
PAZARTESi 

25 
NİSAN 

1938 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Türk YunanDostluğu·~A~tat~iir~kii~n · 
Tebriklere 

Başvekilimiz, Bu Akşam Teşekkürü 
Atinaya Hareket Ediyor ~i:Ji~~:~~~·ı~ami 

23 N iıan bayramı mü· 

-
Dünyaya 
Bir Örnek 

l B. CelaA 1 Bayar Dedı· kı· .· ;:e!:'~~!:n:;~;si~:. 
hur Atatürk'e, sayın hal· 
kın yüksek hislerini ve he
yecanlarını büdiren bir· 
çok telgrallar gelmekte-

~ 

Bagün Bafvekilimiz Celil 
Bayar ve Hariciye V eki

lilbi~ Doktor Aras dost Yuna-. ' 
lliata.nı ziyarete gidiyorlar. ı 

~'Yeni Muahedemiz, Türkiye ile 
Yunanistan Arasında Bir Kat Daha 
Kuvvetli Bir Bağ Teşkil Edecektir,, 

dir. Bundan pelı mütehas
•İ• olan Atatürk, tefek
kürlerinin ve IQQdet di
leklerinin iletilmesine A-
nadolu Ajan•ım memur 
etmiftir. 

--~~iiıiii!i'~~!i!!!!!!!!!!!!~~~· 

tDEAL BORO 
Bu kitap bürolann iş çıkarma kudretim a 

tırmak için ameli bir kitaptır. O size az m 
rafla çok l§ nasıl çıkanlnblleceğini gost · 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden 
z1 kurtarmak için yazılmıştır. TAN M!l'?a 
~nda Fivatı 50 Kr ~ . ,,. 

Çin Maslahat9üzar.1 Diyor ki: 

" Çinin, Sadabat Ail 
Çemberindeki Yeri 
Boş Kalmıyacaktır,, 

500 Milyon Çinli, Sa~arya Kelimesini Biliyor 
Türk lstiklCil Mücadelesinden Kuvvet Ally 

Ankarada otobüse binerken dos
tum Nimet Ma ile karşılaştım. Bu 
sevimli genç Çin diplomatı, Müslü
mandır. Vaktıle Kabataş lisesinde o
kumuştur. Türkçeyi kendi dili gibi 
konuşur. Turkiye ile Çin arasında 

canlı bir köprüdür. İki milletin dost
ltlğunu kuvvetlendirmeye yorulmak 
bilmeden çalışır. 

Bana dedi ki: 
- Yeni bir maslahatgüzanmız İki komşu ve müttefik millet~

lırtdakf candan dostluk, bu münase-ı 
ht!tıe güzel bir tezahl.İr fırsatı bula

--=-==-=========-------- geldi. Sizi mutlaka tanıştırmak is-

caktır. 

lt 'I'urk - Yunan dostluğunun iki 

1 
°~JU milletin hayatında muhim rol
erı Yardır. Bu rolleri kuvvetlendiren 
~genişleten her imkanı, her fırsatı 

ka ile karsılamamız çok tabiidir. 
!iıı l>ostluğumuzun hergün biraz de
lı leŞtnesi, biraz daha kuvvet bulma- ı 
d •~ı zamanda mühim bir cihan ha- ı 
l'tt~ıdir. Türk - Yunan dostluğu, ! 
hı ~tlerarası münasebetler için eşsiz 

t Oftıekt" İki ır. 
lıkı. tnillet arasında; kinle, düşman
~i?' •İkatılaşmamazlıkla dolu bir mazi 
letı· . i taraf ta, yabancı büyük dev
,_. eruı keyfine ve menfaatine bir i
~ Yazi il Yetinde bulunduk. Karşı kar-
~~lerde biribirimize diş biledik. 

lıtanbul ırazetecilerinin Bcqvekilimi.z feTeline VP.rclikleri 
dünkü ziya/etten bir görünÜf 

libi ~ zehirli bir fidan buyütür Başvekil B. Celal Bayar, Yuna
liılttı lıklı h~eti ve emniyet- nistan Başvekili General Metaksasın 
~illerce suladık, büyüttük, Ankara ziyaretini iade için bu ak-

~ 1\tl 

~ Tnı naya hareket edecekttl". Başvekilimi-
1, ayeı günün birinde çarpıştık. ze bu seyahatinde Haricıye v~km 

hfınd :S~ çarpışma iki milletin var- Dr. B. Tevfik Rüştü Aras ta refakat 
?idir. ~ en büyük kasırgalardan bi- edecektir. 
~ld tada fertJer ezildi, varlıklar B. Celal Bayar, dün, Parko-

Bö i b~lerce aile mateme uğradı. telinde İstanbul gazetecileri tarafın

dan verilen ziyafette bulunmu ve 
oğleden sonra şeltirde gezintıler yap-

~'.BaiiftkiftmliZ,:-Cido9t Yun.nbtanın 
hükumet merkezine yapacağı ziyaret 
n'lÜnGcob&>t;Je Anadolu Ajansına §tı 

beyanatta bulunmuştur: 
"- Pazartesi günü müttefik Yu· 

nanistan hükumetinin güzide reisi 
(Devamı 7 incide) 

h bı!ı e hır mazi ve böyle bir kasır-
8bıe bo kap.k~ranlık bir düşmanlık si
~abılirdi. Bunun çıkar yolunu 
' ak ve dostluk ışığını hiçbir 
~~ ke§fetnıemek pekala mfun-

Avrupa Güreş Şampiyonası 

u. 
l'-ıt 

~J>ı, at karşılıklı felaket, gözümüzü 

b~ fe~ Yerde sçtı. Bunu müşterek 
el~ et saydık. Bundan ders al

'BZiYi gömdük. Mukadderatı
~i iştirak noktalarını keşfettik. 
' fırsatıarile dolu bir Alemin 
tbt hl!' da elele vermenin hlzzını de,1 __ ~rette duyduk. Mazinin ha-

<q-1 li . 
l'tteııetirı ıerıne barış ve emniyet te-
dı.ııt \>e i 0 kadar saf emellerle kur
•ı.ıııer- aı la.manda okadar iyi mah

~ "''1dıJt ki en ifratlı düşmanlık
l'tt~hı ~ll'lert ve geniş dostluğa geç

lıah-a.ı b eşsız §ekli bütün filemi 
lraktı. 

l}itet 
ı lı:a bir sütunumuzda Çinin An-
~tfrti a.ıa.~a. .maslahatgüzarının ııöz
~li Çırı ;. ıle okuyacaksınız. Kıy
niı 'l' ıpiornatı diyor ki : 

~ll<le ~kiyenin açtığı izler üze-
1.ıtıa.n l'llU Yo~z. Japonlar da akıllı 
~ 01Uı-la. letınin örneğini takip ede

l?ıda "'t::a Uzak Şark pek az za
........ lh~ ın Şark gibi barışa, istik-
~- le k:av 6 00o··ı~ ltt U§Ur.,, 

Çllı llerıeıilt beş ?"tiz milyon nüfus ~~ 
diy ltıilJett l.J bır medeniyet sahıbı 
tııı~ 'llirıti~ ~k Şarkın banş ideali 
~ go31: onu e "Ve Yunanistanın öme-

ilk Beş Müsabakanın 
Dördünde Kaybettik 

Dün Taksimde Yapılan Güreşlerde 
Tekirdağlı Kara Aliyi Yendi 

~ •lrı nde tut 
durıl'~ı Çin ve J uyor. T ekirclağlı - Kara Ali karıılapna.ından heyecanlı bir an 
ihttl' ın bu .. 8 P<>nya değil, bütün 
dar ltı "al'd 0 rnekten ders almıya Dün şehrimizde ve Ankarada can- yendi ve bu son galibiyetle şampiyon 
1tıa.r:0ruşıel':f ır. '.Milletler arasındaki h spor hareketleri oldu. Taksim sta- luğu garantilemiş oldu. 
a.'31!lıJcıarı' lesarnühsüzlüğü, anlaş- dında yapılan güreş müsabakaların- Diğer taraftan Estonyada Avrupa 

)a.~ ~::• tedb:~t~~~ için çareler da başpehlivanımız Tekirdağlı Hüse- güreş şampiyonası müsabakalarına 
l>, tur. duşunmiye ihti- yin Kara Ali ile karfllaştı ve has- dün başlandı. ilk karşılaşmaların ne-

l>u~l>ıl,caıt ' tirdi ticelerine göre, beş müsabakanın 
dfA· fli.st .. __ ~.basittir· T .. k. ·ı mmın sırtım yere ge · dördünde de kaybetmiş bulunuyoruz. 

lı..~ı ""'~~ bütu~n ın· s . ur ıy .. e ı e Pera takımı ı'le son ·tnaçını yapan .,.~~1~1t.._ ll'lfsaı ~a goster- k Günün bütun spor hareketlerine 
q" i . örneJt~almaktan First Viyena, güzel bir oyun çı ara- ve Estonyadaki güreşlere ait geniş 

Adli Tebliğler 
için Yeni 
Usuller Kondu 

--o-
Bu Sayede Yarım Milyon 

Lira Tasarruf Edilecek 

Adliye Vekili 
B. Şükrü Saracoğlu 
[Yazısı ikinci sayfada] 

Binicilerimizin Niste 

Kazandıkları 

Son Muvaffakıyet 
Nis, 24 (A.A.) - Yedi millet a

rasında dün burada yapılan beynel
milel binicilik müsabakasında Türk 
ekibi birinciliği almış ve zafer dire
ğine Türk bayrağı çekilerek şiddet
le alkışlanmıştır. 

* Başvekil B. Celal Bayar, miıte-
addit müsabakalara iştirak etmek 
üzere A vrupada bulunan binicileri
mizin Nisteki muvaffakıyetleri dola
yısile kendilerine bir tebrik telgrafı 
çekmiş ve muvaffakıyetlerinin deva
mını temenni etmiştir. 

YARDIM 
LiSTESi 
Dün ldueh•nemlze mUr•c••t ede· 

rek Kırıehlr zelzelealnde fellkıte uO· 
rıy•n yurtd•ılu için açıl•n y•rdım• 

lftlr•k edınlerln il.tul ıudur: 
Lir• Ku. 
128 21 

30 
15 

25 

DDnkU yekOn. 
Boy• tücurı Vltall An•vl. 
G•l•tad• boy•cı IUlty· 
m•n. 
G•l•t•d• moUlrcU M•h· 
mut. 

Devamı onuncu •aylaJa 
41\'-aeı e, .' ~··:, ~maçı S-0 kazandı. Güne§ takı tafsılatı altıncı sayılamııda bulacak-

"'iıi ~ . mi Ahkarada Muhafızgücünü 3--2 sına. 'W!'.!!iii!!iii!!!!!!!!!!!i!iiı!i!i!!!!!ii!!iiii!!!!!!!!l!!i!!!!!!!ll!!i!!!!!!! 1• 
N.. , " 

terim. 
Çinlileri çok severim. 6000 sene

lik bir medeniyeti şerefle, asaletle 
taşımayı bilen yüksek insanlardır. 

Bugün de en haksız bir istilaya ve 
tecavüze uğramış bulunuyorlar. 

Milyonlarca insanın boğuştuğu bir 
sahadan ı:elen münevver bir Çinli 
ile tanışmanın ve konuşmanın cazi
besine dayanamadım. Her işimi bı
raktım, Çin sefaretine gittim. 

Orijinal Çin sanat eserlerHe dolu 
bir salondayım. Bunlar gözü alıyor. 
lnsana; uzak ve güzel bir alemle te
masa gelmenin zevkini veriyor. 
Kapı açıldı. Nazik Çin maslahat

(Devamı 1 O uncu.da) 

Çinin yeni Ankara Malala 
:zarı B. Dekien Toung 

. 

lstanbul gazetecilerini 
Başvekilimize ve 

Vekillerimize ziyafeti 
Gazeteciler, atladıklarını ancak 

altı sene sonra öğreniyorlar 
Dün Istanbul gazetecileri tarafın

dan Başvekil Celal Bayar, Hariciye 
Vekili doktor Aras ve Maliye Vekili 
Fuat Ağralı şerefine Parkotelinde 
bir ziyafet verilmiştir. Yemek çok 
samimi bir hava içinde geçmi§tir. 

Başvekilimizin dost Yunanistana 
seyahat erefesinde Anadolu Ajansı-

na verdikleri beyanat, sofrada oku 
muş ve bu candan sözler gazetecil 
tarafından alika ile dinlenmiştir • 

Bu beyanat sırasında bir nokta 
bit olmu,tur: O da daima atlatma 
derdiyle meşgul olan gazetedleri 
1932 senesinde Cdal Bayar tara 

(Devamı 7 incldf?J 

Südetlerin Şefi, Çek 
Hükômetini Tehdit Ett• 
Henlayndiyorki:"Südetlereaitarazi 
Tanınmalı ve muhtariyeti haiz bir 
Alman idaresi vücude getirilmeli ,, 

Prag, 24 (Hususi) - Südet Alınan 
lideri Henlayn, bugün Karlsbadda 
Südetlere hitaben bir nutuk soylemiş 
ve Sudetlerin bütün taleplerini an
latmıştır. Nutukta evvela Südet Al
manların, Alman Nasyonal sosyalız· 
minden ilham aldıklarını anlatmış 
ve Çekoslovakya, Almanya ve Sü
detlerle anlaşmak istiyorsa harid si· 
yasetini kamilen değiştirmesi lazım 
geldiğini izah etmiştir. 

Henlayn, başlıca şunları istemiı
tir: 

1 - Alman ekalliyeti ile Çekos
lovak milletinin tam musavatının ta 
nınması, 

2 - Alman ekalliyetinin bır ka
nuni statüsünün tanınması. 

3 - Çekoslovak cümhuriyeti da
hilinde Südet Almanlar a . . 
tahd

.d. razısının 
ı ı ve bu arazinin tanın 

4 S
- ması, 

- udetlere ait arazide m h•-. 
rt eti haiz u ..... 
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N. 40 "' Y ozon : M. SIFIR 

Barba, lbrahimin 
•• 

Oksesine Düşüyor 

TAN 

BELEDTYEDE : 

Kuyu ve Sarnıç 
Suları Temiz· 
Tutulacak 
Belediyece yapılan bir talimatna

meye göre, şehirde halkın kullanaca
ğı sular üç grupa aynlmıştır. Birinci 
grupa Terkos ve Elmalı dahildir, bun 
lann tevzi ve sıhhi emniyetleri doğ

Adli Tebliğler için Yeni Usuller 

Celpnameler için Bir 
Tek Şekil Hazırlanıyor 

Adil tebliğleri yapmak için Avru- bulduk ki kendimize benimsemlye 
pada üç usul var: Bunlardan biri karar verdik. 

25 - 4 - 938 

Ankaradan 1 l
·-··· .. ·-·········••11(19••·-···--···-·········· 

i_..Telefon ve Telgrafla··-··J 

Türkiyedeki 
Yabancdara Ait 

Bir istatistik 

I rudan doğruya belediyeye aittir. 
1 İkinci grupa kuyu ve sarnıç sulan 
dahildir. Bu tesisat, sıhhi şartlara uy 
gun olmak ve suların temizliği heye
ti sıhhiyece muayene edilerek husu
si olarak evlerde veyahut şehir suyu 
bulunmıyan mıntakalarda hertürlü 
ihtiyaçlar için kullanılabilecektir. 

Latin memleketlerinden başka bütün Rumanyada ceza, hukuk, mal be
memleketlerde tatbik ediliyor. Bu da yanı, davacı , SU!jlu, şahit gibi vazi
adli tebliğlerin posta vasıtuile yap!l- yetler için 17 türlü celpname vardır. 
masıdır. Biz Rumanya sistemini benimsemiye 

Ankara, 24 (Tan Muhabirin
den) - Yapılan son bir istatisti
ie göre, dünyanın en az yabancısı 
bulunan memleketlerden birisi 
Türkiyedir. Memleketimizde 
7,908,789 erkek vatandaşa muka
bil ecnebi tabiiyetinde olan erkt>k 
sayısı 27, 723 tür. Diğer taraftan 
8,195,115 kadın vatandaşa muka· 
bil de yabancı tabiiyette bulunan 

(Dilnkil tefrikanın en sonuna 
yanlqblda 12 satırlık ayn bir lu
sıın karı~mqtır. Tashih ve itizar e
deriz.) 

B arbanın agzını bıçak açmı-
yordu. Tam işi tıkınna ko

yup İngilizlerden para sağacağı za
man kolcu H. ile Değirmendereli 
1 den gelen havadis kesilmişti. İşi
ni bozmamak için çırpu'Up duru -
yor, çare arayordu. Bu sırada bi
zim Aleko imdadına yetifti. Ale
ko, Barba ile ahbaplığı koyulattı. 
JC.ndfni kulajı delik bir adam o
larak tanıttı. 

Bir gün Aleko, Barbanın can m
lmıtılan içtnde poflıyarat gezdilf -
nl aördü. tı zamanının gelc:lllini 
kavradı. V erdijim direktifi gözönü 
ne alarak taarruza geçti: 

- Bre, Barba, dedi. Neden böy
le fok balığı gibi poflayıp geziyor
sun? İşler galiba aynasız gitmiye 
başladı. 

- Ah bre evlat, Ingiltereden 
bir iJ kaçırdım kl. 1e>rma •.. Y\lz pa
pel 'anaforlamak Jften bile değil
di. 

- Vay senin İnRilizlerden tanı
dığın var mı? 

- Elbette var. Hem de büyük 
bir zabit, casusluk işlerinin başı ... 

- Böyle bir adamın var da ni
~ söylemezsin bana? Benim elim
de onlara yanyacak ne işler var. 
Barbanın kanlı gözleri açılmıştı. 

Alekoya ikram etmek için bol me
.zeli güzel bir rakı sofrası hazırlat
tı. Kal'Jllıklı lçmiye başladılar. Bar
ba karşısındakini aptal sanmıştı. 
Ağzından lif almak için: 

- Anlat bakayım, şimdi, dedi. 

Elindeki işler ne biçim şeylerdir? 

-Türklerin kaçırdıkları silah ve 
cephaneleri İngilizlere haber verir 
isek çıkar mı para? 

Barba, sevincinden çıldıracaktı. 
Kalın ve küt parmaklı elile kavra
dığı büyük kadehi ağzına boplttı. 

Yüzünü buruşturdu ve elinin ter
sile ıağzmı, bıyığım silerek: 

- Para mı? dedi. İstediğin ka
dar ... Var mı iyi, doğru haberle -
rln? 

- Benim bir Karadenizli arka
da§lm var. Adına İbrahim derler, 
amma inanma, Bili adı Kostidtr. 
Büyük harpte askerde iken korku
dan Müslüman olıfiıqtur. Evvelce 
Jnebolulularm kaçakçı motörlerinde 
çalıfıyordu. Şimdi Lh Ali Osman 
Ağanın yanındadır. Kosti bütün si
lih ve cephane kaçakçılannı birer 
birer bilir ve ondan istedijimiz gi
bi haberler alırız, 

- Nerede bu Kosti? Konuf18y
dık fUnunla ... 

- Akşama ister isen getireyim 
amma uçlanmak ister. 

- Hadi canım, iş oraya kalsın. 
Yalnız biraz geç gelin. Q akşam Barba, bankosunun ar 

kasına ayn bir masa kur
durmuştu. Kostiyi ağırlamak için 
masraftan da sakınmamıştı. Aleko, 
ile Mapavrili lbrahim, Kalafat yerin 

de Top Ömerin kahvesinde ben -
den ayrılırlarken rollerini bülbül 
gibi ezberlemişlerdi. İbrahim biraz 
da rumca bildiği için Barbayı av
lıyacağımızı kuvvetle tahmin edi
yordum. Nitekim tahminim beni 
aldatmamı§tı. Barbayı demir bir 
kafese solrtµk. 

il enwvel Bo-

ba, gizli hizmetler grupu kumanda 
nının karşısında idi. Kumandan 
meyhanecinin verdiği haberleri din 
ledi. Sonra, kasadan çıkardığı yir
mi beş lirayı uzatırken: 

- Barba, dedi. Şimdi diğer o
dada Mülazim Bland, seni dinliye
cektir. Bu işte onun emri altında ça 
lışacaksın. Haydi gözünü aç. Bizi 
aldatırsan sana bu sefer çok ağır 
bir ceza yaparım. 

İki dakika sonra Barba, Müla -
ziın Blandla görüşüyordu. Meh -
met Ali de Blandın emri ile odada 
bulunuyor ve not tutuyordu. Bar
ba: 

- Mister, diyordu. Küçükçekme
cede Ambarlı ve Anarşa köyleri a
rasında ve Anarşa bağlarının al -
tında, deniz kenarında ufak ve giz
li bir koy var. Bu hafta içinde ka
çakçıların birkaç motörü birden 
bu koya gidip gizlenecek ve silah, 
cephane yükliyecektir. Bu cepha -
ne ve silAhlar vaktile Zeytinburnu 
fabrikasile Ramiz ve Davutpaşa kış 
~ kac~. Buillardan 
bir kısmı şimdi Anarşada ve bir 
kısmı da Gardan köyü civarında 
BizanaWardan kalma l'Qah~erde
clir. Öjrendilime göre, bu silih ve 
cephaneler vaktile bu tarafta top
lanacak Türk çeteleri için sakla -
mlmıştır. Şimdi bunları Anadoluya 
geçirmek için Türkler hazırlık ya
pıyor. Bu ~ için İneboludan bir 
binbaşı gelmiştir. Fakat henüz is -
mini öğrenemedim. 

- Bu mahimatı sen kimden al
dın, Barba? 

- Tam yerinden ve adamından .. 
Gelen binbaşının kardeşi ile ahbap
lığı olan İbrahim isminde bir Laz 
bunları bana söyledi. 

- Uz İbrahim mi dedin? Öyle 
ise hepsi yalandır. Uzlar millicile
ri ele vermezler. 

- Aff4!dersin Mister, dinleyiniz 
beni... Bu Laz Müslüman ismi ta
şıyor amma, kendisi Rumdur. İs -
mi Kostidir. Büyük harpte kor
ku.sUfllan askerde Müslüman ol
muş. Asıl dinini Türklere karşı giz
li tutuyor. Bir de arkadap var: A
leko ..• 

- Öyle ise mesele yok. Bu Kosti 
ile Aleko bu haberleri kimden al
mıflar? 

- Şimdi hepsini anlatacağım. 
Bu iş için gelen binbaşı dört motör 
bulmak için kardeşi ile beraber 
Yağkapanına gelmişler. Mavnacı

ların kahvesinde kaçakçı kaptanlar 
dan Kel Mehmet ile görüşüyorlar
IDlf. İbrahim ismini taşıyan Kosti 
de o sırada bu kahvede hr;ıif. Bu 
blnbapnm kardeşi ve isminin Sami 
Bey olduğunu sonradan öjrendi -
jim genç, Büyük Harpte İbrahim 
ile beraber Çanakkalede bir bölük
te askerlik yapmışlar. İbrahim, Sa
mi Beye kendini tanıtımı. İstedik
leri motörleri bulacağını söyliye -
rek binbaşıya çatmış. Sami Bey işi 
İbrahimden saklamamıt ve size 
fimdi verdilim bu haberleri İbra
hime anlatmıı. Anladınız mı fim
di? Bu iJin yalanı yok. 

- Bu Sami Bey dediifniz adam
la biz ıörilfebilir miyiz? 

- Siz nasıl g6rilfürsünüz onun
la Milter. Anlamazlar mı? 

- Hayır. Ben görüteeek deği -
Um. Sana bir Türk tanıtacağım. 
8eD de ODU Sami Beyle, motör sa
hibi a deni& 8imlan olarak gö-

İkincisi Fransa, İtalya, İspanyanın hazırlanırken bunu ancak 13 mikta
usulüdür. Buralarda adli tebliğler rına indirdik. 
için noter teşkilatına benzer bir hu- Bir de baktık ki İsviçre bire indir
susi teşkilat vardır ki tıpkı noter gi- mek imkanını bulmuş, biz de onıı al
bi ücret ve harç alarak çalışıyorlar. dık. 

Üçüncüsü de dünya yüzünde yal- Celpnameler, bir taahhütlü rpek-
nız Türkiye ve Bulgaristanda mev- tup şeklinde postaya verilecektir. 
cut kalan mübaşir usulüdür. Ayrı zarf yoktur. Celpnamenin bir ta 

kadın sayısı 25,823 tiir. 

27723 yabancı tabiiyetinde er
kekten 1273 toprak mahsıllleri, sa
nayi ve küçük sanatlarda 5948, ti
caretle 6562 nakliye ,.e muvasala 
ile 1247; umumi idare ve hizmet
ler, serbest mesleklerde 2833, ev 
iktısadiyatı ve şahsi hizmetlerde 
706 kişi çalışmaktadır., 

Şehir suyu bulunan yerlerde, bü
tün sanayi ve ticaret müesseselerin
de, han, otel, apartıınan gibi toplu 
ikamet yerlerinde hamam gibi temiz 
lik yerlerinde içmek ve temizlik mak 
sadıyle yalnız şehir suyu kullanıla-
caktır. · 

Bu gibi yerlerde kuyu ve sarnıç su 
larının kulhtnılması yasaktır. 

Rumanyada ilk iki usul çok garip rafı yapıştırılarak zarf şekli verile
bir imtihandan geçmiştir. Eski Ru- cektir. Posta müvezziinin celpname 
manyada Latin memleketlerinde ol- ile hiç alal<ası yoktur. Bunu kapalı 
duğu gibi hususi tebliğ teşkilatı var- bir mektup gibi sahibine verecektir. Memlekette! 
dı. Rumanya, Avusturya ve Macaris- o, yalnız kağıdın zımbalı kısmiyle -------
tandan birtakım arazi alınca, o mem meşgul olacaktır. Celpnameyi zımba
leketlerdeki posta teşkilatını yıktı ve lı kısmın imzası mukabilinde verecek 
kendi eski teşkilatını oralara soktu. ve bunu ait olduğu mahkeme veya 
Derhal şikayetler başladı. Transil- makama gönderecektir. Bu sayede 
vanya ve diğer yeni eyaletler kendi sürat, intizam, tasarruf temin edile
tanıdıklan basit usule nisbetle Ru-

İçinde gıda maddeleri hazırlanmı
yan veya satılmıyan yerlerde yalnız 
sanayi işlerine .münhasır kalmak şar
tıy1e kuyu ve sarnıç sulannın kulla
nılmasına müsaade edilmiştir. 

Üçüncü grup, her nevi memba su
landır. 

LİMANDA: 

Dün Limanı Kestf 

Bir Sis Kapladı 

men usulünü okadar fena bu~dular ki cektir. Bugün adliye teşkilatımız pos 
kıyaımet kopardılar. ta idaresinin 91 .000,000 tebliğ yap-

Bunun üzerine bir müddet iki u- mak için sarfettiği parayı yalnız 
sul Ruınanyada yanyana başladı. 9,000,000 tebliğ için sarfediyor. Hem 
Karp karfı~a imtihan ve mukayese de iş daha yavaş ve fena yürüyor. 
geçirdi. Netıcede Rumanya, posta u- :augün adliye, tebHA ı in ed 

liln- k d ük. 1 .ue ç sen e 
su u o a ar m emme ve seri 700,000 lira sarfediyor. Post t 1-
b ld ki b .. t.. k'lA a.ve e 
.u u. .. u. un t~ş ı ~tı~ı postane graf ile ilerliyen bir anlaşma muci-

sıstemı uzerınde bırleştırdı. hince bu vazife yeni sistemde 200, 
Biz yeni ve kestirme bir yol arar- 250 bin liraya görülecek, tasarruf edi 

ken, Rumanyanın tecrübesini dikka- len yarım milyon lira, evvelce de yaz 
te değer bulduk. Tetkik ettik. Fakat dığımız gibi, adliye kitipliğini bir 
bu sırada en son İsViçre usulünü de meslek haline koymak için sarfedile
gözden geçirdik. Bunu okadar üstqn cektir. 

Dün sabah Pendikten Kavaklara 
kadar, Adalar da dahil olduğu halde 
bütün limanı ve Boğaziçini kesif bir 
sis tabakası kaplamıştır. Sis ancak 
saat 9,30 dan sonra açılabilmiştir. 
Kavaklardan mutat birinci ve ikinci ====================~======== 
vapur seferleri ıis yüzünden kalka - \tfTT'T'F,F'F.RRTK ' POT JSTE: 

mamıı, Köprüden Boğaza hareket e- o n·ıve .... s·ı+e ~ Talebeler·ı B •kt Yol da 
den vapurlar da yollarına devam e- et• aı . un 
:;~~::~ muhtem lSki:!lCierae ltal- Eilirneden Döndü er Otomullll Ku~w~• 

Akay vapurlarıhın Mferleri de 
sis yüzünden akaamıı ve bir ,.ı-alık 
seferler durmu~r. 

rüştüreceksin. İşin alt tarafını biz 
yaparız. 

