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5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: '.AHMET EMiN YALMAN 

Fransada Kabine Kuruldu 

B. Besarya, Çok Alkışlanan Bir 
Nutukla Tahassüslerini ifade Etti 

B. Nikola Besarya, Jünkii ziya/ette lıollllfllyor 

Balkanlı misafirlerimiz, evvelki 
geceyi Yalovada .. O~el Termal'de ge
çirmişlerdir. Du~ku sayım.ızda bah
settiğimiz samimı ve neşelı suvare 
gece ikiye kadar sürmüştür. 
~.,Sabah misafirlerimiz kalkmca or

ll 

talığı güneşli bulmuşlar ve sevivn
mişlerdir. On bire kadar tesisatı gez
mek, etraftaki tepelere tırmanmak. 
dağ çiçeği toplamakla vakit geçmif
tir. 

(.DeNtm 1 incide) 

Kaldılar 

Viyana, 10 (Hususi) - Bugün bü
tün Avusturya ve Almanyada plebi
sit yapılmıştır. Müntehiplerin yüzde 
60 ı öğleye kadar reylerini vermiş
lerdir. Almanyaya hemhudut olan 
ecnebi memleketlerden birçok Al
man ve Avusturyalı hususi trenler
le reylerini kullanmak üzere Alman
yaya gelmişlerdir. 

Viyanada Başpiskopos kardinal ln
nitzer, "evet,, işaretini taşıyan rey 
puslasını sandığa atmış ve Alman 
sel!mı yaparak belediye dairesinden 
alkışlar arasında ayrılmıştır. 

Gece saat 21 de Kontzethan'da bir 
toplantı yapılmış, burada Burkel 
plebisitin neticesini radyo ile B. Hit
lere bildirmiştir. 
Yapılan tasniflere göre, 23 rey mm 

takasının muvakkat neticeleri şöyle
dir: 

Rey i~ kaydedilenler: 6.775.343, 
Rey verenler: 6.7489.326, Evet di
yenler: 6.671.953, Hayır diyenler: 
65.908, Evet diyenlerin nisbeti: Yüz
de 99.2 dir. 

Berlin, 10 (A.A.) - Gece yansını 
45 geçe verilen neticeler: Dördüncü 
daire (Portsdam) da, 1.082.736 evet. 
9345 hayır. 22 inci daire (Duseldorf) 
1.530.283 evet, 4471 hayır, 25 inci da-

(Devamı 8 incide) 
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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki bGyük ciltlik eser her e•de bulunması li· 

zım bir kütüphanedir. Çocuiwıuzu bundan mab· 
rum bırakmaymn. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN MathaH1 

TUR KiYE MISIR 
Mısır Kralı Hariciye 
Vekilimizi Kabul Etti 
Dr. Rüştü Aras, Öğle Yemeğini Kral Maieste 

Olarak Yedi. Mısır Faruk'un Davetlisi 

teleri lnkılabımızdan 

Gaze

Bahsediyorlar 

M ajnte F arulr 

Hayranlıkla 
Kahire, 10 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüş 

tü Aras, bu sabah ehramları gezmiş 
ve bu civarda yapılmakta olan haf
riyatı tetkik etmiştir. 

Dr. Rüştü Aras, bugün saat 12.30 
da Majeste kral Faruk tarafından 

kabul edilmiştir. 
Har,.iciye Vekilimiz saraya gelir

ken saray civarında birikmiş olan 
kalabalık bir halk kütlesi tarafından 
"Yaşasın Türkiye, Yaşasın Atatürk" 
avazeleri içinde içten tezahüratla al
kışlanmış ve saray kapısında başta 
Majeste Kral FaruğÜn başmabeyin
cisi ve saray erkanı tarafından kar
şılanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz öğle yemeğini 
Kral Faruğun davetlisi olarak saray
da yemiş ve yemekte Başvekil ve 
Dışişleri Bakanı ile kralın hususi 
kabine şefi Ali Mahir Paşa hazır bu
lunmuştur. 

Sarayda verilen ziyafet çok sa
mimi bir surette geçmiştir. Yemek
ten sonra doktor Aras sarayı gezmiş 
ve bu esnada kendisine bizzat kral 
izahat vermişlerdir. Heyet saraydan 

(Devamı l O uncuda) 

Milli Küme Maçları 

Güneş Takımı,Beşiktaşı 
Dün 1 - O Ma2'lôo Etti 

• 

LMaçm ve diier apor haherlerinin tafaillb 8 ncı .. ~ . 
7• aınızda J 
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No. 26 Yaıan : M. SIFIR 

, Köprülü Hanındaki 
Hürriyet ve itilaf 
Casus Şebekesi 

Mehmet Ali Bey Benetle ko-
nuştuktan sonra koşa koşa 

arkadaşlarını buldu ve Benetin is
tihbarat teşkilatı. hakkındaki ar • 
zulannı anlattı. 

O akşam bu iş için bir toplantı 
yapıldı. İstihbarat teşkilatına dair 
müzakerelere girişildi. 

Bu aralık İstanbul polis mektebi 
müdürü G., miralay Sadığı gömıi
ye geldi. Şu haberi getirdi; 

- Kapiten (Benet) beni buraya 
gönderdi. (Benet) istihbar teşkilatı 
hakkındaki arzularını Mehmet Ali 
beye bildirmiştir. Bu teşkilatın bi
ran evvel yapılmasını hepinize dost 
ça tavsiye ediyor. 

Benetin böyle aynca da haber 
göndermesi, Hürriyet ve İtilafı şev 
ke getirdi. Teşkilat hemen o akşam 
meydana getirildi. 

Varılan karar şu idi. Fırka mer
kezinde istiraha lt'leırlle uğraşmak .. -· - . - - -
§lna Mehmet Ali Bey geçecekti. A-
ia Sıfati ile pohs ılrifidUrü Tahsin, 
muavini Kemal. polis siyasi kısmı 
sabık müdürlerinden Şeref, Kadı -
köylü Radi, polis mektebi müdürü 
G. bulunacaktı. Eski emniyet şube 
müdürlerinden İspartalı Kemalin 
idaresi altında ayrıca faal bir is
tihbarat heyeti meydana getirile
:ek, bu heyet hariçte çalışacakların 
aldığı haberleri bu komisyona gön
derecek, kol)lisyon da İngiliz ma -
kamlarına bildirilmiye layık hava
disleri ayınp Mehmet Alinin vasıta 
sile siyası mümessile gönderecekti. 

