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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
nım bırakmayınız. Tam eıerin fiyab 7 liradır. MAYIS 

1938 5 KURUS BAŞMUHARRiRi: ~HMET EMlN YALMAN 
TAN Matbaası 

ıı. . • 

Cenevrede Hatay Tehlike Atlatıldı 
Tezimiz Kabul Edildi Çekoslovakya. Belediye Seçimi 
Sünni Türk Diye Bir Cemaat Yoktur TamBirSükiinetlçinde Yapıldı 

Hatay Komisyonu Tarafından Ahnan Bu 
Haksız ve Budalaca Karar Nakzedildi 

Çek-Macar Hududu Açıldı. Rumanya, Çek Hududuna 
Asker Tahşit Etmiş Olduğu Rivayetini Tekzip Ediyor 

---o,---

Varsova Prag'dan 
izahat istedi 

içinde cereyan etmiştir. Bohemyada 
63 Çek ve 32 Alman kamununda, Si
lezyada ve Moravyadsında 34 Çek ve 
16 Alınan kamununda ve Slovakya
da da 31 kamunda seçim yapılmıştır. 

-
Neler 
Yapmıya 
Mahkumuz? 

~lımet Emin YALMAN 

D ün Trak vapuru ilk yolcu
luğunu yapb. iki, üç yüz 

ki,ilik bir misafir kafilesini Mu
danyaya götürdü ve getirdi. 

Bu yolculukta bulunanlar, çok 
tnemnun ve hayran kaldılar. 
1' rak, yaman vapur, güzel va
ı>ur •.• Sakin ve rahat bir giditi 
•ar. Böyle bir vasıta ile Burıa 
&eyahatinin deniz kılllllDI ya~ 
bMlık büyük bir zevk ..• 

Koyun dolu vapurların birer köşe. 
sine sığınarak pislik içinde, işkence 
halinde bu yolu yaptığımız ve Trakın 
iki buçuk saatte gittiği yolu beş sa
atte ,gittiğimiz günlerdenberi çok se 
rıeler geçmemiştir. Hala da Denizyol
larımızın bazı hatlanndm seyahat 
V-• ........ )"' .......... ucuuecek olçuıercıen 
Çok yükselmemiştir. 
Şimdi birdenbire kendimizi bu yol 

da bir hatta ait ideal ölçülere uy
gun, süratli bir vapurda buluyoruz. 
llakıyoruz: Bu güzel vapur bizim 
bayrağımızı taşıyor, daha fazlası 
\ı'ar: Trak adlı vapur bizim için ya
Pılınış ... 

Biz eskiden ancak başkalannın es 
kilerini giyebilen zavallı kimselere 
benziyorduk. Bir vapurun bizim bay 
rağımızı taşıyabilmesi için başkala
rının onu eskitmesine, çürütmesine 
lüzum vardı. Ecnebi bir millet: "bu 
Vapur çok eski, çok çürük, çok ya
vaş ... Bunun içinde biz kendi vatan
daşlarımızın seyahat etmesine emni
Yet edemeyiz.,, diye bir hüküm ve
rerek bir vapuru çürüğe çıkardığı za 
rnan biz ortaya çıkıyorduk. Düzgün
lü bir şekilde karşımıza çıkarılan ih
tiyar vapuru kendimize layik görü
Yor, buna bayrağımızı dikiyor, ölü, 
ÇÜrük vapuru ikinci bir hayata ka
vuşturuyorduk. Bir takım vapurları
mız ecnebi bir limana gittiği zaman 
Yolcu almasına müsaade edi1miyor
du, (Loyd) bunun içindeki eşyayı si
gorta etmiye razı olmuyor, "bu va -
Pur tabii ömrünü bitirmiş,, diyordu. 
Biz, bu hareketlerin delalet ettiği 
hakaret manasını duyamıyorduk. fi
Ziilem.iyorduk. Çünkü hayatımızın 
bütün çarkları ona göre kurulmuş -
hı. Başka memleketlerin kullanıp 
kullanıp attığı vapur, bu çerçeveye 
hiç te aykırı kalmıyordu. 

D ün (Trak) vapurunu derhal 
benimsedik. Bugünkü taze ve 

Yeni ruhumuza göre; sırf bizim için 
Yapılan bu güzel vapuru kendimize 
Çok layik bulduk. Denizbank gibi 
hıodern bir teşekkül tarafından ida
reye başlanan Türk denizciliğinin es 
ki (İdarei mahsusa) nın delalet ettiği 
geri ve küflü alemden nekadar uzak 
Ve ileri olduğunu ölçmiye bir vesile 
bulduk. 

Falih Rıfkı Atay, bir, iki gün ev -
\'el Ankarada başka bir münasebet
le güzel bir söz söyledi. Dedi ki: 
"A ramızda doğan yeni yeni ihtiyaç-
lar bizirh için birer mahkumiyet ka
ra~dır. İstihsallerimiri çoğaltmıya, 
-.ım servet seviyemizi yükseltmiye, 

[Arka!l: Say!a 4, sütun 4 de) 

Hatayda Silahlı Tedhiş Devam ~diyor. Tah
rikçiler: "Türk Kanını içmek Helaldır .. Diye 
Halkı, Türklere Karşı Kitale Teşvik Ediyorlar 
Cenevre, 22 (A.A. ) - Türki

yenin talebi üzerine, Sünni Türk
ler meaeleıinde kati karar ver
mek makaadile toplanan Millet
ler Cemiyeti Konseyi komitesi, 

Hate.Y Enternasyonal Komisyo
nu taraf mdan alınan kararı nak· 
zetmit ve Türkiye tezine muva
fık olarak hiç.bir Sünni Türkün 
diğer herhngi bir cemaat seçim 
liate.1ne yazılamıyacağını karar 
albna almittır. 

Antakyacla tescil baflıyor 

Antakya, 21 (A.A) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Prag, 22 (Hususi) - Bütün dünya 
tarafından heyecanla beklenen, Çe
koslovakyanın belediye intihabı gü
nü olan bugün, sükun içinde geçmiş
tir. 

Seçimlerin ilk kısmında, bu gece 
neşredilen neticdere göre, Südet Al 
manlarını alakadar eden yerlerde a
şağıdaki vaziyet meydana çıkmış

tır: 

33 Kamunda Alman Südet partisi 
84.132 rey almıştır. Sosyalist partisi 
ne 10.768, komünist partisine 4266 
ve Çeklere ise 17.892 rey verilmiştir. 

Südet menabiinden alınan haber
l~re göre, Alman Südet Partisi, 1935 
perlamento seçicilerine nazaran yüz
de 44.5 nisbetinde fazla rey elde et~ 
miştir. 

Pragda ve 177 kazada yapılan bele 
diye seçimleri de sükun ve intizam 

' 

Çek tayyarecileri 

Sükunet avdet ediyor 
Diplomatik mahfeller bugün dün• 

künden daha teskin edici malümat 
aldıkları için bu sabah Çekoslovak
ya hadiseleri hakkında daha nikbin 
davranmaktadırlar. 

Prag hükumetinin yeniden asker 
celbetmiyeceği, cağrılan sınıfların 

dahilde intizamı temin etmek maksa 
dıyle silah altına alındığı ve Berlin 
ile Prag arasında müşkülat zuhur 
ettiği tnkdirde Prag'ın bu mÜ§külatı 
uzlaşma ve hakemlik muahedesi ah
kamına tevfikan halletmek istiyece
ği tasrih edilmektedir. 
Heyecan uyanclıran bir makale 

Çeklerin iktısadiyat sahasındaki 

en büyük mütehassıslarından olan 
Jozef Masek, heyecan uyandırmış o
lan bir makalesinde Çekoslovakya
nın hali hazırda Birleşik Amerikada 
meri olan hükumet sistemini kabul 

[Arkası : Sayfa 10, sütun 3 de] 
Antakya şehrinde tes~il muamele 

sine 23 Mayısta dört büroda başla

nacaktır. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 2 de] 

Mahut Kont dö Martel 
bir mera.im anaaıncla 

11Trak .. Mudanyaya 
ilk Seferini Yaptı 

ı·=-~~ 
Gezintiler Yapıyor 
Mersin, ZZ (Hususi) - 'Cç gün 

denberi şehrimizde bulunan Bü 
yük Önder Atatürk, Mersine \ 'e 

Mersinlilere eşsiz bayram gün· 
leri yaşatmaktadır. 

Misafir Harbiye Nazırı 
1 Bugün İzmire Varacak 

Bir Atide 

Trak vapuru Mudanya iskelesinde ve vapurun ilk seferinde bulunan 
davetlilerden bir kısım •• 

Denizbankın yeni vapuru Trak, 
ilk seferini, dün hususi mahiyette 
olmak üzere Mudanyaya yapmıştır. 
Vapurun bu ilk seferinde Vali Mua
vini Hüdai Karataban, Belediye Reis 
Muavini Rauf Demirtaş, Donanma 
Komutanı Amiral Şükür Okan, De
nizbank Umumi Müdürü Yusuf Ziya 
Öniş ve Denizbank erkanı, İktısat 
Vekaleti Müdürleri, Üniversite Rek
törü ve Dekanları, Kordiplomatik 
mensupları, Şirketi Hayriye erkanı 
ve gazeteciler davetli olarak bulun
muşlardır. 

Trak 8.40 da rıhtıma biriken hal
kın alkışları arasında Mudanyaya 
hareket etmiştir. Mudanyaya kadar 
seyah erinden, ve denizin 

müsaadesiyle çok güzel geçmiştir. 
Trak bu arada Mudanya seferini yap 
mak~a olan Ülgen vapurunu Marma
rada yakalamış. ve onu geçerek çok 
arkada bırakmıştır. 

Bayraklar ve defne dalları ile süs
lenen Mudanya ıskelesinde toplanan 
halkın tezahüratı arasında Trak is
keleye yanaşmıştır. 

Davetlileri Mudanya iskelesinde 
mülki ve askeri erkan ile Mudanya 
Belediye Reisi karşılamışlar· ve da
vetliler otobüslerle Bursaya hareket 
etmişlerdir. 

Bursada, Çelik Palasta, saat birde 
davetlilere bir öğle yemeği verilmiş
tir. Neşeli bir hava içinde geçen ye

[Arkası: Sayfa 4, sütun 1 de} 

Onun Mersin sokaklarında her 
görünüşü, halk tarafandan yeni 
ve biribirinden üstün tezahürler 
yapmasına vesile olmaktadır. 

Büyük Şef diin ak§am Silifke 
yolunda yaptıkları otomobil ge 
zintisinde Viranşehir harabele
rini 2'CZmişler ve orada tarihl 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Avdetlerinde yolda rastladık 

ları köylülerle hasbihallerde bu 
lunarak kendilerine iltifat et -
mişlcrdir. Gidiş ve gelişleri Mer 
ııin ve civar köyler halkının coş 
kun ve candan tezahüratına ve
sile olmuştur. 

Atatürk bugün Cdün) öğleden 
sonra yine otomobille şehirde 

bir tur yaptıktan sonra, Deniz. 

parktan motöslerine binerek bir 1 
müddet te deniz gezintisi yap -
mışlar ve sonra konaklarına dön 
müşlerdir. . ......-....-.~· 

Dost General Dün Eski· 
ıehirde Hararetle Kar· 
ıllandı ve Şehirde Bir 

Gezinti Yaptı 

General Mariç Kayıeriye giclerken trende Milli Müdalaa 
Vekilimiz Kazım Ozalpla görÜfÜTlerken [Arkası: Sayfa ıo, sütun 2 de] 

Dünkü Spor Hareketleri 

Dün yapılan müsabakalarda Galata 
saray Alsancağı 3-2, Ankarada altı
lar muhteliti Muhafızgücllnü 4-0 yen 
dl. Bu maçlara ve diler spor hareket 
letıne alt yazılarımız 8 mcı sayfamız 

~ dadır. Yukarıdaki resim Galatasa -
- ray - Alsancak maçından bir satha- ~ 
- yı göstermektedir. ~ 

'"'""""'"',.....~"""-"'-~'" 
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Muvaff akıyetlerimize 
Lister Hiddetleniyor 
Arkadaşlarımız çalışmıya devam 

ediyorlardı. 

İkinci muvaffakıyet haber ve 
vesikasını da birinciden üç 
gün sonra gönderdiler. Bu 
defa da bakkal Todorinin a
damlarından kor Yorgi, Çengelkö
yüne inerken, Sait Halim Paşa ko
rusile Çekmeköyü arasında yaka
lanmıştı. Kör Yorgiye icap eden 
ceza verildi. Üzerinde çıkan mek
tup Çengelköyünde oturan hür -
metlu papaz efendilerden birinin, 
din ve ahret işlerinden başka bak
kal Todorinin kanlı çetelerine ya
taklık ve casusluk ettiğini bize öğ
retmişti. Bakınız papaz efendinin 
marifetine: 

Çengelköyünde, Yenimahall~e, 
kireç ocaklarında tüccar yazıcıla . 
rından Teodosun bir bostanı "ar
dır. Bu adam bostandaki incirleri 
toptan olarak Şebin Karahisarlı 
l\.Iahmut çavuş ve Mevlüt adların
da iki Türke satmış ve parasını al
mıştır. İncirlerini Türklere verdi
ği için Teodosa kızacak ve düsman 
olacak kadar gözlerini hırs v.e in
tikam bürüyen yerlilerden bir ka
çı Teodostan intikam almayı dü
şünmüşlerdir. Teodosa Türk dost 
ve taraftarlığı damgası vurmu5lar
dır. Mahmut çavuş ile Mevlüdun 
da çok zengin olduklarını ve mil
li kuvvetlere taraftar bulundukla
rını papaz efendiye anlatmışlar -
dır. O da bunların toptan icapları
na bakılmak üzere Şile bakkalı To
doriye bir mektup yazmıştır. 

Todori mektubunda bu işe dilc
katlerini celbetmesinden dolayı pa
pazı takdir ediyor, bu iş hakkında 
keşif yapmak için kör Yorgiyi ı.{ÖH 
derdiğini yazıyor. Pek yakında ü
çünün de dağa ko.ldırılacağını müj
deliyor. 

Bu mektubu da Esat Beye ver • 
dim. Çengelköyündeki bostandn in
cirlerini satmıya uğraşan Mahmut. 
çavuş ile Mevluda Esat Beyin em
rile Sadık efendiyi gönderdim. Ken 
dilerine yaklaşan tehlikeyi bil -
dirdim. Bunlar da bellerindeki ta
bancaları göstererek: 

- Beyim, demişler. Gelecek1eri 
varsa görecekleri de vardır. Biz 
bunları dostlar için taşımıyoruz. 

Ne çare ki, kendilerine yaptığı
mız ihtardan bir ay sonra bu a
damlar da Rum çeteleri tarafında11 
dağa kaldırıldılar. Hayatlarını zor
lukla kurtarabildiler. Fakat gü • 
vendikleri tabancalarla değil, tit· 
riye titriye kem~rlerden söküp çı
kardıkları yüz onar adet san al -
tınlar la ... 

gilizlere hizmetini öğrenen Şile 

Türklerinin ve hele belediye reisi 
Alinin müracaatları üzerine İstan
buldan gönderilen Lazlar bu işleri 
yapmışlardır. Hadiselerin vukuun
dan birkaç gün evvel, kereste bıç· 
kıcısı oldukları söylenilen bazı Laz 
ların Dudullu ve Çekmeköyü cı
varlarında görülmesile bu cihet aıı 
laşılmıştır. Lazların tutulması ve 
hadisenin tekrarlanmaması için bii. 
tün köylere gizli adamlar konul -
muştur. Şüpheli adamların takip -
leri için Kısıklı kapı kırakolunda 
gizli' memurlar. verilmiştir. Tel ör
gü hattındaki gece nöbetçi ve dev
riyelerinin miktarları artırılmı'jtır. 
Bundan sonra kuriyelerini Beyko
za göndermesi de Şilede Todoriye 
bildirilmiştir.,, 

Bu raporun gizli hizmetler grtt
puna verildiği tarihten on ,iki gün 
sonra küçük müfrezemizi yine giz
li savaşa çıkardık. Bu defa Tom -
ruk ağ~ı. Çakal dağı, ve Kandilli 
gerilerinden A lemdağına geçirdik. 
Bu sefer de köylere uğramamak 

ve hatta civarlarından bile geçmE>
mek ve kimseye görünmemek sek
li tatbik edileceği için yanlann'\ 
bir merkep ile on günlük yiyecek 
verdik. Arkadaşlar Şilenin yakın 
larına kadar sokuldular, günlerce 
muhtelif yolları bekleyip gözledi
ler. Fakat talih, bu defa güler yü· 
zünü sakladı. Bu talihsizlik bir 
hafta süren iki yeni teşebbüste de 
devam etti. Arkadaşlarım hep eli 
boş ve mahzun döndüler. 

Dördüncü çıkışları kendilerini dE> 
bizi de güldürdü. Bu defa turnayı 
gözünden vurdular. Alemdar kö
yü civarındaki korulardan geçen 
kömürcü yollarından birinin kena
rında dinlenen ve Yeniköylü Ts -

tavri olduğu sonradan anlaşılan bir 
şeriri yakaladılar. Üzerini araş -
tırdılar, bir şey bulamadılar. Ya· 
kalanan adam, adının Pandeli ol
duğunu ve Anadoluhisarında, bah 
çıvanlık yaptığını söylemişti. İnan

madılar, tekrar aradılar. yine bır 
şey bulamadılar. Z. Bey, bu şerirh 
halinden, telaşından şüpheli bir a. 
dam olduğunu anlamıştı. Bu defa 
da kasketini, ceket ve yeleğinin as
tarlarına kadar söktüler. Biribiri 
üzerine sardığı kuşakları çözdüler. 
Yine bir şey çıkmadı. Herifin ha
in gülüşleri Z. Beyi fena halde -si
nir lendirmiş ve şüphesini artır -
mıştı. Herifi çırçıplak soydurmuş 
ve bir don ile bıraktırmıştı. Bütün 
çamaşırları didik dikik edilmiştı. 

Yine bir şey yok .. 
(Devamı var) 

Arkadaşlarımız, bu iki muvaffa. 
kıyetli işi başardıktan sonra izleri- ,-
ni kaybetmek ve biraz da istirahat MUTEFERR!K : 
etmek i,çin evlerine ve işlerine çe. 
kildiler. Dahiliye Vekili Dün 

Bir hafta içinde yapılan bu iki va 
kayı Lister, pek çabuk haber al- Ankaraya Döndü 
dı. Hainlere ibret olmak üzere ~ile Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
li Yorginin cesedinin göğsüne hır S k t . Ş "k .. K d" k k' 
k

• _ . _ . .. . e re erı u ru aya, un a sam ı 

agıt ıgnelenmış, yol uzerınde bı. I k 1 A k h k t ·t · 
İ . .. . e spres e n araya are e e mış-

rakılmıştt. ngilız suvarı devriyez! t' 
ır. 

POLISTE: .. 

Çekmece Yolun
da Bir Araba 
Kazası Oldu 
Ramiste Cuma mahallesinde 19 

numaralı evde oturan Osman oğlu 
Ahmet isminde biri, tek beygirli 
yük arabasıyle Çekmeceye giderken, 
araba yolun kenarındaki çukura yu
varlanmış, muhtelif yerlerinden ya~ 
ralanan Ahmet Gureba hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Bir Kız Çocuğu Çiynendi 
Beyoğlunda Yeniçarşıdan geçmek 

te olan 314 numaralı motosiklet, 8 
yaşında Eliz ismınde bir kıza.çarpa
rak ayağından yaralamıştır. Hadise
den sonra kaçan motosilclet sahibi a
ranmaktadır. . , 

Arkadaşını Yarahyan 
Çocuk 

Arnavutköyünde oturan 8 yaşla
rında Koço, oyun yüzünden çıkan 

kavga neticesinde Viktorya isminde 
bir kızı taşla başından yaralamıştır. 

Viktorya Şişli Çocuk hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmış

tır. 

Bir Sinemada Filmler 
Tutuştu 

Evvelki gece Büyükada İskele ga
zinosunda sinema gösterilirken film
ler tutuşmuş, 500 metre kadar film 
yandıktan sonra sirayete meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

-<>---
Ayayama Çiftliği 

Sa+.n Alınıyor 
Meşhur Ayazma Çiftliğinin 80,uOO 

liraya satın alınması k:ırarlaşmış ve 
bu hususta icap eden tahsisat Istan
bul vilayetine gönderilmiştir. 

Çiftliğin henüz ne şekilde kullmıı
lacağı belli olmamakla beraber Hal-
kalı Ziraat Mektebinin buraya nak
li düşünülmektedir. Çiftlik, Ziraat 
Vekaletince daha ziyad~ ıslah edile
rek bir nümune çiftliği haline' soku
lacaktır. ' 

Şirket Vapurlarında 
Radyo 

Şirketi Hayriye yazın gelmesi do
layısiyle vapurlara radyo tertibatı 
yapmıya başlamıştır. 71 numaralı 

vapurun radyosu konulmuştur. Şir
keti Hayriye, Anadolu sahilinde ala
turka, karşı sahilde de alafranga plak 
çaldıracaktır. 

-

de bunu buldu. Lister, derhal iki D h'l· V k'l· · H d 
b "lük' .. . . hk'k. a ı ıye e ı ımız, ay arpaşa 

o suvari ile ışı ta ı e ve ya- 15• tas d İ t b 1 V ı· · E · 
Ankarada Açılan Sergi: 

. yonun a s an u a ısı, mnı-
panlan takibe çıktı. Bır hafta ci- yet Mu-d" .. b' k t t f .. uru ve ırço zeva ara ın-
var koyleri, araziyi araştırdı. Or- dan uğurlanmı tır. 

, manları taradı. Nihayet ümidıni ş 
ke.sti ve Kadıköyüne döndü. Maltepe • Kartal 

Listerin bu muvaffakıyetsizllğ~ 
canı sıkıldı. Emri altında bulunan Asfalt yolu . 
Çerkezlerden İzmitli K. i Dudullu-

Maltepe - Kartal asfalt yolu in-
ya, Sapancalı H. yı Çekmeköyüne, şaati 40 bin küsur liraya bir müte-
Sapancalı Kyıcı A. yi Sarıgaziye ve ahhide ihale olunmuştur. inşaat ha
Hendekli M.i Sultan çiftliğine gözcü zırlıkları tamamlanmış olduğundan 
koydu. Her birine de ikişer y.ır - çalışılmağa başlanmıştır. Yol sonba
dımcı verdi. Bunlara, bulunacak- hara kadar tamo.men bitirilmiş ola
ları köylere gelen veya civardan caktır. 
geçen yabancılan çevirmek, hiıvi
yetlerini öğrenmek ve şüphe ettiJ;:
leri kimseleri tevki! etmek vaı;ife 
ve salahiyetini verdi. 

Lister, bu hadiselerin vukuun • 
dan sonra, yaptığı tahkikatın neti
cesini ve aldığı tedbirleri gizli hiz 
metler grupu kumandanlığına yaz
dı. M. A. de bütün bu yazılanlan 
bize bildirdi. Listerin bu işteki ka
naat ve mütaleası şudur: 

"Bu vakalan yapanlar köylüler 
değildir. Todorinin vaziyetini ve İn 

Yeni Adliye Sarayı 
lnıaatına Haıırhk 

Umumi hapisanenin kıyılma işi, 
haziranın, üçünde münakasa sureti
le bir müteahhide devredilecektir. 

Bu zamana kadar, hapisanede son 
kalan mahkumların da diğer hapisa
nelere nakli işi tamamlanmış ola -
$aktır. 

Hazırlanan inşaat projesi tasdik e
dilmek üzere Nafia Vekaletine gön
derilmiştir. 

Dün, Ankarada kız enstitüleri 

ve sanat mektepleri sergisinin, 

Başvekille diğer vekillerin huzu

ru ile açıldıiuıı bildirmiştik. Re
simlerde bu güzel ser(İnin açıl· 

masından muhtelif intıbalan ıö

riiyorsunuz. 

Beş Yılda Yapılacak 
En Mühim imar 

işleri T esbit Ediliyor 
Imar planının tatbik tarzı etrafın- kadar imar işinin ilk beş yılda ya

daki hazırlıklar ilerliyor. Şimdi ya- pılacak kısımları ayrılmış olduğun

pılan iş, ilk beş yılda yapılacak en dan şimdi bu işlerin yapılması için 
mühim imar işlerini ayırmak, bun - ne kadar paraya ihtiyaç olduğu tet
ların tatbikat ve tafsilat projelerini kik ve tespit edilmektedir. Bu da 
yaparak haziranda fiiliyata geçmek- bittikten sonra rapor, proje hükume 
tir. te arzedilecektir. 

Bugüne kadar tespit cdi!en vazi- Müstakbel şehir planı tatbik mev-
yet şudur: kiine konulduktan sonra Maçka -

938 mali yılında hisarlar arasın. -• Beşiktaş - Mecidiyeköyü arasında· 
daki binalar kaldırılacak, ve bun - ki geniş vadinin ve bu vadiye bakan 
lar tamamile meydana çıkarılacak, sırt ve yamaçların yepyeni ve mo -
hisarların etrafı tarh ve tanzim edi- dern bir şekle sokulması kararl~tı-
lecektir. rılmıştır. 

Meşhur dcnizdmiz Barbarosun Bu arada bu vadide geniş park -
türbesinin etrafının açılması ve bu lar ve spor yerleri meydana getiri
türbe civarının asri bir meydan ha- lecek, yamaçlarda villa tarzında say
line getirilmesi için evvelce hazırla- fiyelik binalar inşasına müsaade e -
nan mevzii proje tatbik sahasına ko- dilecek, sırtlara da büyük binalar 
nulacaktır. yaptırtılacaktır. 

Gazi köprüsünden Taksime giden Bu sahadaki bostanlar kaldmıla -
ve üçe ayrılan yolun ilk kısmı is - cağı için vadi, yeşil, iyi kokulu ve iyi 
timlak edilecek ve yol açılacaktır. Bu havalı bir yer halini alacaktır. 
yol, Köprü - Şişane arasıdır. 

Yolun 2 nci Şişane - lngiliz se- MAARİFTE: 
fareti ve 3 üncü Sefaret - Taksim • 
kısımları 939 ve 940 yıllarında· yapı
lacaktır. 

Barbarosa ait mevzii projenin ta
mamile tatbik edilmesi işi de 941 de 
sonra erecektir. Binaenaleyh bu pro
je üç seneye taksim edilerek parça 
parça tahakkuk ettirilecektir. 
939 mali yılında stadyom ve koşu ye 

ri yapılmaya . başlanacak, Karaköy 
ve Sultanahmet meydanları~un ve 
Karaköy - Azapkapı yolunun açıl -
malarına başlanacaktır. 

Bunlara ait tatbikat. projeleri 6 
.. y ls:ınde hazırlanacak ve 939 da 
başlanacak bu işler üç müsavi kısma 
ayrılarak 942 de tamamlanacaktır. 

Ayni zamanda Eminönü - Unka -
panı yolunun da açılmasına 939 da 
başlanacak, fakat bu yol ayni yıl 
içinde projeye göre açılmış olacak -
tır. 

940 ta ise Beyazıt - Aksaray, Şeh 
zadebaşı - Yenikapı, Eminönü -
Beyazıt, Topkapı - Aksaray ve E • 
minönü - Sultanahmet yollarının a
çılmalarına başlanacak, bunlar da 
yine üçe ayrılacak ve 943 te tamam
lanacaktır. ' . Bu suretle 938 den 943 nihayetıne 

.. .,,. 

Ortamektep Muallimli

ği için imtihan Açıhyor 
Gittikçe genişliyen ortamektep 

kadrolarındaki muallim ihtiyacını 

karşılıyabilmek için Maarif Vekaleti 
yeni tedbirler almaktadır. 

Vekaletin bu sene, Ankara Gazi 
Terbiye Enstitüsünde muallim mek
tebi mezunlarına mahsus imtihan i
çln yapıla nmüracatları kafi görme-
miş ve 15 haziranda !stanbulda da bir 
imtihan açmağa karar vermiştir. lm 
tihanın 1 eyliılde İstanbul Universi
tesi konferans salpnunda başlaması 
kararlaşmıştır. 

