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Ç ocuk Ansiklopedisi . 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah

nım bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 
TAN Matbaası 

Başvekil Celal Bayar Dün Belgrada Gitti 
Yugoslavyaga Selô.rlz ve Sevgi 1 

r ~ 1/ . 

CelilBayarDün Gece 
Beyanatta Bulundu 

Yugoslav Dostluğumuz 
En Sarsılmaz Bağlar 
Arasında Yer Almıştır 
Başvekil Celal Bayar, Hariciye Ve 

kili Doktor Aras ile birlikte, dost ve 
müttefik Yugoslavyaya iadei ziya· 
ret için dün akşam saat 22 de hususi 
bir trenle şehrimizden hareket et
mişler ve istasyonda ınerasimle uğur 
lanmışlardır. 

Umumi mületti,ler toplantın 
Başvekilimiz, Hariciye Vekili ile 

beraber, tam saat 22 ye on kala is
tasyona geldi ve kendisini uğurlamı
ya gelenler tarafından karşılandı. 

Başvekil, hazır bulunanların birer 
birer ellerini sıkmak suretile kendi
lerine iltifatta bulundu. Başvekilimizin seyahati münasebe 

tile dün akşam Sirkeci istasyonu 
bayraklarla süslenmiş ve kesif bir 
halk kütlesi ve yüksek tahsil gençli
ği tarafından doldurulmu§tu. 

Bu arada, üç umumi müfettişle bir 
den karşı karşıya gelen Başvekil Ce
liıl Bayar: 

A tatürk evvelk i gün Çubuk Barajını gezdiler ve Barajda bazı tetkikler yaptılar. Bu resimler, 
Büyük Şefin Çubuk Barajındaki tetkikleri ıırasında alınmıştır. 

Başvekilimizi uğurlamak için ge

Celil Bayar dün gece, trene binmek tenler arasında Maliye Vekili Fuat 
üzere iken.. Ağralı, Balkan antantına dahil dev-

letlerin konsolosları, vali ve belediye 
1 reisi Muhittin Üstündağ, İstanbul 

1 komutanı Halis Bıyıkday, merkez ko 
mutanı İhsan İlgaz, Emniyet müdü
rü Salih Kılıç, Trakya umumi müfet
tişi General Kiızım Dirik, Tunceli va
lisi ve umumi müfettişi Korgeneral 

Nufuz 
Mıntakası 
Ne Kelime? 

Abd!JHah A1pdoğan, üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin Uzer, üniversite rek
törü Cemil Bilse}, İktısat fakültesi de 
kanı profesör Ömer Celal, Denizbank 
umum müdürü Yusuf Ziya Öniş ve 
iktısadi ve mali mahafil erkanı ile 
mebuslar ve üniversite talebeleri bu 
lunuyorlardı. 

-<>-
J\ hmet Emin YALMAN 

- Ne iyi bir vesile, burada bir u
mumi mufettişler tçtirnaı. da varmış, 
dedi ve Tunceli valsiine: 

- Hoş geldiniz general, nasılsı· 

nız? 

Diye, iltifatta bulundu. 
Biraz sonra da Sanayi birliği umu

mi katibini görünce: 
- Senin derdini de hallettik, dai

mi sergi binasını bulduk, müjdesini 
verdi. 

Başvek11, Tefakatindeki zevat ile 
istasyonun salonundan çıkarak başta 
bando mızıka ile kendisini selamlı
yan askeri ve polis' kıtasmı teftiş et
ti ve bfncceği vagonun önüne geldi. 
Burada kendisini uğurlamıya gelen
lerin hepsinin ellerini sıkarak Hari-

f De1ıamı Hı ımrm1o 1 

Nafıada 
Değişiklik 

ve Terfiler 

Hatayda "Yeni Gün,, Kapatıldı 

Öldürülen lkijandarma 
Türk Çocuklarıdır 

Türk Aleyhdarları Bazı Kimseleri 
Silahlandırmakta Devam Ediyorlar 
Antakya, 8 - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
sinde nisbi ,.e forse bir sükun hü
küm sürmektedir. 

B alkanlar haldanda vakit 
vakit ''Şmnm bunmı nü

fuz mmtakası,, diye bir söz ge

çiyor, B. H it lerin Romayı son z i

Y&reti vesilesile de bazı aja.m 
telgraflannda b u garip k elimeye 

teaa.düf ettik. Sonra mühim b ir 
Alman gazetesinde birkaç gün 
evvel çıkan bir yazıda da Garp 
d emokrasileri ile Almanya ara
•ında Balkanlara dair mevcut 
nüfuz ve menfaat mücadelele
rinden b ahis vaMIJ'. 

Balkanlar hakkında, nüfuz mınta
kası ve nüfuz ve menfaat mücadelesi 
gibi sözler kullanılmasında iki sebep 
aranalfüir. Bunlardan biri, eskiden 
kalma bir dil alışkanlığıdır. İkinci
si de Balkan milletlerinin uzun ve 
acı tecrübeler neticesinde yarattık
lan yeni ruh ve yeni idealler hakkın
daki cehalet ve gaflettir. 

Maltepe Lisesindeki Merasim 

Talebe, Dün Merasimle 
Harbiyeye Uğurlandı 

Bir Genç Talebe Söylediği 
Nutukta Heyecanla Andiçti 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
Samsun su işleri sekizinci şube mü -
hendisliğl 35 inci kısım fen memur -
!uğuna BB. Cahit Efe, malzeme mü
dürlüğü Antep muhasipliği katipliği 
ne B. Fehmi Akın, Samsun su işleri 
sekizinci şube 35 inci kısım mühen
disliğine yüksek mühendis mektebi 
mezunlarından Adnan Canbek, yapı 
işleri umum müdürlüğü mimarlığına 
Pariste mimarlık tahsil etmiş olan 
Ertuğrul Murat Menteşe, Zonguldak 
inşaat başmüdürlüğü hesap memurlu 
ğuna Nimet Altan, Kocaeli yapı işle
ri mimarlığına Bursa yapı işleri mi
marı Münevver Sayer, Tekirdağ 3 ün 
cü sınıf mühendisliğine Erzurum 
Transit yolu ikinci mıntaka başmü
dürlüğü 3 üncü sınıf mühendislerin
den Ali Rıza Koç, Yozgat yapı işleri 
ikinci sınıf fen memurluğuna Antal
ya yapı işleri ikinci sınıf fen memu
ru Eşref Uner, yapı işleri umum mü 
dürlüğü muamelat memurluğuna ya 
pı işleri muhasebe kısmı tetkik me
murlarından Rifat Kaya, Meriç su 
işleri mühendisliği emrine Aydın su 
işleri 4 üncü şube 14 üncü kısım res 
samı Ziya Seylu, Izmir birinci sınıf 
fen memurluğuna Balıkesir birinci 
sınıf fen memurlarından Cevat Ta • 
şer, Elazığ Nafia müdürlüğüne Te • 
kirdağ mtidürü Adli Taşan, Antep 
yapı işleri 3 üncü sınıf mühendisli • 
ğine Malatya yapı işleri üçüncü sı • 
nıf mühendisi Cemil Atamer, yapı 
işleri umum müdürlüğü binalar fen 
heyeti üçüncü sınıf başmühendisliği 
ne şoseler fen heyeti 3 üncü sınıf baş 
mühendislerinden Nuri Tezer, Istan 
bul yapı işleri 4 üncü sınıf başmü -
hendislerinden Semahi Kurtkan ls -
tanbul şoseler kadrosuna, yapı iş -
leri umum müdürlüğü binaları fen 
heyeti mühendislerinden Enver Ber 
kes Bursa yapı işleri mühendişliği
ne, Zonguldak yapı işleri 4 üncü sı-

Dün bildirdiğim Aktcpe vakasında 
ölen iki jandarmanın Türk oldukları 
anlaşılmıştır. Bunların kimler tara
fından öldürüldükleri henuz meçhul 
dür. 

Bu vakadanberi yeni mühim bir 
hadise kaydedilmemiştir. 

Dağ, kır, ova, gözün erişebileceği 
yere kadar, göğün, sulann, ağaçların 
kızıl gelincik tarlalarile yeşil b~ğday 
sahalarının renklediği ve şimdi Türk 
ten başka unsurlarla meskun olan 
bazı koylerin bile en zarif Türk isim
lerile çağınldığı bu güzel Türk ülke-

Bununla beraber tazyik hareketle
rinin doğurduğu heyecan ve sabır
sızlık, mahsüs bir şekilde görülmek
te ve 'l'ürk aleyhtarlarının bazı kim
seleri silahlandırdıkları ısrarla söy
lenmektedir. 

Zabıta, silah taşınmasına karşı şid 
detli bir mücadele açmış görünüyor. 
Şehir ve köy kapılarından giren ve 
çıkanların üstleri aranmaktadır. Şeh

rin mühim bazı mevkileri müfreze-
lerle tutulmuştur. Bu münasebetle 
bazı şiddet hareketleri haber veril-
mektedir. (Devamı lO uncudaJ 

Lord Halifaks Cenevrede 

N üfuz mıntakası paylaşmalan ve 

1 nüfuz mücadeleleri ancak boş 
Uklar hakkında yapılır. Balkanlarda 
Yabancı menfaatler tarafından doldu 
~lacak boşluklar görenlerin, görüş 

Udretinden tamamıyle mahrum ol
dukıanna hükmetmek caizdir. 

Balkanlar dopdolu bir yerdir. Bu
rada ancak Balkım menfaatleri için 
)'er Vardır. Balkanlan altmış küsur 
:ilYon canlı, istidatlı, çalışkan inı;an 
h Olduruyor. Balkan milletlerinden 
b er biri, kendisini geri bıraktıran se-

e.Pleri iyice kavramıştır. Yabancı 
?ntlletıer hesabına kölelik etmenin 
Ve 0nlnrın iktısadi inkişafı namına 
RerUiğ . e ve mahrumıyete katlanma
nın ne lı ~ 
t 1 gını en derin surette duymuş 
bU:· Balkanlılar, Balkan Birliğini de 
;?le düşmanca düşüncelere karşı 
Uşterek bir set diye kurmuşlardır. 

•. Balkanlarda nüfuz mıntakasından 
ve nüI 
h uz mücadelesinden bahseden 
...,, eri Ya hancı millet, Balkan milletle
• ın n h · 
rnuı epsıne ve her birine taham-
rrı kabul etmez bir hakarette bulun 
uş olur. Balkan milletlerindeki ia

(Devamı 1 O uncuda) 

' 

M. Cemiyeti Konseyi 
Bu Sabah Toplanıyor 

Bu Seferki Konsey Toplantısının Cuma 

Gününe Kadar Devam Etmesi Muhtemel 

Maltepe A•keri Li•esinde dünkü törenden bir •ahne 

Cenevre, 8 (A.A.) - Ingiltere ha
riciye nazırı Lord Halifaks, buraya 
gelmiştir. Nazır, öğleden evvel B. A
venol ile görüşmii tür ve öğleden son 
ra Milletler Cemiyeti, konseyinin ba
zı azasile bilhassa Londradaki Şili 

sefiri B. Edbards ile görüşmek ta -
savvurundadır. Maltepe Askeri Lisesini bu sene 

bitiren talebenin mektepten ayrılma 
merasimi dün yapılmıştır. Mera
simde İstanbul Komutanı Korgene
ral Hnlis Bıyıkdny, Tümgeneral Os
man Tufan, 1stanbul Merkez Komu
tanı İhsan Ilgaz ve daha bir çok yük
sek rütbeli zabitler ve mektebi bit i
ren talebenin aileleri bulunmuşlar
dır . 

Merasime saat 14.30 da Korgene
ral Halisin ta lebeyi teftişi ile başlan
mıştır. General "Nasılsız?,, diyerek 
talebenin hatırını sormuş ve (Sağol :ı 

cevabiyle karşılanmıştır. Bu arada 
merasim duruşunda bulunan talebe
nin muayenesi yapılmıştır. Teftişten 

sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı 
söylenmiş ve alkışlanmıştır. Bunu 
müteakıp Maltepe Askeri Lisesi Mü
diirü Kurmay Albay Adil Alpay ta
rafından bir nutuk söylenmiştir. A· 
dil Alpay nutkunda, liseyi bitiren ve 

(Devamı 10 uncuda) 

Konseyin ilk içtimaı yarın saat 11 
de Aktedilecek ve bilhassa ruzname
nin tesbitine hasrolunacaktır. 

Konsey toplantısının cuma akşamı 

olgunluk imtihanlarını veren gençle •'~~~~~~~~~~~~~ a veyn en çok cumartesiye kadar tem 

ri Harp Okuluna gönderirken duyu- Dünku·· Maçlar dit olunacağı tahmin edilmektedir. 
lan memnuniyet ve sevinci anlat- Stokholm, 8 (A.A.) - Letonya ha 
mış ve bunun fiilen orduya iltihak riciye nazırı Munters Cenevreye git-

1 G ü n et - B etiktat berabere etmiş olmak demek olduğunu söy e- mek üzere buradan ayrılmıştır. 
miştir. Bu arada ellerine verilen si- kaldılar. Galatasara y , Altı-

Isveç hariciye nazırı Sandler de lahın namusunu ve şerefini sonuna lar muhte litine 2 - 1 yenildi. 
kadar müdafaa edeceklerinden de e- Ankarad a Alsanc.ak _ Har- Cenevreyc hareket eylemiştir. 
min olduğunu bildirmiştir. iki hariciye nazırının bitaraflık 

Miidürün nutkuna cevap veren bir • meselesile milctler Cemiyeti işlerini 
(Devamı 1 O uncuda) görüştükleri tahmin ediliyor. 

Jngiltere Hariciye Nazırı lfal ifaks 
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No. sa ,.,r Yazan : M. SIFIR 

Düşman Casus Teşkilatı 
Kafesi Boş Buluyor 

N omikos Efendi rahatsız bu
lunuyordu. Buna rağmen 

davetimi kabul etti ve Sadık ile 
beraber geldi. 

İki arkadaş eve girer girmez la
tife ederek ve gülerek her ikisine 
dedim ki: 

- Haydi, hiç vakit geçirmek 
yok. İkiniz de baştan 'aşağı so
yununuz. 

Nomikosun kasketini aldım. Sa
dığın başına geçirdim. İyi geldi. İ
ki dakikada bizim Sadık Efendi kas 
ketile, elbise ve silahile tam bir 
İngilfz polisi olmuştu. Nomikosa 
döndiım: 

- Nomikos, dedim, kırgınlıktan 
şikayet ediyordun, değil mi? İşte 
yatak ... Yat, istirahat et. Biz bir 
saat sonra buradayız. Ev senin, pan 
siyon sahibi emrin altında, bize mü 
saade ... 
Müştak ve Sadıkla evden çık

tık. Taksim taksisinde tanıdığım 

ve herşeyine güvendiğim şoför Sa
ip trendinin otomobiline atladık. 
Arnavutköyü yolunu tuttuk. İler-
lerken: · 

- Arkadaşlar, dedim. Sözlerimi 
iyi dinleyiniz. Müştak, sen şimdi 
Kuruçeşmede otomobilden inecek
sin. Bizden evvel gidip Hermineyi 
göreceksin. Süratlc hazırlanmasını 
ve gelecek polisin yabancı olmadı
ğını kapıdan söyleyip geçeceksin. 
Yalnız dikkat et, Söyliyeccğin söz 
leri oradaki Yunan sivillerine işit
tirme. Sonra iskele istikametine i
lerliyecek ve münasip bir nokta
dan evin kapısını gözetliyeceksin. 
Sadık Hermincyi alıp ayrılınca 
gözçii Yunan sıvilleri çekilecek
lerdir. Bunun üzerine tekrar eve 
gideceksin, Herminenin bavulları
nı alıp kendi evine götüreceksin. 
Sonra da gelip beni bulacaksın. 

Sadık, sana gelince, sen otomo
bilden inince bir İngiliz polisi ro 
lü yapacaksın. Türkçe konuşmak 
yok tabii... Kapı önünde bekliyen 
Yunan hafiyelerinin yüzlerine bak 
mıyacak ve eve gireceksin. Hermi~ 
ne hazır bulunacak ... İki dakika i
çinde otomobile ahp yola çıkacak 
sın. Doğru Halep sokağına gele
ceksin. Şayet Yunan sivilleri isine 
karışacak olurs&. bir taraftan Müş
tak ve diğer taraftan ben yetişe
ceğiz. O vaziyette yapılacak şeyi 
orada tayin ederiz. 

Saip Efendi, sen de Sadık Efen
di eve girer girmez manevra ya
pıp otomobili çevirir ve evin tam 
kapısı önüne yanaştırırsın. Yolda 
takip edilmek ihtimalini unutma 

' yollarını vaziyetin icabına göre de-
ğiştir ve işi idare et. Ben sizi Ku 
ruçeşme virajında bekliyeceğim. 

Otomobil bulursam sizi takip ede
rim. Yalnız hepinizden dikkatli ol 
manızı rica ediyorum. İş mühim 
ve vaziyet tehlikelidir. 

Ş oför bundan evvel benimle 
birçok işlerde bulunmuştu. 

Zeki çocuktu. Vaziyeti derhal kav
radı. Ortaköyü geçer geçmez ten
ha bir yerde durdu. Oturduğu ye
rin altındaki sandıkta saklı bulu
nan ufak bir İngiliz filamasını çı
kardı. Makinenin yanındaki yeri
ne dikti. Başına da bir kasket ge
çirdi. Bu gibi işlerde rol oynama
nın herhalde zevkine vanyordu. 
Müştak geçen bir tramvaya atladı 
ve gitti. Saip Efendi de otomobili-

ni bir kenara çekti ve gözden geçir
di. Beş dakika sonra yola düzül -
dük. 

Vakit akşama yakındı. Kuruçeş 
meden Arnavutköyüne giden cad
de üzerinde ve evi görebilecek 
bir noktada durdum. Görünürde işi 
mize mani olacak hiç bir engel yok 
tu. Sadık otomobilden indi. Çok 
tabii bir tavırla ilerledi. Yunan si
villeri hürmetle selamladılar. 

O sırada en çok çekindiğim şey, 
Yunan sivillerinin işe kanşması ih 
timali idi. Sadığı semlayışları yü
reğime su serpti. 

İki dakika sonra Hermine kapı
dan göründü. Otomobile geldi. Sa 
ip Efendi makinesine azami süra
tini verdi. Önümden bir r üzgar hı
zı ile geçip gitti. 

Aldığımız dersten istifade et
tik. Hermineyi öyle bir giz

letecek yer bulduk ki, orada ken
disini aramak kimsenin hatırına 

ve hayaline gelmezdi. 
O gece İngiliz deniz üssüne men 

sup polisler eczacı Ohanes Efendi 
nin evini bastılar. Evde boş ve toz 
lu bir odadan ve bu odanın köşe
sinde bir çüt eski kadın iskarpinin 
den başka birşey bulamadılar. 
Kuş uçmuştu. Türk casus teşki

latı, askeri işgal içindeki bir şeh
rin ortasında düşman casus teşki
lıitını bu işlerde de aldatmış ve 
atlatmıştı. 

Mavromiranın Paşabahçe çete-
cilik macerası da böyle kapandı. 

Hermine hakkında aldığım son 
mallımata göre mütareke günlerin
de bize büyük hizmeti dokunan bu 
kadın şimdi Mısırda bulunmakta
dır. 

(Devamı var) 

ı-
Ordu Mensuplarının 
Demiryolu Biletleri 

Devlet demiryolları işletme idare
si nakil ücretlerini kendileri veren or 
duda riitbeyi haiz askeri şahıslarla 

erbaşlardan üçte bir bilet ilmühabe
ri aramamıya karar vermiştir. 

Askeri şahıslarla erbaşlar sivil ola
rak katarlara bindikleri takdirde bi
let gişelerinden bilet alırken ve ka
tarda me.-ıurlar tarafından asker ol
duklarına dair vesika aranacaktır. 

Sülüs bilet istiycn sivil elbise giymiş 
olanlardan hüviyet varakası göster
miyenlere sülüs bilet verilmiyccek 
ve katarlarda hüviyet varakası gös
termiyenler hakkında biletsiz mua
melesi yapılacaktır. 

Sıra Bekliyen 
Veremliler 

Akciğer veremine munsap hastala
rın birçok def al ar hastanelerce ka
bul edilmemekte oldukları ve bu gi
bi hastaların sanatoryom ve bulaşıcı 
hastalıklar hastanelerine girmeleri 
tavsiye edilmekte olduğu anlaşılmış
tır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
hastanelerimizin darlığı dolayısile 

uzun müddet tedavi edilmelerine lü
zum olduğundan, bu hastaların sana 
toryoma ve bulaşıcı hastalıklar hasta 
nelerine alınmalan sırasını bekler
ler iken acele bır tedaviye muhtaç 
olduktan takdirde hastanelerde te
davi edilmelerini kararla_§tırmıJtır. 

TAN 

a 

W[g~l1U 
BELEDİYEDE: :ı i: 'VTUTEFERRIK : 

1 Balkan Vapur: Süt Ticareti 
Yapanlar Müsa
ade Alacaklar 
Belediye süt ve sütlü gıda madde

leri satanlar hakkında yeni bir tali
matname hazırlamıştır. Bu talimat
nameye göre, her ne şekilde olursa 
olsun süt ticareti yapanlar veya sat
mak üzere süt istihsal edenler bele
diyeden müsaade almaya mecbur -
durlar. Müsaade vermek için bele -
diye, sıhhiye memurları vasıtasile 

süt istihsaline mahsus mahallin sıh 
hi şart ve vasıflarını veya süt sata
cakların vasıta ve levazımını teftiş 

ve tetkik edecektir. Belediyece ve -
rilen müsaade, icap eden şartlara 

ve vasıflara riayet edilmediği tak -
dirde derhal geri alınacaktır. 

Sütlerin nevileri ve vasıfları ve 
süt mahsullerinin (yogurt, kaymak 
gibi) istihsaline ve satışına mahsus 
mahallerin ve levazımın sıhhi şartla 
rı, Sıhhat ve Içtimai Muavenet Ve
k{ıletince neşredilmiş olan talimat -
name hükümlerine tabidir. 

Süt, yoğurt, mahallebi gibi sütten 
yapılmış yiyecek yapılan ve satılan 
yerler aşağıdaki şartlara uygun ola
C'aklardır: 

Bu dükkanların ikametgah ve ima 

liithaneler gibi başka bir yerle doğ

rudan doğruya alakası olmıyacak -
tır. 

Her dükkanda satış, bulaşık yıka

ma yeri, imal yeri olacak ve bu kı -
sımlar biribirlerinlien tamamile ay -
rı olacaktır. Her kısmın zemini her 
vakıt yıkanabilecek surette su geç -

mez bir madde ile döşenmiş olacak 

ve ucu lağıma bağlı bulunan sifon -

lu ve iskaralı delikli bulunacaktır. 
Bulaşık yeri ile hazırlama ve pi -

şirme kısımlarının duvarları 1,5 met
re yüksekliğe kadar her vakit yıka
narak temizlenmeğe salih, çini veya 

emsali gibi bir madde ile döşeli ola
caktır. 

Her kısımda ayrı ayrı akar su bu
lunacak ve hava temizleme tertibatı 

yapılacaktır. Satılacak siitlü madde
ler her tarafı camekanla kapalı yer
lerde veya buz dolaplarında bulun -
durulacaktır. Kullanılmış kaplar te
miz yıkanacaktır. Bu dükkanlarda 
sütten yapılmış yiyeceklerden başka 
ancak boza, şira ile diğer ispiı tö

suz içkiler satılabilecektir. 

Haydarpaşa Meydanı 

Ağaçlandırıhyor 
Haydarpaşa lisesinin önündeki 

meydanltkla iskeleye doğru inen kıs
mın derhal ağaçlandı.rılması karar -
laştırılmıştır. 

Ancak, müstakbel şehir planına 

göre, Haydarpaşa ileride iç ticaret 
limanı haline getirileceği için bu a
ğaç lama işi için evvelce yapılan prog 
ramda bazı değişiklikler yapılmak
tadır. 

1 Seferleri 1 

l Başlıgor 
Gec;en Nisanda latanbulda topla

nan Balkan Antantı Ekonomik Kon· 
aeyl Balkan llmanları arasında bir 
deniz yolu ac;ılmasını kararhııtır· 

m ııtı. Konferansta Yugoslav murah- ı 

hasları, bu hattı açmıya hazır olduk· 
I tarını blldlrmlıler ve baılangıç ta· 
1 rlhl olarak ta Mayısın ilk haftasını 
g6atermlılerdl. ı 

1 

Haber aldıOımıza göre bir Yugoa· 
lav vapuru yakında bu seferlere baı
lıyacaktır. ilk defa olarak Lohaen 1 

lılmll bi r yugoalav vapuru Su9ak 11· [ 
manından kalkarak Yunanistan il· '• 
manlarına u~rıyacak ve lıtanbula i ı 

1 gelecektir. Vapur buradan K<Sstence· ı ; 
1 

ye gidecek ve yine ayni !imanlara 

1 

, uğrıyarak dönecektir. 1 

işlerin Çabuk 
Görülmesi 
için Tedbirler 

Ziraat Vekaletinde Muamelat 
Müfettişliği ünvanıyle bir servis ku
rulmu~ ve Vekalet müefttişlerinden 
Nuri Tunak bu vazifeye memur e -
dilmiştir. 

Muamelat müfettişi, devam işle -
ri, vaktinde cevap alamamış iş sa
hiplerinin şikayetleri gibi hususlar
la makamca verilmiş büyük salahi
yetlerle meşgul olmaktadır. 

Vekaletten bir tek memur tarafın 
dan idare edilm.,.ı..+~ - 1

-·• vıı ac mu
~ a<;d8t odası tesis edilmiştir. 

Vekalette işi olanlar bu odadan 
geçmekte ve bu odaya konmuş bü -
yük bir deftere öğrenilmek istenen 
işi veya iş safhasını yazmak ve bir 
müddet sonra geçilerek müracaat 
memurundan cevap almak ta kabil 
olmaktadır. 

Müracaat memuru telefonla ve 
icabında takip ettirerek bu cevapla
,rı hazırlamak'taChr. 

Vekalete gelen mektuplar ve isti
dalara, Vekalet evrakınca doğrudan 
doğruya cevap yollanmaktadır. 

Müracaat odasına ve Vekaletin lü 
zumlu yerlerine matbu levhalar kon 
muştur. Bu levhalarda iş takibi, şi

kayet, memuriyet ve hizmet şahsi zi 
yaret için lüzumlu haller tasrih e -
dilmiştir. Böylelikle, iş sahiplerinin 
işlerini büyük bir kolaylıkla ;ve en 
kısa zamanda takip ve neticelendi -
rilmeleri temin edilmiştir. 

MAARiFTE : 

Dünkü Talebe 
Gezintileri 

Dün, Edebiyat Fakültesi talebe
sinden kalabalık bir kafile, bazı pro
!esörlerinin refakatiyle Heybeli A
daya bir gezinti yapmışlardır. Bu ge
zintide, tarih .:ziimresi talebesi bazı 

Bir Yelkenli 
Battı, Altı 
Taife Boğuldu 
Odun yükü ile Şileden İstanbula 

gelmekte olan, Şilenin Korkalı kaza
sından Bekirin idaresindeki 24 ton
luk yelkenli, yolda fırtınaya tutula
rak batmıştır. Geminin 8 tayfasından 
ikisi kurtarılabilmiş, altısı boğulmuş 
tur. Hadise hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Galata saraydakE Sergi 
Dün Galatasaray lisesinde talebe

nin eserlerinden mürekkep bir resim 
sergisi açılmıştır. Sergide bilhassa 
muvaffak olmuş yağlıboya portre ve 
karikatürler vardır. Talebe tarafın

dan dün serginin açılmasından son
ra bir de konser verilmiştir. 

Florya Hattında 
Yeni Tarife 

Devlet Demiryollarında, F:rorya 
banliyösü için bir haziranda başla -
mak üzere yaz tarifesi tatbik oluna
caktır. Yeni tarife ile öğleye kadar 
her yarım saatte, öğleden ~onra da 
45 dakikada bir tren Floryaya kal -
kacaktır. 