E rtesi gün, Sirkecide Köprülü 
hanında bir daire kiralandı. 

~~~ 
u,._.L,.;» 

c.~_:,l.Po}>I 

- Bütün bunlar yirmi dört sa
atte temin olunacak ... 

Ertesi sabah, yeni şebekeye yar
dım için Kapitcn (Benet) tarafın
dan tanınmış İngiliz casuslarından 
Değirmendereli K. M., Üsküdarlı 
terzi M. Kasımpaşalı Kolbaşı İ. den 
mürekkep bir grup gönderildi. Der
hal işe başlandı. Öğleden sonra da 
polis müdüriyeti tarafından da dört 
sivil memur yardımcı olarak gön
derildi. Bunlar da İspartalı Kemal 
:tarafından verilen direktiflerle ö
teyeberiye dağıldılar. Kapiten (Be 
net) ile polis müdürü Tahsinin yar
dunlan hiyanet şebekesine biraz 
can vermişti. 

H akikaten yirmi dört saat için 
de Mehmet Ali vadini tut

muştu. İdarehanede çalışacak me
murların maaşlarından başka, dı

şarda kullanılacak memurlar için 
imdilik ayda .,b.iıı · v ·· nlük 

lira a»:ıl~ rwı;ır~ IN[as:yıın 
gönderildiğini bildirdi ve maaşlar 
için lazımgelen bordronun aybaşın
dan evvel yapılarak gönderilmesi
ne lüzum gösterdi. 
fspartalı Kemalin içi biraz rahat 

etti. Fırka, yalan söyleyip kendisi
ni aldatacak ve ay başında aleme 
rer.il ve rüsvay edecek değildi ya ... 

. He~n memur arnmıya başladı. 

Memurlara elli§er lira maaş vere -
cekti. Polis müdürü Tahsin ile mu
avini Kemalin yardımları sa~esin
de iki gün içinde yirmi istihbarat 
memuru bulundu ve vazife başına 
gönderildi. Hafta sonunda kadro ta 
mamlandı. 

İspartalı Kemal ateş gibi kırk 
memurun funiri oldu. Artık her 
akşam fırkadaki istihbarat komis
yonuna zarflar dolusu raporlar gön 
deriliyordu. "Hususi zabıta,, tam 
kadrosile etrafa hiyanet ağlarını 

kurmuştu, tutulacak ve takılacak 

saf dilleri bekliyordu. 
Biz bu idarehaneye alınan kırk 

memurdan hiç çekinmiyorduk. Çün 
kü bunlardan yirmi ikisi polis mü-

T /\ N 

BELEDİYEDE : 

Kahve ve Gazino 
lar için Yeni 
Bir Talimatname 

Belediye kahvehane, çayhane, ga
zino ve birahaneler hakkında hazi
ran başından itibaren tatbik edil -
mek üzere bir talimatname hazİrla
mıştır. 

Şehir meclisine verilen bu tali -
matnameye göre, bu kabtl dükkan
lar kagir binalarda zeminleri parke, 
karosimen mozayık veya ksiloit gibi 
bir madde ile döşeli olacak ve zemi
nin münasip bir yerinde bir ucu la
ğıma bağlı sifonlu ve iskaralı bir de
lik bulunacaktır. 

Masalar, iskemleler, kanapeler da
imi bir temizlik içinde ve masaların 
Üzerleri mermer, cam, mozayık ve -
yahut temiz örtülerle örtülmüş ola
caktır. 

Peyke, kanape ve sandalyaların 

düz ve cilalı tahtadan olması üzeri 
maroken veya maroken taklidi ko
lay temizlenir bir madde ile örtill-
müş bulunması şarttır. 

Lüks kahve ve çayhanelerle pas
tahane ve birahaneer ve gazinolar 
mefruşata ait bu kayıtlara tabi de
ğildir. Kahve, çay pişirilen veya iç
ki ve meze hazırlanan yerlerin ze
mini ve bir buçuk metreye kadar du 
varları her vakit yıkanabilecek şe

kilde su geçmez bir maddeden yapı
lacak, tezgahın üzeri de mermer, 
cam veya mozayık kaplı olacaktır. 

Kirli kaplar akar şehir suyu ile 
yıkanacak, yıkanmış kap ve fincan 
ve bardaklar her tarafı kapalı maz
but camekanlar içinde bulundurula
caktır. 

Çatlak, kırık fincan, bardak, ta -
bak kullanılması ve bu dükkanların 
içinde berber bulundurulması ya -
saktır. Ayakkabı boyacılan da bu 
kabil yerlere girip çıkamıyacaklar -
dır. Artık meze ile · kil r derha.lka.
dö ülecektlr. 

Plôiların Tarifeleri 
Belediye, mevsimin yaklaşması 

dolayısile plajlar için yeni tarifeler 
tespitine başlamıştır. Bu arada Flor 
ya plajı tarifelerinde de ucuzluk te
min edilmiştir. Bu sene, pazardan 
başka günler plajlara, bir kabine için 
bir kişiden 20, iki kişiden 30 ve üç 
kişiden kırk kuruş alınacak, pazar 
günleri de bu fiyatlar 30, 45 ve 60 
kuruşa çıkarılacaktır. 

dürü Tahsin ile muavininin adam
ları idi. Bunların casusluk ve hat
ta polislik ile değil, okuyup yazma 
ile bile alakaları yoktu. Diğerlerine 
gelince bunlar da fırka mensupla • 
rındnn bir kısmının oğullarından, 
adamlarından, ibaretti. İstihbarat 
memurluğunu Sirkeci kahvelerin -
de, Galata meyhanelerinde, Beyoğ· 
lu birahanelerinde adam dinlemek
ten ibaret sanan kimselerdi.. Hiç 
kimseye zarar gelemezdi. 

Sözün kısası; toplanan kırk adam 
dan bir adam bile çıkamazdı. 

(Devamı var) 

MÜTEFERRIK : 

Hataylılar 
Antakgaga 
Gidiyorlar 

Hatay intihabatı için Türkiyede 
bulunan Hataylılar, Antakya ve ls
kenderuna gitmiye başlamışlardır. 

Geçen hafta içinde 300 kadar Ha
taylı iki kafile halinde Antakyaya 
gitmişlerdir. Bunlar reylerini kullan 
dıktan sonra tekrar memleketimize 
döneceklerdir. 

Şiıli Halkevindeki 
Toplantı 

Şişli Halkevinde birkaç haftadan
beri devam eden dissiplin münakaşa
sına dün de devam olunmuştur. Dün
kü konuşmada sosyal hayatın k~rak
ter üzerindeki tesirleri, dissiplin için 
müeyyedeler, mükafat ve mücazat 
meseleleri üzerinde görüşülmüş ve 
münakaşalara tanınmış terbiyeciler 
iştirak etmişlerdir. 

Avusturyah Eski 
Muharipler 

Y.akında memleketimize Avustur
yalı eski muhariplerden mürekkep 
bir heyet gelecektir. Heyet Çanakka
lede ölen Avusturyalıların mezarla
rını ziyaret edecektir. 

__ ,_ __ _ 
Bir Yılda Nekadar 
Yaş Meyva Yenmiş ? 

Belediye bir yıl içinde şehrimizde 
istihlak edilen ya~ meyva hakkında 
bir istatistik yapmıştır. Bu istatisti
ğe göre, geçen 937 yılında şehrimiz
de 3.488.750 kilo elma, 512.672 kilo 
kış armudu, 2.591.090 kilo ayva, 
492.670 kilo nar, 1.372.770 kilo kes
tane, 235.340 kilo ceviz, 52.150 kilo 
muşmula, 3.219.010 tane mandalin 
ve 29.218.696 tane portakal, 51.630 
kilo muz satılmıştır. 

Toptan meyva fiyatları 936 ve 937 
yılları arasında esaslı hiçbir fark gö
rülmemiştir. 

İçi birçok bölmelerle muhtelif kı
sımlara ayrıldı. Çeşit çeşit döşeme 

takımları, yazihaneler, sandalye -
ler alındı. Her taraf döşendi, dayan 
dı. Dairenin kap)sı üzerine de (Hu
susi Türk zabıta idarehanesi) Iev -
hası basit bir törenle takıldı. Kafı
veler, şerbetler içildi, muvaffakı -
yet duaları da edildi. Ispartalı Ke
mal müdüriyet masasına geçti: Sa
bık maliye mümeyizlerinden ve ko 
yu iülafçılardan meşhur kör R. baş 
katip, Kadırgalı H. pehlivan Kadri, 
sakallı Cemil kısım amiri oldular. 
Fırka merkezinde bulunan birkaç iş 

AMERiKAN ICIZ KOLLEJINDE DÜNKÜ MÜSAMERE: 

. aiz de katiplik için geldiler. 
Fırka merkezinde ve Köprülü 

hanında kurulan casusluk şebekesi
nin esas kadrosunu bunlar teşkil 
ediyordu. Sıra, hariçte çalışacak ve 
asıı casus rolünü görecek küçük 
memurlara gelince teşkilatçılar du 
rakladılar. Öyle ya, hariçte kim
ler çalışıp casusluk edecekti. Ve 
sonra bu öyle kolay ve herkesin 
yapacağı bir iş te değildi. Adam 
bulunsa da bunlar bedava çalışa -
cak değillerdi ya ... Elbette ay baş
larında maaş ve her gün de yaptık 
lan masrafları istiyeceklerdi. 

Müdür İspartalı Kemal, yokluk 
içinde şaşırıp kaldı. Fırkadan veri
len emirde her şeyin düşünüldüğü, 
temin olunduğu bildirilmişti. Fa
kat esas unutulmuştu. 

CEMİYETLERDE: 

Y eşilaycılar 
Güzel Bir Müsa
mere Verdirler 
Yeşilay Kurumu, dün öğleden 

sonra, Fransız tiyatrosunda güzel 
bir müsamere vermiştir. Kurumun 
ikinci reisi doktor lbrahim Zati, ce
miyetin faaliyetinden bahsederek: 

"- Biz alkolün düşmanı değiliz. 
Bu maddenin çok faydalı hizmetleri 
vardır. Fakat iş alkolizme dayanın

ca Yeşilayın müdahalesi başlar. Ye
şilay mücadelesi bir fantezi değil, 

milli bir mücadeledir.,, demi§tir. 
Bundan sonra kurumun umumi 

katibi profesör Fahrettin Kerim söz 
almış, Y eşilayın on sekiz yaşına gir
mekle artık rüştünü isbat ettiğini söy 
!emiştir. Kurumun kurulmasındaki 

yüksek gayeleri, propaganda tarzla
rını anlatmış ve "Biz gençliği karan 
lık izbeler yerine tabiate sevkediyo
ruz. Yürüdüğümüz yol, feni ve ilmi 
esaslardan mülhemdir.,, demiştir. 

Hitabelerden sonra bir keman 
konseri verilmiş ve Feyziati lisesinin 
küçük kız talebeleri tarafından bir 
çok güzel milli oyunlar oynanmış
tır. Talebeler, birçok milletlerin mil
li kıyafetlerile sahneye çıkmışlar ve 
kıyafetini temsil ettikleri milletlerin 
milli oyunlarını oynamışlardır. 

POLİSTE: 

Tramvaydan Düştü, 

Yaralandı 

Gazoz lmalcithaneleri 
Gazoz imalathaneleri hakkında 

yeni bazı esaslar konmuştur. Gazoz 
imalfıthanelcri, memba sularının kü 
çük şişelere taksim edilme yerlerine 
mahsus olan talimatnamede gösteri
len bütün sıhhi ve fenni şartlan ha
iz bulunacaklardır. Ayrıca gazoz i
malathaneleri yalnıt şehir suyu kul
lanacaklar ve gazozlar yüzde 10-12 
gram şeker, 40, 45 santigram asid 
sitrik veya asid laktik ile orta dere
cede asid karbonikten yapılmış ola
caktır. Meyvalı gazozlar için ayrıca 
koku verecek kadar esasns ve az 
miktarda zararsız boya konulacak -
tır. 

Bütün gazozlar behemehal renksiz 
şişelerde bulunacaktır. İ<iinde gözle 
görülebilecek tortu, çöp, kıl ve sair 
yabancı maddeler ve kirlilikler bu -
lunanlann satılmaı::ı yasaktır. 

Derhal vaziyeti istihbarat komis
yonu reisi Mehmet Aliye haber ver 
di. Adam istedi, memurlara maaş ve 
tnasraf vermek için bir bütçeye ve 
tahsisata lüzum gösterdi. Kendisi
ne şu cevap verildi: 

DDn Bebekteki Amerikan Kız Kollejlnde gUzel bir mU11mere verildi • .-obert Kollej 
ve Amerikan Kız Kollejl Türk Talebe BlrllOl tarafından hazırlanan bu mUıamerede 
Gogol'Dn "MOfcttlt.. lılmll iki oerdelllt piyesi bOyük bir muvaffakıyetle temıll edll· 

dl. Bllhaua, Beyazıt, Kaygal, ŞUkrO Mete, Sabih Üıtel, MUncl Özelsel. Atalay ÜlgOı, 
Samim Slrmen, Ferdi Safi Tuğman, HalOk Knkln, Perihan Eralp, Sütude Felek çok 
alkıtlandılar. Bu reılmlerde, plyeıte Tol alan gençler!, kıyafetler! ile glSrilyoruz. 
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! Ankar.adan 
İ Telefon ve Telgrafla 
: ....... . 

Zonguldak 
Kömür Havzat 

• e A 

lstıhsalatı 
Ankara, 10 (Tan muhabirind 

- Karabiik demir ve çelik f•b 
kalarımız, 1941 senesinde t 

men faaliyete ecçcccktir. BU -~os..·· 
rikalar, kömilr ihtiyacmı zon'l:~ş 
daldan temin edeceklerdir. suıı orı 
için, hayzanın yıllık istihsal "' 
tarını artırmak iizcre tedbirlet 
lınmaktadır. 

Yapılan hesaplara göre, i 
nun 1941 nihayetine kadar f,lı 
kaya: 475000 ton maden, 420 
ton kömiir, 170000 ton kireç t 

45000 ton muhtelif ki c 
1.110.000 ton gelecek ve fab >tt 
dan 180000 ton çelik, 20000 ~lıı 
dökme demir, 24000 ton ınii 
kat, 255000 ton demir ede ~ 

110000 ton çimento, 35000j~lll 
muhtelif ki ceman 624000 ton •i 
kedileccktir. ili.-

Zonguldak hav:ıası yalnız 1-
bük fabrikası için senevi ~ 
milyon ton kömür temin ed 
tir. Buna devlet dcmiryollatı 
diğer nakliye vasıtaları ihtiyaeı 
memlekette yeni teı;is edilmiş o 
ve edilmekte bulunan fabrikal 
ihtiyaçları ve dış piya.salara Y' 
lan sevkiyat ilave edilecek ol 
şimdiki halde istihsal ed 
2.000.000 ton kömürün bir 
artırılması lazım eelecektir. ı-Ji 
kim kömür havzası da yıllık iS 
salini 5.000.000 tona çıkarmak İ 
tedbirler almaktadır. 

Kursu Açlldı 
Tokat, rr AN) - İlk tedrisat ııt 

tişi Ali Aslan Erer tarafından 

edilen bir tayyare modelciliği 

rafından yapılan model ta 

havanın müsait bir zamanında 

rulacaktır. 

ZİL EDE: 

Köylerde Koyull 

Hastallğı Görülclil 
Zile, (TAN) - Hacılar, A 

kışla ve Gölcük köyleri ko 
keçllerinde kıl kurdu hastalılJ 
mış, lazım gelen tedbirler a * Zile, (TAN) - Vilayet, 
ye reisi Z. Aksoya işten el M!ll~-:;ımı o.ı 

miştir. Belediye azasından 
leli belediye reis vekili tayl!t 
muştur. 

TAKViM ve 

11 Nisan 1938 I 
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4 üncU ay Giln: 30 
Arabi: 1957 
Seter: lO 
Güneş: 5,27 - Ö~lc: 

.. İkindi: 15,56 - Akşam: 
Yatın: 20,19 - İmsAk: 

YURTIA HAVA VAZ 
Yurdun Trakya ,:e Ege bötgeterll* 

nubt Anadolunun Garp kısımlart .... 
bulutlu, Karadeniz kıyılarile Orta~ 
luda kap::ılı ve yer yer ynı'hşh, di.- .ı 
lerde çok bulutlu geçmiş, rilzı?arı.t' 
eli ve Ege bölgclerllc Karndenlli" 
kısımlarında Şimali, diğer yerıetdf 
istikametten, orta kuvvettto e.c:rn 

Diln, İ&tanbulda hava nz. buJut1" 
rüzgar Cenubu Garbi lstiknrnt>1t-" 
de 2 ile 3 metre hl7.la e.-;miştir. sa 
barometre 764,3 mllımetre idi. lf 
çok 10,4 ve en az. 4,5 santigrat o 
dedJlmlşttr. 
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.Mah keITl.elercle 

Bir Kadın Doktorumuz 
Hastabakıcısı Aleyhine 

Bir Dava Açb 
Sultanahmet IUlh birinci ceza Doktorun kız kardep Bayan Fa-

TAN 

TUZLA ALAYINDA DÜNKÜ MERASiM 
Dün, TwslaJalti. 31 inci lopçu alayında .ancak ve fere/ mera• 
9imi yapıldı. E1111ela Asteğmen Şina.ı Peker, alayın tariltçeai 
hakkında bir •Öylev verdi. Bunu Alay Kumandanı' Mehmet 
Akmanlann nutku takip etti. Geçit raminden •onra manej ve 
mani mllM6alıalan yapıldı. Mera.im programının öğleden 
.,.,.,Jd kunn tla ~lı canlı oldu, sporcular ve erler GTaandalıi· 
malat.lil nıüabalıalar Aq«anla takip eJ.:ltli. Alay Komutanı 
ue olay mhitleri tle erlerin nefesine i,tira"lı ettiler. Müabaka
llmla lıasananlara Wi7eleri tevzi edildikten sonra mercuime 
İlilllqct oeriltli. Aftllulalıi raimlerle bu merasimtlen muhtelif 

intıbalan teıhit edi70rıız : 

BULMACA 
11 - 4 - 938 

lstanbul Radyosu 

Öille neırlyatı: 
Saat 12,80 PlAkla Türk musiJdSI 

Havadis 13,05 Plakla Türk musildsi 
Muhtelif plAk neşriyatı 14 SO~. 

Aktım neırlyatı: 

hakimi, doktor Bayan PakU.e tara- hire de şunlan söylemiştir: 
fından Mualla isminde genç bir ha- - Bir gün Mualll benim altı lira- l!imiii!iii!!iii!!!!l!!!!i!!i!!!!lii!i •• 

Saat 17 İnkıltıp tarihi dersi: Oni 
teden naklen Mahmut Esat BozkUrt ı 
PlAkla dans muaikisl 19,15 Çocuk18" 
sal: Bayan Nine 19,55 Borsa babel"l.Ö 
Rifat ve arkadaşları tarafından Tilr" 
sikisl ve halk şarkıları 20,45 Hava 
20,48 Ömer Rıza tarafından arapçll tlJI 
lev 21 Fasıl ll8Z heyeti İbrahim ve 
dq1arı tarafından 21,45 Orkestra 
Ajans haberleri 22,30 Plakla soıoJat• 
ertesi Jı(lnü.n procramı 23 SON • 

tabakıcı hakkıN.la açılan bımz1ık mı aşırdı. Sonra bir gece rüya gör
davuma devam edilmiftlr. Davacı düm. Bana uykumun arasında "Se
yerinde Bayan Pakize ile beraber ntn ipek bltlzun çalındı ba§ka renge • 
hemfirea~ Fahire bul~Uftur. Ba- boyandı ve- elbise yaptldı.,, dediler. 
yan Paluze davasını şoyle anlatmlf- Benim rüyaya itikadım var. Ertesi • 
tır: gün gardiroptald çamaşır bohçamı 

- Mualllyı bastabakıcı ve hizmet. açtım. Hakikaten rüyamda gördü • • 
~ olarak almıftık. Aruıra evin lçtn.. lüm gibi bltlzum yoktu. Bmıu da 1 

de ufak, tefek teJler kayboluyordu. Mualla qırmış, kırmmya boyamıı • 
Biz bunlann nasıl kaybolduğubu bir ve kendisine elbise yapmı§tır. 
Ulrlü anhyamıyorduk. Bazan ka,.ı. Muhakemeye bir de kırmızı ipek 
lan etyayı MuaUAnm çamaprlan a- entari g tirilml..+" B tarinin" _ • 
l'UUlda buluyorduk. Fakat biz bunu e ~·1• u en ça 
fena bir manaya atfetmiyorduk, leh- 1ınan beyaz blıizdaıı boyanmak au-
ven kanpnış olacağını kabul ed1- retile yapıJdılı söyleniyordu. Bun- • 
yorduk. Fakat ilk günleri ipek çorap, dan IODra, suçlu MuanAımn anası 
mendi ve saireden başlıyan ufak hır Bedirşah dlnlenmiştir. O kızımn hiç • 
sızlıklar bfttümeye başladı. Bir gün bir gey çalmadığını, ve bu entariyi 
bir misafirin çocuğunun altm ma- ~e kendisinin dikmediğini söylemlf" • 
dalyonu, sonra da kendimin kıymet- tır. Mahkemeye bir ele kırmızı par-
li bir bltlzum,•kıymetll bir pudra ta- ça verilmişti • 
kunı ve nihayet ipek yatak takım- BAidın, bu parça ile entarinin ay-
lan yok olmaya başlayınca biz Mu- ni kumaştan mı yapılıp yapılmadığı 
alladan §Üphe ettik ve polise haber nı ehlivukufa tetkik ettirmek için • 
verdik. muhakemeyi talik etmi§tir. • HIRSIZLIK: OÇ SUÇLU: 

Yedi Suçlusu 
Bulunan Bir 
Hırsızlık Davası 

Evlerinde • 
Ruhsatsız Radyo • 
Bulundurmuşlar • 

D\ln asliye birinci ceza mahkeme- Sultanahmet aulh birinci ceza mah-
sl, yedi suçlum bulunan bir hırsızlık kemeslnde ruhsatnz radyo bulundur- • 
davasına devam etmiştir. Suçlular mak ve beyanname vermemekten ıuç 
C~~l, Mehmet Alt, Ahmet, Tevfik, lu Şuayip, Fuat ve İzzet isminde üç • 
Şükrü, Mahmut ve Hasandır. Bun- kifinin muhakemesine baflanmıttır. 
!ardan Mahmutla Hasan mevkuf bu- Postaııenüı avukatı, bunlann kanu-
mı .. 

carethaiıeden fanflA ve saire çatmıı. cliji ceza, ~Uradaa .250 ~ kadar • 
bunlan suçlulara satmıştır. Onlar da para cezasıdır. 
bun1ann hırsızlık olduğunu bildikle- Muhakeme bqka güne talik edildi • 
rl halde satın almışlardır. Suçlular-
dan Mabmudun ilstilnde bir kazak Miiteallhlclia Ka1C111•1 
bulunmUJ, fakat, bu kazalUr davacı- Kıran Bir Bekti • 
lira ait olmtd\11 anlaptnnfbr. Düıı bmlt, 10- (TAN Muhabirinden) -
ee1ll aÇlhr avmnaz Mabmat: Selltioa f8brtluıın tnpat mtlte.hbtdi • 

- Bay reis, bitin arkacfetlarmı olan AbDali Sarra'mn bekçi oıank 
kefaletle tahliye edildiler. Benim ı. 7amna aldılı MalkanDm Pirinç çet
W muameı.ms yaptıu'aclk 8 li • me köyünden HüııeJln, balün müte- • 
nm yoktu. T.ıııtye edilemecllm. Ba ahbkHn k•suını kınmft.Jr. Hüseyin, 
lb•lwız ,.auyorum, demiftil'. bunun için okaljen bUanımı, fakat, • 

Müddeiummnl, )ıfahmUdun tah1l .. içerisinde para bulamayınca, polise 
7..ınt IMemif, hey• mulMkeme va- haber vererek kepnın hlrsular ta-
aiJetinde -- bir 'deilfiklilr olma- rafından parça1andıiım IÖylemiştir. • 
dalı igin bQ talebi kabul eUMmif, yapılan tahkikat neticelhıde, bu 
aeıamım .. hidin çallnlmp için ıpn Hüııe~ tarafuıdaıı yapıJdıiı ta&- • 
muh•keme mfka bir ıiiDe blnJa1- bit eclilmit ve suçlu ceç vakit tevkif 
DUfbr. edilmiftir. • --------=---..... ----Seyhan Yiks ... (8 A 1 M A K A L E D E N M A B A T) 

Fransada • • 
• 
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Yeni Bir 
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BUGUNKD BDLMAOA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* Ankara Radyotu 
öaıe neırlyıtı: 
Saat 12,llO Kanflk plAk neşriyatı 

PIAk Türk muaikisi ve halk ııarkılatl 
Dabill ve haricl haberler 
Ak11m netrlyatı: 

Saat 18,30 Muhtelif plAk nelrlyatı 1 
İngilizce ders (Azime İpek) 19,15 
muaiklsl ve halk prkılan (Servet /. 
ve arkadqlan) 20 Saat ayarı ve 
llefl'i7at 20,15 PlAkla dana musl)dli 

• 

SOLDAN 8AGA: konferans (Vildan Aşir) 21,15 S~ 
1 - Yatılır - K&- lon orkestrası 1 - Tschaikovsky: I>i 
2 - Elem - Bir vUAyet merkezi timento 2 - L. Slede: Nahlra 3 -
3 - Yolcu katarı- Futbol maçları ınzpu IJOl'IBlcy: Perıd8cbe Tans f - Trn"18 
4 - Kardeş çocuktan Juaen: Nordiscbe SUite 5 -
il - Yurt Pizza del Popolo 22 Ajana baber)erl • SalHqlar lllWlllda 7t1pdan atlı môni miiMbakalanndan 

• 
6 - Bir Aza - Boya sQrmek Yarınki pro8I'am 

7 - Memnu * 
8 - Manda yavrusu - Şahıs zamiri SENFONİLER: 

• 
9 - .Asyada bfr büyük nehir - Zerzevat 

10 - Bir nevi kundura - Oyun aleti 21 LAypzi8: Leıı senfonld 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 21 Viyana: Viyana senfonik heyeti, 

• 
1 - Elbisenin bir kısmı - Hitap - Emir ra korosu (Wagner, Beetboven. ~ 

aiıası ner, Comellus, Huıo Wolf). 
2 - Eski İranlılar - fftk veren 1e:1 HAFİF KONSERLER 

• 3 - Çabuk kırılır - Erkek adı 
4 - Şarkta bir vfllyetfmfz - Renk 

• 
• 

5 - İstanbulda bir semt 
6 - İileme ıhalzemeel - ltılıf 
7 - Cocuta bakar 
8 - Katı bir nevi ekmek - Çalgı 

9 - Birdenbire - Kısa zaman - Pq -
gamber adı 

10 - Cihaz - Oyun vasıtası 

• AKSARAYDA: 

• Meyvacılığın 

'1.10 Berlln kısa daJıası: Sabah k 
rl (8.15: Devamı). 9.30 Parfs ko~ 
pWc. 12 Berlln kıla dalgan: Dana ~· 
.ldsL 13: Hatif muslld (lf.30: ~ 
17.45 Berlin Jwıa da1paı.: İIBODU k 

18.05 Bilkret: Pllk kon9erl.(11J.15: 
mı). 18.10 Viyana. Çay zamanı m .. _._ .. ""*~~-
18.15 Berlln kısa dalgası: Bulgar ~ıllil' 
lerl tarafından Bulpr muatldsL 1P"" 
Pelte: Pltık konseri 20 Berlln kua -~ 
ıası: ~ enstrü mantal konseri. """' 
Bükret: Radyo orkestrası. 20.10 LA~ 
Otto Fricke orketarası. 21.10 Peşte:) 
kestra konseri. 21.35 Bükreş; 

21.30 Berlln kısa dalplı: Jllıd70 
Konya Aksarayı (TAN) - Son za- çl. 

• 
manlarda ilçemizde meyvacılık mera ODA MUSlıdSt: 
kı artmış, binlerce kayısı, armut, el- • A '.:• 

21.11 !'ette: Salon ~ 
ma, fidanı yeti§tlrilmiş veya başka DANS MUStıtısl: 

• yerlerden getirtilerek dmlmlştir. 12 Berlin Jwıa daJga.ıDı; 15•111: 

Ancak bunlann, ökse otlan umumi lala c1a1pm. :aa.ao: VQ'DL 
şekilde temizlenmedlii için kurudu· _______ ... .,..,.."' 

• ğU görtilmektedir. Kargalar da bu o
tun türemeainde bir lmil olmaktadır. 

• Alikadar makamlarca, ağaçlann ku
rumasma mAııi teşkil edecek tedbir· 

• ler ittihazı bekleniyor. 

1 
il 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Istokholm .pbık maslaba 
Bay Layik Mukbil kızı ve 
