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5 KURU$ BAŞMUHARRiRi: :AHMET EMiN YALMAN TAN Matbauı 

Londra Müzakereleri Neticelendi 
Fr~~sa • Bankacı~rım_ız Dö~~gorlar. BiR ZELZELE OLDU 
Hala. l~dıhan Çatalagzı ıleDıgerBır D. b k d is E 
Geçırıyor • ıyar a ır a Vı 

:t'-t--;::-;,ALMAN Lıman Yaptırılacak Yıkıldı, Hasar r-azı 
Frama, ikiyüzlü siya.setin •• 

zararlanm çok çekmittir. M d 1 • • A•t u y il k Pi A • Fabtöyleıörünüyorkitecrübe. a en erımıze 1 ç 1 1 anın BundanBaşkaZayıatOlupOlmadıv 
dm kili derecede den alama- • • :;: ::.:.: i;::.:~-.: Tahakkuk imkanları Temin Edildi Bır He) et Tarafından Ara;tırılıyo 
türlü karar 'Yerememiftir. 

FraııM.1nın içinde liiklik cereyanı 
alıp yürüdüğü zamanlarda Fransa 
kendi memleketinin içinde papazların 
mektep açmalarının lilfını bile ettir
miyordu. Fakat ayni papazların ha
riçte açtıklan mektepler üzerine hi
maye kanatlarını geriyordu. Çünkü 
uıaıklik ihracat eşyasından değildir" 
diye bir nazariye icat etmişti. 

Bugün de Fransanın içinde; ber
rak bir demokrasi siyasetine kuv
vetli meyiller bulunduğunu görüyo
ruz. Fransa gizli diplomasi, entrika 
Utemiyor, açık bir barıJ yoluna ha
raretle taraftardır. Milletler arasın
daki münasebetlerde taahhütlerin 
tutu)masını en üstün bir gaye bili
yor. 

GelgeleDın Hataya..": Orada 
bambafka bir Fransa var, a

Ç1k siyasetin, taahhütler tutmanm 
ihracat etyuından olmadığını zan
nedesa ftY& bir takım bareketlerile 

Londradan aldığımız son haberle
re göre, bir, iki aydanberi Londrada, 
İş Bankası genel direktörü Muammer 
Eriş, Etibank genel direktörü İlhami 
Pamir, Maliye Vekaleti para işleri ge 
nel direktörü Haht Nazmi ile İngiliz 
mali ve iktısadi rnahafili arasında de
vam eden müzakereler müsbet neti
celere varmıştır. 

Türkiye ile İngiltere arasında muh 
telif iktısadi sahalarda iş beraberliği 
için guzel imkanlar kurulmuştur. 

Bunlardan en mühimmi, iki limanı 
mızın yapılması için kredi ve teknik 
ihtisas temin edilmiş olmasıdır. Li
manlardan biri Çatalağzıdır. Alek
sandr Gibb müessesi tarafından ha
nrlanan avanproje mucibince bu li
manın inpsı için zaten daha evvel 
prensip bakımından bir anlaşmıya 
varılını,tı. 

Çatalağzı llmanımn derhal inşası
na başlanması, memleketimizin ileti-

lı Banlıaa Genel Direktörü 
Muammer Er.if 

sadt hayatı için bir inkılip adımı o
lacaktır. Kömür en büyük membala
rımızdan biri olduğu halde, bundan 
istediğimiz gibi istifade edemiyoruz. 

Sebep te }imansızlıktır. Kömür al
mak için Zonguldağa giden bir va
pur, uzun uzadıya sıra bekliyor. ip
tidai vasıtalarla }·ükleniyor. Kömür
lerimizin maliyet masrafı, bu yüzden 
çok yükseğe çıkmakla beraber vapur 
lanmızın faaliyet zamanının ve ve
riminin büyük bir kısmı heba oluyor. 

Çatalağzı limanının yapılması, kö
mür havzamızın varlığında ve bütün 
iktisadi hayatımızda mühim tesirleri 
duyulacak bir adım olacaktır. 

Çatalağzından başka bir liman i
çin de kredi ve imkan hazırlanmış ol
makla beraber, hangi limanın tercih 

edileceği henüz belli değildir. Fakat 
memleketteki umumi iktisadi hare
ketin istikametine bakılırsa bu lima-

(Deoomı 4 üncüde) 

Kar,ehirdelıi zelzele, birçok aileleri böyle evau bıralımlflı 

Diyarbakır, 15 (TAN) - Evvelki Zelzeleler Sıvas ve Aksaray vil 
gün Diyarbakır mıntakasında vukua yetlerinde de birkaç defa hissed 
gelen zelzele maalesef yine mühim miş, fakat hafif geçmiştir. Aksara 
tahribata sebep olmuştur. Bilhassa dan alınan en son malumata gö 
Lice kazası ile Hani ve Kulp sahala- bu havalide bir müddettenberi h 
rında birçok evler yıkılmıştır. fif hafif duyulan sarsıntılar Cum 

Hani nahiyesinde 85 evin tama- tesl gilnü sabahı, saat 6.40 da Şar 

~ bit J'ransa n.:.•:.karşıl~;;·~-~~~N!rft.~~~IVl~ .. -.~-;ı~rr.1'1'1'1~-+.-~ 
~-ıl'ltiSteınlekeci 
" mandater Fransada iyi niyetler 
doğuyor. Bizim haklı endişelerimizi 
dağıtnıap, karplıklı taahhütlere da
yanan isteklerimizi yerine getirme
je kıyınet veriyor. Fakat sonra yine 
hava kararıyor. Türklerin ezildiği
ne, Türklerin ve Alevilerin seçim 
serbestliiinden mahrum bırakıldığı
na, emniyet ve asayiş kurulamadığı
na, ekalliyetler içinden reyini ser
bestçe kullanmak istiyenlere karşı 
tethif cereyanları hüküm sürdüğüne 

men yıkıldığı ve birçok evlerin de tan Oarbe doğru şiddetle 

~,-.-,,-.iiJiii.li~~thrJmmn~~mr~EıF.~~r.;-;:ır.+t:trA=-v.uıM..daklnva vakın aya a ar n - m aevam etmiştir. Diierl 

dair haberler alıyoruz. 
Birkaç gün evvel Fransanın Ha

tay delegesi B. Garo Ankaraya gel
di. Orada devlet adamlarımızla ko
nuttu. Yüzyüze olan bu temas çok 
samimi bir hava içinde cereyan etti. 
Her iki tarafta Fransa ile kurulma-
11m istediğimiz sıkı ve berrak dost
luja uygun izler kaldL 

Fakat birkaç gün sonra Hataydan 
yine beldemedijimiz, istemediğimiz 
)'Olda haberler yağmağa başladı. 

Ne neticeye varalım? Fransa ta
ahhütlerini yerine getirmemek mi 
istiyor, yoksa yerine getirmeğe kud
ı.ti mi yoktur? 

H erhalde Fransa Hatayda bir 
imtihan &eçiriyor. Bu imti

~ neticesine göre ya iki yüzlü 
liy&let usullerine bajlı kaldıjı ve ta
ahhüdünü yerine getirmeğe gönlü 
;zı olmadığı meydana çıkacaktır. 

ahut ela Hatay seçimi esnasında 
Hataydı emniyet ve asayifi koru
lbaja kudreti olmadığına hükme~ 
Dlek: llznı gelecektir. 
dır~ ild imtihan Fransa için fena-

. Rataydald hidiselerin teşkil et
till sahne, dünya siyasetinin büyük 
sahnelerlJ:den uzak ve ayn görüne
~Fatat ~akikatte Hatay işi, 
b li~tinin hakfkt rengini 
1abıe, kolllfllanmıza ve bütün dün
rü~ tanıtacak: bir laboratuvar tec-

i lllahtyetindedir. 
ile ı;:; 1ZUn senelerdenberi öze
lıkl brdutu, itina ve fedakir
ka~dılı dostluklan birer birer 
dık bir ftt'. Doatluklanna çok sa
bhil de ınealeket ve millet sıfatile 
~ ...._~~beri şüpheler 

---..... içinde bırakmıştır. 
<Deoomı 4 vtlrideJ 

Başvekil İstasyonda 
Merasimle Karşılandı 

Celal Bayar Dün Ankaradaki 
Hava Şehitleri ihtifalinde Bulundu 

fusça zayiat tesbit olunmamakla be- ise 5 - 10 saniye arasında hafif 
raber, birçok kayıplar olduğu· zan- larak duyulmuştur. Nüfusça zay' 
nolunmaktadır. Zelzele mıntakası- yoktur. 

Ankara, 15 (A.A.) - Başvekil 
Celil Bayarla Hariciye Vekili Dok
tor Tevfik Rüştü Aras refakat ve 
maiyetlerindeki zevatla birlikte bu
gün şehrimize dönmüşlerdir. 
Başta Büyük Millet Meclisi reisi 

Abdülhalik Renda olmak üzere Da
hiliye Vekili ve Parti genel sekre
teri Şülfrü Kaya ile Vekiller, Riya
seticümhur başyaveri Celil, mebus
lar, Balkan Antantı devletleri el
çileriyle diğer büyük ve orta elçi
ler, büyük erkinıharbiye ve Milll 
Müdafaa Vekileti ile diğer vekilet
ler erkanı, Ankara vali ve belediye 
reisi Nevzat Tandoğan, emniyet di-

rektörü, mevki ve merkez kuman
danları, daireler umum müdürleri, 
Başvekil ile Hariciye Vekilimizi kar
ııiamak üzere istasyona gelmiı bu
lunuyorlardı. 

Ankara, 15 IA.A.) - Dün Or
man çiftlijinde bir sezinti yap 
mış olan Reisiciimhur Atatürk 
bugün de tehir dahilinde bir 
müddet gezdikten sonra Ana
dolu Klübüne uğramışlar ve o 
sırada klüpte bulanan Vekil
lerle ıörüşerek saat Zl.30 da 
köşklerine dönmfttlerdir. 

Atatürk, klüpten çıktıktan 
sonra o civarda ve yol güzer
gihında toplanmış olan genç
ler tarafından tiddetle alkıf
lanmıştır. 

Tren durur durmaz, Ba§Vekil Ce
lil Bayar yanında Hariciye Vekili 
olduju halde hususi Vagondan ine
rek karşılamaya gelmiş olan zeva-1 
tın ayrı ayrı ellerini sıkDllf ve baş
ta mızıka olduğu halde ihtiram res- •~iiiii!i!il!iJ!ii!ii!!i!!iii!!!!'!!!ii!!!i!&&!!l!ii!!!!l!!!i!!!!!!!!ii!!!!!!ii!!i!!!!P• 
mini ifa eylemekte bulunan piyade -===-=-ı--=------=-
ve jandarma kıtalariyle polis müf • 
rezesini teftiş etmiştir. 

istasyonun içinde ve dışında ~ 
(Devamı 4 üncück) 

na derhal doktor ve sıhhi imdat ser
visiyle, tetkikler yapmak üzere bir 
heyet gitmiştir. Heyet bir taraftan 
insan zayiatının olup olmadığını a
raştırmakta, dijer taraftan da mad
di hasann tesbitiyle uğraşmaktadır. 

Hakiki ve kati vaziyet bu tetkik
ler neticesinde anlaşılacaktır. 

Zelzele mıntalıa.ınJa 
İnfaata baflanıyor 

Zelzeleden harap olan Kırşehir 
Yozgat viliyetlerile Keskin kaza 
köylerinin yeniden tesisi hakkın 
tetkiklerde bulunmak üzere B 

(Devamı 4 üncüde J 

Büyük Dostluk Z iyareti 

Yugoslav Harbiye 
Nazın Yarın Geliyor 

Dost Devlet Nazırı General Mariç 
Parlak Merasimle Karşılanacak 

Hamidiyenin Karadeniz Seyahati 

Henlayn'in Bugün 
Prag'a Hareket 
Effiği Bildiriliyor 

Millt Müdafaa Vekili General Ki· 
zım Özalpm davt"ti üzerine memle
ketimizi ziyaret edecek olan Yugos
lavyanın Harbiye ve Bahriye Nazın 

Berlin, 15 (A.A.) - Reuter: Çe • General Mariç, yann saat 10,22 de 

Mektep Gemisi Bugün 
Bulgaristana Gidiyor 

Sqalaate ~-- olan Hamiıliye melılep wernüi 
ı. [Yazm dirdüacü aaJfamızcla] 

~ . 

koslovakyadaki Südetlerin tefi Hen- hususi trenle Sirkeciye gelecektir. 
layn'in bugün öğleden sonra Praga Misafir General. hudutta, F.dirne 
hareket ettiii bildirilmektedir. Fa - valisi Niyazi Me.!'ken ile hudut ku
kat bu haberi teyit edecek ma111mat mandam, vilayetjn jandarma kuman
elde edilemem.ittir. Bununla beraber danı ve Türkiyede ikameti müdde
Hitler, Frik, Göbbela ve dijer Al - tince kendisine refakat edecek olan 
man ricalinin Berlfnde bulunmama- zabitler tarafından karşılanacaktır. 
sı dolayısile Henlayn'in Berlinde kal Sirkeci istasyonunda da İstanbul 
ması lçin hiçbir sebep ıörühnemek- valisi Muhittin 'Ottündağ. İstanbul 
tedir. garnizonu kumandam General Halis 

Bıyıktay, Merkez kumandam Gene
_.. - - - - _ - - _ _ _ _ __ ral İhsan tlgaz ile üssubahri kuman
...a.<a<a<SJ4L4-M.S-~ 

- danı Mahmut C'.Okbora tarafından 

Dünkü Maçlar istikbal edilecektır Bir askeri müf
reze selim resmini ifa edecek ve mı-

Diln Betildatla Harbiye maçı zıka, Yugoslavy:ı milıt marp ile is-
3 - 2 Betiktatm plibiyeti ile ne- tiklll marşını çalMaktır. 
ticelendi. lzmirde Alaancak • Ga- General Mariç. maiyetindeki zevat 
lafal&l'&y maçını da 3 • 2 Alaan- ile doğruca Perapalas oteline gide-
cak kazand ... af ., .. ...___ 6 cektir. Bundan sonra İstanbul vali 

ı. a ' aıaaunı DCI beledi ' ' i 
~ad .. ve ye reısın ve garnizon ku-

sa,.. a apor autunlanmızda ~ mandanını ziyaret edecektir. 

kuyunuz. General Mariç ve maiyeti yann sa-._...,nrw- - - - - - .,,._ at 20 20 de kend'lerini H ~.-...... - - _:uunas<Zb- ' ' ' •J~..-ı--
(l>evamı 10 uncuda) 
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Boşnak Ahmet Bize 
Diller Döküyordu 

BELEDIYEDE: 

Taksim Meydanı 
için istimlake 
Başlanıyor 

Hava Şehitlerimiz için 
Dün Bir Ihtif al Y aj>ıldı 

istiklal Mahkemesince 

Mahkum Edilenler 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -

İstiklal mahkemesince mahküm edil
miş olanlara tekaüt maaşı verilip ve
rilmemesi hususu hükumetçe, Mec
listen sorulmuştur. Bu baptaki ka
nunda sarahat olmadığı için Meclis, 
tefsir yoluyla bir karar verecektir. 

B iz~ ba~kına gelen adamın i-
pın hır ucu ile ben ellerini, 

Yusuf ta ayaklannı bağlıyorduk. 
Refik Bey de uğraşa uğraşa ter i
çinde kalmıştı.Fakat Mehmet Ali B. 
nihayet ayılmıştı. Gözlerini açtığı 
vakit düşmanın bağlı olduğunu 
gördü. Ağlıyarak: 

-Neye yarar ki? dedi. Yarın Ça 
vuşyana söyliyecek ve hepimizi 
tutturacak. Allah cümlemize acı
sın. 

Sordum: 
- Kim bu herü?. 
- Evvelki gün anlattığım Boş-

nak Ahmet bu işte ... 
- Bu habis senin bu a'kşam bu

raya geleceğini ne biliyor? 
- Nereden bilecek? Herhalde be 

ni takip ediyordu. Ne yapacağız 
şimdi?. Hepimizi müthiş bir fela
ket bekliyor. Ynrın hepimiz kro
ker zindanlarındayız. 
-Ağzını hayra aç. Ne yapacağı

mızı sonra düşünürüz. Sen hele bir 
az ~ndini topla. Hiç ikMkma .. Se
ni bu akşam karşıya geçirir ve An
Kara yoıuna çıkarınz. lş oralara 
kalımı. Yalnız 'bu' herifi'"ne yapa
cağız. Evvela bunu düşünelim. 

Yusuf, Refik ile beraber Boşna
ğın ceplerini arıyor ve buldukları
nı masanın üzerine koyuyorlardı. 
Birden bana döndü: 

- Bu herifi ne mi yapacağız, 
• dedin?. Herhalde bırakacak deği

liz. Ağzını da bağlayıp burada mi
safir etmekten başka yapacak şey 
yok ... Yoksa bu herif yarın hepimi 
zin canına mevhid okutur. 

Bir taraftan da yoklamasına de
vam ediyordu. Mehmet Ali ayılmış 
ve iyice açılmıştı. Fakat Bağdat 
matemcileri gibi iki tarafa salla
nıyor ve ağlıyordu. Kendisini bir 
türlü teskin edemiyorduk. Yusuf, 
Boşnak Ahmedin bütün ceplerini 
boşalttı. Ayıltmak için de yüzüne 
birkaç tokat attı. 

Tokatlar pek çabuk tesirini gös 
terdi. Ahmet, nemli ve çini mavi
si gözlerini birden açtı. Korkunç 
bakışlarını ayrı ayrı hepimizde gez 
dirdi. Bağlı olduğunu anlamıştı. 
Boynunu büktü. Yavaşça: 

- Ayağınızın altını öpeyim, de
di. Bırakınız beni gideyim. Ben fe 
na bir adam değilim. 

B u gülünç ve yersiz dilek kar 
şısında doğrusu ciddiyeti

mi muhafaza edemedim. Hiç fÜphe 
siz kanımızı içmeği taaarlıyan ve 
bizi aldatmıya uğraşan bu adama 
gülerek: 

- Bırakmak mı?. dedim. A§kol
mn sana ... Bırakalım da git haber 
ver ve hepimizi tuttur öyle mt ? 
Biz o kadar aptal değiliz. Bunu ak 
lından çıkar. Hele biraz konuşalım 
ve anlaşalım: Bu akşam burayg ne 
için geldin?. 

- Çavuşyanın emri ile geldim. 
- Sen ve Çavuşyan bu evi ne-

reden biliyordunuz?. 
- Bilmiyorduk. Bu akşam öğren 

dim. Mehmet Ali Beyi takip edi
yordum. Bu eve girdiğini gördüm. 
Evin kime ait olduğunu sormak ü
zere birinin geçmesini beklerken 
kapıdan ihtiyar bir madamın çık
tığını gördüm. Açık bırakhiı kapı
dan içeri girdim... Bulunduğuncz 
bu odayı seslerinizden anladım. 

- Demek görüştüklerimizi din
ledin ve işittin öyle mi?. 

Taksim meydanında abidenin kar 
şısındaki gazinolardan başlıyarak 
stadyoma kadarki saha içinde bulu 
nan bütün binalar istimlak edile -
cektir. 

Fatih Tayyare Abidesine Birçok 
Teşekküller Adına Çelenkler Kondu Ankara Hukuk Fakültesi 

Ankara, 15 (Tan muhabırinden) -
Burada yapılacak hukuk fakültesi bi
nasının 850 bin lıraya çıkacağı anla
şılmıştır. Bu maksatla Nafıa Vekaleti 
bütçesine konulmuş olan 250 bin lira 
lık tahsisata 600 bin lira ilave olun
muştur. 

- ..... 
- Mehmet Ali Beyin arkasın

dan gelmekle ne yapmak istiyor
dun?. 

- Hiç. onu birıiz korkutacaktım 
Ben her vakit onunla şakalaşırım. 
Siz yanlış anladınız. Beni fena bir 
adam sandınız. Katiyen ne onun ve 
ne de sizin hakkınızda benim fena 
bir düşüncem yoktu. Eğer olsaydı 
buraya yalnız mı gelirdim?. 

Yusuf Bey yerinde oturamadı. 

Sabn taşmıştı. Hiddetle ayağa kalk 
tı: 

- Herif, dedi. Bize kurt masalı 
okuma. Ben sana bülbül gibi her 
şeyi söyletirim. Utanmadan, bizi 
aldatmıya uğraşıyorsun, değil mi? s öze Sadık ta karışmıştı. On-

hır gör~şiirken bu adamın 
üzerinden çıknn defter ve mektup
ları güzden geçirmek istedim. Hep 
sini topladım. Misafirimiz Refik B. 
ile Mehmet Ali Beyi de alarak di
ğer odaya geçtim. Sadıkla Yu-
sufu, Boşnak Ahmetle haşhaşa bı
raktım. 

Burasının vaziyeti hakkında şehir 
ellik mütehassısı Prost mahallinde 
tetkikler yapmıştır. Bu tetkikler bir 
kaç gün daha sürecek müteakiben is 

l timlak için ilk muamelelere başlana
caktır. istimlakin haziran zarfında 
yapılması kararlaşmıştır. 

Hisarların Etrafı Açılıyor 
Rumelihisarında hisarların orta -

Hava şehitleri için dün Fatihte bü
yük bir ihtifal yapılmıştır. Merasime 
saat 14 te başlandı. Daha erkenden 
halk, parkın etrafına toplanmıya baş 
lamıştı. 

Saat 13 te jaketatay giymiş olan 
davetliler, biraz sonra da korgeneral 
Halis Bıyıktay, general İhsan İlgaz, 
yüksek rütbeli kara, deniz ve hava 
subayları geldiler. 

sında ve yanlarındaki binalar tama Parkın içindeki şehitler abidesi si
mile kaldırılacak, ve buraları ye - yah kordelelerle sarılmıştı. Abideye 
şillik ve bahçe haline getirilmesi ka İstanbul komutaTılığı, belediye, parti 
rarlaştırılmıştır. Buna ait proje ha- ve bir çok teşekküller tarafından çe-
zırlanmaya başlanmıştır. lenklcr konmuştu. Maltepe askeri li-

y • y 1 k y il 1 sesi bandosile be,.aber bir piyade ta-
enı apı aca o ar bur r "f · k 1• • B 

1 
· · d T k . A k u, po ıs mu rezesı, ız ısesı, kız 

u yı ıçın e a sım - zap apı muallim mektebi, Pertevniyal Vefa 
ve Şehzadebası - Unkapanı volları- ve D .. f k ı· 1 · t 1 b '. · · • ~ aruşşa a a ıse erı a e esı, ızcı-
nın açılmasına ve yapılmasına baş- ler ·b'd · t f d b' h Ik . , a ı enın e ra ın a ır a a ha-
lanacaktır. Aynı zamanda Barbaros linde 1 1 d 

.. b · . b' .. sıra anmış ıır ı. 
tur esının ır an once meydana çı- M . 
karılması hükumetçe arzu edildiğin- erasıme tam saat 14 te Fatih par 
den bu hususta hazırlanan projeye kı, Bayazıt, Selimıye, Taksim ve Maç 
ait tatbikat projesinin hazırlanması- kadan atılan toplarla başlandı. Mü-
na baş1anmıştır t~akı~en borazanlar "Ti,, işareti ver-

ş h" d k• D ... I B" dı. Bır dakika sükut edildi Abide ö-
e ır e 'ı egırm~n er ır nündeki bayrak )arıya kad

0

ar indiril-
Elden dare Edilecek di. İkinci "Ti,, işareti üzerine bayrak 

Ekmek fiyatlarının esas itibarile tekrar çekildi. Bu sırada limandaki 
ucuzlatılması kararlaştırılmış, bu vapurlar ve bütün fabrikalar düdük
hususta hnzırlıklar yapılmıya baş- lerini öttürmiye başladılar ve şehit
lanrnıştı. İlk tetkikler, ekmek fiyat- lerin selamlanmasına iştirak ettiler. 
!arının ucuzlatılması için her şeyden Bundan sonra hava ordusu namına 
önce değirmenlerin ıslah edilmesi 
lazım geldiğini göstermiştir. yüzbaşı Kemal Çolakoğlu, Hava ku-

Fakat bunun it;in de değirmenle- rumu namına Meliha Avni Sözen, şc
rin satın alınması icap etmektedir. hir meclisi adına Cemalettin Fazıl ve 

Değirmenlerin bugünkü vaziyetle- yüksek tahsil gençliği adına Bahadır 
ri belediyece tetk:k ettirilmektedir. 

l\f(frF.FERRTK : 

birer söylev vererek memleket için 
can vermiş hava kahramanlarını an
dılar. 

Yeni Mühendislik Kanunu 

hava kuvvetlerinin şükranlarını bü
yük bir saygı ile arz ve teyit ederim. 
Bugün aramızda olmıyan, yalnız ma
nevi varlıklanna hitap ederek tebcil 
ettiğimiz aziz şehitlerimizi cümhuri
yet ordusu namına, bir kere daha se
lamlar, yüce milletimize üstün saa
detler dilerim. Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -

Yüksek tahsil gençliği adına konu- Yüksek mühendis mektebi ve teknik 
şan Bahadır da s\:ızleri arasında şöyle okulu mezunlarının mecburi hizmet 
demiştir: müddetleri ve mühendislik, mimar

- Atatürk ge'lçliğinin andı, ica- lık hakkındaki kanun layihası Bü-
bında yurt için tereddüt etmeden öl- yük Millet Meclisine gelmiştir. Ya-
mektir. kında müzakere edilecektir. 

Nutuklardan t:onra, bando matem Bu layihaya göre, mecburi hizmet 
marşını çaldı ve bir manga asker ha- lerini yapmaktan imtina eden mühen 

dis ve mimarların şahadetnameleri 
vaya üç el ateş C'tti. Merasime, geçit 
resmi ile son verlldi. verilmiyecek, bunlan istihdam eden 

müesseseler de cezalandırılacaktır. 

POT.İSTE : 

Bir Genç Kız 
Otomobil 
Altında Kaldı 
Tarlabaşında bir otomobil kazası 

olmuştur. 

Şoför Kamilin idaresindeki 92 nu 
maralı itfaiye otomobili Tarlabaşın

dan geçerken ansızın bir taksi ile 

karşılaşmıştır. Şoför Kamil, bu tak-

siye çarpmamak için süratle manev-

ra yapmış ve direksiyor.u kırmıştır. 

Fakat, Sakız.ağacı caddesinde Sakız 
apartımanında oturan Eftimiya is
millde bir genç kız, arabanın altın:la 
kalarak muhtelif yerlerinden ysra -

Devlet ve belediye hizmetlerinde 
çalışan mühendis, mimar ve fen me
murlarının mesai saatleri haricinde 
ve ücretsiz bile olsa hususi işlerde ça 
lışmaları menedilecektir. 

Meclisin Bugünkü Toplantısı 
Ankara, 15 (Tnn muhabirinden) -

Büyük Millet Meclisi bugün toplana
caktır. Müzakere edilecek meseleler 
arasında, orman ve posta, telgraf u
mum müdürlükleri 937 bütçelerinde 
münakale yapılması hakkındaki ka
nun layihaları v~ bütçe encümeni 
mazbataları vardır. 

l'lt=m l\<t!:;ltlara oaKıyor, uem ue 
konuşuyordum. Defter ve mektup 
larda bizi alakadar edecek birşey 

yoktu. Yalnız bir tanesi dikkatimi 
çekti. Cavuşyana ~iki yiiz lira gön
derildiğine dair ingilizce yazılmış 
(Volter) imzası kısa bir mektup
tu. Mehmet Ali Beye sordum: 

ı ·rak Vapuru 
Bugün Limana 
Geliyor 

. ~,;>•"' ' --':- ı.. ~ 1(",.m ..,1 -=-1 -
;,-•nce ~ Yıusa :rl ı· - · .. .. !ınqustır. Yarası hafiftir. 

