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BAŞMUHARRiRi: AH MET EMiN YALMAN -· 

na kar•ı Yeni Çoculc Anaiklope 
diıil'i 7 'h kuruea al11bilirainiz. 

EMiR ABDULLAH TURKIYEDE 
Şarki Erden · Hükümdarı 

Dün Ankaraya Gittiler 
,, Tı 

an,, Muharririne Dedi ki: 

Atatürk inkılapları 
Şark Milletleri için 

Daima Pisdar Olacak 
' !'et ~a_v~r~yı Şarki Erden Emiri Alteı Abdullah, yanında ~neza· 

Norf a.tıbı B. Sami Rufai, doktor Cemil P&f& Tütün, Binbatı B. 
le eld ve mabeyinci Şeyh Mehmet olduğu halde dün aa.bahki 

ntplon ekıpreıile Londradan tebrimize geldi. 
~ j •

11 
Emir, Sirkecide hükümet a.dms 

IVI 1 " M • k Vali ve Belediye Reisi B. Muhiddin 1 1 S a Üstündağ, Harp Akademisi Komuta· 

P I r.~ 1 IS eJ:J- m General Ali Fuat, General Osm~ ro ' U Tu!a.n, Emniyet Direktörü B. Salih g r a m 1 Kılıç ve İngiltere sef aretl erkanile I-

T rakın İstanbul başkonsolosu Kamil a nı a m o 1 d u GeylA.ni taı:afrnd~ kaıııılandı. 
Sırkecı GannJa . 

J:\lı 
1 

E • YA 1 MAN htuyon, ,a.rki Erden ve TUrk bay 
( Ankaracl me b 7un ,; raklarile donatılmıştı. Kesif bir halk 

laarrirU,,. a u unan Gf'"U· kUtleai gan doldurmuştu. 
~ ızclen Telefonla) _ Askerl bando, Şarkt Erden marşını 

1 .. çalarken tren gara girdi. Emir Ab -
urk milleti, Millt Miaak dullah, trenden indi. Vali B. Muhid-

'.11 .. rte teklinde ifade ettiği he- din Üstündağ kendisin!' hilkftmet ve 
lrlitt~~ .. ~•'M"aauna da. YU- te~ir adlarına-
• ~·Biıyük Hatay davamız "'-• P.·1

·"-4.. ,. ....... - lro:""r• 

l'eıtıip baknnmct t,~ , l"ayrcı 11entı takdim etti. Yusika, 
!'ette kaz. 

1 
an tam ır ıu- Türk mllıt ma!'§mı çaldı. Miuflr Al-

liatayiı n_ı mı9tır. tee, ukerlmlz· teftiJ ettikten BOnra 
bir siy Türk kardeşler, müstakil gardan çıktı. Kendisine taluıis edilen 
l&.rına ast ~ar~k eıfa~e mukadderat- otomobile bindi. Yanma B. Muhiddin 
dir. Ce~ıp hır mevkıe yükselmişler- (Arkası Sa. 10 SU. 4 de) 
\'e İstik Up hududumuzda emniyetlıı 
~ne rarın temeli kurulmuştur. Lau ,-----::--:----,.;._-----------------
lloğaıı ban~ınm muallakta. bıraktığı .,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

dikte ar işı Montreux'de halledil - Gaiatasaray L' b h telrn~t~onra sıra, Sancak meselesine 'I' ener Q Ç~ Ve 
1'l-a ş 1• lstiklal harbi zamanında k G 
·UUı~ıa Ankarada bir uzlaşma uço ünün Gali1Jleri 
bliaak a ettiğiniz zaman, milli 
\ıe k hududundan çok sıkı şartlar 
blıl :;:ıar altında bir fedakarlık ka • 
dUirı i§tik. Sancak halkmm Türk 
tatızı~ k~It~rUne sahip ve mukadde
~an. hakim olması prtile burasını 

13 sızıara ancak emanet etmiştik. 
~iı ~ etnanetimir.e çok fena bakıldı. 
~rU un~ görUyorduk. Fakat pllnlı 
le~§UmUzUn icabı olarak kuvvet
lnazıt ~ dağrtamazdrk. İşlerimizde 

1 ve zaruri bir sıra vardı. 

. t.
f 

Emfr 

Burada 

Berlin ateş püskürüyor 

Alman Cep · Zırhlısı 
• 

ispanyada Ya.ralandı 
ilk 

GUnUnde 1 

Çocuk Sayfası 

Yazı çokluğu dolayııiyle ı 
dün veremediğimiz Çocuk 
Mecmuamızı bugün küçük o
lnıyuculanmım ıunuyonız. 

~ - --- - - --- - --- -- --- --- - - - -

Netice Sudur.. 20 
' Kişi Derhal Öldü, 

73 Kişi Ağır Yaralı 
Londra, 30 (TAN) - Dün, Majorca Adaımın Palma limanın

da, lbiza önünde demirli bulunan, Almanyanırt Deutachland zırb. 
hıı, aktam ıaat yedi ıularında, Val.enıiya hükfunetinin iki tayya• 
reıi tarafından ansızın l?ombalanmıttır. Gemi ağır yaralar alına. 
mıf, fakat mürettebatından 20 kiti ölmüf, 73 kiti de yaralanmıfbr. 

Yazı çabuk 
içinde 

Bir 

• • 
tstaııbulda y~a.-

yanlar dUn yazı 

tam m&naslle ge-

tlrmlş oldular. Şe. 

hlr lc:lnde ve dışm--
dakl bahçell'ır, nıe • 

. ılreler dopdolu idi. 

Aynca plajlara hl· 
le batın ı1&yıbr bir 
akın vardı. Şu res-

mi geçen yazdan 

kalma bir hlhra 

saıımaym.ız. Roou 

''T~~" foto muha. 

biri dön F1orya pla 

Jmda çekti. Uimcl 

sayfamızda 

da Flory'l· p1iijınm 

öteki manzaralan

m göreceksiniz. / 

• • 

Şefimizin 

Mesaiı 

Hakkında 
Şefimb: :A.tatUrkilıl, Başvekflfmt. 

Atinada bulunduğu sırada, Yunanla 
tana gönderdiği mesaj, etrafında Av. 
nıpa matbuatında tahlil yazılan inU. 
w etmektedir. 

Londra.da çıkan Daily Telegrapli 

gazetesinin diplomul muhabiri IU -. 
tırlan yazmaktadır: 

"En 80ll inlripflar, Balkaa ,._ 
devletlerinin, Roma • Berlin ~,.... 
tine 8.let olmamak huıuaundaki n.. 

getirenler 
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HAFTADA BiR 

1 

DİNLENE! 
Yazan: 

B unun ortası yok mu aca • 
ba? 

l\Iahmutpaşa yokuşundan iner • 
ken satıcılar yolunuzu ke er, sizi 
mağazalnrma zorla sokmak ister • 
ler. Ben buna l~erlerim. Birşey ala
cak olsam, ben kendim, gideceğim 
dükkanı s~erlm. Neden yolumu 
kesip, beni t~dirgiıı ederler! diye. 

Bir de bunun aksi var. Dün şeh. 
rin bir büyük mağazasına gittim. 
Mefruşat dairesine ~ıktnn. lnanmız, 
umflmi bir kütüphane kadar boş, 
loş ve sessiz. Tenha tezgahlann bi
rinin önünde on dakika kadar bek
ledikten sonra takatim kalmadı: O. 
radn dolaşan birisine satıcılann ne 
olduklarını sordum. Adamcağızın 
• nedense • gözü kara.nmş olacak 
ki, etrafında kimse olmadığının far 
kına varmadan : 

- Efendim! menıurlar herkese 
birden yetişemezler ki!. 

Oevabaıı verdi. Hayret ettim. 
Etrafımızda satılık karyola, lstor, 
ke~e ve dö e.melik kadlteden b~ka 
r;ey yoktu. 
- liangl müşteriler n.zlzim ! Bora 

da eninle benden ha.,& adam yok. 
dedim. 

Gerçi dalgın memur falso!\onu ta 
vile uğraştı ama ben aldmnadı:m. 
Demek ki burası da Mahmutpaş&
dakinln aksi. Müşteri bekliyor; sa
tıcı gelip : 

- Ne istiyorsun! diyor. 
Eskiden satıcılar böyle değildi. 

Ben bu kayıtsızlığı büyük mağaza. 
larm hemen hepsinde mU~ede e
diyorum. Ve anlıyorum ki, ırerma
yede alakası, karda hi sesi olına • 
yınca satıcılar 18.ka~,t oluyor ve 
maim satılıp satılmama!llma, m* 
terinin bekleyip beklemem.esine ve 
nihayete müessesenin kar edlo et
nıemesfne kulak asmıyor. 

B u fena bir aJAmettir. f115a
nm ekmek yediği yere ada.

kat göstermeme l huyunun bozul· 
duğunu gösterir. Bmıdan b ka ne 
!:eşit i olursa olsun, l~ ciddiyetle 
sarılmak kaygusunun da artık or. 
tadan kalktığını anlatır. 

Do~rrusu, ben bu müşahededen 
müteessir oldum. 

Buna mukabil hatırhyormn: 
Londrada dünyanm en bUytlk 

''e zengin rnağa.znlarmdan Selfrie 
isminde bir mağaıa vardır. l'tl&(ka 
siUUıha.neslnden birkaç kere daha 
büyUk, muazzam birşey. Burası bir 
tek adamın malıdır. (50) milyon İn 
glllz Ura ı ermayesl olan bu adam 
her gtin mağaznnm içinde mu,te
rilerle beraber dolaşır. O dolqa 
dursun. Sizin şöyle bir tarafa bak. 
tığınrzı, yahut bir malı tetkik etti
ğinizi gören satreı ~.oğumuzda ya
nsmm olmasını büyük bir nimet sa 
yncağım bir nezaketle ora.r: 

ı - Size hizmet edebilir miyim T. 
t Bu mnğazanm ekseri satıcılan tn 
gilterenln en _güzel kızlandır. Bun. 
ları hlzmete alırlarken çok iyi bir 
tezkiyeden başka pek güzel olmMı· 
m da şart ko~arlar. 

llusust yatakhanelerde çok 
ciddi mubas ırlamı nezareti altm
d& yatıp kalkan \'e hususi hayat. 
larmda en of ak bir aykmlığı görtl
lünce l5lerlnden çıkanlan bu kızla
nn insana yaptıkları muamele o 
kadar ruh okşayıcıdır ki; adam al. 
ıruyacağı \'arsa blle gene ufacık 
birşey mübayaş eder. 'Bizde ise ne 
o vardır, ne öteki! Ustelik bir de 
kayıt ızlık. O kadar kl; blzlm satı-
cılar lçhıde : 41- l~....l_ 

- Sizde şey var mı! •. 
Diye ne olduğunu öylemeden ev

vel ize : 
- Kalmadı, cevabım verenler 

'°ktur. 
Satıcı, ticaret Olemlnfn mtbterl 

De mal arasındaki rabıt.Mıdır. Bu 
rabıta gevşedik~ ticaretf\ zarar 
görür. Acaba bir tezgftlıtar mekte
bi açsak nasd olur!' 

A merlkayrı. 100 kilodan &in' 
olnnlan sokmıyaeaklamq. 

Doğrusu bizim memlekete tatbik e
dilecek bir usul. Amerlkanm 30 • 40 
metrelik caddelerlnde 100 kiloluk 
bir adam bir tesir yapmaz ama 
bizim mUelllf karihnsr gibi dar so. 
kaklnnmızda 10 tane 100 ldlolok 

DiNLENE 1 
B. FELEK 

adam kamyon devrilmiş gibi tesir 
yapar. 

Diyeceilslnlz ki bizde 100 kiloluk 
kaç ldşl var ! 
Doğru lif! O halde bu rakamı 

90 a indirebiliriz. 90 kilodan ağır 
olanlann sokaklarda dola,ması de
ğilse bile yaya ~ aldmmlarmda dor
malnrmı menetmek Reyrüsefer ı. 
~in büyük rahatlık olur. Bundan 
başka yollamnızm e.cııklmemesi için 
bu gibilerln asfalt cadde-ter üzerin
de de dol~masmı yasak etmek, 
hakir bir tedbirdir. Çünkü, tees _ 
sürle haber alındığına göre asfalt 
yollar esklmekte imiş. 

Biz böyle görüşeduralnn. Gaze. 
telerin verdikleri haberlere inana
blllrsek, artık kadınla.mı zayıflama 
moda.«11 suya düşüp yerine şişman
lılc kaim oluyormu,. Demek birkaç 
sene sonra. hani Uc; dört sene e~'Vel 
para ile halka gösterilmiş olan 270 
kiloluk Mis Rozaruıı hemşireleri ço. 
ğalacak. 

D ikkat ediyonım: Kadınlar 

için başta gelen kaygu za.. 
yıflrk ve şişmanlık. Erkekler için 
de fakirlik tZenginllk.. Birisi etten 
candan, diğeri maldan menalden 
t;ıuıalaruyor. 

Allah yardnncdan olsOll~ 
Bmılar, yanJ şişmanlar ve zayıf

lar, fakirler ve zenginler gene ta. 
hammül edilir şeylerdir. Bir &lşman 
ayağınıza, bir :zayıf damanmza bas 
mndıkça size göre hava ho,tur. 
Fakir acmdırmadıkça., zengin ko • 
cundunnadıkça keza. IAkln ruhu a
ğır olanlar, karakteri sıska olan • 
lar, fikir fıkanısı ve ayıp zenginle
ri çekilir te)'ler değildirler. Edere 
tenlik. 

B. FELEK 

r Sivrisinek 
Mücadelesi 
Yapılıyor 

Şehrin Anadolu tarafında ve Yalo
vada son yapılan mücadelelerden son 
ra sivri sinek kalmamıştır. Bu iş için 
25 bin ton mazot kullanılmıştır. Ça
lışmalar iki ay devam etmiştir. Ayni 
sıkı faaliyete Rumeli yakasında da 
yalmıda başlanacaktır. 

Ukmektepler 

Altı 

Mezun 

Bin 

Veriyor 
BugUn resmt ve hususi, azlık ve ya. 

bancı ilkokullannda imtihanlara baş· 
!anıyor. İmtihanlar, 12 Hazirana ka
dar tamamlanacaktır. İkmal imtihan 
lan 17 Hazira.ndan itibaren yapılacak. 
tır. Hazırlanan bir istatistiğe göre, 
bu sene ilkmekteplerden altı bine ya· 
km talebe mezun olacaktır. 

Hekimlerin toplantın 
TUrk hekimleri dostluk ve yardim 

cemiyeti, dUn sabah saat onda Etib
ba odasında aylık toplantısını yapmış 
tardır. Toplantıda cemiyete ait işler 
görllşUlmUş, cemiyete yeniden giren 
doktorlarm kayıt ve tescil igleri göz
den geçirllmiştitr. 

Abdürrahman Naci 
Validesini kaybetti 

Müteahhit Nurl ve Abdurrahman 
•Naci Demirağm valdeleri Bayan Ay· 
şe dün saat 10,15 de 85 yaşında ol
duğu halde vefat etmi.§tir. 

Cenazesi bugün öğle vakti Abdur
rahman Nacinin Göztepede Rıdvan
pa.p sokağında 18 numaralı köşkün· 
den kaldırılarak Göztepe camiinde 
namazı kılınacak ve Sahrayi cedit 
kabristanına gömWecektir. 

Merhume hayırsever ve salihatı 
nisvan.dan bir bayandı. Kavakta ken
di namına yapılmış bi'l' çeşmesi var
dır. Allah rahmet bytesin. 

Is tan bul Güzelleşiyor 
Yazı Çabuk Getirenler .. Şark, Anadolu Hatlarmda 

Tren Geçidindeki Evler 
İstimlak Edilecek 

Buralara 
Çiçek 

Ağaçlar Dikilecek, 
Tarhları Açllacak 

İatanbulun güzeJlettirilmeai için yeni ve mühim adımlar atıl· 
maktadır. ilk it olarak Şark ve Anadolu trenleri banliyö hatların· 
da imar itlerine batlanacaktır. Bu arada banliyö hatlarının ikifer 
taraflarında otuzar metre derinlikteki bot analarda yeniden bina 
intasma müsaade verilmemektedir. 

Dünkü trenler Floryaya bol bol yolcu taııdılar 
Evvelden yapılmış olan ve şimdi r----·---------

banliyö hatlarının otuz metre içeri
sinde bulnan binarlarda istimlak o
lunacaktır. Bu işe evveli. Şark banli
yösUnden başlanacak, sonn Anadolu 
banliyösüne geçilecektir. Şark banli
yösUnün iki tarafında ve otuz metre 
içerisindeki binaların istimlak edil • 
meleri müstakbel şehir planının tat
bik mevkiine konulması beklenmiye
cek, derhal tatbik edilecektir. 

Çöv ıŞı 

Şark ve Anadolu banliy5lerinde is
timlakten sonra otuz metre derinlik 
üzerinden açılacak olan yerlere der
hal ağaçlar dikilecek, çiçek tarhları 
yaprlacaktır. 

Bu suretle A vrupadan gelen yol
. cuların çirkin bir manzara ile karşı
laşmalannın önüne geçilmiş olacak • 
tır. 

Ne Şekilde 
Halledildi? 

Denize girmek i~in ıoyunanlar da hayli fazla idi ..• 
Banliyö hatlarmda bu iş tamamlan. 

dıktan sonra şehrin, Boğaz da dahil 
olmak üzere, deniz kıyılarında imlr 
işine başlanacaktır. 

Çöplerin denize dökülmesi işi ga
ziranm birinden itibaren ba.şlamak U• 
zere geçenlerde bir mUteahhide vtJ

rllmişti. Öğrendiğimize göre nıiiteab" 
hide verilen iş yalnız Beşikta§, ,·e 
Beyoğlu kazalarının çöplerinin dökUl• 
mesidir. Müteahhit bu iki kazanın 
çöplerini Azapkapıda her tarafı lt&
palı olarak yapılan iskeleye getire " 
cek, oradan bunlar mavnalar& yük• 
lenecek ve plajlara giren halkı ın\1· 
teessir etmiyecek şekilde uzaklarda 
denize dökUlecektir. 

Bu arada ilk iş olarak ta gerek rıh
tmı bulunan sahillerde gerek rıhtnn 
olmıyan yerlerde deniz kıyısından iti
baren içeriye doğru onar metrelik kı
sımdaki binalar istimlak olunacak ve 
bUtUn sahiller umumun menfaatine 
terkedilecektir. 

BiT, kamyon 
Devrildi 

Fatih, Eyüp. EminönU ve Ba_ıaı'. İ 
köy kazalarındaki çöpler eskisı gı~ 
Davutpaşa kışlası civarındaki ar~ 
ye döki.ilecektir. Belediye, tstanb 
yakası çöplerinin burada açılan çu• 
kura dökülmesinde fenni bir mah " 
zur görmemektedir. Oraya dökUleD 
çöplerin Ustü ılaçlanmakta, kokU ve 
sinek yapmasPpll AAUne geçici ted " 
birler almmakiadır. Bu sekl1eyef~ · oır muaaet aaha tecruoo man 
de devam edilece!t WJÇJP.klar baı:~ı;p.>"· 
ca, bu tedbirlerin fayda vermedıği. aD 
taşılırsa bu çöpler de denize dOlrlile-

cektir. . '1' 
Üsküdar mıntakası için de şimdil1 

bu şekilde hareket edilecektir. 

Fakat mevıim erken olduğu için ıutla çok duramıyorlardı .• 

Çekmece ile Bakırköy arasında çok 
acıklı bir kamyon kazası olmuştur. 
Hadise şudur: Çekmece civarındaki 
taş ocaklarından şehre tao getirmek
te olan şoför Azizin idaresindeki kam 
yon, bir virajı dönerken devrilmi,tir. 
Yolculardan amele Hüseyinin kafata
sı parçalanmıştır. Şoför ~ yaka • 
lanmıştır. 

i Eıki takvime göre, ilk- i 
baharın henüz ıon günle
rinde bulunuyoruz. Veyi-
ne eıki bir inanıfa göre 
karpuz kabuğu ıuya dü,
meden evvel denize girü
mez. Fakat dün Florya 
plajları cıvıl cıvıl kalaba· 
lıktı. Kadın, erkek denize 
giriyorlardı. Trenler dun 
Floryaya bir hayli deniz 
Qfıkı Ve IU iftahlııı döktü• 
ler ve onlar da hemen 
kumlara, ve denize dökül· 
düler. 

