak, kariin 
llııııı,,,,, ı Oaaauya çalıtmaktır. 

İKTiBASLAR SANAT V ARLIGIMI 

Bir Prens 
Aşk için 
Hakkından 

Vazgeçiyor 
Stockholm'den alman haberlere 

göre, l!lveç kral ailesinden genç 
bir prens, sevdiği kadınla evlene • 
bilmek için, tahtındaki ve hanedan
daki haklarından vazgeçmektedir. 
Bununla, şimdi 80 yaşında bulu • 
nan yaşlı kral Gustave, beşinci de
fa olmak Uzere ailesinden bir gen
cin tahttaki haklanndan aşk yü • 
ztinden vazgeçmesile karşıla§ıyor. 

Hem bu ıeferki tahsiyet kralın ye
ğeni, evvelki ıene bir otomobil ka
zasında ölen Belçika kraliçesi As
tride'in karde§i Prens Charles gibi 
mUhlm bir kimeedir. 

ispanya lıleri 
ta • karıısında 

iti s~~-~ harbin, beynemıl-
YURUTMEK ICIN 

llılihi.Q 
111 
~deki tesiri, günün en T Urk Cllınhuriyet!, Tllrklyede 

Satı ... ~~erinin başında geuyor. yeni hayat henUa on dört 
dibı...... ~ muhtelif devletlerin yaeında ... Memleket bu kıaa devir
~ &l'Moıda yapılan görib· de her aahada, bayatm her t&ra.
lot.~ bllhae8a en son olarak fmda, en ileri hareketlerle yUrUdU, 
~ ~ temaslarda ba§hoa me- endUatri hamleleri yaptı, bunlan 
dt d~ya hidiaelerl tbertn- uamt muvaffakıyetle batardı. KUi· 
~'te · tUr aahaamdaki inkıllplardan yill
al, ~ Sllkaıı La RepubMque guet. de yUa neticeler 
~ edeıa lılr ltlerinı ehemm.iyetıtı u...ı- &lmdı. Soeyal ha
....-.,~ liıakalesiııde: "lspaııya te. yat bakımından 
~ Ue İngiltere anamda bapnlan itlerin. 
'c)...._ ~ la aebtıp oldu,, decllkt.eıı ıu kısacık devre-

''llW...,,.118 devanı ediyor: 
le ,~ bll.mekte oldufu veç.hl· ye nasıl ııkııtınl-
lcaUe t..~ hldiseıertnı büyük bir dik- dığma her kes 
licıye ;1P etmekte ola.n Fransa ıı. hayret ediyor. Hu 

\Veı" ~.dün, Alman sefiri Kont lba her şeyi yaJ>" 
ll11a11s· -ouı etti, tık, bir çok eeY· 

"" 'ls~baratunıza na.-ran ylr- lerde D\uvaf falr 
~'cı-, &\iıınnş olan bu görüşme olduk ve oluyoruz 
~ .. ,_.a.bnanyawn resınen ve Yeni Türkiyede 
~11. h=~ al&kası olmamasına güzel sanat haya
' """'llld ~ -vq,tte tamamııe ali.kasız tı da, inkılaplar 
~ ~ ~ekt.e bulunduğu Bil- silaelesi arasında 
0ları ben 681 dolayislle zuhur etmiş bir dağ değiliıe bi
bıs oın'l§~ltnııeı hadiseler me'\"zuub&- le, hatırı sayılır 

ltıglliıle ' bir heybetindedir. 
)(ı ~ liQ Bask idare merkezinde- Hatta güzel sanat· 
b.ı "4!l""'L ~I ini temin etmek karan.. lar hareketi. Diğer 
'lls ı· -.., O dnı.ı __ 
'"d ~ lrıı11..~ malftmdur. Bu hu- (}alışma sa.halann-
--.,~4!ltbı~ olan gemiler, dan bazılarına nis
~ l'4!l ~ gı.y:r1 nıulıaılpleri taşı- betle daha cömert 
l\ ~ l'e ıı:uretle kadmlarm, ço - olmuştur. Bilha.s
ttılnı?.' '-" b tt~1ann blr muhas&- sa yeni Türk re • 

d .... -.......... ~cum1111 faclumdan kur sim ve heykelciliği 
if:~: a.. etlni e ~'makt.a - yUz ağırtıcı, gö -
~~e '?!(~le hakkında lnglltere ğüs kabartıcı bir 
~~~' Generaı Franco'- vaziyette girmiş· 
110~ flc bir nota ,·ermiş bu· tir.Hatırlıyoruz kl 
.:ı.' ~ İngUb resmi ~bllği, bu bir zamanlar bazı 
ls 'd et icabı olarak veril • kimseler arasın
~ lllı, llun Ufunu izah ediyor. Öyle da: "Türk resmi 

tbalQ 8a~ beraber İngiliz hUkfi- var mıdır, yok mu 
~ 1.ı_-~ hükfunetine dlplo- t ~ "il' "eslka dur!,, mevzuu e • 
~ot, llu, Veııni§ ()lduğu gö • rafmda münaka .. 
'- hiikftınebiı nıütaaa ile ne Sala- falar olmu,, mUl!-

Olduhıı. tbıın resmen tanmma.k bazalar yürUtW • 
"'etııı hh•-.!. Ve ne de bö'·le blr hükô. ~-_:-llll- " mUştü. Biz şimdi 
M~ en hlevcudlyetinln kabul hiç çekinmeden 
eclet, ~ buıunduğunu taz•mmun söyliyebillru ki 
~~ her ne olursa olsun, İn • Tilrk resmi var· 
, ... ~~ 111baay0 D&list bir bpıuıyol dır ve bu varlık 
tı.r- k eveut bulunduğunu fııeıı phsiyetini isbat 
lı'a1..... ordutunu anlatır. 

t.lb ~ hiAL _- etmiştir, 
ett ~~ asıl mühlm olan GUzel Sanatlar Akademisi pro. 
~ '6ıet, Geıt detildlr. Asıl mUhlm o- feaörlerinden Bay Leoport Levt 
..!..' ~ eı-al Franco1nun, tahll~ bir mUnuebetle Türk reami hak
~ ~ edilen gemilere doku.oma.- kındaki kanaatlerini ,tsylece hUll
""1 obrıaa '1.dlinde bulunmayı reddet- sa etm.lfti: 

~ t.~· l'lne mühim olan el- "- Türk reeın1 bagtin bqJı-.;._ 
"1l ~ llartcıye Nea.retlnJn fiil& blr kıymettir. O, artık oocuk. 
~~~ ~p theıiııde tavaldnıf et- luk devresinl çoktan afllllf ve ke-
~ ~elce bUdtnnJş olduğu ıte- mal1n1 bulm111tur. Yamı 1çln de 
"1ll'1Jı ... _ · et etıne1c ka.ramu: bUytlk tlmltler vadediyor.,, 
'~'dır J'ran vermŞ Kıymetli profeetsr dofru aöylU· 
~~·va~ r;:'t!!;Y= yor. Türk resmi hakikaten kemal 
~t rıı g~ emir vemHık yolunu bulmuştur ve ilerlemek • 
h:.. ~-b~ 11ıldlrf Nuyona- tedir. Sanatk&rlanmızm bu me • 
;:,a:_~YJ .~~rece bUyilk bir po- sut ilerleYi\ıleri, bizim kadar biz
bı~· llu ... l.QULp eıtme..l lhthnalden den bqkalarının da dikkat ve tak
~~118usta vahlın hldleeler dir hislerini çekmekten uzak kal· 

' k dll§UnWernez . ., ~o:·kovada, Bükreşte, Atinada 

S l§ehf rde ve son gUnlerde Belgradda açıla.n 

~ Otomobil Kazası 
~b~lr, 18 (T 
f6 lr oto :AN) - Evvelki 
~'I' ~ohu kazaaı olmuetur. ŞC> 
ia!..'11 nıua~~e etUfi otobUaU yı
~~ lıte eh11ıet, arabayı kul
~~ınıo ve Caddede iki kadı. 
~lltt.t ~uavtn Mehmet kaç -
". ca tehirde yakalan-

sergilerde Türk reamine k&l'fl rös
terilen alan ve takdir, bu sahada 
hayli yol almış olduğumuza gü
zel bir delildir. Bu .ergiler mUna· 
1ebetlle bu memleketlere nıenaup 
gueteletln netriyatı çok hop ıl· 
decek ve göfUı kabartacak ,ekil
dedir. Meaell AUnadaki Türk re
lim eergiai mUnuebetlle Yunan 
gazetelerinde reaimlertmbden il • 
tayifle ve hayranlıkla bahleden 
yUa yirmi yedi maka.le çıkDUftlr. 

• ngilterede pek mqhur Vik· 
1 torya Albert mUaeei Ud 

defa UıtUıte mektupla GU.el Sa.· 
n&lar Akademlalne mtıracaat • • 
derek '50 1enelik TU.rk reelm ~ 
gieinln Jı:at&loglannı lltemlfth' · 

Son on 1ene içinde t.t&nbulda 
Uç bUyUk AtatUrk heykeli yapıldı. 
Bunlardan ilki olan Sa.ra.yburnun· 
daki heykeli Kripel adlı bir .M-

DERiN -ALAKA 
VE YARDIM LAZIM 

~ 

"Atatürlrün SarayburnunJa ue T alı•imJeki heykelleri 

man. ikinclııini, Taksimde Cümhu
riyet abidesi olarak İtalyalı hey· 
keltra.ş Kanonika ve ıon üçüncü· 
sUnü de geçen devrede Yedek Su
bay Okulunda talebe bulunan, Gü
zel Sanatlar Akademisi heykelcilik 
hocası genç Türk heykeltraşı Hadi 
yaptı. 

tin ilerleyiş savaşına tam bir ahenk 
ve vuzuhla ayak uydurmuştur. 

Hariçte ve dahilde lehimizde bu 
kadar allka uyandıran bu sanat 
şubemizi artık tam manasile hi _ 

ma.ye etmek zamanı gelmiş bulun
maktadır. Bu himaye genç isti
datlanmızm daha ziyade inkişafı
na, medeniyet llemine faheserler 
hediye etmemize Yardım edecektir. 

Bu himaye bütün memleket için 
çok vazih bir propaganda olacak
tır. Çünkü unutulmamalıdır ki 

resim her dili kon~an ve okuyan 
her insanın anlıyabileceği beynel
milel lisanla yazılmış bir kitaptır. 

Bütün bunları gözönünde tutan 
devlet bu i,e layık olduğu ehem • 
miyeti vermekte büyük bir huaa
siyet göstermekte ve bütün icap
ları yerine getirmiye mümkün ol

duğu tekilde ça. 
h§maktadır. Za
man geçtikçe d~ 
ha bir çok eeyler 
yapacağı muhak • 
kaktır. 

Bu cUmlt"den ol· 
mak tız'ere, Ata. 
tUrkUn e
mirleıile Dolma
ba hçe sarayının 

veliaht daİ:::"l.'li 

iaimt bir reaim 
müzesi vUcude ge
tirilmesi için Gü
zel Sanatlar aka· 
demisine verilmi~ -
tir. Pek yakında 

burada ilk resim 
mUze!ll kurula -
caktır. 

Bizim kanaati -
lzoe, allkadar 

ve mutahM!llS bir 
komisyonun se
çebileceği istidat • 
,ara maddt yar -
dım temin ederek 
onlarm lnklşafla
nnı tacil etmek 
zamanı gelmiş bu
lunmaktadır. l§te 
o zaman Türk res
minden ve heyke
linden bizi pek 

f azl& sevindirecek 
neticeler bekleye. 
biliru. 

Fakat bu iıte 
hUkflmetin yap -
makta olduğu ve 
yapacağı yardım

larda uıl bekle-
diğimiz neticeyi 

vermiye kl!i değildir. Biraz da 
münevver ve zengin halkın bu ~e 
layık olduğu ehemmiyeti vermeli 
ve bununla yakından alikadar ol
ması llzımdır. TUrk re11am ve 
heykeltr~lan, uıl bunu gördUk
leri zaman en mesut günlerini ya-

şıyacaklardır. 

HUlba Türk reami beynelmilel 
bir kıymet halini alm11tır. O bu -
gün hUkftmet ve halk tarafından 
daha fazla himaye edilmiye hak 
kazanmı9 bulunmaktadır. 

Prensin aevdiği kadın, Isveç A.
sil ailelerinden birine mensuptur, 
V on Roeen adlı güzel bir konte&o 
tir. Konteı, 26 yagmda bulunan 
Prena Charles'dan 7 Y8f daha bU
yüktUr ve Uç çocuğu vardır. Buna 
rafmen, ancak yirmi yaglarında ga 
rUnen bu gUzel kadın, ayni zaman
da ılmdiki Prusya Baıveklli Gene
ral Goering'in eski kanımm yeğeni· 
dir ki, bu mUnaaebetle Pre!)8 
Charles, ıimdi, General Goering'e 
de uzaktan akraba olacaktır. 

Dola.pn rivayetlere göre, artık 
bu gibi vakalara alıemı§ olan lsveç 
kralı Gustave, Prenı Charles'in bu 
kararmı öğrendi~ zaman, ancak 
gWmekle iktifa etmiı. 

ANTEPTE 
ÇOCUK 
BALOSU 

Gaziantep, (Tan) - Halkevi M• 

!onlarında Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine bir çocuk balosu veril • 
miştir. Pek parlak olan baloda da • 
vetliler ve ıevimli yavrular saat 12 
ye kadar neşeli vakit geçirmitlerdir. 
Çocukların danalan, oyunlan çok 
beğenilmiş ve alkışlanmıştır. Yapı -
lan gürbüz çocuk müsabakasında 

birinciliği bir yaşındaki Oral kazan
mıştır. 

Bahkesir Halkevinde 

lbnirrefik Gecesi 
Balıkesir, (TAN) - Halkevi, ti

yatro müellifi Uatat merhum tbni 
Refik Ahmet Nuri için bir gece ter
tip etmiftir. 22 mayıs gecesi üstat
ların Sekizinci piyesi temsil edilecek, 
aynca eserlerinden bahısolunacaktır. 

Temall kolu, "Baba" piyesini tem• 
sil için de hazırlıklara başlamıştır. 