- Türk milleti, 15 mayıs tarihini ı 

Bir kısım ihracat mallanmız için İ
talya taı:afından verilen munzam kon 
tenjan listesinin kabulü ve buna kar
şılık, İtalyanın umumi ithalat rejimi
mizden mutlak surette istifade et
mesi hususunun t:ısdikl hakkındaki 

Başvekalet tezkeresi ve encümen 
mazbatalarile subay ı-ütbe isimlerin
de deği~lik yapılması hakkııı[I 
yapılacak maddeler arasn •. ~t\ .. 

sizin için bir anış günü olarak ayır- Dört Ki§i Denize Düıtü 
makla kalbinde yaşattığı kahraman- Sandalcı Ziya, Hahcıoğlundan al-

Almnn tezgahlarında yapılan yol
cu gemilerimizden ilki bugün limanı 
mıza gelecektir. 

lanna en büyük kadirşinaslığı izhar dığı Zeki, Tevfik ve Hayri isimle -
etmiş bulunuyor. Her yıl olduğu gibi rindeki üç yolcuyu Köprüye götü -
bugün de şeref taşımızın etrafında rürken, Cibali açıklarında sandal dev 

- Çavuşynna gönderilen bu pa
ra nedir acaba?. 

- Ne parası olacnk?. Rüşvet... 
"Trak,, adını taşıyan bu vapur, 

gelecek haftadan itibaren Mudanya 
seferlerinde çalışmıya başlıyacaktır. 

Samsun Mebusu Etem 
Tuncel Öldü 

toplandık. Şimdi hava tarihimizin 
şanlı hatıralarını anarak manevi var
lığımıza snygı sunuyoruz. 

Tayyareclliğimizln faaliyete başla
dığı Fethi - Sadık gününden şehit 

yüzbaşı Cevdete kadar, sayısı mühim 
bir tutan aşan 7.ayiatımızın gönülle
rimizde derin yaralar açtığına şüphe 
yoktur. 

Hatip, sözünü şöyle bitirmiştir: 
- Türk milletini saadete erdiren 

rilmiştir. içindekiler d~nize dökül -

müşler, fakat yetişilerek kurtarıl -
mışlardır. 

\. 

Bir Amele Yaralandı 
Beşiktaşta oturan Salih, Beşiktaş 

vapur iskelesinin tamiri ile uğra -
şırken takoz birdenbire kopmuş ve 
başına düşmüştür. Ağır surette ya -

ralanan Salih, derhal Beyoğlu has
tanesine kaldırılarak tedavi altına 

Hani birkaç av evvel (Volker) adın 
da bir lngilizden bahsetmiştim. 

İşte bu mektubu yazan Volkerdir. 
Bu adam Mavnacılar Cemiyetinden 
her ay altı yüz lira alıyor. Bunun 
iki yüz lirasını da Çavuşyana ve
riyor. Daha başka yerlerden de a
lıyorlar. Bunlar, bütün mavna ve 
motör sahiplerini haraca kestiler. 

Samsun Mebusu B. Etem Tun
cel, dün Büyiikadadaki evinde vefat 
etmiştir. Cenazesi, bugün saat 10 da 
evinden kaldırılarak Eyübe nakledi
lecek ve cenaze namazı orada kılın
dıktan sonra aile mezarlığına defne
dilecektir. 

ve onu açık alınla yaşatan büyük A- alınmıştır. 
tatürke cümhuriyet ordusunun ve - Başka nerelerden alıyorlar?. 

- Karadeniz boğazındaki kon -
trol heyeti şefi de, (Leon) da Ça
vuşyana her ay ikişer yüz lira gön
deriyorlar. 

- Bu paralan niçin veriyorlar? 
- Ne için olacak?. Silah ve cep 

Pul Bayileri için Levha 
Ankara, 15 tTıın muhabirinden) -

Damga pulu, ibal'esini havi pirinçten 
levhalar yapılmıştır. Bunlar 125 ku-

ruştan satılacak ve yeniden bayiliğe 
başlıyanlar tarafından alınıp, dük
kanlarına asılması mecburi olacaktır. 
Eski bayiler bu levhaları alıp alma
makta muhtar bı!'nkılacaktır. 

hane taşıyanlara göz yumması için. 
- Bu söylediklerinin doğru ol

duğuna emin misin?. 
- Boşnak Ahmedin şimdi üze

ridnen çıkan bu mktup gibi ben de 
sekiz tane daha var. Hep ayrı a
damlar ve gruplardan .. Pantikyan 
ile sen bu iş hakkında bir görüş te 
bak. neler işiteceksin. 

Mehmet Ali Beyin bu sözleri be 
ni ferahlandırmıştı. Bu akşamki 
bu bela ve tehlikeyi de atlatmak 
için bana büyük ve kuvvetli ümit
ler vermişti. 

(Devamı var J 

iki Çocuk Feci 

Şekilde Can Verdiler 
Fındıklıda oturan Galibin 4 ya -

şındaki oğlu Doğan, evin ikinci kat 
merdiveninden düşerek muhtelif 
yerlerinden yaralanmış, kaldırıldığı 
hastanede ölmüştür. 
Beşiktaşta da buna benzer bir ka

za olmuştur. Arabacı Latif sokağın
da 6 numaralı evde oturan Hasanın 
kızı Selma, sekiz metre yüksekliğin 
deki pencereden taşlar üz:erine dü
şerek ağır surette yaralanmış ve has
tanede ölmüştür. 

• 
TAYYARE ŞEHITL.ERI iHTiFAL.iNDE: 

D ün Fatihte Tayyare Şehitlerimiz için bir ihtifal 

yapıldı ve vatan ujrunda ölen k ahraman tayyarecl

lerin hatıraları hürmetle anıldı. Şehitlerimiz için 

bir dakika sükut edildi. Havaya tlç el ateş edildi. 

Vapurlar düdük çalarak 19hitleri sellmladılar. Yu

karıki resimde, merasimi takip eden geçit resmini 
ve bir hava subayımızı nutuk söylerken ıöntyonıs.. 

Tatla Yaralanan Çocuk 
Sarıyerde oturan Cafer oğlu Re

fet isminde bir çocuk oyun yüzün -
den çıkan kavga neticesinde arka
daşı 10 yaşındaki Yakubu taşla ba -
şından yaralamıştır. 

Yeni Vergi Kanun-.. 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -

Vergi kanunlarında yapılacak deği
şiklikler hakkınrfaki kanun layihası
nın encümenlerde tetkiki bitmek üze 
redir. Bu layihanın yeni bütçe kati 
şeklini almadan evvel Meclisce mü
zakere edileceği umuluyor. 

MF.MLEKETTE: 

Otomobilin Altında 

Can Verdi 
ı:ıursa, 15 (Tan muhabirinden) -

Dün akşam saat 20 de Muradiyede 
bir otomobil kazası olmuştur. Mura
diyede ipekli kumaş fabrikası müdü
r ü Asım, hususi otomobilini fabrika
nın bahçesine koymuş ve bırakıp git 
miştir. Az sonra. hnfif meyilli bir 
yerde duran araba, kendi kendine 
harekete geçmiş ve 30 metre ileride 
setin altında çalışmakta olan bahçı
van Salihin üzerine ytirüyerek adanı 
cağızı ezmiştir. Otomobilin bir demi 
ri, Salihin tam kalbinin üzerine dsa
bet ettiği için, bahçıvan derhal öl -
miiştür. Hadise hakkında müdlieiu
mumilik tahkikat yapmaktadır. 

ITAKVIM ve HAVAi 

16 Mayıs 1938 
PAZARTESi 

5 inci ny Giln: 31 
Arnhl· 1357 
Reblntevvel: 15 
Güneş: 4.42 - Öğle: 
İkindi: 16.07 - Akşıım: 
Yatsı: 21.10 - İmsak: 

Hızır: 11 
Flıml l~!'\4 

Mayıs: 3 
12.10 

YURTfA HAV A VAZiYETi 
Ycşllköy Meteoroloji ist~yonundan ıı

hnan malumata göre, hava yurdun Trak
ya ve Ege bölgelerinde bul.ıtlu, diğer böl 
ıelerlnde umumiyetle çok bulutlu ve ver 
yer yağışlı geçmiş, rüzgAr Cenup doğU
sundıın cenubi, diğer bölEClcrJndc şimali 
istikametten orta kuvvettı esmiştir. 

Dan, tstanbulda hava tkscrlyeUe acı!< 
geçmiş, rüzıAr &imali lslkametten sıınl
yede 8 ile 8 metre hızla .sm!ştlr. Saat t4 
te barometre 76.3.3 mili~tre idı. Harıı

ret en çok 18.l ve en az 9.6 santigrnt o
larak kaydedllmlşUr. 

• 
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ı~·-············~~····· .... ı 
f~UGUN __ J 
Milletler Cemiyetinin 

lslahı 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

M illetler cemiyetinin ıslahı hah· 
si, büyük bir muvaffakıyet-

llİzliğin neticesi oJarak ortaya atılmış 
bir meseledir. Bn biiyük muvaffaki
Yetsizlik tecavüze karşı gelememek
ti ve Milletler cemiyetinin asıl hede
fi, tecavüze karşı gelmek, her nıüte
cavize karşı cihanşümul bir cephe ku 
tarak tecavüzü bertaraf etmekti. Hal 
huki Mançurinin istilasile başlıyan 
tecavüz hadiseleri, ~!illetler cemiye
tinin, bu işi başaramıyacak, asıl gaye 
sini gerçekleştiremiyecek bir vaziyet 
te olduğunu gösterdi. Gayenin yük
sekliğini herkes tanıyor, fakat bu ga
Yenin de bugünkii insani ve medeni 
seviyeden çok üstün olduğuı bu yüz
den herhangi bir tecavüz hareketinin 
t.unumi bir hareket ile karşılanama· 
dığı ve umumi bir cephenin teşekkü
lüne imkan hasıl olamadığı iddia e
diliyor. Yani tecavüze karşı gelmek 
iyi bir gaye olmakla beraber, bütün 
dünyanın müselliıh kuvvetlerini bu 
gayeyi temin için toplamak sırası he
nüz gelmemiştir. Hatta bu sıranın da 
rıe zaman geleceği belli değildir. O 
halde, her devlet, kendini müdafaa 
hususunda her şeyden evvel kendine 
güvenmeli, kendi vaziyetine göre 
dostluklar ve' ittifaklar vücude geti
rerek mukadderatını korumalıdır. 

l\.filletler cemiyet.ine gelince onu ıs· 
lalı etmek, yani onu bugünkü şartla
ra ve bugünkü seviyeye göre müfit 
olacak bir vaziyete getirmek gerek
tir. 

Çünkü .Milletler cemiyeti her şeye 
rağmen, şimdiye kadar bu yolda vü· 
cude getirilen miiesseselerin en iyisi
dir ve en tesirlisidir. Onun için ce
llıiyeti ortadan kaldırmaktansa, onun 
l'avaş yavaş tekemmüfünü temin et
tnek daha doğru olur. 

B u düşiinüşim neticesi olarak 
her devlete müracaat edilmiş 

\re bu bahis üzerinde noktai nazarını 
11.nlatması istenmi~ti. Her devlet bu 

·~~ki fikirlerini bildirmiş olmakla 
yort bn j,..j hnşnrmıya yann}ı.t

ua1Uıı.,onı'U. I1 ıtl.'Kfl'lf SOll konsey 
VP -1 sırasında da böyle yapıl-

"'? ve Çin devletinin murahhası, 
lslah bahsinin konuşulması üzerinde 
lsrar ettiği halde, n1esele tekrar ile
riye bırakılmış ve bunun neticesi o
larak Şili devleti, Milletler cemiyetin 
den ayrılnııya kıtrar vermiştir. 

Şili ile beraber, Cenubi Amerika 
devletlerinden dnlıa başkalarının da 
Çekilmesi beklenir. Belki bu çckil
lnc hareketi, biitun Cenubi Amerika 
devletlerine sirayet eder ve bu su
retle l\-Iilletler cemiyeti cihanşümul 
llıahiyetini kayhctmiye doğru kati 
hir adım atmış olur. 

l\lilletlcr cemi;vcti, yeni kayıplara 
tahammül edeıniyccek derecede zata 
llğranuş ve niliuzunu kaybetmiş bu
lunuyor. 

Bu vaziyet, belki de Milletler ce
ltıiyeti i~inin bir an konu~ulmasını ve 
Cemiyeti takviye için ne yapılacaksa 
hpılmasını temin eder. 

llelki de bu çekilmeler Milletler 
Ceıniyetinin yava~ yavaş inhilaline 
haşlangıç temin eder. 

llınumi sulhii dii~iinenlerin ve o
tı.a hizınct edenlerin bundan çok de
~'.~ tcessiirler duyacakları şüphe gö
t1.1rınez. 

~ununla bcrnlıer \'aziy.etin iyiye 
:ogr~ i~.ıi~amet alması ihtimalleri 
~busbutun kayholınamıştır. 

~ILISTIN: ...____ ____ _ 
Yeni ÇarpıJmalar 

ı( .. Oldu 
tı udus, 15 (A.A. ) - Aka civa -

1 tıda harekttta bulunan Arap çe -
s eleriyle Ingiliz polis kuvvetleri ara 
ı 1nda yapılan müsademede Ingiliz -;r ~ank ve tıyyare kullanmışlardır. 
b·enı askeri jOl Araplar tarafından 
ıtt çok yerler nden tahrip edilmiş-r. 

MISIR: .....___ 
Bir Ticard Mualiedesi 
l<:a . Y:ııpıldı 

<lr hıre, 15 (A.A .) - Mısırla Irak 
~~sında yapılnakta olan ticaret mü 
l'l') ~releri nefrelenmiştir. Ticaret 
~ avelesi en :iyade müsaade gö -

trıillet esasını dayanmaktadır. 

iSPANYA : 

Francocular 
Hareketlerini 
Genişletiyorlar 
Bilbao, 15 (A.A) - Franko kıta

atı Teruel'den Akdeniz sahillerine 
kadar olaa bütün cephede hareket
lerine devam etmiştir. 

Tronşon'da muhasara edilen mü
hiın hükümetçi kuvvetler çetin bir 
müdafaadan sonra iınha olunmuş

lardır. Şimdi harbin merkezi, Teru
el'in 12 kilometre şimali şarkisinde 
Krobalan civarına intikal etmiş bu
lunuyor. Düşman kuvayı asliyesini 
buraya toplamaktadır. Frankocular 
burada da hükumetçileri mağlup et
tikten sonra harekatı bütün cephe
de deniz isti.kametinde inkişaf etti
receklerdir. 

RUMANYA : 
I 

Ecnebilere Gümrül< 
Kolayhğı 

Bükreş, 15 (A.A.) - Hü.kO.met ec 

nebi ziyaretçilerin gümrük muame

lelerini kolaylaştırmak üzere bun -
dan böyle Sinaia, Kalimanesti, Bray 

la Predeal ve Slanik'e gidecek olan 

ecnebilerin gümrük muamelelerinin 

hudutta değil şehirlerde yapılması

na karar vermiştir. 

FRANSA: 

Milli Müdafaa istikraz 

Tahvilleri Çıkarıhyor 
Paris, 15 (A.A.) - Yarın ihraç e

dilecek olan birinci Milli Müdafaa 
istikrazı tahvilleri hakkında fevka-
li.dc: ...,...:;-adeLa teaı.u.sat nca-ıvıoL :v..u....-

Fransanın bütün şehirlerinde a
fişler talik edilecek, bütün sinema -
lar aktüalite filmlerle Fransız ordu
sunun mazhar olduğu inkişafları ve 
milli müdafaanın teşkilatını göste -

recektir. Radyolar da bu neşriyata 
iştirak edecektir. 

Ordu da bu mesaiye iştirak ede -

cektir. Tayyareler, büyük merkezle

rin üzerinde uçacaklardır. Bu tay
yareler, istikraz lehinde bir takım 

bandrolleri hamil olacaklardır. 

Yeni Hava Rekoru 
Paris, 15 (A.A.) - Bu ayın on ü-

çünde Istr'den hareket etmiş olan 

Fransız kadın tayarecisi Elizabet Li

yon, 21 saatte 2689 mil katederek 

müteveffa Amelya Erhart'ın 2447 

mil ile malik bulunduğu kadın tay

yarecilere mahsus merhalesiz rekoru 

kırdıktan sonra dün Iranda kain A
badan'da karaya inmiştir. 

INGILIZ KARiKATÜRÜ : 

TAN 3 -=== 

fi.f"K 
Nazırlar Cenevreden Döndüler MEKSiKA: 

Bana Bir Temiz Ma rul! 
[Yazan: B. FELEK] 

Bugünkü yazıma Sultan Mahmu
da yorulan bir ufak fıkra ile başlıya. 
cağım. Fıkra, gerçi biraz kirli gibi 
görünür amma .,;;ok defa hakikatler 
istihcan içinde duha güzel gelişir. 

Tıpkı en güzel çiçeklerin, en lezzetli 
yemişlerin gübrede yetiştiği gibi. 

• 
Çinlilere Yardım için lngiltere Sefiri 

de Londraya 
Dönüyor MüsaitBir Hava Uyandı 
Meksika, 15 (A.A) - Kendisinin 

geri çağrılması hakkında matbuat 
mümessillerine beyanatta bulunan 
İngiliz sefiri, Meksika memurlarının 
kendi hakkındaki cemilekarlıklan

na işaret etmiştir. 

Bir gün Sultan Mahmut, tebaası 

olan reayanın hangisinin daha cesur 
olduğunu anlatmak istemiş ve bir zi
yafet tertip ederP.k oraya Rum patri
ğini, Ermeni patriğini ve hahambaşı
yı çağırtmış. 

Fransız Gazeteleri, Japonların Zehirli Gaz 

Kullanmalarının Takbih Edildiğini Yazıyor 

Paris, 15 (A.A.) - M. Bonnet, bu 
sabah Cenevreden buraya gelmiştir. 

Ayni trende bulunmakta olan 
Lord Halifaks, derhal Londraya ha
reket etmiştir. 

Paris, 15 (A.A.) - "Lö Jur - Eko 
dö Pari" yazıyor: 

"B. Bonnet ile Lord Halifaks'm 
hararetli beyanatları konseyin mutat 
usulü haricinde B. Vellington Ku' -
nun Fransa ve lngiltereden çok sa -
rih teminat almağa muvaffa kolmuş 
olduğunu fazretmeğe müsaittir. Tek
zibe uğramaktan korkmaksızın söy
liyebililiz ki İngiltere hükumeti, bun 
dan böyle Çinin Londra piyasasın -
dan veyahut İngiliz imparatorluğu -
nun büyük piyasalarından herhangi 
birisinden yapacağı kredi hakkında 
"müsait mütalea" dermeyan edecek
tir.,, 

"Ovr" gatesinde Bayan Tabui, di
yor ki: 

"Milletler Cemiyeti konseyinin iç
tima devresinde Çin, en ziyade maz 
harı müsaade olmuşa benziyor. Se
bebi de Çin kıtaatının Japon kuv -
vetlerine mukavemet etmesidir. Çin, 
Milletler Cemiyeti konseyinin di -
ğer meselelerde beynelmilel bir şef
kat ibraz etmemiş olması keyfiye -
tinden müstefit olmuştur. · 

Milletler Cemiyeti, Çinlilerin Ja
ponyaya karşı göstermekte oldukla
rı mukavemet çok mühim olduğu 

mütaleasındadır. Binaenaleyh bu mu 
kavemeti takviye etmek arzusunda
.:.ı.... ... v~• .......... ,...... gaz-el"esıncren! 

Konsey, Çini tatmin eaebilecek 
bir karar sureti kabul etmiştir. Çün
kü Çine karşı bariz bir ~empati gös
terilmiştir ve Japonların zehirli gaz 
ler kullanmaları açıkça takbih olun
muştur. 

iNGILTERE: 

Tayyarelere Karşı 

Korunma Teşkilat. 
Londra, 15 (A.A) - Harbiye Ne

zareti, tayyarelere karşı karadan 
müdafaa cüzütamlarının halihazır
daki mevcutlarının 40.000 kişiye ba
liğ olduğunu bildirmektedir. Bu kuv 

vetler, 1936 Mayısında ancak 6000 
kişiden ibaret idi. 

Cüzü tamların hepsi de toplar ve 
projektörlerle mücehhezdir. Ve mü 
him miktarda ihtiyat malzemesi vü
cude getirilmiştir. 

DEV UYANDI I 

Belgrat, 15 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi tarafından bilhassa 
ltalya imparatorluğunun tanınması
na müteallik olarak ittihaz edilmiş 

olan kararları mevzuu bahseden Sa
moprava gazetesi, ezcümle diyor ki: 
Başvekil B. Stoyadinoviç'in !tal -

yan - Habeş ihtilafından sonra I -
talya ile yeniden münasebat tesisi 
meselesinde takip etmiş olduğu ba
siretli siyaset Cenevrede ifa edilen 
beynelmilel hareketten sonra en bü
yük beynelmilel meclisin tasvibini 
kazanmış oluyor. B . Stoyadinoviç'in 
müsbet ve realist siyaseti, bugün yal 
nız Fransa, Ingiltere, Belçika, Po -
lonya, Rumanya, Çekoslovakya ilah .• 
tarafından değil ayni zamanda Ce -
nevre müessesesine dahil devletlerh 
ekseriyeti tarafından da tatbik edil -
mektedir. Yüksek ideali sulhün mu
hafazası olduğu suretinde nazarı iti
bara alınan bu siyaset, bütün bey -
nelmilel diplomasilerin şimdiki me
saisinde en yüksek ifadesini bulmuş 
oluyor.,, 

Sovyet Hariciye N azınmn 
•Özleri 

Cenevre Zeitma (A.A.) - tsviç -
renin kati bitaraflığı için dün kon • 
seyde yapılan müzakereler sırasın • 
da Sovyetler Birliği ile Çinin müs -
tenkil kaldıkları ve diğer bir çokla
rının da ihtiraz kayıtlan dermeyan 
ettikleri ehemmiyetle kaydolunmak
tadır. 

Sovyet hariciye komiseri Litvinof, 
denaffecfen · kararia'b~ .. me'in1ii~efi 
bütün Milletler Cemiyeti misakı ve
cibelerinden affeden bu seferki ka • 
rarın büsbütün başka şeyler oldu -
ğunu söylemiş ve aza devletlere ait 
taahhütlerin indi tefsirlerle tadil e
dilmesi usulüne itiraz eylemiştir. 

\ YUGOSLAVYA : 

Şevki Behmenin İstifası 

Kabul Edildi 
Belgrat, 15 (A.A) - Krallık Niya 

bet Meclisi, Devlet Nazırı B. Beh
men'in istüasını kabul etmiştir. Bu 
münasebetle B. Behmen'e Yugoslav 
ya tacı nişanının büyük salibi ihda 
edilmiştir. 

Krallık niyabet meclisinin bir ka
rarnamesi ile Mebuslardan ve Ma
ruf muharrirlerden B. Kulenoviç, B. 
Behmen'in yerine Devlet Nazırlığı
na tayin edilmiştir. 

Sefir, bir İn&jliz tebaasının Mek
sika arazisinde bir hadiseye kurban 
gitmiş olduğu haberi hakkında cüz'i 
malumata sahip olmadığını söylemiş 
tir. 

Sefir, Londraya Nevyork yolu ile 
gitmek tasavvurundadır. 

Meksikadaki İngiliz menafünin 
müdafaası İngiliz General Konsolo
suna tevdi edilecektir. 

* Meksika, 15 (A.A) - Hariciye Na 
zın, Fransız ve İtalyan sefirlerine 
1938 ihtilali yüzünden Fransız ve İ
talyan tebaalarının uğramış olduk
lan zayiatın tazmini için çekler tev
di etmiştir. 

Polonyah Tayyareci ler 
Meksiko, 15 (A.A.) - Beş Polonya 

lı tayyareci, dün buraya gelmiştir. 
Bu tayyareciler, Angeles ile Po

lonya arasında bir sefer icra etmek
tedirler. Tayyareciler, bugün Guata 
malaya hareket edeceklerdir. 

UZAK ŞARK: 

Japonlar Bir 
Şehir Daha 
Zapt ettiler 
Tokyo, 15 (A.A.) - Cepheden ge

len harp raporlarına göre, Japon şi
mal ordusunun öncüleri Suşov'un -
mışlar ve şimal ordusu ile cenup or-
dusu arasında muvasalayı tesis et
mişlerdir. Japon kıtaatı bu suretle 
Suşov - Lu!\gai ve Tiensin - Pukof 
demiryollarının birleştiği noktada 
bulunan Çin kuvvetlerini ihata et
miş oluyor. 

Çin ordusunun Lungai demiryolu 
boyunca Haisao ile K veiteh arasın
da tesis ettiği 250 kilometrelik cep
he yarılmıştır. Sarı nehri geçen şi
mal Japon kuvvetleri Şuho'yu zap
tetmiş ve diğer bir Japon kolu da bu 
sabah Şantung vilayetinde göller 
mıntakasında Kerisiang ile Yutai a
rasında Çin cephesini yararak Lun
gai demiryolu istikametinde ileri yü 
rüyüşüne devam etmiştir. 

Cenup mmtakasındaki Japon kuv 
vetleri de Honan vilayetinin cenu
bunda bugün öğleden sonra, Su şov' 
dan 80 kilometre mesafede Uangtse 
demiryolu köprüsünü tahrip etmek 
suretiyle Suşov 'un garbında bulu
nan Çin kuvvetlerinin ricat hattını 
tamamiyle kesmiştir. 

BELÇiKA: 

Yeni Kabine, 
işe Başladı 

Brüksel, 15 (A.A.) - B. Spak, 
yeni kabineyi teşkil etmiştir. Başlı
ca nazırlar, aşağıdaki zevattır: 

Başvekil ve Hariciye Nazırı: B . 
Spak (Sosyalist); Maliye Nazırı : Ge
neral Deni (Müstakil). 

Sofrai şahaneden yediklerinden 
dolayı böbürlenen bu ruhani davetli
lerin haberi olmadan masanın altına 
kuru sıkı bir top yerleştirmişler ve 
yemeğin tam tatlı zamanında ateşle
mişler. Tabii sofra tabak, çanak, ye
mekler hep havaya. Bu şamatadan 
dolayı da Rum ve Ermeni patrikleri 
korkudan bayılmışlar. Topun patlı
yacağmdan haberi olmıyan med'u
vin arasında yalnız hahambaşı oldu
ğu yerde lök gibi kalmış. 

Sultan Mahmut, hahambaşının c~ 
saretinden pek memnun olarak ken
disine : 

- Dile henden ne dilersin? diye 
sormuş, sadık tebaa: 

- Sağlığını sultanım! cevabını 
vermiş, padişah ayni suali iki defa 
tekrarlayınca iltifata nail olmuş olan 
cesur davetli: 

- Bana bir temiz don! cevabını 
vermiş. 

Ben de ufak tefek bazı farklarla 
ayni vaziyetteyim. 

Bu mevsimde ne zaman sofraya o
tursam: 

- Bana bir tenıiz marul! diye yal
varırım. Lakin nerede o nimet? 

Tifonun ara sıra İstanbulu ziyaret 
ettiği, bıraktığı kart vizitlerden an
laşılıyor. Canını korumak istiyenle
rin önüne gelen çiğ şeyi yememesi 
pek tabiidir. Lakin unutmayalım kit 
baharın zevki, ncşe!ı.i, tadı, marul gibi 
yeşillikleri haşır haşır yemektedir. 
Halbuki marulların nerede yetiştiği 
malUm değild ir. 

- c..11, ~amuı ocıcwycaen oır ae 
marullara menşe şahailetnaınesi ve
rilmesini mi istiyelim? diyecek olur
sanız, haksız bir sorgu olmaz. Fakat 
ben de: 

- Biz bu şehirde çiğ sebze yemi
yecek miyiz? dersem ona da cevap 
hazırlamalısınız! 

Sözün kısası şudur: 
Seneler ve seneler var ki İstanbul

da her türlü cezulara ve kontrollere 
rağmen sularına lağım karı~an ve bu 
laşık zerzevat yetiştiren bostan ve 
bahçelerin vücudu kaldırılamamıştır. 

Bu yüzdendir ki. çiğ sebze yemek 
zevk ve zaruretinde bulunan ve ha
yatını bir marulla tehlikeye koymak 
istiyenler, yiyecekleri şeyleri per
manganat ile yıkatmaktadır. Lakin, 
bu da herkesin, tıer zaman katlana
cağı bir külfet değildir. 

Aklıma şu geliyor: 
İstanbulda bostanlara lağım ve bu

laşık suyu akıtmaınaya yemin etsek, 
ahdetsek ve bunu bir spor müsabaka
sı kazanırcasına inat ve sebatla takip 
etsek nasıl olur? 