İJ1-1Lllıc:a.u.la.J., t.U.L1'.';r\.o, tca.a. .11. .... ... b--• 
ya, riyaziye, tabiiye ve lisan mual -
limlikleri içindir. 

lmtsanlara dört, beş, altı sınıflı 

muallim mekteplerinden çıkıp iki se 
ne ilk okul muallimliği yapan ve or
tamektep muallimliği yapmak şera
itini haiz olanlar girebileceklerdir. 
Neticede kazananlar, evvela ortamek 
teplere muallim vekili olarak tayin 
olunacaklar, sonra gösterecekleri li
yakate göre terfi edeceklerdir. 

ORGOPTE: 

Arpacık Soğanı Ekimi 

Gittikçe Artıyor 
Urküp, (TAN) - Karain köyün -

de çıkan ve burada "Kıska" denilen 
arpacık soğan son zamanlarda lstan
bulda çok rağbet bulmuştur. Diğer 
köylerde de ayni ayarda arpacık so
ğan yetiştirilmektedir. 

Bu mahsulden bir sene içinde ka -
zamlZda on beş bin kilo sarfedilmek
te; Istanbul, Adana, Mersin, Kayse
ri ve Sıvasa yapılan ihracatı ta 75 
bin kiloyu bulmaktadır. 

Hariçten gelen müşteriler, tarla -
dan sökülür sökülmez mahsulü alıp 
götürmektedirler. 

Boğaziçi imar Olunuyor 

..................................................... i 

i Ankaradan 1 
5 Telefon ve Telgrafla i :........ ········· 
Ankara Tıp Fakültesi 

Binası 
Ankara, (TAN Muhabirinden) -

Ankarada inşası kararlaşan Tıp Fa
kültesi binasının· avanprojeleri ha
zırlanmıştır. Fakülte binasile, fakül
teye alakalı enstitülerin inşa ve teç· 
hizi için 8,5 milyon lira sarfı lazılll 

gelmektedir. 

Ordu Dahili Hizmet 
Kanununda Değişiklik 

Ankara, (TAN) - 2771 sayılı ordu 
dahili hizmet kanununun ikinci mad 
desini değiştiren kanun, neşredile

rek meriyete girmiştir. Yeni şekle 

göre, orduda rütbe sırası şöyledir: 
Erbaşlar: Onbaşı, çavuş, üstçavuş, 

başçavuş. 

Assubaylar: Asteğmen, teğmen, 

üstteğmen, yüzbaşı. 

Üstsubaylar: Binbaşı, yarbay, Al· 
bay. 

Generaller: Tuğgeneral, Tümge
neral, Korgeneral, Orgeneral, Mare
şal. 

Amiraller: Tuğwuiral, Tümami
ral, Koramiral, Oramiral, Büyüka· 
mir al.. 

Bu suretle orduda yarsubay ismi 
kaldırılmıştır. Bundan böyle yarsu
baylara asteğmen denecektir. 

Kömür Sarfıyahnda 
Tasarruf 

Ankara, (TAN Muhabirinden) -
Devlet Demiryollan idaresi, kömür 
sarfiyatında tasarruf etmek maksa
dıyl~ yeni bir takım kararlar almış
tır. 

Makinist ve ı:ıteşçilere kömür sar
fiyatında yapacakları tasarruf nis
betinde primler dağıtılması alınan 

kararlar arasındadır. 
Tasarrufun daha başka ne sistem 

ve şekiller dahilinde temin olunaca
ğı ve primlerin ne suretle tahakkuk 
ve tevzi ettirileceğine dair bir tali
matname hazırlanmaktadır. 

Ay Başında 1600 
Göçmen Geliyor 

Ankara, 22 (Tan Muhabirinden)
Bu yıl ·içinde getirilecek muhallile
re ait, iskan umum müdürlüğü ±ara· 

, __ ,,..-•..J 

tamamlanmıştır. r • 
Ay sonunda Köstenceden gelecek 

olan ilk kafile, 1600 kişiliktir. Prog
rama göre, bu sene Bulgaristandan 
muhacir getirilmiyecek, yalnız Ru
manyadan 10 bin göçmen gelecektir. 

Düyunu Umumiye 
Müzakereleri 

Ankara, 22 (Tan Muhabirinden)
Osmanlı İmparatorluğunun taksime 
uğramış Düyunu Umumiye meclisi 
ile, hükumetimizin memur ettiği tek 
nik bir heyet arasında yakında Pa· 
riste müzakerelere başlanacaktır. 

Müzakerelerin esası, taksitleri mu 
kavele mucibince dövizle ödenmesi 
lazım gelen kısmın da mal ile öden
mesi, olacaktır. 

MF.MLEKETTE~ 

Bir Katil Aslldı 
Bilecik, (TAN) - Balonm k5: 

yünden Mehmedi para mukabilinde 
öldürmekten suçlu Mesudiye köyfuı.. 
den Ahmet burada idam edilmiştir. 

Bilecik, (TAN) - 19 Mnyıs Bayra 
mı münasebetile yapılan idman ha
reketlerinden sonra, Söğüt ve Bile
cik klüpleri futbol takımları karşı
laşmıştır. Söğüt takımı, bire karşı 
iki sayı ile galip gelmiştir. 

Şehircilik mütehass:ışı Prost ta
rafından yapılan Istanbu1un imarı 

planı, Boğaziçinin bir çok köşeleri
ne yepyeni bir çehre vermektedir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
j 

23 Mayıs 1938 
PAZARTESi 

5 inci ;--·w .. ~~:~,~;-.. -·* ~:~~:-;n 

I 

Bu arada, Kabataşta bir meydan 
açılması ve oradaki tarihi havuzun 
bu meydana çıkanlması esasları da 
vardır. 

Ayrıca iskele yanında bir bahçe 
yapılacaktır. 
Diğer taraftan Şirketi Hayriye, 

Boğaziçine halkın rağbetini daha faz 
la artırmak için, imar hareketine 
yardıma karar vermiş ve bütün bu 
işleri üzerine almıştır. 

Bundan başka şirket, Kabataşta 
daha asri bir vapur iskelesi yaptır -
mayı da düşünmektedir. Bu arada, 
vaktile Balıkçılık Enstitüsüne tah -
sis edlimiş olan Baltalimanındaki bü 
yük binalar da şirketin yardımiyle 
bir otel haline getirilecektir. 

Arabt: 1357 Rumi \~~4 

Rebiiilevvel: 22 Mayıs: l O 
Güneş: 4.36 - ögıe: 12,10 1 
İkindi: 16.09 - Akşam: 19.26 
Yatsı : 21.19 - imsfik: 2.36 
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YURTI A HAVA V AZlYETl 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malumata göre, hava yurdun Trakya 
bölgesinde bulutlu, diğer bölgelerinde a
çık geçmiş, rüzgfirlar Trakya, Kocaeli ve 
Eıe mıntakalarile Raradenlzin garp kıyı
larında cenubi, diğer yerlerde fiimall isti
kametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava açık geçmiş, rüz
pr cenubu garblden 1-2 metre. hız.la es
miştir. 

Saat 14 te barometre 759,3 milimetre idi. 
Hararet en çok 25,0 ve eon az 12,0 santi
grat olarak kaydedilmiştir. 
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~[fN .. f 
s ~·· uçov'un Sukutundan 

Sonra 
YQı:Qn: Ömer Rıza DOCRUL 
L ıuı~~~Y de.rniryolu üzerinde 

lan S rnuhim bir stratejik mevki o
ku, uçav'ın sukutundan beri Japon 

'\'etlerinin hundan b'' ı 'Hank 
\'l h d oy e a-
llank e ef. sa~·acakları bildiriliyor. 
nıe kav, şınıdıki Çin hükiimetinin 

r ezid· s 
Japo 

1 
ır. uçovda muzaffer olan 

lal'l ~ arın llnnkava karşı yapacak
et areketin kolaylaştığını kabul 
rrı.r:'ek gerektir. Cünkü Suçov üç de-
ıryolu h t ~ 

Ponı a tının anahtarıdır. Ja-
lllaliar bu demoryolları sayesinde şi 
tıirı ~e cenubi Çindeki kuvvetleri
tetn·e ele vererek hareket etnıelerini 

tn edecekt' S ır. 

len ~ço~ ?11uharebesi hakkında veri
kar afstlata göre Japonlar bu-raya 

Şı büym- b' . laın LU\. ır hava kuvvetı hazır-
g .. ~ •şiar, Şehir gökyüzünden bomba 
"ı;an ~ 
dıın agına tutulmuş ve bu bombar-
.... 1 anlar Yüzünden 40,000 ev yıkıl
·•• ş ··ı 
71500 ° .. enlerle yaralananların sayısı 

J u geçmiştir. 
ede a~nla:r, şimdiye kadar harp ede 
tın ~ç. hedefe varmışlardır. Bunla

bırınc· . ş· ı· ç· . Ş ll ısı ıma ı ının antung, 
0
Pey Şan · Cih S · "l ~el . '. sı, ar, ve wyuan u. 

?ak~rını zaptetmekti. Bugün bu top
de/l'ın Yüzde 75 i Japonların elin-

ır. 

İltin · · şarı cısı: Çin milli hükt1metini 
ııo fhay ve Nankinden atmaktı. Ja
~ ar bu hedefi tahakkuk ettirmek 
't Unda geçen Ağustos ile İlkkanun 
~:Lnda 250,0000 asker feda etmiş
lı)> \'e N ankinde kendi emellerine 
g~ bi:r hükfunet kurmuşlardı. 

Çil>alıa sonra Şimali Çin ile Cenubi 
içirı arasındaki muvasaleyi temin 
bil " .. S~çova karşı hareket edilmiş ve 
d 11Suncü maksat ta son hafta için-
e tahakkuk etmiştir. 

le ~tından sonra yapılacak iş Çinli
il~ıı ilindi Çini, ve Hong Kong y olu " s·ı· teı 1 ah. tedarik etmelerine karşı 
~t~ektı. Bunu temin için Japon 
ıll'Jtalıları Cenubi Çin sahillerini ab
ie etmek üzere toplanmıştır. Di
'tlır taraftan Çinlilerin Sovyetlcr 

l'liği tarafnadan da silah tedarik 
~il • · A - • - -· ıçın Japon 
Q Vvetle:ri Şimalde Suiyang'dan 
llthe ·ı . lt·· ı erlemıye başlamışlardır. 
~tiin ~u. he~eflerin takibinden 
b11 at, Çınlılerı boyun cğmiye nıec
lel'l' etmektir. Fakat askeri müşahit-

e g" leli 0 re Japonların Hankava girme 
e~.de Çinlileri kolay kolay boyun 
Çiııı~Ye sevketmiyecektir. Çün kü 
li~ ıler Hankavda vaziyetlerinin teh 
da eye düştüğünü görürlerse oradan 
Ilı Çekilirler ve bu da Japon hatları-

11 u. . 
lı1ş zamasına ve tehlikelerle karşı-
"· ltlasına saik olur. ,. ,,. 
~inde: -P ilistinden gelen haberlere gö-
l)\ t re mandater hükfunet, hüku

e 1e .. d 1 l\l nıuca e e eden Arap çeteleri-
" kök•• .. k il) unu azımak için geniş tara-
~ arneliyatına girişmiştir. 

de rap çeteleri, Lond:ra gazetelerin
rı h" . 

ta •rı tarafından verilen malfuna-
lrÖre • • d ~ lık . ti h , arazının ag ve genış aske 

~Urı areketlere müsait olma.rnası yü
Jta den, alınan bütün bu tedbirlere 

l'şı 1 . h hiflc. ge mış, u yüzden mandater 
tıı Urnet, şüphelendiği her sahaya 

rı d .. k 
tıııı aınu uvvetler yerleştirmeyi 
ret "1afık görmi.iştür. Bu su.retle Arap 

e er· · 
tılrtı ının erzakşız kalmaları ve da-

lı aJarı umulmaktadır. 
t11s l.l Yarı daimi işgal kuvvetleri a
ha ında ınotörlü devriyeler daima 

rek t 
ti k e edecek ve her yerdeki aske-
lfe iil.lnıandanlar, hakimlik vazifesini 
tatı,· ı:erlerine alacak ve örfi idareyi 

l)~~ edeceklerdir. 

ltıi~.:~er t~raftan yol inşaatına ehem 
lıllcv· \'erılmekte ve askeri kıtalar 

"•Ye olunmaktadır. 
Ye ' I 

ltar rı en bu malumat ta Filist in 
lŞıklı" k tıı1~ gının olay kolay bastırıla-
acag" ın .. t . 

lı' ı gos erıyor. 
akat Y d . A • ı· aıta . arı aunı ışga m de\•amı 
sınd 

ltıirı a mesele de alakadarları tat 

~ırı Ş:~ceek s~.re.~te ha~lolunursa Ya
•le d k sulhunu tehdıt eden bir ga
~adan kalkmış olur. 
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INGILTERE 
Siyasi Temaslar 

Londra, 22 (A.A.) - Diplomatik 1 
mahf~llerde bu sabah Avrupanın va· 
ziyetinde bir değişiklik olmadığı ka
naati izhar edilmektedir. 

Bu sabah Lord Halifaks, Van Sit
tart'ın huzurunda Almanya sefiri 
Von Dirksen'i kabul etmiştir. 

Öğleye doğru Fransa maslahatgü
zarı Robeı:- Kambon hariciye nezare
tine gitmiştir. Matbuat ittihadı bü -
rosu tarafından bildirildiğine göre 
Lord Halifaks Sir J ohn Simon ile 
görüşmüştür. Hafta tatilini yarıda bı 
rakan Başvekil saat 12,30 dan biraz 
evvel Başvekalet dairesine gelmiş -
tir. 

iSPANYA 
Bir Şehir Bombalandı 

Alicante, 22 ( A.A.) - Saat dörde 
doğru asi tayyareleri şehri bombar -
dıman ederek hasarat ika etmişler -
dir. insanca zayiat yoktur •. 

ITALYA 

938 Nüfusu 
Roma, 22 (A.A.) - Yapılan he -

saplara göre 938 de İtalyanın nüfu -
su 43 milyon, 691 bin kişi olarak tes-
bit edilmiştir. -

FRANSA 
Bonenin Temasları 

Paris, 22 ( A.A.) - Bone, bu sa
bah Polonyanın Paris efçi.ri Lukasie
viç'i kabul etmiştir. Varşovadan ge
len elçi Bek ve diğer Polonya nazır
lariy le temas etmiştir. 

Meksikada 
ikinci Bir isyan 
Patlak Verdi · 

Asiler, Cümhurreisinin Evi 
Civarına Bombalar Attılar 

Meksika, 22 (A.A.) - Müdafaa 

Nezareti- tarafından neşredilen bir 

tebliğe göre, Rio Verdede Cedillist

lerle Federal süvari kıtaları arasın • 

da bir çarpışma vukubulmuştur. Iki 

saat süren bir muharebeden sonra 

Cedillistlerden iki kişi ölmüş, on beş 

kişi yaralanmış, 80 kişi de esir edil

miştir. 

Diğer cihetten bildirildiğine göre 

general Cedillo, taraftarlarından 18 

kişinin başına geçerek Alsalto'da bir 

karargah teşkil etmiştir. 

Federal kıtaların takriben 10.000 

kişiden mürekkep olduğu tahmin e -

dilmetkedir, 

Bir tayyare Sen-Lui'de Potosi'nin 

üzerinden uçarak şehre altı bomba 

ve halkı isyana davet eden General 

Cedillo'nun imzasını havi bir be -

yanname atmıştır. BombaJar hava 

meydanına ve Kardenas'ın şimdiki 

ikmetgahının yanına düşmüştür. 

Asiler yavaf yavcq 
teslim oluyorlar 

San-Lui-Potosi, 22 (A.A.) - Şe

hirde sükunet hüküm sürmektedir. 

Sokaklarda devriyeler gezmektedir. 

'I'ayyareler general Cedillo'nun çift
liği üzerinde dolaşmakta ve genera

lin taraftarlarının toplandıkları yer 

!eri keşfetmektedir. Kardenas karar 

gahını şehir civarındaki hususi ika
metgahında tesis etmiştir. 

Bir askeri şef beyanatta buluna -

rak demiştir ki: 

"CediJlistlerin silahlarının alınma 

sına normal bir şekilde devam edil

mektedir. Bu işler on beş gün kadar 

sürecektir. 

Federal kıtalar şehrin etrafında 

geniş bir kıskaç teşkil etmişlerdir. 

Cedillistler hiç m ukavemet etmemek Asri Mezarkhk 
l llot:ö .. k 
ıı._ tıih;u • (TAN) - Asri mezar -

?1111 b· . Yet tamamlanmıştır. Hazira
~arıı ~ •rın~e~. itibaren ölüler bu me-

te, muhasara edildiklerinin görür 
görmez teslim olmaktadırlar. 

ga gomulecektir. 

Cedillo Las Palomas'dan ayrılmış
tır. Şimdi taraftarlannın yanında 
bulunmaktadır.,, 

TAN 3 

lngiltere 
ve Türkiy e 

'> ı F. R. 'ATAY LEHiSTAN 
Bir .Bakışta · Dünya #ab~rl~ri 

Miron Varşovada 
Londradan bildirildiğine göre, 

Başbakanımız Celal Bayarın son Par 
ti grup toplantısında, Londra müza
kereleri hakkında beyanatı İngiliz 
gazeteleri tarafından tefsirlerle neş
redilmiştir. Taymis gazetesi "sene -
lerdenberi Balkanlar ve Yakın - Şark 
ta sulh ve istikrar amili olan Türki
ye hükumetine bu mali yardımda 

bulunduğundan dolayı,, hükumeti 
takdir etmektedir. 

YUGOSLAVYA 

Gizli Propaganda 
Belgrat, 22 ( A.A.) - Belgrat üni

versitesinin teknik fakültesinde ya· 
pılan araştırmalar neticesinde orta -
ya mühim miktarda komünist pro -
pagandası malzemesi hakkında bir 
makale neşdeden Samoprava gazete· 
si bu hcidisenin komintern elemanla
riyle bazı ecnebi elemanların genç
liği millıi vazifesini yapmaktan me
netmek için uğr<l§mağa devam ettik
lerini açıkça meydana çıkarmış oldu
ğunu yazmaktadır. 

Donanmamız Mısır 

ve Lübnana mı 

Gidecek? 
Berut, (Hususi) - Burada çıkan 

"Savtulahrar" gazetesinin yazdı
ğına göre, Türk donanması önü • 
müzdek i haziran ayı içinde İsken 
deriye ve Berutu ziyaret edecek- , 
tir. .............................. __ 

Kermes 
Başladı ' 

Bergama, 22 (A.A.) - Bu sabah 
saat yedide çalınan davul ve zurna
larla "kermes" ilan edilmiştir. 

Kasaba bayraklarla ve taklarla 
baştanbaşa donatılmış ve süslenmiş
tir. Dün akşamdanberi gelen ziya -
retçiler ve misafirler mühim bir ye
kuna varmıştır. 

Izmirden ilbay Fazıl Güleç'le bir 
çok zevat ve gazete mümessilleri de 
gelmişlerdir. Davetliler çok güzel 
karşılanmakta ve ağırlanmaktadır. 

Bugün köylerden de akın halinde gel 
-'slo.r~;.. H .. 11ccvinde nuı:;ıkı:ıhu çal 

makta ve milli oyunlar aynanmakta, 
antikiteler de gezilmektedir. 

KISA HABERLER 
* Varşovada çıkan Kuryer Çervoni 

gazetesinin bildirdiğine göre, Polonya ile 
Litvanya araııında ticaret muahedesi mü 
zakerelerine haziran ayı bidayetinde baş 
lanacaktır. 

* İngiliz kabinesinin saat 17 de bir 
içtima aktedeceği zannedilmektedir. Baş 
vekil Çemberlayn Avam Kamarasında 
ve Hariciye Nazırı Lord Halifaks Lord
lar Kamarasında harici politika hakkın 
da beyanatta bulunacaklardır. 

* B. Hitierin huzuru ile bugün Münih 
metropoliteni in:;;aatına başlanmış ve te. 
mel atma merasimi yapılmıştır. 

* İtalya milli futbol takımı Yugoslav 
ya milli takımını 4-0 mağlüp etmiştir. 

INGILIZ KARiKATÜRÜ : 

. ~ , ~ 

UZAK ŞARK 

Çinliler Çemberi Yardı 
Şanghay, 22 (A.A. ) - Son Japon 

taarruzundan sonra Hşovun şarkına 
doğru geri çekilmiş olan Çin kuv • 
vetleri, Pukov - Tientsin demiryolu 
boyunca Japon kıtaları arasından 

garbe doğru kendilerine bir yol aç
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Diğer taraftan yeniden bildirildi· 
ğin~ göre 10 bin kişilik bir Çin çe -
te kuvveti, Hopei'in merkezi Patinf
guya hücum etmiştir. Muharebe de
vanı etmektedir. 

Varşova, 22 (A.A.) - Rumanya 
B<l§vekiı Patrik Miron, Var§ovayı 
ziyaretinin ilk günü, Varşova orto -
doks kilisesinde yapılan bir ruhani 
ayinde bulunmU§, bunu müteakip 
Reisicümhur ve Mareşal Smigli - Rid
zin de~erine ismini yazm4tır. BG.§
vekil Miron, meçhul asker ôbidesine 
bir çelenk koymuş ve öğle yemeğini 
Reisicümhurun davetlisi olarak Za· 
mek şatosunda yemiştir. Akşam, Po
lonya B<l§vekitinin verdiği büyük zi
yafette iki memleketi biribirine bağ
lıyan ananevi dostluk rabıtalarını 

tebarüz ettiren nutuklar teati olun -
mU§tUT. 

Karabük fabrikalarının temeli a
tıldığı zaman Büyiik Britan~·amn 

Türkiyedeki sayın mümessili Persi 
Loren demişti, ki: "İki millet tarih
lerinde harp !'lanatJarındaki kudret : 
lerini gösterdiler: Merdce müttefik 
veya mertçe muhasım olarak çarpış
tılar. Bugün de sulh sanatlarında el· 

• birliği ediyorlar. İngiltere, modern 'Tu·. rkı·ye Bul9aA r·ıstan sınai ve iktısadi hayatını kuran Tür l kiyeye elini uzatı~·or.,, 
Atatürk Türkiyesinin İngiltere 

D ti S 1 d 
sermaye ve sanayi alemine \'erdiği 

05 Ug- U GCJ- am ır büyük emniyetin hayırlı neticeleri 
gecikmiyeceğini söyliyen umum mü-

Parlamentoyu Açan Kral, iki Millet 
Arasmdaki Dostluktan Sitayişle Bahsetti 

dür Makenzi, o zaman son derece dik 

Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar Ajansı 
bildiriyor: Bugün saat 11 de parla
mentonun 24 üncü devresini açan 
Kral, söylediği nutukta, milletin mü 
messillerini yeniden görmekten ve 
kendilerine hoşgeldiniz demekten 
duyduğu memnuniyeti bildirmiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

katdeğer bir noktaya temas etmiş
tir: "Bu iş , İngiltere hükumetinin 
ve bilhassa City'nin Osmanlı Hüku
meti de dahil olduğu halde, 16 ıncı 
asırdanberi ilk defa garanti ve fi -

münasebetlerimizin ıslahını istihdaf nanse ettiği iştir.,, 
eden bütün hareketlere gayretlerimi Celil Bayar hükumetinin Londra-
zi ilave de devam suretile birçok d t . t• w• · k d' · k.l'ı. . . . a emın et ıgı yenı re mm ye u • 
m emleketlerle bır serı ekonomik ve b·ı· 16 ·ı ı· ·1· ı · .. .. nunu ı ıyoruz: mı yon ngı ız ı-
kulturel anlaşmalar yapmış bulunu- ı , B 1· ·ıt .1 T'" k' 

"- Bundan dört sene evvel şid -
detli mücadeleler ve fikir ayrılık -
ları, memleketi çok ağır bir imti -
han karşısında bırakmıştı. Milletin 
gösterdiği yüksek vatanperverlik sa
yesinde, devlet ve hükümetin otori
tesi yeniden tesis olunmuş ve yavaş 
yavaş uzlaşma ve sükiın realize edil 
miştir. Milletin iştiraki tam olsun d i
ye, Bulgar kadınına layik olduğu se 
çim hakkı verilmiştir.,, . 

Bundan sonra dış politika vaziye
tini tahlil eden Kral ezcümle demiş 
tir ki: 

yoruz.,, 

Kral, bundan sonra, nutkunda, ti
caret ve istihsalin f azlalaştınlmasın
dan, iş teşkilatının himayesinin, mü 
nakalatın ıslahının, işsizliğin azaltıl

masının ve milli refahın yükseltilme 
sinin hükümet tarafından vücuda ge 
tirilmiş eserlerini hatırlatmış ve söz 
]erine şöyle devam eylemiştir: 

"- Hükumet, Bulgaristanın en -
ternasyonal taahhütleri çerçevesi 
dahilinde, m illi müdafaayı t emin için 
tedbirler almıştır. Elde edilen neti -
celer, orduyu, vatanın sadık müda
fii vazifesini üa edecek bir hale ge
tirmiştir. ,, 

Kra l, daha sonra bir veliahdin doğ 
" - Bulgaristanın 'enternasyonal muş bulunduğunu kaydeylemiş ve 

vaziyeti, gittikçe daha ziyade kuv - yeni mebusların vatana karşı olan 
vet bulmaktadır. Büyük devletler ve vazifelerini müdrik bulunduk1arına 
diğer memleketlerle olan samimi ve e · ld - t b ·· ettı'rdı'kten .. .. .. mın o ugunu e aruz 
durust .munasebetlerimiz sayesinde sonra demi tir ki: 
memleketimizin nüfuzu gittikçe yük 1 ş 

"- Yakın maziden ders alarak, 
selmektedir. Asıl sulh eserine sadi- Bulgaristana muhakkak refah geti-
kane bir surette hizmet ederek, şiın recek devamlı dahili sulhe, birliğe 
diye kadar istediğimiz gibi bundan ve sükun içinde yapıcı çalışmaya ye
böyle de bütün komşularımızla en sa ni yol ve yeni vasıtalarla varmak 
mimi dostluk ve faydalı işbirliği mü için vatansever işbirliğinizi esirge -

nasebetlcri arzu eylemekteyiz. 
Kom tu Türkiye ile müesses 

dostluk münasebetleri, iki güzi
d e T ürk devlet adamının son za
manlarda yaptığı ziyaretlerle bir 
kere daha teyit edilmi,tir. 

meyiniz. 

Hükumet, kanunuesasisinin 47 in
ci maddesi mucibince, son dört sene 
zarfında fevkalade şerait n eticesi o
larak çıkarılan kararnameleri tasvi 

binize arzedecektir. 24 inci milli mec 
lisin adi içtima devresini açıyorum.,, 

Kralın nutku, dakikalarca bütün 
mebuslar tarafından şiddetle alkış -
lanmıştır. 

Kralın, parlamentodan çıkmasını 

müteakip, içtima salonunda bir din 

ayini icra edilmiş, mebuslar yemin 

etmiş ve riyaset divanı seçiınıne ge
çilmiştir. 

Hükumet taraftarı sabık ticaret 
nazırı Moşanov, 93 reyle meclis. r eis
liğine seçilmiştir. 

63 rey de Bagrianov almış ve dört 
tane de boş rey pusulası çıkmıştır. 

Meclis sabık reis vekili Markov 110 
reyle sabık adliye nazırı Peşev de q2 
reyle reis vekilliklerine seçilmiştir. 
Reis vekillerinin her ikisi de hükı'.i -
met taraftarıdır. 

Başvekil Köseifanof'un teklifi üze 
rine, meclis, yeni dahili nizamname
yi müzakere için yarın saat 15 te top 
}anacaktır. 

Kızılay Şiıli Şubesinin 

Balosu Güzel Oldu 

rası . u, ngı ere ı e ur ıye arasın-
da dostluk miinasehetlerini tak,;ye 
ettiği ve şiimullendirdiği kadar, 
Tiirki~·enin inşasına hizmet eden iki 
taraflı biiyük bir muvaffakıyet ese
ridir. 

