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Hazırlığı 
Jtlamet Emin YALMAN 

S on Londra konutmaların
dan sonra lngilterenin 

harici ıiyuetinde derhal bir iıti
kamet değitikliği belirdi. 

İngiltere, F ranaa ve Belçikayı 
tecavüzden korumak hakkındaki 
taahhütlerini tazeliyor, Franea 
ile olı;uı ıdcı görüt birliğini yeni
~n kuruyor, erkanı harbiye te
nıaalarma devam ediyor, umumi 
barıt preiuiplerine F ranaa ile be
raberce aanlmıya karar veriyor 
ve Çekoılovakya itlerine olan a

l&kumı açık bir surette ortaya 
koyuyor. 

İngiliz siyasetinin dümen kırması
na dört sebep vardır: Birnici ve en 
nıühimmi, Fransanın uyanması, bir
leşmesi ve oradaki anarşi manzarası
nın ortada silinmesidir. 

İkinci sebep, Roma ile son anlaş
?nanın verdiği huzur ve emniyettir. 

Üçüncü sebep; Uzak Şarkta Japon 
üstünlüğünden ileri gelen endişele
rin gitgide dağılmasıdır. 

Dördüncü sebep te umumi banş 
Prensiplerinden uzaklaşma ve pazar 
lık diplomasisine girme yolundaki 
bir hareketiın İngilterede, Büyük Bri 
tanya imparatorluğunda ve Ameri
kada büyük bir çokluk tarafından 
~iddetli hücumlara uğramasıdır. 

İnailterede son boşalan mebusluk 
için yapılan seçim tamamile harici 
-,.aaet eeuı üZftine yapılmlfb. Ay 
ni seçim dairesinde, umumi seçimde 
~~~t kuvvetli lJ.r'.ekseriyetle ka 
nıet c r. Son defaki seçimi hüku-
k ı--ıı--- ı..::~:ı.. t...ı... _, • .. 

aybetmiştir. Yani eskiden hükumet 
tarafında olan haUc, bu defa doğru
dan doğruya hükt'.'imetin harici siya
seti aleyhinde rey vermiştir. 

İngilterede böyle seçimler, rüzga
~~ ne taraf tan estiğini gösterir ve 

k
üktimeti ikaz eder. Chamberlain hü 
Cım ı· · e ının bu ikazı duyduğuna şüp-

h~ yoktur. Bundan başka İngiliz do
nıınyonlan Avrupa işlerine kanpnak 
Utetnemekle beraber prensip bakı
tnından banşçıdır. Amerika ile do
~Y~n~ar arasında bu noktada sıkı 
ir goruş birliği vardır. İngilterenin 

SUih hedefine giderken, §U veya bu 
~l~ tutması hoş görülebilir. Fakat 
~zlı pazarlık diplomasisini yeni
~ D_'eslek tutması dominyonlar ve 
lem erika filemi tarafından hoş görü
ku et. Bu dü§iince tarzı her tarafta 
tur:"etli bir şekilde ifade bulmU§-

Jrıgııtere ile Fransa tarafından 
•Inı Londra mül&katından sonra 
)1 :t~.lrlÜ§terek vaziyetin Almanya
btr ~.t edecek ve küsfilt dÜ§Ürecek 
hatı~dlf olacağı bir saniye için bile 

8 gelemez. 
.Aks· 
~ 'V trı.e olarak İngiltere ve Fransa-
l'llıı be ersay muahedesindeki hatala-
1918 hrabeı:e anladıklarına ve 1914-
C-ıt b· ar_binın hakiki barışını yapa
'ttı.etrn ırkz~yete yaklaştıklanna bük 

e caızdir 
lleıe Süd . 

:Yett fikr· ~t Almanlann1n muhtari-
~l\aa trı.ın İngiltere tarafmdan 
1'ltıtteı!8 kabul ettirilmek suretile 
btı- .. k bir cephe kurulması __ .... 

IOrüşl ' .......... 
lrıııJı: iste e tanı banşa doğru yol al-
ş nildiğine k ti b" ··1 -d-u hakik a ır o çu ur. 