Söz aramızda, istisnasız olarak he
pinıizin şehirde hir marul yerken: 
"Acaba lağımlı bostandan mı?., diye 
düşiinmesi iftihar edilecek şey mi
dir? 

BREZiLYA: 

isyan Hadisesi 

Tahkikatı 

\ 

Kabinede 4 sosyalist, 4 katolik, 2 
liberal ve 1 müstakil vardır. Yeni 
nazırlar, öğle vakti tahlif edilmek 
üzere kralın nezdine gitmişlerdir. Ka 
bine, salı günü parlamento hıı:r.uru -
na çıkacaktır. Bclçikada ilk defa o
larak bir sosyalist Başvekalet maka
mına gelmiş bulunuyor. 

B. Spak. Belçikanın şimdiye kadar 
görmüş olduğu Başvekillerin P.n gen 
cidir. Kendisi 39 yaşındadır. Büyük 
devlet adamı liberallerden Pol Jan
son'un torunu ve müstafa Başvekil 
B. Pol Emil Janson'un yeğenidir. 

Rio - Janeiro, 15 (A.A) - Geçen 

günkü isyan hareketiyle alakadar 

olmak üzere devlet memurlarından 
kiınlerin bu hadisede methaldar ol
duklarının meydana çıkarılması için 

girişilen tahkikatın ilk neticeleri ol

mak üzere denizaltı filosu kumanda
m açığa çıkarılmıştır. 

Yeni Başvekil, ilk defa olarak 
1932 de Brüksel mebusu intihap edil 
miştir. Kendisi 1935 senesinde ilk 
Van Zcland kabinesinde münakalat 
nazırı olmuştur ve 1936 danberi ha-

riciye nazırlığı uhdesinde bulunmak 
tadır . • 

Evvelce sosyalist fırkanın müfrit 
sol cenahının temayüllerıni t em sil et 
miş olan B. Spak, bir istihale geçir 
miş olup halen fırkanın mutedil te
mayülünü temsil etmektedir. 

Kabine ilk i~timaını yarın aktede 
cektir. ' 



- . 
Hamidiyeinin 

Karadeniz 
Seyahati 

Hamidiye mektep gemimiz, Bulgar 
ve Rumen limanl:ırını ziyaret etmek 
üzere, bugün limanımızdan Karade
nize açılacaktır. 

Hamidiyemizin içinde, bu yıl me
zun olan genç stajyerler de vardır. 
Hamidiye saat ıı; da Haydarpaşa ön
lerinden hareket edecek ve doğru 
Burgaza gidecektır. 

Bulgaristan ve Rumanyada Hami
diyemizi parlak bir şekilde karşıla
mak için hazırlık yapılmaktadır. 

Sofya ve Kostenceden dun akşam 
aldığımız telgraflarda şu izahat ve
rilmektedir: 

Sofya, 15 (Hususi) - Karadeniz se 
yahatıne çıkan Hamidiye mektep ge
misi yarın Burgaza varmış buluna
caktır. 

Hamidiye, Türk-Bulgar sulan hudu
dunda 2 Bulgar tcrpidosu tarafından 
karşılanacak ve Burgazda görünür, 
gorunmez sahil bataryaları tarafın

dan 21 atım topla selamlanacaktır. 
Yapılan karşılama programına göre 
Burgaz belediye reisi Sirekov, halk
la beraber Turk bahriyelilerini kar
§ılıyacak ve şehir adına kendilerine 
"hoş geldiniz,, dıyecektir. Hamidiye, 
Burgazda uç gün kalacaktır. 

Kostence, 15 <Hususi) - Hamidi
ye burada 20 mayısta beklenmekte
dir. Mayısın 24 ünde Hamidiye, Su
lina limanına giderek orada 3 gün 
kalacaktır. 28 rnnyısta İstanbula dö
necektir. Hamidıyenin karşılanması 
için burada hazırlık yapılmaktadır. 

GİRESUNDA: 

Bir Çocuk Kaleden 

Düştü ve Öldü 
Giresun, (TAN) - Hüsnü oğlu 

Yılmaz isminde 12 yaşında bir çocuk 
kalede hayvan otlatırken düşerek ya 
ralanmış, kaldınldığı hastanede öl
müştur. 

Bir Hırsız Tutuldu 
1 

Giresun, (TAN) - Bir müddet ev-
,,oı bh• Jca}n•ohıı.no iJo .ı.;, J .. u.-ı--~· 

di.ıkkanını say.fil\ ,hırsızm, İspirli Meh 
met olduğu anlaşılmış ve kendisi ya
kalanmıştır. 

Hırsızın bulunmasında gay -
reti görülen bekçibaşı muavini Ah
met Çakıra, nakdi mukiı.fat verilmiş
tir. 

iptal Edilen Vergiler 
Giresun, (TAN) - Belediye mecli

si, çok eskiden tahakkuk ettirilmiş 

ve tahsil kabiliyeti kalmamış tanzi
fat, tenvirat, tente, merakibi bahriye 
gibi vergilerden 9376 lira 4 kuruş 

mıktarının iptaline karar vermiştir. 

---o---
KARACABEYDE: 

Elektrik Tesisatı 
Karacabey, (TAN) - 150 beygir 

kuvvetinde bir motörden istihsal e
dilecek elektrikle kasabamızın tenvi
ri takarrur etmiştir. Bunun için 42 
bin lira sarfolunacaktır. 

Panayır Açıhyor 
Karacabey, (TAN) - Her sene ol

.duğu gibi bu yıl da Kocagöz mev
kiinde 26 mayısta panayır kurulacak 
tır. Panayır, dört gün sürecektir. 

CB A Ş M A K A L E D E N M A B A T) 

Fransa 
Hala İmtihan 
Geçiriyor 

(Başı l incide) 
Türkiye, Fransanın Yakın Şarktaki 
menfaatleri bakımından ideal bir 
komşudur. Hariçte hiçbir emeli yok
tur. Macera heveslerine giden bütün 
kapıları ebedi bir surette kapamıştır. 

B ize karşı dürüstlük ve emni
yet imtihanını en iyi bir su

rette geçirmek ve Yakın Şarkın em
niyet ve istikrarına bizimle beraber 
elbirliğile çalışmak Fransanın en 
yiıksek menfaatlerine uygun bir yol
dur. 

Fransadan normal VP tabii esaslar 
haricinde hiçbir şey istemiyoruz. Bü
tün istediklerimiz;Fransanın Pariste 
ki açık barış siyasetinin Hataya ay
niyle aksettirilimesidir, taahhütlerin 
tutulmasıdır ve Hatayda serbest -;;e
çim imkanını verecek bir ferah ve 
emniyet havası emsesidir. 

Franı:;a, bu işte geniş bir görüşle, 
açık kalple ve durüstlükle hareket 
etmekten bizimle dostluğu, umumi 
siyaseti ve şeref ve itiban namına 
çok kazanır. lki yüzlü siyasete de
vamdan da çok kaybeder. 

Ahmet Emin YALMAN 

Celal Bayar 
Ankarada 

(Başı 1 inciqe) 
Ir-nmış olan kalabalık bir halk kütle 
si içten tezahüratla Başvekilimizi se
lamlamıştır. 

Başvekil hava ihtilali 
mercuiminde 

Ankara, 15 (A.A.) - Şehrimizde 

Ulus Meydanında yapılan ihtifalde, 
başta Büyük Millet Meclisi reisi Ab
dülhalik Renda ve Başvekil Celal 
Bayar.Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
sekreteri Şükrü Kaya olmak üzere 
bütun Vekiller, mebuslar, Büyük 
Erkanıharbiye ve Milli Mudafaa Ve 
'lr~lnH .ı>rJr~.,, ilo ,:ı;.;;,. .. Vı:>lr!ılı>tlo- ..... _ 

kanı, şehrimizde bulunmakta olan 
kumandanlar, bütün kurumlar mü
messilleri ve mektepliler hazır bu -
lunmakta idiler. 

Bir bando mızıka ile askeri kıta -
lar ve kalabalık bir halk kütlesi de 
merasime iştirak eylemiştir. 

Vekaletlerle şehir ve Parti ve 
muhtelif müesseseler, Türk Hava 
Kurumu, Turkkuşu ve tayyareciler 
tarafından şehit tayyacerilerimizin 
mezarlarına konulmak üzere birçok 
çelenkler gönderılmiş bulunuyordu. 
Saat 11 de atılan topla ihtifal başla
mış ve bu esnada meydandaki san -
cakla bütün direklerdeki bayraklnr 
yanya indirilmiş, bütün hazır bulu
nanlar ve kıtaat selam durmuşlar -
dır. 

Hava şehitlerimizin yüksek batı -
ralarına hürmeten süren bu yarım 
dakikalık sükut esnasında şehirdeki 
bütün nakil vasıtaları bulundukları 

yerlerde durmuşlardır. 
Hava müsteşarlığı, hava kurumu 

ve Cümhuriyet Halk Partisi adına 

söylenen nutukları müteakip mızıka 
nın çaldığı marşla Ulus Meydanında 
merasime nihayet verilmfstir. 

Bir heyet çelenkleri şehit tayyare 

Gcnçlerbirliği ve hayır kurumları 
menfaatine koşu ve pehlivan güreş
leri yapılacaktır. 

cilcrimizin mezarına götürmüş ve 
çelenkler mezarlara konurken bir 
manga asker üç defa selam atışı yap
mıştır. 

VANDA ÇOCUK BAYRAM/: 

1 

TAN 16 - 5 - 1938 

Hurufatçı 
Mehmet ''Efendi 
Dün Gömüldü 
Vefatını teessürle haber verdiği

miz Metanet hurufat dökümhanesi 
sahibi Mehmet "Efendi,, nin cenaze
si dün saat 11 de Fransız hastanesin
den kaldırılmış, namazı Teşvikiye 

camiinde kılındıktan sonra Asri me
zarlığa gömülmüştür. 

Cenazede bütün matbaacılar, hu
rufat dökümcüleri, gazetecilerden 
bir kısmı, mürettıpler ve makinistler 
bulunmuştur. İstanbul Matbaacılar 
Birligi, Agop Zaronyan hurufat dö
kümhanesi, Kenan klişe atelyesi ve 
ailesi tarafından çelenkler gönderil
miştir. 

KÜÇÜKLERiN GÜZEL BiR MÜSAMERESi: 

Yeni Nesil mektebi talebelerinin müsameruinde 
alkışlanan yavrular 

Rady 
Ankara 

1 ÖGLE NEŞRIVATI: 
Saat: 12.30 Karışık plflk nC'şrlyatı, l 

Pltık: Türk musikisi ve halk şark 

13.15 Dahill ve haricl haberler. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

1 Saat: 18.30 Kıın;>ık pltık ncsrlvatt l 
İngilizce denı (A7.fme İpek) 19.15 Türk 
sikisi ve halle şarkılan (Servet Adn 
arkadaşları) 20.00 Saat Ayan ve Arı 

neşriyat, 20.15 Türk musikisi ve halk 
kıları (Halük Recai ve arkadaşlan) 

Konferans: (Tekirdağ Saylavı Rahmi 
pak), 21.15 St<ldyo salon orkestrası: 

1 - Siede İn Tull Und Roltzen, 
Hans Bousch Eln Gnıss nn Johanni, 
Relny Roland Verklungene Tage, 4 
Mario Trevisillol Eln AbC'nd an der 
d.c::ee 22 Ajans haberleri, 22.15 Yar 
program ve İstikllil Marşı. 
SENFONİI,ER 

Merhum, eski ve yeni harflerin 
dökümünde büyiik tekamüller gös
termiş, seciyesi Kuvvetli, müşfik ve 
vatanperver bir zattı. Bir ecnebinin 
"Türkiyede gramufon plağı yapılamı 
yacağı,,hakkında ileriye sürdı.iğü iddi 
aya kızmış ve o zamana kadar bilme
diği bu işe sarılarak A vrupanınkiler 
ayarında gramofon plakları vücude 
getirmişti, Sanat ve matbuat haya
tımıza hizmeti çoktur. Ölümü mucibi 
teessürdür. Kendisine rahmet diler, 
ailesine taziyetle:-imizi sunarız. 

Yeni Nesil ilk mektebi kuruluşu-ı landı. 
nun altıncı yı~ı münasebetile dün kız Küçük Ülküniin manzumeleri ile 
lisesinde parlak bir müsamere verdi. 4 yaşındaki Nilgülün sözleri bütün se 
Müsamereye bir çok profesörler ve yircileri kendine cekti. Bundan sonra 
talebe velilerile seçilmiş davetliler Köy Öğretmeni piyesi küçükler tara
huzurunda istiklal marşile başlandı. fından muvaffak!yctle temsil edildi. 
Okulun müdürü Talat Arsanın kısa Macar, İspanyol ve Türk köylüsü 
bir teşekkür söylevinden sonra yuva danslarında bilhassa Leyla Pamir, 
kısmı küçükleri tarafından valsler, Güler Dilber ve Selma Doğanay ve 
Çin dansları, btiyükler tarafından bütün çocuklarımız muvaffak oldu
Holanda rak1sları oynandı ve tekrar- lar. 

21.10 Peşte: Macar filharmonlsl ( • 
marlni solo kemanla iştirak edecekt 

HAFtF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Haffsab 

konseri (8.15: Devamı) (9.30 Koro 
vaları). 12.15 Roma kısa dalgası: Ka 

musiki. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
siki (14.15: Devamı). 13.25 BükTeş: S 
du marku orkestrası ( H.30: Devam 
14.45 Karışık musiki. 16.30 Berlln 
dalgası: Chopin'in Polonez. fantazil 
(16.45: Orkestra koncerl). 17.15 Rorl 
kısa dalgası: Hafif musiki. 17.45 Berl, 
kısa dalgası: Neş'ell akşam musi 
18.40 Bratislava: Plak konsC'I'i. 18.50 
lln kısa dalgası: İşsonu konseri. 19.1 
Bükreş: PlAk musikisi. 19.30 Br 
müntehab pllık musikisl. 20.10 Viya 
Hnfif musiki ve soprnn şarkılar. 20 
Bükrcş: Orkestra konseri 20.40 Ro 
Napoli: karışık musiki. 20.45 Berlfn k 
dalJ(ası: Chopln'in Polonez fantazll 
20.55 Bruno: Askeri bando, 21 Viyan 
Zllnr aletlle köylCi musikisi. 21.15 Bü 
rcş: Orkestra konsC'I'I 21.55 BrOno T 
no: Bando mu7.lka. 22.30 Florans; N 
poU: Orkestra piyano. 22.45 BOkTeş: 
fif musiki nakli. 23.30 Bratlslavo: 
kestra (Bach; Dcbussy). 23.30 Viya 
Gece musikisi. 23.40 Prııg: Pe~k kons 

Bir Zelzele 
Oldu 

(Başı 1 incide) 

kaletçe teşkil edilen ilmi ve idari he 
yet vazifesini bitirmiş, raporunu hü
kumete vermiştir. 

Raporda, felaket mıntakasındaki 

köylerin hayat şeraiti, jeolojik du
rumları, su. iklim ve toprak vasıfla
rı kaydedilmiş, haritaları da yapıl
mıştır. Rapor, ayni zamanda tatbi
kat planı mahiyetindedir. Tesbit e
dildiğine göre, zelzele mıntakasında 
inşaat mevsimi 90 günden ibarettir. 
Dahiliye Vekaleti, harap köylerin 
inşasına derhal başlanılacağını söy
lem iştir. 

Bir ev 226 lirava cıkacak 
Heyete Üniversite namına katıl

mış olan Profesör Hamit Nafiz Pa
mir şehrimize dönmüştür. 

Profesör bir muharririmize şu 

izahatı vermiştir: 

- Heyetimizin mesaisini şu §ekil 
de hülfısa etmek mümkündür: 

1 - Köylerin zelzeleye karşı 

Bankacılarımız 
Dönüyorlar 

llhami Nafiz 

AKSARAYDA: 

Feci Bir Kamyon 
Kazası 
Daha l>ldu 

Konya Aksarayı, (TAN) - Şoför 
Nurinin idaresinde bulunan kamyon, 
kadın ve erkek yolcuları gezdirirken 
Kemaliye caddesi civarında, şosenin 
kenarına dcvrilmış~ir. Çamurlukta 
bulunan şoför muavini Rıza oğlu Bi
can altta kalarak ölmüş, yolculardan 
bir kadının kolu kırılmış, birkaç kişi 
de hafif surette yaralanmıştır. Şoför 
Nuri tevkif edilmıştjr. 

Şoförlerin ehlıyetleri ve sarhoş o
lup, olmadıklan sık sık kontrol edil
mesi beklenilmektedir. 

ı '-" ı ıı..ru "' ı ı ,_, u' 

• DAVETLER • 
Matbaa l§çileri Kon9resi 

OPERALAR, OPERETLER: 
18.30 Roma kısn dalg::ısrBir perde lir 

opera musikisi 20.30 Prng: Smetana'n 
"Dalibor., isimli operası 21 Rclgrad 
perada verilecek piyesin nakli. 

ODA l\TT JSİKİSİ· 
23.30 Peste: Salon kenteti. 

RESİTALLER: 
13.15 Römn kılla dalgası Zlmtial ve fi 
musikisi ı7 10 Ostrava: Neşeli şark 
k.O"n.._.... -:ın lJ,.. .. u~ k 1 .:~ ...ı.1-... -• 'Df....-r 

şarkı re t lı 1'9.15 ana: Ş rlô plAk 
leri. 19.30 Peşte: Macar şarkılan. 21 • 
Bcrlfn kısa dalgası: fngıliz şarkılıı 
22.1 !I Derlln kısa dalga ı: Klarlnet sol 

DANS MUSiKİSİ: 
10.: Berlln kısa dolı?ası. 19 20 

22.30 Roma: Nnpoli: 23.30 Florans: Na 
li. 24.10 :Peşte. 24.15 Roma; Nnpoli. 
MUHTELİF: 

mümkün mertebe mukavemetli ve 
sağlam bir zemin üzerinde tesisinin 
temini .. 

2 - Binaların zelzeleye mukavim. 
elastiki bir tipte yapılmnsı, bu tip, 
tesbit edilmiştir. 

(Başı 1 incide) 

nın :Mersin olacağını tahmin etmek 
caizdir. 

Türk Mürettipler Cemiyeti yıllık 

kongresini dün saat 14 te Eminönü 

Halkevi salonunda kalabalık bir mat 

baa işçileri huzurunda yaptı. Şimdiye 

kadar yalnız mürettipleri içine alan 

cemiyetin, bundan sonra matbaa ma 

kinistlerini ve mücellitlerini de kay 

19.10 Bari; Roma kı a dalı:ın ı: Mus 
kili arapçn program. 20.37 Btııi'. Rum 
musikili program. 21.15 Bari· Yunani 
tana mahsus musikili program. 

Madencil"ğimiz inki~al _ ................ ! 
ettirilecek detmesi kararlaştırılmış ve buna gö-

3 - Köylerde içme, temizlik ve 
sulama için bol su tedariki ve bilhas
sa Malaryaya ve diğer hastalıklara 

karşı bütün sıhhi tedbirlerin şimdi

den alınması .. 
4 - Bu mıntakalarda iklim sert 

olduğundan köyler cenuba mütevcc 
cih olacaktır. 

5 - Köylerin tarlalarına ve mer
alarına olan mesafeleri dağ köylerin 
de azami 5, ova köylerinde 7 kilo
metre olarak tesbit edilmiştir. 

6 - Evlerin yapılması için lazım 
gelen malzeme kamilen yerinden te
darik edil~ektir. Yalnız bir miktar 
kereste ba!;ka yerden getirilecektir. 
Çatılar düz olmıyacaktır. Kerpiçle 
ve şimdiki gibi derelerden toplanan 
yuvarlak taşlardan harçsız olarak ev 
yapmak menedilmiştir. Her köye en 
yakın olan taş ve kireç ocakları ha
ritalara işaret edilmiş, köylülere de 
gösterilmiştir. 

Bundan b~ka madenciliğimi- re nizamnamede değişiklik yapılmış
tır. Bundan sonra, yeni idare heyeti 

zin inkitaf ına ait üç yıllık planın 

tatbiki için icap eden teçhizatın 

büyük bir kısmını da lngiltere

den tedarik imkanı temin edil-

miştir. Bunlar için beş milyon 

İngiliz liralık bir kredi hazırlan

dığından bahsedilmektedir. 

Londra müzakerelerinin az çok u
zamasına başlıca ı:;ebep, memleketi

mize açılacak avansların miktarı de

ğildi. İngiliz mali mahafilinde bizim

le iş beraberliğine girmek için çok i-

yi niyet ve arzular ve büyük bir em-

niyet vardı. Ancsk bu avansları öde

mekte ne nevi eşyamızın vasıta diye 

kullanılacağı hakkındaki tetkikler ve 

konuşmalar pek tabü olarak biraz va 

kit almıştır. 

seçilmiş ve neticede A. Münir Dizer, 

Etem Onan, Selim Tanyeli, Boğos, 

A. Mehmet, Ali, Sırrı Demirkan, Şe

ref, Nihat, Mehmet Dizman, Saim 

Paker, Aziz, Vedat, Halit, Hikmet 

kazanmışlardır. 

Hafta içinde: 
* Türk Mimarlar Cemiyeti fstanbul 

şubesinin yıllık kongresi yarın saat 17 ,30 
da GUlhanc Parkında Alay Köşkünde 

toplanacaktır. 

----ıo---

YENi NEŞRiYAT: 

J.OKMAN HEKİM - HerkP.sln istifa. 
?c edebileceği bir Uırzda çıkarılan bu kıy 
metli mecmuanın 21 inci sayısı da intiıs:ır 

etmiştir. 

7 - Zelzele mıntakasında mahru- Neticede varılan anlaşmıyu göre, 
kat azdır. Yapılan araştırmada Ara- en büyük rolü, fngiltereye maden ih

BAHÇIVAN - Meşhur Hint Şairi Ra
blndranath Tagore'un bahçıvan isimli e
seri İbrahim Hoyi tarnfınrlan Türkçeye 
çevrilmiş ve gUzel bır cilt halinde neşre
dilmiştir. 

bur köyünde mebzul linyit madeni 

bı.ılunmuştur. Bundan istifade edile 

C<!ktir. 
8 - 18 - 25 hanelik köyler yeri

ne 80 - 100 hanelik köyler kurula
caktır. Her köyde mektep binası da 
yapılacaktır. 

9 - Her köylü kendi evinin yapıl 

masında amele olarak çalışacaktır. 

racatımız oynıyacııktır. Yani toprak -altı servetimizi ışletmek, çıkarmak. 

ve ihraç etmek için kullanılacak teç-

DEMlRYOLLAR Dl':RGISt - Devlet 
Demlryollİlrı ve Umanları Genel Dlrek
törlUgü Uırııfından çıkarılan bu aylık 
fennt derginin l!i9 uncu sayısı intişar et
miştir. 

hizatın ve istifade edilecek imkanla-
TIP FAKÜLTESİ MECMUASI - Üç ny 

nn bedelini yine teçhizatın yardımi- da bir neşredilen bu mecmuanın ikinci 
le ödemiş olacağız. sayı ı çıkını tır. 

Londra müzakereleri büyük bir sa- YENİ TÜRK - Eminönü Halkevi ta-
rafından çıkarılan "Yeni Türk,, ün 65 in-
ci sayısı intişar etti. 

TÜTÜN - Bu iktısadt, zirai ve mesle
ki mecmuanın ikinci sayısı çıkmıştır. 

Köy Sandık Makbuzları 
lstanbul Vilayeti tarafından 

kö~· sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elli çift ''araklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya posta parası ile (35) ku
ruştur. 

TAN Matbaa:-.ınıta satılmaktadır 

ENTERBALKANIK SEYR 
SEFER HATii 

(ZETSKA PLOVİllBA A.D.) KOT 
Balkan İttihadı İktısat encüınen 

kararilc ihdas edilmiştir. 

SEYYAH. YOI,CU ve EMTAALA 
MAHSUSTUR. 

Yugosiav bandırasını hamil, 
fevkalade lüks 

"LOVCEN' 
vapuru 17 Mayıs tarihiıtde saat 

raddelerinde Galata r!htımında 

K Ö S T E N C E 'ye 
doğru hareket edeceği gibi 21 Ma 
saat 15 raddelerinde I~anbuldan 
reketle PIRE. KORFU ve ADRJ1 
TIK LIMANLARIN.A uğradıl<t 
sonra VENEDIK. TRJYESTE ve S 
SAK iskelelerine yaraşacaktır. 

Yolcu ve emtea tabul eder. 
Her türlü malum~ ve izahat ıı: 

Galata Frank ban (Yolcu salonu I< 
şısında) H. PAJKU~IC Umumi 
pur acentasına mü·acaat edilcb11 

Tel: 4470817 
Hükumet kafi miktarda usta ve mü
hendis gönderecektir. Kereste mas
rafı ve usta ücreti hariç olarak her 
köy evi 226 liraya mal olacaktır. 

mimiyet içinde devam etmiştir. Varı

lan müsbet neticeler, Türk - İngiliz 
dostluğunun derınliğine, samimiyeti
ne güzel bir ölçüdür. 

lktısat Fakültesi Dekanhğından : 
İktısat Fakültesine Üç buçuk ay müddetle 50 şer liJa ücretli iki 

mur alınacaktır. Memurlann hesap işlerinden anlamı:arı lazım 'f/f 
sap makinelerini Kullanmayı bilmeleri arzuya şayan,ır. 

Alakadarların Pazartesi ve Salı günleri saat 10 - 13 arumda 

Çocuk haftasında Van ilkokulu taJeb ..ı fOk gibel eğlence yapmışlardır. 

Evleri yıkılan veya çatlıyan bü
tün köyler şimdi çadırlardadır. Hiç 
kimse açıkta kalmamıştır. la~leri 
Kızılay tarafından temin olunmak
tadır.,, 

Londrada bulunan milll banka ge

nel direktörlerimızin ve maliye para 

tıleri genel direktörünün on güne ka 
dar Londradan hareket edecekleri 

söylenmektedir. versite İktısat Fakültesinde 30 numaralı odaya mür~aatleri. "2 
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Gündelik Gazete 
TAN'ın hedefi: Haberde, fll<lrde, her• 
şeyde temiz, dUrOst, samimi olmak, 
karlln gazetesi olmıya çatıımal<tır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Mllletlr.rarası poı:ta ittihadına dahil ol
mıyRn memleketler için 30, 16, 9, 3.5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değl&
tlrmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lnra 10 kuruşluk pul OAvesi IAumdır. 

[~ONUN : MESELELERi 1 

Gazeteler ve 

Gazete Satanlar 
İstanbul sokaklarında ıazete satan 

çocukların perişan hali ve kıyafeti 
hükumetin dikkatini celbetmiştir. 

Bunların derli toplu bir kıyafete gir
meleri, Üzerlerine muayyen şekilde 

bir gömlek geçirmeleri için kendile
rine bir mUhlet verilmiştir. 

Hük1'imetin isteği haklıdır. Her 
tarafa sokulan, her yere koşan bu ÇO· 

cukların perişan kıyafeti, sokakları

mızda ruha ezıı. verecek bir manza
radır. 

Fakat şunu dil ünmek lazımdır: 

Gazeteci çocukların perişan kıyafeti, 
bir meskenet meylinin veya derbe
derlik zevkinin neticesi değildir. Yok 
suzluğun acı bir ifadesidir. 

Bu çocuklardan çoğunun arkasın· 
da birer acıklı roman ''ardır. Bir ço
ğu kilçilcük birer aile reisidir. Bir dul 
anneyi, birkaç kardeşi doyururlar. 
Yeni bir kıyafete sarfedilecek parayı 
bir nraya getirmiye kudretleri yok· 
tur. 

Bir nilenin ge~im mesuliyetini Ü· 

zerine yüklenecek kadar cesaret ve 
atılganlık gösteren bu zeki yavrular, 
temiz ve muntazam bir kıyafette ol
mayı, temiz bir gömlek giymeyi, a
yaklarına bir kundura geçirmeyi is
temezler mi? Elbette isterler ... 