- Peki, şimdi ben ne yapaca -
ğmı? 

- Sen yann sabah, saat dokuzda 
buraya gellrsin. Yanına takacağım 
adamı alının. Kostl ile veya Sami 
Bey ile, hangisi kelayuma gelir
se adamımızı tanıştıracaksın. Bu
günlük sana vazife bu kadar, hay
di git.. 

- Iyi söylüyorsunuy amma ya
zıhanesiz simsar olur mu? Sonra 
şüphelenmesinler. lşi yanlış tutup 
yapamaz iseniz kumandana karşı 
ben mesuliyet kabul etmem. 

- Haydi sen i§imize karışma. 
Yazıhane de hazırdır. 

(Devamı 1'ar) 

tlniversitenin •.Yl"l ay,n subelerine 
ait yüz em talebeden ibaret bir grup 
Trakya umumi müfettişi general Ka
zım Dirik'in daveti üzerine birkaç 
gün evvel hususi bir trenle Edirne
ye gitmişlerdi. 

.tfalebeler Edirnede kız ve erkek 
muallim mekteplerinde misafir edil 
mişler, şereflerine Halkevinde veri
len bir çay ziyafetinde general Ka
zım Dirik, başfnüşavir ve vali hazır 
bulunmuşlardır. 

Çok neşeli geçen bu ziyafette hal
kevi musiki kolu tarafından bir kon
ser veribni~, talebeler tarafından mil 
1i oyunlar oynanarak ve müsahabe -
ler yapılmış ve müsamere geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

Dün gece de erkek muallim mek
tebi salonunda umumi müfettişlik si 
nema operatörü B . Vehbi Kaya tara
fından talebelere Trakya kalkınma
sına ait filmler eösterilmiş ve ayn-

ÇOCUK HAFTASIN DA E(/,LENCElER: 

Evv .. t'-' gun Beşiktaş yolunda ha
fif geçiştirilen bir otomobil kazası ol
muştur. Nişantaşında Gayret apartı
manında oturan eksper Nezihi, husu
si otomobili ile, Beşiktaşa giderken 
bir ağaca toslamış ve otomobilde bu
lunan karısı Fatma ile kendisi hafif
çe yaralanmışlardır. 

Koçak Sigara Bulundu 
Evvelki gün Yeş\}köyde, Çatalca

dan Küçük Çekmece yolu ile lstan
bula gelen bir kamyonda 107 kilo ka
çak köylü sigarası bulunmu' ve si
garaalr Çekmece gümrük muhafaza 
memurluğuna teslim edilmiştir. Kam 
yonun şoförü Salahattin ile sahibi 
yakalanmışlardır. 

ca bir müsamere verilmiştir. Tale
be grupu dün sabah Edtrneden ayn
lırken istasyonda General Kazım Di
rik, başmüşavir ve vali tarafından 
uğurlanmıştır. 

Dtln Çocuk Haftan mUnasebetlylebirçok yerlerdtt, toplantılar yapılmıt·tır. Da resimde, Gülhane Parkında 

elleaen ~aklardan •1r ıraP ılrl-yorm. 

Samsunda Feci Bir 

Tren Kazası 
Samsun, 24 (TAN) - Samsun 

sahil hattında çok feci bir tren kaza· 
sı olmuştur. Samsuna gelmek üzere 
oğlu ile birlikte trene binen Havva 
adında bir kadın Hamzalı istasyo
nunda, tren hareket ettikten sonra. 
vagonda oğlunu görememiş ve indi• 
ğini zannederek trenden atlamıştır. 

Fakat, muvazenesini kaybetüli 
için tekerleklerin altına düşmüş ve 
feci şekilde parçalanmıştır. 

Boludo Felaketzedelere 
Yardım için Faaliyet 

Bolu Kızılay kurumuna yardırncl 
olmak üzere teşkil edilen bu faal kO"' 
mite derhal don, gömlek, çorap ..,. 
zahire ve para yardımı gibi gönill
den kQpan her :W,rlüımuaveneti,ka~ 

•tı:!~~.ı::'fiffrNfa~ ma OaınrdttH~ 
Jfalara kereste gönderilmesi ~ 
nu da temine uğraşmaktadır. 

Köylülerimiz kerestelerin orman
dan fabrikalara meccanen naklini 0-
zerine aldıkları gibi fabrikalar dl 
bunlar,ın ayni suretle parasız biçil ~ 
mesini Üzerlerine almışlardır. 

Bolu, 24 (A.A.) - Kırşehir ve "/ 
gat havalisindeki vatandaşı 

yer debrenmesi yüzünden maruz 
dıkları büyük felaket vilayetimiz 
kı arasında büyült bir teessür uy.O 
dırmıştır. 

Dün milli hakimiyetin ilanının 
inci yıldönümü ve Çocuk Bayr 
kutlamak için Boluya gelmiş olan 
var kaza, nahiye ve köyleri ha 
iştirakiyle halkevinde yapılan top 

tıda Kızılay şubesi vasıtasiyle fe 
zede kardeşlerimize Bolu halkınıJI 
essürleri bildirildiği gibi bu fel 
zedelere lüzumlu yardımları 

etmek maksadı ile bir de komite 
kil edilmiştir. 

Safrc:.nboluda Bayra .. 
Safranbolu, 24 (A.A.) - Millf 

kimiyet ve çocuk bayramı bil~ 
rasimle kutlandı. Okullar tarafı 
çiftçi, deniz ve muhtelif kıyafe 
geçit resmi yapıldı, çok alkış 
Öğleden sonra çocuklar için bit 
verilmiş ve gece halkevinde rn 
lif eğlenceler tertip edilmiştir· 

TAKViM ve 
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YURTTA HAVA VAZIY 
Yurtta hava ekseriyetle bututlU 

rüzdrlar Do~u Anadolu böl«eSirıd' 
kalmış, Karadeniz kıyılarında Cet' 
tre yerlerde Şimali istikıımetterı 
vette esmiştir. fstanhulda hava 1<~ 
ıreçmis. rOzgAr sııkin kalmı$tır. 
hava tazyiki 761),1 milimetre idi· 
en 7ilbek. l/J,6 ve en dilj\lk 5.f 
lb7dec&llmif1k. 
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~··c;-c;··u·B.] 
1 ispanya Harbinden 

YO%an: o~:n~: DOCRUL u.;~K ~Ş~AR~K~:~~~M~IS~IR~:~~~~~Is~p~a~n~y~a~d~a~F~r~a~n~k~i~s~t~l~r 
Musluk 

[Yazan: B. FELEK] 
Küçükken Karagöze giderdim. Pek 

ho uma ğitmiyen oyunlardan biri 
"Kanlı Kn\'ak,, idi. Nedense küçiik
lüğümdenbcri kanın hnttiı Karagöz. 
de geçen Jafmdan bile hoşlanmaz
dım. Bu Kanlı Kn\'ak oyunundan şim 
di aklımda kalan yegane şey bir ço
cuğun ismi idi. Bu çocuğa "Musluk,, 
derlerdi. Neden, niçin derlerdi? Doğ
rusu ne siz sorun, ne ben ıı;öyliyeyim. 
Çünkü \'erecek cevabım yok. Ancak 
bu "Musluk,, sözü iizerimde garip bir 
tesir yapmış olmalı ki muttasıl düşii-

H enüz bitmiyen ve ne zaman 
biteceği de kolay kolay tah

lrılıı edilemiyen İspanya harbinden 
~nra ne olacatı şimdiden düşünü-
llYor 'Ve birtakım tahminler ileri sü

l'iiliiyor . 

1 Bu tahminlerin içinde göze çarpan
•rın en nıühimi ispanyadaki yabancı 

tslteri k 1 · kil' k'I · , ~ uvvet erın çe ıp çe ı mıye· 

etine ait değildir. Bilakis ispanya-
lluı bit· "k k' . • ışı komşusu olan Porte ızın 
e Port k" • .. 1 k 1 · • tilt . e ıze aıt mustem e e erın ıs· 
baJıne dairdir. 

d Portekiz İspanyasının batı •taraf~n
fl~ lı:onışusudur ve ötedenberi in
i' terenin müttefikidir. Bu ittifakın 
ti;l'tekize temin ettiği en mühim is· 
~~e, l>ortekize ait müstemlekele
'llgiJiz donanmasının müdafaa 
tıı.._ ti sayesinde her tecavüzden ko
t;-aıdır. 

>,,tllııya harbi başldıktan sonra, 
~kizlilerin daha fazla Almanlar 
tiU tıda teveccüh gösterdikleri İn
>'• ~l'İn ~özüne çarpmıştır. İspan· 
o~ • rbinde Frankistlerin muvaffak 
'ları be Almanya ile Portekiz a
' dlJti münasebetlerin daha sık-
~ "11ıa sebep olacaktır. 

itle ~dra gazetelerinden biri bu me· 
lota~ ~un uzadıya izah ettikte~ 
' dıyor ki: "V eziyet 1nıiltereyı 
lfte ~ etıner. Çünkü vereceği ne
le1teıe ~ll'ıa11yanın Portekiz müstem· 
'ııy li1ti Yutrnasıdır. Belki de Al
hıı k~ııı nıüstemleke meselesi de 

lde halledilmiş olacaktır.,, 
ç,4oet 
~ 
Ç tkoslovakya hükumeti ekalli

htıet Yetleri hoşnut ederek ekalli
o)~Jct ll'ıese]esini tehlikeli bir gaile 
•ıtıtda ~11 ~ıkarmak için tedbir aldığı 
ltretıeti tı ll'ıemleketteki Alman ekal
.\t11ı, .. 1 nanıına söz söyliven Südet 

.. •rı ı· . 
llttt111t ıa •deri Henlayn şiddetli bir 
b~.ııtıt1.1~eler istediklerini anlattı. 
1>1 ..,...,, 'oı:t~n ii.det Almanların, ek-

• r bttdıt , 11 tuuu~rı yerıerae l H m 

dı)'e kal,'t•yet istediklerini ve şim-
.. •ltı ar S"d ı it arı h ks u et A manların uğra-

•11 etw~ .ızlıkJan telafi ve tazmin 
~it gına söyledi. 

"'111ı Oslovak llt l•liy Ya, Siidet Almanlara 
liceler et verilmesini daha mühim 

"l'llı•Jct hazırlayacak bir hadise "''h •dır B' \ latt · ır kere Almanlara bu 
•şL Yet ve 'ld' . . ı "" ek rı ığı takdırde daha 

~lil'•tJ •lliyetlere de ayni şekilde 
~tJr lt Ve 
it, .. Oalovak . rnıck icap edecek bu da 
" 'r \ı'r ) anın adeta dağılmasına 
~ iha •caktır, Fakat mahzur bun-
~ tet d ... ıd· 
L '-'ttlıt • egı ır. Südet Almanla-
"'•"- ltıyet "llld Verilmesi bunların 
'11 a Al ' 

bı•Jatı nıanyaya kolaylıkla ka-
"'ı11ı. n• a 'k 

~~tali 
8 1 olur 'Ve bu suretle 

l'et " laıı ' ~lnıanyaya iltihaka bir 
b Rlç t"•k 

ta Yti , il eder. 
)et t Zde11 ç 
d tdhi . ekoslovakya muhtari-
• ttıeti._ :ili kabul etmemekte ve Sü-
tlllıı tırıı d"I 

t ltıaıtı_ ı eklerini tatmin için 
~tll dıl'. 

1'1111 itte il 
,._ 

111 ,.. e Fransa devlet adam -
t&et , ottilllı k 

latı eıı~ı dt e ve Çekoslovakya 
ı, sıra~ lconuımak üzere olduk

,; bt,.,._•t SUdet Alman liderinin 
, .. t ı, () t 

el &.. tlıJilt r a Avrupayı tehdit 
ttliq enın h" 

lltı , ıç te yatışmamış ol-
P•rık .. 

A~ rostermekted ir. 

~ ~ii,t 
1( cakbeı Kraliçe 

Q""' 'llraıı_, Resminde 
'Y<la 24 (A. 

(lıı • bur ·A..) - Dün akşam 
~t \> Utı hiikU 

YÜJt e 'skett rnet azasının 
il) U btr kah erkflnın iştirak ettiği 

e uı re 
rahe llliistakb srnı yapılmış ve 

r buıunlll el kraliçe burada 
u Şla rdır. 

ltollla 'it 
lt . 24 (J\ 
0tıt Cian .J\.) - llanciye na

\1\ıttı.L ı._ o Itaıyan hu"k. t' . 
ttıbıd - 'Cill umc ım e •- ının l 

.,, ~illsi} et ev enme mera-
"' h._ nıeıc Üze 

lt.ı -~ket ed re yarın Ti-
. )• \raı ~ektir. u ırıı 0 " 

ey'ktedtr. ük de Bergame 

Japonların 
Son Gayretleri 
Boşa Çıkıyor 
Nevyork, 24 (Hususi) - Uzak Şark 

harbine dair, Hankov Çin kayna~la
rında.:ı alınan en son haberlere go:e, 
Japonların büyük takviye kıtalar~l~ 
Yihsien civarındaki Çin cephesını 
yarmak için giriştikleri bütün g~y -
retler kati hiçbir netice vermemış -
tir.Yihsiende bulunan Japopn kuvvet 

leri Tientsin - Pukov demiryolu 
hat~ı tahrip edilmiş olduğundan, an
cak tayyareler v11stıasiyle ~iy~~k ve 
mühimmat alabiliyorlar. Lınşı nın ce 
nubu garbisinde şiddetli bir muhare
be olmaktadır. 

Çinlilerin zafer haberleri 
a.sılıızmıf 

Pekin, 24 (A.A.) - Japon mahafili, 

Çinlilerin Şangtung ~enu~u~d~ ka -
zandıklannı iddia ettiklerı buyük mu 
vaffakıyetin hakikate uy~n olmadı
ğını beyan eylemektedir. Japonlar 
kendilerinden adetçe on misli faile 

BafVekil Mehmet 
Mahmut Paşa 

Kralla Başvekil 
Arasında ihtilaf 

düşman kuvveti karşısında ancak Kahire, 24 (A.A.) - Kral Faruk 
mart ayı içinde işgal etmiş oldukları bugün, Başvekil, Mehmet Mahmut 
arazinin dörtte birini tahliye etmiş- Paşayı kabul ederek siyasi vaziyet 
lerdir. Japon münakale kollannın ke- hak~ın~a kendi~iyle görüşmüştür. 
sildiğine dair Çinlilerin verdiği ha- Sı~ası ~ahafılde beyan olu~~uğu-
berler de esassızdır. na gore, bırçok nazırların tayını hu-

Çinlilerin taarruzlarının başında susun~a Kral~a ~~şvekil .. arasında~i 
eJde ettikleri ufak tefek muvaffakı - noktaı nazar ıhtılafı henuz tamamı
yetler hiçbir kati mahiyeti haiz de
ğildir. Kuvvetli Japon süvari ve mo
törlü kıtaatının harekete ğeçtiği ha-
ber verilmektedir. 

Japon m illeti mukadJea 
cihada Javet olunuyor! 

Tokyo, 24 (A.A.) - Çindeki Japon 
ordusunun eski başkumandanı gene
ral Matsui, neşrettiği bir makalede 
Japon milletini komünistliğe karşı 

mukaddes cihada davet etmekte ve 
bu hususta Japon milletinin disiplin 
ve enerji göstermesini istemektedir. 

J • aı'Uüu 5uJI OJ JApôn.Y'fının asıJ e• 
definin 400 milyonluk bir halk kütle
sini zalimlerin elinden kurtarmak ol 
duğunu yazdıktan sonra Çinin arka
sında bulunan iki veya üç ecnebi dev 
Jete işaret ederek bugünkü müşkülat 
ve ihtilatların bundan ileri geldiğini 
kaydediyor ve Japonyayı fazla itima 
da kapılmaktan olduğu kadar disip
linde gevşeklik göstermekten de tah
zir eyliyor. 

Matsuhi, altı aylık bir gaybubetten 
sonra ilk haftaların heyecanında bir 
durgunluk bulunduğunu ve buna sa
ik olan zihniyeti şidd~tle tenkit ede
rek diyor ki: 
Eğer bunun sebebi fazla nikbinlik 

ve ilk zaferlerin verdiği göz kamaş
tırıcı neticeler ise, bu çok büyük bir 
hatadır. Düşman her kim olursa olsun 
katiyen istihfaf edilmemelidir. Ge
rek Çin gerek ecnebi devletler bizim 
en ufak bir zaf alametimizi bekliyor
lar. Harp sahasında ölen askerler na
mına ve onların ölümünün boşa bit
memesi için söylüyorum. 

DANiMARKA: 

Naziler, Hudutta 
Tadilat istiyorlar 

Kopenhag. 24 (A.A.) - Sosyal 
Democraten gazetesinin bildirdiğine 

göre, Alman ve Danimarkalı NazilP.r 
evvelki gün Danimarka Şlesvig'inde 
üç siyasi içtimaa iştirak etmi~lerdir. 
Bu içtimalarda söz alan hatipler • 
Gamalı haçlı büyük Alman - yadan 
bahsetmişler ve hudutta Almanya le
hinde mühim tadilat yapılması Jazıın 
geldiğini söylemişlerdir. 

Bu gazete, Danimarkalı - Fiihrer -
Klanseu ile taraftarlarının Danimar
ka tarafından unutulmaması lazım 

geldiğini ilave etmektedir. 

ESTONYA: 

Eski Cümhurreisi 
Tekrar intihap Olundu 

Reval, 24 (A.A.) - Eski R:isicüm
hur Paets, bugün, 19 muhalıfe karşı 
119 reyle tekrar altı sene .m~ddetle 
Estonya Cümhurrcisliğinc ıntıhap e-

dilmiştir. 

le bertaraf edilmemiştir. Vaziyetin 
bugün tavazzuhu bekleniyor. 

LEHiSTAN: 

Almanyada Leh 
Akalliyetleri 
Tazyik Ediliyor 

Varşova, 24 (A.A.) - Diyet ha
riciye...J?ntil.tnc.ninde....beyanatta b\llU· 
nan mebuslardan J an Valevski. Al
manyayı, ekalliyetlere mütekabilen 
lyl ınuamclc cdilıncsine d air olan 
Almanya - Polonya beyannamesine 
Polonya derecesinde hüsnüniyetle ri
ayet etmemekte olmakla ittiham eyle 
miştir. Mumaileyh, nasyonal - sos
yalist teşekküllere dahil olmıyan Po
lanya köylü ve amelesinin bir takım 
tazyiklere maruz kalmakta olduklıı
rını söylemiştir. 

33 Komünist MahkOm Oldu 
Varşova, 24 (A.A.) - Varşova 

mahkemesi, orduda fesatçüyane pro
paganda yapmakla maznun 33 komü
nisti iki ile on beş sene arasında te
halüf eden hapis cezalarına mahkum 
etmiştir. Altı maznun beraat etmiş
tir. 

AMERiKA: 

Bitarafhk Kanunu 

Hakkında Bir Takrir 
Vaşington, 24 (A.A.) - Bitaraflık 

kanununu hazırlamış olan Nay, bu 
kanunun dahili harp halinde tatbik 
edilememesi için pazartesi günü ayan 
meclisine bir takrir vereceğini söyle
miştir. 

Nay, ispanyaya gönderilecek olan 
silahlara konulan ambargonun kal
dırılmasını intaç edecek olan bu tak
rire birçok ayan azasının müzaheret 
edeceğini ümit eylemektedir. Nay, 
tarafından hazırlanan karar sureti 
ispanya hakkında ayan meclisine tev 
di edilen ilk karar suretidir. 

Bitaraflık kanununun tamvmile 
ilgası hakkında ayan azasından King 
tarafından da meclise bir karar su
reti verilmişse de hariciye c'ncüme
ni bunu hiç müzakere etmemiştir. 

Bombardıman Tayyaresile 
Yeni Bir Rekor Kırıldı 
Vaşington, 24 (A.A.) R Albay Ro

ber, Hold, Kaliforniyadan Virjinya
ya kadar olan mesafeyi 45 dakikada 
yani saatte vasati 350 kilometre sü
ratle katederek bombardıman tayya 
relerile Amerika kıtasını katetmek 
rekorunu kırmıştır. 

Tayyareci, geçenlerde Buenos -
Aıres'e giderken binmiş olduğu ayni 
(Uçan kaleye) binmiş idi 

Cümhuriyetçilerin 
Müdafaasını Yarmışlar 

Frankistler, Teruel Cephesinde de Yeni 
Bir Taarruza Geçtiklerini Bildiriyorlar 

Londra, 24 (Hususi) - Saragos- etmektedir. Frankistler Cerro Gordo- nürüm: 
sa asi kaynaklarından alınan haber- yu istirdat etmişlerse de cümhuriyet Hepimiz yüreklerimizde yatan as
lere gör~ general Jose Varela kuman çilerin bir mukabil taarruzu karşı- lanların sesi imiş gibi kendi kendimi
dasındaki Frankist kıtaları Aliaga'yı sında ağır zayiat vererek kaçrnıya 1 ze birer soyadı koyduk. Bu adların 
işgal etmişlerdir. Bu kuvvetler, ayrı- mecbur olmuşlardır. seçişindeki serbesti diinyanın en hür 
ca Molino'dan hareket eden ikinci Calcala de Chivert'in şimalindeki memleketlerinin en serbest seçimle
bir Frankist kolu ile teması temin mevzilerimize frankistler tarafından rinde hile yoktur. Biz hu seçimde yal
ederek altı cümhuriyetçi livanın bu- yapılan şiddetli taarruzlara rağmen nız --dediğim gibi- yüreğimizde ya-
lunduğu çıkıntının kapanmasını ik- cephede bir değişiklik olmamıştır. tan aslanı dinledik. Diişündüğürn şu-
mal ·etmek• üzere şimali şarki istika- /ngilterenin cümhuriyetçi dur: Bu kadar hiir bir seçimde neden 
metinde ileri hareketlerine devam ispanyaya yardımı isteniyor içimizden birimiz olsun kendimize: 
etmektedirler. 80 kilometrelik bir Londra, 24 (A.A.) _ Dün Kins- "1\lusluk,. ndını vermedik. Halbuki: 

h " · d apılan taarruz netı' Herbirimizin kimi damla damla, kimi cep e uzerın e Y - halde ispanya vaziyeti hakkında ak-
. d ·· dafaa hattının u"ç nokta horul horul isnle ettigı~"miz se•-' kendı" cesın e, mu - tedilmiş olan fevkalfıde konferansın • "' 

d ] ld gu~ haber ver ' lı'yor mnlımız değildir. Nasıl muslukların an yarı mış o u 1 • küşat celsesine muhtelif siyasi parti-
Frankist ispanya nezdindeki Ha- lere mensup binden fazla murahhas vazifesi kiiçük büyük herhangi depo-

vas ajansı muhabiri general Jose Va iştirak etmiştir. Mumaileyh, ademi dan veya kaynaktan gelen sulan a
rela ile görüşmüş ve general kendi- müdahaleyi takbih etmiş ve cümhu- kıtmaktan ibaretse, bir çoğumuzun 
sine Frankistlerin halihazırda cüm- riyetçi ispanyadaki siyasi esirlerin nzifeı;i de ayni şekilde bağlı olduğu
huriyetçilerin tedrici surette ele ge- hayatını muhafaza etmek ve Frankist ~uz küçiik, orta. büyük depo veya 
çirmekte oldukları çıkıntılarını çem- lerin Barselonun sukutu halinde if- kaynakların ınane\•i sularını altıt
ber altına almaktan ibaret yeni bir ratkarane muameleler icra etmeleri- maktan ibarettir. İlim olsun, fikir ol. 
tabiye kullanmakta olduklarını be- ne mani olmak için lngiltere hükCı.- sun, servet veya salahiyet olsun. 
yan etmiştir. General, halihazırda bu metinin mesaisini teksü etmesini tek- O halde neden musluk adını al-

k l 1 madık? Belki çok umumi olur da nu-çıkıntılar içinde mahsur a mış o an lif eylemiştir. 
cümhuriyetçi milislerin miktarı 15 Konferans bürosu, muhalif libe- mara konmak icap eder diye! 

bin tahmin olunduğundan, bunların rallerin reisi Arşibald Senkler'den * 
büyük bir kısmının yakında esir edi- bir telgraf almıştır. Bu telgrafta B. Nasrettin Hoca merhum kırda gi-

d·ı derken susamış. Bir ağaç dibinde tı-leceklerini söylemiştir. Çemberlaynın siyaseti takbih e ı -
T ı h . kalı duran bir pınara yanaşmış. Lü-Ayni kaynaktan, erue cep esın- mekte ve bu siyasetin Frankoya ta-

de de Frankist kuvvetlerin yeni bir raftarlık etmekte olduğu bildirilmek lenin ağzındaki tıkacı çeker çekmez 
taarruz hareketine giriştiklerini ha- tedir. su kuvvetle ve delice fışkırmıs. tis-
ber vermekte ve son askeri hareket- Karar suretine nazaran liberal ve tii başı sırsıklam olan Hoca dn: 
ler neticesinde cümhuriyetçilerden amele fırkaları murahhasları, hüku- - Tevekkeli senin ağzına bu tıka. 
birçok top, tüfek, tank ve cephane metin cümhuriyetçi ispanyaya kar- cı vurmamı~lar. Diyerek savuşmuş. 
elde edildiğini bildirmektedir. şı hattı hareketinin ne olduğu bildi- Musluğun makbulü istenildiği ka· 
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deki asi sivil vali ile askeri makam- h üt etmektedirler. S endika\ar murah ve kapalı iken damla sızdınmyandır. 
lar 18--45 yaşındaki bütün erkekle- .b.w>ları. Is.oanyaya doğrudan doğru- Delice fışkıran pınarlara böyle tıkaç 

n se erber e ilmes nı arar a ma ya bir yardımda bulunulması mak- "ururlar ki hem su heba olmaz, hem 
almışlar ve bu hususta bir karama- sadile hül&met üzerinde bir tazyik cJaJcmin iistü başı berbat olmaz. 
me neşretmişlerdir. icra edilmesi meselesini Trediinyon
Cümhuriyetçi kaynaklara göre lar kongresine sevketmeyi taahhüt FRANSA: 

Barselon, y4 ( A.A.) - Milli mü- etmişlerdir. 
dafaa nezareti tebliğ ediyor: Konferans, - enternasyonal - rnar-

Maestrago mıntakasında Akdeniz şmı terennüm etme ksuretile mesai
sahilinde muharebe şiddetle devnın sine hitam vermiştir. 

Habeş Meselesi 
Karşısında 
Fransız gazeteleri ALMANYA: 

B. Hitlerin Roma 
Seyahatine Hazırhklar 

Berlin, 24 (A.A.) - ltalyaya icra 
edeceği seyahatte Führerc refakat e
decek olan yüz kadar Alman gazete· 
cisi hususi bir üniforma giyecekler
dir. Bu karar, gazetecilerin muhtelif 
nasyonal sosyalist teşekküllerin ı;eşit 
çeşit kıyafetlerini iktisn etmelerine 
mani olmak için ittihaz edilmiştir. 

Hatırlardadır ki Düçe Almanyayı 
zyaret ettiği sırada Italyan gazeteci
lerinin kaffesi Caşist milis üniforma
sını giymişlerdi. 

Avusturya Bankası 
Tasfiye Ediliyor 

Berlin, 24 (A.A.) - Resmi gaze
tede intişar etmiş ola~ yeni bir ka
nun, paraya ve Rayhşbanka müteal
lik olan Alman kanunları ahkamını 
Avusturya arazisine teşmil etmekte
dir. 

Avusturya milli bankasının bank 
not ihracı hakkına nihayet verilmiş 
ve bankanın tasfiyesine girişilmi~tir. 
Yarından itibaren Avusturya milli 
b&nkasının banknotları piyasada ka
nuni olarak tedavül ctmiyecektir. 

ln9iliz • Fransız 
Müzake releri KarJı sında 
Berlln, 24 (A.A.) - Börsen 2ei

tung, İngiliz - Fransız müzakerele
ri hakkında diyor ki: 

"İki memleket kurmayları arasın
da yapılacak müzakereleri muhik gös 
termek için Avrupa semasında bey
hude yere kara bulutlar aranıyor. Bu 
müzakerelerin diğer Avrupa devlet
leri üzerinde tazyik yapmak gayesi
ni güttüğü tahmin edilebilir. Fakat 
böyle bir şey psikolojik bakımdan 
tamamıyle aksi tesir hasıl edecektir. 
Almanya ve İtalya ötcdcnberi bu gi
bi tesirlere şiddetle karşı gelmişler
dir.,, 

' iNGiL TERE: 

İngiltere Krah Bir 
Tehlike Atlat+. 