Kurtulu~ harbinden sonra. İnı;lte
re ile Tiirkiye arasında yeni bir mü
nasebetler devri haşlamıştır. İngiliz
ler Yakın - Şark aleminde Kemalist 
Tiirkiyenin inkişnfım realist bir gö
rüşle takip ettiler. Seneler ve hadi
seler, yeni devletin sahsiyetini, mil
li \'e bey nelmilel polıtikasının isti -
kametlerini belirtti. Aramızda men
faat tezadları esasen yoktu: Fakat 
hi1hassa hıınş ve emniyet meselele
rindeki :veni elhirliği fırsatları, iti • 
mntsızhk unsurlarının da tasfiye e
dilmesine yardım etti. "Senelerden
beri Balkanlar ve Yakın - Şarkta 
sulh ve istikrar amili olan Tiirkh·e,, 
hiikmii yalnız Taymis'in değil, şiip
hesiz bizi yakından tanıyan, yahut 
harp sonr;ısı vakalarının inkisafın -
daki harel<et far7ımızı bilmiş olan bii 
tün İngilizlerindir. Bizler ' maddi an 
]aşmalardan fazla, nu mane'i anlaş
maya kı:'\"met veririz: Çiinkii Kcma -
lizmin Tiirkler icin milli olduğu ka
dar, bölgl'miz icin insani olan dava
sının takdir edilmis olmasını isteriz. 
Atafürk. 'funa'dan Hind lnıdutlarma 
kadar, bir barış ve cımıivet nizamı
nın kurulmasına. yeni milli devletin 
İn')~ı kadar ehemmiyet Yerdi. Bü -
tiin harp tahrik ve tehditlerinin kay 
nağı olan hn topraklar, şimdi. sulh 
ve sav idealine hağlanmıstır. İngil
terenin hususi \'e umumi menfaat -
]eri , hu alemle hı>r noktaıfa tl'mas
tadır : Ve 01111n hiikmii. senrlerce sü 
ren mü~ahede Ye tetkiklerinin neti
cesidir. 

Fakat diğer bir cihet daha var: 

(İngiliz siyasi mizah Punch mecmuası Avrupa . vaziyetini nasıl görüyor) 

Avr upa - Çocuklar, uslu oturun, yoksa sizi de kur t k apar. 

Kızılay Şişli şubesi tarafından ev

velki gece Maksirnde verilen balo 

çok güzel ve eğlenceli olmuştur. Da

vetliler, sabaha kadar neşeli vakit 

geçirmişlerdir. Öğretmen Zekinin 

dört yaşındaki kızı Şule, zeybek ve 

kokaraça oyunlarını büyük bir me

haretle oynamış ve alkış toplamış
tır. 

Osmanlı İmparatorluğu bir itibarsız

lık timsali idi. Gümriiklerinden tuzlu 
sularının balıklarına kadar her şey) 
rehinetmi ti. Yeni Türki~·e, Osman
lı İmparatorluğunun hiitiin miras • 
ları gibi, hu itibarsızlık şöhretinin 
kendi üzerinde devam eden tesirleri 

ile de senelerce sava-,tı, durdu. Bu 

mücadeleden muzaffer c1kmamızda, 

şimdi Ba~hakan. lakin ilk giinlcrden 
beri yeni Tiirkiye bankacılığının 
nihayet iktısatçılığının hasında bu ~ 
lunmuş olan Celal Bayarm. hissesi ne 

biiyiik olduğunu biliriz. Şimdi bir 

de Brnssert miiessesl'leri umum nıü
düriiniin siiziinii dinle~·iniz: "Avlar
danberi Tiirkiye maliye~i ' 'e ikfısa
diyatı... ilh. iizerinde tetkikler yapı 
yoruz. Bu tetkikler göstermistir ki 
Türkiyede herhangi bir yab~ncını~ 
herhan~i bir teahhiidii deruhde et • 
mesi icin şiiı>he ve tereddiide mahal 
verecl'k en küciik bir sl'hep )"Oktur. 
Tiirkiye muhakkak surette hueiin en 
miistcsna iş şartları ve imkanJarı ar
zediyor.,, 

• F. R. ATAY 

' 



11Trak11 Mudanyaya 
ilk Seferini Yaptı 

Türk Ticaret Filosu Yakın Bir Atide 

Bugüne Nazaran Çok inkişaf Edecek 

Seyahate İftiTak edenlerden ba,ka bir grup 

(Başı 1 incide) 
mekten sonra Yeşile gidilmiş ve Ye
şilcami ile türbe gezilmiştir. 

Burada bir muddet istirahat eden 

davetliler, oradan İpekiş ve Sümer

bankın Merinos fabrikalarına gitmiş 

ler ve fabrikaları gezmişler, hazırla
nı:ın büfelerde ağırlanmışlardır. Bu 
ziyaretlerden sonra tekrar Çelik Pa
lasa dönülmüş ve burada bir müddet 
istirahatten sonra saat 18 de Mudan
yaya hareket edilmiştir. 

Davetlilerin Mudanayya dönüşün
den biraz sonra Trak, iskeleye dolan 
halkın alkışları arasında istanbula 
hareket etmiştir. 

Davetliler vapurda hazırlanan zen 
gin bir büfe ile izaz edilmişler ve bu 
sırada Denizbank Umumi Müdürü 
Yusuf Ziya Öniş, şu nutku söylemiş
tir: 

Muhterem misafirlerimiz, 

Türk Ticaret Filomuza, halis Türk 

ismi ve yepyeni teknesiyle katılan 

"Trak,, vapurumuzun şu birinci se

.ferinde bulunmak bahtiyarlığını be
raberce tattık. Bizl Mudanyaya saat
te on sekiz milden fazla bir süratle 
götüren ve bu sürati makine sarsın
tısı duyulmadan temin eden şu be
yaz ve giızel vapurla deniz ticareti
miz ve ticaret filomuz yeni şerefli 
tarihine başlamış bulunuyor. 

Büyük Şefimiz Atatürkün ilham 
ve iradelerile varılmış olan bugünkü 
ctapı iyice tebarüz ettirebilmek üze
re biraz maziye döneceğim. 

Osmanlı saltanatından Cümhuri

yet devrine kada" geçen zamanlarda 
"Türk Deniz Ticareti,, namını alabi
lccel bir faaliyet yoktu, demek doğ
ru olur. Kanuni Süleymanla Fransız 
Kralı Birinci François arasında yapı
lan muahedenin tatbikinde gösteri
len ilamal yüzünden kabotaj hakları
mızdan istüade edemez hale gelmiş
tik. 

Türk Ticaret Filosu bu metruk va
ziyetten Cümhuriyet devrinde sil
kindi. Ve kabotaj haklarımızdan is
tifade edecek vaziyeti iktisap ederek 
Cümhuriyet devrine 35.908 safi ton
luk 28 parça posta gemisi ile idrak 
etti. Bu miktarın ihtiyacı karşılıya
bilecek hadde çıkarılmasını v efilomu 
zun yenilenmesini Büyük Şefimiz Ata 
türk 1 İkinciteşrin 936 tarihinde Bü
yük Millet Meclisinin açılış nutukla
rında emir ve işaret buyurdular. 

O günden itibaren Ticaret Filomu
zun artınlm~sını ve yenilenmesini 
program halinde ortaya koyan hü
kumetimiz üç küçük, dört orta ve üç 
büyük olmak üzere safi tonaj tutarı 
36,000 ne çıkan on yeni gemi ısmar
lıyarak Ticaret Filomuzu eskiyenleri 
kadro harici etmek şartiyle 938 sen~ 
sinde 71.908 safi tonluk 38 parça pos 
ta vapuruna çıkartacak azim ve fe
dakarlığı Türk milletine karşı gös
terdi. 

Bu miktarın ilerde daha ne kadar 
artacagını ve Türk Ticaret Filosu
nun istikbalde alacağı heybeti sayın 
Başvekilimiz Celal Bayann Sosyete 
Şilebin üç gemisini ziyaretlerinde 
irat ettikleri beyanattan bir kısım 

alarak sizlere müjdeliyeceğim. Baş
vekilimiz Deniz Ticaret Filomuzu 
butün şumuliyle izah bu,urdukları 
beyanatlarının hülasasını şu cümle
lerle yapmışlardı: 

"Hülha etmek icap ederse, bu-

günkü tonaj miktarı yeni siparişleri
mize rağmen milli ekonomimize na
zaran dundur. Yakın bir zamanda 
tonaj miktarımız yarını milyonu bul 
malı ve geçmelidir.,, 

Muhterem misafirlerimiz~ 

Ulu Önderimizin iradelerini tatbik 
için şu Trak vapuriyle tahakkukunu 
gördüğümüz programı hakkıyle icra 
ettirmek üzere bizleri direktiflerile, 
himayelerile sevk ve idare edecek 
hükumetimizin Başveklinden naklen 
verdiğim bu müjdeden sonra bir nok 
tayı daha işaret l'deceğim: 

Bugün on sekiz milden fazla sür
atle bizleri Mudanyaya götürüp ge
tirmekte olan Trak ve bunu takiben 
gelecek yeni vapurlarımızın ekono
mik sahada olduğu kadar içtimai 
bünyemiz üzerinde de yapacağı ha
yırlı tesirleri izaha lüzum görmüyfj
rum. 

Mazi ile bugün bulunduğumuz 

nokta arasındaki mesafeyi tebarüz 
ettirmek üzere Tür}( bayrağı ile su
larımıza giren ve ticaret gayelerine 
tahsis edilmek istenen (Seyri bahri) 
ismindeki ilk buharlı geminin 1843 
senelerinde Marmarada işlemeğe baş 
ladığını hatMatayım. 

(Seyri bahri) den sonra geçen ih
mal senelerini yukarıda arzetmiştim. 

Bir kaç aya kadar bizim ihtiyaç
larımız ve bizim maksatlarımız için 
ısmarlanmış şu Trak gibi gemilerle 
seferlerimizi yapmak mazhariyetini 
Atatürkümiize ve onun iradelerini 
proğram halinde tatbik etmekte bu
lunan Cümhuriyet hükumetimize 
medyun olduğumuzu tekrarlıyarak 
beraber geçirdiğimiz bu mutlu günü 
kutlularken Büyük Şefimizi sonsuz 
tazimatımızla ve tükenmez minnet
le bir daha anıyorum.,, 

Yusuf Ziya Oniş'in çok alkışlanan 
nutkundan sonra seyahat tatlı bir 
hava içerisinde devam etmiş ve va
pur 21,30 da Köprüye varmıştır. 

Trakın ilk yolculuğu Denizbankm 
ve Bursa valisi Şefik Soyer'in göster 
diği gayret ve titizlikle çok iyi ve 
güzel bir hava içerisinde geçmiştir. 

Trakın dünkü seyahatinde, gemi -
yi yapan Krupp müessesesi müdür
lerinden von üsten ile ayni müesse
senin ticaret mudürü Schmidt bulun
muştur. Gemide garanti mühendisi 
olarak bulunan, Krupp fabrikası iş
letme mühendislerinden Emil Ost 
dün bir muharririmize gcmınin tek: 
nik evsafı hakkında şu izahati ver
miştir: 

- Vapur en son teknik icaplara 
göre yapılmıştır; sürati 19 mildir 
makinenin devir sürati 250 dir. Ma~ 
kine 18 mille çalıştığı zaman 3600, 
19 mille çalıştığı zaman da 4000 bey 

gir kuvvetindedir. Makine türbin ve 

kazanın tazyiki 25 atmosferdir. Ya

ni 350 libre tazyik vardır. 

Dümen çok iyi oturtulduğu için 

geminin manevra kabiliyeti çok iyi

dir ve kazan su bonıludur. Onun içiıı 

gemi yarım saatte hazır olabilir. Hal 

buki diğer gemiler ancak 12 saatte 

hazırlanabilirler. 

Vapura telefon merkezi, teltiz ter
tibatı, yankın ihbar cihazları, otoma 
tik iskandil aleti, sahille mesafeyi öl
çen alet vardır ki bu sisli havalarda 
çok işe yarar. 

Gemide hava tertibatı ve sıcak so
ğuk su tertibatı mevcuttur. 

TAN 23 - 5 - 938 

atancla.şla 
_·, Mpla.kat . 

Bursada 19 Mayıs 

Beyazıt Meydanı 

ve Tramvaylar 
Bayazıtta Soğanağada Sekban 

başı sokağı 13 numarada otu -
arn B. Ertürk yazıyor: 

"Bayazıtta tramvay caddesi
nin dörtyo1 ağzı olan büyük sa
atin bulunduğu yere mutlaka bir 

seyrüsefer memuru koymalıdır. 
Köprünün iistündeki geçit yerfo
rinde olduğu gibi, Bayazıttu 

tramvay faddesinin miinasip bir 
iki yerine de sarı çiviler çak -
malıdır. Bu suretle halkın knr
şıdan karşıya rahat geçmesi te
min edilmelidir. Son günlerde 

Beyazıt tramvay caddesi sabah 
ve akşamları cok kalabalık olu
yor. Bilhassa akşam1arı tatil ~a
atJerinde karşıdan karşıya e;eç
mek çok müşkül oluyor, tehli
keli vaziyetler oluyor. 

Bundan başka, bir de sabah
ları işlerine erken giden memur
lar, mfüdahdemler, ameleler bir 
an evvel çalıştıktan yerlere ye
tişebilmeleri için, Yedikulc -
Sirkeci, Topk:ıpı - Sirkeci, E
dirnekapı - Sirkeci, Harbiye • 
Aksaray, Ortaköy - Aksaray, 
Fatih - Harbiye, Fatih - Beşik

taş, Beyazıt - Şişli, Beyazıt -
l\laçka, Beyazıt - Kurtuluş ara-
baları da çoğaltılmalıdır. 

Bazan yolcular, yarım saat 
kadar tramvay bekliyor. Esasen 
dolu olan arabalara binmek bü
yük bir hüner haline geliyor. 
Bu noktalar ctrarında alakA -
dar makamların dikkat nazarını 
çekmenizi rica ederim.,, .. • 
İzmir yol amclclerinin şikayeti 

Adının neşrini istemiyen im..ası bizde 
mahfuz bil' okuyucumuz yazıyor: 

Dursa, (TAN) - 19 Mayıs bayra
mı, her senekinden büyük bir inti
zam ve hararetle kutlanmıştır. Mu
tat merasimden ve beden hareketle
rind<.n başka, Balkan bayrak ve bi
siklet koşuları da yapılmıştır. 

Bayrak yarışında birinci ve ikin
ciliği Acar idman yurdu, üçüncülü
ğii Muradiye klübü kazanmışlardır. 
Saha halkla dolmuş olduğu için bir 
kazaya 111eydan vermemek için bi -
siklet koşusu yarıda bırakılmıştır. 

(B A Ş M A K A L E D E N M A B A T) 

Neler 
Yapmıya 

Mahkumuz? 
(Ba.§ı 1 incide) 

yeni ihtiyaçlanmızı ödiyecek bir mev 
kie çıkmıya mahkumuz. Bundan son 
ra bir mahkumiyet hükmü giymiş 
insanlar gibi çalışacağız, uğraşaca -
ğız, kazanç ve ödeme kudretimizle ih 
tiyaçlarımızı bir hizaya getireceğiz.,. 

"Biz Foça - İzmir yolunda çalışan dnJ- T rak gibi bir vapuru btr Türk 
mı yol nmelesiyiz. Aşağıda yaı.rl•lhmız ıi V'atandaşının seyahatine mah 
ktıyctlerimlzln, gazetenizde neşrini dlle- sus normal bir ölçü diye kabul edin
rlz: ce Falih Rıfkı Aatayın söylediği tarz-

ı - Blıt "'1,. kişiyi~ BJJımızda ikide c;a da bir mahkumiyet altına giriyoruz. 
vuş var. Çavuş bize fzmlrden şifahi emir :Rayatımızın diğer vasıtalarını da 
lcr getiriyor ve bizi canının istediği kadar C'l'rak) seviyesine çıkarmaga mah-
çnlıştınnak istiyor. Bu nasıl şey böyle? kum oluyoruz. 

2 - Elimlzdt'ki "yol ameleleri nizamna Dü~Trak) vapurile Mudanyaya 
mesl., ne göre iki kişiye "5" kilometre yol vardıktan sonra otobüsle Bursaya 
verilir. Halbuki biz, "IJ,5., kilometreye ba gittik. Orada Çelik Palas adlı bir a
kıyoruz. Bu doğru mu°! tel bulduk ki bu da yeni ve normal 

3 - Biz, güqde "11,, saat çnlıŞlyoruz. İş ölçülerimizle tam bize lfıyık ... Fa-
knnumıncla: kat Mudanyadan kalkarak içinde bir 

"Demiryollnrının veya sd'ir yollar ve köp Çelik Palas, bir Merinos fabrikası, 

rlllerln yapılması, muhafazası, yahut taml- bir Yeşil Cami bulunan Bursaya var
rl veya tadili gibi ı§ıcrde vtıki olduğu veç mak için bozuk bir yoldan geçmek 
hile; işçilerin ikamet ettikleri mevkiler - lazım geldi. Giderken bu yolun bo
den uzak bir mesafede bulunan iş yerle zukluğunu pek farketmedik. Ara
rlne hep birlikte nakledilmeleri icap eden mızda Burhan Felek vardı. Tatlı ta
hcr tnrlu işlerde bunlnnn toplu ve rnukan rafından o kadar şeyler anlattı ki 
nen surette götürQlp geilrllmeleri esna - bozuk bir yolda sarsıldığımızı hiç 
sında geçen zamanlar ... ,. işten sayılacak za farketmedik. 
mnnlar olarak gösterildiği halde bir saat Dönerken Burhan Felek aramız -
llk iş yerine cllmlzdc ka7.ma kürek el a- da değildi. Yolun halini gördük ve 
rabası olduğu halde giderken ve gelirken duyduk. 
gec;en zaman işten sayılmıyor. Bizi böyle 
çalıştıran çavuf ve onun Amirinin ceza gllr 
mesi lazım değil mi? Biz bu hakkımızı ki

me dinlet~ğiz? Altıkadar makamlann dik 
kat nazarını çelmenlzi dileriz." 

LICEDE: 

Zelzeleden 2 
Köyde 135 
Ev Harap Oldu 
Lice, (TAN} - Kasabamızda, se

kiz saniye kadar devam eden şiddetli 

bir zelzele olmuş, fakat, hiçbir zayi

at kaydedilmemiştir. 

Ayni saatte Hani nahiyesinde da

ha şiddetli bir zelzele olmuş ve yüz 

ev hasara uğramıştır. Hani nahiye::;i 

nin külerinde de otuz beş ev oturu

lamıyacak hale girmiştir. Nüfusça 

zayiat yoktur. Hanid; zelzele devam 
etmektedir. 

Halk evlere girmekten korktuğu 
için açıkta oturmaktadır. Umumi 

müfettiş, vali, sıhhat ve nafıa mii
dijrleri, kaymakam Haniye gitmiş.

lerdir. Felaketzedelere azami yar

dımda bulunulmuş, on çadır veril

miştir. 

Kazamızın genç doktoru, felaketze 

Garibi şu ki bir, iki hafta evvel 
buradan geçtiğim ve her vakit alış
tığımız bir vapura gindiğim zaman 
yolun hali dikkatimi celbetmemişti. 
Bir otobüsün bozuk bir yolda sarsı
larak gitmesini olagan bir şey bul
muştum. 

Trak vapuruyla Mudanya seyaha

tini japıp Çelik Palas otelinin zev

kini ve istirahatini duyduktan sonra 

Bursa - Mudanya yolu bende de

rin bir isyan uyandırdı. Baktım: 

Bütün yol arkadaşlarımda ayni is

yan hissi var. Hepsi (Trak) vapuru

na layık bir şoseyi normal bir ihti

yaç tanıyor ve bunun hasretini şid

detle duyuyorlar. 

A rtık çaremiz yok. Geriye git
mekte yok. Trak vapurunun 

delalet ettiği ölçüyü hayatımızın her 

köşesine sokmak için modern usul

lerle, tam bir iş birliği ile ve müs

bet hedeflerle çalışmağa mecburuz. 

Bundan korkumuz yok. Türk mil

leti, kendi kuvvetini iş başında git

tikçe daha iyi keşfeden ve anlıyan 

genç bir deve benziyor. Bu genç dev, 

yapmağa kendi kendini mahkum et

tiği bütün işlerin hakkından gelecek 
bir kudret ve istidattadır. En büyük 

kudret kaynaklarımızdan biri de 

kendimize böylece güvenmek hakkı-

deler için Kızılay namına iane topla nı kazanmış olmamızdır. 
maktadır. :Ahmet Emin YALMAN 

Bnyram gecesi, Dağcıhk klübü 3 
ünciı yıl aile toplantısını belediye sa
lonunda yapmıştır. 
Uludağa ait canlı manzaralar, ve 

kayak sporu tablolarile süo:lenmiş o
lan belediye salonunda sabaha ka -

dar eğlenihniş, toplantıya vali Şe
fik Soyer, fırka kumandanı general 
C<?mil Taner, belediye reisi Neşet 
Kiper, mütekait generaller ve bir -
çok muallimler de iştirak etmişler -
dir. 

ANTALYADA: 

Yeni Kanundan 
Sonra Evlenen 
Hakimler 

Antalyada evlenen ve evlenecek 
olan genç müddeiumumi 

ve hakimler 

lstanbuJ Radyosu 

ÖGLE NEŞRfYATI: 

Saat: 12.30 Plfıkla Türk musikisi t 
Havndis 13.05 Plflkla Türk musikisi 1 

Muhtelif plAk neşriyatı. 14 SON. 

AKŞAM NEŞRİYAT!: 

Saat 18.30 PlAkla dans musikisi 
Bayan Nine: Çocuklımı masal 19.55 
haberleri 20 Rlfat ve arkada.starı 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları " 
Hava raporu 20.48 Ömer Rıuı tarafı 
Arnpc;a söylev !?l Fasıl saz heyeti fbr 
ve nrkndaşlan tarafından (S nt 
21.45 Orkestra 22.15 Ajans haberleri 
P!Akla sololnr, Opera ve operet pat°ÇJ 
22.50 Son haberler ve ertesi günün 
ramı 23 SON. 

Ankara Radyosu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 

Saat 12.30 Karışık plAk neşrlyatl 1 
PlAk Türk musikisi ve halk şarkıları 1 
Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRIVATI: 

Saat 18,30 Karışık p!Ak ncşrlyab 1 
İngllizce ders (Azime İpek) 19.15 
musikisi ve hnlk şarkılan (Servet A 
ve arkadaşları) 20 Snat ayarı ve 
neşriyat 20,15 Türk musikisi ve hallC 
kılan (Halôk Recai ve arkadaıslan) 21 
!erans: Spor konuşması (Vildan 
21,15 Stüdyo .salon orkestrası 22 Ajarıl 
berleri 22,15 Yarınki program ve ıstıı 
1111 marşı. 

YENl NEŞRiYAT: 

VARLIK - Bu sanat ve :tiktr m 
sının 117 inci sayısı çıknuııtır. 

ATEŞLER iÇiNDE - Balıkesirde 
rıJmıştır. Beş çocuk hlkAyesi bir ara.1' 
tirilerek kitnp yapılmıştır. 

ÜLKÜ YOLUNDA - fzmirden, 
mil.in kahramnnlığından, Bergnmanın 
tuluş ve ilerleyişinden bahseden bir ıd 
tır. Avukat HalQk Ökeren tarafından 
zılmış, Bergama Halkevi tarafından 
tırtılmıştır . 

IGIR - Bu kültilr ve fikir mecnıU 
nın 65 inci sayısı çıktı. 

ROBENSON KRÜZOE - Yaşar 
tarn!ından dilimize çevrilen bu maruf 
güzel bir kitap hıılınde neşredılmişUr 

BÜYÜK AVRUPA ANKETi - Pe 
Safa, Avrupa scynhnU, orada g8rdfı 
hakkında bu isim ile bir kitap yazmışd 

ISTANBUL SERIRİVATI - Bu 
mecmuanın Mayıs mishası çıktı. 

TÜRK ODONTOLOJI BÜL TENi -
u.~U ll&f.ı.u.u • .. • • 

munnın 7 inci sayısı intişar etmiştir. I 
KAYSERIDE YAYA KÖY GEZILEF' 

Bu gezilerdeki tetkik noUan serisinin 5 
elsi olan "Talas,. isimlisi c;ıkrnıştır. ' 
lns., nahiye merke;ı:i hakkında kıyr1l 

malumat vermektedir. 
ANNELERE ÖGÜT - Sıhhat ve iç 

muavenet Vekfıleti tnrnfındnn tertip e 
rilmlştlr. Her annenin okuması IAzımgel 
bir eserdir. Parasız dağıtılmaktadır. 

ÇOCUK iSHALİ - Ayni Vektıletin 
rettlği eserlerdt•ndir. Parasız dnğıtılmıal 
tadır. Çocuğu olanlar okumalıdır. 

Antalya, (TAN) - Çok çocuklu 
hakimlerin terfihi hakkındaki kanu
nun tatbik edilıniye başlanılması, 

genç hakimleri evlenmiye, evlileri 
de çocuklarını arttırmıya teşvik edi
yor. Bura müddeıumumi muavininin 
küçük oğlu iki yaşına basmadan bi~ 1 

kızı dünyaya gelmiştir. 

BiT - Bu tehlikeli haşere ile mücll 
leden bahsediyor. Sıhhat Vekdlctl tar 
dan çıkarılmıştır. 

DENIZBANK 
Denizyollan l;letmeai 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salontJ 
Geçen tatilden istüade edemiyen 

hakimlerin istirahatleri için yerleri-
ne vekil gönderilmesi suretiyle ken
dilerine izin verilmiye başlanılmış
tır. Bunlardan bazıları, fırsattan bi-

listifade evlenmek üzere buraya gel
mişlerdir. Akseki müddeiumumiri 
Ahmet Apaydın, defterdar Şükrii I
şığın kızıyla evlenmt,tir. Sesik müd
deiumumisi Fahrı Akpınar ve Ko:·
kutcli hakimi Nuri Tarhan bugün
lerde evleneceklerdir. lki genç ha -

kim muavini de nişanlanmak üzere 
bulunuyorlar. 

PINARHlSARDA : 

Panayırda 
Pehlivan Güreş- 1 

leri Yapılacak 1 
1 

'Pınarhisar" dan gazetemize yazı- ı 

lıyor: 

Ilkbahar panayırı ayın yirmisinde 
açılmıştır. 23 mayısta, Kırşehir zel
zele felaketzedeleri menfaatine bü -
yük pehlivan güreşleri yapılacaktır. 
Nahiye müdürü, belediye reisi ve 
spor klübü, fazla hasılat temini için 
lazım gelen her şeyi hazırlamışlar
dır. 

---· Tel. 22740 

Mudanya Postaları 
23 Mayıs 1938 pazartesinden 

itibaren Mudanya hattında yaz 
tarifesinin tatbikine başlanacak· 
tır. Postalar Mudanyadan cu • 
martesinden rr.aada her gün sa· 
at 8,30 da ve İstanbuldan cu· 
martesi ve pazardan maada her 
~n saat 16,3U da kalkacaklardır 
Cumartesi postalan Mudanya • 
dan saat 15 de ve İstanbuldan 
saat 14 te kalkacaklardır. 

Pazar Tenezzüh Postası 
İstanbuldan pazar günleri sa· 

at 8,30 da kalkacak vapur Ar· 
mutluya uğrıyarak 11,10 da Mu 
danyaya varıp Gemliğe gidecek 
ve Gemlikten dönerek saat 19 
da Mudanyadan kalkıp Armut· 
luya uğrıyarak 21,50 de 1stan· 
bula gelecek ve saat 22.20 de 
tekrar Mudanya ve Gemliğe 

iönecektir. 1stanbuln 21.50 de 
•gelecek bu postanın şehir dahil 
vapur ve tren iltisakı temin e 
dilmiştir. Mudanya postalan Kn 
raköy rıhtımından kalkacaklar· 
dır. İşbu postalara ait her türliı 
kolaylık ve teferruatı ihtiva e· 

• den risaleler acentelerimiıciPrı 
ve AKAY işletmesi ve ŞiRKE· 

Pınarhisar, (TAN) - Belediye, ka Ti HAYRiYE gişelerinden teda· 
sahamızın kenarında güzel bir park rik edilebilir. (2948) 

yaptırmağa karar vermiş ve işe baş- j - ••••••••••••11111'1 
lamıştır. 
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~~AN 
Gündelik Gazete 

l'AN' 111 hedefi: Haberde, fikirde, her· 
leyde temiz, dUrUst, samimi olmak, 
l<ırıın gazetesi olmıya ç•lıımaktır. 