:~r ki cihan a~ı açıkça görmek lazım
Üde devanı arbt hala şu veya bu şe 

~ec:leaind etnıektedir. Lozan mu-
~ ha1tikt ::şka gönül nzasile hiç 
~en l'lıhl iınzalanmam.ıştır. Bu 
~ - •rdaki nı • f be 'ttı.i ·., lll•ddt . • anevı se er r-

fttı-. \' enı .sılihlaıuna devam et-
:: SUrette tubır cihan harbine umu
ıei- 0 ldutu iç~§lnak çok külfetli bir 
b ı. iltfYe bici~~allı İspanyol mil
lb.ı~~~ bütün düny 
... ~ ~ lahııe diye 

.. (~onlarca J* 
-~ .... ıo•~ 

1 Celil Bayar, Selinikte Atatürkün 
Doğduğu Evi Ziyaret Etti 

Yunanistanda Heyhetimize Karşı Gösterilen Misa
firpelverlik Dünya Matbuatında Akisler Yaptı 

Selanik, 1 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Başbakan refika 
lan ve Hariciye Vekili refakatlerin
de Atinadaki Türk elçisi ve Ankara
daki Yunan elçisi, diğer heyet azası 
olduğu halde saat 9 da Selaniği teş
rif ettiler. 

İstasyonda Makedonya umumi va
lisi ve bayanı, kolordu komutanı ge
neral Politis ve askeri ümera, yük
sek memurlar, Selanik belediye rei
si, Türk - Yunan dostluk cemiyeti 
reisi ve azası, eski muharipler cemi
yeti azası, Türk kolonisi, Rumanya, 
Yugoslavya baş konsolosları ve pek 
büyük bir kalabalık tarafından istik
bal edildiler. Tr<'n 'durur durmaz mı
zıka Türk - Yunan milli marşlarını 
çaldı. Başbakan ve Hariciye Vekili is 
tasyon peronunda selam vaziyetinde 
duran askeri kıtayı teftiş ettiler. Se-
18.nik konsolosu, Türk kolonisini ken 

dilerine takdim <.'tti. Umumi valinin 
ve konsolosun bayanları, Bayan Ce
lal Bayara birer buket verdiler. İs
tasyon etrafını doldurmuş olan halk 
bu merasim esnasında sürekli alhş
larda bulunuyordu. İstasyondan çı
kıldığı vakit meydanda ihtiram safı 
teşkil etmiş olan iş bölüklerinin ve 
gençlik teşkilatının zitolarile ve elle
rini öne doğru uzatarak se18m ver
dik~eri görülüyordu, Başvekilimiz, 

Hariciye Vekilimiz, önlerinden geçe 
rek hem onları, hem de az ötede bir 
yığın teşkil eden halk kütlesini se
ıatnladılar. Meydan alkış, "zito Tür-

Ba,vekü ve Hariciye Vekilimiz Atina seyalaatinJe 
nefeli günlerinde 

tertip edilmiş olan otomobillere bi- kalpten taşan büyük heyecanla ve sü 
nen başbakan, Hariciye Bakanı, ba- rekli alkışlarla misafirleri ağırlıyor
yanları ve heyet azası yanlarında u- du. 
mumi vali, kolordu komutanı, bele- Evin üzerinde yer almış olan şe
diye reisi olduğu halde doğruca A- bir 'mlaikaaı Türk ve Yunan Milli 
tatürkün evini ziyarete gittiler. Marşlannı çaldı Ba§bakan ve Dıfiş-

Atatürlıün doidufa evde leri Bakanı evin bilaistisna hertara-

ı.: •• - ·•- ''"7:6- V'---1 A4.-.._-:.-t- ---

lerile çınlıyordu. Mt!rasim sırasile 

Büütn güzergahı ve bilhassa Ata- fını ayn ayrı durarak tetkik ederek 
• "-'-~- -··= .. : .. --...... - -+ .... ı .... hınr" •>:1 .... ot ottilor. Bu c::ınada bütün etra 
hınç doldurmuş olan halk kütlesi (Devamı 10 uncuda) 

Dünkü Spor Hareketleri 

Tekirdağlı lsveçlinin 
Sırhnı Yere Getirdi 

l Bir Tayyare 
1 

Kazasında 19 
Kişi Oldü 

Roma, 1 (A.A) - Tirana ile 
Brendizi arasında kaybolan 
tayyare parçalanmış olarak bu-

G 1 t B • kt 2 1 y d• Al 1 lunmuştur. Btt tayyare saat a a asar~y eşı aşı • en J, tJ ı 13 e doğru Formia dvarında 
1 bir dağın tepesine carparak par 

Klüp Muhteliti de Güneşe 2-0 Galip 1 çalandığı anlaşılmıştır. Tayya-
re enkazını çobanlar görmüŞ 

Ankaradaki Maç Berabere Kaldı ve hükumete haber vermişler-
dir. Tayyarede Arnavutlukun 

T ekirJağlı • Negrin gürefinJen bir görünüf 

Dün §ehrimizde. Ankarada ve İz- kırmızılılar 2 - 1 kazandılar. Güneş 
mirde çak canlı spor hareketleri ol- takımı, Altı klüp muhtelitine eksik 
du. Taksim stadındaki güreşlerde A- kadro ile çıktı ve 2 - O mağlup oldu. 