Bankasının iş 

Londra Şubesi 

Londrada bir şube açmak için tet 
kiklerde bulunmak üzere Ingiltereye 

giden, 1ş Bankası umum mUdUrii B: 
Muammer Eriş ve banka idare meclı 
si izasmdıın B. Hamdi bugün Anka.
raya giderek tetkiklerinin neticesini 
İktisat Vekiline ve banka idare mec
lisine bildireceklerdir. Bankanın pek 

Ve deniz.ile mayo ile ıanclal 
• afıuı yapanlar da vardı .• 

Adalarda 
İmar 
isleri 

1 

Belediye Bilyükadadaki Yörilk Ali 
plljmm arkasına dUşen bUyük çam • 
Iıklardan bir kısmını satm almayı dil 
şUnmektedir. Buraaı milli emlakten • 
dir ve taksitle satın alınacaktır. Çam 
lığın bu kısımlan bUyUk bir ga.iino 
haline konulaca~tır. Aynca belediye, 
plljda yapılan yeni tesisat ile inşa e
dilecek gazinolarm, o sahaların tabii 
manzaralarını bozmamasına dikkat 
edecektir. Mesel! pl!jın kenarındaki 
ta.tlıklar hiç bozulmıyacaktrr. Plft.jın 
kenarına yapılmakta olan vapur is • 
kelest için de karadan t~lıklar ara -
smda tabü bir yol yapılacaktır. Ay
nca plajın etrafı temizleneeek ve gU
zel çiçekli ağaçlar dikilecektir. 

Kuduz 

Elli 

Hastanesi 

Yaşında 
5 Haziranda ellinci kurtılu' sene

sine girecek olan kuduz tedavi mües
sesesi için o gUn biiyilk bir toplantı 
yapıalarak yıldönümü kutlunacak 

ıtr. 

O gUn Etibba odasında da yapıla-
cak olan bir toplantıda yurdumuz a 
bakteriyolojinin tarihi ve müessese. 
nin hayat ve eserleri hakkında kon
feranslar verilecek, hltırlar anlatıla 
caktır . 

Deniz Ticaret 

Müdürlüğü Kadrosu 
Deniz Ticareti umum mUdllrü Bay 

Müfit Necdet, idareye ait bütçe, kad. 
ro ve yeni sene hesaplan hakkında 
hükfımete izahat vermek ve bazı iş. 
leri takip etmek Uzere yarın akşam
ki trenle Ankaraya hareket edecek. 
tir. 

A dalan Güzelleştirme CıeJlllf"" 
tinin yıllık kongresi ekseri· 

yet olmadığından dün yapdanıa~ 
önümüzdeki pazar gilnüne bınıkıl .. 
mıştır. 

Çamlıcadakl Tomruk suyu,~ 
nl tesisatla. halka açılıll11" 

tır. 

• 
V lyana radyoloji cemiyeti, tstnıl 

bul Universitesi profesörle
rinden Doktor Dessaner'i falıri ııısl...
ğa. seçnıistlr. 

• l&' 

B u sene lnhisarlara genç e_u 
manlar almması kararlMtıJ..-

mıştır. 

• 
R adyolojl emıtitüsllnlin 

merasimi yarın saat 
yapılacaktır. 

• JIJ.I 

S akarya. ve Gülnihal vaput tıf.ıı 
rmm da hurda olarak sn 

ması kararlaştmlnnştır. 

31 Mayıs 1937 
PAZARTESİ 

BUGUNKU HAVA BULUTLU 
,,,,,,,,,.,,. 

Yefilköy meteoroloji istasyonun • \ 
dan alman mal\imata göre, bugün 
şarki ve garbi Anadolunun kusmen 
bulutlu, diğer mmtakalarm bulutlu 
ve mevzii ya.ğış1ı geçmesi, rUzg~rla -
rm ekseriyetle ,ımalden garbi Ana -
doluda ve Karadenizde kuvvetli es • 
mesi muhtemeldir. 

5 inci ay Gün: 31 Hızır: 26 
Arabt 1356 Rumt ıs5S 
RebiUlevvel: 20 Mayıs: ıs 
GUnef: 4,31 - Öğle: 12,ıı. I 
İkindi: 16,10 -Akşam: 19,33 
Yatsı : 21,30 - İmsak: _;:!:, 

RuıgCıt 
grat olarak kaydedilmiştir. Dünkü Hava 

yakında Londrada bir şube açmıya DUn, barometre 762,2 milimetre, şimalden orta kuvvette esmiş, 
karar vereceği söyleniyor. hararet en çok 22,5, en az 12 santi • ekseriyetle bulutlu geçmiştir. 



=========================~~it s 

Giden ve Gelen! 

Başvekil Parti Grupunda 
Son Seyahatini :Anlatacak 

A } A 1 Glnden ve gelen bizde iki unsordnr 
ıman ve vusiurya ki; ekseri blrlblrlerlnl aratırlar. Kim, 

kimi aratır f Orası gidişata bağbdır. 

Gazeteleri çatışıyorlar ae!:.::a;::, bir;'!.. v:-ıu:. 
işleri bozduğundan, bozuk bıraktığın. 

Vi)'ClllG, 30 ( A.A) - :Avmhırya ve Alman ıaeteleri ara- dan kendisi gelince geceyi gUndme 
antlalıi ıertlİniilı, yeni bir la&lüe yiiziinJen arlmlftlr. Al· katarak çalışmalar sayesinde ancak 

T mcrn)IWI propaganda Naın Doktor Goebbel.'in gazetai olan biraz düzeltebUdlğlnden bahseder. 

U••rk• 1 •ıt An6"fl, YahaJililı lron,rainin bu yaz Viyanada toplanma- llölUa, biate gelen dalma gidenin a-

ıy e • n 91 ere Ve a Jolayuiyle Aomturyalılara hücum etrnelıteJir. ~~~:!m: o;~:~~~ı::· 
Türkiye ·Fransa Vaziyeti ' ...!~~7,:;,=::::,=.=a,.:;::~ :=-!!!.~-:.":. 

J bir lta}ımd telakki eJiyorlar. lfılmeslne çahıır. 1 • d s s t • k 1 Diler tara/tan, Avuahır)'a laülnimeti, Jolıtor Goebbela'in Bu, ticarette, ltt:e, memuriyet ha-

. Ç • n e Öz öy ıyece lıilU.olqltinJ1128MaytduıöylMi1inatlıa 6-ın bVluı; =•=-d:~:: 
:l..a.__ ııaeteyİ toplathrmlfhr. llnl almıt huy danıarlarmmdandır. 
~ 30 (TAN Muhabirinden) - Millet Mecli~~ 1937 büt- u u u • ................ ••u••••••u ..... u Kötttlüğilnü bUe bUe mevcudiyetini 

ed.. ~ere ve münak•planna yamı da (bugun) devam 1 y h müşahede etttlğlmlz bu huyun maaL 

Celıctir. Müzakereler fU bir iki ıün içinde tamamlanm19 olacak, Yem en m a m 1 a ya esef biate hüküm sürmesi, ba§ka 
:::::_ IOnra Meclia, Bqvekilimizin çok tümullü ve etraflı bir yerlerdeki iyi huy nümunelerlne lm-

d 1 ._ b 1 reamemlze milli teşkil etmez. BeDd 
..... inliyecektir. Tahmin edildiğine ıöre Bqvekil llDet uı- Ara ·ısta n e·ır ·ıgv ··n·ın de bu iyi nttmoneJere imrenmemiz .._:;::..s: :ö~ ~~kll •- a,_ıu_·_·n_ü_ao_··-y-liy_ecek __ tir_·_. ____ ._ h kk 

1 
blslm o imrendiğimiz §eyleri takllt 

'-"~ e • .., ""' u- .- hevesine düşmemize ve taklit ede ede 

::..,.::==.::ı.!·~ KISA l,nöniinlln Ao,.,,... ,,6nlifiinJ.,. Ta a ukun_u stiyor . ;.iyi~~.!- -
'°' ~::..=-:..ı: HABERLER hatıra: Atina tlöniifiintle vapur- Batdat, 30 (TAN) - Yemenle bir muahede akdetmek üzere (=)~:!:'eu!n~~= 
~· 1-et lnönll bu mtinue. B lr ... .__ 40 ... _ .. lflf J L&.. L.t L. • a-~-L- Sanaya ıiden Irak heyeti, dönmüftiir. Heyet bumdan Mehmet berla-)m -tlrlJdlM baklnndald ha-
-- ..._.. ıu.u-, - uu cıan ~'"'ıc an aonra var m _,.UllCll ek bu . __ 1_ y . . . ,,- a- &• 
~ • lagllls doetı1* mttna- dakika uçarak dönya Mehdi Kubbe, ser 817aal eeyahat, ıeraa emenın vazıyeti herler arumda bir de töyle havadis 
~ bagtlnldi vaziyeti hak pl&nör mukaveınW rekorunu D d v p fr I halckmda eorulan auallere kartı tunları aöylemittir: vardı: 
1er ..::::"'izahat verecek ve dl. kırmıştır. e eagaıta e 0 "- lmam Yahya, Arap birliği f"ık.. "Kral Baldvin'e kont payesi ve_,.. 
)tt t.emularmm memnunl- e s • ı A h rlniıı hararetli taraftandır. Bu birli- ceaine de (Britanya lmparatorlutıl 
~ tabuetisıer1n1 de uı1a- F 1n1andlyaya gltmlf o • Çıkmıı ı a ğin tahakkuku bir zaman meselesi- büyük salip) rütbesini vermiştir. Bu. 
btıı · laa Lord Plymouth Atin&, 30 (HU8Ulf) _ Dedeağaç ta dir. lrakm umumi bir Arap anlaşma- nu Krala yeni başvekil tavsiye et. 

lltta1 :balı Cenevrede tmr.alanan ve Finlandiya Cümlnırrelsl tara raflarında İngiliz ve Alman mtltehu k smda oynadığı rol, Prusyanm Cer- miştir." 
ili teceuı vaaının nihat muzafferiyeti. fmdan kabul edllmlttlr. alarm nezaret altında yapılmakta B 1 ra m a manlık lleminde aldığı vazifenin ayni Parası yok diye pll'liiııtayı beğen. 
~ettiren Türkiye· Fransa e olan perol araştırmalarında 200 met- olacaktır. memek, 11k sık yemlyonız diye balı. 
llbı Parti halrlnnda da Başvekilinıi- •mçrede ıubelerl bu)u.. re derinliğinde petrol eeerlerlne te • lmam Yahya, ordusu için maddt fe lavannı tadmı lnki.r etmek, görmtdlk 
C'ıel1 a.nı.~~~u. ~ tenvir ede 1 nan bllyük bir sU&h ka aadüf edilmiftir. Buradan alman ntı - Efsane s •• daklrhklardan çekinmiyor. İmam diye güzel memJ.-etlerl yermek naad 
..., -vuauunadır. çakçıbğı eebekesl meydana çı- muneler tahlil için Almanyaya gön- ile oğullan araıımda bir suitefehhUm kabil olamıyorsa pek sık tesadüf et-

B kanbmttır d rilmtşti bulunduğu hakkındaki haberler, ya- mlyoruz diye un hareketleri övmıe-

e I • At . e . r. Cenevre, 30 (Tan) - Paul Boncour landır.,, mek te elden gelmiyor doğrusu. 

P 
r 1 n eş F l'IUl9IS :..veklll Bay Mussolni Amerika un reisliğindeki Fra.nsız murahhas B. FELEK •• k m eı.ı gön Bo- heyeti Cenevreye gelmiftir. Şimdiye Polonya Cümhurreisi Us ürüyor manya ea': ~:........ kabul Cümhurreisine kadar ild kere geciktirilmif olan at. .. • BAŞMAKALEDENMABAAT 

. etmfttlr. llhlan bırakma tonferanmnm 1934: lukreıe Gı•yor 
~ Berline <&tı 1 

incide> • Müracaat Etmemiı te Aimanyanm çekilmesinden beri Btıkre§, 30 <A.A.> - Polonya Re.. Mİ Ui M İsa k 
d:._.::.._ ~---'-ı.... dönerek geç vakit, Al ~ oekobel , 4 b bir -• M · ki n .A 8 
~~ J.a;;.;L~..,. .... , v'"' 111tnmbe!T ,= ,_~ ..-- M'ilbo 30 (A.A.) _ Popolo d1· btrt8J JllP8IDU bir hale geldlflnl g(Ss isicuınhuru Bay oacıc refakatinde p 0 ı , - 1 c.,:; t.J ~ ~ 
der~ -.aUJDa.iidim :ciiiii.1 lur·;-ı~ .~ :IK,;l~ ~·,.•ıua. talla ,Wte.1, KU1110llnhıin Amelli& t.mmek içm, yemclmi ıopıoeeajr .ay Batbakan Beck olduğu halde 7 Ha- rog 
illa bı, Baka.ii5 utun bir konUf- .. batnuf,---lrıartu'dııiuttlr, Reiai~u bir it111'mJanma lemnektedlr. Bu toplantıda, körıferan zlranda buraya gelfcek ve Kral Ca- ra mı (;J ) 
ı ~- konferanama çağırdığı lddiumr ya - 11. lftirak eden hWdınıetlerden bazı rol tarafından kabul edilecektir. Mi- T Q ı d 
~ NtUJ o1Ju1 hücumun evvell Deutahla.nd zırlılnn lanJ&m&kiadır, Italyan dlktataril sa lan, du,tınWen mukavelenin bazı kı- 8afirler 9. Haziranda Vargovaya dö- a m a m U 
~ lıa.kknıda alınan tafsilata tarafmdan yapıldığım beyan etmek. dece ''Eğer Amerika Rehllctımhuru neceklerdir. (Başı ı incide) 
~ ~~~erin gemiye hücumu tedir. Tayyareler de bu hücuma mu- böyle bir konferans yaparsa, Italya mmlarmm, me:;~:ı,as~ murat btıt it I ı•ır D i daklrlığm son haddine kadar yUrtL 
lıır. p~lyen bize sırada olmllf - kabele etmek zorunda kalmıllardır. da oraya muhakkak lttirak edecek - r::m illııul aktae:u.e taraftar O- a ya da en z mek hususundaki azmine btlyUk bil' 
let CU: limanı üzerinde çok kere Halbuki Alınan makamlan, gemi • tir.,, demiftir. ÇUnktı Muuolini fim· 1 ac an um ~ d bir ~ ıillh. G it I y k pay ayırmak lizmıgelir. 
' ~ Uriyetçi tayyareler uçuyor- den tayyarelere kartı bir kJbrit bile diki halde bir 11illh11ızlanma teeebbU ~ b~J~ un ~ ·~ eç resm apaca Hataylı kardeşlerimiz de kendi cı. 
~Ul'l Alman Amirali, ts~ya çakılmamış olduğunu söylemekte bir sünün suya dtlteceğine inanmakta • ;.::~~eransa re~tirak a::k; ı!::: Napoll 30 (A.A.) _ Haziranm iki valanru yürütmek için büyük fedaklr 

~~~~zırhlıların bllu:~~? lik gösteriyorlar. 1._u · dır. zakerelerden bir neticce çıkmayacağı sinde Ro~aya gelecek olan Alman lıklarla Çallfrnı,lar, en ağır istırap 
~ ıa.ın. __ _. amumı ~ş.ı. lapanya RUTV'I 1 fikrini mOdafaa ettiğinden, bazı şi- Harbiye Nazın Mareşal Von Blom • la~ seve seve göğüs germişlerdir. 

&ıı ~ tayfalar, gemmm Harp vaziyeti h~kmda alman. aon Siyasal BihJiler mal memleketleri kati tekliflerde bu •berg'in ,erefine Napoli körfezinde bU Milletler Cemiyetinin hüsnü niyetini, 
~· .\na de toplanmJf bulunu • malfunat, lsilerin ~ıskaya cepheaınde lunmaktan vazgeçmi§lerdir. yük bir deniz geçit resmi yapılacak gayretlerini, barış yolunda yoldaşlan-
la boııı=..r alçalan tayyarelerden hafif mikdanla ileriledikle~ göster. Okulunda Ziyafet ve kralın riyaset edeceği bu merasi- mız olan devletlerden gördüğümtl.s 
~ güvertenin ortasın - mektedir. Bilbao önünde bır isi ta. Japon imparatorunun me 100 gemi iştirak edecektir. yardımı şükranla anarız. 
~ ve 20 kiti .derhal öldü. arruzu, Basklar tarafından geriye Ankara, 30 (TAN) Ankara.da Si- Tef~rrüatta. . her istediğimizi elde 

. ~ ~etelen .at~ MÇtyor ptlskiirtillınil§tUr. Ala va cephelerinde Y&aaI Bilgiler okulunun aon amıf ta· Karde,i Pariate M .. ar Maliye Naz.ın etmedik. Ahalısı Türk olan Uç nahiye. 
tt2ıı ~ Pzeteı~m. bırkaç gün ~ de fevkalA.de birgey olm&IDII. bi tay. lebeei, dün profesörlerine bir veda sl· Parla, 30 (TAN) _ Japon impa- Roma, 30 (A.A.) _ Buraya gelen ~a.taym olmalıydı. ~tayda Türk dl· 
htt, altı 1 eden 11ddetll ve ters netn yareleri 200 e yalcın bomba atmışlar. Y&feti vermitlerdlr. Yemek çok umf· ratorunun kardeei Prens Şifibu ya. Mısır Mali Bak Kral tarafından lı.nı.n daha fazla hikım bir mevkii ol· 
111aı ~)'anm intikammın alınma dır. Madrid cephesinde stlldllıet var nıt bir arkadqlık havası iginde pç landa Romaya gidecek ve siyasi gö- husust ol~~ ka: edildiken 110nra masmı elbette isterdik. Fakata Cene• 
~ lidi heyecanlı makalelerle dır. mlftir. riltnıeler yapacaktır. bu akşam Mısıra hareket etmiştir. re bir uzl§ma yeridir. Barış usullerile 
'-e ~ Yordu. Alman gazeteıeri vanlan her anlaşma için kartılıklı f&o 

t\ ~UakUrmekte ve İspanyolla • y k o ş dakirlık zarureti vardır. Biz de bu 

~ b1r den verilmesini iste • a zn ve rta ark t iki noktada daha fazla ısrar etmemi-~ · Her iki memleketin de a ~ karşılık olarak Suriyedeki TUrk-
~ ta1llllUJniyeal, :tapan.yol Cttmhu- ler için ekalliyet haklan elde et-

~~~ :_~ [~~~~~~~;~~~~~~~::~!~~~~~?.~~~::::] ~E:B=E =::~~~ 
S Yol CUmhuriyeti Mi1ll MU- isyan tefebbtlsllnll kolaylıkla her· ba oetlt lsyualan köldmdea lnml. bbul olanan bu fikri ifade etmlt- Suriye Ue Lübnan ara.nnJalıi mz bundan ibaret değildir. Bizim 
~ ~a bir nota verınit ve taraf etmlt bulunuyor. Bu lif im- . taeaktır. tir. Fakat ayni ınaharrlrbı yamın. ihtilal: için uıl maksat, cenup hududumu. 
lıl.-~da İngiliz gemileri için hilelerin lsyanlan, mllzmln bir dert Arap 6irlifi cereyanı: da 111 dllrlrate deler ellmlelere de S arlye De Lllbnan hWdbntıt- da Ahenk ve istikrar kurmaktır. Be-
lt-.ı bu ınmtakuı istemiştir. Ba tir. Bmılar J.i'rat nehri tqtlk~ • nglUz mah&rrlrlerlnden biri teudllf ecllyorq : lerl arumda müşterek men raberce yola devam edebilmek için, 
-., ~ nota.ya mt111bet bir cevap ver- utradıklan a.rarlar yllstinden. his- 1 "Arap blrllll oereyanı" 81 ''llmır, Irak, 8UQdl Arablst.n, faatler ve meseleler bllt.çesl üzerin. kareımızda bulunanlarm dıuygulanna 
~ bi llluayYen bir tfll ve arz derece settlklerl memnmılyetsbllif, hll· tetklr eden bir yamında 111 9111e- lfaverayt Şerla gibi Arap memıe. de müzakereler vuku bulmaktadır. bazı f edakirlıklan göze almak zanı-
~ r •nuıtyet mmtakaaı göster - rl söylttyor : "Arap Blrllil cere- keUer lstlld&Uerlnl veya yan istik- llkönce bu müzakerelerin kolaylık. reti vardır. Biz de bUyük bir hüsntlnl-
tıi~ k6mete karii isyan De p.terlrler yanı, bugllnktt hail De, Arap mD • lUlerlnl lngllt.ereye bo la nihayete bulat-ağı DDDedlllyor- yetle bunun azami derecesini yaptık. 
S 1 hU"metinin bu hareketine ve bu çetlt isyanlar, bir hayU kan- Jetleri U'Ullldald hll wı mMlMt Ba devlet.ler ldll.1&n----~· do, Fakat çok mllhlm gllflülder der Şi.nldi tatbikat vaziyetine giriyoruz. 
~ ' t&IYan ıemllerinin bom.balan lann dökülmMIDtı sebep olur. Fa • lttlraldnde.ı dotm11t lanetli bir ' -___..... temin e- hal kendini gösterdi. ÇUnkil Sari _ Bizim hiç bir gizli kapaklı emeli· 
' ~ Hardy adlı IngHiz kat ba defmld isyan htlldbnetln •· hlMI harekettir. Arap mllletlertnla den ukerl mtbaheret mabhlllnde ye mllttertık menfaatler ~in. miz yoktur. Fransa ile Suriye de bL 
llt blı-~ yirmi metre yakım yanıldıp ytldndea kolayldda bu- Wdta'nııa keyfi bir mftdü• WI• lngfttereye, lmparat.orlak mtl4afa. dm ytbde Yetmlt beti almak ve zim htlmıtl niyetimize aynile mukabe-
~ ha dlltmllt olmamdır. tmbmf ve Irak hllk6mef.inla göe. im lmlme-, ba hW hareket km uı bekmnndan ool laymet.11 hntl. J1IJrA1e yirmi beti IAlbaana blrak- le ederleree dokuz on aydır üç mem-
~1 •rltlula matem alôimi terdJtl metanet, hAcllseyl dratle dini ergeç 111yaa1 bir fıet+'d" ..._ yular vermektedlrler. Bu devlet • mak istemekte ve bu taleblnl mu- leketi ihtillf halinde bulunduran bu 