-o--
A B 0 NE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
140° Kr ı Sen• 2soo Kr 
750 Kr' ... ' • 11 Ay 1500 Kr, 
~o5o Kr, 3 Ay 800 Kr, 

O Kr, 1 Ay 300 Kr, 
Milletlerarası poııta ittihadına dahil ol
~Yan memleketler için 30, 18, 9, 3,5 lira 
~Abone bedeli peşindir: Adres değiş
la ek 25 kuruştur. CevıtP için mektup 

ra 10 kuruşluk pul UAvest lh.ımdır. 

[ GONON MESELELERi 

!!_nanistandaki 

!!irk Muhacirleri 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 

le Atinada iken, Matbuat Nazın, biz. 
re Kifisyada bir ziyafet verdt Bu
~ Atinanın en gilzel sayfiyelerin
en biı-idir. 
Yemekten sonra otomobillere bin· 

dik. Çam ormanlannm içinden do
~rak Aünaya dönüyoruz. Birden 

irkaç ytb kip ellerinde Tiirk ve Yo· 
._ bayrlllarile yolum11ZU kestiler. 
Gtonıobillerimizi sardılar. Bizleri a· 
"iı indirerek ortalanna aldılar. Dük 
kanlardan, kahvt?hanelerden, evler
~en çıkanlarla kalabalık büyümiiAtü. 
2'ilrkçe sesler yükseliyordu: 

- Yqum Türkiye, 
- Yapsm Atatürk. 
8erkes türkçe konuıuyorda. Va

tandan kopmll§ bir parça içine düı
arıu, ıibi idik. Her tarafta Türk bay
!'akları, her tarafta türkçe, hatta kab
-.ebanelerdeki ıramofonlar bile türk
te plaklar çalıyor. Tamamen kendi 
hrdumuzda, kendi evimizdeyiz. 

Büyük kahvehanenin sokaia a· 
tılan ıeniı masası etrafında topJan
cltk. Bize bir tarafı Türk, bir tarnfı 
l'unan bayrağı birer bayrak dağıttı-
1-. 
Boş geldlnlzler, selamlar, göz yaş

lan, sarmqmalar ve sevişmeler: 
- Efendiler, bize eski vatanımı· 
~ kokusunu 2etir.l1 .. :-. '"·- ~-&-- ... 
aıw. 

Mefer bunsı, fmıirden getirilen 
:tbuhacirlerin lskln edildikleri Fili
delfiya adındaki yermi§. 

* Yunanistanda Türk muhacirleri 
lntihim bir unsurdur. 

1 milyonluk Yunanistanın Z milyo
lltı Türkiyeden gelmiı muhacirdir. 
8unlar Yunanistanın ekonomik, kül
tiirel ve politik hnyatında mühim rol 
0Ynamıılardır ve hll& oynamaktadır. 
. Yunanistanın bf'lliba'h büyük fab

l'ikalan bunlann elindedir. 
Yunanistanın en büyük mimar, mü 

hendis ve entellektilelleri bunlar a
l'aamdan çıkmııtır. 

Yunanistana yemek, giymek ve va
taınak zevk ve sanatini bunlar ~k
Jnuılardır. 

Adetlerinin çoklufu ve seviyeleri· 
ilin yükseldiği ile de politika haya
tında mühim bir &mil olmuşlardır. 
Y.unanistandaki derin Türk sevgisi
llın temelini bunlar atmı,Iardır. Bun
larda Türk ve Türkiye sevgisi o ka
dar kuvvetlidir ki, Türkiyeyi ikinci 
"•tanlan sayacak kadar ileri gider
ler. Zaten Yunanistanda türkçe bil
nılyen yok gibidir ve burası hakika
ten ikinci bir Türkiye sayılabilir. 

Türk - Yunan ittifakının kuvveti 
de bu derin ve samimi sevgiye dayan 
lnaaından ileri gelir. 

Yalnız, Türk • Yunan dostluğunun 
temelini teşkil eden bu eski yurttRıj· 
lann hir derdi vardır: Türkiyeyi bir 
daha rörmu. İçlerinde sönmez bir 
daüuda vardır. Onlar için ha:vetta 
•a büyük dilek, ölmeden bir defa 
'l'ürkiyeyi görebilmektir. 

Halbuki Loıuın muahedesi bu mu
hacirleri Tilrkiyeye, her ne vesile ile 
oluna olsun, dönmekten sureti kati· 
Yede meneder. Btt muahede, ahkam.ı
lı~ riayet etmiı olmak için ne Yuna
llıstan bunların Türkiyeyi ziyaret et
rtıelerine müsaade eder, ne de Tür
kiye. 

_llalbuki aradan on beı sene gcç
bliş, bütün eski acılar unutulmuş, ya
ralar kapanmıştır. Muhacirler Yunn· 
ıılstanda yerle,erek buranm müstah· 
a·ı 1 unsuru olmutlardır. Onlarda yaşı-

TAN 

1 

• 
Bir ay kadar evvel Japonlar, Talercliuan9'da Çinll· 

lerden adamakıllı bir kötek yediler. Fakat bu h6dise 

kendilerine bir ibret dersi oldu. Ve nihayet Hıu· 

chow'u zaptetmek suretile bu hezimetin intikamını 

aldllar. Aıağıdakl yazıda bu harbin tahlilini ve Ja· 

ponların yeni hareketlerinin hedefini bulacaksınıL 

a a 

Japonların 
Uzak Şarkta 
Kazandıkları 

• Son Zaf erın 

• 

U r.alr ŞtıTlıta .an harelcatı gö.taen harita 

Tahlili 
Japonlann akıllanması ve Orta y A z A N mek llzun olduğunu, <lç ay evvel 

Çindeki ordularını klfi derecede : 1 bildirmiştik. 
kuvvetlendirmeleri için Taierchu- Bu suretle Hsüchov daha üç ay 

ang'da Çinlilerin adamakıllı bir GENERAL H EM '"ı R ~ evvel, yani Çin ordusuna manen 
köteğini yemeleri llzıın gellyor-muş! Çinlilerin, bir ay evvelki Hsü • ve maddeten bu derece kuvvetlen-
chow savaşında, Japonların Taier- mek için zaman ve imkan bırakıl-
chuang'taki taarruzu solcenahlan- madan, şüphesiz daha kolay düşer 
na yaptıklan seri ve ani mukabil ve şimali Orta Çindeki Japon or

dulan Tsinan - Pukov demiryolu 

taarruzu ve çevirme bir şaheserdi ·· uzerinde çoktan birleşmi~ olurlar-
ve, bu çevirmeyi bir de, Japonların :.-dı. 

sağ cenah ve gerilerine, Linckeng San nehir harekatı ancak bun-

ve Tsinan'a, ayni zamanda yaptık· 
lan mükemmel akınlarla tamamla- dan sonra başlar ve Kaifeng şehri, 
maları ustaca bir hareket olınuştu, Peking - Chenghov demiryolu kıs-
aıxıJn& JruvvetlA'"f .-;t..uadi li'.Jt• .. çın mı ve Lunehay hattı ele geçtikten 
ordusunun kuvveti ve top, tank ve sonra da merkezi Hangkov üzeri-
uçak gibi harp vasıtaları ve mü- ne, üç hareket ordusu halinde to~ 
himmatı kafi derecelerde olsa idi, lanacak olan bütün Japon kuvvet-
Taierchuang çevirmesi ile 

0 
güzel leri ile, mütekarip büyük askeri 

akınlar, Japon ordusunu muhak _ harekat yapılırdı, bizim üç ay ev-
kak bir hezimete uğratabilirdi. vel, tavsiye ettiğimiz şekil, işte bu 

f~~~t kafi kuvvetlerle yapılamıya~ idi. 
butun kuşatma ve çevirmeler gibi Şimdi görüyoruz ki, Japonlar ni 
nihayet bunlar da, kuvvetli düş - hayet bunları yaptılar. Çinden ge-
manın mukabil mukavemetlerine len malumat her ne kadar daima 
çarptılar ve ancak hasmın ehemmi- çok noksan ve hatta mütenakıs ise 
yetsiz bir ricati ile neticelenebil- de, görülüyor ki Japonlar, Taier-
diler. chuang köteğinden sonra, Şansi'yi 

Taierchuang darbesi, muhakkak Honan vilayetinin şimalini işgal ha 
J aponlan uyandırdı ki, bugün reketlerinden ve bu bölgelerde Sa-
Şantug vllA.yeti cenubunda bam- • n nehri geçmek ve Lunghay hat-
başka ve takriben üç ay evvel tav- Modern fekilcle talim görmüı 'bir Çin lııtan tını zaptetmek teşebbüslerinden 
siye ettiğimiz bir tarzda yeniden muvakkaten sarfınazar ettiler ve 
büyük bir savaşa girişmif ve hatta makta kanarak, Şimali Çindeki bü- bulacak kuvvetli bir ordu ile şimal buralardaki kuvvetleri doğuya 

5 

f!•Z:Jit 1fHl1 
Zaman ve Mesafe 

~5 s.3g 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bursa ile İstanbul arasında ilk se
ferini yapan "Trak,, '\'apuru iskele
de. Daha modern bir şehrin ilk basa 
mağına basmıyan istanbuldan, mo
dem bir vapura giriyorsunuz. Tıpkı 
medeni Avrupa ıehirlerinde, sayfi 
yeler ve yakın denizlerde işliyen '\'a 
purlardan birindesiniz. Denizlerin bi 
rihirinden farkı olmadığı için kendi
nizi kısa bir zaman için A vrupada 
telakki edebilirsiniz. 

Vapurun bu ilk seferini tesit eden 
Denizhankın misaflrleri, denizciler, 
bankacılar, gazeteciler ve saire. Ya
ni, modem Türk.iyeyi yaratmak için 
seferber edilen kuvvetlerin, dima 
iı, kalbi, ciğerleri diyebilirsiniz. • • 

Bugüne kadar İstanbulla Bursa a-
rasındaki meaaf eyJ bet saatte geçen 
vapurlara karşı, asri tekniğin yarat 
tığı süratle iki buçuk saatte reçme 
yi üzerine alan Trak vapuru Mu 
danya iskelesine sözünü tutan mu 
zaffer bir kumandan gibi eiriyor 
Halk iskelede birikmiş. B~ayı fs
tanbula yaklaştıran, hudutsuz deniz 
!erin mesafesini kısaltan, zamanı ve 
mesafeyi yenen bu ilk sürat vapuru 
nu alkışlarla karşılıyor. İskelenin 
bir kenarında kurban kesiyorlar. Za 
man ve mesafeyi mağliip edişin za 
ferini, kurbanın Jurmuı kanile tesit 
ediyoruz. 

• Otobüsler hareket ediyor. Bir da 
kika evvel zaman ve mesafe uğuru 
na canını veren koyunu geçiriyor 
lar. Boynu kıpkırmızı, alkanlar için 
de. Mudanyadan Bursaya kadar gi 
den yolun iki tarafı kıpkırmızı gelin 
ciklerle dolu.... Kurbanın kanı ka 
dar kırmızı. Yeıil çimenlerin içinde 
minnacik kırmızı şemsiyeler gibi açıl 
mışlar, dört bir tarafı yeşil Bursa 
nın içinde bir yeşil ve kırmızı zıddi 
yeti ve ahengi yapıyorlat Gölgeli 
ağaçlann altında halk kır fllemi ya 
pıyor. Kiminin yanında öküzleri top 
rağa yaslanmış keyif çatıyor, çocuk 
lar, geçen otomobilleri seyrediyor 
Bursa, eski Bursa daldıiı sükCUı ve re 
Jıavet uykusundan uyanıyor, içinde 
kaynıyan bir faa1iyet var. Yolun iki 
tarafına taşlar dizilmiı, beton asfalt 
yol, Avrupa işi bir vapurun getire 
ceği yolculara layık bir yol olmıya 
çalışıyor. • Sa~t ~!1 .. ikide Çalikpalastasını:s. 
Sankı ~uyukadaya ıidiş gibi bir şey 
Bu gelı~te belki bir fazlalık yok. Fa 
kat harıkulade bir şey var ki sürat 
zamanı ve mesafeyi yeniyor.' Şimdi 
ye kadar zamana bırakılan, zarna 
nın kendi hesabına, kendi hayat se
nelerini aşan yürüyüşüne terkedi 
len Türkiyenin terakkisi bu defa za 
mania çarpıııyor, saatlerini beşten 
iki huçufa yUzde elli bir silratle ken 
d~ hesabına kullanıyor. Mesafeyi ye
nıyor, hudutsuz denizlerin ufku da 

U 
tün istifade olunabilir kuvvetleri de ve Nankl g d d yrıl muva akıyet eşiğine yaklaşmış ol- n n or usun an a a Tsinan - Kaifeng arasına yanaştır-

duldarını görüyoruz. Biz daima, Şantung cenubunda toplamak ve cak kuvvetli bir kol ile de cenuptan dılar, ayni zamanda Hsüchov şimal 

Ç
. d k' J bu suretle Tsinan bölgesinde vücut Haüchov istikametinde taarruz et-ın e ı apon askeri kuvvetleri • (Arkası: Sayfa 7, sütun ıs de] 

rahyor, kısalıyor ve yaklaşıyor. Bu 
nun maddi kazancı bir tarafa, rasyo
nel ve teknik ilerleyişteki manevi ka 
zancı diğer tarafa konursa ı'k' i i nin, iç Mogolist!lfldan, Şanghay ce- ,-----------------------------------.---------~· 

~MU VA Fi FAK ~ 
•OLMANIN SIRR '+-

nuplanna kadar, şimali ve orta 
Çinde bir takım sonsuz işgal ve 
tedip hareketlerine girişmekle be
raber, uyanan ve dirilen Çin ordu· 
suna karşı da, Şhensi'den Sarı de-
nize kadar, takriben 1000 km. lik 

bir cephede San nehri geçmek, 
Lunghei hattını almak ve Japon
lar kadar Çinliler için de çok mü
him bir sevkulceyş noktası olan ve 
bu sebeple kuvvetli bir Çin ordu- · 
su tarafından müdafaa olunan 
Hsuchov'u zaptetmek, hareketleri: 
ni hep birden ve ayni zamanda ba
şarmıya kafi gelemyieceklerini ve 
bütün Japon muvaffakıyetsizlikle
rinin ve mevzii mağlubiyetlerinin 
başlıca sebebinin dağınıklıkları ol
duğunu yazmıştık. Ayni zamanda 
Japonlar için, askeri harekat il~ 
doğrudan doğruya münasebeti ol
mıyan Uzak Çin vilayetlerini iş

gal hırs ve hevesinden muvakka
ten sarfınazar ederek ve yalnız 
mühim ve harekata lüzumlu de _ 
miryollarını tedafüi surette tut-

Memurda Aranan Vasıflar 
İş aradığınız zaman, müracaat 

ettiğiniz müessese ve ticarethane
lerin bir memurda ne ıibi vasd· 
ların bulunmasını istediiini bilir 
misiniz? 

İster, yeni bir iş anyan gençte, 
ister yanında çalıştırdıiı kimseler· 
de iş sahiplerinin aradığı vasıftar1 
tesbit eden bir liste veriyorum. Bu 

liste, iş anyanlara bir nevi rehber 

vazifesi görmek üzere tertip edil

miştir. Kesip saklayınız. İş arıyan 

gençlere gösteriniz. Bilhassa iş a

nyan genç kızlar hu listeden çok 

istifade edebilirler: 

Görünüf 

duralar sade ve temiz olmalıdır. 
Kız ise, küpe, ıerdanhk, mücev

lterat kullanmaktan içtinap etme· 
lidir. Saçlarda muhafazakar bir tu 
valet yaptırmalı, çığırtkanlıia git· 

memelidir. Cildi fazla boyamama

lıdır. Gözlere rimel koymamalı • 

dır. Dişler temiz ve yıkanmış ol

malı, tırnaklar boyanmamış, par

maklar sigaradan sararmamış ol
malıdır. 

Konupna 

Açık, sakin, mutedil bir lisanla 

konuşmalı, ne acındıracak kadar 

alt perdeden, ne de kızdıracak ka

dar ilat perdeden ıitmemeli. 

Sıhhat 

Tavır ve hmeket 

İşe kal'fı her zaman zeki bir dik
kat göstermeli. Tenkit ve methe 
tahammül edebilmeli, daha iyisini 
yapmıya çalışmalı. 

Beraber çalıştığı arkadaılara kal' 
şı da nazik ve efendi olmalı, dcfli
kodudan kaçmalı, hem amirlerle, 
hem memurlarla el birliği yapa
rak çalışabilmelidir. 

Karakter 

Dürüst, itimada pyan olmalı • 
dır. İşi sonuna kadar götürmek hu 
susunda ısrarlı olmalıdır. 

Mahrem işlerde ketum olmasını 
bilmelidir. 

Müessesenin vazettiği bütün ka
idelere harfi harfine riayet etme
lidir. 

. . , mcs 
üst~n gelir, çünkü zamanı ve mesa-
feyı yeniyoruz. 

Avrupa Tren Hattında 
Fevkalôde Venzilcit 

Devlet demiryolları idaresi, Av 
rupa hattında seyahat edecek gru 
lar için fev~~lade tenzilat yapmışı:. 
Bu esasa go~e.. en aşağı on kişilik 
gruplardan gıdış ve dönüş ücretle _ 
rinde, yalnız gidiş parası alınacak -
tır. ~nıp,. 2.1 kişiyi bulduğu takdirde 
aynı tenzılatla beraber bı"r k" i .. 

ti d ' ış uc-
re e alınmıyacaktır. Daha büyük 
gruplarda her yirmi kişide bir kişi 
parasız seyahat edebilecekt' B ır. 

d 
.. ~n.?aikn başka, her gidiş biletinin 
onuı:m · .. ·. 

r ı o.y ıçın muteber olacak • 
tır. 

Tenzilatlı tarifenin tatbikine hazt
r~r°dan itibaren başlanacaktır. Ta -

~·ıe mu?Y?'en bir müddetle tahdit e
ı memıştır. 

·~------.... .;;;;;;; r-----------~~=-· 
BERLITZ 

373 istiklal caddesi 

Akıam Lisan Kurları 
F ramızca - lnıilizce 9 • a. 

)'~a yalnız çocukhıklanm geçirdikle
tı topraklan bir defa daha görehil
lnekten ibarettir. 

muhacirlerinin muayyen şartlar if'iıı
de Türkiyeyi ziyaret etmeleri ~ • 
kanını temin eden bir yol aramalıdır
lar. Bu yol bulunursa Türk - Yunan 
birliği daha ziyade kuvvetlenecek 

' 
her sene Türkiyeye gelecek yüz bin-
lerce muhacir memlekete milyonlar
ca döviz ıetirecektir. 

Giyiniıin insan hakkında veri
lecek hükümde büyük rolü var • 
dır. İş anyan veya bir müessese· 
de çalışan genç temiz, fakat muha 
fazakir bir şekilde giyinmelidir. El 
biscde, kravatta, şapkada züppe
liğe, hoppalığa kaçmamalıdır. Kun· 

Çalıpn adamın iyi sıhhatli ol
ması şarttır. işe dayanıklı. mun -
tazam yaşıyan, içkiye düşkün ol
mıyan, sinirlerine hikim olan in· 
san daha kolay iı bulur. 

Bu şartlara dikkat ve riayet e
der, çalıştığınız yerlerde bu evsftfı 
haiz olduğunuzu teslim ettirirse _ 
niz işsiz kalmazsınız. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

İki hilkumet anlaşarak eski .Tilrk Psikoloi 



Galatasaray. 

'f A N 

u~ 
Alsancagı 3 • 2 Yendi 

1 Anadolu Klübünün 
30 uncu Yıldönümü 

Dün Bu Münasebetle Üsküdarda Çok Ze~gin 

Bir Spor Günü Yaşandı 

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

• • 111111111111111111111111 • 

Şehrimizde Milli Küme maçlarını 
oynıyan lzmirin Alsancak takımı 
dün Taksim stadında ikinci oyunu
nu Galatasaraya karşı yaptı. 

Galatasarnyın Izmirde aldığı neti
ce ve yapılan tezahürat bu maçın 
ehemmiyetini bir kat daha artırmış
tı. Fakat şükredelim ki müsabaka 
kazasız belasız nihayete erdi. 

Dun statta cumartesine nazaran 
daha çok bir kalabalık tribünleri dol 
durmuştu. Saat 17,30 da evvela tz
mirlilcr sonra da Galatasaraylılar sa· 
hada halkı selamladılar. Hakem Ta
rığın kısa bir nasihatinden sonra iki 
takım şöyle dizildiler: 

Alsancak: Hilmi - Ali, Cemil -
llyas, Enver, Necmi - Salın, Sait, 
Doğan, Basri, Feyyaz. 

Galatasaray: Sacit - Lutfi, Ad
nan - Mustafa, Salim, Eşfak - Nec
det, Siıleyman, Gündüz, Haşim, Bü
lent. 

Oyuna Alsancak başladı ve ilk 
dakikalar çok durgun ve cansız de-

vam etti. ' 
Bu sırada Gnlatasarayın üstüste 

yaptığı hücumlar Alsancnğa biribi
ri arkasına üç kornere mal oldu ise 
de bunlardan istifade edemediler. 

17 nci dakikada Haşlınin bir şiıtü
nü Hilmi güzel bir plonjonla kurtar
dı. Bu tehlikeyi takip eden dakika
da hakem İzmirli bir oyuncunun eli
ne çarpan topa penaltı verdi. Penal
tıyı Süleyman çok lakayt bir vuruş
la İzmir kalesine yolladı. Hilmi de 
bunu çelerek kornere attı. Penaltıyı 
müteakip bir lzmir hücumunda Gala 
tasaray kalecisi bir tehlike geçirdi. 
Oyun elan cansız ve mütevazin oy
nanıyor, iki taraf ta üstürilük tesis 
edemiyorlardı. 

20 nci dakikada hasmına f avul ya
pan Galatasaraylı Adnanı hakem hiç 
ihtara luzum görmeden oyundan çı
karmak garcbetini gösterdi. Şimdi 
Galatasaray 10 kişi ile oyuna devam 
ediyordu. Bu anda Galatasaraylılar 
soldan bir hücum yaptılar, ortadan 
atılan bir şütli İzmir kalecisi tuta -
madı ve çeldi. Geri gelen topu Bü -
lcnt şüte çevirdi, şüt İzmir kalesisi
ne tekrar çarptı. Hakem bu esnada 
şaşkınlıktan Bülende ofsayd cezası 
vererek birinci hatasını ikiye çıkar
dı. 

Nihayet devreyi beş dakika nok
san oyantarak bitiren hakem balkon 
dan yapılan bir ikaz üzerine yan ha
kemlerinin de saatsiz bulunması do
layısile bu noksan oynanmak üzere 

Tekirdağlı, Şermanr 

Hükmen Mağlup Etti 
Dün Şeref Stadında profesyonel 

güreşlere devam edilmiş ve Tekir
dağlı Kara Ali ile iki defa berabere 
kalan Amerikalı Şcrman karşılaşmış 
lardır. 

Amerikalının bundan evvelki mü
sabakalarda da görüldüğü gibi müte
madiyen kaçmasiyle devam eden bu 
karşılaşma 45 dakika devam etmiş 

ve bu müddet zarfında Tekirdağlı 

hasmının sırtını birkaç defa yere ge
tirmiş ise de nizami müddet olan 3 
saniye yerde tutamamış olduğundan 
tuşla kazanamamıştır. 

45 dakika nihayetinde hakem he
yeti pehlivanları tekrar tutuşturmak 
istemiş ise de Amerikalı çıkmadığın
dan Tekirdağlı hükmen galip sayıl
mıştır. 

Müasabaka umumiyetle ze,·ksiz 
Te heyecansız cereyan etmiştir. 

seyirci kütlesi tarafından istila edil
mişti. 

Merasime 14,30 da geçit resmiyle 
başlandı . Yeşil beyaz formalarla süs 
lencn Anadolunun dinç sporcuları 

önlerinde Türk bayrağl olduğu halde 
sıra ile bisikletçiler, futbolcular, es
krimciler, boksörler, güreşçiler, elle-

rinde bir fıta taşıyan denizciler al
kışlar arasında seyircilerin önünden 

Galatcuaray - Alaancalr maçından heyecanlı bir an 
ve iki takım birarada 

• geçtiler. Geçit resmini bayrak çek
me merasimi ve klüp Başkanı Vahde 
tin nut.ku takip etti. 

Spor müsabakalarına güreşle baş
landı. ve 15,41 te tekaütler arasında 
zevkle takip edilen bir futbol maçı 

yapıldı. Günün son ve mühim karşı
laşmasını Anadolu birinci takımiyle 
Fenerbahçenin birinci takımdan tak 
viye edilen B takımı yaptılar. Ve bu 
maçı Fenerliler 3 - 2 kazandılar. 

yine takımları oyuna davet etti ve 
bu beş dakikalık zamanda İzmirli 
Saimin Salime yaptığı gayrikasdi bir 
ayak kaldırışını oyuncuyu sahadan 
çıkrmakla çok ağır bir ceza tatbik 
etti. 

Her iki takımda onar kişi ile dev
reyi 0-0 berabere bitirdiler. 

I kinci devre : 

lkinci devreye Galatasaray başla
dı ve ilk korneri kazanan Alsancak 
lıların attığı köşe vuruşunu kaleci 
tutamadı. Bu esnada rnüdaf ilerin yap 
tığı hendbolü hakem penaltı ile ce
zalandırdı. Cemilin attığı penaltı da 
havadan avuta çıktı. Bu suretle her 
iki takım da kazandıkları penaltıdan 
istüade edemediler. 

Alsancağın kaçırdığı penaltının 

akabinde 25 metrede Salimin yaptığı 
hendbolü Enver çok güzel bir plase 
ile Galatasaray kalesine sokarak lz
mirin ilk golünü yapmış oldu. 

16 ncı dakikada Salimden Süley -
mana ve ondan da Haşimc geçen to
pu Bülent sıkı bir şütle gole çevir
di. 

Galatasaraylılar nisbi bir hakimi
yet tesisine uğraşıyorlar. Buna Iz
mirliler de mukabele için mücadele 
ediyorlardı. 

22 nci dakikada Süleymandan ~ş
f aka ve ondan Gündüze geçen topu 
Gündüz ofsayd vaziyetinden gole çe
virdi. Oyun 2-1 Galatasaray lehine 
dönmüş oldu. 

Bu golün akabinde biri Haşim bi
ri de Bülent tara(ından iki gol ka
çıran Galatasarayın hücumlarına, İz

mirliler de canlı oynıyarak muka
beleye çalışıyorlardı. 

26 ncı dakikada Alsancak soldan 
(Arkası: Say!n 10, sütun l de] 

Pera, Kurtuluşu 

6 - 5 Yendi 
Apoyematini gazetesi tarafından 

gayrifedere k1üp1er arasında tertip 
edilen kupa maçlarına dün sabah 
Taksim stadında büyük bir kalaba -
lık önünde devam edilmiştir. llk kar 
şılaşma gayrifederelerin en kuvvet
lilerinden olan Pera ile Kurtuluş a
rasında yapıldı, Büyük bir asabiyet 
içinde oynana bu maçı Adnan Akın 

idare etti. Maçın sert bir hava içinde 
oynanması yüzünden hakem her iki 
taraftan üç oyuncuyu sahadan çıkar 
dı ve zevksiz bir şekilde devam eden 
oyun 6-5 Peranın galcbesile neti
celendi. 

İkinci oyunu Nuri Bosut'un ida -
resinde Arnavutköy ile Galataspor 
paytıl.ar. 

Zaman zaman inkıtaa uğrayarak 
hakemin oyunculara ve seyircilere 
konferans vermesile geçen bu oyunu 
Galatasporlular 3- 1 kazandılar. 

Maçtan sonra davet lile.T• k\Up bl

nasınd•-'-=rllınl'lnoufede ikram e-
12 'l 2 3 28 'll 'Zil :s: d'ld' v 1' . kl " b' 12 7 - s 24 25 26 :§ ı ı. e ayrıca gece ıyın up ına-

12 7 - 5 17 24 26 ~ sında sabaha kadar eğlenildL 
Muhafız. H ~ 2 7 20 30 28 ~ Gazetemiz 30 senelik spor hayatı 
Harbiye 14 5 ı s 16 24 2s ~ 
AJsancak 14 4 _ 10 18 41 21 içinde dalına r:..ok .~erefli bir mevki 
~###~~#..U.U.U#AW'AV~ ihraz eden Anadolu klübünü ve onun 

mensuplarını candan tebrik eder. 