Fahri Dhanın eti, sabık Loııdra 
teprı Mekin Mukbil ve Bayan 
de HulıW ile, ressam Ihap Hula.i 
rey, Bayan Nevgece Şinasi Ere1t 
yan Zeynep Mahmut Nedim 
ve Nihal Göreyin yeğenleri oluP 
rak&lede gayet bazln bir surette 
hal eylemlf oldulaJıu evvelce 1 
old1Jiumuz münevver yübek 
it TOrk evlldmdan 

BAYAN GOLSON A-...ır.ı~~· 

!:rler. eöA allııllanan mllft ovanlanmwlan birini ovnuvorl~ • •••••• 12 NU.n Salı dfdntı _,,, il ile •---

• • FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Dehalı.ar Y .. oır1ao VfJolonidi 

• BALC>KOVIÇ' 
1---•• V E D A 1 O N S 1 R t 4 ., _____ _ 
.,. • Hem•• yaml•nız •111111-•-.-J! 

• BUDAPEŞTE sergi SEY AHATI 
Gidecek kafilenin paeaportlan yapı~r. 

• Hareket: 30 NiSAN • Dlallf: 10 MAYIS 
ikinci mevki tren ve vapur, Yemek, Otel, Gezinti 

•ı AYRICA 2 &UN 10KIE$TE 

•.ı TL. 98.--
MORACAAT: NAnA =!~c;::;;!~. 
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TAN 
Günde&k Gazete 

o 
TAN•ın hedefl: H•berdet fikirci.. her
teyde temiz. dUrOat. .. mımt olmak. 
karlln gazetul olm•Y• çalıtmaktır. 

--o
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 AJ SOO ıtr, 
150 Kr, t Ay 300 Kr, 

Milletıerarası posta ttflh•dma dahil ol
ını:yan memleketls tçln :SO. 18, 1, 1.5 ıtra 
dır. Abone bedeli ııeflndlr: Adrel ~
tlnnek 25 kuruştur. Cevap t.çbı nAtuP 
lara ıo trunıslu'k ı>\A nlvell 1l~mdtT· 

Borsanın 
Iktısadi 
Kalkınması 

en büyük alıcw olduğu için, bu ko 
yunculara muntazaman dünya ya
pağı hareketleri hakkında ticaret 
ve fen bakımından malfımat ver -
mektedir. 

Merinos fabrikasının Bursada a
çılması birçok kadın ve erkek it-
çilerin de iş bulmasına sebep ol -
muıtur· Bugün fabrikada, 8 saat 
çalışan bir ekipte 600 ki§l. ikinci 
ekipte 1200 ifçi vardır. Eskiden 
yünü bile dıprdan getirdiğimiz 
halde bugün ipliğini dahi kendi-
miz hazırlıyoruz. 

Bu Ud fabrikanın ve bunlann 
yanında çalışan husus! sanayiin 
Bursanın iktısadi kalkınmasında 
nekadar büyük bir lmil olduğu bu 
adetlerden anlaşılabilir. 

ta~Z-ı:tifi!~ 
Hc1diselere Uygun 

Hikaye '1 '- (., • 'l 8' 

Acaba Hırsız mı? 
Yazan: SABiHA ZEKERIY A 
Bir lnıUizle bir İtalyan İspanyada 

seyahat ederken buluşmuşlar, dost 
olmuşlar. Tasarruf etmek emclile 
bir otelde bir oda tutmuşlar. Gün
düz şehri gezdikten sonra odalarına 
dönmüşler. İtalyan yatmış. inıiliz, 

8 ursanın ümran faaliyetleri 
ve içtimai kalkınması yanın 

= - bir taraf tan okuyor, bir taraftan 
İtalyanı ıözetliyormuş. İtalyan u
yumadığı halde ıözlerini sımsıkı sı
kıyor, inglllztn suallerine uyumıq 
ıibi cevap vermiyor. 

tr 

MESELELERi 1 
da bir de iktısadı kalkınması var 
ki, Bursayı Türkiyenin birinci sı-

1 GONON nıf modem bir şehri haline getire
cek olan bu iki hareketin biribiri-

Balkan Toplantılan 
ne müvazi şekilde yürümesidir. 

Bursanın en bi)yük sınai ..,ıtısu
lü ipek, ipekli dokuma sana)'« ve Her tllrUl alyul anlaşmalan dai

nıtleştlren iki detişmez esas vardır: 
Menfaat blrlltl, fikir birliti! Menfa· 
at ve fikir &lemindeki tezatlar tas· 
fiye olunmadıkça, 'ievletler arasın· 
da muayyen zaruretlere cevap ve-
ren iüliflan milletlere maletmek 

bnkinsndır. 

'Merinosçuluktur. Başlıca ticaret 
emtiası da tütün, zeytinyağ, av de
rileri ve sairedir. Dört beş sene ev
velislne kadar, bütün bu sanayi 
gayet iptidal \!1 tezgMılan halinde 
çalışır, hatti iptidai maddeleri ha
riçten getirilirdi. Bu sebeple Bur~ 
sa, bir sanayi ve ticaret şehri ol
maktan ziyade, bir Kaplıcalar şeh
ri, birçok.sanat eserlerini aaklıyan 
tarih• bir şehirdi. 

Hatırlardadır ki Balkan milletleri 
ekonomik temaslar•1 slyasl antant 
tetebbüaündeıı önce bqlamıflanhr· 
Balkan antanh mileaseselerlnin en 
ıenci basın blrlltlclir· Fakat onun 
da temelleri, yıllardanberi antant 
davasının ıueteleriınizde mtıııaka
p ve tetkiki ile atılmıştır. Şimdi ls
tanbulda ayni sarayın aalonlann~a 
toplanmakta olan iki konferans hıç 
§ilpbesiz daha ıeçen ay Ankara top
lantısını yapJDlf olan antant kon~e
Jinin yi1bek çalıpnaların• en tesır
ll yardımları yapıyor. Bir tek 
memleketin muhtelif iktıaadi men
faatlerini ahenklefiirmenin ne ka
dar pç olduiu malfiJndur. Birkaç 
milletin igal etmekte olduğu koca 
bir bölgenin hU yerine heaabm ha
kim olduiu menfaatlerin arasında 
ahenk ve muvazene esaslan bula
rak, onlar tbıtilnde işlemek, nihayet 
herkesin kabul edebilecetl neticele
n varmak, 1IS1l1l mesai later. Bunun
la 'heraber her toplamt kentli müs-
,,_ .._.n=, .. .-mektedlr. 
uu.ı. •• ı;.r ıı.aııuıuuau ;oa.ıua ıuu. 1:J&U&u-

.. 7et n yalönlik Bivası teneffüs 
ecltliyor. KonıUyonlara gire, ua-
larda l>aşka bafka milletlerin delil, 
ayni milletin mümessilleri olmak 
hali var. Her sahadaki anlapnala
rın ilk prtı ve inancı sade bu değil 
nı.idir? 

BERGAMADA: 

lzmirli Gen~ler Bir 

Temsil Verdiler 
Bergama, (TAN) - İzmir Halkevi 

temsil kolu gençlerinden bir grup 
buraya gelmi§ler ve "Ana,. piyesini 
tenıail etmlflerdir. Ayni gençler Tu
ranlı nahiyesine ve Kadıköyüne de 
gidip başka piyesler temsil eylemiş
ler ve köylüden çok rağbet g<Srmüt
lerdir. 

Turanhda Halli Partisi 
Blnaıı 

Bergama, (TAN) - Turanlı nahi
yesi halkı, C. H. Partiai için yeni bir 
bina yapmıya karar vennifler, bura 
Halkevinden ve civar köylerden gi
den zevatın huzuriyle ilk taşı kayma 
kam koymuştur. 

Aile Toplantdan 
Bergama, (TAN) - Her Cumartesi 

ıecest vatandatlar ailelerile beraber 
lialkevine gelmekte, geç vakte ka
dar muhtelif eğleneelerle bot vakit 
leçirmektedirler. Üç yıldan beri de
~etmekte olan bu aile toplantıla
ftııdan iyi neticeler aıınnuftır. 

Kermeıe Ha11rhk 
Beraama, (TAN)_ Bu seneki Ker 

?nesin geçen senekinden çok üstün ol· 
?rıasına çalışılıyor. İzmir Valisi Fazlı 
Güleç'in ehemmiyet verdiği program 
itina ile huırlanmaktadır. Belediye, 
0 tellerde esbabı istirahati temin et
laiş ve hepsinde banyo tertibatı yap
tll'trnıştır. Kermesin güzel eğlencele
l"inden birini teşkil eden Kozak seya
hatinin iyi geçmesini temin eylemek 
~aksadiyle, Kozak yolunun genişle
tUrneslne başlanılmıştır. 
* Bergama, (TAN) - Bu yıl ilçe
~e tütün zertyatmın geçen sene
kirıden çok fazla olacağı ~diden an 
ı "d" . •§llınaktadır. Havaların iyi gı ışı 
fidelerin mükemmel şekilde yetişm&-
8İlle Yaramıftır. Bunlar y•kında tar
lava dikiJeceldir. 

Cümhuriyet Hükfuneti sanayi -
leşme planını tespit ettikten son -
radır ki, Bursa bir sanayi ve tica: 
ret şehri, seyyah celbeden, medenı 
otellere, Kap~alara sahip asri bir 
şehir olınak kabiliyetini kazanmış-

tır. 
İatikl81 harbine kadar bütün is-

tihyltt ham ipek olarak Avrupa -
ya gönderilir, ve bu ipeği yetiştir -
mek için iptidai bazı kozahaneler, 
kullanılırdı. Bu deVirde ipekli ku
maş sarfiyatı az olduğu için, bunla
:Qll hepsi el tezgAhlannda dokunur 
du. O zamanlar Bursa ipeklerini 
daha ziyade havlu dokuyucuları, a
bani ve kaytan işliyenler kullanır
dı. El tezglhlarının yetiştirdiği 
kumaşlar ise harice ihraç değil, 
Türkiye dahiline sevk değil, Bur
sa gehrinln bile ihtiyacını tatuıi -
ne kili değildi. 

U müteşebblsler Bursaya ipek 
dokuma makineleri getirmişlerse 
de, bunlar da rekabet emellerile bu 
makinelerin çoğalmasına set çek -
miş, bu sebeple ipek sanayii inki
şaf etmemişti. İpek sanayünin en 
çok istinat ettj.ği bam madde, koza-
dır. Kozanın yetiştirilmesi ise, dut
çuluk, tohumculuk ve böcek besle
me sanatleri gibi zirai bir ihtisas 
ve istihsale dayanır. Yakın zamaiıa 
kadar Bursada bu istihsali, kemi
yet ve keyfiyet itibarile çoğalta-
cak fenni istihsal müesseseleri ol
madığı için, Bunanın, dolayısile 

Türkiyenin ipek sanayii çok geri 
bir safhada kalmıştı. Cümhuriye
tin son senelerinde dutçuluktan 
başlıyarak dokumacılığa kadar gi
den istihsal devreleri tamamen fen
ni bir mahiyet alını§, ve tamamile 
makanize edilmiştir. 

1930 senesinde memlekette ipek 
böcekçiliiine istikamet vermek. 
ve ilmt arayışlarda bulunmak üzere 
bir ipekböceji enatitüaü açılmış ve 
bir iki sene evvel de 27 ,000 lira 
aarfedilerek ipek böceji tohumu 
kışlatma müeaeaesi il!ve edilmiş
tir ki, bu müeuese en modem ma-
kinelerle mücehhezdir. Memleke
tin her taraf mdan gönderilen tohum 
lar kıtın burada muhafaza edilir, 
bozulmasına mini olunduktan aon
ra mevsiminde Mhiplerine iade e
dilir. 

E nstltünün bir fizyoloji, bir 
ipek llboratuan, kimyaha

ne~, kütüphanesi vardır. Aynca 
bir de fpekbilcekçiliği mektebi var 
dır. Mektebin bir dersanesi, bir 
müze ve besleme salonları, dut bah 
çesi vardır. Mektep her sene ilk ve 
sonbaharda, dört aylık ipek böcek
çilik kursu açar. Bu kurla ilk tah-
silini bitiren herkes devam edebi
lir. Bu suretle ipekböceğile allka
dar herkese, bunları fennl bir şekil 
de yetiştirmek imkanları verilir. 
Mektebin merkezde 41, bunlardan 
başka Gemlik, Bandırma, ve Koca
elinde birer kontrol memuru var
dır. 
Bunanın ipek sanayiindeki ehem 

miyetini gözönüne alan hüktimet, 
İpekiş fabrikasını açmı~ır ki, o za 
mana kadar iptidai bir şekilde o
lan istihsal tamamen fenn! bir ma-

Yazan: Sabiha Zekeriya 
B ul'l81lın bu iktısadi kalkın -

ması yanında bir de ticari 
inklpfı vardır. Bursanın başlıca 
ticaret emtiuı tütün, zeytinyağ, 
zeytin, av derileridir. Tütün sana
yii daha ziyade iflenif tarzı itiba
rile (preparation) ile meşguldür. 
Fakat Bursa tütünlerl keyfiyet iti
barile gayet lyi yetiftirildiği için 
tütün ticaretinde yüksek bir mev
ki tutmadadır. Tütün istihsalinin 
tekemmülü için de büyült gayret
ler sarf edilmektedir. 

lnıUb ıtıphelenmiş... Acaba niye 
hile yapıyor? Yoksa hırsız mı? .. O 
da uyumamıya karar vermiş. Yat
mış, yalandan göalerini kapamış, 

beklemiı. Gece yarumı geçtikten 
sonra İtalyan kalkmış, İngilizin ya· 
tatına yaklaımıı, etllmiş, yastığı -
nın altına soktuğu cüzdanını almıı.. 

içindeki paralan boplttıktan sonraı 
cüzdanı tekrar yastığın altına koy~ 

muş, yatağına doiru ilerlemiş. 
inıiliz soğukkanlılıkla düşün :;, Zeytinyağcılık 1933 ten sonra 

son derece ilerlemiştir. Mahsul da 

ha ağaçta iken başlıyan, mahsulün 

mahreçteld ellere geçmesine ve 
bundan bir sene aonraya kadar de
vam eden, ve nümuneleri saklan -
mak suretile yapılan kontrol ve 
standardizasyon. zeytin ve zeyt!Jl... 
~ağ ticaretini bütün mlnuile lnld
şaf ettirmektedir. Bu standardize 
mahsul yeti~irme faaliyetidir ki, 
son üç sene zarfında gerek istihsali 

mOş· Muhakkak şaka yapıyor. Am
ma, cüzdanı neye buaktı? Acaba bır
ıız mı? İngiliz acaba hırsa mı? A
caba pka mı di7e aabaha kadar da.;. 
ıüne kalmış. 

Sabaha karıı itaıyaa uyanmq, 
yüzünü yıkamadan, hemen giyin -
miş, sellm vermeden ayaklarınm 
ucuna basarak odadan ~ış. in~ 

Burıanın sınai kallnnnumntla mühim rol e,,uyan 
Merinos labrikasından bir görünüf 

hiyet almıştır. lş Bankası tarafın
dan kurulan !pekiş fabrikası fan
tezi ipekli kumaş imal ettiği gibi 
936 senesindenberi yünlü kumaş i
maline de başlamıştır. 

İpekiş fabrikasının 65 tezgahı 
va,rdır. Bunların 15 tanesi sırf yün
lü kumaş dokur Bu makineler gün 
de 600 metre kumaş dokur. Kuvvei 
muharrikesini de kendi istihsal e
den bu fabrikada 200 ifçi çalışmak 
tadır. Gemlikte de Sümerbank ta
rafından yapılmış bir suni ipek fab 

Bugün Bursanın ıstınsaı etttgı 

ipekli kumaş, memleketin istihlak 
ihtiyacına cevap vermekte, hariç
ten getirilen ipekli kumaşları as -
gart bir hadde indirmektedir. Bu 
itibarla Bursa ipek sanayilnin in
kişafı, Bursanın ve memleketin ik 
tısadi kalkınmasında büyük bir A
mildir. 

B ursanın sınai kalkınaınsm -da amil olanlardan biri de 
Merinosçuluktur. Merinos koyunla 
nnın yününü ıslah ederek, yün sa
nayiinin inkişafı için lizım olan bü 
tün tedbirler alınmıştır. Karaca -
bey harası üç, dört senedenberi ko 
yunlan ıslah ve teksir vadisinde 
büyük adımlar atmıf, Merinos ko-
yunlannm vasıflanm değiştirerek 
çoğaltılmasını temin etmiştir. 

Bu yünlerin bükülmesi, işlen
mesi için, medeni memleketler

de eşine az rastlanan gayet mo
dem bir Merinos fabrikası kurul
muştur. Bu fabrika, taranmıJ yün 
ipliği sisteminde kurulmuş ilk fab
riltadır. Birinci bet senelik endüs
tri pllnında büyük bir yer almıştır. 

Fabrika, Mudanya. Bursa fimendi
fer hattı üstünde olduğu için istih
salin sev.ki de kolaylaftınlmı§tır. 
Kuveiumuharrike santrali, asri 
depolan ihtiva eden esas fabrika 
. . ·- -- '' - -
azzam bir saha üzerine kurulmuş-
tur. Demiryoluna bağlı olan bir 
hat, fabrikanın kömür, bam mad

de, ve diler malzemesini depola -
nn önüne kadar getirmektedir. 

Merinos fabrikası her gün ild e
kip çahftırmak suretUe günde 3,800 
ve 1e11ede 1,140,000 kilo iplik imal 

eder. Bu miktann 730,000 kilosu 

kumaı fabrikalannda ve 410,000 
kilosu da trikotaj sanayilnde kul -
lanılır. Fabrika hergün 12 tona 

yakın yapağı yıkar, ve bunların 
hepsini iplik haline sokar. Senelik 
yapağı sarfiyatı 3,492,000 kilodur. 
Merinos fabrikası gayet rasyonel 
bir tekilde çahpnakta, ve memle
ketin yapağı ihtiyacının yüzde sek
senini temin etmeldedtr. 

Fabrika, Merinos koyunculannın 

ve gerek ihracatı yüide elliden fu
la yükseltmiştir. 

Geçen yazımda hülasa .ol~rak 
verdiğim Bursanın ıçtımai 

kalkınması, ve bugün yine pek hü
lasa olarak verdiğim iktısadi ve iç
timai kalkınması gözönüne getiri
lirse, Bursanın en f.stikballl ~hir
lerimlzden biri olduğu anlaşılır. 

Bu faaliyetlerde hüldlmetln çiz.. 
diği beı senelik plinlann rolü çok 
büyük olduğu gibi, bunu tatbik sa
ı-.a~ınp .~·""~,.onlori"l bbnmPti dP fl"'l.
buyfuctur. Başta. çalışkan, azimkar 
valisi olmak prtile, bütün 'Bursa, 
fabrika müdürleri, Halkevi ve ko
miteleri, kültür müesseseleri, ildı
aadf, içtima! müesseseleri elbirllği 
ederek Bursaya bu fnldpfı temin 
etmektedirler. Bence bu muvaffakı 
yetin temeltap da bu mü§terek be
nimseyiş, ve müşterek bir nıh ve 
iman ile çalışıştır. Bize Bursayı bu 
kadar yakından tanımak fırsatını 
verdiği için, Bul'l8nın kıymetli ida
recilerine, Bursa Çellkpalas Türk 
Anonim Şirketine, gazeteci arka -
daflara tefekkürü de vazife bilirim. 
Bursanın davuı, yalnız Bursalı

lann değil, bütün bir memleketin 
davasıdır. Bu davanın kazanıldığı
nı. ve daha büyük hamlelere ha-
zırbındığını görmek te yine hepi -
mizin miifterek bir zevki ve guru -
rudur. 

~llUVAlllllA~) ~ . 
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Oyun ve Eğlencenin Faydası 
• 

Gerek çocuklarda, ıerek büyükler-- de lnklpf M17or. Çlaktl ini pnç, diler Oç oyuncunun oyunlarını takip 
de oyun ve eilencenin insanın fllbsi- mahtelif 071Ul1arda mahtellf uka- etmek mecburiyeti sizi konupnaktan 
yetini teşkilde büyük rol oynadıjı ö- daflarla heram bal1111mafa n daha kurtanr. Fakat oyun kendi kendine 
tedenberi bilinirdi. Bunun için de çok iman tanımaya maktedir olur. bir takım konuşmalar açar ki, sıkıl
çocuklann oyun ve oyuncaklarına Kapah :rerlel'de o;rnana oyunlar ıanlar için bu konUfDıalar faydalı
dikkat edlllr, bunların muayyen ia- dan phd7et ._rlne teUri olanlar dır. Dans ta itçimai temaaı arttırdıiı 
tikamete çevrilmesine çalıphrdı. .. ıaretle sıralaamqbr: için konupnaya yardım eden eilence 

Son zamanlarda Amerikada palko- Çok faydası olanlar: Ça;rlar, dans- lerden biridir. İnsan yavq yavq lr.a-
1oilar ZO bin ıenç arasında oyun ve lar, briç, pinpon, blllrdo. lababta alııır. Şununla bununla ko
eilence bahsi üzerinde bir anket yap As fa7duı olanlar. Bad:ro, alne- nUJmaya mecbur olur ve zamanla a-
mışlar ve bir takım müapet netlcele- ma, satranç, dama. çılır. 

re varmıılardır. Bu tecrilbeJ• ıöre Bu ildncl pup1111 az mtlesslr olma- Bedeni hareket istiyen 01unlarm 
phsiyetin yoiurulmuında en ~k n, '-nlann içtimai faaliyete, konut- daha faydalı olmasının sebebi baait
rol oynıyan oyunlar faaliyet ve be- maya, fikir teatisine müsait olmama- tir. Bu oyunlar bizi seyirci olmaktan 
deni hareket iıtiyen oyunlanbr; 7•- lanndan dolayıdır. Konuşulan, müna çıkanr, dotrudan doinıya faal bir 
zın kamp hayatı. farua ~ kap edilen, fikir teati edilen, bir çok tekilde oyuna sokar. 
phsiyetinin inkişafına hismet eder. kimselerle dllftip kelkmayı. intaç e- Oymılann bir faydası da, yalnız bi 
Çünkü kamp..proiramıDda açık hava den oyunlar daha faydalıdır. ze detll, blltlln oynıyanlara zevk ver 
oyunlanna ehemmiyet verilir. Bu o- Basılan iyi konupna sanatına vAJaf mealdlr. Unutmıyalım ki phaiyet, 
yunlar çocuiwı yalııu bedenini de- olmadıldan için bu kabil etlenceler· bqkalannın allkalarile teşekkül •· 
fil, ruhunu da beraber yoj'urur. den kaçarlar. Bunlaruı bqkalan 7a- der. insan ne kadar cemiyet içine ıf· 

Spor oyunlanadan yahus bir tane- nında dlllerl tutulur, konUfJDayı unu· rer, baıkalanna faydalı olmayı öl
si üzerinde duran çoeuklarda oyu • turlar. Kendilerini kötflrilm olmuı renlrae o kadar yükselir. 

liz de kalkmış, giden İtalyanın ar • 
kasından kah hayretle, kah nefretle. 
klh hiddetle baktıktan sonra 

- Meğer hıl'llSDllş. Demif. 

f'aıze sorunuz 
~~evapvereıım _,.... ~ 

Baballk Davası 
1' 

Babasını tanımamak muhakkak 
ki, en samimi bir sevgiden mahrum 
kalmaktır. Kabahat babasız yavru· 
ların değildir. Kabahat, istikbali 
ıli\çiinmi~ran lrnclın ifo r..r.k.cldedit 
Fakat, ekseriya erkek uı1 suçlu -
dur. Çünldl, umumiyetle sene la· 
sı evlenme deli ile tmajına •it• 
ren odur. 

Bu yazımı, bilhuaa, bu &ibl -~ 
kill vaziyette bulunan gen~ kular 
için yazıyorum. 

Türk Kanunu Medenisinin "301,; 
inci maddesinin birinci kısmı: 

.. Doğumdan evvel üç yü.zünctl 
gun ile yüz sekseninci gün ara
sında müddeialeyhin, çocuğun a
nası ile münasebeti cinsiyede bu
lunduğunun sübutu babalığa, ka
rine teşkil eder.,, diyor. 
Maddeyi biraz izah edelim: Mll

nasebetl cinsiye, umumiyetle pek 
ıizll kalır. Bu fili katiyetle ispat 
ise ancak ibar ile olur. İıte buse
bepten dolayıdır ki, kanunu yapan 
bu hususu düşünmüş ve bababim 
ispatı için bir karine kabul et • 
mlştir. Bu karinede, yani babalık 
hakkındaki karine, kadın ile baba 
oldutu iddia edilen arasında çon
iün dolmasından evvel üç yüzün
cü gUn ile yüz sekseninci gün ara
sında milriasebeti cinaiyenln vub 
buldutunun tespit edilmesidir. Mtl
nasebetl cinslyeyl tespit için de, 
hlkime delil g6stermek icap eder. 
Meseli, bir erkek ile bir kadın ka
n koca gtbl Yatarlarsa, yani bera
berce bir evde oturur, beraber se
zer, eğlenirlerse bu hadiseler, mil
nasebeti cinslyenin vaki oldujıına 
d~Ul teşkil eder. Başka bir misal: 
Dır erkek &izli olarak bir kadının 
evine gider de orada, şüpheli bir va 
slyette yakalanacak olursa, yine 
münasebeti cinsiye sabit olmuş far 
solunabilir. 

Fakat, kadının babalığı ispat lçlDı 
mahkemede: "Cocuk bahaya bea
zlyor lt:ndan daha büyük delil o
lar ma. ,, demesi kili değildir. Ma
amallh fikrimce. eğer erkekte bu· 
lunan ban hususiyetler çocukta da 
:vcutsa ve kadın ile erkek ara -

da sıkı bir münasebet olduğu is
pat edilecek olursa, erkekte bulu
nan hususiy ti · · e erın , çocukta dil hu-
lanması, babalı" b. . 
dilebilir. ga ır karıne adde· 

Bundan sonraki rnakalem.f 1 
'iri hallerde bah:ılık d e ıan 

nun bilyilk tesiri görülmüyor. Fakat dayarlar. Bunlar İçin en iyi tedavi u- Onun için etleniniz. Odanıza ka· 
birkaç atletik spora iftirak eclea sen- 111Ui blrlnel bteprl,.e dahli olan o- panıp kendi kendinizi hapsetmeyiniz. 

ki 1 k ava'iındn .,a 
m n adının gö!'iterdif{i ka" " 4' 

lerle, ••bahta hllkü d . 
M.· • rn e ernl\ •ee 
51DI anlatacağıın. -

cin ıahsiyeti daha miiaait şartlar için- yunlan oynamakhr. Meseli bricte P•ilıoloi İSMAiL KEMAL ELRtR 
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Dünkü m~ta Günef kale.inin atlattığı bir tehlike 

MiLLi KUME MACI 
Güneş, Beşiktaşı 

1 • O Magllip Etti 
YAZAN: EŞREF ŞEFiK 

Dün Beşiktaş sahasını çepçevre ka- eşapelik pas pekliyen bir nöbetçi gi
rartan kesif bir seyirci kütlesi önün- bi bıraktılar. Halbuki Güneşin tu -
de milli kümenin en ehemmiyetli o- tulmaz muhacimine aradan viron 
yunlanndan biri oynandı. Dünkü ma veremiyorlardı. O vaziyette Melihin 
çı Beşiktaş kazansaydı, maçlann ba- oyuna müdahalesi pek sönük kalı·
§lndanberi hiç mağlüp olmamış Gü- yordu. Çünkü daha Melih ayağına 
zıeşe bir puvan farkla yetişmiş ola- almaya vakit kalmadan Beşiktaş mu 
caktı. Aradaki o bir puvan farkı da avinleri isabetli kafa çıkışlarile gelen 
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Millf Küme ~ 
Puvan Cetveli ~ 

~ 

i f g, i ~ 
T•kım ~ g ;c c ~ 

~ 0oD."o'° 11 ~ 

~I ;~~~~;~~ 
~ ~~~~ş : : 1 2 ~: ~ ~: ~ 
§ Uçok 10 5 5 14 19 20 ~ 
~ Muhafiz 11 3 2 6 15 25 19 ~ 
~ Harbiye 7 3 1 3 8 7 14 ~ 
~ Galatasaray 6 3 3 8 15 12 ~ 
~ Alsancak 8 2 6 9 26 11 ~ 
~ Fenerbahçe 8 1 2 5 12 7 8 ~ 
~~~~~~~~~~~~ 