----o---
A tina Üniversitelileri 

Trakyada 
Edirne, (TAN) - Atina Uni'Vcrsi

te talebesinden 100 genç. buraya gel
mişler, hararetle karşılanmışlardır. 

v·--'· ~,..ıçr ~.G-e X•ııt Mual
lim Mektebinde bir ziyafet verilmiş, 
bu esnada Yunan ve Türk marşları 
çalınmıştır. Atina Üniversitelileri, 
Atatürk anıdına çelenk koymuşlar, 

bu esnada kafile reisi irat ettiği nu
tukta, Türk - Yunan dostluğunun da
ima çiçek gibi taze kalmasını temen
ni etmiş, misafir talebeler "yaşasın 
Atatürk, yaşasın Türkiye" diye ba
IDrmışlardır. Yunanlı mi.-.afir.ler. Se. 
limiye ve Üçşerefeli ile etnografya 
müzesi ve ziraat bahçesini gezdikten 
sonra buradan ayrılmışlardır. Trak
ya umumi müfettişi General Kazım 
Dirik, Atinalı gençlere badem ezme 
si, Atina Üniversitesine de Trakya
nın zengin bir fotograf albümünü he 
diye etmiştir. 

-o--

Kandil 
İstanbul miiftiiliiğiinden: 

Mayısın on ikinci perşembe günü 
Rehiüle\•vel a~·ının on ikisine tnüsa
dif olmakla önfimüzdcki çarşan~ba 

günü akşamı (perşembe gecesi) Mev 
Jidi Neb~vi olduğu ilan olunur. 

tetkikler de yapmıştır. Bu istifadeli 
gezintiden geç vakit dönülmüştür. 
Haydarpaşa Lisesi talebesi dün sa

bah 300 kişilik bir kafile halinde İz
mite gitmişlerdir. Talebe, orada Hal
kevi takımı ile bir maç yapmışlar ve 
bunu 5 - 3 kazanmışlardır. Talebe 
dün akşam avdet etmiştir. 

BEYLERBEYi SARAYINDA TIBBIYELILERIN BALOSUNDA : 

Evvelki akşam Tıp talebesinin Beylerbe); Sarayında verdikleri baloda Başvekilimiı.~e Hariciye Vekili Dr. 
Aras ta bulundular ve gençlerle çok samimi görüşmeler yaptılar. Bu resimde, Üniversite Rektörünü teşekkür 

nutkunu söylerken ~örüyoruz .. 
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i Ankaradan i . . 
: : 1 Telefon ve Telgrafla ! ......... ········· 
Subayların Rütbe 

ve isimleri 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Subay rütbe ve isimlerinde bazı de
ğişiklikler yapılmasına dair olan ka
nun projesi, Kamutay Milli Müda
faa encümeninden geçerek ruzname
ye alınmıştır. Hükumet, mucip se -
sepler layihasında, yarsubaylar 861, 
2771, 3278 sayılı kanun hükümlenne 
göre subay rütbe haklarını haiz, bun 
dan dolayı subay yardımcısı mana -
sına gelen yarsubay tabirinin bu 
rütbe sahipleri için kullanılması ha
talı görülmekte olduğundan, mnaş ve 
diğer haklarda bir değişikli tazam -
mun etmemek şartiyle teğmen tabi
r~ln üstteğmene, asteğmen tabirinin 
teğmene ve yarsubay tabirinin de 
asteğmene tahviliyle bu yanlışlığın 
düzeltilmesinin muvafık olacağını 

tasrih etmektedir. 

VekCilet Emrine 
Ahnan Memurlar 

Muamelat müfettişliğinin raporu 
ve sabit olan kanunsuz işleri dolayı
sile Etlik Distofajin müessesesi mü • 
dürü Hamdi azledilmiştir. 

Gene muamelfıt müfettişliğinin ra 
poru üzerine ve sabit olan kanunsuz 
hareketleri dolayısile Çoruh orman 
müdürü Necmettin, Zingal ormanı 
komiser muavini Rifat, mühendis 
Baha vekalet emrine alınmak sure -
tile cezalandırılmışlardır. 

Ordu Mensuplarının 
Kıyafetleri 

-
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) _: 

Bakanlar heyeti, ordu kıyafeti ni
zamnamesinde bazı değişiklikler yap 
mış ve bazı maddeleri kaldırarak ni
zamnameye yeniden bazı hükümler 
ilave etmiştir. Bu hükümlere göre, 
demiryolu, tank, zırhlı otomobil, 
motörsiklet, motör subayları hangi 
sınıfa verilfRtşlers~ o sınıfın licngini 
kullanacaklar ve renl!in üzerine işa
retlerını koyacaKnnun. 

Kimya tabur~ olanlar mavi ~u
ha üzerine sarı madeni yanan sis 
mermisi koyacaklardır. 

Harp hükümlerinin cari olduğu 

resmen ilan edilen ve yahut Bakan
lar heyetince çarpışmaları gerektire
cek hareketlerde bulunduğu kararlaş 
tırılan mıntakalarda yaralananlar, 
yaralanmada yararlıkları vesikalan
dırmak şartile, kollarına yara işareti 
genişliğinin yarı genişliğinde yara i
şareti takacaklardır. 

Harbiye okulu talebesinden hava 
sınıfına ayrılmış olanlar yakalanna 
koyu mavi çuha üzerine bir küçük 
çüt kanat işareti takacaklardır. Bu
nun gibi muhabere ve demiryol tale
beleri de subaylarda olduğu gibi ya
kalarına şua ve lokomotü işareti ta
kacaklardır. 

Küçük A nkara haberleri: 

* Harcırahlarını kendileri ödiyen subay 
ların tcnzi!Atlı demlryolu -tarifesiftden isti 
fndcleri için sülils ilim ve haberleri aran
mamnsı bir tamimle isletme müdürlükleri
ne bildirilmistir. * Nisan 938 s,onu IUbarlyle maliyeden 
226.576.028 lira, sabıkadan 13.075.476 lira 
olmak üzere 239.651.504 llrn tahsilAt yapıl
mıştır. 

Geçen yılın nynl nyına nazaran tahsllftt 
fazlası 23.513.827 lirayı bulmnktndır. 

1 1 T AKViM ve HAVA 1 
9 Mayıs 1938 
PAZARTESi 

5 inci ay Gün: 31 
Arabi: 1357 
Reblilllevvcl: 8 
Güneş: 4,50 - Öğle: 
ikindi: 16,09 - Akşam: 
Yatsı: 20,59 - lm~k: 

Hı.zır: 4 
Rumi 1354 

Nisan: 26 
12,10 
19,12 

2,49 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeıllk6y Meteoroloji istasyonundan alı• 

1 nan mal O mata göre yurdun Trakya, 1<0· 

1 
caell ve Egenin Şlmal, Karadenlzln GarP 
kısımlarında hava c;ok bulutlu , Doğu, ce· 

1 nup DoOuau ve Karadenlzln Şark kıyıla• 

1 rında bulutlu, dlOer bölgelerinde a'I 
bulutlu geçml9, rUzglrlar Doğu ve ce· 
nup Dojjuaunda Şlmalf diğer bölgelerd• 
Cenubi la.tlkametten orta kuvvette esrnit• 
tir. DUn latanbulda hava ekserlyetle açı1' 
geçmlt. rUzglr GarbT istikametten aanıye· 
de 2 - 3 metre hızla eamlttlr. Saat 14 t• 

hava tazyiki 768.9 milimetre idi. SUhurıet 
en yUkaek 22.2 ve en dütük 9.4 santigrat 
ka.lf..dedllmlıtlr, 

\ 
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[lf Lf G"lf t~rı ~ __ i 
Uzak Şark Harbinin 

Son Safhası 
>'azan : Ômer Rıza DOCRUL 

Jlponlar ile Çinliler arasında 
son gilnlerde Cenubi Şan

~'da vuku bulan muharebenin 
lleticesi hakkında kati bir fikir edin
ltlek sırası henüz hulul etmemiş ol
lbakıa beraber muhtelif kaynaklar
:- relen haberler, Çinlilerin geniş 
lçude bir hücum hareketi yaparak 

"''"affak olduklannı anlatıyor. Mu 
;:"aluyetin derecesi ve Çinlilere ne 
il !'ece arazi temin ettiği henüz bel-

cleğiJdir. Fakat alınan bütün ha
~lerin anlattığı mühim bir nokta 

Yetiv'in bu defa da Japonlar
~ Çinlilere geçtiği. Çinin şah
llrııtrı sayılan Lunghay demir

)oJ şebekesinin Japonlar tara -
~elan zaptedilemediği, bilakis Çin 

l'Vetlerinin Japonlan bu pek mii
~Qı hedeften uzaklaştırdıklarıdır. 

Son günlerin bütün haberleri bu 
~talan çok sarih bir surette an

Yor. 
•-~•kat vuku bulan hidiseler bun
~ ibaret değildir. 

lsir ay önce Çin kuvvetleri Tayer
~ang'ı istirdat etmi,Ierdi. Burası, 
GUyük kanal,, tlzerinde çok mü
~ bir askeri anahtardır. Ve Tiyen 
"- Bankov demiryolunun kollann
._ birinin ucundadll'. Japonlar bu 
hlııi tekrar zaptetmek için müker
~ teşebbüslerde bulunmuşlar, bir 
"-Iık ban muvaffakıyetler kazan
~lar, şimdi ise bu muvaffakıyet-

mağlCibiyete dönmllştür. 

'l'ayerçuvang şehri Lunghay de
"'1ryoJ şebekesinin anahtan vuiye
~de olan Suçov şehrinin Şimal Şar
~dadır. Ve burası biricik muhare
lıe sahnesi değildir. Diğer bir Japon 
'tcl11su Suçov'un Cenubunda bulu
"'Yor. Bu ordu bir kaç hafta mu
'-ddem Yangtse nehrinden hueket 
~iş ve Şimale dofru ilerlemiş, fa
~t yine son haberlerden anlaşıldı
~· göre bu ileri hareket te durak
""laııştır. 

, biribirinden yiizlerce mil uzakta 
~ ' -··'-•-•!• ' - .. . ~ ..... 
•ıaon fırkalan, Çin çetelerinin hü-
~larile kar,ılanmalda ve bu Çete
-wt Japonlann muvualelerinl boz
"'-k ve kesmek yolunda mühim m u
"-lfaıayetler kazanmaktadırlar. 
b Çetelerin faaliyetini takviye eden 
... amil, nizami ordunun bunlara 
"1Uıaheretidir. 

biitiin bu faalivetlere rağmen iki 
~'-barip milletin •en esaslı muhare
t._ cepheleri Şantungtadır. İki t~raf 
~ büyük kuvvetini burada dene
~kte. ve burada alacağı neticeye e
~mıye~ v~rmektedir. Diğer cephe
~ il vazıfesı, bu esaslı cephenin yü-

llti hafifletmek ve Japonlann bil
~ kuvvetlerini burada kullanmala
.... :mini olmaktır. 
laponyanıa fimdiye kadar Çin t

0

op
~a sevkettiği kuvvetlerin bir 
~ ~onu seçtiği anıa,ıbyor. Buna mu 
ı.._hıı Çinliler üç milyon asker kul
~lflardır. Japon kuvvetleri son 
:::-•nlarda, Japonyadan gönderilen 
~erleri~ takviye edilmiş ise de bu 
lb.L~Yenın, sonu olmıyan Çin kay
'~na cöre bir ehemmiyeti haiz 
' dığı muhakkaktır. Çünkü bir 
ti) daha söylediiimiz gibi Çinin ih
~~t kuvveti on milyona varmakta-

~lak Şarktaki harbin hem maya
~ hem mütecaviz tarafı yıprata
'7 •çıkça anlaşılıyor. 

~K ŞARK : 
Japonlar Bir Şehri 
Zaptetmiıler ! 

ı 'l'olı:yo, 8 (A.A.) - Domei a· 
81laından: 

~~haydan bildiriliyor: As
fi lllakamat tarafından neşre
l Iı.ıı, olan blr tebliğe nazaran 
4 •Poıı kuvvetleri, dün Şanghay 
e11ııry 1 •la 0 unun münteha noktası 

"'8 il khaiçeu'ya 130 kilometre 
le •fede kiin Funninc'e cirmiş-

•dir. 

~ 
c\d ilk Arpa Mahsulü 
'•~ (TAN) - Kasabamızda 
~iy . ilk arpa mahsulünü, Misis 
tf~ es~tn Dağcı köyünde Ali oğlu 
-~ htiJtinnif ve şehrimiz borsa-

letlrnıiştir. 

TAN 3 
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INGILTERE: 

Kral ve Kraliçe 
28 Hazirande 
PariseGidecekler 

Londra, 8 (A.A.) - İngiltere kralı 
Jorj ile kraliçe Elizabetin Parisi zi
yaretleri program?. neşredilmiştir. 

Bu programa göre, kral ve kraliçe 
28 haziranda Parise geleceklerdir. O 
akşam büyük bir ziyafet verilecek, 
ertesi gün kral ve kraliçe Paris bele
diyesi tarafından kabul edilecektir. 
Kral, 30 haziranda Satori'de büyük 
bir askeri geçit resminde bulunacak 
ve Versay sarayını gezecektir. Erte
si gün de Avustralyalı harp ölüleri a
bidesinin küşat resmi yapılacaktır. 

BELÇiKA: 

Hariciye Nazırile 
Ekonomi Nazırı 
Parise Gitti 
Brüksel, 8 (A.A.) - Hariciye Na

zın B, Spak ve Ekonomi Nazın B. 
Smet, Fransız frangının devalüas
yonu ile alakadar olarak yapılacağı 
evvelce söylenen görüşmelere devam 
etmek üzere Parise hareket etmişler
dir. B. Spak, daha bu akşam B. Bon
ne'nin Cenevreye hareketinden evvel 
kendisi ile görüşmede bulunacaktır. 

Bura salahiyettar mahafilinde te
barüz ettirildiğine göre Belçika fran
gının devalüasyonu hiçbir suretle 
mevzuubahis değildir. 

FiLiSTiN: 

Çetelerle Askeri 
Kıt'alar Arasında 
Y eniÇarpışmalar 

Kud üs, 8 (AA.) - Filistinfn 
merkezinde birçok müsademeler 
olmuştur. Bu havalide askeri kı
taat, müsellah çetelere karşı ha
rekata devam etmektedirler. 

Karkur yakınında birçok tet
hişçiler, asker i kıtaat lle yapmıa 
olduktan bir müsademe esnasın
da yaralanmışlardır. 

Nablus'ta iki bomba atılmış

tır. 

Tulukerim mıntakasında mü
him bir silah deposu meydana sı· 
kanlmıştır. • ...,.1,.. 

UZAK ŞARK FACIASI: 

ALMANYA: 

Çeko•lovalıyaJaki SüJet 
Almanlan Rem Henlayn 

lngiRz Sefiri 

Südetlere Dair 

izahat Verdi 
Berlin, 8 (A.A.) - Berlidenki İn

giliz sefiri, Alman Hariciye Nezare
tine giderek Südet Almanları hakkın 
~- İngiltere hükumeti tarafından 
Prag hükümeti nezdinde yapılmış o
lan teşebbüs hakkında Hariciye müs 
teşarına mallımat vermiştir. 

Almanlar, bu m ünasebetle hiçbir 
nota verilmemiş olduğunu, çünkü ga
yesi malumat vermekten ibaret şifa
hi bir tebliğ mevzuubahis bulundu
ğunu kaydetmektedir. 

AMERiKA: 

Fransa, Amerikadan 
ispanya Hesabına 

Tayyare Ahyonnuı! 
Vaşington, 8 (A.A.) - Hariciye Na 

zın Hul, gazetecilere beyanatında, 

Fransaya gönderilmek üzere bulu
nan 29 tayyarenin tevkif edildiğini 

çünkü bu tayyarelerin İspanya hesa
bına olduğunun anlaşıldığını söyle
mistir. 

Hul, Amerikanın Alman silahlan
masına yardım ettiğine dair bazı ma 
hafilden çıkarılan haberleri kati ola
rak tekzip etmiş ve Almanyanın ken 
dine lazım olan levazımı fazlasile ya 
pabilecek vaziyette bulunduğunu 
ilave eylemiştir. 

Alman -ltalgan Temasları 

·Hitlerin Son Beyanatı 
Memnuniyet Uyandırdı 
Bir Alman Gazetesi "Alp Hududu 

Taarruzdan Masundur !,, Diyor 
Roma, 8 (A.A.) - Siyasi mahfiller lunmuş ve bunu müteakıp Kolize'yi 

Hitler ile Mussolinin mütekabil dost gezmiştir. 
luk ve tesanüt sözleri~e iktifa ederek 
Roma görüşmelerinin esasını teşkil 
eden meselelere temas etmediklerini 
bildirmektedirler. Bu mahfiller, bu 
meselelerin henüz kati şekillerini al
madıklarını ve bu hususta henüz Ro
ma ile Berlin arasında noktai nazar 
teatisinde bulunulması lazım gelece
ğini beyan etmektedirler. 

Hitlerin Anşlus neticesinde İtal
yan efkan umumiyesinde hasıl olan 
endişeyi izale etmek hususundaki 
arzusu diplomatik mahfillerde bilhas 
sa memnuniyetle kaydedilmektedir. 

Bu mahfiller, Hitlerin söylediği nu 
tukla bin bu kadar senedenberi şi-, 
mal Cermanlığı ile İtalyan romantiz
mi arasında mevcut ihtilafa kati su
rette nihayet vermiş olduğunu teba
rüz ettirmektedirler. 

Führerin beyanatı ve bilhassa Al
man milletine iki memleketi biribi
rinden ayıran Alp hududunu geçil
mez addetmesini tavsiye eden siya
si vasiyetnamesi İtalyan mahfillerin
de memnuniyetle karşılanmıştır. 

Hava geçit resmi 
Antavaren, 8 (A.A.) - İtalya kralı 

ile Prens dö Piyemon, B. Hitler ve 
B. Mussolini Fürbara'da endaht ta
limleri ile birlikte yapılan muazzam 
bir hava geçit resminde hazır bulun
dqktan sonra Saint Marinella'ya git
mişlerdir. Orada Cevita civarında 

pek arızalı bir rnıntakada mühim bir 
piyade manevrası yapılmıftır. 
Hitla ıaJine verUen ~ya/et 

Roma, 8 (A.A.) - Askeri manevra
lardan sonra Hitler, kral - imparator 
tarafından Santa • Marinella'da de
niz kenannda bir villada şerefine ve
rilen öğle yemeğinde hazır bulunmuş 
tur. Bu yemekte ayrıca veliaht, B. 
Mussolini, İtalyan hükumeti azası, 
yüksek generaller ile Hitlerin maiye 
tindeki Alman nazırlan da bulun
muştur. 

Saat 14 te iki devlet reisi, refakat
lerindeki zevat ile halkın alkışları a
rasında Romaya dönmüşlerdir. 
Öğleden sonra, Hitler, İtalyanın 

Berlin büyük elçisi Attolikonun mi
safiri olarak bir çay ziyafetinde bu-

"" Roma, 8 (A.A.) - Hitler ve Musso-
lini saat 19,45 de yanlarında Alman 
ve İtalyan nazırları olduğu halde, 
Forum Mussolini'ye gitmişler ve o
rada faşist gençliğinin muazzam te
zahürlerini seyretmişlerdir. Akşam 

Madama sara~da büyük bir ziyafet 
verilmiş ve Roma, bütün gece havai 
fişekler ile aydınlatılmıştır. 

Gazetelerin mütalealan 
Roma, 8 (A .A.) - Hitler ile Mus

solininin dün akşam söylemiş olduk
ları nutuklar münasebetile Ciomale 
Ditalya başyazısında hulasaten di
yor ki: 

"- Bu nutuklann iki şefin ve mil
letlerinin düşüncelerini yeni ve bü
yük bir vuzuh ile tenvir etmiş oldu
ğuna muhakkak nazarile bakılabilir. 

İki millet in, inkılaplarının bizzat e
sası dolayısile, diğer milletlere kar
şı hiçbir temas ve teşriki mesai yo
lunu kapatmaksızın beraberce yürü
mekte bedihi bir hayati menfaatlan 
vardır.,, 

Alman gazetelerinin fikirleri 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman matbu

atı, Hitler ile Mussolini arasında te
ati edilen nutuklardan büyük bir he
yecanla bahsetmektedir. 

Gazeteler, Roma· Berlin mihveri
nin sağlamlığını tebarüz ettirmek i
çin uzun sütunlar neşretmektedirler. 

Völldflil' Beobahter, diyor ld: 
"Bu nutuklar, ilq memleket ara

sındaki mücadele devresine kati su
rette nihayet vermiştir. Hitler ile 
Mussolini, bütün nesillerin hatalarım 
tamir etmek cesaretini göstermişler

dir. Bunun neticesi olarak Sen Jer
men muahedesi yıkılmıştır.,, 

Bu gazete, bu nutukların Amerika 
Harbiye Nazın Vurding'in otoriter 
devletlere karşı yaptığı beyanata bir 
cevap teşkil ettiğini ilave eylemek
tedir. 

Berliner Tageblatt gazetesi şöyle 

yazıyor: 

"Düçe ile Führer sarsılmaz bir 
dostluk ilim etmişlerdir. Alp hudut
ları taarruzdan masundur.,, 

BULGARIST AN ! 

Balkanlararası 

A tıcdık Konferansı 

Buz Dolabında 

Gençlik 
[Yazan: B. FELEK] 

insan bir garip mahliıktur. Elinde
kinin kıymetini, kaybettikten sonra 
anlar. Zengin top atınca, sağ hastala
nınca, genç kocayınca hep arkada bı
raktığı teYİ arar, durur. 

Top attıktan sonra kendini toplı

yanlar yok değildir. Hastalandıktan 
sonra tifa bulanlar çok olduğu gibi. 
Likin ihtiyarladıktan sonra gençleş
miye muvaffak olana daha rastgel
medik. Gerçi doktor Voronof üstadı
mız, maymun yumurtasile ihtiyar
lan gençleştirmiye teşebbüs etti am
ma maymunların lehine olarak bu te
şebbüs pek başanlamadı. Dünyada 
böyle maymundan gençlik aşısı al
mak tıbbi bir ameliye olmaktan zi. 
yade mizah mevzuu olduydu. Batti 
maymun aşısı ile gençleşmiş bir ih· 
tiyann ikinci gençlikte peydahladığı 
çocuğu anasının karnından çıkar 

çıkmaz, açık olan odanın penceresin
den bahçedeki ağacın üstüne atladı
ğını ve nev:ı.adı beşiğe koymak için 
ebenin büyük müşkülat çektiğini bir 
mizah fıkrasında okumuştum. 

Maymun aşısında muvaffak ola
mıyan tababet, ~cnçliği iade için ça
re ararken doktor bilmem kim bir U• 

sul bulduğunu ilan etmiş. Bu usul 
dana guddesi aşılanan bir adamı bil
mem kaç gün soğuk hava dolabında 
saklamak imiş. Bu suretle dondurma 
haline gelen insan müddeti hitamın· 
da terütaze çıkıyormuş. Ben bunu 
yeni bir usul sayanlara şaşarım. Yeni 
Zelandada yahut Arjantinde kesilmiı 
olan binlerce sığır buz dolaplı vapur
larla Avrupaya gelir. Orada ppır, 
şupur yerler. Sığırların tazeliğini 

muhafaza eden buz dolabı insanınki
ni neden muhafaza etmesin! diyecek
siniz ki: 

- Genç]eştiriyonnuş. 

Buna da inanının. SoğUkluklarile 
tanınmış bazı aşinalanm vardır. Tı,J>

kı buz dolabında sığır eti gibi bir tür 
lii INı7atlamasla•. 

Bili tecrübe devresinde bulan
bu İf sahiye çıkarsa buz dolabı ve 
buz satanlann yüzü güldüğü gibi 
soğukluk edenlerin de müşterisi ar
tar. 

Her şeyi zıddı ile temine çalıpn 

insanlann gençlik hararetini sıfırdan 
aşağı buz dolaplarında araması silih 
yolu:rla sulh tesisine benzemez mi? 

Eskrim: 

Bir incilik Müsa bakala n 
Eskrim ajanlığından : 

Bölge eskrim birinciliklerinin E
ge müsabakaları dün Beyoğlu halke
vi salonunda saat 18 de yapıldı. Be
şiktaş klübünden ilhan hiç mağlup 
olmadan birinci. 

Beşiktaş klübünden Sermet ikinci, 
Beşiktaş klübünden Ali ve Aydın 

üçüncü. Beşiktaş klübünden Esat. 
Bayanların fioryo müsabakası çar 

şamba günü l 7 de Beyoğlu halke -
vinde yapılacaktır. 

AKŞEHIRDE: 
Sofya, 8 (A.A.) - Balkanlar arası 

atıcılık kongresi mesaisini bitirmiş
tir. Bulgar, Yunan, Yugoslav ve Ru
men delegelerinin iştirak ettiği bu 
konferans, önümüzdeki te§l"inievve- , 
lin ikisinden sekizine kadar Balkan-

Akıehirde 

At Koıuları 
lar arası atıcılık müsabakaları terti
bine karar vermiştir. 

FRANSA: 

Jandark Günü 

Merasimle Kutlandı 
Paris, 8 (A.A.) - Jandarkın hatı

rasına yapılan tezahürler dolayısile 

bugün Başvekil Daladiye'nin huzu
runda garnizonu Pariste bulunan bü
tün kıtalar büyük bir geçit resmi yap 
mıştır. 

YUNANIST AN ; 

Kral Jori. Memleketi 

Dolaııyor 

Akşehir, (TAN) - Akşehir spor 
klübü menfaatine at koşuları yapıl
mış, kalabalık bır kütle tarafından 
takip olunmuştur. Tay ve serbest at 
koşularında birinciliği Karaçaylı 
Mustafanın atları kazanarak sekse
ner lira, almışlardır. Yarım kan ve 
saf kan Arap atı koşusunda birinci 
gelen Yüzbaşı Rıza Akıncının atına 
da 125 lira, tahammül koşusunda bi
rinci gelen Kara~aylı Mustafanın atı
na da 150 lira mükafat verilmiştir. 

5 haziranda, Akşehir alayı menf 8 • 

atine ikinci bir koşu yapılacaktır. 

KISA HABERLER 
* Belgratta n bildirlldijine göre meş

hur Fransız fizik Alimi ve ulum akademi
si reisi B. E me Kotton, Belgrııda gelml 
lir. Burada birkaç gün knlacnk ve üni
versitede k onferan" verecektir. * Yugoslavya Başvekili ve Hariciye 
Nazın B. Stoyadlnovlç Sinaya K üçük İtı-
18! konferansından buraya dönmü tü 

Uzak Şark harbi biltün şiddetiyle devam ediyor.. H arp başlangıcındanberl, ~tenlerin sayısı yüz binleri bulmu~r. 

Atina, 8 (A.A.) - Kral. memleket 
içinde çıktığı seyahatin ilk merhale
si olmak üzere Kondriotis torpidosu 
ile Volaya gelmiştir. Şehir baştan -
başa donatılmıştır. Halk kralı muaz
zam bir tezahuratla karplamıftır. 

* Belgratta açılan "Muhtelif a!ır;~rda 
İtalyan portresi sergisini,, şimdiye kad 
nyaret edenlerin t~ı edilen miktan : 
bın Jdeiden fazladır Yalr..ız dOnkQ .a.. 

Diler taraftan evleri barkları yıkılıp yersiz yurtsuz kalan zavallılar sayısızdır. 

Yukarıki resimde, kocasını ve buyük oglunu kaybeden bedbaht bir Çinli ananın, iki kuçük 7avr\1a\l7la beraber 71kı
lmı evinin harabeleri üzerinde atJachJ.uu gıl)rOzorm. 



.Mahkemelerde 

Ölümle Tehdit ve 
Sövme Suçluları 
Mahkllm Oldular 

Meşhut suçlar müddeiumuınillği 
biribirinden doğan çok karışık iki 
ölümle tehdit ve sövme iddiasını 

tetkik etmiştir. Hadiselerin davacısı 
bir, suçluları ayrı ayrıdır. Davacı Ça-
dırcılarda Alipaşa hanında beş nu
maralı dükkanda mobilyacılık eden 
Erzurumlu Ahmettir. 