Demek ki, karşımızda iyi niyet 
noksanı yoktur, imkansızlık ve dar
lık '\'ardır. Buna karşı da yardım la
zımdır. Elbirliği ile harekete ltccilir· 
se het' hnlttc- h11' """"- butnn..~)cK hali 
ni almahdır.Ynni Basın kurumu için 
ilk hazırlanan kanun projesinde ga
zete satanlara da yer ayrılmı tı. Bun
ların eline hüviyet varaknlnrı veri
lecek, hak ve \'azifelerl belli olacak
tı. Projenin on !>'ekli daha dar bir 
çerçeveye girdiği için gazete atan
lar ve bu mesleğe muhtelif suretlerle 
hizmet edenlerin vaziyeti sonraya 
bırakılmıştır. 

Hükumetin kıyafet hakkındaki ka
rarı, gazete satanların halini gözden 
geçirmiye ''e daha derli, toplu bir 
hale koymıya bir vesile olabilir. 

Gazetelerimizde, müşterek işleri 

müşterek bir surette görmek itiyat 
ve imkanı bir türlil kurulamamıştır. 
Eğer olsaydı, gazete idarehaneleri 
bir kanun çıkmasını beklemeden ga
zete satanlarla yakından meşgul o
lurlar ve bu kıyafet meselesi gibi iş
lerde elbirliğile yardım çareleri ara
mayı tabii görürlerdi. 

Buıünlcrde eski bir gazete satıcısı 
yarduu dilcklerile etrafa feryatlar 
yağdırnıış, fakat sesini du:rurama
nuştır. Çiinkü gazetelerin mü~terck 
bir kulağı yoktur. 

Bu gazeteci Kiiçük Şimendifer a
dıyla tanınmıştır. Bir vakitler Bakır
köye trenden evvel gazete yeti:jtir
mesi sayesinde kendi muhitinde bir 
sporC\I şöhreti kurmuştur. Her me!'I· 
leğin içinden üstünler, istidatlılar 
çıktığı gibi Küçült Şimendifer de ga
zete sutıcıhğı içinde bir meslek ve 
,spor niıu kuran bir adamdır. 

Şimd Kiiçük Şimendifer, hareket
ten diişnüştür. Senelerce hizmet et
tiği gazeteler, ona hizmet etmek için 
bir araya gelmemişlerdir. 

Ortaddd me ele, yalnız gazete !'la
tan çoculJarın kıyafeti ve Kiiçiik Şi
mendifer~ yardım me ele:.i de~ildir. 

l\lemlclctte içtimai ynrdnn ve hiz
met ruhul'.ll her vesileden istifade e
derek ink~af ettirmek meselesidir. 
Bu gibi yırdımlar hiçhil' zaman bir 
taraflı kalnaz. Mesela bu meselede 
gazeteler, ıazete satanları düşündük 
lc:rini isbatederlerse, gazete satanlar 
da bir vaktlcr Küçük Şimendiferin 
bir istisna :eklinde yaptığı gibi, ga~ 
lete satma)\ bir meslek ve spor hali
ne getirmek arzu ve istidatlarını du
)•rlnr. 

TAN 

Japon Ordusunun 
Çinde Atlattığı 
Son Büyük Tehlike 

Ç inlilerin umumi harp ı 
vaziyetinin birkaç ay- • 

dan beri, umulandan çok fazla 
iyiletmiş olduğuna fÜphe yok
tur. Japonların, yalnız dört ay
danberi, Lunghei demiryolunu 
ele geçirmek için, açtıkları 
kanlı muharebelerde muvaf
fak olmak töyle dursun, birçok 
mevzii mağ1Ubiyet1ere bile uğ
ramaları, Çin kıtalarmın ma
neviyatının ve muharebe kud
retlerinin ne derece yükselmiş 
olduğunu gösterir. 

Her iki taraftan verilen haber1e 
rin çoğu noksan ve hatta biri di
ğerine zıd olmasına rağmen, Çin
lilerin dikkate lnyik bir teşebbüs 
kudreti gösterdikleri ve muntazam 
ve gayri muntazam kıtalannın bü
tün cephelerde ve Japon askeri 
kuvvetlerinin yan ve gerilerinde 
müşterek ve çok ustaca hareket et 
tikleri ve bu sayede birçok muvaf
fakıyetler elde ettikleri saklana-
maz. 

Çin askeri muvaffakıyctleri, ev
vela i • Mogolistanda, Suiyuan vila 
yetinin ayni addaki merkezi ile bu 
nun civarınriaki mevkilere vantık-
ları muvaffakıyetli taarruzlarla baş 

1amış ve Şimali Şansi de Japonları 
San irmaktan geriye atmış ve on
ları Şensi vilayetine girmekten me 
netmek suretile devam etmiş idi. 
Bundan sonra, Çin kıtaları Cenu
bi Şansi ile Şimali Honan vilaye
tinde dahi Sarı irmağı cenuptan şi 
male geçerek şimal kıyılarında yer 

YAZAN: 
ı l 

GENERAL H. EMİR 
~ı1 

leşmeğe ve ayni zamanda Japonla • 
rın I~H'<>ng'c:lo. nohr1 "' .. ~ k·~"!"" ~~-------- mukabil taarruzlarını gösterir kro_k_i----·~ 
dular. Nankinin bulunduğu An-
hwei vilayetinde. Wuhu ile Han
gchaw arasında. bulunan ve Nan
kinin zaptından beri sahibini bir
kaç defa değiştiren Kwangteh şeh 
rini geri aldılar. Pukow - Tsinan 
demiryoliyle Lunghei dl"mirvolu
nun birleştiği yerdeki Hsüchow, 
mühim sevkülceyş mcvkiini zapt i
çin, Nankin karşısında, Pukow'dan 
şimale yürüyen Japon kolu~u. yan 
dan ve geriden taarruz ve tehdit
lerle evvela durdurttular. ve sonra 
da, Pengpuda Weiho nehrini şima
le geçmeğe muvaffak olan bu kola 
sol yandan o kadar şiddetle taarruz 
ettiler, ki ancak nehri güç bela ge
ri geçmeğe ve bu güne kadar, ye· 
rinden kımıldamamak şartile neh· 
rin cenup kıyısında tutunup kal
maya mecbur oldu. 

F akat Çin1ilerin en büyük ve 
parlak muvaffakıyetleri 

Şantung vilayc>tinin cenup batı
sında, yani Hsüchow'un şimalinde 
ki cephelerde olmuştur. Tsinanın 
yüz km. kadar cenup batısında. Sa 
n nehirden ayrılan büyük kanal 
bir müddet Pukow - Tsinan demir 
yolunun 30 - 40 km. kadar garbin
de ve müvazi olarak şimalden ce
nuba seyirden sonra Hsüchow'un 50 

km. kadar şimalindeki Hanchuang 
da, demiryolunun altından geçer 
ve doğuya ve doğu cenubuna gider. 
Bu suretle bir taraftan bu kana
lın çizdiği büyük kavis Hsüchow'u 
şimal, şimal dogu ve doğu cihetle
re karşı müdafaasına yarayan ge
niş ve derin bir su engeli te~kil e
der ki, Hsüchow'un şimal ve si
mal batısındaki Wei-chan-hu gölü 
dahi bu mevkii şimal ve batı şima
le karşı korur. Fakat büyük kana
lın, yukarıda tarif olunan demiryo 
1.unun garbindeki, vaziyeti ayni za
manda demirvolu boyunca. simal
den 'cenuba Hsüchow mevkii üze-
rine yürüyen Japon kuvvetlerinin 
sağ yanını .:korumaya yarar. Bu
nun için Japonlar, cenuba doğru ta 
arruz hareketlerinden her birine 
başlarken daima, Yenchow'un ba
tısındaki, Tsining kanal köprüsünü 
tutup burada bir köprü başı vücu
de getirmeğe teşebbüs etmişler ve 
Çinliler de her defasında burasıru 

mukabil taarruz ile Japonlardan ge 
ri alarak taarruzlarını akim bırak
maya muvaffak olmuşlardır. 

Japonlar, Hsüchow mevkiine ta 
arruz için Tsining'i alarak sağ yan 
larını korumaya mecbur oldukları 
gibi evvelemirde Lincheng'i ve bu 
radan doğuya ayrılan demiryolu 
kavsinin doğu köşesindeki Yihsieni 
almak ve ancak buralardan kana
la, yani Hanchuang - Tai er chu
ang cephesine ilerilemek mecburi
yetindedirler. Bu sebepledir ki, 
Çinliler. her ne vakit, cenuba doğ
ru bir Japon taarruz hareketi belir 
diyse, bunu menetmek ve evvel
den akim bırakmak için daima bu
ralara mukabil taarruzlar yapmış
lar ve geri almaya, ekseriya mu
vaffak olmuşlardır 

N isanın ilk haftasında, Japon 
lann büyük bir taarruzla

rının inkişaf ettiğini ve yine Tsi
ningden başlıyarak Lincheng'i Yih
sien'i, Hanchuang ve kısmen de Tai
er-chuang'ı aldıklarını ve Hsüchow 
üzerine şiddetli bir taarruza giriş
tiklerini biliyoruz. Japonlar bu de 
fa çok büyük kuvvetler toplamış
lar ve tayyare, tank, zırhlı otomo
bil gibi harp vasıtalarını mebzulen 
kullanmışlardı. Fakat Çinliler, 
Japonları yan ve gerilerden vura
rak taarruzu yalnız reel ile kalma
dılar, .T~nonalnn sol cenahl::ırma 
karşı, Tai-er-chuang'da parlak bir 
de muvaffakıyet kazandılar. Fakat 
Çinlilerin bu meydan savaşındaki 
muvaffakıyetleri yalnız buradaki 
Japon so1 cenahını sarmakla kalma 
mıstır; Çin sevvar kuvvetlni. av
ni zamanda büyük kanalı Tsining'in 
cenup ve şimalinden, şarka geçe
rek Japonların gerilcrindPki Lin
cheng ve Tsinan mevkilerine dahi 
taarruz ettiler; bu suretle Japon
ların dört ay evvel i şgal etmiş ol
dukları Tsinan sokakl:ırında muha-

rebe cereyan ederken Taierchuang'ı 
sanp şimal batıya ilerlemiş olan 
Çin kuvvetleri Yihisien'e de yetiş
mişler ve burasını muhasara ettik
leri gibi Lincheng'i dahi zaptet
miş1erdi. Yihissien'in duvnrlan i
çinde 10 bin kadar Japon bulunu
yordu. Fakat ~uraya gelen seyyar 

Çin kıtalarının topları olmadığın
dan ve yalnız tüfek ateşi ve süngü 
hücumlnn ile böyll bir mevkii dü
şürmek ve içindekilerini esir et
mek kabil olamadığından, bir haf
ta süren muhasara, nihayet, Ja-

ponların gelen yeni yardım kuv
vteleri ile kaldırılmış Lincheng. Ni 
san ayı ortasında tekrar Japonla
rın eline düşmüş idi. 

Jap •"llnnn bu defa geçirdikleri 
varta büyüktür. Fakat, teşekkür 

etmelidirler ki Çin fırkalannda, 

akınci kuvvetlerinde kafi mikdar
da top olmadığı gibi ezici tanklar 
da yoktur; ve bunun için Japonlar 
ne sol cenahları , Taierchunng'da 
ve ne de gerilerindeki Linchent?. 
Yihisien veya Tsinan'da kati bir he 
zimete uğramaktan kurtulmuşlar
dır. Buna rağmen Taierchuang'daki 
10 uncu Janon fırka kumanciıını mu 
harebede ölmüş ve çevirmede Çin-
lilerin eline I 0.000 tüfek, 931 ma
kineli tüfek. 30 tank veya zırhlı o
tomobil ile hadsiz mühimmat ve 
malzeme geçmşitir. 

Japonlar. üstün kuvvetleri ve 
müterakki harp vasıtaları 

sayesinde kendilerini kati bir mağ 
hibiyetten kurtarmışlar ve bugün 
vaziyetlerini tekrar düzeltmişler
dir. Alınan malumata göre, Japon 
lar gibi , Hsiichow şimal cephesin
deki Çin ordusu da takviye kıta
ları alarak burada, her iki tarafta, 
yarım milyon kadar bir kuvvet top 
lanmış ve bunlar, Nisanın son haf
tasında. vine büvük kanaldan. Lin 
cheng ve Yihisie~ Üzerlerinden Tai-
er-chuang civarındn yine kanala 
miilaki olan ''e asallı vukarı Lin
cheng - Taierchuang demiryolunun 
çizdiği takriben 80 - 90 km. lik 
kavsvari bir cephede, iki tarafın 

muharebe vaziyetinde ehemmiyet
li hic bir değişiklik olmadan kar
şı karşıya şiddetli muharebelere 
girişmi~lerdir. Bu muharebeler ni
hayet tekrar büyük bir Japon ta
arruzu halini almış ve her iki tara
fın doğu cenahları Tancheng'e ka
dar uzamıştır. Burası Tai-er-chung 
ın 65 km. kadar şimal doğusunda 
't>lduğu için. Hsüchow şimalindeki 
cephe, kanaldan itibaren şarka doğ 

ru 150 km. kadar uzamış demek- ~ 

tir Son haberlere göre, şiddetli yağ- ~~ ~ı!~ l~ 
murlar bu cihetlerde kati muha- - - -·-• - -~--

Basra Harap ı t. . s . 
:38' 

Olduktan Sonra 

rebclere mani olmasına rağmen, 
Çinliler Tançheng ve Tai er chuang 
bölgelerinde mahalli muvaffakıyet 
ler kazanmışlar ve hatta bu son ka
sabanın 12 km. şimaline doğru har
ben ilerilemişlermiş. Japonlar ise, 
bütün bu gibi vaziyetlerde daima 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

yaptıklan gibi, sükut ediyor ve u
çaklan ve harp gemileri ile şura ve 
burayı bombardıman etmekle öç a
lıyorlar. 

Hsüchow şimal bölgesindeki Ja-
ponlar 200,000 ve Çinliler de 300 
bin kadar tahmin olunuyor. Şimdi
ye kadar buralarda cereyan eden 
muharebelerde Japonların zayiatı 

Memleketin başında Elektrik Şir
keti isimli bir bela var. Bu şirketin 
halktan mütemadiyen fazla pnra al
dığını,kofra, saat kirası ismi altında 
halkı lüzumsuz .vere tazyik ettiğini 

muhtelif defalar gazetelere yazdılar. 
Meğer belediyenin bundan hiç habe
ri yokmuş. Geçen gün belediyeye bir 
şikayet yapılmış. Bu şikayetin mahi
yeti şu: 

pek mühim olmakla beraber Çinli
lerinki daha fazla imiş; fenni harp 
vasıtaları noksan olan bütün ordu
larda daima olduğu gibi Çinliler de 
top, tayyare. tank vesairece olan 
eksikleri insan can ve kanile te-
lllfiye mecburdurlar. Çinlilere mü
sait bir faikiyet veren cihet kendi 
topraklarında harbetmeleridir, ki 
bu, onlar için çok ehemmiyetli bir 
yardımcıdır. 

• H süchov'un şimal bölgesinde, 
yukarıda tarif ettii!imiz 

harp hareketleri olurken iç Mog«>-

listan, Şansi, Şimali Honan, An
hwai, Hiangsu ve Chekiang vilayet 
}erindeki seyyar Çin kuvvetleri ve 
çeteleri de birtnkım hareket ve mu
vaf fakıyetlerdc bulunmuşlardır. 

Hatta 20 Nisanda, Çinliler, Şansi 

vilayetinin garp kısımlarında, ynni 
sarı irmağın şimalden, Hokow civa 
rından cenuba, Puchov garbine doğ
ru geçtiği sahanın doğusunda hiç 

bir Japon kalmadığını temin edi
yorlardı. Buna mukabil, Japonlar, 
Çin '11ürkistanında yardım ve teslih 
ettikleri müslürrian Türkleri Sov
yet Rus kuvvetlerine karşı isyan 
ve Aksuyu zaptetmişler, Linkyang
daki Sovyet Rus kuvvetleri takri
ben 7000 kişidir; fakat bunlar mo 
törlü vasıtalarla mücehhez ve mü
kemmel imişler ve şimdi de (Aksu) 
yu tekrar zapt için fırsat kolluyor 
}armış. 

Keza, Çinliler, Japonların san 
irmağın şimal kıyılarında tuttukla 

1a~~,a~JöWlrı~FofJak%1P~~1ıJ8faT: 
nız Fengchui'de 2000 kadar Japon as 

"Elektrik şirketi müşterilerinden 
iki ayda bir tahsilat yapmayı usul 
edinmiştir. Şirket bazı yerlerde 45 
günde bir, diğf>r bir kısım yerlerde 
65, 70 günde bır tahsilat yapmakta
dır. Bunun sebebi de, şirket, iki ay
dan fazla tahsilat yapmadığı mınta
kalarda yirmi beşer kuruş olan kof
ra ve saat kiralarına 60 günden faz
la geçen günlerin de hasabını yapa
rak fazla para temin etmesidir .60 gün 
den önce tahsiüıtta bulunduğu za
man, abonelere bu yirmi beşer ku
ruşun iki aydan noksan olan farkını 
hesap edip ayırmıyarak tam ücret al
maktadır.,, 

* Belediye bu şikayetten sonra u-
yanmış, meseleyi e aslı surette tet
kik edip neticesini vekalete bildir
miye karar vermiş .. Elektrik şirketi
nin bu saat kiralara meselesinde halk 
tan fuzuli para aldığı gazeteler için 
çok eski, hntta söylemekten yorul
dukları bir meseledir. Hele halkın şi
knyeti, İstanbul belediyesini aşarak 
ta vekôlctin kulağına gitmiştir. Nafıa 
Vcktılcti halkın hukukunu muhnfnza 
için, şirketle muttarit, yorulmaz bir 
mÜ<'adeleye girmiştir. Her giin elde 
ettiği muvaffakıyetler, gazete ütun
larına aksetmiştir. Hele şimdi Elek· 
trik şirketi ile yapılan müzakerele
rin, hayırlı neticesini hepiıniz dört 
gözle bekliyoruz. Acaba belediyenin 
bundan da haberi ~·ok mudur? 

İstanbul saat kiraliınnda, kofra me 

selesinde yolsuzluk olduğunu bu son 

günlerde şikayetten öğrendiğine gö
re, Vekaletin mücndclesinacn de ha
ucu uıınuuıgı ıSTıomı cdılebıhr. Ne 

keri bulunduğunu , Nisanın son haf 
tasında bildiriyorlardı. Bundan baş 
ka, Çin çeteleri çinin etrafında da
hi görünmekten ve tahribat yap
maktan hali kalmıyorlar. Hatta Ma 
yıs iptidalarında, Japonların 1935 
senesi işgal ettikleri. Chachar eya
letinden gelen bir seyyar kuvvetin, 

ise, belediye nihn)"ct habcraar ol
muş ... Amma, Basra harap olduktan 
sonra ... 

TRABZON: 

Himmetin Oğlu Piyesi 

Oynandı 
Çin seddini aşarak, Pckin'in 35 km. 
şimal batısında ve Suiyuan - Pe
kin demiryolu üzerinde bulunan 
Changping'e hiicum ettiği ve diğer 
bir Çin çetesinin de Tiençin'in 14 
km. mesafesinde bir istasyona taar 
ruz eylediği haber veriliyor. 

Şanghay, Nankin ve Wuhu zap
to1unalı aylar geçtiği halde, burada 
ki Japon işgal kuvvetleri, bu mev 
kilerin pek yakın civarına ve ara
larındaki demiryollarına sımsıkı 

bağlanmağa ve Çin çetelerinin mü 
temdai teaddi ve tacizlerinden, de
vamlı surette korunmaya mecbur 
bir hal ve durumdadır. 

H ülasa, umumi harp vaziyeti, 
Çindeki Japon işgal ve ha

reket kuvvetlerinin kifayetsizliği
ni gösteriyor. Eğer Japonlar, şimdi 
ki azim sabalan işgal ile beraber 

ayni zamanda harp hareketleri ya
parak kati bir netice elde etmek is
terlerse, yarım milyon tahmin olu
nan,Çindeki ordularını enaz bir mis 
li daha arttırmağa mecburdurlar. 
Biz. Çindeki Japon kuvvetlerinin, 
iç Mogolistandan Chekiang'a kadar 
yiız milyon nüfusu olan, 8 Çin vi
layetini işgal ile beraber Lunghei 
demiryolunu zaptedemiyeceklerini 
üç ay evvel haber vermiş idik; şim 
di de söylüyoruz ki, eğer Japonlar 
Çindcki ordularını ehemmiyetli bir 
surette takviye edemezlerse bu or
du. büyük bir tehlikeye maruzdur: 
çünkü bir taraftan. Çin ordusu mü 
temadiyen büyüyüp iyileşmekte ol 
duğu gibi diğer cihetten bütün Çin 
milleti amansız bir Gerilla harbi 
için €ıdeta seferber olmuştur. 

Mançuri gibi, şimal ve orta Çi
nin işini çnbuk bitireceğini zanne
den, Çindeki Japon ordusunun e
hemmiyetli ~urette takviye olunup 
olunamıyacağı meselesi aynca tet
kike değer bir mevzu olmakla bera 
ber, bunda siyasi, idari ve teknill 

Trabzon, {TAN) - Halkevinde ve

rilen en son müsamere çok güzel ol

mµş, "Himmetin oğlu,, büyük mu

vaffakıyetle temsil edilmiştir. Küçük 

çocukların oynadığı Konya zeybek o

yunları pek beğenilmiştir. 

---·O---
VAN: 

Çocuklar Millf Oyunlar 
Oynadı 

Van, (TAN) - Çocuk bayramı pek 
neşeli geçmiş, halkevinde geceleyin 

verilen balo zevklı ve kalabalık ol

muştur. Cümhuriyet ilk okul talebe
sinin milli oyunları çok beğenilmiş
tir. 

tZMİRDE: 

Amerikah Bir 

Muharrir lzmirde 
İzmir, (TAN) - Amerika coğrafya 

encümeni tarafından çıkarılan "A
merican ceogrnphiC' magazine., mec
muası muharrirlerinden Duglas 
Chandler, İstanbuldan buraya gel
miştir. Amerikan mecmuası Türkiye 
hak~nda bir nüsha çıkaracağı için 
muharriri tetkikler yapmakta. bura
daki müesseseleri gezip resimlerini 
almaktadır Belediye, kendisine biı 
albüm hediye etmiştir. 

hayli müşkülat olduğu anlaşılıyor· 
ki bunların Japonyaca iktiham 01~. 
nup olunamıyacaklarını ancak istik 
bal gösterecektir. 

Son günlerin Çin vakalarından 
birisi de Japonların Forınosa ada-
sı karşısına düşen Amoy isminde
ki Çin adasını zaptetmeleridir; fa. 
kat bu vakanın askeri hiç bir kati 
mahiyeti yoktur. 
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1 - Harbiye - Beşiktaş oyuncuları birarada. 2 - Dünkü maçtan bir enstantane 

~~~''\ŞM~l~l~f~K~~~, 
~ 1 umenın ~ Bakırköy Sahasındcd<i 

• ~ Son Puvan Cetveli ~ 
~ • o 1 ~ Müsabakalar SEHRIMIZDEKI MAC 
~ Takım ~ g : ?§ı c: ~ 

Beşiktaş Dün Harbiyeyi 
3-2 Mağliip Etti 

~ ~~:!-gt::~;~ 
~ ~;;~~<>er~ 
~ Gilneş 13 12 1 - 36 9 38 ~ 
~ Üçok 12 7 - 5 24 25 26 ~ 
~ Beşiktaş 11 6 2 3 23 11 25 ~ 
~ Galatasaray 1 ı 6 - 5 14 22 23 ~ 
~ Muhafız 13 4 2 7 20 30 23 ~ 
~ Harbiye 13 4 1 8 16 24 22 ~ 
~ Alsancak 12 4 - 8 16 33 19 ~ 

Dün Bakırköy şpor sahasında muh 
telif müsabakalar yapılmıştır. 

Barutgücü genç futbol takımı, 

Rum genç takımı ile berabere kal
mıştır. 

Kurtuluşlular, sıfıra kar~ 6 golle 
Bakırköy Rum takımını yenmişler-
dir. · 

Oyundan Sonra Hakerr. 

Hayli Hırpalandı 
Dün Taksimde ikinci maçını Be

şiktaşa karşı oynıyan Harbiyeliler 
müsabakayı 2 - 3 kaybettiler. Ma
çın nihayetinde hakem sahadan çı

karken oyunun idaresinden mem
nun kalmıyan bir kısım seyirciler 
tarafından hayli hırpalnadı. Seyirci 
lerin hakemi hırpalıyacak kadar hid 
detlerinin artmasına sebep olan ha
dise, zannederiz, Beşiktaşın attığı 

ikinci beraberlik golüdür. Harbiye 
takımının itira7. ettiği n ikinri enlil 

hakem muteber ıa.dd$!tti. ~azı merak 
lılar,Beşiktaşın ikinci golünü bir el 
darbesile kaleden içeri soktuğunu 
söylüyorlar. Beşiktaş muhacimleri 

~~~~~HW?~ 

:.ı r .. 
.• 

.,,.-

Harbiye • BeşiktQ1 maçından diğer bir görünü, 

Bakırköy halkevi tarafından tertip 
edilen küme maçlarına da devam o
lunmuştur. Demirspor, bire karşı iki 
sayı ile Bakırköy sporu, Barutgücü 
de bire karşı iki golle Alemdar takı
mını yenmişlerdir. 

Barutgücü B takımı sıfıra karşı 2 
sayı ile Nişantaş B takımına galip 
gelmiştir. 

Bu maçların finali 19 mayısta ya
pılacaktır. 

Basketbol ve voleybol maçları Ni
şantaşlıların galibiyeti ile neticelen 
miştir. Nişantaşı ve Barutgücü genç 
leri arasında yapılan güreşleri Ba
rutgüçlüler kazanmışlardır. 

C.e .. : D:<İldı.f ' 
Müsabakaları Bitti 

kale ağzında iken top aşağı yukarı -

1 baş hizasından geliyor. Bir kaç oyun 
cunun elleri o sıt'ada havada idi. Biz Maçlar 

Alsancak Galatasarayı 
3-2 Mağliip Etti 

İzmirdeki 

İstanbul bisiklet ajanlığı tarafın
dan tertip edilen seri bisiklet yarış
larının sekizinci ve sonuncusu dün 
sabah Mecidiyeköyü - Kefeliköy a
rasında 125 kilometre üzerinde yapıl
mış ve neticede Süleymaniyeden Ha 
ralambo, 3 saat 47 dakikada birinci, 
Süleymaniyeden Abdullah ikinci ol
muşlardır. 

de hakem gibi aritada idik. Elle doku 
nulduğunu iyice farkecek vaziyette 
bulunmuyorduk. Maamafih şunu 

da ilave edelim ki, dünkü hakem B. 
Halit Galibin uzun zamandanberi ha
kemlik etmeyişi, kararlarında ve to-
pu takip hususunda biraz gecikmesi 
ne sebep olmuştur. Bir hakem topa 
ve oyunun hararetle paylaşılmak 

istendiği yerlere uzak kalırsa, bazı 

kararlarında hata edebilir. 

Müsabakanın talıilah: 

Sahaya evvela Harbiye takımı çık 
tı. Kadroları şu şekilde idi: 

Fethi - Hayri, Eyüp - Haşim, 

Muhterem, Celal - Mücahit, Neca
bi, Habip, Celal, İzzet. 

Beşiktaş takımı tam kuvvetli şekli 
ile Harbiyelileri takip etti. 

Mehmet Ali - Hüsnü, Nuri -
F eyzi, Hakkı, Faruk - Fuat, Şeref, 
Nazım, Muzaffer, Hayati. 

Harbiyeliler Beşiktaşa bir Buket 
verdiler. 

Kale intihabım Harbiyeliler ka
zandılar. Maç Bcşiktaşın akını ile 
başladı. İlk dakikalarda Beşiktaşlı
lar hızlı başladılar. İki üç akın sıkış
tırdılar. Fakat Harbiye müdafaası te 
tik davrandı. O sırada Beşiktaşın 

sağiçi bir gol fırsatını topu iyi hesap 
lıyamamak yüzünden kaçırdı. 

Yapılan sekiz müsabaka neticesin
de alınan puvana nazaran Süleyma
niyeden Haralambo 15 sayı ile birin
ci olarak İstanbul bisiklet şampiyonu 
olmuştur. 