A nkara: 
. 

Muhafızgücü, 
Harbiyeyi 2 - O 
Mağiiip Etti 
A0nkara, 10 (Tan muhabirinden)

Ankara şampiyonu Harbiye ile An
kara ikincisi Muhafızgücü bugün ka 
lubalık bir seyirci kütlesi önünde kar 
şılaştılar. Maçı, 2-0 Muhafızgücü 
k&zandı. Takımlar, sahaya şu şekilde 
çıkmışlardı: 

Muhafızgücü: Fuat, Saffet, Salih, 
Ahmet, Cihat, Lutfi, Naci, Şahin, 

Rıza, Ibrahim, Akif. 
Habiye: Fethi, Şükrü, Sabri, Ce

lal, Muhterem, Haşim, Mücahit, Kad 
ri, Abdurrahman, Izzet, Şerif. 

Maç, hakem eski Beşiktaşlı Eşre
f in idaresinde ve Harbiyenin Muha
fız kalesi önlerine kadar uzıyan bir 
inişi ile başladı. 

Fakat saha bir gün evvelisine ka
dar zaman zaman yağan yağmurla
rın tesirile bir balçık deryası halin
de olduğundan topun kontrolü haki
katen çok güçleşiyor ve hatta koş
mak dahi bir mesele teşkil ediyordu. 

Bu şerait altında devam eden o
yunun ilk dakikaları iki tarafın da 
karşılıklı denemeleri altında netice 
vermiyen şuursuz ve bati hücumla
rile geçti. 

35 inci dakikada Muhafız, Harbi
ye kalesine yaptığı hücumda, kale 
Cinlerinde bir kargaşalık oldu. Bu 
esnada demarke kalan lbrahim aya
ğına gelen topu sıkı bir vuruşla Har 
biye ağlarına takarak takımının ilk 
golünü yapmıya muvavffak oldu. 

Çok ani olarak yenilen bu gol, 
esasen bugün kendisinden beklenmi
yecek kadar bozuk bir oyun çıkaran 
Harbiyeli oyuncuları bir hayli sars
mıştı. 

Devre, netice üzerinde bir deği
şiklik olmadan 1-0 Ankara ikinci 
lehine bitti. 
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i HIK.AYE ! 
= = = = - -GÜZEL BİR HAREKET ~ ----- ----- .. 

Faik Bercmen S -5 '' Maurice Dekobra .. dan Çeviren : - -
•ı ıııııııııı ı ııııııııııı ı~ 

T iyatronun yanındaki Kaza
nova kabaresine gitmemi 

bazı dostlar tavsiye ettiler.: 
Burası mülteci Ruslar tarafından 

işletiliyordu. Dostlanm bana: 
- Orada bircok mülteci Ruslar 

göreceksin! Dedller. İçlerinde Gran 
dükler, miralaylar var .. Kabarede 
bir Prens size hizmet edecek, ve 
vaktile Baltık denizinde dola -
şan bir amiral paltonu vestiyere 
asacaktır. 

Tnsiye olunan bu kabareye bir 
akşam gittim. Küçük bir masanın 
başına oturdum. Birkaç kadeh atıt
tırmıya başladım. Sol tarafımda 
güzel bi~ Amerikalı kadın vardı. 

Yarı sarhoş bir halde gelen şişele
ri aceleyle boşaltıp kursağa doldu
ruyordu. Masasının üstünde dokuz 
tane boş şişe duruyordu. 

Bir aralık kadehini şerefime kal
dırdı. On dakika sonra bana: "my 
dear,, diye hitap etti. On dakika 
daha geçince kadehimden içti. Ü
çüncü on dakikanın nihayetlılde de 
sırrını ve kalbini bana açmıya ko
yuldu: 

- Orkestranın önünde duran şu 
garsonun yüzünden çok ıztırap çe 
kiyorum. Pek bedbahtım .. 

• '1111tlll11111111111111 l fl 

Şampanya mikyasile söyleyin is 
tediğiniz değer nedir? 

Garson eğilerek nezaketle: 
- Iki yüz elli şişe Madam! Dedi. • 
Gidince Kitty çabucak bir he-

sap yaptı:: 
- 200 franktan 250 şişe şampan 

ya 50,000 frank eder. Pahalı. 
- Verilmez doğrusu .. 
- Düşüneceğim. 
Bu sırada orkestra meşhur eski 

Rus romansını, "s.iyah, gözleri,, 
çalıyordu. Sustuk .• 
. . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S ekiz gün sonra Kitty bana 

telefone ederek Claridge'de 
bir kokteyl içmek üzere beni çağır
dı. 

Salonda karşı karşıya oturduğu
muz zaman sordum:. 

- Danilo - Boris işi ne oldu? 
Kitty garip bir bakışla bana ba· 

kıp: 

- Oldu.! Dedi. 
- Elli bini verdiniz mi? 
- Verdiın .• Fakat pişman deği-

liın. 

Fazla bir şey söylemedim. Bu ara 
Kitty tiyatro ilanlarına bak· 

Mevzuubahis garsona baktım. U- mak üzere Pariste çıkan bir İngiliz 
zun boylu, saçlarının hafifçe kırlaş 

ce gazeteyi açtı. Birden şaşırarak 
masına rağmen hala genç ve güzel 
bir adamdı .. Bir prens tavrile etra- daha iyi görmek için gazeteye eğil-
fına bakıyordu. Bakışındaki me • di ve: 
lankoli, hatıralarile iztırap çek • - Fakat.. Fakat.. Aldanmıyo-

~~!!1~'!1:=.,~~~~eLP~1~.~!- ~.g~~--~~~ .. ~Jı0rJ.M.R.\-.. ~Ml~a.~--· ..... iiıliılı•••--~ ... ~~·~ ~~~~,...~ ..... ~~leMl!!lllft~~~~~~~~~~~hri~~ 
Amerikalı kadının bu sual~ne kar 

la milli küme şampiyonluğunun a- bir halde değildh amma, Güneş yan 
deta mukadderatını tayin edecek o- muavinlerinden başlıyarak tabiatile 
lan müsabakaya iki taraf ta azami ileriye sirayet eden havadan oyunu 
gerginlikle çıkmışlardı. Beşiktaşlılar nimet bildiler ve aza-
Müsabakanın teknik tenkidine gi- mi istifade temin ettiler. 

rişmeden Beşilctaş takımının hak et- Güneş muavin hattının merkezini 1 

tiği takdiri evvela yazalım: iyi dolduran Rıza vazifesini iyi kav-
Beyaz siyahlılar dün en temiz ve ramış, hücumdan ziyade müdafaaya 

en iyi oyunlarını çıkardılar. Faullere dikkat eden ve yerini iyi dolduran 
kaçmadılar. Cüsselerinin farkından bir oyuncu olarak göze çarptı. Hak
sertlikle istifadeye kalkmadılar. Her kıyı boş bırakmadığı gibi topun sey
şeyden evvel iyi oyun oynamak arzu rini iyi takip etti. 
ve maksadiyle · başladıkları musaba- Topun bir türlü yere yahrılamadı
kayı birinci sınıf sporcular gibi bitir- ğını gören Güneş takımının kaptanı 
diler. dünkü oyunun icap ettirdiği tadila-

Bu münasebetle Güneş Beşilctaş tı ikinci devrede kendiliğinden yap
maçlannın garip tecellisini de kay- tı. Her geçişinde takımı için iyi ne-
detmeden geçemiyece(Iİ.ln: tice veremediğini bildiği bir tecrü-

Düne kadar ekseri maçlarında ağır beye cesaretle girişti. İçe geçerek mu 
basan Güneşliler berabere kalırlar, avin hattile, hücum hattı arasında 

yahut yenilirlerdi. Dünkü oyunda topu yere yatırmaya çalıştı. Rebiinin 
Güneşin rakibin canına minnet gelen içe geçişini ekseriya tenkit eden-
havadan paslaşması mağlup takımı !erdeniz. Fakat dünkü maçın oyna-
çok defalar üstün vaziyetlere soktu. nış tarzı başka zamanlar hatalı olan 
Fakat bu sefer de onlar berabere da- o değişikliği çok faydalı bir ha le sok-
hi kalamadan sahadan çıktılar. tu. 

Nanl oynatlalar1 BqilıtaJlılara welince : 

Dünkü maçı Günefin müdafaa hat- ı Beşiktaşlılara gelince; yukanda 
tiyla kalecisinin kazandıklannı tas- verdiğimiz numaralara layık bir şe -
dile etmek lazımdır. Niyazinin attığı kilde oynadılar. Müdafaasının mü -
galibiyet golü kaleci Cihadın ve mü- hiın aksaklığa duçar olduğu görülme 
dafilerin fevkalide oyunlarının mü- di. Beyaz siyahlıların rahat rahat top 
kafatı idi. karşılıyabilmelerini biraz da Güne -

İki tarafın hatlarını, tam numara şin hücum hattında aramalıyız. Fa
on numara olarak, kıymetlendirmek kat ne olursa olsun kusursuz oyna
icap ederse, şöyle bir sıra çıkarabi- dılar hissini verdiler. Muavinler to
liriz: pu işlerine gelir tarzda daima kaldır-

Güneş kalecisi Cihada on numara makla takımın oynayış kolayhğını 
ve sekiz adet ilerin. Güneş müdafi- bir kat daha artırdılar. Hakkı yakın
lerine on numara beşer adet aferin. dan kontrol edilmesine rağmen mu -
Güneş muavin hattııiın merkezine vaffak olmuş sayılır. Şeref mü.kem -
on numara, yan hafların ilcisine de meldi. En sıkışık yerlerde ayağın -
beşer numara. Güneş hücum hattının dan çıkardığı toplan sanki lastik ~ 
hepsine beşer numara... Beşiktaf ka- ritle arkadaşlarına gönderiyormuş 

lecisine, dokuz numara. Beşilctaş mü- gibi ayarlı idi. 
dafaasına dokuz numara. Be§ildaş Şunu da ilave ederek maçın taf-
muavin hattına sekiz numara. silatına geçelim: Güneş hattına, mu-

Beşiktaş hücum hattının sağdan tat oyununun yarısını çıkardığı beş 
soluna kadar on numara, soluna se- numara vermiştim. Rebii içeri geçtik 
kiz numara. ten sonra hattın sol tarafı sekiz nu-

Ntlmara ile kıymetlendirme şek - maraya kadar yükseldi. Fakat bir da
linden de anlaşılacağı veçhile Güneş ha, hatta birkaç kere daha tekrarla
hücum hattı mutat randımanı ver - mak lazımdır ki, Güneş hücum hat
mcdi. Topu daima havalandırmala- tı mutat oyununu tutturduğu zaman
rı aksamalannın başlıca sebeplerin- lar Rebii mutlaka açıkta bulunma-
dendir. Birinci devrede Melihi daima (Devamı 9 uncuda) 

Beşihta~ kalecisinin 
bir kurtarışı 

• 

Hakkının bir kala vurup 

Bisiklet: 

Dünkü Yarışlar 

ikinci devrede Harbiyenin bu 
mağlubiyeti telafi edeceği zannolu
nuyordu. Fakat hiç te öyle olmadı. 
Çünkü Muhafız, düdükle beraber 
hücuma geçerek Harbiye kalesi önü
ne yerleşti. Bu suretle tam bir tek 
kale halini alan maçın bu kısmında 
kaleci Fethi güzel yer tutması saye
sinde Harbiyeyi muhakkak iki gol
den kurtardı. 

Maçın aleyhde bir cereyan aldı
ğını çabuk hisseden Muhafızgücü hiç I 
olmazsa elde etmiş oldukları sayı 

avantajını kaybetmemek için yeni
den harekete geçerek hasım kalesine 
sıkı bir iniş yaptı ve bu arada mer
kez muhacim Rıza, solaçığın kendi
sine çok müsait vaziyette verdiği bir 
ara pasını çok güzel istimal ederek 
sıkı bir şütle topu ikinci defa olarak 
Harbiye ağlarına takarak takımına 

25 inci dakikada ikinci golü kazan
dırmış oldu. 

Bu gol. Harbiyeyi adamakıllı sars 
mış ve hatta biraz da sinırlendimiş 
bulunuyordu. Hatta bu yüzden hiç 
beklenmiyen bir hadise oldu: o 

Ankaranın en beğenilen solaçığı 

Serif, kendisinden bcldenmiyen bir 
şarjla Muhafız kalecisi Fuarlı sakat
ladı. Ve bittabi hakem de Şerifi bu 
hareketinden dolayı sahadan çıkardı. 
Oyun başladıktan bir müddet sonra 
da Fuat iyileşerek yerini almış bulu
nuyordu. 

Şerifin yüzünden 10 kişi ile oyna
mıya mecbur kalan Harbiye, Muha
fızın bilhassa ikinci devrede göster
diği teknik oyunu karşısında muvaf
fak olamadığından ve netice üzerin
de de başka bir değişiklik olmadığın
dan maç 2- 0 Harbiyenin mağlübiye 
ti ile neticelendi. 

re hangarı önüne üç defa gidiş geliş 
olmak üzere 33 kilometrelilc bir me
safe ayrılmıştı. Boğazdan gelen poy
raz rüzgarını karşılıyan sabahın ilk 
bahar güneşinden istifade eden me
raklılar, yarışı güzel bir hava içinde 
seyretmişlerdir. 

şı: 

- Danilo mu dediniz? Diye ce
vap verdim. 

- Bu onun asıl adı değil amma 
ben ona 'Oyle söylüyorum. Şendul
daki kahramana benziyor da. Hey
betli değil mi? 