Londra, 24 (A.A.) - Kralın oto
mobili Vindsor şatosunun revakı Ö· 

nüne vasıl olmadan biraz evvel diğer 
bir otomobil ile müsademe etmiştir. 
Ne kral ve ne de her iki otomobilde 
bulunan diğer zevattan hiç kimse ya
ı alanmamıştır. 

"Silahla lngiltere .. 
Londra, 24 Sandey Taymis gaze

tesi , İngiliz - İhılyan münasebet
leri hakkında diyor ki: 

"Eğer silahlanmamızı ilerletmcmiş 

ve zayıf kalmış olsaydık İtalyanın 

bizim dostluğumuzu bu derece istek

le aramıyacağını söylersek hata et

miş olmayız. Kuvvetli olduğumuz ve 

kuvvetimiz hergün arttığı içindir ki, 

diğer devletlerin ihtiraslarını daha 

büyük bir soğukkanlılıklo mütalea 

edebiliyoruz. Bu, mazide bizzat bizim 

istifade ettiklerimizden diğerlerini 

mahrum bırakmak istediğimize de

lalet etmez. Bunun delfilet ettiği ma

na başka milletlerin bizim zararımı

za olarak istifadeler temin edebilme

lerinden artık korkmadığımızclır.,, 

KISA HABERLER 

Paris, 24 (A.A.) - Fransız gaze
teleri, enternasyonal vaziyeti uzun 
u7..adıya mevzuubahis etmektedir. E
pok diyor ki: 

"Habeşistan için takip edilen usul 
çok mahiranedir. Bu belki zevahiri 
kurtarmak ve eşkale uymak için za
ruridir. Fakat bütün bunlar birer 
maskaralıktan başka bir şey değil
dir. Çünkü birçok devletler emrivakii 
daha şimdiden kabul etmiş bulunu
yorlar. Dünya sulhünü birçok Yahim 
tehlikelerin teh:;!;t ettiği bir sırada 
Habeşistan işini halletmek için daha 
üç beş ay beklemek manasızdır. Hu
susiyle ki, Filletler Cemiyeti Avus
turyanın yirmi dört saat içinde orta
dan kalkmasına göz yummuş ve Av
rupanın en eski milletlerinden biri
sinin yutulmasına 'karşı en küçük bir 
itirazda bulunmamıştır. ·Bu böyle o
lunca Afrikada bir Arnp devletin 
idaınesinde gösterilen titizliği bir tür 
Ilı anhyamıyoruz.,, 

Lö Journal de şunları yazıyor: 
"İtalya ile Fransa arasında yapıl

ması lazım gelen tek bir şey varsa o 
da, boş ideoloji kavgaları yerine dost 
luk ve dürüst teşriki mesai zihniye
tini ikame eylemektir. Binaenaleyh 
Fransa ile İngilterenin bilhassa bu _ 
günkü gibi biribirine bağlı bulundu
ğunun tebarüz ettiği bir anda böy
le bir harekette bulunmamız çok kıy 
metli olacaktır.,, • 

Lö Pöti Jurnal diyor ki: 
"- Herşcy dt"ğişiyor. Hatta her

* B. Chamb.~lain Paskalya tatlllC'rlnl hangi bir karar vermeden evvel Fran 
geçirdiği, Suthcrlnnd'dan dün sabah Len- sa veya İngilterenin söz söylemesini 
draya dönmüş ve doğruca BaşvckAlct dal- bekliyen merkezi Avrupanın müzahe 
resine gitmiştir. ret ve himaye gören devletleri b 'l * Romado çıkan Popolo dl Rorno gnze- meseıtı Çekoslovakyanın Berlin ~= 
lesinin diln sabahki nClshnlnrı toplatttrıl· R 
mıstır. omaya yanaşmakta olduğunu görü-

* R d yoruz. Bu, çok manidardır Ve b ' . oma n :zannolunduğuna g8rc, I.it- . . · ıze ıs 
vnnya ile I..ctoııya hukümctleri yakındn pat edıyor kı, Fransa biiyu"k de J t 

1.. .. v c 
İtalyan İm"nratorlu"unu tanıyncaklnrdır. ro unu oynıyarak noktai nazar k 

O O V• , ını a-* İngıltcr .. Mudafaa Nazın Hor Bcllşa, bul ettıgı takdırdedir ki hays· t 
dun tayyare .le Romadan Parı e g • refini m · ıye ve 
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Bir Kadın Hakaretten 
MahkômOldu 

Fakat Mahkeme, Sabıkası Olmadığı 
için Cezasını Tecil Etti 

Asliye Üçüncü Ceza Mahkemesin
de dün bir hakaret davası neticelen
dirilmiştir. Hadise şudur: 

Beşiktaş-ta, Hasan Paşada bir dük
kan işleten Beytiye, Tophanede otu
ran Zebranın dükkanına gelerek ha
karetlerde bulunduğunu iddia etmiş
tir. 

Zehra mahkemede, kocasının üç ay 
danberi Beytiye tarafından kandırı
larak zaptedildiğini ve bir buçuk ay
danberi de evine uğramadığını söyle 
miş, nihayet bir gün kocasının cebin
de Beytiyenin bir resmini bulduğunu 
söyliyerek bu resmi mahkemeye ver
miştir. Suclu, beraberce Bursaya gez 

SARHOŞLUK: 

Taşla Dükkan 
Cam ek anlarını 
Jndirmiş! 

Dün meşhut suçlar müddeiumu
miliğine iki sarhoşluk suçlusu geti

rilmiş, biri 1 gün, öteki 3 gün hapse 

mahkum olmuşlardır. 

Hidayet isminde bir kadın, evvel
ki akşam kafasını iyice tütsüledik
ten sonra Eminönünde aşçı Zekeri

yanm dükkanına yanaşmış ve tnşla 

camlarını yere indirmiştir. Hidayet, 

dün meşhut suçlar müddeiumumili
ğine gönderilmiştir. Sulh birincl ce

za mahkemesinde, ynpılan durupna

sı neticesinde su~u sabit görülmüş, 

sarhoşluktan ve r.am kırmaktan a 
gün hapse ve 770 kuruş para cezası

na mahkum olmuş, ikametgahı olma 

dıgı için de cc.za.-:ı tecil edilmıyerclt 
tevkif cdiımiştlr. 

Ikinci hndise de şudur: 

Kamber isminde biri Iğdırıı. git-

mek üzere evvelki gün şehrimiıe gel 

miş ve bir .meyhaneye giderek iyice 
kafayı tütsülemiş ve havaya silah 

çekmiye başlamıştır. Çıkan kurşun

hırdan biri bu arada k"?ndisini de ba
cağından yaralamıştır. 

Kamber, dün sarhoşluktan .1e si
lah atmaktan suçlu olarak duruşma

sı neticesinde bir gün 'ıapse ve 1 li
r:ı para cezasına mahkiun ulmuştur. 

Suçlu, tevkif edilmiştir. 

Bir Hırsızhk iddiası 
Usküdarda otobüs biletçiliği eden 

Mehmet, Kuzguncukta bir meyhane
de beraber rakı içtiği Dimitrinin. ce

binden 48 lirasını çaldığını iddia et

miştir. Dimitri yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
Türk Kadın Hekimleri Birliğinin 

Toplantısı 

Türk Kadın Hekimleri Birliği bu nyın 

toplantısını B, Ali F..sadın reisliği altında 

21 Nisan Ul38 de Türk Tıp Cemiyeti salo

nunda yapmıştır. Prof. Ali Esat Birol Rönt 

genle ve Hystcrogrnphie ile teşhis edilmiş 

dokuz nylık bir dış gcbcllktcn, prof. Llep

mann indifa devrine nit nadir iki müstnh
zarla b ir ovalre melanoblastomundan, prot. 
Tevfik Remzi Knzancıgil rahimden dilşcn 
iki kndilktcn, d oçent Na;ıit Erez dış gebe
liği iltibas eden bir follikel knnamasınd:ın, 
doktor Snlm Sağlık deri içine Prolan zerkl
lc gcbelık teşhisinden, doktor Saim mesa
rcye fis tUlise olmuş bir parametrittcn b<ıh
sctmlşlerdir. 

Munaknşalarn: Prof. Ali Esat, Prof. Lfep 

mann, Prof. Tcvfık Remzi KazancıgJl, Do

çent Naşit Erez, Doktor Saim, Doktor Şerit 

Çnnga, Doktor ŞUkrQ Ansay, Doktor Saim 

iştirak etmişlerdir. =-· • 0 
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Önlimiizdekl Sah günü, saat 18,30 da Be

yoğlu Halkevinde, Profesör B. Vehbi San
dal tarafından "Ekonomi bakımından şe

h.t&-~~ıu bir konferans yerilecektir. 

miye gittiklerini öğrenince teessür 
sevkiyle:· 

- Kocamı zaptetme, çocuğuma ya 
zıktır, dediğini ilave etmiştir. 

Bundan sonra. Beytiyenin göster
diği şahitler dinlenmiştir. 

Müddeiumumi, hakaretin sabit ol
duğunu, fakat hafifletici sebepler de 
bulunduğunu ileri sürer ek suçlu Zeb
ranın cezalandırılmasını istemiştir. 

Mahkeme, müzakereden sonra, 
Zehrayı bir ay hapse, 16 lira para ce
zasına ve 600 kuruş masraf ödemiye 
mahkum etmiş, fakat evvelce mahkıi 
miyeti olmadığını nazan dikkate ala 
rak cezasını tecil etmiştir. 

YARALAMA: 

Bir Yaralama 
Suçlusu Dün 
Adliyeye Verildi 
Dün adliyeye Ahmet isminde bir 

yaralama suçlusu getirilmiştir. Hadi
senin tafsilatı şöyledir: 

Evvelki akşam, Ccllll isimli bir 
genç, yanında Şehremininde oturan 
Mahiter isimli bir kadınla Beyazıtta 
dolaşırken birdenbire, kırtasiyeci İb
rahimin dükkanına girmiş ve yere yu 
varlanmıştlr. Celalin kolundan yara
lı olduğu anlaşılmış ve derhal Cerrah 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

CeUıl verdiği üadede kendisini, be
raber doluştığı Mahiterin yaraladığı

nı söylemiş, bunun üzerine kadın ya
kalanmıştır. 

Halbuki dün polisin yaptığı tahki
kat , Celalin Tnvukpazan nda 23 nu
maralı kahvenin üzerinde otura:p sa-

bıkalılardan İsmail oğlu Ahmet tara
fından yaralandığı neticesini vermiş 
ve Ahmet bıçağıyla beraber yakalan
mıştır. 

Ahmet, dün adliyey verilmiştir. 

Yeni Liman için 
Projeler 
Haz rland1 
İzmir, 24 (Tan muhabirinden) -

Sağlam bir kaynaktan öğrendiğime 
göre, İktısat Vekfıleti, İstanbul lima
nile birlikte, İzmir limanının bir an 
evvel modern bir hale konulmasını 
kararlaştırmıştır. Bu hususta alaka
dar makamlara, icap eden talimat 
verilmiştir. 

Dcnizbank umum müdürlüğü bir 
İngiliz mühendis grupunun hazırlı
yarnk gönderdiği avanprojeleri tet
kik ettirmiştir. Yeni liman için iki 
milyon liraya ihtiyaç görülmüşse de 
bu miktar fazla görülmüştür. Çün
kü, antrepo ve diğer bazı tesisat u
mumi projeye bağlı ayrı bir proje 
ile gümrükler umum müdürlüğü yap 
tıracaktır. 

Yeni liman işlerinin tetkiki ıııra

sında, Aydın ve Kasaba trenlerinin, 
bir tek santralda toplanması keyfi
yeti de temin olunacaktır. Bu husus 
ta da demiryollan umum müdüriye
tile çalışma birl iği yapılacak, ve lz
mirden geçecek t icaret eşyasının a
raba ve sair masraflara lüzum kal
madan doğrudan doğruya vapurlara 
yüklenmesi hususu da temin edilecek 
tir. 

Denizyolları fen heyetinden üç 
kişilik bir grup yakında İzmire gele
rek liman yerinde yeniden tetkikler
de bulunacaktır. Yeni limanın inşa
sına 939 da başlanacaktır. 

Eski Donanma Kumandanı 
B. Ramiz Dün Öldü 

Sabık donanma kumandanı, mira
lay mütekaidi B. Ramiz, dün vefat 
etmiştir. Cenazesi, bugün Kadıköyün 
de, Kuşdilindeki evinden kaldırıla

rak aile makbere.<>ine gömülecektir. 
B. Ramiz. bahriyemizde bir çok 

değerli hizmetlerde bulunmuş ve Bal 
kan harbinde de donanmF. kumandan 
lığı vazifesini görmüştü:·. Kederli a
ilesine taziyetlerimizi lJildiririz. 

T A N 

SANAT A.LEMINDE: 

Alfred Cortot ve 

Cemal Reşit Konseri 
Alfred Gortot gibi asrımızın en 

yüksek ve en titiz bir artistinin, Ce
mal Reşidin böyle bir seviyeye çıkart 
tığı konservatuvar orkestras1 refa
kat}nde piyano ç&lması, bizim için 
günün en sevinçli hadiselerindendir. 

Orkestramızın dünkü halini biliyo
ruz. Konsere gittiğimiz o zamanlar-ı 
da musiki zevkimizi düşünmezdik tc, 

"filanca sahüenin altından, falanca 1 
pasajın içinden, nasıl çıkılacak?,, di
ye samimi endişelerle bu tehlikeli 
yerlerin bir, bir savuşturulmasını ve 
parçanın sağ salim nihayete erişme
sini dualar ede ede beklerdik. Bu za
manlan geçeli, çok değil, henüz 
beş, altı sene oldu. 22 Nisan konseri, 

# ...................... ~ 
Zenginlik - lhtitam - Lükı - Nefis danslar 

Muazzam orkestralar - Eğlenceli ve meraklı bir mevzu 

ALT 1 N Y.A G M U R U 
Çarşamba akşamı MELEK Sinemasında 

............................................. 
ı•Bu akşam SAKARYA Sinemasında4 

Rejisör ROUBIN MAMOULIAN'm en büyük renkli filmi 
fBECKY SHARPJ 

NAPOLEON'un METRESİ 
Zengin ve göz kamaştırıcı dekorlar ara~ında geçen fransızca sözlü bir 
film. Son asrın açık meşl'ep ve şuh kadınlarından biri olan şayanı hay

ret maceraperest .'BECKY SHARP" r olünde 

MIRIAM HOPKINS 
İlaveten: PARAMOUNT J URNAL Ye "TEHLİKELİ SPORLAR" 

•••••Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341. ••••illi 
BethoveninKoryolan uvert'ürünün ge 3 Mayıs Salı ---il 11 ALFRED CORTOI 'nun 
rileyip g:rn:yip te ağ~r bir kütleye ı •Mu·· NJR Nl JRf O"JN 1 
çarpan yuklu akorlarıle başlarken IJ 
birden sarsıntı ile anladık ki, artık K O N S E R 1 
karşımızda çok ?eğerli ve çok sebat-
lı Şefimizin, yürek tükettiği bir ins- Fransız Tiyatrosunda 
trument grupu yerine, her uzvu bir p d Ki~ ik ı rogram a: as eser er ve 
solist olan ince bir orkestra vardır. Münir Nurettin'in yeni bir ese-

lkinci kısım, Alfred Cortot'un or- ri: FERYAT. 
kestra refakatindeki Schumann kon- Biletler Ağa Cami Philips Ma-
sertosu idi. Ön sırada oturanlar, bi- ğazasında satılmaktadır. • 
rinci muvman sonunda büyük artis- Tel. 43343••••• 
tin şefe: "Fevkalade gidiyor!,, diye 
fısıldadığını işitmişler. Zaten bunu 
işitmiye de hacet yoktu. Çünkü, her
kes böyle olduğunu hissetmişti. Ve 
bu his, o kadar büyüktü ki, herkes 
biraz da şaşkındı, diyebilirim. 

Vedaı münaıebetile 

Bu ak,am aaat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
(CHOPIN'in 12 % 10 

12 o/o 25) 

24 TETEBBU 
Tamamen i crasını müteakib 

CHOPIN'in eıerinde 
l\iusikişinaslığın dehası 

Tezi üzerinde bir 

Konferans Konseri 
verecektir. Bu yenilik, büyük 
konferansçı üstadın dehasını tak
dir nazarlarile seyretmek imka 
nını verecektir. Bu gibi konser
ler, Parisin en büyük artistik 
hfıdiselerini teşkil etmektedir . 
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R.·a -d-y e:t 
l t<:tanbul Rad~·o:oıu 
ÖGLE NEŞRİYAT! : 

-

12,30: PJfıklıı Türk musikisi. 12,50; ıta• 
vadiıı. 13,05: Çocuk blıyroın ve haftası ınd 
nasebetile Çocuk Jo::Sirgeme Kurumu rı" 
mınn Eminönü Hıılkevi Gösterit Kolu tJ• 
ra!mdan bir temsil. 13,30: Muhtelif plAJ 
neşriytaı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

17,00: İnkılap tarihi dersi: Unh•ersltedef. 
naklen Mahmut Esat Bozkurt. 18,30: CO' 
cuk bayram ve hnftnııı münnscbetile Ctr 
cuk Esirgeme Kunımu nnmıı:ıa Dr. Kud! 
Nolkacı (Boş Mideler) 18,45: Pl!ıklıı dıı 

musikisi. 19,15: Coctıklnra mıısal: B~ , 
Nine tarafından. 19.55: Borsa haberle' 1 

20,00: Rifnt ve nrkadaşlnn tarafmd 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,4= 
Hava rnporu. 20,48: Ömer Rıza tarafınd 
arapça söylev. 21,00: Fasıl Saz Heyeti: lb 
him ve nrkadnşları tıırafından (Saat A!'t 
rı), 21,45: ORKESTRA: 1 - Sen-s:ıens 
Samson e dalila fantezi. 2 - RubensUl,ıı 
Torreador e andaluz. 3 - Holms: setf'! 
nad İtalyen. 22, 15: Ajans haberleri. 22; 
PUikla sololar, Opera ve operet parçala!' 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prel 
ramı. 23,00: SON. 

Ankara Radyosu: 
ÖGLE N EŞRiYAT!: 

12,30: Knnşık piılk neşriyatı, 12,50 pıt' 
Tilrk musikisi ve hnlk :ıarkılan. 13,1 
Dahlll ve hnrtcl haberler. 
A K§AM NEŞRIYATI: 

.--. l\IUTAD FİYATLAR -· 

18,30: Kor.ışık pllik neşriyatı.. ıs.~o: ıf 
gllizce ders. (Azime İpek). 19,15: 'tat' 
musikisi ve halk şarkıları, (Servet Adfl 
ve arkodnşlan) 20,M: Saat Ayan ve .A~ 
ça neşrtyııt. 20.15: Türk musikisi ve ıı.

şarkıları (Cemal KAmil, İstanbul rRM'İ. 
okuyucularından) 21,00: Çocuklar hal<.,ı 
da müsahabe (Nurettin Artam, muh~ 
21,15: Stüdyo Salon orkestrası: 1 - . ~ 
Frclbcrg: K leine Romnnze. 2 - c;eor•M 
Boulcnger: Juanlta. 3 - Ludwtı ~ 
Vlellechen, 4 - f,.ore Schoefberger: ...ıl 
So ein Schwips am Rheln. 5 - Brll"'. 
Lled der Wehmut. 6 - Paolo Tosti: t~ .. ı 
7 - Lchar; Andllch Allein. 22,00: N 

Bundan dört sene evvel orkestra
yı tenkit ederken, parçalara ayınr 

"Şurası iyi, burası zayıf, kemanlar 
şöyle, çellolar böyle!,, derdik. Şim. 
di, bu (mükemmel) liğe dokunmıyö 

haddimiz olmadığını söyler ve or-ı 
kestrayı ancak hem dünkü muvaffa
kıyeti için, hem de bu kadar az za
manda istidadının derecesini göster

YAZAN : MELEK CELA.L 

Bu nefiı eserden bir tane 1

- haberleri, 22,15: Yunnki program. 

-----------~ SENFONiLER: Zührevi ve cı1t tıastaıık.Jan 22 Viyana: Senfonik konser (ReııP' 

diği için tebrik ederiz. 

1 

alınız. 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
EDİRNE 

Cümhuriyet sinemasında 

· Hayri Omer 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 

·a"'ısmda No 133 Telet on :43nlo( 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu llCinları 

Yalnız, büyük bir esefimiz var: Bu 
nu senelerdenberi söylüyoruz: Akus
tik, seslerin dağılışı meselesi ... Nasıl 
olur da böyle göz bebeğimiz gibi bi: 
orkestramız olur, ve dünyanın en bü
yük artisti onun refakatinde seve se
ve çalar da, sesin dağılış şartları, 
bu adar bl ·m~c,--hvn:n:.-ı ~eri'" 
lir? Sahnenin arkaşına gerilen siyah 
perde enstrümanların billur sesler ini 
sünger gibi emiyor ve biz.in> KUlaıoıı
nmıza usaresi elınmı '-'t>lr ses bıra
kıyor. Orkestranın sesini daha par
lak, daha tane, tane işittireceği yer
de, onu boğan, donuklaştıran bu sa
lon ve akustik meselesi hemen ilk 
adımda halledilirse, orkestramıza da
ha fazla nankörlük etmemiş oluruz. 
Ses dağılışının bu kadar aksi şartlar 
içinde olmasına rağmen, konserin ü
çüncü ve en son kısmı olan, Chopin 
fiı mincur konsertosunun ikinci muv 

1 - Tahmin edilen bedeli 14850 lira olan 5500 metre elbiselik ku
maş 10 Mayıs 938 tarihine rastlıvan .,.,.1. gunu saat 11.5 da kapalı zarf 
suııy'le aıınmak uzere munakasaya konulmuştur. "U 

mam'nın en son bitiş mezüründe or
kestramız uzun, çok uzun ve gittikçe 
sönen bir nefesi öyle kudretli bir has 
sasiyetle başarmıştı ki, bu. alemşü
mul bir muvaffakıyet olarak kayde
dilebilir. 

Ötcdenberi yine orta dinleyici küt
lesini veya haklı musigiye alakasız-

lıkla itham ederiz. Bir de dinletic 
kısmın bir halini kaydedelim: 

i 

Gortot için radyo ahizesi olm1yan 
yegane sahne, maalesef, bizim sah 
ne olmuştur. Thibaut, konseri dola 
yısile söylediklerimizi tekrar edelim 

-
-

Bir artist, planetten aşağıya inen 
bir misafir fibidir. Onu memleketi 
mize ve her birimizin kendimize bir 
misafr addederiz. Büyük artistlerin 
sesini memleketin ve hatta dünyanın 
her bucağına işittirmek bir vazife ha 
linc gelmiştir. Ahizesiz bir sahne bu 
hususta biraz lakaydi gösteriyor. 

-

-

Gerek Akustik, gerekse radyo ne 
riyatı meselesi, işin idari tekn ik ta 

ş 

-
rafıdır. Biz yine bahsimizi, geçenk 

unutulmaz hatıraya çevirelim, son 
olarak ta Alfred Gortot'a kendi arzu 
muzla orkestramız refakatinde ve Ce
mal Reşidin de bize verdiği unutul 
maz konseri icin teşekkür edelim. 

i 

-

-

Yazan: illet Evin 
-

YENi NEŞR1Y AT 

1874 te İSTANBUL - Türkiye tıırlhi v 
Türk cemiyeti llmJ bakımından büyük e 
hemmlyetlcri olnn Türkiye seyahntnııme 
lerl şimdiye kadar dilimize nakledilm 

e 

-
-

e-
mlştir. 

n Reşat Ekrem Koçu bu scynhatnameleri 
nakline başlamış olup birinci kitap olara 
tanınmış İtalyan muharrirlerinden ED 
MONDO DE AMİCİS'in İstanbul seynha 

k 

-
t -

namesini neşretmiştir. 

o 
2 - Muvakkat teminat 1113 lira 75 kuruş olup şartnamesi parasız 

Iarak komisyondan hergün alınabilir. 

1 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek

eri kapalı teklü mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz 

mukabilinde vermeleri. (2317) 

Osmanh Bankasına Memur Ahnmak 

1 

İçin Müsabaka ilanı 
Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk memur

ann intihabı için mayıs 1938 ayı zarfında bir müsabaka açılacaktır. 

z 
Yaşı, 35 ten aşrığı olup bu müsabakaya girmek ·İsteyen erkekler nam

ctliklcrini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere nisan ayı 
arf ında her hafta salı ve cuma günleri saat 14 ile 15 arasında Osman
ı Bankasının Galatadaki merkezinde Kişi işleri servisine müracaat ede

bilirler. 

z 
1 

Taliplerin hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikname ya
hut şehadetnamelerini ve şayet bir vazifede istihdam edilmiş iseler, hiz
met şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

Baca Tamirat.. 
Türk Hava Kurumu lstanbul Vilayet Şubesinden : 

Kurumun malı bulunan Laleli Apartmanlarının dört dairesinde 
mevcut (367 J tane baca başlıklarının plan ve şeraitine göre yeniden 
yaptırılması açık eksiltmiye konulmuştur. 

Muhammen bedel 330 lira 30 kuruştur. 11 Mayıs 938 çarşamba günü 
saat 11 de bedel Iayıkı had görülürse ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 

24 lira 78 kuruş muvakkat teminatla belli gün ve saatte Cağaloğlundaki 
şube merkezine müracaatları. (2296) 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyet motörleri için açık eksiltme ile 20 - 23 ton benzin alına

caktır. Tahmin bedeli 4995 liradır. Yüzde 7,5 teminatı muvakkate 374 
lira 62 kuruştur. Taliplerin teminatı muvakkateyi defterdarlık muhase
be müdürlüğüne yatırdığına dair makbuz veya banka mektuplarile 5 
Mayıs 938 perşembe günü saat 15 te Galatada Deniz Ticaret müdürlüğü 
ne ve şartnameyi görmek istiyenlerin de müdüriyet idare şubesine müraca 
atlan ilan olunur. (2302) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
2.5.938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

122959,35) lira keşif bedelli İstanbul Umumi Hapishane binasının yıkıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname

ler i, proje, keşü hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gör üle
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve en az (15000) liralık bu işe benzer iş 
yaptı_ğına dair Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Tica
ret vesikalarını havi kapalı zarfları 2.5.938 günü saat 14 de kadar Nafia 
Müdürlüğüne vermeler i lazımdır. (1914) 

hi, Grieg, Mussorgski vs.) . 
HAFİF KONSER.LER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif rrı..I 
ki (8.15: Devamı) . 8.30 Parls Mo~~( 
Plllk. 9.15: Keza: 9.45: Keza. 10.30. <1 
za, 12: Keza. 12 Berlin kı!'la dalgası: 

1 
kestra konseri. 13: Hafif musiki (lp 
Devamı). 12.15 Roma kısa dalgası: ., 
n~ık musiki. l:Uo Bükreş: Sinema 
dızlarının p}l'ıklarından. }3.15 ~ 
Mondlnl: Konser nakli. 14: Keza. ıt 
'.Rom, Jrı- i'fwlp"W R'·f'••-• _,,_,..., .. 
serı. Jb.30 Parı."I Monaial: Orkestra• 
kı. 16.30 Bertin lkısa dalgası! Bando 

1 zlka (16,45: Eğlenceli pro~m). 1
1 Brllno: KQçfik musiki parçalan. 1
1 

Roma kısn dnlgasr Hafif musiki. 1 

Berlln kısa dalgnsı: İş sonu konsetl4ıf 
Peşte: Radyo orkestrası. Parls Mot' ~ 
Konser. 18.15 Bcrlln kısa dalgası: 11'... 
do muı.lka (lR.50: Devamı). 19 Be~ 
Pltık. Peşte: Rndyo orkestrası (LD ~ 
Kemeny, Schubcrt). 19 Parls M ,; 
PlAk. 19.05 Biikreş. Romen halle ~ 
kisi. 19.30 Paıis Mondlal: Konser~ 
20 Bilkreş: Koro konseri. 20.15 °'-;./ 
Hn!if musiki. 20.30 Peşte: Plftk I<~ 
20.85 BOkreş: Karışık pll'ık m • , 
20.40 Roma, Bari, MiUlno, TorlnO~ 
rışık pU'ıklar. 21 Viyana: Marş, ~ 
ve valsler. 21.05 Ltlypzig: BQyük ti. 
har konseri. 21.30 Napoll: Karıs~I< 

siki. 22 Berlln kıııa dalgası: yef11 
man orkestra konseri. 22.15 
Koro konseri. 23 Florans. Napoli: ~ 
ve sonrn dans musikisi. 23.10 ~1 
Torlno: Koro konseri. (Müteald~ 
musikisi). 23.15 Peşte: Çigan orl< . 
23 ,20 Viyana: Gece musikisi. 23.s'= 
ypzlg: Gece musikisi. 

