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BASVEKiL BU SABAH ATiNADA 

llti do. 
küt .1 memleketin Jo•t Baıve· 

Dün Belgrad'dan Geçerken ı
Bu Son Seyahatinden Çok 

Memnun Olduğunu Söyledi 
' 11 Balkan Antantı 

İstikbalde de Barış 
Unsuru Olacak" 

r~v~;~lı 

! ve Başvekilimiz ~ 
~ 

:A.tina, 23 (A.A) - Türkiye Başvekili Ismet In- ~ 
I önUnUn ziyaretinden bahseden Katimerini gazetesi ~ 

diyor ki: ~ ~nönii ve Stoyadinoviç 

Cenevre___ 1 

Yol 
Belgrad, 23 (TAN) - Türkiye Batvekili lı

met İnönü ve Bayanı, refakatlerinde General 
Kazım Orbay ve Amiral Şükrü Okan olduğu 
halde Semplon ekıpreıile sabah saat 7,5 ta Bel
grad'a gelmişler ve aonra Atina'ya hareket et-

"Türkiye Başvekilinin Atinayı ziyareti, bUtUn Yu- ~ 
nan ulusu tarafından, Yuna.nistaru Türkiyeye bağ. ~ 
lıyan tecrübe edilmi§ uzun dostluktan mülhem sa. ~ 
mimi sevinç hisleriyle karşılanmaktadır.,, ~ 

Ağzında 

l O!ıdrada ve Parlste son za • 
1tr <>lın :rnanlarda tUrlU türlü temas
~~ı~tur. Bunlarm neticesi olarak 
:-"lltnya i daha ~kince bir hava var. 
ltl'a çıkı:in ınutareke lakırdıları or 
l'll4ın d kıştır. liattl bunlan Alm.an 
ditıl'or. ~ abuı ettiğinden de bahse -
l>1l4l'ada n de anlattığımız gibi ts
ltttı de,_.1 el altından çarpışan iki kı· 
llll4y01 h e~rin mütarekeye ve 18 -
~ l'atr larp cephelerinden çekilmi -
b alllı c~ nıaıan dünya yüzUndeki ni-
~a ~harbinin mütareke saf -

. .\\'ruPa esı demektir. 
~ Olgun~~ barr, vaziyetinde bu ka 
~oru uga VanJdığına henüz ina 
tı lıllıuını ~ Fakat Milletler Cemiye
bıı b~ eyetinin bu defakl toplan 
1ı.i g~ e l'Uzgtnn ne taraftan esti~· 
\ vı:ııerecekt' gı 

ır. 

Gazete, B. Ismet Inönünün birçok yabancı §ahsL ~ 
yellerle yaptığı son göriişmelerden sonra vaki olan ~ 
bu ziyaretin ehemmiyetine bilhassa işaret ettikten ~ 

mitlerdir. Yarın sabah Atinaya vannıt ola

caklardır. 

~ sonra devam ediyor: ~ 
~ Aynı yolu ta.kip eden ve ayni Balkan barışı ve u- ~ 
~ mum.i barış Ulkilleriyle muttasıf bulu:aan Yunanis- ~ 
' tan ve Türkiye devlet adamlarının vakit vakit nok. ~ 

M. Eden 
Konuşacak 

3 (TAN J - Cenevre ye 
e Nazın B. Edenin kon
bim siyasi beY,anatta 

'yleniyor. 

(Tafsilat UçüncUde) 

tai nazar teati etmelerinden istüadel.eri aşik~rdır. ~ 
~ Fakat bu müli.bazanın haricinde olarak, Atina giL 

~~ zide Türk devlet adamını kabul etmekle bilhassa S 
sevinmektedir.,, 

Dün Mili küme maçlarına devam edildi, fakat yalnız bir teJC 
maç yapıldı ve Günet takımı Uçok'u 3 - 1 ile mağlup etti. Anka
ra maçı tehir edildi. Aılkar~da yapılan Türkiye başpehlivanlık 
müsabakasını da Tekirdağlı Hüıeyin kazandı. Tafailat ıpor say• 
famızdadır. ~~"""""""""'~ 

Mculrid harbinde hiilnimetçilerin eline düıen uirler 

ispanya Başvekili 
Zafer Mutlaka 
Bizimdir,· Diyor 

ASiLERDEN KURTARILAN 4000 BASKLI 

ÇOCUK INGILTEREDE YERLEŞTiRiLECEK 
Londra, 23 (TAN) - Bilbao'd~n relen ve ıehnekte olan 4000 

Baık çocuğunun yerlettirilecekle~ kampla Southampton'da ha 
zırlanmaktadır. Bu hazırlıklar, bırçok ha~r müe11eıeleri ve izci 
tetkilatı tarafından yapılmaktad.ır. Çocu~ar, burada üç hafta ka 
dar kalacak ve aonra memleketin muhtelıf yerlerine, huıuıi • 
h11l~ın veya dini ve içtimai te,ekküllerin himayelerine verife-
cektir. ı 

lspanyadakf slyut vaziyet hakkın- - ------------
da umumt fikirde bir değişiklik yok R J 
tu~. İngilterenl11 yapmış olduğu mil- usya ua 
tarekeye tavassut teklüi diğer hUktl 
metler tarafından kısmen istekle, kıs LJ jı 7_ D •• 
men de çekingenlikle karşılanmıştır. ı---ı a K UŞmanz 
_Bazı mahafil, Bilbaonun çok sıkış-

tı~ şu zamanda, ;\'alansiya hUkume- B . A , .. 
timn_de böyle bir teklifi iyi karşıla - lf: lm 
yacagmı söylemektedir. 

ROMANIN VAZİYETİ 
İtalya ise, Almanyanm teşvikile, 

İspanya iş!er!nden el çekmiye katiyet 
le karar vermiştir. İtalyan hük<lmet 
adamları, halkın İspanya harbinden 
hiç memnun olmadığını bildiklerini 
açıkça söylüyorlar. Diğer taraftan 
İspanyadaki bi hUkiimetinin hare ~ 
ket tarzı son zamanlarda ltalyayı 

(Sa. 10 SU. 4 te) 

Moskova, 23 (A.A.) - tnum A
kademisi, riyaset divanı Azasından Ni 

kolas Bouk~arine'in • halkın dUşma 
nı- olması dolayısile Akademiden ih
racına ittifakla karar vermiştir. 

Moskova Üniversitesi parti meclisi 
ae Belinsld ile Lakoviyi Troçki taraf
tan 61duklarmdan dolayı ihraç et -
mlştir. 

: · Çek Hariciye Nazırı, Tuna işinde Fransa 

ve lngilterenin Anlaşmış Olduğunu Söyledi 

Budapefte, 23 (TAN) - Reımi mahafil, halya ile Macariıb 
nın aralarının açrlmıt olduğuna dair yayılan haberleri tekzip et• 
mektedir. ltlyanın İspanyol ve Afrika meıelelerile metgul olması 
yüzünden mıntakaıı itlerini ihmal ettiği varit değildir. Resmi 
mahfillere göre, Roma protokolünü imza etnıit olan bu devletler 
bu protokole ıadrktırlar. 
Italya Kral ve Kraliçesinin son Bu 1 

dapeşte seyahatlerinin iki memleket 
arasındaki dostluk zincirine yeni bir 
halka ilave ettiğini de unutmamak 
icap eder. 

İtalya Kral ve Kraliçesi ve Pren· 
ses Maria Petşede birçok ziyaretler 
ve gezintiler yapmışlardır. Bilhassa 
Prenses .Maria şeh.ir içinde yaya ola
rak gezmiş, hatta saraya döndüğü va 
kit, polisler tarafından tanınmamış 

Bütçe için 
Muzakere 
Başlıyor 

ve içeriye girmesine müsaade edilme. Ankara 23 (TAN Muhabirinden)-
mek istenmiştir. Tabii sonradan me- Yarın Kamutay saat 14 te topla-
sele anlaşılmış ve kendisinden af ta- narak 937 yılı müvazenei umumiye 
lep edilmiştir. kanununun müzakerelerine ba§lıya • 

Gazeteler bu ziyaretten bUytUc bir caktir. . 
sitayişle bahsetmektedirler. Bununla Yarınki toplantıda başka mühim 
beraber bu ziyaret münasebetiyle ya- işler de görüşülecektir. Bunlar ara· 
pılan konuşmalar hakkında f ~zla taf. sındtt bilhassa 1936 mali yılı mUva
silat almak mümkün olamamıştır. zenet umumiye kanununa bağlı bir 
Londra Görütmelerinden Sonra kısım daire bütçelerinde ve posta, 

Prag, 23 (A.A) - Çekoslovakya telgraf ve telefon umum mildilrlüğü
Başvekili B. Hodza gazetecilere bari- nün 936 senesi bütçesinde değişiklik. 
cl ve dahili siyaset hak.kında beyanat ler yapılmasına dair projt!, vektflar 
ta bulunmuş ve demiştir ki: umum mUdUrlUğU 937 bütçe layihası 
"- Londra görüşmeleri, yeni ve vardır. 

kuvvetli bir sulh siyasetinin mesud Hükumetin Kamutaydan istediği 
bir ba3langıcı olarak telAkki edilebi- 35 milyon 846 bin liralık fevkalade 
lir. Orta Avrupa meselelerinde Lon- tahsisat verilme'sine dair olan proje 
dra ve Paris uyuşmuşlardır. Bu iki de yarın mecliste görUşUlecektir. Büt 
devlet, Tuna memleketleri arasında çe encümeni projeyi görüşerek tas-

(A.tkası Sa, 10 SU. 2 de . dik etmiştir. 

~ ....................... ~ ............. . 
l Devlet Demiryollarında ailelere mahıuı Büyük T enzilit 

batlamıttır. Bu çok ucuz ıeyahat fıraatmı kaçırmayınız. 
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iCaddeorfasında, daha doğrusu1 
f dört yol ağzında hir mezarlık! f 80 Ki Si ACIKT A 
j Şu re.ıme dikkat edin&:: . 
• Bunu dün "TAN,, loto mu· 
: habiri te•bit etti. Burcuı bir 
ı mezarlıktır. Fakat bir kal> • : ristanın bir parçcuı •anma-
: yınu:. Kcuımpaıada Zin· 

danarkcuında tam dörtyol 
ağzındadır. Yani cadde or
tcuındadır. Oradaki halk
tan bir kı•mı, bu mezar· 
ların kaldırılıp bir mezar

-

$ lıfa götürülme•ini ne za
i mandanberi İ•tiyorlar. Fa· 
• kat Belediye bu İfe henüz 
ı bQflamaml.ftır. Halbuki az 
J bir himmetle bu iı ~abu
t cak olur biter. 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Köprününi 
Yapılmasında 

Yeni Zorluklar ' 
Gazi klSprUsUnUn ne suretle yapıla 

bileceği hakkında etütlere devam e
dilmektedir. Bugüne kadar elde edi
len neticelere göre, istinat ayaklan. 
nın 28 metreden kısa olmasına veya 
ahfap ayak yapılmasına imkan yok
tur. Ayaklar 28 metre üzerine ya taz 
yik'li ha va veya Kesson sistemlerin -
den bi.r:lai tercih edilerek yapılacak
tır. 

Fakat bundan ortaya iki zorluk 
çıkmaktadır. Birisi ayaklann bu şe
kil almasile hesapların değişeceği VE' 

inşaat masrafının ihale bedelinden 
çok fazlaya mal olacağıdır. Diğeri 

de ayaklar uzayınca köprUnUn eskisi 
kadar siklete fennen tahammül ede
mez bir hale geleceğidir. Birinci mah 
zurun bazr tasarruflarla ortadan kal 
dınlması diJşlinülUyor. 

Fakat ikinci mahzurun ortadan \ 
kaldınlması çok mU:kUl görUlUyor. 
BelediY.e Beyoğlu ve İstanbul yaka - 1 
la.n arasındaki mUnakaleyi düzene 
koymak için yeni köprüden iki hat 
tramvay ve otobüs geçlrmek istemek 
tedir. Aynca köprUden kamyon ve 
yUk arabaları da geçecekUr. Blitün 
bunlar siklet hesaplarını altüst et -
mektedir. Mütehassrslar heveti Piju 
fle beraber bu cihet üzerinde fazla 
durmaktadır. Bu hafta sonuna ka -
oar bu hususta kat'l bir karar veril
mesi bekleniyor. 

Üzüm Rekoltesi 

Tesblt Ediliyor 
!zmirde bağ mmtakalarmda tetkik 

lere bafla.nmıştır. Bağcılık mtiteha• 
11rsı B. Şemsi Çelebi, Uzlim rekolte -
eini tespit etmek Uzeredir. A,nca Bur 
nova bağcılık enstitlisti de rekoltenin 
tespiti iflerile meşgltl bulunmakta -
dır. 

Verilen malumata göre, bu seneki 
tızilm mahsulü, iri taneli ve çok ne -
fis olacaktır. 

Rekoltenin az olacağı tahmin edili 
yorsa da alakadarlar, yine geçen se
neki miktarı bulacağını söylUyorlar. 

Bu husustaki tetkikler yakında bi
tirilecek ve rekolte raporu İktisat Ve 
klletine blıldirilecektir. 

Göçmenlerin 
Getirilmesi için 
Hazırhk Başladı 
Bu sene yurdumuza gelecek muha

cirlerin nakli için §imdiden hazırlık. 
lara glrl§ilmiştir. Bu iş için bir mu
kavele hazırlanması hususunda Deniz 
Ticaret MUdU:rlUğüne emir verilmiı:ı
tır. 

Nakil ı~erine 4 vapur tahsis edil -
mesi düşünülmektedir. Nakliyat 15 
Haziranda başlıyacaktır. Bu sene Ro 
manya ve Bulgaristandan getirile. 
cek muhacirlerin 15 bini bulacağı 

tahmin edilmektedir. 

Hamit için .. 
BUyUk şair merhum Abduthak HA.

Aidin ruhuna dUn Teşvlkiye camllnde 
bir MevIUt okunmu,tur. Mevlutta 
merhumun bütün dostları ve kendisi. 
ni sevenler hazır bulunmuşlardır. 

.MEKTEP MÜSAMERELERi BASLADI 

• 

Boğaziçi Liaeıinin dünkü mü•ameresinde •evimli küçükler 

. ,. . .,ıt~ ,. .. . .. , 
# ,.. .. " 

,. 1~ r · " 

Mü.amereJe tJazile alanlardan birkaç yavru daha 
v • • 

,agazıçı 

Liselerinde 
Müsamere 

1 izmirdeki 

Boğaziçi liseleri, diln yıllık müsa. 
meresini Arnavutköyündeki mektep 
binasmda verdi. Gilzide bir kalabalı
ğın önünde verilen bu müsamereye 
istiklal marşile başlandı. Bunu kil -
çilk yavruların oyunları takip etti. 
BUyUk talebenin yirmi millete ait 
ve danslar çok alkışlandı. Bundan 
kıyafetlerle yaptıkları orijinal oyun 
ıonra gilzel bir komedi oyruyım genç 
ler, çok muvaffak olmuşlar, ayn ayrı 
takdir edilıni~lerdir. 

Festivalde 
Fotoğraf 

Sergisi 
İstanbul belediyesi Balkan festi va

li münasebetiyle Ağustos ayı içinde 
bir fotoğraf sergisi açacaktır. 

Sergiye amatar ve profesyonel fo. 
toğrafçrlar iştirak edebilecektir. 

Sergide te§hir edilecek resimler iki 
gruba ayrılmıştır: 

1stanbulun tariht lbldelerine ait 
fotoğraflar. 

lsta.nbulun tabii gUzelUklerini tes. 
bit eden fotoğraflar. 

Sergiye gönderilecek fotoğraflar 
18X24, 30 x 40 ve 50 x 61 boylarında 
olmalı ve Temmuz ayının 20 inci gü
nüne kadar numaralı makbuz muka
bilinde belediye iktısat işleri müdür. 
lUğU turizm bilrosuna teslim edilmiş 

bulunmalıdır. Bu tarihten sonra yapı 
lacak müracaatler kabul edilmiyecek. 
tir. 

Öl umde 
Esrar Yok 

Geçenlerde !zmirde bir ölUm hadi
sesi üzerine garip bir dedikodu çık • 
mış, kalp sektesinden öldüğti söyle -
nen kırtasiyeci Lutfi adında birinin 
diri diri mezara gömüldüğü iddialan 
yol almıştr. !zmirden son gelen ha..
berlere göre, Lülfinin soğukkuyuda
ki mezarı açrlmıştır. Cesedin gömill
mPSinden sonra mezarın açıldığına 
delil ola;bllecek hiçbir iz bulunmamış
tır. 

Yapılan keşifte cesedin yllztinde 
kan Jekesi görülmediği gibi, koJlarda 
mezarın kenarlarına çarpmaktan mil 
tevellit en kilçük bir bere bile olma • 
dıf.r anlaşılmıştır. 

Keşif raporu, şimdiye kadar dola 
şan şayia ve rivayetlerin tamamen a· 
sılsız olduğunu ortaya koymuştur. 

Eski Tablolar 
Müzelerdeki resim ve tabloları top. 

lu bir halde bulundurmak ve tarihi 
bir tasnife tabi tutmak için eski Türk 
ve lslam müzelerinde yakında bir 
pavyon açılacaktır. 

Karadeniz Cumartesi 

Günü Gelecek 
Madritte sefarethanemize iltica e. 

den mültecileri getirmek üzere Valan 
ıiyaya gitmiş olan Karadeniz vapuru 
içindeki mUlteciler ltalyaya çı.kınak 
lstediklerindeın bunların 1talyaya gö. 
türecektir. Bu itibarla Karadeniz an. 
cak Cuma veya Cumartesi günü lima· 
nıınıza C"elebilecektir. 

Beykoıun Kulübe 
-----------~~---------= 

Yaz aeldi ama .• -ı 

Mahallesinde Evler 
YIKTIRILDI 

Beykozla Patabahçe ara11nda Boğazın en güzel ve hakim tepe
lerinden biri üzerinde bir senedenberi yepyeni bir mahalle doğ
muttu. Şite ve deri fabrikalarında az yevmiye ile çalıtan amele
nin fazla kira verememeleri yüzünden doğan bu evlerin, bütün 
Boğazı gören bir yamaçta bulunması Boğazın bediiliğini boza
cağı dütüncesile Daimi Encümen tarafından yıktırılmalanna 

karar verilmitti. 
Belediye, encümenin bu kararını ı-· 

geçenlerde Beykot kaymakamlığına 

bildirmiştir. Kaymakamlık, birer mes Terkos 
Sebekesi 

ken haline gelen evlerin bu emirle 
yıktınlmasına cesaret edememi~ ve 
mahkemeden evlerin tahliyeleri hak 
kmda karar i~temişUr. Mahkeme bu 
müracaatı tetkik etmiş, neticede kay 
mnkamhkta bu evlerin yıkrtrma sa -
lAhiyetini bulamamış ve "Bu toprak-
ların sahibi kimse o müracaat etme
lidir,. kaydile davayı reddetmiştir. 

Bu topraklar evkafa aittir. Hal bu -
ki Evkaf tarafından topraklarının it 
gal edildiği hakkında mahkemeye 
hiçbir şikayette bulunulmamıştır. 

Kaymakamlık bu red kararım aldık
tan sonra daimi encümenin kararına 
uymak mecburiyetini duymuş, bir . 
kaç gün evvel tepeye gönderdiği <;Öp 
çü amelesi ve itfaiye neferleri tara -
fmdan evlerden ikisi yıkılmrştır. Bu 
başlangıç ile diğer ev sahip'lerinin de 
ayni akibete uğnyacakları anlatrl • 
mak istenmiştir. Fakat geri kalan 
14 ev sahibi evlerini kendiliklerin -
den boşaltmamışlar ve nihayet ikin-
ci gtin sabah saat beşte gelen kuvvet 
li bf r çöpçü ve itfaiye grupu yangın 
kancalarile evleri yıkmIYa başlamış
lardır. Evlerin içlerindekiler ancak 
zabıta kuvvetile dı~ nya çıkanlmrş-
'-"1"f\"' ı:tn .-.....a .. •v .,..h;.?"ıo....ı •• .ı..u Zi> 

yaşlarında bir genç te teessüründen 
baytlmıştır. 

Bunlar yıkılan evlerin tavanların~ 
dan ve harçlarından birer kultibe da 
ha kurmuşlardır. Bu suretle manza
ra eskisinden daha fenalaşmıştır. Be 
lediye ayni şekilde yapılan ve Sulta
niye yamacında bulunan evleri yık -
tırma.mrştır. 

Sanayi Birliği Heyeti

nin Çalışmaları 

Muamele vergisinin gUmrtiklerce 
alınması ve nisbetlerinin tesbiti için 
yapılan teşebbüsler ilerlemiştir. Bu 
hususta !ktısat Vekl!eti ile temaslar 
da bulunmak Uzere Ankaraya gide~ 
miUi sanayi birliği heyeti çalışma. 
ıarına devam etnıektedir. Muamele 
vergisinin gilmrUklcre ircaı hakkında 
hazırlanan kanun, Hazirana kadar
çıkacaktır. 

r 

Genişliyo.r 
lstanbul Sula:r Idaresi, ı:ıehrın su 

ihtiyacını tamamiyle giderebilecek ge 
niş ve en son sistem tesisat yapabil
mek maksadiyle gelirin çoğalmasını 
lüzumlu bulmuştru.r. 

Bu maksatla yapıla.n tetkiklerde 
tstanbulda yüz elli bine yakın bina 
bulunduğu halde idareye ancak 21 
bin kUsur binanın aboneli olduğu ilk 
~kışta dikkati çekmiştir. 

Buna, su §ebekesinin şehrin her ta 
rafından ge<;memesi, tesisat masrafı
nın pahalı olması, bazı müessese ve 
dükkanlarda suya giddelle ihtiyaç 
olduğu halde su almıya lti7Jllm görme
melerinin sebe-p olduğu anlaşılmıştıl'. 

Sular ldaresi fakir halka tesiBatı 
parasız yapmak için verdiği karar -
dan sonra bu halkın yavaş yavaş ar
tan müracaatlan karşısrnda kalmakta 
dır. 

Suya lilzumu olan yerlerin su al -
mamaları da belediyece yeni alınmıya 
başlanan tedbirlerle ortadan kaldırıl. 
maktadır ki bu suretle iki milhim se
oep naueuıımı~ uıuyv•. 
Şimdi esaslı olarak terkos şebeke

sinin şehrin her tarafında bulunma -
ması meselesi kalmıştır. Idare bunun 
için bir program hazırlanmıştır. Beş 
yılda tatbik edilecek olan bu prog -
ramla beşinci yılın som.ında lstanbul 
ve Beyoğlu yakaları bir örümcek ağı 
gibi terkos şebekesile örülmüıı ola -
caktır. 
Idare bu genişlemeye milvazi olarak 
tesisatta yapılması gerekli olan yeni
likler takviye ve ıslah ameliyeleri i
çin de ayn bir program hazırlamış. 
tır. Bu da beg yılda tedrici olarak tat 
bik olunacaktır. 

Bu arada bilhassa beşinci yılın so
nunda en medent bir gehirde su ih
tiyacını giderecek tesisat yapılmış, 
terşih, filitre havuzlan ikmal edil -
•fiş olacağı gibi terkos gölünde de o. 
tomatik ve elektrikle işler en son sis
tem tesisat vücude getirilmiş olacak-

tır. 

Ege Vapuru 

Bir Dubaya Çarptı Heyet, sanayi birliğinden bazı ma.. 
lfl.mat istemiştir. İstenilen bu malfl.
mat, birlik merkezi tarafından bir ra. 
por halinde heyete bildirilmiştir. 

Kara.denizden gelmekte olan Ege 
vapuru, Vanıköy önünden geçerken 
bir romorkörUn yedeğinde bulunan 

l!!~~~!!!"!!!:!~~~~~~!""'!""~~:zs!!! bir gaz dubuma çarpmrıtır. Ege ba

"ıfk kadın tayyareclmlz Bavaıı 
Sabiha Gök~en, tayyaresiyle 

memleket içinde yaptığı ha• .seya-
hatinden Ankaraya dönmÜ§tür. • 

• 
AJalarda oturan ve yine adalar. 

daki mekteplere &iden talebeye 
de paso \'erllecektlr. 

• 

ımdan, gaz dubası da ıu keılmlnden 
hafif hasara uframııtır. 

Hamidiyenin Seyahati 
Hamldiye mektep gemisinin Yu -

goslavya limanlanna yapacağı ziyare 
te alt hazırlıklar bitirilmek üzeredir. 
Mektep gemisi Yugoslavyanm Dob -
rovnik limanmı ziyaret edecektir. 
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Yaz geldi. Şehrin etrafı yemyeşil 
çimenlerle, renk renk çiçeklerle d01" 
Fakat şehrin içi, sokaklar ve bs.ıJ .; 
nacaddeler bile ·daha yazın şu 1 

günlerinde toz yığmlarile dolaı~ 
başladı. Eğer İstanbul sokaklaJ1Il 
sulanması işi bu sene de yarım ~ 
lak yapılacak olursa şuna benzer dit 
manzaralarla şehrin her ta.rafın 
her gün karşılaşacağız demektir• 

Beykoza 
Rağbet · 

Artıyor 
Boğaziç.l ve bilhassa Beykoz bU ::. 

ne fazla rağbet görmiye başl.amI~deO 
Beykozda ve Paşabahçede şıındı al• 
kiralık boş ev kalmamıştır. Bu r 111" 
betin sebebi de Abrabampaşa ~ .... • 
lıuhıvla J{ ..... ımt. \c...ve.Akba.ba~ınıAJr 
gaiinolar yapılmış olmasıdır. 111 
Bankasının idt.resiJJAMi Abrah~ 
paga koruluğu bu sene elektrikle td• 
vir edilmiştir. Kar:\ ·ulakla Akbaba ,ı 
etin kilosu 25 ve 30 kuru§ satı1ın;0, 
halkı Beykoza çekmektedir. BeY ııl 
belediyesi eehrin tenvirine ve )~ 
parklar yapmıya başlamıştır. Be~ebit 
ye ile Elektrik şirketi arasındaJ? 'ot 
anlaşmaya göre Beykoza 150 lal1l 1ı 
konacaktır. Bunlardan bir kısını J3eot 
koz sokaklarına konmuştur. BeY1' el 
Deri fabrikasr Beykoz çeşmelerin~ 
bedava su aldığı için Beykozdan .
§&bahçeye kadar 20 elektTik ıaın; • 
koydurmağı taahhüt etmiştir. ~ıs· 
kında lambalar konacaktır. ÇubU~ ,, 
da yapılan gaz fabrikası ve beledı~t
nin gaz depoeu civarlarına bol ele.)" 
rik Jlmbalan takmıştır. :ae1ed1df 
ve Rus gaz deposu burada nhtıJ!l IJ' 
yapmaktadır. Yakında PaşabaMe • 
Beykoz rıhtımı biribirlne bağlaıı& 
caktır. 