' ~ haber verildiğine bertaraf etm1f, hldllenln venlljl llncle ~." ler mtlataldl 1ftl&)'lllarmı koraya. hlk g&ltermek -. nllfasunun (!Ok. if, bundan llOnran için pek kolaJ: 
tı ~ ~d zırlılnn, bayrağı ya bötttn w, Jlatdat -Bws demir- t.gllls nmhe.rrlrlne Pire ba .._ bllecek derecede lntdpf edebDmelr laPnu Deri stlnneirt.edlr. Ullmut• mtıeterek .bir bağ teklini alabilir. 
~ alttufu halde oraya varmI§tır. yolunan pek ima bir WDPD loJn )'MI t..,. IKldll, Arap devletleri ..,.. için hl9 olme•e yirmi 1meye mtUı. göre bu itte nllfua eeuı tutulamaz, Jllamet Emin YALMAN 
~ lllulıabiri ölWerin 25 Jdoi ol- tatile ağramwna münhMD' kel • 1mda bir fecle--- olaaek " ba ~. A.ncıak 0 w b11111arm maddi ve klllttlrel lnldpf daha S •e 20 kitinin de alır yaralı mqtır. Irak btlkftmetl bu bbOele- --.,- t.opla... tJ rl l8tlkWI rlnl k mtlhlm &mlllerdendlr. 
lı.....:6' ~~ Yazmaktadır. Bu hususta rl A...& ... ve lfebWIUl lleellslerhle na bllhe•a mtlstaldl Arap clnlet-nre e ora- Mlbekereler bJr netice vermedi-
~ ~tı 3-.. Irak& lerlnln tetelddUtt naap kifayet redeblllr." 
~~ ııı:a1illnat yoktur. ÖIWe- teımll eden ti9 tah9I Şlmell ·a-ı _ .. _ _.__ ~· Bu anlatşa göre Arap blrQI ee. jl takdirde Sariye De Lübnan mali 
~~ erutını yamı (buglln) sürmek mecburiyetinde kalmılfır. &aJ .. ...__....., göre 11mırm u-. reyumm ol~ için Arap ıdat.emlerlnl gtbnrtllderlnl, paralan-

s~ ....... yapılacaktır. Gemi 11- Fakat Irak hllk8metl, yalms lleC- ır.. " Ef PlllRenda ..... .. d~-r1n1n tn-nı. m"-.. •rMI -•. Dl ayırmalr meeburlyetlndtı bla • 
~tt zaman orada bulunan rl tedbirler almüla blmıyaeak, .,._ &.... .._ .. eeJdaıo veba da lklsl için feWıetU 

11 lnırib , Bay "- .......... lllee tmc1a yirmi 18119 daha çalıtmalan 
ı..,._~,- -- ~ecnebi harp gemile- Fratm tutyularma kartı pi· Beldad plletelerlae ba ;roWa '* olacaktır. 
~~ yarıya çelmıiflerdir. mek, IDllVUalayı kolaytaftmnak, ft hamtmmalan l&mngelmelde • 8arlye De Ulbnanm Ok adımda 
L~ htlkametl bu hldilfl hak sulama anlibltl dllseltmek için de rneJrale 1UD111 ve ha&W Arap dlr. 'i'lnnl sene tlOD1'a bir Arap fe. lçindm çrlnhnu lhtlWlara dtlfm&. 
~ettilt nemi bir tebliğde, çabpmlrtD'. Ba mtlabet tedbirler, pmcJttiwln ebetbetl tuafmdllll dfll'UyOlla t.egekktl edehlletıektlr. lerl, dolr111111 ya, hayftte deler. 

lriand lıin 

ihtifal Yap1ldı 
Pa.ris, 30 (TAN) - 13 Haziran. 

da, Hariciye Nezaretinin avlusunda 
bir Briand heykeli açılacaktır. 

Dl1n akşam ölUnOn 75 inci yıld&ıtı. 
mtı münasebetlltı Sorbonne Oniversi. 
teeinde bir ihtifal yapılmıttır. 
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1V1ahkemelerde 

Bir $of ör, isnat 
Suçundan Hapse 

Mahkum Oldu 

Bu clurüJm'Mlıa lltltad9 .._ Anbt AB Bq 
lladJJI brpialµ ..... blriM IOkt1L 0 M.IDNI& 

--da belecli79 Nllt. ..,ıtlD bbbc kiti daha ye
..... J>eJl Olmuam eHndle IOpllllll almlf1•nb. O.. 
_... taJful, baarda Ulam olllWlr. Bir_. ı,a.. 
..... balaJ'orlu*. G1kllk n,rü111 kGpelder, alvrl 
""'8Dlaı'mı dllanltlll', , .... kobl1m.11 .....,... 
... candarma1ar ~ 1' 'bir dalla tl1all • 
-- athQa P.m* .......... CUldaımlluı .. 
tllDIJlk ecltp Dlll Ollnaa: 

- JlaJdl blktmlteı 
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koploütı. Xalmtldtlrll 111 ..... ,. ıelli Jıtmeıa 
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- Jna4unm cllldıAsaı ...... Artık blltUA uı•• 
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Oıııuı ll'llarm& ** ~. Vı ~ 
, lralfalar, pülar, ...,sar, lloca bir aaıar oı. 
.na...,. ..... ~ Demm lluuya 
O.n, bllttla Jsue•lı lflteoek ka4v ~ve 

llrl1t1Utl tR .... aJatıp, 11,..._4' ka4DUD • 
- tawmı takllt ...,.....: 

- G&dblla tUfbl9 clllrttlllmb Mrtftl oı. adi 
lılen Wd .. 1ıl .... "iri .,.. o; ODOI .U .. 
.. ftl'll"lfedtl& <1111 lllfbell..,r 1&9JDÜ tola ~ 
peki .. cltiıttJm. 1'...a.ı Pltlm. 

1J1en 1- JIMr flrrJııd W.- m1J1m ! Yll'llll ~ 
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Camları 
Kırdıktan 
Sonra ... 

Bergamada Kermes Eğlen
celeri Güzel Geçiyor 
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Kanunlar Karfı•ınJa: T AN 
Gündelik Gazete 

Boşanmada Çocuk Hadiseler Karşısında Karikatürcü Gözüyle ... 
. BAŞMUHARRiRi 

1' A ~hrnet Emin YALMAN 
kirdN hl hedefi: Haberde, fi-
1'\i e, her feyde temiz, dü· 

at, .. _:_.. 1 k, k .. hzet -:--•aunı o ma anm 
..., eaı olnuya çalıtmaktır. 

[ iKTiBASLAR 

laıvekil lnönü 

llelıJrattan Geçerken 
da 8::_eldllnıız ismet lnöntl Londra
beı;::nıe merasiminden döntl§t.e 
}'~ tlfradı. Sonra Atlnada 
1tiQa 1~ ve Batveldll Ue ~k mtl
lc._ ~·"lllleler yaptı. Belgrad'da çr. 
't~ l'esmf Vreme gueteel, Ba§. 
tip "- beY&natmı neeretmekte • 
'heıa aı°_ 24 Mayıs tarihli Vremeden 

" -.roruz: 

-------!.il _ı L ... 
Kime Kallr? 

)119•mın Ustibıde bir mektup btlL 
dwn. Bu makalemi ala.kadar eden ka. 
mı şöyle yazılmış: "Kocamla bo~an· 
dık. Dört yqmda bir kız çocuğumu 
var. Mahkeme çocuğu babasına \·er
di. Bu ne biçim iş f Çocuk hem kız ve 
hem de küçük olduğundan anaya düş
mez mJ! ... Mahkemenin bu kıtra.rma 
nasıl itiraz ede~im f ." 

.BofMmada, her nedense kız ~
cu.klar, anaya, erkek çocuklar da ba
baya buakılır, düşünceshıl ileri sü
renler ~ktur. Bazı kimseler de, yedi 
Y8§IDa gelmlyen ufaklarm anasına ve 
ondan sonra da babasına verileceği. 
al zamıederler. Halbuki, bu düşünüş 
tamamım yanb§tır. Çünkü, hWm ka· 
nunda böyle bir madde yoktur. Türk 
Kanunu Medenisi (148) inci madde
sinde diyor ki: 

~erteyden evvel, Yugoslavya 

~ ı:::e:::Y.:= :~ 1116iliz gözüyle ltalyan aulhperverliği: Bir ln!!liz karikatürdi.U. ltalyan ıöm1'• 1,..Uiz sullaperveTlifi: Bu ltalyan karikatürü Mr. 
~ ~ memnwılyetl izhar nün çİzmİf olJufu bu luırilıatürün alhnia IU cwnle vardır: ltalya, Edenin l,..Uter• i~n ''Yal toptan oluT., yalunJaki be:vanatı üze-

fsınet ~rlm.,, sulh pwini i,eri almıya ,allflyor. rinc yapdmlfhr. 

"Boşanma veya ayrılık vukuunda, 
hlkim ana ve babayı dinledikten son. 
ra hakkı velayetin kullanılmasına ve 
ana ve baba ile çocuklar arasındaki 
§ahsi münasebetlere dair iktiza cd n 
tedbirleri ittihaz eyler." 

Görülüyor k1 ne yaş, ne de ka \'e· 

ya erkek olma, kanunen çocuğun a
na veya babaya bırakılmasına tesir 
etmez. ~ la&ıu bir an cluraklayıp --------------------------------------------.. _ ~evaın etmtntir: Hepimiz biliriz ki, boşanma Ue ka. 
n kO<'alık ortadan kalkar. Bu ı,an ko
calığın ortadan kalkması, \'eUiyet hak 

lbellllı.Qıı Yahatbnin neticelerinden ç,ok 
8toYadtn Qın, Kıynıetll arkada.,nn Dr. 
'-t.ııa ovtç•ı tektar sel&mlamak fır. 
la llaenııa "'-ıhar oldufumdan bllhas
OldQh nııum. Kendlsini, her zaman 
-._ .... ~ı, neşeu ve müşterek dava
da h..~ fevkaJi.de meyyal bir hal. 

~'"IU1llll.,. 
hc1ıı.o Ula tbertne Bqvekll Dr. 8t.o • 
~ lıı~ 11~ll bir tebessüm Ue İs -
gQJ ntıne ieşekkür etmiş ve ''sev 
1n1ş~on ~lir ederim,, de. 
' lsrneı 
"- Lı&ıtt s6zttne devam ederek: 

~blttn Bıaıkan Antantı, bu defa dahi 
t._ ~ lbQVaffak oldn~ veçhDe, 
~Yet.e ettedir ve umumi sulhttn en 
bc11p 8 llylk ve en mU81;ekar bd
llQQı. q &rıl&§nıa Deride Balkanlarda 
~relerini vermekte berdevam 

~· 
~ ~!'ada kabineye, Partime ve bti 

e ~·W~l-kosJa.,._ uıundugüm · Türkiye • :l'u 
~ dostluğu Ttlrldyede lzamf 
trr. lfatta \'e heyeeaıı De karşılamm,_ 
lete ~ ılındı bile yUzlerinbde biz.. 
htt d beslediğiniz hararetli sem. 
' uynlarnım akislerini görUyo-,, 

tı.ı:::•:: Dr. Sto:vadlnovlç İsmet İn 
"-~ederek demiştir ki: 
il~ , ~Der nasıl mem-
~ gti)Uyorlar .'' 
~ İııöntt sözttne devamla de • 

.• ki: 
-nn-.. ~gQJ - auan 'Atinaya gidiyorum. 

~e ~ ~kada,mı Dr. Stoyadfnovlç 
tttş"-ad"•-htikte Yunanlı dostlannuzı 'l'te ...... 
"et :: hareket zamanı gelmişti. İs
~ha Ölıil blittin Yugoslav matbu

.. _ "i~: 
lbf aeıı-~!oslavya matbuatma ııwnl. 
-....... ~ tebliğ ediniz.,, dedi. 

30 Bin Kişi Bir Tek 
Nefes Kesilmiş 
Onları Dinliyor 

[ YAZAN: Sabiha Zekerıqa 1 
Pari•, 18, MAYIS: 

3 0,000 kitilik yusyuvarlak 
bir aalon. Sahnenin kar-

tısında, bulut ıibi aerilmit aan
dalyelerin üzerinde inaanlar 
karınca ıibi kaynqıyor. Ke
narlarda, küçük localarda Yer
li ve ecnebi muhbirler yer al. 
mıtlar ••• Anfiteatr ıibi kat kat 
yükselen rahlelerin üzeri inıan 
dolu •• Paradide ayakta biribir
lerinin omuzlarından uzanan 
bqlar, yüzlerce, binlerce, ıöz. 
leri karartacak kadar çok in-
aan batlan. 

Sahnede hatipler yer abnlf ... 

dinlemek, damarlardaki kanı da • 
marlan pa.tlatacak kadar harekete 
getirmeğe klfidir ... 

Rlcardo Urando kon119uyor ... 
Gözlerinizin öniinden, başları de • 
Unmi,, gözleri patlamılJ, burunla -
n kopmUf, minimini vUcutleri yUz· 
lerce yara almlf, analarının kuca
ğında meme emerken ölmüş ma· 
sum İspanyol çocuklan geçiyor. Bu 
matemli baıbanm, ölen çocuklara 
karşı duyduğu heyecan, 30,000 ki· 
şinin heyecanı ile bif}eşiyor. Yer 
ayaklanmzm altından kaçıyor gi • 
bidir. 

Yol için 
Bes Yıll ık 

Basque'dan gelen İspanyol mW'ah
hası Ricardo Urando, Katalonya 

- murahhası Jordi Benejam, Halk 

R icarcıo Uran<1o anlatıyor ... 
Sekiz yaşındaki çocu.klarile 

beraber siperlere kotan cesur İs • 
pa.ny~ kadınlan, milli istiklllleri· 
ni korumak için çocuğuna varm -
caya kadar hel'IJeyini feda eden, 
kahraman milletin kadınlan siper· 
lerde dövn.Uyorlar .. F&fist tayya
relerin yerlere serdift yüzlerle, bin 
lerıe ananın kanlı ıı8.flarile karii 
kar,ıyaauuz ... Sokakları bir baftaD 
bir b8.f8. tutan genç, ihtiyar, binler 
le inaan.· kemik parçalan halinde 
yatıyor... Ufuklarda tayyareler, 
düşınl\11 tayyareleri, dünyayı ate
şe vermek için Pirenenin tlzerinde 
uçan, zulmün, vah,etin kanatlı bay 
ku9Ian uçuyor ... 

1 

Program 
~ledf 

' Ye, bu yıldan itibaren yol iş-
tft :. daha fazla ehemmiyet verecek ·ou 
blt p lllakaatıa hazırlanan bet yıl -
p~lranı kat'i şeklinJ almıştır. Bu 
btıtsea·llıa göre, belediye, her sene 
bu Pa lllden 200 bin lira ayıracak ve 

'Stıı 'ta.Yr. Yol işine tahsis edecektir. 
ISe bu. caddeler asfalt dö~n.mesi 
t-ıı le!ıeki programa almmıştır. >.. 
~ dötenecek yollar için müteh&8818 
~ ı.u. tenıaaa bqlanmiftır. nk ola-
~u c ili caddesi döşenecektir. 

~t 1~eden aonra ufalta çevrile
teabtt edilmektedir. 

Sovyet Elçlsl 

4nlcaraya Gitti 
~elki 
~ a ıtın •ehrimlze gelen Sov-
~k~annı yeni Ankara elçisi B. 
''hy dUn akpmkl ekspresle An· 
1 l'enı rltını,ı1r. 
•tttUrk elçi bugünlerde Relılcilmhur 
"'lttın tara.tından kabul olunacak 

atnanıesini takdim edecektir. 

Cephesi hatipleri, İspanya terefine 
yapılan bu içtimada, heyecanlannı 
dökmek için nöbet bekliyorlar .... 
1ki kişi, güçlükle taşıyabildikleri İs 
panyol bayrağını sahnenin önün -
de hürmetle tutuyorlar... Salonun 
yuayuvarlak her cephesi İspanyol, 
Fransız bayraklarile süslenmiş .... 
MUjik lspanyol marşını çalıyor, 
30,000 kişi ayakta, 30,000 ağız bir 
nefes gibi milli kurtuluş için çar
p11Jan milletin m&.rlJmI büyük bir 
aşkla okuyor. 
lçtimaın reisi konu§Uyor... He

men bir senedenberi İspanya 
topraklan üzerinde geçen facia • 
nm billnçosunu yapıyor. Söz 
Basque murahhasmdadır... 30,000 
qinin ~l p.kırtısı, candan, yürek
ten gelen hurra sesleri, salonun ta
vanında derin, lnaana dehtet ve • 
ren uğultular yapıyor... Otuz bin 
ldtl ayakta bir nefes gibi, bir tek 
1ee gibi duvarlan delerek, alevler 
içinde yanan lapanyaya uaamyor 
pbidlr. 

B ir 1enellk uabm, bir aenellk 
kanlı, atefli bir cldıalin i· 

çinde, bir deri, bir kemik kalmlf, 
Buque milletinin heyecanlarım 
Fransız topraklarma getiren, ince, 
esmer, küçük bir adam konuşu· 
yor. 16 Y&fmda oğlunu siperlerde 
kaybeden bu baba.nm ağımdan h
panyanm faciasını, asrrlarm tari -
hinde az görülen bu vahşet dramım 

Muazzam san'at Abideleri, bqı 
kopmu, heykeller gibi, difleri dö
kUlmu, iskeletler gibi, gözlerinizin 
kıa.rşısmda sırıtıyor ... Yıkılmıf sa • 
raylar, yanmı:ş, kUı1 olın°' mabet
ler, bUtiin bir tarih, bütün bir ma· 
zl, bir harabe halinde ... 

Bu eaki muazzam Abidelerin U. 
yığınlan arasında kadın, erkek 
yan;rana bir ordu gibi dizilmiş ölü
ler yatıyor. ispanya, alevler için· 
de yanıyor, fspanya kan ağlıyor. 
Rlc&rdo Urando•nun acıklı le8l, bel 
ki mezara girmiyen kendi c;ocufu· 
nun, bütün lçanyayı bir mezarlık 
hıallne getiren tspanyol kurbanla.rl• 
nm ölüm Dıal°fmr çalıyor ... 

30,000 ~I ayaktadır.... 30,000 
kalp çarpıyor ... Pasyonerya., bUtiln 
bu kahramanlığın bir sembolU gi
bi, ağızlardan hürmetle, heyecan· 
la, ço,kun bir dalga gibi tafıyor. 
Basque'dan gelen hatibi alklflıyan 
avuçlar kıpkırmızıdır. Bayrafr ta
şıyanlar ntsbet detlftirlyar ... Müsik 

kmm kullanılması lwsusunda 
bazı değl§lkllklere yol ~ar. 
Ana gene ana, baba da ge. 
ne babadır. Böyle olmakla be. 
raber, boşanan kan koca artık ço
cuklanna müştereken bakamazlar. 
Çünkü bir araya gelip beraberce mu
za.kere edemeiler. Buna imkan yok. 
tur. Demek oluyor ki, yeni bir \'8Zİ• 
yet ortaya çıkıyor. Çocuklar üzerin
deki veliyet hakkı anaya mı, yoksa 
babaya mı verilecek? Yani, çocuklar 
kanda mı, yoksa kocada mı kala • 
cak ! Terbiyeleri ile kim meşgul ola
cak? Ha.kim, çocuktan hangi t:arahn 
daha i)i terbiye etmesi ve bakmur 
kabU olduğunu t:akdir eder ve ona 
göre karanın \•erir. Bizim kaııunu
muzuo gaye.si, çocuklann ana \'e ha. 
balarnıın bopnmalanndan en az m
rar görmeleridir. Çocukların menfa
ati bqta gelir. 

OlümJen ıü' kurtarılan Bak ~klan .• 

AhlAkının kötülUğU dolayıslle fena 
yola Mwketmesi, fena terbiye \'erme. 
si ihtimali olan tarafa, tabiidir ki h&
kim çocuğu \'eremez. hk terbiye en 
esaslı iştir. Ahlaksız bir ana çocuğu. 
nu a.JıJAksız yetiştlrebUir. Ayya., hir 
babanın yanmda ise, küçük iğrenç bir 
hayata ufak ya..5mda phit olur. Her 
iki hal de çocuğun alıliıkma fena te.. 
sirler yapabilir. Bu \"8.Ziyetlerde hl. 
kim çocup daha 1)1 bakabilecek ta
raf hangisi ise ona \'erir. 

lçanyol marşını çalıyor. Katalonya bütün insaniyetten bir Fakat hazan da, kan veya koea, 
çocaklanna ayni derecede ihtimam 
edebilecek kabWyette olurlar. Bu va. 
ziyet karşısmda hiklm nasıl karar 
vermelidir!' Ki.kim, blr~k noktalan 
gözönttnde tutar. Meseli, çocuklarm 
yaşlannı, davada hangi tarafm hakir 
veya kabahatli olduğunu, batta her 
birinin aile.si efradına nnncaya ka
dar tetkik eder. 