Altllar Muhteliti, 
Muhafızı 4 ·O Yendi 

~ 

Altılar muhteliti Harbiye ile biraraJa 

Ankara, 22 (A.A) - Şehrimizde lar muhtcliti, 42 inci dakikada Niha
bulunan İstanbulun Altılar muhte- dm ayağı ile ilk golünü yapmıya mu 
liti bugün şehir stadyomunda olduk
ça kalabalık bir meraklı kütlesi ö
nünde Ankara ikincisi Muhafız Gü
cü ile yaptığı ikinci karşılaşmayı da 
4 - O kazandı. 

Hakem Galatasaraylı Bay Eşrefin 
daveti üzerine sahaya gelen takım
lar karşılıklı olarak şu kadroları ile 
sıralandılar: 

Muhafız: 

Fuat, Salih - Saffet, Lütfü, Ci
hat, Ahmet, Atıf, İbrahim, Rıza, Şa
hin, Naci. 

Altılar Muhteliti: 

Saim, Ruhi, Samih, Sabri, Kema1, 
Bahadır, Turhan, Muhteşem, Nihat, 
Hüseyin, Haydar. 

Başlıyan oyun ilk dakikalarından 
itibaren Muhafızın hakimiyeti altına 
girdi. Fakat hücum hattını teşkil e
den oyuncular elde ettikleri gol fır
satlarını ya iyi idare edemiyerek ka
çıyorlar, veyahut güzel bir oyun çı
karan Muhtelit müdafaasının müda
halesi ile gol yapma imkanını bula
mıyorlardı. 

Devre sonlarına doğru Muhafız ka 
lesine sağdan bir hücum yapan Altı-

vaffak oldu. 3 dakika sonra da devre 
1 - O Muhafız aleyhine bitti. 

İkinci devrede Muhafızın, yediği 
golü telafi edeceği zannolunuyordu. 
Fakat, oyunun cereyan tarzı biitün 
bu tahminleri altüst ettiği görüldü. 
Çünkü, Muhtelit, çok geçmeden te
sisine muvaffak olduğu hakim ve şu 
urlu bir oyunla Ankara kalesini sıkış 
tırmıya başladı. 

51 inci dakikada sol açık Haydarın 
yaptığı nefis bir şandele vaktinde ye 
tişcn Turhan yerinde bir kafa vuru
şu He topu ikinci defa olarak Muha
fız ağlarına taktı. 

Bu ikinci golden sonra daha ziya

de bocalamıya başhyan Muhafızın 

bu \'aı;iyetinden ıstifade eden Muhte 

lit sol açığı topu siirerek korner çiz
gisine kadar yaklaştı . Karşısına çı

kan müdafileri de atlatarak 3 üncü 

ve ayni suretle yaptığı muvaffakıyet 
li ikinci bir hareketle dördüncü golü 
de yapmıya muvaffak oldu. 

Maçın bundan sonraki oyun üze
rinde bir değişiklik olmadığından Al 
tılar muhteliti 4 - O galip olarak sa 
hadan çekildi. 

Çocuklarının en ufak bir arzula
nnı bile yerine getirmemekten a
deta zevk alır. Futbolden ve jim
nastikten nefret eder. Evin içinde 
almanca konuşabilecek bir adam 
bulması için hiçmetçileri munha
sıran Almanlardan seçer. Eve dai
ma sarhoş olarak gelir. Bu vazi -
yetlerde bize kendisi talebe iken 
daima tam numara aldığından bö
bürlenerek bahseder. Halbuki te
sadüfen elimize geçen ona ait bir 
mektep defterinden, bir çok ders
lerden sıfır aldığını öğrendik. Bu 
suretle babamın profesyonel bir ya 
lancı olduğunu da kaydedebilirim. 
İdadide iken hemen hemen her sı
nıfta ikişer sene kaldığını bir ar
kadaşından tesadüfen öğrendik .,, 

Öğretmenin sorduğu ikinci sual 

şu idi: "Ananızla babanız bu ku

surlarını sizden saklıyorlar mı?,. 

Maşek. bu s u ale fÖyle bir ce v a p 

yazdı: 

"2 - Hayır saklamıyorlar. Biz· 
de her şey açık clsı.rak cereyan e
der. Bizim evde olup biten şeyleri 
çocuklardan gizlemek imkanı yokl 
tın• 1\.1 aanıafih , ., ..... .,.,,71n ,,.. h~hJl-

mızın yaptıkları h,arhangi bir e
depsizliği biz görmesek bile kom
şularımızdan işitir ve öğreniriz.,, 

"Biz, ana, babalarımızın bu nok

sanlarını efkarı umumiyedcn ni

çin saklamıya mecburuz?,, sualine 

d e Maşek, şu cevabı hazırladı: 

"3 - Bizi dünyaya getirdikleri 

için ana, babalarımıza minnettarız 

da ondan.,, 

,,Ana, babalarımızın bu kötü huy 

larını niçin taklit etmemeliyiz?,, 

Suali Maşeke pek güç göründü. 

Bunun üzerinde uzun uzun durdu. 

Nihayet buna da şöyle bir cevap 

yazdı: 

"4 - Her çocuk, büyüdüğü 7.a-
' man iyi bir iş bulabilmek, faydalı 

bir insan olabilmek için daima ma
kul hareketlerde bulunmalıdır. Bu 
sahada muvaffak olabilmek için de 
anamızı, babamızı taklit etmemek 
lazımdır . ., 
Maşek: "Annemle babam, kav

ga ediyorlar mı?,, sualine cevap 
vermek için hiç bir güçlük çekme
di: 

"5 - Evjmizde kavga, gürültü 
olmadan ve eninde, sonunda iş da
yağa binmeden gün geçmez!., 

~ Sualin altıncısını teşkil eden 
"Aile içindeki kavgalatda neden 
makul ve ihtiyatlı olmıya mecbu
ruz?,, sözlerine cevap vermiyc im
kan kalmadı. 

Çünkü bu sırada birisi yavaş, ya
vaş Maşeke yaklaşmış ve hafıfçp 
omuzuna dokunmuştu. Zavallı be· 
şinci sınıf talebesinin yazdığı ya
zılan saklamasına imkan kalma
dı: Arkasında sabık Avusturya -
Macar imparatorluğunun yüksek 
memurlanndan babası duruyordu 

Maşekin babası meyhaneden ye
ni dönmüştü. Gayet neşeli idi On
da nadir görülen şefkatli bir eda 
ile: 

- Sevgili oğlum, dedi, senin ne 
kadar çok çalıştığını işte şimdı gö
zi.imle görüyorum. Görüyorum ki. 
sen de bana benzemiye başladın! 

Böyle çalışmakta devam edersen 
sen de benim gibi tam numara a 
lacaksın.. Bak ne güzel de yazın 
varmiş .. Doğrusu ben şimdiye ka-

dar hiç dikkat etmemiştim .. Neye 
kurşun kalemle yazıyorsun? Yoksa 
bu yazdıkların müsvedde mirlir, 
nedir? 

Maşekin babası oğlunu okşadı. 

Bedbaht çocuğun önündeki yazıla
rı alarak yine şc.fkatli bir eda ile: 

- Doğrusu evladım, bugünkü ça 
lışkanlığın pek hoşuma gitti. Sana 
yakında bir futbol topu alacağıma 
söz veriyorum. 

Bunları söyledikten sonra .Maşc· 

kin babası elindeki kağıtlara goz 
gczdirmiye başladı. Okudukça ~cm 
alakası artıyor, hem yüzündekı i
fade değişiyordu. Zavallı Masek 
geri geri giderek yavaş yavaş ka
pıya doğru yürüdü. Fakat babası 
bir kaplan çevikliği ile üzerine a
tılarak ona tam kapının eşiğinde 
yetişti. 

Burada, kapının eşiğinde, az ön
ce Maşekin vazifesinde yazdığı hA 
dise cereyan etti: "Çocuklanna kar 
şı çok sert davranır. Biricik terbi
ye vasıtası sopadır.,, 

Avusturya imparatorluğunun 

yüksek memuru, çocuğunun üze -
rinde resmi günlerde kullandığı 

imn:ıratnrl11i'711n son yadigan olan 
kılıcını kırdı. 

Ertesi hafta beşinci sınıf tale~
lcri evde yaptıkları vazüelerl pro
fesör Şvolba'ya verirken, Maşek 
te titdyen ellerile kendi defterini 
uzattı. Defterin üzerindeki: "Ço -
cuklar ebeveynlerinin fena hare -
kellerinden ötürü büyük bir- vic· 
dan azabı duysalar bile onlara mü
teşekkir olmalıdırlar.,. serlevhası 

yerine şöyle bir yazı yazılmıştı: 

"Tezlerinizi ve çocuklara ver • 
diğiniz vazifeyi, hakkınızda bir fi
kir edinmek içın kiiltür bakanlığı 
müfettişliğine gönderdim.,, 

Bu yazının altında sabık Avus· 

turya - Macaristan imparatorluğu 

memurunun imzası, tarih ve 6272 • 
126 sadire numarası okunuyordu. 

Sonradan işittiğime göre, profe
sör Şvolba'yı bu defa da Kartıat
lara atmışlardı. 

"- SON 

1 ~~:~:!~ ş!~i~~!~ 
Şirketimizin 30 Mart 1938 tarihin

de fevkaliıde olarak toplanan hisse
darlar umumi heyetince dahili ni· 
zamnamemizin altıncı maddesi hük
müne tevfikan sermayenin ikinci ru
hunun hissedarlardan tahsiline ka
rar verilmiştir. 

İttihaz olunan bu karara tevfikan 
sayın hissedarlarımızın sahip bulun
dukları beher hisse senedi içjn ö
denmemiş sermayeden ikinci ruhu
nun mukabili olan beş lirayı işbu i
lan tarihinden itibaren 30 Haziran 
1938 tarihine kadar Ankarada Tür
kiye iş ve Ziraat Bankaları Merkez 
miidürlüklerine ve yahut istanbuldn 
Yeni Postane karşısında Büyük 
Kınacıyan hanındaki şirketimizin 

muamelat merkezine ödemeleri, ak
si takdirde ödemiyenlerin sahip bu
lundukları hisse senetlerinin, şir

ketimiz dahili nizamnamesinin 10 un 
cu maddesi hükümleri dahilinde bor 
sada sattırilmak suretiyle mezkür 
ikinci rubu sermayenin istifa ve sa
tış bedeli noksan olduğu takdirde ,,_ 
radaki farkın hisse senedi sahiple
rinden ayrıca talep olunacağı ilim 
olunur. 
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K AD l N VE MODA Mareıal Blumberg 
Cavadan Dönüyor 

Kadına 
Faydalı 
Bilgiler 

!lbiselerinizde kuruyup kalan 
rağlı boya lekeleri, en iyi, temiz neft 
e çıkartılır. Lekeyi çıkarmak için 
~ell boyayı biraz kazımalı sonra 
uıe. 
be rıne pamuk veya yumuşak bir 
• zle neft sıirmelidir. 

~aharlar yaşlı insanlar için roma· 
alann başlangıcı demektir, ro

ırıat· 
b ızma ekseriya sıcak tutulursa ça-

Ukça geçer. Neftin bu hususta da 
Yardıını görülür. Romatizmadan 
ırıuztarip olan uzvunuza yumuşak 
bir keseyi nefte batırarak masaj ya
Pın. Bu masajı vücudünüz kızışıncı
Ya kadar yapınız fazlasına kaçarsn
:ız cildiniz yara olur. Lakin mutedil 

d
ir surette yapılan masaj "ıstırabınızı 
indir· ır. 

k Masaj ve friksiyon gibi hareketler 
. anın devreranını arttırdığı için tok 

sınlerin vücudü çabuk terketmeler.!:e Yardım eder. Yavrularınızdan da 
u faydalı hareketi esirgemeyiniz. 

Onlara da az kolonyalı su ve friksi
:t.on ispirtosu ile sabah akşam frik-
81Yon yapınız. Yalnız dikkat edile
cek şey friksiyontı tok karnına yap
ırıamak ve katiyen çocuğun karnına 
.kunmamaktır. 

l{irlenen ve gevştyen tuvaletleri 
le.rnizleyip eski tazeliklerini iade et
lllek için gazete kağıdı arasına ko
Yup kızgın ütü ile her iki tarafından 
aıkıca ütüleyiniz. Yalnız tuvaletiniz 
•çık renkse boyanacağını unutmayıp 
gazete kagıdı yerine ona benzer be
.ı bir kagıt kullanınız. 

Deri ve kumaşlan empermeabl 
YaJ>tnak için kumaşı 30 gram essence 
~ petrole ve parafin mahlutuna ba
tırıp )'ere yaydıgınız bir bezin üzeri
ile sererek kurutunuz. 

llıt BAHAR TAYYÖRÜ; 

.Ut .• 
1'""7'lnl0 kL .. lk b:-h1 byy0ril, 

Tayyör, erkek yakalı, önden dili -
llıelf ve ceplJdlr. Jaket renkli, pöti kare 
:!r~· Etek koyu bir kumaştan 7apılmıf-

ince Yünlü Bir 
Kostüm ve 

Zarif Bir Emprime 

Yeni Modeller 

Y az için iki yeni örnek: Soldaki, serin flavalarda giyilebilecek ince 
yünlü bir kostüm. Açık olan yakanın içinden görünen ipekli kaş

kolla kemer ayni renktedir. Elbisenin bütün garnitürü göğüs ve beldeki 
cep kapağını andıran süsler ve yakadaki Fermuvardır. 

Sağdaki de beyaz zeminli zarif bir emprimedir. 

.::>-'-><:<:=::---

. Enginar Dolması 
Nasıl Yapılır? 

Enginarların dış yapraklannı bı
çakla içini de kaşıkla kazıyıp evvela 
limonla uvup sonra limon tuzlu suya 
atınız. Enginarlar limon tuzlu suda 
dururken soğanlan ince ince doğra
yıp zeytinyağ ile iyice kavurunca üze 
rine yıkanıp süzülmüş pirinç ilave 
edip biraz kavurunca çanak gibi a
yıklanan enginarları doldurup tence
reye dikkatle sıralayıp üzerine tuz 
biber ve dereotu ekip limon sıkıp 

yıkadıktan sonra limonla iyice uvup 

kapak kapayıp üzerine biraz sıcak 

su döküp suyunu çekinciye kadar ka 

pağını açmadan ağır ateşte kaynatı
nız. Tencereyi ateşten indirip soğu -
tunca delikli kepçe ile enginarları 
bozmadan tabağa sıralayınız. 

NOT: 

Enginar dolmasını yaptıktan son
ra elinize evvela limon tuzu sürüp 
yıkadıktan sonra limonla iyice uvup 
bir müddet bekleyip elinizi tırnak 

fırçası, sabun ve sünger taşı ile te -
mizleyip ellerinize krem veya vaze
linle masaj yapınız. Böyle temizlen-! 
mezse elleriniz hem sert hem de bo- • 
yalı kalır. 

1
ı 

Bülıüvi: 

350 grım un, 50 grım ıOtaür çlıco· 
lıtı 1 kıhve flncını ıüt, 1 yumur· 
ta 1 kıhve k191§1 karbonıt, 50 grım 
kıvrulmu9 çekllmlı bıdem, 150 
grım pudra teker. 

Unun ortası açılır, tereyağı ezilir. 
pudra şeker ilave edilir, bir fincan 
sütle erimiş çikolata yumurta ba -
dem ilave edilip iyice yuğrulduktan I 
sonra içerisine karbonat ta konup bu 
hamur bir saat bekletilir. Bir saat 
sonra hamur yanm santim kalınlığın 
da açılıp istenilen büyüklükte kesi
lir, yağlanmış tepsiye dizilip orta ha 
raretli fınnda yirmi, yirmi beş daki
ka pişirilir. 

Bu bisküviyi çocuklannız ve ken
diniz yiyeceğiniz gibi misafirlerinizi 
de ikindi çayında ağırlıyabilirsinlz. 

Genç, Dinç 
·Kalmak 

için lOEsas 
1 - Her gece iyi havalandınlmış 

bir odada sekiz saat uyumak. Yata
ğa yatar yatmaz uyuyamıyorsanız 

yatmadan evvel bir bardak sıcak süt 
içiniz. 

2 - Dişlerinize dikkat edin. Onla

n sabah akşam ve kabilse yemekler 

den sonra fırçalayınız. Dişleriniz gay 

ri muntazamsa oralannı ipekle te -

mizleyin kürdan sokmayın. Ceviz ve 

fındık kırmayın, en aşağı dört ayda 

bir diş doktoruna gözükün. 

Mare,al Blomberg ve lran11nın CavaJa alınmıı ruimleri 
gece kafa tasınıza parmaklannızın 

3 - Saçlannıza dikkat edin. Her 

ucuyla masaj yapınız. Başınızı şa _ Birkaç ay önce Almanya Harbiye 
Nazırı olan Mareşal Blumberg kendi kaklarınızın üstünden tutup ortaya 

doğru sıvazlayın. Sonra başınız ka-
şınıncıya kadar fırçalayın . 

askeri şerefi ile denk sayılmıyacak 

avamdan bir kadınla evlenmesi yü-

4 - Gözlerinizi ihmal etmeyin. zünden istifaya mecbur kalmıştı. 
Mareşal Blumberg evlendikten 

sonra uzun bir balayı seyahatine çık 

mış ve Cavayı da ziyaret etmiştir. 

Son posta ile gelen Londra gazete
lerine göre, Fon Blumberg Alman
yaya dönmek üzeredir. Fakat geri 
döndükten sonra siyaset ile meşgul 
olmıyacak ve kendi hususi işlerine 

bakacaktır. · 

Mareşalin, kansı ile birlikte Ca
vada çekilen bu resmi bütün Londra 
gazetelerinde çıkmıştır. 

Gözleri kırpmak onlara iyi gelir. So 

ğuk su çarpıp kapaklarım kapayın 

ve parmak uçlan ile onlara yavaş. 

yav:aş masaj yapınız. Gözleri çay ve 

mürverle yıkamak ta iyidir. 
5 - Fazla ekzerslz daima kalbi 

bozar. Bunun için yemekten sonra 

sert ekzersiz1erden, banyodan ve sü

ratle koşmaktan çekininiz. Kalbini-

Asker Gözüyle 
zin rahatsızlığını hissediyorsanız 

doktora eitmeniz 187.ımdır. 
6 - "Hayat yaşanmıya değer mi?" 

suali unutmayın ki. "Yaşıyana tabi
dir., yaşıyan vücudünden toksinleri 

çıkarmıya mPcburdur. Toksinlerin 

cıkarılması gecikirse kana kanşrnıya 

başlarlar. 

7 - Ayaklarınızı unutmayın. On -

1ar vücudün ağırlığını çekmiye mec 
bbrdurlar. Ayağınıza tam uyan ayak 

kabı giyin. Bilek ve parmak oynat -

ma ekzersizleri yapın. 

8 - Bol süt için günde yarım kilo 1 
ya ihtiyacınız vardır. Sütte bütün 

vitaminler bulunduğu gibi vücude 

kalevi maddaler verir. Ondan maa

da bütün proteinli gıdalarda asit var 
dır. 

9 - Bol su için. Günde insan vü

cudünden dört bardak su geçmekte 

dir. Ağzınızdaki tükrük ne kadar su 
ya ihtiyacınız olduğunu gösterir. 

10.- Üzülmiye boykot edin. Üzün 
tü ve sıkıntı yerine fazla çalışın. 

LMüzelerdeki 

(Başı 5 incide) 
bölgesindeki ordulannı yeni getir
dikleri taze" kıtalarla kuvvetlendir-
diler. Bu suretle, Şantung vilayeti

nin cenup ve cenup batı bölgele -
rinde, Çin - Japcn harbinin başın
danberi, bi rarada göri.ılmemiş dere 
cede büyük bir Japon ordusu top
lanmış ve mayısın iptidaların
danberi, yeniden büyuk bir ta
arruza girişmiş bulunuyor. 

Yine görülüyor ki, Japonlar bu 
seierki taarruzlarında eski metot
larını bırakmışlar ve muvaffaki
yet için yeni tarzı hareketler kul
lanmıya başlamışlardır. Şimdiye 
kadar, hep büyük kanalın doğu -
sundan Hsiichov üzerine taarruz 

ediliyor ve bu mevki en cok do
ğudan Taierchuang cihetinden ku
şatılarak düşürülmiye çalışılıyor
du. Fakat, Hsüchov"un şimalinde-
ki göller bu mevziin şimal ve şi
mal doğusu uzaklarından bir kavis 
resmederek geçen büyük kanal, az
lık kuvvetlerle, üstün kuvvetlere 
karşı müdafaayı kolaylaştıran mü
him tabii mani1er olduğundan, bu 
cihetlerden Hsüchov üzerine ta-
aruz, ne kadar doğuya uzarsa uza
sın, daima kuvvetli bir cepheden 

Saheserler , 

(13) 

Tilrk ve islim eserleri müzesinde teşhir eduen bu botı~a san ranfes iize· 
rine ipekle işlenmiş bir gercef işidr. 18 inci asra aittir. Mavi, kırmızı ve 
beyaz ipekle işlenen papatva ve menekşelerin renklerinden çekici bir a 
henk doğmuştur. Türk kızlannın iğne maharetlerini bütün inceliklerile 
görebilmek için bu tarih y6digannı yerinde ve yakından tetkik etmek 
icap eder. Dikiı ve nakıı milesseselerimiz için yüksek bir lrnektir. 

çarpıyor ve üstelik Çinlilerin, yan 
ve gerilere saldırışlarile akamete 
uğruyordu. Gerçi, Hsüchov üzeri
ne şimalden ve doğudan taarruz et
mekte, Tsinan ve Tşingtan üsleri
ne dayanmak ve hedefe kısa yol
dan ve asıl Çin kuvvetlerinin uza
ğından yürümek faydalan vardır, 
amma bu cihetlerden di.ışrnanın ri
cat hatları kesilemiyeceğinden, bir 
muvaffakiyet halinde, Çin ordusu 
imha edilemez, nihayet geriye atı
labilirdi. 

Bu sebeple, bu defa Japonlann 
Hsüchov'u batıya çevirmek için 
buyuk kanalın J;>atısında dahi ha
rekete geçtiklen ve Tsining'ten ce
nuba inerek Sarı nehrin eski mec
rasını cenuba geçtiklerini ve Lung 
hei demiryolunu Tangschan civa-
rında kestiklerini görüyoruz. Bun
dan başka, San nehrin batı ve şi-
mal bölgelerindeki kuvvetlerden 
teşkil olunan bir kol Tsaochov ü
zerinden cenub&, Lunghei hattına 
yürümek için bu nehri Pu cenu -
bunda geçmişti. 

Hsüchov'u batıdan sarmak mak
sadile, büyük kanalın batısında, 

Lunghei hattının Hsüchov - Kvei
tck kısmına yapılan Japon taarru
zunun muvaffak olduğundan Hsiı
chov Çin ordusunun garbe dogru 
olan muvasale ve ricati kesilmiş ve 
bu sebeple fena bir vaziyete dı.iş

müşlerdir. 

Bundan başka. Japonların, Pu
kov - Hsüchov demryolunun gar
binden, Mencheng i.ızerinden, yine 
Tangshan üzerine, kuvvetli bir kol 
yı.irı.ittukleri anlaşılıyor ki, eğer .-bu 
kol kuvvetli ise Hsüchov'un cenup 
batısile olan muvasalesi kesilmiş 

demektir. 
Çinden gelen haberler henüz ek

sik olduklarından Japonların Hsı.i
chov'da kazandıkları muvaffakiye-
tin derecesini bugünden tahmın et
mek kabil değildir. 

Hsüchov'un zaptı, şüphesiz Çin
Japon harbinin miıhim bir hadise
sidir. Fakat harbi bitirmek için Çin 
ordusunun bu oölgede imhası la
zımdı, ki, bunsu:ı. Japon zaferi ya
rım kalacaktır. 

Bir de, Çinlilerin Lunghay de
miryolunun doğu ucunu teşkil eden 
Haichov limanını tahrip etmeleri
ne bakılırsa, bu bölgeleri tahliye 
niyeti taşıdıklarına ihtımal verile
bilir. 

Bir taraftan Hstichov bölgesinde 
büyük bir savaşa girişmiş ıken. Ja
ponların, diğer cihetten, Formo
za adasının karşısına düşen. Fu
kien. Çin vilayetinin kıyılarında 
bazı yerleri, Amoy adası ile Fut
schon limanını zapt ve ışg&I ettık-
lerini görüyoruz. bundan maksat 
Çinlilerin dikkatini asıl savaş ye -
rinden uzaklara çekm@k olabil@Ceği 
gibi Çin sahillerinin işgalini tamam 
lamak dahi olabilir. 
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BESNIDE: 

NAZİLLİDE: 

Kuduzun Ne 
Olduğunu 
Bilmiyorlarmış 
Nazilli, (TAN) - Hamzallı köyün

de İsmail Çavuşun alaca köpeği ku
durmuş, Bekir Esenin danalann: ve 
-cm kadar köpeği ısırmış, bir hafta 
ıele geçirilememiş ve nihayet çifte 
!ile öldürülmüştür. Muhtarlığın ge
ı:tirttiği zehirle, köydeki bütün başı
lboş köpekler imha ettirilmiştir. 

!Baytarlığın tavsiyesiyle, danaların 

:ısırılan yerleri kızgın demirle yakıl
mıştır. Bunların iki ay ahırda bağ

lanması sahibine emredilmiştir. 

~YDINDA JiMNASTiK $ENLIKLERI: 

\ 
iki Spor Klübüne 

Hediyeler 
Bandırma, (TAN) - Başvekil Ce

ltıl Bayar, Denizyolları işletme ida -
resi vasıtasile Bandırma idman yur
duna ve Doğanspor klübüne birer 
şarpi hediye etmiştir. 

937 kürek ve yüzme birincilikle· 
rinde Türkiye ikincisi olan Bandır
malılar, bu sahadan başka yeni se
ne yelken yarışlarında da iyi dere
ce almak için muntazam çalışmalara 
başlamışlardır. 

Vilayetçe Satın Ahnall 

Damızhk Arap Ati 
Besni, (TAN) - Sorgu hakirııl 

Şafi Toktamışın 935 Malatya ve 936 

Sıvas sergilerinde birinciliği kaza • 
nan Onal isimli halis kan Arap atı. l 
damızlık olarak Malatya vilayetince 
satın alınmıştır. 

Besni, (TAN) - Katırcı Vakkasıfl 
gelininin boynundaki altınlar Şıb 
oğlu Mustafa tarafından koparılıl' 
kapılmıştır. Kaçan hırsız, 24 saat i
çinde tutulmuştur. 

DENiZBA NK 
lstanbul Subesi Müdürlüğünden: 

Satışa ç.ıkarılmı~en talibi zuhur etmiyen Yalova kaplıcaların
daki eski elektrik tesisatına ait m otör, dinamo, akümülatör ve buz 
makineleri yeniden pazarlıkla satı lığe çıkarılmıştır. Pazarlık 30 Ma
yıs 38 günü saat on beşte Denizba nk Materyel Dairesi reisliğinde ya-
pılacaktır. . 

Bu hadise, Hamzallı köylülerin
den bazılarının, kuduzun insana ge; 
mlyeceği kanaatinde olduklarını 

meydana çıkarmıştır. Saf ihtiyarla
ra göre, "kuduz köpek tarafından ısı 
nlan inek insanı toslarsa, artık o in
sana kuduz geçmezmiş!,. Bir kısmı
na nazaran da, ''kedi, köpek gıöi yav 
rusu gözü kapalı doğan hayvanlar 
kudururmuş. İnsan gibi yavrusu gö
zü açık doğan mahlukat kuduz ol
mazlarmış!., Ve yine onlara göre, 
kuduzun sebebi de şu imiş: 

19 Mayıs ~cnliklerinde büyük muvaCCakıyet gösteren ve alkışlanan kız talebeler 

Satılacak parçaların müfredatlı lis~esi ve satışa ait mukavele pro
jesi Materley Dairesi Reisliğinden parasız olarak alınabilir. Pazarlığa 
girmek isteyenler, pazarlık saatın dan evvel Danizbank veznesine Bin 
Yetmiş Beş liralık teminat yatırarak pazarlık saatında Materyel da-

••••• iresi Reisliğine müracaat etmelidirler. (999) 

Aydında 19 Mayıs 
Bayramı Büyük 

Tezahüratla Kutlandi. 