merikalı Şerman ile tutuşan Kara A- Ankarada Fenerbahçe ile Genç
li, 45 dakikada hasmının sırtını yere lerbirliği - Ankaragücü muhtelltl 
getiremedi. Tekirdağlı Hüseyin, İs- 5 - 5"berabere kalmıştır. 
veçli Negrini 18 dakikada yendi. Mü İzmirde de Harbiye ile Üçok ara
sabakalann neticesinde intikam kar- sındaki maç 7 - 5 Üçoklulann galibi

annın Bursada ve Ankarada yeti ile bitmi§tir. 
ilan edildL Günün bOtiln spor hareketlerine 

1 • Be§iktq maçını san ait tafsilAt altıncı sayfamızdadır. 

Roma Orta Elçisi Cufer Villa 
diğer sekiz ecnebi yolcu,, beş t. 
talyan ve beş kişilik de tayyare 

1 mürettebatı bulunuyordu. Bun-

1 

ların hepsi ölmüştür. Cesetler 
yanmış ve parçalanmış olduğun
dan teşhisleri pek güç olacak-
tır. 

Muğlada Şiddetli 

Bir Zelzele Oldu 
Muğla, (TAN> - Dün gece şeh -

rimizde oldukça şiddetli bir zelzele 
hissedilmiştir. Darbe amuden gel -
miştir. 

Saat 2,30 da bir ve iki dakika son
ra da ikinci ve şiddetli bir zelzele da
ha kaydedilmi§tir. Hasar yoktur. 

UZAK ŞARK: 

iki Çin Fırkası 
Mağlup 

Şanghay, 1 (A.A.) - Japon mena 
bünden bildirildiğine göre Hangşova 
25 kilometre kadar sokulmaya mu -
vaffak olan iki Çin fırkası mağlup 

edilmiştir. Çinliler iki bin üç yüz Ö"! 

lü ve bir çok ta yaralı bırakarak u
zaklara çeldlmiılerdir. 

• 

.. 
Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la
zun bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
nam bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

TAN Matbaa11 

Ucuz ve Temiz Ekmek 
Ekmek 2 Kuruş 

Ucuza Satılabilecek 
Hükumet Memleketin Ekmek 

Vaziyetini Tetkik Ettiriyor 
Halka daha ucuz ve sıhhi ek- •ı rek hamur itibarile sıhhi olma-

mek yedirmek için, hükumet dığını tesbit etmiştir. 
bazı mühim kararlar almıştır, Yapılan tetkiklerden, Türki-
bu hususta yapılan tetkiklerden yede günde \'asati olarak bir bu 
sonra alınması tasarlanan ted- çuk milyon kilo ekmek yendiği 
birler ba§lıca şu noktalar üze- \'e ekmek fiyatı da 10 kuruş ol-
rinde toplanmaktadır: Buğday duğuna göre senede 54 milyon 
işi üzerinde muta\'assıtların or- liralık ekmek satışı :rapıldığı an 
tadan kaldırılması, fırınların laşılmıştır. Bu neticeye ı?Öre, 

tipleştirilmesi, rantabl değirmen Türkiyede en fazla istihlak olu-
ler kurulması ve modern fırın- nan madde, ekmektir. 
lar tesisi. Bugün işliyen değirmenlerin 

lliikumet, bu tedbirleri ala - mühim bir kısmı iyi çalışma. 

bilmek için Ziraat Enstitüsünde makta \'e bunun neticesi, mali-
tetkikat yaptırmıştır. Zirai işler yet fiyatını yükseltmektedir. 