K ahraman Katalonyanm mu
rahhası Jordi Benejam kür

südedir.. Ayaklar yerlere vuru • 
yor .. Sa.ion ba.Şmıza yıkılacak gibi
dir .. Katalonya ... İspanyol kurtu
luşunun bu belkemlği ... , Ayakta 
duran Ptrisi, coşturmak için en 
kuvvetli bir eksir gibi... Hatibe 
söz vermiyorlar .. Kataıonya çığlık
ları, belki de Notrda.mnı kubbele. 
rinde akaediyor. 

Jordi Benejam değil, bir volkan 
gibi ate, keailmlf Katalonya konu
,uyor ... Kataıonyaljarm lel&mla • 

rmı Franaaıım çocuklarma getlrl • 
yor. Hürriyet için çarpıpn mllle • 
tin, hürriyete tapan millete, esaret 
zincirlerine ıirmemek içhı yaptıtı 
mücadeleyi anlatıyor. An&rJlzmi 
ayUlandıran fa,18t kumandanlara 

haber veriyor ... Kataıonya, tapan •. 
ya iatiklllini, demokruiyt, hihTI • 
yeti kurtarmak için, icap edene, 
son çocuğumuza kadar hepeini ve
recektir. Anartlm defll, Troçkizm 
değl, en büyük emperyalizmin top 
lu kuvveti dahi, bir duvar gibi .uı. 
mün önüne cllldien bu he)'eeaııı sön 
düremiyecek, DUenwı Madride ıt· 
remiyecektlr. Katalonya, bütün bir 
le,en tspanya ile bera.ber ytlrtıye • 
cektir. Madrlt, Bllbao, Duraıo, Ja. 
panyanm her '8hrl, her kÖfeBi bir 
kahramanlık A.bldesidir. Kataıonya 
'>u lbidelertn bekçlaldlr. 

K atalonya siperlerinin arka • 
amda an&l°flzm ihtlWi oldu 

ğunu söyliyenler yalan söylilyor -
lar ... Bu Katalonyada hiç bir dia
aiplin ve nizamı kabul etmiyen bir 
avuç &el'lerinin, fqizm ve Troç • 
kimı prokanolarlle blrleemeai • 
dir. Katalonyanm isyanı değildir. 

şey istiyor ... Hür yaşamak için do
ğan İspanyolun, hürriyet savaşı • 
na, istiklll savaşma yardım dili -
yor ... 

Herkes ayaktadır. Parla ayakta
dır. Bayrağı taşıyanlar, nöbet de
ğiştiriyor, Müzik Marseyyezi çalı
yor .. Enternasyonali çalıyor.. 30 
bin ağız birden, 30 bin kalbin heye
canlarını döküyor.. Bu yanardağ 
gibi patlıyan heyecanın içinde in • 
sanlar kayboluyor. Sesler, İspanya 
da cançekifenlerin matemini, hür
riyetin, istiklllin aşkmı Ufliyen 
se.sler, bıulutlarm arasından yanan 

İspanyaya bUtUn insaniyetin kula
ğına varacak kadar kuvvetle yük -
seli yor, 

(Bu, sadece Pariste, İspanya te· 
refine yapılan bir içtimadır .... ) 

Okuyucu 
Mektubu 

' 

Bazı istisnai haller de vardır. Me. 
seli, memedeki çocuğu h&klm herhaL 
de anasma bırakmalıdır. Çünkü, ktl· 
çüğtln gerek sıhhat ve gerek bakım 
noktasnıdaa anasına ihtlyacı ,.ardır. 

Eğer çocuklar birden fa.Zla ise, va
ziyete göre, hi.kim, bu ~culdan bir 
ve)' bl.rkaçım babaya ve dlğerlerinl 
de anaya verebilir. Çocuk hangi ta. 
rafa verllınlşM, \•elAyet, haklmu 
yalnız o taraf kullanablllr. Bununla 
beraber, mesell çocuklara ait sanat 
intihabı gibi, pek mühim meselelerde, 
hiklm kan kocanın müşterek reyi De 
hareket edilmMlne karar verebilir. 

Fakat §UDU da ftaret edeyim ki, 
~uk kime verilirse verilsin, diğer 
taraf onu göreblllr. Bir baba veya a
nayı çocuğundan biç bir kuwet ayı-

lznikte Ortamelctep Açılmuı ramaz. Ha.kim karannda, haftada ka§ 
lıteniyor kere ve ne suretle ana veya bahanm 

yavrusunu ziyaret edebUeceğlnl açık 
lznikte Beyler mahallesinde Ben- bir Jlwı De bDcllrlr. Bunwıla bera. 

diye sokağında 1 numaralı evde h- her ahliksızlığr mahkemede sabit o
nik ilk okul mezunlarından Naciye lan baba veya ananm çocuklannı zl. 
Tuner imzasiyle aldığımız bir mek- yaret etme1lni hi.kim menedebilir. 
tupta deniliyor ki: lımail Kemal ELB/R 

(tstanbul Barosunda Avukat) 
"- Kazamızda orta okul olmadığı '!!':-:"'....,.~~~ ..... ~~----:s:s 

lçbı tahsillmize devam edemiyonız. Sümer Bank Umum MüJürii 
tık mektebi bitiren arkadaşlarımızla buraya geliyor 
beraber ort4L mektebe girmek arzu- tzmirde tetkiklerde bulunmakta o-
sundayız. Fakat mektepsizlik yUzün- lan Sümerbank umumi müdilrU a 
den bu arzumuzu yerine getiremiyo- Nurullah Sümer yann buraya gele • 
ruz. İznikte bir orta mektep açılma- cek, birkaç gün sonra da KarabOke 
m için allkadar makamların nazan giderek kurulmakta olan demir fab. 
dikkatini çekmenizi bilhassa rica e- rikalarımızm inşaat faallyGtlni tef. 
deriz." tiş edecektir. 
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DUNKU 
( 

MiLLI KUME MACLARI 

Fenerbahçe ile 
--

Arasında Dün 
Güneş 

Yapllan 

··········--
Dünkü 

Fener 

Güneş 

Maçı Fener 4-2 Kazandı Maç1ndan 

Resimler 
( Yazan : Eıref Şefik J 

D tın Fener stadına toplanmış 
altr, yedi bin seyirci önilnde 

Fenerbahçeliler GUneş takımını 
4-2 mağlup ettiler. Maçın tafsi!A
tma girmeden evvel, oyunun mu
kadderatı üstünde mühim tesirler 
yapan hAdfBeleri, ehemmlyetleri sı 
rasile yazmayı, müsabakanın neti
cesi ve cereyani bakımından lüzum 
lu görüyorum. 

Malflm ya, bilahssa bizde bir fut 
bol maçının mukadderatına her za 
man oyuncular hA.kim değillerdir. 
Çok defalar oyundan ve oyunculuk 
tan b~ka sebeplerin maçların ta
lihini değiştirdiğine şahit olmuşuk 
tur ... Güneşin mağlllbiyeti ile niha
yetlenen dUnkU karşılaşma da, ikin 
el tertibe dahil olanlardandır. 

On beşinci dakikada GUneşin ilk 
go1ü kaydedildikten sonra maçın 

neticesini tayin edecek sebeplerin 
en b~ıcası hakemin kalbine yer -
leşmiş oldu. Bu ilk Güneş golünün 
a vta çıkan bir topun içeriye çev -
rilmesile elde edildiği şekilde Fe -
rıer itirazt, hakem Sadi Karsanın 
dimağında maçın !!Onuna kadar sl 
linemlyecek bir izi, yani birinci go 
ıu ödemek arzusunu yerleştirmiş 
oldu. O dakikadan ııonra, seyirci -
terin bile bazan güldükleri yanlış 
kararlar hep o sabit fikrin tesirile 
veriliyordu. 

Hakemin bu haTeU rnhiyesinl 
bizim gibi, oyuncular da hissetmiş 
olacaklar ki, bazan favlll yapan ta 
raf, topu kaparak aksine kullanı -
yor, hakem de seıı çıkaramryordu. 
Hülasa, maç sonuna kadar böyle 
idare edildi. 
MAÇIN TAFSİLATI 

H akemin düdüğile talmnlu 
şu şekilde dizildiler: 

,. Fenerbahçeliler: Hüsamettln -
Sedat, Lebip - Cevat, Angelides, 
Reşat - Niyazi, Naci, Namık, E
ııat, Fikret. -· 

, Milli Küme 

Güneşliler: Cihat - Faruk, Re
şat - İsmail, Rızp., Yusuf - Me • 
lih, Salahaddin, Necdet, Rabü, En
ver. 

Oyunun on dakikasında Fenerli 
ler topu ayaklarında fazla tutarak 
oynadılar. Buna mukabil Güneşli
ler uzun pularla mukabeleye gay
ret ediyorlardı. Güneşin sağ açığı · 
ile açtığı hücumlar Fener nısıf Ba

hasma kadar geçiyordu. Fakat sol 
tarafı gevşek ve Rebil açık

la anl~amıyordu. Ortadan hücum 
!arda Salahaddin ile Necdet çalış
kan ve topu iyi kullanan şekilde 
gözükttiler. 

On beşinci dakikaya kadar müte 
vazin ve seri bir halde devam eden 
oyunun ilk golünü Güneşliler yap " 
trlar. 
GOLLER 

N ecdetten ııağ açık Melihe ka 
dar uzanan topu Melih ıs

ka geçtikten sonra çizgi üstünden 
çevirdi. Rabiiye gelen top Necde
te doğru gitti. Necdet yeti§iP ilk 
sayıyı kaydetti. Hakemin fikrinde 
dışarı çıktığı halde içeri çevrildiği 
'üphesini uyandıran ve maçın mu 
kadderatı füıtUnde esas rolil oyni
yan gol bu goldür. Güneşin golün 
den ııonra Fenerbahçelilerin muka
bil hücumları mütereddit ilerledi
ği için rakip muavin hattında ve- · 
ya müdaf a.asmda kesiliyordu. GU
ne~diler sayılarını artırmak üzere 
teşebbüs ettikleri uzun paslı hll • 
cumlarm sağ taraftan olanlarında 
tehditkar vaziyetler elde edebiliyor 
lardı. / 

Soldan açtıktan hücumlarda. lst, 
Rabiinin ekseriya epey geri kalma 
ıı ve yeni sol a.çrğm her aldığı to
pu durdurması yüzünden tehlikeli 
olamıyorlardı. 

Otuz yedinci dakikada GUnef ka 
lesini iyice saran Fener mühacim

(Arkası 10 uncuda) 

Maçlarının 

Puvan Vaziyeti 
rakımlar Maç Galip Berabere MağlO.p Attıtf Yedlfl PuV&T 

Gol Gol 

3eşikt&f 11 5 4: 2 20 14: 25 

'i'ener 10 6 2 2 26 H 24: 

:T. Birliği 11 5 1 5 22 19 22 

'). Spor 12 4 2 6 27 40 22 

1alatasaray 8 5 3 - 25 16 21 

Uç ok 14 2 3 9 26 41 21 

\. GücU 11 3 2 e 22 30 19 

'";\ines g 4 1 4 24 18 18 

r 

Maçın heyecanlı tlakikalanntlan bir eıt6tantane .. 

Dünkü lzmi r Maçında 
Üçok Takımı 6 • 3 

Doğanspora Galip Geldi 

Kaleci lıurtanyor 

Şeref Stadında 

Yağ Güreıleri 
Beşiktaş Şeref stadında yağ gil

re§lerine dUn de devam edilmişitr. 
Kalabalık bir seyirci önünde de -
vam eden gllre§ler çok çetin olmuır 

tur. 

lztnir, 30 (A.A.) - Millt küme 
karşılaşmalarından Uçok - Doğan
•por maçı buglin Yapıldı. Sahada az 
seyirci vardı. Hakem İzmir bölge • 
l!linden Şahabın idaresile sahaya çı 

kan takımlar aşağı, Yllkan her zaman 
ki kadrolarında idiler. 

Oyuna 17 yi 15 geçe Üçok başla
dı. tık devrede her iki takım da düz 
gün bir oyun gösteremediler. 
Doğanspor 15 ve 19 uncu dakilra 

!arda biri penaltıdan olmak üzere 
iki gol yaptı. Buna Üçok 18 inci 
dakikada Adil, 33 üncü dakikada 
Sait ve 36 mcı dakikada Saim va. 
sıtasile üç sayı ile mukabele ede
rek devreyi 3 • 2 bitirdi. 

İkinci devrede Üçok daha iyi ,.,y. 
nadı ve 45 dakikanm 30 dakikası 
tek kale halinde hlkimiyeti altın
da. geçti. Oyunun başlangıcından 
itibaren Üçok forları Doğanspor 
kalesi önilnde yerleştiler. üc:üncU 
dakikada Adnan Saide favul yaptL 
Sait 18 lik çizgi dışından sıkı bir 
şiltle topu dördüncü defa Doğan-
8por ağlarına taktı. 

Dokuzuncu dakikada Adil uzak 
tan çektiği bir şiltle Üçokun be • 
şlnci golünü kaydetti. Doğansopr 
bunda.n sonra sert bir oyun tatbi
kma başladı. 

Oyuncular mütemadiyen yer de
ğieiyorlardı. 

29 uncu dakikada Adil Uc;olrun 
altmcı golünü de kaydetti. 

Oyun üçe karşı altı sayı ile Oço. 
kun galiltıi.yetile neticelendi. 

Dünkü 

Beşiktaş Klübünüll 

Kongresi 
Beşiktaş jimnastik klübUnftn --
'k .. · l k · dun" Jdil nelı muessıs er ongresı, • 

bün Akaretlerdeki lokalinde yapddJ. 
Kongreye Sami Karayel Başkan 9'I 

çildi. İdare heyetinin idari, m.ali vt 
inşaat raporları, sportif faaliyet vl 
klübün bugünkü ilerleyişi üzerin: 
münakaşalar yapılarak tasvip ed • 
di. Daha bazı kararlardan sonr6 
ikinci toplantının Haziranm 13 uıı
de yapılması kararile dünkü toP •, 
lantıya nihayet verildi. 

ADAPAZARINDA 
'.Adapazarı, 30 (A.A.) - ~it:. 

en kuvvetli takımı olan AkyeŞil 
Adapazan takımının Ada saha.sırı· 

. "' da yaptıkları maç çok teınız 
heyecanlı oldu. Takımlar sayı Y~ 
pamadtlar, sıfır sıfıra berabe 
kaldılar. 

Dünkü atletizm mÜ•abakalannclan bir görünÜf·• 
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Meraklı ve Eğlenceli /-Kahkaha Kö§eSİ · 

Ağaçkakanın Son 
'Ötüıü 

Vaktile bülbül, kuşların en guzel 

Şeyler 

Yalancı 

Kar 

seslisi değil, en sessizi idL Fakat tüy Bilirsiniz ki, sinemada her gördil· 
leri bugünkünden ıbin kere daha gü - ğünüz ,,ey sahici değildir. Meseli ha· 
zeldi. Bütün kuşlar onun güzelliğine zan filmlerde her tarafı beyaz kar • 
imrenirlerdi. Hele "Ağaçkakan, bül· larla örtülü görürsünüz. Sakın bun. 
bülü bütün ku§lardan fazlıa kıskanırdı 1 

lan sahici kar sanmayınız. Filmler 

Çay mı, Kahve mi? 
Müşteri-Garson kaçı 

a para bu? 
o 

Garson - Bayım, siz 
çay mı içtiniz, yoksa 
kahve mi! 
Müşteri - Ne çayı, 

ne kahvesi, katran gibi bir şey içtim. 
Ne olduğu belli değil .. 

Garson - Kahvedir bayım, çay 
katrana benzemez, daha ziyade lamba 
gazı kokar da ... 

Çünkü onun tüyleri hiç güzel değildi. en çok yamı çevrilir. Halbuki yazın • 

Baştan başa kurşuni siyah bir rengi kar yağmaz. Sinemacılar bım.a bir yol _ Birin içinde beş bulunur mu? 
vardı. Fakat .sesi çok tatlıydı. Duyan düşünmüşler ve şunu bulmuşlar: FQ.. _ Tabü bulunmaz. 

hayran olurdu. toğrafta en çok kara benziyen UCY - Bilemedin, bulum.D'. 
Bir gün bülbül onun .şarkısını duy- nedir? Soda, tuz, şeker ..• Onlar da _ Ca.nım hiç birin içinde beş olur 

d u. Sesine bayıldı. Hemen uçup ya - tutmuş, filmin alınacağı yerlere soda mu? 

nına gitti ve: serpmişler. Sodayı anneleriniz çama- _ Olur ya ... Olmaz mı? Bir çora-
- Ah Ağaçkakan ne güzel sesin şır yıkarken kullanır, soda parçalan- bm içinde beş parmak yok mu? 

var senin .. Böyle ~.ses iç~ dünya- nı ezip toz yaparsanız, siz de bu to- • 
da nem varsa verirdım, dedi zun kara ço_k benzediğini görürsünüz. 
Ağaçkakan - Nen varsa verir miy, niz. 

din? Bu güzel tüyleri de verir miy -

din? diye sordu. • 
1
. Uyk 

- Hepsini. Acayıp ır u 

Yüzünün Kirini Nerede 
Görecek.mit 

Fransu.ca öğretmeni talebeye "ay. 
na,, sözünü anlatmak istiyordu: 

TANm Çoculc· ilavesi 

Bı.LMECE ~,., 1 . . . . ~~~:; 

BULMACA 
No. 35 

Bu adamın elindeki dokuz balonun 
içinde, dokuz hece var. Aşağıda da 
halka halka olmuş bir zincir görüyor 
sunuz. Herheceyi bu hallmlardan bi
rine koyacaksınız. Fakat heceleri öy- ' 
le sıraJamalrsmrz ki, birinci halkada
ki hece ile ikincideki bir söz olsun, 
ikincidekiyle üçüncüdeki başka bir 
söz, ve böylece üçüncü ile dördüncü, 
dördüncü ile beşinci, beşinci ile altın
cı v.s .... 

Sonuna kadar her hece hem ken .. 
- - Oyle ise al sesimi, ver güzel tüy- İtalyan köylerinden birinde yaşı - - Yüzünüzü yıkadıktan sonra i-

yi~e ~emizlenmiş mi, temizlenmemiş dind:~ so~rak~ hem de kendinden ev-
mı dıye neye bakarsınız? velkı ıle bırleşınce birer kelime mey-

ön sıralardan bir talebe JLtıldı: ~~na ge~irsin. Şu halde her kelime 

terini .. ~. Fakat bırak senin giizel t~y- yan on dört yaşında bir erkek çocu
lerinin içinde son bir defa güzel gii - ğun garip bir uyuyuşu var. Dünya
zel öteyim. da şimdiye kadar bu kadar acaip bir 

Bülbül buna da razı oldu. Gürel uyuma gören olmamıştır. _ Havluya... Çözüleri bize gönderiniz, kazanan-
tüylerini verdi. Ağaçkakan onları tak · Bu çocuk çok sinirlidir. Güçlükle. • ıann adlarını 36 mcı sayımızda bil-

ıkı hccelı olacaktır. 

tı kuşandı. Sonra ona sesini verme • uyur. Uyuduktan sonra bir türlü ra- A _ Ogvlum niye 
0 

köpegvin direcek ve kendilerine kıymetli hedi .. 
d ·· b' d fa en gu" 1 şar nne • w 

en on~? so~ ır e • ze .. • hat yatmaz. öteye beriye döner du- kuyruğunu çekiyorsun, yazık değil yeler verecegiz. 
kısını soyledi. Hem sesı, hem de tUy · ., r·------------111ıo 
l · ·· ı d' k d böbürl ·p rur. Buraya kadar olan şeyler her za- mı 7.avaUı hayvana. 
en guze , ıye o a ar enı Ço k Ben o un kuyruğunu 

tliylerini kabarttı ki, bülbülden çok man görülebilir. İşin tuhafı bundan c:u - n 
büyük bir kuş oldu. sonra 'başlıyor. Çocuk öteye beriye çek~ıyonıı:n, yalnız tutuyorıım. O ;;;;;;;. ii AN 

d .. k .. b ı 1 ı kendı çekıyor. lşte .o günden beri bülbülün sesi, oner en once azı. an 8?1 maz şey er 
i\ğaçkakanm tüyleri güzel ve Ağaç • mmldanır. 8_?~ra bırdenıbre ya fra.n. 
kakan bülbülden daha büyüktür. sızca, ya latınce, yahut ta rumca 

konuşmıya başlar. Hem de mükem-

• ÇOCUK KLÜBÜ 
- Annem, babamın eski kömlck-

lSlM: 

32 N maralı Bilmece- 1 me1 bir f~ansızca veya. ıııunc~ ile ... 
U Halbı:ıkı çocuk kendı ana lısanı o-

Ierini keser keser bana mendil yapar. 
-- Bu bir şey mi? Benim annem 1 

benim eski mendiHerimi birlc.ştirip l 
babama gömlek yapar. • 

MEKTEP ve No: 
......................... , 

• • 
mızın Çözüsü: 

Adam, kendisine verilen 12 mavi 
çizgini.İl altı atnesinden, bir altı kö -
şeli ~ekil yapmış. Sonra bu altı köşe
li şekli elindeki diğer altı çiıgiyle tu
tup 6 mUsavi . üç köşeye ayırmış. 