Milcista Y lldırım 

Bir Atı Ö!dürdü 
Milb, (TAN) - Çanik köyünde 

yağmur yağarken düşen yıldınm, 
bir atı öldürmüştür. 

Bu işten çok iyi anlıyan salahi· 
yet sahibi kimseler son heykeli di
ğerlerine nazaran daha fazla nıu
Vaffak bir eser olara.k kabul edi
yorlar. Bunun böyle olması tabii 
ve llzrmdı. Çünkü bu genç biz· 
dendi, bu vatanın evlatlarından bir r--------"-·------------------

Selimiye nahiyesinde de İsmail• 
ait bir boğa azmış, ahırdan kaçarak 
sokakta rastgeldiğine saldırmıştır. 

Bu arada bir erkekle iki kadın yara
lanmıştır. 

fertti. Bu genç Atatürkü bizim gi· 
bi, hepimiı gibi görmu,, bizim gi· 
bi tanımı, ve bizim gibi aevmiftl. 
Ona ait duyguları bizimkilerden 
hiç farklı defildi. Duygu tara.fm· 
da muvaffak olduğunu herkes ko· 
laylrkla anlıyor. Sanat tarümdaki 
m.uva.ttakryetini de bu iti bilenler 
söylUYorlar. H1di gibi d&ha bir
çok kudretli heykeltrqlarmıa bu· 
lunduğunu hephnla blliyorua. 

•• talyanın en bUyUk gazete-
. !erinden biri olan Ga.zet del 

Popolo'nun ayda bir çıkan resimli 
illve8i son nUahalarmdan birinde 
"Modern Türk Resmi" başlığı al· 
tında uzun ve etraflı bir ma.kale 
ile birlikte tanınmı, reua.mlarmı· 
zın birkaç tablosunun klifelerini 
neşretmı,utr. 

Gazete bu yazmmda TUrk retı • 
minin olgun}uğund&n bahaetmekt• 
ve Türk reesamlannm Garp me• 
lekda,la.nndan hiç te geri olma .. 
dıklarmı tebari.lz ettirmektedir. 

BütUn bunlar, bize gösteriyor ki, 
Türk resıni ve 

0

heykeli
1 

bugUn her 
bakımdan bir varlıktır, memleke-

OKUYUCU MEKTUPLARI Çarşambahlar 
Bafrada Maaı Alamıyan MülGzim Kaptanlar 

Bafra, (TAN) - Halkevimiz ta

kUetine bisim hakkımuda yapılaca.k rafından yapılmıt olan ziyareti iade 
muameleyi eoruyor. makııadile, Çartanba halkevinden o-

tmzalıın matbaamızda mahfuz, mü 
lazım kaptanlardan fU mektubu al
dık: 

"- Yüksek deniz ticaret mektebi
nin 934-935 senesi mezunuyuz. Bun_ 
dan bir müddet evvel, askerlik hizme 
timizi yapmak Uzere ~fınldık. Hiı • 
metimizi bitirerek. t ekrar e!lki vazife 
milin başına avdet etmek istediğimiz 
zaman garip bir muamele karşısmda 
kaldık: 3 Mayısta, liman idaresine 
mUraca.at eden 24 arkadllfımııda.n bir 
kıamı Akay idaresi, diğer bir kısmı 

Şirketi Hayriye emrine verildi. Geri
ye kalan arkada,ları da Liman idare
si Denlzyollanna gönderdi. 

Bu sefer Denlzyolları idaresi; ken
di emrine verilen mülazım kaptan 
arkad8.flanmız için kadrosunda yer 
olmadığını ileri sürerek, listeyi tek -
rar liman idareaine iade etti. 

Liman idaresi, şimdi İktisat Ve -

tstanbulla Ankara uumda mun • tuz kişilik bir kafile buraya gelmif, 
taz&m telefon aervia1 varken biılm ve bir gece kaldıktan sonra dönmüt
müracaatımızm neden dolayı uzun tUr. Çartambaltlar burada "Kahra· 

man" plyeal ile "Zoraki Tabip" komuhabere yollarına dökülerek pcik 
tirildiğini anhyarnıyoruz. medisini muvaffaklyetle temsil etmif 

On beş gUndenberi, bu yUzden ma- )erdir. İki ev ıporcuları arasında ya· 
aş alamamktayız. pılan voleybol müsabakasını Çar. 

Hepimiz de yUkaek tahsil görmüş 
9
p.

19
m•b•a•h•lar_k.a

11
zl!la•nm ... ı,!l!!laı.rd~ır!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!e 

gençleriz. Mesleğimizde çalışmak ar lere emvali metrukeden tahsiı edile -
zuau olmaa&,birer birer da#ılıp ken- cek evlerin 931 senesine kadar olan 
dimize başka sahalarda iş bulabili • bakaya vergilerinin yUzde otuzu de • 
riz. Hakkımızda aeri ve adilane bir faten verildiği takdirde geri kalan % 
karar verilmesi allkadarlarm nuan 70 şi terkin ve affedilecektir. Halbu-
dikkatini celbetmenizl rica eedrli." ki, ~mlikte bakayanm % 30 unu ve 

• ren m\ihacirlerin bakiye vergileri ter 
Affedilen Vergiler kin edilerek ellerine ilmUhaberleri ve 

Gemlikteki okuyucularımızdan mU rlldiği halde terkin olunan vergilerin 
teaddit imza ile aldığımız bir mektup tekrar tahsili cihetine gidiliyor. AlA.
ta deniliyor kl: kadarlum nuan dikkatini çekmeni

"- Yurtta iskln edilen mUhacir • zi rica ederiz.,, 



Milli Küme 
( SPO ·R ) 

Maçlarının Sonuna Doğru 

DUN DE UC MUSABAKA YAPILDI 
Dün Galatasaray ve Besiktas 

I I 

Zevkli Bir· Oyundan Sonra 
2 • 2 Berabere Kaldılar 

400 metrelik .ürat ko,usunda 
birinci gelen atlet 

istanbul 
Atletizm 
Bayramı 

Dünkü Müsabakalara 
207 Atlet lıtirak Etti 

• stanbul Atletizm Bayrammm 
1 sekizinci müsabakalan dün 

Bebekte Kollej sahasmda yapıldı. 

Geçen senelere nazaran daha büyük 
bir alaka gören bı. müsabakalara on 
bir takımın 207 atleti iştirak etti. 

Seçme mahiyetinde yapılan bu 
müsabakalarda 6 ncıya kadar de
rece alan atletler 30 Mayısta yapı
lacak nihai müsabakaya kalmışlar. 
dır. 

Nihat milsabakalara aşağıda 
isimleri yazılı olan atletler kalmış
lardır. 

100 metre: Halôk, Nazmi, K!znn, 
Papadoplos, Vitali. 

200 metre: Ömer, Nazmi, Metin, 
Kalfapulos. 

400 metre: Firuzarı, Galip, Fa
ruk, Kalfalidis. 

800 metre: Recep, Mehmet, İbra
him, Cevdet, Ekrem, Manol. 

1500 metre: Recep, Hakkı, İbra
him, Ali, Bedri, Nuri, Doçan. 

Yüksek: Haydar, Polat, Yavru, 
Hiristald, Şehri. 

Uzun: Zeki, Sadi, Enver, Ömer, 
Taşçıoğlu, Haydar. 

3 adım: Zeki, Polat, Çukas, Sadi, 
Kaltopulos, Amberof. 

Smk: Haydar, Şerif, Münir, Ci. 
hat, Vasfi, Resciropulos. 

GUlle: Veysi, Etem, Sabahattin, 
Hazırcıoğlu, Çubuk, Lekopulos. 

Disk: Veysi, Etem, Sabahattin, 
:Yusuf, Pavro, Hezetçi oğlu. 

Cirit: Rasim, Şerif, Hüseyin, Ni. 
kopulos, Rıza, Tomae, Orhan. 

Teknik Dereceler: 
' 100 metre: Galata.saraydan Ha • 
JCık: 11.6. 

200 metre Galatasaraydan Naz
mi: 24.1. 

400 metre: Fenerbahçeden Firu. 
zan: 55.1. 

800 metre: GUneşten Recep: 2.07. 
' 1500 metre: Güneşten Recep: 
4.22.1. 

GUlle: tstanbulspordan Veysi: 
13.10. 

Cirit: Galatasaraydan Rasim: 
54.1. 

D Un Taksim stadında Gala
tasarayla - Beşiktaşm gali

biyeti elde etmek için çok güzel ve 
çoktanberi sahalarımızda tesadüf 
edemediğimiz derecede seri ve he
yecanlı bir maçına şahit olduk. 

Fakat neticede her iki takım da 
galibiyete ulaşamadan 2 - 2 bera
bere kaldılar. Kapalı ve rilzgirh 
bir hava .. Statta 6 bin kadar se • 
yirci var .. 

Şazi Tezcanın idaresinde başlı -
yan oyuna takımlar şu şekilde çık
tılar. 

Galatasaray: Avni • Reşat, Lütfü 
- Ekrem. Salim, Suavi. Necdet, Eş
fak, Bülent, Süleyman, HB.şim. 

B~iktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Faruk - Feyzi, Bülent, Fuat - Rıd
van, Muzaffer, Hakkı, Şeref, Eş • 
ref. 

Oyun çok süratli başladı ve seki
zinci dakikada Galatasaray ilk teh 
likeyi atlattı. Sondan inkiüaf eden 
bir akında Hakkı güzel bir kafa 
vurdu. Top kale direğini sıyırarak 
geçti. 12 inci dakikada Galatasa • 
ray yeni bir tehlike geçirdi. Çeki
len !irikik kale direğine çarparak 
kurtuldu. 

Biraz eonra Beşiktaşlılar soldan 
indiler. Reşat buna ancak korner
le mani olabildi. Kornerden gelen 
topu Beşiktaşlılar Galatasaray ka
lesine gönderdiler. LUttu kafa vur 
mak istedi. Top kalenin üst dire
ğine çarparak geri geldi. Hakkı ka 
fa ile birinci 'neşiktaş golUrril yap
tı. 

Bu dakikaya kadar Beşiktaşlılar 
oyun Uzerinde hakim idiler. Fakat 
golden sonra Galatasaraylıların 
parladıkları ve Uatüste Beşiktaş ka 
lesine aktıklarını görüyoruz. Ka -
zandıklan iki kornerde Bülent ve 
Haşimin ofsayda düşmeleri yüzün 
den iki gol kaçırdılar. 

S ankırmızılılann se~ ve .hl. 
kim oyunu 25 incı dakıka

ya kadar sürdü ve bu sırada bir de 
gol yaptılar. Necdet havadan kISa 
bir ortalayış yaptı. Süleyman sıkı 
bir şiltle Galatasarayın bera.berli
ğini temin etti. Kırkıncı dak.ıkaya 
kadar oyun mütevazin geçti. 

Tam 40 ıncı dakikada müdafa • 
anın bir anlık tereddüdü yüzünden 
Galatasaray ikinci golil yedi. Sol
dan bir akında Eşref kaleye mü • 
vazi bir şilt çekti. Geriden· gelen 
Rıdvan plase bir şiltle ikinci Beşik 
taş golUnü yaptı. 

Son dakikalarda Galatasaray ca.n 
lı akınlar yaptı ise de netice de~ş
medi. Ve birinci devre 2 - 1 Be.şık· 
taş lehine kapandı. 

İkinci devreye Galatasaraylılar 
çok hızlı başladılar. Ve hemen Be: 
şiktaş nısıf sahasına yerl~tiler. Di 
yebiliriz ki, ikinci devrenin kırk 

beş dakikaeı birkaç .se.tktaş akını 
müstesna tama.men Galatasaray hl 
kimiyeti altında geçmiştir. Bu dev
re Beşiktaş müdafaası çok çall.ftı 
ve bu çalışmasında da aşağı yukar 
n muvaffak oldu. Eğer Mehmet A
linin bir hatası olmasaydı belki Ga 
latasaray hakkettiği beraberliği da 
hi temin edemiyecekti. 

27 inci dakikada GalatMaraym 

Milli Küme 

sağdan yaptığı bir akında bir met
re yüksekten ortalanan topa sol 
açığa geçmiş olan Bülent eğilerek 
bir kafa vurdu. Ve Mehmet Alinin 
kolları r \ ısından top Beşiktaş ka
lesine girdi 

S iyahbeyazhlar bu golden 
sonra bir parça açılır gibi 

oldular ve karşı taraf kalesine bir 
kaç münferit akın yaptılarsa da 
netice değişmedi. Ve oyun ayni sü
ratle devam ederken 2 - 2 beraben• 
nihayetlendi. 

Nasıl oynadılar: Avni ve Mehmet 
Ali iyi idiler. Reşatla Lütfünün bi
rinci devre geri çe~ilerek oynama
ları hata idi. İkinci devrede fazla 
iş düşmedi fakat münferit akınla
n kesmekte muvaffak oldular. 

Farukla Hüsnü tam mana.sile va 
zif el erini başardılar. Ekrem biraz 
sert oyuna kaçtı. Suavi iyi idi. Sa
lim her zamanki enerjik oyununu 
çıkardı. Muhacim hattının teşkilin 
de Haşim gibi kıvrak bir oyuncu
nun sol açığa alınması bUyük bir 
hatadır. Süleyman durgundu. Eş • 
!ak ve Haşim en iyileri idi. Beşik-
taş santrhafı BUlent acemi olma
sına rağmen muvaffak oldu sayı
labilir. Fevzi iyi gün tinde idi. Fuat. 
sertliğe kaçtı. Muhacim hattında 
bermutat Hakkı ve Rıdvan karşı 
kale için tehlike idiler. 

Be,ikta' • Galatcuaray maçından diğer bir görünü' 

Güneş Takımı 
AnkaradQ Gol 
Rekoru Yaptı 

ANKARAGÜCÜNÜ 6 - 1 YENDi 
Ankara, 16 (TAN muhabiri

rinden) - Burada bulunan lstan
bulun Güneş takımı dün ikinci ma
çını Ankaragticiyle yaptı ve re • 
kor teşkil edecek derecede fazla sa. 
yı kaydederek 6 • ı galip geldi. Sa 
ha çok kalabalıktı. Seyirci adedi. 
on bin kadar tahmin ediliyordu. 