OPERALAR,OPERETLER: J. 
18.30 Roma kısa dalgası: ı..ırilC ~ 

parçıılnrı. 21 ,15 Peste: Opera orlC el" 
21.15 BQkreş: Suppe'nln "BocCtı•_....ı 
perası. 21.30 Florans, Napoll.: OpP" 
yesl nakli. 

ODA MUSİKİSİ 
9.45 Berlln kısa dnlgnsı: l(efl~) 

seri cıo.ao Moznrt'tan oda ko~· 
Roma kısa dalgası: Oda musıldsl(çf 
seH. 17.10 Prng: Oda musikisi 
serlerinden). 

MUHTELiF: fi: 
19.10 Roma kısa d::ıJg-ası ve 'B' 

rançn muııiklll program. t9.3~ 
TUrkı;e musiklll program. 21 .ı!S ~ 
Yunanistan& mahsus musikUI ~ 

1 
lstanbul Komuto••••' 

ilanları /. , 
İstanbul Komutanlığına bl~ 

liklerde bulunan 3674 çift 1' 1, 
tin ile 161 çift çizme ve ısO ;/, 
meni satılacaktır Açık art~ 
ihalesi 6 Mayıs 1938 Cutl'l11 lfl~ 
at 15 de yapılacaktır. IIeP51',-, 
hammen t utan 783 lira 85 ~ 
İlk teminatı 59 liradır. ~ 
her gün öğleden evvel 1' "1 
görülebilir. İsteklilerin i~ ;J. 
makbuz veya mektuplatıY e 
yılı kanunun 2 ve 3 üncii 
rinde yazılı vesikalarıYl';.J1' 
ihale günü vakti muayYe ~ 
dıklıda Komutanlık satırı ı'~ 
misyonuna gelmeleri. ( 
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Otomobil kazaları 

olrwdığı ic;in bunun 

TAN 

memleketimiz ic;in salgın 

dehşetini kafi derecede 

bir felakettir. 
duymıyoruz. Bu 

Kaza istatistiğimiz 

mevzua dair eski . . Gündelik Gazete 
TAıN'ın hedefi: Haberde. fikirde. tıer· 
ıeyde temiz. dOrOlt. .. mımt olmak. 
karlln gazetesi oımıya çatıım•ktır. 

Adliye Müsteşarı avukat Profesör Ken.an Öner, 
kullandığı 

gazetemiz ic;in bir 
. . bahsin hem 

yazı serısı 

ic;timai ve 

Meğer Bir Rüya 1 
2.5' ı,. 3&' 

Yazan: SABlllA ZEKERi 

hazırlamııtır. 
--0-

A BONE BEDELİ 

Öner, otomobil Profesör 
hukuki, hem de teknik taraflaranı 

ıc;ın 

ele alıyor. 
lHabeJ imparator 
Aylılc Bağlamak 
§ebbüsleri Karıısın 

TOrklye Ecnebi 
1400 Kr, t Sene 2800 Kr. 
750 • Kr, 8 Ay 1500 ıtr. 
400 Kr, S Ay 800 ltr, 
150 Kr, 1 Ay 100 ltr. 

Mılletlerarası p()Sta fttlhııdıne dahil ol· 
rnıyan memleketler tc;ln 30. Hl. 9. 1.5 Ura 
dır. Abone bedeli peslndlr: Adres det\S· 
tlrrnek 25 kurustur. Cevap ıc:ın mektUP 
lara 10 ırunıs1uk oul lltves! IA'Zlmdır 

1 GONON MESELELERi 1 

Otomobil 
Sebepleri 

·Kazalarının 

ve Korunma 
E hemmiyetleri bir türlü tak

dir olunamıyan lastiklerin 
doğurabileceğı kazalar çok elim ve 
feci olabilir. Malsahibi de, şoför 
de, müşteri de, hasılı herkes bil
melidir ki, ehemmiyetsiz sanılan bu 
lastik tehlikesi, otomobilin süratile 
mebsuten mütenasip olarak artar. 
Hız, yetmiş kilometreye yaklaştık
ça, bilhassa ön tekerleklerden bi
rinin lastiğinin patlaması , mutla
ka patlayan tarafta, fren tesiri ya
par ve otomobili o taraf üzerinde 
gayri ihtiyari çevirerek kapaklan
dırır. Bu itibarla çürük lastiklerle 
yola çıkmamalı, meşhur olsalar bi
le - kıyamet kopsa - sürati otu-ı beş 
kilometreden yukan çıkarmamalı
dır. 

Afrikanın kızıl kumları üze 
somaki mermerden kurulmuş h 
bir sarayın kapısından, şehrin g· 
ğine kadar köleler dizilmişler. 
metli İmparatorlannın doğum 
nü tesit eden taburların önil 

milli kıyafetlerini giyinmiş, dav 
zurnalı mızıkacılar bir saltan 
bayramını yapıyorlar. • 
Sarayın dıt kapısından kralın 

tına kadar, Arap, Acem, Efgan, T 
Buhara halılan döıenmiı. Kitmi 
Türldstandan, Çinden gelen k 
larla stlslenmit renk renk salonl 
bir saltanatın ayaldanna zincir 
dulu cariyeler halhallerini şıkırd 
rak dolaşıyorlar. 

23 Nisan 
"22 Nisan 920 tarihinde "Heyeti 

temsiliye Reisi Mustafa Kemal" im
sası ile askeri ve mülki blitiln ma· ' . . 
kamlara şu telgraf gönderilmıştır. 

"Nisanın 23 üncil cuma günil Büyük 
Millet Meclisi kü at edilerek ifayi va
:tifeye mübaşeret eyliyeceğinden yev
mi nıezk6rdan itibaren bilumum ma
karnatı miilkiye ''e a keriyenin ve u
mum milletin mercii meclisi mezkur 
olacağı tamimen arzolunur.,, • . 

Türkiyede millet hakimeyetının 
kurulmuş olduğunu haber veren bu 
telgrafın üstünden 18 sene geçti. 920 
llisanının 23 üncü sabahı, halife çe
teleri Ankara sırtlarına yaklaşmak 
li:ıere idi. Memleketin o halini, 23 ni-
8•n 1938 Türkiyesi ile kıyas ediniz! 
.\tatürkün kurucu, yapıcı ve yaratı
eı dehası önünde bir daha eğilelim. 
Şahsi ve milli, maddi ve mane'\i bü
ti.in kazançlarımızı ona borçluyuz. 

18 sene içinde Türkiyenin ve ci
h.nın ne ağır buhranlar geçirmiş ol
duğunu biliyoruz. Atatilrk, insan ak
lına durgunluk veren her türlü müş
ki.ilata karşı milli hakirneyet niumı
nın bir an bile sarsılmasına müsaade 
etmiyerck, onun vasıtası ile, çare bul
?'uştur. Birçok memleketlerde onun 
•nluJaplarının onda birini başarmak 
için halk hakimeyeti dhulannın ta-m . 

•men durdurulmakta olduğu bir 
devirde, eşsiz reis, millet için olan 
~tini milletle beraber vücude ge
•trni~tir, Biz Kemalistler, bir Ata-

~ d~nıek istediğı;,;ı ;,k aia "hm: 
Yotu:ı B . . d T"' k' d · u 18 sene ıçın e ur ıye e, 
~l'~ aleminin tahayyül bile edeme
l'u~· medeni ve in~ani hürriyetJer ku
tı ·· ~uştur. Cümhuriyet rejiminde 
rtı~~un lakyitler, ancak kanun ile ve 
llı Unhasıran bu hiirriyetlerin düş-

anlar k .\ •na arşı konulmuştur. 

•-· tatiirk 23 nisan 1920 de milli hi
ııı;ını. 

d 'Yet rejiminin temelini attığı ka
ar l'" k tı,1 ' ur mill~tine en uzak istik-

b\i l~re dahi şamil olan bir ideal ver
!tır: llalk için ve halk ile! 
.,.3 N' 

hı. •sanın manasını anlayanlar, 
'l'u!!!n t.ekrar Çankayaya dönecekler, 
tl h .~•iletinin insanca ve kahraman 
~Ulun faziletlerinin altından yu
Y•e ~muş timsali, ~·aşıyan ve yaşı
•ı.: 'I'?rk nesillerinin ebedi Atası 
t•ltl ~ıse minnet borçlarını suna-

llrdır 
.\taıu · 

tlytt• rk bize yalnız vatanı ve hilr-
ııle t~:~iil, müstakil bir vatan için
"e'di •Yen hür kalmak sırlarını da 
ll'l h11~1~ayramımmn hakiki değeri
~· - ULUS,. 

docuk 

Şehrimizde otomobil kazala
nnın nazan dikkati çeke

cek kadar arttığı, tedbirler ittiha
zında görülen ihtimamdan da an
laşılıyor. Fakat bu kazaların mahi
yet ve sebepleri bili~meden. yapı
lacak şeylerin bir faıde temm ede 
mediği bugünkü vaziyetle artık an
laşılmış olduğundan, aklım erdiği 
kadar bu noktaya teması bir insan
lık vecibesi addediyorum. 
Hcrşeyden evvel şurasını söyle

mek mecburiyetindeyim ki, hergün 
tevali eden bu kazalarda çok defa 
en az mesuliyet şoförlere isabet et
mekte, bunlardan daha ziyade mal 
sahipleri ile halk ve cemiyetin ro
lü görülmektedir. Şuna da emin ol
malıdır ki, bu şerait altında otomo
bil kullanmağa Avrupada yetişmiş 
şoförler davet edilse mutlaka kaza 
lar daha ziyade artacak, yahut bu 
şoförler memleketimizde en mü
kemmel bir otomobilin volanına ge 
çer geçmez mesleğnii de, otomobi
li de bırakıp kacacaklardır. Bu bir 
hakikattir ki, intizam altında çalış 
maya alışanlar için intizamsızlık, 
sersemlemek, ne yapacağını bilme
mek için bir amildir. 

Hakarete, eza ve tenkide müsta
hak gördüğümüz birçok Türk şo
förleıi, memleketin en acınacak un 
sudandır. Her turlü tehlikeyi gö
ze alarak, mesuliyetler içinde, hal
kın zevk ve ihtiyacını tatmin mu
kabilinde kazanabildiği birkaç ku
ruşla yan aç evlAt ve eyalinin na
fakasın t~e çabalıyan ll m 

'uııar, :ta ve tenkıde değil, hi-
maye ve merhamete layiktirler. 
Her kazada mutlaka bir şoforlln 
mesuliyetini aramak, çok zalimane 
bir hareket olur. Öyle kazalar ol
muş ve olacaktır ki bunların birço
ğunda şüphesiz çiğneyen haklı, çiğ 

nenen haksızdır Bu sebeple ben de 
yazılarımda kazaların sebep ve mü 
sebbiplerini avrı avn tPtkik Pt"t"'

ceğim. 

E vvela otomobil sahiplerine 
ait hata ve kusurlardan sö

ze başlıyalım: Bir otomobilin mo
törü ne kadar kuvvetli olursa ol
sun, hareket halinde tabiat kanun
larının tesirinden kurtulamaz. Her 
şoför, otomobilin, herşeyden evvel 
kabiliyetini bilmeli ve on-
dan bu kabiliyet fevkin -
de bir şey istememelidir. Di-
ğer taraftan her mal sahibi de, şo
förüne teslim edeceği otomobili, i
dare imkanını temin edecek bir 
şekilde vermeye mecburdur. Hal
kın da, şoförün de, binenlerin de 
hayatı, herşeyden evvel bilhassa 
otomobilin muntazam işlemesine 

bağlıdır. Yoksa onun rengi, cilisı 
veya şekli ile uğraşarak en can a
lacak noktaları ihmal etmek, cina
yetin en ağırı, mesuliyetin en bü
yüğüdür. Bugün olduğu gibi, mal lk~Yramının ~1nci Günü 

Carı.ı. ~ liaftasının ikinci günü de, 
tit. :Su~ ~ğlenceli bir şekilde geçmiş
llıelt~Pl urı. halkevlerinde ve birçok 
1~t ve~e Çocuklar için müsamere
~it iş, eğlenceler tertip edil-nu. 

sahipleri - bilhassa taksilerde - na
zarı dikkat veya müşteri celbet
mek için otomobillerini günde dört 
defa yıkayacak ve üç defa cilalı
yacak yerde, biraz da şoförlerinin 
ihtarlarına kulnk verseler, eskici
lerden toplıyarak otomobillerine 
taktıkları lastikleri yenileseler ve 
bu tehlikeli oyurıcağın tehlike mem 
baı olan can damarlarını intizam 
altında bulundursalar kazaların 

mutlaka yarısı ortadan kalkar. 

taı \.. lltaq- o 
ha eveai, du rtaköy 39 uncu ilkokul I 
8 taş erit k.n akşam, saat 20 de, Ka
~trıere e lisesi salonunda bir mü
Ilı tUtıa.ı l\~el'rnişlerdir. Müsamereye 
ti.~ '\'ııdı:tşı ile başlanmış, öğret -
Ilı clılc~n tarafından bir söylev ve
t aı-şıar 0~nra nıuhtelif şiirler ve 
e~ı t unrnu.. 'k' . b" f v elllsU :ı• ı ı pıyes ır an-
ıı: rtıl.lhte}if "~ ?i: komedi oynanmış 

· ıllı danslar yapılmış-
Ilı ~Ulc :s 
h linıı .. -ı._ ayrarnının .. .. .. .. -
\ıg ~~tile h uçuncu gunu 

..... ~~rı. de d ' azırıanan programa 
··~ :ıı: evarn l llıeıt rninonu 0 unacaktır. Bu a-
tl'ıi ~ ÇocUkl nuntakasındaki ilk 
d'-norıu tı.11- ~ıı. toplu bir halde E-

"I', -.;evını . 
%lyaret edecekler-

Filhakika Seyrüsefer idaresiı her 
otomobili numara verirken ve ayrı
ca senede bir defa muayene eder. 
Bunlara lüzumu kadar emniyet ca
iz olsa bile yoklamada hatasız ça
lışan bir otomobilin beş dakika son 
ra perişan bir hale gelmyiece~ni 
kimse temin edemez. Binaenaleyh 
kullandığı makinenin derecei inti
zamını tokdir ve mürakabe, herkes 
ten evvel şoföre düşen bir vallfe
dir. Otomobilin, bir zevk veya ma
işet vasıtası olduğu kadar halk için 

areleri 
(1) 

~~YAZAN~ 
; __ Avukat, Şoför Kenan Üner ~ 
~-'-" -.. ....... -..-.. ....... .1/tr~~' 

Avul.ıt B. Kenan Oner 

de, şoför için de bir felakat kay· 
nağı olabileceğini gözönünde bu· 
lundurarak her otomobilde bir arı
za olduğu zaman şoför mutlaka bu 
nun ıslahını patronundan isteme
lidir. 

M alsahtplerl, otomobilin dilin
den çok defa anlamadıkları 

için onlann gö7Ü ve dili şofördür. 
Şoför, malsahibini, her zams.n ida
re ettiği otomobilin hatalarını gö
rüp kusurlarını sezerek ikaz etme
dikçe, mesuliyeti - velev mali şe
kilde olsun - patronlara yüklevc
mez. Çünkü şoför, hükumetin tec
rübesinden geçerek otomobil kul
lanmak salahiyetini resmen almış
tır. Bu salahiyet vesikası yolsuz 
verilmiş ise, bundan malsahibini 
mesul tutmak, bilmem ne derece
ye kadar doğru bir hareket olur?· 
Fakat kusur ve noksan kendisine 
bildirildiği halde, ihmal ve müsa
maha ile geçiştirerek, Alemin ha
yatile oynamakta mahzur görmi
yen malsahibi, şoför kadar, belki 
de daha fazla - yalnız mali değil -
cezai mesuliyetıere hak kazanır. 

Sırası gelmişken şurasını da söy
lemiye mecburum ki, bir şoför, is
tediği kadar makine imtihanına 

girmiş, çıkmış, muvaffak olmuş ol
sun, idare ettiği makinenin bütün 
arızalarını - bilse ve istese de - ıs
lah edemez. Evet, lastik patlayınca 
yapıştırır, tamir eder, bujiler ateş 
almazsa onu çikanp temizler ve
ya değiştirir, karbüratöriin tıka
nan deliğini açar, akkümülatörün 
eksilen suyunu tamamlar, belki 
• emniyet edilmemek şortile - bir 
freni de düzeltebilir. Fakat otomo
bil arızalan o kadar çoktur ki, bu
nu ihata ve ıslaha bir şoförün de
ğil, çok zaman iyi bir makinistin 
bile kudret ve kabiliyeti küayet et 
mez. Bu sebeple şoför hissettiği bir 
arızanın ıslahından emin olmadık
ça onu mutlaka mütehassısına gös 
termeli, onu ıslah ettirmeye, be
hemahal malsahibini sevketmeli
dir. Bunu yapmıyan şoför kendini 

mesul mevkiine sokan, onun ihta
rına ehemmiyet vermiyen bir mal 
sahibi de, onunla beraber mesull
yeti kabul eden divaneden başka 
birşey sayılamaz. 

B u noktada, tamirciye düşen 
mecburiyet ve mesuliyetler 

de vardır. Memleketimizdeki tamir 
cilerin bir kısmı da ihmallerinin 
doğuracağı neticelere kulak asacak 
yerde - tıpkı malsahipleri gibi - ce
bine çok ve çabuk para girmesine 
çalışırlar. Çok defa, yalnız. kendi
lerine anlatılan arı7.alarla meşgul o 
larak, daha tehlikeli kusurların 

vücudünü bildikleri halde onlara e
hemmiyet bile vermezler. Bir arı
zayı tamir mukabilinde, daha bü
yük tehlikeler hazırlıyan tamirci
lerin mesuliyetleri de her hadisede 
mutlaka gözönünde bulundurulma
lıdır. 

Bir otomobilde görülebilen arı

zalar, hep ayni neticeleri doğur
mazlar. Mesela bir motörün mun
tazam işlememesi, yatak veya sü
papların veyahut avansın vurması, 
gayrı kafi benzinle yola çıkılması, 
motörde yağ, radyatörde su kalma
ması, karbüratörün vazifseini layi
kile görmemesi gibi kusurların ra-
hatsızlığı arttırmaktan veya gidile
cek yere zamanında varılamamak
tan başka bir tehlikesi yoktur. Fa
kat böyle de olsa, lastikler üç giın 
fazla dayansın nive alabildiğine şi
şirilerek müşterilerini kaldırımlar 

üstünde zıplatmağa, yarı yolda iş
lemekten kalarak içindekileri dağ
başlarında bırakmağa kimsenin 
hakkı yoktur. Halk ta bilmelidir ki, 
böyle bir akıbet şoförden de mal 
sahibinden de tazminat istemek 
hakkını kendilerine vermiştir. 

Otomobillerin arızalan, tabii yal 
nız bunlardan ibaret değildir. Bun
lar içinde o kadar mühim ve esa~lı 
şeyler vardır ki, doğurabileceği ne 
ticeler çok büyüktür. Mesela, las
tik, fren ve direksiyon gibi mü
him meselelerde görülen anzalar 
gibi... 

Haşmetli İmparatorun altın, zil 
rüt işlemeli tahtının önündeki ha 
maklar, ipek işlemeli şal\'arlar, re 
renk lihur şallar giyinmiş gü 
kadınlarla örtülü. İki Arap köle h 
ma dallarının arasında oturan i 
paratorla imparatoriçenin başına 
pek şemsiyeler germişler, atcı b 

Böyle hallerde, malsahibine dü-

şen vazife, hiç olmazsa lastiklerin 

sağlam olup olmadığını kendi müra 

kabesi altında bulundurarak lastik 

leri yenilemek suretile şoförün ih 

tiyatsızlığını kendi ihtiyatile telafi 

etmek olmalıdır. 

li genç kızlar Sultanlarını yelpaz 
yorlar. 'Ülemanın reisi, bir Buda 
budunun karşısında vecd duyan 
rahip gibi, haşmetli imparatorun 
nUndi eğilmiş, Habeş ülkesine vü 
dile saadet ve şataret getiren S 
tanına uzun ömürler, saadet ve h 

zur dileyor. - ~---
Sokaklardan alaylar geçiyor, me 

leler yanıyor, halk itite kakışa • 
tanlarınm ömrüne bereket dua e 
yorlar. 

Otomobilin can alacak noktala-

rından biri de frendir. Şurası da 

muhakkaktır ki, bunların hep bir 

den tutmaması, bir kısmının tutma 
sına müreccahtır. Birinci halde 

frenler azçok tekerlekler üzerine 

yine tesir edebileceğinden tehl.ike
nin önüne geçmese de onu hafifle-

O güniin gecesi büyiik bir h 
zur ve neşe ile kuştüyü döşeğinde 
kuya dalan Sultan, günlerden 
gün uyandığı zaman kendini yaba 
cı bir elin topraklannda, sen ve 
gibi bir insan, hattl senden, bend 
kötil, evini satmış, bir pula müht 
milletlerin tamahkar mı, cömert 

tebilir. 
Fakat frenin bir kısmı işleyip 
ıger kısmı muattal kaldığı zam~ 

tehlike büsbütün büyür. Bu vazı
yette, herhangi bir çarpışmanın 

men'i için kullanılacak fren, oto~.0 

bili tutan, sağlam frene d?ğnı su
rükler. Böyle anlarda, tehlike fırlı
yan frenin tesir derecesine ve oto
mobilin süratinc bağlıdır. Bunun i
çin de, şoförle birlikte m~lsahibi
ne 've hatta t:ımirciye duşen en 
mühim vazife frenlerde tutma ka 
biliyct ve derecesinin müsavatını 
temin etmek ve ettirmektir. 

D ireksiyon da, fren kadar, hta 
ta daha fazla tehlike doğu

rabilecek bir noktad1r. Direksiyo
na hakim olabilmek kudretine sa
hip olmıyan bir şoför, ne derece 
büyük bir tehlike ise, şoförün ira
desine ram olm1yan bir direksi
yon da ondan daha büyük bir fe
lakettir: Ön tekerleği volana bağ
layan rot'un mini mini bir vjda ve 
ya maşası yüzlerce adamın haya
tım üzerinde taşır. Volanda husu
le gelen boşluk büyüdükçe tehlike 
de ayni derecede büyür. Bir ta
mirci, tamirhanesinden, bir garaj 
sahibi, garajından çıkarken bilhas 
sa ROT ve DİREKSİYONU daıma 
mürakabe etmeli, şoförler de bu 
kısımda hissedecekleri ufak bir a
nzaya en büyük ehemmiyeti ve
rerek kudreti dahilinde ise onu ıs
lah etmekten, değilse malsahibine 
bili kaydüşart derhal düzelttirme
lidir. 

Mevzuumuz şoförlük dersi ver
mekten ziyade hayati tehlikelerin 
önünü, mümkün olabildiği kadar 
almak olduğu icin, tali derecede 
mahzurlar doğurabilen diğer anza 
ların tahlilinden vazgeçerek malsn 
hiplerine şu nasihati vermekle ik
tifa edeceğim: 

ı - Lastikleri her zaman göz 
önünde bulundur. Bunlar e ·ki
~·ince değiştirerek. şoförle bera
ber kendini de tehlike ve daha 
büyük masraflardan koru! 

2 - Şoförünün, fazla para ka 
zanmak, göze girmek için ihti
yatsız hareketlerde bulunması lh 
timalini daima gözönünde tut. 
Sana getirdiği paranın çokluğu
na aldanma! Kazandığının bir
çok mislini ödeyehileeetfnl dü
§Ünerek böyle bir şoförü sakın 
kullanma. 

bilinmiyen şefkatlerini bekliyor. 
Meğer hepsi bir rüya imiş. Bu ta 

h rüyanın verdiği tatlı zevkle gözl 
rini açan Habeş imparatoru şimdi b 
l"lden saltan•tın karşısında gözle 
nl utuşturuyor. Ve hüzünle arkası 
dan bakıyor. 

"Ol aaltanatın yeller eser, f{m 
yerinde 

ispirtosuz içki 

Satan Dükkanlar 
için Hükümler 

Yeni belediye zabıta talimatnam 
sine katılan ve ispirtosuz içki ile 
za, şıra gibi şeyler satan yerler hak 
kındaki hükümlere göre, bu dükkan
ların sokak üzerine gelen tarafları 
bir camekanla örtülecek, meşrubat 

bu camekan içinde bulundurulacak
tır. 

Tezgah ve masaların üstü mermer, 
cam veya rnozayik taştan olacak, dük 
kanların zeminleri ve bir buçUk met
reye kadar dıvarlan su geçmez bir 
madde ile döşenmiş bulunacak, mü
nasip bir yerde hava temizleme ter
tibatı olacaktır. 

İçilecek şeylerin konulduğu ve sa
tıldığı kaplar her tarafı iyice kapalı, 
mermer veya camdan veya içinde 
bulunan içkiden kimyevi olarak mü
teessir olmıyacak madeni cisimler
den yapılmış bulunacak, içlerinden 
alınacak maddelere hiçbir veçhile el 
değdirilmiyecek, ellerindeki suların 
damlamasına imkan bırakılmıyacak, 
surette muslukları veyahut maksada 
uygun sair tertibatı bulunacaktır. 

Bütün kaplar şehir suyu ile yıka
nacak. şehir suyu geçmiyen yerlerde 

! ki bu kabil dükkanlarda hususi depo 
lar içinde temizliği sıhhat miidürlü
ğünce tasdikli sular bulundurulacak 
ve onunla yıkanılncaktır. 

Bütün yıkantı suları bir ucu lfığım 
da olan sifonlu, iskaralı deliklerle 
mecralara verilecek, dükkanların 
içinde sinek vesair haşarat bulunmı
yacaktır. 

İçilecek şeyleri boyamak. içlerine 
sun'i maddeler katmak ve sakarin 
kullanmak yasaktır. Glikozla yapı
lan meş:.ubat üzerine glikozla yapıl
dığını gosteren etiketler konulması 
mecburidir. 

Hikemi ~e kimyevi vasıfları dPfüş
miş veya pıslenmiş içkilerin dukkan
larda bulundurulması ve satılması 
yasaktır. 

İşçiler iş elbisesi ve 
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BQfpehlivanımu:a, dünlıii ~alibiyetten 90nra buketler veriliyor Viyanalılann galebuile neticelenen dünlıü Pera - Fir•t Viyana maçııulan bir eMtantane 

Neticeleri Dtinkti Gtireslerin 
- 1 

Kara Ali, Tekirdağlıya 
yenild~i halde alkışlandı 

iki Baıpehlivan, Suyolcuyu Ağlatacak Gibi 

Tutuıtular, Himmet Pehlivan Güreımtdi 
( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 

olsaydı, eskiden yapabildiği oyun
larla dünkü Kara Aliyi haklıya
mazdı. 

Dün, ltıtanbulda ve Ank81'0ada mO· 

hlm epor hareketlerl oldu. Takelm

dekl ııDreı mOubakaları blnlerce M· 

yll"CI tarafından heyecanla takip edil

di. Futbol maçları da hayll allka top

ladı. lpor hldleelerlne alt bUtDn taf· 

ellltı reelmlerl ile beraber bu Nyfa

da verlyoruL 

Güneş, Ankarada 
Muhafızgücünü 

3 • 2 MaglUp Etti 
Ankara, 24 (Tan muhabirin

den) - Şehrimizde bulunan Gü
neş takımı ikinci karşılaşmasını 
bugün Ankara ikincisi Muhafız

gücü ile yaptı ve 3 - 2 galip gel
di. 

Dünkü macı güzel bir oyundan 
sonra 2 - O Kazanan Güneşin kar 
şısında Muhafızın alacağı bugün
kü netice merakla bekleniyordu. 
Havanın güzel ve günün de Pazar 
oluşundan istüade eden spor me
raklıları stadyoma giden geniş yolu 
tamamen doldurmuş bulunuyorlar
dı. 

len top Güneş kalesi önünde bü
yük kargaşalık husule getirdi. Bu 
esnada Faruğun hatalı bir prjı 
üzerine hakem Güneşe penaltı ce
zası verdi. Seyircileri de heyecan
landıracak kadar uzun süren bir 
tevekkuftan sonra Saffet bu güzel 
fırsatı sıkı bir köşe vuruşile gole 
tahvil etti. Bu gol, Muhafızın sar
sılan kuvvei maneviyesini yeniden 
takviye etmiş ve hatta onlara ha
kiki bir teşvik mahiyetinde olmut
tu. 