Adliye Sarayı 

için Haıırllk 

Trenlerde geceli gUndiizHi gttm- 24 Mayıı 937 • ı 
PAZARTESİ Buaünkü Hava: DECIŞIK 

rllk kontroıu yapılması hakkın 
dak1 kararm tatbikine geçilmiştir. 

____________________ __,,,_ 

BugUn ha vanm Trakya, Kocaeli ı9 
5 inci ay gün: 31 Hızır: .... ıtq Ege ve D51fu Anadolu mmtakumda ;')i.I"' • 

S efer esnasm<la gemi kaptanla. 
rmın köşklerine misafir kabul 

edilmiyecektir. 

• 
H aydarpaşa Lisesini bitirenler 

dUn yapacaklan senelik t.oplan 
tııannı ekseriyet olmadığından gele
cek pazara bırakınıslardır. 

ve Karadeniz kıyılarında bulutlu, di· Arabt 1356 Rumi l 1 ğer mmtakalarda kapalı, Orta Ana- Rebfillevvel: 13 Mayıs: :ı. 
dd'luda yer yer yağışlı olm muhte- Gtineş: 4,35 _ Og"le: 12,ı~ 
meldir. Rüzgarlar umumi Garp 9 21 
ten orta kuvvette eıece İkindi: 16,09 - Akşam: 1 ''ti 

Dünkü Ha Yatsı: 21.18 - İmsak: _!y 
Dün hava akşama ka ar bulutlu re 762 idi. En fazla ıncaklık 24, eıı ~ 

geçmiş, rUzgir ,imalden saatte 15 
kilometre süratle esmiştir. Baromet- 14 idi. 
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ispanya Murahhası Çok 1 
Sıvas 

Malatya 

Arasında 
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Rus Keşif Heyetinin 
Simal Kutbuna 

Şiddetli Konuşacak i 
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ihtilaf mı 
Varmas ı 

Doğuracak? 
• el V ayo Faşistlerin 

ispanyaya Müdahalesini 
Açıkça Ortaya Dökecek 
ti)~, 23 (TAN) - Milletler Cemiyeti mahfilleri bugün ta
ç~ illa ratrnen hayli hararetli konutmalara sahne olmuttur. 
1'ı, hrı~ hatlıyaca.k olan Milletler Cemiyeti Kons~yinin top
dtJı. b hurüne kadar, fahidi olduğumuz toplantılara mabetle çok 
~&ı:&retli ola.cağa benziyor. 

krı11 ili 'Yin bu. seferki içtimaında İs 
!'tıl>l, hat:elesı başlı başına bir Av
ltıtklri ediJ· dUnya meselesi olarak 
~etbıin ıyor. Meşru İspanya hükt'.i 
~U!ıaca~Urnessili olarak konseyde 
"\'.I \ray 01~ eski Harkiye Nazırı 
~ ınu~ fllJizrni şiddetle itham e -
~'!' l'1fnı rn ~lr nutuk söyliyecek ve 
ueı "'Yo' "esika ortaya dökecektir. 
~ ı.ra:un ortaya süreceği vesi • 
ttlc oı,111 trıda, bornba tesiri yapa -

Fransada 
Sağ • Sol 
Kavgası 

Faıist Liderine Yuha 
Çektiler 

'Yar da "ardır denilmektedir. 
lttıerin ~ nıurahhasmm, faşist dev -
~!'de Panyaya ne maksatla. ve ne 
baklı:ı:ııda llltida.halelerde bulunduğu 
"e bu ~k 8a.rih izahat vereceği Paris, 23 (A.A.) - Dün akşam 
~ .. tla.t- 1 en konseyde hayli müna "Milli Birlik Fransız Gençliği,, mil. 
tıığiite?eo l~cağı söyleniyor. Bu arada ıt kongresinin açılmış olduğu 
hı ~lltıe tı'ra.nsanm nasıl bir vazi Saint - Denis '6eleüiye dairesi önünde 
diıı. arı da merak edilmekte •. bir takım htdiseler olmuştur. Bu 

9 • • , teşekkül, faşist liderlerlnden M. Do-
l Loıı~ 2a~EN YOLD~ riot'nun idaresinile bulunan bir teşek 
etlel' Cellli (A.A.) - B. Eden Mil- küldür. 
~e\: tlael'e ~ toplantısına i~lrak et Birçok komünist, belediye dairesi. 

tef etını.ıı Yl'are ile Cenevreye ha- nin parmaklıkları önünde nümayiş 
~"'-· 23 (~ . • yapmıştır. Bunlardan birisi içeriye 
llL4: ~ .A:.) - B. Eden Parls- girmiştir. Biraz sonra, bir pencere -
lı, it'"-en, li?ansız büyük elçJsi den atlıyarak iki arkadaşmm üz.eri-
~~ n;--_:~ .... ---- -1:-~4!,.f.+a ..... ., ıı~u~ ~ç lJ'4Ula. ..... Lcı.rU: oı.uçl.t.e 
111 "~ gonı.,rnu,ıu.r. B. Eden yaralanmalarına sebep olınu§tur. 

' Cen9"'eye dofru yolu • KendiS1nin de bel kemiği kınlımt-
tn..:.. ~r. tır. vaziyeti ümitsizdir. 

lef~=~ 23 EŞlST AN -- Komünistler, bir alay teokil ederek 
~ ~ ~ (A.A.) - Habeşistan Doriot'yu yuhaya tutmuşlardır. 

'ttla•Uıı Yani Pazartesi gUnU Polis nümayişçileri dağıtmıştır. Po 
~-- be C.:O.evre'ye bir Habeş mu - lis, yirmi kadar komünist tevkif et
,.. _ ltırıda b:Ylretı gönderilmesi meeelesl mişse de biraz sonra serbest bırak-
~~:--~. karar ve'Ntot'~üini bildir-~~ ·-""'e mıştır. 

~1~0~!11· 23 (A.A.) _ tsveçin PARTll..ER :ARASINDA: 
~;M bi-lllleer lisinden çekilmesi için Paris, 23 (A.A.) - Lyon demok-
-.., -.~ nı ratik asosyasyonu, Flanden partisi. 
~ o1'.ıı_ bir eb?s tarafından yapıl- nin radikal sosyalistlerle iltihakı lU-
~. teklifi her iki meclis te zumunu açık surette bildiren bir ka-

~ •• -----...._ rar sureti kabul edilmi§Ur. 

lzvestiya gazetesi yazıyor: Bugün, Şimal 
Kutpunu fethettiğimizi çok büyük ve sevinçli 
bir heyecan ve gurur ile söylemek hakkımızdır. 
Alim tayyarecilerimiz, telızcilerimiz ve Kutup 
kitiflerimiz, ıükunetle ve ortalığı hiç gürültüye 
vermeden kahramanca bir tevazü ile vazifele , 
rini yaptılar ve Kutup fütuhatı tarihinde et 
ıiz büyüklük sayfalarına geçtiler. 

Bugünden itibaren. Şimal kutpunda bir Sovyet 
ilim kolonisi, Şimal deniz yolunun merkezi idaresinin 

1 
esası ve kutup tayyarelerinin meydanı mevcuttur. 
Kutpun üzerinde Sovyetler Birliği bayrağı dalgala -

ı nıyor. 
j AMERtKAYA GORE 

Washington, 23 (TAN) - Bir Sovyet tayyaresinin 
kutup noktasına, üzerinde Stalinin resmi bulunan bir 
bayrak dikmesine, Amerika Birleşik devletleri hUkt'.i
metince henüz bir itiraz yapılmamıştır. 

Sıva.tan Malatyaya doğru uzanan demiryo· 
lunun in,aatı hayli ilerlemiftir. Mul.abirimizin 
gönderdiği bu ruimde yapı faaliyetini görüyo
ruz. Memleketin bu iki mühim merkezi yakın· 
da trenle birlefeceklerdir. 

Her nekadar vaktiyle Amerikalı Pearry Şimal Kut 
puna vıarmış ve oraya Amerikan baJTağını dikmişse 
de bu, henüz Amerikanın kutup topraklan üzerinde 
hakimiyetini gösteren resmi bir vesika mahiyetini al
mamıştır. Fakat burada profesör Schmidt keşif h&
yetinin bir Rus bayrağı diimesinin de Kutpun Rus
ya.ya ait olacağını göstermiyeceği, kanaati vardır. 

Diğer taraftan meşhur Cenup Kutpu seyyahı Ami· 
ral Byrd Bostonda verdiği bir konferansta, Rusların 
bu uğurdaki mesaisini çok takdir etmiş ve emsalsiz 
bir cesaret olarak tavsif eylemiştir. 

Amerikanın 
istediği 

Silô.hsıziık ! 
Vaşington, 23 (A.A) - Hariciye 

Nazırı B. Hull, dün akşam radyoda 
söylediği bir nutukta, dünya milletle
rini manevi siyaat, askeri ve iıktisa.. 
.u .,ua.hlo.nm hırakm:ığa da.vet etmiş 
ve demittir ld: 

"Bir memleket tecerrüdUnün içti. 
nabı imkansız olarak ihtiva ettiği eko 
nomik ve fikri fakirleşme, ergeç, o 
memleket halkı arasında gittikçe ar. 
tan hoşnutsuzluğa, dahili ihtilaflara 
ve ayni zamanda demokrasinin inkı· 
tama müncer olur.,, 

10 Yıl 

40 
Sonra 

Kilo 

KOÇOK HARiCİ 

HABERLER 

Cenubi Amerlkada ŞW kıl.. 
binesl istifa etmiştir. 

• 
A vuaturya Hariciye Nazın 

son Londra ve Parls zi
yaretlerinden Viyanaya dön. 
m\i§tür. 

• 
F raıısa De Lehistan ara-

smda Parlste bir ticaret 
muahedesi lmzalanmıştır. 

• 
B lr Fransız torpidosu Raz 

bumu clvannda sisten 
karaya oturmuştur· 

• 
B frkaÇ gUn evvel ölen sa. 

bık lngUiz Maliye Nazın 
Lord Snowden'ln cesedi ya. 
lafmış, kWlerl merasimle da
ğrtılmı~tır. 

• 

Zeplin 
Faciasının 

Sebepleri 
Lakchurst, 23 (A.A.) - Hinden· 

burg faciası hakkında tahkikat yapa 
cak olan Alman heyeti buraya gel -
miştir. 

Heyet reisi doktor Eckiıer f el!ket 
esnasında hazır bulunan şahitlerin, a.· 
teşin evvela arka taraftan çıktığı hak 
kmdaki ifadelerine dayanarak, balo
nun geri tarafında bir yerden gaz kaç 
tığı neticesine varmaktadır. B. Eck
ner' e göre gazin kaçışına sebep balo
nun yere inmesinden btrkaç dakika 
evvel krnlan bir kablonun gaz hücre
sini delmesi, ve ıböylece gaz kaçması
na sebep olmasıdır. 

Bu serbest hidrojeni ateşliyen e
lektrik şeraresinin de balonun üstün 
deki hava kütlelerinden gelmiş olma 
sı icabeder. 
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' Geçmiı Olsun! 
- İsminizi bağışla.r m11JDmt 

- Börlıan! 
- Allah Allah! 
- Neden hayret ettinizf • 
- Affedersiniz, ılz Irak cephesJa. 

de buhmmadınıs mı t. 
- Bulunmadnn, 
- SUpbaııallah!! 

- Neden hayret ediyorsunuz 
dm. 

- Kuzum efendim! SWeymaıılşe. 
de eviniz var JDJydı f 

- Yoktu. 
- Tamamı O halde mühendis mek. 

tebindekl arkadqmız Nuriyi taıunı
mz! 

- Mühendis mektebinde Nuri is
minde kimseli bllmlyonım. 

- Nasıl bilmiyorsunuz camın! Nu
ri!. Haııl mektepte efetüha Nuri der· 
lerdi. Muska falan yazardı da.. 

- Aldanıyorsunuz. Herhalde bea 
delltim! 

- Yok! Nuri siz değilsiniz benimi 
Mühendis mekebinde ...• 

- Canım, bir kere ben mühendi9 
mektebinde bulunmadım ki sizi tam. 
yayım? 

- Amma. yaptınız ha! Mümktin 
değil! 

- Ne demek mümkün değil! 
- Canım! Bırakın latifeyi! Rica 

ederim beni meyus edlyorsUDUZ 1 
- Azlzlm! Benim işim \•ar .... 

- Benim de öyle 1 
- O halde neden birlbirlmlze mu-

sallat oluyoruz canım!! 
- Peki! Hepsi ne ise amma sla 

Şeyh Hüsnü Efendinin kızı Pak.ize. 
nin ..... 

Tam o sırada lrlyapıh bir adam oda 
dan i~erl girdi ve muhatabnnı kolun.. 
dan tutup şiddetle dışan çıkardı. Bea 
bu hidisenin tesiri altında af all&mlf 
bir halde iken: Muhatabım bana: 

- V ezirl maall semlrlm Ali Pap? 
Diye hitap ettikten sonra kolundan 

tut.anı gösterip: 
- Bendegimmdan şu hain herlft 

l!lalben idam edesin. lradel phaııem 
budur ... 

Ve bu tanda ıifahi buyıultularla 
zorla merdivenden lnmlye ba§l&dı. 

Ben arkasmdaa kottwn. o iri adamı 
- Hastadır, dedi. 

B. FELEK 

Kıbrısta Örfi 
idare Kalktı 

Atine, 23 (Hususi) - Kıbnstan a
lman haberlere göre İngiltere mtis • 
temlekat nezareti Kıöns kıyamından 
beri mevcut olan örfi idareyi ve hftı. 
kQmetin eserine muhalif hareket ~ 
denlerin tehciri hakkındaki emim& • 
meyi ilga etmiftir. 

1l •0'1liir sergisi-
111 son günün- TÜRK · IRAN 

MUHABERE 

Bin 
Sakız 

İzmir (TAN) - Otuz sene evvel 
Ce,rne ha.valisinde 1000 sakız ağacı 
varken şimdi bunlarm adedi, Alaçatı 
ha"alisindekiler de dahil olarak, 300 
e inmiştir. 

Pariskmınt.ekl ~~buru zaf
1
erd .. ~ 

yuzunc yı onu-
mti münasebetiyle dün bir lh. 
tlfal yapılmıştır. 

Doktor Eckner, bir suikast ihtima . 
li hakkındaki sual üzerine omuz silk 
miş ve demiştir ki: Amerikada 

Bir Amele 
Hareketi. 

. .1f::.. ziqaretler 
~hu ~n'l3 (A.A.) - Dün Kömür 

ŞÜJtı.Ü son olarak Adliye Baka-
~tı 8er~raçoğJu görmU§tür. Baka 
~le ita tkkındaki intibalarını §U 

) ~l'Jt Ydetrni§tlr: 

~ Ye~funun istidat ve kabili. 
~ l{aınur "e ~l bir numune o -
t Olaraıt &ergısınden biraz mağ

)\ lltel'Jıa. Çtkıyorum,, 
lıı ~tbua~llal körnür sergisi dün
~· ~lal' 

11 
da. hayret ve takdir do 

tı~l'e kadevıine sebe-p olmuştur. 
~ ltıtıt U lr 12 muhtelif lisanda 
~llttıtı lia~~Yll.k yabancı gazete 

~tııııeul'. Cla takdirkar yazılar 
' erıkada ti ~ttitl.: b çıkan Nevyork Times 

cıııı.. 6' ir y , . 
bir ""te .\.~ azıda, 'Türkler ser-
~ eeer tıı Pada örnek sayılacak 