Ja.n italyancadan başka bir dil biL 
me.?. ömründe hiçbir ?.aman .ne fran
sırea, :ne Jitince, ne de rıımca öğ. 

renmiş değildir. 

Bunun için uyandığı vakit bu dil
lerde bir tek söz anlamaz. Doktorlar 
bu garip dil bilmeyi uzun uzun tetkik 

MEMLEKET: 
ADRES: 

Bu kuponu doldurup bize yolla
ymı:z. Mukabilinde gönderccefimiz 
ha kartını alır almu Tan Çocuk 
kliibünün hası olursunuz. 

etmişler, fakat bir türlü neden ileri 
geldiğini anlıyamamışlardır. Hepsi de 1 
bunun şimdiye kadar görülmemiş 
yepyeni bir şey olduğunu söylüyor - ı \.,... ___________ _ 
larmış. 

33 Numaralı Bil!mecemizden Hediye Kazananlar: 
33 Numaralı mecmuamızdaki bul

macayı doğru halledenlerden hediye 
kazananların listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar: 
Bakırköy Akşam kız sanat okulun 

aa 696 N. Tunçel, Üsküdar kız sanat 
okulunda 85 Devrim, Erenköy kız Ji
sesi 774 Ihsan Ceylan, Erenköy 4 

Uncü .ilkokulda 22 Nükhet Müfit Se
zer, Karagümrük 27 inci okulda 70 

.Mualla Kurç. 
Birer saç tarağı kazananlar: 

Gelenbevi ortaokulunda 53 Bur -
han, Fatih Sinanağa Dersnazın so -
kak 5 numarada Hayrünnisa, Unka

panı Tepebaşı çıkm&Zı 35 numarada 
Fikret. Suadiye 38 inci okul 210 TI
ban, Pertevniyal lisesi 195 Cahit Ol
cay. 

Birer albOm lrazananlftT': 
Efiziz Mustafapap mahallesi ·8 na 

marada mütekait Cevdet vasıtasile A 1 Eliıiz Marangoz Hilmi oğlu Halis Er tep Adliye yanında Doğruluk yıazıevl 
li Rıza, Yalvaç ortaokulunda 132 Ali · doğan, Tekirdağ Ahmetbey bayırın- va.sıtasile S. N . Yeşilova, Avvahkta 
Rıza Bilgiç, Ankar.a Bendderesi Po- da 45 numarada Mustafa Ünden. Es- belediye karşısında berber çırağı HH
latlı bahçe karşısında 395 numarada kişchir İstasyon arkası caddesi Hoş- mi Yücel, Adana Simsar Hilmi mu
Ali kızı Nurten, Tokat 8 inci kor. lv. nudiye mahallesi 19 numarada. Ma- hasibi Enver oğlu Jğuz, Elaziz orta 
da Şeref Akkayu, İstanbul Şehzade- cit, Afyon Karahisar Mecidiye 4 ün- okulunda. 1020 Mahmut, Elaziz Orta 
başı Kırkçeşme mahallesi Atatürk cü sokak 20. A. numarada tnuer Türk okulunda 1078 Mesrure Ünlü, Gazi-
caddesi 123 numaM.da Feyzi Gökçen, men antcp Amerikan hastanesinde Ka • 
Ankara Atatürk ilkokulunda 110 Ali Birer kart kazananlar: mil Esen, Ankara Hamamönü Ak· 
Özkay, İzmir Göztepe Mııtırlı caddesi Konya 'farla mahallesinde 12 nu- baş mahallesi Akbaş sokak 15 - 19 
336 unmarada Özgen Gökre Bursa d T k G l tal A k • • .. -s ' marada Adnan Uykur Konya askeri numara a arı · a a ı, n ara 
kız lısesı 362 Yucel · ' D ı 'Ik k l 298 M" · • · ort.amektep .hesap işyan Mesut oğlu . um upınar ı o u u u3gan 

. . . • Benli, Tekirdağ Süleyrnanpa.şa oku-Birer büyük oyuncak kazananlar
Maraş SalMrya okulu 199 OsmaQ, 

İzmir Alsancak Yenigün sokak 28 
numarada telgrafçı Hilmi kardeşi Mu 
.zaffer, Ankara askeri fabrikalarda 
g-d. sanat sitajyerlerinden 52 Kemal, 
Elaziz Bölilkemini %ade Vahap öziş, 
Burdur P. T. T. müfettişi kızı Neri-
man. 

Birer kUcilk oyunc.ak kazananlar: 
lstanbul Beşiktafta Hatioe GUMel, 

Hıkmet, Gazıantep Gazı Mustafa Ke- : lu d nAo F d Ü k.'d Alt n a vs er ane. s u ar u-
ma! okulunda 310 Nurettin Atalay, nizade Sırma perde ıı numarada 
Eskişehir P. T . T. memuru Kazım, 

Düzce Cedidiye hama.ilesinde Kara
kol yanında 8 numarada Celil Os -
rnancık, lzmit denizyolunda 225 Bii
lent Uğuz, Elaziz 6 mcı nkokuld& 258 
Nezahat Ağar, İstanbul Uzunçarşı 
başında Atiki-brahimpaşa mahalle : 
sinde G numarada Hilmiye. Gaziaıı-

Hikmet, Bursa Hocaalizade ma • 
hallesi kız enstitüsü karşı.smda 5 nu· 
marada Hasan, İstanbul Ni.şanta" 
Tesvikive Söifötlü sokak 67 numara
da Nedret Akdemir, Ankara Maarif 
Vekaleti Faik Doğan oğlu Sel~uk Ay 
tan, Yamncada Muhtar SUleym.aa 
oğlu HUaeyin AVDL 

, \ı, 
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Bir zamanlar Japon köylerinden 
birinde ihtiyar bir kan koca 

yaşamakta idi Adam odtincuydu. 
Her gün evlerinin yakınındaki dağ -
dan odun kesip satardı. Kadın da 
evde yalnız başına kalır, yemek pişı
rir, kocasına bakardı. 

MASAL: • 

SEFTALiCIK 
1 

'T ANm Cocıııık l\l~eai 

ma o dinlemedi. Cücelerin en büyük 
gemilerine bu koca hazineyi yükle .. 
tip yola çıktı. 

Bu sefer hava pek güzeldi. Doğru 
Japonyaya yol aldılar. Ve çok geçme
den memlekete vardılar. İhtiyar o • 
duncu ile karısı biricik oğulları için 

!kisinin de karınları tok, gönülleri 
rahattı. Fakat bir dert içlerini ya
kıyordu: Hiç çocuklan olmamıştı. 

Zavallılar evlerini şenlendirecek, ö
mürlerine sevinç katacak bir yavru
ya hasret çeke çeke ihtiyarlamışlar
dı. 

· Şeftalicikle köpeği az gittiler üz 1 kulübelerinde ağlı ağlıya nerede ise 
gittiler. Dere, tepe, düz gittiler. Yol- gözleri kör olacakmış. Japon kıyıla
da bir eşeğe rastladılar: Eşek sordu: nna varan altın, elmas dolu geminin 

- Şeftalicik! Heybende ne var? pırıltısı herkesin gözünü kamaştırıp 
- Güzel çörekler ... Yer misin ve- dillerde dolaşınca onlar da meraka 

reyim?. düştüler. "Bu gelen kimdir acaba,, 

Bir gün oduncu yine dağa, kansı 
da teknesini alıp köyün yanından ge
çen derede çamaşır yıkamıya gitmiş 
ti. 

Eşek bundan pek memnun oldu. O diye oğulları gittiğindenberi ilk de
da beraber gelmiye karar verdi Üçü fa kulübelerinden çıktılar. Dettiz ke
yolda bir sülüne rastladılar. Şeft.a... narına gittiler. 
lici o.na da heybesindeki çöreklerden Şeftalicik kalabalığın içinde onlan 
vermek istedi. Bu, sülünün pek ho. görür görmez sevinç içinde hemen 

Bu dere köyün yambaşındanki dağ - ~- '~~ ".'ıl..J) ----.....~ şuna gitti. O da onlara katıldı. Gide karaya çıktı. OnJann ellerine sarıldı. 
dan· inerdi. Suları gümüş gibi parlak 1r gide nihayet deniz kenarına vardılar.. Artık oduncuyla karısının sevinci 
ve tertemizdi. Oduncunun karısı o Bir küçük geıni buldular. Sülün ha. ni siz düşününüz. Biricik oğullarına 
gün gümüş gibi sularda beklemediği gidiyordu. 1 vada uçtu. Öbürleri gemiye bindiler. kavu.ştulclarma mı sevinsinler, koca 
bir şey buldu: Gü?.el bir şeftali ... Kim O vakitler Japonya denizi açık_la- Fırtına, rüzgar demediler denize açıl hazineye sahip olduklarına mı? 
bilir dağdaki hangi ağaçtan kopup nndaki bir adada bir ta·kım cüceler Jılar. "Cüceler adası,, na vardılar. Bu hazine iki ihtiyarla oğullarını 
dereye düşmüştü. Sapının üstünde i- yaşarlardı. B~ cüceler~ başlar!~da Sül.. adanın her yanmda ~<:tu bütün ömürlerinde dünyanın en zen
'ki de. yaprağı vardı. boynuzları, ağızlarında msan dişıne .. 

1
W: v buld Öb"'rl ..,' gini yaptı. ŞeftAUiciğin zenginliği dil-

. h. li d·şı · ....:ı B cuce erın magarasmı u. u e.... . İhtiyar kadın eğilip şeftaliyi aldı. henzemıyen ze ır 1 en van.ıı. u . . . . lere destan oldu. Bu para ile memle-
.. ı ak·t k·t J ah·ıı m· e en yol gösterdi Şeftalıcık tunçtan . . . . . . K il b. lilrt k · · cuce er v ı va ı apon s 1 er: · ketıne bırrok ıyililcler yaptı Ve nıha-ocas e ır e yeme ıçın eve ge- . . . v • il v k sın zorlayın- ""' · 

tirdi. Fakat tam kesecekleri zaman akın edıp memleketı yagma edıyor- · sopas e magaran~ apı .. 1 
• yet güzel bir memleketin güzel bir 

. . . Jar, herkesi aç ve çıplak bırakıyor- cıa, kapı açılıverdi. Hepsı ıçenye dal-
şeftali kendı kendınc ortasından ya-

0 1 
·· ·· 1 · korku 

· l dı dılar. narı goren cuce erın -nldı. İçinden küçücük bir oğlan ço- ar · • · . .. . . . H 
. . "Şeftalicik" çocukluğunda bunlar- dan az kalsın otlen patlıyordu. ep 

cuk çıktı. Oduncu ıle karısı sevınçle- · . ·· k'" . o 
dan bahsedildiğini çok duymuştu. kaçacak delık aradılar. Çun u. n -

Delikanlı olur olmaz birgün annesi- larm dişleri zehirliydi amıha boyları 
ne "Cüce adası"na gitmek istediğini poslan pek ufacıktı. 

rinden ne yapacaklarını şaşırdılar. 

llıtiyar yaşlarında nihayet bir çocuk 

sahibi olmuşlardı. Onu bin türlü dik-
. .. .. .. I söyledi Annesi ona güzel çörekler En sonra cüceler prensi uykusun-katle sarp ısrttılar. BesJeyıp lbuyuttu- · .. . 

hazırladı. Babası da heybesini yerleş. dan uyandı. Kaçanlara ofkelendi. ler. Adını da "Şeftalicik,, .koydular. 
"Şeftalicik,, pem güzel, hem de iyi 

yürekli bir çocuk oldu. Onu sevmiyen 

tirdi. Şcftaıicik tunçtan .sopasını eli- Düşmana yalnız saldırdr. Fakat tam 

aldı H be .· · uzladı Sırtına Şeftaliciği ısıracakken köpek onu ı-
ne . ey suıı om . . ıed· ··ı·· d ·· 

• . ba astı B b k sırdı. Eşek tekme ı, su un e yu-
yoktu. Mektep arkadaşları, evde an- bır ıpek. yr~k . · ~ · ayra mu- züne konup gözlerini kör etti. 
nesi babası, komşuları ona bayılıyor harebe ışaretiydi. Rengı beyazdı. Üs Bunun üstüne cüceler prensi aman 
lardı. O da etrafındaki herkesi BPvi- tüne iki yapraklı bir şeftali işlen- diledi. Bütün hazinesini vermiye ı JIZI 

yor, elinden geldiği kadar herkesin mişti. oldu. üç gün üç gece yeraltmdan al-ı: 
yardımına koşuyordu. "Şeftalicik"in giderken annesi ba-. tın, elmas, gümüş taşındı,Cüceler Şef 

Hatta yalnız insanların değil hay- b:isı çok ağlaştılar. Evin sadık kö- taJiciği kendilerine prens seçtiler. 
vanlarm bile yardımına seve seve pcğini onun yanına arkadaş verdiler. ''Bizimle kal!,, diye yalvardılar am-

R~~İI"I~li Hik:Ay~ 

kızı ile evlenip mesut oldu. Sakın ken 
dine en güç zamanlarda yardım eden 
köpekle eşeği, sülünü unuttu san. 

mayınız. Hayır ... Şeftalicik onları ken 
dine muhafız yaptı. Ve bir istedikte 
rini hiçbir zaman iki etmedi. O kadar 
ki dünyada ne Şeftalicik kadar .zen
gin insan, ne de onun koruyucuları 
kadar rahat bil" hayvana rastlıyan ol 
madı. 
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if.TE . ~BUNU 
BİLMİYO~DUM ! 

Sis 

Nedir 1 

Sisin ne olduğunu hepiniz billrsi .:. 
Diz. Bazan 1stanbul limanına sis iner, 
o vakit vapurlar işleyemez olur. Çün 
kü sisite insan önünü göremez. Va
purun kaptanı da gideceği yolu göre
miyeceği için çarpmaktan korkar. 

Sisi nedir biliyor musunuz? 
Sis, gökten yere düşen su damla

)andır. Bu su damlalan gayet yavaş 
yavaş düşerler ve yağmur damlala-

Eski Gzeteler 
Ne Olur? 

Hiç merak ettiniz ıni? Dünyanın 
her tarafında şu kadar gazete okunu 
yor, hepsi de daha o günün gecesi ge 
lir gelmez eskimiş sayılarak bir yana 
aWıyor. Acaba bu 'milyonlarca gaze
te bir yana atılıyor mu? Artık bir 
işe yaramıyor mu? 

Yarıyor. Hem de birçok işlere ... 
Bunun içindir ki her yıl Amerika, Do 
ğudaki memleketlerden bazılarına 

65,000 ton eski gazete satar. Bunla

rından daha çok ufaktırlar. Bir bil- ~ . 
gin sis damlalarını ölçüye vurmuş. Sis Hong - Kongda hususı fabrıkalar-

rın çoğu Çinde sarf edilir. 

da.mlası ufak bir yuvarlakmış. Bir da bunlar, kağıt fenerler, sıcak mem 
tanesinin nısfı kutru bir milimetre - leketlere mahsus şapkalar yapmakta 
nin ellide biri kada.nn.tş. Bu kadar u- kullanılır. 

fak olan bir su damlası, hava muka- (Kanton) da ise eski gazetelerden 
vemetine karşr gelemediği için hel - mukavva, mukavva oyuncak ve renk 
bette gayet yavaş düşer. li . .. 1 1 Çinli] k kl 

B. · daml t pi k . . şırıt er yapar ar. . er .so a a-
ır gram sıs ası o ama ıçın .. . 

23 milyon damla Jaznndır. Havanın .nnı .suslemıye pek meraklıdırlar. Bu 

· Emircik kuşu yuvasına dönünce ba
ğırdı: 

- Cik. cik en kilçük yavrum bu. 
rada. Ya öbür beş tanesi nerede? 

Kuş yavrularını göremiyor amm 
dikkat ederseniz siz görebilirsiniz. 

Arayınız bakalım. 

Gülünçlü Şeyler 
Annesi Doğanı maç seyrederken 1 var kiğıtlannı deği,urtti, daha ince 

yakalamıştı. kağrt geçirtti. 
- Hani sen bana "bugün öğretme

ni görmiye gideceğim,, demiştin? 
- Yalan mı söylemişim? işte öğ

retmenim şu takımrn kaptanı. 

• 
- Nasıl yeni eviniz büyük mü Te-

• Anne kucağındaki yavruyu sal .. 
lamaktan yorulur. 

- Bu çocuğu nasıl uyutmalı? Şa

şırdım kaldım. 

Büyük oğlu (beş yaşında): · bir metre mikabmda ise dört gram işte en ziyade renkli şirit kuilamrlar. 
su vardır. Şu halde bir metre mikabı En ehemmiyetsiz bir bayramda biJe 
havada 100 milyon sis damlası var Çin sokaklan bu renk renk şiritlcr-

k. ., m. ....- Anneciğim bu bebeği alırken 

nasıl kullanılacağını ö#t"eten kitabı 

almadın mı! Onu bul da bakıver. demektir. le süslenir. 
- Ne gezer, odaları o kadar u

fak ki aşya~ar sığsm diye babam du-

YAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA 
Afrika orman

larım aylarca da. 
laşıp lngiltereye 
dönen bir izci gör
düğü vahşi hayvan·'-"' ~ 
lar için bakınız ne.. 
ler anlatryor. 
Birçokları vahşi 

hayvanların en kor 
kuncu gergedandır 
der. Halbuki bence 
vahşi manda çok 
daha tehlikelidir. 
Çünkü: Gergedan 
tıpkı bir kör gibi. 
nereye hücum ede
ceğini bilmeden ko. 
§ar. Halbuki man
da daha kurnaz, daha akıllı ve daha 
çeviktir. Ondan kurtulmak için büyük 
bir soğukkanılık, çevikli.k ve maharet 
ister. 

Vahşi hayvanların en güzeline ge

lince bence Afrikanın cenubunda bu
lunan bir cins büyük gazallar var ki 

bunlar bütün öteki hayvanlardan 
çok daha güzeldir. Siyahlı beyazlı de
risi dümdüz ve dik boynuzlariJe onla
rın güzelliğinin hiç eşi yoktur. 

Zürafalar da güzeJdir amma onun 
kadar değil. 

Zürafanın boynu çok tuhaftır. U
puzun bir şey. Bacakları da pek u
zundUl'. Gözleri hem çok kocaman, 
hem de pek güzeldir. İnsan onları 
vurmıya kıyamaz. Zavallıların kim
seye b1r 7.anı.rlan yokt1ır ki ... Bilakis 
hantal bacakları, upuzun boyunla • 
n1e b!çareler kenclilerlnt f!Or kurta -
nr111T ... 

Bu güzel hayvanların yanında ne 

1 
kadar çirkinleri vardır. Şu suaygrn-ı 
na bakınız. Bence vahşi hayvanlann . 
en çirkini odur. Çirkinlikte ondan 
sonra gergedan gelir. 

Aslana hep ormanların başkanı der 
lcr değil mi, inanmayınız. Aslanı kor 
kutan bir hayvan var: Yaban domu
zu. Gözünüzün önüne küçücük bir 
gergedan getiriniz. İşte yabandomu. 
zu. Koca dişleri, biçimsiz bir yüzü 
vardır. Ormanda ondan çekinmiyen 
hayvan yoktur. Aslan bile onun su 
içti&-1 yere yaklaşamaz. Çünkü onun 
hem dişleri çok yaman hem de de
risi çok kalındır. Kendini de çok be
ğenmiştir. Çok aksi ve kötü huylu
dur. 

\
vurmuş bereket hortum adama rast· 
lamamış. Fotoğraf makinesine rast
lamış. Ve tabü paramparça etmiş. 

Fakat bu arada adam hayvanın ba
caklarının arasından sessizce yana 
atlamış~ Çalılıkların içine gizlenmiş. 
fil avını bir ,zaman aramış, taramış, 
bulamayınca ormana dalıp gitmiş. 

Adam bundan sonrasını bilmiyor. 
Çünkü: korkudan bayılmış. Ve gözle
rini ancak çadırında açabilmi<j. • 

Ben pek çok fil gördüm. Yakınları
na sokuldum. Fakat onlardan hiçbi
rini vurmak aklımdan bile geçmedi. 
Halbuki fillerin dişlerinden çok gü
zel eşyalar yapıldığı için avcılar bo. 
yuna avlarlar. 

Ya fil! .. Ormanların bu ulu ve eş-

siz hayvanı. O oo yabanidomuzdan ' kar.. . . . . . 
korkar mı diyeceksiniz? Evet kor -1 Film ne tuhaf bır huyu var bilır 

Doğu Afrikada hala binlerce, fil 
vardır. Fakat bunlar Hindistandaki
lerine pek benzemez. Ehlileştirilmiye 
ra?.ı olmuyorlar. Bir türlü Hint fille-

r 

misiniz? Bir bacağından yaralanınca 
dünyada öbür bacağının üstünde yü
rümez. Olduğu yerde hiç kımıldama
dan durur. Acaba üç ayak iistünde 
yürüyemiyor mu, yoksa yürüyemem 
mi sanıyor bilmem. İhtimal her aldığı 
yarayı yabandomuzu açtı sanıyor, 
korkup duruyor. 