Muhafızın artmakta olan bu bu 
kısının kendileri için hakild bir 
tehlike olduğunu sezen Güneşliler 
yeniden harekete geçerek hücuına 
başladılar. Bu hücumlardan WrlD
cie Melihin uaaktan ~tibi bCJmlııa 
tı;1U1 uıu. 9UL Ull"t!Kt: ı.cupiüAA. Jıt:1:l 

T ekirdağlı ile Kara Ali pehli
vanlar, dün Taksim sta

dında yirmi beş sene içinde eşine 
tesadüf edilmemiş fevkaladelikte 
bir güreş yaptılar. Yirmi yedi da
kika ıüren güreşin her saniyesini 
ayrı bir heyecanla yaşadık. lki baş 
pehlivan, yüzlerce güreş görmiış, 
Türklerin en yüksek pehlivanları
nı seyretmiş, meşhur Çolak Mü
min'h'ı ustalığını yapmış olan Su
yolcu Mehmet pehlivanı hünkür 
hünkür ağlata~ ,gibi tutuştular. 

İki başpehlivanın meydanda ya
şattıkları müstesna güreşin ham
leleri ve oyunları danışıklı güreş
lerdekinden daha süratli ve daha 
fazla idi. Meraklılar yirmi yedi 
dakikanın nasıl bitiverdiğini anlı
yamadılar. Geçen dakikalar saat 
olsa anlaplamıyacktı. Dünkü gü
reş bu kdar fevkalade idi. 

Tekrar ediyorum; Kara ile Hü
seyin'in otuzuncu güreşlerini he
vesle ve zeykle herkes seyreder ..• 

Dünlrü giireJfere İftİrak .len pelaliuanlanmu biraTada 

Muayyen saatten 10 - 15 daki
ka sonra evveli Güneşliler, biraz 
sonra da A~l\!8 ikincisi olan mu
hafızlar tarafiar\ann sürekJi al
kı§Uırı ar4:ıuı<la ı.ııua.) 0 '.r~A•• .... 

Ankar• ikinc-. bu maça §U kad 
ro .i1f" .-ı-ıııştı: 

geldi ve bu suretle Muhafız tal• 
si de büyük bir hüsnü tesadüf ese
ri olarak bu muhakkak golden kur 
tulmuş oldu. 

Doksan iki yaşındaki Suyolcu
nun rengi iki büyük pehlivan zur
na davulla pep-evlenmiye başlayın 
ea sapsarı kesilmifti. Güreş açıldı. 
Kara Ali ile Tekirdağlmm kavuş
maları, hamleleri emsalsiz bir me-
haretle devam ederken Suyolcu da 
yanamadı. Gözlerinden yaşlar a

karken, bana döndü: 

Güreflerin talsilatı : 

- Oğlum dayanılmıyor bu man 
zaraya, kendimi tutamıyorum. Bu
gün büyük günlere benzedi, diyor
du. 

Koca Yusufun, Adalının, Kat
rancının, cihan pmpiyonu Ka
ra Ahmedin, Hergeleci lbrahimin, 
Çolak Mümin Hocanın en çetin 
güreşlerini, en iddialı tutuşmala
nnı seyretmiş olan Suyolcuyu ağ
latan güreş stada yığılmış binler
ee seyirciyi de hayran bıraktı. 

Varolsunlar! ... insanın dili Ka
ra Aliye saôık başpehlivan demi
ye varmıyor. O kadar yiğitçe, o 
derece ağaca güreşti. 

Kara Ali yirmi yedi dakikada 
yenildi. Fakat halka ve anlıyanla
ra bıraktığı tesir aylarca devam e
decek kadar derindir. 

Bundan sonra Hüsey:inle Kara 
Ali yirmi gül'e§ yapsalar ve yir
misinde de Hüseyin kazansa, yir
mi birinci güreşlerine yine seyirci 
toplıyabilirler. Dünkü pehlivanlık 
epiz, emsalsiz bir müsabaka ha
linde başladı. Oylece nihayetlendi. 

Varolsunlar! ... Ihya etiller bi
zim güreşi. .• 

Dün Kara Ali Tekirdağlınm 
en zorlu zamanına rastla

dı. Türkiye başpehlivanı kısa sü
ren Paris seyahatinde çok şeyler 
öğrenerek dönmüş. Ayaktan An1e
rikan kravatlarını, altta ve üstte 
saltoları adamakıllı bellemiş ... Ne
fesi, oynaklığı, hamlelerdeki mü
vazenesi, oyunların karşılığını he
men bitirmesi birinci sınıf olmuş .. 
Kara Ali iki sene güreşi bıraktığı 
ve yaşı da on sene rakibinden faz.
la olduğu halde böyle bir Tekir
dağlıya yirmi dakika hakkile ka
fa tuttu. Kara Alinin dünkü gü
reşini seyredenler, haklı olarak, 
fU hükme vardılar: 

qer Htlleyin Parfse gitmemfs 

1 lk güreşi Bursanın küçüc~~ 
leri yaptılar. Bursalı Ku

çillc Selim, kardeşi Küçillc Kazım'ı 
beş dakikada yendi. 

lkinci güreşte; Adapazarlı Ser
vet Hurşidi on yedi dakikada mağ
lup etti. Uçüncü güreşte; Bandır
malı Nazmi Gostuvarlı Haron'u 
beş çlakikada yendi. , 

Ali Ahmet te Eyüplü Mebmedi 
tuşla yatırdı. 

Gazetelere bizzat müracaat e
dip Kara Ali ile, Tekirdağlı ile ve 
Hüseyinle tutupcağını ilin ettiren 
Himmet pehlivan, dün manasız 

bir bahane ile mindere çık
madı. Guya kendine son da
kikada klübe amatör olarak alı
nacağını ve himaye edileceğini va
dettiklerini ileri sürdü. Hakem he · 
yeti ve seyirciler günlerce ilin e
dildiği halde son dakikada o şekil
de cayıntıdan birşey anlamadılda
rını söylediler. Bir sporcunun her 
§eyden evvel sözünde durması li
zımgeldiğini anlatmak istediler. 
Fakat fayda vermedi. Mülayimle 
güreşe bir türlü yanaşmak niye
tinde olmıyan Himmet müsabaka
dan vazgeçip meydandan çıktL 

Himmet çıkmayınca Rumanya 
mühacirlerinden Ahmet pehlivan 
sıkletinin azlığına bakmıyarak Mü 
!iyimin karşısına çıkmıya razı ol
du. On yedi dakika pervasız, c& 
sur ve daima hücumda kalmak şar 
tile bir güreş atan Ahmet pehlivan 
on yedi dakikanın sonunda kesil
di. Kendinden epey ağır hasmına 
ayaktan pes ederek çekildi. Cesur 
ve güzel güreşen Ahmedi tebrik e
deriz. 

Kara Ali - T elıirclağlı giirefİ : 

Z urna ile davul başpehlivan
lar havasını vurmıya baş

ladığı vakit Kara Ali kendine mah 
sus ağırbaşlı halile pe~vlenmiye 
başladı. Tekirdağlı da Kara Aliye 
uyarak çırpmıyordu. iki büyük 
pehlivanımız belillaştılar. Dk ka
vuşmadan sonra her hamlesinin ay 

tDnmnı ıo anda) 

Fuat,Salih - Saffet, Ahmet -
Cihat - Lutfü. Naci - İzzet -
Rıza - Şahin - Atıf. Bu suretle birinci devre 1-1 be-

raberlilde nihayetlendi. Güneş takımı ise, İstanbula gi
den Salahattin, ve bir gün evvelki 
maçta sakatlanan Reşadm yerle
rine N ecdeti ve bu maç için İs
tanbuldan getirttiği Boncuk Ö
meri alarak böylece sıralanmıştı: 

ikinci tleore : 

Cihat - Yusuf, Faruk - İbra
hiın, Rıza, Ömer - Rebii, Murat, 
Necdet, Niyazi, Melih. 

lllt dakikalarda : 

T ekirdaflı, Kara Alinin artım yere getirmek i~n air'lflyor 

O yun eski Fenerba~çel~. nıs:ı
nın idaresinde ve Guneşın 

soldan bir vuruşu ile başladı. Gü
neşin teşebbüs ettiği bu hücum, 
muhafız defansında kesilerek der
hal mukabil bir akınla, iade olun-

Fener Stadı: 

Fenerbahçe 
Anadoluhisannı 

11-0 Yendi 
30 Nisan ve 1 mayıs tarihlerin

de Ankaragücü - Gençlerbirlili 
muhtelitiyle iki maç yapmak üzere 
Ankaraya gitmesi tekarrür eden 
Fenerbahçe klübü, çok mühim ad
dettiği bu maçlara karşı hazırlık 
olmak üzere dün kendi sahasında 
Anadoluhisar takımı ile bir maç 
yapmıştır. 

Oyun daha ilk dakikalardan iti
baren san licivertlilerin bariz ha
kimiyetleri altına düşmüştür. Ta
mamiyle formunda olduklannı gös 
teren Fener oyunculan, çok güzel 

bir oyun çıkarmışlardır. Birinci 
devre 5-0 ve ikinci devre 11-0 
gibi bir netice ile bitmiştir. 

Yiyanahlar Peraya Gallp 
Dün Taksim stadında da şehri

mizde bulunan Viyana takımı ile 
Peralılar karşılaşmıştır. Viyana
lılar, bu son maçlannı çok güzel 
o~şlar ve ilk devrede sıfıra 
karşı 3 gol, ikinci devrede de 2 gol 
atarak maçı 5-0 gibi yüksek bir 
ayı farkile pllp bitlrmif}erctir. 

Avrupa Şampiyonası : 

Est~·nya 
Güreşlerinde 
İlk Neticeler 

Reval, 24 (A.A.) - 13 millete 
mensup 62 güre1Çinin iştirakiyle bu
gün Avrupa Greko Romen güreş şam 
piyonaaı müsabakalarına başlandı. 

Bugün yapılan karşılaşmaların 

neticeleri şunlarc;lır: 
56 kiloda: Çekoslovak Niç, Dani

markalı Yuhansen'e sayı hesabiyle 
balip. 

lsveçli Petersen, Türk Erkmen'e, 
Finlandiyalı Pertunen ·Norveçli Sto
ke'ye sayı hesabiyle. 

61 kiloda: Alman Sperling, İsviçre 
li Peret'e sayı hesabiyle, 

Litvanyalı Kundsinsh Türk Er
kan' a tuşla, 

Finlandiyalı Pihla Jamakya, Nor
veçli Solsvik'i sayı hesabiyle, 

lsveçli Svenson, Polonyalı Slavski 
yi tuşla, 

66 kiloda: Alman Neteshaym, Nor 
veçli Eriksen'i tuşla, 

Finlandiyalı Kolskza, Letonyalı 

Kalnishiyi sayı hesabiyle, 
Isveçli Anderson, Danimarkalı 

1lulland'ı sayı hesabiyle, 
(Devamı 10 uncuda) 

du. Bugünkü oyuna iyi bir anlaş
maile başlıyan Muhafızlar çok geç 
meden oyunun merkezi sıkletini 

yavaş yavaş Güneş nısıf sahasına 

intikal ettirmiş bulunuyorlardı. 
Maç, bu şerait altında Muhafızın 

lehinde cereyan etmekte iken Me
lih geriden aldığı topla süratle Mu
hafız kalt;sine kadar sokuldu ve 
ortaladı. Melihin bu ortalayışından 
gelen topu kesmek için hatalı bir 
atak yapan müdafiler arzulanna 
muvaffak olamadılar. Bu esnada 
Niyazi fırlıyarak yakaladığı topu 
Rebiiye geçirdi. Rebü çok müte
reddit görünen kalecinin de bu ha 
linden istifade ederek yakın bir 
mesafeden yavaş bir vuruşla beşin 
ci dakikada takımının ilk golünü 
yapmıya muvaffak oldu. 

Hakim oynamalanna rağmen a
ni bir surette yedikleri bu gol Mu
hafızı hayli hayrete düşürmekle be 
raber onlar için ayni zamanda bir 
teşvik mahiyetinde oiınuştu. Nite
kim Muhafız bu hızla harekete ge
çerek Güneş kalesini zorlamaya 
başladı. Fakat hiç fırsatçı olmıyan 
muhaciınler kale önlerinde elde e
dilen birçok gqilük fırsatlardan is
tifade edemiyorlardı. Topu ya çok 
yavaş bir vuruşla kalecinin kuca
ğına veyahut çok fena bir vuruşla 
avuta gönderiyorlardı. 

27 inci dakikada Güneş aleyhine 
hir komer verildi. Kornerden ge-

l kinci haftayıma her iki t.=' 1 

kım da yavaş bir tempo ile 
başladı. Fakat dakikalar ileledik
çe Güneşin biraz ağır basmıya baı 
ladığı hissediliyordu. Nitekim ilk 
dakikalarda yaptığı bir hücum 
Muhafız kalesi için bir hayli teh
likeli oldu. 

11 inci dakikada sağaçığa geçen 
Necdetin Muhafız kalesi önlerine 
güzel bir pndel ile gönderdiği to
pu Fuat mükemmel bir şekilde, fa 
kat kornerle kurtardı. Biraz sonra 
Rebiinin üstadane bir surette çek
tiği kornerden gelen top, kaleye 
yakın bir mesafede fırsat bekli yen 
Ömere geldi. Demarke ve çok mü
sait vaziyette bulunan ömer topu 
istop etmeden çok sıkı bir şütle 
Muhafız kalesine ikinci defa llOk· 
tu. 

Bu suretle ikinci sayıyıda yap
mıya muvaffak olan Güneş takııDI 
daha emniyetli ve daha tesirli bit 
oyunla Muhafız kalesine doğru .. 
kıyordu. Bilhassa Melih ve- Murat 
anlaşması Muhafız müdafileriJıl 
allak bullak ediyor ve Muhafız k• 
lesi için de daimi bir tehlike tef"' 
kil ediyordu. 

Muhafızların yeni bir hücurıı"' 
ları esnasında Atıfın Rızaya hazır
ladığı güzel bir fırsat, Rızanın sıJs:l 
bir vuruşu ile gol oldu. Bunu bl" 
raz sonra yine Rızanın iki metrr 
den boş kaleye atamadığı ikinci 
bir fırsat takip etti. 

Oyunun bilmesine bir daJdlt• 
var, Güneşi yine çok sıkı bir tıil• 
cumda görüyoruz. Kale önlertır' 
de Melih, Necdetten aldığı bir r 
rapası ile topu sıkı bir şiltle üç~ 
cü ve son defa Muhafız kalesııı4' 
soktu. Ve maç ta bir dakika sorır; 
3-2 gibi bir farkla Güneşin gıı 
biyetile nihayetlendi. . 

1
.,. 

Bu maçtan evvel yapılan bb e-
kupası için karşılaşan Ankara-~ 
neş klübü ile Ankara GalataSIP~ · 
klübü arasındaki maç ta 4-1 
neşin galibiyetile neticelendi. 
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KADIN VE MODA 
TRABZONDA HAL YAPILIYOR : 

Çocuklar için Modeller 

R etimde alSrDlen modeller çocuk

ların bıhır ve yazdı glyeblle· 

ceıtı ve her annenin kolayca dlkeblle· 
ceıtı elblaelerdir. 

1 - Oato dlllmll robalı ve karpuz 
k;olfu elbl.., tafta gibi kabaran ku. 
ttııııardan yapılablllr ve il, 10 yııla
rındı kız çocuklarına pek iyi gider. 

1 - Kırmızı ince yDnlD veya mev
•lınıne göre ketenden yıpılabllen bu 
1l119tt 'etbfee bebek denecek >'•flarda· 
k,I SOCukfarda pek zarif durur. 

a·_ Oato robalı ve iki kırmızı dDlt· 
""' Ye kırmızı kemerle aUalenen eko
le len elblee on Y•tından yukarı kız 
!İOCl.ıklar içindir. 

4 - Robası ve eteklert ince paata
larıa ıUılenmlt ılıman kolla bebek 

i 
elblıeıl çiçekti orgındlden yapıldıjiı 
tılcdlrde Adeta bir bebek tuvaleti ha· 
llnı alır. 

~ ._,_,_,~,,..,,---~~__,_,._. 

ÇOCUK BAKiMi: 

Anneler Mutlak 
Sabırh Olmahdır 

A nanm ırhhati çocuğun aıhhati demektir. Çociık ufak bir 
ökaürük olaa, ana çocuktan çok üzülür ve zayıflar. Çocuk 

gece uyumazaa ana da uyuyamıyacağı gibi yorgun dü,er. Sinirli 
analar çocuğun en ufak bir huysuzluğuna öfkelenip itidallerini 
kaybeder. Çok kere çocuğu bot yere hırpalarlar. Netice çocuk da· 
ha ziyade huysuzlanacağı gibi ana da daha çok sinirlenir ve aile
nin tadı kaçar. Ayni zamanda çocuk küçükse huyu, büyükae ter· 
biyeıi bozulur. · 

Kadına 
Faydalı 
Bilgiler 

Yaz geldi. Yazla beraber ekseri
ya çocuklarda isilik ve pişikler · baş

lar. Bunlar için hiçte telaş etmiye 
ihtiyaç yoktur. Pişik ve isiliklerin ö
nüne geçecek en iyi çare, çocuğun 

kızaran yerlerini gül suyu ile silip 
kuruladıktan sonra üzerine çocuk 
pudrası ekmektir. İsiliklere bir de de
niz suyu banyosu iyi geleceği gibi 
kızartı ve pişiklere badem yağı da 
iyidir . 

• Ekseriya çocukların başlarında 

bulunan ve konak denilen kepeklere Trahzonda bir hal binası yapılmıştır. Resimde Trabzon valisi Sesal 
tırnak dokundurmamadıdır. Aksi tak Uzay, nutuk söylerken -görülüyor. 
dirde bunlar bir yara hali alır. Çocu-

ğa banyo yapmadan bir saat kadar 

evvel başına evvela karbonatlı su ve 
onun üzerine badem veya zeytin ya
ğı sürerseniz banyodan sonra çocu
ğun başının tertemiz olduğunu görür 
sün üz 

• 

Başvekilimiz Bu 
Akşam Atinaya 
Hareket Ediyor 

(Başı 1 incide) 

Gazetecilerin 
Başvekilimize 
Ziyafetleri 

(Başı 1 incide) Anne sütü emen çocuklarda ekse. 
riya süt pek fazla gaz yapark Yavru 
sancıdan kıvranır durur. Çocuk üst 
üste pek fazla ağlarsa bir cezve suda 
iki üç tane papatya kaynatıp verdik
ten sonra karnına ayrıca ince bir tül 
bent sarmak çocuğun ıstırabını azal
tır. Daha iyi tedbir çocuğa meme 
vermeden evvel üç dakika yüzü ko
yun yatırmak ve biraz doğru tuttuk
tan sonra memeyi vermektir. 

Ekselans General Metaksasm dostane dan mükemmel surette atlatıldıkla
ziyaretini iade ve ayni zamanda An- rıdır. 

• Yazın ekseriya çocukların karnı 

bozulur. Çocuk yemiş suyu içmiye 

başlamışsa bir gün pehriz ettirip ak

şama kadar sıkılmış elma suyu içir
melidir. Diyare vert denen en tehli
keli ameller de bile doktorlar bunu 
tavsiye ederler. 

• Loğsalığın ilk günlerinde daima 
meme tepeleri ' çatlar ve anaya son 
derece ıstırap verir. Bu çatlamayı 
geçirmek için memelere "okzid dö 
zenk pomdı,, sürmeli ve meme ver
meden evvel alkolle temizlemelidir. 
Iık günlerde annenin canı fazla acı
makla beraber çatlakları çabuk geçi
rir. 

karada parafe edilerek metni neşre- O zaman Celal Bayar, lktısat Ve-

dilmiş olan yeni Türkiye - Yunanis 
tan muahedesini kati olarak imza 
etmek üzere Hariciye Vekili arkada
şımla birlikte Atinaya hareket edi-
yoruz. 

Büyük Reisiciimhurumuz Ata. 
türkün Yunanlıların haşmetli hü
kümdarına ve necip Yunan mille
tine selim ve muhabbetlerini gö
fiirmekten ve Türkiyenin Yunanis
tana samimi rabıtalarını bizzat ifa
de fırsatını bulmaktan çok sevinç 
duymaktayım. 

Türkiye - Yunanistan ittifakı, iki 
memleketin hakiki menfaatlerinden 
doğan ve iki milletin hislerine tama
mile tekabül oden mesut bir vikıa
dır. Bunun ilk defa olarak tahakkuk 
sahasına intikalinde benim de bir 
hissem olduğunu hatırlamakla şu 

dakikada bir kat daha bahtiyarlık 

duyuyorum. 

kili sıfatile ve ticari müzakereler ve
silesile Atinaya gitmişti. Fakat hü
kumetimiz tarafından Yunanistanla 
bir takım siyasi temaslara da me
mur edilmişti ki bunlardan evveli 
Türk - Yunan anlaşması, sonra Bal 

kan birliği doğmuştur. Gazeteciler, 
1932 Atina temaslarının mahiyetini, 
ilk defa olarak dünkü beyanattan 
öğrenmişlerdir. 

Doktor Aras, bu gibi atlatma 
hadiselerinin siyasi mana ve zarure
tini şöyle izah etti: 

"-Bizim açık bir siyaseti
miz var. Fakat açık siyaset, her 
şeyin sokak ortasında konuşul
ması demek aeğildir. 

1 
Ana herşeyden evvei itidalini mu- -=-=--=======-=-==-==-== 

hafaza etmelidir. Çocuk büyütmek y M d 1 
bir itidal ve sabır işidir. Ananın sa- az C Q an : 

iki memleket arasındaki ticaret 
münasebetlerini tanzim etmek için 
1932 senesi içinde tktısat Vekili ola
rak Atinaya gitmiştim. Hükumet bu 
fırsattan istifade ederek beni daha 
o zaman Yunan hükumeti ricaliyle 
antant kordial muahedesi üzerinde te 

Açık siyasetten maksat, her 
yapılan iş hakkında ilk imkan 
ve fırsatta mil!ete malfımat ve 
hesap vermektir. Fakat bazı 
müzakereler o!ur ki sokak orta
sında yapılması , işi iptidadan 
akamete uğratabilir.,, 

Yemekteki latifeli bahisler aruın 
da Bayan Suat Dervişin erkekler 
hakkındaki şikayetleri dinlenmiştir. 
Bayan Suadın lddiasınca kadınların 
yaşlarını gizledikleri hakkındaki söz 
ler artık hakikate uymuyor.Yaşı gizle 
mek merakı erkeklere geçmiştir. Ba
yan Suat Dervişin ilk gazeteci olduğu 
zaman palabıyık veya saçlı sakallı bi
rer adam sıfatile karşılaştığı gazete
ciler, şimdi tıraş olmuş yüzlerile de
likanlı roliinü oynuyorlar ve yaşla
rını kendi yaşından bile küçük gös
termiye çalışıyorlar. 

''<-.-----
4'Iidy; YeTneği Nasıl 

Pişirilir? 
~~.Ye nıevsimi sona ermek üzere- züm ve tuz konup fıstıklar iyice kav
ler ~ l8an Yağmurlarını yiyen midye- ruluncıya kadar ateş üzerinde karış
)e ~ Yıa Ortalanna doğru incilenmi- tınlır. Kavrulunca bir kepçe kaynar 
ltıceı larlar. Dişl~inizi kırmak teh- su koyup ağır ateşte suyunu iyice çe
)ern::ııe Jnaruz kalarak da midye kinciye kad.ar pişirilir. İç hazı~lan
haıcte Pek hoş olmasa gerektir. Şu mış demektır. Bıraz soğuyunca ınıdye 
rn1"~ ağız ladiyle yemek için birkaç l lerin içine doldurulur. Midyeleri dol-
Afİ(/ e Yemeği pişirelim. durmak okadar kolay değildir. Mid-

hırlı olabilmesi için de şüphesiz ki 
sinirsiz olması lazımdır. Bunun için. 
bir ana fazla sinirlenmiye başlayın
ca bunun sebeplerini araştırmalıdır. 
Belki içki içmektedir. içki, sinirleri 
zayıflattığı gibi onları bozar da. Ya
hut fazla çay içmektedir. Çay herke
sin bildiği gibi hem insanı dinlendi
rir, hem de sinirlerini bozar. Veya
hut anaya uykusuzluktan veya baş
ka işlerden fazla yorulmakta ve za
yıf düşünmektedir. Uykusuzluk in
sanın asabını en çok bozan unsurlar 
dan biridir. 

Emzikli kadınlar kendi gıdaları
nın bir kısmını çocuklarına devret
tikleri için fazla gıda almalı ve pek 
fazla yorulmamalıdırlar. Nasıl ki 
ananın sıhhati çocuğunkile bakise ço
cuğunki de ananınkile bakidir. 

Fazla sinirlenen analar çocuğu 
her hırpalayış ve her paylayışta ken 
dil~rini tahlil etmelidirler. Sinirlilik
Jerinin sebebini bulduktan sonra bu
nu en yakın ve kolay vasıtalarla te
davi etmeli ve bu suretle gerek ken
disi ve gerekse yavrularının sıhhati
ni koruyup aile saadetlerini tamam~ yeyi açmak için düz tarafından pıça-

l ~i<fy 1 . ğı sokup kabuğun arasından pıçağı ,-================== 
;t'ir\ı e ~rı~ büyük ve üstü düzgün- aşağı yukan oynatmadan geçiriniz. ru tava, 2 - Meyhaneci tavası. 

lamalıdırlar. 

t ll ?tu~'f us.tı~rini iyice kazıyınız. Midye açılınca iki tarafa doğru kanı- Kuru Tava - Midyeler ayıklanıp 
lltlı.ı 8\ı: erı ıçı hazırlayıncıya kadar rmız. Pıçağı kabuk ile etin arasından yıkandıktan sonra meyilli bir tahta-

tç tçiıı a bıraknıalıdır. geçiriniz. İki kabuğıı biribirine bağ- nın üzerine sıralanıp süzdürüldükten 
dır: llıını olan malzeme şunlar- lıyan sinirleri de kestikten sonra yal- sonra kuru una batırılıp kızgın zey-
bıı 'tııt flltcı nız bir kabuğu içle doldurup diğer tinyağında kızartılır. 11

·-A- Ye Jçln b J11o .. • k B"" M h . T M"d 1 dtıt """"• :l'uk , otuz çorba kaşığı pirinç ka u6 u onun uzerıne apayın. oy- ey anecı avası - ı ye er yu-
?\J b_~0 Botan~~lr~~YUk bir kepçe dolusu- lece doldurulan midyeler gayet dik- murta un ve karbonattan yapılan bir 
•~ ""--•r, IJfaıa t:orba kasığı tarçın, ye- terbiyeye bulanıp Üzerlerine rakı püs 
t.-. •urhı. L"•ı"'nını 1ııı nane, karabı"ber. iki- kat ederek tencereye muntazam sı- k"" _ . 
~ "'-.. ,. urtulı.ip kızartılırlar. Böyle kızaran l'lır ~ ıstık, çekirdeksiz üzüm, ralanır üzerine bir kepçe kaynar su midyeler börek gibi kabarmakla be-

Sota ı:tıl it Çay tılka konup ağır ateşte tıkırtısı kesilinciye raber içleri biraz cıvık kalır. lerıc l'l •r zeyıbı nı zeytin Yalı. 
l 

I 

! ... 

I 

~ 

atii efkara memur etmiş ve ben de 
bunu memnuniyetle üzerime almış
tım. Müşterek hudutlarımızın garan
tisi formülünü Yunan hükumetine 
Türkiye hukumeti namına teklif e
den ben olmuştum. 

O vakit komşumuz Bulgaristanın 
da iştirakiyle tahakkuk mevkiine kon 
ması Türkiye ve Yunanistan hüku
metleri tarafından derpiş edilerek 
görüşülmüş olan bu muahede az za
nıan sonra Türkiye ve Yunanistan 
arasında aktedildi. 

Yugoslavya birliğim yapan şima
li Balkan müttefikimizin müteveffa 
kahraman kralı Aleksandr. diğer Bal 
kan müttefikimiz Rumanyanın haş
metli kralı ikinci Karol ile görüştük
ten sonra Istanbulda şefimiz Ata-
türkü ziyareti neticesinde Balkan mi 
sakının doğması gibi bir tekamül, bu 

ilk sulh anlaşmasını tetviç etmiştir. 

Bugün Türkiye ile Yunanis
tan arasında bir kat daha kuv
vetli bir bağ teşkil edecek olan 

1 

veni muahedeıniz Balkanlarda 
artık biitün dünya için görünür 

ı ve arzuya dc~cr bir hakikat o-
1 Ian sıkı dostluğu ikmal etmekte 
ve sulh politikamızın çok açık 
bir eseri olarak tebarüz etmek
tedir. 