şubesi mlidürii Prof. Otto Gerug- Ekmeğin ucuzlıyabilmesi için 

ros'un reisliği altında toplanan bir modern un fabrikalarının kurul-
komisyon, Türkiyede 19 çeşit ek ması zaruri JZÖrülmektedir. De-
mek imal edildiğini ve bu tip- lediyeler \'e hususi idarelerin 
lerden çoğunun gerek pişirme kuracağı bu fabrikalara stan-
\'asıtalarının iptidailiği \'e ge- (Devamı 1 O uncuda) 

~·~iiiiiiiiiiii!!!iiii~i!!!!!!i~~~i!!ii!iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiıii.i~imiiiii!~iiiiiiiiii~,.;;,;;;;;iıoiiiimo.iiiiii--ııiiiiiiiiiıııiıiiiiiiiıi. 

Bir Yahudi Kunduracı 
Genç Karısını Öldürdü 

Beş Aydır Evli Olan Kadın 
Kocasına ihanet mi Ediyordu? 

Evvelki ~bq&nchr .._. GD - n-. •J9r"elc karisfhı t;eklemİ§oOi 
sulannda, pnç bir Yahudi kundura- tir. Nihayet Koroni gelmiş ve evde 
cı, kıskançlık yüzünden genç ve gü- bir kızılca kıyamet kopmuştur. Bu 
zel kansını bıçakla öldürmüştür. arada hiddete kapılan Moiz eline ge-

Hadisenin tafsilatı şudur: çirdiği bir bıçakla genç kansının ü-
Kundura ve çanta yapmakla geçi- zerine hücum etmiş ve karısını yara

nen 21 'ya§larındaki Moiz, altı ay ev- lamıştır. Moiz, karısının k~nlar için
vel Koroni isminde genç ve güzel bir de düştüğünü görünce kacmış ve kı-
kı 1 ı . A lı "tt zın annesinin bağırması üzerine ge-z a ev enmış ve sma mescı e, 1 en memurlar, genç kadını hastaneye 
Mezarlık sokağındaki 5 numaralı e
vin üst katında oturmıya başlamış
tır. Daha ilk günlerden Moiz karısını 
kıskanmıya başlamış ve karısının baş 
ka erkeklerle konuştuğundan şüphe
lenmiş ve bu yüzden kan, koca ara
sında sık sık kavgalar çıkmıştır. 

Nihayet, evvelki gün karısını takip 
etmiş ve sokakta yabancı bir adam
la konuşurken yakalamıştır. Moiz, 
sokakta hadise çıkarmak istememiş 

kaldırmışlar, fakat yaralı yolda öl
müştür. 

Moiz, dün yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir. Müddeiumumi mu
avini Necati tahkikata el koymuştur. 
Komşularının söylediklerine göre, 

Koroni, arada haham nikahı olma
dığı için kocasının kendisine lakayt 
kalmasından muğber olarak başka 
erkeklerle düşüp .kalkrnıya başlamış 
ve neticede bu facia kopmuştur. 

Çekoslovakyada Vahim Hadiseler 

Bir Alman Mebusu Çek 
Polisini Protesto Etti 

Franaz Nazırları Dalaclier ve Bonnet •on LonJra aeyahatinJe 

Berlin, 1 (A.A.) - Çekoslovakya
dan buraya gelen haberlere göıe. 

Tropau'da Çek polisinin himayesi al
tında Çeklerin Almanlara karşı yaJ>
tıklan tecavüzler üzerine vahim hi
c:Useler çıkmıştır. 

Alman mebusu Künzil ç k 1 . e os o-
vakya Dahiliye Nazırına bir t 1 _, 

.. d e grw 
gon ererek Çek polisinin harek t• 

t t t
. eın 

pro es o c mış ve polis müd .. " .. 
1
. . . . urunur 

az ını ıstemıştir. 

fDeı>amı ıo tuaaul4J 
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No. 4G Yazan: M. SIFIR. Memurların Yeni 
Sicil Nizamnamesi 

Tatbika Başlandı 
Saraydaki Casusların 

Bir Jurnalı 

RELEDIYEDE: 

Şehir Stadyomu 
için Yeni Bir 
Yer Bu!unacak 

·~~~~~~~~~~~· 
1 VTHTEFERRIK · 

19 Mayıs 
Bayramı 
Programı 

ı Adliye Sarayı 
lrişaatı Ey lfılde 
Başlıyacak 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
Başvekaletin mülkiye memurlarının 
siciUeri üzerinden tekaütlüklerine 
başlıyacağı hakkında hazırladığı ta
limatname meriyete girmiştir. Bu ni
zamname, teknütJüğü otomatik bir 
hale çıkarmakta ve memurların va
zifesinin devamı müddetince göster
diği liyakat ve mesaiyi, tekaütlüğü 
üzerinde de müessir bir kuvvet ha
line getirilmektedir. Her memur için 
gizli bir tezkiye varakası doldurula
caktır. Amirlerin dolduracaklan giz
li tezkiye varakalarile müfettiş rapor 
ları, birer gizli dosya halinde mer
kezde müdürlerin ve taşrada valile
rin muhafazası altında bulunacaktır. 