Izmir, 15 (A.A.) - Milli küme maç 1 bulunan Basri sıkı bir şütle Alsan • 
larına bugün de devam olunmuştur. cağın ilk sayısnı kaydettL 
Bugünkü maç Galatasaray ile Al- Alsancak rüzgara karşı olmas~a 
sancak arasında idi. Dünkü karşı - rağmen sık sık Galatasaray kalesıne 
!aşmasını mağlubiyetle nihayetlen - iniyordu. 5 inci dakikada ~ Env~rin 
diren Galatasarayın bugün Alsanca- pasını kapan llya~ so~a do~u gu~el 
ğa karşı alacağı netice merakla bek- bir fırlayışla tehl~k~lı vazı:ete gır
leniyordu. Bu itibarla sahaya 3 bin- di. Ve topu kale onune dogru attı. 
den fazla bir meraklı kütlesi top - Buna yetişen Cemil Alsancağm ikin-
lanmış bulunuyordu. ci golünü sıkı bir vuruşla yaptı. . 

Oyun başlar başlamaz Alsancak 20 nci dakika: Bu golden s~:ır~ bı-
akıncıları hemen Galatasaray kale - raz toparlanan Galatasaray ruzgarın 
sine indiler. Galatasaray müdafaasm da yardımı ile Alsancağı tazyike baş 
da kesilen bu hücuma mukabil bir ladı. Bir dakika sonra Halilin yap -
akınla Alsancak kalesine kadar da- tığı penaltıdan ilk sayısını kazandı. 
yandı. Fakat bu da Hilminin müda - 28 inci dakika: Alsancak aleyhine 
halesi ile uzaklaştırıldı. verilen uzaktan bir ceza vuruşunu 

3 üncü dakikada top, Tayyardan merkez muavin doğruca kaleye gön
Cemile ve ondan da Basriye geçti. derdi, fakat, Şeref yavaş bir kafa 
Kaleye yakın ve müsait vaziyette darbesi ile kaleye sokarak Galatasa 

den birinde değildi. Mütereddit 
kavrayışlarında zayıftı. 

Harbiyenin birinci golü : 

rayın ikinci beraberlik sayısını da 

ve kaydetti. 
Devre de netice üzerinde değişjk 

lik olmadan 2-2 beraberlikle bitti. 
!kinci devre: Bu devrede rüzgarı 

On yedinci dakıkada, Harbiye sol do. arkasına alan Alsancak derhal 

26 puvanla Feneryılmazdan Tor
kum ikinci, 30 puvanla Galatasaray
dan Muhsin üçüncü olmuşlardır. 

Şişli Yenildi 
Apoye Matini gazetesi tarafından 

Taksim stadında tertip edilen kupa 
maçlarına dün sabah devam edildi, 
ilk oyun Pera - Esayan arasında ya
pıldı. Ve Pera hAkim bir oyundan 
sonra 6-1 galip geldi. 

İkinci oyun Şı~li - Arnavutköy a
rasında yapıldı ve çok enerjik oynı
yan Arnavutköylüler kuvvetli rakip
lerini 2 - O mağlüp etmiye m uvaffak 
oldular. 

EDlRNEDE: 

lstanbul • Edirne 

Bisiklet Yarışları 

açığının ortaladığı topu, sağ iç güzel hakimiyeti kurmaya muvaffak olmuş 
ve sıkı bir kafa vuruşu ile kalenin ise de Sacidin güzel kurtarışları ve 
ağlarına taktı. miidafaanın da yerinde müdahale 

Bu golden sonra Harbiyenin tazyi-1 Ieri yüzünden 38 inci dakikaya ka -

O damda gayet kötü, gayet 
berbat bir soba var. Bütün 

ailem bu sobanın başa vurmasın
dan şikayetçidir. Sobanın tamiri i
çin birkaç defa "Ev müdürlüğü" ne 
müracaat ettiğim halde aldıran ol
madı. Daha acele, daha lazımlı iş
lere sarf etmek için parayı tasarruf 
ettiklerini söylediler. 

Fakat ben de boş durmadım. 
Her çareye başvurarak sobanın ta 
mir edilmesi için ısrar ettim. Niha 
yet bu ısrarlarım üzerine sobamı 
gelip muayene ettiler. Kapağım aç 
tılar ... Başlarını sobanın içine sok-
tular ... Velhasıl dört bir tarafını 
gözden geçirdiler... Netice olarak 
ta: 

- Birşey yok, dediler. Bu odada 
pekala oturulabilir ... 

Ben onların verdiği bu hükme a
damakıllı içerledim: 

- Yoldaşlar, dedim, bu sizin yap 
tığınız, doğrusu çok ayıp ... "Bura
da oturulabilir!" hükmünü ceffel
kalem nasıl verebiliyorsunuz?. Hal 
buki bu soba mütemadiyen bizim 
başımıza vuruyor. Adeta zehirlenir 
gibi oluyoruz. Hatta geçenlerde 
kedimizin bile başına vurmuştu. 
Hayvan olduğu halde, onda da ze-
hirlenme arazı başgösterdi de, git
ti kovanın içine kustu. Halbuki 
siz: "birşey yok; bu odada pekala 
oturulabilir!" diyorsunuz!. 

Ev kumandanı: 
- Bu işin içinden çıkmak için 

biricik çare bunun bir tecrübesini 
yapmaktır, dedi. Bunun neticesin
de sobanın başa vurup vur
madığı anlaşılabilir. Şimdi biz so
bayı yakar ve burada hep birlikte 
bekleriz. Şayet soba tüter ve baş 
larımıza vurursa o zaman onu ta
mir ettiririz. Yok, başımıza vur
mazsa o zaman da tecrübe için kul 
}andığımız odun ve kömürün pa
rasını sizden alırız. 

S obayı yaktık. Hepimiz etra
fına dizildik . Ve bur numu

zun bütün kuvvetile ortalığı kok
lamaya başladık. 

Ev kumandanı sobanın tam ağız 
tarafına oturmuştu. Komisyon aza
larından Griboyedov da şöyle bir 
kenare ilişmişti. Diğer bir aza d a 
benim karyolama kurulmuştu. 

Çok geçmeden soba tütmeğe, o
danın içine pis bir marsık kokusu 
yayılmaya başladı. 

Ev müdürü, bir zağar gibi, bu
run deliklerini açıp kapayarak bir 

kaç defa ortalığı kokladı: 

- Görünürde birşey yok, dedi. 
Sıcak bir havadan başka birşey his 
sedilmiyor. 

Komisyon azası Griboyedov da: 
- Odanın havasına diyecek yok, 

diye ilave etti: Mükemmel bir ha
va! .. Böyle bir havayı pekala te
neffüs etmek kabil... Bu havanın 
insanın başına dokunur hiç bir ya 
nı yok ... Hatta doğrusunu isterse
niz benim odamdaki hava bundan 
bin kat fenadır. Binaenaleyh lü
zumuz masraflara girmekte hie. bir 
mana yoktur. Tekrar ediyorum, 
odanın havasına diyecek yok ... 

Ben artık dayanamadım: 

- Aman be birader, ne yapıyor 

sun uz, dedim?. Bunun neresi iyi, 
mükemmel hava?. Baksanıza, bu
ram buram duman tütüyor. 

Ev müdürü ortaya başka bir tek 
lif attı: 

- Tecrübe için, dedi. bUt'aya ke 
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düt etmiye yer yok... Haydi, hiç 
durmayın, kediyi çağırın!. 

K ediye seslendik. Kedi geldi. 
Karyolanın üstüne çıkarak 

kıvrıldı yattı. 

Kedide herhangi bir hareket e
seri görülmüyordu. Maamafih ben 
bunu pek tabii telakki ediyordum. 
Çünkü hayvan ne de olsa bu mar
sık kokularına, bu soba dumanlan 
na alışmış bulunuyordu. Binaena
leyh rahat rahat karyolada oturup 
keyfine bakacağı aşikar idi. 

Bu hal ev kumandanının da dik 
katini çektiği için: 

- Af buyurun amma, dedi, gö
rüyorsunuz ki odada hiç birşey 
yok. 

İşte tam bu sırada komisyon a
zalarından Giboyedov ayağa fırla
dı: 

- Aman bana müsaade edin, de 
d i. Acele bir işim olduğunu unut
muştum ... Gitmek mecburiyetinde
yim ... 

Giboyedov bunlan söyledikten 
sonra sallanarak pencerenin kena
rına geldi ve derin derin nefes al
miy ebaşladı. 

Ev kumandanı da ayağa kalka· 
r ak pencereye doğru yürüd ü : 
riz, deô.ı. -" --4 • 1- 1.--~-~- -:~; 

t 
Ben onu kolundan tutarak pen- 'l 

cereden çektim: 
- Aizizim, dedim, tecrübe böy

le yapılmaz. Pencereye yaklaşma!. 
- Pekala, pekala, dediğin ol

sun .. Ben pencerenin yanında dur 
mayabilirim ... Odanızın içindeki ha 
va benim pek hoşuma gidiyor . O
danızdaki hava çok normal bir ha 
vadır. Hatta bu havanın insanın 
sıhhatine iyi geldiğini. bile iddia 
edebilirim. Artık bu vaziyette so
banızı tamir et:niye hiç lüzum 
kalmıyor demektir. 

Y arım saat sonra ev kuman
danını hır sediyenin içine k, 

yup "can ku rtaran" otomobiliııe 
bindirdikleri sırada, ben yine f a
nına yaklaştım. Manalı manalı gü 
lümsiyerek: 

- E, nasılsın bakalım?. drdim. 
Ev müdürü bu kötü vazi~etine 

rağmen: 

- Nasıl olacak, dedi. Mülıemmel 
bir hava .. Pekala oturulabi:ir .. 

Bu suretle soba yine tartir edil-
meden kaldı . · 

Ben tabii, ister isteme:z mevcut 
vaziyeti kabul etmeğe m!ebur ol
dum. Yavaş yavaş b u ba.Şavurma
lara, bu marsık kokulan1a alışma 
ya başlıyordum. 

İnsan pire d~ğil ki!. Fekala her
şeye ahsa biliyor. 

Beşinci dakikaya doğru iki taraf 
hücumlarında tevazun hasıl oldu. On 
d akika da böyle oynadılar. On beşin
ci dakikada Beşiktaşın sağdan inki
şaf eden bir hücumu az kala golle 
neticeleniyordu. Harbiye kalecisi ye
rinde müdahale ile topu kornere a
tabildi. Korneri de kolaylıkla uzak
laştıran Harbiyeliler mukabil akın
lara başladılar. Saha ortasından aç1~
ları besleyişleri ve aralarında pas
laşmaları pek isabetli idi. Bu tarz sa
yesinde Beşiktaş r:ısıf sahasında ha
kimiyeti tamamile kendi taraflarına 
aldı lal'. 

kini daha artmıs bir halde gördük. dar sayı çıkaramamıştır. Fakat 39 
Harbiye sağ aç;ğının yakaladığı bir uncu .. d~kika~~ _Basrinin kornerden 
kaç fırsatı iyi ktıllanamadıklanndan kale onune duşu~meye mu;af~ak .~~~ 
gol adedini artıramadılar. duğu top, Enverın kuvvetlı hır şutu 

Edirne, 15 (Tan muhabirinden) -
İstanbul - Edirne bisiklet yarışına gi
recek bisikletçiler dündenberi şehri
mize gelmiye başlamışlardır. Ankara 
dan bu yarışa girecek bisikletçiler
den Talat, Eyüp. Erdoğan, Nuri, Fa
ruk, Alaattin, Kamran ve Yakuptan 
mürekkep sekiz kişilik katile dün şeh 
rimize gelmiştir Diğer bölgeler bisik 
letçilerinin de bugün ve yarın gelme
leri beklenmektedir. 

diyi çağıralım.. Şayet kedi r ahat l sAFRANBOLUDA ·• 
duracak olursa o zaman odanın i-

Uzaktan çekilen şütleri tutuşun

dan da farkettiğimiz gibi, Beşiktaş ka 
lecisi Mehmet Ali, dün iyi günlerin-

Beşiktasın beraberlik sayısı : ile üçüncü defa Galatasaray ağlarına 
' ~ktldL 

23 üncü dakikaya doğru tazyikten Bu devre baştan nihayete kadar 
biraz kurtulan Beşiktaşlılar, iki hü- Alsancağın hakimiyeti altında geçti 
cum tecrübesini başaramadılar. Fa- ise de Galatasarayın sağ taraftan a
kat yirmi beşinci dakikada Harbiye rada sırada yaptığı tehlikeli inişleri 
haf hattını atlıyacak gediği buldular. ile geçti. 
Beşiktaş sol ac1ğının sürerek ortala- Maç ta bu suretle 3-2 İzmirin ga 

(Devamı 1 O uncuda) libiyet i altında bitti. 

Evvelce bildirdiğimiz veçhile 19 
mayısta başlıyacak ve takriben beş 

yüz kilometre gibi uzun bir mesafede 
yapılacak olan bu yarış, memleketi
mizde ilk defa tertip edilmiş olması

na rağmen, büyük bir alaka uyandır

mıştır. 

Bu yarışların filme alınması için 
lazım gelen hazırlıklar yapılmıştır. 

çindeki havanın mükemmel bir ha 
va olduğuna karar veririz. Hayvan 
lar b u işte bizden daha bitaraf dav 
ranırlar ... Bu insan değil ki onu ta 

Karabükte Belediye 
Teşkilatr 

r afgirlikle itham edelim. Bence Safran bolu, <T AN) - Kar abüktt 
kediye her h ususta güvenilebilir. Sort belediye teşkili takarrır eylediği ci· 

r a hayvanlann bu gibi işlerde ne betle intihap defterleıinin tanzimi· 
derece hassas olduklan cümlenin ne başlanılmıştır. Bu i•, bir, iki gilJ'!E 
malıimudur. Binaenaleyh h iç tered kadar bitecektir . 
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KADIN VE MODA 
Fazla Şişmanhğı 

Gidermek için Neler 
Y apllmahdır? 

Fazla şişmanlıklannızı giderme
nin vakti geldi. Havalar gü- j 

zelleşti. Yaz elbiselerinizin içinde da
ha ince ve daha zayıf gözüke bilme
niz için zayıflamaya gayret edin. Za-

yıflamak ancak sıhhati mozmayacak 
tarzda, muntazam ve mutedil bir re
jim ta 'kip etmek şartile insanı güzel
leştirir. 

Her sabah yarım saatten başlaya
rak bir buçuk saate kadar sıkı bir yü
rüyüş yapın. Bu sırada en çok dikkat 
edeceginiz şey lüzumu kadar terle
:mektir. Terlemek hem vücudün yağ-
lennı eritir, hem de toksinleri çıkar
tır. 

Sabah akşam fazla yorulmadan a
dalelernizi sertleştirmeyecek hareket
ler yapın. Bilhassa ip atlamaya çok 
ehemmiyet veriniz. Bütün sporcular 
vücutlerinin (souplesse) ini kaybetme 
mek için ip atlarlar. 

Bu hareketlere devam ederken bir 
yandan da gıdalarınıza dikkat ediniz. 
Günde iki küçük dilimden fazla ek
mek yemeyin. Hamur, tatlı ve şeker
lemelerden daima çekininiz. Bol sala
ta, sebze ve meyva yeyiniz. Bu gibi 
gıdalar tabiatinizi mülayimleştirdiği 
gibi böbreklerinnizi de yıkayacağın
dan sizi hem şişmanlamaktan korur, 
hem cildinizi güzelleştirir. Et ve balık 
da vücudünüze kuvvet verir. 

Fazlaca şişmansanız haftada bir 
gün akşamdan bir kaşık manyezi alıp 
ertesi gün akşama kadar süt ve ya 
meyva pehrizi yapmak sizi zayıflatır. 
Yalnız gıdasız kalmamak için aşa -
ğı bir kilo si.it içmeniz lazımdır. 

Eski Yunan güzellerinin cildi meş
hurdur. Rivayetlere göre, bu dilberler 
süt ve zeytin yemekle bu güzel tenle
re malik olmuşlardır. uu ve .. , . .. ... 
güzel cilt sahibi olmak egzersiz 
ve gıda rejimi ile kabildir. 

Şapka/arz 
Temizlemenin 
Usulleri 
Paille şapkaları temizlemek için 

evvela şapkanın kurdele ve süslerini 
çıkarınız. 

1 - Şapkanın her tarafını su bu
ğusuna tutup ıslatınız. Ayrı bir ta
bağın içerisinde alkolle ıslattığınız 

kükürtü tutuşturup şapkayı bu du
mana en aşağı bir çeyrek tuttuktan 
sonra kuruyuncaya kadar bir kena
ra bırakınız. 

2 - Şapka kuruyunca büyükçe 
bir parça paınuğu 1 Gr. pcrmanga
nate de potasse, 200 gr. taktir.edil -
miş su mahlıituna batırıp şapkanın 

her tarafını sildikten sonra taktir e
dilmiş su ile çalkalayınız. 

Şapka bir kalıbın üzerinde kuru
tulunca bütün eski tazeliğini muha
faza ettiğini göreceksinizdir. 

Panamaların temizlenmesi : 

Evvelemirde iki mahllıt 
Genç kızlar için çiçekli hirmandan za 

hazırla- rif bir kombinezon ve pijama örneği 
yın: 

ı. Hydroaulflte de ıoude 
Eaprlt de Vln 
Su 
Glycerlne 
il. Eaprlt de vln 
Su 

10 gr. 
20 gr. 
70 gr. 
6 gr. 

10 gr. 
eo gr. 

Aılt sitrik 2 gr. 
1 numaralı mahlıitta ıslattığınız 

bir süngerle şapkayı iyice yıkayınız. 
Rutubetli ve serin bir yerde en aşağı 
12 saat dinlendiriniz. 

2 numaralı mahlutla ıslattıktan 
sonra şapkayı bir kalıba geçirip bir 
kaç saat daha bekletiniz. Bundan 
sonra pirinç suyu ıle ıslatıp kuruma
sını bekleyiniz. 

• 
Tahtadan kan lekesi çıkarmak 

için lekenin üzerine biraz o oksi
jen dökmek kafidir. 

• 
lnce ipek çorapları giymeden 

eV"\Tel soğuk su ile yıkamak onla
l"ln biraz daha fazla dayanmasını 
İeınin eder. 

Müşküllere 

CevaplarJmız 
tlsküdarda "Feride,, imzasıyle 

mektup gönderen okuyucumuza: 
"Sıcakların birdenbire başlama

sından ayaklarınız şişiyor, parmak 
aralarındaki pişikler ve kaşıntılar 
sizi rahatsız ediyorsa her akşam a
yaklarınızı ılık tuzlu ve karbonatlı 
suda banyo yaptıktan sonra iyice 

kurulayıp talk ekiniz. Parmak ara

sındaki pişikler apse haline gelmiş

se bunlara hamur haline getirilmiş 

kına ekip ertesi sabah gene ılık su 

ile yıkayıp iyice kurulayınız. 

Havaların sıcaklığından veya rüz
gardan müteessir olan yüzünüz kı

zarmıya müstaitse ayaklarınızı da
ima biraz fazlaca sıcak tutup kanı 

aşağıya çekmiye dikkat ediniz . ., 

Küçükler için, ince basma, 
Pike ve Filalilden yapdabi

lecek zari/ bahar elbi.eleri. 
Pli modası, çocuk elbisele

rinde de alıp yürümüştür. 

Bu zarif ve •ade örneklerde 
de çok iyi gider. 

......._ __ __.. ......... _ ..... ......., .......... 

.,:;»:::~:-----

Kadına 
Faydalı 
Bilgiler 
Tahtalardan kan lekesi, o oksijene 

ile çıkarılır. Yağ lekeleri kaynatıl -
mış fasülye suyu ile çıkar. 

• Açık renk kapılardan el izlerini çı-
karmak için arap sabunu ile kö
pürttüğünüz sıcak su ile ve bezle uva 

rak temizleyiniz. 

8 
Beyaz dişlere sahip olmak için haf 

tada bir ince kömür tozu ve ya tütün 
külü ile dişlerinizi fırçalayınız. 

• Leylak vakti geldi, odalannıza ba-

har ve neş'e getiren leylakların uzun 

zaman dayanması için akşamları çi
çekleri balkonda bir leğen içerisine se 

rip üzerlerine su serpiniz. Ertesi sa

bah çiçekliğe tek: ar yarleştirirken su

larını değiştirin, ve saplarını uçların

dan kesmeği unutmayınız. 

• Gece fazla huysuzlanan ve ağlıyan 
çocukların banyolarını akşam meme
sinden sonra yapmak ve bilhassa ıh
lamurlu su ile yapmak çocukları ra
hatlattırdığı gibi uykularını da tan
zi meder. 

• Kabizlik çeken küçük çocukların 
tabiatini tanzim etmek için de her 
sabah muayyen zamanda gliserin fi
tfü koyup lazımlıya oturtmalıdır. 

8 
Ayakkabılarınızın eskimemesi i -

çin nasıl sık, sık boyamak lazımsa 

muşambaları da hiç olmazsa ayda 
bir cilalamak lazımdır. 

Fırın Tatlısını 
Nasıl Pişirmeli 

350 gr. un, 350 gr. toz oe
ker, 9 yumuruı, 1 flnean 
ıüt 1 Ka,ık karbonat, 360 

gr. yağ, 1 kaşık vanilya to· 
zu, 1 karbonat damonyom, 
260 gr. çekirdekılz üzüm. 

9 yumurtanın sarısını 350 gr. toz 
şekerle hep ayni tarafa doğru almak 
üzere yarım saat dövünüz. Bir yan
da da yumurta aklarını kar haline 
getirinciye kadar dövüp bırakınız. 
Yağı kaşığın tersile ezerek bembe
yaz edince yavaş, yavaş un, süt ve 
yumurta sarılannı içiriniz. Bir iki 
dakika bekleyince içine üzüm, vanil 
ya, limon, karbonat daınonyom "·e 
yumurta aklarını koyup ancak biri
birlerine karışacak kadar çevirip 
lı kalıba boşaltınız. 

45 dakika karıştırmadan kaynatılır. 
Iyice kaynayınca evvelce haşlanıp 
suyunu çekmiş olan tavuğun üzeri -
ne boşaltılıp buz dolabında veya se -
rin bir yerde yemeden evvel donun
caya kadar bekletilir. Jelatini üzeri
ne dökmeden evvel tavuğu istenildi
ği şekilde didikleyip bir şekil ver -
mek daha doğru olur. Tavuk jölesi 
sofraya yeşil salata ve havuç garni
türü ile getirilmelidir. 

Bademli hurma tatlısı: 

aoo gr. süt, 500 gr. un, 
250 gr. badem, 1000 gr. 
~eker, 500 gr. vejetalin, 
400 gr. tereyağı. 

Yakmadan ağır ateşte eritilen 400 

Kalıp orta fırında yarım 
şirilmlidir. 

saat pi- gram tereyağına 800 gram süt i1ave 

edilir. Kaynamaya başlayınca 500 
l üleli tavuk : 

1 Tavuk, 300 gl'. yağsız sı
öır kıyması. 75 gr. jel<\tln, 
50 gr. patateı, kereviz, so· 
ğan, 3 yumurta akı, 1 tat. 
lı kaşı!jı ılrke. 

On dakika soğuk suda eritilmiş 
jelatin, doğranmış kereviz, üç yu
murta akı, iki gram karabiber, tuz, 
bir buçuk litre su ateşe konur.kayna 
ması beklenmeden yarımşar santim 
eninde kesilen soğan dilimleri kız -
gın demir .üzerinde kestane rengine 
gelinciye kadar dağlanır, ateşteki su 
kaynayınca bu soğanlar ilave edilip 

gram un ilave edilip ağır ateşte ya

vaş yavaş pişirilir. Ateşten indirilin
ce içerisine yavaş yavaş dövülmüş 

ve kabuğu çıkanlmış bademlerle 
ikişer ikişer yumurtalar konup elle 
iyice yugrulur. Yumurtalar kondu
ğu zaman hamur soğumuş olmalı
dır aksi takdirde yumurtalar pişer 
hamur da yoğurulmaz hale gelir. 

Hamurla yumurtalar biribirine 
karışınca hurma şeklinde kesilip 
bol vejetalinde kızartılır. Kıza -
ran hamurlar bir kevgirde soğutul

duktan sonra bir yanda kestirilen 1 
kilo kaynar şekerin içerisine atılır. 

ı 

ROMA MEKTUBU: 
.. 

B. MuHolini, altın kupayı ekip feli Albay Ce,Jdete -verdikten 
sonra ekip subaylanna alhn maJalyQ tevzi ediyor 

Binicilerimizin Son 
Zaferi Büyük 

Akisler Uyandırdı 
Roma, 11 (Hmmsi muhabirimiz

den) - Binicilerımizin burada ka
zandıkları son büyük muvaffakı· 

yet, her tarafta geniş akisler uyan
dırdı. Duçenin altın kupasını ka -
zanan ekipimizin Varşova yolun
da bulunduğu şu sıralarda bile İ
talyan gazeteleri, hala Türk bini· 
cilerinden takdırle bahsediyorlar. 

Piccola gazetesi. "Türkiye ilk 
defa adım Mussolini altın kupa -
sına hakketmiş oluyor,, başlıklı 
bir yazısında diyor ki: 

"Türkiye, Duçenin altın kupası
nı kazandı. Yalmz bir hata puvanı 
farkile Alman s ü v a r i 1 e r i n i 
geçen kahraman ekipin adı bu kıy
metli galibiyete ebediyen hakkedil
miş olacaktır. Rakiplerinin tam bi
rer dengi olaraıt ayni hararet ve .. ,.,. '\ t. :1-- L .... .--

SUr ve kahraman süvariler ateşli 

yorgunluklarının dolgun mükafa
tını hakkile yenerek kazandılar. 

Duçe huzuru ıle merasime şeref 

vermiş ve müsabakaların devamın

ca baştan nihayete kadar yarışla

nn almış olduğu vaziyet ve inki

şafı kahraman subayların 13 mani 

üzerindeki geçişlerini büyük bir 

dikkatle takip etmiştir. Müsabaka

ların yarısında Prenses Dopyemont, 
yarışlara şeref vermiş ve diğer Ma
reşal Dö Bono. parti genel sekre
teri gibi bir çok yüksek ve tanın
mış şahsiyetler bu çetin yarışta ha 
zır bulunmuşla-:-dır. Müsabakalara 
iştirak eden beş milletin müsabık
ları Almanya, İrlanda, Rumanya, 
Türkiye, İtalyadan müteşekkil ekip 
ler palinde saat tam 15 te sahaya 
girdiler. Geçit resmi yaparak se
yirciler tarafından şiddetle alkış

landılar. İlk defa müsabakaya baş
lamak üzere ekıpler arasında çeki
len kuranın Türk ekipine isabeti 
münasebetile Ttlrk yüzbaşısı Cevat 
Kula, sahaya gelerek parku -
ru yalnız bir hata puvanı ile bi
tirmiş, parkuru bitirme zamanı 

1,45 dakika olmasından dolayı ı~: 
zaman ceza puvanı alarak ceman 
5 ceza puvanı alarak sahadan çe
kilmiştir. 