Bu muahede mevcut antant kordi
alin tatbiki şekillerini tasrih eden 

yeni ve kıymetli bir vesika olacak

tır. Balkan müttefiklerimiz yeni 

Türk-Yunan muahedesine ıttıla ha

Dünkü yemekte günlük gazeteci
lerden başka bir kısım haftalık ve 
mecmua sahip ve başmuharrirJeri 
de vardı. Bu münasebetle sofrada 
Akbabanın bir karikatüründen bah
sedildi. Akbabanın iddiasına gore, 
hariçte bir seyahat olunca mutlaka 

filan günlük gazeteden fiJan gider. 
Fakat mesela Yuşa tepesinde bir ör
dek'" mezbahası açılırsa mecmua mü
messilleri büyük bir ehemmiyetle 
çağırıhr. 

Karikatürlerin tesir ve telkini 
nin uzun makalelerden kuvvetlı ol
duğıı derhal belli oldu. Başvekil ga
zetecileri bir yaz seyahatine davet 
ederken mecmua mümessillerinin de 
davete dahil oldukJarını ilave etti. 

Bu davet, Zonguldak kömür havza

sına ve Karabük demir sanayi saha
mıza ait olacak ve ' gazetecilere çok 

mühim iktısadi meselelerimizi~ ya
kından temas imkanını verecektir. 

Yemek, çok neşeli bir hava ıçin
de sonuna vardı. Gazeteciler. kıymet
li misafirlerini hep birden kapıya ka
dar uğurladılar. 

l'ı..ıl ~e ~be Yağla beraber bir kadar kaynatılır. Midye tavası ya sarmısaklı sirke 
~ı::· ~ir:ıe 0luncıya kadar kav Midye tavaaı veya zeytinyağ, sirke doğülmüş ceviz 

f Phirıç ile ~elce yıkanıp sü- ve ekmek içi ile yapılan taratorla ye-
baharlar, fıstık ü- Midye tavası iki türlü olur: 1- Ku- nir. 

Yaz modaları i~inde en hoşa gide
ni sade bir c:eket ile düz bir eteklik
tir. Bunlar türlli türlü renkte olabi
lir. Bunlardan bir örnek veriyoruz. 

sıl ederek onu tasvip ve takdir et- •k--h---.----=-----· 
en ep aynı siyasetin ifadesini gö-mişlerdir. ·· h 

ruyor. ep ayni sarsılınaz dostluğun 
işte bütün bu sebepler ile Atina- habercisi olmak teref ve &aadetint 

yı ikinci defa olarak ziyarete gider- duyuyorum. .. 
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İZMİRDE: 

Fuar Hazırlığı 
Günden Güne .. 
ilerliyor 

BORHANIYEDE : 

Kaplan Avına 
Gitmek· için 
Hazırlanıyorlar 

' . ,., , . 
Siz de onun aibi vaoınız! 

İmıir, (TAN) - İzmir Enternasyo
nal fuan hakkında İktısat V ekiletin 
den alikadarlara bir emir gelrniftir. 
Fuann, kültürel, sınai ve zirai nok
tadan milli varlığımızın bir meşheri 
haline gelmesine çalışılacaktır. 

Geçen sene 608,000 kişinin ziyaret 
ettiği fuara bu sene geleceklerin sa
yısı bir milyona baliğ olacağı ümit e
dilmektedir. Fuar münasebetile bu 
yıl da nakliye tarüeleri asgari had
de indirilecektir. Fuardaki pavyonla 
nn kiralan da çok ucuzlatılmıştır. 1k 
tısat V ekiletl, 1uara iştirak edecekle
rin ve etmiyeceklerin adreslerini iste 
mektedir. 

Bursada ipek Böcekçiliği 

Enstitü, 78 Bin Kutu 
Böcek Tohumu Dağıth 

Bursa, 24 (Tan muhabirinden) -
lpek Böcekçiliği enstitüsünün tohum 
kışlağında muhafaza edilmekte olan 
mutelif firmalara ait (80) bin kutu 
ipek böceği tohumundan 78 bin ku
tusu sahiplerine tevzi edilmiş ve sa
tışma başlanmıştır. 

Bir Hırsız Mahkum Oldu 
Bursa, 24 (TAN) - Bundan bir 

buçuk ay evvel akşam üzeri adliye 
karşısında pulcu Şefiğin dükkanına 
girerek Şefiğin başına elinde sakla
dığı taşla vurup yere serdikten sonra 
70 liralık pul ve 30 lira kadar da pa
rasını çalarak kaçan Hasan Kocaerin 
muhakemesine ağırcezada bakılmış

tır. Hasan, suçunu itiraf etmiş, iş bu
lamadığından müteessiren bu hırsız· 
lığ• yaptığını söylemiştir. Mahkeme 
neticede kendisini üç sene on beş giin 
ağır hapse mahkum etmiştir. 

Bürhaniye (TAN) - Halkevi spor 
koluna bağlı avcılarla bunlara katı
lan köylülerin bir ayda vurdukları za 
rarlı hayvanların sayısı şudur: 44 do
muz, 2 kurt, 1 tilki, 3 çakal. Vurulan 
kurtlardan birinin karnı çok şiş oldu 
ğu görülmüş, yarılınca içinden uğlak 
çıkmıştır. 

Halk, koyun ve sığır sürülerine za 
rar veren bu hayvanların öldürülme
sinden dolayı çok mepmundur. 

Baf'ka kadınların beyaz ve parlak ditlerini kendi lekeli 
çürük ditlerile mukayese edip ye'ıe kapılmaktansa 

Kültür Bakanlığı tarafından fuar
da inşa ettirilecek pavyon işi ile ala 
kadar olmak üzere kültür müfettişle 
rinden Hayrullah ve profesör Helil
ger şehrimize gelmişler ve tetkiklere 
başlamışlardır. 

Ziraat Vekaletinin Eriklideki to
hum istihsal merkezinde hazırlan

mış tohumlar yurtta böcek beslenilen 
yerlerde teşvik için köylüye parasız 
dağıtılacaktır. Tohumdan fenni bir 
§ekilde fışkırtılan böceklerden daha 
iyi mahsul alındığı için enstitü bu se-

ne esaslı olmak üzere Ziraat mekte
bi böcekhanesindc o civarda bulunan 
10 köye mahsus bir fışkırtma istas
yonu vücude getirmiştir. Tohumlar
dan böcekler matlup hararetle ve 
fenni bir şekilde fışkırtılarak köylü
ye verilecek ayni zamanda kendile
rine burada fışkırtmanın fenni usul
leri öğretilecektir. 

Galatasaray izcileri 
Bursada 

Bursa, 24 (TAN) - Galatasaray 
lisesinin 50 kişilik bir talebe grupu 
dün şehrimize gelmiştir. Talebe, izci 
kıyafetile trampet ve boru çalarak 
şehre girmiş. halk kendilerini gör
mek için sokaklara,dökülmüştür. Ga
latasaraylılar Atatürk caddesinden 
geçerek ikametlerine tahsis edilen 
Bursa erkek lisesine gitmişlerdir. 

Civarda, kır bc.1cçilerini ve köyleri 
korkutan sesler çıkaran bir vahşi hay 
van türemiştir. Bunun Vaşak ('Üşek) 
veya kaplan olduğunu söyliyenler var 
dır. Müteaddit yerlerde sesi duyuldu 
ğu için bu hayvandan birkaç tane bu 
lunduğu da tahmin ediliyor. Birkaç 
yıl evvel, yine böyle teşhis edilemi
yen vahşi bir hayvan, on beş metre 

RADYOLiN 
Fuardaki Manisa paviyonunun tadi 

li ve burada Manisanın muhtelü mah 
sullerinin bütün zenginliğile teşhiri 

kararlaştırılmıştır. 

Denizbank Umum Miidürlüğü bü
yük bir pavyon inşa ettirecek ve bu
rada denizciliğimizin bütün varlığını 
gösterecektir. Pavyonda, Türk deniz 
kahramanlarına ait büyük kıtada 

muhtelif tablolar da bulundurulacak 
tır. 

Böcek~ilik Kursu A~ıldı 
Bursa, 24 (TAN) - lpck böcek

çiliği enstitüsünde her sene, birinci 
devresi ilkbaharda ikinci devresi son 

baharda olmak üzere açılan böcekçi
lik ve tohumculuk kursu bu sene Zi-

BERGAMADA: 

Kermes Hazırllkları 
rant Vekaletinin emrile bu iki dev- Bergama (TAN) - Kermes hazır

lıkları devam etmektedir. Oyunlar i
çin İstanbuldan muhtelif oklar, yay

tır. Dersler üç ay devam edecek ''e lar Ve kalkanlar getirtilmiştir. Genç 
sonunda imtihan yapılarak muvaffak lerden istiyenlere kalkan oyunu öğre

tilecektir. Bunun sebebi, Türkiyemiz 
de bu oyunu bilenlerin Bergamada ya 

- şıyan on kadar ihtiyardan ibaret bu
saten deniliyor ki: "İstanbulda et fiya 

re birleştirilmiş ve kurs nisanın on 

beşinde açılarak derslere başlanmış-

olanlara diplomaları verilecektir. 

tının ucuzlatılması için birçok tedbir 
lunmasıdır. Bu milli oyunu öğrenmek 

uzaktan kendisine ateş eden avcının 
üzerine çullandığı ve yaralıyarak ay 
larca yatmasına sebep olduğu için, av 
cılar biraz çekingen hareket etmekte 
dirler. 

Çocuklara Yardım 
Burhaniye (TAN) - Çocuk Esirge

me jurumu şubesi, buraya gelen bir 
tiyatro kumpanyasına kendi menfaa
tine olarak "Unutulan Adam" piyesi
ni oynattınnıştır. Kurum bundan 133 
lira hasılat temiı:ı etmiştir. 

istiyenler çoktur. * Bergama (TAN) - Kınığln Poy 
racik köyünden eskici Hüseyin 'Gök
çen ölmüştür. Vasiyetnamesinden, bir 
sene eYvel burada bir bankaya yatır
mış olduğu bütün servetini teşkil e
den 300 lirayı Bergama Kızılay şube 
sine teberrü ettiği anlaşılmıştır. 

kullllDV'&YI tercih etti ve kısa bir zaman içinde onlardan 
çok daha beyaz, çok daha parlak ditlere ıahip oldu 

RADYOL N, kir \taıbakaamdan daha ıert, fakat mine taba
kasından daha yumuf&k olduğu için ditleri çizmeden 

temizliyen ve parlatan yegane dif macunudur. 

Sabah, öğle ve akf&Dl her yemekten sonra ditlerinizi 
muntazamen f ırçalayımz. 

Ankara· Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne 

Aıağıdaki Evsafı Haiz Topoğraflar Ahnacaktır 
1 - En az 500 hektarlık arazinin başlı başına nirengisini tesis ve he,

sabetmiş, Plançete veya Takeometre ile münhanili haritasını yapmış 

bulunmak. 

Filitis - Mısır seyaaht müessesesi, 
Fuar esnasında İzmire seyahatler ter 
tip edeceğini bildirmiş, deniz ve ka
radaki nakil vasıtalarında kabul edi
len tenzilatı sormuştur. İsviçr.e de
miryolları idaresi, İsviçre demiryolla 
nnda yüzde altmış - yetmiş tenzilat 
kabul ettiğini Fuar komitesine bildir 
miştir. Fuar, kongre ve emsali iktı
sadi, içtimai ve beynelmilel münase
betler için Türkiyeden iştirak edecek 
murahhaslara ve Türistlcrle kongre a 
zalarına daimi surette İsviçre demir
yollarında yüzde.altmış tenzilat yapa 
cağını da ilave etmiştir. 

ler alındığı halde civar vilayetlerde 
et fiyatlarında devam eden yüksek
lik yüzünden1 celeblerin kasaplık hay 
vanlarım daima o Vilayetlere sevke
dip sattıkları bildirilmektedir." 

BURHAN/YEDE KURT AVI: 

2 - Merkezde yapılacak müsabakada muvaffak olmak, 
3 - Sıhhi vaziyeti müsait bulunmak, 
4 - Merkez Ankara olmak üzere Türkiyenin her tarafında seyyar hal

de iş görmeyi, icabında yeraltı ölçüleri için ocakla.rda ı:Ç4).ışmayı taahhüt 
etmek. 

Almanyadaki birçok hususi mües
seseler, İzmir fuarına iştirak için ar
zu göstermişlerdir. 

Elen hükumetinin bu seneki fuar: 
her yılkinden çok daha vasi mikyas 
ta iştirake karar verdiği bunun için 
şimdiden faaliyet sarfedildiği anla
şılmaktadır. 

Et Ucuzluğu için 

Teklifler Y apdıyor 

Bu noktanın, ve etin ucuzlatılması 
çarelerinin tetkiki için Ticaret odasın 
da bir toplantı yapılacaktır. 
*İzmir (TAN) - Su tarife komis

yonu, Halkapınar suyunun metre mi 
kabını 16 kuruştan 12 kuruşa, indir
miştir. Şirket murahhasının itirazına 

rağmen ekseriyetle verilen bu karar 
Nafia Vekaletinin tasdikine gönderil 
miştir. 

5 - Mevzu sistemlerimize göre ve mevcut aletlerimize arazide en 
fazla 3 ay muavin olaralt çalışıp bu müddet içinde g&tereceği ~liyakat 
ve vereceği randıman derecesine göre ali memuriyete alınmayı, muvaf
fak olamadığı takdirde bir güna istekte bulunmamayı kabul etmiş bu
lunmak. 

İsteklilerin Bonservisleri ve müsbit varakalarlle birlikte 15-5-938 
e kadar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne müracaatları. 

lstanbul Emniyet Müdürlüijünden: 
Müdüriyetimiz için mevcut plan, projeler umumi ve hususi şartna

melerine göre imal ettirilecek olan 37 nevi, 692 kalem masa, sandalya, 
dolap, etajer, koltuk, komodin gibi mobilya kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

İzmir (TAN) - Et fiyatının bura
da da ucuzlatılması için çalışılmakta
dır. Dahiliye Vekaletinden bu husus
ta Vilayete gelen bir tamimde hüla-

* İzmir (TAN) - Büyük Ziraat 
kongresine İzmir Vilayeti namına 
gönderilecek murahhasları seçmek ve 
kongreye takdim edilecek raporu ha
zırlamak üzere Vali Fazlı Gülecin baş 
kanlığmda kaza kaymakamları ve zi
raat odaları heyetleri bir toplantı yap 
mışlardır. 

Uurhaniye avcılal'I tarafından geçenlerde vurulan bir kurdun kar
nından bir uğlak sıkmı,tır. Resimde avcılar ve uğlak görünüyor. 

Mobilyaların hepsinin muhammen bedeli 14615 lira, muvakkat te
minatı 1096 lira 13 kuruştur. Eksiltme 26. 4. 938 salı günü saat 16 da vi
layet muhasebecilik dairesinde kurulu komisyonda yapılacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarını ihale tarihi olan 26. 4. 938 salı günü saat 15 e 
kadar komisyona vermeleri ve şartnamelerle plan, projeleri, resimleri 
görmek üzere müdüriyet muhasebesine müracaat etmeleri. (1966) 

Düşman ateşi keskinleşiyor, bombaları, kurşunla

n, başlarımızın üstünden geçerek Villabla yoluna 
düşüyordu. Milisler bunları ilk defa işitiyorlar, fakat 
harp, harptir düsturunu biliyorlardı. Marquinez da
ha geri dönmeden, düşman bataryaları Callado Medi
ano yolunun diğer tarafma geçen taburların üzerine 
hücuma başladılar. Kasaba ve civan boşaltılmış gö
ninüyordu. O taraflara, birkaç gün evvel geçtiğim 
yollara baktım, orada bıraktığım arkadaşlarımı dü
şündüm. Bundan sonra onları hiçbir cephede aradı
ğımı hatırlamıyorum. (Bundan sonra bir daha bun -
lara dair hiçbir şey duymadım.) Onları arıyamadım, 
çünkü isimlerini bilmiyordum. Eğer yaşıyorlarsa, bu
radan onlara nekadar sevindiğimi bildirmeme müsa
ade ediniz. 

Yollarda yalnız uyuklıyan bekçiler kalmıştı. Tel
graf telleri koptuğu için, telgraflar işlemiyor, toprak, 
patlıyan petrol borularının sızıltılarile ıslanıyordu. 

Marq uez döner dönmez, büyük bir insan kafilesi et
rafını sardı. Yüzbaşı süratli bir emir geçti. Kelime -
ler ağızdan ağıza dolaştı. "Birleşiniz,, ve "Hücum edi
niz ... ,, düşmanı bulmalı, bulunca da mümkünse hü -
cum etmeli. Hiç kimse düşmanın nerede olduğunu, 
kuvvetinin nekadar olduğunu bilmiyordu. Sierra yo
kuşları, sık çamlıklar, çalılıklar onları saklıyordu. A
lay ilerlemiye başladı, yolun sağ tarafındaki tepe
leri tırmanıyorduk. Öndekiler daha sanatoryuma var 
madan tüfek ve mitralyöz kurşunlarile selamlandı -
lar. Bir saniye soluk almadan düşen kurşunlar ilerle
melerine mani oluyordu. . ... 

-Ra! Ra! Ra! .... ,, sac aazsouw 

Bir hastane otomobili son süratle aşağı iniyor. Te
sisatı yeni yapılan bir telefonun telleri yerlerde ya-

tıyor. Ate§in küçük fasılalan içinde yaralanmış bir 

ağacın veya kınlnuş bir direğin gürültüsü işitiliyor. 
Erkanıharbiyenin bulunduğu kö§kü geçer geçmez, as
keri sıralamıya koyulduk. 
Düşman toplan §imdi yüksekte idi, fakat arada n 
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rada düşen kurşunların sektirdiği bir taş veya çu
buk, yaralı bir tilki gibi elinizi yalıyordu. 

Herkes biribirinin yüzüne bakıyor, cesaretini kuv 
vetlendirecek birşcy arıyordu. Ölüm ağlarına geri 
dönmüştüm, önce bu ağlan hiç görmediğim için bu 
dönüş olduğu halde bana yeni geliyordu. Mitralyöz
lerin kopardığı ağaç dallan, tıpkı romantik bahar
larda aşıklarının önünde dizçöker gibi önümüze dö
külüyordu. 

- Ra! Ra! Ra: Çelik birliğl geliyor ... Geçecek. 
Tüfenk namluları çekiliyor. Hırslı eller bombala

rı bellerinden yakalıyor, şerapnellerin madeni sesle
ri bizleri olduğumuz yere mıhlıyordu. Kaldırım ta
mircilerinin kulübesini geçip sola döndUkten ve İs
panyol - Amerikan sanatoryomunun eteklerine var
dıktan sonra, Zablada'nın sağına doğru tırmandık. 
Bizim çete ne ağaçların, ne de küçük tepelerin ara
sında görünmüyordu. Sağ tarafta, Valdelasierra'ya 
doğru, üzüm bağlarının solundaki dağ kurşunla delik 
deşik olmuştu. Denizler gibi uzanmış çalı çırpı, bom 
baların açtığı çukurlar ... Yüzleri köstebeğe benziyen 
ölüler ... Saçlar, saçlar, her ölünün renk renk saçları .• 
Her kayanın arkasında meçhul bir ateş. İşte düşman 
oradaydı. Nihayet geçtiğimiz yollarda bunlardan 
bir tanesinin bile olmadığını anladık. Biziı~1 çete 
kuvvetimiz, iki milden fazla ynklaşmıştı. Bir saat 
sonra ateş durdu. Bazı çavuşlar yerde sürünerek öne 
doğru ilerlediler, ötekiler de onları taklide başlar 
başlamaz,.. Faşist bataryaları tekrar faaliyete geçti-

ler. Birinci taburun tam karşısında bir milis yerin
den oynar oynamaz, görünmiyen bir düşmen ateşi 
üzerine iniyordu. Fakat bizimkiler hala ikide bir: 

- Ra! Ra! Ra! düşman nerede? diye bağırıyor
lardı. 

Onu bulmanın ancak bir çaresi vardı. Onu gör
melc:. Fakat gözler yüzde olduğuna göre, düşmana 
yüzümüzü göstermek lazımdı. 

Tekrar yürümeye teşebbüs ettik. Marquez'in ya
nında duran iki kişi yere düştü. Cançekişme sesleri.. 

Çabuk kopan hayat düğümü. Fakat ölümü çok uzun 
düşünüyoruz. Belki onu düşünmüyoruz amma, o et
rafımızı sarıyor, ve bizimle konuşuyor. Kendi kuru, 
kısır,sert delillerile bize emniyet vermiye çalışıyordu. 
"Hayatta iken beni düşünürdünüz. Ben herkesin ak 

lından geçerim. Fakat benden kim korkar?. Yalnız 
sinirleri zayıf olanlar, hükümdarlar, veya basit ba
kireler değil. Benden herkes korkar. Hepsi bütün 
kudretlerine ve mukavemetlerine rağmen, karşımda 
adicesine bir meskenete düşerler. Fakat şim

di milyonlarla, milyarlarla insanı felakete dü
şüren felaketler, hayata ne keder ve ne de eksiklik 
verirler. Bu milyonların içinde, sizin gibi bazıları ö
lüme ayaklarınızla gelirsniiz. Yanınızdakilerin ha
yatlarını kaybettiklerini söyliyemem, daha ziyade 
hayat onları kazandı. Haydi, ölüm papuçlarınızı giyi 
niz,, diyordu ölüm. Benden korkmayınız. Boş veya 
adi bir hayattan korkunuz." 

Allaha ısmarladık. Düşmanı gördüğümüz zaman 
nerede olduğunu anlıyacağız, o bizi gördüğü zaman 
biz de onu göreceğiz, mitralyözlerinin zehirli gözleri 
bizi gördüğü ve üzerimize sıçradığı dakika biz de o
nu bulacağız. 

- Ra! Ra! Ra! Çelik Birliği geliyor. Ve geçecek. 
İlk çelik birliği ilerledi. Akşam olunca - uzun gün 

ne yemiş, ne de bir yudum su içmiştik - herkes üç 
dört kişilik gruplar halinde yemek ve su aradılar. 
Bir iki saattcnbcri ateş durmuştu. Bu ateş sesleri
nin durduğu dakikada, Sierra'nın öteki tarafında 

kalan ailemi düşündüm. Arkadaşlardan bir grup bir 
keşifte bulundu. Derin sükutun içinde, kulaklarımız 
kirişte, rutubetli taşların arasından bir su siciminin 
akmakta olduğunu duyduk. Arkadaşlardan biri sağa 
doğru atıldı, toprak birdenbire tabiitbir su birikintisi 
haline geldi. Suyun sesi derinliklerden duyuluyor· 
du. Ay ışıklan üzerimize indiği zaman birkaç adırtl 
aşağıda gizli bir çay gördük. 'Üçümüzden biri su iç· 
mek üzere aşağı atladı. Fakat tam çaya yaklaştığı 
sırada bir makineli tüfek patladı. Çayın yanında bir 
ceset yatıyordu. Yanımdaki arkadaş mütcheyyiçti, 
fakat susamaktan değil. 

- Parlıyan tüfeği gördüm, dedi. Yolda on metre 
kadar uzakta, ikinci çamın arkasında. 

Bunu yüzbaşıya haber vermek lazımdı. İçimizdc0 

biri haber vermek üzere ayrıldı. Fakat derhal arka· 
sından bir tüfek daha patladı. Tekrar vaııımıza gel· 
diği zaman etrafımızın sarıldığını hab~r verdi. fJiÇ 
kimse şaşırmadı .. Hiç kimse birşey söylemedi. SiıkU 
tun içinde aşağıda akan suyun sızıltısını duyuyorduk· 
Fakat artık onu düşünmüyorduk İçimizden biri tele 
rar çayın yanına gitmeği teklif etti. Suya yakfoşarıı9 

sak bile. bu patlıyan tüfeğin yerini görür tamanıi"' 
le tesbit edebilirdik. Önce aşağı inen bir arkadaş 
tekr~r aşağıya sıynldı. Çayın iızeri ışıkla parla~'. 
Makineli tüfenk tekrar patlamıştı. 'Oç kurşun bl~ 
den sıkıyordu. Çıkardığı ateş kırmızı yıldızlar hallf'I 
de, tam ölüm ışıklariydi. (Devamı varı 
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Gimri Uzerine Yürümek 
İçin Hareket Başladı 

Şamil, bitkin bir halde idi.. Ha
rikulade metanet göstermesine rağ 
rnen, yaralannın ıstırabından ve 
kaybettiği kandan dolayı müte -
llladiyen baygınlıklar ~çiriyor .. sa· 
atıer ve hatta dakikalar geçtik-
çe, hayatını tehdit eden tehlike, 
ehemmiyet kesbediyordu. 

Müezzin Mehmet Ali, Şamilin 
Unsukul köyüne niçin gitmek is
tediğini hissetmişti. Dağıstanın en 
llleşhur cerrahı ve Şamilin kayın
Pederi olan Abdülaziz, o köyde i
kamet etmekte idi. 

\'Akıl, Şamilin evi ve he~re
len Gimride idi. Fakat şu anda bu 
köy, düşmanın tehdidi altına gir -
lllişti. Hiç şüphesiz ki, hemşireleri 
de, Abdülizizin köyüne çekilecek
lerdL 

Tabiidir ki, Şamil için Gimriye 
gitınek imkan haricinde idi. Son -
ra .. Unsukul köyüne gidildiği tak-
dirde, tabiidir ki, Abdülaziz de 
Bevgili damadını büyük bir dikkat 
~e ihtimam ile tedavi edecekti. 

Müezzin Mehmet Ali, Şamili 
yüklenerek bir an evvel o-

taya kadar götürmiye karar ver
ll'ılşti. Fakat bu karar, nasıl tatbik 
tdilecekti? Düşmanlar, henüz ora-

~an çekilmemişti. Ordu kuman-
anı Girnri üzerine yürümek için 

ll'ıtıhtellf kollardan harekete geç -
ll'ılşti. Yollar katiyen emin değil
dl Bu vaziyette Şamili buradan 
~~arrnak, onu göz göre göre teh-

eye atmak demekti... Halbuki bu 
~da beklemekte de ,ondan daha 
leu~ bir tehlike belirmişti. Ateş

r ıçinde yanan c:f amil artık ken-dini 9 • 
F tarnaınne kaybetmişti. 

h 
1 

edakftr ınürit, artık -çıldıracak 
ta~ e gelmişti .•. Vakit vakit mağa
la an fırlıyor .. Sürüne sürüne yo
lll doğru ilerliyor •• düşmanlann ta
lt:nn~ çekilip çekilmediğini tet
ik\ edıyor ... Fakat daha hala düş
ttı aıı askerlerinin muhtelif istika-
etıere gid. ldn.1 . . - .. Ce ıp ge ııuerıru gorun-

ra.' ıstırap ve endişe içinde mağa
) Ya avdet ediyor •. ateşler içinde 

4~nan ve hummalar içinde sayık
t'Ur an Şaınııu,. ba~ ucuna geçip o-

a.tak: 

t5;" Hey Allahım!. Büyüklüğünü 
et, ter. Sen, necat ve selimet ihsan 

biye h.. -
lıö ungur hüngür ağlıyordu. 

g~lece, tam iki gün, iki gece 
~e ~Açlık, uykusuzluk, ıstırap 
ltıeı . r zavallı müezzin Meh -
tt. A.üyi bitap bir hale getirmiş-

'ttçn 
~ ttı ~en gece, bu sadık ve feda-
.. ......_ ;rit, son kararını vermişti. 
~Gtrı(l ~da, böyle sessiz, sadasız 

l?l lak . lemck doğru değil. Alla
l'aıa. . dır ve inayetine sığınarak 

Sıkırı ... ı... __ 
beın.· --.-ı.wı başka çare yok. 