- Evet heybetli ... 
- Epeydir ona kur yapıyorum 

amma muvaffak olamadım. 
- Kimmiş aslında .. 
- Tahkikat yaptım. Küçük ismi 

Boris .. İkinci Nikolanın maiyetin
de süvari zabiti imiş. Petersburg 
sarayında ileri gelenlerden biri i
miş .. Ne makus bir tali!! 

T ekrar Borise gözlerimi çe -
virdim. Ara sıra komşum 

Amerikalıyı gözucile süzüyordu. 
Bu sırada Amerikalı onu çağırıp 

tekrar şampanya ısmarladı. Seyyah 
komşumun adı Kitty idi. Şüphesiz 

ki, kocasından ayrılmış olsa gerek
ti. Parise de para yemiye gelmiş
ti. 

- Danilodan nekadar hoşlandı
ğımı tasavvur edemezsiniz? Geçen 
hafta bunu ona anlattım: 
• - Size ne cevap verdi? 

- Bana cazip bir jestle: Madam, 
dedi, kendimi veremem ancak sa
tarım.,, 

- Bundan gücenmediniz mi? 

- Niçin gücenecekmişim .. Be -
nim birinci kocam fakirdi. O za -
manlardaysa ben çok zengindim. 
Evlendik , Bu gayri müsavi bir41 alış 
veriş değil midir? Kelimelerin ü
zerinde durmamalı... Ben bunda 
bir fark görmüyorum. 

- Pekala, bu Slav nekadar para 
istedi. 

- Sordum .. 
- Ne cevap verdi? 
- Zarif bir edayla şunu söyle-

di: "Bu sizin takdirinize kalmış 

Madam!,, 
- On dolar ve yahut bir kravat 

iğnesi nasıl? 

- Bilmem ne dersiniz? Olur lstanbul bisiklet ajanlığı tarafın

dan tertip edilen ve İstanbul 938 
şampiyonunu tayin edecek olan seri 
bisiklet yarışlarının üçüncüsü dün 
yapılmıştır. 

Yarış neticesinde Süleymaniyeden 
Haralambo 54 dakikada birinci, Fe
neryılmazdan Torkum ikinci, Gala-

mu .. 
O sırada Kitty Rusu çağırıp ku

lağına eğildi : : 

Yarış sahası olarak Yeniköy as -
falt yol basından Büvükdere tavva-

tasaraydan Muhsin üçüncü olmuş

lardır. Yarışlara gelecek hafta de
vam edilecektir. 

- Boris, dedi. Geçen akşam si
zinle konuştuklarımızı hatırlıyor 

musunuz? 

frank 
Diye yazılı idi .. 
Amerikalı bunun üzerine: 
- Ben böyle bir şey vollama

dım. Hayır.. Katiyen .. 

Hemen telefonu açtı. lkinci ahize 
yi bana verdi. Telefonun öbür ucun 
daki ses şöyle diyordu: 

- Evet Madam sizin namınıza 
bu parayı dün miralay Boris Çer
nof yatırdı. Yarın resmi teşekkür 
mektubunu almış bulunacaksınız. 

lwtRNEDE : 

Arıcllık Kongresi 

Ağustosta Açıbyor 

Edirne, <TAN) - Trakyada fenni 

tavukçuluk. tavşancılık tam bir başa 
rı ile genişlemektedir. Çanakkale ile 

birlikte tam sekiz merkezde civciv 

makineleri çalışıyor. Tavşancılıkta 

Ankara tüylü beyazı ile Viyana mavi 

si gri ve siyah sinsilla cinsleri köylü 

ce de tututlmuş ve dal budak salmış

tır. Bu hareket tüy ve deri için bit 

kooperatife dayanacaktır. 
İkinci arıcılık kongrec;i 1 Ağustos

ta Edirnede açılacak ve kursların bi-

rincisi Tekirdağında olacaktır. 
Petşeye gönderilecek olan arıcı zi

raat muallimleri için hazırlık vardır· * İzmir, (TAN) - İktısat Vekiile
ti, kendir ve sanayii hakkında mali•· 
mat istemiştir. Fazla kendir yetişen 
mıntakalarda çuval fabrikası inşası 
düşünüldü~ anlaşllmaktadır. 



Evinizi Temiz Kadına 
Tutmak için Heler F ~y~alı 

Bılgıler 
Yapmalısınız? lnee ipek ~111plana bira fala ti• 

yumalan için ~planıma CiYID• 
• evvel soluk 111 ile ,.,.._abııhr. 

EY kadmm en mühim TUifesi mni kendinin, etinin Ye çocuk- • 
larmm istirahat edeceklsi, temiz, tophı, sıhhi Ye süzel bir yuya Parhyan alyah ipekli entarileri 
haline ko1111elrbr. Aile JUYUI nekaclar tüzel Ye nekadar temiz yıkadıktan sonra ıirke ven pya ba-

oluna ailenin saadeti de o niabette artar. tırmak onların parlaklıimı ~· 
EYinizi temiz tutmak için, bilbuaa hizmetçiniz yaba, kaim • 

perdeler, büyük halılar Ye bdife·difemeler kullanmaktan çeki- Ufak Yal lekeli kamatlan bira 
• • Bu .-:1..: al d • f --' toz --~--~ • • temi·-• . pudra veya karbonat ekip bir mild-

mnu. •- flf)' ar a11m ... a "'----•· ıçın '1Uemesı d t bınktaktan aoara ftrpla JDD. 

~~~~ ~ y 

l'-d _,,...,.. 5ile litislilıle 
ltt.aulantalı l.burvlır 

EYin en temiz tutulmuı lbnn ıelen yeri mutfaktır. Bütün Kirleaen ayna veya aımlan iapir
ailenin adıhati mutfap hatlıdır. Bunun için eneli bütün taham- to veya petrolle .Wp iberini ime 
mir edip aineldenmek i9ticladı ıöateren teYleri mutfaktan çıkar. Uiıtla parlatınu. Camlardaki ma
malıdır. cun lekeleri en iyi sula çlkanlahlllr. 

Dantel Yakalar 
Bu Yıl Modadır 

Bir .,,,.., .. ., ttl pmek bir 
~Hlk sayılırken bugünün kadını 
"'hıln lflnl ve kendi üstünü, başını 
kendiat 7apmaJda tftihar etmekte
dir. Her memlekette açılan sana~ 
lbektepıerl genç kızları ve genç n
dınlan ev ifine aJl§tırmaktadır. Bu 
laeyanda elifleri çok rağbet görmek
tedir. Bütün kıt kendi ellerile ördük 
ltrt dveterlerl giyen bayanlar ken-
411l.ine yünlü bahar tayyörleri de 
Cbii;yorlar. 

Bundan maada ince tire ve çift 
fitle örülen danteller tıj ile örülen 
dantelleri yün ifinde olduğu gibi ge
lt bırakmaktdır. Çift fitle örülmüt 
tavus kuyruğu taklidi örtüler bardak 
altJuı .. dantel,..... bu ... çok 

Bu Hafta Ne 
Yemek 

~:=e::ı= EMPRiME MODASI 
gibi toz da tutmaz. Mutfak musluğu
nun etrafını en atalı Od günde bir 
parlatıcı bir madde ile ve haftada 
bir ispirto ile temizlemeniz lizım

dır. Bulaşık ve kurulama bezlerini 
her akşam iflniz bitince, kurulama
yı ihmal etmemelislnizdir. 

Yemek odası da mutfak gibi te
mizliğe en çok dikkat edllmesi icap 
eden yerlerden biridir. Odanm yeri 
ya parke, cilllı tahta veya mupm
badan olmalıdır. Perdeler ve kana
pe örtüleri iştah açacak tarzda açık 
renkli kumaflardan veya tülden ya
pılabilir. Sofranm izami derecede 
temiz, tertipli ve güzel olması iştahı 
açar. Kabul edecek misüırlerinlz 
varsa sofranızı bir kat daha ihtimam 
la bazırlamıya mecbursunuzdur. 

Zarif renkli örtüler güzel kristal 
ler, çiçekler ve mumlar bu huausta 
sir.e yardım ederler. Giçekli 80fra 
dalma iftahı ~ ve etrafa net'ell 
bir hava Yerir. Mum ıplJ bllbaA 

gece etrafı daha güzel ve daha esra-
----o- o--·---· -···-•• &&aw.aa..1. &.ij1.5"l.11.uı 

kristallerdeki aksi sofranızın ihtifa
mım arttırır. Bu gibi ziyafetlerde 
salatalar, jöleler ve kızartmalar ter
cih olunmalıdır. 

Çocuk oda1an evin en çok gWıef 
gören lodos tarafmda olmahdır. Y• 
re küçük ve her zaman sllldllp te

mizlenebilecek bir keçe koymak ki- Bu 8mle emprime rnoduı ıeçen ....s.n 
fidir. Perdeler renkli kröton veya fazla 1&1llmekted1r. Y.ınız bu .enenin 

emprimeleri daha lı:abn ltwnattan berine 
her zaman yıkanabilecek lflemell ke iade dmenlldir. Bu n11mc1e aaroıen an-

tenden yapılmalıdır. Çocuk odam· prime tantir al,yah üzerine pembe deMO-
Udlr. Bu sade tan6rün 7akumdan pu.eii 

da fazla 8§Yaya hlç te lüzum yok- bJr J•bo 86rilnmektedir. Genff ve ince 
tur. Bir karyola, iskemle, tez!oııg, vuvaletll llvrl 18Pka ve beldeki tnce deri 
dolap ve küçük bir mata çocujun o- lı:em• bu emambh tamamlamaktadu'. 

da etyumı tefkll etınelldir. 
Evin dljer taraflarında kendi 

zevklniae göre, fakat aıhht prtlan 
töz ön6nde tutarak tanzim edebilir
siniz. 

Gece Makyajı 
Nasıl Yapılır? 
Parllll bir güzıe1lik mtiteh...,.,.ın 

SVp 'ANGLEZ 

11.&ı.znm ....... 

boyanma sanatı bakkmdald tavsiyele 
bnlank plflrllir. lsteııllen koyuluk rlnden birkaçını geçen hafta vermif
elde •UHnce •teften indirilip evvel- tik. Buıün de l8r1fU1 kac:hnl•nn göz 

ce pifen putamn üerlne dökülür. boyalanna alt bir kaç tavalye9inl Def 
neliyoruz. MütebaM18 diyor Jd: 

IOo tn• • .., IOO ır1m pudra lelcel', 1t ......... * Gözlerinizin burun tarafına ge-

\Pumurta unlanyla tekeri Jtrmt so<MNU SUFLE 
"-ta dövülüp bir kenara bırakılır. 
l1111ıurıa akları br haline gelip ku- Orta boyda altı ıotanı bir havuç--
Jr.tı oluncıya kadar dövüldükten son la hepsi iyice yumupyuıcıya kadar 
.. 1Umurta sanlan ve unla kanftı· ba)?Ultıp suyunu liizdülcten sonra 
l'llıp bir kahve fincanı ile alınarak bir tahta kapkla ince tel süz~ 

hlıenmıı tepsiye ild santim ara ile pçiriniz. 
41iıuıp fınna verilir. Fırında plftik- Püreyi bir kaba koyup ilzerlne yüa 

'- llOl1ra üzerine eritilmlf çikolata gram un ve yüz gram Yal lllve edl-
'-1a krema dökülür. niz bir çeyrek kadar hafif •teste ka-

* tıftırarak pişiriniz. 
~ Bir çeyrek sonra içerisine ild yu-

11 A murta 1&r111 ilive edip pürenin kay-.......___ 
aı, litre .at, IOO l•Hf 90kol•, ı yurnur· nemasına dikkat ederek kanftırUUZ. 

'- ....... IO ı••rn un, aoo •••"' krl8t811H Soğuduktan sonra içerialne evvel-
tlll.,, 1 P•ket YHllY•• ce, katıhncıya kadar dövülmÜf ild 

~uınurta, teker, un, yumurta teli yumurta ~kattıktan sonra Yallı 
U. '1tce dövülüp içine süt llive edi· bir kapla fınna verip yarım saat ka

lla laatıt ._.. mOtemadiven k~ dar pQlriniz. 

len tıç çukurlanna açık gül rengi 
krem ve göz kapaklan ilatilne ye
til veya mavi krem silrmellslniz. 
Ondan llOlll'8 göz kapaklanna ha -
fjf altın rengi ilave ecHJıneUdlr. Kir 
piklerlnlz için yine yepı ..,. ma
vi rimel tavsiye edeceibJı. Gözleri 
niz kestane renıt Jae göz kapülan 
nıza kuvvetli ye;il ~ 
Dudaklannua fırça ile iala kırmı
zı albk, yüzünüse de aJDl nnkte 
lmmm krem IÜrÜDÜL Yüdnildn 
renglle ahenk19f1D bir pudrayı da
ima pamukla ıriirünü.ı. 

Bu tavalyelerlm 18Cf mU:yaJ-
lanna aittir. AJDl boJre1an ıfiıı • 
düz yahut açık havada tatbik eder
Rlltz ,WOnç vaziyete diif8I' ve her 
kelin IOkakta acayip acayip lize 
baktJiını aöı'flrlOnil.ı. 

Gece makyajları ftkJa kuvvetli 
olmalıdır fakat, onda da dikkate çar 
pacak bir bal olmamalıdır. 

Serin nlerde ve bllhuu 1e7ahat ._ -nuında li71lebllecek 70nlO bir IPOI' --
7'11'. Tan6r Jalı:etfnba aoıJr olan 7ak'um-
dan daha açık ıenkte bir fular ıttrthunelc· 
tedir. JakeUn &dl dört dflinıe .. bir lı:e
rnerle kapanır. ltemer ve ppb taJ'1&'Qn 
reneinde eldivenler daha açıktır. Bu .. 

nenin tan&-lerinde etetlerln aadelfti -
- carpmalı:tacbr. 

' 

11111,_,_ olqAine ~ Gojamlılar 
6ir 6aMın ancuancla 

Habeşistanda Büyük 
Karışıklıklar .Çıkmış 

Cenupta Birtok MevkDer.clen ltalyan 
Askerlerinin Geri Çekilclği lllclrllyor 

1 talyanın Habeş istUAsım tn
giltereye tanıtmak için gös 

terdiji telişın mühim bir ·sebebi 
var. O da İtalyanın Habeşiatanda 
karşılaştılı güç1ülderln artması -
dır. Habeşlstanda isyan edenleri 
gevşetmek ve felce uğratmak için, 
Habef istlklüiııi tanımıyan bir dev 
let kalmadığını hissettirmek lizım 
geliyor. Bundan başka Habeş isti
lisını tanıttıktan sonra yeni İtal
yan imparatorluğunu inkişaf etti
recek bir istikraz akdi de beldeni
yor. 

İtalyanın İspanyayı tahliyeye ra 
zı oldutunu izah eden bir nokta da 
Habefiatanda ayaklanan Habeşli
Jerle uğraşmak için yardıma ihtl
v~" Q1masıaır. B. Muc:solinlnin Al
man mwtertiWl Bremıer'cle gö -
~~ '9'"tiu 
y(bdeı 1935 tenbel'l tuttulu .,.... 
9etl altiiat edecetme lnanlidyaft m6 
fahltlerin mütaleuı bli merkade
dir. 

Habefliler, nıemleketlerinin bll
llaiaa garp tarafuıü vaziyetlerini 
sajlamlamaktadırlar. Haber veril
dilbıe göre Gojam Wkesi, İtalyan 
Mbrlerlndeil tamamtle .turtulmUf 
bir vaziyettedir Hatta İtalyanın, 
bu mecburiyet karpeında bu ülke
ye muhtariyet videttiji de bildiri
liyor. 

dudu ötesinde bayvanlanm otlat
mü haklqıh veren anlapna temin 
etmlştir. 

Habeşistanda türlü türlü çeteler 
den başka beş ordu vardır· Ve bUlı
lann mukavemeti hiçbir vakit bu 
günkü kadar tanzim edilmemifti. 
Bunlar ikide birde, İtalyan kuv -
vetlerini ihata ediyorlar ve İtalya 
lar, ancak arada bir bu ihatadan 
kurtuluyorlar. 

Bilhassa İtalyan tayyareleri, bu 

gibi kuvveUere yiyecek tapmakta 
ve Maryatereza dolarlan vermek
tedir. İtalyanlar bu ~t ailmut 
nakdi ortadan lr,aldırdıklan için t
talyan askerleri bunlan Habefll -
ı~ v.~~ .Ji"1fiU'rini kurtanm
":1- ........ 'i""'aı,"'rl'tll>J1 J ~ 

~~~-= 
• cUter bir~ Hail " 

tana ;JW ... nelr 6- ilden ,,. .. 
rada ~ ı.tlftMleler temin ..... 
leri beki~ İtaıyanıarm )'aftf 
yavq memleketlerine dönmeJ.sl
dir. Bunun bir. sebebi Habefiatan
da ortabpı kanpk olmuı, ~ 
İtal78dan yapılan tthalltın bile 
llOD derece mahdut olmamdlr. 

İngiltere bu prt1ar içinde, İtal
yanın İspanyayı tahliye için vere
cell bir llÖZ mukabilinde aa.,.. 
üWAsuıı tanımıya razı olmakta ft 

Milletler Cemiyetinln ıeiecek tap. 8 u tabada kan11klıklar Çift - lantı11nda, llaJ>et ıatflimmn umumi 
ınuı, büyük bit ehem'mlye- ,etle tanınma11nı teklife hazırla-

ti habdlr. Ç(fnkO Nil nebrinln en maktadır. 

~~~m::: •N.,.. Claronide,,tl• 
dır. Tuna gc;uı 1ae İngiliz • İtalyan 1 
konUflllalannuı mevzularından bi- KONY ADA: 
rldlr. 

Gojaın ahalisinden blrçop Llb
yaya gönderfimiı ve İtalyanlar ta
rafmdan askeri terbiye görmilf, da 
ha sonr.a Habftşl lstl1' eden Zritre 
ordusunda hizmet etmiflerdl. Fakat 
bu ukerler sonralan kaçarak ken

eli •blleleriııe iltihak etmif ve 

i&'dük1eri askeri terbiyeden isti
fade edei'ek İtalyanlar aleyhinde 
harekete geçmipmflr. 

Bisiklet Y anşı 
Facia ile 
Neticelendi 

Habeflstanın cenubu garbbinde 

Baka. Gimma, Kafa veGurafarda' 
da da clddt lhtlWler vukubulmUf
tur, bU IOll ilç mevkiden İtalyan 
ukerleri ~ye 1ii&um h'8ı1 ol 
mtıftur. 

ltaıyaaJar merkeme de, nizami 
mubalaadan AclZ kalmıflardır. :&
litnnla merkezi olan Aamaradan 
.Ad.._baya giden ana ;yol, bilhas
sa Kuram'da blrbç defa ltesilmif
tlr. Hatırlarda kaJdıtma göre, Ha
... Negüs İtalyanlara brp en 
110D mukavemetini burada göeter

Konya, CTAN) - Meram _ Ak1o • 
kut aruuıda yapılan kırk kiJoinetN
~ biaiklet yantiannı seyre ilden g.. 
yüp ata mahaUestnde aldn Ahmet 
TenekechıJıı oğlu Hilmi Sıtkı feci 1* 
kazaya kurban olmuttur. Bu genç bl
aildetini çok aüratle aüriip gideibiı 
bir aralık bapm arkaya çevlrmlf, ba 
esnada mukabil taraftan gelen bir a
rabanın okuna bütün hızUe ÇU'pmlf 

ve yere .)'1Warlanmlfbr. İdman yar -
dunclan Arifin motoeJk!etl ile derhal 
memleket butanestne götürülen IW
mi Sıtkı orada ôlmüftür. 

miftl. 
Cenubu f&l'kide memleketi tes

kin için yapılan hareketler daha 
füla muvaffak olmUf ve bunu 1937 
sonktnWıda yapılan ve İtalyan
lara İnlilfz tomaJJaindeki Berbe -
raya etJ• ithaline mOsaade eden ve 
bibiıtikabele SonWıJara Habet hu-

Gh .. d• Bir Çoc-;.k Ya__. 
Gönen .... 

• <TAN> - Telefoncunun s 
)'aflndakl ÇOCuju, evde kiınse Yokken 
sobadan tutupnUf ve v ....... _L. m(ifiitür. ,,___ 61-

~ 

llleclkte Kar Yafıyor 
Bilecik, lTAN) _ Bugün 

br ~ya ha burada 
Jar hGk8ıiı ~~- Şiddetli sojuk. 
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''Artık Mukaddes Cihada 
llazırlanmak Zamanıdır,, 
~~.2 (İslamiyet ile hiç bir mü
ki) ~ ı olmıyan eski adetlerin ter 
tn alckında vaazlar ederken, bu 

0 
evzua bir bahis daha ilave etti. 
da; Şu esası ihtiva etmekte idi. 

aıZaanrıdan başka, hiç kimseye kul 
lllak ... ) 

~~·u mevzu; Gazi Molla~~n. olgu.n 
ese~ ~e dirayetinin en muhım bır 
% rı ıdi, Bundan maksadı; Rusla • 
ı b <Çar) lara karşı besledikleri 
~~~iyet) hislerini tenkit ederek, 
'li esıstan ve Çcçenistan halkının da 

an) lara ve (Şemhal) lara kar-

: besledikleri hürmet ve itaat 
~gulanna bir darbe indirınek-

ibaretti. 
fa.(Çar) lar, yalQız (Hükümdar) sı-
tıitını haiz olmakla kalmıyor; ay
eı latnanda (Rus ortodoks kilise
~ nin de (reis) i addediliyordu. 
) bu (Ruhani) mevki, çarlara 
atım mabut) payesi veriyor .. 