!', el'dana getirdiler.,, demek --... 
Jtcap· ...__ 
l ısanede de 

''~<'!'Durmamış 
tal'cü Ue.illde ~) - Hacı Hüseyin 
tf!ıdt ~elino uran Düz köylü mo
ll~~ ot\tı-a.n karısı ve ayni evin al 
•i~l~ ?lıUddet fırıncı Dursun Ali. Zey
btt etı Uıe~rnurniliğe vuku bulan 
~~ •~ç~daıı e, gaYrirneşru münase 
11\b •• eQUrnı-1 Uçer ay hapise mah -
'> ""'""~ .., er "e h . ~nı~-~· ~ a~ısaneye konul-
fttı~ lfıı tı:' Alı Hapisanede, 
'ııı..... ~ ltoıurıd arneua.desi tara
~~~~ boynundan ağır 

ANLAŞMASI 
Tahran, 23 (A.A) - Pars Ajansı 

Ziraat müdürlüğü, sakız ağaçlan • 
nnı üretilmesi için tetkikat yaptır • 

bildiriyor: maktadır. Bu 300 ağaçtan çelikler a· 
Gazeteler, geçenlerde İran - Tür. lmarak köklendirilecek ve yabani sa

kiye arasında imzalanan telgraf ve te kız ağaçlan aşılanacaktir. Bu suretle 
lefon muhaberatı hakkındaki muka. nisbeten kl8a bir zamanda sakız ağaç 
velenin metnini neşrederek bu muka- larrnnı 30 ıbine çıkanlacağı ve on se
velenin iki memleket için olan fayda. ne sonra yılda 40 bin kilo sakız elde 
larnıı göstermektedirler. edilebileceği hesaplanmaktadır. 

Paris • Tokyo 
Hava Seferleri 

Bağdat, 23 (A.A) - Paris - Tok. 
yo hava rekorunu kırmak için sefere 
çıkan Fransız tayyarecisi Doret ile 
Misheletti, saat 00,40 da karaya in. 
mişlerdir. Tayyareciler, Karachi'ye 
gitmek üzere saat 2.05 tekrar hava. 
lanaca.klardır. 

"Böyle bir tahmini teyit edecek 
hiçbir iz yoktur. Sabotajı ancak na.· 
zari bir ihtimal olarak mütalea ede
bilirim.,, 

Komünistlikten 
Piıman Olanlar 

Atina, 23 (Hususi) - KomUnist
llkle mahk11m olanlardan komünlz. 
min Yunanistan için bir felaket ola
cağı kanaatine varanların cezalan -
nın geri kalan kısmı tecil edilmiştir. 

Cenevre Konseyi Joplanzcken 
M illetler Cemiyeti Konseyi bu. 

gün toplanaeak ve çok yük
lü bir ruzname ile ~daşacaktır. 

Nonse;)in mevzuu bahsedeceği 
meselelerhı bizce en mühim.mi, mü
tehassıslar komJtesinbı Hataya da
ir hazırladığı projelerdir. Mtite. 
hassıslar komitesi, Hataya ait me
seleleri, Konseyin ınukarreratı dai
resinde tesbit etmlye ~şmış, fa
kat bazı meseleler üzerinde karar 
verememiş ve bunlar hakkında ka
rar vermeyi konseye bırakmıştır· 
HaUolunnuyan meselelerin biri dil 
meselesidir. Konsey, Hatayda Tiirk
çe;)-i resmi dil olarak kararlaştırmı!I 

r·····~ ~~:···~~~~···~1;··~-;;~~·~~·····1 
i ... ·········································· .... ..1 

ve yardımcı bir dilln kullanılmama.- ı 
sı lizon olup olmadıfını t.etkika de- , 
ğer görmti!Jtti. Mütehassıslar komi
tesinin mesaisi sırasmda Fransız 
murahhulan, arapçanm da tttrk. 
oe gibi resmi dil olarak kabultinti 
lstemltler ve bu talep Ttirk murah-

bası tarafından reddedilmiştir. Çtin· Londrada çıkan Great Britatn 
kU Fransız murahhaslannın talebi- and the East yani "Büyük Brftanya 
nl kabul etmek Hat.ayın kültür is- ve Şark,, risalesi bu yoldan bahse. 
tiklilinl kökünden yıkar ve bu derken §U sözleri söylüyor: 
Türk yurdunu bir Babil kulesine çe.. "lranm Şimal Garblndeld Teb. 
vlrlr. Konseyin bu lllfl8ele tiMrlnde- rbde son bulan bu yol, yalnız bir 
ki ihtilafı tetkik ederek, daha faz. Türk - lran işi değildir. Bu yol 
la silrtincemeye tahammWU olmı- Tebrbden Tahrana ve Tahrandan 
yan bu meseleyi kati ve TUrk emel
lerini tatmin eden bir ıtekllde hal-
letmesini bekliyoruz. 

Orta A•yayı Avrupaya 
bağlıyan yol 

O rt.a Asyayı Avrupaya bağb
yan, Trabzon - Tebrlz yolu

dur. Bu yolun inf&&tı tamaınluımş 
ve yol ti.zerinde faaliyet bqlanuf. 
tır. 

Afganisandaki Herata, Berattan 
başlıyan bir yol Hindistana, diğer 
bir yol da Türkistan ve Çine uza. 
nn. Böylece Orta Asya Avrupaya 
bağlanmış oluyor. 

"Bu yolun banileri, lran ile Av. 
ropa arasmdakl en kısa yol olduğlı. 
nu söylUyor ve onun bUyttk bir tran
sit faalJyetlne sahne olmasmı bek
HTorlar. Demlrvollarmm Uza.kta,rk. 

takl istikbali ne mahiyette oluna 
olsun, muhakkak olan bir nokta, yol 
ve kamyon, bu mmtakanm lktısadi 
hayatında, ehemmiyeti dalma artan 

bir rol oyİııyacakttır. Yol yapmak, 
belki de gUç bir ittir. BflhHıa dağ
lık memieket olan Türkiye Ue lruı.. 
da yol yapmanm çok güç olduğu 
§Üphe götürmez. 

Fakat bu yollar, banllerlnin siyi. 
Dl, bin misli ile ödiyecektir.,, 

İngilizce risalenin söylediği bu 
sözler, şüphe yok doğrudur ve Trab-

zon - Tebriz yolu, Türkiye ile lra
nm iktısadi Jnkip.fmda büyük ve 
çok hayırh bir amil olacaktır. Bu 
yolun yalmz İran ile Avrupa arasm. 
da en kısa yol olmakla kalmıyarak 
Orta Asya ile TUrldye ve A\TUp& 
arasında en kısa ve en emin yol oL 
ması ise onun kıymetini kat kat ar. 
tırır. 

Pittsburg, 23 (A.A) - Jones a.ncl 
Laughlin çelik f abrLkalarınm amelesi 
7.207 reye karşı 17.412 reyle Jone. 
Lewis endüstri teşkilatı komitesine 
iltihak etmiye karar vermişlerdir. 

Jones Lewis teşekküllerinin lider. 
leri, bu teşekküllerin şimdi Amerika 
iş federasyonu mensuplarmdan fazla 
azası bulunduğunu beyan etmekte ve 
kendi azalarından birinin beynelmilel 
iş bürosu nezdinde Amerikan amele
sini temsil etmesi için gelecek Hut. 
randa ısrar edeceklerini llve etmek· 
tedirler. 

Almanyanın Londra 
Büyük Elçisi 
Değiıtiriliyor ·· 

Bertin, 23 (A.A) - Nasyonal 
Sosyalist mahf ellerde söylendiğine g5 
re, Almanya hükt'.imeti Von Bergenin 
yerine Von Ribbentropu Papa nezdL 
ne sefir tayin edecektir. 

(TAN - Von Ribbentrop, epey eY• 

vel Almanyada bir serginin küşat rea 
minde söylediği nutukta bazı potlar 
kırmış ve o zaman lngiltereden almL 
rak başka bir vazifeye tayini mevzuu 
baltsolmuş, fakat bu değişmenin, bi • 
raz geç yapılmumm siyaset icabı o
lara.k dii§UnWdUfll de ileri stlrWınU§.. 
tU.) 
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~~ahkemelerde 
~ . 

Bir Delikanh, Alacağını 
Zorla Almak istemiş ••• 

İse El 
' 

Koyan Polise / 1reniere 
· Biletsiz 
Bınenler 

de, Koca Bir Anahtar 
Çekip Hucum Etmis 

1 

Dün İstanbul Methut Suçlar Müddeiumumiliğine akseden vaka. 
pek azdı. Dün methut ıuçun az olmuında tatil münaaebetile 11-
tanbul mıntakasında hareketin azalması sebep olarak kabul edil
mektedir. Hava iyi olduğu için herkea kırlara ve gezinti yerle
rine dağılmıt ve ekseriya kalabalık yerlerde çıkan günlük zabıta 
vaka:ları da azalmıttır. Dünkü hadiseleri turaya aıralıyoruz: 

Vedat ismind~ bir delikanlının mü-, 
ve?.Zi Muhiddinden alacağı varmış. 
,Vedat, dün Sirkecide Muhiddini ya.· 
kalamış, elinden gazeteleri almak ve 
bu suretle borcuna mahsup etmek 
istemiştir. Muhiddin gazeteleri ver
meyince kavga başlamış, bu sırada 
polis İbrahim de işe el koymuştur. 
Poli$ bir alncağm böyle sokak orta
sında kavga ile istenmiyeceğini ve 
borçlu vermiyorsa bunun ancak mah 
keme vaertasile alınabileceğini Ve -
dada ihtar etmiştir. Fakat Vedat, po
lisin bu ihtarına karşı elini arka ce· 
bine atmı, ve kocaman bir anahtar 
çıkararak üstüne hücum etmiştir. Ve 

dat vazi!e bal.inde polise hakaret et

tiği iddiasfle meşhut suçlara bakan 
asliye UçUncU ceza mahkemesine ve
rildi. Mahkeme karanru, bugün bil • 
direcektir. 

Ruhsatsız Fırın Açmıf 

Samatya polis merkezi dün kendi 

mıntakasmda cuma ruhsatlyesi tara

ması yapmıştır. Samatyada Abdi çe

iebi mahallesinde 306 numaralı si -
mitçi ve börekçi fırının ruhsatiyesi 
yokmuş, yapılan zabrt varakasile fı:

rmm sahibi Safranbolulu Münevver 

meşhut suçlara bakan Sultana.hmet 
birinci sulh ceza mahkemesine gön
derilmiştir. 

Münevver mahkemeye yanında bir 

avukatla geldi. HA.kim, hüviyetini 
tesbıt etti. Çoeuğlı bulunup bulunma-

dığını sorunca. Münevveı' cevap ver
medi. Tereddütle avukatına bakıyor
du. Hflkim Reşit: 

- Kızım, bu, avukatın vereceği 
cevap değil. Avukat başka şeye ka.· 
rrşır, doğrusunu söyle, dedi. 

Okuyup yazması olmadığını özUr 
gösteren genç kadın. bundan sonra 
cevap verdi: 
\ - Fırını yeni aldım. Eski sahibinin 

İcrada 

ıDeğişmeler 

Bekleniyor 
Adliye Vekaleti. icra işlerinin da

ha seri yürümesi ve aliı.kadarlarm 

işlerinin çabucak bitirilmesi için tet

kikat yapıyordu. Vek8.let, tetkikatını 
hayli ilerletmiştir. Müddeiumumi Hik 

met Onatın Ankaraya davetinin de bu 

işle alakadar olduğu sanılmaktadır. 

Hazirandan itibaren İstanbul icra

sında bazr değişiklikler yapılacağı 

tahmin edilmektedir. Hikmet Onat, 

Ankarada yeni yapılacak Adliye sa

rayı hakkında da al!kadarl&ra lazım 

gelen lzal\atı verecektir. Milddeiumu 
minin bugiln Ankaradan dönmesi 
beklenmektedir. 

tatil ruhsatiye& var, bana devredil
mek Uzere iken polisler geldiler, de· 

eli. 
Şahitler dinlendi ve hA.kim Reşit 

kararını ıbildirdi: 

- Bu defa sana ceza vermiyorum. 
Ruhsatiyeni yaptır. 

Beter Lira 
Bundan sonra Samatyada Zerze

vatçı sokağında 21 numarada. oturan 
aşçı Hüseyinle Koca Mustaf ap~•ada 
oturan gazinocu Ozman özton ayni 
sÜçtan muhakeme edildiler. Hakim, 

her ikisini de beşer lira para ceza!I

na ve yUz kuruş mahkeme masrafına 
mahkum etti. 

Elli Kişi Mahkemeye 

Verildi 
İstanbul adliyesi bir haftadanberi, 

şimdiye kadar emsali görUlmemiş 

bir dava mevzuu ile meşgul olmıya 
başlamıştır. 

Adliyeye bu yeni mevzuu verense
bep, Şark demiryollarının devlete geç 
mJş olmasıdır. Demiryolla.rı idarel&
ri şirketlerde iken demiryolları za
bita nizamnamesine göre biletsiz bi
nenlerden almması Iazrm gelen iki 
misli cezayı komiser vasıtasile takip 
ettirmek mecburiyetinde idiler. Bu
nun tatbikatında uzun merasimi i -
cap ettirmesi ytizünden memurlar 
ekseriya biletsiz yolcuları ilk istaa -
yonda bilet almıya icbar ediyorlar, 
veyahut trenden indiriyorlardı.Hatl' f 
devlete geGtfkten Mnra 1930 yıhnda 
meclisin kabul ettiği yeni bir kanun

la bu gibi cezaların mUddeiumumner 
ve ceza mahkemeleri tarafından ta

kibi mecburiyeti konmuştur. Bunun 
üzerine Devlet demiryolları tarafın
dan biletsiz seyahat edenler hakla

rında tutulan 7.abrt varakalan mUd
deiumumilere gönderilince derhal ka-

nuni taldbat başlamakta ve biletsiz -
lerin cezaaile beraber mahkeme ma.s.. 

raflanna mahkfı.m edilmçleri icap et
mektedir. 

Işte Şark demiryollarmda · biletsiz 
seyahat edenlerden 50 kadar yolcuya 

alt zabıt varakaları İstanbul mi.iddei
umunıiliğine gönderilmiştir. Bunlar 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha -
.kimliğine verilmişlerdir. Yakında mu
hakemelerine başlanacaktır. Trenlere 

b!etsiz binenlerden istenen para ba

nn 7,5 kuru!J kadar çok az bir para 
tutuyor. Bu cezalar, seyahat mesafe
lerinin uzun ve kısa olmasile azalıp 
çoğalmakta.dır. 

Elektrik Şirketinin 

Kaçakçıhk Davası 
'.Anadolu yakasında kutlanılması 

icap eden malzemeyi kaçak olarak 
başka yerlerde kuHnnmaktan suçlu, 
Tramvay şirketine ait davaya bugün 

SiMDiLiK 

Kıymetli 

Bir Kemer 
7 ahrio Edilmiş 

Izmir, (TAN) - Kuşadası - Sel
çuk şosesinin Efez harabeleri karşısı
na rasUıyan beş kilometrelik kısmını 
yapan müteahhit ve amelelerin, Efez 
harabelerinin Senpol hapisanesi deni
len kısmındaki üç kemerli höcreyi ta
mamile ve bir dördüncüsünü de kıs
men tahrip ederek taşlarını şosede 
kullandıkları anlagılmıştır Müzeler 
direktörü Salahaddin Kazar, bu hu -
susta tahkikat yapmaktadır. 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Osmanlı Bankuınm Galata Idarei 
merkeziyesile Yenicami ve Beyoğ • 
lu şubeleri gi,eıeri ve kiralık kasa 
daireleri, gelecek Haziranın 1 nci sa .. 
lı gUnUnden itibaren i9'arı ahire ka
dar, aşağıda yazılı saatlerde a.çık bu 
l unacaktır: 
GALATA 1DARE1 MERKEZ!YES1 
lLE BEYOQLU ŞUBESİ: 
GiŞE SAATLERi: 

Adi gU.nlerde 
Saat 9 dan 12 ye kadar 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar 

Cumartesi gUnler:' 
Saat 9 dan 11,30 a kadar 
K!RALIK KASA DAİRELERİ SA -
ATLER!: 

Adi günlerde 
Saat 9 dan 12 ye kadar 

Saat 13,30 dan 17 ye kadar 

Cumartesi gi.inleri 

Saat 9 dan 12,30 a kadar 
YE?\1CAM1 ŞUBESİ: 
GİŞE SAATLERİ: 

Adi günlerde 
Saat 9 dan 15,30 a kadar • 

Cumartesi günleri 

Saat 9 dan 11,30 a kadar 
KİRALIK KASA DA1RELER1 SA -
ATLERİ: 

Adi günlerde 
Saat 9 dan 17 ye kadar 

Cumartesi günleri 
Sa&t 9 da.n 12.30 il lcsuiar 

Antep Valisi Kiliste 
Kilis, (TAN) - Gaziantep Valisi 

Ali Rıza Çevik, bazı teftiş ve etüt i.f· 
leri için buraya geldi, Uç gün kadar 
kaldıktan sonra Antebe döndü. 

Bayındır Hakimliği 
Muş (TAN) - Dokuz aydanberi 

vilayetimiz müddelumumiliğini yap
makta olan Sa.it, terfian Bayındır hA. 
kimliğine tayin olunmuştur. 

lzmit Valisi Döndü 
Izmit (TAN) - Valimfz Hamit Os 

kay Ankaradan buraya dönmüştür. 

9 numaralı ihtisas nıahkemesinde de
vam edilecektir. Duruşmada hakim 
B. Atıf, iddia makamınca yapılan ta
lepler hakkındaki kararını bildire • 
cektir. 

Fuardaki 
Gazino 

Büyüyecek 
Izmir, (TAN) - Izmir Enternas -

yona! fuarında hummalı faaliyetlere 
devam edilmektedir. Yirmi altı bin 
liraya yapılmış olan fuar gazinosu ih
tiyaca cevap v.:remediği için şekli de
ğiştirilecek ve salonları genişletile -
cektir. Bilyük salondaki mızrka yeri 
başka bir yere alınacak ve mutfak 
bodrum katına nakledilecektir. 
Fuarın mühim bir kısmının elektrik 

tenviratı bu ıene yirmi bin lira aarfi. 
le yer altından yapılacak, elektrik ten 
viratı işinde kullanılmak üzere sureti 
hu9Uaiyede yaptınlan mozaik beton 
direkler fuarın ana caddelerinde kul
lanılacaktır. 

Bundan başka, yilz metre uzunlu -
ğunda ve müteaddit fıskiyeli yeni bir 
havuz ve bir de patinaj mahalli inşa
sına başlanmıştır. Bunların inşaatı fu 
ar zamanına kadar ikmal olunacak • 
tır. 

Bu sene fuar gazinosunda fiyatlar 
ucuz, orta ve yüksek tarifeler altında 
üç türlü olacaktır. 

Büyük antre ile gazino arasında or

ta yerde ı.~niş bir çimen parteri ve 

bu parterin iki tarafında. halkın ge

zintisi için yirmişer metre genişliğin

de beton yollar inşasına da başlan -

mıştır. Bu ıene hUkftmetin lzmlr En· 

ternasyonal fuarı için 150 bin liralık 

döviz müsaadesi vereceği anlaşılmış

tır. 

--- ----
lzmitte Güzel Bir 

Müsamere Verildi 
Izmit, (TAN) - Yeni Turan ilk 

okulu talebesi Necati Bey mektebi sa 
tonunda güzel bir müsamere vermiş 
ler, çok takdir edilmişlerdir. Bilhassa 
eczacı Behçetin oğlu Yavuzun söyle 
diği "ne olmalı imişim?,, monoloğu 
pek beğenilmiş, kUçUk Yavuz dakl • 
kalarca alkışlanmıştır. _ 

YENi NEŞRiYAT 

Havacılık ve Spor'un Şehitler sa.. 
yun - Havacılık Spor'un gök ıehltle
ri için neşrettiği l:S Mayıs sayısı bU
yilk gü.nün kutsallığına. yaraşır bir e. 

serdir. İçinde §U yazılar vardır: Me_ 
zar Bayramı - Aka Gündilz. Dile ge

len toprak (şiir) - Server Ziya GU· 
revin. 14 -15 Ma.yıs gecesi (9iir) -
Behçet Kemal Çağlar. Hava ŞehitlE"
rimiz için - Nurettin Artam. Kınk 
kanatlar - Mümtaz Faik Senik. Şc. 
hit kartallara sevgi ve hürmet -
Abidin Daver. övUnmiye hakkımız 
var - Mekki Sait Esen. Denizden ge
len 19 Mayıs - Aka GUndUz. Yeni 
tarihimizin b8.§ladığı gün - Şakir 
Hazim Ergökmen. Şahinin ölUmü 
(Maksim Gorkiden) - Server Ziya 
GUrevin. 

Radyo 
Bugünkü :Progra.ın: 

Öğle neşriyatı: 
Havadis 13,05 Muhtelif plak neşrf}rJ 
tı 14 Son. 

Akşam Neşriyatı: 
30 

18,30 PJakla dans musikisi 19,,. 
Konferans: Sait Selahattin Cihall0~ 
lu Afrika av hatıraları. 20 Şadi '"'~·iSİ 
kadaşları tarafından Türk ınusık 
ve halk şarkıları. 20,30 Ömer Rızıı.~ 
rafından Arapça söylev. 20,45 Safı~. 
ve arkada.şiarı tarafından Türk .ııı) 
sik.isi ve halk şarkıları (Saat ayatl 11 
21,15 Orkestra: 22,15 Ajans ve b~. 
haberleri ve ertesi günün progr et 
22,30 Plakla sololar, opera ve opet 
parç~larr 23 Son. 

Güniw program ö.til 
Senfonik konserler ; ~ 

16,10 Roma kısa dalgası senfon~ 
konser 21,10 Laypzig Rıchard va.gıı • 
akşamı (orkestra, sopran, tenör, a~. 
to, bariton) 22,05 Roma Guarnferl 
nin idaresinde senfoni 22,30 .ı..ıınoj; 
'1'ulfı.z: Inghel1brecht'in idaresinde 5~ 
foni 23 V arşova Senfoni ('.Moza 
Faure, Debussy) 
HatJ.f konserler : 

13,10 Bükreş Plak kon;eri 15 Pr'~ 
kısa. daıgası lu,25 Prag kısa da~ 
Hafif musiki lö,30 .Parıs kısa dalı>). 
Hafif konser 16,30 Roma kısa da.lg d 
sı askeri marşlar. 19,10 Bükreş ı<a 
yo orkestrası 20,20 Bükreş kO!lS~ 
ıl,40 'forino - Trieste: karışık ıcollıd 
ser 22 Hamburg, Kolonya Leo Eyso 
orkestrası 23.ıu Prag kısa dal~ 
hafif musiki 23,20 Viyana Schönbj; 
idaresinde radyo orkestrası 23,30 •ı.ı.G 
ypzig Büyük orkestra. (Dornburg 
idaresinde) 24,05 Pette Çigan or1'il" 
trası. 

Operalar, operetler : 

20,30 Peşte İlerlemiş konserVa\" ~ 
var talebesinin operada verece1' e., 
konseri nakil 21 Belgrad Opera.da ' 
rilecek piyesi nakil. 
Oda musikisi: 

15,25 Prag krsa da1gasr Yaylı ~ 
lar kuarteti 21,20 BUkreş kuartet 
seri (Glazunov). 
Resitaller: 

16,05 Prag kıea dalgası Halk •:; 
krlan (Koro) 18 Blikreş Meşhut ,,ş 
törlerin plaklarmdan 18,15 var~;ıcı 
Solist konseri 21,30 Varşova. ş 2 45 
resitali 22,10 Bükreş Şarkılar 2 ' 
Viyana Keman konseri. 
Dans Musikisi: 

Y etilova~a Gilretler 
ı:tılaJS 

Burdur, (Tan) - Yeni kU ll-
Yeşilova kazasında yapılacak C. ~· 
Partisi binası için lazım olan nıa! 1• 

fın bir kısmını temin eylemek rnnl<S °' 
dile bir pehlivan gUrP.şi tertip olU 
muştur. 

-==============~~ 
- BESTEKAR 

diMErt şErt 
ve arkadaşları • 

KONSERi 
BU AKŞAM 

saat 21 de 

MELEK 
SiNEMASINDA --

(lfte böyle kardeşim, Aliciğim. Ben Kaya Mehı~e# 
din ne geveze, şakacı, alaycı olduğunu bilirim. so'./' 
lediklerinin yüzde seksenini hazfetsem, gene gözU~' 
le gördüklerim, kulaklarımla işittiklerim kalıyor ~· 
sen de ona göre, bak, muhakeme et, düşün de bit 
karar ver.) 

Erden ona bu hususta yardım ediyordu. Filesof 
Rıza TeVfik, Yunus Emre hakkında bir tetkik yaz
nuya ba.şla~tı. Vergid de bunda birçok 
'kelime ve cümle ya.nlı,lan, tahrifleri buldu. Bir mek
tupla muharrire bildirdi. Ve Yunus Emrenin bazı 
meçhul nefeslerini gönderdi. Dk inkisar burada baş. 
ladı. Filesof bu genç muhabiri istiskal etti. Cehale -
tini alenen söyledi. Ve kendi iddialarında inat etti. 
Halbuki Ali, o mektubu ve o nefesleri yazarken, Em~ 
renin ruhunu şadetmek. edebiyat alemine velev bir 
nokta kadar olsun - Filesofun zlihullerini tashih e
derek • yardımlamak hillyasmda idi. Fakat bu kaba 
ve bayağı mukabele onu incitti HenUz girdiği tasav
vuf vadisi olmasaydı. Belki meyus olacaktı, bereket 
versin, onun ilahi ve manevi tesellilerine ... Erenlerin 
şiarına bürünerek saffet ve samimiyetine karşı sav
rulan bu hakareti hoş gördü. Bu sefer başka bir cep
heye döndü. "Eski mutasavvıflar., adında birkaç 
makale gözüne ilişmişti. Neşrolunan mecmua, ileri. 
de bunun bir iki cilt kitap halinde çıkarılacağını da 
bildiriyordu. Milli ülkücüler tarafından gelen bu va
ade inandı. Dört ay çalıştı, Emreden sonra. sevdiği, 
hatta bazı cihetlerde Emreye üstün bulduğu Çoban 
'.Ali hakkında malO.mat topladı. Yalnız bunları tas-

-No.14-

Bu ikinci hadise. bir inkisardan ziyade Alinin rtl' 
hu üzerinde elim bir darbe tesiri yaptı. Ve o gUndeı:ı. 
sonra o kadar şeyler beklediği, o kadar şeyler uınd~: 
ğu Ista.nbula kalbini kapadı ve yüzünU, yurduna, se"~ 
gili, unutulmuş ve alay edilmiş olan AnadotusuJl 1 

çevirdi. Yalnrz yüreğinde bir ukde kalmıştı. pat~~ 
Hem çak değil, ihtiyar anası ve kız kardeşi Mel~ 
geçinebilecek paraları olsaydı derhal lstanbula i , 
atacaktı. Oraya bir gidince, çalışmak, çalışmak, ııı 11 

netsiz, nasipsiz çalışmak ve kendisi birşey oırna1<~ 
Fakat dünyada bundan imkansız birşey yoktu. 'f~d~ 
lalarını satsa alan kim; müşteri bulsa bile lstan~U dl· 
ekmeğin pahalılığından geç, kaça olursa olsun bıt ıs
lim ekmek için fırınların önünde ölen ölene ... vedııl' 
ta.nbula gidememek, çoşkun bir şelale gibi ru~un. U· 
taşan ihtiyaçlarını tatmin edememek, manevıyet.i }(it 
zerinde büyük bir tesir icra ediyordu. Vakit ,,a \., 
dalıyor, arkadaşlarmm konuştuklarım işitmiY0~ 11• 

bu suretle alay ediliyordu. Şimdi de diğerleri. ~t :1'. 
den bahsederke~ Ali gönlUnde bir maşuka gıbı ~lıJ 
ladığı. fakat daima mütehassiri kaldığı emeııer 
peşine dalmıştı. On un içindi ki arkadaşları· 

nifle, bir tetkik şeklinde meydana çıkaramıyordu. 
Aczini itiraf eden bir mektupla. bu notları Köprülü 
zade l!ehmet Fuade gönderdi. Ve Çobanın bir iki 
koşmasmı da ili.ve etti. Ana.dolunun dağba.91armda 
yetişen ve birer kırçiçeği gibi nazarıdikkati celbet
ıneden solup giden dehaları ha.kkmda latanbuldan 
gelecek sese kulak kabartıyordu. Kendisinden ziyade 
çoban Alinin ehemmiyetle telakki edileceğini zan-

nediyordu. Bir iki, üç beş ay hic; cevap çrkma.dı. Bir, 
bir daha yazdı, rica etti, yalvardı. gene cevap yok. 
Mektupla.rının yerlerine uleJJma.muı kabil değildi. 
ÇünkU hepsini ta.a.hhUtlU olarak postaya vermit ve 
hepsinin de bizzat (mUraellli~eyhlnin imzu~ı ha~). 
makbuzları gelmişti. MUteessır olmamak kabil değil-

di, bir ikinci inkisara uğramamak için işin ardını da 
bırakmak istemiyordu. Erdene yazdı, tafsilat verdi. 
Erden bir gün Türkocağmda KöprülU zadeyi diğer 
arkadaşları arasında gördü, ihtiram, muhabbet ve 
itimatla sokulup meseleyi sordu. Muhatabından ll. 
k&yrt bir tarzda aldığı cevaıbı şöylece Ali'ye yazdı. 

( ... Ha! Şu mu? Aklıma geldi. Ben onları önce bir 
şey zannettim. Hatta arkadaşlara da gösterdim. Hi.; 
biri böyle bir şair tanımıyormuş ... Hergünkü olağan 
şeyler, o efendi öyle bir Çoban Ali uydurmuş yazmış. 
Gönderdiği koşmalar da mutlaka kendisinin olacak .. 

(-Çoban Aliyi ben de bilirim Ustad! 
(-Siz de mi? 
(- Evet, bizim tarafta ... 
(- Siz Tıbbiyede değil misiniz? 
(-Evet. 
(-Ne all .. Hem şair, hem doktor, Kozmopolit C&

na.ptan sonra tnkücü aiz ... 
(Ben bu ietilkale aldırmadım. çünkü onunla benim 

değil, senin hesabın vardı. binaenaleyh dedim ki: 
(- Farzediniz ki böyle bir.isi yok. Fakat gönderdiği 

parçaların kıymeti hakkında bir fikriniz de mi yok. 

(-Eh ... 
(0 sırada birisi yavaJ}ça kolumdan dilrttü, soluma 

baktım, Kaya Mehmedi gördüm, Kayayı sen .~nı
mazsm, tam bir ülkücüdür. Bu sene hukuku bıtire
cek. ıKa.ya beni bir tarafa çekti ve dedi ki: 

(-Ne uğrafryoMıun, budala! Ba~ aşağı dinle-

diın. Sen bunların kim olduklarmr biliyor musun? 
B.ınlar bir loncadır. Bir de !Jeyhleri var. Ilmi, edebi· 
ya.tı, şiiri, sanayii nefiseyi milliyetperverliği yedi 
katlı, kırk kilitli çelik kasa içinde saklarlar. Olur ol. 
nıaz kişi şairim diye çıkamaz. Işlerine gelene şairlik, 
istediklerine edipllk, dilediklerine llimlik havale e
derler. Tıpkı rütbe tevcihi gfüi. Ama sen ister davul 
kafalı, mertek duygulu ol, sana mütemayiz gibi 
rütbei balanı, kapı çukadarhğı, Istanbul paye -
losu gibi bir şaitilik tevcih ettiler mi, ki -
fi! Ertesi gün gazetelerde senin destanın, klUplerde 
senin namın, merasimde senin fesibiğin görünür. 
Ben geçenlerde bunlardan bir tanesine rastgeldim. 
Bir uzun şiir yazmış, yarı.sr frenkçeden tercüme .. 
Getirdi, loncaya takdim etti, kafiyelerini Celal Sahir 
değiştirdi, veznini Yahya. Kemal tebdil etti. Kelime
lerini Fuat kanştırd.r, sayfalarını Halide Edip .tasnif 
etti. Estetik: cihetini de Hamdullah Suphi bitirdikten 
sonra Gökalpeverdller, o da on sekizinci nihat rötüşU 
bitirip "mucibince" dlyip fiir tamam ve sahibi şair 
oldu. Hem ne şair. "Yeni Tura.n ufuklannm ilk müj
deci yıldızı doğdu.,, mukaddemesile Türk llemi bu 
yeni şairi tanıdı ve tapmdı. Ha! ... Maazallah, bu meş 
hur şair, bir gün falso eder de loncayı kızdırıMıa iş 
felakete erer. derhal azlederler. Ve arkasından Şeb. 
remanetine şiddetli bir tavsiyename yollarlar. Şayet 
tanzifat memurluğu isterse ademi liyakatine meb
ni yapmasınlar diye ... 

- Vergicinin gene bir dUşUncesi var! 
Diye alaya. başladılar. ı<tU• 
Vergici artan bir cansıkmtısile oradan katktI; ıır· 

be uğrayıp Ajansın gelip gelmediğini sordu. y~gn'l 0w 
lardan telgraf hattı bozulmuş, iki giln havadis ~d' 
muş .. Yalı uşaklarının mağazasına uğradı. O beti' 
da oturamadı, eve döndU. Anası çorap yamıyor, 
şiresi 11ovan ayıklıyordu. ftetO 

Uç dört kom,u kadın da gevezelik ediyordu. r) 
şireai, kom,ulardan birine sordu: (Arkıı.sr VB 
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BAŞMUHARRiRi 
't A;,hmet Emin YALMAN 
kird nı hedefi: Haberde, fi
rij e, her §eyde temiz dü-

at, •anı· .. 1 ' illet . ınıı o mak, kariin 
-......_ eaı 0 1.nuya çalıımaktır. 

E.NON MESELELERi' 
a· -;:.~------'-

•r kongre 

Doıayısiyle 
lıı11aa1 Ek 

nııu.111ı ononıı ve Artırma Kuru-
l'ııPor .. ~elik kongresinde okunan 

' "ll0Dol!llk · ~kıetnı gehşmemlzfıı ge.r-
beta~ Yolu.oda olduğunu gösteren 

ra diyor ~la belirttikten son
)•esı..de • Bu hayuh tedbirler sa
lııt'hıtk DılIIetin alım kabiliyeti n 
&e~gUcu seneden seneye yük.. 
de\'ltt • Bunun en bUyUk mlyan 
~ 0~d&tmın, \'ergilere hiçbir 
haJ'\'aa rım, bhikls, tuz, şeker, 
fert .. ._~ "'8alre reslmlerlnde yapılan 
).~"""'ll&rbkJa.ra ~ 
e, IU1Jrıas ragmen, seneden sene. 
~U, la •dtr. Yerli mallanmımı 
"1.IUk, bouWısaıin her sahasında u. 
~ 1lk \'e kalite §arllannm 
latıh 1 ıllsbetinde yiiksel6Cektir. 

lı ltUıı st.l taaııyetının pli.nlaştınldı. 
U.. göıe~~~ hl~ 3Upheslz, bu faaliye
lıetıce, bir gı gaye ve \'armak istediği 
1~ b:raftan nıllli ihtiyacı kar. 
11etıı Uıtİ tarartan da halkın me. 
t~ g\1~ tıevreıerlnl genişletip la
tı~ ~u, alım kabiliyetini ar. 
bıa C.ye 00ll'ede okunan rapor, 
~ -ctı \'e neticeye doğru sağ
t-e.ı beu ıntaı-1a Ylirüdüğümüzü göste. 

HALKIN OK·UMA 
IHTIY ACI NASIL 

----~~~KARSI LAN 1 R? ~--~ 
~ 

M~y~~~~~~o~=~:~ Ha~~~~~!,:~~:in :i~~~~~ i 
diği eserleri yazmak ve onları halka kadar CJÖtürmek ICizımdır. Bu hususta t 
hükumet teşebbüse CJeçmek istiyor ve halkın vaktiy~e çok rağbet gösterd1ği ·~~ 
eserlerden istifade etmeyi dütünüyor. Mesela: Yaktıyle çok, pek çok satılan ~ 
"Kerem ile Asll", "LeylcS ile Mecnun" gibi masalları taze ve sade bir lisa nla 
tekrar yazdırmak fikrinde bulunuyor. Biz bu fikir ve teıebbüs etrafntda t a- ~ 
nınmış muharrirlere ve kitapçılara müracaat ettik. Onların fikirlerini topla· ~ 

. dık. Aşağıki sütunlarda veriyoruz. ~ 

~"""""'""'~~~"'"'"""-"'~"'""'"'°"'"""'"""" ...... """""""""'"'"" "'"'"'"'""' 
Aha Gündüz Orhan Seyfi ve Yu.ul Ziya Sühulet Kütüphanui •ahibi Semih Lutli 

"- Bu lş çok mUhimdir. Fakat yeni bir bu. 
luş değildir. Yıllardanberi hep söylenmiş, söy

leşilmiş ve yapılamamıştır. Bugün son defa o 

"- Leyi! ile Meooun, Tahir ile Zilhre, 
Kerem ile Aslı gibi eserler haddi zatında ga
yet güzeldirler. Bunlan sıkı bir dil. nahiv VA lJtQıı t bir \'eslka değerindedir. 

ttirttı..ıı~ar, de\•letl büt~eslz 
tıtr btı~~ ~ba.laınıf}, sonralan yap. 
bteıc ı~bı b~rde de varidatı artırabil
~ Yapına rlclk yol olarak, vergilere · 
tın, '"11 ~ı dU~UnnıUıt olan eski re. 
~~ele~ ~~\'tıs:, kucak kucak, yabancı 

Urtt..Je~ eden nılllet pa.ra..-mıı ycr
r".ırııı te .~ğlaınayı, hatırmdan ge. 
0~·-..._0..._, icra ve tatbik sahasına 

larak söylenmektedir. 
Son defa diyorum, çün
kü sözde kalmıyacak, 

başlanacak ve başarıla -
caktır. Yakından bildi -
ğim ve ilgili olduğum i
çin böyle konuşuyorum. 
Dava şudur: Halka çok 
okutmak. Halkın okuma 
sını ve bol okumasını te. 
min etmek. Keremler, 

hikaye tekniği kontro -
lUnden geçirmeli. Aynca. 

nalkı zehirliyen nokta 
lar ustalıkla yok edile
rek yerine qılanmak is 
tenen fikirler gene ma
haretle konulmalıdır. As 
Iından bir şey değiştir • 
meden mahalli ve mil -
li havayı bozmadan, ya 

"- Ben, Aş;k Garip, 
Kerem ile Aslı, Muham

nedi Hanefi Hazreti Ali· 
nin Devlerle Cengi gibi 
halkı hurafelerden zevk 
almağa sevkeden kitap
ların tamamen ortadan 
kaldırılmasına tarafta -
rim. Bu Jdtaplann mev 
zularını değiştirmek ka
naatimce hiç birşey ifa 
de etmez.,, 

"~br. 
~~~~ ~kt cttmlelerl devlet 
~ ~. ı::Jı'f::er~k emekle \'antııh 
de ~ "' aadhlildnl, 8.lım. kL 

Vlet "illi bu.na, etıceeı olarak ta 
ge11~1etu~~' hep bir arada, nasıl 

lıır det göstermektedir. 
rııud.i~: isabetli bir surette, planı 
~- butU:e hedefi taayyün ettikten 

11 biri.ıı ~u genişlemelerin nasıl 
ıı~ lstuc~rdiğlnl görmek, eko
t... .. lzı, herıriı- iz hakkmdakl güve
'"'"Qfr" "'111 biraz daha, artırmak. 