~~k§ti. .. Ve Şamili sırtına yük
elttılşu_' Unsukul köyüne hareket 

b ~~at ta 
it seıı ' lih burada da makus 

lakıı re Söstennişti. Gittikçe yak-

cları, ~:r-askerlerinin korkusun -
~-lllara Y\i.n halkı, civardaki or
~llıl4rın Çekilmişti. Tabiidir ki 
1.tl~ arasında, Abdülaziz de 

~ta idi 
ehın . 

l> et Ali, Şamili boş eve 
~ /\hdu-eı:leştirdikten sonra, git-
'"'l'e.. Cl.tQ· t '"4 ha~ 1 aramı§, bulmuş va-
..... ~bit vermişti. 
.. "tı· cerr h 
<tu~.fa~ııeıı 8 olduğu kadar, kıy-
t(i ~ b ere de sahip olan Ab
,.,_tı. tehııı~ 1Vaıiyet karşısında bü
""l> 1t~ <Ite erı h 
illet 0liirıe iÇe sayarak ko-
dıt:ıJ "~ rrı~~lrniş .. büyük bir hür
da..,İ Salt ciddi betle. s~vdiği dama-

t! Y~_8iı-f§ıni ~lr ihtımam ile te-
SU e.«ttl ştı. 

tıgu arıınıı ş 
Sık Yar88, .. d ' amilin o derin 

"e .. , an k 
?tıe1tı sarnı bi Urtulmasını, a-
lıJtını~. ~raber r lllUcizeye atfet -
l ... .,.. ' Abduı.,. 
a~ıa ltteharetı . uzizin cerrah-
d.iyo~ fifa ltu:ı ve kullandığı i-

ar •. nnY'll);; r~tıni de ilave .. 
il' dikkatle yı-

Ordu kumandanlarından 
Baron Rozan 

knnan ve temizlenen yaranın us
tüne, müsavi miktarda bal, katran 
ve tereyağından yapılan merhem 
sayesinde, Şamilin hayatının kur
tulduğunu bildiriyorlar. 

Bu kurtuluş, ister bir mucize -
nin ve isterse, Abdülazizin hazaka
ti tesirile olsun, Şamil, tam yirmi 
beş gün ölümle mücadele ettikten 
sonra, nihayet ecelin soğuk pençe
sini kırabilmiş, artık biraz kendine 
gelmişti. 

Kendine gelir gelmez de, başu
cunda hemşirelerini, genç zevce
sini, - o tarihte henüz pek küçük 
olan - ilk oğlu Cemalettini, hulasa 
bütün sevgililerini görerek sevin
mi~i. 

İlk ıorduğu sual, şu olmuştu: 
- Kaç vakit namazım kaznya 

kaldı? 

Bunu öğrendikten sonra, mem
leketin vazi.vP.ti hakkında suallere 
girişmişti. 

Ona, her şeyi doğruca söylemiş
lerdi. Memleketin vaziyeti, çok va
himdi. Gimri köyü, iki ahlaksız a- 1 

damın ihanetine uğramış .. oldukça 
şiddetli bir harpten sonra, düşman 
eline geçmişti, hattn; hemşireleri 

de, düşmana esir olmamak için, al
tınlarını, elmaslarını ve bütün kıy 
metli eşyalarını toplıyarak bura
ya gelmişlerdi. 

Bunİar konuşulurken, birdenbi
re Şamile bir fenalık gelmişti. Ren
gi sapsan kesilerek, kendini kay
bedivennişti. 

Orada bulunanlar, bunu manevt 
bir sebebe atfetmişlerdi. Dağıstan 
ve Çeçenistanda kabul edilmiş o
lan bir itikada göre, ağır bir hasta 
yanına girerken, üzerinde altın, 

gümü~ ve sair kıymetli eşya bu -
lundurmak, meşum bir netice ve
rirdi. (Aşilta) dan henüz gelmiş o
lan - Şamilin hemşiresi - (Fatmat) 
m (1) üzerinde, birçok altın ve gü-

müş ziynet eşyası bulunmakta i

di. Fatmat, buraya ne suretle gel

diklerini anlatırken, bunları Şami

le göstermişti. İşte bu gösteriş, iti

kat edilen şaameti husule getir -
mişti. 

Vakıa Şamilin renginin sa
rarması üzerine, Fatmat i

le orada bulunanlar, bu eski itika
dı hatırlamışlardı. Fatmat, kendi
sini odadan dışarı atarak, üzerin
de nekadar kıymetli şey varsa der
hal çıkarmıştı. Fakat, artık iş işten 
geçmişti. Madenler, meşum tesirle
rini göstermişlerdi. 

(Det)amı var) 

(1) Bu -ismin aslı (Fatma) dır. Fakat 
Dağıstan Türkleri, bazı isimlerin sonla
nna bir (t) harfi fiAve ederek kullanı

yorlar. (ZahJde = Zahidat) (Hamza = 
Hamzat) gibL 

Çok Terliyen Delikanh 
Daha Sitteisevir fırtınası günleri 

geçmeden terden bahis açmak pek 
mevsimsiz olmakla beraber gazeteye 
mektup gönderen genç bir okuyucu
muz kışın bile çok terlediğinden pek 
acı acı şikayet ettiğinden, onun fer
yadına karşı dayanamadım, herkesin 
soğuktan, yağmurdan paltosunun ya
ka!'lını kaldırdığı bir zamanda terle
mekten ıstırap (ektiğini bildiren bu 
delikanlıya cevap yazmıya mecbur 
oldum. 

- Hayat, ne güzel ~ey, diyenlere 
karşı içimde gidi bir kin kabarıyor. 

Diye yazıyor. Bu yaşta hayatın gü· 
7.elliğine karşı içinden kin duymak ne 
kadar fena şey! Çok terliyen insan 
hundan dolayı hayata küsmek değil, 
bilakis sevinmeli ve hayatını daha zi 
yade sevmelidir. 
Hayatın güzel olmaııında terleme

nin de tesiri vardır. Ekmeğini alnı
nın terile kazanmak tabirinde ter 
'\"akıa meşakkat eseri gibi göriiniir. 
Fakat insan c;alışırken terlt'diği gibi, 
gezip eğlenirken de terler. Onun icin 
ter hakikatte meşakkat eseri değil, 
ferahlık sebebidir. 
Yazın sıcak giinlerinde terlemenin 

iyiliğini, verdiği ferahlığı kim e in
kar etmez. Sıcakta rutubet terleme
ye engel olunca insanın ne kadar ı;ı. 
kıldığını bilirsiniz. Ter, viicudün ha· 
raret derece ini tanzim için en iyi ve 
pek liizumlu bir vasıtadır. 

Halbuki terin insana faydası bu ka 
darla kalmaz. Vücudiln zehirlerini, 
gıdalardan kalan birikintileri temiz. 
ter. İnsan hiç terlemes«-';rdi. kanı te
mb:lemek i i tekmil biibreklerin iizt 
Tine kalırdı. Böbrekler sağlam ve 
lam olsalar yine yorulurlar. c;ahuk bo 
ve yeti ebilirler. Fakat ne kadar !'!ağ 
ku~vetli olunca hu işi tekmil görme
:rnlnrlar. Tabiat böbreklerin işini ha
fifletmek için terlemeyi de kur-

mufş. 1 d•V• k•t vü d- il n~an ter e ıgı va ı cu un n 
zehirleri o yoldan çıktıktan ba~a, 

derinin arasındaki kıl gibi ince da
marlar genişler, bundan kalbin yükü 
azahr. Yürek daha ferahlıkla işini gö 
riir. Terlemekten vücudün zehirleri 
azaldıkça dahili guddelerin i i kolay 
laşır. Bunların sağlık için ne kadar 
ehemmiyetli olduğunu da artık her 
keıı bilir. 
Kış günlerinde terlemenin bir fav 

daııı da deriyi ve bütün vücudü h~
vanın deği~ikliklerine karşı daha iyi 
alıştırmaktır. Zayıfların kışın terle
meııi bundan ileri gelir. Zayıf adam 
havanın sık sık değişmesinden zarar 
göreceği için tabiat onu terleme c:i
haziyle muhafa7.a ediyor demektir. 
Bu okuyucumuzun mektubunda bil
dirdiği bünye ve kilosuna bakılırsa 
biraz zayıf görünüyor. Terlemek yal 
nız şişmanlar içindir diye sanarak, 
kendi ine şi mnn denilemez, diyor. 
Terlemek şişmanlar için de, zayıflar 
için de iyi birşeydir. 

Eski zamım hekimleri bircok has
talıkları terletm.-kle tedavi edi:vorlar 
dı. Ter ilnc:ları yeni hekimlikte de 
hala kullanılır. Fakat terlemenin en 
ziyade tav<ıiye edildiği yer sağlık ko 
rumaııındadır. 

En yeni sağlık kitaplan, bizim a
laturka hamamlarda insanı terleten 
göbek taşlarını uzun ömür '\'asıta ı o
larak överlf'r. 

Sporların sağhk için iyili~i ııadecc 
adaleleri oynatmasından, onları geliş 
tirmesinden değil, bir taraftan da in 
sanı terletmesindendir. Spor yapan 
insan terledi~i icin sağlığını korur. 
İnsan spor yaparken terlemeseydi, ze 
11irlenirdi. 

Terlemek insanın viicudiinii temiz 
liyerek kuvvet verdiği için ya'llı a
damlara hile tavsiye edilir. Ge.nçler 
terlemekten daha ziyade istifade e
derler. 

Tabiatin '\·erdiği saadeti tnkdir et
miyen delikanlı, hayatı güzelleştiren 
ve onu sevdiren §eylerden biri de 
terlemek tir. 

Bahçe ve Çiçek: 

YENi ÇEŞiT ÇIN ÇUHA ÇiÇEKLERiNDEN ZAR IF BiR DEMET 

•• 
Omürlü Çiçekleri 

Tercih Ediniz 
lan da vardır. Hepsi de bol çiçek 
verirler. Cinslerine göre mayıstan 
teşrinlere kadar çiçek açarlar. Son
baharda dikilenler mayıstan, ilk
baharda ekilenler ağustostan itiba
ren çiçeklenmiye başlarlar. Sonba
harda ekilemiyenler ilkbaharda ve 
ilkbaharda yetiştirilemiyen tohum
lar sonbaharda da ekilebilir. 

Y az çiçeklerinin en iyı1erl ö
mürleri uzun olan ve sene

lerce yaşı yan cinslerdir. Bunlara ö
mürlü veya Vivas çiçekler denir. 
Hepsi de toprakta daimi kökler 
meydana getirirler ve her sene bu
lunduklan yerde kendi kendine ~o
ğalarak toprağı süslerler. Vivas çi
çeklerin çeşitleri çoktur. Bunların 
arasında öyleleri vardır ki, hiçbir 
itinaya, bakmıya ihtiyaç gösterme
den yetişirler. Ekserisi tohum ve 
bir kısmı köklerile çoğalırlar. To
humlarını, köklerini Avrupa mü
esseselerinden getirtmclidir. Avru
pa ve Amerikada ömürlü çiçekle -
rin yetiştirilmesi geniş bir merak
la artmıştır. Her bahçede yalnız bu 
çeşitlere yer verilmiş, senelik çi
çekler bir tarafa bırakılmıştır. Çi
çekçilik ilminin çok ileri götürül -
müş tecrübelerile, her sene yeni 
yeni çeşitler çıkarılmaktadır. Öm
rü bir mevsim süren çiçeklerin bir
çoğunun ömürlü olan çeşitleri bile 
elde edilmiştir. Ömürlü çiçeklerin 
son ve ilkbaharlarda ekilen veya 
dikilen cinsleri vardır. Bunlar top
rak hususunda zorluk göstermez· 
lcr. Tohumlarını yastık, tava, ka
sa, saksı gibi her türlü 
harçlı bir toprağı havi yer-

lerde ekmeli ve şaşırtmala-
rını ayni harçlı toprağa dikerek 5 -
10 santimetre kadar büyüdükten, 
kuvvetlcndikten sonra, tarlay~, 
bahçeye dikmelidir. 

ômürlü çiçekler : 

s ovanlı çiçeklerden başka o-
lan bu cinslerin en mak -

bulleri şunlardır: Haseki küpeleri 
(Aquilejia), gümüş sepet (Arabis), 
sonbahar yıldızı (Aster), Arap çi
-çeği (Geum), Japon gülü (Bocconia), 
Çan çiçeği (Campanula), Peygam
ber çiçeği (Centaurea), Hezcran 
(Delphinium), ciğerci sırığı (Dielyt
ria}, yüksük çiçeği (Digitalis), ma
vi dünya (Echinops), portakal me
nekşesi (Epervier), herdem taze 
(Erigeron) sarılıcı, kokulu bezeli
yanın vivas çeşitleri, gayret çiçe
ği (Gayardia), çoban sakalı (Che
lone), bahar yıldızı (Gypsophila), 
Helenium, gün çiçeği (Heliantus), 
Heliopsis, kaya çiçeği (Hemeroca
lis), ateş feneri (Heuchera), san kız 
(Hypericum) bahçe juliyeni (Hes -
peris), kır Margariti (Lcucante
mum), bahçe yoncası (Lupinus), 
Kudüs çiçeği (Lychnis), floksiya, 
Çin şakayıkı (Pivoin), Potentilla, 
çuha çiçeği (Primula), pembe pire 
otu (Pyrethnım), hatemi (Altes), 
Rudebekia, uyuz çiçeği (Scabiosa), 
altın başak (Solidago}, İspirea, Sta
tice, ağaç yeni dünya (İberis), kan
dilli minare (Tritoma), Veronica, 

kokulu mcnekşeler(Viola),kasımpatı 
(Chrysantheme), karanfil cinsleri 
gibi zengin çeşitli çiçeklerden seç
melisiniz. 

Biçmelik, vazoluk çiçekler : 

Vivas çiçeklerin birçoğu koparı
larak vazoları süslemiye, sepet, çe
lenk ytıpmıya elverişlidir. Aralann
da15-30 gün taze kalan cinsleri var 
dır, altın başak, herdem tnze, ateş 
feneri, Kudüs çiçeği, Aspirea, Stati-

ce gibi.. Bazıları da 5 - 10 gün ka
dar çiçeklerinin tazeliğini korur-

HATMi 

lar. Fidanlannın boylan 30 - 90 

santimetre kadardır. Aralarında bir 

metreden fazla yükselen cinsleri 

vnrdır: Altın başak, hatemi, bahçe 

yoncası, Aster gibi.. Bazıları yay

gın, bir kısmı bodur, aralarında 

bahar yıldızı gibi ince, nazik olan-

Kumlu, gübreli topraklar : 

Ömürlü çiçeklerin hepsi kumlu 
ve gübreli topraklan severler. Ger

çi her nevi toprakta kolaylıkla ye

tişirler, toprağa biraz ince dere 

kumu, biraz da koyıın gübresi ka~ 

rıştırmak fidanların, kardeşlenme

sini, bol çiçek vermesini temin e

der. Kullanılacak kum deniz ku

mu olmamalıdır. Gübrenin mutla

ka Çürümüş olması lllzımdır. Diğer 

gübreler de kullanılabilir. Fidan -
lar arasında hiç olmazsa 40 - 50 
santimetre bırakmalıdır. Ömürlü 
çiçekleri arasında bahçenin Bordür 
dediğimiz kcnarlıklarına dikilecek 
olnn bodur cinsler vardır: Çuha 
çiçeği, gümüş sepet, _gayret çiçeği, 
kaya çiçeği, sarı kız, pire otu, ko
kulu menekşeler gibi... Diğerleri
nin yükselen cinslerden olması, 
bunların tarhlarm, parterlerin ar
kalarına doğru dikilmesini icap et
tirir. 

Nasıl artırmalı ? 

•• Q mürlü çiceklerin hemen 
hepsi tohum verirler. To -

humlarını toplayıp kese kiiğıt için· 
de saklamalıdır. Tohum vern;ıiyen
leri veya tohumlan rüzgara tiibi 
olarak ve kemale gelmeden uça -
rak kaybolanları da vardır. Kök
lerinden aynlmak surctilc artır

mak mümkündür Fakat umumiyet 
le her fidan kolayca kardcşlenerek 
bir kök üzerinden 5 - 10 dal sür
düğü için bu süren dalların her bi
rini ana kökün bir parçası ile bir-
likte ayırıp ayrı ayrı fi -

danlar yetiştirilir. Altın ba-
şak, Aster, bahçe juliyeni, 
Floksiya, çuha çiçeği, kandilli mi
nare, kokulu menekşe, kasımpatı 
gibi... Fidanları kökten ayırmak i
çin en müsait zaman birinci ve 
ikincikanundur. Kışın karla örtülü 
olan bahçeler için yani yayla ikli
mi olan yerlerde bu jşi ancak mart 
ortalarında, Cenup iklmi olan yer
lerde ise teşrinlerde yapmalıdır. 

ÇANKIRI ORTAOKULUNDA: 

Ortaokulda musikiye istidatls talebeden bir mandolin orkestra ~ k'l 
d · ı · · R · sı ;LCS ı c-

1 mıştır. esımde talebeyi muallimleri ile birara ·· ·· • 
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Çin Maslahatgüzarı Diyor ki: 

"Çinin, Sadabat Aile 
Çemberindeki Yeri 
Boş Kalmıyacaktır,, 

(Başı 1 incide) ı Japonlar kuman kaybettiler. Çün
güzan Dekien Toung bir gölge ha- kü harbi ani ve kısa bir darbe ile 
fifüği ile ilerledi ve yanıma yaklaş- kazanamadılar. Harbin uzaması J a
tı. Tanışmak uzun sürmedi. Dostum ponlann meğlubiyeti demektir. Çin 
Ma bizi daha evvelden uzaktan uza- ejderi zamanla birleşir birleşmez za-
ğa tanıştırmıştı. fere sahip ve hakimdir. 

Sarı renkte, leziz Çin çayını, Çin V•tünlük Çine geçmiftir 
usulü şekersizce içerek konuşuyoruz. 
Karşımda bir bilgi ve ideal adamı 
var. Öyle bir milleti temsil ediyor 
ki dışarıdan tecavüze uğramasa en 
insanca barış idealine daima bağlı 
kalacak... Fakat bu barışçı milletin 
ne derin bir istiklal aşkı var! 6000 
senelik varlığı namına çarpışmak la
zım gelince birleşmiş, bir tek par
çadan ibaret atılgan bir mücadele 
kütlesi kesilmiş . B. 'i'oung, bu mü
cadelenin ruhunu pek güzel temsil 
ediyor. Taşkınca sözler söylemiyor, 
fakat milli gururu ve kendine say
gısı yüksek bir milletin temkinli az
mi, her halinde okunuyor: 

- Beş yüz milyon insandan mü
rekkep bir milletiz, diyor. Her insa
nın ömrü fanidir. Beş yüz milyon in
sandan yüz milyonu; diğer dört yüz 
milyon Çinli ve bunların istikbalde 
doğacak milyarlarca çocuklan hür, 
müstakil, mesut yaşasın diye neden 
fani ömürlerini feda etmesinler? Bi
zim mücadele felsefemiz işte budur. 
Japonlar bizi tanısalardı ve ruhumu
zu anlasalardı bize tecavüz etmezler
di. 

Japonlar artık taze, seçme kuvvet 
getiremezler. Çine getirecekleri kuv
vetler bir cepheden başka bir cep
heye taşınmış yorgun, bezgin kuv
vetlerdir. Yahut harp kıymeti ve 
şevki mahdut olan ihtiyatlardır. 

Bu yolda bir harpte muvaffakıyet 
için üç amil hatıra gelir: Para, mal
zeme, adam... Para cihetinden biz 
çok üstün bir vaziyetteyiz. Nikbin 
olmaya hakkımız vardır. Japonya 
harbe devam için her ay altın mevcu
dunun otuz dokuzda birini harcıyor. 
Buna hudutsuzca devam edemez, 
çünkü paranın altın karşılığı kal
mazsa para fena halde düşer. Şimdi
den Japon parası çok düşmüştür. 

Japonya için bütün borç alma ka
pıları kapalıdır. Hiçbir tarafta bir 

para bulamıyor. Yalnız cebri iç istik
razlarile para tedarik ediyor. 

Çin dolarının kıymeti 1 7 Çin do
ları bir Ingiliz lirası hesabile sabit 
kalmıştır. Memleketimizde hudutsuz 
milli zenginlikler vardır. Her tarafta 
kredi bulabiliyoruz. Çünkü ödeme im 
kanlarımız vardır. 

TAN 

(Spordan Mabaat) 

Avrupa Şampiyonası: Şeref Stadı : 

Estonya 
Güreşlerinde 
İlk Neticeler 

(Başı 6 ıncıda.) 
Estonyalı Veli, Türk Yener'i tuşla, 
72 kiloda: Alman Şefer İsveçli Se

vedberg'i sayı hesabiyle, 
Norveçli Larsen, Letonyalı Jers

pars'ı tuşla, 

Türk Arıkan, Polonyalı Sajevski
yi tuşla, 

Estoyalı Puseb, Çekoslovakyalı 
Herda'yı sayı hesabiyle, 

Finlandiyalı Maek, Danimarkalı 
Kristesnesen'i sayı hesabiyle yenmiş 
tir. 

Reval, 24 (A.A) - Bugünkü A vru 
pa Greko Romen güreş şampiyonluk 
larına geç vakte kadar devam edilmiş 
ve bugünün son neticeleri şu olmuş
tur: 

79 Kilo: Alman Şivaykert, Finlan
diyalı Pikkusari'yi sayı hesabile, 

Isveçli Yohanson, Italyan Galegati 
yi 20 inci dakikada tuşla, 

Estonyalı Froman, Danimarkalı 
Bayrens'i beş dakika 33 saniyede tuş 
la, 

Fransız Buzzat, Polonyalı Bayore-
k'i sayı hesabıyle, 

Letonyalı Ozolinş, Türk Mersin
liyi sayı hesabıyle, 

87 kilo: Isveçli Kadye, Polonyalı 
Givols'u tuşla, 

Finlandiyalı Hermae, Letonyalı 

Kalninş'i sayı hesabıyle, 

İtalyan Silvestri, Alman Şelenbln 
der'i sayı hesabıyle yenmişlerdir. 

Tallin, 24 (A.A' - Beynelmi1el Gü 
reş Federasyonu 1939 Avrupa Greko 
Romen güreş şampiyonalarının terti
bine Norveç'i memur etmiştir. 

1938 serbest güreş şampiyonlukla
rı, İtalyanın vazgeçmesi üzerine ya
pılmıyacaktır. 1938 serbest güreş 

şampiyonasının tertibi de Finlandiya 
yatevdi olunmuştur. 

Galatasarayla 
Altılar Muhteliti 
Berabere Kaldı 

Dün Şeref stadında muhtelif 
maçlar yapılmıştır. İlk maç, Hay
darpaşa spor ve Davutpaşa B ta
kımları arasında oynanmış ve 8-0 
Haydarpaşa sporun galibiyetiyle 
neticelenmiştir. Ayni klüplerin A 
takımları maçı da yine 3-1 Hay
darpaşa spor lehine neticelenmiş
tir. 

Bundan sonra Beşiktaş birinci 
takımı ile Altılar (B) muhteliti 
karşılaşacaktı. Fakat Beşiktaş bi
rinci takımının yerine bu maçı oy
myan Beşiktaş genç takımı güzel 
bir oyunla Altıl.ar (B) muhteliti
ni 3-1 mağlup etmiştir. 

Son maçı Galatasaray - Altılar 

(A) muhteliti yapmıştır. Takımlar 
sahaya şu kadrolarla çıkmışlardır: 

Galatasaray: Sacit - Reşat, Sa
lim - Halil, Mustafa, Musa - Nec 
det, Mehmet, Bülent, Haşim, Nu
ri. 

Altılar A muhteliti: Safa - Ru
hi, Bahadır - Mehmet, Kemal, Sa
dettin - Turhan, Hüseyin, Şahap, 
Haydar, Daniş. 

İlk devre mütevazin bir cereyan 
takip etmesine rağmen Altılar muh 
teli ti 25 inci dakikada Şahabm aya
ğile kazandığı bir golle devreyi 
1-0 galip, bitirmiştir. 

İkinci devrede oyun yine müte
vazin devam etmiştir. 10 uncu da
kikada Galatasaray Mehmedin yap 
tığı bir golle beraberliği temin et
miş, fakat yirminci dakikada top 
kapılı Haydar muhtelitin ikinci go 
lünü yaparak takımını 2-1 bir va
ziyete geçirmiştir. 

Oyun bundan sonra mahsus bir 
sarı - kırmızı hakimiyeti altında 
cereyan etmiş fakat Galatasaraylı
lar ancak devrenin bitmesine dört 

25 - 4 - 938 

ry A R D 1 M-1 Südetleıin Şefi 
l I • • Çek Hükumeti-
! L 1STES1 ni Tehdit Etti 

(Başı 1 incide) (B~ı 1 incide) 
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\ 

Galatada Ya(ik .. panında 5 - Südetlerin arazisi haricinde 
gazcı Cemal. db. 
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706 26 YekQn, ı 
Kırtehlr fellketzedelerlne yardım 

1 

! 
için Kızılay EmlnönU kaza vezne.ine · ı 
verilen yardım mllfredatına alt yeni 
liste tudur: 
Lira Ku. 

50 

50 

50 
10 
10 

5 

6 
5 

5 
1 

Hatıl Alt Bezmen birader· 
ter. 
Mensucat Santral Lt. Şir
keti. 
Leon Morla Tur Arslan. 
lıya Mlzrahl ve K. Nlno. 
Halköpolos. 
Neapolltakl Biraderler. 
VasllAkl Kurtojtlu. 
H. Mustafa Artar• 
Sel~ml Çene. 
Haşim Dedeo~lu Fabrlkı-

tör 
Narine Tuay. 
Behmoraa. 

60 Yaşar. 

yaşıyan Almanlar için himaye te 
leri, 

6 - 1918 senesindenberi haksız 
lıklara duçar olmuş olan Südet Al 
manlara tazminat itası, 

7 - Südet Almanların Alma 
komonveltine intisap ve nasyonal 
sosyalizm felsefesini müdafaa etm 
yi istemek hususunda tamamile ser 
best olmaları. 

Henlayn, Çek hükümetinin Süde 
lerle dostça anlaşması lüzumuna iş 
ret ederek şöyle demiştir: 

, . 1~- 50 YekOn. 

"- Çek milleti geçen yirmi sen 
içinde Çekoslovakyayı teşkil ede 
milletlerle anlaşmak hususunda p 
çok zamana malikti. Fakat Çekle 
sulh konferanslarında yaptıkları v 
itleri ve Senjermen muahedesile 
riştikleri taahhütleri tutmamışlard 
Halbuki bu vait ve taahhütler ha 
bugün de Çekoslovakyanın teşekk 
lünde esas bulunmaktadır. Çekosl 
vakyada oturan ekalliyetler serbe 
liğe sahip olmadıkları gibi bütün ha 
lardan da istifade edemiyorlar. B 
tün ekalliyetler şeref ve haysiyet 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 telif edilemiyecek olan böyle bir m 
ameleye karşı şiddetle protestoda b 
lunurlar. Biz, hür insanlar içinde h 
'llarak yaşamak istiyoruz.,, 

1 KAR AIB I İ B EIR. 
2 A.IYIAIKIAIPIU •IAIS 
3 RlAIHIAIT1•filAIMIA 
d AIZI i lıv. NAIDI ı IR 
5 Tl.PIEIYl.MIAIZll 
6 AfK•ITIAIBIAlvl•K 
1 vlAIN•ls l t ıc •• A 
8 UITIAIRI ı l T. i\.I İ iM 
9 

J( IAIRIE 1 s1 t ı•ı:\TYll 
IP IA y 1 u R l< 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

l ı 1 1 ıı~ı 
-~--~I _::111~-ı ~~ı="--ı __ _.._.,1--n• 

1 

') 

Berlin, yedi noktalık metalib 

kaydederk bunlan artırmaya sala 

yeti olduğunu, fakat Südet Alın 

larmın kendilerine yapılan bütün h 

sızlıklara rağmen umumi sulh es 

ne yardım etmek üzere bunu yap 

dıklannı ehemmiyetle kaydetmiş 

demiştir ki: 

Bu tecavüzden fert sı!atile çok ıs
tırap çekiyoruz. Her gün sevgilileri
mizden binlercesi ölüyor. Milyonlar
casının ölümünü göze almak zaru
retini duyuyoruz. Fakat ödediğimiz 
yüksek bedel Çin milleti için boşa 
gitmiyor. Bu ağır sadmelerle yeni 
bir Çin birliği şekil alıyor, Harici taz
yik çok muhtaç olduğumuz bir ro
lü oynuyor. Aramızda yeni ve daha 
yüksek bir varlık doğuyor. 

Malzeme itibarile Japonya iptida
da bizden üstündü. Şimdi bizim teç
hizatımız gitgide artıyor. Mesela 
bidayette yalnız dört motörlü fır
kamız vardı. Şimdi bu miktar 3-4 
misli artmıştır. Mühim noktalan tay
yare hücumuna karşı müdafaa ede
cek toplarımız da artıyor. Japonlar 
her tayyare taarruzunda yarım düzi
ne tayyare kaybediyorlar. Kantona 
karşı olan son hava taarruzunda yedi 
tayyare düşürülmüştür. Memleket i
çinde malzeme imalatı da çok art
mıştır. 