) Caıın, basit, en iptidai bir ha
d at Yaşıyan o devirde.ki Rus milleti 
~ I!, <aazreti Mesih) e, (Hazreti Mer 
ı:)e ve diğer (Aziz) lere yaptık-

gibi (Çar) lara da (Haç) çıka-

~~ ~nlann tasvirleri önünde diz 
~ Up. ıbadet etmeyi dini bir vazi

telakki ediyordu. 

D ağistan ve Çeçenistan halkı, 
dı.ııt s.af ve halis müslüman ol
(l' ları ıçin, tabiiidir ki, bir tek 
l!t~) dan başka kimseye ibadet 
(Ş ıyorlarch. Fakat, (Han) lara ve 
eh 'tnhal) lere büyük bir kıymet vo 
) enınıiyet veriyorlar .. Ezeli bir iti 
•t ':e inalya)c ile onlara müfrit bir 
~ Çarııgın ucreui bırer casusü va: 

Yetind bu 
tend' e lunan bu adamları gü 
tzıı l:t:rnernek için vatant hislerini 

C
ar edemiyorlardı. 
a · 11w ~i ~ nıolla, bu cihete çok ehem -

lt~t Vermi§U. (Tanndan başka 
l'afı eye kul olmamak) mevzuu et 
'stl n.:.~ f!krini yava§ yavaş açarak, 
do~ uyuk hedef ve maksadına 

gru ilerlemek istemişti. 

Şimali Kalkcuyada Narzan kaplıcalarından bi.r görünü~ 

ziynetten bile mahrum olan sade ve 
basit tavanında akseden bu söz
ler; o dakikadan itibaren Kafkas -
yanın kanlı tarihinde yeni bir fasıl 
açmıştı. Hem Çarlığın ve hem de 
Kafkas müslümanlannın tali ve mu 
kadderatını tayin edecek olan zar; 
artık ortaya atılmıştı. 

Tali, acaba kime yar olacaktı?. 

Tabiidir ki, bunu kestirmek müm
mün olamazdı. Fakat, büyük bir 
hürriyet ve istiklal aşkile yanıp tu 
tuşan Gazi Mollanın kalbinde, mut 
laka muvaffak olacağına dair, son 
derecede kati ve kavi bir iman var 
dı. 

Gazi Molla, - (Şamil) in dediği 

nr ve auşüncclerini, (Şa~if)'den 
başka, hiç kimseye söylemiyordu. 
Yalnız ona; 

vuk hırsızı, bunu da mukabelesiz 
bırakmak istememiş.. Bu defa, a
damcağızın iyice canını yakmak için 
kıyetli atını çalmış.. Çok sevdiği 

atının çalınmasına tahammül ede
miyen adam, artık dayanamamış .. 

Bu muzır düşmanını bir yerde sı
kıştırarak kamalamış .. Bu işi yap
tıktan sonra, tabiidir ki, orada du
ramamış, başını alışp kaçmış .. Böy 

lece ortaya bir kan davası çıkmış. 
Maktül hırsızın adamları, katili 
aramışlar, bulamamışlar. Adete u
yarak, onun en yakın akrabasından 
birini öldürmüşler. Tabiidir ki, ö
tekinin akrabaları da ayni şekilde 

mukabele göstermişler. Artık, iki 
" ~ 

lamış .. Bu meşum kan davası, ogün 
den bugüne kadar durmamış .. 

(Devamı var J 

(Spordan Mabaat) Lig: 

Milli Küme Maçı Şişli Takımı 
Şampiyon Oldu lıdır. Dünkü 

çüdür. 

(Ba§ı 6 ıncıda) 

hesap, istisnai bir öl-

Maçın talıilatı : 

Saat on altıyı beş dakika geçe ev
vela Beşiktaşlılar alkışlar arasında 
sahaya ç-ıktılar. üç dakika sonra Gü
neşliler girdiler. Hakem Adnan A

kın'dL 
Güneş kadrosu: Cihat - Reşat, 

Faruk / Yusuf, Rıza, Omer / Sala
hattn, Rasih, Semih, Niyazi, Rebii. 

Beşiktaş takımı: Mehmet Ali -
Hüsnü, Nuri - Rifat, Feyzi, Faruk 
- Rıdvan, Muzaffer, Hakkı, Şeref, 

Eşref. 
Hakem, Beşiktaşın çıkardığı iri fa-

kat acayip bir şişkinliği olan topu 
Güneşin yeni fakat biraz ufak topu· 
na tercih etti. 

Güneş sağiçi Rasih'in aradan de· 
rinlemesine verdiği, Melih'in kapa
mayıp Beşiktaş müdafaasının iade et 
tiği topla oyun açıldı. 

Maçın ehemmiyetini takdir eden 
iki tarafın da asaplarını yumuşatıp 
rahatlıyamadıkları oyunun tutuklu
ğundan hissediliyordu. 

Dördüncü dakikaya doğru, Beşik
taş muavivnleri topu havadan sevke 
başladılar. Güneşliler de bu tarza 
uvdular. Güneşin bir hücumunda 
s~liç Niyazi iyi bir fırsat yakaladı. 
Fakat oturtamadı. 

Havadan oyunda kafa alışları da
ha iyi olan Beşiktaşlılar uzun vuroş
larla Güneş nısıf sahasına sık sık gi
riyorlardı. 

Sekizinci dakikada Beşiktaş maçın 
ilk kornerini sağdan kazandı. Netice
lendiremediler. 

On beşinci dakikaya kadar maç 
o.yni minvalde devam etti. 

ikinci devrede : 

ikinci devreye Güneş takımı nti
cum hattını biraz değiştirmiş olarak 
çıktı. Rasih'i merkeze Melh'i sağaçı
ğa almışlardı. Biraz geçince Rebii sol 
içe geçti, Niyaziyi açıga bıraktı. 

İkinci devrenin ilk on dakikasında 
Beşiktaşlılar bütün gayretlerile, bü
tün hızlarile gol yapmıya koyuldu
lar. Güneş kalesi üstüste kornerler 
geçirdi. Bir korner uzaklaşmadan 

bir ikincisi oluyordu. O fırtınaya ka
leci Cihatla müdafiler adamakıllı da
yandılar. 

Onuncu dakikadan sonra Güneş iç
leri topu yere indirmiye çalışarak va 
ziyeti düzelttiler. Mütevazin bir oyu
na girer gibi oldular. 

Günefin golü : 

Otuzuncu dakikada, soldan ortaya 

oradan tekrar sola geçen topu solaçık 

Niyazi kalenin köşesine bırakıverdi. 

Kalecinin göğsü hizasından giren bu 

ilk golle Güneş takımı daha ferahla
dı . 

Oyunun sonuna kadar Beşiktaş be

raberliği kazanmak Güneş te galibi

yeti muhafaza edebilmek üzere muh

telif tabiyelerle çalıştılar. 

Oyunun son düdüğü öttüğü vakit 

Güneşliler galibiyetlerini muhafaza 

etmek arzularına muvaffak olmuştu
lar. 

Bu suretle Güneş takımı milli kü

me puvanlan itibariyle Beşiktaştan 

beş puvan ileriye atlamıya da nail ol 

dular. 

Taksim stadı müdiirlüğü tarafın
dan gayrifedere klüpler arasın-

da tertip edilen lig maçlarına dün 
sabahtan itibaren Taksim stadında 

devam edildi. 

İlk oyun Şişli ile Kurtuluş ara • 
sında yapıldı . Puvan vaziyeti dola
yısile Pera klübü ile beraber vazi· 
yette olan Şişlinin bu ~açı kazan
ması şampiyonluğu almasına seb..<?p 
olacağından stat büyük bir kalaba -
lık tarafından çevrilmiştir. Meşhur 

Vehabın idare ettiği Şişli muhacim
leri Kurtuluş müdafilerinin hatala -
rından istifade ederek üstuste 3 gol 
yaparak birinci devreyi 3-0 galip 
bitirdiler. 

İkinci devrede biraz açılır gibi o

lan Kurtuluşlular devre bidayetin -

de bir gol çıkardılar, fakat, mağlu

biyetten kurtulamıyarak 3-1 Şişli

nin galebesile nihayetlendi. Şişli bu 

suretle gayri federeler şampiyonu ol 
du. 

İkinci oyun Esayan ile Galataspor 

arasında yapıldı ve Galataspor 2-1 
galip geldi. 

Üçüncü oyun Pera ile Amavutköy 

arasında ve büyük bir heyecan için

de yapıldı. Neticede her iki takım 

1-1 berabere kaldılar. 

Haric;te: 

lskoçya Kazandı 

Yirminci dakikada Güneşin sol
dan bir hücumu yine topu kaldır
mak yüzünden kayboldu. Bundan 
sonra birinci devrenin sonuna ka
dar sahanın ortasında Beşiktaşlılar 
ekseriya top alıp vermede daha ha
kim göründüler. Fakat vazifesini bi
rinci nevi başaran Güneş müdafaası 
müdahaleye girişince iş değişiyor ve 
hakimiyet karşı tarafa intikal edi-

Adnan Akın, otoritesini temin e

den, müsabakanın teknik ve ruhi ta

raflarını iyi ihata eden sağlam bir 

hakem vaziyetinde idare ettL 

Atletizm: 

Atletizm · 
Müsabakalarında 
Uunku Neticeler 

Londra, 10 (A.A.) - Haftalarca ev
vel bütün yerleri tutulmuş olan 

Dembley stadı İngiltere milli futbol 
takımile Iskoçya milli takımı ara-

sında 62 nci karşılaşmaya sahne ol

muştur. 

93 bin seyircinin önünde yapılan 

bu maçı İskoçya milli takımı 1--4 
kazanmıştır. 

İngiltere ile İskÇ>Çya arasında şiin 
di.vo ır..,,d:ır :v.:ıt" \D.l'\. .R?~.ın:ıct.nn 2.Q ımn 
İskoçya 18 ini İngiltere milli takımı 
kazanmıştır. 15 karşılaşma beraber
likle bitmiştir. 

Beşiktaşlılar bu arada üç fırsat 
yakaladılar. Kaleci Cihat imkan ver 
medi. 

Senenin ikinci atletizm teşvik mü 
sabakası, dün, Kadıköy stadında yi

ne büyük bir kalabalık önünde ya

pılmıştır. Dört sınıf üzerinde yapı -
lan bu müsabakalar bir rekorun ye

nilenmesine sebep olmuş 10,000 
metrede Hüseyin ve Artan, Rıza 

Maksuda ait olan Türkiye rekorunu 
kırmışlardır. 

Müsabakalarda alınan dereceleri 

AYDINDA: 

Çineli Gençler 
Aydın Halkevini 
Ziyaret Ettiler ~u dağlı alim ve mütefekkirin 

lio~an; o kadar gtizel, o kadar 
~ • 0 kadar makul ve hakka ya
~·~di ki; yalnız halkın ikaz ve ir
\1) ~ k.alma~ış, {Han) lan ve (Şem 

- Tam zamanı .. Çarlık, İran ve 
Osmanlı harplerinden tamamile 
yorgun çıktı. Şimdi, İranlılar ve 
Osmanlılar, bizden istüade etmek 
istiyorlar ... İranlılar, gönderdikle
ri gizli memurlar vasıtasile bizi 
para ile satın alacaklarını zannedi- ı 

yorlar.. Osmanlılar ise, doğrudan 
doğruya milli ve dini duygularımı
za müracaat eyliyorlar. İranlıların 
azuları, bizi cezbedemez. Fakat 
Osmanlılarla fikren ve hissen bir
leşebiliriz. Ve böylece de kendi -
mize kuvvetli bir yardım unsuru te 
min ederiz. 

Yemişler ve Mikroplar sırasile yazıyoruz: 

100 Metrf: 

Aydın, (TAN) - Bu yıl açılan Çi
ne Halkevi gösteri kolu gençleri, di
ğer halkevliler, Çine ilçebayı ve me
murları ile buraya gelmişlerdir. Ak
şam halkevimizde misafirlere 50 ki
şilik bir ziyafet verilmiş, vali gördü
ğü ç~lışınalardan dolayı Çinellleri 
tebrik etmiştir. 

. en de alakadar eylemişti. 

~:~tekim, (Gazi Xomuh) kabilesi
~ ),f anı Aslan Bey - rahmetli, mol 
' ohammed) in i1hamile Ruslar
Oıta ~ ~evirerek rtasıl bu büyük 
~?}it) e bağlandı be - §imdi de, 
~~Mollaya kar§! ayni rabıta ve 

So eti göstermekte idi. 
~l' nra .. Çar ordusunda (Fahri ge 
~ il!) rütbesini haiz olup (Çann 
"" ~dık tlıbilerinden) addedilen .,,tk . 
~u) Şemhan de Gazi Mollayı 
~~ tıici) deki camide vAaza da -
~ etrnı§ .. HattA kendisine, (Erpelil 

kadılığını teklü eylemişti. 
MUKADDES ALEV G azi Molla, muhiti cidden biı

"lltti YÜk bir siyasetle idare et -
~lllı · \re, Çar hükumetini büyük 
ltırt elere düşürmeden, artık hal
~ltt~hunu, tamamile cezbeyle -

ı. 

\1 
~ l'lihayet bir gün (Şamil) e: 

lt~§an ~ .. Artık hazırol.. Kılıçlan 
l) acağız. 
eltti~· 

\>ııı .... ı. 
lı.lrı .,;: at'danberi, Kazak çizmeleri-

""'l'ld" 'l'tıJt Uremedikleri kıvılcımdan, 
t~ llıukaddes bir alev husule ge
~l!if;:ıin zamanı gelmişti. Bunu 
t<igte llıekte de büyük bir isabet 
ti! ~tn Gazi Molla; 1829 senesi 
'1~11 e":'el ayında, müritleri va
~eı-ıeı-~ kôylerin eşraf ve münev -
ır ını (G' • • 0~ii1l ıınn) ye davet etmış .. 
~, flte 1~Utevazi camisinde bunla

ş ı b' h ~ ......_ .\ ır ut be irat ederek: 
~ llll\a.kttık; tnukaddes cihada hazır-
11ı<!ıtrı ıarnanı gelmiştir. İşte ben, 

lıa ısoy: k~~nıyorum. Tann nanu
tll!, ~?\~ığım sözleri dinliyenler 
~trı· rn gibi hareket etsin. 
Q· ışu. 
I~ 

Catnisinin, en küçük bir 

Diyordu. Ve sonra, derin derin 
içini çekerek, şu sözleri ilave edi
yordu. 

- Şamil!.: Senin gibi bir yardım 
cım olduktan sonra, Çarlığın bü -
tün kudret ve kuvvetlerine karşı 
koymayı düşünmüyorum. Yalnız, 
muhitten .. yalnız, kabileler arasına 
bir nifak sokulmasından korkuyo
rum ... Onun için her şeyden evvel 
kabileleri, en kuvvetli bağlarla bi
ribirine bağlamıya .. ve şu meşum 
kan davalarını ortadan kaldırmıya 
gayret edelim. 

Gazi Molla; mahir bir operatör 
gibi parmağını, tam yaranın üstü
ne basıyordu. 

H akikaten kan davaları, kabi
leler ve aileler arasında en 

derin uçurumlar açıyor .. Milli da
vada birleşmesi lazımgelen vücut
leri, biribirinden ayırıyordu. 

Bu meşum davanın aleyhinde en 
büyük davacı olan, bizzat (Şamil) 
idi. Bu genç mütefekkir; vatan ve 
milletinin sinesinde, durmadan ka
nıyan bu yaranın tedavisi için, bil 
tün muhitini ikaz ve irşada çalı -
şıyor .. Bu budalaca adetin feci ne-
ticelerini göstermek için şu acı ha-
kikatleri naklediyordu: . 

- Bundan üç yüz sene evvel, 
Mehtuli mıntakasında Kadar kar
yesinde bir köylü, komşusunun bir 
tavuğunu çalmış. Tavuğu çalman 
adam intikam almak sitemiş, ~te
kinin bir koyununu gaspetmış ... 
Tavuk hırsızı kızmış .. Bu sefer o -

un iki koyununu aşırmış ... Ko~ 
~arı çalınan adam da öfkel~nmış, 
rursızın bir ineğini gaspetıni§- Ta- · 

Yemlıler bize ıeker verirler, maden 
verlrler ve bunlardan daha üstUn olarak 
tütrlü tUrlO vitaminler getirirler. Bunlar 
da bizim vOeudOmüzün ltlemeal için, ha 
yatımız için elzem ıeylerdlr. Vitamin • 
siz çoeuk büyümez, bUyOdükten sonra 
vltamlnılz kalıraa ha1talıklara tutulur. 

Onun için yemlıtler bizim pek dei)er· 
il gıdalarımızdır. Zaten, büyük küçük 
onları hep severiz. Ancak, yemlflerl mlk 
roplar da pek ıeverler. Daha biz onları 
yiyemeden mikroplar yemlflerln ka • 
bukları üzerine yayılırlar. Vaktlle Meç• 
nlkof hekim bunu pek iyi blldlijl için, 
gençlik illet diye yediijl yeml9leırln ü. 
zerindeki mikropları yok etmek üzere 
onları ilkin mikrop 61d0ren lllçlar içe· 
rlılne batırır, sonra • yıkıyarak • yerdi. 