1ki takım blribiri ardına sahaya 

Maçlarının 

çıktılar ve Galatasaraylı Nihat ta 
hakem olarak ortaya geldi. 

Oyuna Ankaragüçlüler başla • 
dılar. İlk anlarda güzel, ve kom
bine bir oyun oynamıya ba.şlıyan 
Güçlüler yavaş yavaş Çüneş yarım 
sahasına yerleşir gibi oldular. Bu 
vaziyet karşısında İstanbul müda
faasının ilk dakikalardan itibaren 
çetin olduğu anlaşıldı. 

Bir aralık Güneşliler de Anka • 
ragücü kalesine, sol taraftan çok 

Puvan Vaziyeti 
gUzel iniş yaptılar. Bu tehlikeli i
nişi Gtiç müdafaası güçlükle ve an
cak kornerle kesebildiler. Biraz son 
ra AnkaragUcü lehine verilen Se
mihin çektiği firikikten gelen top 
Güneş müdafaasını bir hayli sars
tıktan sonra, nihayet uzaklaştı. 

rakımlar Maç Galip 

3eşiktaş 11 5 
Fener bahçe 9 5 
Gençlerbirliği · 10 5 
Doğanspor 11 4 
A.nkaragücU 10 3 
Üçok 11 1 
GUnet 7 3 
Galatasaray 5 2 

Berabere MağHlp Attığı 
Gol 

4 2 20 
2 2 22 
1 4 20 
2 5 24 
2 5 19 
3 7 16 
1 3 19 
3 - 11 

Yediği 

Gol 
14 
12 
16 
34 
26 
28 
13 

8 

Puvar 

25 
21 
21 
21 
18 
16 
14 
12 

Bundan sonra Güneşlileri tekrar 
sol taraftan hücumda görüyoruz. 
Fakat Ankaragücü muavin ve mü
dafileri güzel yer tutarak bütün GU 
neş hücumlarını akamete uğratı -
yor ve Güneş muhacimlerine bir 
türlU gol fırsatı vermiyor. 

(Arkası 10 uncuda) 

Güne1 • Gençlerbirliği maçından bir görünü, 

F~nerbahçe Dünkü 
Maçını da Ancak 

Beraberlikle Bitirdi 
NETiCE ŞUDUR: 3 • 3 

,,,,,,, • zmir, 16 (Tan muhabirin- ~~~~~ ........ ~~-~!!!!!!!!!---~ 
1 den) - Fenerbahçe takımı, M •, ı ıAI 

bugün ikinci maçını kalabalık bir 
seyirci kütlesi önünde Uçakla yap
tı. Hakem Ankaradan tbrahimdi. Fe 
ner: Necdet, Lebip, Aytan, Reşat, 

Fikret, Esat, Orhan, Bülent, Ali 
Rıza, Naci ve Niyazi Ue, Uçok ta 
Hilmi, Ziya, Ali, Şükrü, Adil, En
ver, Namık, Basri, M&zhar, Sait, 

Gür,e.şçiler 
Yendjler 

Kemal kadrosile sahaya çıktılar. Diln spor meraklılan, millt kfı 
Ilk vuruşu Fener yaptı Uüçüncil me maçlarile beraber tecrü~ 

dakikada Fenerden Reşadm favulu güreşçilerin birinci ve ikincil~ 
cezalandırıldı. Ayağına geçen topu millt güreş takımını teşkil eden I"' 
Enver Mazhara, Mazhar da Saide reşçiler arasında yapılan müs&bt' 

verdi. kalan da seyrettiler. ıt 
Sait Aytanı atlıyarak Uçokun ilk Bu müsabakalar GalatasaraY 1' 

golünü yaptı. bünde yapıldı ve gu neticeler al.JO' 
11 inci dakikada Fikret kale ö- dı: 

nünde demarke duran Bülende gü- 56 KILO: 
zel bir pas verdi. Bülend, topu tut- Milli takımdan Kenanla, m~ICI; 
madan seri bir vuruşla Uçok kale- bakalarda bu kilonun birincisı G,t• 
sine soktu. ne.sten Hasan Tahsin karşılaştll UJ 
Takımlar 1-1 berabere idiler. 23 On beş dakika sonunda Kenan b 

Uncü dakikada şiddetli hücuma ge- men galip geldi. ıcı' 
çen Fenerliler, akınlannda muvaf • 2 - Millt takımdan Ahmet C3 "' 
fak oldular. Bülent, bir fırsattan Yıldızla, müsabakalarda bu ıril ,. 
tam zamanında istifade ederek Fe- nun ikincisi Kasmıpaşadan E~~ll 
nerin ikinci golUnü kaydetti. rasında yapıldı. Emin ekserıY"~ 

Maç çok seri ve heyecanlı idi. galip geldi. 
40 ıncı dakikada Sait, Fener kale- 61 KILO: ,1 
si önüne kadar yaklaşarak karşı- DUnya birincisi miHt taıaırı~1"' sına çıkan Aytaru atlattı. Sıkı bir Yaşarla, müeabakalarda bu 1'1,tl 
şiltle ikinci Uçok golünü yaptı. Bi- nun birincisi Kasrmpa.şadan Bf., 
rinci devre, her iki tarafın şiddet- arasında yapıldı. 15 dakikada 
li hUcumlarile ve 2- 2 beraberlikle şar ekseriyetle galip geldi. 
bitti. 66 KILO: 

1
,. 

ikinci Devre Milli takımdan Yusuf ~~ ~ 
!kinci devrede iki takım da kad- müsabakalarda bu kilonun bır1D dl 

rola~da değişiklik yapmışlardı. ei Güneşten Yahya Omer arasıı' ,.-
Fener, Aytanı sağ hafa, Niyaziyi yapıldı ve Yusuf Aslan hilkıneıı 
sağ içe, Naciyi de sağ açığa koy - lip geldi. 

B d M 72 KILO: muştu. üçokta asri orta a, az.. ıdl"' 
har soliçte idi. Milli takımdan Sai~~·. b~. Gil' 

5 inci dakikada Sait, ayağına ge~ nun milsabakalardakı bırıncısı.,ıt'' 
len fırsattan istifade edemedi. 13 neşten Mehmet Ali Karaca ar ııdl) 

(Arkası 10 uncuda) (Arkası 10 unc 

~ ~··~--~-· •-w-ı -----~~--1 

'Atletler 3000 metre mukavemet lofldllnci• 
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, KARABEKiR PASALARLA 

1 9 ~ay11, büyük Türk 
tih k nıılletinin cihan ve ta
ltçti ~~tııında tekrar harekete 
Rİritt~~. gençletme hamlesine 
lliid·· •gı tarihin batlangıç gü
tetı·'l .. Bugünkü genç ve kud -
191~ Utk devletinin ilk temeli, 
dı. Yılının 19 mayııında atıl-

n .. ourk bıiih· u Kurtarıcı Atatürk, en 
•ın 1~ Parçaları dü,man istili.
l\ı. ~graınıt olan Türk yurdu-... , •ıl"h 
lurk ' . ı elinden alınmıt olan 
t,r d' 1,'11lletini kurtarmak, tek: 
da S •tılt.mek için 19 mayıs 1919 
aı, , 'l'rlsunda Anadolu toprağı-

ı- Ytk bastı. 
'Ylk\at Atatürkün Samsuna 
kaddu astığı l\tı "brihi güne te
ttl\iL· ın en aylar içinde çok 

111"1 h"d' ... ı . tir k' a ısırer cereyan etmı, 
ile ~, huni enüz tef errüatı 
Biiyu~Pl~a geçmit değildir. 
tnulll" Şefimiz Atatürkün, U'htak Harp günlerinden batlı
lllay Yaverliğini yapmıt ve 19 
At.t1.~tkan evvelki günlerde yine 

.. \lt .. 
illet)· . un maiyetlerinde kıy -
lu M_

1 
t•zrnetler görmüt olan Bo 

19 'frı.e Usu Cevat Abbas Gürer, 
lerin 8.YJ~ ~ekaddüm eden gün
huıu~ larıhın henüz arkaamda 
ltıla lllakta olan hadiselerini 
\ir eı:n~k .suretile bizi çok ten
Sok kılntttır. B. Cevat Abbas bu 
Atar· ~~etli hatıralar arasında 
iten \lrl\un henüz lstanbulda i-
ltıla yt 'Plığı temasları itte töyle 

•Yor: 

A l'tık Mustafa Kemal . Şişli
tahe.kk deki evine çekilerek bir gün 
lel'intn Uk edecek olan derin görüş
tuldU Planlarının düşUncesile meş
l°efU • 'I'ek Yaveri kalm14j olmak şe. 
l'anı::~~ehlr olan ben, gündUz 
dedi, Ba ıd1?1· Bir gün bana: "Cevat 
tornı .alırıye Nazın Avni paşayı 
len t:_~Ylın. Bunun için lazım ge -
~ ~bbUste bulun.,, 

inak Usta.fa Kemalin bu mUlAkattan 
Cabi Badı şu idi. Damat Ferit Paşa 
ini§ ~eslne bahriye nazın olarak gir 
~ell'la~lunan Avni Paşa; Mustafa 
tlı in Yıldının ordusunda men
lda.~Ufetttşı idi. Muetafa Kemal, bu 
lff etnı A.czin~en dolayı vazifesinden 
~ l§ti. Şımdi böyle Aciz bir kim-
ltııııa nasıı. ol~p ta nezaret maka
iau getinldigini gözlerile görmek 

Yorcıu. 

~~le.rnın edilen günde Mustafa Ke-
~av · Ce tı..... en vat Abbasla bahriye 

~ret· ' !ı.llşu k uıe gitti. Nazır paşa ile ko-
tirild~ en bir aralık bir sefertası ge
&önd · Bu N aırr paşanın evinden 
~ erııen öğle yemeği idi. 

kon:;1~ Paşa; (Affedersiniz, hem 
l'e~rn a ıın, hem ben yemeğimi yi • 
tır "''dedi ve yemeğe oturdu. Na-

' ,,eın ği ~aı k e ni yerken Mustafa Ke-
''Si~t ~~d!sine şu sözleri söyledi. 
btıl'Uk nk ederim. Devletin en 
etıtıig bıtıakamlarmdan birini işgal 
)ükse}t ulunuyorsunuz. Sizin gibi 
terebn adamlar; kıymetlerini gös
'eJt ll'l Ilı.ek için ancak böyle ytik
~ ~VkUer ihraz etmek fırsatma 

0 abuınelidir. Gerçi ben, zatı 

devletinizi ba§ka va.zif elerde görüp 
tanımıştım; fakat şitndi anlıyorum 
ki; kıymetinizi ölçebilmek için sizi 
bu makamda görmek llzrmmış.,, 

Bahriye nazırmm koltuklan ka.. 
barml4jtr. Bu sözlerden pek hoşlan
dı. Ve Mustafa Kemale teşekkUr 

etti. 

A vni paşa bu ziyareti, çok geç.
medcn Mustafa Kemale Şiş

lideki evinde iade etti. O gün her 
vakit olduğu gibi Mustafa Kemal 
benimle yemek yiyordu. Avni paşa
nın geldiğini haber verdiler. Kalkıp 
paşayı karşıladım. Ve çalışma oda
sına götürdüm. Biraz sonra Mus
tafa Kemal misafirine mülaki oldu. 
Avni paşa çok telaşlı görünüyor
du. 
"-Paşam, dedi. Bizim kabinede 

dahiliye nazırı olan Mehmet Ali Bey 
gayet kıymetli bir arkadaşımızdır. 
Ona sizden bahsetmiştim. Kendisi 
sizinle teşerrüf etmeği pek arzu e
diyor. Müsaade buyurursanız he • 
.men getireyim.,, 

Mustafa Kemalin muvafakati ü
zerine Avni paşa çıkıp gitti ve biraz 
sonra Mehmet Ali Bey ile beraber
geldiler. 

Genç gibi görünen, fakat haki • 
katte o kadar genç olmaması lazım 
gelen Mehmet Ali Beyin kendine 
mahsus bilgiçliği vardı. Mehmet Ali 
Bey Mustafa Kemale sordu: "Siz 
lttihat ve Terakkici misiniz?,, 

Mustafa. Kemal; "Ben İttihat ve 
Terakkici değilim; fakat İttihat ve 
Terakkinin kuruluşunda ve esas 
gayesinde onunla beraberim,, dedi. 

Mehmet Ali; 0 halde neden İtti
hat ve Terakki ile beraber çalışma
makta olduğunu sordu. 

M 
uetafa Kemal, bunun. bin bir 
sebebi olduğunu ve ızahı u

zun süreceğini söyledi. 
Mustafa Kemal; Enver paşadan 

memnun olup olmadığı hakkmda 
Mehmet Alinin sorduğu suale şu ce
vabı verdi: 

_ Enver paşa her halde zama
nının en kuvvetli bir adamı olmak 
lazım gelir. Bunun aksini isbat e -
decek, elimizde, hiçbir vesika yok
tur. Bilakis kuvvetine de18.let ede
cek bir vesika vardır ki; 0 da En
ver paşaya mevkide iken kimsenin 
karvı gelmemiş ve ancak 0 memle
keti terkettikten sonra bir takım 
insanların ba§larmı kaldırabilmiş 
olmalasıdır. Böyle bir şahsın kuv
vetli olmadrğıiu eöylemek lUzumsuz 
ve manasız bir iddia sayılmaz mı? 

Mehmet Ali tekrar eordu: 
Paşa hazretleri, bugün Enver 

paşa ile tekrar te§riki mesai eder 

misiniz? .............. _ ........ . , ..................... ... 
IGENÇLIK 
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i J'k .... • Doğru inıan ' yurur. 
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Şişlideki evine tekrar geldi. Ayni 1.'." 1',,.,,.,._ 1 

haritanın önUnde.. konuşmağa baş 

ladılar. Mustafa Kemal Refet Pa-
şaya sordu: "Sen ata binmeğe me-

Ko~1USMUSTU ? ··.~::!;:;!;ne 
~ • :f~~u;::;?.~atı-

: 
I 

/ 
/ 

'Atatürk, lıtiklal. Harbinde Başkumandan 

Mustafa Kemal; (Ha} .. dedi. Bu
na sarih cevap vermeliyim. Ben 
ömrümde ve askerlik hayatımda 
hiçbir zaman Enver paşa ile yakın· 
dan teşriki mesai etmedim ki; bun
dan sonra böyle bir iştirak peşin· 
de dolaşayım. 