)b~Ylıl l'aPo 
iı_~: ''.Ilı. .. ~ §U satırları da oku. 
~ ~dakl ta.'W"J'Uf he

:0tt ltra lk 1929 senesinde 17 mil. 
~-ıı. "ltını eıı 1936 senesinde 75 mil. 
~~ her 

1 bu~unuyor. Bu mukaye
~~ ~lü izahtan müstağni 
ıco.;cı..ı ao ar beliğdir.,, Rapor, 

'la ~e ~ bu mlkda.nn gelecek 
' k lhUyona ~danası temen. 
... , ~dlainı alamamaktadır. 
~911 es&plarrnrzı bankalarda 

t\k~ gö~:~z kendi şahsınıza ait 
aı ........ lllı. 1 olduğunuzu sanrnıya
'ldıft..... 'l'eke 
~ ~ r teker ve hep beraber 
'bitter ~e aı~ınız bUtUn hayırb 
h. .... ı..ı. ' tlUtn bir gelltme manzu.. 

~'"-hıarou ku\'\'etlendlrmlye 
,~"' UIUSaJ Ekonomi ve ar. 

~~ ""'°"' Q gelecek kongreye ve
ıı..ıcı~ h""' haııkaıarcta toplanan 
'9ı... ~ ka Pl&roun ytiz milyonu 
' haus Ydederken hiç §Üphesiz, 
'"-btı1~tlhlak kudretimizin, 
)b_- "- daıı ıln ve de\1et \"8.rlda. 
~l<tn-. a Ziyade artmış olduğunu 

IQıı .. ~"11 lstııı_ 
~~at Yeru Un beklediği en bUyiik 
~ ~ bant<a lstthlaktlr. Yerli lstlh..... ~,ll Ye lardakı tasarruf hesap. 
,tıo, kftnu he birlikte kabara-

~'-\\...~-., )'~'rn.kıae asn,, adını ve. 
~~lyıe gö b~k lıtlerbı makine 'l' t.e b~fJSlnden dolayı bu 
~tlt-ı "' ek011 ti§ değillerdir. Bütün 
b~,bliyıık b.:nıik )iirUYii§lerde de 
lııt ~· liöyı, makine ahengi He ça.. 
lıtıl'ti•~ Pa bir çalııtmada ufak 
'-hl le l>ar~ Ynıa dU~n vazife, daha 
tı~a~ l' r kadar ehemmiyetli 

~ı~ ... ~ll: lstlh&a1 ile yerli is-
1~~~ .... İinleler 1 

bir nizanı altında 
~~ ' bu "aıı inden ~ıkan nıesut ne. 
~" 'tfrıe g·· Yeti, bütün vuzuh ,.e 

l)t oııerın .. .. 
• 0 nunde canlan. 

Ferhatlar, Şirinler, Battallar, hep bu davanın 
} LU uı.u. IU~l ıs-ı.ıu 4>•lU LuLllla.A i!im 6Clirilon 

misallerdir. (Yeni bir Aşık Kerem yaz) de -
mek (eski Aşık Kereme yeni türkçeden bir 
tlil tak, kUlahııu melona, curasını mandoline, 
çediklerini Beykoz marka iskarpine çevir) de 

mek değildir. Otekiler de öyle. 
Aşık Kerem niçin sevilmiş. neden okunur? 

lş burada. Bu sebepleri, müessirleri buluncıı 
bambaşka bir Kerem niçin yazılmasın? Gel
mif geçmi~ halk Keremin içindeki aşkın sön
mezliğini, mevzuun mlneviHğini sevmiştir. 
Binaenaleyh eski kitaplann (manevi mevzu) 
lan tetkik olunur, meydana çıkarılır, örnek 
edilirse herşey yazılır ve bu yeni olur. 

Buna te,ebbils edenleri takdir ve teşçi et· 
meliyiz. Kalemd8.flanmd~ bu yolda çallf& -
bilecekler çoktur. Ben bile .boyuma posuma. 
bakmadan bir yeni (Kerem ıle ;Aslıhan) yaz. 
ma.fa ba.şla.dım.,, 

• 
Kanaat Kiitüphane•i •ahibi llycq 

"- Yeni harfler çıktığı günden beri, Uç 
yüzden fazla kitap bastım. Bunların içinde 
hilrafeden bahseden kitap yoktur. liele bir 

tek din kitabı •basmadım. Bu suali bana sor
mayınız." 

• 
Halit Kütüphaneıi •ahibi muallim 

A hmet Halit 

"- Ben vaktiyle bir yeni ilmi hal kitabr 
basml§tım. On ~e .bile

11 
sa:am~dım. Sonı:a, 

üzerine "mızrakh ılmıhal diye bır kap geçır. 
dim. Tamam kırk bin 
nüsha bastım. Halk, aşi 
nası olduğu kitapları o
kuyor ve bunları nerede 
olsa, arayıp buluyor. 

Dahiliye VekAletinin 
halk neşriyatına ehem -
miyet vererek, bunları 
eski adlan ile, fakat 
mevzularında yeni tr.lak 
kilere uygun değişiklik 

ler yaparak basmağa t~ebbüs etmesi ~ok 
yerinde bir iştir." 

• 
Hilmi Kitaphanai •ahibi lbrahim Hilmi 

"- içinde, aklın ermediği, mantığın ~aıbul 
etmediği birtakım hurafeler bulunan kıtap ... 
lar yerine, yeni telakkilere uygun ~alk ~itap
lan basılması fikrini, öteden berı benımse
rim. Benim benimsediğim bir fikrin, Dahili
ye Vekaleti tarafından resmen ortaya atılma
sı, kırk şukadar senoye varan tabilik haya. 
tımda en çok sevindiğim hadiselerden biri ol. 
muştur.,, 

aıandığr hissini vermeden 
bir tadil lhım. Muvaffakıyet -ancn bfmd:adrr. 
Yoksa bu eserleri modernize etmek, ayni 
kahramanlan asri mevzularda kullanmak, 
nihayet bir karikatürize etmekllkten çıka-

aaz. üstelik halk ta mı 
halli kokuyu bulamadı. 
ğı eseri derhal bu haki
kisi değil, yalancısı di

' ye reddeder ve okumaz. 
Teşeb'bils gayet yerin
dedir. Fakat Dahiliye 
Veklletı doğrudan doğ
ruya. bu işten anltyan ze 
vatr toplıyarak onlara 
vazife verseydi. daha. iyi 

olurdu. Çünl!P bugtin tanmmıı ediplerden 
kimsenin bu imtihana gireceğini sanmıyo
ruz. lmtihan edecek kimdir? Bizde bir aka.
demi yok ki. Bu iften anlıya.n heyetin anla
ma derecesini naaıl ölçüye vuraca.ğl%? Niha
yet tanınmı, imzalar için bu bir azeti netia 
meselesidir." 

• Nu~llah Ataç 

••- TeşebbUsU çok takdire faya.n bulmak
la beraber tatbik kabiliyeti bakımından bir 
çok maniler görmekteyim. Evveli. bu mem
lekette bu eserleri okumuş kaç münevver 
vardır. Acaba hiç var ınJdır? 

Halk bu eserlerin dilini anlıyor. Anla.masa 
tehalükle okumazdı. Halka bafka bir dil ıun
mak doğru değildir. Usliiba gelince, dilin ve 
Usllıbun başka b8fka şeyler olduğu ve bir mu 
haITirin Ualubunun da kendisi oldufu bilin
diğine göre, bugünUn okunmıyan genç mu -
harrlrine bu eserl ya.zdırırsak acaba o eaer 
sonradan halkın anlıyacağı ve seveceği bir 
Usliipta mı yazılmış olacaktır!. Muharrir Us. 
lubunu değiştiremez. Değişt~bilirse dahi o
lur. Halkın ise diğer eserlen okumayışının 
sebebi, üsluplarını benimseyemeyişidir. Biz 
bu kitapları, eserleri halk tarafından okunmr 
yan muharrirlere dağrtarak yeniden yazdır
sak, onlar da halkın okuyamıyacağı ve seve
miyeceği eserler haline geleceklerdir. Fakat 
herşeye rağmen te~bbüs çok yerindedir. 
Ben de alkışlarım." 

• 
ikbal Kütüphanui •ahibi Hü•eyin 

"- Elimde 30 bin cilt halk kitabı bulun • 
masına rağmen ben bu teşebbüsü bUyük bir 
memnuniyetle kal'§ıladnn. Gaye, halkın oku. 
ma. ihtlyacmr teminden ibarettir. Bu kitapla. 
rın, Devlet matbaaıımda değil, kitapçılar ta
rafından basılmasını daha muvafık bulurum.,, 

Kitaplar hazırlandıktan sonra, halkımız, 
en temiz eserleri ellerinde bulacaklar, okuma. 
nrn hakiki zevkine varabileceklerdir. Ancak, 
yazılan eserler arasında yapılacak seçmeler 

herhalde bitarafane olmalı ve güzel basılmalı 
dır. ,, 

• 
Turhan Tan 

• - Teşeobüs cidden takdire sezadır. Şimdi 
memleket mlinevver ve edipleri, irticaa karşı 
bir sefere çağırılmqı bulunuyorlar. Bu işte 
lç Bakanlığına yardım, milli bir vazifedir. 
Vaktim olursa ben de bu eserler arasından, 
bilhassa Köroğlu gibi tarihe temas edenleri
ni ele almakta gecikmiyeceğim. Çünkü bu 
eserlerde tarih tahrif edilmiştir. Halbuki me
sela Köroğlunu daha ziyade tarihe uydur. 
mak, halka hem tarih sevgisi verir, hem milıt 
gururu okşar, hem de mevzu da.ha canlı olur. 
Halkın benimsediği dekorlardan çıkmak bu 
eserJere rağbeti azaltacak mevzulardaki ma
halli ve milli kokuyu k~ldıracaktır. Zaten 
bu eserlerin ekserisi çocukça ve saf şeyler 
değil midir?. Bence bu saflığı kaldırıp hiç bir 
şekilde ahlak ~ompozisyonları yapılmamalı. 
Değ1'iklikler çok mahirane olmalıdır.,, 

• 
Maarif Kütüphane•İ •ahibi Naci Ka•ım 

"- Dahiliye Veklletinin 
teşebbUsUnü memnuniyet. 
te karşıladım. Bu teşeb. 

bUs, güzel ve iyi bir şekil
de idare edilirse herhalde 
memleket hesabına. çok 
faydalı ve parlak bir neti 
ce verecektir.,, 

ce verilecektir. Şimdiye 
kadar dU.,ünillmiyen bu 
fikri tatbik sahasına çı -

karmak, halk kültürü için bir kazançtır. 

• Gayret Kütüphanui ıahibi Garbiı Fikri 

"- Güzel bir teşebbUs. Çok sevindim. Bu, 
halkın hurafelere hiç bağlı kalmamasını te
min edecektir.,, 

• 
Şark Kütüphane•İ •ahibi Hü•eyin 

"- TeşebblisU gUzel, 
yerinde ve hattA. lU -
zumlu bulurum. Fakat 
korkarım ki, halk gene 
alıştığı kitapları okuya-
caktır.,, • 

Çünkü halkın alışmış 
olduğu lisan yerine yeni 
dil koymak meselesi çok 
zor bir İ§tir. Bunda mu. 
vaff ak olmak için hayli 
uğraşmak llzıındır. u 

Bu iş için ayrılan zamanı bilmiyorum. Fa
kat herhalde. Dahiliye Vekaleti, kitapların ha 
zırlanması için icap eden zamanı müelliflere 
vermiş olacaktır. Çünkü, bu eserler, bir defa 
yazılacak, on binlerce nüsha basılarak saWa
caktrr. Eserlerin tahririnde acele edilmemesi 
lazımdır, kanaatindeyim. 

Okuyu<elYI 

makaDeDerı 

Okuyucuların muhtelif mPnı. 
leket meseleleri üzerindeki müta 
lealanna gazetemizde yer veri
yoruz. Şimdiye kadar, birçok o-
kuyucu makaleleri aldık. Bunla
" uruile netredeceğiz. Siz de 
günün meselelerine ait dü9ünce
lerinizi yazınız. YaJnız, yazınız 

yüz kelimeyi geçmemeli ve kağı
dın bir taraf ma y"azılmıf olmalı
dır. 

Bay Saffet Arıkan'a 
Gazete aUtunlannda, köy kalkın. 

ması ve köy halkının yükselmesi 
mevzulan etrafında birçok yazılar 
okudum. Ben de kendi köyümün der. 
dini anlatmak istiyorum. Köyüm di
ye andığım yer, ihtiyar Erciyaşm şi· 
malinde ve hemen yanında (700) ev
li 3500 nüfuslu Erkilet nahiyesidir. 
18 köyü vardır. Nahiyenin kUçUk bir 
mektebi vardı. Şimdiye kadar yirmi 
öğretmen, beş subay, 2 mühendis, 1 
doktor, 2 baytar, 1 ziraatçinin ilk fe
yzi aldıkları bu mektep bir tarihtir. 

Bundan dokuz sene evvel yeni bir 
mektep binası yaptırmak için teşeb. 
büs edilmişti. Plan hazırlanmıştı. Ne 
yazık ki inşasına başlanacağı bir sı
rada i§ geri kalmış, kazılan temeller 
de kapanmıştır. 
Maaı.f idaresi mektebi köylüye yap 

tmnak f çfn 4 ve 5 inci sınıfları kal
dırmış, bir muallim göndererek üç sı
nıfı kendisine vermiştir. 

Uç sınıfı bitiren Erkiliitlı çocuk 
§İmdi mektepsizdir.Köyünde bekleyip 
duruyor. Köyümün mektepsizlik der· 
dini girlerebilmek içinhemen söyle. 
meliyim ki, bu tanınmış nahiye, Uç SI· 

ruflı bir mekteple mecburi tahsil va
zifesini yapamıyacaktır. 

Yılmaz Bayıan 

• 
Kitap Saray Nerede Kurulmalı? 

Güzel Istanbulun birçok ihtiyaçları 
vardır. Bunların en başında beden ve 
kültür ihtiyaçlannı temin etmek ge
liyor. KilltUrün yapılması için elimiz. 
de vasıta olarak mektep ve kütüpa
neler vardır. Dk mekteplerimizle san. 
at yurtlarımız henüz kafi değildir. 

Kültilr parklan, ana mektepleri, ço
ouk ıslahhaneleri yoktur. Bu yüzden 
çocuklar ya dört duvar arasında ka
larak cılız oluyorlar, yahut ta mahal. 
le aralarında kaldırımlar üzerinde 
dolaşarak bozuluyorlar. Mektebe git
tikleri zaman da disipline alışamıyor
lar. Birer zengin hazine olan kUtU. 
panelerimizden yalnız mütehassıslar 
yüksek mektep talebeleri ve liseliler 
faydalanıyorlar. 

Bugün Beşiktaştan Sanyere kaaat 
güzel sahil boyunda halkın parasız o
turabileceği tek bir yer yoktur. Bu -
nun için şirketten ahnacak paranın 
her mınfakada açılacak olan park ve 
okuma odalanna sarfedilmesini diJiyo 
rum. Kitap l'!larayı lstanbulun en 
güzel bir kıyısı olan Sarayburnun. 
da kurulması çok yerinde o • 
lur. İstanbul kütUpanelerinde 
206,476 cilt kitap vardır. Fa
kat tasnif edilmek lazımdır. 

Maarif Vekiliyle lstanbul vallslnfn 
ana mektepleri, kültür parkları ve ço
cuk ıslahhaneleıi kurmaları hususun
da harekete geçmeleri zaruridir. 

Hilmi Olgün 

Okuyucu 
Mektubu 

ÇaJ"f&IDba Pazarı Esnafı Şimdiki 
Yerlerinden Memnun Değil .•• 
Çarşambapazarınm kurulduğu so • 

kakta oturan bir okuyuoumuz, paza
rın umumi sıhhate zarar verdiğini, 

halkın gürültUden istirahate imkan 
bulamadığım yazmıştı. Gene bu sü -
tunda neşrettiğimiz o yazıyı çarşam
bapazan esnafından 17 kişi haklı bul. 
duktan sonra şimdiki pazann eski ye
rine nakledilmesini istiyorlar ve di • 
yorlar ki: 
"- Çarpmbapazan hakkında ya

zr yazan okuyucunuz haklıdır. Ancak, 
belediye zabıtası memurları. pazan 
sık sık kontrol etmekte ve umumi 
mhhat işlerine azami itina gös 
termektedirler. , 
Tazanmız, eski yerinden Çarşamban 

lann şlUyetile kalkmamıştır. Binaen 
aleyh, şimdiki sokak halkının şikay&
tine meydan vermemek, ayni zaman
da esnafın da dileğini yerine getir -
mek için pazann gene eski yerine kal. 
dırılmasmı istiyoruz.,, 



DUNKU 
~ 

Milli küme maçtan 
dün hafif geçti. 1z.. 
nilrde maç olmadı, 
Ankara maçı da te 
bir edJldl. Yalnız 111 
tanbulda bir tt>k 

milli kiline ma~ ya 
pıldı k1, burada bu 
nüsaba.kaya aJt re.. 
simleri verlyoi-uz. 
Bu reelmler aracım 
da lzmlrll ve lstan 
bullu f utbolcülerl 
de maça batlama. 
dan evvel bir ara • 
aa ıörtıyorsunuz. 

Güneş, lzmirin 
OçOk Takımını 
3 • 1 ile- Y eridi 

( Yazan : Eıref Şefik) 
Takımlar sahaya çrkıyorlu. tz. 

mirliler dUnkU kadrola.mu muha.fa 
za ediyorlar. Güneflilerin takmu 
fU tekilde: Cihat - Faruk, Re • 
9at - Yusuf, Rıza, lsma.U - Me
lih, Sallhaddin, Ahmet Kemal, 
Necdet, Rebi!. 

Birinci dakika: Sağdan sola gf
Cien ve orada ortalanan bir GUnef 
hücumu ofsaytla durdu. 

Dördüncü dakika: GUnee u.f<'an 
bir korner kazandı. Neticelendire
mediler. Gune, takımı İzmir üço
kunun nrsrf a.huma yerletmif bir 
halde oynuyor. Fakat gol fınatla
nnı henUz neticelendiremiyorlar. 
Betincl dakika: Günet uf dan bfr 
korner daha kazandı. Yine gol c;ı

ka.nlamadı. Güne, mUhaclmleri Jra. 
le lSnUnde sıkıflk oynuyorla.r ve 
fazla pulqmrya kaçtıkla.n için 1& 

yı yapamryorlu. 
A.ltmcı dakika: hmtr lbtr moka.

bil hUcumla komer kUllldı. tehli
ke çıkaramadan Günet mukabil htl 
cumile kendi nımf sahalarına dö~ 
dUier. 

Onuncu dakika: Oyun GUııe~dn 
tazyiki altında, İzmir nısıf sahuı 
içinde devam ediyor: Goller ufak 
farklarla bir tUrlU olamryor. 

On ikinci dakika: Güne, soldan 
bir 'komer daha kazandı. Yine ne
ticelendlremediler. 

On dördUncU dakika: İzmir laf 
aan ortaya, oradan tekrar sağa ge 
c;en bir mukabil hUcumla eafdan 
komer kazandı. Ortal•dıla.r. 1zmi. 
rin kafa VUntfU kaleyi a.,tı. 

On eekizlnci dakika.: GUnet ha.t.
Ja.n hlll İzmfr nnırf aa.hur içinde 
oynuyor. Hlll da bir gol olsun çı. 
karama.dıla.r. 

Yirmi dördtıncn dakika~ tirnir 
bir mukabil hücum açabildi. Sol .. 
C!a.n bir korner kazandılar neticfi
lendirmeden yine nnnf salıalarma 
tiöndUler. lzmirln ovun tarzı. ekse
rlye mUdafaaya çekllerelt arada bir 
frnıat bulunca mukabil hUcumlar 
anya.n bir ,e1dlde devam ediyor. 

Otuzuncu dakika: GUne, hücum 
hattı devamlı mkışbnyor. Fakat 
aema.rke kal&madıklarmdan gol ya 
pa.mryorla.r. 

Otuz ıbeşlncf daldka: tzmfr mu • 
kabil bir hUcumla soldan kazancı.. 
it korneri kale önünde neticelen 
Ci.iremedf. 

Otuz eeklzfncl dakika: GUneslf .. 
Jer tekrar İzmir kalesine indiler. 
Çektikleri ,Ut avta ~ttl. 

IKırkmet dakika: İz mirin sağ iç! 
J'ilzel bir in1' yaptı. Kaleye çektl
ği sUt GUnes kalecisinin elinden ka 
çarak sola döndU. O sırada limJr 
eol açıit topu tutabil8e'vdi tehlike 
bUyUvecekti. Kaçırdı, fınatta bera.-
bP-r kac;tı. - - - -----

!ZMİRİN GOLÜ: 

Krrk dördUncU dakikslda t zmlr 
ort.adan hücuma geçti. Gilneıf m\J.. 
dııf'ilert ve haflan topu kale önUn
«!eki mkışık vaziyetten kurtarama 

dıla.r. İzmir sağ içi, ofuyt olup ol 
madığı fÜpheli bir vaziyette ilk go
lü yakından atmıf oldu. 

Bir dakika sonra ilk devre sıfır& 
karşı bir goller lzmirin lehine ni .. 
hayetlendi. İkinci devre, İzmirin 
eoldan hUcumlle açıldı. 
GüNEŞlN GOLÜ: 

Ortadan sola geçen bir pas, Re. 
bliden sol iç Necdetin ayağına ge9 
tf. Güzel bir sUrUş ve iyi bir vuruş 
la Günetin beraberlik sayı11mı Nec 
det yaptı. GUne, takımı bu devre
ye hücum hattında tadiJAt yapmış 
olarak çıktı. Sağ açık Melihi mer
keze ve merkezdeki Kemali sağ a
çJia almıflardı. 
G'ONEŞlN tKtNct GOLÜ: 

Yedinci dakikada, eol açık Re
biiden ortaya verilen pMa merkez 
mUhaclm Melih ti,ek gibi çıktı ve 
ildnei sayıyı çıkardı. 

Güneş takımı bu iki golle daha. 
hızlandı. Üırtliste tehlikeli akınlar
la komerler kazanıyor. 

Onuncu dakika: Güneş taZ};kfn
de devam edivor. Fakat İzmir mU 
dafaaer sertliğe başladı. tzmir mu 
dafa.amım sertliği oyunu ,ırazesin 
den çıkaracak ali.metler gösteri .. 
yor . Bu arralarda bir Gilneş hücu
munu geri pasla kesmek istiyen 1z 
mir mUdalaasmm bu hatasından 
Güneşin merkez mühaciml isti • 
fade etmek i!tedi, olanca hızile t
leri atıldı. İzmir kalecisi vaziyetin 
tehlikeli olduğunu gördüğünden ka 
lesinden çıktı. Tam o esnada Melih 
te topun üstUnde bulunuyordu. Ka 
leci tnnu bloke edemiyerek düştU 
o düoerken topa vurrnAk t. 
çln orada hamle yapan Melih 
lı:aleeiyf tamamen gayrlkastl 
bir şekilde eakatladı. Bu sa. 
katlık \1%\ln sürmedi kaleci yeri
ni tekrar aldı. Amma, bu dakika
dan sonra da futbol saham tekme 
meyda.nma döndü. Tamamen ev • 
velce · huırlanmIJ favulleri seyre 
ba$ladık . . 
· Hele bir def umda bir taraftan 
konup nvunun cereyan etmedi~i ce 
nahta Gilneşli Rızayı biçen Iim.ir 
eol ic;ini hakem c;ıkarmrya mecbut' 
kaldı. Bu cezadan sonra İzmirliler 
favulleri artırdılar. Kaleci de ka
lesini bırakıp merkez mUhacim Me 
lihi arkadan tekmelemiye çıktı. 