Fakat vltamlnler keıfedlllnee, Meçnl· 
kofun yaptıOı bu it hatıra geldi ve her 
kesi güldürdü. Çünkü vltamlnler ye • 
mlılerln kabuklarında daha çok bulunur, 
mikroplar ölürken onlar da kaybolur, 
dediler. Onun üzerine yemlflerln hepıl· 
nl hiç yıkamadan, kabuklu olanlarını ka 
buklarlle beraber yemek moda oldu. VI· 
tamın düıüneealle, kart hıyarları blle ka 
buğlle yemeyi tavalye edenler çıktı. 

Vitaminler iyi ama, mikropları da u· 
nutmıya gelmez. Vakıa, yemlılerln üze 
rlndekl mikropların çoiju kendllerlle bir 
ilkte al19tıijımız, bize zarar vermlyen 
mikroplardır. Bununla beraber, onların 
üzerinde tehlikeli mikroplar da buluna· 
bilir. Bir aralık bir hekim manavdan al 
dıjiı Uzümlerln üzerinde verem mikrop 
ları bulmuı ve bunu manavın bir has· 
taneye yakın olma1ına atfetmlftl. 

lnaan üzüm alırken manav dükklnının 
ha1taneye yakın olmamHına dikkat et 
ae de tifo mikrobu, kendllerl hHta ol· 
mıyan adamların ellerinde de bulunabl· 
lir. Ozüm aalkımlarına dokunan baijeı, 
toptaneı tüccar, manav o adamlardan 
biri oluraa üzüm veya baıka bir yemif 
tifo mikrobunu getlrebllecek demektir. 
Zaten tifo hHtalıjiının yemlı mevsimin· 
de artmaaında yemlılerln de kabahatini 
gören hekimler vardır. 

Mikrop bakımından en tehllkell yemlı 
hurr.18 aayılır. Bir aralık bir kutu hur· 
ma, onları yiyen çocukların hepalne 
barsak haatalıjiı vermlftl. Yakınlarda 
amerlkalı bir hetclrn yine hurmalar D:n• 

rinde mikroplar arıyarak, üzerinde "ta 
mam tamam mikropsuzdur,. diye yazılı 
bir kutunun hurmalarında iki tUrlil la. 
treptokok mikropları bulmuı, bunun gl· 
bl ba9ka mikroplar da bulunablllr. A· 
merlkalı hekim tetkiklerini derlnleftlr· 
mlı. Hurma çok tatlı oldu!jundan tifo 
mikropları onun üzerinde 118 gün yaoa
m19lar. Üzilmün Uzerlnde de 50 gün ya
ııyablllyorlar. Yemlı ekti olursa mikrop 
tarın 8mrü kıaalıyor. Meaell llmon Uze 
rinde ancak kırk sekiz aaat hayatta ka
tıyor .. Aıeren bayanların haberi olaun, 
nerelerden geçtlOlnl bllemediklerl bir 
limonu yemeden, ISnce. en az kırk sekiz 
saat temiz bir ~erde saklasınlar. 

Bereket veraln k i mikroplar yemlıle -
rln kabu!lundan içeri glremlyorlar. Kırk 
yıldan ziyade oluyor, lstanbulda çıkan 
bir kolera salgınını o vaktin heklmlerl ka 
vunlarla bulaııyor. diyerek burada ka· 
vunu yaaak ettlrmlılerdl. O zaman kı· 
vunu glzll gizil yiyenler koleraya tutul
mayınca heklmlerln alSzlerlnden zaten 
tUPhe etmlılerdl. Şimdi Amerikalı hekl· 
mln tetkikler! kırk yıl sonra, lstanbullu 
farın ıüphelerlne hak verdiriyor ... O • 
nun için kavun gibi kabuksuz yenllen 
yemı,ıerl mikrop korkusu olmadan ye • 
mek mümkOn olacak. 

Fakat lltekllerl ne yapmalı? 
Amerikalı hekimler yemlıl ya perman 

ganat içine, ya alkol içine, yahut kaynar 
•u içine batırmalı, diyorlar. Blrlnel lllç 
Pek çok klmıelerln gençll!llnde acı bir 
hatıra bırakmıı oldu!iundan hiç klmae 
ylyece!ll yemlfl onun içine batırmayı 
lıtemez aanırım, alkol, yemlılerl yıka· 
mıya elverltll olacak kadar ueuz bir nea 
ne de!illdlr. KötU kokulu kamineto lıplr 
toılle tabll yemtı yıkanamaz. Kaynar 
au yemlıln tadını bozar. O halde bize yl 
ne eakldenberl blldl!llmlz gibi, yemltle· 
rl muıluk altında akar auyla yıkamak 
uauıo kalır. Bu da mikropları yemltln o 
zerinden akıtaeak iyi bir va11tadır. 

Ya, çlleljl, ahududuyu nasıl temizleme 
il. Hele çllek hemen toprak Uzerlnde ye 
tlftl!ilnden pek çok mlkroplanır, Ahudu. 
dunun blr adı da aijaç çllejil olmaaı Ônu 
d•ha temiz gösterir. Çllelil mikroplar • 
da" temizlemek için prap içine batırma 
yı Uıvalye ederler. Tabii kirlenen tarıbı 
lcmemek aartıı-

I İrfan 
II Kazım 
200 Metre: 

(Deniz lisesi) 11.3 
(G.S.) 

I İrfan 
II Kazım 
400 Metre: 
I Cemal 
II Ekrem 
800 Metre: 
I Cevdet 
II Mehmet 
1500 Metre: 
1 Manisa 
II Serkis 
10.000 Metre: 

(Deniz lisesi) 23 
(G.S.) 

(G.S.) 54.4 
(F.B.) 

(İ.S.) 2.13 
(G.) 

(K.P.) 4.34.4 
(K.P.) 

I Hüseyin (D.S.) 34.28 Yeni Tür-

II Artan 
kiye rekoru 

(B.J.) 
Bu müsabakanın birinci ve ikin

cisi Yeni Türkiye rekoru yapmışlar
dır. 

110 Metre' Manialı: 
I Yavru 
II Vasfi 
Tek adım: 
1 İstepan 
II Sadi 
Yiiksek: 
I Yavru 
II Hüseyin 
Sırıkla Yüksek: 
I Münir 
1 Vasfi 
Gülle: 
I Hüseyin 
II izzet 
Disk: 
I Yavru 
II Şerfi 
Cirit: 
I c:.--'f 
II İstepan 
4X100 Bayrak: 

(Güneş) 18.3 
(H.P.) 

(G.S.) 6.25 
(H.P.) 

(Güneş) 1.61 
(H.P.) 

(Güneş) 3 metre 
(H.P.) 3 metre 

(H.P.) 11.96 
(Fenerbahçe) 

(Güneş) 36.80 
(Güneş) 

(Güneş) 45.50 
(G.S.) 

I Haydarpaşa takımı. 
Il Fenerbahçe takımı: 

Çineli gençler, 800 seyirci önünde 
"Tırtıllar,, piyesini çok muvaffakı
yetle temsil etmişlerdir. 

Kızılay Cemiyetinde 
Aydın, (TAN) - Kızılay cemiyeti 

şUbesi yıllık kongresini akdetmiş; 1"8.

por tasvip ve idare heyeti takdir o
lunmuştur. Yeni idare heyeti eskisi 
gibi şöylece teşekkül etmiştir: Baş
kan: Doktor Nafiz Yazgan, asbaşkan: 
Doktor Abdürrahim, Sağışman: Şük
rü Say, Veznedar· Eczacı Şevket Le
vent, sekreter: Hümeyra çiftçJ 

Nazilliye Su 
Nazilli, <TAN) - Şehrimizin su 

projesi Nafia Vekaletince tasdik olun 
muştur. Belediyemiz, belediyeler 
Bankasından borç alarak hemen 1~ 
başlıyacaktır. * Uşak, <TAN) - Şehir meclisi 
ni~an toplantısını yaparak bütçe ko
mısyonunu seçmiş ve işe başlamış . 
tır. 

Ağılların, Mandraların 
lslahı Lôıım 

Konya Aksarayı, <TAN) _ Bu yıl 
kışın fırtınalı ve yağışlı geçmesi, ~k 
çok koyun ve keçinin telef ol . ma~na 

~bebıyet vermiştir. Bilhassa keçile-
rın yavrulannı bıraktıklar .. " l 

kted . B" .. ı goru . 
me ır. utun bu telefatt k . 'd • . a, pe ıp-
tı aı ve ekserısi kamıştan 1 
Olan ağılı b

.. .. yapı mış 
ann uyuk amil t k 'l 

t .ğ. .. h eş ı ct-
ı ıne şup e yoktur. Yarım m·1 

ı )'Ona 
yakın koyunu, keçisi ve sığ b 

.1 'zd ın ulu. 
nan ı çemı e atıl ve ma d l 
ıah . . h Ik n ıra ann 

ıs ı ıçm a ı teşvik e 1 k • 
d 

v eme la-
zım ır. 
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Balkan Devletlerinin 
Ticaret Filoları Her Eve Ldzım Olan 

YENi 

Kat'iyyen 

lhtiyarlamıyan 

Yunan Ticaret Filosu Başta Geliyor, 
Yugoslavlar ikinciliği Alıyorlar Ço.cuk 

Kadının 

·Ansiklopedisi 
Sofyada çıkan Zora gazetesi, "Ga

zeta Polska,, isimli gazetesinden 
naklen, Balkan devletlerinin ticaret 
filolarına dair şu yazıyı neşrediyo
ruz: 

"Balkan memleketleri arasında 

en büyük ticaret donanmasına sahip 
olan şüphesiz Yunanistandır. Bütün 
ticaret vapurlarının hacmi 2 milyon 
tondur. Bu hususta Yunanistan bazı 
büyük Garbi Avrupa devletlerile 
ayni seviyede bulunmaktadır. Yu
nan ticaret filosu, dünya ticaretinde 
mühim bir rol oynuyor. Yunan va
purları Nevyorka kadar seferler ya
pıyor. 20 seneden fazla yaşlı vapur
ların satın alınmasının yasak edil
rnesile Yunan ticaret filosu çok genç
leştirilmiştir. 

Ticaret filosu itibarile Balkanlar
da ikincilik alan devlet Yugoslavya
dır. 400.000 tondan ibaret olan Yu
goslav ticaret filosu ekseriya kendi 
sahilleri ada ve iskelelerl arasında 
çalışır. 

Sahillerinde nüfusun az olmasın
dan dolayı, Yugoslav vapurları se-
ferlerinden elde edilen kazanç azdır. 
Yugoslav vapurlan, son zamanlarda 
ybancı, bilhassa ltalyanm Tiryeste 
ve Venedik iskelelerine seferler yap 
mıya çalışmaktadır. 

Son zamanlarda beynelmilel sefer 
yolları, Arnavutluk ve Yunanistan 
.iskelelerine doğru ve hatti İzınire 
doğru uzatıldı. Karadeniz, Filistin ve 
Mısır iskelelerile muntazam müna
kale yapmak tecrübeleri, beklenen 
neticeleri vermemiştir. Devletin yap 
tığı mali yardım sayesinde Yugoslav 
ticaret filosu, Akdenizin garp sahille 
rinde kendi daimi seyrisefer hatları
nı muhafaza edebilmiştir. 

ciddi Amiller olmuşlardır. Bilhassa 
Balkan Yan.madasının iskelelerile Müessesemiz tarafından neş-
daimi münakalatta bulunan Rumen redilen Yeni Çocuk Ansik-
vapurları, Köstence _ İstanbul hat- lopedisi her çocuğun mutlaka sa-
tından başka Rumanya, Pire, İsken- hip olması lazım gelen bir eserdir. 
deriye ve Akdenizin garp sahili iske- Çünkü çocuk bu eserde ders esna-
leleri. arasında da daimi seferler yap smda ve ders dışında aradığı bü-
maktadır. tün malfımatı bulabilir. 

Her devlet filoları da hükumet- ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü-
lerlnden mühim mali yardımlar görü tün dünya lisanlarına tercüme e-
yorlar ve bu sayede külliyetli mik- dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
tarda ton ağırlığından vapurlara ma- Türk çocuklarının ihityaçlarını ve 
liktirler. Her iki filo da istikbalde mektep programlarını gözönündc 
daha çok inkişaf etmek vaziyetine gir bulundurarak lisanımıza çeviren-
mişlerdir. ler, Profesör Salih Murat, FaUt 

Bu uğurda, bilhassa Türkiyede, Sabri ve M. Ze.kerlyadır. 

mektep talebesine ayrıca tenzllit 
yapılır. 

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

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

çok çalışılıyor. Ankara hükumeti, es Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ki Türk filosunun hAklmeyetini dl- ciltten mürekkeptir. Tam eserin 1 ISTANBUL.DA TAN MATBAASINA 

riltmeye gayret etmektedir. Son za- fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve ı Yeni Çocuk Ansiklopedisi broşQı11.n-

45 yaşında olduğu halde ~,fi 
hiçbir çizgi, hiçbir buruşuk yo 

Cildi açık, yumuşak ve bir 
kızınki gibi kusursuzdur. Adt 

harika! Fakat, bunun da fe 
izahı vardır: O da; Viyana O 
sitesi profesörü doktor stej 
şayanı hayret keşfi olan "~ 
nam cevherin sihramiz te9 

ı den bir tane göndermenizi ve mu- , 
manlarda Türkiye, Alman tezgahla- allimlere ait son fiyatın.w bildlrme- 1 "Biocel'', yumuşak ve bu 
rına, 1600 den 5000 tona kadar ağır- nlzl rica ederim. bir cilt için gayet elzem g 

TAN NeşrtYat . Evi .~ lığında ve 10 milyon Türk lirası tu- laim: • ; • ; : : : : : • tabil ve kıymetli bir unsurud 
tarında 14 vapur ısmarlamıştır. Ayni • • • • • • • • cevher, şimdi pembe rengind~ 

l s t a n b u l · · - · , . -_· d T - k' t Adres: • • • • • • • • • • zaman a ur ıye, ngilterenin yar- ı kalon kremi terkibinde 

dnnı ne, lstanbulda 
5000 

tona ka - ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmİİİİİİİİİİİİmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
dar vapur inşa edebilecek tezgah -
lar vücude getiriyor. Türkiyenin 
3,455 kilometre tutan uzun sahille
ri vardır. Türkiye, her vaziyetten iır 
tifade ederek çalışıyor. İstikbalde 
Türk ticaret filosunun inkişaf seyri 
"Denizbank" tarafından temin edile 
cektir. "Denizbank" Türk mamulatı
nm Türk vapurlarile ihracı işile de 
meşgul olmaktadır. 

Yapılan iıç senelik plan mucibince, 
Türkiye, kendi vapur in~atı tezgah 
lannda 1500 amele çalıştıracaktır. 
Plana göre, bütün Türkiyede yeni is-

biri 

Siz uyurken o cildinizi 
gençleştirir. Bu suretle 

daha genç olarak uyanır ve ~ 
deki çizgi ve buruşukluklarıtl 
bolduğunu görürsünüz. GündiİI 
beyaz rengindeki (yağsız) 'l' 
kremi kullanınız. Bütün siyıJI 
!eriniz erimiş ve cildinizi 
yumuşatmış ve on yaş gençl 
lursunuz. ' 

Çirkin tenden kurtulmak, 
genç görünmek, taze ve n 
yüze malik olmak için mut 
kiki cilt unsuru olan Tokalon 

lerini kullanınız. 

Bayanları 
Nazarı dikkati 

b 

Hacimleri 200,000 tonu aşmıyan 
l?umanya ile Türkiye ticaret filola
:rı Balkanların ekonomi hayatında 

MuzafferGökerin 
Konferansı 

keleler yapılacak ve bunların teknik 
tesisatı da ıslah edilecektir. Bundan 
başka, İstanbulda meydana getirile 
cek büyük kömür depoları, gerek 
Türk ve gerek yabancı ticaret filo -
lannın istifadelerine açık bulundu
rulacaktır. 

Tnıhıyc.: - Mısır 
(Baıı 1 incide) 

ayrılırken, kral heyet azasına ayn 
ayrı iltüatta bulunmuştur. 

... 
Sabn aldığınız Tokalo~~~· 

ftP&~ ..... ~-hk 
tiğinizde beheri için S 
lacak, ayni zamanda kı "".'j l 
mükifatlan bulunan T; 

Parls, 10 (A..A) - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Sor
boncia konfe".rans vermiye gelen pro
fesör ve saylav Ali Muzaffer Göker, 
Paristen aynlmadan, talebe enspek
teri B. Avni Başman'm davetiyle üni 
versiteliler sitesinde arsıulusal evin 
bir salonunda toplanan Türk talebe
leri ile tanışmıya fırsat bulmuştur. 

Toplantı Başman tarafından misafir 
profesör §el"efine verilen bir çay zi
yafeti, resmiyetinden çıkmış, daha 
ziyade buradaki aydın Türk gençle
riyle sayın profesörü karşılaştıran 
san1im.i bir aile toplantısı halini al
mıştır. B. Göker, kısa bir hitabede 
bulunarak kendisinin Paristeki tale
belik hayatını hatırla~§ ve demi~ 
tir ki: 

"- Bizden evvelkilere nisbeten, 
biz daha bahtiyardık. Hiç olmazsa 
onlar gibi milliyetimizi saklamak hi
cap ve iztirarında değildik. Bugünkü 
nesil ise gerek içinde yaşadığı rahat 
ve konfor bakımından gerek kendini 
ihata eden manevi hava ve heyecan 
itibariyle bizim de gıpta duyduğu

muz müstesna bir durumda bulunu
yor. Filhakika güçlüklerimizi berta
raf edecek değerli bir arkadaşımız si 
zinle geceli gündüzlü meşgul oluyor. 
Sizi gönderen, sizin yetişmenize bü
yük ümitler bağlıyp.n bütün bir mem 
leket arkanızdadır. Nihayet Türk ol
manın insana şeref ve gurur verdiği 
bir tarih devresinin çocuklarısınız. 

Muır Hariciye Nazırının 
dün geceki. ~ya/eti 

Kahire, 10 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Aras 
ile maiyetindeki zevat Hariciye Na~ 
zırı tarafından Zafaran sarayında ve
rilen ziyafette hazır bulunmak üzere 
saat 20,30 da oteli terketmiş ve otel 
önünde biriken halk tarafından ha
raretle alkışlanmıştır. Bu ziyafeti ta
kip edecek olan suvareye bütün kor
diplomatik davetli bulunmaktadır. 

Kahire, 10 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekil doktor 
Rüştü Aras yarın sabah kral Fuadın 
mezarına giderek çelenk koyacaktır. 

Saat 11,30 da Türk - Mısır muahe 
desinin musaddak suretleri merasim 
le teati edilecektir. 

Mısır gazetelm 

Bu sabahki gazeteciler; Hariciye 

Vekilimizin dün İskenderiye ve Ka

hireye gelişlerine ve buna ait haber

lerle istikbal merasimine, halkın coş 
kun tezahüratına ait tafsilata ve re
simlere geniş sütunlar ayırmış bu
lunmaktadırlar. 

sma 

' A 

Nim resmi Elbetağ ''Türkiye ve l di b t · ı kay.dey. emek .. te r ve u mesu zıya- bir diyar üstünde kısa bir zamanı Mısır, Dr. Arasa hoş geldiniz der-
Mısır" başlığı atındaki yazısında b T kl k uh bb t 

retı ız~, ur ere arşı! m a. e I içinde dünyayı kendine hayran hıra- kcn ve kendisine, iki memleket ara-
Mısınn, kardeş Türkiye ile dostluğu ve Ataturke karşı saygı arımızı ızha- k h . 