Afrikada iken bana filJere ait -:>l
m uş bir vaka anhıtttlar. Bir gün bir 
adam ormanda kuş avlamıya çıkmış. 
Birdenbire bir fille karsı karş1"a gel
miş. Ne Y13pacağını şaşırmış, fili kor
kuturum sanıp ateş etmiş. Halbuki 
fil ufak v:ır::ılara :ıMrrrr mı? TPnıf'ıı 

adamın Ustune yürümiiş. Bacaklan
nm nrnsmn n1nırş. tlstüne <'Ökmh'" 

h:u:ırlanmrs. Ru STrada adam filirı 
dört brırn{hmn arn.r.ımda oMııP.11 icin 
ezilmemls. Fil ön di?.lf'rini biiküp ve
re cökc-rkc-n IMnm Jırkıa :w:ık'~MT1Tl1 

arasına kaçmı~. Fil hortumile bir 

ri gibi insan hizmetine giremezler. 
Her hayvanın bir tuhaflığı var. 

Eğer ormanda (kamp) kurarsanız. 
da gezinir, kükrer dururlar. Fakat sa 
sabaha kadar aslanlar hep yakmınız
bahleyin birdenbire görünmez olur
lar. İstediğiniz kadar arayınız, umdu· 
ğunuz hiçbir yerde bulamazsınız. 
Sonra hiç beklemediğiniz bir zaman
da, ummadınız bir yerde önününe 
çıkıverir. Fakat siz ona dokunmaz. 
sanız o da size dokunmaz ve sessiz 
sessiz çekilir gider. ,..,,,..,)'-. ~~-~)0 1 "' ' ,, J ı 
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Yazan: Ziya Şakir 

ıa.rm gözdeleri, büyUk hisseler al• 
mışlardı. 

Yeni hük\lmetin teşekktilü ti.ze
rinden henüz üç gün geçmeden, 
menfaat ve ihtiras hisleri, birden
bire artmı,tı. Yalnız Emevi hükü
metinin, ve Emevi ailesi mell8up
larmm değil; hat.ti bütiln zengin 
Emevi taraftarlarının bile emval 
ve eşyaları müsadere edilerek ye
ni hük(tmete intisap edenler ara • 
smda taksim edilmiye başlanmış
tı. 

Dana Uç gün evvel biat mera • 
simi icra edilirken, yeni halife ta
rafından vadedilen adalet, derhal 
unutuluvermişti. Emevi mensupla,. 
rmın malik oldukları her nevi em
val ve eşyanm müsaderesi, mubah 
addedilmişti .. Vakıa Emeviler, ma
lik oldukları serveti halktan gas
petmişler; bunlarm en mühim kı _ 
sıınla.rını halka karşı tatbik ettik
leri cebirler, zulümler, suiistimal -
lerle ele geçirmişlerdi. Şimdi, mil

Son EmeVi Halifesi 
letin hakkını bun. 
lardan istirdat et-

mek çok tabil 
göriilebilirdi. An -

Postundan Bir Türlü 
Ayrllamıyordu 

~una bir ih~Ukabil, Küf ede yepyeni 
basın tn_ b~östermiJti. .. Ebillab 

4lJ( hali! ilAn edildiği~ . .. 
ICSaterdiği e gun 
kUçUk b' g&.yritaıbü haller, derhal 
Bur) a. ıı:a~eri (Ebu Cafer Man • 
~u a.d bUyUk ümitler vermişti ... 
.CEbu Hanı •. daha o gUn, kumandan 
-- 8.trı.it) i bir tarafa çekerek: 

ltutret, Haı~, bana biat veriyor. 
ten ~~. hakkmı oluyor. Za
l'o11ı\Uı enmm halini de görü -
ııasıı ""uz. Bu halde olan bir adam, 

.c.nılrUınıUmin· l ., K ~e~ ın o ur . .. uv. 
il.! geç~· O ınevkie, resmen be-

l>eın~ 

Ebu lianıit, lbu sözlerden iğ • 
ftilı (~ti .. Emevı hillfeti, he.. 
bıe\'f b . ) da y141ıyordu. Son E
~). alifes~. ola.n (Mervan Hım
'lek ' .ınevknnde - hakikaten bir 
l<rıt 1ııadne - sebat ediyor .. 
~e ~a:rlıyan bu yeni hilafet o
:.\bcıuıı Söndürmek için, biri oğlu 
~ alını diğeri de - Kfıfeden 
~ eden - Irak Velisi Yezidin 
W~daanıda Küfe Uzerine iki bü 

(S 
0~u gönderiyordu. 

~bı Utiye) ve (trak) ... Bu iki kuv-
ltat buÇarpışacağı muhakkaktı. Fa
larat 9arpı:.şmadan acaba hangi 
kyı .. _~Uva.ffa.k olacak ... Bir tilrlü 
~ ~a.mıyan hill!et' mevkii, aca 
~e kalacaktı?. 

ttlnlCarüe,inin halife ilan edildiği 
(~onun ma.ka.mma göz diken 
!tadar Caferi Mansur) birden bire o 
tı ki· bUyUk bir ihtirasa kapılmış
t'ıek ~~ açık hakikatleri bile göre
lh . ~de değildi. Fa.kat; bu silfli 
~~ karşısında fena halde tiksin 
tu 

8 
° a.n Türk kumandanı derhal 

_ Uret.le cevap vermişti: 
lıtU.U:.?ı yegi.ne amirim olan Eba 
~ ~ emirlerine bağlıyım. O 
~ ~nıır vermedikçe, ibirşey yap
~k değil, düşünmek hakkına bile 
ile b de~ .. Ancak size, halisa
~ il' n88ibat vereyim. MUslim; ih 
b°'1anve ınenfaat güdenlerden hiç 
dıiıruı nıaz. Böyle bir fikre ka.pıl
l'xrlt 1 duyarsa, hakkınızda ha • 
tanı 0ltnaz... Onun için böyle ka -
'l'aı: dn,üncelerden vazgeçiniz. 
ttıı t& Ve nı.ukadderatmrzı, hldisa.
cthı bit surette cereyanına terke-

iı. 