Ahmedin, Hikmet isminde eroin 
kaçakçılığını sanat edinen bir kom
şusu vardır. Ahmet, Hikmeti daima 
göz altında bulundurmuş, ve eroin 
satarken polise haber verer-ck çok ke 
reler yakalatmıştır. İki ay evvel de 
yine bir cürmü meşhut yaptırmış, bir 
buçuk ay hapse mahkum ettirmiştir. 
Hikmet hapisaneden çıkınca katilden 
suçlu Scliınikli Sarsak Rasimle tanış 
mıştır. Rasim Yenicami avlusunda 
Arnavut Mortoyu öldürdüğü için 7,5 
seneye, kaçakçılıktan bir seneye, teh 
dittcn ve yaralamadan da 2 ay üç 
gün hapse mahkum olmuş bir sabı
kalıdır. 

Evvelki gün, müddetini bitirmiş, 
yatağını, yorganını sırtlamış, Topa -
ne civarında kendisine yatacak bir 
yer aramıya başlamıştır. Bu sırada 
önüne Hikmet çıkmış ve onu Çadır
cılardaki dükkanına götürmüştür. 

Yarımşar kiloluk tam altı şişe rakı iç 
mişlerdir. Bir aralık Hikmet, Ahmc
de bıçağını çekmiş ve: 

- Eğer benim aleyhimde şahadet 
edersen seni öldüreceğim, demiştir. 

Ahmet güçlü ,kuvvetlidir. Onun e
lini tutmuş ve: 

- Arkadaş, demiş, şimdi o kama
yı cebine koy, beş dakika sonra gelir 
seninle görüşürüm. 

DÖVME: 

Tokatlama 
Suç~usu 
Ceza Gördü 

Hikmet, bu teklifi kabul etmiş . Ah 
met te doğru karakola gitmiş ve va
ziyeti haber vermiştir. 
Beyazıt karakolu polislerinden si

vil Abdullah Ahmetli takip etmiş, 

Ahmet, tekrar Hikmetin yanına 

dönmüş ve: 

- İşte, demiş, geldim. 

Hemen Hikmet kamasına sarıl
mış, Ahmedin üstüne atılırken sivil 
polis elini tutmuş ve kamasını ala
rak cebine koymuştur. 

Bu sırada evvelki gün birisinin 
34 lirasını dızdızcılık suretiyle ça
lan ve kefaletle serbest bırakılan 
sabıkalı Vehbi polisin cebinden ka
mayı alarak kaçmıştır. Fakat dava
cı Ahmet onu ayağına çelme atarak 
yakalamıştır. Polis, Hikmeti karako
la getirmiş, sonra da şahitleri al
mak için tekrar Hikmetin dükkanı
na gelmiştir. O sırada Rasim kama
sını çekerek Ahmede: 

- Eğer sen Hikmetten davacı olur, 
yahut aleyhine şehadet edersen seni 
öldürürüm, demiştir. Ahmet bağır
mış, bekçi Receple, polis Ahm~t içe-
riye girmişlerdir. Rasimin cebinden 
kınsız bir kama çıkarmışlar, onu da 
karakola getirmişlerdir. 
Meşhut suçlar müddeiumumisi İh 

san, Hikmet.i adi hakaretten Sulta
nahmet Sulh Üçüncü Ceza .Mahke
mesine, Rasimi de Asliye Birinci 
Ceza Mahkemesine vermiştir. 

Hikmet beş gün hapse 110 kuruı 
para cezasına, Rasim de 6 gün hapse 
41 lira 30 kuruş para cezasına mah
kum olmuştur. Rasim ayni zamanda 
tevkif edilmiştir. 

SARHOŞLUK: 

Meyhanenin 
Camlarını 
indirmişler 

Müddeiumumilik, dün bir dövme Mehmetle Şevket evvelki gün ge-
iddiasını tetkik etmiştir. Hadise şu- ce Karagümrükte bir meyhaneye 
dur: gitmişler. on altışar kuruşluk iki 

Pehlivan İbrahimle şoför Salih ev rakı içmişlerdir. Ayni zamanda cep
velki gün Eminönünde bir kahve- lerinde getirdikleri şişeleri de boşalt 
hanenin bahçesinde oturmuşlar, ra- ! mışlardır. Sonra biribirlerine gir
kı içmiye karar vermişlerdir. Rakıyı mişler ve kavga başlamıştır. Mey
pchlivan, mezesini de şoför Salih a- hane sahibi karakola haber vermiş, 

lacakmış. Bu sırada pehlivan İbra- polis gelinciye kadar Mehmctle Şev
him cebinden bir şişe rakı çıkarmış, ket masa camlarını, sürahileri daha 
şoförün imtinaına rağmen zorla ağ- sonra da vitrin camlarını kırmışlar
zına şişeyi dayamıştır. Hem ağzına, dır. 

hem de elbisesine şişeyi boşaltmış- Dün ikisi de meşhut suçlar müd-
tır. Şoför Salih: deiumumiliğine verilmişlerdir. Sul-

- Bu halimle ben otobüs idare e- tanahmet Sulh Üçüncü Ceza Mahke
demem. Ne olduysa olduk. Artık Sa mesi davayı tetkik etmiştir. Kararı
matyaya gidelim, içelim. Demiştir. nı bugün bildirecektir. 

İki kafadar Samatyaya gitmişler, a-
damakıllı kafayı tuttuktan sonra ge- BARTINDA: 
ce yeni evlenen bir çütin evine gir
mişlerdir. Pehlivan bağırmış: 

- Hey arkadş! Bu Salih sizi ayır
mak için büyü yaptı. 

Bundan sonrada Salibe yumruk
lannı kaldırarak vurmıya başlamış
tır. 

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 

Hakimi dün bu davayı tetkik etmiş, 
pehlivan İbrahimi bir ay hapse mah
kum etmiştir. 

Son Günlerde 
Fındıki arım~ z 
iyi Satılıyor 
Son hafta içinde fındık piyasası -

nın hayli canlandığı ve fiyatların 

yükseldiği görülmüştür. Bilhassa In
giltere, Çekoslovakya ve Fransanın 
oldukça mühim nispetlerde Türk 
fındığı aldıkları anlaşılmıştır. Geçen 
müddet içinde Alman firmalarının 
dahi memleketimizden bir hayli it .. 
halat, yaptıkları tespit olunmuştur. 
Almanyada 12.685.800 mark olarak 
tespit olunan kontenjan sona ermek 
üzeredir. Maamafih Alman piyasala
rında fındıklarımıza fazlaca talep 
gösterilmektedir. Bu itibarla fındık 
kontenjanının tamamen sarfına im -
kan hasıl olacağı ümit ediliyor. 

Karabüke Yeni 
Bir Demiryolu 
Yapılacak 
Bartın, (TAN) - Burada söylenil

diğine göre, ~arabük fabrikalar,ı iş
lemiye başladıktan sonra, yalnız bu 
fabrikanın ihtiyacı için her gün işli
yecek en az yirmi beş tren, Ankara -
Zonguldak hattındaki diğer münaka
latı sektedar edecektir. Bu sebeple, 
Nafıa Vekaleti, Karabük fabrikaları 
nakliyatını temin için, Filyos - An
kara demiryolundan Bartına, oradan 
da Amasra limanına bir kol uzatma
yı düşünmektedir. 

Bıldırcın Akını 
Bartın, {TAN) - Bu mevsımde 

Karadenizden geçen bıldırcın sürüle

ri geceleri sahile vurmaktadır. Akça

koma ve Ereğli h:ıvalisinde hususi ağ 

!arla bıldırcın tutulduğu bildiriliyor. 

Sahilden epeyce uzak olan kasaba

mıza da bu sene ilk defa olarak bıl

dırcın düşmektedir. Bunların elek

trik ışığına kapılarak geldikleri sanı 

lıyor. Bıldncının tadını alınış kedi

lerin, elektri~ direklerine vurup dü

şenleri yakalamak için bekleşip dur
dukları görülmektedir. 

TAN 
GEMLİKTE: 

./ 

Eski Bir Define 
Meydana 
Çıkarıldı 
Gemlik, (TAN) - Birkaç gün ev

vel Gcnçali köyü halkından Recep 
Yalçın köy civarındaki zeytinliğini 

bellerken pek eski zamanlara ait 
bir mezara tesadüf ederek içerisinde 
ki topraklar arasından bir testi ile 
ait olduğu millete mahsus bakır ma
deninden yapılmış. fakat yazı ve re
simleri kıymetli bir para bulunmuş
tur. Bunu duyan köy öğretmeni Şük 
rü Ergüç tele.fonla Kültür işyarlığı
na meseleyi ihbar etmesi üzerine der 
hal mahallinde tetkikat ve tahkikat 
yapmak üzere öğretmen Cemal Öz
mut memur edilnıiştif- Meseleye el
koymuş olan mumaileyh eserin fotog 
raf ve mazbatasını tanzim ettikten 
sonra merciine teslim etmiştir. Şim 

di bu mazbata ile fotograf Bursa mü 
zesi direktörlüğiine gönderilmiştir. 

İncelendikten sonra tarihi değeri 
varsa Bursa müzesine kaldırılacak

tır. Yapılan tetkikata göre bu hava
lide bu gibi eserlere tesadüf edile
ceği kanaatine varılmıştır. 

Köylerde Konferans Verildi 
Gemlik, (TANı - Geçen pazar gü 

nü Halkevi köycülük kolu gençleri 
Kurşunlu köyiinii ziyaret ederek Ü

zerlerine düşen. hayırlı vazifelerini 
ifaya çalışmışlardır. Bu kolun ileri 
gelen azalarından olan öğretmenler 
tarafından sağlık ve rejim hakkında 
konferanslar verilmiştir. Sıhhat me
muru birçok hastalara bakmış ve ıa 
zımgelenlere i15ç dağıtmıştır. Dişçi 

beş köylü yurttaşın dişlerini çekerek 
tedavi etmiş ve dişlerin sıhhat ve e
hemmiyeti hakkında öğütler vermiş 
tir. 

Felaketzed elere Yardım 
aenım-.., tTANJ - Kırşehir felci· 

ketzedeleri için burada toplanan yar 
dım mikdarı şimdiye kadar 1471 lira 
14 kuruşu bulmuştur. Yardım de
vam etmektedir Belediye de doğru
dan doğruya Kırşehir felaket gören 
lerine 50 lira ı?Öndermiştir. 

Gemlik, (TAN) - Geçenlerde 
Halkevi temsil kolu gençlerinin Or
ta Anadolu zelzele felaketzedelerı 

menfaatine güzel bir müsamere ve
rerek "Makasçı" ve "Aynaroz Kadı
sı" piyeslerini temsil etmişlerdir 

Dün gece yine ayni piyesleri temsil 
etmek suretile halkımıza ikinci bir 
müsamere daha vererek fevkalade 
muvaffak olmuş ve takdir kazanmış 
lardır. 

BULMACA 
Dünkü bulmacanın halledilmi~i 
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SOLD A N SAGA: 

1 - Erkek adı - Emir slgası. 
2 - Melfuf - KOçOk kasaba. 
3 - Muvasnlct - Renk. 
4 - Halk - İş (Arapça). 

J_ 
1 

5 - Nizamın başı - Nakil vnsıtnsr. 
6 - Öteki beriki. 
7 - Bir nevi balık. 
8 - Ruhsat - Aptal 
S - Kayıklarda bulunur - Renk. 
10 - Snrhoş yemeği - Soyadı. 

YUKARIDAN AŞAG I VA: 

1 - Delilik. 
2 - Tanrıscl - YemlD. 
3 - Para - Bir malın kuruması. 
4 - Hastalığa karşı tedbirli - KOpU 

ile meşhur bir kasaba. 
5 - Meşhur bir su şehri - Erkek -

Kedinin başı. 
6 - İlftve - Renk. 
7 - Çocukların yazdığı yazı vazif~I. 

8 - En büyük adamımız - Blr nevi 
peynir. 

9 -Çocuk oyunu - FasılL 

10 - Savsaklamak. 

Hıdrelezin ilk Tatil Günü 

Dü~, Kiğıthanede 
Binlerce Halk Eğlendi 
Bütün Mesire Yerleri Geç Vakte 

Kadar Dolup Boşaldı 
Dün !stanbul tam bir yaz havası 1 Şirketi ile yaptığı anlaşma netice -

yaşamıştır. Boğaziçi, Adalar ve Flor sinde çıkardığı kombine biletlerden 

d h ık k ı d··k··ım·· k dün 1000 den fazla satılmış ve 200 ya a a ır ara o u uş ve a -
. . . otomobil İstanbuldan Üsküdara ge-

şama kadar eğlenmıştır. Hıdrellezın .. 1 . t' D- k U k''d d 
çırı mış ır. un a şam s u ar an 

ilk tatil günü olması dolayısile bil - Istanbula beş ilave postası kaldırıl-
hassa Kiıhtane çok kalabalık olmuş, 
akşama kadar binlerce kişi buraya 
taşınmıştır. Dün, Akay, Şirketi Hay
riye ve Haliç vapurları idaresi ta -
rifeye ilaveten zuhurat postaları kal 
dırmak suretile yolcuları ancak ta -
şıyabilmişlerdir. Şirketi Hayriyenin 
Çamlıca için Usküdar, Tramvayları 

DENiZLiDE : 

Talebenin 
Ormancılılc 
Tetkikleri 

mıştır. 

Trakya hattında, Edirneye tertip 
olunan gezinti postalarına da dün 
sabah başlanmıştır. Sabahleyin er -
kenden kalkan tren oldukça kalaba
lık bir yolcu kütlesi ile Edirneye 
gitmiş ve gece yarısından sonra Is -
tanbula dönmüştür. 

r;üMRÜKLERDE: 

Motörlü Deniz 

Vasıtaları 

Gümrük Muhafaza Genel Komu-
tanlığı, takip vasıtalarını motörizc 

Denizli, (TANı - Mesleki tetkikat etmek için Avrupadan zırhlı otomo
yapmak üzere orman fakültesi talc- bil, otomobil ve motör getirtmiştir. 
belcrinden bir grup başlarında fakül- Zıhlı otomobilleri, kaçakçılığın en 
te rektörü ve profesörleri bulundu- Cazla yapıldığı cenup vilayetlerimiz
ğu halde salı günü şehrimize gelmiş- de kullanılacaktır. Getirilen deniz 
lerclir. Çarşamba günü fakülte rek- motörlerinden çok süratlidir ve bun
törü Bay Esat Muhlis, başasistan Ga- lann bir kısmı İstanbulda kullanı
fur Acatay, asistan B. Fikret ve Tah lacaklardır. 

sin, fakülte profcsörlerinqcıı Dr B"ıı Ayrıca sarın mıntaka1nnnda yeni 
Rudoll 1"-hv• u, .ıs. Ervin Şimitşek 
orman umum müdürlüğü şeflerinden muhafaza istasyonları kurulacaktır. 

Bay Cevdet ve 28 talebe şehrimizin Deniz motörlcrinde makineli tüfek

muhtcfü yerlerini gezmişlerdir. Öğ- !er de bulunmaktadır. Bilhassa ce
leyin belcdiyemi~ tarafından misafir- nup vilayetlerine gönderilecek vesa 

ler şerefine bir şölen verilmiş, şölen- itin teçhizatı çok İ)iÇir. 
de ilbayımız Ekrem Engür, saylavla-

rımızdan Necip Ali Küçüka, Yusuf 

Başkaya ve Hamdi '.Berkman, halkevi Memur Ah nacak 
başkanı Esat Kaymakçı, orman, zı-

Cemiyetimiz.e 50 lira ücretle dak
raat ve veteriner direktörler de ha-

tilo bilir erkek bir memur muhasip 
zır bulunmuşlardır. Öğleden sonra 

alınacaktır. Taliplerin 11 mayıs 938 
kafile otomobillerle Pamukkale (Hi
yerapolis)e gitmişler, harabeleri gez
mişler ve tetkikatta bulunmuşlardır. 

akşamına kadar K.araköy Kara Mus-

tafapaşa sokağı Bosfor hanındaki O-

Talebeler perşembe sabahı trenle tomobilciler cemiyeti merkezine mü-
Burdura hareket etmişlerdir. racaatları. 

lstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 

• 12,30: Plfıkla 

Havadis. 13,05: 

13,30: Muhtelif 

SON. 

Türk musikisi, ı2,5C 
Pllıkla Türk musiJcl5iı 
pltık n~riyatı, 14,oC: 

Ankara Radyosu 

AKŞAM NEŞRIVATI: 

18,30: Spor ve gençlik bayramı konft' 
ransı, Agtıh Sırn. Eminönü Halkevl ~ 
kanı. 18,40: PU\kln dans musikisi, ıD.1 
Cocuklarn masal Bayan Nine. 19,55 
Borsa haberleri, 20,00: Rlfat ve arıcadJ: 
!arı tarafından Türk musikisi ve h8 
şarkıları. 20,45: Hava raporu. 20,48 : Ö1 
mer Rızn tara!ından nrapça söylev. 21 
Fasıl Saz Heyeti: İbrahim ve nrkadaşl' 
n tnratındnn. (Saat tiynn). 21,45 Ol! 1 
KESTRA: 1 - Bcthoven: Koryolen. ~ 
Çnykovski: Romnns. 3 - Linke: Eicl 
4 - Skrablne: Prclilz. 22,15: Ajans bll 
berlerl, 22,30: Plılkla sololar, Opera ' 
operet pnrçalnn. 22,50: Son haberler "lf 
ertesi günün programı, 23,00: SON. 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 

12.30: Karışık pltık neşriyab. 12.!!C 
Plı'ık: Türk musikisi ve halk ş:ırkıl 

13,15: Dahili ve harict haberler. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Karışık plAk neşriyatı. 18,5 
İngilizce ders (A:ı:lme İpek). 19,15: Ti1 
musikisi ve hnlk ııarkıları (Servet Ad 
nan ve arkadaşları) 20,00: Saat Ayarı 
arapça neşriyat. 20,15: Türk musikisi 
halk şarkıları. (Cemnl Kfımil ve nrkll' 
dnşlıırı), 21.00: Spor konuşması: (Nizll' 
mettln Kır$nn) 21.15: Stüdyo Salon Ot' 
kestrası: 1 - HJppmann: Alt Vien, 2 
Robert Leuschner: Der Fröhliche Va 
3 - Side: Streuz.zel, 4 - Mihaly Erdel' 
y l, Unter Sternen Kilss',·ich 5 - Lülint 
İndlsche Sulte. 22,00: Ajans haberler: 
22,15: Yarınki program. 

HAFİF KONSERLER: 

7,10 Berlln kısa dalgası: Neşeli popO • 
il, 8,15 devamı, 10,30 Bcrlin kısa dal• 
gnsı: Bando mızıka 12 Berlin kısa d:ıl 
gası: Orkestra koıı~crl, 13 Berlin kısl 
dalgası : Hafif musiki. 14,15 devanı~ 
13.25 Bükrcş: Pl8k konseri, 15.15 Be!' 
lin kısa dalgası: Neşeli plfık musikisL 
l 7.45 Berlin kısn dalgası: İş sonu koll' 
seri, 18: Peşte: Radyo orkestrası, ıs,50 
Berlin kısa cialgnsı· İş sonu konseri, J9 
15 Bükrcş: Pllık k onseri, 19.20 Prııl 
Küçük radyo orkestrac;ı. 1~1ŞO Brün°' 

fı1c1~ı. IJ\fil~~ıfSt~.Jri11'>l\"~:c~ın.~&~ 
.21.JS Blikreş: Ş~rkılı konseı;in devaJ!ll' 
21.55 Brüno: Pll'ık. 22 Berlin kısa dal• 
gası: Knnşık holk musikisi, 22.15 Br<l' 
no: Orkestra konseri 22 35 Peşte: Pli~ 
musikisi, 22.45 BUk;eş: Hafif mıısiıl 
nakli, 23.15 Prağ Pltık konseri, 23..2 
Viyana: Gece konseri, 23.35 Bratisln""' 
Milll Rumen ml•sikisi, 23.40 Peşte: AS' 
keri bando. 

OPERALAR, OPERETLER: 

_. Bu akşam SAKARYA sinemasında 
SJNCLAJR LEWIS'in methur romanından iktibas edilen 

22.10 Viyana: Opera musikisi konse' 
rl, (Sortzing, Humpcridinck, Vagner) 

' ODA MUSİKİSİ: 

KIRKLIK KADIN 
Mary Asfor- Rufh Chafferfon ve Walfer Husfon 
Tarafından fevkalade bir tarzda temsil edilen ve asri vakayii musav

ver olan Fransızca sfo:lü gayet güzel bir film. 

ilaveten: PARAMOUNT JURNAL. Yerlerinizi evvelden 
aldırınız. Telefon : 41341 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel · Merkezinden : 

Sinema Koltuğu Y aptırdacak: 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema için 600 - 700 koltuk yap

tırılacaktır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 10 gün zarfında genel merkez 
muhaseue mudurlüğüne müracaat etmeleri. "2616,, 

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

ye verilmek üzere imtihanla Enspektör muavinleri alınacakt!r. Aranılan 
vasıflar şunlardır: 

A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olmak. 
B - Yaşı 35 ten yukarı olmamak 
C - Yüksek mektep mezunu olmak "Mülkiye ve Yüksek ticaret ve 

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

mak. 
Istenilen vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyası. 
B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hülasası "Memuriyett~ bulunan 

lar için resmi vesikalar.0 

C - Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğuna ve has 

talıklı olmadığına dair tam teşekküllü hükumet hastanesinden alınacak 
fotoğraflı rapor. 

imtihan programı: 
A - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler. 
Ç - Tahrir. 
imtihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava 

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

istekliler yukarıda yazılı vesikalarla bfdikte bir dilekçe ile hemen 
Ankarada Türk Hava kurumu Başkanlığına müracaat etmelidir. (2526) 

22 Bilkreş: Oda musikisi kuarteıl 
(Schumann) 22.30 P:rag: Yaylı lileUef 
konseri, 

RESİTALLER: 

18.15 Berlln kısa dalgası: Gençler tıı 
rafından şarkılar, 18.30 Piyano ko 

ri, 19.10 Ostnıv:ı: Snrkı ve piyano ntll 

sikisi, 20 Peşte: Piyano - Şarkı, 20.~ 
Berlin kl!a dalgası: Virtüoz keman rıı 

siklsl, 21.30 Berlin kısa dalgası: Barıtc' 
prkılar, 21.40 Ostrava: Viyolonsel ,rl 
lo konseri, 

DANS MUSİKİSİ: 
16.30 Rerlin kısa dalgası, 18.40 Brf 

Uslava. 20.25 Brüno: Neşeli kabare ; 

neleri, 22 Bükreş. 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Bir çiftine tahmin edilen fı)'1 

180 kuruş olan 6285 çift deri eldi' 
kapalı zarf usulile satın almaca!<' 
Şartnamesi her gün M. M. Vekıil 
Satınalma Komisyonundan parasıı 
lınabilir. ilk teminatı 848 lira 50 ~ 
ruştur. ihalesi 11. Mayıs 938 Ç'
şamba günü saat 11 de yapılaca1'1 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2.f! 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

1 
rinde yazılı vesikaları ile teminB1 

rile teklif mektuplarını ihale saııt 
den en az bir saat evvel Ankarf 
M. M. Vekaleti Satınalma Korni1 
nuna vermeleri. "824,, "22 

A lmanca - Türkçe 

TEKNiK LÜGAT 
Adnan Halet Tafpınar ., 

Almanca - Türkçe terctime 1j 
rile meşgul olanlar ve teknik t<I 
okuyanlar için faydalı bir escrO 

Tevzi yerleri: Istanbul, l{a 
ikbal, Haşet ve Erlch Kalis, ~ 
rada Akba Kitabevleri. 
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TAN 
Gündelk Gazete 

o 
TAN'ın heden: H•berd.. fikirci.. iter• 
teydı temiz. dOru.t. •mimi olmak. 
karlln gazetul olmıy• ptıımaktır. 

--o-

ABONE BEDELİ 
Türki)'e Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 8 ""-Y 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Mılletlerarası posta tttthacbna dahil ol
rnıyan memleketler için 30, ı1J. 9, 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli pefindtr: Adres dettı
tlrmek 25 kuru,tur. Cevap tçin mektup 
lara 10 kuru.tluk pul IUv..t llzımdır. 

[ GONON MESELELERi 1 

Gayrimiiba•Herin 

Derdine Derman 
Gün ıeçmiyor ki, bağrı yanık bir 

pyri mübadilden bir mektup almı
yalım. Bize diyorlar ki: "Bizim der
dimiaden birkaç defa bahsettiniz. YU 
retimiae ıu ~rptinlz. Aman, bu bah
si tazeleyin. Bük6metin iyi niyetle
rine ve biae verdiii aöalere iümadı
mu vardır. Fakat hükiimetin türlü 
türlil itleri vardır. Bunlar arumda 
bbim ipmiz unutulur, priye kalır. 
Halbuki aayısı on bine varan pyri 
mübadillerin bekliyecek dermanı 

yoktur." 
Maliye Vekilimi•, bütçe hazırlık· 

)arının en hld dekikasındadır. Buna 
ralmen bu mesele üzerine dikkat ve 
allkuını celbetmekten geri durama
ya. 

Maliye, gazetelere umumi hayatı
mızın yardımcı ve faydalı bir çarkı 
gözü ile baktıiını daima lsbat etmit 
ve gazetelerin umumi menfaat endi· 
ıesile yazdığı yazılara karşı hassasi
yet ve alakasını esirgememiıtir. Ne 
zaman maliye hakkında bir yazı yaz· 
mıısak ve bunda izaha muhtaç bir 
nokta görülmUpe Maliye Vekaletin
den iki gün içinde bir izah mektubu 
aldık. Bu mühim meselede de mali
yenin ayni alakayı göstereceğine 

1ne,1~tmiyoruz. e menlaatı NUı üzerine iş-
liyen bir maliye, vatandatların en 
haklı menfaatlerine karp söz yu. 
mar, kendi hesabına ne kopanna klr 
sayardı. Bugünkü maliyemiz, varlı

ğındaki hikmetin, millete ve vatan
daşlara faydalı olmak ve fertlerin 
haklarına ıayıı ıöstermek şeklinde 

olduğunu tamamile kavramıştır. 
Gayri. mübadiller bu devirde ihma 

le uğrıyan yegane vatandaş zümresi
dir. HükUnıet kendilerine: "Yunanis
tanda bıraktığınız mallarla sizin adı
nıza ben megul olacağım. KU§ılıi•· 
Dl ben temin edeceğim.,, demiştir. 

Yapılan heaaplar dojru çıkmamıı
tır. Gayri mübadillerin Rumelide bı
raktıkları hak ve menfaatlerin ancak 
mahdut bir k.ununı istihkak diye ta· 
nımak ve kendilerine vesika vermek 
mümkün olmuttur. Bir defa bu istih· 
kak vesikası ve bunun bir kısmı için 
bonolar verildikten sonra hilkUnıet, 
maddi ve minevi bir mnuliyet liabul 
etmif demektir. 

Bonoların düşkün vaziyeti, olan 
biten bir hldise diye kabul edilerek 
kıymetleri ancak vasati piyasa Juy
ıneü diye karplanıa bile gerek bu 
kıymet ve gerek geriye kalan istih
kak hakkında esaslı tedbirlere ihti
Yaç vardır. 

Gayri mübadiller, aenelerdenberi 
bu tedbirlere ümit bailıyarak sürün 
llliltlerdir. Birçokları bugün, yarın 
diye it tutmUIUf. bqka bir g~inme 
.laıklm da arayamanuflarclır. Geçen 
lflnler, haldannı tatmin etmek im· 
kiaıanna yeni bir teY ilive edecek 
detucllr. Ne yapmak milnıldime hil
ktnıetin buna bir an evvel karar ver 
llleai ve yapmuı, derin üzüntülere 
llihayet verir ve gayri mübadillere 
katı vaziyetlerini görüp anlamak, o
lla ıöre hayata uymak imkanmı ha
Zlrlar. 

klBRISTA: 

iane Toplan1Jor 
~§a, (TAN) - Orta Anadolu 

lelzele felikeU, Adamızın Türk hal
kı arasında büyük bir teessür uyandır 
lllıftır. Türkçe (Söz) gazetesi, Türk 

halkı, maddi yardıma davet etmek
tedir. Toplanan iane miktan fim<li· 
den ınühim bir yelu1na varmıştır. 

TAN 

& 
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ROMA - BERLIN MiHVERi, DONUYOR 

Komada Neler 
G~rüşülüyor? 