- Peki, paşa hazretleri, bizimle 
teşriki mesai eder misiniz? 

- Niçin etmiyeyim. Eğer siz 
memleketi bugUn için dUşmüş oldu· 
ğu badireden kurtarmıya azmetmiş 
insanlar iseniz ... 

Mehmet Ali ayrılmak Uzere kalk
tı ve ertesi giln için, 'Mustafa Ke
mali Serkldoryanda öğle yemeğine 
davet etti. 

Mustafa Kemal: bahriye nazrrı 
Avni p~adan başka birinin ypnıek· 
te bulunmamasını rica ederek da· 
veti kabul etti. 

Ertesi gün Serkldoryarun yemek 
salonunda dört kişilik bir masa et
rafında, Mustafa Kemalin sağında 
Mehmet Ali, solunda Avni paşa otur 
dular. Mustafa Kemalin karşısında
ki yer boştu. 

Mehmet Ali, salonun kapısının 
Botunda oturmakta olan bir adamı 
göstererek: "Bu zat posta ve tel· 
graf mUdUrU umumisi Refik Halit 
Beydir. Gayet kıymetli bir arkada· 
şnnızdır. Masamızda ihtiyat onun 
için bir yer hazırlamı§tık. MUsaa· 
de buyurursanız gelsin.,, dedi. 

Mustafa Kemal: "Henüz kendisi
ni tanımadım. Şimdilik biz, bize ka
lalım.,, mukabelesinde bulundu ve 
bu suretle Refik Halit sofraya çağı· 
rılma.dı. 

Arkadaşlar; 
Bir ~n Mustafa Kemalin 

Şişlideki evine bir zat geldi. Bu 
umum jandarma kumandanı Re • 

fet Paşadır. (İstanbul bitaraf say. 
lavı) konuşuyorlardı. Refet Paşa 
bir aralık solonel bir ifade ile Mus 
tafa Kemale: "Biz lstanbulda yeni 
bir kabine teşkiline karar verdik. 
Kabineye Ferit Bey de dahildir. 
(Varşova. sefiri) Bana Harbiye 
Nezaretini verdiler. 
Arkadaşlardan Ferit Bey, bir 

Mustafa Kemal Paşa varmış, onu 
da aramıza almaz mıyız diye sor
du. Ben de derhal feragati nefisle 
evet vardır. Ve benim yerime onu 
Harbiye Nezaretine getirmek mu
vafık olur cevabını verdim. İşte si
ze bunu tebşire geldim." dedi. 

Mustafa Kemal; "Çok enerjik 
bir teşebbüs.. Sizi tebrik ederim. 
Ancak ben nazır olmak istemem. 
Sizin ic;in mukarrer olan nezareti 
muhafaza etmenizi temenni ede • 
rim,. le mukabelede bulundular. 
Bu günlerden birinde Mustafa Ke
mal; çok evvelden tanıyıp takdir 
ettiği erkanıharp miralayı İsmet 
Beyi (Başvekil İsmet İnönli) evi
ne davet etti. Önlerine açtıkları 
bir Anadolu haritası Uzcrinde 0 -

nunla birtakım meseleleri görüşü
yordu. Ona hiç çekinmiyerek ve 
hiçibir şeyi gizlemiyerek bütün 
düşUndUklerini açtı. İsmet, Musta
fa Kemalin tasavvurlannı tama • 
miyle tasvip ediyordu. Bu mülakat 
iki arkadaşın anlaşması için kafi 
gelmişti. Mustafa Kemal, İsmete 
"hazır ol,. dedi. İsmet, Mustafa 
Kemale "Emrettiğin dakikada ha
zırım Paşam,, cevabını verdi. 

Bu bir namus sözü idi. Ve tarih 
bunun nasıl tutulduğunu isbat e
den bin bir hadise ile doludur. 

Yurddaşlar; 
Devam eden gUnler arasın

da Refet Paşa, Mustafa Kemalin 

rıma öyle geliyor ki, Üsküdarda. 
atıma bineyim, ve hep ileriye gi
deyim,. mUtalea.sında bulundu. 
Mustafa Kemal şu cevabı verdi : 
"Sözlerinden memnun oldum. E -
ğer atına binip Anadolu içerlerine 
girmek istiyorsan; ben bir gün se
nin bu arzunu tatmin ederim. 

Gene o günlerde idi ki; cephede 
ve kolordusunun başında bulunan 
kıymetli kumandanlanmızdan ve 
Mustafa Kemalin sınıf arkadaşla -
rmdan Ali Fuat Paşa; fırsat bula
rak tstanbula geldi ve Mustafa Ke 
mali ziyaret etti. Mustafa Kemal; 
ona bütün düşünduklcrini açtı. A
li Fuat Paşa bunları olduğu g\bi 
kab\_ll etti. V~ Mustafa Kemalle 
münasebetini idame için lstanbul
da ve Ol! un emrinde bir emir zabi
ti bırakarak vazifesi başına; iman 
dolu kanaatlerle döndü. Birkaç 
gün sonra; kulağından rahat.sız o
lan Mustafa Kemal yatağında ya
tıyordu. Ziyaretine gelmiş olan 
Ruşen Eşrefle konuşuyordu. Bir 
aralık Tekirdağ kolordusu kuman 
danı Kazım Karabekir Paşanın 

geldiği haberi verildi. Derhal ka
bul olundu. 
Kazım Karabekir Paşa, yatağr

yanıbaşmda, Mustafa Kemal ile ko 
nuşmağa başladı. Erzurum kolor
du kumandanlığına tayin edildiği
ni, bundan hiç memnun olmadığı
nı, bu tebdilde haksızlık gördUğü
nU ve Erzuruma gitmek hevesin
de bulunmadığını söyliyerek Mus
tafa Kemalin mütaleasmı soru-
yor, ve sözlerine şu cümleyi de 
ilave ediyordu: "Esasen Erzurum
da kolordu diye bir kuvvette yok-
tur.,, 

Yatağında doğrulan Mustafa 
Kemal. Karabekire; "Erzu 

rumda organize bir kolordu bıra
kılmamış olabilir. Fakat bizim bun 
dan sonra iş görmemiz için 18.zım 
olan asli unsur mlllettir, halktır. 

Ben size Erzuruma gitmeği bilhas
sa tavsiye ederim. Gidiniz ve ora
da halk teşkilatı yapınız. Yakında 
benim size mUlaki olmam muhak
kaktır.,, cevabında bulundu. Ki -
zım Karabekir Paşa ayağa kalka
rak selam verdi. Ve "Başüstüne 
efendim. emrinizi ifa edeceğim.,, 
dedi. AyrıTdı. Ve vazifesine yollan
dı. İstitraden arzcdeyim ki; o git-•................................................. 
İ GENÇLiK i 
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tikten sonra Ruşen Eşref Mustafa 
Kemale soruyordu: Bu kimdir? 
Mustafa Kemal; "Görmedin mi? .. 
Bana itaat eden, ve daima emrime 
amade olduğunu söyliyen bir ar
kadaş,, dedi. Ve bu suretle Ruşen 
Eşrefe Kazım Karabekir Paşayı 
pek samimi bir arkadaş tanıttı. 

Kardeşlerim; 

Yliksek salabetli ahlakiyle ... me
tin karakterile dlişmanlarma. bile 
emniyet ve itimat telkin eden Mua 
taf a Kemal maksat ve gayesine 
kavuşuyordu. O, o zaman şark vi
layetleri sayılan ve Samsundan 
başlayıp şark. ve cenubuşarki hu
dutlarında nihayet bulan vilayet • 
lerin Uzerinde, halk, memur, u • 
ker kitlelerinin başına ... itilaf dev
letlerinin tamamiyle inkiyadına. 

girmiş bir devletin aleti olur zan
niyle umumi milfet.tiş olarak gön
deriliyordu. 

Mustafa Kemal; Samsuna hare
ket edeceği gUn Yıldızdan evine 
döndUğU sırada sabık Bahriye Na
zırı Hüseyin Rauf Beyi kapısı ö
nünde buldu. Rauf Bey ilk söz o
larak şunları söyledi: "Gitme Ke
mal, aldığım malumata göre bine
ceğin vapuru Karadenizde batıra
caklar." 

ıLJ Useyin Rauf Beyin maltı.mı 
n tı mevsuk, ve ifadesi sami

mi idi. Mustafa Kemalin kafasın· 
dan o anda şu düşünceler geçti; gi
dersem tutacaklar ... Gitmezsem ne 
olacak?!.. Gene tutacaklar; hem 
daha kolaylıkla ... ve hapsedecek • 
ler.. Kimbilir neler yapacaklar. 
Ve fakat memleket ve millet ne o
lacak?! .. Pek kısa bir an içinde .• 
kapı eşiğinde kararını verdi: gide
ceğim. Senin de başın sıkışınca he
men bana. iltihak et,, dedi. Ve iki 
arkadaş el sıkışWar ve ayrıldılar. 

Mustafa Kemal; yaveri; benim
le beraber sahile indi ve kendisini 
bekliyen bir motörle Kızkulesi a
çığında demirli bulunan Bandır -
ma vapuruna. gitti. Bandırma va
puru, itilaf devletlerinin koyduğu 
rejim icabı olarak Kızkulesi önün
de muayene olunmak üzere tevkif 
edilmişti. Vapura. bir takım ecnebi 
zabit ve neferleri girip çıktı. 

Mustafa Kemal; vapurun hare
ketten alıkonulacağını sezerek 
kaptana şu emri verdi: BütUn sü
ratinle Karadenize! .. 

Vapur kalktı. Boğaz geçildi. Ka
radenizin yüksek ve azgın dalgala
rı arasında ilerlemeğe başladı. Mus 
tafa Kemal bir aralık kaptanın ya
nına çıktı. Ve vapurun takip etti
ği yolu sordu. Tam efendi baba; 
deryadil bir kaptan; takip edece
ği yolu; tahminle, kararlamadan 
tesbit edeceğini söyledi. Çünkü; 
yeni memur olduğu vapurun pu -
sulası bozuk, paraketası yoktu .. 

Bunun Uzerine Mustafa Kemal; 
kaptana şu talimatı verdi; "Sahi
le yakın bir rota çiz .. ve hep buna 
göre vapuru yUrUt ..• Bu rota üze
rinde hep sahil boyunca yol alan 
Bandırma vapuru; bin mUşkUlat 
ile ve bata, çıka Uç günde Sinoba. 
varabildi. 

(Lt\tfen snyfny.ı çe\iriniz) 
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TURiZM 
OLUYOR 

Yeni Hazırlanan 
Kanun Proiesinin 
Miihim Esasları 

:Ankara, 12 (TAN Muhabirinden) - lzmiri 
mükemmel bir turizm ,ehri yapmak için bir 
müddettenberi çalıtmakta olan komisyon itle

rini bitirmit ve bunun için bir k&nun projesi } 
hazırlamıtbr. Proje lzmir turistik yollarının\ 
intası ve kaplıcalarla plajlarda asri teıiaat vü- , 

cude getirilmesi gayelerini gütmektedir. 1 

Komiıyonun ~alıfmaaı 
Turizm komisyonu, memleketimizde turistik ba

krmdan ıslAhı lUzumlu olan yol, plaj, !bide ve bunun 
gibi bütUn tesislerle meşgul olmuştur. lzmir vilayeti 
tarafından evvelce hazırlanmış olan projeyi de bu a.. 
rada gözden geçirmi' ve hazırladığı kanun projesini 
Başvekalete vermiştir. ---------------------------, 