Kongre dünya güreş şampiyonluk
larının tertibi meselesini tetkik et
mek üzere İtalyan Barrissonza, Al
man Frey ve Polonyalı Kocur'dan mü 
rekkep üç kişilik bir komite seçilmiş
tir. 

dakika kala Haşimin bir vole şütü 
3 ._,___.___ .. !. 1 l -!!111=-'l--+-
4 1 • 1 1 

"Şimdi hüsnü niyetlerini göst 

mek sırası Çek milletine gelmiş 

Çek milleti bizzat kendisinden zi 

de Fransa ve Sovyet Rusya ile 

tettiği muahedelere güvenmekle 

ta ediyor. Biz ne dahilde ve ne 

riçte harp istemiyoruz. Fakat su 

çinde harp demek olan bugünkü Çinin Sakaryaaı 

Bu mikadelemiroe size çok yakın
lık ve bağlılık duyuyoruz. İstila ve 
tecavüze uğrıyan bir milletin istiklali 
için nasıl çarpıştığını siz bize öğret
tiniz. Atatürkün, istiklal mücadelesi 
planı bizim harp planımız olmuştur. 
Beş yüz milyon Çinlinin her biri 
"Sakarya" kelimesini tanıyor. Teca
vüze uğradığımız zaman her Çinli 
tam bir emniyetle şöyle düşünmüş
tür: 

- 'Üstiin techizatlı, hazırlıklı bir 
askeri kuvvet, bir vakit Anadolu
da gördüğümüz gibi, bizim daha 
az hazırlıklı kuvvetlerimizi geri a
tacak, yurdumuzun bazı kısımları 

ezilecek, yıkılacak. Fakat bir gün 
bizim Sakaryamız gelip çatacak. 
Düşmanı evvela aşındıracağız, son
ra denize dökeceğiz ... 
Geriye çekilirken bir saniye için 

bile yeis duymadık. Bunu bir zaru
ret diye karşıladık. Günümüzü bek
ledik. Bu büyük gün de çok şükür 
geldi. 9 aydır dövüşüyoruz. İlk üç ay 
gerilere çekildik. 4, 5 aydır Japon
lar bir pus bile ilerliyemediler. Bir
kaç şehir alacak olsalar bunları der
hal geri alıyoruz. Şimdi aşındırma 
planımız devam ediyor. Temizlemek 
ve denize dökmek günümüz uzak de
ğildir. 

Japonya kantarda 

kaybetmiştir 

Zaman bizim muttefikimizdir. Ja
ponların sulh zamanında 24 fırkalan 
vardır. Bunu iki misline çıkararak 

silah altındaki kuvveti 47 ye vardır
mışlardır. Çin cephelerinde 29 fırka 
vardır. Mançuride 8 ve Korede dört 
fırka bulunuyor. Bunlar Mançuri ve 
Kareden uzaklaşamazlar. Çünkü 
Mançurinin 35 milyon Çinli halkı a
rasındaki birkaç bin Japon dsker ve 
memuru ancak kuvvet sayesinde 
durabilir. Karede de vaziyet bunun 
aynidir. Japonyada kalan altı fırka
nın yalnız yarı mevcudu muntazam 
askerdir. Gerisi ihtiyattır. 

Japonlar ilk i.iç aylık muharebe
lerde seçme kuvvetlerini ateş hattı
na sürmüşlerdir. Maksatları tepe-
den inme bir darbe ile bizi sersem
letmek, mukavemet azmimizi, istik
lal sevgimizi kırmaktır. Japon taar
ruzu, yalnız bu ümit üzerine daya
Dan bir kumardı. 

Japonyanın bütün nüfusu 65 mil
yon, erkek nüfusu 30 milyonClur. Ya
rım milyon insan asker kaybetmek 
Japonya için yeri dolmaz bir felB.ket
tir. Bizim üç milyon seçme askeri
miz, 1 milyon ihtiyatımız var. Gele
cek aylarda 4 milyon asker yetişe
cektir. Harp uzun zaman devam e
derse her altı ayda bir 3, 4 milyonluk 
taze kuvvet çıkabilir. 

Japonlar nehir ve şimendifer hat
tı boyunda ilerilemiye mecbur olu
yorlar. Bütün memleketi işgal ede
cek kuvvetleri yoktur. Bunun için 
etrafları düşman unsurlarla çevril
miştir. Biz çete harbi yapıyoruz. Mo
törlü seyyar çetelerimiz Japonların 
arkasına sarkıyor. Şimendiferleri bo
zuyor, muvasale hatlarını kesiyor. 
Bazan Japonların tayyareden başka 
irtibat imkanları kalmıyor. Aramıza 
dağılmak mecburiyetinde bulunan 
bu kuvvetleri şimdi yavaş yavaş a
şındırıyoruz. Yakın bir zamanda bo
ğacağız. Çine yeniden birkaç yüz bin 
asker göndermek vaziyeti değiştire
mez. Bu birkaç yüz bin kişi, diğerle
rile beraber eriyip gitmiye mahküm
dur. 

Çinin sulh şartları 

Biz sulhü seven adamlanz. Ja
ponlar, bizim toprağımızı istilaya de
vamın hem haksız, hem de imkansız 
olduğunu anlarlarsa ve çekilip gider
lerse derhal iki tarafın şerefini ko
ruyacak bir sulh imza ederiz. Boşal
tılacak Çin toprakları arasında Man
çu da vardır. 35 milyon Çinliyi bir 
kaç bin Japon memurunun ve tüc
carının hükmü altına veremeyiz. 

Bizim tabii siyasetimiz. Türkiye
nin milli siyasetidir. iki memleket
te ayni sulh ve terakki arzusu var
dır. Mukadderatımız her noktada 
muvazi gitmektedir. Japon devlet 
adamları, tıpkı Yunan ricalinin yaır. 
tığı gibi akıl ve idrak yolunu tutar
larsa Uzak Şark, tıpkı Yakın Şark 

gibi barış ve istikrar uğrağı bir yer 
olur. 

Türkiye ile Çin arasında büyük 
bir görüş ve menfaat birliği vardır. 
Her geçen gün bizi biribirimize yak
laştıracaktır. Şahsi kanaatimi söylü
yorum: Çinin Sadabat Paktında açık 
bir yeri vardır. Asyanın barışı na
mına bir gün bu yer mutlaka dola
cak, Çin Sadabat aile halkasına gire-

Klüpler: 

Beşiktaşın Yeni idare 
Heyeti Seçildi 

Bir iki gün evvel haber verdiği
miz gibi, Beşiktaş klübünde geçen 
son hadiselerin bir neticesi olarak 
dün klüp heyeti umumiyesi içti -
maa davet edilmiş ve idare he
yeti istifasını vermiştir. 

Bunun üzerine uzun zamnndan
beri yapılan müzakereler netice
sinde tertip edilen ve isimleri ga
zetemizde evvelce intişar eden şu 
zatlar yeni heyete seçilmişlerdir: 

Sular idaresi müdürü Rıza, Hüs
nü, doktor Tarık, Rüştü, Fuat Bal
kan (Eski reis) Hikmet Balkan (es-
ki umumi katip) Salahattin (eski 
veznedar). 

Bu intihap üzerine, azadan bazı
ları klüpten istifa etmek arzusunu 
göstermişlerdir. 

cektir.,, 
Bizden binlerce kilometre uzak

ta yaşıyan beş yüz milyon insanın, 
'l'ürkiyeye bu kadar yakınlık ve dost
luk duymalarından, mukadderatları
nı bizimle bu kadar müşterek gör
melerinden mütehassis olmamak im
kansızdı. Bilhassa ki bu beş yüz mil
yon bizim 16, 17 sene evvelki fela
ketlerimizin aynini geçiriyorlar ve 
Atatürk'ün dehalı eserini bir ilham 
kaynağı gibi göz önünde tutuyorlar. 

Çin diplomatının elini hararetle 
sıktım. Çin istiklal mücadelesi için 
candan muvaffakıyet diledim. 

A. E. Y. 
(Bize yukardaki kıymetli sözleri söyliyen 

Çin maslahatgüzarı B. Tounıt 1887 yılında 
doğmuştur. Evvcld Çin ecnebi dil enstitü
sünde, sonra Paristr. siyasi bilgiler meltte
binin diplomasi kısmında okumuştur. Bir 
müddet Çin Hariciye Nezaretinde v!\7.i!e 
gördliktcn sonra muhtelif vazüelerlc Çinin 
Portekiz, Brezilya, Madrit sefaretlerinde 
bulunmuştur. 1927 ihtilftllne iştirak için 
Çine gitmiş, orada evvelA hariciye siyast 
kısmına, sonra Avrupa ve Amerika daire
sine direktör olmu!'tur. Bundan sonra Vi
yana maslahat~arlığına, sonra Çin Hari
ciye Nezareti Umumt Katipliğine geçmiş

tir. Bundan sonra ylne Viyana sefaretine 
gönderilmiştir. Ankaraya Viyanadan nak
ledilmiştir. 

Çin ve Avrupa lisanlannda birçok kıy
metli eserleri vıtrdır.} 

ile beraberliği temin edebilmişler
dir. 

Oyun bu suretle 2-2 beraber
likle neticelenmiştir. 

Barutgücü alanında 
Dün saat 10,5 ta Barulgücü ala

nında, Barutgücü birinci ve ikin
ci genç takımları karşılaşmışlar

dır. Bu oyunu birnici genç takımı 
4-3 galibiliyetle bitirmiştir. İkin
ci oyun, Bakırköy genç Rumları ile 
tekaüt Rumları arasında oynanmış, 
ve maç tekaütlerin 4-3 galibiye
tile neticelenmiştir. 

Daha sonra, sahaya çok kuvvet
li bir kadro ile çıkan Akınspor B 
takımı, eksik bir kadro ile çıkan 
Barutgücü A takımı ile oynamış 
ve Barutgücü 2-0 galip gelmiş
tir. 

Bundan sonra karşılaşan Barut
gücü A takımları 1-1 berabere 
kalmışlardır. 

Dünkü Güreşlerin 

Neticeleri 
rB~ 6 ıncıdaJ 

rı ayn farkedilmesi müşkül olan 
fevkalade seri bir güreş başladı. 

Kara Ali Tekirdağlının genç
liğine, Pariste hakkile bellediği 

müteaddit oyunlarına mükemmel 
dayanıyordu. Oyunlar ve karşıl.k
ları makine gibi biribirini takip 
ettikçe halk pehlivanları çılgmca 
alkışlıyordu. ? 

On beş dakika böyle devam e
den güreşin birinci istirahat dev
resinde Kara Ali yanımıza geldi. 

- Bu güreş iki hafta sonra ol
saydı, daha iyi hazırlanmış ola
caktım. Dedi. 

!kinci on beş dakikada, yaş far
kı kendini göstermiye başladı. Ka
ra Ali Tekirdağlının ayakta taktı
ğı Amerikan kravatları bidayette
ki gibi karşılıyamıyordu. 

Dakikalar geçtikçe Tekirdağlı 
saltoları üstüste bitiriyordu. Fa
kat Kara Ali de alta kalmış bir 
rakip halinde değildi. O da şerefi
le, pehlivanca mukabele ediyordu. 

27 inci dakikada Hüseyin A
liyi bacaklarile makasladıktan son 
r~ tek kapanla yana çevirdi. üstü
ne çullanarak sırtını yere getirdi. 

Seyirciler iki pehlivanı da uzun 
uzun alkışlıyarak eşsiz emsalsiz 
bir güreş görmüş olmanın zevki 
ve memnuniyetile staddan ayrıldı
lar. 

5 111 • 1 1 

6 •ı 1 ı••ı 
7 1 l 1 1 1 1 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Şarbaylık. 

2 - Ata vurulur - Sayı. 

3 - Av rupa Tü rkiyesi - İdişln yaşı. 
4 - Emir sigası - Rum kadın ismi. 
5 - Elbise yapmak. 
6 - Gıda - Meşhur bir sinema artisti. 
7 - Kadın ismi - Tavır. 

B - Rehber. 
9 - Asyada bir memleket - Para. 
10 - Fasıla - Su yolu. 

VUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Birlikte - Masanın yarısı. 

2 - İstanbulda bir semt - Bir nevi ba-
lık. 

3 - Kadın adı - Erkek adı. 
4 - Evliya - Dıvarcı aleti. 
5 - Elektr ik yapan makine. 
6 - Bir nevi cilt hastalığı. 
7 - Emir sigası - Sayı - Büyük 
8 - Mezru - Ezilmiş. 

9 - Erkekliği alınmış h ayvan. 
10 - Kıt - Uydurma lfif. 

• ziyeti de istemiyoruz.,, 

TUNUS: 

Şüpheli Şahıslar içi 

Bir Kamp Kuruluya 
Tunus, 24 (A.A.) - Hükılmet 

kamları, şüpheli şahıslar mesel 

halletmek üzere 400 kişi alabil 

bir kamp kurmuşlardır. Bütün 
kensiz ve şüpheli şahıslar bu le 

pa sevkedileceklerdir. Şimdiye 

dar zan altına alınmıyan - Yeni 

tur - şefi Tahir Esfar'm 22 niS 

tevkif edildiği umumi valiliktetl 

dirilmektedir. 

Şehirde yapılan baskınlar ne 
sinde tevl:df edilen 150 kişiden 

si serbest bırakılmıştır. 

Çünkü ASPiRİN senelerdenberf 

her türlü soğukalgmlıklarına ve a~

rılara karşı tesiri şaşmaz bir,_ il'~ 
olduğunu isbat etmiştir .. 

• • 
AS P 1 R 1 N in Tesırınoen wmın 

. ,,, 
olmak ıçı 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 
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T aksitti Emlak Satışı 

Semti Cinsi 

Kartalda Üsküdar caddesinde Kagir bir dükkan 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 
950 

yeni 1/ 1 numaralı. 
Fatihte eski Altıboğaça yeni Müfti- Bir buçuk katta üç odalı na
ali mahallesinde eski Mühendis ye- . tamam kagir bir ev. 

800 

ni Şairnabi sokağında yeni 12 No.lı 
Sultanahmette Alemdar mahalle
s inde Ticarethane sokağında eski 
29 yeni 71 numaralı. 

Dört buçuk katta yedi odalı 3000 
su ve elektrik tesisatını havi 
kagir, bahçeli bir evin ta-
mamı. 

Kabataşta Haccfatmahatun mahal- 245 metre murabbaı bir ar- 1000 
lesinde Gümüşsuyu İzzetpaşa so- sanın 1/ 4 hissesi. 
kağında eski 7, 9 yeni 28/ 1 No. lı. 
Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde 69 arşın 18 parmak bir arsa 100 
Karamanlı sokağında eski 27 yeni nın tamamı. 
21 numaralı. 
Tophanede Sakabaşı mahallesin- 504 metre murabbaı bir ar- 1500 
de Defterdar caddesinde eski 17, sanın tamamı. 
19 yeni 81, 83 No. lı. 

1- Artırma 28. 4. 938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te ya
pılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Artırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 u nisbe
tindc pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Artırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 
rpotekli kalır. 

i; ·. Beyoğlu Vakıfla~ Direktörlüğü ilanları 
(. . . .. 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kr. 
941 04 Boyacıköyündne 4 üncü sokakta eski 11 yeni 13 No. lı 7 oda, 

ve bahçeli ahşap hanenin tamamı. 
800 00 Kamerhatun mahallesinin Karnavala sokağında 33 No. lı 4 oda

lı yarım kagir hanenin tamamı. 

1000 00 Kabataşta Ömer Avni mahallesinin Beytülmalcı sokağında 32 -
34 N o. lı altında dükkanı ve 5 odalı ahşap hanenin tamamı. 

396 20 Hliseyinağa mıVıallesinin Vişne sokağında eski 34 yeni 13 No. lı 
4 odalı yarım kagir hanenin tamamı. 

Yukarda yazılı ~ayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışı 
15. 4. 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmıya çıkarılmış
tır. İhalesi 29. 4. 938 cuma günü Beyoğlu vakıflar müdürlüğü ihake ko
misyonu huzurile yapılacaktır. 

Taliplerinin ytizde 7,5 pey paralarile Akarat, mahlCılat şubesine müra
caatıan. (2107) 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden: 
k 1 - Talibi çıkmıyan D. Bakır Lisesi Paviyonunun (36.375) lira (4) 

ı uruşluk esas keşfinden (32,200) liralık inşaatı bir ay müddetle pazar-
ı ~ 

ga konmuştur. 
2 - Bu işe alt evrak şunlardır: 

a ) Eksiltme şartnamesi, 

b) Mukavele Projesi. 

c ) Hususi Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartnamesi. 
d) Bu evrak Nafia dairesinde görülebilir ve istenilebilir. 

3 - Bu işin ihalesi. 9 Mayıs 1938 pazartesi günü saat 11 re kadar pa
~arlıkla Nafia müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2415) liralık muvakkat teminat, cari 
senet, Ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden alınmış (10,000) lira
lıktan yukarı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin 9 Mayıs ltı38 Pazartr.si ı:riinii c;ıı:ıt 11 rP lr$Jnıtr miİT'D
Caatıarı ilan olunur. (2065) 

MOSKOVA'da: 1 AGUSTOS 938 de AÇILACAK 

ZİRAAT SERGİSİ ni 
ZiYARET EDiNiZ. 

Bütün tafsilat için Galata' da Hovagimyan hanında 

İ N T ·O U R i S T 
müessesesine müracaat edilmesi. Telefon: 42653 

2l:renköy Kıı Lisesi Satınalma Komisyo~und~n = .. .... . 
bı ~938 Per~embe günü saat 15 de İstanbul Kültur Dırektorlugu 
kellttsı içinde toplanan Okul eksiltme komisyonundan 1172 lira 51 kuruş 
tır§i! hecıelli Okul Mutfak tamiratı pazarlık suretiyle ihalesi yapılacak
llı~ı~~kavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni ~~~~~
Ôğı. ~ Proje keşü ve büliısasiyle buna ait diğer evrak okuldan gorulup 

enılir . 
lı1t . 
lst te?1inat 176 liradır. • 

de11 eklılerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idareıerın
ltırıdalrnış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlü
tıa gen alınmış ehliyet ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle Komisyo

~eri. "2269,, 

l>e • 
"'1 Bank Akay lıletmesinden: 

'l Adalar ve Anadolu Kıyısına Göç Nakliyat •. 
evıe azlığa gideceklerin göç eşyalarının şehirdeki evlerden sayfiyedeki 
l>etı~e kadar bütün medeni memleketlerde yapıldığı gibi rahat, emni
llıl ..... Ve ~cuz olarak nakli için işletmemizin teşebbüsile Antalya Umu-

'"aklıy · B" "' k 
Ça eşy at Türk Anonim Şirketi hususi bir servıs a~mıştır. uyu par 

'l'etnın nakil ücreti araba hamal, vapur dahil 120 kuruştur. 
ltadarde!on 24220 ve 2380l nakliyat mayısın birinden haziranın 15 ine 

ır. Ya k t 1" . z sonunda dönüş te ayni suretle olaca tır. 
.,a tarıf • 

1_ ~Şya ta..; es~nde tenzilat 
...:l tenzilat • ·fesıncte 1 mayıs 1938 tarihinden başlamak üzere aşağıda-

6 kuııı Yapılmıştır: 
26 itan 25 kuruşa kadar 

1: 1 : 
50 kuruşa kadar 

1 ., ıoo kuruşa kadar 
Yukarı fiyatlarda 

2,5 kuruş 

5.- " 
7,5 ,, 

10,- " 

TAN 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 128.555,23 lira olan takriben 2912;139 metre mi

kabı muhtelif çam kereste 3-5-1938 sah günü saat 15,30 dakapah 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7.677,76 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayi.11' ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklif
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermelefi 11-
zımdır. 

Şartnameler (643) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir 
veznelerinde satılmaktadır. (2104) 

* * * Muhammen bedeli 2285,50 lira olan 14 kalem Galvanize saç ve çelik-
ler açık eksiltme usuliyle 7-5-1938 ·cumartesi günü saat 10,30 da Sir
kecide 9. uncu işletme Satın Alına Komisyonunda mübayaa edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin nizami vesikalariyle birlikte 171,45 liralık 
muvakkat teminat mektuplarını hamilen Komisyona müracaatları lazım- ' 
dır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (2244) 

Jandarma Genel Ko. Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir Takımına 63 lira fiat tahmin edilen örnek ve vasıflarına uy
guA komple (400) eğer takımı kapalı zarf usuliyle 2-5-1938 Pazartesi 
günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satın alınacak bu eğer takımları prtnamesi 
(126) kuruş karşılığında komisyonumuzdan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine gi,rmek isteyenlerin (1890) liralık teminat makbuz 

veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gün saat doku

za kadar Komisyonumuza vermiş olmalan. (1044) (2057) 

1 , 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların
dan m!itevellit, sancılannız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R l N A L ile geçirini,z 

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

mizler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOOLU - lSTANBUL 

ı-:::::-Askeri Kıtaat· 
~lanları HA y AT 1M1 N r IZMIR r!~~~KTA~~!!~~CATI •• 

En . bu· . y u· . k Otedeoherl sağlamlığlle t.anmmış ve ~allmnızm rağbetfnl 
kazamnş olaıı mamulatmıız 

Her bir metresme tahının edılen 
fiyatı 315 kuruş olan 70000 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. !halesi 
28/4/ 938 perşembe günü saat 15 de
dir. Ilk teminatı 12275 liradır. Evsaf 
şartnamesi 11 ira 4 kuruş mukabilin
de M. M. Vekaleti Satınalma komis
yonundan alinır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen vesaikle 
teminat ve teklif mektuplarile bir
likte ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

HEYECANI Son te~~!~!.t1~~~~~1.~!~lmittir: 

"799 .. "1924 .. 
Her bir metresine tahmin edilen 

fiyatı 275 kuruş olan 100.000 metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf YENi SiNEMA 
usulile münakasaya konulmuştur. YILDIZI 
!halesi 29/4/938 Cuma günü saat 15 Uç merasım gtlntinde adi bir pudra 
dedir. Ilk teminat 14750 liradır. Ev- kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
saf ve şartnamesi 13 lira 75 kuruş- Pudra, cildimde parça parça yapışı
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 sa- yor ve yüzüm "makyaJ1ı., bir şekil 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- gbsteriyordu. Bu pudra.dan tama.men 
rinde gösterilen vesaikle teminat ve sarfı nazar ettim. Ve havalandırılmış 
teklif mektuplarını birlikte ihale sa- ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye
atinden en az bir saat evvel Anka· ni ve tamamen görünmez bir pudra 
rada M. M. Vekaleti Satınalma ko- I kullanmağa başladım. Bent görenler 
misyonuna vermeleri. "797., "1922 .. şaşıyordu. ÇünkU ben artık ayni de.. 

MOTORLU VASITALAR 
Adnan Halet T 8.fpmar 

Otomobil kullananlara ve şoförle
re, motör işlerinde çalışanlara lazım 
bir kitaptır. Kitapçılardan arayınız. 

Tevzi yerl~ri: lstanbulda Kanaat, 
lkbal, Haşet ve Erich Kalis, Anka
rada Akba Kitabevleri. 

Satıhk Makine 
Transmisyonu 

Kullanılmış 6 santim kalınlı -
ğında makine transmisyon şaft, 

kasnak ve yataktan ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbaa.sına mü
racaat edini7.. 

N esesizlikmi? :. 

• 

ğildim. 

Pudra lleminde keşfedilmiş en bU
yük srrdır. Bu yeni pudranm formülü 
ve istimal ha.kkı büyük malt fedaklr
lıklarla hemen Toka.Jon müessesesi 
taraimdan satın alınmıştır. Şimdi To. 
kaloo pudrası namile ve her gün da.. 
ha taze, daha nermin, daha güzel gö. 
rününüz. 

Bayanların 
Nazarı Dikkatine 
Satın aldığımız Tokalon kremi va

4 
4: 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

11 

No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 717 Kr. 
,, ,, ,, 75 ,, ,, ,, ,, 655 .. 

,, ,, Değirmenli 90 " ,, ,, ., 832 ,, 
,, " " 85 ,, ,. ,, ,, 798 ,, 
.. ,, Geyikli 85 ,, ,, ,, ,, 800 .. 

,. ,, " 75 " ,, " ,, 780 ,, 
,, ,, Tayyareli 85 ,. ,, ,, ,, 732 ., 

" " ,, 75 " " ,, ,, 670 " 
,, ,, Köpekli 85 ,, ,, ,, ,, 722 ,, 

ı - Satışımız lzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıda 
ki satı§ fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi mUş. 
teriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek su. 
retile fabrikada teslim asgari olarak bir top satışyapılır. 4 - lstanbul 
satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numaradadır. 

Sumer Bank 
Umumi Müdürlüğünden : 

imtihanla Memur Ahnacaktır. 
Müfettİf muavinliği - Kontrolörlük - mes'ul memurluk gibi 

vazifelerde istihdam olunmak üzere Yüksek lktısa.t ve Tica
ret mektebi mezunları alınacaktır. 

Son üç sene zarf mda iyi derece ile mezun bulunmak ve as
kerliğini yapmıt olmak tartbr, 

imtihan 5 5. 1938 tarihinde Ankarada ve İstanbul da ayni 
zamanda yapdacakır. 

Talipler ,eraiti Ankarada Umumi Müdürlükten; lstanbulda 
Şubemizden, diğer mahallerde müesseselerimizden öğrene

bilirler 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

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

zolarının büyük bir kıymeti vardır. -----------------------------

Ne~ziz olmanızıo sebebi kam
nızı zehirleyen " Toxin •· lerın 
vücutta artmasıodaodır . Bu 
tehlikeli ·' Toxın " lerı EN O 
"MEYVA TUZU" içerek def edı
niz. ENO lezız ve kuvvet verı· 
cıdır. "ENO kanınızı temizler. 
vücuddaki zehırlerı atar, ne~e
sizlilıo ve kabızın önüne geçer. 
ENO size sıhhatınızı ve kuvve
tinızı ıade eder. 

Onlan bayiinize iade ettiğinizde be-
heri için 5 kuruş alacak, ayni zaman
da kıymettar mükifatlan bulunan 
Tokalon müsabakasma iftiralı: hak
kını veren bir bilet takdim edecek
tir. 

# CAGALOGLU SIHHAT YURDU ' 

1 
l\lüdiri: Operatör Doktor Orhan Ünalan 1 

HallC Partisi bınası arkasında Prof. Ziya Nuri konağında 
Bütün profesör, mütehassıs ve doktorlara açık ve en yakın hastahane 
üçüncü sınıftan ameliyat ücreti alınmaz. Doğum 25 liradır. Tel. 20181 .. ...... ~ ............................ ... 

NEOKALMINA 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJi e 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

sızı ve sancıları derhal dindirir • 

KATRAN HAKKI EKREM 



.. 

TAN 25 - 4 - 938 
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onuiı teniın - ettıaı tasarruf bilhassa şu 4 nokta üzerindedir : 

istihlSktan. • • • Gıdalardan .... Buzdan .... idare masrafından 

Saıın almadan bütün bu delilleri isteyiniz. Y alruz Frigidaire bu dört türlü ıasaıTiıfü 
temin eder. Frigidaire'i seçtiğiniz takdirde, yalnız elektrik cereyanı üzerinden % 25 

ve gıdalardan, buzdan idare masrafından da ehemmiyetli surette tasarruf edersiniz. 

Bütün bunlar boş laf ve yalnız yaiııen ibaret değildir. Her an bunu ispat eırneğe ha, 

zınz. ......... ., .,.-
Yeni Suoer Elıtovat ile mücehhez olan 1938 Frigidaire'i bütün biı faikiyetleri temin· 

eder. 
· İnıihap edeceğiniz soguk hava cıoıa~ı sıze ı:ıu aon nevı menıaıuı ıemın ea"cegınaen 

emin değilseniz, onu satın almaktan vazgeçiniz, zira bu şekilde ıasarruf etmeniz 

imkanı yoktur. Bilakis israfa yol açmış olursunuz. Buna maruz kalmaymı~. 

Fakat lüzumundan az cereyan sarleden buz dolapları da vardır. Bunlar sıcak za· 

manlarda ne gıdaları kafi derecede muhafaza ederler, ne de kafi buz temin eder· 

ter. Daha başka buz dolaplan gıdaların muhafazası için iyi bir suhuneı temin ede

bilirler, fakat ıarfiyatlan fazla olur. Diğer bir kısım dolaplar da, tekmil zahiri tasar· 

ruflan sıfıra indiren gayet pahalı tamirata sebebiyet verirler. Her valtıt zayif nokta: 

yı biliniz. Mü§külpesent olunuz. 
Bu dört tasarrufun tekmili temin edildiğine kanaat genrmeaen saun aımayınız. 

Frigidaire'i görürseniz, bütün bu noktalan da anl~ olacaksınız. Ç~kü iddialan~ 

mızı isp_.!l eden delilleri gönnjit olacaksı.nız. 

BOURLA. BiHADERLER ISf ANBU L· ANKARA 
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