A wupa .iyuetinin hatir 
ve netir olduiu bir 

merkez vana, Belçika paytabb 

Brüksel tehridir. Ben de hu 
yazıyı buradan yazıyorum. Dün 
Brilluelde, Almanya Şefi Mit

lerin bomba ve kurfun itlemez 

bir tren içinde Sinyor Muuo

liniyi görmek üzere yola çık

biı haberi yayıldı. Ve bu mü

JM...b-.tle birç9" tledikodular 
oaau. Lıyare\lu aebeplerl üze-

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

Yazan: Emrys Jones 
(DEYLI EKSPRES GAZETESi SiYASi MUHARRiRi) 
...................................................... 

rinde yürütülen tahminler, ile
ri sürülen mütaloalar •Y.· 
sızdır. 

Brükselin siyasi hldiseleri bu 
kadar ehemmiyetle karplamasın -
daki sebep, eb:afında bir çok mu

harebelerin vuku bulması ve 

Brüksel halkının. bilhassa diplo
mat ve siyasilerin esen her rirZ
gardan şayiaları koklamak kabili

yetini edinmiş olmalarıdır. Onun i

çin Hitler - Mussolini mülakatı, 

burada çok geniş ölçüde tahmin

ler, izahlar ve şayialara yol açtı. 

B urada deniliyor ki, bu son 
mülakat. sevgi mUlAkatı 

değildir. Gerçi, İtalya azami ihti
şam ile süslendi, bezendi. ve "E
bedi ıehir,,in yüzü bir geline ben
zedi. Fakat bu değişiklik Roma si
yasetinin asıl vakalannı hiçbir 
veçhile değiştiremez. Her Hitler, 
İtalyaya sevgi mektuplan gönde
rerek ebedi dostluklar vadetmek
tedtr. Fakat aldığı cevaplann da
ha ameli mahiyette olduğu anlaşı
lıyor. 

Haritaya bir göz gezdiriniz. Çün 
kü bu göz gezdirme size Hitler -
Mussolini müllkatının içyüzünü 
göstenniye yardım eder. 

Evvela A vusturyaya bakınız. O-

Ş imdi haritaya bir kere da
ha bakalım, gözümüze çar

pacak ilk nokta, Avusturyanın ih
ra~ mallarını ti. Baltık denizine 
kadar gönderip çıkarmıya mecl:.-ur 
olduğudur. Bu ise Avusturya ba
kmundan çok masraflı bir iştir. Bu 
yüzden Almanya Adiryatik sahili 
umerinde bir linutna muhtaçtır. Ve 
bu limanların en muvafıkı da Tri
yeatedir. İhtimal ki, Bitler - Mua
solinl mWAkatında en ehemmiyet
le konuşulacak mesele de budur. 
O halde önümüzdeki günlerde ga
zetelerin birincı sayfalannda yer 
tutacak hadiselerin en bellibaş

lılarından biri Triyeste meselesi o-

lacaktır. Çünkü burası Avusturya

ya verilmezse A vusturyanın Al
manyaya katıpnaaı lıiç~ir kıymet 
ifade etmez. Bundan bafka konu • 
şulacak meselelerin başlıcalann

dan biri de Çekoslovakya mese
lesidir. 

Almanyanın Avusturyayı ilhak 
etmesi üzerine A vrupada büyük 
bir diplomasi faaliyeti başlamııtır. 
Fransa, ikinci hamlenin Çekoslo
vakyaya karşı yapılacağını sanı
yor ve ona göre tedbir alıyor. Bu 
tedbirlerden biri, Belçika ile yapı
lan konuşmalardır. 

Fransa, Belçikaya askerlerinin Al 
manyaya karşı Belçika toprakla -
nndan geçmesine müsaade edip et
miyeceğini sormuş ve anlaşılan 
Belçika menfi bir cevap vermif • 
tir. Hatta Belçika hükO.meti ihtiya-

ı;./ KRA: 

HAK YE 
nun Alrrlanyanın arkasına ve İtal- Vatandaşlıim ilk prtı, dil ve •uy
yanın tepesine takılı oldutunu gö- ıu birlitidir: Tiirkiye'de dolan ya
rürsünüz. but yerleten, Türklyede kazanan, 

Acaba Avusturya, pişmiş bir ar- yiyip içen herkesten türkçe konutma
mut gibi Almanyanın ağzına niçin iı beklemek.ten daha tabii neolabilir? 
düştü? Irk birliği yüzünden mi? Esasen hiir ve hikim idaremizdeld 
Hayır .. Çünkü öyle olsaydı ilhakın yeni şartlar, bunu tabii de kılmıştır. 
çok daha evvel vuku bulması icap Bizden olmıyanlar bile, bizden gö
edçdi. O halde bu hadise, propa- rilnmek için böyle yapacaklardır: 

ganda eseri midir? Hayır, o da de- Çünkü artık Türkiyede, eski zaman
ğil .. Avusturyayı öldüren bir tek ların aksine .menfaatin dili de türkçe,
sebep vardır ki, o da, gıda darlığı- dir. 
dır. Büyük harptenberi, Avustur- Bu başka bir mesele: Bir de pek 
ya, yan tok, yan aç yapyordu. yakın dostlanmdan birinin bizzat ta· 
Çünkü Avusturyanın hayatı bey- hldi oldufu f11 vaayı dinleyiniz: 
nelmilel ticarete bajbydı. Bu Uca- Tramvayda bir yolea yabancı bir 
reti yapabilmek ıçin deniz üzerinde llaanla bilet isterken, bir bqka yol
bir mahreç icap ediyordu. Avua- cu kendisini alırca bir ihtarla tnrk
turya, böyle bir mahreci bulunma- çe lr.onufDUya da et ediyor. Fakat 
dığı için Almar.ya ile blrl-.erek adamealn t.tanbula flyle bir de 
iktiaadt bir birlik teminine mecbur tramvayla devretmek latlyea bir ec-
kaldı. ~itkili'. l .t!P.PJmb1or! 

tl bir tedbir olmak üzere, Fransa 
hududuna askeri kuvvetler sevki
ne lüzum gönnüftür. Diğer taraf
tan Fransa için Çekoslovakyaya 
yardım etmek son derece güçtür. 
Çtlnkü arada müşterek hudut yok
tur. İtalyaya gelince, onun Çekos
lovakya hakkındaki düşünceleri Al 
manya için Wr kıymeti haiz dejil
dir. Bu 7olda en çok dGf(lnülece.k 
nokta, Framanın vaziyetidir. Duçe 
ile Führerin bu mesele üzerinde, 
konUfBcaklan nokta, Fransanın Bel 
çika yoluyla asker sevketrnesi tak
dirinde İngilterenin alacağı vazi -
yettir. Çünkü İngiltere, Belçika
nın bitaraflığını müdafaa etmeyi 
taahhüt etmiştir. O halde, acaba 

İngiltere, Fransayı böyle bir hare .. 
ketten meneder mi? 

Bununla beraber Duçenin, Çe -
koalovakyanın mukadderatı yüzün 
den hiçbir huzursuzluğa uğrama

dığını söylemesi, fakat Çekoslo

vakyadan sonra, Hitlerin ne düşün 

düğünü anlamıya çalışması kuv
vetle muhtemeldir. 

T ekrar haritaya bakalım: Ma 
caristan, A vusturyanın bi

tişiğindedir. Burası, zengin toprak
lı, bol davarlı bir memlekettir. Bu 
memleketin doğusunda Romanya • 
nın zengin petrol kaynaklan bu
lunur. 
Almanyanın bu istikamette ge

nişleme fikrinde olup olmadığı, İ
talyanın en çok merak ettiği JlOk-

NEZAKET 
Herkes ahlak, idet veya milliyet 

polisllji yapmak ıayretketlilinde bu 
lununa, böyle karraphklann için
den çıkılmaz. Turtam bölgesi yapmak 
iıteditimia htanbula gelecek sey
yahlardan ilk prt olarak mükem
mel türkçe öjrenmeyi mi talep ede
cejiz? 

Türk vatandaşhiuun yüksek ve 
epiz itibarı, onun, ıunun, bunun ta
rafından sokak milnakqalarına .mev 
zu edilmesine mahal verilmiyecek 
kadar üstün ve asildir. Biz bu ten
fi rastgele herkese zorlamak dejil, 
blllkiı, istiyenin ona layık. olup ol· 
madıtını tetkik etmek mevkiinde
yis. 

Münferit oldukça ehemmiyeti ol
mıyan bu hidiaeler toplandı.klan, ve 
bahusus, taldlt meyli uyandırdıklan 
uman hayli zarar verirler. - l'A· 
!AY (Ulus) 
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tadır. Çünkü, Almanyanın p:rka 
doğru yayılması, İtalya için bir 
kabus teşkil edebilecek bir vazi
yet vücude getirir. Almanyanın şı
mal denizinden Karadenize kadar 
uzanması ihtimali, yalnız İtal~ayı 
değil, bütün Avrupayı düşündüre
cek bir meseledır. Muhakkak olan 
nokta, bugün Almanlann "Bir mil
let, bir lider., tarzındaki sötleri, 
yalnız Almanyaya değil, bütün 
Avrupaya bir patron kili olduğu 

mlnasınadır. 

M•tmm 

Her Hitlerin İtalyayı. askeri bir 
ittifak yapmak maksadile zıyaret 
etpği söylendi. Fakat, buna imkln 
olmadığı anlaşılıyor Çünku böyle 

bir ittifak, İtalya lehinde bir neti
ce vermez., Bundan başka İtalya, 

Alman erklnıharbiyesinin '!tendi 
askeri kuvveti hakkında iyi bir fi

kir beslemediğine de kanidir. 
Sonra da askeri ittifakın bütün 

istlfadelerini yaınız Almanya top
lıyacağı için İtalya böyle bir itti
faka girmemeyi tercih edecektir. 

V azlyetin 1>u merkezde oldu
ğunu kabul edersek, Roma 

mülakatının İtalya ile Aln.anya.. 
arasında daha ı:ıkı bir birliğe yol 
açmıyacağına inanabiliriz. 

İtalyanın, Franko lehinde, Al
manyadan daha fazla müzaheret 
istemesi bahsine gelince, buna da 

artık lüzum kalmadığı anlaşılıyor. 
Çiınkü İspanyada harp bitmek ü
zeredir. Binaenaleyh, Roma müli
katı neticesinde ild devlet, daha 
sıkı bir bağlılığa lüzum görmiye
rek, bugünkü dostluklarını idame 

ile iktifa edeceklerdir . 
En sıkı bir birlik ve beraberlik 

peşinde koşan dostlar, bu birliği ba 
p.ramadıklan zaman kısa bir za
man için biribi:-lerine karş. dost -
luklanm korwnıya çalışırlarsa da 
er~eç ayrılırlar 

lizMIRDE: 

incir altı 
Plajında 
Yeni T ~isler 
Izmlr, (TAN) - lzmirin Inciral

tı plajile Menemenin Aliağa plajın
da vilayetçe yaptırılmasına karar 
verilen modern tesisat için inşaata 
başlanmak üzeredir. Dahiliye ve Na 
fia Vekaletleri, Inciraltında yapıla -
cak tesisatın geniş tutulmasını ve o
na göre eski plindan daha esaslı ve 
mükemmel bir plan yapılmasını mu 
vafık görmüşlerdir. 

Inciraltı plajı, yazın halkın çok 
istifade edeceği, her türlü konforu 
havi bir plaj haline getirilecektir. 
Hatta ileride burada bir de otel in -
şası düfiinülmektedir. Plaj mevsimi
ne kadar her iki plajda birer gazi
no ve lüzumu kadar soyunma odala
rı ve duşlar yaptırılacaktır. Otelin 
inşası, gelecek seneye bırakılacaktır. 

Her iki plajın bulunduğu yerler -
deki sahipli arazi sahiplerile bu yer
lerin vilayet namına satın alınması 
için pazarlıkla uyu§Ulamadığından 
vilayetin teşebbüsü üzerine her iki 
plajın menafii umumiye namına is· 
timlakine vilayet idare heyetince ka 
rar verilmiştir. 

Son Yağmurlar 
Mahsule Zarar Yerdi 
İzmir, (TAN) - Son sürekli yağ

murlardan ve onu takip eden 11cak
lardan sebze ve meyva bahçelerinde 
böcekler çoğalmıftır. Mahsule zarar 
veren haşerelerle mücadele için Vi
IAyet ziraat müdürlüğü, bahçe sahip
lerine tütün tozu dağıtmaya başla -
mı§tır. 

Çelıirııe miicatlelai 
Seferihisar kazasında mahdut bazı 

sahalarda ve Karşıyakada örnek 
köyünde çekirge görülmüş, alınan 
mücadele tedbirleri ile çekirgeler im 
ha edilmiştir. Çekirge çıkan sahalar 
alev makinelerile yakılmıştır. 

Bir ha/talık ihracat 
Son haftanın ihracatı hakkında 

ticaret odasınca bir rapor hazırlan
mıştır. Rapora göre son hafta içinde 
muhtelif ntemleketlere altı yüz otuz 
sekiz ton üzüm, 60 ton hurda, 39 
ton pamuk, 647 ton palamut, 300 
ton zeytinyağı, yüz üç ton valekı, 

668 ton arpa, 27 ton meyan kokü, 30 
ton deri, 500 ton buiday, 42 ton tü
tün, 320 ton_kepek, 915 kilo yün, 305 

Erkek Ka~ırma 

Davası q . 5 · 3 8"' 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
Kız kaçırma Türkün en eski bir 

an'anesidir. Orta Anadoluda, Şimal 
Türklerinde, Kafkuta Türkmenler
de, en eski Türklerden yakın zama
na kadar yaşıyan aşiretlerde kız ka
çırmak erkekler için bir şeref ve 
kahramanlık alameti, aşiret namına 
kazanılmış bir zaferdi. Kaptıiı kızı 
atının thtüne oturtup, ellerini kılıç 
aibi sallıya, sallıya köyüne dönen de 
llkanlımn şaha kalk.mıı lı1Jl'lUUDa 
son yoktu. 
Kız kaçırma ldetl yine Anadolu

nun bazı yerlerinde vardır. Arasıra 
mahkeme ıütunlanna akseden bu 
kız kaçırma hadiselerinin eski kız 
kaçırma tekllyle aralannda çok 
fark vardır. Eskiden bir kızı kaçır
mak bir şeref ve kahramanlık, harp 
kazanmak kadar meıru birşeydi. 
ılmdl kanunen memnu, sahibine şe
ref yerine küçüklük, zorbalık, hakka 
tecavüz gibi naldseler getiren bir 
iptidailiktir. 

• Fakat an'ane şimdiye kadar erke-
ğin kızı kaçırmandır. Bugünkü ga· 
zetelerde bir kızın erkeği tarladan 
kaçırdığını, İstanbula getirditlni gö 
rüyoruz. Acaba bu lamı aslan gibi 
delikanlıyı, güç ve kuvvet yarıtın
da yenemiyeceii erkeği, tatlı diliy
le önüne sürüp ti İstanbula kadar 
kaçırmasında blr teref yok mudur?. 
Daima kaçırılmaya, meşru izdivaçta 
istenmeye alışını' bir kadın için, is
temek, arzusunu izhar etmek, hatta 
kaçırmak, ona tıpkı karşı aşiretten 
kızı kapıp atı üstünde aşiretine se
tiren delikanlının gururunu vermez 
mi? Kendisine verilmiyen blr hakla 
cebren almak gururu. 

Kadının erkefi cebren kaçırman 

nldir hldiselerden olmakla beraber 
kadının erkeği, gözile, diliyle, zekl

sının bütün inceliklerile çekmesi ve 
kaçırması kadımn her zaman kullaa 
dıia lıık ri'P 2# •• ..._ bdına b
cUvaç tekHf etmesi, iktısad~ içtimai 
bh:çok külfetleri üzerine alması de
mektir. Erkek bu ıahalarda kadına 
faik olduiu için kadını istemek hak 
kı da ona verilmiştir. Kadın bu mah 
rum olduğu hakkı birçok vakalarda 
zekasını kullanarak erkelin elinden 
almasını biliyor. Talip kenclisi iken, 
gösterdiği istijna, bakışlarmdald ca 
zibe ile erkeği kendine çektikten 
sonra, istemek hakkım ve iktıaadl 
külfetleri erkeğe yüklemesini de in 
ce bir maharetle beceriyor. Bunun 
hiç bir cezası da yoktur. 

• Anıma. köyünden delikanlıyı ini-
ne takip İstanbula kaçıran kızcalu:, 
zeklaım kullanmayıp iti zorbahla 
bindirdiii için hikimin karpsında 

suçlu mevkiine oturuyor. Erkek ti· 
kiyetçi değil, Juz da dejil. Mftddel
amumi, umumi menfaatler namına, 
hatta belki biraz da kızın namaaa
nu siyanet makaadile ondan hesap 
soruyor. Kanunda erkeğin arzusu hl 
lifına, hele rü§de varnııyan kın ka
çırması memnudur. Kadının rilfde 
varan, arzusu inzimanı eden erke
ği kaçırması menmu mudur? bil
mem. Fakat kızlann, kadınlann er
keji kaçırması, izdivaca kızın talip 
olması, iktisadi külfetleri de üzeri
ne alması gibi bir mana ifade eder 
ki, erkekler bundan hiç §İkiyetçi ol· 
mamabdırlar. 

Kadınlann erkek kaçırması Adet 
haline gelirse, bu defa kendisini be
ğendirmek, zeklsını kullanarak er
kefi minen kaçırmak için uğrqan 
kadınlann yerine erkekler geçecek, 
k~ndilerini kaçıracak kadınlan dört 
gozle arayacaklardıt. 

kilo halı ihraç edilmiştir. 

Kutluz tedavi evi 
Kızılay cemiyeti tarafından ısey. 

ler sokağında bir kuduz tedavi evi 
meydana getirilmektedir. Buraya vi 
layetçe kadınlar için de hususi bir 
pavyon ilavesine karar verilmiı ve 
tahsisatı ayrılmıştır. 

Sivrisinek BırakllmıyacalC 
İzmir, (TAN) - Bu sene Karşıya

kalılar sivrisineklerden kurtulacak
lardır. Salhaneden Hacı Huseyinler 
ve Çıjlıya bağlı genlı bir saha üze
~e bu muzır mahl\ikatıa esaslı bir 
mucadele devam edi}':or. 
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Notlar: 

Profesyonellere 

Verilecek Lisanslar 

-----... 
---------------------Gazetelerde çıkan bir ilandan öğ- : 

reniyoruz ki Türk Spor Kurumu li- : 
sans vermek için profesyonel güreş- : 
çileri çağırıyor~ f>rofesyonel güreşçi- : 
l ıerin de berberler, kunduracılar ve : 
bütün diğer esnaf gibi bir cemiyetle- : 
ri olmalı, bunların başı bir yere bağ- : 
!anarak zapturapt altına alınmalı- ! -~. = -

------------... ------... ---------------------------------------Amma bu iş acaba yalnız amatör- : -!erle meşgul olacağını, amatör spo- : -ru idare ve himaye edeceğini nizam- : BAHTIY ARLIK 
-... = = -= = .... larında ilan eden ve bağlı oldukları 3 

beynelmilel amatör federasyonların : 
nizamnamelerine uymalan zaruri o- : 

Türkçeye Çeviren : = --B. Tok 
lan bizim amatör teşkilata düşer mi? ~JlllllllllllllllllllllU• 

Gerçi Beynelmilel Futbol Federas 
yonu amatörlüğii himaye için pro
fesyonel futbolü de kontrol etmiye 