AYDINDA: 

"Kırlarda, yol kenarlannda yuva
sını otların arasına yapan "çepiş
ken,, kuşu, semanın çok yüksekleri
ne çıkar, oralarda kuduz bularak ye
re düşermiş. Ancak bu kuşu yiyen kö 
pek kuduz olurmuş!,, 

Köylü, bu fikirlerile .başbaşa bıra
kılmamış, köpeğine dikkat etmiyen 
'Ye gizliyenler hakkında takibata baş 
lanılmıştır. 

'.AD ANADA: 

Cenazeler için 
Belediye bir 
Tarife Hazırladı 
Adana, (TAN) - Belediye, cenaze 

merasimleri için bir talimatname 
hazırlamıştır. Buna göre, merasim 
yaptırmak istiyenler, merasim sa~

tinden en az yç saat evvel haber 
vereceklerdir. 

Birinci sınıf merasim 5 otobüs, 10 
otomobil veya 35 araba ve bir büyilk 
çelenkle yapılacak, teçhiz ve tekfin 
de dahil olarak bütün masraf için 
55 lira alınacaktır. 

İkinci sınıf merasim 2 otobüs, 5 
otomobil veya 16 araba ve bir küçük 
çelenkle yapılacaktır, ücreti 35 lira
dır. 

Nakil vasıtalarının arttırılması is
tenilirse beher otobüs için 3, otomo
bil için 2, araba başına da 1 lira ve
rilecektir. 

Aydın, (TAN Muhabirinden) --
19 Mayıs burada emsalsiz tezahürat-
la kutlandı. 

Sanat, ilk okul taleb~leri öğleden 
sonra Cümhuriyet alanında toplan
dılar. Burada orta okul direktörü Re 
fik Yıldırım Tellioğlu heyecanlı bir 
hitabe irat etti. Halkevi spor şubesi 
okullar ve sporcular tarafından Cüm 
huriyet anıtına çelenkler konuldu. 
Alandan talebe ve sporcular önlerin
de bando olduğu halde spor alanın:ı 
geldiler. Saat 14,30 da İlbay yanlnnn 
da belediye Halkevi reisleri ve kül-
tür müdürü olduğu halde spor ala
nına geldi. Okul talebeleri ve spor
cuları teftiş etti. Muzika İstiklal 
Mar~nı çaldı . Alanı dolduran on btn 
den fazla ha1kın yaşa sesleri ve nH~ış 
ları arasında bayrağımız tören yerin 
deki direğe çekildi. İlbay ve parti 
başkanı Özdemir Günday çok güzel 
bir söylevle günün ehemmiyetini te
barüz ettirdi. Sporcu Ali Birkanda 
bir hitabe söyledi. Okullar ve spor
cular geçit resmi yaptılar. Geçit res-
minden sonra evvela orta okulun ktz 
sonra sanat ve orta okulların erkek 
talebeleri ç6k muntazam beden "h.:ıre
ketleri yaptılar ve çok takdir ve al
kış kazandılar. Başta ilbay olmak ü
zere herkes beden terbiye öğretmeni 
Nesimi Gürsoyu tebrik ve takdir et
ti. Sonra atletizm müsabakaları ya
pıldı. Kazananlara İlbay ve Parti 
Başkanı hediyeler dağıttı. 

Gece Halkevi sa1onunda orta okul 
talebeleri bir müsamere verdiler. 
Müsamere çok muvaffakıyetli ve J{Ü 

zel geçti. 
Büyük günün şerefine dün Aydın 

bir gelin gibi donatılmıştı. Gece de 
bütün şehir tenvir edildi. 

Aydın Mıntakası Güre}leri 
Türkiye serbest güreş birincilikle 

rine iştirak etmek üzere Aydın ala-
mnda binlerce kişinin huzuru ile ya 
pılan Aydın bölgesi güreş müsaba
kalarına Aydın. Söke, Karapınar 
klüplerinden yirmi beşi mütecaviz 
güreşçi iştirak etmiştir. Güreşle:.

tam bir intizam ve disiplin dahilin
de güreş antrenörü Nuri Torunun 
nezaret ve hakemliğinde bölge gtireş 
ajanı Zeki Asal Sökeden Osmanın 
hakemliklerinde cereyan etmiştir. 

Neticede: 56 kilodan birinci Aydın 

spordan Hayrettin 2 inci - Sökeden 
Reşat tuşla galip. 

61 filodan birinci Karapınardan 

Zülfikar 2 inci Sökeden İsmaile tuş
la galip. 

66 kilodan birinci Aydın spordan 

Necati 2 inci Sökeden Süleyman 

Palaya sayı hesabile galip. 
72 kilodan birinci Aydın spordan 

İbrahim Bakiye sayı hesabiyle galip 
79 kilodan birinci Aydın spordan 

Hidayet 2 inci Aydından Hüseyine 
tuşla galip gelmişlerdir. 

A 

Mektebsiz 
Hiç Bir Köy 
Bırakılmıyacak 
Aydın (Tan)- Yeni ders yılı başın 

da, vilayetimiz içinde üç kaza ve dört 
nahiye asri birer mektep binası ka
zanmış olacaktır. Çine ve Karacasu 
kazalarında hususi muhasebe tara
fmdan iki yeni mektep binası yaptı
rılmaktadır. Sultanhisar, Kuyucak 
ve Dalama nahiyelerinde de mahal
li köy bütçeleriden ayrılan tahsisat 
ve hususi muhasebeden yapılan yar 
dımla üç mektep binası yaptırılıyor. 
Aşağı Nazilli ilkmektebinin yapılma
sına haziranda başlanacaktır. Kara
pınar nahiyesinde bir ilkmcktebin 
temeli atılmak üzeredir. 

Vali Ozdemir Günday, yanında na
fia müdürü olduğu halde Sultanhi -
sar, Kuyucak ve Karacasuya giderek 
mektep inşaatını tetkik etmiştir. 

Mektepsiz köylerdeki çocukların 
okuma ihtiyaçlarını temin için, bir -
lik merkezlerinde mektep yapılmak 
üzere köy sandıklarına mühim tah
sisat konulmaktadır. Yeni bütçeler
le birçok köylerde mektep yapılacak-
tır. 

Sultanhisa rda Temsil 
Aydın, (TAN) - Halkevi temsil 

kolu azası Sultanhisara gitmişler, 

hasılatı orada yapılmakta olan ço
cuk bahçesine sarfedilmek üzere 
"Taş parçası" piyesini temsil etmiş
lerdir. 

Aydın, (TAN) - lstanbul Şehir 
Tiyatrosu artistleri buraya gelmiş -
ler, halkevi. sahnesinde iki temsil 
vermişlerdir. 

Devlet Hava Yolları Umum 

Müdürlüğünden : 
1 - Şimdiki kadromuzda aylık ücreti 300 lira olan fen şefliği müıı

haldir. 
2 - Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan teşkilat kanunu laylha

sına göre üç mühendisten teşekkül edecek fen heyetinin reisine 80 di· 
ğerine 70 şer lira asli maaş teklü edilmiş ve icabında bunların emsali 
hasılları ücret olarak ta verilebileceği kaydı konulmuştur. 

3 - Taliplerin tayyare mühendisi olması şarttır. 
4 - Taliplerin: 
a) Mektep şahadetnamesi, 
b) Sıhhat raporu 
c) Polisten musaddak hüsnühal mazbatası; 
d) Şimdiye kadar çalıştıkları yerden aldıkları vesikalar, 
e) Nüfus te7.keresi sureti 
f) Üç adet fotoğraf 
g) Askerlik vesikası. ile. birlikte hava yollan umum müdürlüğüne mtl 

racaatları. (1450) (2885) 

Adana Beiediye Riyasetinden : . . .. 
ı - Belediye gazozhanesi için "l" yevmiye 5000 şışe ımal kabılıye--

tinde bir gazoz imal makinesi, "2" yevmiye 5000 şişeyi doldurabilecek 
bir imla makinesi, "3" yevmiye 5000 şişe yıkayabilecek bir yıkama ma
kinesi, "4" asit karbonik imaline mahsus bir cihaz, ır5ıı 560.000 adet kap
sül ve "6" 5-10 bin şişe açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - İmal makinesinin muhammen bedeli 750 lira, imla makinesinin 
muhammen bedeli 300 lira, asit karbonik imal makinesinin muhammen 
bedeli 700 lira, şişe yıkama makinesinin muhammen bedeli 200 lira, bin 
adet kapsülün muhammen bedeli 225 kuruş ve şişelerin beheriniı} mu
hammen bedeli 7 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
4 - Talipler bu malzemenin yalnız bir tanesi veya bir kısmı veya ta

mamı için eksiltmeye girebilirler. 
5 - İhalesi Mayısın 30 uncu Pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
6 - Şartnamesi Belediye Yazı İşleri kalemindedir. İsteyenler oradan 

parasız alabilirler. ' 
7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir

likte Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. (2767) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecilik ve Neşriyat Tllrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

o bu işten bir şeref bekliyordu) mükemmel bir ba
tarya zabiti olduğudur. Ateşi istediği hedefe nişan 
ahp sıkıyordu. 

Uizim bu toplara cevap verecek bataryalarımız 

yoktu, fakat tren köprüsü bize mükemmel bir mü
dafaa siperi vazifesini görüyordu. 

Dizim taburların bütün tekasüfü, hareketleri bu 
yüksek köprü sayesinde selamette idi, aksi takdirde 

Arabada beş zabit, üç çavuş, bir de ben 
vardık. Cabanas'a bir saatte vardık, yol, tren geçece
ği için kapalıydı, biz de köyden bir buçuk mil evvel 
arabadan indik. Otobüs Madride döndü, biz de yolu 
bırakıp tren yolunda yürüdük. Altı mil yürüdükten 
sonra, yolun ikiye ayrıldığını, tren yolunun köye 
giden yoldan ayrıldığını gördük. Tren yolu aşağıda
ki topraktan aynlıyor, on beş, on altı metre yQksekte 
kalıyordu. Yolda keçi yüklü bir kamyonda gelen bir 
motörcüye rastladık. Buna arkadaş Leon'a hangi 
yoldan gideceğimizi sorduk, bize en yakın köprüden 
geçmemizi söyledi. Tekrar bir mil yürüdük. Hemen 
de gece yarısı olmuştu, hafü bir ay ışığı, bulutlu gö
kü · aydınlatıyordu. Köprü, üzerinden lokomotüler 
geçtiği için, gayet sağlam demirden döşenmişti, köp 
rünün aşağısında dört beş adamın uyumakta olduk

lannı gördük. Hava çok soğuktu, bunların her blrl 
gayet ince battaniyelerle örtünmüşlerdi. Bir çoğu
nun tarla çizmeleri, battaniyenin açık kalan kısmın
dan görünüyordu. Kiminin başı toprakta idi, kimi 
katladığı ceketni yastık yapmıştı, tüfeklerini bacak
larının arasına yerleştirmişlerdi. Tren yolunun iki 
tarafında da başka kimse görünmüyor, hiçbir taraf
tan bir ses duyulmuyordu. Köprünün öteki tarafına 
geçtim, bir müddet etrafı dinledim. Uyuyanların 
horultusundan başka ses duyulmuyordu. Nihayet 
köprünün sol tarafında, tahminen bir buçuk mil öte
de birkaç tüfek sesi duydum. 

- 45- bir s&at bile mukavemet edemezdik. Köprünün niha 
yet bulduğu yerde, yol toprağa varıyordu. Demiryo
lu. bir dağlar zincirile çevrilen bu toprakta nih~ete 
erıyordu . Buraların dağlık olması da bize iyi bir 
melce vazüesi görüyordu. Bu dağlık arazi Bargas 
ista!lyonu ile ikinci köprü arasında idi. İstasyon bu 
dakikalarda hiç bir tarafa ait değildi. Burası "Hiç 

Biz C!e ~tekilere imtisal ederek yattık. Benim bat
taniyem yoktu, fakat kumandanlığı terkederken, ka

lın bir p:ılto, Dickens zamanındaki klasik arabacı
ların paltosuna benziyen bir palto görmüş, kimin ol

duğunu bilmediğim halde, boyuma uygun olduğu i

çin almıştım ve bunu yanımda beraber getirmiştim. 
Bu palto s&yesindedir ki, şimdi bu hikayeleri anla
tabiliyorum, aksi takdirde, bugünlerden bir gün 
soğuktan donup ölmüş olacaktım. Bargas kampında 
t:yumazdan evvel, soğuğun ne demek olduğunu bil
mezdim. Bura

0

da soğuk hakkında duyup bildiğiniz ne 
varsa, hepsi vardı, kendilerimizi buz kalıpları sanı
yorduk, dişlerimiz biribirine çarpıyordu, donuyor
duk, incimat ediyorduk, vesselam. Bunu takip eden 
gecelerde. muvakkat ilticagfı.hımızda uyuduğumuz 
zaman, tıpkı yeni doğmuş kedi yavrularına benzi
yor, biri bir tarafta, diğeri ötede miyavlayıp, mırıl
danıp duruyord uk. Nefesimiz bir istim dumanı gi
biydi. Fakat havaya temaa edince yosunlapyor, du
daklarımızda, bağrımızda donuyordu. 

bir :ki gün içinde ihtiyar bir adam gibi yıpranırım. 
Daha şafak sökerken bizi uyandırdılar. Hemen 

kalktık. Bir gaz ocağında biraz su, biraz da domuz 
kemikleri kaynatmışlardı, tencerenin içerisi toprak 
ve karınca doluydu. Leon, bana haritada bizim düş

manın vaziyetini göstermekte iken, yağlı, pis koku
lu bir çorba ateşte kaynıyordu. Biz bunu iştah ile iç
tik, fakat biraz sonra fena halde midelerimizin bo-
zuiduğunu hissettik. ? 

Bizim alayın maksadı, şimdiye kadar Ekstramadu
ra'dan Madride kadar en mi.isait mevkileri tutan v:e 
ilerliyen düşman hatlarının hücumlarına mukave· 
met etmekti. Biz Olias'taki umumi erkanı harbiye
ye bağlı idik. Bu erkanı harbiyenin kumandası, ih
tiynr, zayıf, beyaz bıyıklı, canlı bir erkanı harp kay
makamına tevdi edilmişti. 

kitnsenin toprağı., vaziyetinde idi. Ne bizim, ne de 
onlanndı. Bazan piştarlar oraya vanyor, fakat or:ı
la:-da tutunamıyorlardı. Etrafı tetkikten geçirdikten 
sonra durdukları yere pönüyorlardı. Bu müşahede· 
ler ic:in demiryolunun sevkulceyş bakımından bli· 
yük bir kıymeti vardı. 

Zeytin ormanlarının da bize büyük faydası var

dı. Nereye gidersek gidelim, demiryolu ve zeytin 

ornınnlan bizim i-;tinat noktamız oluyordu. 

Benim vazifem bir taburda nefer olmak o1duğu 
haıde, buraya geleliberi, kumandanın mesuliyctine 

iştir:ık edecek işler yapıyordum. Buna itiraz eltiğ:ın 

zamr.n Leon kızdı: Kumandanın yattığı eve vardık. Arkadaşlarım ku

mandan Leon'u uyandırdılar. Kumandan gözler ini u

ğuşturarak kalktı Biraz sonra: 

- Ha .. Siz misiniz? Dedi. 

Yirmi beş yaşlarında uzun boylu, yüzde yüz, bir a

mele idi. Bana döndü: 
-- İsterseniz, alay kumandanını yann görürüz, 

dedi. Simdi yapacağınız en iyi şey, burada yatıp u
yumaktır. 

O gece hiç uyumadım. Bu her zaman benim za
yıf tarafımdır. Yemek yiyeyim, yemiyeyim, örtüm · 
az veya çok olsun, üşüyeyim veya SU5ayım, uykumu 
fada edemem. Bu yukarda saydıklanmın çok ehem

miyeti yoktur. Fakat uyku ihtiyacım fazladır. En 

aşağı gecede altı saat uyumazsam, rüyada imişim gi
bi sersemleşir, başım ağırır, asabileşir, çabuk kızar, 

Bizim piştar taburlanmız, düşmanın müşahadc 
mevkii olan Bargas kilisesinin tepesindeki kulenin, 
mitralyöz ateşi altında idi. Düşmanın cephe hattı 

Bargns'tan bir mil kadar uzakta, tren yoluna doğru 
idi. Cephenin yüzü, cenup tarafındaki araziyi işg:ıl 

eden geniş zeytin ormanlıklanna, buradan da Olias 
k.unpına bakıyordu. Bizim bataryalar köyden, Bar
gas bataryası ile mütemadiyen top dövüşüyordu. 

Köylülerin rivayetine göre Bargas bataryalarının 

kumandanı bu köyün bir yerlisi idi, ve ateşi doğru
dan doğruya kendisi idare ediyordu. Ona şeref ve
recek tek bir söz bulunabilirse, o da (her halde 

- Benim de vuüem sadece kendi alayıma ku
manda etmektir, dedi, fakat diğer kıtalara bakacak 
kin:se olmadığı için, bu işleri ben yapıyorum , de
di. 

T~burları organize etmek, sevketmek işi, düşman 

ateşlerinin altında yapılıyordu. Maneviyetlcr1 bo
zulmıyan köylüleri, işçileri teşkilatlandırmıya lü
zum yoktu. 

(Devamı var) 
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EYM SAMiL 
-

Şamili Yalnız Silihla 
ağlôp Etmek lmkinsızdı 

ltus Ge 1 et . . ~era i, şuna ıyıce bük· 
rnıştı kı; (Şamil) i, yalnız silah 

A.:ağlup etmek mümkün değildi. 
• ~lko) yu -~ç. bırakabilmek, si
er adar muhım bir tesir husule 
a ırecektı. Şu halde, bu çetin 
rtal Yuvasını her taraftan ihata 
en ateş ve çelik çemberini biraz 
~ daraltmak, Şamilin, vakit 

tk~t 8İZliden gizliye istüade ct-
0~1 llluhtemel bulunan en küçük 

arı bile sımsıkı kapatmak el-
llıdi. 

General Grabbe, en evvel gözü
• Surhay kulesini kestirmişti . 
. ~ii burada bulunan fedai mü

er, Rus avcılarının yaylım ateş
tirıı hiçe sayarak geceleri dere-
e kadar inip su almakta devam 

i}ellıekte idiler. Koca Çar ordusu 
~eğlenir gibi yapılan bu cüret
!tı 1~e harekete, artık nihayet ver 

e ı idi. 

'tlı.n Sonra bu kule; kartal yuvası
lcli' ~eın.ir anahtarı mahiyetinde 
~ Eger yüz fedai müridi içinde 
~ lıyan bu taş bina yıkılmaz ve 
~de~Uer de dağılmazlarsa, ora
(· bır adım bile ilerlemek mfun-
llıı değildi. 
til~ir bir hücum neticesinde, A
h· ta terasalannın zaptedildi~ 
t lraı evvel arzetmiştik. İşte bu te
R &ıtlatdan, ancak tek bir adamın 
Çıeçeceğf genişlikte, kaya sırtına a-
1'\ı~§ bir yol Surhay kulesine doğ 
(uı Uzayıp gidiyordu. Buna binaen 

eye hücum edecek kuvvetlerin, 
~ bu yoldan istüade etmesi 
~ geliyordu. 

~eral Grabbe, bir tecrübeye 
boı ek istemişti. Evvela bir fedı! 
~ u.~ hazırladıktan sonra, bir ge-
8. tifıti karanlıkta bu bölüğü ses
( l'l. \'e &adasız, bu yoldan ilerletmiş, 
l' Ulenin bulunduğu kayayı, her ta
ı:~an çevirtmişti. Müritlerin ateş
b llıden masun yerlere yerleşen 
~ böliik efradının vazifesi, bir gün 
~ tıra, yapılacak bombardımanda, 
l' Ulecıen çıkacak olan müritleri, bi· 
er birer avlamaktan ibaretti. 

h lia2iranın 29 uncu günü, üç Ru, 
"ata1?'ası birleşmişti. Bütün şiddet, 
S e suratıe açtıklan ateşi, yalnız 
ttı~rhay kulesi üzerinde teksü et -

Surhay kulesi civanncla Şamilin bir ileri karakolu 

Ancak kayanın üstüne ve böylece 
kule duyarının dibinde, Dağlılarla 
karşılaştılar. 

Dağlı Türkler, büyük bir süku
netle ni~ncılarımızın üzerine a
tıldılar ve bunlan, ellerindeki kes
kin kılıçlar ve büyük Dağıstan ka
malarile doğramıya başladılar. Sol 
yanda, küçük bir siper vardı. Mürit 
ler, bu siperden de büyük bir so
ğukkanlılıkla ateş ediyorlardı. Top 
çulanmız, o kadar uğraştıkları hal
de, bu siperi bir türlü bulamamı~ 
lar, tahribe muvaffak olamamıt
lardı. 

Hücum Jotasının vaziyeti, son 
derece ehemmiyet ve nezaket kes
betmişti. Kıtanın bütün efradı bu 
rada mahvolup gidecekti. Bu fela
ketin önüne geçmek için topçular, 
büyük bir faaliyete giri,Şmişlerdi. 

Bataryalarımız, ayni noktaya mü
temadiyen yaylım ateşine devam 
etmektelerdi. 

Halbuki, bu müthiş bombardı
man da ayrıca bir tehlike teşkil e
diyordu. Her yaylım ateşten sonra, 
birçok taş ve ağaç parçaları, asker
lerimizin üzerine dökülerek isabet 1 
edenleri eziyordu. ı 

Kulenin üzerin\ tutmuş olan toz 

bulutu, bir müddet için oraya sı

ğınmış olan kahraman müritlerın 

varlığı üzerine kalın bir bulut ge-

Bu sözleri söyliyen Rus kuman
danı, hadisatı çok iyi tasvir edi
yordu. Yalnız, verdikleri telefatın 

miktarını saklıyordu. Rusların o 
günkü verdikleri zayiat, her haldP. 
General Grabbeyi büyük bir telaş 
ve heyecana düşürmüş olacak ki, 
bu neticesiz mücadelenin raporunu 
başkumandana gönderirken, yine 
ayni raporda: 

"Miktarını henüz tesbit edeme 
diğimiz zayiatı telafi etmek üze · 
re, mümkün olan süratle imdat gön 
derilmesini rica ederim.,, 

Cümlesini ilave etmek mecburi· 
yetini hissetmişti. 

B ugün, Şamilin zafer tarihiııe 
bir yaprak daha ilave edil

mişti. Fakat bu zaferin neşe ve lez. 
zetini hissedememişti. Çünkü kıth· 
raman müritlerinden 30 kişi ile bn 
küçük mürit müfrezesine kuman<l:ı 
eden Ali Beyin şehit olması, Şamı· 
lin kalbine çok derin bir teessür • 
vermişti. (Devamı var J 

1 BAHÇE VE . ÇiÇEK: 

Havuzlar için en makbul nebatlar: Suzamliağı oe nilüfer 

En Güzel Bahçe 
En iyi Bakılandır 

1 nce bir zevk sahibi olan bah
çe meraklısı, bahçesini yal

nız bahçıvanın bilgisine bırakma
malıdır. Bahçıvan, usta olabilir; 

fakat zevk sahibi olmıyabilir. He
le görgüsüz, tahsilsiz bahçıvanlar
dan yalnız bir işçi randımanı bek
lemek lazımdır. Bu gibilerln pratik 
olarak öğrendiklerini aynen tat -
bik etmekten başka ellerinden bir 
şey gelmez. Çiçeklerin boylarını, 

renklerini, çimenle: ağaç gölgesi
le, fon dediğimiz koyu renkli a· 
ğaç kümelerile görünüş ve müna· 
sebet1erini tahmin edemezler. 

Renkler arasındaki uyuşmayı bil 
mezler. Balkon veya pencereler -

den bahçenin görünüşünü, sokak 
kapısı veya parmaklıklardan dışar
dan görünüşün intizamını temin e
debilmek için mutlaka görüşlerin 
kuvvetli ve isabetli olması lazım
dır. Yüzlerce ağaç ve fidanla, bin
lerce nadide çicekle yapılan bir 
bahçenin yanında beş, on ağaç ve 
fidan ve birkaç yüz çiçekle daha 

dir. Sert saçılan suyu toprak eme-
~ y AZAN: mez, bu su zarar olur gider. 

~ Bahçelerde küçük havuzlar: 