Müsabakanın ilk devresinde Al
man yüzbaşı (l\lom) (Alşimist) ile 
1,39 3/ 5 dakikada parkuru hatasız 
bitirmiş, arkasından İrlandalı yüz
başı Korri 2,2 1/ 5 zamanı ile 4, 1/ 2 
ceza puvanı alarak çıkmış, bunu 
Türk yüzbaşısı Öncünün (Ünal) i
le yalnız 1 zaman ceza notu alarak 

hatasız bitirmesı takip etmiş, ar
kasından Yıldızı ile Cevat Gürkan 
Türk ekipinin ~Ik mükemmel ha
tasız parkurunu yapmış oluyordu. 
İlk müsabaka devresi sarahaten 
Türk ekipinin lehine olarak netice
lendi. İtalyan ~ubayları hakikaten 
talihsizliğe uğramışlar, gösterdik
leri harikalara rağmen bütün sar
fettikleri fevkalade gayret, atları
nın düşük kab111yetlerinden, Al -
manların, İrlandc.ıhların ve hatta 
niçin itiraf etmiyelim, Türklerin 
atlarından bile çok aşağı derece
de bulunmalan yüzünden birer hi· 

çe müncer oluyordu. Yalnız Va
gante 29 1/ 2 luk cezasile Felino, 
yarbay Bettoni'nin yüksek kıymeti 
ne rağmen 14 1/2 Iuk ceza puvanı 
ile ekipin aleyhine yükleniyor, 
(Koçça)nın (Ventitre)sile, yüzbaşı 
Cumianın Serpesi ta1Umımzda en 
az yanlış yapmakla mükellef bulu
nuyorlardı. İkincı devrenin başlan
gıcında bir İtalyan zaferinin ihti
mali büsbütün kaybolmuş bir şe -
kilde değildi. En iyi parkurlar Al
man teğmen Hlik'ün dizginleri 0-
Jaf ile dört ceza puvanı alarak, İr
landalı yüzbaşı Levis'in, Ruman
yalı yüzbaşı Todoranın, Türk teğ
men Pulatkanın ve nihayet İtalyan 
Koççanın cezasız olarak bitirmesi
le yapılmıştı . Eğer ikinci devrede 
müsabaka harici edilen Vagante 
h<>~:ıh:ı ı..~+.lmnmı:k cın+llo varbav 
Bettoni, Fclino ile iyi bir parkur 
çıkarmış olsaydı, şüphesiz ki, İtal
yan ekipi bu giıç müsabakayı ka
zanır ve zafer kaybedilmiş olmaz· 
dı. Fakat tekrar ediyoruz, süvari
lerimiz, yüksek kıymetlerini bihak
kın göstermişler, yalnız bindikleri 
atlar, kendilerine hiçbir surette la 
yık olmamışlardır. 

Duçe, galiplerı mükafatlandır

mak için geniş alana inince. sürek

li alkış ve tezahüratla karşılan

mış, ekipler kazandıkları derece sı

rasile coşkun alkışlar arasında sa

haya girmişler ve yine bu sırayı 

takip ederek, Duçenin önünde di

zilmişlerdir. Mussolini kendi elile 

muzaffer Türk ekipi şefine değerli 

kupayı sunmuş, Türk milli marşı 

ağır ağır çalınırken Türk al bayra
ğı, ay yıldızı ile göklerin maviliği
ne doğru yüksclır.i~tir. 

Herhangi bir mütaleadan, müla
hazadan ve herhrıngi bir ithama se
bep teşkil edecek itiraz ve şikayet
ten önce, işin bcışından neticesine 
kadar Türk ekipinin bu büyük za
ferini en büyük sevgi ve gönülden 
gelen bir memııuniyetle selamla -
mak en başta bulunan birinci va
züemiz olarak söylemelidir. Büyük 
zafer, ansızın, beklenilmeksizin; 
coşkun bir velvele gibi, fakat so
nuna kadar hakkile hak edilerek 
oldu. Şüphesiz ki yarım ayın (hi
lalin) bu kahraım.n atlıları kollek 
tü olarak bütün diğer süvarilerin 
en iyilerinden oldular. Onlar, kay
de değer, hatın s2yılır bir taravet
le müktesep olarak Avrupanın en 
iyi hazırlıklı, muharip ve cenkçı 
karakterlerile muttasıf takımları 
arasında yer almış, Duçenin altın 
kupası müsabakr.sı gibi en zorlu 
bir ekip mücadeJesinden sonra en 
büyük muzafferıyet krizması ile bu 
ekip, müsabaka!arın en güç ve en 
ehemmiyetli galıbiyetini kazana • 
rak dünyanın en çok kabiliyetli ve 
kuvvetli süvari kemmiyetine gir
miş bulunuyorlar. Buraya onlar 
çok büyük bir bak kazanarak gir
diler. Liyakatle burada duracak
lar, ehliyet ve kıymetleri ile ka
zandıkları bu mevkii ve sıralarını 

(Devamı 8 incide) 
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Bir Şayak 
Fabrikasına 
Lüzum Var 
Sıvas, (TAN) - Her sene harice 

9 - 10 bin balye yapağı sevkeden Sı
vas mıntakasında, köylülerin çoğu 

giyeceklerini iptidai şekilde, evlerin
de kurulu tezgahta dokumaktadırlar. 
Mebzul olan ham maddeden istifade 
edilerek bir şayak fabrikası kurul
ması, ötedenberi Sıvaslıların istediği 
bir şeydir. Bunun bütün memleket 
hesabına faydalı olacağına şüphe 
yoktur. 

Vali Nazmi Toker, şayak fabrikası 
kurulması için hüküme.t ve Sümer
bank nezdinde teşebbüslerde bulun
muştur. Müsbet netice alınacağı ümit 
olunmaktadır. • Sıvas, (TAN) - 22 mayısta Kan-
galda atlı spor klübü tarafından ya
pılacak at koşularının iyi olmasına 
çalışılıyor. • Sıvas, (TAN)=. Nümune hastane-
sine mükemmel bir ameliyathane ila
ve olunmustur . ~ . 

Sıvas, (TAN) - Yıldızeli kaymaka 
mı Nurettin, Diyarbekir mektupçu
luğuna tayin olunmuş ve gitmiştir. 

HENDEKTE: 

ORMAN T ALEBELERI HENDEKTE: 

Orman fakültesi son sınıf talebeleri, birkaç gün evvel Hendeği ziya
ret etmişler ve Düzceye gitmişler!!ir. Resimde, talebeleri bir arada 
görüyoruz. 

Sultanhisarda Yeni 
Mektepler Yapılıyor 

Çocuk Bahçesi inşaatı ilerledi, ,.. 
Satış Kooperatifi Azaları Artıyor 

Orman Fakültesi 
Talebesinin Seyahati 

Aydın, 10 (TAN Muhabirinden)
Yurdun en tatlı ve sulu ve iyi cins 

/ portakalını yetiştiren Aydın demir
yolu üzerindeki Sultanhisar kamu
nunda büyük bir kalkınma ve imar 
faaliyeti görülmektedir. 

4,000 lirası sarfedilmiştir. Bu yıl da 
2025 lira ayrılmıştır. 3025 lira ile in 
şaata devam edilmektedir. İlbay Öz 
demir Günday dün yerinde okul in
şaatını tetkik etmiştir. Hususi mu
hasebe bütçesinden yapılacak yar
dımla okulun kısa bir zamanda ta
mamlanması temin olunacaktır. 

Hendek, (TAN) - Orman fakülte
si son sınıf talebelerinden 35 kişilik 
bir grup, profesörleri doktor Hans 
Mayer, Tevfik Ali, asistan doktor 
Adnan, Kocaeli orman başmüdürü 
Osman ve birinci mühendis Muhar
rem ile beraber buraya gelmişlerdir. 
Daha evvel Eskisehir, Bozöyük ve A 
dapazarına gitmiş olan misafirler, 
fırk,. h.inaozncfo ~ğlo ycnıclr1cr;nl :1 t:

m.işler, sonra hali<! ve hükumet erka
nı tarafından Düzceye uğurlanmışlar 
dır. Oradan Bolu, Mudurnu ve Geyve 
yoluyla İstanbula döneceklerdir. 

Bu seyahat, her sene imtihanlar
dan evvel yapılan mutat gezilerden
dir. Ormanlar ile işletme tesisatını 
görmiye matuftur. * Hendek, (TAN) - Belediye rei
si Osman Yılmaz, iki ay mezuniyet 
almış ve İstanbula gitmiştir. 

Toplanan iane 
Hendek. (TAN) - Orta Anadolu 

zelzele felaketzedeleri için toplanan 
iane 450 liraya yaklaşmıştır. Bu ara
da memurlar da maaşlarının yüzde 
ikisini vermişlerdir. Burada ve köy
lerde teberruata devam olunuyor. 

Merkezle beraber kamunun sekiz 

köyü vardır. Hepsinde köy kanunu 

tatbik edilmektedir. Kamunun u

mum nüfusu 2256 kadın 1908 erkek 

Sultanhisarda, 15 müessir ortak 
2920 lira sermaye ve 43,700 kilo mah 

4164 tür. Kamun halkının devlet ve sul taahhüt ederek üzüm kurumuna 
hususi muhasebeye ödedikleri yıl- bağlı bir satış kooperatifi kurmuş
lık vergi tutarı 58696 liradır. Sekiz lardır. Kurum mühendisleri istas
köy bütçesinin geçen yil yekunu yon yanında yapılacak depo ve koo-

2 ı r o..,,....,l;I .t,.;••-•· - · - J "' '-,;h,: t-.;uUltJ .... t.J..1.J. l.ij 
ızzıH ou yıı yekunu 4::ızo ııract r. 
Bu artı~ salma fazlalaŞtırı1arak de- lerdir. Bina ve deponun inşaatı mah 

sul zamanından önce bitirilecektir. 
ğil köyün umumi geliri artırılarak 

Sultanhisar ilk okul himaye kuru 
elde edilmiştir. Her köyün salmasın 

da geçen yıla nazaran mühim tenzi-

lat vardır. Mesela Atlıhisar köyü 

bütçesi 3000 liradır. Bunun 500 lira

sı salma kalanı köyün umumi geli

rinden elde edilmiştir. İlin her yerin 
de olduğu gibi Sultanhisarda da köy 
gelir kaynakları çoğaltılmakta sal
ma da her yıl düşürülmektedir. 

Sultanhisarda istasyon yarımda 

modern bir ilkokul binası yaptırıl

maktadır. Temel ve ilk kat inşaatı bi 
ten okul binası için Sultanhisar köy 
bütçesinden geçen yıl 5000 lira ve
rilmiştir. Şimdiye kadar bunun 

mu hükumet karşısındaki boş arsa

ya bir çocuk bahçesi yaptırıyor. 

Bahçe 1500 liraya mal olacak ve hal 

kın yardımile yapılacaktır. Aydın 

Halkevi gösterit kolu bahçe inşaatı 

menfaatine bir temsil vermek üzere 

Halkevi bandosu ile birlikte bugün 

Sultanhisarına gitmiştir. 

Sinesinde Nija şehrinin harabcle 
rini saklıyan Sultanhisar, Cümhuri
yetin bahşettiği köy kanununun fey
zinden istifade ederek yakında en 
mamur bir kasaba olacaktır. 

O. BECERİK 

Ziyafet sofrasını beyhude kuruyorsun bayan, 
Diye sert sert cevap verdi çoban 
Sürülerim dağların tepesindedir bayan 
Sevgili sürülerimin yanına varmahyım bayan 
Sonra kıvrak bir kahkaha ile mırıldandı: 
- Tehlikeli hayatı ne kadar severim. 
- Bu basit evden daha tehlikelı mi?. 

TAN 

KONYADA: 

12 Tohum 
Tem~zlemelstas
yonu AçıJıyor 
Konya, (TAN) - Ziraat Vekale

tince Vilayet dahilinde on altı yerde 
tohum temizleme istasyonu tesis e
dilecektir. 

Bunlardan beş tanesi ilaçlama ci
hazını havi Meyis selektörleridir. 
Rasyonel ziraat için çok ehemmiyet 
li olan bu haber halk tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Profesör Donat Konyada 
Konya, (TAN) - Yükseit Ziraat 

Enstitüsü profesörlerinden Dr. Y. 
Donat ve asistanı Enver Kurdoğlu 
şehrimize gelerek Vilayetin umumi 
su vaziyet~i tetkike başlamışlardır. 
Profesör, Vilayet Su işleri bürosun
daki tetkiklerinde çok memnun kal
mıstır. 

Akşehirde Sondai 
Yapıhyor 

Konya, (TAN) - Akşehir gölü ci
varında Tipi köyünde vilayetin iki 
numaralı sondaj makinesiyle artezi
yen yapılmıya başlanılmıştır. 

FelCiketzedelere 
Yardım için 

Konya, (TAN) - Zelzeleden mü
teessir olan Kırşehir ve çevresi hal
kına yardım eylemek üzere Ortao
kulların iştirakile Kızılay tarafın
dan bir müsamere tertip edilmiştir. 
Bu müsamerede Konya kız öğret

menokulu talebeleri tarafından tem 
sil edilen -Atilanın düğünü- piye 
si büyük takdirler kazanmıştır. 

BOZÖYÜKTE: 

Bir Çocuk Boğuldu 
Bozöyük, (TAN) Pazarcık nahiye

sine bağlı Karaköyde İsmail oğlu 5 
yaşında Halil Yar1m, kimse bulun
m:ırlı .0-ı h ir .cıırarl ::ı Karasu kenarınıfa 
oynarken ırmağa düşüp ölmüştür. 
* Bozöyük, (TAN) - Birinci oku

lun arka tarafında bulunan ve iki se
nedenberi bataklık haline gelmiş o
lan yolun, belediye tarafından yaptı
rılmasına başlanılmıştır. 

BORHANIYEDE : 

Kırşehir için Güreş 
Müsabakası 

Burhaniye, (TAN) - Hasılatı zel
zele felaketzedelerine verilmek üze
re güreşler tertip edilmiş ve büyük 
rağbet görmüştür. Mülayim pehlivan 
tutuşacak hasım bulamadığından 

gösteriş maçı yapmış, alkışlanmıştır. 

Güreşlerde kazananlara ikramiye ve
rilmiştir. 

16 - 5 - 1938 

Binicilerimizin Son 
Zaferi Büyük 

Akisler Uyandırdı 
(Başı 7 ncide) 

yine yüksek değer ve kabiliyetle
rile tutacak ve orada sarsılmadan 
kalacaklardır. Her şeyden evvel 
böyle bir zaferin, müthiş surette 

hazırlanmış raktplerin elinden alın 

ması için, bir takımın en yüksek 

teknik, atletik, moral kalitesile 

hepsine faik ve yalnız tek bir söz

le böyle bir galibiyet için vücudü 

elzem olan kudretin her hususta 

üstün bulunmuş olmasındadır. E

vet, onların bu hüyük isbatı belki 

daha ziyade ekipimizdeki (İtalya 

ekipinde) birkaç süvarinin az talih

li olmasından ileri gelebilmiş ve 

takımımızın gayri tabii olan emni

yetsizliği (ki, müsabaka meydanın
da hatalara ve ceza puvanlarına 
tahavvül ediyordu) bu zaferi elde 
etmelerini temin hususunda belki 
bir kolaylık olabilmiştir. Fakat bü 
tün bunlar, Türk süvarilerinin em
salsiz zaferi üzerinde müessir o
labilecek esaslı birer sebep ol.mak
tan çok uzaktır. Zira bizim kendi 
hatalarımızın fazla miktarı yine 

kendimiz tarafından yapılmıştır. 

Galiplerin hatalarının azlığı ise, 

kendilerinin has kıymetlerinden, 

yüksek değer ve kabiliyetlerinden 

ileri gelmiştir. Hiçbir zaman bu za 

fer, başkalarının kolaylaştırmış ol 

masından ileri gelmiş değildir. 

Ayrıca İtalyan süvarilerinin gü

nü kendilerine yar olmadı. Lakin 

Türklerin bu muvaffakıyetleri yal

nız İtalyan ekipine faik olmakla 

değil, ayni zamanda Alınan, İrlan

da gibi bizden de çok üstün mü

sabaka materyellerile mücehhez 

bulunan süvari ekiplerini de ta -

mamile geçmiş olduklarını parlak 

bir şekilde göstermiş oldu. Şu hal

de müsabakaların şartları ve mü
cadelenin bütün safhaları üzerin

de bir değil, bin türlü mülahaza ve 

mütalea yürütmek te icap etse hiç 

bir zaman için bu tarzdaki müna
kaşalar hilal ekipinin elde ettiği 
bu parlak, muhteşem ve mukni za
ferin eşsiz değerinden bir atom bi
le eksiltmiş olmıyacaktır.,, 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişleri niçin fırçalamak lcizımdır ? 

Çünkü geceleri ağız hassa yemeklerden sonra ve ıer b.al-
ifrazatile dişler ve dış etleri dolrr.uş- de bol bol "RADYOLIN" ile fırçala-

mak ve temizlemek şarttır. Bu sa
tur; çünkü yemekler, sigara ve kah- yede dişlerin de, ağzın da sağlığı ve 
ve gene ayni tesiri yapmıştır. Bina- sağlamlığı; güzelliği garanti edilmiş 
enaleyh dişleri her gün 3 kere bil- olur. 

Sabah, öğle ve afc§am her yemekten sonra 

RADYOLiN 
ile ditlerinizi f ırçalayınız. 

Ben emniyet telkin eden bir sesle konuşuyordum. 
Meçhul adam ona itimat etmediğimi anladı. 

- Ben hakikaten sizin düşmanlarınızdan biriyim. 
Yalnız ismim, beni idam ettirmeğe kafidir. Ben faşis
tim. Ben Calvo Sotelo ile Oriol arasında rabıta idim. 
Bana o para verirdi. 

Ben ısrar ettim: 
Ona Odiseyi, Rolandonun şiirini, Araucanayı, 

J'd'in şarkısını, Don epiclerini yapan ve her memle
ketin edebiyatına giren bu şiirleri anlatmıya çalıştım, 
fakat o "evin hakiki tehlikelerinde" ısrar etti. 
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- Adınız nedir?. 
O şiddetle reddetti: 
- Adımı, size söylemiyeceğim Bunu söylediğim 

gibi ben~ öldüreceklerini biliyorıım Fakat mademki 
ölüme mahkumum, sizde namuslu bir adam tesiri bı
rakıp ölmeyi tercih ederim. Eğer size ismimi söyler
sem. Bu başkalarının da ölmesine sebep olur. 

Onu bu tehlike fikrinden çevirmeğe uğraştım: 
- Bu tehlikeler insanın canını sıkar. Zehirli okun 

yerine dum dum kurşunun geçmesi gibi birşey. De
ğişen .şey bundan ibaret. Tehlike her yerde var. 

- Işte harp var, her yerde tehlike var mı?. dedi. 
- Hayat daima tehlikelidir. Yaşamak için bu teh-

likelerden bu kadar korkmamalıyız, fakat bunlara 
karşı gözümüzü de kapamamalıyız. Tehlikelere göz 
yuman adam size cesur görünür, size hayret verir, fa
kat zayıf bir adam tehlikeden değil, tehlikeyi görün
ce şaşırdığından ölür. Şuurunu kullanan adamlar bu 
gibi düşüncelere düşmez. Ve tehlikeye karşı koyma
ya çalışır. Korkak olanlardır ki otekiler kadar kendi
nin de hakkı olan cesareti kullanmaktan çekinir. Şe
ref, sahip olduğumuz cesareti iyi kullanmaktadır. 

- O halde tehlike bir şereftir, dedi. 
- Maalesef, ölen bir milyon adam için bir şereftir. 

Şeref ve hayat biribirinden ayrılamaz. 
Şu Adi cümleyi kullandı: 
- Görüyor musunuz?. Bu kelimelerinizde bir teh

like seziyorum. Ve buna memnunum. Şerefle tehlike 
birıbirinden ayrılamaz mı?. Siz buradasınız. Cephe
de değilsiniz. O halde siz şerefinden istila edenler
den biri misiniz? 

Bunu öyle bir tavırla söyledi ki bunu böyle kabul 
ettiği manası çıkıyordu.Cevap vermedim. Hava ka
rarıyordu. Oturduğumuz katın kapısı açıktı. Elektriği 

yakmamışıtk, pencerelerden içcrıye zayif bir ışık ak.1 

yordu. Sokağın yalnız bir tarafında evler vardL Bu 
evlerin cepheleri, boş odalara baktığı için, bunun ışı
ğı içeriye giriyordu. Evlerin önlerinde Retiro parkı 
yeşil bir yol gibi uzanıyordu. Sokak üzerindeki ağaç
lar, altı, yedi katlı, gümüş, erduvaz veya kırmızı tuğ
lalarla örtülü muazzam binalarla süslenmiş sokak, 
bomboştu. 

Sokaktan, düşman tayyarelerine karşı mavi cam
larla örtülmüş fenerlerin ilk ışığı içeriye aktı. Bugün 
lerde Madridde adet olduğu üzere her nevi ciddi me
seleleri açık açık konuşuyorduk, bu sırada bir rovel

verin patladığını duyduk. Bize cok yakın bir yerde, 
belki taraçada, belki de merdivenlerin üzerinde patla . 
mıştı. Ben hemen yerimden kalktım, elektriği yak
tım. Rovelverim elimde olduğu halde dışarı çıktım, 
salonda, içeriye gelmekte olan b!rile karşılnştım. Te
laşla sordum: 

- Siz kimsiniz?. 
O özür diledi, hemen dışarı çıkmak üzere idi ki ben 

acele ettim ve önüne geçtim. 
Acı bir tebessümle güldü: 
- Pekal&.. dedi. Beni mahbusunuz telakki edin. 
Hafif ışığın içinde bunun otuz yaşlarında, iyi gi-

yinmiş, asabi ve telaşlı bir tavrı olan bir genç oldu
ğunu gördüm. Hakikaten çok yorgun görünüyordu. 
Cebinden rovelverini çıkardı, bunu sapından tutarak 
bana verdi. Ben hayretten bunun manasını anlaya
mamıştım. 

- Siz kimsiniz?. Benim evime niçin geldiniz?. 

Kadın arkadaşımın kapıdan başını uzattığını, yü
zünün sararmış olduğunu, merakla bize baktığını gör 
düm. Meçhul adam fena bir niyeti olmadığını, saygı
sızlık ettiğini söyliyerek kendini affettirmeğe çalışı
yordu: 

- Kapıyı açık gördüm, içeride kimse yok sandım. 
Rica ederim, beni affediniz. 

- Fakat buraya kaçmak için geldiğiniz anlaşılıyor. 
- Vilayet komitesinin iki azası beni takip ediyor-

du. 
- Neden?. 
Bu kendisine sükun vermişti, bu sükun ona mut

lak bir masumiyet veriyordu. 
- Ben sizin düşmanlarınızdan birisiyim. 
Bunu bir teslimiyet ve iftiharla söyledi. Ve ilave 

etti: 
- Şimdiden sonra kendime bir mahbus gözile ba

kıyorum. Benden nefret edebilir, beni hapsedebilir
siniz. Yahut beni öldürebilirsiniz. Herşeye karşı ala
kasızlık gösterebilecek bir hale geldim. 

Bu açık itiraf, dostluk kadar, ıtımada da Iayikti. 
Gençle beraber kütüphane odasına gittik. Kadın ar
kadaşım eğer kaçmamışsa, koridorlardan birine sak
lanmıştı. Fakat bende bir yere saklanıp bizi dinledi
ği hissi vardı. 

Ben meçhul adama: 
- Sizi buraya kabulümün pek nizamında bir iş ol

madığını anlamalısınız. dedim. Bana isminizi söyle
yiniz, ve bize niçin düşman olduğunuzu izah ediniz. 

Meçhul adam elini cebine soktu, içerisi kurşun do
lu bir kese çıkardı, bunu masanın üzerine bıraktı. 
Gözlerine vuran ışıktan rahatsız oluyormuş gibi bir 
tavır takındı. Onun masa üzerinde duran rovelveri
nın horozunun kalkık olduğunu farkettim, içindeki 
kurşunları boşalttım. 

- Siz süt biraderimsiniz. 
Dedim. 
- Belki. Fakat rovelver meselesinde değil. Onu 

buraya ihtiyaten getirmiştim. 
Sonra samimi bir tavırla güldü, ve kati bir lisanla: 
- Sizi öldürmeyi düşündüğümü farzediniz. fakat 

bu gayeme varmak için bana vakit bırakmadınız. 
- Sizin böyle bir fikriniz yoktu. 
Sağ omuzunu kaldırdı: 
- Bu memnun olacak birşey değildir. Bu sadece 

bir teehhür meselesidir. İspanyada hiçbir genç adam 
bundan canlı olarak kurtulmıyacaktır. Bazıları ide
ali namına ölüyorlar. <Bunu söylerken alay ederek 
güldü) . Bazıları da mallarını kurtarmak için öHiyor
lar, bu daha ziyade müşahhas ve zekicesine bir ide
aldir. 

Meçhul adam hiçbir zaman tahkiramiz bir lisan 
kullarunıvordu, onda gerilemek istiyen bir hal vard1 

(Devamı var) 
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Şeyh Şamille Generalin 
Mülikatı 2 Saat Sürdü 
Şamil U;e, arkasında iki yüz si

lahlı dvari olduğu halde, generali 
bekliyordu. 

Bu s'.ivarilerin renkli esvapları, 
başlarııdaki colma'lar, reislerin 
rnızraktar ucunda dalgalanan kır
mızı ve yeşil filandraları, manza
raya hefbet veriyordu. 

Genctııl, burada da ihtiyatlı ha
reket etınişti. Şamilin süvarjleri
nin arasına girmeyi istemiyerek o
radaki :kiiçük bir tepecik üzerine 
çıkmış, Şamilin oraya gelmesi için 
haber göııdermişti. 

Şamil, yanında üç sadık müridi 
olduğu halde, tepeye çıkmış, bir se 
ne evvel ~ılıcının altından dar kur
tulan genl!ral Kuluk ile karşı kar
şıya gelmişti. 

Manzar• cidden mühim, ve hat
ta mchiptL Bir tarafta, parlak 
iiniformasUe dev cüsseli general 
Kuluk .. Sol tarafında, bir karış ge
ride, yüzüııde derin bir kurşun ya
rasının izi görünen genç yaveri.. 
Arkada bir dizi halinde, on beş Don 
kazağı.. Daha geride, karmakarı

şık bir halde, on köylü .. Bunların 
karşısında dilz beyaz elbisesi, ar
tık epeyce uzamış kızılımtırak saka 
lı, büyük siyah kalpağının üzerin
den belinin ortasına kadar sarkan 
sarığı ve çelik gibi metin çehresi
le Şamil .. Arkasında da, sert ba -
kışlarile insanı iliklerine kadar tit
reten üç müridi ... 
Şimdi iki taraf ta biribirini, hid

detli nazarlarla süzüyordu. Bütün 
göğüsler, güçlükle~ptedilen bir 
öfke ile kalkıp iniyordu. 

Bir aın ti'in iki ..,. ..... «-d ıı:.~.,.,... · · 
ııyattıaa ."JKr tarana a , '.otrıoırını 

manyatiıe etmek istiyen bir hal 
vardı. Şarnil ve general Kuluk .. i
kisi de korkusuz, mağrur, dik baş
lı görünüyordu. 

Bu sükut, beş on saniye devam 
etti. Sonra general Kuluk, iri göv
desine yakışnııyan cılız bir sesle: 

- Davetimi kabul ettiğinize te
§ekkür ederim. 

Bir naip maiyeti ile beraber doludizgin ilerliyor 

larak, Rusyanın istediğiniz tarafı
na çekiliniz. 

Diye, Şamili iknaa girişmişti. 
Fakat Şamil, buna da şu kısa ce

vabı vermişti. 

- Deruhte ettiğimiz hizmet, an
cak cenabı hakkın rızasını tahsil et 
mek içindir. Böyle mukaddes bir 
hizmetten kaçınmak, benim için 
mümkün değildir. 

Bu kati cevap karşısında, Gene
ral Kuluk fena halde sersemlemiş
ti. Buradan, hiç bir muvaffakıyete 
mazhar olamadan dönmek, ona çok 
acı gelmişti. Onun için derhal sözü 
çevirmiş: 

- Zaten bu mülakatımız, vaziye 
ti müzakereden ibaretti. Sözü, şu 
anda kesmiyelim ... Siz; düşününüz, 

mi dört saat sonra, bir mektupla 
bildiriniz. 
Demiş ... Böylece; mağlup vaziye 

tini, kısa bir zaman olsun, etrafın
dakilerden gizlemek istemişti. 

nun ucu az kalsın o mutaassıp mü
ridin başındaki sarığa dokunacak
tı. Bir (kafir) in bastonu ile bir 
(mümin) in sarığına vurması, hiç 
şüphesiz ki orada bir volkan yara
tacak .. Çarın Generali ile maiye
tindeki1er, müritlerin kamalan ve 
kılıçları altında, parça parça ola
caklardı. 

Bir an zarfında vuku bulacak o
lan facianın dehşeti, yine o an i
çinde Şamilin gözlerinde canlan
mıştı. Düşmanlarına karşı bile mert 
lik ve büyüklük göstermeyi şiar 
addeden Şamil, Generali muhak
kak olan bir ölümden kurtarmak i
çin derhal ileri atılmış.. Bir elile 
Generalin bastonunu; diğer elile de 
belindeki kamayı vansına kadar sı 
-.ı••u•• ıuu .. uu"""'•,t>"· ı-.aauııUlli •IJııegını 

kavramıştı. 