düşüren sahnelerden biri evvelden karar verip öylece kabule

~~~~~~~ dildfiğinden11 f1utbo1~,. dfeder1asyonları ~ • " •• • ~ pro esyone er e e. dl\.a ar o ur. 
~ Mllh Kumenın ~ Lakin güreşte böyle birşey olduğu 

B azan, hiç tanımadığım in
sanları yoldan çevirerek : 

- Nasılsın bakalım?. Hayatın-

dan memnun musun?. Hayatında 
bahtiyar olarak geçirdiğin anlar 
hiç oldu mu?. Şöyle bir düşün ba 
kalım! .. 

• -~' ııııııııırıııırırııııııiıi 
- Yasak kardeşim, yasak! .. As

ker kardeşlerin gelip kahvede o
turmalan şiddetle memnudur. Ben 
senin yüzünden ceza veremem ... 
Haydi iki gözüm, dışan çık! .. 

~ Son Puvan Cetveli ~ nu bilmiyoruz. Beynelmilel Federas 

1 
~ ~ yon şimdiye kadar bu işte pek müte-
~ ., o & ~ assıp davranıyordu. Amatör fede-

DUNKU MACLAR 
' 

Güneş - Beşiktaş 

Demek için canatıyordutn... Bu 
arzu bende, midemde kanser peyda 
olduktan sonra başgösterdi. 

Asker, adamakıllı sarhoştu. Laf 
dinlemiyor, zorla oturmak istiyor
du. Kahveci de bütün kuvvetile 
bunun önüne geçmiye çalışıyordu. 

Nihayet, müşterilerin de yardı
mile askeri dışan çıkardılar ... Bu 
işe fena halde içerliyen asker, kal 
dırımdan bir taş alarak bütün kuv 
vetile kahvenin büyük camına fır· 

Berabere Kalddar 
ikinci Devre, 

Galatasaray, 

Can 

Altılar 

Kurtarma Oyunile 

Muhtelitine 2 - I 

o eçti, 

Yenildi 
Dün Taksim stadı çok kalabalıktı. 

Galatasarayın Altılar muhtelitine 
2-1 yenildiğini ve Güneşin Beşik.taşla 
sıfır sıfıra kaldığım seyredenler çok 
garip sahnelere de şahit oldular. 

Dünkü oyunda rakiplerine sıfır sı
fıra berabere kalan Güneşliler milli 
küme şampiyonluğunu mutlak suret
te sigortalamış oldular. Kendilerini 
938 senesi şampiyonluğu için peşin 
tebrik ederken, bir de "Büyük geç
mişler olsun!,, diyeceğiz. Hakikaten 
Güneşlilere geçmiş olsun! Maçın ikin 
ci devresindeki dakikalara nazaran, 
takımın yarısı harap olabilirdi. Can 
kurtarma sistemi ile kendilerini ko
ruyarak on biri de Salimen sahadan 
çıkabildiler. Hele oyunun durduğu 

bir zamanda Güneşli Melihin Beşik
taşlı rakibi tarafından alenen ve ta
ammüden kovalanması ender görü-

raf ta kendi sistemlerini hakim kıl
mak üzere çalıştılar. Onuncu dakika 
dan sonra Güneşliler yavaş yavaş a
ğır basmıya başladılar. 

Güneş muhacimleri, Beşiktaş nısıf 
sahasının epey ilcrlerine yerleştiler. 
İkisi Niyazinin, biri de Sala.haddinin 
ayağından çıkan kuvvetli üç şütle 

talihlerini denediler. Niyazinin şi.it

leri kaleyi aşarak geçti. Salahaddi
ninkini ise Beşiktaş kalecisi tuttu. 

On sekizinci dakikada Güneş sol 
içi Murat kale ağzında güzel bir fır
sat yakaladı. Bir parçacık geciktiği 
için içeri atamadı. Göze batacak ka
dar hakim oynadıklan halde şütle
rinde talihsiz görünen Güneşliler üs
tüste yaptıkları muhtelif çekişlere 

rağmen gol yapamadılar. 
Yirminci dakikada sağ iç Niyazi de 

dördüncü fırsatı arkadaşı Murat gibi len hadiselerdendi. Bereket ki, Me- .. 

~ Takım ~ g- ; ~ ~ ~ rasyonların profesyonel güreşçileri 
~ : ~ ~ ': :: ] ~ ~ de kontrol edebileceği hakkında son 
~ :ı:: (; m ::: < > Q. ~ kongrede verilmiş bir karar mı var? 
~ Güneş 12 11 1 - 33 9 35 ~ Böyle bir karar yoksa ve yağ gü-
~ Üçok 11 6 - 5 21 23 23 ~ reşçileri de behemahal bir yere bağ-
~ Muhafız 13 4 2 7 20 30 23 ~ !anmak isteniyorsa bunu mutlaka 
~Beşiktaş ıo 5 2 3 20 9 22 ~ Güreş Federasvonundan ve Türk 
~ Galatasaray 9 5 - 3 10 : ) 21 ~ • b" k · 
~ Harbiye ıı 4 ı 6 13 17 20 ~ Spor Kurumundan ayrı ır omıs-
~ Alsancıık 11 3 - a 12 30 16 ~ yona bağlamalıdır. 
~~·~~~~~~~~~~J Beynelmilel mevzuat ve ;.,:ı 0* 1.-

Heyecanlı bir çarpışma anı .• 

nu i""'"'" _.;ı.~ .. .c..i:lnnındayız. 

Gayrifedere 

Maçları 
Apoyematini gazetesi tarafından 

konan kupa için taksim stadı müdür
lüğü tarafından tertip edilen kupa 

maçlarına dün saban devam edildi. 

1.h ·· t k ı ~ bu .. tün ma iyi bir vaziyet yakaladı. Fakat vucu-ı sura oşucu ugunun - A 1 · 
baretini sarfederek fırladı. Peşinden du geriye kaçmış bir halde topu kon- t etızm : 

Ilk oyun Kurtuluş - Arnavut -

köy B takımları arasında yapıldı ve 

Kurtuluş 3-1 galip geldi. !kinci 

karşılaşma Galatasaray - Esasen bi 

rinci takımları arasınad oldu. Bü -

yük bir heyecan içinde yapılan bu 

karşılaşma nizami müddet zarfında 
1-1 beraberlikle neticelendi ise de 

kupa maçı olduğu için oyun yarım 

:sQSt temcit edildi. Ve bu tem· 

dit devresinde Galataspor bir gol da

ha yaparak 1-2 galip geldi. 

Son oyun Kurtuluş ile Arnavut -
köy arasında oldu. Gayrifederelerin 

kuvvetli klüplerinden olan bu iki ra 

kibin oyunu çok zevkli oldu ve ilk 
dakikalarda yaptığı bir golle Arna -
vutköy oyunu galip bitirdi. 

kovalıyan futbolcu rakibinin ancak trol ettiğinden lüzumundan fazla ha
tabarundan çıkan tozlara yetişebildi. valandırarak kalenin üstünden geçir 
O ara, iki futbolcunun, biri kaçarak, di. Biribiri arkasına kaçan yahut tu
biri kovalıyarak sahayı dört döne- tulan şüt1erle Güneşin sayı yapmak 
ceklerini ve esasen futbolluktan çı- hususunda dün şansız olduğu anla
kan müsabakanın kovalamaca halin- şılıyordu. 

de nihayetleneceğini çabuk kavradı. Beşiktaşlılar, ancak yirmi sekizin
Hemen o da Beşiktaşlı arkadaşının ci dakikada hücum teşebbüslerini 
önünü keserek Melihin arayı biraz kendi taraflarım. geçirebildiler. Fa
daha açmasına yardım etti. kat 0 vaziyeti muhafaza edemiyerek 

"Yiğitliğin on şartı vardır,, derler. sekiz dakika sonra tekrar Güneşin 
Dokuzu kaçmak, biri gözükmemek i- tazyiki altına girdiler. 
miş .. Bazıları Melibin firarını hoş Birinci devrenin bitmesine yedi 
bulmadılar. Yiğitlikle yakıştıramadı- dakika kala Güneşiiler derin ve uzun 
lar. Halbuki o seri çocuk yiğitliğin bir pasla Beşiktaş kalesine aktılar. 
dokuz şartını birden tamamlamış bu Sol iç yerinden Melihin çektiği bir 
lunuyordu. Aferin kendisine! .. Hem şütü Beşiktaş kalecisi yere yattığı sa 
firarı, hem de sürati için! niye tamamile bloke edememişti. Me 

'Altılar muhteliti - Galatcuaray: lih tekrar yetişip henüz bloke edil-

Altılar muhtelitine çıkan Galata
saraylılar çok değişmiş bir kadro ile 
sahaya dizildiler. Yandan fazlası i
kinci takım oyuncularile yapılmış 

G alatasaray takımı ilk devreyi 1-0 
galip bitirdiler. 

İkinci devrede Altılar muhteliti 
hücumlannı sıklaştırdı. Şütlü ve da
lıcı bir oyunla iki gol çıkararak ma
çı 2-1 galip bitirdi. 

Güne1 - Be,iktQf maçı ~ 

Saat 16,55 te evvela Güneşliler, 

onları takiben Besiktaşlılar sahaya 
çıktılar. Güneş takımında Rasih ek
sikti. Beşiktaş takımında da Şeref, 

Eşref, Hüsnü yoktular. Daha oyun 
başlamadan Hakkının canı sıkılmış, 

asabi bir halde bulunduğu meydan
daki gezintisinden fark olunuyordu. 

memiş topu kaleciden evvel kapmak 
için hücum ettiği .ve süratini frene 
edemediği sırada kaleci Croque va
ziyette olduğu yerde kaldı. 

Kaleciyi çıkarmak ve tedavi et
mek üzere etraftan koşuştular. Ha
kem de oyuna devam ettirmesi icap 
ederken kalecinin kalkmasını bekler 
gibi oyuna tekrar başlatmadı. İşte o 
dakika, yani oyunu tamamile dur
muşken, yukarda anlattığımız kova
lamaca hadisesi oldu. 

Melih, kaçtı kurtuldu. Fakat ko
valıyan oyuncunun katiyen tevil ve 
mazeret götürrniyen kasti hücumu
nun hakem gözünden nasıl kaçtığına 
hayret etmemek kabil değildir. 

Bu hadiseden sonra birinci devre 
sonuna erdi. 
ikinci devrede: 

lstanbul Atletizm 

Bayramı 
ueçen hafta seçmeleri yapılan ls

tan bul atletizm bayramına dün Be
bek kollej sahasında devam edildi. 
Büyük bir kalabalık tarafından he -
yecanla takip edilen bu müsabakala
rın neticeleri şunlardır: 

100 Metre: I irfan, II Seyvan, 11.6 
200 Metre: I irfan, II Baloğlu 23.l 
400 Metre: I Cemal, II Galip 53.2 
800 Metre: I Galip, II Galip 2.3,6 

1500 M: I Recep, II Manisa 4.19.2 
1500 Metre Yürüyüş: I lzak, II 

Lorando 7.47,3 

110 Manialı: I Faik, II Vasfi 16.3 
3000 Metre: I Artan, II Mustafa 

9.22 

Gülle: I Ateş, II Veysi 13.74 

Disk: I Veysi, Yusuf 41,31 

Yüksek: I Polat, Süreyya 1.85 

Uzun: I Nevzat, Semih Lutfi 6.31 

Uç adım: I Süreyya, Polat 13.81 

Cirit: I Necdet, Şerif 49.41 

Sırık: I Haydar, Muhittin 3.20 

kurtarma sistemile mukabele edebil
diler. Çarpışmalarda ve yüklenme
lerde güçlerinin yetişmiyeceğini iyi 
kestirdiklerinden çekirge gibi sıçrı

yarak golden ziyade bacaklarını gö
zetliyerek hareket ettiler. 

Bu şeraitte devam eden maçın ne 
zevki, ne de seyredilecek bir tarafı 
kalmadı. 

Barütgücü 
Dün barutgücü sahasında yapılan 

futbol maçları, havanın müsait olma
sı dolayısile çok güzel olmuştur. Maç 
Iarda 3000 e yakın seyirci bulunmuş
tur. Yapılan maçlar ve neticeleri şöy 
ledir: · 

Bakırköy Rum genç takımile Be
yoğlu Yeniyol takımları maçında Ba
kırköy 4-1 galip. 

2 - Pera A takımı ile Bakırköy 
Rum takımı maçında P era 6-0 ga -
lip. 

3 - Barutgücü 1.ci genç takımile 
Beyoğlu Yeniyol A takımı maçında 
Barutgücü 2-1 galip. 

4 - Galatasaray okulu ve Barut
gücü B takımları maçında 3-3 be
rabere .. 

5 - Galatasaray okulu ve Barut
gücü A takımları maçında da yine 
2-2 beraber kalmışlardır. 

Ankara: 

Alsancak Galip 

Hakem Adnan Akının idaresinde 
oyuna başlandı. İlk on dakik a iki ta-

İkinci devreye pek haşın çıkan Be
şiktaşa karşı Güneşliler ancak can 

İkinci devre de sıfır sıfıra nihayet 
lendi. Düzgün oyun amatörleri b u 
biti§_e memnun oldular. 

Ankara, (TAN Muhabirinden) 
Şehrimizde bulunan Alsancak takı

mı ikinci karşılaşmasını bugün şehir 
stadında kalabalık bir meraklı küt
lesi önünde Harbiye İdmanyurdu 
ile yaptı. Ve 2 - 1 galip geldi. Sa
at 14 de hakem Bay Eşrefin "Gala
tasaray1ı., daveti üzerine evvela İz

mirliler, arkasından Harbiyeliler 
sahaya geldiler ve çok alkışlandılar. 

Kendilerine bu sualleri sorduk
larımdan bazıları, baştan savma ce 
vaplar veriyorlar: 

- Eh, şöyle böyle geçinip duru
yoruz .. diyorlardı. 

Bazılan da alabildiğine atıyor
lardı: 

- Nasıl mı yaşıyoruz?. Bu da 
laf mı?. Şahane yaşıyoruz, şaha
__ , •• Dundan tyt>tt-catt -Alığı . . A l-

tıncı dereceden aylık alıyoruz. İs
tediğimiz önümüzde, istemediği

miz arkamızda ... 
Bütün bunlann içinde bana cid

di ve makul cevap veren bir tek 
kişi oldu ... 

Bu benim en eski arkadaşlarım
dan Ivan Tomiç Testov'du. Bu ar-
kad..,unn .sanatj.;......,.~ıhktı. Ken
disi !ena hil" adam ..ıa.ailili A ll'l lh 
idi. Sakalı da vardı .. 

Sualimi tel&-ar ~ti. 
- Hayatımda herhangi bir bah

tiyarlık geçirip geçirmediğimi mi 
soruyorsun?. Geçirmez oliır mu
yum?. Tabii ge<:irdim ... 

- E. anlat bakalım, dedim ... Ba 
ri geçirdiğin bu bahtiyarlık b üyük 
müydü?. 

- Büyük olup olmadığını biJmi 
yorum, amma, onu bütün hayatım 
ca hatırlıyorum. 

İvan Tomiç üst üste iki sigara iç 
ti... Bütün geçmişini gözönüne ge 
tirmeğe çalıştı ... Her nedense bana 
bir göz etti ve anlatmıya başladı: 

- Kardeşim, dedi. Bu anlataca
ğım hadise belki yirmi, belki de 
yirmi beş sene önce olmuştu. Ben 
o zamanlar gençtim ve güzeldim. 
İnce, kıvırcık bıyıklanm vardı. Ken 
di halimde yaşıyor, beni mesut ve 

bahtiyar edecek bir hadisenin vu
kuunu bekliyordum. Fakat seneler 
geçiyor, düşündüğüme benzer her 
hangi bir hadise olmuyordu ... Na
sıl evlendiğimi, düğünde akrabala

rımla nasıl döviiştüğümü, ilk çocu 
ğumun nasıl doğduğunu, daha son 
ra karımın nasıl öldüğünü, bunun 
arkasından çocuğumun da nasıl 

rahmeti rahmana kavuştuğunu far 
kında bile olmadım... Herşey ses
sizce cereyan ediyordu. Tabii bu 
anlattıklarımın içinde saadete, bah 
tiyarlığa benzer birşeyler farketmi 
yordum. 

H iç unutmam, ikinciteşrinin 
27 siydi ... Her vakitki gibi 

işe gittim. İşten sonra da akşama 
doğru kahveye uğradım. Kendime 
bir çay ısmarladım. 

Bir de simit getirttim. Simitle 
çayımı içiyor ve düşünüyordum: 
"Seneler durmadan geçiyor, haya
tımda beklediğim bahtiyarlık bir 
türlü çatıp gelmiyordu ... " 

Ben bu düşüncede iken kahve
nin içinde bir gürültü koptu. Ba
şımı çevirdim: Kahveci ellerini sal 
lıyor, kahveci çırağı ellerini sallı
yor, önlerinde durmakta olan Çar 
lık ordusu askerlerinden biri de 
bunları iteliyerek ileri doğru geç
miye çalışıyordu ... Asker bir ma
sa başına geçip oturmak istiyor , 
kahveci de buna mani oluyor ve 
şunları söylüyordu: 

lattı. 

Cam, 3 X 4 metre ebadında yek-
pare bir camdı .. Tabii tuzla buz ol 
du ... Kahveci, kırılan cama bakmı
ya bile korkuyor, saçını, başını yo 
luyor, feryat ediyor, ve şunları söy 
lüyordu : 

- Eyvahlar olsun; ben şimdi ne 
yapacağım?.. Aksi gibi bugün de 
cumartesi.. Yarın pazar .. İki gün 
camsız oturacağız!.. Şimdi camcı

yı nerede buluruz Bütün müşteri 
lerimi kaçıracağım!. 

Müşteriler hakikaten söylen
Tfl.ive hasladılar: 

- Yahu, şu kırik yerden amma 
da esiyor, ha!.. Biz buraya ısınma 
ya geldik ... Talihimize bak cam da 
kırıldı. 

Birdenbire elimdeki çay barda
ğını masanın üzerine koydum. So
ğumasın diye çaydanlığı da kaske
timle örtüm. Alakasız bir tavırla 
kahveciye yaklaşarak: 

- Patron, dedim, ben ~amcı -
yım! ... 

Kahevci bu sözleri duyar duy
maz şiddetle sevindi... Hemen ka
sasına koşarak paraları saymaya 
başladı. 

- Bu zınltı kaç paraya olur, di 
ye sordu? .. Acaba parçalarından is 
tüade edemez miyiz?. 

- Hayır aziz patron, dedim. Ma 
alesef parçalanndan istifade ede
meyiz!.. 3 X 4 metre ebadında bü
tün bir cam lazım ... Macunu, ele
meği falan dahil olduğu halde yet
mif} beş rubleye çıkar .. F iyat mak 
tudur. Pazarlık yok. 

Kahveci ellerini kaldırarak: 

- Ne o, yoksa sen kaçırdın mı, 
dedi?. Haydi git otur, çayını iç, 
keyfine bak!.. Böyle bir para ver
medense evden bir yelken bezi 

getir ir, buraya gererim ... 

Kahveci bu sözleri söyledikten 
sonra çırağını eve gönderdi.Az son 
ra çırak elinde kocaman bir yel
ken bezi olduğu halde geri geldi... 
Kırık camın yerine yelken bezini 
koydular .. Fakat rüzgar estikçe yel 
ken bezi kah içeri. kah dışarı doğ
ru şişmeğe başladı. Müşterilerden 
bazıları, içerisi karanlık oldu diye 
söylenmiye başladılar ... 

Hatta bunlardan birisi de - Al
lah razı olsun - ayağa kalkarak: 

- Böyle olduktan sonra, dedi, 
evde otururdum. daha iyi.. Allaha 
ısmarladık ... Müşterilerin teker te 
ker gitmelerinden korkan kahve
ci yine yanıma geldi. Derhal camı 
alıp gelmemi rica ederek paraları 
elime tutuşturdu. 

B en , çayı filan bitirmeye bak 
madan paraları kaptığım gi 

bi sokağa fırladım. 

Camcı mağazasına geldiğim za
man, dükkan kapanıyordu.. Bir 
hayli yalvardıktan sonra içeri gi
r ebildim . 

(Devamı 8 incide) 
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Yeni Evliya Çelebi Tetkikleri: Şu Garip Dünyada : 

•• 
Uzerinde Baykuşlar 

Dün)' anın 
En Büyük 
Kelebeği Tüneyen Bir Sanat Londrada haşeratı toplıyan büyük 

kolleksiyonerler vardır. Onların kol 
leksiyonlarında bulunan bazı kele - . 
bekler, 40 veya 50 bin frank değe
rindedir. Avcılar, bu kadar kıymet
li ve nadir kelebekleri tutmak için 
bu bahar mevsiminde ava çıkacak-

•• • u sküdardaki Ayazma camii Ab • d 
mimari tarihimizde yeni bir ınektep ve merhaledir. İnşaat def· 1 es 1 

terleri tam olarak bize kadar ge-
len abidelerimiz yok denecek ka
dar azdır. Bu defterler; devrinde 
kullanılan inşaat malzemesini, iş
çi ve sanatkar yevmiyelerini, pa
ranın alım kudretini, yapı ve tez
yin eşyasının cins ve miktarlannı 
iş bölümünü, malzemenin getiril
diği yerleri göstermesi itibariyle 
meçhul kalan birçok muadeleleri 
çözer. Topkapı Sarayı Arşivinde 

Sultanahmet, Süleymaniye gibi ha 
~ mabetlerin inşaat defterleri var
dır. Fakat bunlar tam ve teferru
atlı değildir. Ayni Arşivde bulu
nan Ayazma camiinin ve teferru
atının inşaat defteri; camiin arsa 
yerlerinin vaktiyle gtirdiği kiralar 
dan (1) tutunuz da yapıda kulla-
nılan çivi ve camlarına kadar en 
hurda teferruatını göstermektedir. 
Bu mabet ve defterler, tarihçileri, 
rnimarlan, güzel sanat müntesiple-
rini, maliyeciler! ayrı ayrı meşgul 
edecek iki mühim eserdir. 

Şimdi camiin içindeyiz. Yük
sek ve derin bir kubbeyi beş 

sıra halinde kuşatan 110 kadar 
pencereden dökülen bol ışığın be
yaz ve renkli mermer ve somaki
lerde yarattığı keskin akisler in
sanın gözlerini kamaştırıyor. Mi
ni mini yarım knbbelerin altında
ki müezzin mahfeliyle solundaki 
Hi,inkar mahfelini yüklenen 13 na
rin mermer direkle oya gibi işlen
miş başlıklar, camiin ilk sıra pen 
cerelerinin arasında birer tablo in
tizamı arzeden sekiz somaki ve 
bunlann üstlerindeki firizler cami 
in göz ve gönül alan en muhteşem 
süsleridir. Türk sanatkarı direk 
başlıklarında ve duvar firizlerin
deki mennerleri'baliiiuınu gibi ko
laylıkla işlemiş.. ve içlerine başka 
renk taşlar oturtmuştur. Cam.ün 
mermrden oyulmuş minberi ile sol 
duvarına yaptıştınlan yine mermeı 
hitabet kürsüsü başlı başına ve 
yüksek iki eserdir. Minberin zarü 
kubbesini tutan dört renkli sütun, 
şimdi yer yuvarlağı üzerinde da
mar lan azalmış bir madene men
suptur. Konya civarındaki eski bir 
Fricya mabedinden getirtildiği ri
vayet ediliyor. Minberin tunçtan 
dökülmüş gibi oyma ve kabartma 
göbekleri ile tam ortalarına otur
tulan kıymetli taşlar eşlerine az 

rastlanan sanat eserleridir. Türk 
taşçısı minberin sağ ve sol par
maklıklarına hendesenin en zor 
Şekillerini oymuş ve işlemiştir. Bu 
şebekelerde yaratılan yirmi göbe
ğe başka başka renklerde kıymet
li taşlardan süsler yapılmıştır. 

Fakat cani ve kadirnaşinas eller 

büyük göbeklerden birisinin pır
lanta değerindeki kıymetli parça
larını koparmışlar, Hünkar mah
felinin al tındaki minimini ve za
rif direklerin bordürlerindeki baş
ka renk kakma taşlan sökmüşler, 
mahfelin altın yaldızlı tahtadan 
OYma kafeslerinden bir kısmını 
Parçalamışlar, hitabet kürsüsünün 
Bağ tarafını ve Hünkar mahfelin
deki mermer kavuk dolabının kub 
besindeki hilali kırmışlardır. Ben 
hu cinayet izlerini tetkik ederken 
rtlüezzin Mehmet Ali içini çekerk 
dert yanıyordu: 

- Eski devirlerde cami bir kaç 
defa kışla yapılmıştı. Mehmetçik
ler oturdukları yerden memleket
l~rine mübarek (!) birer hatıra gö
~Ul"nlek için minberin göbeklerini, 

uvar ve sütun süslerini kırmışlar 
\'e sökmüşler. 

y ıkı~a~ ~evrin _en sakinı ve 

t 
kotu adetlerınden birisi de 

ar·h· k 1 ı ve kıymetli mabetlere as-
. leer ve muhacir yerleştirmekti. Sü 

Yrnaniye, Sultanahmet ve Yeni
can-ıi "b· .h . gı ı mabetler eski süs ve iç 
ı ~ışarnlannı bu yüzden kaybet
rtı.ışlerdi. Sultanahmede oturtulan 
:sk:er ve muhacirler mabedin için
lie__ ve .bilhassa som altınla sıvanan 

unkar mahfelinin altında ates 
Yaktılar. Çıra ve odun isi altın vaİ-

YAZAN: · ı lardır. Kararlaştırıldığına göre, ev
: vela Bataviyaya ve sonra Yenigine

ye gideceklerdir. Bu av mevsiminde 
her avcının tahayyül ettiği şey, dün
yanın en büyük kelebeğini yakala -
maktır. Bunun kanatları yarımşar 

İbrahim Hakkı Konyalı 
L-- - - -------

' 

A vazma camiinin Hünkar mahleli yıkılmış ve 
bu yürekler sızlatıcı hale gelmiştir 

dızlan kararttı, mabedin kubbele~ 
rindeki kalemkari süslerin renkle
rini soldurdu. Pencerelerin fildişi 
ve sade! kakmalı kapakları at a
hırlarına ve abdesanelere kapı ya
pılds. Büyük kıble kapısının fil-
dişleri teberrüken (!) söküldü, 
memlekete hediye götürüldü, Ta
unlular Süleymaniye camımın 

içinde yangın çıkardılar. Sinanın 
muhteşem kubbesini alevin aman
sız dili yaladı. Yen!camiln bütün 

• kubbesi oyuk kalem.kari süslerle 
kaplanmıştı. İçinde yakılan odun 
dumanları bu oyma süsleri ve ha
kiki renklerini kaybettiği için son 

radan üstlerine badane çekildi, çi
nilerinin renklerine ve çiçeklerine 
uymıyan mütereddi ve acayip bir 
tezyin usulü mabedin asaletini boz 
du. Süleymaniyenin şadırvan av
lusu imalathane yapıldığı için yan
gın çıkmıştı. Yangını söndürmek 
için acemi hortumların boşalttı-

ğı soğuk sular kızgın mermer sü
tunları ve başlıklarını kireç gibi 
eritmiş ve çatlatmıştı. Saltanat 
devrinin ihmalinden ve kadirnaşi
naslığından doğan fena neticeleri 
Cümhuriyet devri tamire çalışı

yor. Yeni rejim mabetleri ve abi
deleri kışla ve darülaceze olmak
tan kurtardı. Onlara layık olduk
ları mevkilerini verdi. 

G özlerimi Ayazma kubbesin
de gezdiriyorum. İkinci 

sırayı teşkil eden on üç pencere
nin renkli camlarla birer levha ha
line getirilen alçı oymalarındaki 

sanat ve incelik beni büyülüyor . 
Türkün yüksek zevkini ifade e
den bu alçı pencerelerden birçok
ları kırılmış, yerleri mabedi ziya
ret eden ecnebileri bedii zevki
mizden ve kadirşinaslığımızdan 

şüpheye düşürecek bir şekilde ve 
gayet kaba bir surette gaz sandığı 
tahtalarile kapatılmıştır. Kubbe
nin derinliklerinde asi güvercin 

kanatlarının yarattığı sesler akse
diyor. Vaktile 750 kandille aydın
latılan mabedin kandilliklerinde 
şimdi güvercinler yuva tutmuş. 
Kubbenin en üst kat sahanlığın
da uyuklayan bir de baykuş gör
düm. Halbuki baykuş viranelerin 
bekçisidir derler. 

Mihrapta kıymetli taşların im
tizacından doğma bir ahenk var
dır. !ki tarafında renkli Abbasi 
mermerinden iki zarif sütun göze 
çarpar. iç tarafını Hindistandan 
getirtildiği söylenen renkli taş

lar kapamıştır. Üstünü mermer
den oyulmuş ve yaldızla süslen
miş bir yarım kubbe örtüyor. En 
üstte ve tam ortada eski gümüş 
iki kuruşluk büyüklüğünde mu
.kaddes "Hacerülesvet" ten bir 
parça altın zemin içine gömülmüş 
olarak görülüyor. 115 senedenbe
ri bu mabette hizmet eden bir a
ilenin son çocuğu müezzin Hik
met Avrupalı mütehassısların bu 
taşa büyük bir kıymet verdikleri
ni söylüyor. Ben bu taşın (Hace
rülesvet) ten bir parça olduğunu 
kabul edemiyeceğim. Belki o; 
Türklerin mukaddes saydıkları ve 
bir nevi siperisaika olarak kullan
dıkları Yeşim = Yad taşıdır. E
dirne ve İstanbul minarelerinin 
bazılarında da vardır. 

Zevksiz bir idare, vaktile müez
zin mahfelinin solundaki bir pen

cereyi kapı haline sokarak mabe
din ahengini bozmuştur. Bu kapı
nın karşısında secde eder bir va
ziyete gelen ve belediyenin nasıl
sa "maili inhidam" hükmünden 
kaçan perişan bina eski muvakkıt
hanedir. Alakadar idarenin ihma
lini haykırıyor. Şimdi camiin için
den müezzin ve hünkar mahfelleri
ne çıkalım. Hünkar mahfelinin 
parmaklıklarını taksim eden beş 
siyah somaki sütun ve başlıkları 
emsalsiz ~ylerdir. Mahfelin kafes-

(Det1amı 10 uTtCtLda) 

metredir. Bir İngiliz profesörünün id 
dia ettiğine göre bu, bir defa böyle 
bir muazzam kelebeğe rastgelmiş 

fakat yakalayamamıştır. .. 
Pul kolleksiyonu 

$ovyetlerin en zengin pul kollek
siyonu, Leningrat müzesinin posta 
pulları dairesinde, bulunmaktadır. 

Kolleksiyonda bütün dünya memle
ketlerine ait 65 bin posta pulu var
dır. Bunların arasında 1848 sene
sinde neşrejilen Mavrikiya adası -
nın ve 1863 senesinde çıkan Kolum 
biyanın nadir ve kıymetli pulları da 
mevcuttur. 

Kolleksiyonda, ilk defa 1857 se -
nesinde basılan Çarlık Rusyası pul-

l larile son devirlere kadar çıkan bü
tün pullar da bulunmaktadır. 

* Milletler Cemiyeti 
lilm fevirtecek 

Sinemanın çok iyi bir propagan.
da vasıtası olduğunu anlıyan Millet
ler Cemiyeti, milletleri biribirlerile 
teşriki mesaiye teşvik etmek için 
filmler çevirtmesini kararlaştırmış-. 
tır. 

18 inci toplantısında, çevirteceği 