Vefat eden memurlarla, altmış bef 
yaşını ikmalden dolayı tekaüde sev
kedilenlerin ve bir daha devlet hiz
metine girmiyecek şekilde hizmetten 
ayrılanlann gizli tezkiye varakalan 
imha edilecektir. Tezkiye varakaları, 
memurun terfi veya başka bir yere 
tayininde de esas olacaktır. 

v ahdettinin en nihayet başı-
na yıkılan sarayı mütareke 

günlerinde tam manasile bir ze
hir kaynağı idi. Yurt ve ulusun 
kurtancılarını ısırmaya ve zehir
lerini akıtmaya uğraşan büyük ve 
küçük yılanlar zehirlerini hep bu 
kaynaktan alırlardı. Başta Vahdet 
tin olmak üzere bütün yurtsuz va
tansızlar; gece ve gündüz sarayın 
fesat kokan salonlarında toplanı
yorlardı. Bütün düşünceleri, hedef 
ve gayeleri Anadoludan fışkıran 
Türklük cereyanının membaını ku 
rutmak, saf ve cahil halkı kandı
rıp bu cereyandan soğutmak idi. 
Bunun için mukaddes bildiğim her 
şeyi eziyor, çiğniyorlardı. 

(İleride ayrı bir bahiste nefretle 
okuyacaksınız: Sarayın yurt ve u
lus aleyhindeki bütün müzakere 
~'C teşebbüslerini sultanlardan biri 
vasıtasile günii gününe haber alı
yorduk.) 

Bu zehir kaynağının belli başlı 
simalarından bıri de R. idi. R. bir 
(saray istihbarat teşkilatı) kurmuş
tu. Bu teşkilat ile düşman umumi 
karargahı arasındaki münasebeti 
de erkanı harp Miralayı Refik 1da 
re ediyordu. Bu teşekkülün men
suplan, büyük ve küçük hocalarla 
tekke şeyhleri ve hilafet makamı 
denilen heyulaya bir kıymet ve
rip inanan ve kalplerini sımsıkı o
raya bağhyan cahil ve mutaassıp 
bir avuç adamdı. Propagandacıla
rı da kürsü şeyhleri, hocalar, vaiz
lerle saray hademe ve baltacıları 
idi. Bunlar her yerde cahil ve mu 
taassıp halkı milli cereyan aleyhi 
ne köriıklüyorlardı. Bir kısım ca
hiller işte bu propagandanın tesi
rine kapılarak, sırf sevap kazan
mak vehmiyle gördüklerini, işit
tiklerini gidip araya haber veri
yorlardı. Bu gibilerin müracaatla· 
nnı ruhani kisveye bürünmüş bir 
şeytan gibi hep R. karşılardı. Ha
fiyelik hizmetine uygun atiyelerle 
gönüllerini hoş ederdi. 

1 ki saray mensubu, milli mü 
cadelenin kahraman ve ak 

yüzlülerinden topçu kaymakamı 
Eyüp Beyle yüzbaşı Arü, İsmail 
Hakkı, Yozgatlı Ahmet Efendile
rin Maçkadaki silah ambarından 
teçhizat ve esleha çıkarıp Anadolu 
ya gönderdiklerini hafiyenin birin 
den öğrenmişlerdi. Bire yüz kata
rak bu haberi Vahdettine söylemiş 
lerdi. İngilizlerin bu gibi hallere 
karşı göz yumduklanndan, ve ka
bine azalarının kayıtsızlık göster
diklerinden de şikay.et etmişlerdi. 
Bu haber karşısında. celallenen Vah 
dettin Sadrazamdan gizli olarak 
General Harington ile bir mülfıkat 
talep ve ricasında bulundu. 

General Harington bu mülaka
ta meşhur Kapiten (Benet) ile be
raber geldi. Vahdettin. kısa bir baş 
langıçtan sonra maksada girdi. A
nadoluya götürülen silah ve cepha 
nelerin İstanbulda saklı bulundu
ğu ambarlardaki zabitlere katiyen 
itimadı bulunmadığını söyledi. Bu 
ambarların İngiliz askeri kıtalan 
tarafından tamamile işgal edilmesi 
ni istedi. Eyüp Beyle arkadaşları
nın da derhal tutularak sairlerine 
bir ibret olmak üzere idam edilme 
lerini diledi. Hele bu noktada çok 
1srar gösterdi. 