Ayni zamanda başını geri çevi
rerek; - bu hadiseyi gördükleri an 
da ileri atılan - müritlere, kor
kunc bir sesle: 

(Devamı var) 

-~ 

Sarılıcı Çiçekler 
Ve Ağaçlar 

T abiatin güzel ve değişmez ~"""'~~ 
hayat kanunlarını daha z~- ~ YAZAN: ~ 

yade nebatların yaşama tarzları u- 1 ~ 
zerinde görürüz-..ö~rü b~r sene sü ~ Luf-li Ari-1 ~ 
ren nebatlarm buyume, çıçeklenme - J ' J 
ve tohum verme hallerini tetkik e- - V b 
dersek ölçü mevzu unun dışında ka L .n en e,. 
lan tabiat kudretinin sonsuz varlı- JT JT l'JT-JT~ 
ğı karşısında hayran kalırız. İklim 
ve muhit şartlarına uysallaşmak 
mecburiyeti de tabiatin sarsılmı
yan kudret ölçüsünün tesiri ile o
lur. Yaşayabilmek için aydınlığa, 
havaya mühtaç olan sıcak iklim. 
nebatlarının kesif, yüksek orman
ların gölgeleri altında bannabilme 
leri güçtür. Binlerce saçaklı uzun 
ömürlü yüksek büyüyen ağaçların 
kökleri arasından kendilerini bes
liyebilecek kadar gıda teminindeki 
müşkülatı, gözönüne alırsak yan
yana bulunan nebatlar arasında da 
varlık ve yaşama mücadelesinin 
mevcudiyetini tahmin edebiliriz. 
İşte bu sebeplerledir ki, tabiat; ne
batların bu gibi şartlar altında mah 
volmamalan için bunlardan bir kıs 
mının yanlarında bulunan diğer a
ğaçlara sarılıp, güneş görcbilmcle 
ri için tırmanmalarına ve çuru
müş nebat ·ve hayvan ümüslerinin 
bulunabileceği çukur ve delikler ya 
nında arızi kökler husule getire-

_ze,k beslenehilınelerine imkan ver
--mıştır. Euıtruaeye ıntffiak etmış 

nebatlara sarılıcı veya tırmanıcı a
dı verilmiştir. Fakat yalnız sanlan 
veya sarılmadan yalnız tırmanan 

nebatlar da vardır. Sarılıcı ve tır
manıcı nebatların bu hassasından 
istifade ederek duvarları, thtaper-

FiLBAHAR 

trus, lil baharın Hybrid denilen bü 

yük çiçekli nevileri, san ve beyaz 

yaseminler, hanımeli, çarkı felek 

Polygonum, sanlıcı muhtelif cins 

ve nevi güller, Japonya böğürtle

ni, yasemin çiçekli Solanuın, tır

manıcı ortanca (Sehizophragma), 

mavi salkım çeşitleri, Aristolochia, 

acem borusu denilen Bignonia, ka

narya gülü(Kerya), menekşe gülleri 
gibi. 

SağJan ve solJan sanlanlar : 

B u gibi nebatlann birçokları 
sağdan sola doğru sarılarak 

büyürler. Bir kısmı da soldan sağa 
doğru sarılırlar. Bunların tabii isti 
kametlerini katiyen bozmamalıdır. 
Mesela sağdan sarılanı sola ve sol 
dan sarılanı sağa çevirip sardırmak 
isterseniz nebatın hayat alışkanlı
ğını sarsmış olursunuz. Bu halde : 
ya, yine kendi kendilerine eskisi gi 
bi sarılma vaziyetine dönerler. Ya 
hut vaziyetleri değiştirildikten son 
ra kuvvetlice bağlanmış olarak es
ki vaziyetlerine dönemezlerse mut 
!ak kurumaya yüz tutarlar. Tırma
nanlar için böyle bir hal olmamak
la beraber bu gibilerin de tutunma 
cihazları olan filizlerini (sülük), ko 
paracak olursanız ömürlerini azalt 
mış olursunuz. Sarılıcı veya tırma 
nıcı olanlar arasında uzun ömürlü 
birçok ağaçlar vardır. Bunlar yaş
landıkça muhteşem bir manzara hu 
•n1a ..d•ti....1rloP AiJhoc:C!o c:1l"'a1r flr ... 

limlerde yaşıyanlar yüzlerce met 
re uzanan dallarile sarılmış bir or 
man haline girerler. Mavi salkım 
ve vanelya gibi. 

)arılıcıların kısa ömürlüleri : 

K ısa ömürlü olan sanlıcı çi
çekler bahçelerde duvar ke 

narlarına ekilen veya dikilen, ya-

Dedi. Ve sessizce atından indi. 
Şamil de, atından indi. Generalin 

beraber getirdiği koyliilerden biri 
ileri atılarak yere birer burka (Da 
ğıstan kaputu) serdi. 

Bu kaputun üstünde, (Kafkas
Yanın İmmaı) ile (Çarın Generali), 
bağdaş kurarak biribirlerine daha 
Yakın oldukları halde, karşı karşı
:Ya geçmislerdi... Şu anda, bütün 
kafkas dağlarım kan ve ateşe gar
kedecek korkunç bir <harp) ile, o 
dağlarda ebedi bir sükun temin e
decek olan (sulh), şu iki mühim za 
tın, dudaklarından çıkacak birer 
Söze bağlı idi. 

Bu teklif, Şamilin de işine gel
mişti. Çünkü bu zeki adam çok iyi 
biliyordu ki; burada Generale kar
şı söyliyeceği sözler, herhalde onun 
tarafından tahriflere uğratılacak .. 
Moskova ve Petersburg saraylann
da da, kalıptan kalıba girecekti. 
Halbuki yazı ile resmen verilecek 
bir cevap, ne de olsa tahrif edile
miyecek.. hakikat, hiç bir suretle 
gizlenilemiyecekti ... İşte, bu düşün 
ce ile Şamil Generalin teklüini der 
hal kabul etmiş: 

ON iKi OKUYUCU NAMINA ••• 

hut ip, tel, parmaklık gibi sanla

bilecek yerlerin önüne dikilen çi

çeklerdir. Bunların tohumları ve
ya bazılarının yumrulan ilkbahar
da (mayıs sonuna kadar) ekilir ve

ya dikilirse temmuzdan teşrinlere 

kadar çiçeklenirler. Mesela latin 

çiçeği (hançer) veya (capucine) nev 
inin Lobb çeşitleri, muhtelif çeşit

leri olan süs nebatları (coloquinte), 

muhtelif çeşitleri bulunan İspanya 
çiçek fasulyeleri, mor renkli Çin çi 

Şamil, ağır davranıyordu. Sözü, 
Çann Generaline bırakıyordu. 0-
l'ıun için evvela General Kuluk bü 
~k bir ciddiyetle söze başlamış .. 
l!:\TVeliı: senelerdenberi dökülen kan 
ların, halka hiç birşey kazandırma
dığını anlatmıştı. 

Biz; iki saat kadar devam eden 
hu mülakatın teferrüatına girişmi
)'eceğiz. Derhal neticeye intikal e
deceğiz. 
.. General Kuluk, uzun urun söz 
lôylemiş.. (Şamil) i, mücadeleden 
"azgeçirmek için, bütün talakatile, 
~ka ve kurnazlığının incelikleri
l'li göstermek istemişti. Fakat Şa
~11; az söylemekle beraber akla, 
l ıkrnete ve mantığa uygun cevap
arıa Çann Generalini fikren de 
~ağlup etmişti. 
~ihayet sözü, Şamil bitirmişti: 

Çl -Ben .. milletinin sırtından ge
~t.en, müstebit bir hükümdar de
~rn .. Halkın reyi ile milli ve va
t 

1 
i hır vazife deruhte ettim. Onun ç n . 

t sıze de, ancak halkın reyi ile 
e"ap b·1· . vere ı ırım 

t>erniştl Q . 
ltıt eneral Kuluk, son bir kurnaz. 

Çaresine başvurmak istemişti: 
111;. Şu halde, istifa ediniz. Her 

u hukuk ve imtiyaza malik o-

- Hay hay .. Son cevabımı, size 
bir mektup ile bildiririm. 

Demişti. 

Söz, bitmişti. Fakat Generalin 
bir hareketi, öyle bir hadise zuhu
runa sebebiyet vermişti ki; eğer Şa 
mil büyük bir soğukkanlılıkla bu 
nun önüne geçmese idi; o mülakat 
mevkii bir anda kızıl kanlara bo
yanacak .. Ve buradan taşan kan
lar,bütün Kafkas dağlarına taşarak 
her tara! yeni bir facia sahnesi ke
silecekti. Bu meşhur vaka şöyle geç 
mişti: 

General Kuluk; sözü bitirir bitir 
mez, veda etmek için (Şamil) e eli
ni uzatmıştı. Şamil de, nezaket e
seri göstererek, mukabeleye hazır
lanmıştı.. Fakat o anda, müritlerin 
en serti ve en mutaassıbı olan Sur
hai Han, derhal Şamilin kolunu ya
kalamış .. Çatılmış ka§lannın altın
da ateş gibi parlıyan gözlerini Ge
neralin gözlerine dikerek: 

- Müminlerin imamının eline, 
bir kafirin eli dokunamaz. 

Diye bağırmıştı. 
Zaten Şamili ikna edemediğin

den dolayı müteessir olan General 
Kuluk. şimdi bu hakaret karşısın
da, büsbütün Şaşırmıştı. Adeta, ken 
dinden geçmiş gibi bir hal almıştı. 
Fakat; hem Şamilden ve hem de 
maiyetindekilerden utanarak elin
deki bastonu (1) yukarı doğru kal
dırmış; ileri uzatmıştı. Bu basto-,. _____ _ 

(1) General Kuluk, ZakataU avulun
da yapbğı bir müsademede kalçasından 
yaralanmlf otdulu için, ata binmeditf 
umanlar, baston kullanırdı. 

Bu kadar ağır basarak gelen bir 
mektubu cevapsız bırakmak pek 
ayıp olacağını elbette takdir bu
yurursunuz. Onun için !farmısakla 
soğanın kokulanndan hoşlanma
sanız da bu yazının kuııuruna bak
mamanızı rica ed~eğim. 

On iki okuyucu namına bir mek 
tup gönderen B. M. Lfıtfi: 

- Memleketimizde çok sarım
sak ve soğan yiyoruz. 

Diye yazıyor. Böyle çok sarmı
sak ve soian yiyenlerin memleke
tinden gelen mektubun kağıdına, 
ne soğanın. ne de sarmısağın ko
kmm sinmemlşsf' de kendisine ve
kalet veren on iki sayın oku\'U«"U· 
muzun sözlerinden sUphe etmi:ve 
hichir sebep yoktur. Bundan dola
~·ı kenrlilerini tebrik etmek te hize 
horç olur. Yalnız hasına sarmısak 
hile en eski zamanlardanberi peh
livanlara kuvvet vermekle meshnr
dur. Ru okuvucularımız arasında 
da pehlh•anhi?a merak edE>nler var
sa ı?iirf'slerde kllZanmak icin ivi 
ynl tutmuslar demekti,., Soğan da 
idran artırarak viirndii temide
miye y111"1yan hir iliıc dive tanın
mıstır. İnsan ikisini hi1'dPn hem de 
çok. yiyinc-e daima sai?lık halinde 
vf'! kuvvetli olacağına kanaat geti
rt" h i1ir. 

Fakat. bu nn iki ok11v11t'11 na!fln
da. pehlivanlık yaııını gt"<:irmiıı 0 • 

lan1ar da bulunank ki l'armısakla 
damar tanl'iyonunun miina!llebeti
ni de soruyorlar: Sarmısağın tan
siyonları 'yüksek olan • yaş1ılara 
fa:vdası mı vardır, zaran mı? 

Bakınız, !llBrmısağın bu tarafı ka 
nşık bir iştir. İlkin tansiyonu dU
şiirür, iki gün üç gün. O kadarla 
kalırsanız iyi. Çünkü sarmısaktan 
vazgecmezseniz, o vakit tansiyon 
yükselir, yükselir, sarmuak yeme
den önceki derMesini ıeçebillr. 
Sarmısaiı tansiyon ilacı diye yiye
rek onunla oynamak dofnı olmu. 

Zaten damarlardaki tansiyonun 
derecesini düşünmek damarların 
sahibinin işi değildir. Onu ancak 
damarların sahibini muayene eden 
hekim, lü7.tımuna göre,· düşiiniir. 
Mesele tansiyonun yüksek veya al 
çak derecede olmasında değil, vii
cudün o dereceyle uymmp uyuşma 
masındadır. Tansiyonlan yüksek 
nice kimseler vardır ki ondan hiç 
rahatst7.hk duymazlar,vlicut tansi
yon fazlasile uyuşamazsa onu a
letten önce vücudünüz haber ve
rir, o vakit hekim tansiyonu ölçer 
ve ona göre ila<'ı tertip eder. 

Ama, siz, tansiyon1a vücudümün 
uyuşamı)·acaklan zamanı daha ön 
ceden diişilniiyorum da. onun için 
tansiyonumu ölçtiirmek istiyorum, 
derseniz ha:ııınn:a tansiyon fazlalı
ğından büsbiitün baska bir dert, 
tansi)·on merakı derdi a!;mış olur
sunuz. 

Sarmısağın tansiyona iyi veya 
fena geleceğini bir tarafa bırakır
sanız. onu da soğanı da yemekleri
nize lezzet vermek icin, iştahınızı 
a<"mak için )"f'mekte devam edebi
lirsiniz, memleketinizde ikisinden 
de çok yenildii'ini yazdığınıza gö
re muhitiniz de sannısağın ve so
ğanın giizel kokulanna tahammiil 
edivor deomektir. 

F..c;ki zamanda sarmısa1c: tilrlii 
tiirlii ha!lltalıktara ilac diye knlla
nılırmıs. şimdi o ha!lltalıktann hen 
sine karşı, hf'm de sarmısak gibi, 
kokmıyan başka iliclar vardır. 

Vaktiyle, ban yerlerde Mayı!ll a
yı icinde çokca sarmısak yerler ve 
böyle yapmakla bütün yıl sağlıkla 
nnı koruduklannı iddia ederler
miş. Şimdi tam da Mayıs kinde bu
Junuvoruz. Bu ayda yenilen sar
mısak bütün vıl vücut sağlığına 
yetişemese bile, bir rivayete göre 
sarmısak aşk duvl(USuna artırdı
itndan. önümiizdeki bş sonunda 
dolacak cMuklann gürbüz olma
lanna çok ihtimal verir. 

HANIMELi 

deleri, balkonları, parmaklık ve ka

meryeleri, Pergola ve damları çiçek 

ler ve çiçeksiz nebatlarla süsleme

ye üzeniyoruz. Japon sarmaşığı 

(Lorasa) pembe sarmaşık (Lophos

permum), (Morandia), portakal to 

pacı (Momordica), minalobata, ga

rip şekilde meyve veren beyaz çi

çekli Trichosantes, Tumbergialar 
gibi. 

Uzun ömürlü sarılıcılar: 

B u cinsler nisbctcn azdır. Fa 
kat köklri dayanıklı oldu

ğu için mutedil iklimli yerlerde 
kök ve sovanları topraktan çıkarıl 
madan kışı geçirirler. Soğuk iklim 
li yerler için kışın muhafazalı ca-

mekanlara veya serlere alınmak 

lazımgelir. En güzelleri: Cobea çe

ştileri, şerbetçi otu cinsinin Hu

mulus çeşitleri, 5 - 6 metre kadar 

uzanan sünger veya lif ağacı de

nilen Lufalar, Arapların Lablah de 

dikleri Donique çeşitleri bilhassa 

geniş kameriyeleri örtmek için kul 

!anılır. Ömürlü bezelya çiçeği de 

oldukça sarılıcı ve makbul bir ne
vidir. 

Sanlan ağaç cinsleri : 

B u cinsler arasında çiçeği kıy 
metli olmıyanlar da vardır. 

Mesela: Ampelopsis. yabani frenk 
üzümü, Hedera sarmaşıkları, İrlan 
da sarmaşığı ve çiçekli olanlardan 
Akebia, Virjini yasemini, Celas-

çek fasulyası (tohumu siyah ve be

yaz kenarlıdır), çiçek sarmaşığı çe

şitleri (Volubilis), sonbahar ve ilk

baharda ekilen kokulu bezelya (ta

zende) veya (Latyrus) çeşitleri, kah 

kaha çeşitleri (ipomea), 

SevJikleri toprak .nevileri: 

Q mürlü ve ağaç halinde yeti-
şen sarılıcı ve tırmanıcı çi

çeklerin hepsi derin işlenmiş killi 

ve kumlu olan topraklardan hoşla 

nırlar. Ancak yalnız killı°ve killi ki 

reçli olan topraklar bu cinsler için 
iyi gelmez. Kireçli topraklarda za

yıf kalırlar. Bahçe topraklarından 

bol gübrelenmiş hafif topraklar 
hepsine iyi gelir. Sarılıcı çiçek ve 
ağaçların hemen hepsi saksıda da

hi yetiştirilerek balkonlara, teras
lara yerleştirilebilir. Ancak bunlar 
arasında cabuk biiyüyen cinslerin 
saksı içinde yetiştirilmesi muvafık 
değildir. Bunun için tahtadan bü
yiik kasa (veya fıçılar içine iyi ha
zırlanmış bir harç doldurup bu fi
danlan dikmelidir. Böylece dikil
miş olanlar balkonların, terasların 
ve hatta Pergoların sardırılması i
çin kullanılır. Sarılıcı fidanlarla 
bahçesiz birçok apartımanların yük 
sek balkonlarını, pencerelerini sar 
dırmak için bu usule müracaat edi
lerek asma bahçeler meydana ge
tirilir. 
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(Spordan Mabaat). Büyük Dostluk 
Şehrimizdeki Maç Z iyareti 

(Başı 1 incide) 
ya götürecek olan hususi vapura bin
mek üzere Deniıyolları idaresi nhtı
mına gideceklerdır. İstasyonda ken
dilerini istikbal etmiş olan zevat ta 
Haydarpaşaya kndar misafirlere re
fakat edeceklerdir. 

(BCl§ı 6 ncıda) 

dığı topa Beşiktaş sağ içi kale hiza
larından yetişerek içeriye attı. 

Bu golden sonra Harbiye takımı
nın ahengi bir aralık bozuldu. Devre 
sonlarına doğru tekrar canlandılar. 
Ve Beşiktaş kalesini biribiri üstüne 
şiltlerle sıkıştırdılar. Birinci devre 
1-1 beraberlikle nt>ticelendi. 

İkinci devrenin bidayeti Beşik.ta
şın hücumu ile açıldı. On beşinci da
kikaya kadar iki taraf müsavi oyna
dılar. 

Harbiyeliler, gayretlerini 
rak sıkı oynamıyn başladılar. 
Harbiyenin ikinci golü: 

artıra-

Yirmi beşinci dakikada Harbiye 
sağ açığı Beşiktaşlı Fuadın ıskasın

dan istüade ederek şüt çekti. direğe 
vurarak, kalecinın plonjon yapması
na rağmen girdi. 

Be,ikta1rn hadiseli golü : 

Otuz beşinci dakikada Beşiktaş sol 
dan hücuma başladı. Ortaladılar. 
Kale ağzında Nazım, Muzaffer, Hak
kı hep beraber peyda oldular. Bir 
kanşıklık esnasında topun kaleye 
girdiğini gördük. Harbiyeliler itiraz 
ettiler. Hakem golü sıfır saydı. 

Bu beraberlik golünden yedi daki
ka sonra, yani kırk ikinci dakikada 
Beşiktaşm merkez muhacimi üçüncü 
golü de atmağa muvaffak olarak ta
kımını galip mevkiine getirdi. 

Bu golden sonra Harbiyeliler son 
gollerile· tazyiklerini fevkalade ar
tırdıkları ve maçı tek kale vaziyeti
ne getirdikleri halde beraberliği el
de edemidiler. Oyunun son düdüğü
nü Beşiktaşın 3-2 galibiyeti üstüne 
öttüren hakem sahadan çıkarken yu
karıda anlattığımız şekilde hırpalan
dı. 

Be, klüp turnuvan : 

Bu maçtan evvel beş klüp tınnu
vasma Topkapı ile Süleymaniye ara
sında devam edildi. Hakem Nuri Bo
sutun idare ettiği bu oyun 3-3 be
rabere neticelendi. Fakat Topkapılı
lar sahaya lisanssız çıktıklarından 
hükmen mağllıp addedilerek tasfiye
ye uğradılar. 

Harbiyeliler 'ne diyor?' 

Oyundan sonra kendisile görüştü
ğümüz Harbiye takımı idarecileri bi
ze şunları söylediler: 

- Güneş taltımının bize karşı gös
termiş olduğu temiz ve kardeşane o
yundan dolayı çok müteşekkiriz. 

Beşiktaş maçı hakkında bilmem ki, 
fazla bir şey söylemiye lüzum var 
mı? Maçı siz de tabii takip ettiniz. 
Hakem Halit Galip için ne söyliyece
ğimizi bilmiyoruz. Oyun bir nevi ser 
best güreşe döndü. Hakemin saha
dan kafa, kol kapanlara, oyuncuları
mızın sırtını yere getirenlere ses çı
karmadığına göre, Bay hakem her 
halde güreşe fazla meraklı ... 

Galip vaziyetten mağlüp vaziyete 
gelmemize sebep olan ikinci golün el 
le yapıldığını hakemden başka her
kes gördü. Artık fazla bir şey söyle
miyeceğiz. Bir gün evvel Güneş klü
büne yenildik. Hiç bir itirazımız gö
rüldü mü? Oyuncularımızdan müda
fi Eyüp topu elile içeri sokan Beşik
taşlı Nazıma, vaziyeti sorduğu zaman 
aldığı cevap şu olmuştur : 

- Evet, elimle yaptım. Fakat ha
kem görmedi. Ne yapayım. Oyunun 
hilesi ... 

Çok bariz olan hakkımızı, federas
yonnezdinde teşebbüsler yaparak a
rayacağımız tabüdir. 

Haydarpaşa gan peronunda bir 
bölük asker muhterem misafirlere 
ihtiram resmini ifa edecek ve gene
ral saat 21 de hareket edecek olan 
hususi trene binecektir. 

Çarşamba günü Ankarada 
bulunacak 

Tren çarşamba günü saat 10,30 da 
Ankaraya muvasalat edecek ve is -
tasyonda Mareşal Fevzi Çakmak; 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Ozalp, 
Genelkurmay ikinci baskanı Gene -
ral Asım Gündüz; Milli Müdafaa 
müsteşarı General Nazmi Solok; Ka
ra ordusu müsteşarı General Hakkı 
Murat Erdener; Ankara garnizonu 
kumandanı General Mustafa Gökçe, 
Bahriye müsteşarı Sait Halman· 
Hava müsteşarı albay Zeki Doğan; 
Milli Müdafaa hususi kalem müdü -
rü Selami Tolunay; Merkez kuman
danı albay Ali Demir ile Yugoslav • 
ya sefareti erkanı tarafından karşı
lanacaktır. Bir bölük a3ker ihtiram 
resmini ifa edecek ve nıı7.ıka, Yugos 
lav Milli Marşını ve Istiklfıl Marşı
nı çalacaktır. 

Kıymetli misafir ıle maiyeti An -
kara Palas oteline inecek!erdir. Bun 
dan sonra general Mariç ile maiyeti 
defteri mahsusu imzalamak üzere 
Cümhurreisliği sarayına gidecekler
dir. General Mariç saat 11.30 dan 
itibaren Genelkurmay Başkanı, Mil
li Müdafaa Vekilini, Başvekili ve Ha 
riciye Vekilini zayaret edecek, diğer 
vekaletlere de kartını bırakacaktır. 
Bu ziyaretler iade edilecektir. 

Fabrikalar gezilecek 

ANKARADA~ 1 SAMSUNDA_: Muhterem misafirler yemeklerini 
hususi bir şekilde yedikten sonra 
saat 15 ten itibaren Mamaktaki ze
hirli gaz ve mermi fabrikalarını, Ba 
rajı,Orman çiftliğini ziyaret ede
ceklerdir. Madam Mariç Bayan Fev
zi Çakmak ve Bayan Ozalpı 7.iyaret 
edecek, onlar da bu ziyareti iade e
deceklerdir .. S~at ?O .HO Mn u;n; M·; 

dafaa Vekllt Ankara Palasta bir zi
yafet verecektir. Bu ziyafeti saat 
22,30 da bir kabul resmi takip ede -
cektir. 

Muhafızgücü 

Hükmen Galip 

Karadeniz Takımı 

Mağlup Oldu 
Ankara, 15 (A.A.) - Bölge kupası Samsun. 15 (A.A.) - Bugün yapı-

maçlanna bu :@ija da devam olun- lan ve büyük bir heyecanla takip o

du. Harbiye idman yurdu ile-Muha
fızgücü arasında yapılacak maça, 
Harbiye iştirak etmediği için Muha
fız hükmen kazandı. 

lunan !utool müsabakasında Bafra -

İkinci karşılaşma Demirspor -
Gençlerbirliği B takımları arasında 
idi. 

Bu maç, baştan sona kadar zevkli 
bir surette Gençlerbirliğinin hakimi
yeti altında geçmiş ve Demirsporun 
7 - 1 mağllıbiyeti ile neticelenmiştir. 

Dünkü At Yarııları 
Ankara, 15 (A.A.) - İkinci hafta 

at yarışları, bug-~m Hipodromda 20 
bini mütecaviz bir meraklı huzurun
da yapılmıştır. 

Bugünkü yarış neticeleri şunlar
dır: 

BİRİNCİ KOŞU: 

Üç yaşındaki yerli yarımkan erkek 
ve dişi taylara mahsustu. İkramiyesi 
320 lira ve mesafesi 1200 metre olan 
bu koşunun birinciliğini: 

1 - Hüseyin Atak'ın Frig'l, 

2 - Ali Rıza Yürükün Uğuru, 

3 - Ahmet Öztuzun Uçan. 

İKİNCİ KOŞU: 
tlç ve daha yukan yaştaki İngiliz 

at ve kısrakları mahsustu. Mesafesi 
1800 metre ve ikramiyesi de 320 lira 
idi. 

1 - Asım Çırrnann Bandy'si, 
2 - Sait Halimin Novic'i, 
3 - Sait Halimin Sund And Air'i. 
UÇUNCU KOŞU: 

Dört ve daha yukarı yaştaki ya -
nmkan Arap ve halis kan Ara~at 
ve kısraklara mahsus olan bu koşu
nun ikramiyesi 210 ve mesafesi de 
1800 metre idi. 

1 - Ibrahim Nalçın'ın Kekliği, 

2 - Yüz. A. Hayranlı'nm Du -
man'ı, 

3 - Yüz. Ş. Tanak'ın Bahtiyar'ı. 
DORDUNCU KOŞU: 
Uc ve daha yukarı yaştaki halis 

knn Ingiliz at ve kısraklarma mah
sustur. lkramiyesi 500 lira ve me
safesi de 2000 metre olan bu koşu
::nun: 

1 - Asım Çırpar'ın Tomru'su, 

Samsun idman yurdunu 3 - 1, Kara
deniz - Samsun qx>ra 5 - 4 mağlup 
oldu. Bundan bnşka, Gençler - Çar-

şamba Yeşilırmağa 4 - O galip gel
miştir. 

Samsun, 15 (A.A.) - Halkevi sa
lonlarında iki akşamdanberi yapıl

makta olan güreş müsabakalarına iş
tirak eden elli müsabık arasında de
vam olundu. Üçüncü grup müsaba
kalarına da 28 mayısta devam oluna
caktır. 

General Mariç mayısın on doku -
zuncu günü Gazi terbiye enstitüsü -
nü, lsmetpaşa Kız enstitüsünü ve 
Yüksek ziraat enstitüsünü ziyaret e
decetkir. Hariciye Vekili saat 13,30 
da kendi evlerinde bir öğle ziyafeti 
verecek ve bunu müteakip misafir -
ler Riyaseticümhur Muhafız alayı 

garnizonunu, J an dama mektebi ile 
Polis enstitüsünü, Harbiye okulunu 
ziyaret edecek ve burada kendisine 
bir müfreze tarafından ihtiram res
mi ifa edilecektir. 

ne zarfında koşu kazanmamış yerli 

yarımkan lngiliz at ve kısraklara 

mahsustu. ikramiye 300 ve mesafe 

de 2000 metre idi. 
Saat on beşten itibaren Madam 

Mariç, Çocuk Esirgeme Kurumunu, 
1 - Fahri Ataçeri'nin Ceylan'ı, Kızılayı, Doğum müessesesini ziya • 

2 - H. Kahraman'm Sada'sı, 

3 - Mehmet Atak'ın Bozkurt'u 
gelmişlerdir. 