Bu vaziyet b.?'frsmda Güne, mil 
Rahimin ayağile ortada geride bek 
çekingen oynamak iztirarmda kal
dılar. HUcumlar, kale önlerine yak 
la.,tığt vakit gol atacak vaziyette 
bulunanlar korkudan top UstUne 
~demiyorlardı. 

G~lN üÇ'ONCO GOLÜ: 
Oyunun bitmesine iki dakika ka 

la aoldan açılan bir Güne, hücumu 
Rebiinin ayağite ortada geride bek 
llyen Sallhaddinin ayağına geçti. 
Sallhaddin yirmi metre kadar u • 
zakta.n mükemmel bir şiltle takı • 
mm UçUnc:U S!"olilnU kaydP.tti. 

Oyun da biru eonra 3-1 Günef 
lehine bitti. 

(_s_P_O_R_ ) 

SPOR H.AREKETLERi 

Dünkü maçta muntazam Yapılan akınlardan biri 

Oçok kaleminin muhakkak bir golü kurtanşı 

• • • ve ıtadyum kıfın çamur, yazın toz derycuı halindeki mahiye
tini clünkü maçta bir daha meyclana koyclu 

Milli Küme Maçlarının 
Puvan Vaziyeti 

rakımlar Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

3eşiktaş 11 5 
Penerbahçe 9 5 
'Jenc;lerbirliğj 10 5 
')oğanspor 11 4 
A.nkaragücU 10 3 
Üçok 13 1 
Güneş 8 4 
Galatasaray 6 3 

Dünkü At Y arıılarının 
Neticeleri 

4 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
3 

'.Anka1a, 23 (TAN Muhabirin. 
den) - İlkbahar at yarışlarının ü. 
çUncüsü bugün yapıldı. Birinci ko
şuda B. Saffet Ankanın Uğuru, 
ikinci koşuda Asımın atı, üçüncü 
koşuda Salih Temelin Ceylanı, dör. 
düncü koşuda Salih Temelin atı, be. 
§inci koşuda da Talatın Sarıkuşu 

birinci geldiler. 

. 

Got Gol 
2 20 14 25 
2 22 12 21 
4 20 16 21 
5 24 34 21 
5 19 26 18 
9 20 38 18 
3 22 14 17 

18 l1 1 !\ -
Ankaradaki Bisiklet 

Yarııları 
~nkara, 23 (TAN Muhabirin. 

den) - Bisiklet seri yarışlarmm be. 
şincisi bugün yapıldı. Mesafe 70 ki
lometre idi. Neticede Ankaragilcün. 
den tıhami birinci, GUvenspordan 
Yakup ikinci, Nuri üçüncü, Muha.. 
fızgücünden İsmail dördüncü ~eldi
ler. 

Türkiye Başpehlivanlık 
Müsabakasında Tekirdağlı 
Şampiyonluğu Kazandı 

h., ~~~ra, 23 (TAN muhabirinden) - Türkiye hatpehlivaıl" 
! m~aabakalarına bugün devam edildi ve bitirildi. Hava çok 

guzeldı. Stadyum dünkü gibi dolu idi. Güretlere ıaat 13 30 d• 
batlandı .. Küçük ortadan Hayrabolulu Süleymanla Ça;alcalı 
.s~rı .B.ekir, çok güzel güref tiler. Süleyman birinci, Sarı Bekit 
ikmcı ılin edildi. 

Lüleburgazlı Ali Ahmetle Ada
pazarlı Yıldırım Bekir, sahaya çık 

·tılar. Bekir yenildi. Ali Ahmet, 
b1:1: sefer Abdüsselamla karşılaştı. 
Gu,.ı:cş. ~zun sürdü. Hakem eşlerin 
degıştınlmesine karar verdi ve So 
malı Abdüsselam Bekirle, Ali Ah
met _te Hoca Ahmetle güreşti. 

Alı Ahmet galip geldi, Öbür çift 
ten Abdüsselam yenildi. Bekir ga
lip ilan edildi. Bu suretle Ali Ah
met büyük ortanın birincisi, Bekir 
de ikincisi oldu. 

D~-h ... 

Sındırgılı Şerif Manisah Halille, 
Gönenli Hamdi de Babaeskili 1b -
rahimle güreşti. Güreşleri bir sa
atten fazla sürdü. Biribirlerini ye
nemediler. Hakem, kura ile çiftle
ri değiştirdi. Gönenli Hamdi Mani
salı Halille, Babaeskili İbrahim de 
Sındırgılı Şerifle karşılaştılar. 

amdi bir paça. kesme ile Halili 
yendi. tbrahimle Şerif başpehlivan 
lar güreşe başladıkları zaman hala 
çarpışıyorlardı. Hakem bunlara 15 
dakika müsaade verdi. 

Hamlesi fazla olan galip ilan e
dilecekti. Bu 15 dakikada beraber 
lik içinde geçtiğinden Gönenli Ham 
dinin başaltı 'Qirinciliğine, Şerfle 
İbrahim de saatlerce daha güreşti 
ler. Biribirlerini yenemiyecekleri 
anlaşıldığından ba.şlatı ikincileri ol 
malanna karar verileli ve böylece 
ilan edildi. 

Baf pehlivanlaı 
Sıra başpehivanlara gelmişti. 11.o 

parlör, başpehlivanları sahaya da
vet etti. Önde Hüseyin, arkasında. 
Adapazarlı Arü, sonra Mülayim 
göründüler. Büyük bir alkış tufanı 
koptu. Meydancı Köseoğlu B. Mus 
tafa "Allah, Allah ... ,, diye çağır • 
mıya başladı ve: 

"- Maşallah diyfniz pehlivanla
rnna, maşallah diyiniz ! ,. diye öğ -
mesini bitirdi. Güreşe başlandı. 

nk güreşme başpehlivan Tekir
dağlı Hüseyinle Mülayim arasında 
oldu. Hüseyin, her zaman olduğu 
giıbi şiddetli oyunlarına başladı. Mü 
temadifen dalıyor ve paça kapını • 
ya çalışıyordu. Bu şekilde iki d~ 
fa Mülayimi altına aldı. Bir ara • 
Iık Mülayim, 0parmağım incindi.,, 
diye oyunu terketmek istedi. Fakat 
hakem güreşin yanda kalmasına 
razı olmadı. Her şeye rağmen Mü
layim yirmi ikinci dakikada, bir 
sarmadan gidiyordu. 

Tehlikeyi gördü, elile HUseyi -
nin kisbetme vurdu. Pes etmişti. 

Hakem, Hüseyinin galibiyetini ilan 
ederken Mülayim hakem masası -
na geldi ve parmağını gösterdi. 
Yapacak ve denecek bir şey yoktu. 
Parmak acısı, Mülayimi pes ettir
mekle sırtını vere ~etirtmekten 

kurtardı. 

Mülayim kenara çekildi. HU!t1'° 
nin karşısına Adapazarlı Arif çıi" 
rıldı. Hüseyin, bu sefer Arifle ul' 
raşmıya başladı ve bir dakika ~ 
dinlenmeden güreşen HUse~iO 
galibiyetile neticelendi. Arif 15 iO" 
ci dakikada ayakta pes etmişti." 

Bu suretle Hüseyin, 937 sen 
Türkiye başpehlivanı olmuştu. rı:r 
tice halka bu suretle illn edildi· 

Mülayim ikinci, Arif üc;UncUdilt• 
Halk, pehlivanlan uzun uzun al1'lf' 
ladr. " •'" ~1"9 
\:aıı-.ara gurtl!Jıeı uo&u 111& ..,..-

ait neticeleri :OllUDC\tl#yfadadJt•) .ı\ 

Sekizler 
Turnuvası 

Maçları 
Dün Taksim stadında millt ~ 

karşılaşmalarından Güneş -V~ 
maçı yapılırken Şeref stadınd~ dl. 
Sekizler turnuvasına devam edıl 

Süleymaniye 7 - Eyüp 2 
Birinci oyun Ahmet Ademin idt

resinde Süleymaniye ile EyUp_a:; 
smda yapıldı. Süleymaniye hak bi" 
ve gittikçe tazyıkını arttırarak el 
Tinci devreyi 3 - O kazandı. ~ki1111 
devre de Eyübün yaptığı ikl ~J 
mukabil dört golle mukabele ede 
oyunu 7 • 2 kazandı. 

!kinci oyun Istanbulspor - '1"01'; 
kapı arasında yapılacaktı. tstarıb 'r' 
sporlular gelmediğinden Top1'• 
hükmen galip sayıldı. 

Hilal 3 - Anadolu 2: .. 
U çüncü oyun Hilal • Ana dol~ 
sında yapıldı. Feridunun hak ,_, 
ile geçen oyun çok sıkı ve zaJOtıJ 
zaman sertliklerle devam etti. rdt. 
devreyi Anadolu 2 • 1 galip biti 

!kinci devrede hakem her iki ~ 
dan ikişer kişi çıkardı. Ve d~kuJ flıl 
şi ile oynanan bu kısım ffıl11 _ 

gol daha yaparak maçı 2 • 3 1" 
zandı. 

Beykoz 3 Vefa 2: vJ• 
Dördüncü oyun Beykoz ile. rt -

arasında yapıldı. Eskiden~e~ 'ıf'l -
kip vaziyette bulunan bu ıkı ıısaO 
metli kltibümüz dün yaptıklal1 .. 
ta taraftarlarına zevkli ve ber~ 
canlı dakikalar geçirttiler. Dk·rdf -
reyi Vefalılar 1 - 2 üstUn biti 

ler. ıJf'• 
!kinci devrede Beykoz aÇI _., 

Vefalıları tazyika başladı. Ve tıd 
men h&.kimiyeti altında geçen .,tl' 
devrede Bilal ve Kazım va~ • j 
iki sayı dafm. yaparak maçı 
galibiyetle bitirdi, 



VÜCUDE VE 
BOYA GÖRE 

Uzun Boylular, Kısa Boylular 
Nasll Kumaş Seçmelidirler? 

k - boylu bir kadın uzun 

~1:ı.~~k:~ -fA .. YDAll 
kldQi ·Eğer kUçUk boylu bir 

tefek .:t1tenuip vücutıu ve ufak 8 ,. LG ı· LER 
lüdır. 11'.ı.V&ziyet o kadar vahim de 
~ -ser bacaklan kI8a ve fit-"• ... Jr...o. zaman ODU giydirmek 
ttlr~~ 1&kı,tumak daha gUç-

~- boylular etek bafka renk, 
zaıelidirı batka renk tayyörler gi) M~ 
~ er. Uzun mantolar ve bil • 
ı., ~eri boyuna olan manto 
kaz.) ~etmelidirler. (Turva -
~ kıea mantolardan iç-. 
~ ebnelidirler. Eğer vUcudUn 
ro ~ YUka.n kısmı ince i8e bol~ 
Boı :iaketıer giyebilirler. 

!er C:: klo, mantolar kalİn kilrk· 
d& 'ıa.. kadına yak'fmaz. Boyun 
~ Yilkaek yakalar da yap 
defU ~ t,lemeler, süsler, enine , 
~ a yapılmalıdır. 

ae ca-~' f&pkalar, eldivenler gö 
ba ~alıdır. KUçilk kadın ka 
~ ler takmaz. Bazı kısa. 
1)1 ol kadınlar uzunca. eteklerle 
" Ul'lar. Buııarma ile çok Ja. 
OQı~kıtır. Bu kalçalann ve 

it._ reııifliğine tlbidir. 
~ boyıu, fakat zayıf olan bir 
11).b!urtçıt ve göze çarpan renkler 
~ c-:_~er tombulca bir kısa 
"-111uı.-.ıız koyu renklerden ayrıl
~ Beyaz ve lmmm fifman 
tU '1lc • Siyab, 1'clvert, koyu ye
llılar lllU1 lııce göeterir. Kısa boy
~~ ökçeli iakarpin giyme • 

~~ dikkatle intihap 
~ • Büyük kenarlı 
~kendilerine yala,,.,aı. 

._ ~ fl.PbJar. &Pr aluılı kil -
-. 9 er gt1zeJ olur. Yuvarlak 
•.an~Üf&p-
~ ,.,,_*° Rbek w ince 
ı.ı~~r,ey kJaa boylular için 

C Ok uzun boylu bir kadm 
llıaiidır boyıu oldufunu unuttur -a.!tac.k Adeta boyunu keeecek, a
ile ~ tekilde giyinmelidir. Eni
~ il er kareli ve ekose kuma,-
ltr ı..~~dir. Beline genit kemer
"1r. ~ boyunu ikiye bölmeli-
41ıt. ~ tUrıu •U.U enine olmal,. 
"'1tır kuınqıar vardır ki boyu 
tlJaap ~ kılaıtır. BUtıaua onlan in 

ler, rı~elidir. Jaketler boyu ke
~ -cpler röle çarparak boyun 

~Ufluıu unutturur. Turva.kar 
' ' kürk mantolar, uzun bo~ 
"" bo l'afbetini celbetmelidir. U
~ 11Ular her mantoya, her el-
Jtit 'te 111utlaka kemer takmalıdır • 
cllıier. kJ1a elblaeleri tercih etnıelt-
tf er n ... _ 

' -"" boylu bdm zayıf ise 
~ it ertııı renkli takabilir. Açık 
"'1ıı Unıa,ıar daha u uzun p 
1 Okgeu 
' Pabuç riynıek tabii mu
il a~dir. Gtındµa ve gece la

ı..~ll ı...~lnler giymelidir. 
-..ıı Pe~ bilytlk kenarlı f&P 
~ Yakıfllo. Kenan kalkık 
~ kat'lyYen giymemelidir. 
lıls 1'1kaek ohnryan ppkalar 
l1l11et ta~ek,_ havaya kalkmlf 
lıa bir ~ zevkli uzun boy

YaP&calı teylerdir. -
kiitük Nofk.r 

'~ - b1muı için ~ lyyen Jıkanıamaııdır. U-
~ ki, tabii bir Wuaka var-

' :urtannı taze kalmumı 
tlıat. ve au ile )'lkanmca aU 

• 
~ ~ altmdakf alyahlıfm 
'-ııt ~ Dereden geldijl 
-.., ~ Eter küpe takıyorea
,_ JrM..:.~ ~ eebep &ranıaymn. hpan
tt ~ gUaeJ alyah aöz!e
~ ~. Çok alır ktlpe 

clikbt ebnectinl• mi! 

Uzan boylu lıaJın 

UYKUSUZLUK 
• Uykusuzlıuk, yorgunluk ve der

manaızbğa karp en mUeuir çare 
jimnutik yapmaktır. Bir çeyrek 
jlmnutikten ve güzel bir duştan 
eoma inan kendiaini ne Jra.du 
caıılJ hi88eder. 

Krali,e Elimbetla 

Kırk Kat 
Elbise 

Bugllnlerde herkesin bahsettl
fi bir kadın var: lngiltere Krali
çesi Elizabet. 

Kraliçe ta9 giyme meraslml mU-
nuebetile Londranm mefhur bir 
teniaine (.O) tane elbise JS1Dar
lamJttır. Bu .O elbiaeden bafka 
bir tane viaon ktlrkten, bir tane 
~e zibeline'den kap almIJtir. ' 

Kraliçenin en sevdiği renk ma
vidir. En açık maviden en koyuau 
na kadar elbiseleri vardrı-. 

Çiçekten yapılmJt kilçük vual~ 
li f&pkalan, çok sever. lngiltere
cle mmarladığı 40 elbiaeden bqka 
Parla terzilerine de elbiaeler ısmar 
l&mlfbr. Kraliçenin kayin valdeai 
Kraliçe Mari fimdiye kadar Jngn
tereden bafka bir yerden hiç bir 
mal almam'f ve yüzde yüz İngi
liz maltyle giyinmiftir. 

Kraliçe Elizabet her renkte ayak 
kabı yaptırm.,tn-. En çok sevdiği 
çam&fll' beyaz uepdöfİDden yapıl 
IDlf olanlardır. Yakm zamana ka
dar Kraliçe Ballnali bilyllk bir 
kone giyiyormUf. Bir müddetten 
beri lbtlk bir koree giymeğe bat 
laımfbr. TlrnaldarJD& bir cilt. ve 
yanaklarma hatif bir ruj sUrtlyor. 

Alnmdaki l&Çlarm kendisine pek 
~ farkettltl için ya • 
Janda cmllzoı d& ka1dlracalrm1Js 

........ -............. 
Kuma,lard&n yağ lekelerini çı

karmak için lekenin üzerine iyice 
tebetir etırmelldir; Bir müddet 
bıraktıktan IODra fırçalamalJdır. 
Tebefir yalı içer ve leke temizle
nir. 

Gözltlklerln buğulanmamaaı için 
bir mikdar Arap sabununu gliaerin 
le k~dır. Bir pamuk par
ç&llDI bu mahl6ta batınp gözlük 
camlarım .U~fz ve bir yumu • 
f&k deri parçaalle kurutaraanız 
camlar buğulanmaz. 
Kınlan tabak ve çanaktan tut

kalla yapıftJrdıktan sonra kuru _ 
yuncaya kadar tutmanız lazımdır. 
Bu çok güç ve müziç bir ı,ttr, Hal
buki biribirine yaplf&D Parçalan 
kuruyuncaya kadar birer parça 
(plaster) ile teablt ederseniz, ne 
kadar kolay olur. (Plaster) pan _ 
sumanlan yaplftınnağa da yarar 
ve ezcanelerde bulunan pembe 
renkte yapıfkan bir kordeladır. 

Anık tam mlnulJe yua girdik. Banda gOl'dqtbatls ıu lld inek, Pa.. 
rl9 tenllerlnbı biçtikleri en 80ll yu kOBtömlerldlr. 

lzmirden Z. Z. A. soruyor: 
21 yqmdaynn. VUcudUmtııı bet 

tarafı mUtenuip. Şişman değilim. 
Yalnıs vUcudUmü.n bir kısmı bUyUk 
ne yapayım. Umumi zayıflarsam 
vtlcudUm zayif dU9ecek? · 

Çocuklanmm da Düıünelm ~ 

Küçük Bir Kız Çocuğu 
için Zarif ve Cevap - VUcudUnUzUn o fit • 

man kısmını eritmek için ya masaj 
yaptlrn\all8UWI, yahut ta jimnutik 
hareketleri yapmak lbmıdır. En 
muvafık hareket yere yatıp bacak
larmm blaiklete blnmlt gibi ha .. 
nket ettirmektir. Aynca bacak ha 
relr~anız herftakte o la
.*'l'J•t aylfler. Açlık kUrU ve per

Sağlam Örgü Bluz 

dotlru dellJcllr. Rare
Ynuajla zayıtlaymn. 

K oyu mavi yt1nden &rWmi1f o-
lan bu .ldlç~blbun ~ .... 

ve kol kapaklan beyaz pikedendir . 
PlPnh:ı ~~ kıniıw yUıiden 
bfi' ili Jinea(yle yapılq daptel var
dır. ÖlçUler aekiz Y&flllda bir çocuk 

Vazodaki çiçeklerin içindir. 

Solmamaları için Güvelerle be!~ =~ir!:: := ::.~ 
Evlerde, aparbmaıılarda havanın I A. J } santim de beyaz pike lbmıdır. 

giineein açık havaya nazaran azbP ı.Yl ücaueıe ÖrgUn\lıı tarifi: Belin lbtiğl için 
lüzumundan fazla mcaklık vazodaki bir ten, bir yt1z Jğne. Beden için: 
çiçeklerin erkenden I01malarma aebep T T l Bir ten, bir yüz her iki sırada bir 
olur. Çiçeklerin vazoda uzun milddet usu teri teraln tızerine yüz. yüzün l\zerlııe 
taze kalabilmeei için baait çare var • ten, yani prinç iğne .. 
dır: ' ilkbahar gelir gelmez kıfhklan kal ARKA - 130 ilmik ile baflamr. 

Vuonun içine bir.kaç parça feker chnnak ve yerletürmek hatıra gelir. 4,5 aantim llstitke~ aonra ~en ~ 
atmalı. Bir ev kadını için bu İf oldukça mil_ lanır. Her iki saııtimet~e bir il~k 

Bu birkaç parça teker çiçefl umctu- himdir. Her kıtlık elbiae birer birer illve edilir. Sekiz de~a illve edil_ir· 
funuman daha uzun bir zaman lcin ıüprlllüp lekeleri allinmelidir. En kil- ~46 ilmik en genif yen. (23) ~tim 
tue aklar • çUık bir leke bir toz birikintisi güve- örUlilnce kol evi açılır. Her iki ta

ler için mükemmel bir ziyafet yeri o- raftan ikişer defa dört ilmik hıra-
. Iabillr Yünlü elbiselerin t klerl kilır. Sonra Uç, aonra iki ve dört de-

~ .. , i tolon ~alan palto cepı::n· 1' .pan fa bir ilmik (110) ilmik kalmcıya CEP~ 30 ilmik prinç iğne De ('1)' 
• m çı ay kadar Omuza kadar düz örllltır. 37 · 
~ n ayn temizlenmelidir. Elbiseleri do · 4: def da t al aantim örlllür. Ve kapanır. Oebill 

Ne yemek 
Pişirelim? 

Peryembe - Sebzeli piliç 
lta,laman, •ytİnyqilı -.i· 
nar, lrira leomptMtom. 

Cama - Pa~at..Ii omlet, 
•7'İnyaflı tase balıla, lı· 
nnda elma. 

Camartai - Krarı dl• 
ri pirzola, tcae baelye, ,,.... 
wı.w. 

Pazar - Terbiyeli lıölte, i.,,....,, lıavanncuı, polıolalı 
lrreın. 

Paartai - K.allıan bal .. 
fi tavan, malatelil aehsel• 
Iaa,laman, portaleal ,,.ita 

Salı - T aa lıebabı, pilav, 
lınnda aiitl". 

Çcırpamba - Kaa lıapa
man, lıatarpqnirli ~ 
na, irmUı laellHUI. 

lap içlerine veya sandıklara kaldırır 11.11tlm yUkaelrlikte a 0 uz • kapalı dört sentimetredir. 
b ilmik bil'&lallr. Yaka açılır. 37 aan-

ken güve tohumlannı da beraber yer timetre de ortadan yirmi ilmik aonra 
le,t.irirıleniz ne fayda hbıl olur. lkl taraftan dokuz ilmik bırakılır. 

Bohçalara veya kum.,tan torba • ON 89 ilmik ile b&flanır 4 5 
lara konuı yUnlUler ve kürkler yüzde tim l&atik ılır So ·' ·ğ' 
yüz emniyette değildir B k to san yap • nra prmç ı -
balann dikiflerinde ;., u ~ r ne ile beden bqlanır. Koltuğa kadar 

n e-.ve ve yum.ur hep birer ilmik artar. Bu artırmalar 
talan girebilir. . d b. Ud 88lltim e ır ve sekiz defa yapı-
lılukavva kutulann içini iyice ailke lir. (77) ilmik azamt genitlik. 

ledikten 80l1l'I. içlerine gazete klğı • önün bir taratma bef ilmik açilır. 
dl yerle,tiriııiz. Matbaa ve mtırekkep Birinci l&stikten bir santim aonra di
kokuaunu gilveler hiç sevmez. Bu kl- ğer dört ilik sekizer santim fuıla 
trtıan (trebatıtin) e batırıp kurut- ile aoılır. (23) santim yükseklikte 
tuktan IOlll'& koy&raamz hiç tehlike kol evi açılır. Evveli dört ilmik aon
olmu. Bu kutulann içine aynca bl. ra Uç iki ve yedi kere bir ilmik. (61) 
her ve yahut natt.alin k ak ilmik kalmcıya kadar. Omuza kadar 

oym artık düz örUIUr 
Ulzumauzdur. Ctlnkil Kapandıktan y aka. açmak için 34 aantim yük 
aonra etraflarma ldeta pencerelere seklikte evvelt. (6) aonra 
yaplfUnlan bezler gibi kiğıt yap,.U (4) aonra iki defa (2) aonra her m
np iyice kapatacak81Dıı. Bu elbiae • rada (1) er ilmik (36) omuz kalm
lerln aruma naftalin Yerine lavanta ca (37) aantim yttkaekliğinde 4 d~ 
çiçeği koymak kabildir. Elbiseler fada omuz kapanır. 
hem gtlzel kokar hem de muhafaza KOL - 78 ilmik ile baflamr. (3) 
olur. santim il.itik yapılll'. Sonra prinç ıt-

Yalnız bu klfrt keaelerin veya mu ne örUIUr. 8 1a11ttm uzunluğunda 
kavva kutuların içine kaydufunuz her altı sırada bir be, defa artınhr. 
fltyal&n liste halinde Uzerlerine kay- (88) ilmik oluncıya kadar. Sonra her 
detmek lbmıdır. Klf bafmda bir hır ikl taraftan Uç ilmik çıkar. Sonra 
ka veya eteklik llzmı olduğu zaman her ınrada birer ilmik 10 defa da aon
her kutuyu açmak güçttır. Halbuki ra beriki sırada (1) ilmik, yine on 
listelere bakarak neyi nereye koydu defa 1 ilmik, yine on defa ve en son
funuzu anl&.l'lllllIZ hem vakit kaybet ra kalan 28 llmlk bir defada çıkanlır. 
mez hem de paketlerin hepelni birden Kolun uzwıluğu (18,5). 1&ntim ol-
t.Çm•nmıs. malıdır, 

KADININ 
EV iŞi 

Limonlan taze oluak muhafaa 
etmek kolay it değildir. Eğer ful& 
ca miktarda limon almtf81Dll buD 
Jarm çilrilm.eden muhafazaaı içiD 
çare ~dur: Her bir limonu ötekin
den uzak tutmak. Biribirlerine te
mu etmemelerine dikkat etmektir. 
Bir tahta sandık içine kunı kum 
koyduktan aonra beter 1a11timetre 
fuıla ile llmonlan bu kumun içine 
yerleetfrmelidir. üzerine on aan • 
timetrelik bir k111D tabakuı döldl
ltır, lfollra yine bir 811'& limon di
zilir. Ve Uzerleri yine bir kum ta
bakaaile örtWllr. Limon lizmı ol
dukça aıra ile birer birer limoıılar 
kumdan çıkanlır. Bu tekilde limoa 
1ar alb ve hattl sekiz ay bile çü
rümeden muhafaza edilebilir, Eğeı 
llmonlan yalnız bir iki hafta mu • 
halaza etmek latiyroaamz daha 
kolay bir u8Ul vardır. Bir kabın i· 
çerisine su doldurunuz. Limonlan 
bu auyun içine atmız. Suyu her iki 
veya Uç giinde defittirlniz. La. 
monlar bir ild hafta tueUlderiDl 
muhafaza ederler. 
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TRAKYADA YENİ PLAN 
HAYVAN· SAGLIGI 
iÇiN ESASLI 
TEDBiRLER ALINIYOR 

1( 

Edime (TAN) - Trakya Umumi Müfettitliği ziraat, baytar 
ve nafıa mütavirlerile köy büroıu tefi öç viliyet içinde yapacak 
ları mütterek etütler için otomobille yola çıkmıtlardır. 