Komisyon, İzmir içinde ve dışında s t H y 1 ı k• 
~~~!kas~a~;~:1::ra~~~1:.~~a:! iV a S a er 1 1 
tarzları itibariyle beş devreye &yır-

~ci dereceyoııar: Kllrtıy•k•- Mektep Yapılacak 
nın Bostanlı mevkiinden başlıyarak 

kıyıyı takiben Alaybey - Turan - Sıvas, (TAN) - Vilayetimizin yeni yıl kültür bütçesi 211, 776 
bayraklı - Mersinli - Halkapmar lira olarak kabul edilmittir. Bu ıene 12 bin lira ıarfile Şarkıtlada 
ve birinci Kordondan geçerek Konak 

ve Kavilhiaarda beter deu~meli birer ilkokul binaaı, merkezde de önUne. oradan da. tramvay yolunu 
takip ederek Giizelyalı, Ağamemnun, 18 bin lira aarfile on denaneli bir nümune ilkokulu yapılacaktır. 
Burnova ve lzmir - Kızılçullu - .. . . . . -- ı Vilayet içindeki 110 ilk okul, 220 

ahhutlere gırişilecektır. Bundan baş- lli 12 bi.n tal b · ad d' rt Buca "·ollarmı ihtiva etmektedir. ·ı· t h d d .. d b 1 mua m ve e enın e ı a 
,J ka vı aye u u u ıçın e u unan ılmı 

1 
kt 

İkinci derece yollar: İzmir - Tor- kaplıca ve plajlara ait tesisatı kur.\ tır ş 0 aca ır. 
b l işl t k k d. 1 Beş yıllık proğramla, her yıl kadro 

balı_ Subaşı - Selçuk yolu. mıya ve un arı eme ma sa ıy e 1 . . . . 
· edil k · k te · f k d ya 10 mua:llım' ılavesı ve ıki mektep 

üçüncU derece yollar: Karşıyaka tes18 l ektce şır e ış ıra e e me- yapılması esası kabul olunmuştur. Bu 
M Alı .. ~a- Bergama zun o aca ır. . k zl rd - enemen - -o - mektepler daha zıyade mer e e e 

yolu. Gelirlerin kaynaklan kurulacaktır. 
D5rdQncU derece yollar: Ağamem. Bütün bu tesisatı vücuda getirmek Gökmedresede açılmış olan mUr.e -

nun - Urla - Alaçatı - Çeşme il- için şu gelir kayııamliı.nndan istifa- nin zenginleştirilmesi lçlıi çôk çatışıl-
çesi - Çeşme yolu. de edilecektir: maktadır. Civardaki eserlerin müzeye 

Beşinci derece yollar: Basmane - ı - tzmlr vilfı.yeti içindeki yol nakli işine 500 lira tahsis olunmuştur. 
Tilkilik - Pazaryeri - Eşrefpaşa mükelleflerinin yol vergisi milkelle- Bundan başka, millet mekteplerine 

- Kadifekale yolu. fiyetine zammedilecek ikişer lira; 500, tamirat işlerine de 200 lira aynl-
Y allar İf programlarına göre ya· 2 - İzmir vilayetinin yollar tah- mı~tır. 

sisatmdan her yıl ayıracağı 70.000 Köy okullannm 15 mayısta, tam 
lira; teşkilatlı ilkokulların da 1 haziranda 

3 - Şehir içinde ve banliyöde isli- yaz tatiline başlamaları takarrür et -
yen, muayyen tarifeli, kara vede~lz miştir. 
nakil vasıtalannm yolcu biletlenne 
vP phonem'ln deftPrlerine. tenzilatlı 
pasolara bir sene için zaınmol~a- Hava Kurumuna 

İki Teberrü 

Akhisarda Kaymakam 
Rilat, üç ay içinde infCUI· 
na btıflanan sekiz köy 
mektebinden birisinin te-

mel atma mera&imini 
yapıyor: 

'Akhisar, (TAN) -
Kaymakam Rilat, üç ay 
içinde yedi yeni köy mek
tebinin in1a•ına ba1lanıl
maaını temin etmiftir. Bu 

mektepler yeni der• •e
neıinde açılacaktır. En 
ıon olarak ta 21 der•ane 

ve odalı yeni bir mekte
bin temel atma mera.imi 
yapdmıfhr. 

Biga İmar 
Edilirken 

Biga, CT AN) - Bigalılar. kasaba
nın imarı bakımından birçok şeyler 
istiyorlar. Bunları hülasa edersek 
denilebilir ki: 

1 - Biganm ayn güzellikte Uç 
giriş yeri vardır. Fakat, bakımsız

lıktan bugUn her yerl mezbele halin
dedir. Hele çarşının ortasında ve şe. 
bir parkı karşısında limon sandıkla
rından yapılmış yarımşar metre yük 
sekliğindeki köhne bekçi barakaları 
çok çirkin bir manzara arzediyor. 

M ustafa Kemal Sinop{~ iara
ya çıktı. Samsuna kara ta

rikiyle gitmek için yol ve vasıta 
sordu. Aldığı cevap şu idi: 

"-Ne yol var, ne de vaıııta.t .. " 

ca.K yırınışer para ile, şehir ha:ıcıne 
muayyen tarife ile lşliven nP 'kıl "a
srtalarma ilAve edilecek birer ku
ruş .. 

Nakil vaartalarından alınacak pa
rayı bu vasrtalan idare edenler, yol 
mükellefiyetine yapılacak zammı da 
huswd muhasebe tahsil edecek ve 
her aym haftasında, bu para gösterile 
cek milli bankaya yatınlacaktır. Yatır 
mıyan mesul muhasipler yüzde 9 faiz 
vereceklerdir. 

2 - Kasabanın Çanakkale metha
li, gübrelik, Bandırma methali de 
sivrisinek kayn ğı birer gölcük h8... 
Undedir. Az bir himmetle bu yıllan
mış yosunlu gölcüklerin kurutulma-

Kastamonu (TAN) - Gökdere sı ve giriş yerlerinin güzelleştirilme
mahallesinde 'oturan ortakçı oğlu- si mUmkilndil_;. 
nun eşl Hamide 400llra kıymetindeki 3 - Umumıyetle imar işlerinde be
evinl Anz mahallesinden Çarkc:ı oğ- lediye bakımının artması isteniyor. 
lu HUseyinin eşi Hamide de Kefeli HattA, ~u b_~k~ın kasabanın eski 
yokuşundaki ev arsasını hava kuru. çehresinı degışt17~cek kadar ileri .git-Bunun üzerine Mustafa Kemal 

bir avuç karargih arkadaşlarına: 
.,Çocuklar! dedi . Daha bir gece
lik tehlike var; onu da atlatabili
riz., ve tekrar vapura bindiler. 
Dalgalar arasında yuvarlanarak 
nihayet 1919 senesi mayısının 19 
uncu günü; TUrk tarihinin bu en 
büyük kudsal gUnU, sah sabahı 
Samsuna varıldı. 

Samsunda ve Samsunlular ara
amda, hür vatan parçasının bu hür 
çocukları arasında o tarihlerde iti
laf a.skerlerl ve mümessilleri var
dı. Buna rağmen Mustafa Kemalin 
ilk planının tecelligihı Sam.sun ol
du. Çünkü daha fazla bekleyemez
di, vakit geçiyordu İzmirde Aydın 
da ve Ayvalıkta ve havalisinde 
Türkler boğazlanıyordu. Tarihi ha 
kikatile beraber başhyan ve vaktiy 
le dünyanın dört bucağına mede
niyet götüren asil bir milletin mah 
vına yürüyorlardı. 

Güneş zengin f Ualarlyle vatan 
semasındaki karanlıkları yırtar • 
ken... Sahile ilk adımlarını atan 
Mustafa Kemal; kendi idaresi ve 
salahiyeti hududunu aşarak biittin 
Anadolu valilerine, belediye reisle
rine, ordu ve kolordu kumandan
larına... birkaA gUn evvel De.mat 
Ferit Paşanın ziyafetinden birlikte 
ayrılan Cevat Paşanın; "birşey ya
pacak mısın Kemal" sualine k8:1"1 
11evet yapacağım., sözUnU yenne 
setiriyor ve bugUnktl yüksek Türk 
ftl'lığınm ilk temel taşlarını atmış 
oluvordu.. 

muna teberru etmişlerdir. mesi de arzu <-dıhyor. 
4 - Birçok kasabalarımızda oldu

ğu gibi Bigaya da AtatUrkUn bir bUs
til veya heykeli konulmalıdır. 

Asker, zabıta memurları ve tale
beler bu zamdan istisna edilmekte
dirler. 

Bu gelirlerden 25 sene ze.rfmda el
de edilecek yektin İzmiri mükemmel 
bir turizm şehri yapabilecektir. Ka
nun projesi, bu esas Uzerine hazil'. 
lanmıştır. 

Gaziantepte yeni tayinler 

Gaziantep, (TAN) - Gaziantep 
vilayeti şifre işyan Hicri Seçkiner. 
il pasaport memurluğuna terfian a
tanmıştır. Yeni işyar tayinine kadar 
Hicri, şifre memurluğunu da ve,.ıca
leten ifa edecektir. Orman muhafa
za. memurları arasında da birçok 
atanmalar ve nakiller vardır. 

1 Balıkesir Halkevi Bandosu 1 

B alıke•İr, (TAN) - Halkevi bandosu, çok layd~l~ bir fekil: 
ele çalıpnaktadır. Muayyen :zamanlarda halk ıçın umu~ı 

kon•erleT verilmektedir. Yukanki reıimde bando takımını teıkil 
eden 11ençleri birarada görüyorıunuz. 

Belediyenin Yeni kararlan 
Yeni belediye bUtçesi ha:ı:ırlanır

ken zabıta kadrosuna iki memur da
ha alınması, müstahdemine elbise pa
rası verilmesi, orta mektebe ders !
Jetleri alınmak üzere 80 bin liralık 
yardrmda bulunulması kararlaştL 
rıımıştır. Belediye, sokaklnr:ı. kirli 
su akrtanlardan ceza almağa karar 
verml' ve bu kararının tatbikine baş
ıa.mıştır. 

Biga Ke~ilerinde 
Uyuz Hastahijı 

Biga. {TAN) - Bura köylerinden 
bazılarının keçilerinde uyuz hasta
lığı belirmiş, baytarlıkça derhal icap 
eden tedbirler almrştır. 

Fazla uyuza tutulmuş olan keçi
ler öldUrülmu,, bazı yerler kordon 
altına alınmıştır. Hastalık ,umullU 
değildir. 

Emette F ayda.lı Bir Konferans 
Emet, (TAN) - Ekisper Bay 

şeref buraya gelmiş ve halkevinde 
bir konfera~s vererek haşhaş neba
tından f ennı şekilde nasıl çok mor
finli afyon alınacağını anlatmıştır. 
Haşhaş zeriyatında başta gelen 

Emet zürraı bu konferanstan istifa
de etmişlerdir. 

17~37 ~ 

Paranızı beyhude yere 
sokağa atmayınız! 

r RADYOLiN----ı 
Sizi; terkibi meçhul ve ondan üç dört defa pahalı 
ecnebi manıulatım kullanmaktan kurtarmıştır. 

Bize bütün yerli mallarını ya 

bancı mallara tercih ettiren en 

kuvvetli sebep olanların taze, 

ucuz ve saf olmalarıdır. Bu evsafı 

tatıyan öz Türk mamulatı durur 

ken pahalı, ve muhteviyatı 9üp 

heli ecnebi mamulutına para 

vermek günahtır. 

Radyolin dit macunu hudutsuz ,. _m;r,,.,....,. 
muvaffakıyetile haliı yerli malı 

nın bu meziyetini oarlak ıurette 

isbat etmittir. 

Daima Radyolin 

Çallşamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

Bir iki kaşe 

NEVROZiN 
Onu bu yanm ba.ş 

ağrıslle sinir 
ağnlanndan 

kurtarmağa kati 
gelecektir 

NEVROZiN 
Biitiln ağrı, sızı ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, gripe. 
romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrılarUe 

kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

Emette Bir Tecavüz 
Emet, (TAN) - Köprüclik kö

yünden Fatma, tarladan eve döner
ken Ali isminde birinin tecavüzüne 
uğramıştır. 

Fatma güçlü kuvvetli olduğu için 
Aliyi dövmüş, mütecavizin yüzUnti 
ve boyırunu tırnaklariyle yaralıya

rak kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Ali, adliyeye verilmiştir. 

-.iATILIK ViLLA u 
Büyükdere ve MesarbUJ'IlU· 

arasında deniz kenarı, cadde 
zerinde on beş odalı, bah_ç~i, 0~lt 
manlı ve mobilyalı kagır 
VU....LA SATILIKTIR TaliP • 

•' 48 
lerin Galata Tunel caddesı l• 
numarada Mihran Gesar Oğtlt· 
la.rı Ticarethanesine mUraca 

--~_. ill-• ıarı. Telefon: 40308 
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Yazan: Ziya Şakir 

Çıkan 

Buttin 
Hava 

Memlekette 
Sehitlerimiz 

1 

.'l için .. 

g 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Kazanıları 
Büyük 
Dava 

'l\lamet Emin YALMAN 

--·~~-----------------~---~~------------------------------------------------------------~~---

· Güzel Burun 

Elbette dtidmt etmltslnbdlr: Ço
euklann bumu hemen dalma mini 
nılnJ, güzel olur da büyüdükçe ki· 
mlslnlnld slvrlletlr, ldmJslnlnld u.. 
zar; buda.rmm da burnu yuvarlak 
basık yahut kanatlan kıvnlnut o
lur. Nedenf 

Bunda tablatln t.eslrlnl lnklr et
mek mömkttn değildir. İnsan yav· 
rasu btıytldtikçe bütün yttztıntın 

eekU haybca değl§tlil gibi, burnon 
lekU de değlflr. Fakat bu defll
mede, çoeuklQkta ba§byan ve bL 
ytldtıkten 80llJ'a da devam eden 
fena Adetlerin büyük tesirini onut
llllmıahcbr. 

Bir kere çarpık burnun sebe
bi en ~k defa yalım bir taraftan 
l1lmldiıınekten Deri gelir. Birçok 
çoeukJar, batı& bUytlkler görllrstl· 
ntız ki mendWerlnl buranlamım 
yabıq bir tarafına götllrerek Od 
bunm dellilnt birden kaparlar ve 
iki taraftan birden zorlarlar. Böyle 
yapa yapa btıJ1m blçlmlnl kaybet
tikten itqka lmlaklar da her defa. 
smcla tehlikeye girerler. Kalak Utl· 
haplarmm sebebi ~k defa bu fena 
&dettir. 

Bunnuı hem gtizelllilnf, hem 
salbğmı korumak için en iyisi biç 

menclll kullanmıyanıann nud yap. · 