~ LUt/i A rif 
, Kenbe1' 
~~~ 

Sarkık ç~ek elmcuı 

gösterişli, daha zarif hem de çok 
ekonomik şık bahçeler yapılabilir. 
Bahçe denilince her şeyden evvel 
iyi bir styl ile yapılmış olması la
zımdır. 

· B ahçe ve parkın bfiyüklü~-
ne, şekline göre muhtelif 

şekil ve boyda havuz yapılmalıdır. 
Havuzdan maksat, suyu bir yere 
toplayıp kullanmak değildir. Ha -
vuz bahçenin içinde bir süs olarak 
zevki tatmin için yapılır. Böyle ha
vuzların içine de su içinde yaşıyan 
çiçekli ve çiçeksiz bir çok narin 
ve güzel çiçek açan fidanlar diki
lir. Fidanları saksı veya fıçı içinde 
olarak havuzun içine koymnl1dır. 
Küçük havuzlara, çok büyüyen 
nebatlar dikmeme1iclir. Havuz içhf 
en makbul nebatlar sarı renkli su 
zanbağı, nilüferin b~yaz, pembe, 
mavi renklileri, su süseni, kalla cin 
sinin san ve krem çiçeklileri, kal
talar, typha'lar, Bütomüs'ler, llip
puris'ler, Alisma'lardır. 

1ilerdi. Nihayet insan elile ya
l>ıiınıı olan bir binanın, üç batar
~anı~ ateşine yanm saat, bir saat .. 
llYdı, pek pek iki saatten fazla

~?ıı dayanabilmesi her türlü im-

riyordu. Fakat bu, uzun sürüyor "' 

du. Hücum efradımız, tekrar iler· 
lemiye başlayınc~, bulutun içinde, 
korkunç birer hayal gibi beliren 
müritler çelik yaylar gibi sıçrıyor
lar, tüyler ürperten naralar ata
rak, bizimkilere saldırıyorlar. Ye
tişebildiklerini, parçalıyorlar, ye
tişemediklerinin üzerine de, kaya
lar ve ağaç gövdeleri yuvarlıya
rak etraflanna ölüm saçıyorlardt. 

PEYNIRLERIMIZIN VASIFLARI 
Yoksa içine fazla fidan, ağaç ve 

çiçek doldurmak ve böyle bir bah
çeyi kalabalık bir nebatat bahçesi
ne çevirmek, bahçe yapmak demek 
değildir. Şuna buna yaptmlnn bah
çe planlannın ekserisinde bu kusur 
görülüyor. Böyle bahçeler on sene 
sonra orman haline girer. 

Bunların her biri yaz devamın· 
ca çiçeklenirler. Havuzlara beş, on 
kadar kırmızı ve melez cinslerden 
tatlı su balıkları koymalı ve bu ba
lıklann üremesi için dişili, erkek
li olmasına dikkat etmelidir. Bu su· 
retle de havuzlarda sivrisineklerin 
bırakacagı yumurtaların çatlıya -
rak, böcek haline geçmesinin önü 
alınmış olur. Havuzların suyu an
cak çok pislendiği zaman tazelen
melidir. Bunun için evvela balık
lan çıkarmalıdır. Havuzlarda A· 
rap saçı denilen yeşil Alg'lann ya
şamasına meydan vermemeli ve 
daima bunları temizlemelidir. an haricinde idi. 

le lialbuki.. Şaf&kla başlıyan bu a
ı· ş, Zeval vaktinden iki saat evve
bıne kadar devam ettiği halde, hiç
d~ tesir husule getirmemişti. En 
it Ütkatıi tarassutlar neticesinde. ne 
b Ulecıe bir inhidam eseri ve ne de 

lr tek müridin kuleyi terketmesi 
i0tülememişti. 
d..ı General Grabbe, hiddetinden çıl

racak gibi bir hal almıştı. 
- Çare yok .. Bu an yuvası, an

cak cebri hücum ile alınacak. 
Diye, bağırmıya başlanuştı. 

B itaraflığımızı muhafaza et
mek için biz burada tekrr 

IUsuyoruz. Sözü, bu korkunç hadi 
inin kahramanlarından ve Rus or· 

Usu kumandanlarından Mil~outine 
~~rkediyoruz. Hücum kıtalanndan 

lrine kumanda eden bu zat, vaka
l'ı lasvir ederken, diyor ki: 

"Öğleden evvel saat 9 da Kurin 
~laYından iki tabur, kulenin bu -
~~duğu kayanın dibine vardı. Gö
?ıuııu efrat, 40 derece meyilli ka
~alığa, cüretle tırmanmıya başla
d lar. Yukarda Dağlılar tarafın-
arı üstlerine atılan taşlara ve bü

~lik ağaç parçalarına rağmen, ka
~aları hızla tırmandılar. Lakin, bu 
~ 8~anın üst parçası, ileri doğru çı
lc ntı yapmı§ ve kenan bir kaç 
d~laş, dumdüz bir kısım halinde i-

ı. 

d ?-ti§ancılanmız burada da durma
k ılar. Biriblrlerinin omuzlanna çı

ltak, tepeye atlamıya çalı~ılar. 

Saatler geçtiği halde, bu ecel 
mahşerindeki kaynaşma devam e · 
diyordu. Fena halde hırpalanan, 

boğuşmadan yorulan, kadroları bo
şalan bölüklerin yerlerine, sık sık 
başka bölükler gönderiliyordu. Fa
kat bu boğazlaşmanın sonu, bir tür 
lü gelmiyordu. 

Öğleden sonra, saat 4 te Kabarta 
alayından iki tabur birden, hücu
ma geçirildi. Artık bu dar sahaya, 
yüklenecek olan bu büyük kuvvet 
karşısında, yüz mürit nasıl muka
Vfmet edebilecekti. Hiç şüphesiz 
ki, bu taburlar, müritleri bir hanı
lede devirecekler, derhal ezip öbür 
tarafa geçivereceklerdi. 

Fakat ne mümkün? Bu iki ta· 
bur, ciddi bir hücuma kalkabıl -
mek şu tarafa dursun, karşılarına 
dikilen maniaları bile yenememiş
lerdi. Bütün mücadeleleri, boşa gıt 
mişti: Rus kanı ile boyanmış ve 
sulanmış olan o kaya parçasının clı 
binde, bir deniz dalgası gibi kın
liveren bu taburlara da, nihayet 
ricat emri verilmişti. 

Bu bir tek günlük mücadelede
ki zayiatımız, 2 zabit ve 34 askenn 
ölümüne, 300 askerin de yaralanma 
sile neticelenmişti. Elde edilen men 
faat ise, tam minasile, bir "hiç,, ten 
ibaretti.,. 

İstanbul Üniversitesinin Hıfzıs • 
sıhha Enstitüsü (direktörü Ord. 
Prof. J. Hirş) memleketimizde çı
kan gıda maddeleri hakkında e • 
hemmiyetli bir hoşluğu doldurmı- • 
ya, bu maddeleri birer birer analiz 
etmiye başlamış. Enstitünün bu 
himmeti yürekten te~k)(ürlerimi 
ze değer. Şimdiyekadar elimizde 
bulunan analiz cetvelleri, hep ya
bancı memleketlerde yetişen mad 
deler üzerinde yapılan tetkiklel' 
neticesiydi. O cetvellerde gösteri
len sayılan biz okudukça, yahut 
lüzumunda yazdıkça, bunlar aca
ba bizim yerli mallarımıza uygun 
gelir mi, diye teerddüt ederdik. Bu 
enstitünün Tıp Fakültesi mecmu • 
asının ikinci sayısmda çıkarmıya 
başladığı Analiz cetvelleri artık 
tereddiidümiizü kaldıracağından 
bizi pek sevindiriyor. 

İlk çıkan analiz neticeleri yerli 
peynirimiz üzerine doçent doktor M. 
Erel ile asistan N. Yurd elde etmiş
lerdir. Bu iki sayın ilim adamı on 
türlü beyaz peynirle dokuz türlü 
kaşer peynirini analiz etmişler. 

Beyaz peynirler şunlardır: Edir • 
nenin beyaz ve yağsız iki türlü pey 
niri, Kırklarelinin, İzmirin, Kara
caheyin beyaz peynirleri, sonra tu 
lum, dil, çayır, kirli hanım (şimdi 
ona peynirciler temiz bayan pey • 
niri diyorlar) ve Lor peynirleri. 
Kaşar peynirlerine gelince. adın 

dan dolayı en başta Balkan kaşar 
peyniri. fakat yine KırklareJinden, 
Bursadan, izmirden, Karadenizden 
ve Karstan gelen ka!'ıar peynirleri 
de vardır. Kars bize graviyer 
peyniri de gönderiyor, bir de krem 
graviyer var. En sonunda da Çer
kes pe:vniri lt'eliyor. 

Bunlardaki maddelerin hepsini 
gösteren cetveli, tahmin edersiniz 
ki, burada ,tekmil tekrar edemem. 
Yalnız peynirlerden en ziyade iste 
diğimlz aThftmhı ve yağ bakımla -

nndan hepsini sıraya koyacağım. 
Albümin, \'Ücudümiizün teşekkü 

liine yaradığı için en mühim gıda 
rnız, bakımından. tabii en ziyade 
kaşar peynirleri gibi katıca olanlar 
da, onlarm arasında da bu bakım· 
dan en zengini Çerkes peyniri, 
vüzde hesabile 34.98. Bursa kaşa
~. 34.38 le ona pek yakın. Daha son 
ra sırayla: Karadeniz kaşeri 33. 34; 
Kars graviyer peyniri 31. 52: Kırk 
lareli 29, 40; Kars kasari 27, 22; 
Balkan kaşeri 25, 42; İzmir kaşeri 
26,04; krem graviyer 24,20. 

Beyaz peynirler bu bakımdan ta· 
hii daha va,•an. fakat tulum peyni
ri 26,04 İe İzmir kaşerinin ayni de 
recede albüminli. Ondan sonra St· 

rayla: Karacabev beyaz 22,60, dil 
peyniri 22,32; Edimenin yağsın 
18.77; çayır peyniri 17,58; İzmi
rin beyazı lR ,93, Kırklareli beyaz 
15.14; temiz bayan pc~·niri 13,87. 
Edirnenin beyaz peyniri 13,83, en 
sonda da lor peyniri 9,45 ..• 

Encok kalori veren yağ bakımın 
dan: ;\'İne en hasta Çcrkes peyniri 
:vüzde 53.51; ondan havlıca son1'a 
İzmir kaşeri yüzde 33.14; sırayla: 
Kars graviver 32,60: Bursa kase
ri 30.19: Kırklareli 30.0: Karade
niz 29.97. Kars kaşeri 28.84: Bal • 
kan 28.39 krem graviver 25,93. 

Re:vaz pe,·nirlerin yüzde hP.sahi
le va~ ni<ıhf'ti: Ksıracabev 3!,17; 
Kırklareli 2!Ui9: Edirnenin bevaz 
27.33. dil 21.34, temiz havan 19.95 
lor 16.08, tulum 14,77. İzmir beyaz 
20,37. cavır peyniri 18.63, en son 
olarak, adı iisfiinde, Edimenin yağ 
sız J>eyniri 0.71. 

Peyniri hanginiyetle, yani albü
min için mi, yağı için mi, yerse -
niz ona göre secersiniz. Fakat pey 
nirin tuzlu olmasını severseniz, Ka 
racabeyin yüzde 6.62 tuzlu beyaz 
peynirini yiyiniz. En az, ölçülemi -
yecek derecede az tuzlusu da çal'lr 
peynlıi. 

Bahçe nılamak •poru : 

B ahçelerde sulama zamanı da 
ima akşam vaktidir. Bunun 

sebebi ikidir. Akşam serinliği baş
layınca verilen suyun 'l:>üyük bir 
kısmı buhar haline geçm?ye vakit 

bulamadan fidanlar tarafından e
milir. Hem su ziyaa uğramaz, hem 
de toprak ve nebat serinlemiş, bes
lenmiş olur. Diğer sebepte yaprak
ların, daIIann güneş tesirile ısın
ması ve üzerine dökülecek suyun 
tesirile bir reaksiyon meydana gel
mesidir. Böyle bir reaksiyon de ·
vamlı olursa nebatın fizyolojik ça
lışması intizamını kaybeder. Bun
dan dolayı sulamayı daima güneş 
batmak üzere iken yapmalıdır. Su
lamak, işi ayni zamanda mükem
mel bir spordur. Yalnız sulamayı 
hem hortumla, hem de su kovala
rında su taşıyarak yapmalıdır ki, 
kolların, vücudiln hareketlerile tam 
bir spor yapılmış olsun. Üstünüzü 
ıslatmamak için de bir bahçe göm
leği kullanırsanız bu işten hiç şi
kayet etmezsiniz. Bahçeyi sular -
ken ağaçların yapraklarını, fidan
ların çiçeklerinden başka her tara
fını ıslatınız. Bu suretle yaprakla
rın, dalların üzerinde toplanmış o
lan tozların yapraklara zarar ver
mesine mani olursunuz. Şu kadar 
ki, suyun yüksekten, adeta yağmur 
yağıyormuş gibi ince damlacıklar 
şeklinde dağılmasına itina ctmeii-

Sarkık dallı ağaçlar : 

B ahçe ve parklarda dikilen 
dallan ve yapraklan sar

kık fidan ve ağaçlann husule ge
tireceği güzel manzarayı bilmiye11 
bahçıvanlar, bu &ğaçlara rağbet et 
mezler. Halbuki su kenarında bir 
salkım söğüdün glizelliği hiç unu
tulmaz. Böyle sarkık dallı, yaprak· 
Iı ve çiçekli nebatlara ağlayıcı "Pli 
rör,, derler. Koyu renkli ağaçlar a
rasında veya ön tarafında plörör 
ağaçlar dikilirse bahçenin güzelli
ğini artırır. Havuzların kenarına 
kadar sarkan bu gibi ağaçların ta
bii güzelliklerine doyum olmaz. 

Sarkık dallı ağaçlar arasında çan 
cinslerinden olanlar da vardır. Bu 
sınıf ağaçlardan bazıları tek veya 
küme halinde düz yerlere, bir kıs
mı kameriye, havuz, kayalıklı bah
çelerin kenarlarına dikilir. Yap -
raklarının inceliği, rengi, gösteri· 
şi itibarile en makbul cinslerin çe
şitleri arasında Japon kirazı, sarı 
salkım, isfendan, sarkık meşe, diş
budak, sofura, sarkık dut, ceviz, 
fındık, kayın, akasya, Rozenskiana, 
ıhlamur, salkım söğüt, karaağaç, 
çiçek elması gibi cinslerin çeşitle
ri seçilebilir. Çam sınıfından da 
sarkık Sedrus'lar, çamlar, köknar 
ve ladinler yalnız geniş ve büvtik 
parklarda münferit olarak dikil _ 
mek için çok aranılır •. Sarkık a
ğaçların bakımı diğer ağaçların ba 
kımı gibidir. Yalnız salkım söğüt 
su kenarından hoşlanır. 
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3 • 2 Yendi 
(Başı 6 ncıda) 

yaptığı bir hücumda Doğan Izmirin 
beraberlik sayısını yaptı. 

Yeniden hızlanan oyun Galatasa -
rayı biraz canlandırdı. 

27 nci dakikada Galatasaray le -
hine Izmir kalesi önünde verilen fi
rikikten Eşfak Galatasarayın üçün
cü golünü de yaptı ve bundan sonra 
Galatasarayın ruhsuz ve zevksiz bir 
oyunuyla geçen maç t>u şekil değiş
meden 3-2 Izmirin mağlubiyctile 

nihayetlendi • 
Dün Galatasaray takımı çok aşağı 

bir oyun çıkardı. Salimden maada 
hiç bir oyuncusu normal oyunlarının 
dörtte birini bile çıkaramadılar. 

lzmirliler de Beşiktaşa karşı oy -
nadıkları oyundan daha düzgün bir 
halde idiler. Bilhassa Basri ile Hil
mi takunının en iyi oynıyan oyun -
culandır. 

Hakem: Federasyonun muannida
ne ısrarına ve hüsnüniyet sahibi ol
masına rağmen henüz l\filli Küme 
maçı idare edecek bir kudrette ol -
madığını verdiği yanlış cezalarla si
nirli hali ile ve ofsaydlerdeki ihtisa
sı ile bir daha ispat etti. 

Serbest Güreş 

Müsabakaları 
Güreş Federasyonu tarafından ter 

tip edilen Türkiye serbest güreş bi
rinciliği müsabakalarının İstanbul 
ınıntakası seçmelerine -dün Süleyma
niye klübü salonunda başlandı. Alı
nan neticeleri sırasiyle yazıyoruz: . 
1 İnci tur 

Misafir Harbiye Nazırı 

Bugün lzmire Varacak 
Afyon, 22 (A.A.) - General Ma -

riç'in treni saat 16,40 ta şehrimize 

geldi ve kısa bir tevakkuf esnasında 
otomobille şehri gezdi. Sayın misa -
fir istasyonda Kor kumandanı, vali, 
beledfye reisi ve bir aske,ri kıta ve 
kalabalık bir halk kütlesi tarafın -
dan samimiyetle istikbal ve teşyi e
dildi. 

Yugoslav Harbiye Nazın yarıh sa
bah saat 9 da lzmirde olacaktır. 

Cenevrede Hatay 

Tezimiz Kabul Edildi 
(Ba§ı 1 incide)) 

İskenderun ve Kınkhanda yapıl
dığı gibi burada da evvela isimleri 
nüfus dairesince büro reislerine ve
rilen nüfusta kayıtlı müntehiplerin 
tescil tarihi ile Antakyaya merbut 
nahiye ve köylerde tescile başlama 
.tarihi komisyonca sonradan ilim e
dilecektir. 

Vaziyette aalah yok 
Reyhaniye, 21 (A.A) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Vazyette bir sal!h görülmemekte
dir. Tersine, istihbarat zabitinin de 
fiilen müdahalede bulunarak Türkle 
ri t>üroya gitmekten menettiği ısrar
la söyleniyor. 

Hatayda tedhif harekatı 
devam ediyor 

Antakyada çıkan ''Atayolu,, gaze
tesi yazı~r; 

"İskenderundan aldığımız bir 
habere göre, Arsuz' da Türklere 
karfı büyük bir tedhiş hareketi 
hüküm sürmektedir. 

56 KİLO: Ahmet (Kasımpaşa) Fa- Bir Eti Türk, Komisyona müraca-
ruk (Doğanspor) a tuşla. Mehmet at ederek kendini Türk yazdırmış ve 
(Beykoz) Enver (Kasımpaşa) ya bük- elinde kırmızı kağıdı olduğu halde 
men galip. dışan çıkarken, orada mavzerle mü-

61 KİLO: Haşim (Beşiktaş) Sü- sellfıh 12 tedhişçinin tecavüzüne uğ
leyman (Doğanspor) a tuşla. Alişan nyarak üzerine yaylım ateş açılmış
(Güneş) Kadri (Kasımpaşa) ya tuşla. tır. 
Halil (Güneş) Muhittin (Beykoz) a Vaka yerinde hazır bulunan dört 
tuşla galip. jandarma, bu yaylım ateş karşısında 

6ö KİLU: Huseyin (Doğanspor) İs- tedhişçileri tutmak istemiş ve ken
mail (KasımP,a~ ya tugla, t:mıaıı dilerini korkutmak içill havaya ateş 
(K ) İb h . (D v ) -<etmişlerdir. 'Fakat tam bu sırada Na 

asımpaşa ra ım oganspor a h" .. d.. .. .. 
h .. k y h (G" ) M h t ıye mu uru mudaha le ederek m av-u men, a ya uneş a mu 
{Beşiktaş) a hükmen galip. zerle müsellah olan bu tedhişçilerin 

72 KİLO: Faik (Galatasaray) Ni- on tanesini kaçırmış ve ancak iki ta
hat (Kasımpaşa) ya hükmen Ahmet nesi jandarma tarafından yakalana
(Kasımpaşa) Mustafa (Güne~) e tuş- rak merkeze getirilmiştir. 
la, Ha:n (Beykoz) Ahmet (Güneş) e Türkler aleyhinde caniyane 
tuşla, izzet (Kasımpaşa) Hayri (Gü- propagandalar 
neş) e hükmen galip. Diğer taraftan Karaağaçta jandar· 

79 KİLO: Hüseyin (Güneş) Besim malarla muhtarın kapı kapı dolaşa-
(Kasımpaşa) ya tuşla galip. rak yaptıkları tehdit yetmiyormuş 

87 KİLO: Adil (Güneş) Şevket gibi bu işe kolcular ve Belediye me-
(Galatasaray) a tuşla galip. murlan da karışmıya başlamıştır. 
2 nci tur Bunlar: 

---
56 KİLO: Ahmet (Kasımpaşa) 

Mehmet (Güneş) e tuşla, Mehmet 
(Beykoz) Faruk Doğanspor) a tuşla 
galip. 

61 KİLO: Mehmet (Kasımpaşa) 
Haşim (Beşiktaş)a tuşla, Süleyman 
(Doğanspor) Kadri (Kasımpaşa) ya 
tuşla, Alişan (Giineş) Muhittin Bey
koz) a tuşla galip. 

66 KİLO: Hüseyin (Doğanspor) 
İsmail (Kasımpaşa) ya tuşla, Yahya 
(Güneş) İsmail (Kasımpaşa) ya tuşla, 
İbrahim (Doğanspor) Mahmut (Be
şiktaş) a hükmen galip. 

72 KİLO: Faik (Galatasaray) Ah
met (Kasımpaşa) ya hükmen, Halil 
(Beykoz) Nihat (Kasımpaşa) ya hük
men, Mustafa (Güneş) Sabri (Gü
neş) e hükmen, İzzet (Kasımpaşa) 
Ahmet (Güneş) e tuşla galip. 

79 KİLO: Hüseyin (Güneş) Meh
met (Kasımpaşa) ya tuşla galip. 

~7 KİLO: Şevki (Beşiktaş) Adil 
(Guneş) e tuşla galip. 
3 üncü tur 

56 KILO: Ahmet (Kasımpaşa) 
Mehmet (Beykoz) a tuşla, Mehmet 
(Güneş) Enver (Kasımpaşa) ya tuşla 
galip. 

Güreş müsabakalarına bugün de 
saat 19 da Süleymaniye klübünde 
devam edilecek ve ağır siklette Sam
sunlu Ahmet ile Himmet karşılaşa
caklardır. 

lngiltere lsviçreye Yenildi 
Zurih, 22 (A.A) - İngiltere - İs

viçre enternasyonal futbol müsaba
kasını büyük bir surpriz ile İsviçre 
milli takımı 2 - l kazanmıştır. 

lskoçya Hollandaya Galip 

''- Türk yazılanların kanını 
içmek helaldır. Bunları vurmak 
için hükumet emir verdi. Ölüle
rini bile mezara koymıyacağız. 
Korkmayın, hükfunet arkanızda
dır!,, teklinde halkı Türk camia

ıma kartı kitale te~vik etmekte
dirler. 

Silahlı haydut çeteleri 
Reyhaniyede cereyan eden bir ha

diseyi tafsilatiyle bildiriyoruz: 
Ayrancışarkı köytinden Reyhani -

ye tesçil mıntakasına gelen Kürtler 
tescil bürosunun 5 metre ynkınında 
ani bir tecavüze maruz kalmışlar -
dır. lttihatçılarla Usbacılar ve onla
rın efendileri tnrafından siUıhlandı
rılıp öne siirülen 12 kişilik bir elleri 
tabancalı, bir elleri sopalı haydut 
çetesi Türk listesine yazılacaklarını 
bildikleri Kürtlerin üzerine hücum 
etmişle.r ve 4 kişiyi yüz ve gözlerin-
den ağır surette yaralamışlardır. 

Mütecavizler orada bulunan mili
sin en ufak bir müdahale ve takibine 
maruz kalmamış, Reyhaniye sokak
larında ellerini kollarını sallıya sal
lıya dolaşmakta devam etmişlerdir. 

Reyhaniye Halkevi derhal faaliye
te geçerek bir taraftan yaralıları An 
takya halkevine sevketmiş, bir ta
raftan da resmi makamlara ve ko -
misyona müracaat ederek vaziyeti 
anlatmış ve bu şelfüde intihaba de
vamlarının mümkün olamıyacağını 
beyan etmiştir. 

Şehrimize getirilen yaralılar icap 
eden makamlara gösterilmiş ve ha
dise hakkında tafsilat verilmiştir. 

Antakya kaymakam 
vekilinin &özleri 

Antakya kaymakamlığına vekale
ten tayin edilen Hacı Etem, bir ga
zeteciye hulasatan şu sözleri söyle
miştir: 

, 

BtRINCI SAYFADAN MABAAT 

Tehlike Atlatıldı 
Çeçoslovakya Belediye Seçimi 
Tam Bir Süklln içinde Yapıldı 

(Btl§ı 1 incide) 
etmesi lazım gelmekte olduğunu yaz 
makta ve şöyle demektedir: 

"Bizim kabul etmiş olduğumuz 
sistem, Fransızlarla İngilizlerin sis
temidir, bu ise bize uygun gelmiyor. 
Amerika Reisicümhurunun sistemini 
kabul etmeliyiz. Zaman, kanunu esa 
sinin değiştirilmesine müsait değil

dir. Fakat bu reformu yapmak el
zemdir. Parlamento haricinden seçi 
len ve fakat parliımento huzurunda 
mesul olan bir hükumet vücude ge
tirmek icap eder. Reisicümhur, hali 
hazırda fırka mücadelelerine pek az 
karışmış olan bir başvekil intihap et
meli. O da Çeklerden ve Almanlar
dan matlup evsafı haiz ve enerji sa
hibi zevattan mürekkep bir kabine 
teşkil etmelidir. Böyle bir hükümet, 
hiç şüphesiz bütün milletin müzahe
retine nail olacaktır.,, 

Polonya Çekoslovakyadan 
izahat i~tiyor 

Varşova, 22 (A.A.) - Yan resmi 
bir membadan öğrenildiğine göre, 
Polonya hükumeti Pragdaki sefirini 
Çek hükiımetindcn Polonya hududu Prag sokaklarında yapılan bir mi
boyunda yapılmış olan askeri hare - tingde sö:ı söyliyen bi!' Çek hatibi 

kata müteallik izahat istemeğe me- za eylemek ve Çekoslovakyanın bazı 
mur etmiştir. Çeklerin beklenilmi -

noktalarında vukua gelenlere müşa
yen bu hareketi Silezya mıntakasın-

bih her türlü yeni vakaların önüne 
daki ahaliyi tellişa düşürmüştür. Ma 

geçmek lüzumu da nazarı dikkate a
halli memurlar tarafından ihtiyat 
tedbirleri alınmış olduğu söylen _ alınmıştır. 
mekte ise de bunu teyit eden hiç bir Yukardaki resmi tebliğ hakkında, 

Çekoslovak Ajansı, salahiyettar mah 
haber alınmamıştır. 

fillerden aşağıdaki mütemmim ma-
Macar - Çek hududu açıldı lıimatı elde etmiştir. 
Salahi}1!ttar mahafilden bildiril - Bu tebliğden de anlaşılacağı vcç-

müne sebebiyet vermiş ·olan hudut 
hadisesi hakkındaki resmi Çek teb -
liğini nşretmektedir. 

Bu tebliği takiben neşrolunan bir 
notada tebliğ muhteviyatı red ve ı 
cerh olunmakta ve Südet Almanları-
nın hakiki bir spor yapan Almanla
nn peşine düşen Çek zabıtasının me 
todları hakkında tamamiyle tenvir 
edilmiye haklan olduğu beyan olun
maktadır. 

iki Südet Almanın vurulması 
hakkındaki reımi tebliğ 

Prag, 22 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Şeh-Goldberg yolunda, sabahleyin 

gayet erken bir saatte şüpheli şerait 
dahilinde ve gayet hızlı bir surette 
motosikletle gideq i~i şahıs , polis 
memuru tarafından tekraren söyle -
nen dur emrine itaatten imtina et -
mişl~r. bilakis motosikletin hızını 

daha ziyade arttırmışlar ve motosik
leti kenara k endisini atmak mecburi 
yetinde kalan polis memurunun üze
rine sürmüşlerdir. Motos~leti dur
durmak istiyen polis , lastikler isti
kametine bir el silah atmış, fakat yol 
bu mevkide yokuş olduğundan kur 
şun motosiklette bulunan iki kişiyi 
de ölümlerine sebebiyet verecek bir 
tarzda yaralamıştır. Bu iki şahıstan 
biri, civardaki kışlada , diğeri de Şeb 
hastanesinde ölmüştür. Bizzat ke.ndi 
!erinin sebebiyet vermiş olduğu bu 
hadisenin kurbanlarının hüviyeti tes 
bit edilmiştir. Bunlar, ikisi de şimali 
garbi Bohemya mıntakası doftumlu 
Böhm ve ciftçi Hofman isimlerinde 
iki S üdet Almamdır. 

Henlayn Prag'da diğine göre Prag hükumetinin dün hile, mevzuu bah solan, zikredilen se
aldığı bir karar üzerine kapatılan bepler üzerine Milli Müdafaa Nazırı 
Macaristan ç k slo ak h d Prag, 22 <A.A.l - Henlayn diin ak - e 0 v ya u u - tarafından alınmış bir tedbirdir. Se-
du, Macar hükumetinin diplomatik ferberlik mevzuu bahis değildir. Z i- şam buraya gelmiş ve Regina._ ote-
bir teşebbüsü üzerine bu akşam ye- ra, bunun için Milli Müdafaa Nazırı- !ine inmiştir. 
niden açılmıştır. nın basit bir kararı kafi değildir. Se- Sui:letler rozet taşımıyacaklar 

Çekoılovakya • Saksonya ferberlik için filhakika, seHihiyettar Südet partisi reLcıi , Siidet Alman 
hududunun kapandığı cuılsız teşrii makamların bir kararı lwm- partisi mensuplnrının Çekler ve ko-
Yabancı memleketlerde Çekoslo- dır. Milli Müdafaa Nazırı, yukarda münistler tarafından fena muamcle

vakya - Saksonya hudutlarının ka- zikredilen ted~iri, ::\filli Müdafaa ka- ye maruz kalmalan tehlike.si daimi 
patıldığı hakkında haberler yayılmış nununun 22 inci maddesi ahkamına surette mevcut olduğundan, bundan 
tır. Çeteka Ajansı, bu haberlerin ta-ı tevfikan almış bulunmaktadır. 1 böyle mensuplıırının parti rozetini 
mamıyle yalan olduğunu ve hiç bir lngilterenin endife•i taşımamalarını emretmiştir. 
Çekoslovak hududunun kapanmamış B r 22 (AA ) N · ıı H _ 
b l d ğ b"ld" . er ın, . . - evı e en 
u;n u unu ı ırmıye mezundur. derson'un dün akşam Von Ribben - Ankara Bilge Kupası 

abancı memleketlerde Çekoslo- t , "k' · d f 1 k · t t 
vakya ile Macaristan arasındaki tren tir~.P .u Rı .. ıntcı te :to atra ktzıdy~rez c - Maçları 

.. ~ gını oy er eyı e mc e ır. an-
munakalatında bazı karışıklıklar ol- d"ld· - ı .. H d . t Ankara, 22 (A.A) - Bölge kupası d w • ne ı ıg ne gore en erson vazıye 

ugu haberı de çıkmıştır. Çeteka A- t .. t ıı ·t d" ... h t karşılaşmalarına bugün de Ankara-. en mu eve ı en ışesını ız ar e -
ıansı, Çekoslovakya ile Macaristan · t" gücü Stadında devam olundu. 

mış ır. 

arasındaki tren münakalatının yal- B. takımları arasında yapılan kar-
nız normal olmakla kalmayıp hatta Alman hükumetinin mütaleası şılaşmalarda: 