Güreı Müsabakaları 

ret edecektir. 
Saat 20,30 da Anadolu klübünde 

Genelkurmay başkanı tarafından mi 
safir General şerefine bir ziyafet ve
rilecektir. Misafirler 20 mayısta sa
at 9,30 da hareket edecek olan husu
si trenle Kırıkkaleye gidecekler
dir. 

istasyonda bir müfreze ihtiram 
güreş birinciliklerine şehir stadın- resmini ifa edecektir. 

Ankara, 15 (A.A) - Dün başlıyan 

fakat yağan şiddetli yağmur dolayı

sıyle yarıda kalan Ankara bölgesi 

da bugün de devam olunmuştur. 

Bugünkü !karşılaşmaların üçün-

cü turundan alınan teknik neticeler 

şunlardır: 

Rıza "An.g.", Şükrü "D. S." Ü tuş 

la. 
87 kiloda Mustafa "M. g.", Sala

hattin "A g." nü 2.30 da tuşla, Hü

seyin "D. S.,, Ahşam 7,53 de tuşla 

yendiler. 
79 kiloda: Muharrem Gök "S." İs

mail "M. g." Ü sayı hesabiyle, Yu

suf "H. İ. Y.", Demir "An. g." nü 

10.41 de tuşla, Vahit Aliyi de tuşla 

yendiler. 
72 kiloda : Necip "A. g." Süley

man "M. g." nü 42 saniyede tuşla, 

Celal "Gü", Sadık da tuşla yendi. 

66 kiloda: Şinasi Hikmeti 13.19 

da tuşla, Rıza Kemali tuşla, 

lsmaili tuşla yendiler. 

Sabri 

2%2 

NAZİLLİDE: 

Bir Sandıkeminine 

işten El Çektirildi 
Nazilli, 14 (TAN) - Bu hafta Ba 

kanlık finans ispekteri tarafındım 

Nazilli maliyesinde yapılan teftişler 

neticesinde veznede pul kutuların -
da (3500) liralık pul açığı, noksanı 

meydana çıkmıştır. Sandık emini B. 
Mehmede işten el çektirilmiştir. Tah 
kikata devam edilmektedir. 

2 - Y. Burhan Tan'ın Komi -
Bu son müsabakadan sonra yine 

yağmur başladığından geriye kalan 

lara Halkevinde bu gece devam o

lunmak üzere müsabakalara nihayet 
verilmiştir. 

sarj'ı, 

3 - Akif Akson'un Baylan'L 
BEŞİNCİ ve SON KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yafta bu se-

SAFRANBOLUDA SITMA MVCADELESI : 

Safranbolu ve Karabük civarında sıtma ile miicadcle yapan bir he
yet çalışmaktadır. Resimde bu heyeti görüyorsunuz. 

BURSADA : 

U~udağa 
Yapılacak Yeni 
Havai Hat 
Bursa, (TAN) - Bursanın turistik 

değerini artıracak olan Uludağ havai 
hattının yapılması için icap eden te
maslar başlamıştır. 

Bir çok firmalar, şimdiden müra
caat etmekte ve meydana getirecek
leri tesisatın projelerini göndermek-
tedirler. Şehir belediyesi bu işleri ya 
kından takip etmek üzere bir komis
yon kurmuştur. İleri sürülen proje
lerin çoğu mahRllinde yapılan tet
kiklere dayanm!ldığından ciddi su
rette anlaşma temasları yapmı;;;a im
kan görülmemiştir. Komisyon bunla
ra verdiği cevapta projeler için ye
rinde tetkikler yupılmasını bildirmiş 
tir. 

Merakh Bir Koleksiyon 
Bursa, (TAN) - Ortamektep re

sim muallimi Kenan, büyük bir' gay 
retle çok eski zamandanberi Bursa
da dokunmuş muhtelif cins kumaş -
lardan mürekkep meraklı bir kollek 
siyon vücude getirmiştir. 1000 den 
fazla örneği ihtiva eden bu kolleksi
yon, Bursanın dokumacılık tarihi 
için değerli bir eserdir. 

Kırşehirdeki Zelzele 

Felaketzedele ri için 
Bursa, (TAN) - Şehrimizde Kır

şehir felaketzedelerine yardım için 

faaliyet devam etmektedir. Halkevi 

bu münasebetle bir temsil hazırla -

maktadır. Tayyare sinaması da bu 

temsil için bir gecesini Halkevinin 

emrine verecektir. Temsil kolu (R~i 

ya içinde rüya) piyesini oynıya -

caktır Piyesten sonra iki de film 

gösterilecektir. Bu filmler geçen se

ne Ankarada açılan kömür sergisi 

ile kışın Uludağda çevrilen spor m,
rcketleridir. 

MUSTA: 

76 Yaşında Bir 
ihtiyar Bir Kadı 
Oldürdü 
Muş, (TAN) - tlçtnm köyünde 

ci bir cinayet olmuştur. Tafsilat 
dur: Zirket köylu Ramazan, 76 
şında ve fakir olan Mehınet ismi 
bir komşosuna a~unış, bunu Üç 
köyündeki arazısine göndermi 
Mehmet orada yerleşmiştir. Ge 
gün Ramazan, Üçtam köyüne git 
arazisini görmek istemiştir. Bu 
nada Mehmet birdenbire karşıs 

çıkıp tabanca ile ateş etmiştir. K 
şun Ramazana gelmemiş', Icapısı 
önünde duran genç bir kadını kal 
den vurup öldürmüştür İhtiyar 
til Mehm"t tevkif edilmiştir. 

Yeni Tayinler 
Muş, (TAN) - Baytar mıidüru 

lüsi, Urfa baytar müdürlüğilne ta 
edilmiştir. Yerine Elazık baytar 
dürü Kazım tayin olunmuş ve 
mişti\.. 
Emniyet başkomiseri Mahmut Sı 

sa nakledilmiştir. Yerine terfian H 
karı komiseri Nurı gelerek işe b 
mıştır. 

SILIFKEDE: 

Irk Arpa Mahsulü 
Silifke, (TAN) Mıntakamızda bu 

ne ilk arpa mahs:ılünü Kabasakal 
yünde Kel Ahmet oğlu Halil çavuş 
tiştirmiş ve pazara getirmiştir. 
sene mahsul çok boldur. 

B. Kenan, bu değerli kollekslyonu 
zenginleştirmek için çalışmalarına 
devam edecektır. htanbul, Ankara cauu"':" .1 cuı ı:. v, 

HAYllE'ITlM 
f:İZl!f 

biri 
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BULMACA 
Dünkü Bulmacanın 
Hallcdilmis Şekli 

1 2 3 4 ö .6 7 8 9 tO 
1 E)LlElKlTIRl f IKl•ı.\ 
2 MI El••·•ıuıLıu. L 
3 4fBIBIA.ISIHITTilMIT 
4 N!Aft llJ•"•:~ı•Tf'• 5 EILIEITlEIKl•IAINIJ 
6 TIEIM AIM EIN •t41N 
7 IPIAINlt iKi lHl•lc 
8 BllliNl•I""' • t IAINIE 
9 4-INl•IA • ~ı~rilm 
10 L I F iv 1 t .. I El K I• i 1 S •. 

BUGUl'ııKU SUUIACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tn 1 
? _J_ ,, 1 1 

3 l ' ,., 

1 1 ,., 
1 1 

lı ,-1 
ı•ı 

4 

5 
1 1 • 1 1 1 1 

1 1 ı 1 ., ,., J_ 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Gazetelerde çalışan. 

2 - Kadın adı - Keder. 
3 - İntihabat zamanlarında verilir -

Adı çe\'lkliğe misal olmuş küçük bir mah
lük. 

4 - Fazla olnr;ık - Bnhanın yarısı. 

5 - Gemici tabiri - Küçük çocuklara 
lazım 

6 - Nefer - I3ir nota. 
7 - ''Millkiyct,. ifade eden hir kelime. 
8 - Su - Elmasile me;jhur bir kasa-

bamız. 

9 - :Kadınlar giyer - Kara. 
10 - Alıı!ranganın aksi. 

YUKARIDAN A~AGIYA: 

1 - iade etmek. 
2 - Yapılması mümkün - z;ıman. 

3 - Bııyramlarda yapılır - İşaret e
datı. 

4 - Genişlik - Yok deltll, hastalara 
ll'\ahsus. 

5 - Yü~~"kllk - İnsanlara en çok la
zım olan şey. 

6 - Erkek - Pis insanlarda ~ok bu-
lunur. 

7 - II;ıksız vere z:ır:ıra ızirmek 
8 - p .. bıt edatı - Zaman. 
9 - Esi olmıyan. 
11'1 - Mıı'lar - Kcrl,..rin Tiirk<'eı:i. -Arnavutkny. Sarr;ıf B_Jlrunu No. 14. Cela 

lettin ızı Fııtma Zuhal Kin. ve CcHllettin 
ızı Mukadd<'ıı Zuhal KJp 1937-~U.t>J :p,, .~ 

te;"'2.,.i İ?. Sani 1937 !.1ftlC'li Tayyare Cemi
yeti arıt. No. 4 Senatullah Mehmet oğlu 
1938 tipi otomobil D. T. 6-..88156 T. L. 
lll50 Beyoi'!hı üçüncü Noter 22 K. EvYel 
1!137 - Tııksim Kıızancı Yokuşu. Sorma
gir ı:okak Uncıvan apt. No. 2 İsmail Kap
lan Kıran 11138 modeli otomobil D. 9 -
917!!8 T. L. 1650, Beyoi?lu Ürüncü Noter, 
30 K. Evvel 1937 - Şişli, Ha~an sokak 
Alatlı npt. No 2. Ar~alus Önce 1938 tipi oto 
mobil D. 8-47310 T. L. 800 Beyoğlu fü:iin 
cii Noter 29 K. Evvel 1937 - SultaMhmet. 
Divanyolu, Ynrrı:ı ~eftali sokak No. 19 
Ahmet Derici ltl38 tipi otomobil D. 9 -
6881fi8 T. L. 1000 Beyoğlu Üçiincii Noter 
21 K. Evvel 1937 - Aksarlly, So!tılllr ma 
hallcsi, Tayyareci Orhan Sokak No. 24, 
Basan 1938 tipi otomobil D. P. 6 - 1325 
'I'. L. 1325, B<>.yoğlu Ücilncü Noter 1 Şu
bat 1938 - Çapa, Nuri Dede mahııllesl, 
Camii Şeri! ııokak No. 9 Arif olllu Salih 
Saim natıı:ün, 1938 tipi otomobil D. P. 
6 - 91791 T. L. 1725~ Beyoğlu üciincü No 
ter 2R R:. Sani 1938 - Malkara. Künk Ces 
rne ll'lahalle~I. Hilstyln o~lu Mehmet Yıl
dırım T938 tipi Kamyon P. 41 - 23584 T. 
L. 2050 Beyoi'!lu ilçüncü Noter 8 Şubat 
19

38 - $işli Koca Mansur sokak No 10, 
Hasan Erok 1938 tipi otomobil D. P. 6 -
9l7!l3 T. L. 1570. Beyoğlu Ürilncü noter, 
7 K. Sani 1938 - Taksim, Feridiye cadde 
si No. 1, l'Ialil oğlu Said Yıldırım 1938 ti
pi otomobil D. s - 48111 T. L. 1900. Be
Yoğtu ÜçUncü Noter 8 Şubat 1938 - Ban 
dırrna. Sılhr Yolu mnhallesi. Nuri sokak 
~o. 35, 141, Semsi ve Sabri 1937 tipi kam 
Yon, T. L. 1450, Bursa Birinci Noter -
l<adıköy, Yeldeiiirmeni, Düz sokak No 
'71, Sıdıka Atat Becan, 1936 tipi $evro1e 
ot.omobll 563!!354 T. L. 1350, Beyo~lu 'Ü
çUncü Noter 22 K. Saru 1938 - Malkara. 
Caıibey mahallet1I Mehmet Nasuhi Ünal 
~~ç T. 40 - 7612, M::ılkara Noter Muavin 

.ı;a, 6 Temmuz 1937 - Çorlu Muhittin 
l'tıııh 1 • 
I<a a lesi Nn. 118, İsmail Mergen, Dizel 
cü terplller Motör ~. 8196, Beyoğlu üciin
"• hN'oterı, 7 Mart 1938 - Çorlu Muhittin 
ıvııı aıı 1 • 
Rat es • No 118, t~mnll Mer~en, Dizel 
32!\;rPillcr. Taraktor G. 4 - 8196, T. L. 

$ .' Beyo~ıu Oçiinca Noter 7 Mart 1938. 
· ırketımı • ' 

ol z •Rrafınclan satılan sPneden 
~nh borçları ÖrlcnlnC'lye kadar miilkiveti 

nı afaza kııydl il • 
\re nı ıııırt e ~atılmış bulıınduğu 
saııs etzk(lr otomobil ve kamvonlann sahsı 

nrafından sat 1 . 
ketırnı . ın a nncn~ı zaman sır-

zın rıza ve nıu f k t . . 
<ıfihsaıı lfızı . . va a n i tahlıyesınln 
ltın ol nı geldığı bermucibi kanun unur. .... Tatko Şirketi 

z·· ~ 
Uhrevi ve cıJt hasta!Jklan 

','_ Hayri ö mer 
glecten eo o_ -

'<I\ ~1 nra ~yoglu Ağacam 
-q- t!tnda No 133 l'eltafoo :435R' 

TAN ıı=== 

oe·vıet~De'miryblları .ve Limanları iŞletme U. idaresi ilanları 
H. Pa§a • Adapazar Tenezzüh Trenleri 

15-5-938 tarihinden 15-8-938 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazan 
arasında iki ve İzmit - Adapazarı arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere 
konulmuştur. Haydarpaşadan saat 6,55 ve Adapazarmdan saat 18,56 da 
hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydar
paşadan saat 7,30, Adapazarından 18,00. de ~areket ede~ek olan t.renle.r 
d birinci ikinci mevki arabalardan teşkıl edılecek, lzmıtten tahrık edı
leen trend~ her üç mevki bulunacaktır. Gezinti~ trenlerımiz.in ~st~syonlara 
varış ve kalkış saatlerini gösterir cetvel aşagıya dercedılmıştır. (2805) 

İstasyonlar Birinci Tren İkinci Tren 
Varış Kalkış Varış Kalkış 

Haydarpaşa Saat 6,55 7,30 
İzmit ,, 9,24 9,30 Durmaz 
Sapanca ,, 10,12 10,20 10,46 10,54 
Ada pazar ,, 10,53 11,26 

Avdet 
Ada pazar Saat 18,__.: 18,56 
Sapanca 

" 
18,36 18,50 19,28 19,38 

İzmit ,, Durmaz 20,21 20,26 
Haydarpaşa u 22,20 23,10 

İzmit Saat 8,05 
Sapanca .. 8,48 8,53 
Ada pazar 

" 
9,25 

Ada pazar Saat 19,35 
Sapanca ,, 20,12 20,22 
İzmit ,, 21.03 

Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın ha
reket gıinü Köprü, Haydarpaşa ve Izmit gişelerinden bilet satılmıyacak
tır 

* * * 
Muhammen bedeli ve isimleri aşa ğıda yazılı iki gurup malzeme 28-6-

1938 Salı günü saat 15.:-10 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i~teyenlcrin teklif edilecek malın hizalarında yazılı mu
vakkat teminat ile kanunun tavin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik 
vesikası ve tckliflerıni ayni gün saat 14,30 a kadar her gurup için ayrı 
zarf halinde Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde satılmaktadır. !2700) 
Gurup !sim Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
lira lira 

1 Makas takımları, Krovaz-
man, manganezli göbek. 323.700.- 16.698.-

2 50000 adet normal hat de-
mir traversi. 222.624.- 12.381.20 

Türk Hava Kurumu'na Enspektör Muavinleri Ahnacak 
TÜrk Hava kurumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira yevmi

ye verilmek üzere imtihanla Enspektör muavinleri alınacaktır. Aranılan 
vasıflar şunlardır: 

A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olmak. 
B - Yaşı 3~ ten yu~arı olmam~ 

iktısat mektebi mezunları tercih edilir.,. 
Ç - Fili Askerliğini yapmış olmak. 
D - Yapılacak tahkikat neticesınde ahlak ve seciyesi müsait bulun-

mak. 
istenilen vesikalar şunlardır 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyası. 

B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hülasası "Memuriyette bulunan 
lar için resmi vesikalar." 

C - Tahsil ve askerlik vesikası. 
ç _ Türkiyenin her tarafında y~lc.~luğa mütehammil oldu~na ve has 

talıklı olmadığına dair tam teşekküllu hükumet hastanesinden alınacak 
fotoğraflı rapor. 

Imtihan programı: 
A _ Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
B _ Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler. 

• Ç - Tahrir. 
imtihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava 

Kurumu Merkezinde, lstanbulda Izmirde Türk Hava Kurumu şubesinde 
yazılı olarak yapılacaktır. 

istekliler yukarıda yazılı v~sikalarla birlikte bir dilekçe ile hemen 
Ankarada Türk Hava kurumu Başkanlığına müracaat etmelidir. (2526) 
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BAKIRKOY I 
BEZ ve PAMUKLU 

Mensucat Fabrikası 
T. A. Şirketinden 

Kartal marka XV tip ka
put bezimiz için İktisat Ve
kaletince kararlattırrlıp ilan 
edilen fiatlara uygun olarak 
tesbit ettiğimiz sah' fiatları 
atağıda gösterilmittir : 

85 santim enindekinden 36 
meroluk topu 756 kuruş 

90 aantim enindekinden 36 1, 

metroluk topu 789 kuruş 

Bu fiatlar fabrikamızda 
teslim ve peşin tediye şarti-
Je muteberdir. 

Bir Balyadan Eksik 
• Satışlarda 

Yukarıdaki fiatlara 

1 yüzde 2 zammedilir. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın· 
latan sebeplerden birisi de 
apış aralarının ter vesaire
den pişerek, kızararak çocu
ğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço· 
cuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tu· 
valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmı' pahalı 
pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yermı tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavruların ciltleri 
ve ifrazatı nazarı itibara 
alınarak yapılmıştır. 

Yo~ Evo L/Zzz7n Olan 
YEN/ 

Çocuk Ansikl9pedi~i 
Müessesemiz tarafından n~ş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olınası lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malfımatı bulabilir. 

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

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

mektep 'Rl1ebesine aynca tenzil.it 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malCımat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktıt'. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedls1 broşürün
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere alt son fiyatınızı bUdirme
ni7J rica ederim. 

T A :N ·: NeŞrlyat · Ev-i 
. ' " .. . , . : 1 s t a n b u l ' , :' 

isim: • ; • : : : : : . . . 
Adres: • : : • • . . . . . ,. 

....................... 
Satıhk Makine 
Transmisyonları 

KuJlamlmıc; 6 santim kahnlı -
ğında makine transmisyon, şaft, 

kasnak ve vatakları ucuz fiyatla 
<ıatıhktır. TAN mathaasına mü

,.ncnat edini7. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
18) e kadar. Sah, Cumartesi (S,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: 2104' - 22398 

1 

. . . . . 

, · -~ inhisarlar Umum · Müd~~lüğü : ilanları 

1 - Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 20,000,000 man
tar pazarlıkla satın alınacaktır. 

n - Pazarlık 6-VI-938 tarihine rast1ıyan Pazartesi günü saat 14 
te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar nümunelerini mü
nakasa gününden evvel alım komisyonuna vermeleri lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7ıf, gü

venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komis:rona gelmeleri Han 
olunur. (2295) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şirketi Basıldığı yer TAN Matbaası 



A ·N 
MEYVA ÖZÜ 

IŞT AHSIZLIK - HAZIMSIZLIK -: ŞiŞKiNLiK - EKŞiLiK -
BULANTI - CAZ - SANCI - MiDE BOZUKLUCU - DILPAS
LICI - BARSAK AT ALETi - iNKIBAZ - SARILIK - SAFRA • 

KARACICER - SIKINTI • SiNiR - HORLAMAK 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklannda mutla-
ka Basan Meyn Öztl istimal ediniz. Mide için her ye-
mekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarını bardak su içinde ve t 

barsak hastaliklann
da her sabah veya ge 
ce yatarken aç kar
nına 1 - 2 çorba ka
şığı yanın bardak su 
içinde köpürterek iç
melidir. 
HASAN MEYVE 0-
zt.t . meyvalardan ve 

Yazın insan Kendini Daha 
Kolayllkla Üşütür ! 

Nezle 

Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 

iç w dlf basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltlhaplannda 
cerahatlenmiı fistüllerde, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde 

REKTA 
daima 11111Yaff akiyetle 
ŞiFA YI TEMiN EDER 

............................................ 

DEMiZ BANK 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Bankamız ihtiyacı için pazarlıkla muhtelif tipte 36 adet ba.tıkül 
satın alınacaktır. Pazarlık 20 mayıs 1938 cuma günü saat on be§te 
Denizbank Materyel <1airesinde yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin hergün müracaat ede-

• bilecekleri. •--------.. 

meyvalann özlerin - / 

den yapılmıı bir bari 
kal sanattir. Avrupa 
ve bilhassa İngiliz 
meyva tuzlarından 1 

daha yüksek olduğu 
katiyetle sabittir. Bu 
na rağınen Avrupa 
meyva özlerinden 
beş misli daha ucuz
-dur. 

Ediniz. .......... ,-IZMIR PAMUK MENSUCATI•'\ 
r. A. ş. r AIAFINOAN 

HAŞAN MEYVA OZC yalnız bir türlü olup şekersizdir ve 

H ~AüroL u5··-mA~ N 
GAZOZ ÖZÜ 

LiMON • PORTAKAL • ÇİLEK - MANDALINA - ACAÇ 
ÇiLECi - ANANAS • FRENK OZOMO • SINALKO -

ŞEFi" ALI - MUZ - KAYISI - ARMUD 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak laZ1mdır. 

NEVROZIN aoğuk algmhiının fena akıbetler doğunnume 
mini olmakla beraber bütün ıshrablan da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
lmıine dikkat, takliJlerinJen •akınınız, ve NeıJrozin yerine 

btqlıa bir marka vmrler•e ,uIJetle reJJeJinİ.%. 

Otedenberi aağlamlıtile tamnmıı ve hallumuın rajbetlnl 
Kazanmq olan mamulltımız 

KAIOT BEZLERiNiN 
Son tenzil&t.lı fiyatlan .,aiıda ıöeterihniftir : 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 717 Kr. 
4 ,. ,. " 75 " ,. ,. .. 655 " 
5 ,,. ,. Değirmenli 90 ,, ,. ,. ,. 832 ,. 
5 ,. ,. " 85 " ,. ,. ,. 798 .. 
8" "Geyikli 85,, " " " 800,, 
8 " " " 75 ,. .. ,, ,, 730 " 
9 ,. ,, Tayyareli 85 ,, ,. ,. ,. 732 ,. 

9 " .. .. 75 " " "' .. 670 ,. 
11 ,. ,. Köpekli 85 ,. ,. ,. ., 722 " 

1 

1 - Satışımız Izmirde fabrika da teslim ve peffndir. 2 - Yutan-

nevilerinde olup şekerlidir. 'Ve meyvalann özlerinden yapılmıştır. BA
SAN MEYV A 0Ztl''nün bütün evsafına malik olmakla beraber mide ve 
barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 

ı daki satıı fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Amballj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına 10 2 zam edilmek 
suretile fabrikada teslim asgari o !arak bir top satıı yapılır. 4 - ta-

·----------------------... ı~~~sa~m~~:~caM~rdaM~~~~~m~12~~~ ~ dadır. .. ................ ,~ 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibigayet lezzetli olup evlerde ve Av
rupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kulla
nılır. İngiliz ve İtalyan terbetlerine taınamile benzer ve onlardan daha 
yüksek evsafa maliktir. 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir 
mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka HASAN GAZOZ ÖZÜ 

içiniz. Şifesj kavanoz halinde 25 • 40 • 60 - 100 kuruJtur. 

GRiP • NEZLE 
BAŞ • DIŞ 

ROMATiZMA 
Bütün ağnlan 

derhal 

MAKAS GiBi 

Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulibmızı görmeden ÇATAL KAŞIK 
Ye llÇAK takımlannızı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itlharile 
A vrupa.ıuu.kiıulcu dc:dıca .rüko.ı.l • ..-. J.- ..J., 

fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Toptan sabt yeri: T ahtakale caddeai No. 51 

................... ~ ................... ... 
Saç bakımı, güzelliğin en birinci f&rlıdır. 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir lliçtır. 

lflllm .............................. , 

-=·~. ~ ... ft iNI.,._,._. 
dan mütevelli$ı .. DCılarum. w.ı•• 
8ertlikleri w tlflnanhk flkl1etlert
nizi U R l N A L ile ıeçirinlz . 

URINAL 
Vücutte toplanan uld Orlk w ak· 
salat ıfbl maddeleri eritir, kanı te

mizler, lezzeti bot. alınmam kolay 

dır. Yemeklerden 10nra yarım bar 

dak iRi i~de alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOOLU - tsTANBUL 

keser. eczanelerde 

' 1 lik ve 12 lik •ı~----..-..-----ODEON 
Plik Fabrikasının yeni artisti 

ambalGilannı 

arayınız. 

Taklitlerinden 

Sakmmız. 

SEFALIN 
ismine dikkat 

ediniz. 

Bayan 1 F A K A T 'in 
Yeni okuduğu plaklar 

Nr. 270221 -
Nr. 270222 -

Beni sana bağlıyan 
Benim olsan (Yasemin) 

Mihnetle geçen 
Çözmek elinde dctil 

BESTEKAR: SADETT iN KAYNAK 
Sahşa çıkanlan ve c:ok kıymetli eserleri havi olan bu plaklar dd-

.. ______ • den tavsiyeye şayandır. • 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABlllCA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi ........ 
latanbul, Rızapqa yokuıu No. 66, Tel. 23407 

Orman Koruma Genel Komutanlığından : 
1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 10000 a

det çift kundura kapalı zarf usuliyle ihalesi 27-5-938 Cuma günü saat 15 
de Ankarada Yenlşehirde Komutanlık binasındaki satınalma komisyonun -'P""'"---------------------- da yapılacaktır. 

lstanbul Yll'1yeti Ziraat Müdürlüğünden : 2 - Muhammen bedeli 44000 lira, muvakkat terr9natı 3300 lira. 
Şehır dahilinde çoğalan kargalar la mucadele açılmıştır. Sahahleyin 3 - Şartnameler iki lira mukabilinde Satınalma Komisyonundan ab-

sekizden akşam güneı batmcaya kadar kargalara şehrin kalabalık olma- nabillr. 
dığı yerlerde tüfek atılabilecektir. Karga itlaf ederuere Ziraat Müdür - 4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mek
lüğüne getirecekleri beher karga bap için 10 kurut verileceği ilin o- tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 

lunur. (2701) ilin olunur. (2773) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 el Keılde: 11 • Haziran • 9J8 clecDr. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan baıka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liral.k iki 

adet mükafat vardır-. 

$imdiye kadar blalerce klılyl ze11ıl11 eden ba 
plyanıoya lıtlrak etmek ıuretlle ıla de talllalzl 
deneyiniz. 

lıtaabul Gü111riklerl Ba1111Udlrllğiiade• : 
Malt yılın bitimi dolayısile hesap larm kapatılması ve devredilmdl 

işlerini kolayla§tırmak üzere 31--5 ~8 tarihifte kadar alınıp ta o ta
rihe kadar red ve mahstıp muamele si yapı.lmamlf olan emanet ve depO" 
zitolann reci ve mahsubuna 13--8-938 tarihinden itibaren devam edflr 
cektir. 

Bu tedbirin 1--8 938 tarihinden 
tolara f{lmulü yoktur. (2777) 

-----
- ---