tıklanna dikkat etmektir. Bununla 
menclll kullanmayınız demek iste
miyorum, mendlll lmDumn, fa
kat mendll knllanmıyUıJar gibi u. 
kin bumun bir tarafını, sonra da 
öteki tarafmı ~ Buılvm· 
da burnun tabU olarak bir tarafa 
~ olsa da böyle yapmakta de
vun edince burun kendi kendine 
dtbelenık iki tarafı m.m-• cl
sel bir tekD abr. 

Burnun içerisini bayağı ıu De 
t.embllyerek mlkroplanıu yoket
ınek mtımktin delildir. Sade ıu Ue 
bal'DDD lçerlslnJ yıkamak tehllke
U blle olur, çtlrıldl ıu bUl'DıDll için. 
de kirlenerek kulap yahut ılntis 
içerisine gider, orada bir iltihap 
yapar. 

Umumi kalde olarak, burnu te. 
nıizleme zamuılarmdan ba§ka ona 
biç dokunmamak lbnncbr. Yalnız, 
burma pek buık olursa ucu baş 
parmakla §&hadet p&rmağı anam
da tutularak muaj yapmakla az 
çok slvrllebOlr. Burun pek krBa diye 
yakandan &f&P, fula uzun oluna 
apildan yukan IDUaJ yapılarak 
dtıseltllebDlr. Pek biçimsiz burun. 
Jar da ameliyatla düzelir. 

Burnun krzannası bar.rlarmda 
yürek lıutahpadan, yahut böbrek 
haltalıinıduı Deri gelir. Bu haller. 
de butalıiı tedavi ettirmek llzun.. 
drr. Fakat çok klmlelerin burnu 
nılde bozukluğundan, yemekleri ba 

barlı veya biberli yemekten, fazla 
alkolden, fazla ~yduı veya fazla 
kahveden Deri gelir. Ohalde de 
dokunan yemeklerden ve içkllerd• 
vazgeçerek bolca 11ebse ve Dıe)'Va 
yemek iyi gelir. 

Knllana.cağmıs mendllln mutlaka 
temls olma&mı IÖylemek bUe fazla. 
dır. Bir mendili bir günden ziyade 
oe,ıe tutmak dopu olamu. lmk&a 
olanca gönde birkaç defa deilftfr.. 
mek bDe faydah olur. 

Bur annelerin fena bir Metleri 
vardır: Çocoldarmm burnunu ken· 
dl mendilleriyle temizlerler. Bonon 
aekad&r tehHJreU olabDeoeil ll;Jle
ınec1m anıqıtır. 

Reaim No. 2S 
Bu TUİm fU on türlrüılen hangi.ine aitti;,'> 

1 - Atom bağladım bir ormana 39 - Pencereden kar geliyor 
Benden sel&m IÖyleylnlz of. Arkama baktım yar geliyor 

lana .41 - Sabah olson alı ahvereylm 
4 - Adalar uJıllbıde bekllyomm Sabahaaa.k dayanamam O.-

Yarim Beni &erlan istiyorum man Ağa 

10 - Bahçelerde enginar 
Enginarın rengi var. 

15 - Duna çdmuJ bir güzel 
Danım etrafm gezer. 

18 - Entarlal ala benziyor 
Şeftalisi bala benziyor. 

19 - Evlerlnla öntı mer&ln 
Mevlim seni bana venin 

28 - Gemi gellr yanapr 
lçl dolu pmafII' 

28 - İkimizi bir odaya koysalar 
Uıttımbe altm klllt wna 

lar 

Bahar Müsabakası 

KUPONU:25 
Bu kuponları kesip 

saklayınız 
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Güne§ Takımı Ankara· Milli Güreşçiler 
da Gol Rekoru Yaptı Yenidiler 

{Başı 6 mcıda.) 
Bu arada Güneşliler ortadan ani 

bir hücuma geçtiler. Necdetten Re 
biiye, Rcbiiden Salahaddine geçen 
top, Salii.haddinin sıkı bir vuruşu 
ile 15 inci dakikada Ankaragücü 
ağlarına takıldı ve bu gol GUneş -
lileri birdenbire harekete getirdi. 

Şimdi Ankaralılar aleyhine bir 
penaltı verildiğni görüyoruz, f aka.t 
Salflhaddinin sıkı bir vuruşla çek
tiği lbu cezayı Osman kornere at -
mak suretile kurtardı. 

23 Uncü dakika, Güneşin sağ ta
raftan Ankaragücü kalesine doğru 
uzanan hücumunda Mellhin orta
ladığı topu Ali Rıza kesti. Fakat 
kale önünde lüzumsuz dir!plingler
le topu Rebilye kaptırdı. Rebii bu 
mükemmel vaziyette ayağına aldı
ğı topu, Güç mUdafilerini üstüne 
çektikten sonra, kendinden çok da 
ha müsait vaziyette bulunan Nec
dete yavaş bir pasla geçirdi. Nec
det te hiç durmadan çektiği kuv
vetli bir şUtle topu ikinci defa An
karagücü ağlarına taktı. 
· 29 uncu dakikada geriden aldığı 
bir topu Abdi kovo.lıyarak Güneş 
kalesine doğru yaklaştıktan sonra 
birdenbire Yaşara verdi. Yaşardan 
ŞükrUye, ŞükrUden tekrar Yaşara 
geçen top Yaşarın çektiği ani ve 
sıkı bir şUtle Güneş kalesine girdi. 

üç dakika sonra Güneş lehine ve 
rllen firlkikten gelen topu Rebii 
ileri pas ile Necdete geçirdi ka
leci ve Necdet her ikisi birden ani 
bir çıkış yaptılar ve bu tehllkeli 
vaziyeti Osman bertaraf etti~ 
de Necdetin kazaen ağzına vurdu
ğu tekme ile oyunu tcketti. Kaleye 
sağiç ŞUkrU geçti. 

Bundan sonra yapılan hücumlar 
sayı üzerinde mUessir olmadan dev 
re 2 • 1 Güneşin lehine lbitti. 

İkinci devre başladığı. vakit An· 
kara.gUcUnUn vaziyeti kurtaracağı 
tahmin olunuyordu. 

5 inci dakika: Güneşliler, yap. 
tıklan birkaç uzun vuruşla hemen 
:AnkaragUcU kalesine sokuldular. 
Top RebU, Sal!haddin ve Rasim a
rasında gidip geldikten sonra ni -
hayet demar'ke vaziyette kalan Nec
dete geçti. Necdet bu güzel fırsat
tan istifade ederek kuvvetli bir 
fJÜtle takımının üçüncü golünü kay 
detti. 

25 inci dakika: Top GUç kalesi 
önUne yerleşmiş gibi görünen Gü
neş muhacimlerlnin ayağında bir 
müddet dolaştı. Bu arada Necde
tin Rasihe verdiği enfes bir ara 
pasına GUç müdafileri sadece bak
makla iktifa. edebildiler. Rasih ka
leye kadar sokulduktan sonra köşe
den ya.va§ bir vuru§la topu dördün
cü defa olarak Güç kalesine soktu. 

ı Bundan sonra GUneşlUer tam bir 
!hfıklmiyet tesis ederek oyunun 80 
uncu dakikasında M~lihin ayağı i· 
le beşinci golU yaptılar. 

AnkaragUcü lehine 87 inci da • 
kika.da verilen penaltıyı ŞUkrU ha-
vadnn bir vuruşla avuta attı. 

> 42 inci dakikada GUneş yeniden 
tazelediği bir hücumla ve Salahad
öinin ayağı ile altıncı golU kazandı. 

ı Maç ta bu suretle 6-1 galibiyet 
ile neticelendi. 

Fenerbahçe Dünkü 
Maçını da Beraberlikle 

Bitirdi 
(Başı 6 mcıda) 

üncU dakikada Fener bir tehllke at
lattı. Salt, bütün müdafileri atla.
yarak gol yapacağı sırada Neodet 
topa doğru atıldı. Top, karnının al
tından geçti ve ve boş olan kale
ye girerken Lebip yetişerek kur -
tardı. 

1 15 incl dakikada Fikret, Orhana 
bir nas verdi. Orhan, bu pası 3 Un
cü Fener golüne tahvil etti. 

30 uncu dakikadan itibaren 3-2 
vaziyeti kabul eden Fener, müda
faaya çekildi. Bunun neticesi ola
rak Uçoklular hilcumlarmı artirdı
lar. Oyunun bitmesine iki, Uç daki
ka vardı. Bu sırada topu Fen~r ka
lesi önlerine geldi. Lebibin vuruş 
yapmadığı bir anda Namık topa. 
yetişti ve ortaladı. Top, Saldln bir 
kafa darbesile Fener kalesine gir
di. Oyunu da 3-3 beraberlikle ne
ticelendi. 

Maç. sureti umumlyede mUteva
rln cereyan etti. !ki taraf ta biri • 
birlerine tehlikeli akınlar yaptr. 

(Başr 6 mcıda) 
da yapıldı ve Saim ekseriyetle ga-
lip sayıldı. · 

79.KILO: 
MUU takımdan Adnan, - Falkin 

hastalığı haseblle - tecrUbelerin i
kincisi Ka.sımpaşadan Rızzıkla kar
şılaştı, Adnan hükmen galip geldi. 

87 KILO: 
Milli takımdan BUyUk Mustafa, 

müsabaka birincisi AnkaragUcUn -
den Faruk arasında yapıldı, ve BU
yük Mustafa 3 dakika 9 saniyede 
galip geldi. 

AGIR SIKLET: 
Millt takımdan Çoban Mehmetle 

müsabakaların birincisi Güneşten 

Salih arasında yapıldı. Çoban hük
men galip geldi. 

ikinci Devre 
56 KILO: 
1 - Milli takımdan Kenanla, mil 

aabakalarm ikincisi Kasrınpaşadan 
Emin arasında yapıldı ve Kenan 
hükmen galip geldi. 

2 - Milli takımdan Ahmet Ça.
kıryıldızla, mUsabakalarm birlncl
ai Gilneşten Hasan Tahsin arasın
da yapıldı. Ahmet Çakıryıldız hük
men galip geldi. 

61 KlLO: 
Milli takımdan dilnya birincisi 

Yaşarla, mUsabakalann ikincisi GU 
neşten Ali Haydar araemda yapıl
dı, Yaşar hükmen galip geldi. 

66 KILO: 
Milli takımdan Yusuf Aslanla 

mUsabakalarm ikincisi Kasımp~M.
dan Ahmet arasında yapıldı ve Yu
suf Aslan hükmen galip geldi. 

72 KILO: 
Milli takımdan Saim.le, rnUsaba

kalann ikincisi Kasımpaşadan .Ah
met arasında yapıldı, ve Saim 12 
dakika 8 !lanlvede galip geldi. 

AGIR SIKLET: 
Milli takımdan Çoban Mehmetle, 

mUsabakalann bu sıklette ikincisi 
Güneşten ZUhtU arasında yapıldı ve 
Çoban, 2 dakika 51 saniyede galip 
geldi. 

IST ANBUL ATLETiZM 
TAKiMi ANKARADA •.. 
19 Mayıs Atatürk spor bayra -

mmda Ankarada üç şehir arasın
da yapılacak müsabakalara iştirak 
etmek üezere Şehrimizden 22 atlet 
seçilmiştir. Bu kafile bugün 1stan
buls atletizm ajanı Mazhar Nhı
mm başkanlığı altında Ankaraya 
hareket edecektir. 

BERK 
ipekli, yünlü 

ve pamuklu mağazası 
Bugün açılıyor. En güzel mallar 

en ucuz fiyatlar 1stJklAl cadde

ııl 278 Beyoğlu 

GUınrUkten en ııon çıkardığımız 
kumaşlar yüzde yUıı gıı.rantlll 

haklkl 

lngiliz Kumaşlarıdır. 
Gala.tada, Kara.köyde 

J. MOTOLA 
kumaı tlcaretha~e•I 

En güzel ve çeşitli desenlerde 
olan bu mUntehap İngiliz ku • 
maşları çabuk satıldığı için ace-

le ediniz. 

Flatlar her yer•d•e•"-• 
l!ı:!liim- ucuzdur. 

Levazım Amirliği Satmal
ma Komisyonu ilAnları 

Istanbul Levazım Amirliğine bağ. 
lı milessesat için müteahhit nam ve 
hesabına 27 ton zeytin 24 mayıs 937 
pazartesi günü ııaat 15,30 da Topha
nede satmalma komisyonunda açık 
olarak eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 7425 liradır. llk teminatı 
557 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görUlebilir. 1steklllerln kanuni vesl
kala.rile beraber bel11 saatte komis
yona gelmeleri. "441° "2571'' 

Ever ciciM: 
PfRLODENT oi~ MAcunu 
\AYESİNDtD\R. 

TÜRKiYE BIRiNCi 

TERAZi FABRiKASI 
Huaaa, .ıarlf ve mukavemetli 

Her cins TOPA NE Terazileri 

Tartı ye Ölçü Aletleri 

Markaya 
dikkat 

Mamulltmt ter-

cih ediniz ve tak 

Utlerinden sakı-

nınız. 

} 

İstanbul, Tahtakale caddesi No. 68 
Satış Depoları Marpuçcuıar.caddesi No. 51, 

K&ntarcılar cad. No. 46 

CELiK PALAS·BUASA 
(BUtUn sene açıktır) 

Her türlü konfor - Artistik müzik - Nefis 
yemekler - Bol ziya ve bol hava 
Bu Seneki Fiatlar: ı-·-;~~~=-ı 

Tek yataklı odalar 4 lira Doktor 

(Panaiyon komple ile) 11 · nezaretinde i 
ki d 1 7 lira SU Çift y~ta ı o a ar 1 

(Panııyon komple) 1 ve 

Banyolu tek yataklı 5,SO lira 1 ELE TRf K 
Odalar (Panıiyon komp.) 1 K 1 

~~:r:!~t!~~;:".'.'~omplo) 9,50 lira 1 TED~~~~~.~~J 
Kalabahk ailelere hususi tarife 

Telgraf adresi: ~lik Palas Buı:sa ·Telefon: 157 

---- Odalarımzı evvelden temın ediniz. ••••• 

Şirketi Hayriyeden 
1 - (Gidip gelme) ucuz bil~:ıcr ~zerinden mıntakasma 

göre yüzde 25 ten başlaya~ak yuzde O ve 35 ve kış aylarında 
yüzde 40 a kadar tenzilAtlı 2 aylık kartları, önümüzdeki 
Haziranın 11 nci glinünden başl~arak ;Ağustosun 1 O uncu 
gününe kadar hükmil cari ol~ak uzere ıkinci tertibinin de 
şimdiden şirket idare mcrkczınde satıŞina başlanmıştır. 

2 - Bu tertip arasında sayın yolcula.rnnıza bir kolaylrk 
olmak üzere aynca birer aylık ~8:rt ta ıhdaı edilmiştir. Bu 

1 bir aylrklann aatışma her aynı bı~de ba~lanacak ve kartlar .. • 
ayın ı ı nci gününden itibaren menyete gırecektir. Fakat bu 
kartlar yüzde 25 yerine yüzde ıs ve 30 ve 35 yerine yüzde 
20 tcnzilAta tabi tutulacaktır. 

3 - işbu karttan hamil olanlar ik~ndi mmtakalan dahi · 
linde mükerreren yolculuk hakkını haız olacakları gibi pazar 
günleri mmtaka ve kısnn farkı aranmaksızın bila istisna 
şirketin her iskelesinde muteber olacaktır. 

Kumral ve aiyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve • 