~r~iştl. Cafer, bu tehditkar söz- ' 
q_t &!'fIBinda sük\lt etmişti. Fa -
tucuo günden itibaren artık işini 
t~ ııu terkederek, gününün ve 
la. ,::ınhı bütün saatlerini falcılar
~ nıUııecclmlerle geçirmişti. 
~~~ve hangi saatte hil8.fet 
~bil' e geçeceğini öğrenmek 1 • 
huı an bir saniye bile rahat ve 
S ur Yilzü görmem~. 

011 Emevt Halifesinin 
Feci Akıbeti 

'( eJıi halife, hük<lmet sarayı
~t na gelip te biraz is-

eder etmez, derhal 

memuriyet ve menfaat yağ• 
ması başlamıştı. Irak vali -
liği, yeni halifenin amcası, (Davut 
bin Ali) ye verilmişti. Diğer am
cası (Abdullah bin Ali) de (Zer) 
valiliğine, ve Mervan ordusuna kar 
şı gidecek kuvvetlerin kumandan
lığma tayin edilmişti. Emevt me • 
murlarma derhal işten el çektiril
diği için, bunlardan boş kalan yer
lere de kamilen yeni halifenin hı
BIID., akraba, ve adamları geçiril
miJti. 

Hükrtmet sarayında ve 8a.fr yer
lerde, Emevilere ait olan liazine -
!erle ~air kıymetli eşya, kA.milen ye 
nl halüe namına mUsadere olun
muştu. Paralann bir kısmı, bahşiş 
olarak askere dağıtılmıştı. Artan 
kısmından da, Abbas oğullarile bun 

Kiraz Kurtları 
Matbaaya bir mektup bırakmıı 

olan bir okuyucumuz pek nazik bir 
mesele üzerine beni sorguya çeki
yor. Bu okuyucumuz geçen yıl bir 
bayaıı ile - hem de bayaıım değil 
kendisinin evinde- müııaka,a et. 
mlş, klmln haklı olduğunu bu yıl 
benden soruyor. 

Okuyucumuzun karakterindeki 
metaneti elbette siz de takdir eder
siniz. Münakaşadan bir yıl sonra 
hiUi dediğinde ısrar etmek pek t.e 
çok görülür bir metanet değlldJr. 

Ancak ben okuyucumuz kadar 
metanetli olmadığım için, tabii ola
rak bayanı haklı bulurum. Eski 
zamanlarda insanlar hakikati her 
şeyden üstün tutarlarmış. Bu za
manda.... Naziklik hakikatten de 
üstün olduğu için bir bayan her ne 
söylerse onu haklı bulmak tabiidir. 
Okuyucumuza da böyle yapmasını 
tavsiye etmek isterim. Bir bayanla 
mektubunda söylediği meseleyi mü
nakaşa edecek kadar t.ekllfslz olsa 
da, bayanlarla hiç bir vakit mllna
kaşa etme.meli ve dalma onlara hak 
vermelidir. 

Münakapya sebep olan mesele 
19>udur: Bayan lıoat.çı bir lnktbaza 
tutulduğundan geçen sene kira 
mevsiminde pnnga yapmıya mec. 
bur olmuş ve kiraz kurtlarma ben
zer bir nevi kurtlar çıkal'IDIŞ. Bun
lar klra.z kurtla.n mıydı, yoksa bar· 
sak kurtlan mıydı!. 

Eskiden olsaydı böyle bir mese
le)i münakaşa eden.len nannrn hti
ytik hocalara okuturlardı. Şimdi o 
hocalar kalmadığıııdan ben uakem. 
Uk etmlye mecbur oluyorum. Ama, 
siz beDd beni de papucu büyük ho. 
caya kendimi okutturmuya layık 
görürsünüz. Sizin de lıakkmızı ta. 

cak ,u var ki; istirdat edilen bü
tün bu muazzam servet, doğruca. 
milletin ve hükümetin hazine8ine 
maledilmek 18.zrmgelirdi. Halbuki, 
böyle yapılmamış .. Bilakis, milyon 
larca altın kıymetindeki Emevi 
serveti, şahıslar arasında taksinı 

edihnişti. 

B ütün bu ihtirasın !evsine ka.
pılmıyan biri varsa, o da 

Eba MUslimdi. Müslim; Horasan 
ve !randa (Emevi - Arap nüfuz ve 
kudreti) ni t&mamile kökünden 
kazıdıktan sonra, bütün gayretini, 
Türk varlığmm ve Türk haldmiye
tinin kuvvetlenmesine hasretmişti. 

Kendisi ile ayni ruhta, ayni his
te, ayni fikirde olan (Parmak oğlu 
Halit) i, yeni halifenin nezdine gön 
dermişti ... Halit, halifeye müste -
şarlık vazifesi üa edecek, htik\l -
met iflıerlni ~iua.t görecekti. Bun
dan maksat ta; tam bir e.sm:lanbe
rl Arapların zulmün&, ka.h.rma ve 
her ttirlU gadrine uğramış olan 
Türk ve İranlıları mümkün oldu
ğu kadar rahat ve refaha erdir -
mekti. (Arkası var) 

mı Yoksa? •• 
Um etmekle beraber, okuyucuJarm 
h&tmnı kırmak elimden gelmiyor. 

On.un için, mtinakaeada hangi ta
l'afm ne iddia ettiğini söylemeden 
cevap vereceğim: Kiraz kurdu de
diğlmlz böcek yomwtası hısanJanD 
~cudu.nun içinde beslenip büyttme
fe alıtmanuı olduğundan, insan o
nu farkında olmıyarak yese bile 
Y'Omurta ykıe öyle kurt tekJbıde 
kalama.z, Kiraz kurtlarmm yumur
tası insanlara musallat olan kort
lardan pek çok daha kibar olduğun· 
dan o kendisini en nefis klrulal'l• 
besler. Bilirsiniz ki en ~k kurtla
nan kirazlar' alacalı kiraz dedikle
ri, bur yerleri sanumış fildişi ren
ginde, bazı yerleri de utanarak kı
zaran genç kızların yüzliııe benze
tirler. Bu kadar plrane bir gıda 1-
çerislnde yaşamıya alııtmı§ olan ki· 
raz kurdu elbett.e io8all kanllftda 
yaşıyama.z. 

7.aten kurtlarm ımngadau son
ra çıkınuı da gösteriyor ki bunlar 
kiraz kortları değildir. öteki kurt
la.roı dJ§leri sade 9UY• §ırmg&yla, 
çok defa çıkarlar, bayaıı suyun içe. 
rlslne bir çorba kqığı kadar sirke 
de koymuş olsaydı, bir yıldanberl 
ltiren, bu tuhaf mUnakaşa.ya da 
mahal kalmazdı, Bu kurtlann er. 
keklerine gelince, bunlar 1ma11ıa.r
dan daha talr ytlnıklldir, çttnldl 
dfşlleriyle vldlden sonra r.avalblar 
öltlverfrler. Kurtlann qkı ba ka
dar kuvvetlidir. 

• Söğütte bir buçuk yaşmda (OCU-

ğnn bab.,,ma - Hasta ~ulunuz 
l~ln buradaıı vereceğim öğüdün cld
di olacağnu ben söylesem bDe siz 
lııamnamalısmız. Siz onu yine he. 
kfmlnlr.e gösteriniz. 
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Galattaarayın mütekait lutbolcularile bugünkü lutbolcuları ma ça başlamadan önce .• 

Galatasarayın Pilav Günü 

Dün de Çok Neşeli Geçti 
Mektebin Eski ve Yeni 
Mezunları Talebelik 

Gtinlerini Yine Y asadılar 
' 

B irazden bir pilav lengeri et-
rafında, bir değil, birkaç ne

sil çocuklan toplanacaklar: Işte 

1883 mezunlarından Bay Ahmet 
Muhtar .... lşte emekli Orgeneral 
Cevat ... Işte Operatör Orhan Tah
sin ..• Ve işte daha adları saymak
la bitıniyecek birçok münevver. 
ler ... 

Bugün Gala.ta.sarayın pilA.v gU. 
nU!. BüyUk avluda grup grup top
lananlar, biran, oldukları yerde ir
kilerek trampet sesine kulak ka .. 
barttılar. 

Bir mümin ezanı ancak bu ka -
dar vecit içinde dinliyebilirdi. Tram 
petçi Ahmet, Galatasarayın bu 
kırk yıllık emektarı, boynuna as
tığı davula, durmadan tokmak in
diriyor. Gergin derinin çıkardığı 
seste, bilmem nasıl bir sihir vardır 
ki, her taraftan: 

- Bir daha!. Bir daha!. Iyi din
liyemedik ! Bir daha çal... Ricaları 
yükselmiye başladı. Fakat, koca ih
tiyarın, tokmağı indiren elleri, he
yecandan titriyordu. 

Hele, gençlerin omuzlan üstün
de kısa bir seyahat yaptıktan son
ra, Ahmet Baba, büsbütün heye
cana geldi. Içinde sıcak damlalar 
biriken gözlerini etrafındakilere çe
virerek: 

- Hey gidi günler ... Diye mınl
~ndı, şu trampetin ağzı dili yok ki 
soylesin!. Daha gölgemi kapıda gö 
ren, trampetin sesini dinlemiye va.
kit bulamaz, fırlardı dışarıya.. O 
zamanki çocuklar, şimdi birer bü
~k a~am oldular. Çoğunu yolda 
gorürilm de tanıyamam. Amma, on 
lar, beni tanır, hal hatır sormadan 
geçmezler!,, 

A hmet Ağanın sözlerini, iç 
a.rludan gelen haykırışlar 

yanda bıraktı. GürUJtUnün geldiği 
tarafa doğru yilrüdUın. Iç avluda 
b_elli ki burada genç, orta yaşlı, ih
tiyar yok, yalnız "Galatasaraylı 
mtiteka.itler futbol oynuyorlard;: 
var. Ve bu Galatasaraylıları, bu
ra.da. pilav taneleri gibi, birbirileri
ne kanşmış olarak buluyorunı. 

Topa, bacağındaki son kuvvet 
hamlesile tekme indiren şu ellilik 
Galatasaraylı, ona karşıdan hay _ 
retle bakan ateş gözlü gence, ne 
kadar benziyor. 

Bundan 25 - 30 sene evvel, o da 
bu ateş gözlü genç gibi, mektebin 
avlusunda koşup sıçramıyor muy
du?.. Şu geniş ağaçların kadi
fe gölgesinde, derslerine çalışmıyor 
mu idi? .. Bu tahta sıraların üstün
de oturup, trampet sesine kulak 
vermiyor mu idi? .. 

Daha yaşlılar görUyonım kf, ar-

1 
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Yazan: 

• 
Salahattin Güngör 

•••••••••••••••••••••••• 

Karga tulumba .•• 

tık topun arkasından koşamadık _ 
ları için, sadece oynuyanları sey
rediyorlar. Amma, bir bakıma bu 
da ayrı bir zevk ... Her halde, oy
nuyanlann da, oyun seyredenlerin 
de çok zevkli dakikalar yaşadıkları 
belli oluyor. Raf alarmda canlanan 
eski mektep hatıra.1anru, birer tat
lı masal gibi yanlarındakine anla
tanlar var: 

-Ben şu sıranın üstünde otu -
rurdum! 

- Işte dersten kaçıp içine sak
landığımız cami! 
-Şu kapının dibinde seninle 

kavga ettiğimiz hatmnda mı? 

M i.itekaitlerin oyunu, iki tara
fın berabere kalmasile ne -

ticelendi .. Pilav davetlileri mekte
bin bi.iyiik konferans salonunda, 
toplandılar. Bay Muhtar, kürsüye 
çıktığı zaman alkış sesinden koca 
salon çın çın ötüyordu. Bu en eski 
Galatasaraylıyı şöyle tanıttılar: 

- Mektebin 1883 mezunlarından 
330 numaralı Ahmet Muhtar .. 

Bay Muhtar, yaşından umulmı

yacak kadar genç bir sesle dipdiri 
hafızasında. sakladığı şeyleri bize 
tatlı tatlı anlattı. Bay Muhtann 
Galatasaray sıralarında okuduğu 

günlerde Avrupalı kıyafetile dola
şanlar o kadar azmış ki, pantalon 
giyenlere mum bacak, pantalona a
lafranga derlermiş. Ve gömleğin 
a4t frenk gömleği, kravatın adı 

frenkbağı imiş. Frenk diyarından 
geldiği için sifilis hastalığının ach. 
da frengi olarak kalmış. 

Ahmet Muhtar, Galatasaraym 
da kısa bir tarihini yaptı, Anlattı
ğına göre, Beyazıt devrinde, Bey
oğlu, ?.engin bir av mıntakası imiıt. 
Padişah, buraya sık sık avlanmıya 
gelirmiş. Bir gün yine Beyoğlunda 
dolaşırken, yolu bir gül bahçesine 
rastlamış. Ak sakallı bir ihtiyar, 
burada pad~aha güllerden bir de

met yapıp takdim 
~tmiş. Beyazıt bu 
ikramdan hoşlana; 
rak: 

- Dile benden 
ne dilen;in ! De • 
miş. Sonrafan"Gtll 
baba,. diye anı • 
lan bu iktiyar da: 

- Bahçemin bu
lunduğu yerde 
mektep açılsın, ço 
euklar gelip bu .. 
rada okusun, bil -
gi edinsinler! .. Dl· 
leğim budur .. de • 
miş. Padişah bu • 
nun üzerine şim • 
diki Galata.sara • 
ym yerinde, Ende
run Ağalan için 

1 bir mektep binası 
yaptırmış. Galata.
sarayın ilk kurulu 
şu işte böyle ol • 
muş. 

V aktile mek· 
tebe karv 

gösterilen rağbetin derecesini Ah· 
met Muhtar, anlatmak için rah .. 
metli Abdurrahman Şerefin, mek. 
tebe girmek Uzere ilk müracaat e
denler a~asmda bulunduğu halde, 
224 numarayı ancak elde edebildi
ğini anlattıktan sonra, ilk mezun • 
Iar arasında bulunan Refi Efendi
nın bir mısraıru tekrarladı: 

"Eyleme vaktini zayi, deme kıl 
yaz, oku yaz!,, 

Hatıralarına devam eden en eski 
mezun, Balkan harbinde Bulgar 
ordusuna kumanda edenlerden G&o 
neral Savanın da, bir Galatasaray. 
lı olduğunu, hatırlattı ve vaktile 
sarı çedik pabuç giydikleri halde 
Galatasaraydan mükemmel fransıa 
ca öğrenerek çıkan hocalar oldu
ğunu söyledi. Ahmet Muhtarın bi
ze öğrettiğine göre 1877 yılı sırala
rında, Macar üniversitesinden 20 
kişilik bir talebe grupu lstanbula 
gelmiş ve Galatasarapda misafir e
dilmişler. Galatasaray muallimle -
tinden sarıklı bir adam varnnı: 
Şahin Hoca derlermiş. 

Misafir talebeye pek kanı ktty • 
namış olacak ki, bir gün dersane
den çıkarken, içlerinden birini ku
caklar. O zamanlar mektepte mu-

(Arkası 10 uncuda)' 
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Fenerbahçe ile Güneş Arasında D d Ç D" y 1 M ün e ok Neşeli GPçti 
un apı an açı Fener (Bqı9uncuda) -- . 

4 2 K 
allim olan Kemalpap zade Salt 

• azan d 1 Bey hlcllae~ duyunca, irticaien Ud Emir Abd u 11 ah 
'(Bqı 8 mCJd&) _ hot mıara aoyler. 

lerlnln kale ağzında havalandır • A--, }--. ------ A hmet Muhtar, bir ara söıtl T 11 kı d ~an topu abat bloke ettıtı va- fıelızm Gal&tuaray oporeu!utun& ur ıye e 
kit Flkretin hakeme lpreti üzerine getirerek dedelerimizin cirit ve cop (Bqı 1 lncide) 

Uatllndağı da aldı. Otomobil, istaa -
yonu dolduran halkın alkıştan ara -
smda hareket etti ve Emir, doğruca 
Perapalasa gitti. 

penaltıya çevrilen vaziyet Fenerin Baqramz çok oyunlar ~ynadıklan, at koıturup 
beraberlik sayımıı temin ettL ok attıkları bu sahada, san-kırmızı 

Bu golden aonra GUnetlller ne,e 1 . ; J renkli Galatasaray flrmumm mu-
lerini kaybetmit bir halde devam lJ l o' a u vaffakıyet1e dalgalandığına iıaret 
ettiler. Fenerliler de söke söke ka etti ve bu mtınuebetle Galatasara-
zanılDllf bir beraberliği elde ede • On bet gUn evvel BeÇmeleri ya. ym eakl jimnaatik muallimi Ah .. 
mediklerinden olacak hızlannı yan pılan ı.tanbul Atletizm bayrammm met Faiğin adım aevgi ile anarak 
ya indirmit bir hale dtı,ıWer. 1ekizinciai dün Kollej aahaamda sözünü bitirdi. 

Birinci devre iki t&kmım 1-1 be- btıytlk bir kalabalık önUnde yapıldı. Ahmet Muhtardan IO!lra kUntl· 
raberliği ile nihayetlendi. Huual tefebbUslerle yapılan bu or- ye gelen Galatasaray memnlarm • 
lKtNCl DEVRE ~ ganlzaayonda elde edilen derece dan Muharrir Abidin Daver, bir 

D evre bqlar bqlamu Günet 
liler dtlzgUn ve uzun htıcum 

larma girlftiler. Fenerbahçe yan 
müdafaada ve yalnız 90J açtlı ile 
taarruz kablllyetini devam ettire
rek oynuyordu. 

Solda bir hendbol yapan Fener 
muavini kalesine doğnı bir ceza 
çekişine aebep oldu. Sol muaVinin 
sağ açığa kadar gönderdiği frikik 
tlstüne fırlıyan sağ açık Melih, mU 
kemmel bir ,utıe ikinci golU kay • 
detti. On l>efinci dakikada Güne, 
kalesinin eol açık hizumdan indi
rilen topa Cihat çıkış yaptı ve topu 
tutamadı. Farukun arkadan yetiş
meJr gavreti topun fazla ıüratinden 
boa ırtttt. 
FENERiN UÇUNCU GOLU : 

B eraberliği temin eden Fener· 
liler daha açılm!f bir halde 

mkı hücumlara b8.fladılar. O sıra -
da GUne, kalesine havale edilen to 
pa Cihat yetlfti. Tekrar Fenerliler 
!kaptılar. GUne, mtldafileri kale ağ 
zında yakından havale edilml.I} bir 
,uttı de çektikleri sırada kalenin 
hiç olmazsa, otuz metre açığında 
ve bulunduğu mevki itibarile topun 
girip girmediğini seçebilmesi l.de
ta imklnstz olduğu halde hakem tı-
4;tlnctl gol olarak aaymca GUne,lıı 
belkemiği kırılmış oldu. Ondan son 
ra GUneş takımı hepsi teker teker 
~8.f lt başma didişen on bir kiti bir 
haline girdi. 

Bu vaziyette şqkma dönmttf GU 
nefliler önünde, Niyazi aldığı topu 
kolaylıkla merker.e dofru atlrdtl ve 
hafif bir ,utle cesaretini ve itim&· 
dmı kaybetm~ olan GUnet kalect
ahıl aldatarak dördUnctl golü yaptı. 

Bu golden IOnr& tazyik ve hlki· 
mlyet takım halinde olmua bile, 
bilh&88& solda hep Fenerin lehinde 
!dl. GUne, takımında At ac;ık Me
Wıin ortaya aımmuile hbtl olan 
aklakhim da bu hlklmlyette epey 
teBiri oldu. 

Maç bittiği vakit FenerbahceB
ler 4-2 galip vaziyette aahayı a1kJt 
lar arasmda terkettiler. 

Bulgarlar 
Dun de 

Yenildiler 
Bir gUn evvel Peraya 3 - 1 mal· 

1Ap olan Bulgar Vladialav ta1mnı i
klııci maçım dttn Taksim .ıadmda 
§itli ile yaptı. 

Ahmet Ademin hakemliji altm • 
d& oyuna Bulprlarm htıcumiyle 
bqlandı. Mtıdafaanm keetifi bu a
lana Şitll merkezden mukabele et
ti. Nubarm çektiği aıkı 111tu Bul • 
p.r kaleclai kornerle saweturdu. O 
~ kar§ılıklı akınlarla devam e • 
derken Şifli takımı bir gol yaptı ve 
ilk devre böyle bitti. 

Ddnci devre her iki tarafm IOD· 

sus didi1111eıi ile geçti. Bulgarlar 
da tateltaizlik göle çarpcyor ve to
pa bile ltop.mıyorlar. Onlarm bu 
beceriksizliğini gören Şiıll açıla • 
rak 10ldan yaptıfl bir alanda aant 
raforun plbe bir 111tuyla ikinci ıo 
Jü yapmakta mUeldll&t çekmedi. Ve 
oyun bu BUretle 2 -1 Oifli lehlııe ta
mamlandı. 

Parls Maçlan 
• 

Paris. 30 (A:A.) - Beynelmilel 
Parla sergisinin beynelmilel futbol 
turnuvasmm tasfiye maçlan bugUn 
ı..Iamıttır. 

Bavre'da, Viyanınm Auatrie ta-
bm Almaıı Leipzlg talmrımı 2.0 

cidden parlaktır. Alman clerece1er hitabe söyledi. Galatasaraym zen· 
birkaçı mu.temıa, mevsim bidayeti gin hatuumı aevgi ile andı. 
ltlbarile çok tlmit vericidir. Dere • Ba.tVeklllmiz hmet tnönüntln 
celerl lll'Uile yazıyoruz : 10n Belgrad eeyahatinde meçhul .. 

100 metre 1 Nazmi 11,6, n K4 n. kerin lbidelhıe çelenk koymak U-
ran. A zere vata dağına glttift zaman 

200 metre I Nazmi 24 4 II Ve-
fik , ' 

400 metre 1 Mehmet 55, n Firu-
zan. 

800 metre 1 Recep 2,1,4, ll Ga • 
lip. 

1500 metre 1 Recep, 4.18, ll Teo
haridi8. 

3000 metre I Artin 9.32 , ll Teo
haridis. 

110 metre manialı ı Faik 16,6 
ll Madencidia. 

Tek adım 1 Akel 6.14, ll Zeki, 
Uç adım I Polat 13,90, ll Zeki 
Yüksek I Pulat 1,80, ll Faik. 
Sırık I Haydar 3,30, n Şerif. 

Gülle I Veysi 12,94. Il Etem. 
Disk 1 Veysi 40,42, Iİ Sabahat. 

tin. 
Cirit 1 Ruim, M.4, n Şerif. 
Memleketimizde ilk defa yapı • 

lan 1500 metre yürüyüş müsaba
kası çok eğlenceli ve zevkli oldu. 
7 dakika 58 saniyede Peradan Billi 
birinci geldi. 

2 inci 
Sayısı 
çıktı 

Avrupa moda meemaa
ı.rmttan farklllZ bir ne
fuett.ecllr. içinde emprL 
me aabahlrk, tayyör ve 
bötöD yu tuvaletlerlııla 

en yeni nttmanelerlal bu 

laeabnus. Böttln mtl
vezzllerden lste)inb. F1-
atı yalnn 1:5 Jnınıttnr. 

burada kendilerini karşılıyan Ge
neralin ilk sözü, kendisinin Gala
tasaraylı olduğunu hatırlatmak ol
muş. 

Abidin Daver, bu arada, 18 Mart 
Çanakkale müdafaasından heye • 
canlı birkaç kelime ile bahsetti; ve: 

- Bu harpte, Çanakkaledeki 
kahramanlara kumanda eden Ge
neral Cevat ta bir Galatasaraylı -
dır! dedi .. 

B Utün nazarlar, mUhterem 
Orgeneralin oturdufu sıra· 

ya veçrilmiştl. Emekli ve çok d~ 
ğerli General dakikalarca aUren bir 
alkıt tufanı karşısında tee..Urünü 
gizlemiye muvaffak olmadı, ayağa 
kalkarak, yaşlı gözlerle Galatasa
raylı arkadaşlarına te§ekkür etti. 

Sahne gerçekten heyecan verici 
idi. Bütün davetliler, bu heyecanı, 
ti içlerinde, gurıur verici bir çm- • 
pıntı halinde hissettiler. Davetliler 
bu sevimli toplantıda yokluklan a
cı acı duyulan Galatasaraylıların 
hitıraama hürmet için bir dakika 
ayakta aükllt ettiler. Bundan sonra 
Galataaaray mezunlarmdan Dahi
liye Vekili Şüla1l KaY!L, lnhisarlar 
Vekili Ali Rana, Matbuat umum 
müdürü Vedat NediUJı Tör, ;Er,eU • 
ment Ekrem Talu, BUkreı Elçili 
Hamdullah Suphi ve diğer birçok 
Galatasaraylılardan gelen telgraf
lar okundu ve sonra da 937 pilav 
günü toplantısı milnasebetile, Ata
tUrke, lsmet lnönüne, Dahiliye, 
Maarif ve lnhise.rlar Vekillerine 
saygı telgrafları çekildi. 
Şimdi meıthur Galatasaray pilA.

vına kaşık atmak Uzere davetliler, 
yemekanenin yolwıu tuttular. 

Yemek biter bitemz, Galatasa -
ray renklerini taşıyan güzel bir çe
lenk, gençlerin elleri üzerinde Tak
sim meydanına götUrUldU. Birkaç 
nesil Galatasaraylı, lbide önünde 
bir ağızdan Atatürk adına selim ve 
saygılannı sunarak, dağıldılar. 

Galataaaraym meşhur pilav gtl
nU, dUn iıte böyle geçti. 

............... . 
lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaata ilanları 

Her bir metresine biçilen !:'rl 
300 kurut olan 150 bin metre kaput
luk kumq kapalı zarfla almacaktır. 

Şartnamesini 22!50 kW'Uf& almak 
ve örneklerini görmek iltiyenlerin 
her gUn öğleden sonra komisyona 
gelmeleri. 

llk teminat miktan 21750 lira
dır. thaılesi 15 / 6 / 1937 Salı gtinU 
saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
m.inatlarile birlikte teklif mektup
ıarmı ihale saatinden en az bir eaat 
evvel Ankarada M. M. V. satmalma 
komisyonuna vermeleri. (719) (3045) 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

0r. Hayri öme Lise Olgunluk 
otıeden 80nl'& Beyoğlu Ağacami K ı·ta pla rı 
kartıamda No.133 Telefon:'3M5 

• •••••••••••• l - Edebiyat ve Ttırk Edebiyat tarihi hullBUJ. Yazan: Murat Uru 

Sahtbl: Ahmet r.mm 1' ALMAN 

Umumi N.,tyab tdare Eden: 

8. SAi.iM 

Guetecllik ve Nepiy&t 'l'Urlr Lbnitet 
Şirketi. Burldığı yer TAN matb1111 

Vefa Lise1l Ed. Of. 
2 - nztk hull.aam ve ftzlk mesele 

halleri. Yazan: Dç. Fahir. 
Olgunluk amavlan için Lfae mUf · 

redat programlarına göre tamim e
dilmlt yeni ve 10n tabılan çıkımttır. 
Fiyattan 75 ger kunıttur. YENi Kl-

Emirin "TAN,, muha"irine 
beyanah . 

Mieafirimiz, dün Perapalasta bir 
muharririm.izi kabul ederek 9u mu . 
him beyanatta bulundu: 

. "- Türkiyeyi ziyaretim siyasi ma· 
hıyette değildir. Memleketinize karşı 
çok derin bir muhabbetim vardır. Es
ki muhaıbbetleri yenilemek ve yen; 
sevgiler bulmak için TUrkiyeye gel -
ınek iatediğimi, Londrada iken, muh· 
terem :&.,vekiliniz İsmet lnönüne 
eöylerniftim. Kendileri arzumu mem 
nuni~wetle karşıladılar. İşte, bugün 
sevdiğim Türkiyede, Türklerin ara . 
emda bulunmakla mesudum. 

Türkiyenin her sahadaki muvaffa· 
kı~etlerini büyük blr sevinçle takip 
edıyorum. Bu göz kamaştırıcı başa • 
nlıınn devamını candan dilerim. 
"Türkiye Jaima pi,Jar olacak,, 
. Burası, Şark milletleri için daima 

bır Pişdar olacaktır. 
Yeni merkezinizi görmek Uzere bu 

a~şam Ankaraya gideceğim. Orada 
BUVUk önder AtatUrkü tanımak şe· 
reffle bahtiyar olacağım. 

Atatürk, sevdiğim TUrkivenin pek 
muhterem dahi reisidir. Kendilerine 
karşı olan en samlmf duygularımı 
ifade için kelime bulamam. 

TUrkiyeden sonra, Arap memleket 
!erinin de inkişafı yakrn bir zamanda 
tahakkuk edecektir. Bundan sonra 
TUrkiye i'le Arap Alemi aratıımda da . 
ha sıkı temas imkanlan blsıl ol:ıcak 
tır. 

Ankarada bir iki ~Un kaldıktan son 