Trakyanın her tarafında baytarlar ve fen memurları tarafını 
dan eneme ameliyeıine ve bir yandan da tarbon aavatına .batla"l 
mıftır. Bu planın tatbikı bet yıl devam edecektir. 

d 
-;\ Modern mandıralar yapıldı 

Bu sene beyaz ve kaşar pey. o r uda ye n 1 niri istihsal edilen mandıralarda 
daha faal ve toplu çalışılıyor. Yeni 
yapılan modem mandıralar çoktur. 
Edirne vilayeti mandırala.nn adedini 
(45) ten (30) a. indirerek masrafları 
ve gidip gelıne hizmetlerini daha e
konomik bir duruma sokmuştur. 

Bigada Muhtar Kursları 

~ . ~ 

Kursa gir~n 207 köy muhtarı biraratla 

24. 5. 937 

Paranızı beyhude yere 
sokağa atmayınız! 

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

Bize bütün yerli malla.nnı ya.. 
hancı mallara tercih ettiren en 
kuvvetli sebep olanların taze, u
cuz ve aaf olmalarıdır. Bu evsa
fı tqıyan öz Türk mamulatı du
rurken pahalı, ve muhteviyatı 
fÜpheli ecnebi mamulibna para 
vermek ıünahtır. 

Radyolin dit macunu hudut
suz muvaffakıyetile haliı yerli 
malının bu meziyetini parlak •u- ---~
.rette iabat etmittir. 

Yollar 
inşa Ediliyor 

KUltUr bakanlığının umumi mU • 
f ettiş!erinden beşi Edirnede işe baş
lamışlar, General Kazım Dirikle de 
konuşmuşlardır. 

1 Biga, (TAN muhabirin· hergün dörder •aat konle- -
- den)- Şu günlerde ka•aba· ran•lar verüiyor, bilgileri~ #-----
~ mıztla bir muhtar kalabalığı artınlıyor. -

Egltmenler kursu, gittikçe ar. 
ta.n bir l'Je\'k De derslerine ve ge
zintilerine devam ediyor, 100 eğit. 
menln dağılacağı küçük köyler 
§imdiden okul yerlerini hazırlıyor 
n temizliyorlar. Toprağı olmıyan 
eğitmenler köylerin malı olan top. 
raldardan faydalanması i~ln de 
hazırlıklar yapılıyor. 

İnanlı hanuımda inşaat devam e-

vardır. Tam 207 köy muh· Muhtarlar, kursa devam -
tan ve katibi ıinema bina· ettikleri günler için köy •an· -

dıklanndan birer buçuk -
lira yevmiye alacaklardır. ~ •ında açılan kur•a devam 

ediyorlar. Muhtarlar için Evkal Umum Müdürlü- -
'"'" ""'"'~"',._........,~ ğünden gelen tah•i•atla ka·, 

l 
~ •abamızda camilerin tami- -

K O• • y LE R DE ~~ rine baılanmııtır. imam ve ' 
.. . l . b' 'k . ~ muezzın enn ırı m11 ay- -

diyor. Büyük aygır depoları ve inek T RA H o M 
ahırlan bitmiş gibidir. (180) dişi at 

~ lıkları henüz verilmemiftir. 
~ Ne zaman verileceği de ıim
~ dililı belli değildir. 

Ortlu V aliai B. Baran 
Omn, (Tan mnhııblrlndon) - Vi

lAyetimfzde esaslı bir imar çalışması 
vardır. Imar programının en başında 
lı:öy !§len ve yol meselesi geliyor. Va
lf B. Baran, bizzat köyleri gezerek 
köylUnUn ihtiyaçlarını tesbit etmek • 
tedir. 

Orduya AtatUrkUn güzel bir hey
keli dikilecektir. Bunun için ilk ha
zırlıklara batlanmıştır. C. H. Partisi 
bu heykelin bir TUrk sanatkarına yap 
tmlmaama karar vernıig ve Güzel 
Sanatler Akademisi muallimlerinden 
heykeltrae Ali Hadi ile anl&§IDI§tır. 

-----
Bursa Temsil 

Heyeti Gemlikte 
Gemlik (Tan) - Bursa Halkevi 

temsil heyeti buraya gelmiş, C. H. 
Partisi salonunda "Ana, Şeriye mah
kemesi, Himmetin oğlu" piyeslerini 
oynamıştır. Heyet; başöğretmen Bi
lil Rıza, öğretmen Ali Ulvi, Muaz
r.ez, Adalet, Saniye ile Emin, Şevket, 
Rilştilden ve Bursa Şehir Tiyatrosun 
dan mütetekkildi. Sıra ile iki gece ve
rilen temsOler halkın rağbetini ka • 
sandı. Bilhassa. kadınlar rollerinde 
~ok muvaffak oldular. 

HlKMET ÇlÇEKLERINDEN BIR 

DEMET - Bilecik orta okul mual
limlerinden Murtaza Gökbayrak,"Geç 
miş gllnlerln hikayesi, GönUl iklimle
rinde, Celll Sahir Erozan, M. Emin 
Yurdakul" adındaki eserlerine illve
ten "Hikmet çiçeklerinden bir demet,, 
isimli yeni bir eser çrkarmıştır. Bu e
eerln içinde büyüklerin sözleri var. 
dır. 

ve merkep aygırı bugün Trakya böl
gesinin 25 kadar aşım merkezlerin
de çalışıyor. (7) merkezde de suni to 
humlama ameliyesi vardır. Köylerin 
kollektif hareketlerile ve beşer. onar 
lira vermek suretile yeniden damız
hk hnyva.nlnr, kovanlar ve buna ben
zer avadanlıklar getirilmekte ve plan 
dairesinde çalışılmaktadır. 

G<>çmen köy ve evlerinin inşaatı 
hararetle devam ediyor. Bu köylerde 
örnek olacak kadar gUzcl ve temiz 
bir hayat ve çalışma tarzı takip edi
liyor. 

Ziraat Vekaletinin gönderdiği bur 
gu makinelerile ve hususi ustalarla 
toprak 10 • 40 metre derinlikte açıl
makta, tulumbalar takılmakta ve ku 
yunun çevresi taş ve betonla örü1 -
mektedir. 

Göçmenler hesabına en az 18 bin 
pulluk çalışıyor, çeşitli tohum ekili
yor. Edirne, LUleburgaz ve Çerkes
köyUnde göçmenlerin Uç yağ f abri -
kası açılmıştır. 

Fidancılık, hayvancılık ve 
ancılık 

Fidancılık işleri de ilerliyor. Yeni 
dikilen meyvalı meyvasız fidanlar 
bir buçuk milyona yakındır. 

(75) yerde yoncalık istasyonl•an, 
(45) yerde büyük ve yeni kovanlı arı 
istasyonları, (55) yerde Rodeyland 
ve Legorn tavuk istasyonları ve (18) 
yerde beyaz Ankara cinsi ve mavi 
Hollanda tavşan istasyonları dikkat
le çalışmaktadır. 

Dört vlllyette (6) ancılık mUfeti
şi ve on dört kadar da maiyet usta
ları vardır. Bunlar bütün yeni arıcı
lık Jebeke!iııi gezerek eskilerin yeri
ne yeni kovanlar veriyorlar. 

Ziraat Bankasının ve 75 kredi 
kooperatHinln açtığı kredilerle ye 
ol konnlar yaptırılıyor. lyi mev. 
simde \'asati 40 kilo bal \'eren bu 
kovanları !)İmdi köylü kendisi için 
bir destek ve varlık sayıyor. 

Marac Valisi Antepte Ziraat Vekaletinin, hususi idarele-
s rin ve bUtUn belediyelerin fidanlık· 

Gaziantep (TAN) Maraş Vali ve
kili Refik, yanında' Emniyet direktö
rll İzzettin bulunduğu halde Antebe 
gelmif, iki gece kaldıktan sonra Ma
raşs. dönmtlşttlr. Maraş Valisi şeh
rin görülecek yerlerini ve tarihi eser
lerini gezmiştir. 

Kandıra Jandarma 

Kumandanlığı 

lan yanında bir de köylerin, kırkar 
ellişer dekarlık kollektif ve toplu ça. 
hşma fidanlıkları vardır. 938 yılında 
fidan yeti,tirmenin ve illeştirmenin 
ölçüsil milyon olacaktır. 

Tür.kkuşu i.Z88I hergUn Edirne
nin Sarayiçinde ve kışlalardaki a .. 
landa taliınlerine devam ediyorlar. 
Kayıt ~ini bitiren Türkkuşu talebesi 
(50) yi bulmuştur. 

Geçen sene olduğu gibi (15) Hazi-
Kandıra. (TAN) - Bir seneden - randa Trakyanın (20) yerinde açıla 

beri vekAleten başçavuş Hamdi ta - cak olan köy çocuklannm azat oba
rafmdan idare edilmekte olan kaza- lan hazırlıkları bitmek üzeredir. Bun 
mız jandarma kumandanlığına ytiz-'İ ları idare edecek çok yorgun ve isti
başı Mehmet Erdek tayin edilmiş ve rahate muhtaç öğretmenler ayrılmış 
w.zifesine başlamıştır. tır. 

EVLERi 
Gaziantep (TAN) Trahom mtlcade 

l& te9kilatı faaliyet sahasını gittikçe 
genişletmektedir. 

Son zamanlarda mUcadeleye da • 
hil beş vilayetten ıbaşka Mardin ve 
Siirt vilayetleri de mücadele sahası
na alınmış ve buralarda açılan hasta
ne ve dispanserlerle hastalığa karşı 
şiddetli bir savaş başlamıştır. 

Yine bu son günlerde trahom mü
cadelesine dahil bazı vilayetlerin nü
fusu kalabalık köylerinde Köy göz 
tedavi evleri açılmıştır. Bu köy te. 
davi evlerinin beherinde daiıni ola -
rak, kurs görmüş bir sıhhat memu
ru bulunmakta ve hem o köyün, hem 
de etraftaki yakın köyler halkının 
gözlerini tedavi eylemektedir. Seyyar 
ve mütehassıs bir doktor. her gün bu 
köy istasyanlarmdaıı birine giderek 
akşama kadar hasta köylüleri mua
yene, tedavi ve ameliyatla meşgul o
luyor. 

Köy tedavi evleri, köylüyü .uzun 
masafeler katederek şehre inip teda

vi olmak, yahut arasıra köye uğru • 
yan seyyar memurları beklemek kill
fetinden kurtardığı için köyltllerce 
pek ziyade rağbet ve alaka ile karşı
lanmıştır. 

Mengen de 
yeni inşaat 
Mengen, (TAN) - Üç sene içinde 

nahiyemizde tam teşkilatlı bir ilko • 

kul ve dört büyük köprü yapılmıştır. 
13 bin küsur nüfusu olan Mengende 

şimdi de zarif bir hamam ve Atatür
k ün büstlerile süslenecek bir park 
vUcude getirilmektedir. Bunun için, 
bagta nahiye müdürü S. Karaman ol
duğu halde kadnılı erkekli birçok 
halle çalışmaktadır. 

Mengenin bUtün köylere telefonla 
bağı temin edilmiştir. 

Manisa Muallimleri 
Arasında Tayinler 

Manisa (TAN) - Edirnede açılan 
köy eğitmen kursu muallimliğine ta
yin olunan llhan Görkeyin yerine ilk 

-""""'"'""....,......,.."iV"~~~~ ,., 

Akhisardci 
Çocuk 

Bakım Evi 
Akhisar, (TAN) - Yoksul çocuk

lara yardım komitesi ve çocuk esir
geme kurumu beraber çalışarak her 
sene yUzlerce fakir çocuğu giydirdik 
leri gibi bunlara muntazaman. sıcak 
yemek te vermektedir. 

Halkevl sosyal Y8.rdım kolu, Kızı • 
lay ve çocuk esirgeme kurumlarmm 
da yardımlie bir "Çocuk bakım evi,, 
açmıya çalışmaktadır. Bu suretle il· 
çemizdeki yoksul çocukların vaziyet
leri kurtarılmış olacaktır. 

Yalvaçta 
Konferans 

Yalvaç, (TAN) - Valimiz Fevzi 
Daldal buı:aya gelmiJ, İlçebay tbraı
him, Beledıye reisi Sadık Muta!, Hal
kevi başkanı Edip Berkün, H. C. Par 
tisi başkanı Tahsin ve diğer zevat ta 
rafından karşılanmıştır. 

Vali şerefine ortaokulda bir çay zi 
yafeti verilmiş, ortaokul direktörü 
Ziya Kökçetin ziyafette söz olmuş, 
ziyafetten sonra da son sınıf talebe
sinden 132 Ali Riza Bilgiç ormanlan
mıza dair bir konferans vermiştir. 

Konferansta 350 kadar dinleyici 
bulunmuştur. 

Yalvaç öğretmenleri, ber pazar gU 
nü aralarından birinin mesleki bir 
konferans vermesini kararlaştınnış
larda. 

"Köy yatı okullan,, mevzulu ilk 
konferansı, Gemen köyü yatı mekte
bi başmuallimi SUleynıen Taşkın ver 
ıniştir. 

Burdurda Kağıt 
Oyunları Yasak 

Burdur, (Tan) - Belediye, kah • 
vehanelerde kağıt oyunlarını yasak 
etmiştir. Yalnız tavla oynanabilecek
tir. 

tedrisat müfettişliği §efliğine Celal Konya müfettişlerinden Hüsamettin 
Gürsoy tayin olunmuştur. de omm yerine, Kırkağaç mmtakaın 

Salihli mmtakası müfettişi Zeki Ba ilk tedrisat müfettişi Hikmet Bozkurt 
lıkesir öğretmen okulu tedris usulü Çanakkaleye nakil ve tayin edilmiş • 
öğretmenliğine ve yardirektörlüğüne, lerdir. 

Beyoijlu • ls+anbul 

EvET cici M ! 
PERLODENT oi~ MAcunu 
~A~fSİND~D\R. 



========================================= ı! A N 9 _....l __ E_K __ O_N __ O_.M __ l---,...ı-

Yazan: Ziya Salıir 

CASUS DiYOR Ki 
"Halkı . 

Pamuk lstihsalCitının 
Geçen Bir Senelik Bilançosu 

Tahrik 
Ediyorlar,, 
Lnaııı lbraıı. 

Cbınıet ınıin bunlarla hog ge-
belllia &rzuaunu izhar etmesi, se
~ ~di. Çünkü onun mak
de tide etJn hla.r gibi, Yemenlileri 
' ekti. Eıntr Şeybanın 
111eııJt ı:Planaıııann çoğu da Ye-

llUaunı 
!-bıe ' lnıaın İbralıimin emir-
~· t&ın.unen sadık kalıyordu. 
-~ 11

eticede Eıntr Şeyban ile 
hı.tu. Ç&rplfacağuu tahmin edi
~ CUııku MUaıim, Emevi saı
"'9 bt,~ devirerek onun ye
U~u bir Baltanat kurmak is-
1-aı ~buki, başta Emtr Şey
'-a fikre Uzere bütün Hariciler, 
lltıaıun lllUh&Jit bulunuyordu. 
~ Halitıe uzun uzadıya 
~: il IOnra, fU karan ver-

~la bin '°ldll. 4! .. ~. Seyyar, ortadan kay 
~ ;:an da turaya buraya 
~ düfmanla.nmmn en 
~ b:.~ kalktı; demektir. 
lerı;; ~~ IKermant zade • 
~ k Şeyban var. Ben, eli. S 'llVVetlerle mUhim iflere 
"ı olarak dıfıın için, bunlan da harp 
b.ı: ~ lllağUlp etmiye çal!şaca
' da ~ Kermant zadeleri, 

-.ur Şeybanı ortadan 
~ ~ Çok ümit ederim kL 
~ l11cı!~dan kalkar kalkmaz, 

. --mı da hiçbir kıymeti 
~ • Kermant zadeler 

~tat~= karan, 

':ıanp~KÜaıim, bu 
S ~~-b•mluırkeıı; Ba 
ler ~ ~mda da ayni ,ey
baıı), '1tı Üyordu .... (Emir Şey -.._orta-~kli büyük bir çadı -
tlbı~ kumandanlanna, dU.
ı. ... ~ lia.:'Ylece anlatıyordu: 
~~~du. Rı-~'?1 Seyyar, ortadan 
~~o ~ Uç rakip kaldık. 
~de t ki, Horasanlı Müalim, 
"' 'llracak; eğer biz ona te~Ul'llllınaz isek, o da bize 
"'biı en buı\lnıruyacaktır. Şu h3.l 
~ evveı Kermant zadelerle 
~~da lllecburiyetindeyiz. Bu
'q döırlft~ uzadıya uğrafarak 
~dert~~· gizlice bir adam 
~ ... ,._~ iki kardeşi ortadan 
... "'--eli . ~ YlZ .... Biranda haf -
~ ~bire ordu, hiç füphesiz ki 
l'lı...?1'i'llll dağılacak .. ve yahut 
.... ~ un içinde birtakım tef • 
~ ~tır. Bahusus, Ker
t..~ O?duaunda da bir tak.nn 
..... ~~ ~. Bunlan bizim 
~ ... ~ek, çok güç olmıya • 
ı.:~ ~te. böylece o orduda 
~ n._~r batlamaz derhal 
~ ~e Ytirümeu. ~e kale-

btl'oı-4 • 
~~'il. 
~~Ybaııın l:iu mntaıeuı, ku.. 
~~ ta.ratllldan kabul e • 
::.~' 11 lfattt, Kermant zadele
~ ~e öldüriUecekleri bile 
~~~ Ortalığa velvele 
~~ ve ordunun husumeti 
bi,.,.~ e:ıek için, gizli bir vasıta 
~it"'~ bununıa, her iki 
.... -:llltıd &&&r Verilecekti, 
~iadeler; iki rakipleri 
~ aleyhlerinde verilen 

ç k&ra.rdan, haberdar s Oııı.r da bütün dUfUn
~ ita ~1_U~mtr Şeyban) ı 
lllL.. ~_.-un) l mafl6p ede· 
-~ ~ hlktm olmak için 
•,t;"'P~ 

~~ ea ~ lllrada, atını çılgm
~ bir lltlvarl, Merv 
Jb....~ relerek, lııftlllimtn s. teıa.ı:.11Unc:ıe atından at. 

~,8u~inM= 
~ bb-ı ~YdJjı mahir cuua-

': ~ fll Dıalihnatı ve-ı._ 
'lt&aır .. ~ 
~!-,:: aemr. brarp. 

• a.ı-~ IOılra, gizll
---.ur. Orada, el al· 

iHRACA TiMiZ 
1986 senesi pamuk Uıracatmuz 1983 l!lelleslnden 

mlkdarca ytbde 46, kıymetçe yüzde 40 fazla 
olarak 22, 784, 700 kilo mlkdannda 9,485.139 Ura 
değerindedlr. 

Zirai 1 siahat 
Pamuk Ekiminde 
Çok Faydalı Oidu Dıracatmumı memleketlere göre dağılışmda mtt. 

hlm denecek bir fark olmamakla beraber bazı (ieğl
ılkllkler göze ~maktadır. Almanya geçen sene.. 
den 2.000.000 kilo kadar fazla mttbayaatta bulun- Birkaç ıenedenberi dahili sanayi sarfiyab· 
m1lf ise de umum lhracatmuza nazaran lJıracat nın artması, anlqmalanmıda pamuk ihracab-
yttzdesl % 91 den 3 79 a dütmtişttir. 1938 yılında nın himayeei ve binnetice pamuk fiyatlannm 
diğer bttytlk mötterllerlnılz arasmda Japonya, ltal. yübelifi, m\Mtahaili fazla iatihsale sevket-

öfk ya, Polonya, Rusya bulunmakta ve bunlan takiben hı çık&nnif.... e ile yere çal- .. _ ... ..1.,4... mi••:r. 
llll'Ulle iftlM)IU ..,_., Çekoslovakya, Fnuısa, BolDUI- ~ 

mıştı. va. ge•--•-4-....:11... 1936 - 193~ mevaiminde bu sebepler altında 
Parlak bir biat merasimi. J- UJKlll_.... 

1935 aenesbıde memleketimizden hiç pamuk 253,~ hektar üzerine r.eriyat yapılmıştır. Bu saha MUslim'in siyah keçe kU.-
lihıll süvarileri fehrin her tarafma alrmm•ı olan Polonya, Fransa, Ymıanlstan ve ltal- 1921 -1935 seneleri ekim sabalan vasatisinden yü.z-
yayılır yayılmaz, Emevt memur _ ya adalanD& u mlkdarda ihracat ya.pılmııtır. de 35 fazladır. Sahanın genl§liği ile mütenasip bir re. 