iki filmin senaryosu için müsaba
ka açılacaktır. Filmin birinde, Mil
letler Cemiyetinin karakteristik ci
hetleri, takip etmekte olduğu gaye
ler ve sair hizmetleri, diğerinde de 
Milletler Cemiyetinin faaliyeti göste 
rilecektir. Birinci film, 2000 metre
den uzun, ikincisi de 500 metre ka
dar olacaktırlar. 

* Güneş banyosu zararlı 
Pariste yapılan bir tıp kongresın

de Dr. Mateu söylediği bir nutkun

da, ürat derecesinde güneş banyosu 

yapmanın zararlı olduğunu izah et

miştir. Doktor bu neticeye, 10 has -

tasında yaptığı tetkikattan sonra 

varmıştır. Doktor, şimdi çok moda 

olan güneş banyolarının sıhhate mu

zır olduğunu söylemiştir. Evvela gü 

neş, karaciğere müessir olmaktay -
mış. Karaciğere kan hücum ettiğin
den ağrı hasıl oluyormuş . Ondan 
sonra anafilaksis hali vukua geli -
yormuş. 

Yeni yıldızlardan Gina Falcken· 
berg, "Seni sevmiyorum,, ismindeki 
bir filmde baş ro1ü oynamış ve bü
yük muvaffak1yet kazanm1ştır. Yu· 
karıki resimde gen~ yıldızı bu yeni 
filmde göri.iyoruz. 
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KAZALARA KARŞI : 

Acemi fOlörler, uzaklaşmak i&tedikleri kazaya ~ok dela 
kendileri yaklaşırlaT 

Otomobil Kazaları 
En Çok Han9i 

Sebeplerden Olur? 
>'""'~~"~"" YAZAN: """""~ -"'\ 
~ ; 

~Şoför, Avukat Kenan Oner ~ 
\""'~"'~~""..IT-1"~~ 
Fakat vaziyet ve vakaları oldu

ğu ~ibi buraya naklettiğime, hat
ta birçok şeyieri de yazdıktan son 
ra ç1kardığıma inanmanızı dilerim. 

Artık şimdiye kadar verdiğim i
zahatla anlaşılmıştır ki, vukua ge
len kazalarda mal sahiplerinin, şo
förlerin, halkın ve nihayet cemi -
yetin ayrı ayrı mesuliyetini icap 
ettiren ihmaller, dikkatsizlik veni 
zamlara riayetsizlikler mümkün ol 
duğu gibi hadiselerin bir çoğu da 
bu dört unsurun bir muhassalai te-

seyyübü mahiyetinde ortaya çıka -
bilir ve böyle vaziyetler önünde 
mC'sult.i meydana çıkarmak için kuv 
vei adliyeye teveccüh eden vazüe 
çok ince ve çok muğlak bir hal a
lır. 

Hemen her hadisede yolların 

vaziyeti ezen şoför için muafiyet 
temin etmese de esbabı mazeret-

. ten madut olacak kadar müessir
dir. Böyle olm-:ıkla beraber her 
şoför yalnız elindeki talimatın hu 
dudu içinde dolaşmakla da kendi
ni mesuliyetten kurtaramaz. O, bu
lunduğu şeraitin kendisinden bek 
lediği tedbir ve ihtiyatı ittihaz et
mekle de mükelleftir. Devrilme 
ve kapaklanma gibi öyle hadise
ler olabilir ki başka sebep arama
dan mutlaka mesul şofördür. Fil
hakika otomobil devrilmek için 
değil, gitmek ve götürmek için 
icat edilmiştir. Kendi kendine 
devrilmez, anı intihara sevkede
cek bir emrin mutlaka verilmiş 
olması Iazımn1r Yine herhangi 
şoför idare ettiği otomobili altmış, 
yetmiş kilometreden Iazla bir sür 
atle viraj dönmiye sevkederse 
devrilmek muhakkaktır. Bu ka
dar kati neticeler. önünde artık 
suçta başka seylerin tesir ve işti

rakini aramak fazla bir külfet o
lur. 

Tahmini kabil neticeler karŞ1-
sında icap eden tedbirde kusur da 
şoförün mesuliyeti için kafi bir 
sebeptir. Mese!a hiçbir vasıtai 

nakliyenin tevakkuf mahallerin
de o vasıtanın hareketini bekle
meden şoförün geçmiye kalkması, 
her sokak başında -durmak icap 

etmese de- mutlaka hızlarını a
zaltarak o sokaklardan birdenbire 
çıkacak adama da. kendine de teh
likeyi atlatabilecek zaman kazan
dırması it'ap ederken bunu yapma 
mas1 şüphesiz kendilerini mesul 
mevkiine sokar Fakat bütün ihti
yatlarına rağmen çıldırmış gibi o
tomobil öniine atlıyan veya kör 
gibi yanında bir otomobilin geç
tiğini görmiyerek tedbir ittihazı

na meydan vermiyecek şekilde ya 
ya kaldırımlarından aşağı inen 
eşhasın ezilmeleri hallerinde me
suliyet ezene değil, ezilene mün
hasır kalmak icap eder. 

Blhassa müsademe hallerinde 
mesulü bulmak çok daha güçtür. 
Çarpışan nakil vasıtalarının ba-

zan yalnız biri, hazan da her ikisi 
muhti olabileceğinden hatanın da 
ha ziyade hangi tarafa kabili is
nat olduğunu tesbit o kadar kolay 
olmaz. Böyle hadiselerde en adi-
lane hareket her şoföre isabet e
den kusurun tesirine bakmaktır. 

Duran bir şeye çatmak halinde 
şüphesiz hata gidene aittir. Saki
te bir söz isnadı caiz olmadığı ka
dar sakine de suç izafe edilemez. 
Böyle vakıalar alelekser bir kaza
dan sakınılmak istenildiği zaman 
husule gelir. Şoför birdenbire ıkar
~asına çıkan veya evvelce nazan 
dikkatini celbetmiyen birşeyi ko
rumakihtiyacirlt hissedince sür
atinin derecesini, fren ve direksi
yon 'un kabiliyetini düşünmeden 

tedbir almıya kalkar. Frenlerde 
olmamasına rağmen halası fren kul 
lanmakta bulursa ummadığı tara
fa fırlar, sürati kuvvetli frene mü-
sait değilse kapaklanır, volani ih
tiyaçtan fazla bükerse müsademe
den kendini kurtaramaz Filhaki
ka yollarımızın eni hemen 

hemen hiçbir yerde beş metreyi 
geçmediği, ve altındaki elli atmış 
kilometrelik sürate göre bu mesa
fe bir an meselesi. olduğu için vo
lanın hatta bazan bir derecelik 
zaviye fazlasile çevrilmesi mutla
ka bir müsademe tevlit eder. Bu 
müsademe hafif geçse de şoför bir 
denbire neticeyi kavrıyamadığı 

için şaşırarak o müsademeyi hafif 
atlatm::ısına rağmen tekrar edip 
durmaktan, her tekrarında tehli-
keyi artırınrıktan ba~ka birşcy ya
pamaz. 

Acemi şoförler alelekser uzak
laşmak istedikleri kazaya yakla
şırlar. Frene basmak istedikleri 
halde ayaklarını gaz pedaline gö
türürler, uzaklaşmak istedikleri 

tarafın tersine volan çevirirler. 
Böyle vaziyetlerde karşıdaki ne 
yapacağını bilemiyeceği için bü
tün kabiliyetinı kullansa, hatta 
dursa bile müsademenin önüne ge 
çemez. 

Vukua gelen otomobil kazaları 
o kadar muhtelif avamilin 
tesiri altında, o kadar muh-
telif şekillerde vaki olur 
ki, bunları bir araya toplıya-
rak umumi kaideler koymak imka 
nı yoktur. Bir müsademede volan 

~oföri~n karnını deştiği halde baş
ka musademede şofcir volan arka
sından fırlıyarak bir ağaç dalına 
takılmakla kurtulur. Bir hendek 
içine kaymak veya bir ağaca çarp
maJda hazan içeride sağlam birşcy 
kalmadığı halde öte tarafta bir 0 _ 

tomobilin kapaklanarak üç defa 
tepetaklak atmasına rağmen kim
senin burnu kanamaz. 

Müsademe h~llerinde birçok za
man iki tarafa da hata isnat olu
narak bunların kazadakı· t . . . . esınnın 
dereccsı yapılan hatanın k t 

arşı a-
( Deuamı 1-? uncuda ı 
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BiLECiK HALKEVINDE: 1 ULUBURLUDA: BURSADA: 

Tren Altında 
Can Veren 
Delikanlı 

Zavallı Köylü 
Kudurarak 
Can Verdi 

SABAH SABAH 

Uluborlu, (TAN) - Keçiborlu el-
. varında bir kamyon parçalanmış, bu 

kaza tesadüfen pek hafif atlatılmış-
sa da kazazedelerden biri sonradan 
bir facia ile karşılaşmıştır. 

İki saat uzaktaki Senirkend nahi
yesinde Şahin oğlu Topal Ali, Bur
durda terzi kalfalığı eden oğlu Alinin 
çok fena hasta olduğuna dair yıldı
rım telgrafı almış, akrabasından bir
kaçı ile beraber hemen şoför Polatın 
kamyonuna binip yola çıkmıştır. 

Kamyon, Keçiborluya yarım saat me 
safedeki Müfidiye yokuşunda dört 
takla attıktan sonra, tekerlekleri ha
vaya doğru kalkarak devrilmiş, par
çalanmıştır. Yalnız şoför Polat bur
nundan yaralanmış, diğerlerine bir 
şey olmamıştır. 

Bursa, (TAN) - Kırk gün kadar 
evvel Akçalar köyünde bir köpek ta
rafından ısırılıp hastaneye getirilen 
beş köylü tedavi edilmişlerdir, Ayni 
köpek tarafından ısırılan 28 yaşında 
Ömer, tedaviden kurtulmak için ısı
rılmadığmı söylemiş ve hastaneye 
gelmemiştir. Lakin bir hafta evvel 
fenalaşmıya başlamış, yemeden, iç
meden kesilmiştir. 

ÖGLE ÖGLE 

AKŞAM AKŞAM 

HER HER 

Bilecik Halkevi Köycülük Kolu azası Gülümbe köyüne gitmişlerdir. Yu
karıdaki resim Halkevi azasını köylülerle bir arada gösteriyor .. 

SOMADA: BİGADA: 

Yağmurlar Ekine Sahte Domuz 
Zarar Verdi, Kuyruğu 
Dolu Yağdı Yapıyorlar 

Şahin oğlu Ali, durmadan Burdu
ra gitmiş, oğlu Alinin kafası vücudün 
den koparak tren altında can vermiş 
olduğunu öğrenmiştir. 

BILECIKTE: 

Bunun üzerine köyünden getirilen 
Omerin delirdiği de anlaşılmış, henüz 

nişanlanmış bulunmasına rağmen 

hastanede: "Ben sekiz çocuk babası
yım. Beni buraya kapattılar, kurta

rın beni!,, diye söylenmiye başlamış

tır. Bir müddet sonra da yanındaki
lere saldıran Ömer, tecrit edilmiş, ni
hayet kuduzdan feci ıstıraplar içinde 
ölmüştür. 

Ömerin köyde temas ettiği kimse

ler de tedavi altına alınmıştır. 

Uludağ Filmi 

Gösteriliyor 
Bursa, (TAN) - C. H. Partisi tara-

Yemekten Yemekten 

SONRA SONRA 
diş sağlamlığında harikalar yaratmakla meşhur olan 

yegane diş macunudur. 
Dit macunlarının incisi ve 1 fırçalayınız ne mikroblarm, 
taheseri olan Radyolinle ne de rahatsızlıkların tah-
ditlerinizi günde iki defa ribatından korkmayınız. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi muntazamen fırçalayınız 

·--( Hikayeden Mabaat ) 

NEVROZİN 

Soma, (TAN) - Günlerdenberi de 
vam eden yağmur, tütün ekilmesini 
geri bırakmıştır. Bazı tarlalar ça
murdan bataklık halini almıştır. A
yın dördünde yağmurla beraber do
lu da yağmıştır. Bağların, ekinlerin 
ve tütün fidelerinin zarar görmesin
den korkuluyor. 

Biga, (TAN) - Ziraat memurlu
ğu, her köylüyü bir domuz öldürmi
ye mecbur tutmuş, bir domuz kuyru
ğu getirip teslim etmiyenlerden beş 
lira ceza almıya başlamıştır. Köylü
lerden avcılık yapamıyanlar, başka
larından yarım liraya aldıkları kuy
rukları ziraat memurluğuna teslim 

Halkevi, Köyleri Geziyor 
Bilecik, tTAN) - Halkevi köycü

lük kolu azası, köyleri gezmiye baş
lamışlardır. Aza, bandonun da refa-

fından Uludağda ı::ldırılmış olan film, 
katile ilk olarak Selbükü, Dere Şem-
settin ve Gülümbe köylerine gitmiş- burada gösterilmiye başlanılmıştır. 

Bahtiyarlık 
(Başı 6 ınc1dai Bulunan eve baş 

Felaketzedelere Yardım 
Soma, (TAN) - Orta Anadolu zel

zele felaketzedelerine yardım ıçın 

ilçebayın riyaseti altında, Kızılay ve 
Çocuk Esirgeme kurumu üyelerin
den mürekkep bir komisyon kurul
muştur. Burada ve köylerde yardım 
hazırlıkları vardır. İlk olarak talebe, 
topladıkları ianeyi Kızılaya vermiş
lerdir. 

eylemcktedirler. Bunu· gören bazı a
çık gözler, kurşun kalemi uzunlu
ğunda ince bir değnek üzerine paçav 
ra sarmak ve onun üzerine de uzunca 
domuz kılları eklemek suretile ya
lancı kuyruklar yapmışlar \•e bazı 
gafillere de satmışlardır. 

ler, köylü ile konuşup dertlerini din- Filmde, Uludağın bütün güzellikle
lemişler ve ihtiyaçlarına cevap ri, kayak sporunun ne kadar canlı 

Herşey tahmin ettiğim gibi, hat
ta tahmin ettiğimden de iyi cer.e
yan etti: 3X4 ebadındaki camı 35 
rubleye aldım. Hammaliyesi için 

de 5 ruble verdim. Bu suretle mas 
rafını kırk ruble oldu. 

ve diş ağrısı 
• 

Ziraat dairesine getirilen böyle 
sahte kuyruklardan birkaçı farkedil 
miş ve getirenlere geri verilmiştir. 

vermiye çalışmışlardır. 

iki Kişi Zehirlendi, Öldü 
Ödemiş, (TAN) - Adagidede se

kiz kişilik bir aile, kırdan topladık
ları mantarları yiyerek zehirlenmiş
ve bunlardan ikisi ölmüştür. 

bir eğlence olduğu görülmektedir. 
Bursa, (TAN) - Çocuk Esirgeme 

kurumu, belediye salonunda bir balo 
vermiştir. Sabaha kadar devam eden 
balo, bin lira kadar varidat temin et
miştir. Bu para, Kreşlerde sarfolu
nacaktır. 

qırmez 

Kaş göz arasında camı taktım ... 

DIVRIK ORTAOKULUNDA : 

Arta kalan çayımı ağzımı şapırda
tarak içtim.. Üstelik te kendime 
tuzlu balık ve daha ba~!.a yiyecek
ler ısmarladım. Bütün bunları ye
dikten sonra sallanarak sokağa çık 
tım ... Cebimde yuvarlak para o· 
tuz ruble kalmıştı ... Şimdi ben bu 
para ile keyfimin istediğini yapa
bilirdim ... İster ye, ister iç! .. 

SAFRANBOLUDA : BOL UDA: 

Şinasi Gecesi 
Tertip Edildi 

Bolu, (TAN) - Teceddüt edebiya

tı tarihimizin mütemayiz bir siması 

olan Şinasi merhumun hususi ve e-1 
debi hayatı hakkında halkevi salo

nunda dil, tarih ve edebiyat komitesi ı 

başkanı bir konferans vermiş, Bolulu 

Şinasiyi hemşerilerine tanıtmıştır,. 1 

Halkevini dolduran yüzlerce münev-1 

ver halk kütlesi bu istifadeli konfe

ransı zevk ~e alaka ile dinlemiştir. 
Komite, her hafta Bolunun yetiştir
diği şöhretli halk şairlerinin sırasile 

Durur muyum?. İçmeye başla
dım ... İki ay durmadan içtim. Bun 
dan maada öteberi de aldım. Ken
dime bir pantalon da almak ister
dim; fakat param buna çıkmadı ... 

İşte kardeşim; hayatımdaki en 
mühim bahtiyarlık budur. Fakat 
r.eyliyeyim ki bir defa oldu. Haya 
tımın geri kalan kısmı, alelade bir 
şekilde geçti... 

İvan Tomiç sustu. Ve bilmem ne 
den, bana yine bir göz etti... 

Ben sevgili arkadaşıma gıpta ile 
baktım. Çünkü benim hayatımda 
bunun kadar olsun herhangi bir 
bahtiyarlık olmamıştı ... 

Onun gibi yapmayın, ba
fınız ve ditiniz ağrımağa 

ba,Iadı mı hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
alımz bir şeyiniz kalmaz 
icabında günde 3 ka•e alı
nabilir. ismine dikkat. Tak
lidlerinden sakınınız ve 
Nevrozin yerine başka bir 
marka JVerirlerse tiddetle Safranboluda bir köy muhtarları 

kursu açılmıştır. Resimde muhtar- hususi ve edebi hayatları hakkında Divrik Ortaokulunda talebe tarafından bir müsamere verilmiştir. Maamafih belki oldu da ben far 
kında değilim; kimbilir?!.. 

reddediniz. 
lar toplu bir halde görünüyor .. ı konferanslara devam edecektir. Yukarda talebeyi sahne kıyafetiyle görüyorsunuz •• 

Terkedilmiş bataryaların tam yanından geçiyor
duk. Bir gün evvel taburlar çekildiği halde bunları 
kaldırmamışlardı. Her gün buraları yüzlerce bomba 
ateşi altında olduğu için otomobillerimiz süratle gi
diyordu. Guadarramayı geçip, Escorial yolunu sela
metle girdik. Bugiinlerde yolun ilk kilometreleri düş 
man ateşinin altında idi, fakat biz buraları da hadi
sesiz geçtik. Kavak ağaçlan, harp şehitleri gibi yer
lerde yatıyordu. Yollar bu ağaçların yapraklarile bir 
hah gibi örtülmüştü. Bunların üzerinde bizim ve düş 
manın topları volley - bale oynuyorlardı. Otomobili
miz birdenbire sebepsiz durdu, yolda infilak netice
sinde tahrip edilmiş bir otomobil duruyordu. Şoför 
hemen arabadan atladı, bizim otomobilde eksik olan 
bir aleti aramak üzere bu otomobilin yanına yaklaş
tı ve aleti alıp döndü. Kurşunlar başımızın üstünden 
geçiyordu. Seyahatimize devam ettik. Peguerinos'a 
bir saate kadar varacağımızı ümit ediyorduk. Fakat 
Escorial'e dönmeye mecbur olduk. 

Ccıllado milis erkanı harbiyesi telefonla bizi ora
ya davet etmiş, yol bekçileri de aldıkları emri bi
ze tebliğ etmişlerdi. Hemen döndük. Ancak iki gün 
e;onra Peguerinos'a gidebildik. Öğleden evvel varmış 
tık. Kasabada küçük bir kuvvetten başka birşey yok 
tu. Bunlar da birkaç yıldırım taburu, bir mikdar ih
tiyat taburu, nizami asker, ve sıhhiye memurlarıydı. 
Belediye reisinin telefonuyla, kamp teşkilatçısmı ara 
dık. Ecnebi hır arkadaş cevap verdi. Beni ismimden 
tanıdı, (askerlik hayatında unutulan ismimi). Bizi Al 
bay P nin bataryasile muhabereye koyabileceğini 

söyledi. Albay hemen gelmemizi istedi ve bizi yeme
ğe davet etti. Fakat kampın ecnebi arkadaşı mani ol
du, onun misafiri olmamız icap ettiğini söyledi. 

Albaya, yorgun olduğumuzu, yolun uzun ve arıza 
lı olduğunu bildirdi. Ve ilave etti. 

- Müsaade ediniz, yemeği benimle yesinler, son· 
l'8 bataryaya gitsinler, dedi. 

Albayın bulunduğu yer,kamptan be§ mil uzaktı ve 
yol müthiş surette sarptı. Bizim grupun yarısı yürü-
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yereK, aıgerıerı ae aana sagıam olan ikinci araba ile 
gittiler. Fakat o kadar yavaş yürümeye mecburdular 
ki, biz onlardan evvel vardık. Biz yürümek için ha
zırlıklı idik, güneş üzerimize kurşun gibi düşüyordu. 
Yolun dehşeti gözlerimizi korkutuyordu. Karargaha 
vardığımız zaman kemiklerimiz yanıyordu. Daha bir 
iki mil yürümeye dahi takatimiz yoktu. 

Burada ilk karşılaştığımız arkadaş beyaz saçlı bir 
Yugoslavdı, rengi güneşten ve tozdan kestane rengi
ni almıştı. Bizi, çam ağaçlarının gölgesinde, telefon 
merkezi, karargah merkezi, depo. hazinedarın bü
rosu vazifesini gören bir yerde karşıladı. Kampın bü 
tün işleri onun elinden geçiyordu. Bu adamın kültür 
sahibi, amelı° hisleri olan, kamp hayatı hakkında an
cak bir İngiliz keşşafında bulunan tecrübelere sahip 
bir adam olduğunu anlamak için onunla birkaç da
kika konuşmak kafiydi. Bu zat bize kampa ait bütün 
işlerin kendi elinden geçtiğini, hatta telefonu dahi 
kendi ellerile geçirdiğini, ve Albay P bataryasının 
saat üçten beri faaliyete geçtiğini anlattı. Buradaki 
diğer kuvvetler, iki tayyare kumpanyasının kampla
rı idi, ve bu tayyare taburlarının kumandanı da Fer
nando de Rosa idi. 

Turkovich, (ecnebi arkadaş), Liberal bir idealistti. 
1868 deki İspanyol anarşistleri gibi kısmen romantik 
bir adamdı. Bu adamla konuşmak çok enteresandı. 
Büyük bir nezaketle, gayet yumuşak bir sesle konu
şuyordu. Kendisinden birşey istemiye gelen, şiddetle 
konuşan milis askerlerinin konuşma tonile, bu ada-

mın nezaketi büyük bir zıddiyet teşkil ediyordu. Tur 
kovich en kaba bir hitaba karşı hemen ayağa kalkı
yor, (çok kısa boylu bir adamdı) sükunetini hiç kay
betmeden cevap veriyordu: 

- Sizi iyi tanıyorum arkadaş. Siz dün buradan 
bir sığır bacağı alan adamsınız. Almadığınızı iddia e
demezsiniz, işte kartı. (dosyadan hemen kartını çıka
rıp f;Österiyor) Mademki kemikleri nehre attınız, bir 
daha size arkadaşlarınıza çorba pişirmek, için et 
vermiyeceğim. Bu size gelecek defa kemikleri muha
faza etmeniz için bir ders olur. 

Milis neferi sesini çıkarmadan gidiyordu. Kampın 
bu fedakar kardeşini herkesin sevdiğini gördüm. As 
keri kumanda hakkı olmadığı halde, kampın bütün 
müşküllerini o hallediyordu. Hiç yorulmadan herkes 
le beraber, herkese karşı mücadele ediyor, bu işleri 
bir makine gibi görüyordu. Bazan İspanyol külhan
beylerinin cümlelerini, ecnebi aksanile kullanışı pek 
hoş oluyordu. 

Bir şube reisi, kendisine kafa tuttuğu zaman: 
....!.. Beni kendine baba olarak kabul eder misin? 

Evlat?. 
Cevabı, yahut ta: 
- Sizin namussuzluklarınıza doydum artuc. 
Diye yumuşak yumuşak söyleniş ·pek hoştu. 
Onun bu şekilde konuşması milislerin hoşuna gi-

der, elini sıkar, gülerek: 
- Turkovich ne neşeli adamdır, diye mırıldanır

lardı. 

Turkovich'le bir saatten fazla konuştuk. Kötü tah 
lil yapmak itiyadından uzak geçirdiğimiz bu saatten 

ikimiz de memnunduk. Hadiselerin bir bilançosunu 
yaptıktan sonra bana sordu: 

- Bütün bunlar hakkında sizin fikriniz nedir?, 

Benim cevabımı beklemeden o devam etti: 

- Sizin fikriniz de benimkinin ayni olacaktır. 

Bu açık bir meseledir. Biz yeni bir çocuğu dünyaya 
gelen bir aile gibi mesuduz. Bu çok sevimli ve basit 
bir çocuktur. Bu, bütün dünyaya bir ders olacaktır. 
Bu harbi açık açık göremiyenler ne bedbahttırlar. 

Yine benim cevabımı beklemeden, konuşuyordu: 
- Büyük bir millet için büyük bir talih. Buradan, 

bütün dünya milletlerinin vicdanına hitap ediyoruz. 
Bu sözler bana çok romantik göründü. 

- Bizim için evvelce sahip olduğumuz otoriteyi 
silahla, açık vesikalarla elde etmek kafidir. dedim. 
Yalnız bir noktada, bugün, insan şerefinin, kültü

rün, terakkinin istikbali mevzuu bahsolduğunda itti
fak ettik. Bu kavga hurafelere, irticaa karşı canlı bir 
kalkınma ve isyandı ve kendini gösterecekti. Herke
sin bu mücadelede gösterdiği fedakarlık ne hariku
lade bir şeydi. 

Turkovich'in insana karşı mistik bir inanışı vardı. 

Bu inanış belki bende de vardı, fakat bendeki mis

tisizm, yaklaşmaktan ziyade uzaklaşmayı ifade eden 

bir mistisizmdi. 
Beynelmilel siyasetten bahsettik, İtalya ve Al· 

manyanın hemen müdahale edecekleri, yalnız 

teknisiyen değil, muntazam ordular göndereceği 

fikrinde de birleştik. 

Ben böyle bir müdahalenin bizim için müthiş bir 
tehlike olacağını söyledim, o güldü ve başını salladı: 

- İspanyollar bu harpte o kadar kurban vazi· 
yettedirler ki, diğer milletler mağlfıp edilmeleri
ne müsaade ctmiyeceklerdir. 

(Devamı 1mr) 
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Şamil,· Düşmanlarını Bu 
Sefer de Tepelemişti 

ıJşte orada.. Etrafı yalçın kaya
) , baş döndürücü derin uçurum
~tla çevrilmiş olan o dar sahada, 

afkas harplerinin en korkunç bir 
llıiicadelesi başgöstermiş .. Pek kısa 
~ir zamanda o bir avuç yer, tüyler 
~ici bir maktel haline gelmiş-

Şamilin; yüz kişilik mını mını 
Ordusu, en çevik kaplanları bile 
hayrette bırakacak bir süratle ha 
~ket etmişler; yüksek kayalann 
Uıerinden yuvarladıkları büyük 
taş parçalarile onlan şaşırtıp ser
~ın ettikten sonra, kendilerinden 
lanı sekiz buçuk defa fazla olan 
düşmanı, bir hamlede eritmişler
di. 

Ne General Kuluk'un harikula
de cesaret ve mahareti, ve ne de 
tuınanda ettiği küçük ordunun 
harp kıymeti ve kabiliyeti beş pa
ra etmemişti. 

Talihin mesut bir tesadüfile, bu 
Ölüm çemberinin haricinde bulun
duğu için hayatını kurtarmıya mu 
\>affak olan General Kuluk, bin 
ltıihnet ve meşakkatle (Şura) ya av 
det edip te yazdığı rapora, aynen 
fU cümleleri kaydetmişti: 

(Bu kanlı hadisenin nasıl oldu
~nu anlatabilmek için, o kanlı 
ltıtaı yerinden bir tek Rus neferi 
hile kurtulamıyacaktı. Fakat, yüz
başı Kostrikoyu kırk beş neferle 
•Yırmıştım. Bunları, arkadan bas 
lıt-nıası muhtemel olan düşman 
kuvvetlerine karşı, ırmak geçidin
de bırakmıştım. Ben de1 kendileri 
~son talimatı vermek i in orada 
~almıştım... şte Şamilin, ve onun 
ita.planlar gibi kayalar arasında si
~en müritlerinin kurşun ve kılıç
larından kurtulabilenler, yalnız 
hunlardan ibarettir.) 

Netice; 
Şamil, bu sefer de düşmanlanm 

tepelemişti. 
Q rdu kumandanı, General Fe 

se, Kafkas ordusunun en gü 
~ide Generali olan Kuluk'u şiddet
le mesul etmişti. 
lt Aslen Avusturyalı olan General 

uluk ta, omuzlarına yüklenen bu 
?l'ıesuliyet yükünü hafifletmiye ça 
~c aramak için bizzat Çariçeye de
alct etmiş.. Kafkasyayı terkede-

tek Petersburga gitmişti. 

YENi KARTAL YUVASI 
flt·Yukanda naklettiğimiz vaka, şu 

1 neticeyi verdi: 
l - General Kuluk sefer kuv

\>ctinin böyle bir hamlede erime-
•! b-t·· A · • u un varıstan halkını heye-
~?la getirdi... Şamilin kalplere 
Serptiği (hürriyet ve istikliıl aşkı) 
~~?l tohumlan, birdenbire filizlen-

8 2 - Ayni zamanda, Çar ordu
ltllıı.u da, şiddetli bir intikam hare-
ctine sevketti. 

l Şanın, yeni bir intikam mücade 
ı..Csinin açılacağını keşfetmiş· der-
qaı · ' 
ltı ıcap eden tedbirleri almakta va 

t geçirmemişti. 
~apılacak işler, çok mühimdi. 
lt ık 'Vaziyet, son derecede neza-
l> ~t Ve ehemmiyet kesbetmişti. Ya-
811 acak işlerin, halkın reyile olma 
bu'tlı daha muvafık gören Şamil; 
l:ıi Sefer de reisleri toplıyarak yine 

r büyük l" kd t · ·· lte mcc ıs a e mış; muza-
;;ler~ girişmişti. 

lı1t CClıs; herşeyden evvel fmam
.tek,l:llaka~ ~e merkezini düşüne
~aı (~arnı~) ın sarp ve kolayca iş
s~ edıleınıyecek bir yere çekilme 
tı:ıc:ı ve harekatı oradan idare ct
de d~e .. k~rar vermişti. Bunun için 
lto) ( ŞUntihnüş. taşınılmış .. (Ahol
ltc~· l) avulunun (İmamlık mer-

şı) Yapılması kabul edilmişti a . . 
~an muvafık gör 

(l > İkf 
1t1ı01ko (Aholko) vardır. Blıi, (Eski 
"-lıoık ~· diğeri de (YcnJ Aholko). Eski 
lcıq.da~ • aş~gıdn, Yeni Aholko da yu

ll'ıuhte~;· Mehazlerımizd<', bu isim de 