ra Şama ve oradan da memleketime 
dönece~m. Samı zlvaretim de tama· 
mile husu"' nlacaktır.,, 

Hatay merelai 
Altes Abdullah, halledilmiş olan Ha 

tay meselesinin aldı~ son muvaffakı 
yetll neticeve karşı duyduklarını ,öy 
le anlatmıştır: 

"-Ben bu meselbyi pek fazla havf 
ve haşyet verecek mahiyette telakki 
etmem. 

İki k&rdef millet arasında ce • 
reyan etmektedir ve hak, Yerini bu
lacaktır. BUyUk kardeş Türkiye, kil· 
çük kardeşine ağabeyliğini y,pmlftır. 
Zaten. Türkiyeden de bu beklenirdi.,, 

Maueraya Erden ue Filutin 
Emir Abdullah, Filistin meseleleri 

üzerinde de demiştir ki: 
"- Bu çok muğlak bir m• 1 -.Je 01• 

makla beraber blr hal çaresi bulu • 
nacağın& .kaniinı· Filiatinin Araplar· 
la Yahudiler araaında taksimi me-ıe
leslııe ne Araplar, ne de Ya.hudileı 
razı değildirler. Maverayt Erde:tin 
vaziyetinde . ~~ılmuı mutasavver 
değifiklik, FiliatinUı durumile ali.ka
dardır. 

Şarki Erde~ bUttın devletlerle, 
bilhus&• lngiltere ile olan mUn'lSe· 
betleri çok doetlnedir .,, 

Mieafir hUktlmdar, dUn saat 13.30 
da Cumhuriyet lbidesine bir çelenk 
toydu. Otomobille BUyükdereye ri· 
derek kötktlnU gördü. Aqam da en 
preM bağlanan huauıd bir vagonla 
A.n&l'&ya hareket etti. Emir' tehri. 
nıizden ayrılırken de askeri merasim
le uğurlandı. 
---;;-,:::::-~----------, _ KUlliyetll miktarda -

HAK i K i 

lngiliz Kumaşları 
Galatada, Kara.köyde 

J. MOTOLA 
Kumq ticarethaneıine 

ıehnittir. 

EN ALA CiNS , 
EN M1'NTEeAp DESENLER 

Fiyatlar her yerden uc··- H """"ur. e 
men satr.lan bu kum• •l . -Yan gör. 
mek Uzere 16tfen ma& 1 ret ediniz. 6azayı z ya-

FIRSATTAN IBTİ!l'ADE EDtslZ. 1 
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lngilterede Havca 

Faciaları Sıklattl 
Erzurumda 

Yeni 
in saat 

' 
Yapılacak 

Erzurum, (TAN) - Umumi Mtl· 
fettlşlik daire ve ikametgA.hlarile me 
murln oteli ve kor komutanlık dal • 
reainin infUI müteahhide ihale olun
muştur. İnşaat yakında b&.flayacak· 
tır. 

Londra, 30 (A.A.) - Hav~ 
mahfelleri lngilterede. son gUDlerdl 
pek artan tayyare kazalannd~a..: 
layı derin bir endişe içi.ndedir. "'wıi 
yalnız IOD yirmi dört saat içinde 
tayyareci ölmUfttlr. Daha bugUıl lıit 
ıivil tayyare dUtmUt ve bet kifl .,,,_ 
ralanmıttir. Bunlardan ikisi ölJDdl' 
ttır. 

Vali Hlfim 1,canm 98lı4ımalan sa
~esinde VUlyet bu yıl kendi tahıtaa
tile birçok t&ahhUtlere glrifmiftir. 
İmar Birliği bir apartıman, husual 
~uhasebe bir otel yaptıracaktır. Şe
hır sokaklarmm parke tqlarlle dö • 
şenmeel, ihale olU'DmUJtur. 

Dma nehlyeaindeld ılıcalar ıalah 
edilmekte ve yeniden bir otel, bir 
mektep, iki örnek ev yapılmaktadır. 
Şehir içinin ve bUtUn villyetin ağaç
Jandmlmuma çok ehemmiyet veril
mekte, parklar yapılmaktadır. Her 
kaza ve nahiye merkezinde, merke
ze yakm olan "Gez" köyUnde birer 
örnek fidanlıfı açılmıştır. 

Kadın, ka~ yaşınd• 
Daha Güze'dir ? 
~ 

'""'~ ~Y~ 
f,., ~ 

Şeker pancan ziraati 
Şeker pancarı ve yonca ziraati de

nenmekte ve halkı fenni ıUtçUIUğe 

teşvik için llzımgelen şeyler yapıl
maktadır. Bu yılın Vilayet bütçesine 
köylüye dağıtılıp bedeli uzun vade: 
lerle alınmak üzere pulluk vea . 
gibi fenni ziraat lletleri ve damaı;:_ 
lık boğa, merkep mUbayaası için tah
sisat konulmuştur. 

Bu ıualin cevabını, kiınte1et 
veremiyordu. Fakat yapılan t.c
rübeler fU neticeyi verdi: 

- Kadın her yqta güzeldir 1 
Yalnız, VENOS KREMi, 1/6• 

NOS PUDRASI, VENOS RUJl1, 
VENOS BRiYANTiNi vENOS 
RiMELi, VENOS ESANSI k.al
lanmak tartile ..• 

lktısat Vekaleti 
Amirliğinden: 

Dairesi 3 ncü Bölt• 

UI~tuıat Veki.leti iş Dairesi UçUncU Bölge Amirlift Haziranın birinci gl
n n en iti~aren Sirkecide Liman Hanmm UçUncü katındaki eni dafre8i0° 
de faaliyetıne devam edecektir. "~070,, 

lstanbul Tramvay Şirketi 
21 tkincikliıun 1911 tarihli şartnamenin 14 üncU maddesine gört 

i LA N 
1937 yılmın 1 H~~dan v~ ~eni ilina kadar Puardan bqka 

gunlerde gıdiş • geliş cedveli 

No. 1 Yollar 1 nk Kalkıf 1 Son KalkJ.f 1 

'

( 10 il Şişli -
1 

Tünel 1 5,40 

1 1 
·ı ııne - :;,işli 1 6,00 

-- --:------- 1----
1 11 1 Şişli - Beyuıt 1 6 o 
1 1 

,2 
.t:Seyazıt - Şifıi 1 7 ,02 

1 1 -------~ ı----
1 12 ~ Harbiye - Fatih ı 6 30 
i
l 1ı l4'a.tih - Harbıye 1 5:45 

~--~~--~- 1----
ı t 1 Harbiye - Akaaray 1 6,40 
1 1 A.u&ray - liarbıye 5,57 

1----
1 15 1 Taksim - Sirkeci 1 7 15 
1 1 Sırkeci - Taksim 1 7 :35 
1 1 ------- 1---
ı 16 ı ~a - ~azıt 1 6,15 j yazıt - açka 1 7 ,00 

1 23,40 
1 ~4,UO 

1 
1 23,15 
1 24,00-
1 
1 24,30 
1 2a,45 

1 24,-
1 23,20 
1 
1 19,10 
1 19,:iO 
1 
1 23,20 
l 24,05 

1 
1 
1 6,55 

20,50 
1 

t
6 

l Ş~~Det» Eminönü ll--6-,1-0-

1 
~ k n -E Maçka / 6,40 

(ftıl 1 .ı.uaç a - minonü l--7_,o_5 __ 
·- -1-7- ı _Ş_iş_li_ ---Sir-. -ke_c_i -- 1 

::>irkeci - Şifli 1 6,25 

1 20,20 

1 1 20,00 

l 
-
~ 6~ 

Mecidiyeköyü - E.o··nu I' 6 A 5 A 
1 17 1 

... 
E.onü - Mecidiyeköyü 7,17 

1 

IA 1-""---I 
Taksim - Beyazıt 1 7,30 
Beyuıt - Taksim 1 8,02 

1----
Kurtulu, - Beyazıt ı 6,00 

1 
Beyazıt - Kurtuluş 6,45 

-- 1----

ı 1
A
9 

ı' Şifli (Depo) EminönU 1 6,~ 
Eminönü - Kurtulut 6,35 
Kurtuluş - Eminönü 1 6,57 

18 

19 

( 22 1 Beşiktaş - Bebek 

20,ao 

18,45 
19,15 

20,30 
21,10 

23,10 
23,M 

6,43 
20,45 
20,15 

23,40 1 1 Bebek - Eminönü 

Bebek - Beşiktaş 

5,23 
5,45 
5,55 

1 
24,20 
1,00 

1 

1 Eminönü - Bebek 

23 Oratköy - Aksaray 
Aksaray - Ortaköy 

l
l 34 Befiktat - Fatih 

1
1 5,50 20,50 

6,35 21,35 1 
ıl--6.-30-- --2-0,-40- ı 

Fatih - Be,ıktaş 7,10 21,20 
-

r 32 Aksaray - Topkapı 5,25 -
Topkapı - Sirkeci 5,40 23,30 
Sirkeci - Topkapı 6,12 24,00 
Topkapı - Akaaray - 24,35 

33 Aksaray - Yedikule 5,30 
Y edikule - Sirkeci 

-
5,45 23,35 

Sirkeci - Yedikule 6,17 24,05 
Yedikule - Aksaray - 24,40 

• 1 
37 ı A~y - Edırnekapı 1 5,25 1 -

Edimekapı - Sirkeci 5,45 23,45 
Sirkeci - Edirnekapı 6,14 24,20 

1 Edirnekapı - Aksaray - 2 
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Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 

Kapalı zarf Usulü ile Eksiltme ilam 

Muğla Nafıa Direktörlüğünden: 
1- 20-5-1937 Perşembe günU ihale edileceği ilan olunan Muğla Vilaye

ti merkezinde yaptırılacak 34695 lira 75 keşif bedelli hususi idare ve 
46365 lira 87 kuruş keşif bedelli Halkevi binaları eksiltmesine istekli çık
madığından buna aid müddet 14-6-1937 Pazartesi günU saat onaltıda 
ihale edilmek üzere uzatılmıştır. 

Kullanmamıt olanlar bir deneıinler. 
~ lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ••••-

Ke,if bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 

TÜRKiYE BiRiNCi 

TERAZi FABRiKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

T Q P A N E Terazileri 

Tartı ve Ölçü Aletleri 

Mamullitmı ter-

clh ediniz ve tak 

!itlerinden aakı· 

nmız. 

Satı~ Depo farı } İstanbul, Tahtakale caddesi No. 68 y Marpuçcular caddesi No. 51, 
Kantarcılar cad. No. 46 

~~----------------------------------
9a7 B~rsa Urayından : 

~tıi b~a.U .~lı için tasdik edilen ura ymıız bütçesinde 250 lira aylık Uc-
ld1Uı ~uhendislik yeri açıktır. 

tlıere endıs mektebinden diplomalı ve yaşı elli beşten yıukan olmamak 
~eğinde tecrübeli isteklilerin başkanlığa mUracaatlan illn olunur. 
;ile ;::::::------------------..------~--~--- ~~~ ................................... ~ 
~ . DAKTiLO ARANIYOR . 
var:: da .bir mUessede iyi maaşla çalıştmlacak Daktilolara ihtiya~ 
lt~i 

8
· 'ralıplerin Pazardan maada günlerde saat 10 ill 12 ye kadar Sır 
<Uıasar han 34 numaraya müracaatları. 

f1 saatleridir. 

o,,, er Yerde arayınız 
...., 155 birinci mUklfat • 

~ 
OSM __ A_N_L_l _B_A_N_K_A_S_I 

. ~anı 
~hUt 1 Bankası hisse sahipleri, 
clesine nl~aınnamenin 29 uncu mad· 
~U göre, 22 Haziran 1937 Salı 
~ c. ;aat on iki buçukta, Londra'da, 
~r ll Old Broad Street, Winches
~llruı~use•da toplanacak yıllık genel 

aYa. Çağınlır. 
' . 

1 ldUıakere Ruznamesi 

~; l§Geneı ldare Heyetinin 1936 
2 _ lerine ait raporu; 

~a~ 31 likkanun 1936 tarihinde 
a len hesapların tasdikı. 
t - 'l'enıettü hisselerinin ~ayini; 
$~ - Geneı idare heyetine aza se-

KANZUK 
Saç Boya'arı 

JUVANTiN 

Kumral ve .siyah olarak iki cinsi 
,·ardır. Ter ve yıkanmakla kat'ly 
yen çıkmaz, tabii renk veren ta-

n111nu~ yeglne sıhhi saç 
boyalarıdır. 

1NGlL1Z KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU • lSTANBUL 

~D.nlt ................. . 
ltı~i ı:n a dahllt nizamnamesinin 27 -------------
tı:ı ~ :d~sine göre, genel kurultay, (lX) o) 7 numaralı Banka Merkezi
~ ~h· hısse senedi olan bUtUn his
~~llla ~lerinden terekküp eder. Bu-

•. lt\Uııl taber, 22 Haziran tarlhind&
içın ~.. laya, hisselerini bu toplantı 
t 1:10ste il \>\teı :a r en tarihten en az on gün 
~ Ve ankıuun aşağıda yazılı mer -
""l'İ &ir §b~~lerine veren hisse sahip

}> e ılır: 
ar~·d 

e, lteyerbeer Sokağında 

ne; 

Londra'da, Throgmorton Street 

(E. C. 2.) de 26 numaralı Bank.a Mer

kezine; 

Istanbul'da, Banka idare Merkezi-

ne; . 

Bankanın muhtelif şubelerine. 

B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel ta.rt.naınesL 
D - Fenni ve hususi şartname. 
F - Silsilei fiat keşif hülasa cetveli 
lstekliler bu evrakları 406 kuru, bedel mukabilinde Muğla Nafia Mü • 

dürlüğilnden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14-6-1937 Pazartesi günü saat onaltıda Muğla vilayeti 

Daimi encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 6079 lira 62 kuruşluk muvakkat temi

nat vermesi ve Nafia Vekiı.letinden alınmış müteahhitlik vesikası ve ayrı
ca elli bin liralık yapı işlerini başardığına dair vesika göstermem lazım • 
dır. 

5 - !steklilerin teklif mektuplanm üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2946) 

Iktısat · Vekaleti iç Ticaret Umum 
müdürlüğünden: 
30 !kinci Te,rin 1330 tarihli kanun hUkUmleri dairesinde TUrkiyede iş 

yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Nidkvist ve Holm-Nydqvist 
& Holm) Şirketi bu kere mUracaatla şirketin TUrkiyedeki faaliyetine ni
hayet verildiğini bildirmif ve tasfiye işlerini lfa etmeğe muhtar Aksel ve 
Avukat Bensiyon Galln'i vekil naap ve tayin etmiştir. 

Bu şirketle alakası olanların lstanbulda Baker hanında mukim Muhtar 
Aksel \'e Galata'da Billur Hanında mukim Avukat Bensiyon Galin'e ve 
icabında iktisat Vekaletine mUracaat etmeleri illn olunur. 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden : 
Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins. miktar, tahmini 

fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat teminatları yazılı 44 kalem erzak 
ve saire 115/Mayıs/1937 tarihinden 31/Mayıs/1937 tarihine kadar on 
beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnameler Aııkarada Nümune hastanesi Baftaıbipliğinden ve Istanbul 

da Sıhhat ve lçtimai Muavenet MüdürlUğUndc görülebilir. 
Eksiltme 2 • Haziran - 1937 Çarşamba gUnü saat 10 da Ankara Nü

mune hutanesinde teşekkUl eden husuat komisyonda yapılacaktır. 

Dikkat: 
Muvakkat teminat olarak para ve para. mahiyetindeki evrak komisyon-

da almamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale gUnUnden evvel 
hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Vekaleti veznesine ya-
tıracaklardır. (1215) (2730) 

Tahmin edilen Muvakkat Cinsi Eksiltmenin 
Fiyat Teminat Şekli 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. ------

6662 50 
712 50 

13300 -
700 -

3600 -

6600 -

4590 -
320 -

2800 -
2475 -

65-
260 -
120 -
36-

800 -

270 -
150 -
500 -
90 -

200 -

900 --
1800 -
4400 -
275 -

1280 -
2400 -

460 -
240 -

80 -
350 -
250 -

300 -
10 -

300-
600-
312 50 

900-
100-
200 -
240 -

65000 

5000 
38000 

2000 
4000 

44000 

27000 
1000 

10000 

5500 
500 

2000 

1000 
300 

1000 
1000 
500 

2000 
300 

2000 

2500 
30000 
22000 
1000 

16000 
4000 

23000 
8000 

400 
5000 
2000 

4000 
200 

3000 
4000 
2500 
6000 
1000 
1000 
4000 

2500 
800 
500 

---- Birinci nevi haa 
500 - eknıek) 
M - Francala) 

997 50 Koyun eti) 
52 ~ Kuzu eti.) 

270 - Sade yağ 
495 - sut 

344 25 Yoğurt 

24 - Kesme teker. 
210 - Toz teker. 
185 65 Sabun 

5 - Birinci nevi un. 
19 50 Kuru fasulye. 

9 - Nuhut. 
2 70 Mercimek 

60 - Kuru kaysı. 
20 25 Makarna 
11 25 Şehriye 
37 50 Pirinç unu 

7 _Nişasta 
15 50 Çama,ır sodası. 
67 50 Benzin 

135 - Tuz. 
330 - Pirinç 
20 65 Kuru Uzum. 
96 - Patates. 

l80 _ Tavuk adet. 

34 50 Yumurta adet. 
18 - Limon adet 

6 -Salça 
26 25 Kuru soğan 
18 75 Semiz otu. 
22 50 1spanak 
_ 75 Havuç 
22 50 Kabak 
45 - Patlıcan. 
23 50 Domates. 
67 00 Tue fa.sulye 

7 50 Taze bakla. 
15 - Taze bamya. 
18 - Prasa. 

9 40 Lahana. 125 -
560 -
550 -

23200 - 800 Ton. -. 

42 - Zeytin yağı. 
41 25 Kuru bamya. 

17 40 - Kok kömürü. 

84083 50 Yek1ln .. 

Kapalı zarf 
usuliyle 

,, . '' ,. 
,, " " 
" " ,, 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 

usuliyle 
Ac;ırk eksiltme 

.. " ,. ,, 
" " 
" 

,, 

" " ,, ,, 
•• " ,, 

" .. 
" .. 
" 

,, 

" " ,. 
" 

" " 
" " .. •• 

" " 
" " .. " 
" ,, ,, 

" ., .. 
" 

" " 
" " .. .. 
" .. 
,, •• .. " .. " 
" " 
" " 
" " 
" 

., 

" " 
" " Kapalı zarf 

usuliyle 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan. 

Mlktan Cinsi Tahmin bedeli nk teminatı 
K.Uo Lira K. Lira K. 

7000 S Milimetre kalınlığında Gal. 1190 89 25 
va.nize tel 

8000 3 milimetre kalınlığında dUz 450 33 75 
tel. 

3500 Adet 3 numara yüksekliğin. 980 73 50 
de fincan deve boynu ile . . 

42000 Metre dikenli tel. 1575 118 13 

814 63 

1- Miktarı cinsi ve muvakkat teminatı yukarda yazılı dört kalem mal
zeme pazarlıkla çabuk satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 1-6--1937 Salı günü saat 10 da Gedikpa§ada jandarma 
Dikimevi binasındaki jandarma satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şerait her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Isteklilerin muvakkat teminat makbuzları veya banka kefalet mele. 

tupları ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3076) 

Oeniı Levazım Satınalma Komisyonu llônları 

Marmara Ussü Bahri Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Kilosu Tahmini tutarı llk teminatr 
Lira Lira Ku. 

Bakla 4.000 200 
Semizotu 2.000 140 
Taze fasüly& 8.000 640 
Kabak 5.000 350 
Patates 15.000 1050 
Taze sovar~ 3.000 150 
Kuru sovıuı 12.000 360 
tspanak 3.000 210 
Patlıcan 5.000 250 
Bamya 2.000 300 
Domates 6.000 24Cı 
Salça 3.000 600 

4490 336 7S 
Komutanlığımız Deniz erleri için yııkanda cin!1 ve miktarları yazılı on 

iki ka1cm sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 11Haziran937 
Cuma günü saat 14 de lzmit Tersane kapısındaki komisyon binasında ya
pılacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatlarile birlikte kanun! 
vesikalarını muayyen gUn ve saatte komisyon başkanlığına vermeleri. 

(2978) 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı alır. 

BlrR EV U E 
'saatı alan ne aldığını bilir. · 

çOnt-;I eo senelik tecrübe gibi bir 
garantiye m•llktlr. 

Modeller en son ve zarif 'eklldedlr • 

AEVUE saatıarı tanınm19 saatcılarda 
satılmaktadır. 

Umu"'t deposu ı l•tanbul, Bahçekapı, Ta' han, Birinci kat 22. Telefon 21954 

....................................... 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
2. Ci Keşide 11/ Haziran /937 dedir. 

l;IDyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Bundan Başka: 15.000. 12.000. 10.000 
Lirahk ikramiyelerle (20.000ve10.000) 

Lirahk iki adet mükifat vardır .. 
Ayrıca: (3.()00) Liradan başhyarak (20) 
liraya kadar büyük ve küc;ük birc;ok 
ikramiyeler:e amortileri havi olan bu 
zengin plindan istifade etmek ic; i n bir 

bilet almaktan c;ekinmeyiniz ... 

-----------------------------~ 
Oıylet Demlry0Dır1 '' limanları ı,retme U. idaresi ilanlarw 

Muhammen bedeli (68,000) lira olan kUçUk yol malzemesi ile muham
men bedeli (25,500) lira olan şöminuman takozları 9-7-1937 cuma günll 
saat 15,30-da ayn ayrı kapalı zarf usulU ile Ankarada idare binasında. 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve şöminu
man takozları için de 1,912,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüa
hasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri la • 
zımdır. 

Şartnameler (124) kuruşa Ankara ve Haydarp8'a Veznelerinde sa • 
tılmaktadır. (2921) 



• 
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KALDTE a 

D DCINIVA 
RIEkDRU K~RAN 

Goodyear li.ıtiklerini umum halk için dayanıklı bir lastik ola· 
rak yapmakla mefgul iken Goodear f abrikaaı ıünün birinde, 
durmuf, diitünmüttür: · 

- Acaba hwuıi bir tip müfterinin ihtiyacı ihmale uğramıf 
aeğil midir? 

Dütündüğümüz müfteri, kalite fikri iliğine kadar itliyen, fiyat 
üzerinde dumuyan, kalitenin kendiıi ve çoluğu çocuğu için 
temin edeceği müıbet faydaları ve menfaatleri ıözönünde tutan 
adamdır. 

lEINlü BOR 
Bu tip adam, yüksek kalite mal imalinde ileri gidilmesinin 

belli hatlı bir i.milidr. Bunun için herhangi sanayi tubeıinde ön 
safta yürüyen bir sanayi müeaaeseıi kalite mütteriıinin ihtiyaç • 
la.rını dütünmiye mecburdur. 

Çifte Kartal laıtiğini bu dütünce ile, ıırf kalite adamı için 
yaptık. Bunu hazırlarken ~icari maliyet enditelerini bir tarafa 
bıraktık. Hatta bu emekler veıileıiyle bütün otomobil lutiği 
imali aanatinde mühim bir ileri adımı attık. 

Çifte Kartalı yaparken, üstün malzeme gayretiyle bütün dün· 
yayı aradık, taradık. Yeni ve çok kuvvetli vasıflarda malzeme 
inkitaf ettirdik. Elde ettiğimiz mahıulü haftalarca tecrübeden 
geçirdik. Hem de nerede: Dünyanın en büyük ıüratle hareketini 
mu haf aza eden tecrübe tertibatı üzerinde... Li.ıtik bir taraftan 
da hararete maruz bırakıldı. Bir taraftan da saatte 155 kilometre 
ıüratle hareket hlinde bulunduruldu. 

Mkaadımız; kalın, ağır, sert bir liıtik yapmak değildi. Hafif, 
yumuf&k, zemin üzerinden uçar, tam iıtirahat temin eder bir 
lutik vücude getirmek ve otomobili adeta bir hava yutığı 
üzerinde hareket ettirmekti. Buna muvaffak olduktan batka 
güzellik tarafını da temin ettik. Lastik, bol iıtirahatle etıiz em • 
niyeti birlettiriyor. 

Kalite ölçüsü olarak tunu ıöyliyelim: Çifte Kartal bugüne 
kadar yapılan her lastikten fazla dayanacaktır ve dayandığı 

müddetçe de azami emniyet temin edecektir. 
Otomobilinizde Çifte Kartaldan mükemmel bir li.atik kullana

mazıınız, çünkü yoktur. Çifte Kartalın ayrılmaz arkad-.ı da 
can kurtaran iç lutikleridir ki bütün patlama riıklerinin önüne 
8eçecek ıurette yapılro:ııttır. 

Bu kalite liatikleri diğer lastiklerden daha pahalıdır. Fakat 
zannedebiJeceiiniz kadar pahalı değildir. Bundan bqka bu lu· 
tiklerin ud vazifesi, para değil, can kurtarmaktır. 

Can Kurtaran iç 

ı •sıilflerl 
A - Sarı ıupap ve mavi renkli bqhtma 

dikkat. 
B - Can kurtaran iç listilı:lcrine hava ve. 

rilmeıi diierlcrlne nazaran biraz da
ha uzundur. Sebebi havann iç lbti. 
iin birinci lı:ısmmdan ikinci lı::11mına 
bir ıupap vasrtaaiylc tedricen ıeç. 
ıddir. 

C - iç lbtiğin içindelci kat bezli bu ikin. 
ci lbtilı: ile dıt !istif in yırtılınaıı ve 
iç liati(in patıamaıı üzerine araba. 
nm kontrolünü muhafaza ederek 
tevakkufa kadar emniyetle 7011 
devam edebilirsiniz. 

GOODVEAR 

Gaye Para 
değil, 

CAN 
kurtarmaktır. 

DOUBLE 
EAGLE 

LAsTtKLERt 

Can kurtaran iç 
lbtikleri 

Para tasarrufu 

için değil, ha.yat 
tasarrufu için 

yapılmıştır. 

Emir ve nezareti altında 250()(){)()0G 
Goodyear lbttği yapılmıştır. BunlaJ', 
Goodyear'ln şöhretlnl her tarafa ya
yan canh tahltlerdlr. 

8KAT'i 
SEBEP 

Yeni Çifte KartaJ lastlklertni 
~imdiye kadar imal olunan • 
bütün lastiklerin f evklnde 

~ıkannışbr. 

1 - Para ile milbayaa olunabilen eıı 
kıymetli, en iyi, en emniyetli ve en 
fazla kilometre yapan bir lastik. 
2 - Dllnya üzerinde mevcut lA.sUkle· 
rin patinaja en ziyade mukavim ola· 
ru. 
3 - Daha kalın taban, % 15 dahB 
derin çizgiler, emniyetle tevakkuf ve 
binlerce kilometre fazla. ömür temin 
eder. 
4 - Tama.mile yeni bir usulde yapı· 
lan taban, llstiklerin en büyük dilş· 
manı olan hararete fevkalade milte· 
ham.mildir. 
5 - Bez katları ayn ayn takviye e· 
dilmiş olup amortisör vazifesini gö 
ren hususi lastik kısmı tekemmUl et· 
tirilmiştir. 
aşınmasına mukavim hususi supert· 
wist ıpliğinden imal olunmuştur. 
6 - Her bir kat taş kestiğine ve ke 
narların arızasına. ve l!stiğin çabuJ. 
7 - Fazla takviyeli lastiklerde gö 
rülen sertlik olmıyan, çok esniyen vı 
istirahat temin eden bir lastik. 
8 -Lastik sanayünde kullanılan er 
yüksek malzeme ve en iyi işçilik vt 
en aıkı teftişten çıkan son derece· 
müvazeneli bir lastik. 

DONYANIN HER TARAFINDA Dl~ER MARKALARA NAZARAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LASTIKLERILE GEZER. 