şayanı kayıt teahhurler bile yapma- Berlin, 22 (A.A.) - Salahiyettar Gençlerbirliği _ Güneşi 5 _ 4. 
mış olduğunu bildirir. Alman mahafili, Çekoslovakya ha -

Rumanya, Çek hududuna dlscleri hakkında Londradan gelen 
Ankaragücü - Demirsporu 3 - 2 
yendi. 

cuker tahıit etmemi, yarı resmi haberleri hayretle kay - B" 
ırinci takımlar arasındaki karşı-

Bükreş, 22 (A.A) - Rador Ajansı detmetkedirler. laşmada ise Gençlerbirliği, Galatasa 
dün akşam yabancı bı"r Aı"ans tara- Bu mahafil, Henlayn'in Almanla- 2 rayı - o mağlup etmistir. 
fmdan verilen ve Rumanyanın Çe- rın hukukuna riayet edileceği hak - A t V"if M "f" 

kında Çek hükümetinden teminat aı s on ı a a<J up Oldu 
koslovakya hududunda asker tahşit o ld f 22 CA A 

madıkça Südct Almanların statüsü . use or • · l - Alman mil-
ctmetke olduğunu bildiren haberi en ı f b ı k A hakkında müzakerata girişmekten ı ut o tn ·ımı, ston Villa ile yap-
kati surette yalanlamaktadır. Bu ha ;; ik" · 

imtina etmesi karşısında lngiliz ma- tı&ı ·ıncı maçını 2 - 1 galibiyetle 
ber, tamamile asıldızdır. Rumanya ı b' · · t" hafilinin izhar etmekte olduğu hay ıtırmış ır. 
hükumeti ve Romen efkarı umumiye 
si, hadiseleri en büyük bir sükun ile retten dolayı infial izhar etmekte - ı c:================ 
takip etmektedir. Böyle bir haber, dirler. 1 ll ••••••••••••-. 
sakin olarak kalması icap eden hava Ayni mahafil, Londranın taleple - Köy Sandık Makbuzları 
yı ifsattan başka bir şeye yaramaz rine karşı Çekoslovakya tarafından istanbul Vila:veti tarnfmdan 
bir mahiyettedir. verilmiş olan ve dostane olduğu söy köy sandıkları i~in makbuz bas· 

Çekoslovakya ni.rin iki ıınılı lenen cevabın Çekoslovakyadaki ha tırılmıştır. Elli çift varaklı tel 
~ kiki vaziyetle tam bir tezat teşkil ıfikisli bir cildi 25 kuru!lfur: 

ıilah altına almıf? etmekte olduğunu beyan etmekte Taşraya postaparası iJe (:10) ku-
Prag, 22 (A.A) - Çekoslovak A- ve İngiltere hükümeti Çekoslovakya ruştur. 

jansı bildiriyor: daki siyasi hadiselerin mesuliyetini TAN MathRR5ında "ahlmakbdır 
Milli Müdafaa kanunu mucibince, deruhde etmek arzu eylediği tak -

l\Hlli Müdafaa Nazırı, hükumetin dirde Prag hükumetinin milliyetler 
muvafakati ile, Milli Müdafaaca, meselesini hal için göstermekte ol -
bir sınıf ihtiyat ile spesyalistlerle duğu halisane temayülleri nazarı dik 
takviye edilmiş yardımcı ihtiyatı, kate alması lazım geleceğini ilave et 
fevkaliidc talimler için silah altına mektedir. 
çağırmıştır. Bu tedbirin sebebi, di- Alman mahafili, milliyetlerin statü 
ğer devletlerde olduğu gibi ihtiyatla süne müteallik müsbct bir müzakc· 
n yeni silahları kullanmıya alıştır- renin ancak Südctlerle Çek hükü -
maktır. meti arasında icra edilebileceğini 

Ayni zamanda gayri kafi bulunan beyan etmekte ve bu müzakerenin 
bugünkü mevcut efradı takviye et- ancak Süaet Almanların hayatları 
mek, bugünkü karışık zamanda ni- zı.man altına alındıktan ve siyasi hür 
zam ve devletin emniyetini muhafa riyet ve hareketleri tamamiyle te -

min edildikten sonra yapılabileceği
ni ilave eylemektedirler. 
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BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamı 
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SOLDAN SAGA: 

ı - İstanbulun çok meşhur bir s 
Bir renk 

2 - Bizi büyüten - Dört bacakl 
gözlü, iki kulnklı, alelade bi 
vnn - Anlatmıyn çnlışmak 

3 - Huzur, refah, k ırn 

~ - Adamaktan gelir - İki şeyin 
sında kal ::ın kısım 

5 - Pek çok, mebzul - Çöl 
6 - İllelHl.h - Kaba bir tekerleme 
7 - MC'şhur bir dinin kurucusu 

milnasına gelen bir kelimenin 
8 - Vakit miyan - Babanın ya 
9 - Çevik - Gelecek 
ıo - Erkek adı - Geçmez, bir işe 

muz. 
YUKARIOAN ASAGIYA: 

1 - PüsküllO beli\, 
2 - Annvatan - Su 
3 - İltica - Biraz ötede manası 

söz 
4 - Bir renk - Hazreti İsa 
5 - Apartmanlarda çoktur - KulO 
6 . - Emir SiJ(BSJ 

7 - Sülale - Kavgacı 

s - İhtira - İşte şuracıkta manaSl 
9 - L.~kin - Müslilmnnlnrca mu 

bir kuş ndı 

15 Temmuzdan 23 Aıhıstos'a ka 

Mualiim ve Münevveri 
için 

AVRUP 
TEDKİK Seyah 
İstanhuldan vapurla Pireye 

tina - Rrendizi - Napoli -
ma - l<'loransa - Venedik, -
yana - Miinih - Nurnhcrg 
Fraııkford - Vio;hadcn - Ren 
7.osı - Kolonya - Dosldor( - 1 
hurg - Bertin - l .. eip7.İg - O 
den - Prag - Pelitc - Riikrcş 

Köstenccdl'n 1stanhuln dönliş. 

40 GÜN 
Program mucibince yemek, o 

pasaport, vizeler, otobiis gezintil 
müzeler, galeriler. saraylar düh 
yesi hepsi dahil. 

225 LİRA 
• T Türk Seyaha 

Kayıd: 1 A Acentesi 

BeyoğHı, Pcra Palas karşısında 
Telefon: 4:1542 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 d 
18) e kadar. Salı, Cumartesi (9. 
dan 12) ye kadar fıkaraya meccan 
Dh·anyolu No. 104 

Telefon: 21044 - 223 

Amsterdam, 22 (A.A) - İskoç -
Hollanda enternasyonal futbol müsa 
bakasını İskoçya milli takımı 3 - 1 
luızanmıştır. .. _ Ben 400 senelik bir Türk ııi-

lesinin evladıyım. Bu memleketin 
her tarafında benim ecdadımın ka
nı, kemiği vardır. Türklüğümle dai
ma iftihar ederim.,, 

Almanyada nefredilen nota 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu, iki Südet Almanın ölü İstanbul, Ankara caddesi Tan Evi 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

2 ~Ptre miki'ıbı muhammen bedeli 29 lira olan 1300 adet çam tomruk 

1d 
1938 f'erşcmbe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 

-ire b' · ın::ı.s•nda satın alınacaktır. 

n Bu i~ girmek istiyenlerin 2612,33 liralık muvakkat teminat ile kanu
a un. tayın ettiğı vesikaları ve Nafifa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
Y~ı gı.in saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

n 
1 
a~tnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, 1zmu ve Eskişehir vez

e erınde satılmaktadır. (2920) 

M .• M. V. inşaat Şubesinden: 
1 

.Mılli Müdafaa Vekaleti inşaat şubesine kalörifeı ve sıhhi tesisat iş-
erınde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel 
ayrılmamak şanile ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi alına
caktır. 

. Taliplerin sşağıda yazılı vesaikle Ankarada Milli Müdafaa Veklletl 
ınşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile m.:iracaatları. 

A - Kendisınin ve evli ise ailesinin nüfus tezkereleri asıl ve tas-
dikli suretleri. 

B - Askerlik vesikası, 
C - Zabıta ve Adliyeden ;ılınmış hüsnühal vesikası, 
D - Tam tesekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
E - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. (866) 

(2899) 

Aksu Vapuru Büyük Avarya Hesaplarını Rüyete Memur. 

Dispaç Heyetinden: 
9-2-938 tarihinde Sinop civarında uğradığı deniz kazası neticesinde ge

mi ile hamulesinin selameti müşterekesi için kasden karaya oturtulduğu 
salahiyettar mahkemelerce tesbit edilmiş olan "Aksu" vapurunda veya 
Yilkünd-:? alakadar olanların dileklerini; 6 Haziran 1938 tarihine müsadif 
Pazartesi gününe kadar, bu vapurun büyük avarya hesaplarını görmiye 
memur lstanbul Birinci Asliye Ticaret mahkemesince tayin edilen 
I>ispaçlora tevdi edilmek üzere; Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğüne gön 
dermeleri lüzumu ilan olunur. Bu müddetin hıtamından sonra vaki talep
ler nazan itibara alınmıyacaktır. "2991" 

Elektrik , Şebeke Malzemesi Ah nacak 

Muş • Belediyesinden : 
1 - Kasaba Elektrik Şebekesine muktazi 2790 lira 70 kuruşluk 1 -

Bakır tel, 2 - Demirile Fincan, 3 - Konsol, 4 - Sigortalar, 5 - Sipe
risaika, 6 - Toprak tesisatı ve saire Haziran 938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teminat miktan 209 lira 40 kuruştur. 
3 - Malzeme miktan ve vasıflannı gösterir liste ve Nafia Vekaletin

den musaddak fenni şartnameler İstanbul ve Ankara vilayetleri Nafia da-
irelerindedir. \ 

4 - Talip olanların teminat makbuzlariyle Muş Belediyesine müraca
attan. (2742) 

Kartal Malmjidürliiğünden : 
Tarholunan ait olduğu imla olunan Mahallesi alakalı mükellefin 

ismi vergi sene ihbarnamenin 

-----
12 27 

1 50 

7 50 

3 60 

5 58 
7 75 

24 30 

99 36 

14 04 

6 00 

33 25 
1 32 

20 49 

17 50 
32 5 
2 25 

39 12 
14 25 

1 50 

3 
2 19 

13 96 

3 46 

2 17 
3 06 

1 62 

23 10 

5 63 

2 10 
2 9 

7 60 

934 

934 

934 
934 

934 

934 

934 

934 
934 

934 

935 
935 

936 

936 

936 

936 
937 

937 

937 
937 

934 

934 

934 

934 
934 

934 

934 

937 

937 
937 

936 

T. N. 

11- 5-938 3/28 Maltepe Çeşme S. Kahveci Mustafa 

11- 5-938 3/ 29 ,, Cami ,, Tenekeci Mişon 
10- 5-938 3/26 ,, iskele Sebzeci Ali 

12- 5-938 3/35 Pendik Yasemin S. Nalbant Selim 

12- 5-938 3/36 " Gazipaşa C. Şerbetçi Recep 
12- 5-938 3/ 32 ,, Bağdat C. Manav Mustafa 
13- 5-938 3/38 ,, Gazipaşa C. Gazinocu Ihsan 

13- 5-938 3/37 " " " Ali 
12- 5-938 3/ 33 ,, Bağdat C. Bakkal Jsmail Hakkı 

22-11-937 1/91 Yakacık Çarşı Aşçı Manuk 
11- 3-937 6/42 Kartal Fettah S. Fınncı Amn 

25- 9-937 1/53 Paşaköy Kahveci Omer 
19-10-936 5/42 Pendik Gazipqa Berber Sabri 

8-"9-936 4/92 ,, Bağdat C. Kahveei Hüsnü ve ş. 
28-11-936 5/82 Maltepe Çiftlik C. Bakkal Mehmet 

31- 5-937 7/87 Bostancı Bağdat C. Tenekeci Şerif 

20- 1-938 2/56 Yakacık Çalkantı: Otelci Nlzım 
12- 2-937 1/83 Kartal istasyon C. Avukat M. Nuri 

11-10-937 1/66 Yakacık Ayazma C. Yemişçi Ismail 

10- 2-936 1/55 Kartal Hamam S. Eskici Mustafa 

13- 1-936 6/32 Maltepe Belediye C. Kahveci Fahri 
15-11-934 5/25 Kartal Çarşı: Kahveci Hasana 

15-ll-934 5/26 ,, ,. ,, Nazmi 
15-11-934 5/27 ,, ,, ,, Süleyman Mestan 

1-12-934 5/46 Maltepe iskele C. Marangoz Şevket 

21- 5-934 5/ 3 Pendik Mektep S. Kahveci Ahmet 

1-12-934 3/64 Maltepe Zincirlikuyu: Ka: Muttalip 

8- 2-938 1/25 Kartal Çarıı: Kasap Tevfik 
8- 2-938 1/2 ,, ,, : Terzi Naci 
8- 2-938 2/20 Pendik Bağdat C. Köfteci Musa 

8- 7-936 4/78 Kartal Çarşı: Gazinocu Faik 

Yukarıda isimleri ve iştigal nevileri yazılı (31) mükellefin ikametgah
larının meçhul olması hascbile namlarına tarholunan kazanç vergisine 
mahsus birinci ihbarnamelerin in kendilerine tebliğ edile • 
memiş olduğundan mezkur tebliğatı n ilanen icrasına karar verilıniJ.ol • 
duğundan ihbarnamelerin parçalı birer kısunlarının daire salonuna ta • 
lik kılınmış olduğundan •tarihi ilin dan itibaren (30) gün zarfında ali • 
kah mükelleflerin isimleri hizalarında gösterilen vergilere itiraz etme • 
dikleri takdirde verginin katiyet kesb-JPrPöinden teblie makamına ka -
im olmak üzere iliın olwıur. (2982) 

lstanbul Gümriiklerl Baımiidürlliğllnden : 
lstanbul Gümrükleri için 12 lira aylıklı kolcu alınacaktır. İsteklile

rin en az orta tahsil görmüf olması, memurin kanununun dördüncü mad 
desinde yazılı §&rtlan haiz bulunması, askerliğini yapmış olması ve yıı
pnın otuzdan yukarı olmaması wımdır. 

Bu prtlan haiz olanların Başmüdürlük Sicil lel'Viaine •16/938 tarihi-
ne kadar müracaatları icap eder. (2942) 

TAN 

Sovyet (TEHNOEKSPORT) 
fabrikalarının 

Ziraat Makineleri 
Sağlamlrk ve ucuzluk :tiba
rile nıkisa-P ımkinalarchr. 

Ekin blçmıye mahsus dolaplı ve 
tırmıklı orak makineleri, Biçer 
bağlar orak makineleri, aleva
törlü son sistem saman toplu 
bulday ve çeltik harman maki
neleri, biçe:r döjer harman ma
kineleri, çayır makineleri, bey
gir tarağı, bağ tulumbaları (pul 
varizatör), süt makineleri, Uni
versal ve büyük Traktörler ve 
Traktör pulluklanmızm bütün 
aksamı en kuvvetli çelikten ya
pılmıştır. Türkiye merkez depo
su: Galata, Tünel cad. Perçemli 
sokak No. 19 

lsmall Hakkı Kozacıoğl11 
Şubesi: İzmir, Halimaja çar

şısı No. 20 
Orak Makinelerimizin 

Anadoluda •b• yerleri: 
Eski§ehirde: Mehmet dost ve Ni 
kola Satalbavoy-Akşehirde: Ke
mal Uruslu - Kadınhanda: Os
man Işık ve ortakları - Konya
da: Kasım Kaymak ve ortakları 
Çumrada: Ahmet Kumruluoğlu 
Anana ve Mersin: İ. Hakkı ve A. 

Nedim Kozacıoğlu 

• 
Kuvvetsizlikmi? 

Kendinizi zaif hissetmenizin 
sebebi kanınızı zehirleyen 
"Toıun" lenn vücutta artmasın
dandır. Bu tehlikeli "Toxin" leri 
ENO "MEYV A TUZU" içerek 
def edınız. ENO leziz ve kuvvet 
vericidir. ENO kanınızı temizlu, 
vocuddaki zehirleri atar, kuv
vetsiznğin ve kabızıo önOnc ge
çer. ENO size sıhhatuıızı ~e 

kuvvetınizi iade eder. ~ ' 

, J ........ 1 İ<-ıo.ı.le -k ı(9ıl .. ). olıl laeıtı•llocı• •• 
• ~ -. ............. ııw .. .,... , .. . ...... .._ .......... .... ... _ ..................... . ef ~ Hıtı. WO tllol~lal ......... ı1141ft: 

"!Jotı 1 ~& ...... .!. iti .. ~ ..... ~, ..... . 

ın..-. ....... , 
TiMl -r•attı 12 No.'9 •• ll•ln-•:.::r;:• Mloıla ...,. 

11No.le ............ . 
........ .._ •••• ..,. ...... lir.> 

Fenni Stlnnetçi 

Emin Fidan 
Kabine: Beşlktq 

Erip apartıman 
Tel: 44395, Ev Sua 
diye .istasyon yanı. 

LiSELER ALIM SATIM 
Cimi Mlktlln kilo Beher kile ilk temln•tı 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Sadeyağ 

'20,000 

81,000 
fSl,500 
20,50C 
23,250 

37,500 

Toz teker 72,000 
Kesme teker 19,750 

Tahmin 8. Lina Kr. 
Kunq 

10 

47 
40 
47 
35 

100 

3150 00 

4802 13 

2812 50 

28 11956 38 
30 

38 kalem yaı sebze 274,700 kilo 
399,800 adet 31927 

58,300 demet 
1.2394 

Tüvanen M. Kömürü 2,070 ton 11001 
Kriple 100 ton 1500 1867 13 
Türk Antruitl 25 ton 2500 

Pirinç 4 7 ,500 24 855 00 

Beyaz peynir 
Kaşer ,, 

17,700 
8,950 

45 
'10 

Yımıurta 370,000 adet 1,5 

Nohut '1,850 
K. Çalı fasulye 23,500 
K. Barbunya F. 11,000 
Yefll Mercimek 5,000 
Kırmızı " 3,000 

Un (Ekstra) 
Pirinç unu 
Makarna 
Şehriye 

Nipsta 
İrmik 

Silivri yoğurdu 

Süt 
Kise yoğurdu 

Zeytinyağ 

Tereyağ 

31,000 
3,200 

10,800 
2,250 
1,500 
3,650 

49,000 
13,000 

13,750 

4,650 

14 
17 
10 
17 
12 

15 
20 
25 
25 
21 
20 

1'1 

12 
5 

50 

110 

11067 25 

416 25 

555 30 

719 81 

459 88 

489 76 

515 63 

383 63 

11 

KOM ISYONU NDAN: 
EblJtıneoln :r...
lacaiı san ve saat 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 14,30 da 

6/6/1938Pazartest 
saat 14.45 de 

8/6/1938 Pazartesi 
saat 15 de 

8/8/1938 Pazartesi 
saat 15.15 de 

53 6/6/1938 Pa
zartesi saat 11 de 

'1 /6/1938 Salı 
saat 16.30 da 

6/6/ 1938 Pazartesi 
saat 15.30 da 

6/ 6/1938 Pazartesi 
saat 15.45 de 

6/6/938 Pazartesi 
saat 10.30 da 

6/ 6/ 1938 Pazartesi 
saat 16 da 

6/ 6/938 Pazartesi 
saat 10.15 de 

'1/ 6/ 938 Salı saat 
10.30 da 

7/6/ 938 Salı 
saat 10.45 de 

7/ 6/ 938 Salı 
saat 11 de 

7/ 6/ 938 Salı sa
at 11.45 de 

Kapalı zarf 

.. .. 
.. .. 
.. .. 
... lf' .. .. .. 

.. 

.. 

.. 

" 

" 

" 

,, 

.. .. 

.. 
.. 
.. 

-

" 

,, 

' -
188 

130 

180 

---------------------------
" " 

,, 
" 

" " 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaçtan olan yiyecek ve yakacak
lan eksiltmeye komnU§tur. Bu buausta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktarlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğincie toplanan Liseler Alım, 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

lıtekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 2490 sayılı Artırma - Eksilt
me kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını yu.kanda yanlarında gösterilen belli 
saatten bir saat evveline kadar Jtomiayon Bqkanlıjına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar İstanbul Liseler Mnhasebeciliğine yatınlacaktır ve şartnameler Liseler Alım, Satım Ko-
misyonu Sekreterliğinden göriilüp öğrenilir'. (2916) 
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~vrupada Birinciliği 
Diplomalarla Musaddal( 
Alemıümul Marka 

MEYVA ozu 
İŞTAHSIZLIK • HAZIMSIZLIK • 

ŞIŞKtNLIK • EKŞiLiK • 
DULANTI • GAZ • SANCI • 

Mide Bozukluğu· DILPASLIGI ~ 
BARSAK ATALETi • iNKIBAZ .' 

SARILIK • SAFRA· KARACIGER • 
SIKINTI • SiNiR • HORLAMAK 

c ..,.... 
.ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklannda mutlaka Hasan Meyva Özü 

istim.al ediniz. Mide için her yemekten sonr~ 1-2 tatlı kaşığı yarım bar

dak su içinde ve barsak hastalıklarında her sabah ve:ya gece yatarken 

ııaç karnıria 1-2 çorba kaşığı yarım bardak şu içinde köpürterek içmelidir. 

Hasan l\leyva Özü meyvalardan ve meyvalann özlerinden yapılmış bir 

harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha 

yüksek olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen, Avrupa meyva özlerin

den beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şe 

'kershdir. Ve çok köpürür. · 25 • 40-60-100 kW'Uştur. 

1 
1 

SIH IRLI GÖZ 
Pudra renklerinde 

inkılap yaptı 

\
sihramiz renkleri 

Tecrübe ediniz. [:~~,..._,..,..~ 

On kadında dokuzu, Artık; slzJ yaş~ fada ihtl- ı:: 
tenlerine uymıyan bir yarlamış gösteren ve yilzüİıüzde i 

"plikalar,, halinde yapışan adi 
renkte pudra kullanır· pudralan bı:raklnız ve bir güzel· ~ 

1 lar ve yüzleri aun'i llk mUtehassl.UUll dediklerini o-
•'makyaj görmüf,, bir kuyunuz. 

tekil aldıkları gibi yqlarm- ~~.,....,....."",_,...~.,..,~.,,,., ~ 
1 dan fazla ihtiyulamıt .gö- yüzünüzde plikalar halin-

i rünürler. Yeni icat edilen de yapıpn adi pudralara 
ı 1 p.yanı hayret "Chromo- nihayet veriniz ve bugün-

I' 
1 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan m:.itevellit, sancılarınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutte toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te-

mizler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU-1STANBUL 

! scope,, makinesi, pudra den Tokalon pudrasımn ıih-

l I renklerinde bir inkılap yap- ri.miz renklerini tecrübe edi- ı' 'c'·-A-·F-·E-·R----------------, 
tığı gibi sihirli bir gözt mev- niz. Yüzünüzün bir tarafına M o s h i 1 ş eker i 
cudiyetinden hile tüphe e- bir renk ve diğer tarafına 

1 
deceğiniz nisbette pQdra da batka renk bir pudra sü- Tesiri kat't içimi kolay • • • . 

1 renkleri a.rasmdaki ahengi rünüz ve cildinize bangiıi en ıyi mushll ıekerıdır. 
1 ifta etmİftİr. ki bllt Toka- daha uygun geldiğini görü· BilUnıum eczanelerde bulunur. 

lon müesseaeıi lômyagerle- nü2:. Bu yeni pudrayı kulla· 
rine birçok tabii renkleri e-- narak cazip, aehhar ve ade· 
ıaslı bir tarzda mezcetmek ta tabii bir güzellik temin 
imki.nmr vermi,tir. Arhk ediniz. 

Bayanların Nazarı Dikkatine: 1. 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının I' 

r• Haımetlu Prens PAUL'ün Yüksek Himayesinde 4~ 
Yugoslavya Aero Klüp Royale tarafından tertip edilen 

BiRiNCi TAYYARE SERGiSiNi 
Z 1 YAR ET E D 1 N 1 Z. 

---~ 
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A · 
.GAZOZ · O Z U 
LİMON • PORTAKAL • 

ÇiLEK • MANDALINA • 

AGAÇ ÇILEGI • ANANAS • 

FRENK UZUMU • SiNALKO 
• ŞEFTALi • MUZ • 

KAYISI • ARMUD 
nevikrinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Ha• 
san l\foyva Üzü'nün bütün evsafına · malik olmakla beraber mide ve 

barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampunya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Av· 

rupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullanı.~ır. 
İngiliz ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yuk· 
sek evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir ma

yidir. Mi.deyi bozan şerbetler yerine mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. Şi-

şesi kavanoz halinde 25 - 40 • 60 • 100 kuruştur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin ••• 

düteri, bademcik, kızamık, enfloen
za, ve hatta zatürreeye yol açtıkları, 
iltihap yapan diş etlerile köklerin de 
mide humması, apandisit, nevreste
ni, sıtma ve romatizma yaptığı fen
nen anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağ 
lam dişler umumi vücut sağlığıma 

en birinci şartı olmuştur. Binaena
leyh dişlerinizi her gün kabil olduğu 
kadar fazla - laakal 3 defa- (Rad
yolin) diş macunile fırçalıyarak sıh
hatinizi garanti edebilirsiniz ve et
melisiniz. Bu suretle mikropları im
ha ederek dişlerinizi korumuş olur
sunuz. 

dişlerinizi fırçalayınız. 

PATI 
büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize ia· 
de ettiğinizde beheri için 5 kuruı alacak, ayni 
zamanda kıymettar mükafatları bulunan To· 

Kan çıbanları. el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola

ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, er

genlikler, koltuk altı çıbanları, ANTİVİRÜS ile tedavisi en erken ve 
28 Mayıs • 13 Haziran 1938 en emin bir surette temin eder. 

J Fazla tafsilat için Galta'da Yolcu aalonu kartıaında ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUARI T. A. Ş. 
Frank hamnda kain DABKOVlÇ ve ŞOREKASINA müracaat. .. ____________________ _ 

~~-----~---~---------~ Elektrik Santralı Tesisah: 1 
kalon müsabakasına iıtirak hakkını veren bir 

_ bilet takdim edecektir. 

,-IZMIR PAMUK MENSUCATI• 
T. '1. Ş. T ARAFIHOAH -.( 

Ötedenberi sağlaınlığile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
Kazanmış olan mamulatımız 

KABOT BEZLERIN~N 
Son tenzilatlı fiyatlan qağıda g&terilmiflir ~ 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 717 Kr. 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

,., 
,, ,, 75 " 
,, Değirmenli 90 ,. 

• ,., 
,. ,, 
,, " 

655 .. 
832 .. 

,. ,, ,, 85 ,, ,. ,, ,, 798 ,, 

" ,, Geyikli 85 .. " " ,, 800 ., 
• ,, ,. 7 5 ,, ,. ,. ,. 730 ., 
,. ,. Tayyareli 85 ,, ,. ,, ,, 732 ,, 
• ,, " 75 .. ,. ,, ,, 670 .. 

11 ,, ,, Köpekli 85 ,. ,, ,, ,, 722 ., 
1 - Satışımız !zmirde fabrikada teslim ve peşi:ndir. 2 - Yukarı-

' 

daki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

1 
suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - İs
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

--------- dadır. 

Saç balmnı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

~ PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesinJ tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

. ÇARPINTI, BAYGINLIK 

Nevrol. Cemal 
den 20 damla ile geçer. Bu emsalsiz 
sinir ilicını kullanmıyan, sevmi-

yen yoktur. Evinizde mutlaka bu
lundurunuz. 

BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
dır. Ameliyatsız memeleri kuru

tur. Kanı, Ağrıyı keser, Türki
yede Almanyada ve bütün dün
yada meşhurdur. 

Muş Belediyesinden: 
1 - Muş Kasabasının Nafia Vekaletinden tasdikli keşifname muci

bince Elektrik Santralı tesisatına alınacak ve kurulacak. 
1- Turbin, 2-Alternatör, 3-'l'evzi tablosu, 4- Cebr! boru ve bunların 

montajiyle 4 - İki dmir kafes direk. 5 - Belediyece emanetten yaptı
nlacak projedeki bütün kargir inşaat ve tesisatın idare ve nezaret hakkı 
ve kaffesinin işletilerek teslim edilmesi. 

1 - Mayıs 1938 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira olup muvakkat teminat 590 liradır. 
Şartnameler İstanbul ve Ankara vilayetleri nafiasındadır. 3 - İstekliler 
2490 sayılı kanunun ve şartnamedeki kayıtlar dairesindeki vesikalariyle 
beraber kanuni müddet içinde Muş Belediye Reisliğine müracaat etme
lidirler. (2741) 

ADEMi iKTiDAR ROMATiZMAYA l 
FORTESTIN PIMANOL · 
ile geçer. Bel gevşekliğinin birinci pek müessir bir iHlçtır. Siyativ1.I 
ilacıdır. Vakitsiz ihtiyarlıyanlarn üşüterek arka, bel, diz ve kalçala· 
gençlik ve dinçlik verir. ra giren ağnlan derhal geçirir. 