1 
h ·· .. 

takviye için Türkiye Dışişleri Baka- . . . . an arıka ar, mesut ve ur ve mus sında mevcut bağları sıklaştırmak 
ra vesıle vermıştır. ,, demektedır. t k "l b' T" k . tt 

nı Tevfik Rüştü Arasın Kahireyi zi- . .. a 1 ır ur ıye yara ı.,, için kuvvetli bir Amil olarak telfıkki 

Yaretini mesut bir fırsat saymakta ve Bu sabahkı Elehram gazetesi A- Akşam gazeteleri de bu ziyarete k" 
ettiğini ziyaretinden dolayı teşek ur 

M 1 l d 'kl · T- k 111 t• tatürk" başlığı altındaki yazısında geniş sütunlar tahsis eylcmektedir-

müsabakuma iftirak 
veren b ir bilet takdim ed 

Harici Askeri Kı 

ilan lan 

Her bir metresine tahınill 
fiyatı 275 kuruş olan ıoo.oo_~I 
kışlık elbiselik kumaş kaP'. 
usulile münakasaya konll 
!halesi 29/4/938 Cuma günil 
dedir. ilk teminat 14750 lirB 
saf ve şartnamesi 13 lira 75 
tur. Eksiltmeye girecekler ı 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü ·- ,J 
rinde gösterilen vesaikle tert"", 
teklif mektuplarını birlikte iti' 
atinden en az bir saat evvel 
rada M. M. Vekaleti Satın• 
misyonuna vermeleri. "797 ,, 

• •• 
ısır ı arın sev ı erı, ur m e ı "Yenı· Tu"rkı·ye eskı' Tu"rkı'ye, bugu··n- ler. ederekcn, bu "hoş geldiniz" onun a- Her bir metresine tahmlf1 

Bütün bu şartlar içinde sizden bek ile, nefret ettiği Osmanlı hükumetini 
lenen, her şeyden önce vazüe ve me- biribirinden ayırdetmiş olduğunu ve kü Türk dünkü Türk değil, Elmukattam, "Büyük misafir" başlı- sil memleketine de hitap etmektir. fiyatı 3lS kuruş olan 7oooO 

1. l · i · üd 'k l ak d 1 kaputluk kumaş kapalı zarf su ıyet erın zı m rı o al'. erse- bundan dolayıdır ki, Büyük Şefin Yeni Türkiye yeni ruh, yeni ğı altındaki yazısında diyor ki: 
rinize gönülden çalışmak, sizi bekli- başardığı inkılapların Mısırlıları da devir Türkiyesidir.,, demekte ve "Harpten mağlt1p çıkan, doktorla- K k R d M k" 1 • münakasaya konulmuştur·,, aça a yo a ıne erı 28/4/ 938 perşembe günü sa 
yen yurt hizmetlerine ehll olarak Türkler kadar daima sevindirdiğini Atatürkün rehberliği altında Osman rın ~ifa bulmaz dedikleri hasta a- .,,,, 

~ İ ' t · 9 (TAN) p t M "d" l" dir. ilk teminatı 12275 lira" " yetişmeye ve olgun birer münevver lı imparatorluğu ile bugünkü Tür- dam, bugün beynelmilel siyasetin, zmı • - os a u ur u- ti" 

ı ak ı g-ü tnrafından İzmitte 14 kaçak rad- şartnamesi 11 ira 4 kuruş J11 
o ar memlekete bir an evve dön- hareketinizle bulundug·unuz muhit _ kiyeyi mukayese eylemektedir. Balkan ve Sadabat Paktlarının ru- ıf11' 

b . 1 k · yo yakalanmıctır de M. M. Vekaleti Satına .11 
meye ır an evve gayret etme tır. lere Türklüguv .. onun büyük mazisini Elehram yazısını ı=nyle bitirmek- hudur. ~· . ~-. r- yonundan alınır. Eksi1tJ11 
Bu esaslı ödevinizin yanında daha az ve tarihini ve istikbale ait ideallerini tedir: • Atatürkün dehası diğer devlet şef ~ ceklerin 2490 sayılı kanunı.ııı 
önemli olmıyan ikinci bir işiniz de herkese sevdirmenizdir. Bunları bi - "Biz Mısırlılar, Avrupalıların kı- lerinin kuvvetlerini pek geride bı - .. ·· dd ı · d · ·ıcıı Konservatuvar Mezunları uncu ma e erın e ıstenı ti 
şahsınızda yalnız ierdinizi değil, bü- lip tatbik ettiğinize kani olduğum zıl sultan dedikleri Hamidi, hasta a- raktı. Bu Büyük Şefin bugün Mısı- teminat ve teklif mektupl• rl 
tün bir inkılapçı gençliği, büyük ve halde tekrarından haz duyuyorum.,, dam dedikleri imparatorluğu pek iyi ra gelen büyük mümessilini candan Bu sene konservatuverdan likte ihale saatinden en s:ı j 
asil Türk milletini temsil etmekte B. Muzaffer, Sorbonda profesör _ biliriz. İngilteredcn beş defa büyük, selamlarız.,, dördü kız olmak üzere 15 talebe evvel Ankarada M. M. veıc 
olduğunuzu hiçbir vakit unutmama- 1 Ierin bir çayında bulundu ve akşam Almanya ve İtalyaya muadil .mem - Hükumet organı Elsiyasa gazete- çıkacaktır. Konservatuvarın talebe tınalma komisyonuna verrt'I~ 
nız ve gerek fikirlerini gerek tarzı l İstanbula hareket etti leketin başına geçen Atatürk viran si diyor ki: adedi 400 ü bulmuştur. "799 .. 
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Pendik istasyon Büfesi üç sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya 
Verilecektir. Muhammen aylık kirası 25 liradır. Arttırma 15-4--938 
tarihli Cuma günü saat 15 de Haydarpaşada İşletme Müdürlüğü Komis
Y0nunda yapılacaktır. Bu işe ehil olan isteklilerin 67,5 liralık muvak
kat teminat mektuplariyle tayin olunan tarih ve saatte komisyon~.a ha
ıır bulunmalan lazımdır. Bu büfeye ait şartnameler işletmeye muraca
atıa parasız olarak alınabilir. (1704) 

* * * Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri aşağıda ynzılı muh-
telif Rondela, Gupilya ve vidalar 10-5-1938 salı günü saat 15 ten iti
baren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, Nafia Müteahhitlik vesikası _v~ teklif

lerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermelerı lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar

Paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1944) 
liste Cinsi Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Lira Lira 

l 29 kalem Rondela ve yaylı halka 9740 730,50 
2 55 ,, Gupilya ve bakır perçin 8880 666,00 
3 69 Muhtelif maden vidası ve 19707 1478,03 

" 
4 94 

cıvata 

Demir ve pirinç ağaç vi
dalan. 

* * * 

23666 1774,95 

Eskişehirde bulunan idaremize ait hastane ile talebe pansiyonunun 
bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarlarile muhammen be
delleri yazılı iki grup yiyecek ve içecek maddesi her grup ayrı ayn iha
le edilmek üzere 26. 4. 1938 salı günü saat 14 de Haydarpaşada gar bi
nası dahilindeki komisyon tarafından Eskişehirde teslim edilmek şartile 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat 
Ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
ltomisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Komisyondan Eskişchirde Has
tahane operatörlüğü ile Talebe Pansiyon müdürlüğü tarafından parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (1971) 

Muvakkat 
l - Süt en azı 5200 Kg. En çoğu 9000° Kg.) Muhammen bedeli teminatı 

Yoğurt ,, 5000 ,, ,. 8900 ,, ) 2235 Lira 167 L. 63 Kr. 

2 - Ekmek en azı 22000 Kg. En çoğu 34000 Kg. 3400 Lira 255 lira 

~ Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanla rı 

1 - Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan (2000) kilo yün fanila iplıği 
ıa NİSAN 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11,5 da kapalı zarf 
Usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. Muvak 
kat teminat <450) liradır. 

3 - isteklilerin 2490 Sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Knsımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka-

* .Ji * 
18

1 - Tahmin edilen bedeli (4800) lira olan (2000) kilo yün çorap ipliği 
NİSAN 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme 

Usuliyle alınacaktır. 
ı,._~ -. Muvakkat teminat (360) liradır. Şartnamesi Komisyondan hergün 
""t.'Oelsız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatları. (1779) 

" ". 
.M. M. V. Deniz Merkez Satmalma komisyonundan: 

ıt 1 - Tahmin edilen bedeli 8896 lira 20 kuruş olan 133 Roda Lü, 11 
0da Manila ve 22 Roda kendir halatın pazarlıkla münakasası 20 - Ni
~n - 938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 de Vekalet binasın

a müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 
2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gir

?nek isteyenlerin de mezkur gün ve saatte 667 lira 22 kuruşluk ilk temi
batıan ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. (1938) 

1( lst a nbul Kız Öğretmen Okulu Satın Alma 

0 
omisyonundan: 
kulumuz pansiyonunda 750 lira keşif bedeli karşılığında yapılacak tami 

l'~tın 4. 4. 1938 gününde yapılan eksiltmesine verilen fiat yüksek gö
~ldüğünden ihalesi 14. 4. 1938 Perşembe günü saat 14 de İstanbul 

lSeler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda ihalesi yapılacak. 
İlk teminat 57 liradır. 

/ l!:ksiltmc, Bayındırlık işleri Genel, Hususi ve Fenni şartnameleri pro
~. keşif hul8sasile buna ait diğer evrak okuldan öğrenilir. 
~ ls.teklilerin en az (500) liralık buna benzer iş yaptığına dair İstanbul 
~fıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet ve Ticaret odası vesikalarile Ko

ttıısyona müracaatları. (1955) 

Ko LI Noskul~anınız. Le.z-
zetı bot, dıt-

antisepdJc leri inci gibi 
Dil MACUNU parlatan Ko-

~.f!~~!E:::;.llliiılllllllllllllll linos dünyada 
bıilyonlarca zevat ıeve ıeve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek
&if edilmie olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

1 
TAN 

lstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu ilanları 

1. - 399451 lira 38 kuruş keşüli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi, 
B. - Mukavele projesi, 
C. - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D. - Özel şartname, 
E. - Keşü cetveli, tahlili fiyat cetveli, mesaha cetveli. 
F. - Proje, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı keşil bedelinin yüz binde beşi nis

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan ala
bilirler. 

3. - Eksiltme 21-4-1938 Per~mbe günü saat 16 da Üniversite Rek
törlüğünde yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan getirmesi lazımdır. 

1. - 1937 senesine ait 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alın
mış inşaat müteahhit vesikası ve talibin kendisi bizzat Mühendis veya 
Mimar değilse inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair 
bir mühendis veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mü 
hendis veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair noter senedi 
vermesi. 

5. - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveJ 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. (1838) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir metresi altmış kuruş değerlenen "45,000,, lira değerinde yet
miş binden seksen bir metreye kadar erat yazlık elbiselik kumaşla bir 
metresine kırk kuruş fiat biçilen "18,500,, lira değerinde kırk beş binden 
elli beş bin metreye kadar yatak kılıflık bez aşağıda yazılı tarihlerde ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Yazlık elbiselik kumaş şartnamesi iki yüz yirmi beş kuruş karşı
lığında ve yataklık beze ait şartname de parasız olarak komisyondan alı
nabilir. 

3 - Eksiltmelerine girmek istiyenlerin yazlık elbiselik kumaş için 
3375 ve yatak kılıflık bez için de "13 87,, lira "50,, kuruıluk ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ile şartname ve kanunda yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar komisyona 
miş olmaları. 

A - Yazlık eksiltmesi 12/4/938 Salı günü saat on. 
B - Kılıflık eksiltmesi 13/4/938 Çarşamba günü saat on. 

"803,. "1648,, 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Okul talebeleri için şartnamesine göre beher metrr:sine 420 kuruş be

del tahmin olunan 150 metro lacivert kumaş 20-4-938 çarşamba günü İs
tanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan okul komisyonunda ek
siltmesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

·- ... :--- • __ .. --- -·- .... -~u.&ga. veı,uc:c:u.ıı-.. J CLl.Uı• 

lacaktır. isteklilerin bu gibi kumaş imal eder fabrika veya atölyesi ol
duklarına dair Ticaret odası vesikası ve teminat makbuziyle birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1730) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 
Kilo Lira Ku. Lira Ku. 

3.000 Yün çorap ipliği 7350 00 551 25 
1 - Vekiller Heyeti kararına tevfikan 938 mali senesine sari mukavele 

akti suretiyle yukarıda cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminat mikta
rı yazılı "3.000,, kilo yün çorap ipliği 18 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 
de İstanbul Gedikpaşadaki J. Satınalma Komisyonunca kapalı zarf eksilt
mesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hnzırlıyacak

ları teklif mektuplarını cksiltm~ günü saat 14 de kadar komisyona vermiş 
bulunmaları lazımdır. "1792., 

Mühim Bir Resim Sergi~i 
Fındıklıda, Güzel Sanatlar Adakemisinde, Resim şubesi Şefi Profesör 

Leopold Levy'nin eserlerinden mürekkep bir sergi 17 - 4 -
1938 Pazar sabahından itibaren (20) gün müddetle halka açılacaktır. 
Duhuliye yoktur. Ziyaretler her gün saat 10 dan 18 e kadar yapılabilir. 

lstanbul Emniyet Müdürfüğünden : 
Müdüriyetimiz için 12000 litre benzın a.ınması açık eksiltmeye konul

muştur. 

Benzinin litresinin muhammen fiatı 16 kuruştur. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere müdüriyet hesap memurluğuna ve eksiltmeye iş
tirak için de 144 lira muvakkat teminat makbuziyle 18-4-938 günü sa
at 15 de Vilayet Defterdarlık Muhasebeclik dairesinde k urulu komis
yona müracaatları. (1736) 

Sahibi ve unıuml neşriyatı ldare eden: Ahmet Enıio YALMAN 
Gazetecilik ve Ne§rlyat TUrk Limit et Şirketi. Basıldığı yer XAN Matbaam Büyük tübU 42 kuruıtur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-'"'"~~~--:-

Öksürenlere ve 
CJöğüs nezlelerine 

KATRAN HAKKI EKREM 

EOKALMiMA 
NEVRALJi e 

GRiP • BAŞ ve DIŞ AGRILARI e 
sızı ve sancdarı derhal dindirir. 

Levazım Amirliği hAnlan 1 
Salıpazaraında Eşya ve Teçhizat 

anbarının keşfi mucibince tamiri 15 
Nisan 938 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede devazım amirliği Satınal
ma komisyonunca pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. Ke§il bedeli 1999 
lira 7 kuruştur. Dk teminat 149 lira 
93 kuruştur. Keşfi Istanbul K. Uı

şcıat şubesinden bedeli mukabiliııd~ 
alınır. Istcklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. "486,, 0 1947,, 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütevellit, sancılarınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R l N A L ile geçiriniz. 

URINAl 
Vücutte toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı * 
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay·ı 
dır. Yemeklerden sonra yanm bar· 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - lSTANBUL 

r ızMıR T.p~~~KTA~~~~~cA11 
Otedeabe.r:i sağln.mlığilc t.anmmış \•e haJkımımı rağbetiDI 

lm.7.anm.ış olan mamulatmıı:z 

B E l 
Son tenzilatlı fiyatlan a,ağıda göıterilmiftİrf ... 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 711ı Kr. 
4 .. ,, .. 75 ,. .. .. itli 655 ,, 
5 ,, ,, Değirmenli 90 .. ,, .. " 832 .. 
5 H IJ PJ 85 ,. .. W "' (198 '9 

8 ,, ,. Geyikli 85 ,. ,, ,. " 800 ,, 
8 ,. ,. ., 75 ., ,. n ,. rl30 ,. 
9 ,, ,, Tnyyareli 85 ,, ,, ,. "' r782 ,, 

9 .. " " 75 " , .. .. " 670 " 
11 ,, .. Köpekli 85 ,, ,, ,. ,, r122 ,, 

1 - Satışımız tzmirde fabrikada. teSlim ve peşindir. 2 - Yuka.nda 
ki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masa.rifi mU,.. 
teriye aittir. 3 - Yukandaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek mı. 
rctile fabrikada teslim asgari olarak bir top satışyapılır. 4 - 1stanbul 
satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numaradadır. 

Saç bakımı, güzelliğia en birinci f&l'bdır. 

PETROL N·I Z A M 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır; 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mnhrwn eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temJz bl - Karbonattan ve t.oz karbonat a.lmaıktaki müşkilliit göz 

önünde tutula.ra.k yapılmı tır. 
.. ________ Her eczanede satılır. --------:1 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
İsk~_n Umum Müdfirlüğü _için VilAyetler İskfln i§lerinde istihdam edil-

mek uzere 150 Jira ilcrctlı Fen Memurluklarına ihtiyaç d T 1• . . . var ır. a ıp 
olanların bilQmu~ vesaık ve şımdıye kadar bulunduklan vazife ve işle-
re aft evrak ve üç adet Fotoğrafla bizzat veyahut bu vesaik v kı 
göndermek suretiyle Sıhhat Vekaletine müracnntlnn ilan olunu: 7~;) 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden : 

(1748) 

Mektebimizin tasfiyeli talebelerinden geçen yıllar imt"h 1 ı an nrında yal
nız bir dersten muvaffak olamıyan talebelerin 1938 yılı H . 

. azıran devresın· 
de son bır kerre daha muvaffak olamadıkları bu bir dersi . .1 
bul edilecekleri ve bu münasebetle 1Mayıs1938 tarihinde: ı~t~nnına ka· 
tarihine kadar idaremize müracaatları lfizumu ilan olunur . .,968~;-ıs 1938 



T A N ~=========================~ 

<C -== ~:::! ~=ı o 
a 

N O R G E l , 9 3 8 M_ O. D E L 1 
D O L A ·p L A. R 1 M 1 Zi 

• 

G ·E L i YOR. 
' 

.~orge, Yalnız Geçen Sene içinde 3.500.000 Adet Buz · Dolabı imal Ederek Sattı. 

' '· ,. Dü~Jcnun -=.1ier .,..tarafıncla 20 seneden fazla bir zamandanberi satdmış ve elyevm hali faaliyette bulunan milyonlarca buz 
dolabında §İmdiye kadar. fabrikasyon ve kalite yüzünden bir tane bile servis ihtiyacı görülmemiştir • 

• 
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RoHatör Kompresöründe -Yüksek Tazyika Maruz Bir Yağ Kitlesi içinde 

Hareket etmektedir. Bu parçalarda hiç delk ve temas yoktur. Bu sayede 

No RGE BUZ DO LAP LA R 1N1 N ö MR U SONSUZDUR. 
NORGE BUZ DOLAPLARINI BEKLEYiNİZ. 

NORGE BUZ DOLAPLARINI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİNİZ. 
Her boyda beyaz ve renkli buz dolaplarımızı yakında teşhir edeceijiz.

1 

ektr r·· · , · Sirketi 
Ankara, Anafartalar caddesi No. 1Ô 

Posta kutusu 199 ... Tel. 1287 

. 

Elektron Türk Anonim Sirketi 
Galata, Voyvoda caddesi, No. 5~62 

Posta kutusu : 1144 • Tel. 41460 