tından avuç avuç para dağıtıyor. lan derhal birer köşeye çekilerek • • • • • • • • • ' ' • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • kolte beklenirken havalarm müsait gitmemesi, 
~~~"~~~~be~~ ~~~~~~~o~~~ -~----------------------~~~~~~~b~~w~ 
çalı§ıyor. Halbuki halk, Emevt- baren, bu bUyUk Türk ,ehrinde k• 11 ek 1 kısmen, bazılannı tamamen harap e-
lerden şiddetle nefret ettikleri için (Arap hakimiyeti), artık iflb et- ru·· r ıye e Am e rı a derek rekolteyi 40 milyon kiioya ka-
Nasırm tekliflerine yanaşmıyorlar, m.iş; tarihe kan,ıvermişti. dar dU§tlrmü§tür. 
"Artık, Arap boyunduruğu altm- O tarihte henüz yirmi bir yqm · 1936 - 1937 mevsimi rekoltesinde 
da yaşamak istemeyiz." diyorlar.. da bulunan Müslim, sanki kırk yıl- Ara s 1 n da lth 1 At ve Çukurova mmtakuı yüzde 61, Ege 
Nasır bunları tehdit ediyor. Bir. lık bir hilklimet adamı imi§ gibi, a a mmtakaaı ytlzde 31, Iğdır yiU.de 2, Sa 
kaç güne kadar Şamdan yU.z bin derhal idare işlerini tanzime girlf- karya havalisi yüule 1, Cenubu Şarkt 
ki§ilik bir ordu geleceğini söylüyor. mifti. ı h t N v • tt • ? villyetleri Malatya ve E1lziz dahil oL 
işte vaziyet bu merkezdedir. Her tarafta davullar, zurnalar, raca e azıye e • duğu halde yüzde 5 hiaae alım§tır. 

Demifti. çalparalar nakkaralar çalmıyor; Bu dağılıştan görillUyor ki, Çukurova 
Eba Milslim, bu casusu dinler vakit vakit meydanlarda ve sokak Amerika Birletik HükUınetlerile aramızda ı 929 sene.inde tan- istihsal sahasının geni§liğine rağmen 

dinlemez; bir an bile düşUnmi~ b~annda delllllar bağınyor.. zim edilen ve 22. 4. ı 930 tarihinde meriyete ıiren Ticaret ve aey- diğer eenelerden az bir istihsal yapd· 
lüzum görmeden, derhal Halidi halk, imamı Ibrahim namına Müs- ımştır. Bu vaizyetln i.milleri ise mm. 
çağırmış: lime biat etmiye davet ediliyor- risefain muahedesi mevcuttur. En ziyade müsaadeye mazhar takada mahsulün idrakine yakm .za-

- Haydi bakalım; vakit geldi. du. Minarelerden, salllar verili- millet muamelesi esuına in.inat eden bu muahede üç seneHk olup manlarda eiddetli yapıurlann yağ-
Merv U.zerine yUrilyeceğiz. Şehri yor, tekbirler getiriliyordu. Sene- bir sene evvel ihbar edilmek p.rtile her zaman fesholunabilir. ması ve fazla nıtubet neticesi hu. 
işgal edeceğiz. Ordu hazırlansın lerdenberi, (Resulü Ekrem) in eev. Ticaret muvazeneai müstakar bir vaziyette lehimize olan Bir- aule gelen pembe kurdun bilyü.k tah· 
Süvariler, ileri atılsm. giM damadı (Ali) ye ve onun letik Amerika gerek ithalat ve gerekse tediye balrmnndan en ribat yapmasıdır. 

Emrini verm~ti. evlldma ktlfilrler aebler, sitemler . .. 'ld' Iğdır mmtakaamdaki ilk tahmin. 
O anda, Sefindiç köyünde davw- edilen camilerde ve minarelerde; zıyade musaadeye naı ır. Ier, rekoltenin 1.500.000 kilo ola~ 

lar gümbürdemi~ baflamif ... BU- timdi hazin tekbirler arumda; Amerlkada 1928 senesi ~~iha~a - sadilf eden bu tedbir bir çok memle- ğmı gösteriyordu. Yağmurların teaL 
tun Btlvariler, me,.SUdaki btlytlk (Medet ya Ali...) tmda cUmhuri~~~er partisı, pla~. - ketlerde Amerika müvaridatma k~ rile husule gelen mildiyo haatalığı re 
~aaııcağm etrafmda toplan- (Şefaat sizden, ey KerbelA şehit- formunda dahilı zıraat ve sanayıın şı mukabil tedbirler ittihazına sebe- kolteyi 1.000.000 kilo>::& dü§Ürmil§ • 

tı leri ) ecnebi rekabetine k&l'fl hln:ıayelli ll- biyet verdiğinden Ame..:'- harici ti- uı-. 
mıM
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u·:slim, '-1--ı bu -ı'vari ~ala- ..;;·saire gı'bi, ehllbe .. • hakkında zım geldiğini müdataa etmiftlr. lnti- ti "--rtn tehd0tk4 &~b.• ~--'- · "~· 
u~ Du 11\R J" care ·~ e 1 ar ır l.CDU. ıcra Adana mmtakasmda maha.lttn icl-

nnm 'h .. --a geç-t.· 0 anda hare- methiyeler ve mUnacat -~ıen· yilk habat neticesi mevkii iktidara gelen etmı·..+.. Din 
~· l.&&&9' - Hoover hUk(lmeti bu prensip dahilin- yw. • rakinden sonra Sey~an nehri taf-

ket emrini vermifti. eeliyordu. de 1930 eeneainde gUmrilk kanunun- 1932 ~n~si mtihabatmda Demok- ması da 3,500,000 kilokık koza ha • 
Merv ovaamı, korkunç bir gU- Şehrin hfll' kö,eainden gelen halk da yaptığı tadilltla gümrük tarif ele- rat partisı bilhaua bu noktadan etim- linde pamuğu hasara uğrataııtır. 

rUltU ietilA. etmiftl Her tarafta, saraym etrafmda topla.nıyor: c°'- rini oldukça ehemmiyetli surette art- huriyetçiler partisine hücum etmif, 1936 yılı zirai ıslahatın pamuk U. 
siyah bayraklar yUkseJmlfti. Bil- kun a.lkıt sadaları, her tarafı çm- tırmııtır. ve iktidar mevkiini elde ettikten son- zerinde ilk genle tesirlerini göster • 
hassa bunlann araamda, MUsllm'l la.tıyordu.. (Arkası var) Buhran eenelerinin mebdeine te - ra gUmrük tarifelerile himaye usu - miye bqladığı yıldır. Mezkik•yıl zar. 
takip eden, bUyUk siyah sancağın, ilinden kabil oldufu kadar uzaklq. fmda 32 yerde pamuk lsli.h v• u.ret. 
rüzgarla dalgalanması, manzaraya ı------------------------- mak siyasetini takip etmiftir. me deneçleri yapılmıı, ilk defa ola • 
heybet ve azamet vermekte idi. L o k M A N ~~~~~=f.~11, . rak Nazilli mmtakaamda, Antalya • 

Müslim, artık Jehre yaklatmıt- t_~~§~~-~~: Bunun neticesi olarak 19 Haziran da, Ealftıtehir civannda köylUye yeni 
tı. ı,te tam o zaman, kale kapıla- :-:.:;:~ · . E • M ı 1934 tarihli bir kanunla muhtelif cins Akala tohumu dağıtılımı, Adana 
rmm birinden, atlannı yıldınm ~;~~;·::: ... ~::ı.. $" ·~-:··" . M K 1 N memleketlerle mütekabil gümrük ten ve civaıımda kUlli~tli miktarda 
süraWe süren on beş yirmi süvari :ı:::::~:::. • '«~~ .. -:=:....... • • ~~ ~ ~ • zilatı ile kayıtsız ve şartsız olarak en Klevlant" cinai ekilmiye bqlammş, ke 
fırlamıştı. Bunlann en önü.nde, <!!) G l!!J T L c:; ~ 1 ~-l~!~~~~~~~i;; ziyade mtlsaadeye mazhar millet e _ za bu yıl zarfında ilk defa olarak 
kuvvetli bir muharebe atma binen sasma müstenit iki taraflı ticaret 811 Malatyada Klevlant t<'humu ile zeri. 
bir ihtiyar vardı. Uzun ve beyaz yat yapılmıştır. Bundan maksat ilk 
sa.kalı, rüzglrla iki tarafa aavru~ y 11 y • K 1 1 laşmalan akdi için Amerika Reisi- seneler zarfında Adana mmtakaam· 
lan bu ihtiyar, bizzat (Nlmr binı aı 1 ara e fgl oyma 1 • cUmhunı salihiyet vermiftlr. Şimdi- da dejenere olmut Amerikan nevi l· 
Seyyar) dı. Bu bedbaht Enıevt ku. ye kadar bu eau dahilinde İaviçre, ane cinsinin yerine Klevlandı ikame 
mMdanı, yapabileceği her ,eyi O... gün yolum Ayupqa ta- o= ela onu elbette alz de bWyor. Hoflanda, Honduras, Kolombiya, ı. etmek, Ege, Antalya ve Eskitehirde 
yaptıktan sonra, artık talıihin ken- :ma dUtmUtttl. O tarafta latan-

8 
latan veç, Kanada, Brezilya, Belçika, Hai- eylemek, müteakip eenelerde de yer • 

ani un en gtllel yapdarmdaa aayda. bul aokaldan, tozlarlle, ça. ti ve Küba ile ticaret anlaşmaları ak- Akalayı tamim ve istihsalini temin 
disine yar olamıyacağını amı,.. eak, böyttk ve zarif apart.onanlar murlarlle, çocuklar için zar&rb ol tedilmiftir. li nevini kaldırarak yeni Amerikan 
Muıim'in de harekete ge"tigwini ha- buhmd .. "-•u bWyon•-n• B--•-·- do.&.. gibi, ID8an biraz vaelanm 

,. -euu - -- ...... J-:1 .ca, etmektir. Klavant cinsinin muhtelif ber alır almaz, oğullannı ve akra- dan birinin, henlia bc)f bir anaya prostat böytiyUnce bu sokaklarda Amerika ile olan ithalA.t ve ihraca 
balarmı yanına alarak kaçmıya baku duvarmm kmarmela bir a- ytlrtimeğe mecbur olmak pek lllkm- tımızm muhtelif senelerdeki vaziyet- tiplerini bütün memleketlere tetmil 

dun arkumı caddeye ~vlrmlt ve tıh bir hal olur. Bele )'aflılar için !erine gelince: , senelerde rekolte içinde aldığı hiae, 
baflal1lI9b. kendJslnl glslemek lstlyormut gibi harada ot.omobUe binmek adeta bir vazi~ti açıkça göstermektedir: 1935-

MU.Slim, hiç bir müdafaa ve mu- dUl'Qyordlı.. KalıWık bir N&tf;e feliketetlr. Otomobile binmeden ön a) 1923 ve 1929 seneleri mtlstes- 1936 da yüzde 3, 1936..1937yüzde13 

halef et k&llısında kal~akğruıızm öyle lılbar bir cadde kenarmela ba ee bir ihtiyaç yeri bulamın-a, yol- naü diğer ~ndel~r Amı ehi~k~ ilebirticaref kt niabetinde yer almııtır. Buna muka. 
fehre girmifti. Ve atmı o ca adımın göeterdlif eeearete lOdn Pi ela gene yoktur ki otomobW durdu- m vazen~sı. aıma e mıze ar bil iane 193' - 1935 rekoltesinde yt1s 
valilerin ikametine mahsus sara- tun. Adanuıı ..... ı bltirmesbıl bek· rabUesbıJz. Mevcut olan bir ikisi de kaydetmıştir. de 26 hisae alırken 1936 - 1937 deki 
ya sürerek, (Zıl kölge) isminde- "P™ 

ledlm: Usttt bap .... _._ keadJ&l a- ya kenarda ıutklanm'§tır, yahut 19!9 eenesinde Lozan muahedeai . hi8Be8i yüzde 13 e dilfmtl§tü.r. ki siyah sancağı, sarayın üstü.ne a.... .._....., 
&&&. batlı görttnttr ve YBfbca bir sat. yeraltmcla. mucibince hU.kQmetin gUmrilk tari - 1935 aeneainde Klevlant tohumu A 

di=i Türkler ve tranlrlar, Hayretim daha ziyade arttı. Fa - Bu ihtiyaç yerlerine engel, bele- felerini tadile satlA.hiyetll olduğundan dana pamuk ialah ve u.retme çiftli • 
Müalim'in süvarilerini büyük bir kat bu l&t birkaç adan ötede ela . diye bö~lnln darbjı oldup ıttp. o sen.e umumt ithalA.tımızda olduğu ğinde 1350 hektar, Adana köylüaU 

kıl ran bot ve minimini hmml bir o. hesbdlr. Fa.kat bu yerlertn .-&.. ,_ 'bi A rik dan 1 'thal .. "---ızda tarafından 2,300 hektar ki, ceman 
hararet ve muhabbetle ll'f amif- t.omobDln toför yerbıe blnlnae hay· -a- gı me a 0 an 1 aum 3,650 hektar üzerine ekilmiı iken 
lar; ll&r8.ym etrafma toplanarak retlm ~ lralmach. O mtl haldı bal- mw ltlmmu ela - Ayupeıada gör- da anormal bir artit vardır. 1936da çiftlikte 1300, köyltl tarafm-
nümayifler yapmıya baflamıflardı. dom. dtljtimtl, söyledlğlm misal de göete. b) - Buhran aeneleri olan 1930 - dan 23,503, Kalatyada köylü tarafın. 

M il8llm'in bu hareketi o ka
dar ant ve o kadar serf ol

muttu ki; Kennanl sadelerle E
mir Şeybanm orduglhlarmdakivSto 
mir Şeybanm ordugihmdalriler, bu 
mtıhim ve tarihi bldiseye baka -
kaiım,lardı. 

O koca kalenin burçlan üzerin
de liyalı bayraklar dalgal&nınıy& 
ba,tamı,ıı. Bu manzara karfnmı
de derin bir teeasi1re kapılan Emtr 
Şeyban, çıldıracak hale gelerek: 

- Aldandık ... Ah bu genç Ho
raaanlı'mn, bizim 1&kalımıza gUl
mesine aldandık... Artık, yapaca
ğmm hiçbir çare kalmadı. 

Diye bağırarak baflndald ldlll· 

Bu Y'&tbca zat te prostat, ftlphe. rlyor ki • pek meydandadır. Kır- 193' aeneleri zarfmda Amerikaya o- dan 200 ki, ceman 25,003 hektar üze. 
• btlyttmtqttt. Böyle bir hal em kından sonra o hal latanbullanun lan lthalttmıızdald teneuill yü.zde rine zeriyat yapılmıetır. 
)'afllldan, kırk -elan 1.n... batına geleblllr ve onun gibi terbl-

J..,... sonra .,_,, 50 niabetlnde old .. ~· halde Amerika- Akala tohumu da 1935 de Eski19 • pek gok kl1111eJerla batma gelebl - yede kusur etmeğe mecbur olur. '"6" 
Ur ve proetat hH..H-"-ee herkes ilk Belediyenin 9imdlkl böt.çeelle ba dan yapbğmuz lthallt ancak yüzde hlr civarında köylU. tarafmdan 600 

VYJM3.... ~· ,,n uk t ,._._.1_ hektar üzerine ekilmit iken, 1936 da 
Bık ihtiyaç dayar. Otomobil yolca- ihtiyaç yerlerlnl ~a-tmak mtbn - 'ZV 1 u arze......,.._ • EaJdeehir civarında 1.102, Antalyada 
1DP lae ba lhtlyacıl dalla lllyade idin olamaymea, benim hatınma, c) 1929 seneai sartmela bqlayaa 465, Nazilli pamuk tohumu üretme 
artmr, ne otana olnn, blru De- yqb adamlardan mabsu8 bir ver- iktıudf buhran neticesi dünya kon- çiftlJğtnde 65 ve Nazilli mmtakaam· 
rlde 'l'ablm ıneyduma kadar gl- gl almak geliyor. Bu vergi De o lhtl jüktörUndeki ıukut seyrini Amerika da köylü tarafından 455 ki ceman 
debutrdl. dlyeeelmlnls. Fakat proe • yaç yerleri çoğaltılma gençlerin ile olan ticaretimizde de mUu.lıade 2.087 hektar üzerine ekilmlttfr. 
tat böyllytlnae insan 0 bdar ra. de ömrtl tieUd daha uzayacaktır. 
ha.__ lablBr n...1n1 •~--bul so---•·•--ela ___ etmek kabildir. Ancak Amerikaya ._.o ki, Ayupeıadan Tak. ~-.. ...,- __..au .,-~-
sime kadar gltmeğe bile lmkia kal Jerde kendUerlnl tutmap mecbur olan ihracatnnmn sukutu umum 
maz. oluyorlar. Halbuki gençlikte kendi- dıf ticaretimizde görlllen sukuttan 

Medeni tehlrlen1e pek gok uyı- nl tutmak ta proetat bllyibueebıl ça. daha fazla. olmaamı Amerikanm buh 
ela yapdaa lh~ yerlerlabı latan bok getirir." •••• lıapeetmek'' öte. randan diğer memleketlerden daha 
balda lotblmdu bir lld defa c1aba den beri hutabk eebeplerbıdea biri çok mtıteeair olmum.a lwnledebl-
~._ben,._..... uyıllr. liriz. 

Aydmda Sürekli Yaimurlar 
Aydın, (Tan) - iki, Uç gtln evvel 

burada çok tfddetll bir yağmur bq
lamıt, 22 saat BUrmUtttır. Bir yıldınm 
otellerden birinde JdlcOk huarlar yap 
Jllllbr. 
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Güreşlerde 
İlk Günlerin 

• 

Atletizm Neticeleri 

Şahsi Mütalea ile 

Ölçülemez , Neticeleri 
· i\nkara, 23 (Tan Muhabirinden)
Çocuk Esirgeme kurumunun beı se
nedir tertip etmekte olduğu TUrkiye 
başpehlivanlığı mUsabakasmm buse
neki başpehlivanı seçme güreşleri, i-ı 
ki gündenberl yeni statta binlerce 
:Ankaralının önünde devam etmekte .. 

19 Mayısta Ankarada İstanbul, 
Ankara ve !zmir atletleri ara&mda 
yapılan atletizm mti&aba.l<e.aında bi. 
rinci olan İstanbulluların elde et
tikleri neticeler son derece fena oL 
masma ve bunun böyle olduğunu 

bizzat atletler itiraf etmek şöyle 
dursun teknik neticeleri sathi bir 
tetkik bile göstermekte olmasına 

rağmen atletizm federasyonuna sa
dık bazı kalemler bu neticelerin tak. 

dir. 
Güreşlere Türkiyenin her tarafın

dan pehlivanlar gelm~tir. Evvelki 
ve günkü denemelerdoo sonra yann 
Türkiyenin başpehlivanı belli olacak
tır. 

Maçlar nasıl oıdu 1 
Güreşler, tam vaktinde başlıyama

aı. Saat 12 yi geçe şiddetli bir yağ· 
mur yağdı fakat biraz ıonra hava 
gUzelle§ti. GUreılere evvela kUçilk or· 
ta pehlivanları çıktı. 

Bunlar günün galibi idiler. iki 
çiftin de gUrcşleri bugüne bırakılmış
tı. Dk defa. Afyonlu Adem, Kızılca
hamamlı Mahmutla tutuıtu. Blr saat 
güreştiler. Hakem, bu maçı yanna ta· 
lik etti. 

Alacalı Htlseyin, ayak kUndeeile 
Çatalcalı Bekire yenildi. Çorumlu Sa
dık ta Kızılcahamamlı Adile hükmen 
galip illn edildi. Şileli Rahmi, Balllı 
Aliyi ters sarma ile yendi. Hayrebo
lıulu SUleyman 3rzurumlu Şevketi ve 
Resulü künde ile alta aldı. Çorumlu 
Sadık, Şileli Rahmi, Çatalcalı Bekir 
yarın gUre§eceklerdlr. 

Büyük orta 
'.A.dapaza.rlı Yıldırım Bekir Balıke -

sirli Ramazaru ters paça ile yendi. Kı
zılcai1amamlı Mehmet Lüleburgazlı 

'.Ali Ahmede pes etti. Somalı Abdüsse. 
lamla ll!ltanbullu Koç Ahmedin gU • 
reşleri de yarına talik edildi. 

Bataltı 
Baş altı pehlivanları sahaya çıkın· 

ca bütün seyirciler dikkat kesildiler. 
Uç çift ortaY.a çıktı. Bunlar çok mu
annit pehlivanlardı. Bilhassa S!Ddır· 
gılı Şeriri kaydefmek lAzrmdır. Oyle 
sanılıyor ki, Uç dört sene Bonra Şerif 
rehlivan bnJmehlh•rutlnr nra!!mda yer 
tutacaktır. Şerif pehlivanın gilreşinl 

hakem, yarma bıraktı. Buna rağmen 
Şerif, hasmmı bırakmıya taraftar de
ğildi. Hasmı, Gönenli Hamdi kendisi
ne nisbetle daha iri olmasına Tağmen 
bir buçuk· saatlik gUreşi neticelendi
remedi. 

Başpehlivanlar ortaya çıkınca ister 
istemez kozlarmı pay etmeyi yarına 
bıraktılar. 

Babaeskili lbrahim seklz dakikada 
bir serpme ile Mani salı Om eri yendi. 
Manisalı Halil de hasmı Kurtköylü E. 
temle tutuştu. Etem 58 yaşında, fa. 
kat demir gibi pehlivandır. • 

Yanın saatlik güreşten sonra Ha
lile pes etti ve çekildi. 

Bafpehlivanlar aahada 
Başaltı pehllvanlan sa.hadan çeki

lirken Jioparlör ba§pehlivanlan da -
vet etti. Başta 937 tıenesi Türkiye baş 
pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin olduğu 
halde 3 çift pehlivan pulat gibi vü • 
outlarile sahaya geldiler. 

Halk, bu geniş omuzlu, dinç çocuk
lan alkışlıyordu. Tekirdağlıyı yanm 
dünya namile maruf SUleyınaru takip 
ed~u. Hoparlör pehlivanları Te • 
ker teker halka takdim etti. Pehlivan 
lar Uçe &}Tlldılar. Başpehlivan yarnn 
dünya SUleymanla, Sllivrill Mehmet 
Adapazarlı Arifle çarpıpcaktı. Mani
salı Rifatln payına da MUllylm düt· 
tü. 

Biriblrinden çevik olan bu leventle-
2in çarpışması çok güzel oldu. Peh
livanlar, oyundan oyuna geçiyor ve 
halkı heyecana dilşUrUyor~~ rdı. Bir 
aralık Hüseyin, bir kurt kapanından 
az daha açık dUşUyordu. 12 inci da· 
kikada bir ters paça ile Süleymant 
yendi. 
Adapazarlı Arif Silivrili Mehmetle 

çarpışıyordu. GUzel bir bel Bllkıneslle 
yendi. 

Ortada MWayimle Rifat kalmıılar
dı. Rifatin karşısında MW!yimin tek
niği daha kuvvetli görUnUyordu. GU
re§leri uzun sUrdU. Fakat MUllyim a
ğır bastı, Rif at ta ezilmek istemtyor
du. Mülayime pes ederek meydandan 
çekildi. 

Güreşler yann bitirilecektir. Neti
cenin ne olacağını ancak sahada göre
ceğiz. Zanncdildiğine göre Tekirdağlı 
Hüseyin başpehlivanlığı kimseye ver
miyeoo'kür. Mülayimin en son Hü.se

· nle ka ıla ası muhtemeldir. 

dire şayan olduğunu yazmak gara
betinde bulunuyorlar. 

Atletizmde alınan neti~lerin iyL 
lik ve fenalığı komşularımızın de
receleri ve bizim geçen mevsimlerde 
yaptığımız ölçüler ve bizzat kendi 
rekorlarımızla mukayese edilerek 
bulunur. Atletizm gibi ölçtiye müs. 
tenit olan sporlarda eahsi miltale
aların hiçbir .kıymeti yoktur. Buse. 
beple bu gibi neşriyata bakıp ta at
letizmde iyi halde olduğumuza ina. 
nanların herhangi bir beynelmilel 
temasta inkisarı hayale uğraması 
muhakkak olduğu için alakadarla· 
rm ayhklı memurlar tarafından ya
zıh;nış bu gibi medihklr yazılara 

kapılarak işlerin yolunda gittiğini 
ve atletizmin komşularımızla boy 
ölçüşecek halde bulunduğunu zan
netmemelerini bir gazeteci sıfatiyle 
şimdiden tavsiyeyi lüzumlu görü. 
rüz. 

Ankara 

Maçı 

Kaldı 
Bugün Ankarada mi1li küme maç 

larına devam edilmemiştir. Bunun 
gebebi. yeni stadda güreş müsaba
kalan yapılmasıdır. Bazı sporcular, 
ibugUn Ankarada futbol maçı yar 
pılmamaaını geçen haftaki GUne, • 
Gençlerbirliği maçında Nihadın ha 
kemliği ve oyundan çıkanları di -
ğer oyuncu hakkındaki ceza karar 
larınm haksızlığı yüzünden çıkan 

mUnakaşalardan ileri geldiğini söy 
lediler. Halbuki federasyon bu ic!di 
alann basit bir dedikodu olduğunu, 
ciddi bir ma~m tehirine asla bir se 
bep teşkil edemiyeceğini bildirmi,_ 
tir. Gelecek hafta, milli küme maç 
lanna devam olunacaktır. 

Beılktaı Şeref Saha

sındaki Güreıler 
Beıiktaş Jimnastik KliibUnUn Şe 

fer stadında ve yeni yapılan güreş 
sahasında mUU gUre§ mUsabakala
rma dünden itibaren başlanmıştır. 

Oldukça kalabalık bir halk kutıesi 
öilnUnde yapılan bu heyecanlı gü
reşlere Anadolu ve Ankara mUsa • 

bakalarına iştirak eden maruf gil· 
reşçiler iştirak etmemişse de mtisa-

Deste pehlivanları arasındaki ,gü 
bıklann adedi yirmi beşi geçmiştir. 
reşlerin neticesinde Unkapanlı Nuri 
'-e küçük ortayı da sekiz pehliva -
nm sıkı mücadelesinden sonra Be
eiktaşlı Mustafa kazanmıştır. BU • 
yük ortaya aört pehlivan girmiş 
Istanbullu Hu:ı'§it • e başı da Balı -
kesirli Ibrahim kazanmrıtır. Güreş
ler bUyUk bir alaka ile takip edil· 
miştir. Gelecek hafta da devam 
edecektir. 

İtalya 
Macaristan 

(Başı 1 incide) 
umumt ve ekonomik iş birliğinin isten 
miye çok değer olduğu fikrindedir. 
Fransa ve İngiltere, KUçUk Antantı, 
sağlam ve devamlı bir mıntakavi bir. 
lik telikki etmektedir. Çekoslovakya 
nm infirat halinde bulunduğu hak
kındaki bütün f&yialar esassızdır. Çe 
koslovakya - Sovyetler Birliği tttL 
fakı, hemen hemen her yerde nazik 
zamanlarda sulh siyuetfne müsmir 
bir surette yardım edecek bir diplo. 
matik vesika telakki olunmaktadır. 

Küçük Antant, bütün bUyük komşula 
rile ve bu meyanda bittabi ltalya ve 
Almanya ile de yapıcı bir siyasete 
b lamak ar 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Cenevr.e, 
Yol 
Ağzında 

(Baeı 1 incide) 
mak icap eder. Fakat meseleyi ltalya 
lehine halletmek için vaziyet olgun
laşmamışsa Negilsün murahhas gös
termemesinden istifade edilerek bu 
mesele üzerinde durulmaması en kuv 
vetli ihtimaldir. Geçen defaki gibi 
Habeşistan lehinde bir hareket bu de 
fa pek te beklenemez. 

Milletler Cemiyeti için mesele 
çok naziktir. Habeş işgalini 

tanımak, mUşterek emniyet slstemi
\le karşı yapılan bir tecavUze mUsa
maha göstermek demektir. Netice şu 
mA.naya varır ki, prensipleri ayaklar 
altına alan bir memleket, eğer gaye
rı.lne muvaffakıyetle ermişse, ı.rı1~et
ler Cemiyetinin olmuş bitmiş hadise
ler karşısında aciz ve teslimi yet gös
termesini bekliyebilir. 

DUnya yüzUnde müşterek bir hu
zur ve emniyet kurmıya çalışan dev
letler grubu Habeş vaziyetini ya}ntz 
bir vaziyette tanıyabilir: O da muay· 
ven bir dakikadan b~lıvarak elbirli
ğile çalışmak Uzere mazivi tamamile 
unutmrya karar verilmesidir. 

M ;iı:;terek emnivet sistemi. H:· 
heş mPsel"sinde RözUnU ~ecı

rememiştir. Ciinkü arada tereddüt 
l?Öqtnen devlPtler olmustur. En te
sirli zecri tedbirlere bundan dolayı 
t.am gününde sanlmıya imkan bulu• 
nflnıAmTı=ıt:rr. Faknt vapıll\n :vanm mü 
~adele hile insanlık tarihinde ifü de
fa görülmüş bir sevnir. Bunu iftihar· 