%h ~killcrdc yazılmıştır: (Ahılu
)<'l!n-; AŞoJto - Ahllkuk). Biz, cks<'rl-

Ul1:ındığı DCklJ tercih ettik. 

düğü için, derhal orada bir ikamet 
gah inşasına başlanmış; (Aşolta) da 
bulunan ailesini de oraya naklet
mişti. 

Aholko mevkii, hakikaten mü
him bir kıymeti haizdi. Bu mınta
ka - o tarihte - Rus istilası al-
tında bulunan Çeçenistan hududu
na pek yakın olduğu için, Çarlığın 
muzır propagandalarile fena hal
de zehirelenmişti. Halbuki; Çar or 
dulanna karşı yapılacak harekat i
çin, burası en münasip bir merkez 
di. Ve şimdi imamlığın merkezi o
raya nakledilince vaziyet değişe
cek, artık bu mıntakada İmamlı
ğın nüfuz ve tesiri altına girecek
ti. 

Sonra .. mevkiinin sarplığı dola
yısile düşmanlar tarafından da ko 
layca ele geçirilemiyecckti. Bura
sı, tam manasile bir kartal yuva
sı idi ... Avul, Suluk nehrinin garba 
doğru dönen ayağının, yalayarak 
geçtiği yalçın ve yekpare bir ka-
yanın üzerinde idi. Bu kaya, baş
döndürücü bir irtifaa malikti. Her 
hangi bir düşmanın burayı ele ge
çirebilmesi, ancak fevkalade feda
karlıklara mütevakkıftı. 

Şamil buraya yerleşir yerleş
mez; evveliı muhitindekilere iyi 
bir ders vermişti. Hürriyet ve is
tiklfıl mücadelesine lakayıt kalan
ların, düşman propagandalarına ka 
pılanlann en küçük bir merhame
te mazhar olmadan en şiddetli te
dibe duçar olacaklarını ilan etmiş
ti. En kati bir lisanla söylenen bu 
sözler, derhal tesirini göstermişti. 

Şamil, ikinci iş olarak; Çarlığın 

Valide Hanı 
fstanbulu güzeleştirmek ıçın, 

köprüba ındaki sayın Valide Hanı-• 
nın yıkılmağa başlanılması İstan
bulun sağlığı bakımından da pek 
haprlı bir inkılabın başlangıcıdır. 

Jstanbullular, şehrin güzelliği j. 
çin şimdiye kadar bir şeyin feda e
dildiğini görmeye alışmadıkların
dan, hatta Yenicamiin önünde da
ha pek yakında yapılan o çirkin 
tramvay bekleme yerinin yapıldı
ğını gördüklerinden, geçen giin yaş 
hca bir zat Valide hanının önUnde 
durmuş, hayretle bakıyor Vt' ~Ö7:-

lerine inanamadığı bütün halinden 
belli oluyordu. Divanyolundaki me 
zarların kaldırılması dü~iiniildüğü 
vakit, buna izin vcrmiyen salahi
yet sahibinin: 

- i tersem, öliilerinıi gonağı
mın bahçesine gorncrim ..• 
Demiş olduğunu du!'arak şehirle 

rinin güzelliğinden ve temizliğin
den umut kesen İstanbullular, Va
lide ilanının ~·ıkıldığını gördükten 
sonra. İstanbuhın güzelliği ve sağ
lığı it:in bu devirde her eyin müm
kün olacağ'ına artık inanabilirler ... 

Bir ,.ehri. gii7elle::tirmek o şehrin 
sağlığına hizmet dernektir. Giizel
liğin kendisi in!':anlara neşe verir. 
Ne enin de insana sağlık getirdi
ğini izaha hacet yoktur. Ağır has
taların bile neşeli bir haber üzeri
ne iyilik hissettiklerini elbette gör 
müş, yahut duymuşsunuzdur. 

Gii7:el bir şehrin halkı kendisini 
muhitin giizelliğine uydurmak İ('in 
güzel ve temiz olmaya çalışır. En 
temiz halk en giizel ehirlerde gö
rüliir. Temizlik te daima sağlığın 
temelidir. 

İstanbul ~üzellestik<"e elbette te
miz olacaktır. Valide Hanivle öte
ki binalar ortadan kalkıp t·a Yeni
camiin o azametli güzelliği meyda
na <"ıkın<"a İstanbullular \'anıba ın
daki Ralıkpazarının çirkinliğine ve 
kirliliğine elbette tahammül edemi 
yeceklerdir. 

Giizel bir sehirde yağmur yağın
ca diiz ,.e cilali sokaklar daha iyi 
temizlenir. İstanbulda yağmıır ya
ğınca ,.ehrin ~ağlığı için adeta bir 
felaket olur. Çünkü yamn yıımr11 
sokaklanmızı ~amu.r bağlar, aylar 

propagandalarile mücadeleye gi
rişmişti. Çarlığın Generalleri, va
kit vakit o mıntakanın reislerini 
celbederek, onlara Çar hükumeti
nin kudret ve azametinden bahset-
mişler; 

- Tapılacak ve korkulacak, an
cak iki kuvvet vardır. Gökyüzün
de, Tanrı .. Yer yüzünde, Çar ... Ça
rın orduları, sizin aklınızın alamı
yacağı derecede çok ve kuvvetli
dir. Size, şöyle anlatalım .. Eğer şu, 
başlarımızın üstündeki gök kubbe 
yıkılsa; Çarın ordusunun süngüle-

ri, onu tutmaya kafidir.) 
Demişlerdi. 

Yine bu Generaller, maiytlerin
deki askerlere de - resmi emirler 
arasında - sık sık münasebet geti
rerek şu sözleri tekrar etmekteler 
di: 

- Gerek Samilin, ve gerek dağ 
lıların kahramanlıkları hakkında 

isittiğiniz sözl~re inanmayınız .. Bun-
lar, ancak ahmakları aldatmak i
çin uydurulmuş olan şairane efsa
neler-Jir. Bu tantanalı ve mübala
ğalı masallara inanıp ta, ne Şami
lin ve ne de dağlıların karşısında, 
zerre kadar metanetinizi sarsmayı 
nız. Onlar, ne sizden cesur, ve ne 
de sizden fazla nişancı değildirler .. 
Biz, mukaddes Çarın sadık tebaa
ları;: denizlerin kumundan daha 
çoğuz. Ve istersek, dünyanın bü
tün \"arlığını bir anda silip süpü
recek bir deniz dalgası oluruz .. Bu 
nu biliniz. Ve her tesadüf ettiği
niz Çeçene. Avara, bütün dağlıla
ra, böylece bildiriniz. 

(Deı•amı var) 

, 
Y ıkıhrken.h 

danberi tamir edilemiyen çukurlar 
da kirli sular günlerce kalır. So
kaklıırdan kalkan rutubet evlerde
ki .halkın sağlığını bozar. 

Istanbulun güzel binalarını ka
patan çirkin yapılar ortadan kalk
!ı~ça, güzelliği meydana çıkarmak 
ıçın )'alnız yıkmanın yetişmediği 
elbette daha iyi anlaşılacak, istan
bulun sokakları da f'lhette gittikce 
daha temiz olacak, İstnnhul da h~l 
k.ın sağlığını bozan sokak rutube
tınden kurtulacaktır. 

Onun için, istanbulun giizelleş
mek yoluna girdiğini miijdeler gi
bi, Valide. ı~nnının yıkıldığını gör
~ek. -~~~ının temizliğini ve sağlı
g~nı .du ·unen her İstanbulluyu sc
'\"ındırece.k bir hadisedir. 
. Fakat Istanbulun içtimai merke

zı demek olan Köprü başında hu 
h8:?1? ist~nbulun eski hayatında 
~uhını hır yeri vardı. Hele onun 
ıçerisindeki Valide kıraathanesi i:ıı 
!a~bulun meshur bir buluşma veri 
ıdı. Rahmetli Ahmet Rasim Va

0

1ide 
k~raathanesinin )"ıkıldığını görsey
dı oradan ne kadar giizel hatıralar 
yaza<'aktı. Ri7İm hekimlerimizin 
tarihinde hile Valide kıraathanesi
nin bir hatırası vardır. 

Yeni hekimlik mektebimizi ku
ranlardan Kırımlı A7iz Bev bir 
gün orada Boğaziçi vapurunu"o vak
tini beklerken o zaman ceride de
nilen gazet<'sini okur ve arada sı
rada ~·anındaki kadehini ağzına gö 

türerek dilini ıslattırmı .. Vapur ,·ak
ti yakla~ınca, kadehin parasını ver 
ıne)·e davranırken, biraz ötede ka
dehleri iist iistc yuvarlıyan bir zat 
kendi'\İni tutamaz: 

- Ben adnm. der, ictiğin topu to 
pu bir kadeh. Onun da parasını mı 
vermiyc kalkışıyorsun. Haydi git 
• • 1 
ışıne .... 

Biiyük doktor tebessiim ederek 
~ı~ar gider. Kendisini tanımadığı 
ıt:ın ;\0nlnız bir kadehle dilini ıslat
tığından dolayı ayıplamıs olan me~ 
hur ~air Kazım Pa a. ertesi gün 
doktoru bularak öziir diler ... 

Bu hikayeyi i"tedi~iniz gibi td
sir ediniz, fakat doktorların rnkı 
ic:ebildikleri manasını çıkarınavı
nız. Şimdiki doktorlann hepsi Ye
şila~·ın tabii azasıdır. 
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BAHÇE - ÇiÇEK 

ÇiÇEKLi 'ACAÇLARIN EN MAKBULLERiNDEN: BERBERIS 

En Güzel Çiçekli 
Ağaçlar Hangileridir 
T abiat. yaşamakta bulundu

ğumuz jeolojik zaman ara
zisini iki yüz elli binden fazla ne
batlarile süslemiştir. Bu nebatlar 
iki büyük grupa aynlmıştır. Bi
rinci grup çiçek dediğimiz göste
rişli, renkli, kokulu, meyve ve to
hum veren uzuvdan mahrumdur. 
Buna fen dili ile Kriptogam diyo
ruz: Fujerler gibi. İkinci grup ise; 
çiçekli olan nebat1ardır. Fakat bun 
Jarın arasında da yurdumuzun ik
limlerinde çiçeklcnmiyen bazı cins 
1er ve neviler vardır. Salon Palmi
yeleri gibi. Tropikal iklimin bu 
cins nebatları ciçeklenebilccek ka
dar inkişaf edebilmek için mühtaç 

oldukları hararet derecesini iklimi 
mizde bulamazlar. Bundan dolayı 
çkeklenemezler. Bazı cinsler ise 
ancak yaşlandıkları zaman çiçek a· 
çarlar. Camlar, şimşir, kamarops 
gibi. Lakin bunların da çiçekleri 
makbul değildir. Memleketimizde 
çamlara çok rağbet gösterilmekte
dir. Bilhassa Avrupa çamı denilen 
(Abies - Köknnr), Sedrüs (katran 
çamı). ladin veya (Epicea) dediği
miz Doruk, ağacları gibi kat kat 
biiyüycn mahrut şekilli çamlarla; 
sütun biçiminde büyüyen porsuk 
(Taksüs) !er, mazi ve Biotalara heı 

bahçede, her parkta geniş bir mev
ki verilir. Çamsız bahçe ve park ol
maz kanaati bütün park ve bah
çe yaptıranların dimağında yer et 
miştir. Evet! çam cinsleri çok gü-

zel, manzarası, rengi ve şekli sevi 
len ağaçlardır. Lakin bunlar an
cak büyük ve çok geniş parklarda 

birkaç cinsten yapılacak 4 - 5 a
ğaçlı kümeler veya münferit ola
rak dikilmek iı;in kullanılmalıdır. 
Unutmamalıdır ki, servi ve mazi
den başka hiç bir çam budamaya 
gelmez, kurur. Halbuki çam büyü
düğü zaman geniş bir sahayı işgal 
ettiği için, en ince itinalarla ya-
pılacak parkalrda 10 - 15 sene 

sonra; intizam, styl kalmadığı gibi 
bahçede çiçek dikecek saha da kal 
maz. Anadolu Banliyö köşklerine 
dikkat ediniz, Boğaziçi yalılarına 
bakınız, hiç birinde bir bahçe gö
remezsiniz ... 

ÇamJan koruluk: 

Ç am cinslerinden en güzel ve 
en zengin koruluklar ya

pılır. Koyu kesif, yeşil renkli çam 
tarın. gümüşü, karyağdılı, köknar
ların meyilli arazide husule geti
receği manzara ne kadar güzeldir 
değil mi?. Boğazda Hidivin, Al
man sefaretinin, Hidiv Ismail Pa-
şanın, Fransız Kız mektebihin, Bey 
kozda Abraham Paşanın koruları 
bunun zengin birer nümunesidir. 
Fakat Kızıltopraktan Bostancıya 
kadar olan köşklerin çamlıklarına 
bir bakınız. Altında oturacaklann 
bunalmamalarına imkan yoktur. 
Çam koruluğu geniş yerlerde ya
pılır. Dar bahçelerde dikilecek çnm 
lar ya kesilmeğe veya sıcak olan 
altlanna ip gerip çamaşır asmağa 
yararlar ... Park ve bahçelerde şe
killi (Forme) çam dikmek isteni
lirse, kullanılacak çam cinsleri an 
cak, mazı ile ağır ve geç büyüyen 
ehrami porsuktur. Fransız styli 
parklarda da ya bunlar veya şekil 
lendirilmiş olarak: şimşir, defne, 
cüce Japon çamları, Ligustrum ile 
taflan çeşitleri, Aucuba, Zakkum, 
mutedil yerlerde Kamaraps gibi kı 
şın dahi yapraklannı dökmiycn a
ğaçlan tercih etmelidir. 

,, 
YAZAN: ~ 

~ Lut/ i Arif ~ 
~ Kenber ~ 
~"'~~ 

GLAYÖL 

En güzel çiçekli ağaçlar 

Ç içekli ağaçların en iyileri, 
çiçeklerini uzun müddet 

muhafaza eden cinslerdir.• Bunla
rın arasında yapraklarını açmadan 
evvel turfanda çiÇek verenlerdir: 
Japon ayvası, pembe erguvani mag 
nolya, Farsitya, güzel kokulu Ka
likantüs nevileri, katmerli çiçek el 
ması, çiçek kirazı, çiçek şeftalisi, 
çiçek eriği gibi. Kenar ve orta tarh 
lara dikilen bu ağaçlan budaya
rak şekil verdirilebilir. Mevsim i-

tibarile Nisan, Mayıs ve Haziran
da çiçcklenenlerden: Diervilla, 
Spirea çeşitleri, Kronilla, ağaç şa
kayiki, leylaklar, Potentilla, Rhus 
cotinus, fulbahar (Filadelfüs), ha-
nımeli çeşitleri, itea, Lirodendron, 
Cytisus, Dötzialar, Eksochorda, 
Cotoneasterler, Clethrn, Ceanotüs, 

Colutea, Celtis, san salkım, Bcrbe
ris, Arternisia, Amygdalis. Akebi
ra, Andromeda gibi cinslerin renk 
renk çeşitleri en makbul olanlar

dır. Bu cinslerin ekserisi çelik ve
ya daldırma ile çoğaltılabilir. Çe
likleri eylUlde gübreli ve kumlu 
bir toprakta biraz gölgeli bir yerde 
yapmalıdır. 

RoJoJenJron'lar 

Türk çiçeğiJir: 

K aradeniz halkı arasında A-
ğu adı verilen rododendron 

ların anavatanı Karadenizde Ereğ 
liden itibaren Trabzona kadar uza
nan sahil mıntakasıdır. R. Ponti
cum fidanı Romalılar zamanında 

Pontos adiyle tanınmış olan bu ha 
validen Avrupaya naklolunmuş

tur. Elnn Karadeniz sahil mınta
kasında bunların binlerce ve bin
lerce fidanları mevcuttur. Yurdu
muzun bu fidanlnrından yalnız sa
n ve mor çiçekli olanları vardır. 
Halbuki Avrupalılar bu iki cins
ten pembe, beyaz, kırmızı, krem, 
karmen renkli ve benekli benekli 
yirmdien fazla çeşidini elde etmiş 
]erdir. Avrupada çok makbul bir 
fidan olan rododendronlann yap
rağı ve çiçeği zehirlidir. Bundan 
dolayı Ağu adını almıştır. Salon
lar için, mutedil iklimdeki park ve 
bahçeler için gösterişli ve daya
nıklı bir çiçektir. Ayni mıntaka
nın diğer bir çiçekli fidanı da sa
lonlarımızda bulundurduğumuz a
calya (Azalea) ların san ve · pem
be çiçeklileridir. Bunun da menşei 
Pontos olduğundan A. Ponticum a
dını almıştır. Bu da açıkta yaşı
yan ve park için kıymetli çiçekli 
bir ağaçtır. 

Hangi toprağı severler? 

Ç 1çck1i ağnı;Jann hemen hep 
si ayni toprakta yetişirler. 

İstedikleri toprsk eski gübre ile 
gübrelenmiş kumlu ve killi, buğ
day toprağı denilen kırmızı, sanm 
trak renkli topraklardır. Kireçli 
topraklardan hoşlanmazlar ve faz 
la kireçten kısa bir zamanda Klo
roz dediğimiz sarılık hastalığına 

tutulurlar. Çok su tutan yalnız kil 
li topraklardan da hoşlanmazlar. 
Bunun için ağaç dikilecek yerin 
toprağını değiştirip iyi bir harç ha-
zırlamalı ve bu harçlı toprağa fi
danları dikmelidir. Yalnız acalya
lar, rododendronlar, ancak funda 
toprağında yetiştiği için bunların 

mutlak surette bu cins toprağa ve
ya hiç olmazsa yaprak ve ağaç çü
rüğünden yapılmış fundalı bir har 
ca dikilmesi Jazımgelir. Mutedil ik 
limli park ve bahçelerde, bu iki 
fidanı soğuktan muhafazaya ihti
yaç yoktur. Fakat so~uk yerlerde 
bunları yere dikmemelidir. Fıçı ve 
ya Bak denilen ağaçtan yapılmış 
muntazam şekilli büyük sandıkla
ra dikmek daha muvafıktır. 

lor. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ınaada saat (14,30 dan 
18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 
dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Dirnnyolu No. 104 

Telefon: 21044 - 22398 

~--------------~ Zührevi ve cilt bastalıkJan 

•r Hayri Omer 
)ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 

Ulf'$t!!lmda No. 133 Telefon :43!18! 
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( B A Ş M A K A L E O E N M A B A T ) 

··fuz 
ı ntakası 
e Kelime? 

(Başı 1 incide) 

tikliıl azmi ve sevgisi; ne menfaatle 
satın alınır, ne de tazyik ve telkinle 
sarsılabilir. İngiltere, Fransa, Alman 
ya ve İtalya hakkında nüfuz mınta
kası sözü ne kadar manasız ve gü
lünç ise Balkanlar hakkında da o ka
dar gülünçtür. 

B alkan milletlerinin değişmez 
bir barış ve çalışma beraber

liği siyasetleri vardır. Kendi menfa
atlerine ve kendi istiklallerine saygı 
gösteren her milleti dost bilirler. 
Her milletle beraber çalışırlar, her
kesle alış veriş ederler. Fakat bu be
raber çalışmada ve alış verişte an
cak ve ancak karşılıklı menfaat pren
sipi hakim olabilir. "Ben senin müş
terinim, onun için sen benim tesi
rim ve inhisarım altında kalacaksın, 
yoksa malını almam hal" şeklinde 
bir tehdit, ancak Balkan milletleri
nin istiklaline karşı bir saygısızlı
ğın ifadesi olabilir. Malımızı alan 
bir milletin bize temin ettiği men
faati, onun malını almak şeklinde 
tamamı tamamına öderiz. Hiç bir ta
raf diğerine ne siyasi, ne de iktısa
~t bakımdan borçlu kalmaz. lktısndi 
ınünasebetlerin sıkılığı, çok tabii e>

lnrak, karşılıklı bir dostluk kayna
ğıdır. Fakat tehdit ve tazyik yoluy
la araya siyasi nüfuz iddiası karış
tırılacak olursa dostluk imkanları 

boş yere sarsılmış olur. 

H er memleket içinde zayıf ruh
lular var: "Aman, dilimizi 

tutalım. Malımızı almazlarsa hali
miz ne olur?" diye düşünürler. Bu 
gibiler kendilerini hasta bilmelidir
ler. Hastalıklarının mahiyeti de istik
lal azimlerinin sarsılması ve yaban
cı bir kuvvetin üstünlüğüne boyun 
eğmek şeklinde kendini belli eder. 
Bu nevi hastalık, eksiden Hiirriyet 
ve itilafta yabancılara karşı aczi, 
düşkünlüğü, köleliği iptidadan ka
bul etmek yolunda gördüğümüz boz
guncu zihniyetin bir tecellisinden 
b~ka bir şey değildir. 

Türk siyasi ve iktısadi fstiklnlin
den fedakarlığı göze aldıracak hiç 
bir iktısadi menfaat tasavvur edile
mez. Türk milleti, İstiklal Harbinde 
tam istiklal namına nasıl bütün var
lığıyle son hadde kadar çarpışmış
sa, siyasi ve iktısadi istiklalimizi teh
dit eden en küçük bir tehlike karşı
sında bu ruhta bir mücadeleyi göze 
almaktan hiçbir zaman vazgeçeme
yiz. Müttefik Balkan milletleri hak
kında da ayni iddiada bulunmakta 
tcreddüdümiiz yoktur. 

Balkanlarda nüfuz mıntakasından 
ve yabancı nüfuz mücadelesinden 
bahsedenler ve Balkanlarda hariçten 
doldurulabilecek her hangi bir nevi 
boşluk görenler hem kendi kendile
rini aldatmış, hem de normal siyasi 
ve iktısndi münasebetlerde kendileri 
için faydalı olabilecek bir dostluğu 
boş yere tehlikeye düşürmüş olur
lar. 

A hmet Emin YALMAN 

işçiler Hakkında 
Bir Tetkik 

Ekonomi Bakanlığı iş dairesi, iş 
kanunu mucibince kurulacak olan iş 
ve işçi bulma teşkilatı hakkında işçi 
çalıştıran resmi, yarı resmi daire 
müesseselerle diğer hususi müessese 
ve fabrikalara bir anket açmıştır. An 
ket, iş kanununun iş ve işçi bulma 
teşkiliıtı hakındaki hükümlerinin tft 
bikine ve memleketimizdeki bilu -
mum işletme ve işçilere ait istatis -
tiklerin tanziminde bir hazırlık va -
zifesini görmektedir. Anketin cevap
ları gelince, derhal tetkike başlana
caktır. Bu neticeye göre bazı yeni 
kararlar alınacaktır. 

BELGRATTA : 

Tenis MaçJarı 
Belgrat, 8 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Zagrepte 3500 kişi muvacehe -
sinde, Yugoslavya ile Çekoslovakya 
arasında çiftler arasında Davis ku
pası tenis maçı yapılmıştır. Hararet
li bir oyundan sonra Çekoslovaklar, 
11 '9, 3/6, 9/ 7 ve 6/ 2 galip gelmiş
lerdir. 

TAN ~ 
9 - 5 - 1938 =-' 

Hatayda 
Yeni Gün 
Kapatıldı 

(Batı 1 incide) 
Türkler , hüktimetin alacağı tedbir

leri heyecanla fakat sükun ve vakar
la beklemektedir. 

Antakya: Anadolu Ajansının hu
sust muhabiri bildiriyor: 

Antakyada çıkan Yenlgün gazete
sinin dünkü Arapça nüshası ile ts
kenderunda çıkan Vahdet gazetesi
nin bir ilavesinde delege Garo ile 
başkonsolosumuzun Ankaradan dön
melerile alakadar olarak idare mc
murlan arasında mühitn değişiklik
ler yapılacavı bildirilmekte idi ve A 
rapça Elurube gazetesi hemen bir 
illıve çıkararak bu haberi tekzip et
mişti. 

Yenlgünün bu sabah çıkan Türk
çe nüshasında umumi af ilan edilece 
vi baş konsolosun beyanatına atfen, 
ve Hasan Cebbare ile kaymakamın 

değişeceği ve nahiye müdürlerinin 
kamilen azledileceği de istihbaratı

na atfen bildirilmesi üzerine, Ycni
gün gazetesi delege Garo tarafından 
kapatılmıştır. 

Delege, Arapça Elurube 
ni de kapatmaktadır. 

Yenigün kapatılmakla 

gazetesi-

beraber 
verdiği haberlerin tekzip edilmeme
si dikkate lAyıktır. 

Yenigünün yerine yarından itiba
ren imtiyazı evvelden alınmış olan 
Hatay Yolu gazetesi çıkacaktır. 

,Nafıada 
Değişiklik 

ve Terfiler 
(Başı 1 incide) 

nıf fen memurlarından Necdet Fın -
dıklı Samsun şu işleri 8 inci şube 33 
üncü kısım fen memurluğuna, Yoz -
gat birinci sınıf mühendisliğine Na
fia müfettişi Besim, Manisa şu işleri 
hesap memurluğuna Bergama su iş
leri ikinci şube mühendisliği hesap 
memuru Mehmet Ali Akdeniz, Ber
gama şu işleri hesap memurluğuna 

Manisa su işleri hesap memuru Ce -
mil Sinop 4 üncü sınıf fen memur -
luğunn Tokat dördlincü sınıf fen me 
murlarından Raşit Bayındır. Diyar
bakır fen memurluğuna Afyon -
Antalya hattı inşaat başmüdürlüğü 

ücretli memurlarından Vecihi Ak -
tekin, Kütahya şoseler dördüncü sı
nıf başmühendisliğine birinci umu -
mi mücfttişlik nafia müşavir mua -
vlni Ziver Akıncı tayin edilmişler ve 
Zonguldak inşaat başmüdürlüğü kii -
tibi Ismail Gürkan, Konya vilayet 
3 üncü sınıf mühendislerinden Niya
zi Kiper, Sıvas - Erzurum hattı in
şaat başmüdürlüğü doktoru Safi 
Gamsız, Bergama su işleri ikinci şu 
be 7 inci kısım mühendislerinden Os 
man Ozkan, Demiryolları inşaat re
is1iği fen memurlarından Hasan Ça
kıroğlu, Bursa yapı işleri mimarı i -
ken Kocaeline naklolunan Münev -
ver Soyer terfi ettirilmişlerdir. 

Yeni Evliya Otomobil . 
Çelebi Tetkikleri Kazaları Hangı 

(Başı 7 ncide) Sebeblerden olur 
terinin üstündeki ıhlamurdain oy-
ma süsler ve içlerine işlenen çi
çekler bir sanat devrinin tam ör
neklerid ir. Burada 48 parça da çi
ni vardır. Bazılannın üstünde bu
lut, bazılarının üstünde de birer 
köşk manzarası yaşatılan bu çini
ler çinicil1k tarihimizde bir mer
hale olarak kabul edilebilirler. 

H ün kar mahfelinden açılan 
bir kapı bizi hünkar kas

rına çıkarıyor. lşte burası yüzle
rimizi kızartacak bir faciadır. Keş
ke hiç çıkmasaydık. Iki tarafı cam
larla kapatılmış olan ve her tara
fı mermerle işlenen bu sofa ve o
nun altındaki katla, istirahat sa
lonunun halleri yürekler acısıdır. 
Burada büyük tayyare bombala
rile tahrip edilmiş bir düşman ka
rargahı manzarası vardır. En alt 
kattan bakılınca gözler yukarı ka
tın tavanından gökyüzüne açılmış 
rahneleri buluyor. Yağmurlu bir 
gündü. Sular kasrın üst katından 
alt katına kadar şakır şakır akı
yor. Bu kasrın mühim bir kısmını 
üstünde tutan kıymetli bir kemer
den sular siizülüyor. Yenicami ke
meri kadar yüksek bir sa
nat ihtişamı taşıyan bu 
kemerip altından tehlikeyi 
göze almadan geçmek müm
kün değildir. Rasrın sofasına ve 
odalarma tavanların kurşunları 
sarkmış ve yıkılmış. Eğer şu gün
lerde tamir edilmezse yarım mil
yonla kurulan bu tarih yadigarı
nın yerinde - çok değil bir se
ne sonra - yeller esecektir. 

Mabedin en feci köşesi, üstünde 
şair Sezainin beş beyitli bir tarih 
kitabesini taşıyan çeşmesidir. 
Çeşmenin kıymetli saçakları yıkıl
mış ve ağaçları sırıtmıştır. Müez
zin diyor ki: 

- Çeşmenin saçaklan Ayasof
yadaki 'üçüncü Ahmet Çeşmesi gi
bi süslü idi. Belediye maili inhi
damdır diye yıktırdı ve haraç, 
mezat sattı. 

• Burası ecnebi seyyahla -
rın uğrağıdır. Beledi.yenin, Evkaf 
ve Müzeler ldarelerinin naza
rı qikkatlerini çekerim. Bu abi
demiz kurtarılsın. 

Mabedin içinden bazı şeyler a
şırılmıştır. Aşırılma tehlikesi gös
teren miizelik eserler de vardır. 

Bunları da başka bir gün görürüz. 

Beynelmilel Kimya 
Kongresi 

Ankara, 8 (TAN) - Romada onun 
cu beynelmilel kimya kongresine 
Türkiye namına talim ve terbiye he 
yeti azasından Avni Refik gidecek -
tir. 

(Başı 7 i ncide> 

rafça tashihine imkan olup olma
dığı ve kazanın tahakkukunda a
lakası baki kalıp kalmadığı her
vakit nazara alınmalıdır. Yoksa 
alelıtlak her kazada karşıya oto
mobil çıkmasaydı müsademe ol
mazdı demek otomobil icat edilme
seydi hiçbir kaza olmazdı demek
ten farklı bir netice hasıl etmez. 

Bu kazaların hepsinde )lazırbk 
tahkikatı elde edilmiye çalışılan a 
daletin temel taşıdır. Bunu yapan
lar şoförle ezilen şahsın hüviyet
lerini, otomobilin numarasını ve 
kaza mahallini gelişi güzel tesbit 
etmekle işin içinden sıyrılamaz
lar. O kazanın ne gıbi şerait altın
da vukun geldiğini öğrenmiye ça
lışarak bunları da bulup çıkarmı
mıya,suçlunun lehindeki delilleri 
de al~yhindekiler gibi ziyaına za-

man bırakmadan tesbit etmiye 
mecburdurlar. Binaenaleyh iki ta
rafta da melekatı akliyeyi boza
cak sarhoşluk gibi bir arızanın 
mevcut olup olmadığını, kazayı 

yapan vnsıtai nakliyede başlı ba
şına o kazayı tevlit edebilecek bir 
kusur bulunup bulunmadığını, iki 
tarafa isnadı miimkün olabilen 
dikkatsizlik veya nizama riayet
sizlikkeyfiyetlerinin neticeye de
recei tesirini, kaza mahallinin to
pografi vaziyetini de tesbit etmek 
ten bir an feragat etmemelidirler. 
Hiç şüphesiz neticenin vahame.ti 
bu kadar külfete değer. 

Bu gibi hadiselerde ehli hibre
nin kanaati de herşeyden ziyade 
adaletintecellisine müessirdir. 

0

BBy