ren tanınmış yegane 
sıhhi ıaç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu· lstanbul 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llanlan 

Galatada Panaiya ve Hiristos Türk Ortodoks kiliseleri 
Divrik Meryemana ve Aragel kiliseleri • 
Bilyükderede Sürp Hiripsima Ermeni kilisesi ve mektebi 
Boyacrköyünde Yeria ma.nga.nes Ermeni kilisesi ve Mektebi ... wl 
Yeniköyde Sürp Asvazazin ve latinyede Sürp Karabet Ermeni kuıae"" 
Galntada Ermeni katolik Sürp Pergiç (Isa) kilisesi 
Ohanes Gümüşyan vakfı 
Sanasaryan vakfı 
Aynalıçeşmede SUrp Yerror Tutyon Ermeni kilisesi fi 
Çöplükçeşmede Anarat Higotyon Ermeni katolik rahipleri manastıl' 

mektepleri 
Hasköyde SUrp Istapannas Ermeni klliaesi ve Nersisyan mekte~ . ...; 
Kamerhatun mahallesinde Karnovola sokağında Süryanü kadlın Jill""" 
Tarabyada Aya Yorgi kilisesi 
Yeniköyde Rum Panaiye kilisesi ve mektebi 
Yenişehirde Turşucu sokağında Rum ilk mektebi 
BoyacrköyUnde Vangilistra Rum kilisesi ve mektebi 
Tarabyada Aya Püröskövi Rum kilisesi ve mektebi 
FerlköyUnde Rum Ortodoks oniki Apostol kilise V" mektebi 
Galatada Aya Nikola Rum kilisesi 
Ortaköyde Aya Foka ve Aya Yorgi kiliseleri ve mektebi 
Gala.tada Aya Yani Rum kilisesi 
Bebekte Aya Haralambos Rum kilisesi 
Beşiktaş Köyiçi Panaiya (Meryemana) Rum kilisesl 
Kuruçeşmede Aya Dlmitri ve Aya Yani Rum kiliseleri 
Hasköy Karaim Sinagonu kfJ' 
Kuruçeşmede Yerevman SUrp Haç kiliseııi ve SUrp Tarkmançaıı ~e 
Galata Beyoğlu Musevi Eskinazi Sinagonları ve mektebi, mezarlıSJ 
H'ahambaşrlığa bağlı eytamhane ve Sinagon ve mezarlık bJ 
Halıcıoğlu Meryemana (Sürp Asvazazln) Ermeni kilisesi ve ınekte 
Yenişehirde Vangilistra Rum ortodoks kilisesi 
Yeniköyde Aya Nikola Rum kilisesi JJfr 
Tepebaşında Panaiya kilisesi içindeki binada Beyoğlu Rum cemaati 

yeti merkeziyesine bağlı kiliseler ve mektepler 
Galatada Kaval sokağında Rum ilk mektebi t>l 
BUyükderede 

0

Aya Pilröskövi ve Aya Yorgi Rum kiliseleri ve mektt 
Taksimde Zapyon Rum kız lisesi ~ 
Beyoğlunda Ermeni katolik patrikhanesine bağlı muhtelif mahaller 

sekiz kilise 
Rumelihisarmda Silrp Santuht Ermeni kilil!lesi ve mektebi 
Arnavutköyünde Rum ortodoks Taksi Arhi kilisesi 
Beşiktaşta Paşa mahallesinde Rum ortodoka Meryemana kilisesi 
Istinyede Taksi Arhi Rum kilisesi 
Yeniköyde Aya Yorgi Rum kilisesi 
Ortaköyde Ermeni katolik SUrp Kirkor Lusavoriç kilise ve mektebi 
Tarabyada Aya Eleni Rum kilisesi 
Ycnimahallede Aya Yani Rum kilisesi 
Beyoğlu merkez Rum ku mektebi 
Kasımpaşada Sürpagop Ermeni kilisesi 
Ortaköyde Sürp Aavazazin Ermeni kilisesi ve mektepleri 
Fcriköyde Silrp Vartanans Ermeni kilisesi 
Ortaköy Musevi Sinagonlan ve mektebi ~ 
Galata.da, Beyoğlu, Kasmıpaşa, Şişli Saf aradis Musevi Sinagon ve 

teplerl. 
Hasköyde Aya Püröskövi Rum kilisesi 
Hasköy Musevi cemaatine bağlı Slnagonlar 
Şişli Karaközyan Ermeni erkek eytamhanesi 
Şişlide Bulgar Eksarhhğtna bağlı kiliseler ve mektepler rr.e" 
Beyoğlu Balıkpazarmda Uçhoran ve merbutatı Ermeni kiliseleri ve 

teplerl . isetı1 "' 
Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde Meryemana Ermeni kil 

mektebi · ~ 
Sakızağacmda Ermeni katolik mlhitarist rahipleri manastır ve ın~ .tf 
Kurtuluşta Çeememeydarunda. Rum kiliseleri ve mektep v~ mezar 

ayazmaları 
Gala.tada Ermeni (Cercls) Luanvoriç kilisesi ve mektebi 
Taksimde SUrp Agop hastanesi ve DüşkUnlerevi mezarlığı .. ~ 
Cemaatlerce idare olunan yukarıda. isimleri yazılı 63 vakfa 2762 ~ 

vakıflar kanunu ve nizamnamesine ve olba.ptaki talimatname alık~ 
tevfikan tek rn.Utevelll tayin edileceğinden alakalılann 19-5-937 ~ 
ne kadar Parmakkapr, Telgraf sokağında Beyoğlu Vakıflar MUdUrl) 
dilekçe ile mUracaaleri llln olunur. {24~ 

IANKARA 
• Memurlar Kooperatifi Şir ketindert ;e 

1936 senesi klrmdan sermaye nisbetinde % 10 temettU tevzii.ne 
hisse senetlerinin yenilerlle tebdiline başlanılmıştır. ııı· 

Ankarada bulunan ortaklarımızın bizzat, Ankara haricinde bU şt 
nanlarm da mektupta eski hisse senetıerile birlikte Şirkete muracş 
eylemelerini dileriz. uııı 

% 8 nisbetindeld istlhlA.k temettUünün tevziine de evvelce 
edildiği veçhile devam edilmektedir. 

=====================~ 
• Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Umum1 Ne~riyatı İdare Eden: S. r.t;,! 

Gazetecllik ve Ne§rlyat Tilrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer T.AN' JJl 
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., EMNiYET SANDIGI ILANLARI 

Emlak Alıcılarına 8 Taksitte Salış 
SEMT! 

1 

Uskuaard 
Seı4lXliaJie~ So!aksinan mahallesinde 
194 nuın endi sokak eski 224 yeni 

C1NS1 
Muhammen 

kıymeti 

1ki katlı iki odalı kagir 
bahçeli bir ev 350 

'Oskud araıı. 
'.ropt~~a Tabaklar mahallesinde Dilkklnı ola.n hamam 
Yeni aa6CS:desinde eski 336, 336 Mü. 
F'at.ihte ' . 72, 364: 
lerhan.1 ~Bati mahallesinde Ernir
l 7, 19 21kagında eski 19, 19 Mü. 21. 
l\artalda ~eni 15, 17, 21 No. 

ve hamamın muayyen 
hatab ve bahçe mahalli 
Kagir iki dükkan 

1900 
500 

Osnıaııcık ~ancık mahallesinde Bir buçuk katlı ve dört 
53, 53/ı N Sokagında eski 848 yeni odalı ~ab bahçeli bir ev 250 
~Ilı~ o.lu 

lı.i 16,ıs~~ta 1cadiye caddesinde es- Bir fınn ve bir dUkkA.n 450 
llakırk" Yeni l2 14 16 
d 0Ytınde c ' ' 
l\e nan.yolar evizlik mahallesin -

o. lı BOka.k eski 28 yeni 39 

ldel'di 
"enka .. n 

~ki 5, 6 J u?de Tekke sokağında 
~o.) Yenı 8 (kapı üzerinde 75 

~ 

1ki buçuk katlı ve yedi 
odalı hamam, elektrik 
ve kuyuyu havi (deniz 
kenarında rıhtımlı) eh • 
şab bahçeli bir ev 
Bir buçuk katlı ve Uc 
odalı ahşap bir ev 

2000 

120 

de ~~ Şehsuvarbey mahallesin Uç katlı biri yedi diğeri 
85 • 87 Ye a. Linıanı sokağında eski sekiz odalı kagir iki ev 2500 
64 • 66) nı 49 - 51 No. lu (üzerinde 

l _ .ı\rt 

~ kadartırrna 2 ha.ziran 937 tarihine dUşen Çarşamba günU saat 13 ten 

2 euetiıti ~nuıiyet Sndığmda yapılacak ve gayrimenkuller muhammen 
de - .\ıttı ulursa en ~ok bedeli verenin Uzerinde kalacaktır. l'fy a' rrnaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetin
ta :"-- n:ı es.i Yatırmak lazımdır. 
~tte 6d eUn dörtte biri peşin geriye kalam sekiz senede, sekiz müaavi 

f - 'l'ake~ır. Taksitler % 5 faize tabidir. 
~l>otekU tt kaııraı:ıı_er ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
-..........__~ (2714) ---
s~ İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İIAıılan 
iOp~~A: Analipsis kilisesi vakf L -
~l{Q A: Ayanikola kilisesi vakfı. 
~~ll..ı{o~-nE: Ayayorgi ve Analipsls kiliselerlle mektepleri vakfı. 
s~'l'l/\t) E: Ayastefanos kilise ve ilk okulu ve mezarlığı va.kfı. 
'&>.~'r'i.AJ.) A: Ayanikola kilisesi vt1·1ı. 
~~'l"l'A. A: Ayayorgi kilisesi va.kfı. 
e.r;;~eanıı:: AYEı.Strati kilisesi ve ilk mektebi vakfı. 

"-Ltn:e: Rum Patrikhanesi dahilinde Aya.yorgi kilisesi vakfı. 
lnı'h.. ( (Aynikola kilisesi ve mektebi ve a.şha.nesi ve Aya.haralAm· 
~i~ın bos kilisesi ve Ayazması vakfı. 
~~/\J) A: Ayaklryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vakfı. 

SA A: (Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Kazlıçeşme'de Aya 
~ ~lıts <I>raskoVi kilisesi vakfı. 
~ısmÜ'l'TE: Ayatrapi Ayazma ve mektebi VWL 
a l'l!':ncıı:. • A: Ayayorgi kilisesi vakfı. 
~~~'r'tA.b Ratıpmuslahaddin mahallesinde Ayayorgl kilisesi vakfı. 
Lo ~'Eıt.\PA: Ayamina kilisesi vakfı. 
~Cl\.: A IJ?A: Sarmaşık'da Aya.dimitri killsesl vakfı. 
~Q.\l)A~adimitrı ve Ayalilherna kiliseleri ve mektebi vakfı. 
ll tl{~ Ayıtodori kilisesi ve mektebi vakfı. 
~~'l".l' .ı\. DE:. Balıklı Rum Ortodoks hastahanesi vakfı. 
~~alıno kilisesi vakfı. 
~~a: n lDA: nk Rum Muhtelit mektebi vakf1 
~~~rn mektebi kebiri vakfı. 
ı;t'i~aD~. PIDA: Tekfursaray Hançerli Panaiya kilisesi vakft 
~s. ~aşlı Rum mektebi vakfı. 
S~~ll:RDE: Meryemana kilisesi vakfı. 
~ll\.'.fy A: 'Meryemana kilisesi vakfı. 
SA; ~il ~A: Belgrad Meryemana. kilisesi vakfı. 
~'l'Q~aiya kilise ve ayazması vakfı. 
~~aD"E. llKTA: Panaiya kilisesi vakfL 
3:.~~: S · Yuvaklmion Rum Kız mektebi vakfı. 
t~l'l~A~rp Asvazazin kilise, mektebi ve mezarlığı vakfı 
Q;,,. ... unD~. A: Anarat HigfttiUm kilisesi vakfı. 
ltt~~A · Babahaydar'da Surp Agya Ermeni klliaesi ve mektebi vak!ı. 
~~1ŞA.DA: Ermeni Protestan kilisesi vakfı. 
~o~?lŞlNDA: Silrp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 

li.h. · (Surp lstepanos kilisesi ve Kapamacıyan nıektebi ve me • 
~-~ 'l'l <zarlığı vakfı. 
~- A..DA: (Sulumannstır'da SUrp Kigork Ermeni kilisesi ve Sa • 
ltt~~-İll)~~hakyan Nunyan mektebi ve mezarlığı vak!L 
l{r~ıı) :Lteryemana namı diğer Kanlı kilise vakfı. 
l'o~Ib A: KazganisMi mahallesinde Meryemana kilisesi vakfı. 
~lD ~ · Meryem~na Drasörleri kilisesi vakfı. 

~ A. (SUrp Nıkogos kilisesi ve Leon Vartuhya.n mektebi ve 
Q~nıezarıığı vakfL 
~~ A.Ş::A: SUrp Ohannes kilisesi vakfL 
~ ll!~ DA: SUrp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı. 
~'l"ra· liAIUC!NCE: Sürp Ptrgiç kilisesi ve bast&nesine va.kfr. 

~..... · (SUrp Rerşdagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi ve 
ll~,JJt\p <mezarlığı vakfı. 
ll1~ıı: ıı1eaA: Tatıos Partagimeos kilisesi ve mektebi vakfı. 
t- .~ıı. h evt Cemaati vakfı. 
Q~ • •vıua vt 
~~t\ '.l'o~ hastahanesi vakfı. 
:~ns UR:: Musevi Sinagonu vakfı. 

tllCexnaaueARAY: Musevi Cemaati vakfı. 
~~ \'akına:e idare olunan vakıflardan semtleri ve lslmlerl yukarda ya: 
~ llıatna ' 2762-sayılı vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbaptakı 
tı~1!\rın ~\!1UkUmlerine tevfikan tek mUtevelli tayin edileceğinden all-

aıeıllsul ınuayıg 937 - tarihine kadar Istanbul Vakıflar BaJmüdi1rlUğU-
racaauarı llfı..n olunur. (2558) 

l' elt' 
27 •rdağ Vak • • • 

?ııı. 62 ~o 1 ıflar idaresinden: 
<le~e Uya~ı u Vakıflar kanunu ve buna mUteferri nizıtmname ve talimat
"i ~. l{atouknca Tekirdağında Ertuğrol mahallesi Peştemalcı caddesin -
teıı·ıııagogu ;Uisesi ve Hürriyet mahallesi Tabaklar caddesindeki M~se
~tfl 1lik lnıtih akiflanna ayn ayrı tek mUtevelli tayin olunacaktır. Mute
'-'e :r idaresi~~~ 20-5.937 Perşembe günU saat on dörtte Tekirdağ. Va· 
Va~lllUUertn Y.~Pılac~r. Şerait ve evsafı kanuniye ve matlube~ ha~ 

ar ldare:ıngore .~aknlı talip1erin muayyen güne kadar Tekirdag 

Paranıza 
Zahmetsiz ve Sağlam 

En Yüksek Geliri 
saatleridir. 

.._. _H_e~-5l_~-~~-cTm_:_kr:_J_'"_1z-=· 1 Türk Ticaret Bankası ;;;ç~::; 
1 s· T • E • 1 ıze emın ttı 

....................... 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı IJAn ları .................. 
90 ton muadili 121,934 litre 395 l 

ton muadili !53:5,158 litre 77 oktanlık 

benzin pazarlıkla eksiltmeye konul • 
muştur. Tahmin edilen be'aell 139141 
lira 8 kurµş olup ilk teminat parası 1 

8207 liradır. İhalesi 19 Mayıs 937 çar. 
şanba günü saat 15 dedir. Şartname 1 

sini 696 kuruş mukabilinde M. M. V. 