j ı~ılamak caizdir. 

Eı'Yer MiıtPt1er Cemlvetinln bu top 
lantrsında Habes !sindeki olmuı bit· 
miş vazivetin kabul edildi~ini duyar 
sak şuna hUkmedeblliriz: DUnyanrn 
mukadderatım idare eden devlet a • 
'iamlan, tam bir barışa doğru git -
mek hnkinmı görmüşler ve bu mak
aa.Ua. ma.ziyi unutmak gibi bir feda.

karlığı göze almışlardır. 
Milletler Cemiyeti ruhu umumiyet

le zanneı!ildiğinden kuvvet1idir. U -
fukta insanlık ölçüsile müspet bir kar 
şıhk gösterilmeden prensiplerden bu 
kadar esaslı bir fedakarlık gösteril -
tniyeceğine emin olabiliriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

B. Beck 

Berlinde 
BrUksel, 23 {A.A) - Polonya Ha. 

riciye Nazın Beck dün saat 17 de tay
yare ile Berline hareket etmiştir. Na
zır Bcrlinden Vareovaya avdet ede
cektir. 

Başvekil bu 
Sabah Af inada 

{Başı 1 incide) 

Türki~e Millet Meclisinde ve Türk 
milletinde gördUğU samimi hUsnUka 
bulU size anlatamam. 

Şimdi Atinaya oradaki dostlarımız 
la fikir teatisine gidiyorum." 

İsmet İn8nü ve beraberindeki ze -
vat Atinaya giderken Belgrada civar 
istasyonlardan birine kadar Yugos · 
lavya Başbakanı tarafından teşyi e· 
dilmişlerdir. Ayrıca Türklvenin Bel
grad elçisi tar~n~an da "runan hu

duduna kadar uğurlanmışlardır. 

Be!gra.ci, ~3 (A.A.) - B. ismet I
nönU Pra vda gazetesine yaptığı be • 
yanatta seyahatinden memnun ve B. 
Stoyadlnovlç'le müşterek dav(l için 
daima en iyi ve en mUsalt vaziyette 
müIA.ki olabilmekle bahtiyar olduğu. 
nu söylemi§tir. 

Baevekil, Balkan Antantmdan bah 
sederken, barııın en büyük :qefine i· 
timat ve istikrar, ıunsuru olan bu An
tantın büyük kuvvetiyle aevamını bir 
kere daha müşahede ve tesbit etti .. 
ğini söylemiş ve: 

"Bu Antant istikbalde de Balkan • 
lar bangı için semeresini verecek • 
tir.,, 

ispanya Başvekili' 
Zafer Mutlaka 
Bizimdir, Diyor 

(Başı 1 incide) 

da memnun etmemiye başlamıRtı. Ne 
İtalya, ne de Almanya ese.a t'.arile 
İngiliz teklifinin aleyhinde değildir • 
ler. 

FRANKO'NUN ADAMLARI 

Romadan haber verildiğine göre 
meşhur lspanyol zengini ve Franko'· 
nun Maliye Nazırı Juan March ve Duc 
de Montellano ltalyaya vasıl olmuş· 
!ardır. Duc de Montellano oradan 
Cenevreye hareket etmiş, March ise 
artık uslu uslu Romada oturacağını 
ve seyahatinin siyasi hiçbir mahiyeti 
olmadığını eöylemlştir. 

MEŞRU HO'KUMET ZAFERDEN 
EMİNDİR 

Yeni İspanya hUkiımeti Başvekili 
Juan Negrfn. ecnebl bir gazeteye ver 
diği bcvanatta ezcümle demiştir ki: 
"- İlk işimiz harbi bitirmek ola

caktır. Fakat zaferimizin bütün 1s · 
panyolları sulhe kavuşturacak bir za 
fer olmaamı istiyoruz. Bununla be
raber henUz sulhten bahsetmeyi mev 
sim!'liz telA.kkl ederim. Sulh ancak. 
cenhe P-Prisinde tam bir st\kfınet te· 
min pr1il~il<tPn ve btıtlln 1"nanyo1la· 
nn hükttmp+i t11nJmalarından sonra 
ko~ışabile' ' '"'rdir. 

Simdi hU~ı1mete dahil olmıva'l'l bir 
takım tsnanvollar vardır, ki. bunlar 
~ıt paacc iHlııırHo fıu•lorm ıılevhtsırTr1Tr j 

lar. Bizimle el birliı!i etmemelerine I 
şaı::'NlamR 1< Piden e;elmiyor... 

1 
Başve'<il. bundan !'lcnıra b 11hsi Bil· I 

bao mıı-...1111111.rıuımıı. ns'kıederek: 
"- Bııslc ıı.h11llsi cok resurn11r. F.1-

f Prinr1eki vpq11Jtte yetP<'ek miktardsı 

olduiruna Pöre hP.r'h11 ldP, mukıı.vemet 
etmPstni bi1PCP1<1Prdir. Asilerin orsvt 
mnhasıı.r.sı eh"ie olan 'kııvvptlPrlni cfa 
;ı;.ıtmak j"ln. """' '7Pnl hn•p'l(Q.ta baş· 
lanması im~A., r1 .. l.mnr1Pdir.,, 

B!LBAODA 
Harbe l?elince: 11imalde !siler Bil

baoyu şiddetle sıkıştırmakta devam 
ediyorlar. CUmhurlyetrl kavnaklar - 1 

dan atman haberlere göre. dUn Mun-
ı 

~ia cenh~inde durdurulan dtiışman . 1 
bu~iln b\\tUn kuvvetlerile Alavadaki 
cUmhurivetci siperlerine yiiklenml~ • , 
se de nek eetin ol"" sav11Alar netlı-- -
sinde bu hareketi de durdunılmu~tur. ' 

Asilerin başlıca merkezleri olan Sa 
laml\ngadan verilen ttsmi tebliğde. 

Fraınko kuvvetlerinin Baek cenhe · ı 
ı:ıinde ilerlemive devam ettikleri bil • 
dirilivor. Bu tebliğde asilerin bazı 

1 
• 1 

köyleri ve tepe en aldıkları yazılı - ı 

yor. Diğer cephelerde söylemiye de - i 
ğer mühim hıırekat yapılmamıştır. 1 

CUmhurfyetçi tayyareler Vallado
lid ve Pampelune kasabalarını. bom -
bardtman etmişlerdir. 12 kişi ölmüş 
ve 4 7 kişi yaralantnıştn-. 

Asi generallerdPn Mola kıtalan ise> 
Bask eephe11inde 7 kilometre ka4ar i 
lerlemlş1erdir. 

KONTROL MESELESİNDE BİR 
HADlSE 

Valancia, 23 (A.A.) - Milli Mü · 
dafaa Nezareti, Akdenizde kontrolü 
temin etmekte olan bir İtalyan harp ; 
gemisinin M ;-nga.t açıklarında bir İs
panyol ticaret gemisini araştırmıya 
teşebbüs etmiş. ancak cUmhuriyetçi
Ierin 4 tayyaresinin vürudU üzerine 
ıbundan vazgeçmiş olduğunu bildir • ı 
mektedir. 

Bundan başka Caetellon'u bombar
dıman etmek istiyen lslerln Uç tayya 
resi tayyarelere kargı kullanılan top
lar tarafından ateşe baılanılır baıla-
ntlmaz kaçmı§lardır. 1 

aSIL"ER BIR FRANSIZ GEMlSINE 
SALDmoıLAR 1 

Hendaye, 23 (A.A.) Franco kuv ı 
vetlerine mensup askerler bir Fran • 1 

sız balıkçı gemisine ateş açmışlardır. 'ı 
Gemi ispanyanın Bidassona sahilin- , 
de karaya oturmaga mecbur olmuş
tur. Haberdar edilen Fransız zabıta. 
sı Ispanyol askerlerini bahkçılıı.rı 
serbest bırakmağa icbar tami§lerdir. 
Balıkçılardan kimse yaralanmamıv· 
tır. 

Gençler Maçı 
DUn Taksim stadında milli küme 

maçından evvel yapılan Galatasa
ray.- Güneş gençler maçını Galata.. 
saray kilçüklerl 4 - lkazanmışlar 
dır. 

Muğladalci Maçlar 
Muğla, 23 (Tan muhabirinden) _ 

Muğla lik maçtan baflamı,tır. Maç
ta. 3-2 ~uğlalılar Milb takımmı yen-

1 

24-5-937 ~ 

·-
Hayatta Muvaffak 

Olmak ister misiniz? 
Gtuıon iıminde bir müellif hayatta muvallakı· 

yetin bütün anahtarlarını a,ağıdaki kitaplarda ver· 
mifıir: 

• ideal Büro 
Bu kitap bürolarının İf çr· 

karma .kudretini artırmak 
istiyenler, için kısa, fakat a• 
meli bir kitaptır. O ıize az 

masraflarla çok it nasıl çı· 
karılabileceğini gösterir. Fe· 
na ve yanlıt büro usulleri 
yüzünden geri kalan, hatta 
zarar eden veya batan mües· 
ıeseler aaydamıyacak ka· 

dar çoktur. Bu kitap, bu gibiJe .. i kurtarmak içip ya· 
zılm19tır. Fiyatı 50 Kuru,. • Yeni Müşteri 

8ulmak San'atı 
Dr. Gauon diyor ki: 
' 'T etkikatım neticesinde 
gördüğüm hakikat ,udur ki, 

her tacir bu kitapta göster • 
diğim usulleri tatbik etmek 
ıuretile bir iki ıene gibi kısa 
bir zaman içinde mütterile • 
rin adedini bir misli arttı • 
rabilir. Mütteri arayıp bul-

mak bir aan'attır ki, bunu 
pek az kimse bilir. Ben bu kitabımda aize bu san' 
ati öiretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kuruş .• 
8 

Talih Sensin 
. 

Talihini ba4ka yerlerde ara• 

ma. Talih bizzat ~e•4'· Elve
rir ki bunu bilesin ve bun. 

dan istifade edesin. Talihini 

ba,ka yerlerde anyanlar, ha· 

fifler, zavaIIılar ve mağlüp

lardır. Bu kitap ıize talihi· 

nizi öğretecektir. Fi 75 Kr. 

·• 
Kendini 

Tanır mısın ? 
Dünyada en mühim 1ey in· 
aanın kendi t1arhğıdır. Bü • 
tün öteki feyler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi ta • 
mmak İstiyor musunuz? 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 
varlığınızı, kendi hususiyet· 
lerinizi tanımanın ve bun • 
ları iyi yolda kuilanmanın 
arrrını öğrenmek istiyorsanız 

bu kitabı okuyunu• 1:'' 75 K ~ ı. r. • 
Müşküllerle 
Mücadele 

Dr. Gauon diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurul· 

muttur. Bunun gayesi, bir 
• · · çok it sahipledini mahveden 

atalet ve korkaklığı berhava 
etmektir. Bu kitap cesaret • 
lerini kaybetmek üzere olan· 
lara kurtulut yol ve vaııta • 
larını gösterir. Bu kitap 

mü,.külleri yenmek istiyen 
herkea için yazdmıftır, Bu kitap bot ıözler, "evet 
efendim, hakkınız var,, "batüstüneler,, kitabı değil· 
dir. Ben bir nazariyeler kitabı deiil, umumi çareler 
kitabı yazdım. Fiyatı 75 Kuruf. 

G 
• . ~ 

Doktor tuıon'un bu ıaylada gördüğünü% eıerlerı· ,.:.; 
ni idarelaanemizden alabilirıiniz. lıtanbulda bulurt· 
miyanlar, bedellerini poıta pulu olarak idarehane .. 

mize gönderebilirler. 

ISTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 
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kapıda di~kat. ciddt bir istikametle hazırlanır Bununla beslenen yavrular tom -
bul ve kuvvetli neşeli olur. r ........... ..;~~~~~~~~~~~~~ '··---------·-Diş Macunların.ın incisi lstanbul Harici Askeri 

K Q H İ N Q R Kıtaatı llAnları 
Beher metresine biçilen ederi 4~u 

Diş Macunudur ruş olan 125 bin metre kılıflık bez ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. t-

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. halesi 1/ Haziran/ 937 Salı günü saat 
K il 15 tedir. l)k teminat 3750 liradır. 

u anmamıt olanlar bir denesinler. ş i 250 k 
lzmir satış §ubesi: Bay Ahmet Buldanoğlu ""t•••_. artnames uru15a M. M. V. Sa-

~,o::~~~İİİİi-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliİİİİİİİii;iİİİİİİ- tınalma Komisyonundan alınır. Eksilt 1 O meye girecekler kanunt teminat ve 
IYlet Demi il 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncu mad-

- ryo arı Ye limanları işletme U. idaresi ilanları delerinde yazılı belgelerle birlikte tek 

• Devlet Denıiryollarında : 

1 ~ıl_elere Mahsus Büyük Tenzilat 
~lltnak ~~nd~ • EylW 937 nihayetine kadar herhangi bir tarlhde baş
\ue~ıeri için: c, dönUş kısımları iki ay zarfında muteber gidiş, dönüş aile 

:Bır ki id 
ler, Ucre~i.n ~tam ~cret, diğerlerinden bunun yüzde yirmisi alınır. Bilet _ 
eıuııabilir. T 

0 ~~ sı. mu~ab..!nde bir ay daha temdit edilerek üç aya iblağ 
afsılat ıçin ıstasyonlara mUracaat edilmelidir. (1239) (2756) 

lif mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. v. 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(695) (2703) 
• • • 

Beher metresine biçilen ederi 280 
kuruş olan yUz bin metre kışlık elbi. 
selik kumaş kapalı zarfla eksitlmeye 
konulmuştur. !halesi 1/Haziran/ 937 
Salı gUnU saat 11 dedir. nk teminatı 
14950 lira.dır. Şartnamesi 1400 kuru. 
şa :M.M.V. Satınalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 Uncu maddelerinde yazılı belge _ 
!erle birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Ankara 
da M. M. V. Veka.Jetlı. Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (696) (2704) 

• • • Beher metresine biçilen ederi 800 
kuruı olan on bin tane yUn battaniye 
kapalı zarfla eklıiltmeye konulmuştur. 
lhale 2. liaziran-937 çar§amba gUnU 
saat 11 dedir. Şartnamesi 400 kuruşa 
M. M. V. Satınalma. Komisyonundan 
alınır. Dk teminat 5250 liradır. Ek
siltmeye girecekler kanunt teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale l!laatinden en 
az bir saat evvel An karada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(697 (2705) 
.. . . 

1 - Demirköy alayının 90000 kilo 
sığır eti. 

2 - İşbu eksiltme 'kapalı zarfla iha 
le edilecektir. 

3 - Sığır etinin muhammen bede 
li 25200 liradır. 

4 - Sığır etinin ilk teminatı 1890 
liradır. . 

Tıraş bıçaklarını 
kullanıyor 

S iz de ahnız 
POKER PLAY 

5 - İhalesı 4 haziran 1937 Cuma 
günü snat 15 de Vizede yapılacaktır. 

6 - Şartnameler arzu edenlere 
her giln Vizede satmalma komisyo • 
nunda gösterilmektedir. (703) (2810) 

DUnyada birinciliği kazanan 
' .. , __ _ TÜ RK iYE BıRiNCi 

markasına dikkat ediniz. 

•• • 
B Niğde ve Yozgat garnizonlannda 

,~~~e~y·o~ğ~l~u~V~a;kı;f;la;r~D~i~re;k~t;ö;r~li~ı· ğ~u~· ~l;la;n;l;a~rı;_ __ .I bulunan kıt'aların ihtiyacı olan 
ll~~~agop li :530,000 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
~lıç etinin aatanesine almacak bir senede 2200 - 2500 kilo burma \ısullyle ekslltmeye konmuştur. Tah· 
~den Uı açık eksiltmesine teklif olunan fiat haddi IAyıkında görülme- min edilen bedeli 58300 lira olup ilk 

\• tkuıe~trnaya konulmuştur. teminatı 4372 lira 50 kuruştur. Ek·. 
~ ııud~haıe tarihi olan 31-5.937 pazartesi gUnU saat 3 de Beyoğlu siltmesi 11 Haziran 1937 Cuma gUnil 

rlUğUnde müteşekkil komisyona gelmeleri. (2914) saat 15 de Niğde satınalma komis • 

Vakıflar Direktörlüğü İlanlar> 
!>ey parası 

Lira K. -
l5 55 Fatihte Kirmastt mahallesinde 207-metro murab

baındaki IKirmasti camil arsası. 316. 
22 00 Mahmudpaşa. Hacıküçük mahallesinde Kürkçilha

nı içhan fevkanisinde lJ..iNr: Iı oda. 4158 
45 20 Çelebioğlu Aliaddin mahallesinde Ycnicami avlu-

? su Abacılar sokağında eskt..72 yenl-76 Nr 45 taj Nr. 
~u:karı'da lı dükkanın Y:.ı hissesi. 4880. 
ls_te açık art~ olan üç parça emlak satılmak üzere onbcş ~~n müd

~al>ılac kt aya çıkarılmıştır. !halesi 27-5-937-Perşembe gunil saat 
a ır. lsteklilerln mablCilit kalemine gelmeleri. (2664) 

yonunda yapılacaktır. istekliler tek- saatleridir, 
lif mektuplarını 2490 sayılı kanun H d 
hükümlerine uygun olarak ihaleden er yer e arayınız 
bir saat evveline kadar makbuz mu • l55 birinci mükafat 
abilinde komisyon Başkanlığına ver -k -------.:· ı 
miş bulunacaktır. Şartnamesi her ,------·------
gün ve parasız olarak komisyonumu~ lstanbul Komutc.nltğı Satın 
dan alınabilir. ( 705) (2827) 

alma K omisvonu ilAnhrı 
- SATıLıK G AZ'No, A w d s B' 

eli Efendi çayınnda Mesire ma· ı Y.~aga. ~ ~· ınicilik okulu bina 
allinde kain Çınarlı Gazino mo ve muştemılatı ınşaatı için lüzumu 0 • 

ly~Ue beraber satılıktır. İstek- lan malzeme kapalı zarfla alınacak
e~~ B_akı;köyUnde keresteci tır. !halesi 25 Mayıs 937 salı günü 

Y Zıya ya milracaatla.n. • t 1ıı: d ıl ktı -==.._-.....,...,,,..=---===------ aaa oJ e yap aca r. Muhammen 
Fenni Sünnetçi ke,if bedeli 9~9 lira 29 kuruştur. 

E F d Şartnamesi her &1ln öğleden evvel ko. min İ an misyonda görillebllir. lsteklilerin 750 

TERA Zi FABRiKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cins T Q P AN E Teraz leri 

Tartı ve Ö lçü Aletleri 
Mamulatını ter-

cih ediniz ve tak 

lltlerinden sakı-
Markil.ya 

dikkat nınız. 

} 

İstanbul, Tahtakalc caddesi No. 68 
Marpuçcular caddesi No. 51, 
Kantarcılar cad. No. 46 

Akay ışletmes nden: 
. Köprü Adalar iskelesindeki büfe bir sene müddetle ve açık arttırma ile 
kiraya verilecektir. 
Arttırma 27-5-937 Perşembe günü saat 15 de Knraköyde ldare merke

zinde şefler encümeninde yapılacaktır. 
lsteklilerin teklü edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nisbetindcki 

pey akçelerlle şefler encümenine ve şartnameyi görmek ve malumat al • 
mak isteyenlerin de her gün idare levazım bölümüne mUracaatlan (2787) 

liralık ilk teminat makbuz veya mek- ---- ---------
Beşiktaş tupları ile 2490 sayılı kanunun 2 3 cü 

f MUHACİR NAKLİYATI 

'.ls ı-ı s~anbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
~Oli aııran 19 . . 
lt0 Yle :tnuh 37 t~nhinden itibaren Romanya ve Bulgaristandan denız 
~'Yada:c.ır ~a~ıyatnıa başlanacak ve bu nakliyat dört ay sürecektir. 
l'fa~l'tıı tathi gctinlecek göçmenler Köstenccden Kavağa uğrayarak in -
~. ~ dan ge~tı Yapıldıktan sonra doğru Marmara Ereğllsine ve Bulga
h. U işe e ecekler Varna ve Burgazdan Tuzla ve Urlaya çıkarılacak. 

'Ve h n az ik" . 'l' aYvanı 1 vapur tahsıs edilecek ve bu vapurlar muhacırlann eş· 
tlıU alıp olanı arından maada (1500) kişi alacak cesamette bulunacaktır. 
? b l'acaatııarı arın şartnameyi görmek üzere .Müdürlüğümüz fen heyetine 
ll:ık~~Uk tem· ve Pazarlığa iştirak edeceklerin de muhammen bedelin $o ..... ı,..a ınatı m k . 
ki, nıektub· uva katesı olan dokuz bin liraya aid makbuz veya 

ıtolllisy0 ıyle 1 Haziran 1937 saat 14 de Müdürlüğümüzde mUteşek-
na gelmeleri ilan olunur. (2873) 

.. ,.,.c ls~anbul Det: ard ~ r'ığından. . . 
1 •• nnu caddesındc eskı 6-8 yeni 6 sayılı zemınınde sol cihe-

huçuk iki depo i!oe üstünde bir oda ve balkonu müştemil dük
ve _ait ve 6375 lira muhammen kıymetli 16 hissede 3 hissesi 

ı.. ·c~ pın~ Eaat 14 de peşin para ve kapalı zarf usulilc satılacak
'>-i- ne ıstikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olu
.•"" r 7 

' ,5 pey akçclerini yatırarak hazırlayacak'lan mühürlü 
,;.a saatinden bir saat evve!ine kadar defterdarlık ~iilli Em

ttndc milteşekkil satış komisyonuna milracaatlan. (2824) 

Erip apartıman maddelerinde yazılı vesaikle ih~eden ~~§§§§ 
Tel. kabine 44395 en az bir saat evveline kadar teklif 

--.......-.. ve 40621 
--------------- mektuplannı Fındıklıda komutanlık 
~--••••••••-.. satmalına komisyonuna vermeleri. 
, ' (2623) 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• lier cins kırta.slye ve 
malzemesi 

. . ~ 
Bostancıda inşa edilmiş olan bina

ların arka ve yan taraflannd.aki sathı 
maillerden gelecek suların temellere 
nUfuz etmemesi için çimento sıvalı 
mecra yaptırılacaktır. !halesi 25 Ma_ 

e ynı 937 salı gUnU saat 15,30 da açık 

Yent ç uk AnslkJ ..... u 1 eksiltme ile yapılacaktır. Muhammen 
oc 0

F""
9 keşif bedeli 252 liradrr. Şartnamesi 

'--••••ıııil••••.J her gün öğleden evvel komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerinin 19 liralık ilk 

Sahibi: Ahmet Emin y ALMAN tell'inat makbuz veya mektuplan ile 
UmumJ Neşriyatı İdare Eden: ihale gününden evvel inşaat şubesin-

S. SALİM den alacakları vesikalarla birlikte 
Gazetecilik ve Neşriyat Tiirk Limitet Fındıklıda komutanlık satınalma k0-
Sirketl. Basıldığı ver TAN matbaası misyonuna gelmeleri. (2624) 



.... 

Kat'i Emniyet ve istirahatinizi 
. 

T e min. E d e.c ele Emsalsiz 
Yeni Bir 
Goodyear 

B u reıimdeki fevkalade ıüzel li.!tiğe dikkatli bakınız. 
Şimdiye kadar haricen bu kadar (Üzel bir li.ıtiği dün

ya yüzünde hiç kimse sönnemittir. 

Emniyetin ve mukavemetin temini için hiçbir f edaki.rhktan 
çekin:Jmiyen, para mukabilinde daha iyiıini almrya imkin 

bulunmıyan bu yeni çifte kartal markalı li.ıtik dünyanm en 

büyük li.ıtik f abrikuı olan GOODYEAR fabrikuının ma

mulatıdır. 
. . 

GOODYEAR fazla sür'atli yeni model arabalarda Hki mo-

'del arabalara nazaran sekiz miıli daha fazla mukavemetli 

liıtife ihtiyaç olduğunu na.zarı dikkate alarak yeni çifte kar· 
tal lutikleri imal etmittir. 

GOODYEAR'ın timdiye kadar 250.000.000 lastik yap. 

makta elde ettiği emaalıiz tecrübelerin meydana çıkardığı, yo. 
lu ıaırdığı için kayma.ama imkan olmıyan, aaflam, müvazeneli 

takviyeli lutik budur. 

Yükıek evsafta mevaddı iptidaiyeyi dünyanın her tarafın. 
Cla arayıp bulduktan sonra uzun ve çetin tecrübe aylan geçti. 
Devamlı ıurette saatte 155 kilometre ıür'atle ıiden tecrübe 

otomobilleri bu ıuretle ıür'at rekorlannı kırdılar. 

Bu tecrübeler neticeainde GOODYEAR'in tekemmül ettİr· 
aiği kaim ve kaba bir lutik defil, esneyen, ıupl, hararete ve 

azamt ıür'ate mütehammil, konforlu ye emaalıiz zarafet ve 
pzeUikte aon derece mukavim bir lutiktir. 

Çifte Kartal li.ıtiklerine et olmak üzere ve kat'I emniyeti 
bir kat daha yükseltmek için can kurtaran (Life Guard) iç la. 
tiklerini tavıiye ederiz. Llatik patlamuından mütevellit ka
zalardan muhaf ..Z. için bu iç lbtikler yeıanedir. Yalnız )ü. 

zumlu deiil, fakat kat't bir ihtiyaç olan bu iç laıtiklerin vazi. 
fesi para ta.arrulu Jefil, hayat · 
tcuarrulu oldu~ nazarı itibare 
alınmalıdır. 

Can Kurtaran 
iç lastikleri 

~ - San ıupap ve mavi renkli 

bqlığma dikkat • 

B - Can kurtaran iç llatiklerine 
ha va verilmesi diğerlerine 
nar.aran biru daha uzundur. 
Sebebi havanın iç lbtijin 
birinci kısmından ikinci Jna
mma bir ıupap vaaıtuile 

tedricen geçmeaidir • 

C - lç lbtiğin içindeki ild kat bezli 

bu ikinci lbtik ile et.. lbtl • 

fin yırtilmam ve iç lbtiğin 

patlamaaı üzerine arabanın 

kontrolilnU muhafaza ede • 
rek tevakkufa kadar emnı. 
7etle yola devam edeblJ.irai. 
niı • 

DOUBLE 
EAGLE 

LASTtKLERl .. 

Can kurtan.n i~ 
lbtikleri 

Para tuarnı.fu 

için değil, bayat 
tuun.ıtu için 
yapılmıştır. 

.. 

r------------------------------------------------.. 

8 KAT·' i 
S E B E P 

terin patinaja en ziyade mukavim 
olanı. 

3 - Daha kalın taban, % ıs daha 
derin çizgiler, emniyetle tevakkuf 
ve binlerce kilometre daha fazla ö-

l'enl Çifte Kartal t&stlklerlnJ mür temin eder • 
§imdiye kadar tınal olunan 4 - Tamamile yeni bir usulde ya. 
bütün lastiklerin f e\•kine pılan taban, lastiklerin en büyük 

çıkamuttır. düşmanı olan hararete fevkalade 
1 - Para ile mUbayaa olunabilen mütehammildir • 
en kıymetli, en iyi, en emniyetli ve 5 - Bez katlan ayn ayn takviye 
en fazla kilometre yapan bir lastik. edilmiş olup amortisör vazifesini 
dir. gören hususi 18.stik kısmı tekem -

2 - Dünya yUzUnde mevcut llstik-

mUl ettlrilmiştir • 
8 - Her bir kat tq kestiğine ·ve 
kenarların arızasına ve lastiğin ça
buk &§mınasma. mukavim hususi 
supertwsit ipliğinden imal olun
muştur • 
'7 - Fazla takviyeli llstiklerde 
görülen sertlik aımayan, çok esne
yen ve istirahat temin eden bir 
lastik • 
8 - Lastik sana.yünde kullanılan 
en yüksek malzeme ve en iyi işçi -
lik ve en sıkı teftişten çıkan son 
derece müvazeneli bir lastik. 

Cifle Kartal l.istikleri 

DÜNYANIN H!R TARAFINDA DIGER MARKALARA NAZARAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LASTIKLERILE GEZER. 