le ince ve mühim bir vazifenin ifa 
sına davet edilenler de mallımat
füruşluğa meydan vermeden ha
disatm şerait ve avamilini -en 
hurda noktalarına kadar- göz ö-
nünde bulundurarak, dava dosya
larını bütün teferruatına kadar 
okuyarak, hatta lüzum görüyor
larsa duruşma esnasında şahitle-

rin ifadelerini dinliyerek, taraflar 
la şahitlere ihtiyaç gördükleri su
alleri sordurarak noktai nazarları
nıtam bir kanaatle bildirmiye, böy
le hadiselerde hatayı masuma is
nadın müsademe fevkinde bir ci
nayet olacağını unutmamalıdır
lar. 

SON 

Elektrik Şirketi 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

İstanbul elektrik şirketinin Belçika
daki umum müdürü Spesial. yanın
da şirketin İstanbul müdürü Delak
rua ve Belçikadan gelen mühendis 
Kleren olduğu halde buraya geldi. 
Umumi müdür, Nafıa Vekili Ali Çe
tinkaya tarafından kabul edildi. 

Maltepede dün yapılan törende geçit resmi 

Başvekil Dün Belgrada Gitti 
. 

B.CelilBayar Dün Gece 
Bayanatta Bulundu 

Başvekil dün gece askeri teftiı ederken 

(B~ı 1 incide) miz Yugoslavyanın çok kıymetli hü-
ciye Vekili ile birlikte vagona çıktı kumet fefi dostumuz M. Stoyadino
ve bu sırada istasyonu dolduran Ü- viçle müteamil usulümüz veçhile 
niversite talebesi ile halk tarafından dünya ahvalini bir kere gözden ge
şiddetle alkışlandı Bu arada 'Oniver- çireccğiz, bu da ziyaretimize ayrıca 
site gençleri namına bir talebe, Baş- bir kıymet vermektedir. 
vekilimize güzel yolculuklar temcn- Daima ahenktar yürüyen siyaseti 
ni etti ve Başvekilimiz kendisine te- mizde memleketlerimizin refah ve 
şekki.irle mukabele etti. saadetini Balkanlarda sulh ve me-

T ren hareket ederken... sai teşrikini ve alelumum komşula-

d 
nmızla dostça geçirmekte görmekle 

Tam saat 22 de hıısusi tren ban o- v • 

r ' yanılmadıgımızı senelerdneberı de-
nun selam havası ve şiddetli alkışlar ed 

1 
kt 

1 
k · k 

arasında hareket ettı. beliğ olarak ispat etmiş bulunmakta 
. [vam ege me e o an va ayı ço 

Başvckilimizc bu seyahatinde Yu- dır. 

g?slavyanın Ankara elç~i B. Acemo- Bu seyahatimiz de giinden güne 
vıç t~ re~~kat ~tmektedır. T~akya ~- kuvvetlenen sarsılmaz Yugoslav
mumı mufettişı general Kazım Dı- ya - Türkiye dostluk ve ittifakının 
r!k te kendil.~rini Edir_ncye kad~r ~e- yeni bir tezahürü olacağını kaydet
lametlemek uzcrc aynı trenle gıtmış- mekle çok bahtiyarım.,, 

tir. Başvekilin Avala ajanıına 
Başvekilin yeni beyanatı beyanatı 

İstanbul, 8 (A.A) - Başvekil Ce- İstanbul, 8 {A.A.) - Başvekil Ce-
lal Bayar Belgrada hareketinden ıaı Bayar, Avala ajansı muhabirini 
evvel Anadolu Ajansına aşağıdaki kabul ederek kendisine şu beyanatta 
beyanatta bulunmuşlardır: bulunmuştur: 

"- Balkanlı şimal müttefikimiz - Müttefik memleketin mümtaz 
Yogoslavyanın bliyük devlet adamı devlet adamı , Başvekil B. Stoyadino 
Başvekil Doktor Stoyadinoviç'in kıy viçin ~'Ok mücamelekarane olan zi
metli hatıraları zihnimizde menkuş yaretini iade etmek maksadile arka
olan ziyaretini iade etmek üzere Ha- daşım Dr. Aras ile Yugoslavyaya git
riciye Vekili Dr. Aras'la beraber bu mekle bilhassa bahtiyarım. 
akşam Belgrada hareket ediyorum. 

Memleketinize, bütün dost ve müt-Dost ve müttefik memlekete Şefi- . .. .. .. 
· At t •· k "" T .. ki . C tefık millete şefım Ataturkun ve bu-mız a ur un ve ur yenın an- .. .. 

dan sevgi ve seliimlannı götürmek t~n Turk ~illetinin dostane ve muh-
benim için cidden büyük bir saadet-1 lısane selamını götürmiye gidiyo-
tir. Yugoslavya tahtının çok değerli rum. . . .. 
naibi Altes Prens Pol'a saygılarımızı Doktor Aras ıle beraber naıbi hu-
sunmak fırsatını bulmaktan çok se- kumet Prens Pol'a tekrimatımızı ar-
viniyorum. 

Memleketlerimizi biribirine bağlı 
yan çok sağlam ve samimi dostluk 
ve ittifak münasebatı içinde inkişaf 
eden siyaset muayyen ve mukarrer 
hattı hareketimizin nişanesidir. Bal 
kan Antantı müttefikimiz Yugos
lavyanın dahil olduğu Küçük Antan 
tın son içtima eden konseyi mukarre 
ratının geçenlerde Ankarada topla
nan Balkan Antantı konseyinin mu-
karrcratına ne derece uyduğu göz ö
nünde tutulacak olursa iki memleke 
tin siyasetlerinin ne kadar hema
henk olduğu bir defa daha görülmüş 
olur. Bu seferki seyahatimiz çok en
teresan ve anlaşma yolunda bir çok 
memleketlerin sarfettikleri faaliyet 
ve taati ettikleri ziyaretler zamanı
na tesadüf ediyor. Tabiatiyle Hari
ciye Veki1imiz1e Bclgratta bulundu
ğumuz müddet zarfında müttefiki-

zcdeceğimizden ve krallığın niyabet 
meclisinin ekselans azaları ile tanışa
cağımızdan dolayı daha şimdiden 

mahzuziyet duymaktayım. 

Şefim Atatürk, ile olan biradera
ne dostluğu Balkan antantımızın bir 
temel taşını teşkil eden, dostluğumu
zun ve ittifaklarımızın esası olan kah 
raman kralın liyakatli varisi kral Pi
yerin memleketine gitmekle ne dere
ce mesut olduğumu size söylememe 
hacet yoktur. 

Sizin vesatetinizle bütün asil Yu
goslav milletine en muhlisane selam 
larımı gönderiyorum.,, 

Başvekilin şehrimizdeki 

tetkikleri 
Başvekil Celal Bayar, refakatinde 

Hariciye Vekili Doktor Aras ve İstan 
l1Ul valisi Muhittin Üstündağ da bu
lunduğu halde, dün şehrimizde bir 

Maltepe Lisesindeki 
Merasim 

(Başı 1 

genç mezun. ordunun kendilerin 
emin olabileceğini, Üzerlerine al 
ları vazifenin icapları üzerinde 
hassas davranacaklarını ve kend 
rine emanet edilen memleket mii 
faası işini, Türkün her devirde 
terdiği büyük liyakatle görecekl 
ni söylemiş ve alkışlanmıştır. 

Bundan sonra Liseyi pek iyi d1 
ce ile bitiren gençlere mükafat J 
rilmiştir. Mükafatların dağıtıfms: 

dan sonra talebe bando ile Malt 
Marşını okumuş ve bunu mütea 
resimgcçit yapılmıştır. Maltepe ti 
besi, İstanbul Komutanının önün 
talim adımı ile geçmiş ve alkışl 
mıştır. 

Mükafat alan talebeye mükiıf nt 
larak saat ve kitaplar verilmiş~ 
mükafatları veren Korgeneral ıJ 

Bıyıkday, kendilerini tebrik et 
daha büyük muvaffakıyetler teJl'I 

ni etmiştir. 1 
Geçit resminden sonra talebe t 

fından muhtelif spor gösterileri 
pılmı~tır. Talebe yaptığı spor ve 1 
nastil~ har~etlerinde büyük bir 
vnffakıyet göstermiş ve çok beğE? 
miş ve alkışlanmıştır. 

w 

Bir talebe nutuk 

Bu merasim bittikten sonra dn' 

lilere, hazırlanan büfede çay ve r 
ta verilmiş ve toplantı samimi 

hava içerisinde bitirilmiştir. 

gezinti yapmıştır Bu gezinti esna 
da, vali, kendisine Prostun imar 
nına dahil bütün esaslar üzerinde 
zahat vermiş ve Başvekil birçok il 
talar üzerinde durarak malıimat 
mıştır. Daimi scrgı binası işinin 
bu arada halledHdiği anlPşılmıı~ 
dır. Bu gezintile,. sırasında BaŞ\'e 

Büyükdereye kadar giderek bir 1 

hava tenezzühü V&pmıştır. 

Türk gazetecileri Belgratl~ 

Belgrat, 8 (A.A ) - Buraya gc~ 

olan Türk gazetecılerinden miif 
kep bir grup, dün şereflerine spt! 
Krali'dc matbuat bürosu tarafı11C 
verilen öğle ziyafetinde hazır bl.ll 
muşlardır. 

Bu ziyafette Avala ajansı müd1 

B. Yovanoviç ile Yugoslav matbıl' 
1 

nın birçok mümessillerı hazır bil• 
muşlardır. 

Ziyafetten sonra Türk gazetecl1 

"Muhtelif asırlarda İtalyan por 
sergisini,, ziyaret e:tmişlerdir. 



9 - 5 - 1938 TAN 11 =-=== 
HAKiKi ÇAM KOKULU 

VEN US KOLONYASI 
Cl~ERLERI ZAYIF ve SiNiRLERi BOZUK OLANLARIN 'KALBiNE FERAHLIK VERiR ve GÖNLÜNÜ ~ÇAR 

Bilhuaa masaj ve banyo için pyanı tavıiyedir. 10 gram çam kokulu VENOS kolonyası banyonuzu mükemmelen ta'tir eder. Cildinizi mia kokutur ve süzellettirir. 
Tanınmış Eczane, Itriyat ve Tuhafiye mağazalarında satılır. Nurettin Evllyazade Ecza, alit ve Itriyat deposu - lstanbul 

- Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llCinları 

l - Tahmm edılen bedeli 14850 lira olan 5500 metre elbiselik ku
Jnaş 10 Mayıs 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11.5 da kapalı zarf 
Usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1113 lira 75 kuruş olup şartnamesi parasız 
olarak komisyondan hergün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç bellf gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz 

Jnukabilinde vermeleri. (2317) 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Beşiktaf Yıl

dızda bulunan Teknik Okulu Tedrisat binasında yapılacak tadilata müte
allik inşaattır. 

2 - Keşif bedeli 10369 lira 43 kuruştur. Eksil~eden iki saat evveline 
kadar okuldan alınacak irsaliye ile Yüksek Mühendis Mektebi muhase
besine yatırılacak olan ilk teminat 777 lira 71 kuruştur. 

3 - Metraj. keşif hülasası plan ve projE:ler fenni şartname Eksiltme 
oartnamesi ve teferruatı okulda görülebilir. 

4 - Eksiltme 10.5.938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Gümüş

suyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeciliğinde toplanacak olan 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

HiÇ 
lhtiyarlamıyan 

Bir Kadının Sırrı 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveli-
ne kadar Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanan k~mlsyon Bu Bayan 25 mi? 
başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Postada vakı olacak 
gecikmeler kabuı edilmez. -,, Yoksa 40 yaıında mı? 

6 - Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az 
"10,000,. lira tutarında Betonarme bina inşaatı yaptığına dair müteahhit
lik vesikası ve cari sene Ticaret Odası belgeleri bulunmak lazımdır. . " 

M. M. V. Hava Müsteıarhğından: 
Hava müsteşarlığın göstereceği yerde çalıştırılmak üzere 210-165 

lira ücretle bir mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağıda yazılı evraklarile 
Ankarada M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlığına. İstanbulda Hava Aktar -
ma Anhan Mudiirlüğüne müracaat etmeleri. Talip fazla çıktığı takdirde 
müsabaka imtih&nına tabi tutulacakları ilan olunur. 

1 - Ttirk olmak, 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer Vekaletlerle ilgisi olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamak. 
5 - Sağlık dunımu yerinde olmak. 
6-- Hüsnü hirmet ve 'hüsnühal vesikalarını hamil bulunmak. 
7 - Üç adet vesika fotoğrafı. (2506) 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
hanı olan diğer alacaklıların bu gay
ri menkul ile temin edilmiş alacakla
rın alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak suretile en çok artıranlara i-
hale edilir. Böyle bir bedel elde edil
mesi satış talebi dü,er. 

3 - Artırma bedeli peşindir. Artır 

mıya iştirak için yukarda yazılı kıy

metin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçe
si veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiçbir buruşuğu ve hiçbir izi yoktur. 
Açık, yumuşak ve bir genç kız gibi 
kusursuz bir cilt. Adeta bir harika, 
fakat, bunun da fenni bir izahı var
dır. Viyana Universitesi profesörü 
doktor Stejskal'in şayanı hayret keş
fi olan ve "BIOCEL,, tabir edilen 
kıymettar cilt unsuru, her yumuşak 
ve buruşuksuz cilt için elzem tabii ve 
ihya edici bir cevherdir ki şimdi; 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde .mevcuttur. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir. Her 
sabah daha genç olarak uyanırsınız. 
Bütün buru~'Ukluklar ve ~iz,giler ta
mamen sflinmlı ve kaybolmuftur. 
Gündüz için, cilt unsuru olan (yağ
sız) beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullanıntz. Cildinizi terü taze 
tutar ve beyazlatır, siyah noktalan 
ve gayrisaf maddelerini eritir. On 
yaş daha gençleşiniz ve daha genç 
kalınız. Yüzünüzün zayıflamış ada· 
lelerine nihayet veriniz ve bu çirkin 
tenden kurtularak yanaklarınıza 
gençliğinizin tazelijini veriniz. 

BAYANLARIN 
Nazarı dikkatine: 

4 - Gayri menkul kendisine ihale Satm aldığınız Tokalon kremi va-
olunan kimse derhal veya verilen zolarının büyük bir kıymeti vardır. 
mühlet içinde parayı venneae ihale Onlan bayiinize iade ettijinizde be
fesholunarak kendilerinden evvel en heri için 5 kuruş alacak, ayni zaman

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Osmanlı Bankasının Galata idarei 
merkeziyesile Yenicami ve Beyoğlu 
şubeleri gişeleri ve kiralık kasa da
ireleri 16 Mayıs 1938 Pazartesi gü
nünden itibaren iş'an fıhire kadar 
aşağıda yazılı saatlerde açık buluna
caktır. 

Üsküdarda icra memurluğundan Üs
küdarda Atlama t3şında 4 No. da bak 
kal Şevket Bayraktara borçlu Üskü
darda Altunizade Rauf paşa sokak 1 
No. da Eyübün muhaddesatı mülk 
zemini haremeyin Yuvaz vakıfı vak
fından Üsküdarda Altunizade mahal
lesinde eski Rauf bey yeni Rauf pa
ta sokağında eski 1,1,l,yenil,l,l, kapı 
sayılL tarütleri Şükriye veresesi bağ 
ve Yağlıkçı Ayazmasına mürur eden 
tarih ve Menemenli Mustafa paşa

nın zevcesi vereseleri Bagi ve Ragıp 
paşa sokağı ile mahdut tasarruf ka
nununun neşrinden evvel muhaddes 
fazla bahçesi müstemil ve tamamı 
4920 lira kıymeti muhammenesi, 
borçlu hissesi 2460 liradır, iki bin 
dört yiız altmış liradır. İki bap hane
nin zemini ebniyesinin borçlu Eyübe 
ait nısıf hissesinin umumi şart daire
•inde açık artırma ile satılmasına ka
rar verilmiştir. 

da kıymettar mükifatlan bulunan 
yüksek teklifte bulunan kimseye ar- Tokalon milsabakaaına iıtirak hak- Galata ldarei Merkeziyesile Bey-
zetmiş olduğu bedelle almıya razı o- kını veren bir bilet takdim edecek- oğlu Şubesi: 

1 - Işbu gayrimenkulün artırma ka 

rarnamesi 16-5-938 tarihinden itiba
ren 937 /7218 dosya ile Usküdar icra 
dairesinin muayyen No. sında herke

•in görebilmesi ıçln açıktır. İlanda 

Yazılı olanlardan fazla malumat al-

lursa, ona razı olmazsa veya bulun-
mazsa hemen 15 gün müddetle artır- tir Adi günlerde gişe saatleri: , 
mıya çıkarılıp en çok artırana ihale İstanbul üçüncü icra dairesi 936 / Saat 9 dan 12 ye kadar, 13,30 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve 579 No. h dosya: Mahcuz ve satılma- dan l5,30 a kadar. 
geçen günler için yüzde 5 ten hesap sı mukarrer takriben 50 kiloluk 10 Cumartesi ıilnleri: 
olunacak faiz ve diğer masraflar bük torba bakalit tozu ile 7500 adet Fu- Saat 9 dan 11.30 a kadar. 
me hacet kalmaksızın memuriyeti- .-ıbl ve 100 adet elektrik zili ve tak- Kiralık Kasa Daireleri Saatleri: 
mizce alıcıdan tahsil olunur. riben 600 metre muhtelif kalınlıkta Adi günlerde: 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla di- kurşun telinin ilk artırması 11-5-4J38 Saat 9 dan 12 ye kadar. 
• Ü k h kk tarihine müsadü çarşamba günü 9 Saat 13,30 dan 17 ye kadar. 

ğer alacaklıların v.e irt a .. a . ı sa- dan 11 e kadar ve muhammen kıyme 
hiplerinin gayri menkul uzenndeki tinin yüzde 75 i bulmadığı takdirde Cumartesi günleri: 
haklarının hususile faiz ve masraf ikinci artırması 13-5-938 tarihine Saat 9dan 12,30 a kadar. 

lrlak istiyenler işbu şartnameyi 937/ dahil olan iddialarına gayri menkul müsadif cuma günü ayni saatte Ga- Yenicami Şubesi: 
7218 ile memuriyetimize müra~t •üzerindeki haklarının ilan tarihin - !atada Bahtiyar hanında beşinci kat- Adi günlerde gişe saatleri: 
et la Saat 9 dan 15,30 a kadar. rnelidir. den itibaren 20 gün içinde evrakı ta yapı cağından talip olanlann mez 

2 - Gayri me!lkul 16 haziran 938 niüsbitelerile birJikte memuriyetimi- kur gün ve saatte mahallinde hazır 
l>etŞembe günü saat 16 da Üsküdar- ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde bulunacak memura müracaatları i
da Şerifbey çeşmesi sokağında 16 No. hakları tapu sicilli ile sabit olmadık- lAn olunur. (7588) 

Cumartesi günlt-ri: 
Saat 9 dan 11.30 a kadar. 
Kiralık Kasa Daireleri Saatleri: 
Adi günlerde: 
Saat 9 dan 17 ye kadar. 

h adliye binasında Üsküdar İcra me- ça satı§ bedelinin paylaşmasından ha -1-s-ta_n_b_u_l_iı_'ç_ü_n_c_ü_i_c-ra_d_a-ir-e-si-9-36-/ 
Jnurluğu odasında üç defa bağırıldık riç kalırlar. 580 No. lı dosyası: Mahcuz ve satıl-
t~ıı sonra en çok artırana ihale edi- 6 _ Alıcı artırma bedeli haricin- ması mukarrer tt4kriben 100 kilo sık- Cumartesi günleri: 
lır. Ancak artırma bedeli muham- de olarak ihale karar pullarını tapu letinde 13 torba bakalit toıu ile muh- Saat 9 dan 12,30 a kadar. 
inen kıymetin yüzde 75 ni bulmaz ve ferağ harcını ve 20 senelik taviz be- ıtelif cins ve boyda 32 iki adet avize ve 

Kimyager Muavini 
Ya satış istiyenin alacağına rüçhanı delini vermiye mecburdur. Gayri bakalit tozu ·ne levazımat imaline 
olan diğer alacaklılar bulunursa be- menkulün nefsinden doğan mütera- mahsus iki presin ilk artırması 14-5-
d~l bunların o gayri menkul ile te- kim. ~ergi~~r tanzifat v~ ten~iriye ve 938 tarihine müsadü cumartesi günü 
ının edilmiş olacaklarını mecmuun- tcllalıye rusumu vakıf ıcaresı borçlu- saat 12 den 13 e kadar ve muham- Anadolu Çimentoları 
dan fazla çıkma~ en çok artıranın ya aittir. men kıymetinin % 75 i bulunmadı- Türk Anonim Şirketinden : 
taahhüdu baki kalmak üzere artıra- 7 - Gösterilen günde artırmıya ğı takdirde ikinci artırmanın da 21 Kartaldaki Çimento fabrika-
~a 15 gtin daha temdit edilerek 1 iştirak edenler artırma şartnamesini 5-938 tarihine müsadif cumartesi gü- mızda istihdam edilmek üzere 
e~uz 938 cuma tarihinde cuma okumuş, lüzumlu malumatı almış ve nü ayni saatte Galatada Voyvoda askerliğini yapmıf faal ve genç 

iünü saat 16 da Üsküdarda İhsani- bunları tamamen kabul etmiş ad ve caddesinde 45 numaralı mağasmda bir kimyager muavini alınacak-
~ede Şerifbey çeşmesi sokağında 16 itibar olunur. Yukarda gösterilen yapılacağından talip olanların mez- tır. Talip olanların vesikalarile 

1 °· lı adliye binasında icra memur- gayri menkul işbu ilan ve gösterilen kur gün ve saatte mahallinde hazır birlikte sabahlan fabrikaya mü-
~ ~asında yapılacak artırmada artırma şartnamesi dairesinde satıla- bulunacak memura müracaatlan i- ••••• racaatları. 

eU satıı istiyenin alacajma rilç- cajı ilin olunur, l8n olunur. (7589) • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uanları 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : • 
Pulathane ve İzmirdeki Tütün depolan in§aatını kontrol etmek fizere 

iki mimar veya mühendisin müsait şeraitle istihd•mına lüzum görül .. 
müştür. Talip olanların inşaat şubesine müracaat ederek ehliyet ve hüvl-. 
yetlerini müş'ir sesaiki tevdi etmeleri. (2518) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli ı 7920 lira olan 16.000 adet kayın ağ'ac' 18-5-938 

çarşamba günü saat 15,15 te kapalı zarf \lSUlü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir ve Eskişehirde idare mağa .. 
zalanndan dağıtılmaktadır. (2528) 

lıtanbul inhisarlar Baımiidürlüğünden: 
Hükmü Mayıs 1938 sonunda bitecek olan Müskirat satıcılarının ruhsat 

tezkerelerinin yenileme muamelesine 16/5/1938 tarihınde başlanarak 6/ 
6/1938 Pazartesi: akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini 
tecdit etmek isteyen satıcıların, tAyin olunan günlerde eski tezkere ve kon 
turatlarıyle beraber birer de fotograflarını alarak Kabataştaki İnhisarlar 
Başnıüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7 Haziran 1938 tarihinden sonra 
tezkerelerini yenilemiyerek İçki satanlar hakkında kanuni takibat yapıla
cağı ilan olunur. (2595) 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri milcerrep bir ~U'. 



' 61--- Methur ___ , 

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 yanm bar 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOOLU-lSTANBUL 

,. IZMIR PAMUK MENSUCATI 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otecleoberi sağlamlığile tammmş ve halkımızın rağbetini 
kazarunış olan mannılitımız 

KABOT BEZLERiNiN 

CONTINANTAL 

PORT AT1F ve ST ANDARD 
YAZI MAKiNELERi 

28, 38, 46, 51, 65 ve 80 Sm. 
kadar geniş kağıdı alan en son 
modeller gelmiştir. 

Genel deposu: 

Abraham Homt tain ve Şki 
Galipdede caddesi 57 

Beyoğlu. Telefon: 40776 • 

Taklit hiç bir zaman 

ayni olamaz. 

Taklit benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 

bu itibarla en üstün 

kremdir 

1 9 3 8 Modeli 

NORGE 
BUZ DOLAPLARI 

Evinize taze hayat, tam bir sıhhat ve neıe verecektir. 

N o R G E 
BUZ DOLAPLARI 

En az cereyan sarfeden, en çabul( buz yapan, en kullanııh dolaplardır. 

N ORG E 
BUZ DOLAPLARI 1 

nı 

.Görmeden kat'iyyen karar vermeyiniz. , 

N ORG E 
BUZ DOLAPLARI 

Rollatör kompresörlerile mücehhezdir. 

ROLLATOR 
Eskimek, bozulmak nedir bilmiyen bir kuvvet kaynağıdır. 

NORGE'u MUHAKKAK GÖRÜP TEDKIK EDiNiZ. 

Elektron Türk Anonim Sirketi ~ Elektrofen Türk Anonim Sirketi 
Galata, Voyvoda caddesi No. 58 • 62 1 Ankara, Anafartalar caddesi No. 1 O 

Posta kutusu 1144, Tel. 41460 w Posta kutusu 199, Tel. 1287 

YE llLi MALL.All 
PA:ZARLARI MllA 

BUl.A,AKllH 

REKTA 

REKTA 

REKTA 

REKTA 

REKTA 
PAT 1 

İç ve dıt basur memelerin

de, basur memelerinin her 
türlü iltihablarmda, cera

hatlenmit fiatüllerde, kana
yan basur memelerinin te
davisinde daima muvaffa-

kiyetle 

SIFA TEMiN EDER. ' ~ 

Çotıımo kudreıımiı oıolıyor; 
elimııden hiçbir temiz it çıkmıyor ve 
h•'l•Y bızde holllılık, ~" dolluruyor. 

lıte bu rada 

VALi DOL İ nıuuaım ı "u yerı ı ırı 

Son tenzilatlı fiyatlan &f&iıda gösterilmitlir: 1111•-----sigara tiryakilerine müide ' Onu bır kere ıecrGbe edınız. Kendinizde yeni 
bır çolıımo zevlunın uyondı~mı g6r9'ekl!nıı. 4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 717 Kr. 

4 ,. " ,. 75 ,. n ., ., 655 
5 ,. " Değirmenli 90 " " .. " 832 .. 
5 n " n 85 " ,. ,. ,. 798 
8 " .. Geyikli 85 .. " " " 800 •• 
8 .. " " 75 " " " .. 730 " 
9 " .. Tayyareli 85 " n •• " 732 
9 u " " 75 " ,. n 610 

11 ., ,. Köpekli 85 " ,. ., ·:, 722 : 
1 - Satışımız lzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukanda 

ki satış fiyatlarımız asgari b ir balya içındir. Ambalaj masarifi mliş. 
tcriye aittir. 3 - Yukarrdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek su. 
retile fabrikada teslim asgari olarak bir top satışyapılrr. 4 - lstanbuJ 
satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numaradadır 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: .. !!!!!!!!~ 
Sahibi ve umumi Defriyaıı idare eden: Ahmet Emin Y AL.l\IAN 

Gazetecilik ve Nevtyat Tlrlı Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaam 

ESKi HA YDEN, YENi 

BAKER 
mağazalarını ı 

ziyaret ediniz. Emsali arasında 

en mükemmel olan bu mağaza- 1 
da muhtelif mobilyaların en zen- ı 
gin çeşitlerini bulacaksınız. SA

LON, YEMEK ve YATAK TA-

KIMLARINI her yerden iyi ve 

ucuz fiyatlarla tedarik edebilir
siniz. 

Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, P rid in, ı 
Amonyak gibi tütündeki zararlı maddelerini süzen 

:Jft9M 
Sıhhi 

ağızlıkları A vnıpadan gel mittir. 
10 adet ilacı ile beraber 150 kr. 
Satıt yeri: Pi PO PAZARI Sultanhamam 

lzmlr : Kemeraltı, Mazhar Ongör - Borsa : Uzunça.rşı saatçi Nureddin 
\nkara: Tütüncü Ali Tümen, Ta.şhan - Zonguldak: Saatçi Osman Gurdal 
Tr11bzon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Hacı Halil, Yağ C'JI· 

- mii :. Samsun: Ekrem Hamdi Tamtürk - Eskişehir Şifa eczanes_.. 

VALIDOL damla, tab!et w hop 
holınde her eczanede bulunur. 

Satıhk Makine 
Transmlsyonları 

Ku1Janı1mıs 6 santim kalınh -
ğ'ında makine transmisyon, şaft, 

kasnak ve :vataklan ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbaasına mO
racaat edini7~ 