Satınalma Komisyonundan alınır. Ek 
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 Uncu maddelerinde iste - ı 
nilen belgelerle ihale gün ve saatinde 
Ankarada M. M. V. Satmalma Komis 
yonunda hazır bulunmaları. (2702) ı 

Bankanın 

'' KuPonlu vade i mevduat 
servisine yatıracağınız '' 

Ace.e ~atıllk 
Her 100 

Yılda 
lira için 

6 lira faiz alırsınız . Osman bey Tramvay istasyonu ct
va.rında Tayyareci Fehmi soka • 
ğmda her tUrlU konforu, hama
mı, bahçesi ve kuyusu bulunan 
42 No. lı 4 katlı kagir ev acele 
satılıktır. Görmek ve görüşmek 
için ayni evde sahibi Bayan Ta 
siya'ya saat 9 dan 2 ye kadar 

Faiz'erin her aya isabet eden miktarı 
kuponf ar mukabilinde aybaşlarında öden·r. 

müracaat. 

mahsus 
LAMBA 

Lüks ve arabacı 

Lambalan 
Gelmiştir 

Umuml satış yerl: İstanbul 
Tahtakale caddesi 51 numaralı 

LUKS 
LAMBASI 

POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur. 

Devlet Damfryollır1 va limanları işletme U. idaresi ilanlar. 
. 

ln.c eksiltmesi feshedilmiş olan (85,000) lira muhammen bedelli vagon 
yedekleri 29-6-1937 Salı gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ..Ankara
da idare binasında aatın almacaktJr .. 

Bu işe girmek isteyenlerin (5~00) liralık muvakkat teminat ile ka.nu _ 
nun tayin ettiği vetıikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 gUn ve 3297 numa
ralı nUshaamda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 
ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30-a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 
Şartnameler (425) kurup Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde saW

ma.ktadır. (2757) 

• • • 
Muhammen bedeli 14000 lira oian 1400 ton odun 26 - 5 • 1937 çareamba 

gilnU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
almaca kt.ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7 • ~ • 1936 gUn ve 3297 No. ıu 
nUshasında intişar etmlı olan ta.ıimatname dairesinde almmıı vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.. 
zınıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Ha.ydarpa
şada tesellüm ve sevk §efliğinden dağıtılmakta.dır. (2598) 

İdaremiz 1937 senesi Afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası Vasıta· 
siyle doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 

Alımlar mezkür bankanın aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarmdald 
54 şube ve sandığında yapılacaktır. 

Tokat, Erba Niksar. Zile, Amasya, Merzifon, GUmUşhncıköy, Çorum, 
M"cıdözU, İskilip, Malatya, Adıyaman, Eskişehir. Sivrihisar, Mihallıcık, 
Kı;tahya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, Ilgın. Bozkır, 

Karaman, Beyşehir, ş. Karaağaç, Bilecik. BozöyUk, lncgöl, Geyve, Göy
nük, Orhaneli, Uşak. Çal, Çivril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin, San • 
dıkh, Yenişehir, Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya. Denizli, Aydın, 
Isparta, Eğridir, Uluburlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 

Mubayaa fiatları şu suretle tesbit olunmuştur: 
Softlar beher morfin derecesi 40 kuruş 
Temiz ve Konaksız toplanmış drogistler. beher morfin deferecesi 40 kurut 
Morfin yUzde 12 ve daha yukarı kabalar beher morfin derecesi. 35 kuru9 
Morfini yüzde 12 den aşağı kabalar beher morfin derecesi 30 kuruş 

Satın alınacak afyonların iptidai muayenesi id;.remizin alım merkez • 
\erine göndereceği eksperler tarafından yapılacak ve tartı ve tesellümll 
müteakip alakadarlara kilo başına berveçhi ati miktarlarda avans ve • 
rilccektir:. 

Softlar 4.- TL. 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 4.- TL. 
Morfini % 12 ve daha yukarı kabalar 3.- TL. 
Morfini % 12 den aşağı kabalar. 2.50 TL. 
Bakiye afyon bedelleri Istanbulda yapılacak Laboratuar tahlilden son

ra azami sür'atle ve yine Ziraat Bankaları vasrtasiyle alakadarlara ödet
tirilecektir. Ekicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten itıba
ren hiç bir maı:ıraf tahmil edilmiyecektir. 

Mubayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal başlanacak ve bu 
tarihler Banka tarafından mahallen ilan olunacaktır. 
Alım mUnhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakikt mUstahsillere aid 

mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsu!U atyonlarla tüccar ve 
miistahsil mallan katiyen kabul edilmiyeeektir. 

Temiz ve konaksız olarak toplanmış saf afyonlara daha yUksek fiat 
verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz toplaması kendi men-
fa.atlan icabındandır. (2709) 

1 Selimiye Askeri Satınalma Komısvonu llCiınları 
1 - Selimıyede tUmtın topçu ve µiyadl' alay.arı ahırları önünde mü

terakim 15 ton gUbre 21-5-1937 cuma gUnU saat 15 de açık arttırma 
yolu ile satılacaktır. · 

2 - Gi.lbrenin tahmini bedeli 30 lira ve % 7,5 teminatı 2 lira 25 ku
ru9tur. Bu teminat vaktinden evvel tUmen muhasebe veznesine yatırı • 
lacaktır. 

3 - Taliplerin ayni gUn ve saatte Se!lmlye askerlik dairesinde toplanan 
askeri satmalma komisyonuna müracaat eylemeleri. ( 2511) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 1 
GaJatada Koca Mustafa caddesinde! 5 sayılı satış ambarında bulunan Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

ipekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, attariye, de. 
mir eşya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayı tıbbiye ve em. •-•••••••••••••••••••••••
sali eşya 12-4-937 gününden ittibaren hergün saat 13 den 18 e kadar 
pazarlık ve artırma surelerile ve peşin para ile satılacaktır. IstekliJerw bu 
elveri§li sattışlardan istifade etmek üzere muayyen &ün ve saatte anbar 
daki satış komisyonuna gelmeleri ve istiyenlerln satılacak eşyayı hergfü 
görebilecekleri ve evvelce ilanı yapılıp ta Reşadiye caddesindeki satış sn. 
tonunda satılacağı bildirilen eŞyanm aynı anbarda kurulacak komisyonrr 
satılacağı alft.kadarlara illin olunur. (2531) 

Mütekaidin iskontoları Hakk11td ::1: 
Bankamızdan maqlarmı iskonto ttirecek mütekaitlerin bu aevreye 

ait yoklamalarını Maliyece ilan edilen günlerde yaptırmalarını ve yok
lamalarını yaptırmamaları dolayısiyle Bankamızca na tahsil kalan maaş. 
lnmn .Maliyeden tahsilinden evvel kendilerine iskonto edilcmiyeccğini alA-
kadarlarm ehemmiyetle nazarı dikkatlerine vazedcriz. (481) 

ILACLARiNiZtan~:~ı;~ur. SA
1

LİH 
kapıda 

NECATİ den alınız. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom -
hnl VP. kuvvetli ne_,.P.Ji olur. 
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KAILüTE 
a 

o VE:Nü 
11.1.937 ~ 

(Ej)Dao (g)" 

Rekoıru Koıran 
Goodyear lutiklerini umum halk için dayanıklı bir llatik ola• 

ra.k yapmakla metaııl iken Goodear fabrika11 günün birinde, 
durmuf, dütünmiittür: 

- Acaba husuıi bir tip müfterinin ihtiyacı ihmale uğramıf 
değil midir? 

Diitündüğümüz müfteri, kalite fikri iliğine kadar itliyen, fiyat 
üzerinde dumuyan, kalitenin kendisi ve çoluiu çocuğu için 
temin edeceği müsbet fay daları ve menfaatleri gözönünde tutan 
adamdır. 

Bu tip adam, yüksek kalite mal imalinde ileri gidilmesinin 
belli batlı bir i.milidr. Bunun için herhangi sanayi tubeainde ön 
aafta yürüyen bir aanayi müe11eıeai kalite mütteriıinin ihtiyaç -
larını dütünmiye mecburdur. 

Çifte Kartal lastiğini bu dütünce ile, aırf kalite adamı için 
yaptık. Bunu hazırlarken ticari maliyet enditelerini bir ~afa 
bıraktık. Hatta bu emekler vesilesiyle bütün otomobil lutiii 
imali aanatinde mühim bil' ileri adımı attık. 

Çifte Kartalı yaparken, üstün malzeme gayretiyle bütün dün· 
yayı aradık, taradık. Yeni ve çok kuvvetli vasıflarda malzeme 
inkitaf ettirdik. Elde ettiğimiz mahsulü haftalarca tecrübeden 
geçirdik. Hem de nerede: Dünyanın en büyük süratle hareketini 
muhafaza eden tecrübe tertibatı üzerinde... Liatik bir taraftan 
da hararete maruz bırakıldı. Bir taraftan da aaatte 155 kilometre 
aüratle hareket hlinde bulunduruldu. 

Mkaa.dımız; kalın, ağır, sert bir liıtik yapmak değildi. Hafif, 
yumuf&k, zemin üzerinden uçar, tam istirahat temin eder bir 
lastik vücude getirmek ve otomobili adeta bir hava yutığı 
üzerinde hareket ettirmekti. Buna muvaffak olduktan batka 
güzellik tarafını da temin ettik. Lastik, bol İstirahatle etıiz em -
ni1eti birleştiriyor. 

Kalite ölçüıü olarak tunu aöyliyelim: Çifte Kartal · busüne 
kadar yapılan her Jiıtikten fazla dayanacaktır ve dayandıiı 
müddetçe de azami emniyet temin edecektir. 

Otomobilinizde Çifte Kartaldan mükemmel bir liıtik kullana· 
mazıınız, çünkü yoktur. Çifte Kartalın aynlmaz arkadatı el. 
c.an kurtaran iç lutikleridir ki bütün patlama ri•klerinin önüne 
geçecek surette yapılmıttrr. 

Bu kaJite wtrkleri diğer lastiklerden daha pahalıdır. Fakat 
zannedebileceğiniz kadar pahalı değildir. Bundan b.,ka bu lia
tiklerin asıl vazif eıi, para değil, can kurtarmaktır. 

Can kurtaran iç 
LASTtKLERı 

A - Sarı supap ve mavi renkli ba4hfma 
dikkat. 

B - Can kurtaran iç lbtiklerine hava ve
rilmesi diferlerine nazaTan biru da
ha uzundur. Sebebi havann iç llati
iin birinci kısmından ikinci kısmına 
bir ıupap vasıtaıiyle tedTicen ıec;
ıidir. 

C - le; lbtifin içindeki ~a! beıli bu ikin. 
ci !istik ile dış lbtıiın Ytttılınaıt ve 
iç liıtifin patlaması üzerine araba. 
nm kontrolünü muhafaza ederek 
tevakkufa kadar emniyetle 70!1 
devam edebilirsiniz. 

DONYANIN HER TARAFINDA DIGER MARKALARA NAZARAN 

Gaye para 
değil, 

CAN 
kurtarmaktır. 

DOUBLE 
EAGLE 

LA.ST1KLER1 

Can kurtaran ic 
llstikleri 

Para tasarrufu 
için değil, hayat 
tasarrufu için 
ya pılm.ıştır. 

Emir ve nezareti aJtmda ~ 
Goodyear listiğl yapılmı!JtTr. Bunlar, 

Goodyear'ln §Öhritlal - tanı• ya. 
yan canlı ph.itlerdlr. 

8KAT'i 
SEBEP 

Yeni Çifte Kartal llstllderinl 
eimdlye kadar imal olUDUl 

bütün listllderin fevkinde 
çıka.rmıştır. 

1 - Para ile mübayaa olunabilen en 
kıymetli, en iyi, en emniyetli ve en 
fazla kilometre yapan bir lastik. 
2 - Dünya üzerinde mevcut lbtikle· 
rin patinaja en ziyade mukavim ola· 
nı. 

3 - Daha kaim taban, % 15 dahıı 
derin çizgiler, emniyetle tevakkuf ve 
binlerce kilometre fazla ömür teıniıı 
eder. 
4 - Tamamile yeni bir usulde yapı· 
lan taban, lastiklerin en bUyUk dUt· 
manı olan hararete fevkalade ınUte
hammildir. 
5 - Bez katları ayn ayn takviye e· 
dilmiş olup amortisör vazifesini gö
ren hususi li.stik kısmı tekemmUl et· 
tirilmiştir. 

aşınmasına mukavim hususi supert· 
wist ipliğinden imal olunmuştur. 
6 - Her bir kat taş kestiğine ve ke< 
narların arızasına ve lastiğin çabuk 
7 - Fazla takviyeli lastiklerde gö
rülen sertlik olmıyan, çok esniyen ye 

istirahat temin eden bir lastik. 
8 -Lastik sanayiinde kullanılan en 
yüksek malzeme ve en iyi işçilik 'Vt 

en sıla teftişten çıkan son derecce 
müvazeneli bir lbtik. 

LASTIKLERILE GEZER. 