General Harngton her nedense 
Vahdettinin bu arzularını aynen 
yapmayı uygun bulmadı. Yalnız 

gizlice yapılmakta olduğu anlaşı

lan sevkiyata sed çekilmesini gizli 
hizmetler grupu kumandanlığına 
emretti. Diğer taraf tan da vaktile 

teşkil edilen bir komisyon tara
fından mikdarlnrı sayılan ve bu
lunduklan vaziyetlerde fotoğrafi
lerl alınan bütün silah, cephane ve 
teçhizatın kontrol edilmesi lüzumu 
nu da erkanı harbiye riyasetine bil 
dirdi. 

Gizli hizmetler grupu kuman 
danlığının daveti üzerine 

gelen Miralay Refik tarafından ve 
rilen malumatın hülasası şu idi: 

"Topçu kaymakamı Eyiip Bey 
hu isin mihveridir. Maçka silahha-

Yü.zbaft lsmail Hakkı Bey 
(Saraçhane teçhizat ambarı 

memuru) 

nesini muhafaza eden İngiliz yüz
başısı değilse bile herhalde küçük 
za~itlerden biri Eyiip Bey tarafın
dan elde edilmi tir. Ambar memu 
ru yfü:ha ı Arif Bey Eyüp Beyden 
aldığı direktif dairesinde Anadolu
ya gönderilecek eslaha ve teçhi
zatı ayırmaktadır. Saraçhane amba 
rı memuru yiizhaşı f smail Hakkı 
''e mua\•ini birinci miilazim İzzet 
Beyler de l\'Inçlrndan kaldırdıkları 
silah ve teçhizatı Saraçhane amba 
rında sandıklara yerleştirmekte

dir. Bu sandıklar Anadolu~·a kaçırıl 
mak için F.miniiiinde teshilatı nak 
liye ambarı sahihi Himmet zade 
Hüseyin Hiisnii Reye verilmekte
dir. Silahların l\Iaçkadan Saraçha 
ne ambarına Ye hu ambardan nak
liye ambarına taşınması işini de A
ynsofyada huhınnn nakliye kolu 
yüzba;:ıısı Yon:ath Ahmet Efendi 
idare etmektedir." 

Mehmet AH bu haberleri tafsi
latile verdiktcn sonra alınması ka
rarlaştırılan tcdbirlcrden--o'7 'bbı... 

setti ve şu malumatı iliıve etti: 

Evvelce şehrin imar planı daha 
bir düşünce halinde iken belediye 
modern bir milli stada lüzum gör -
ıı1üş, bunun için Yenibahçe müna -
sip görülerek, burada geniş ölçüde 
istimlakler yapılmıştı. Fakat şehir 
planının şimdi kati şekil alması ü
zerine Yenibahçenin merkezi vazi -
yette olmadığı anlaşılmış ve stad -
yomdan beklenen faydanın da elde 
edilemiyeceği tahakkuk etmiştir. 

Bu itibarla şehircilik mütehassısı 

Prost geldikten sonra stadyom için 
yeni bir yer temin olunacaktır. An
cak Prost tasvip eylediği takdirde 
alakadarlar milli ve asri stadyomun 
Çırağan sarayının olduğu yerde ya -
pılmasını muvafık görmektedirler. 

Bu takdirde Çırağan sarayı tama
mile yıkılacaktır. 

Yeni Tartı Talimatnamesi 
Yeni tartı talimatnamesi bu ay 

tatbik mevkiine konulacaktır. Bu ta
limatnameye göre mezbaha resmi 
hayvanlardan fire ve saire namile 
hiçbir tenziHit yapılmaksızın ·ayakm 
tartılarak alınacaktır. Kaçak ola -
rak getirilen hayvanlar tartılıp mez
baha resmi tahakkuk ettirilir ve 
mecburi kesime tabi tutulur. 

Sari hastalık hariç, baytarların 
hasta olmadığına dair raporu varsa· 
mezbaha resmi hayvan sahibine ge
ri verilecektir. 

Şehir Bandosuna 
Ahnacak Talebe 

Büyük Şefin Samsuna ayak 
bastığı günün 19 uncu yıldönü
mü olan 19 mayıs bayramı bu 
sene de biitiın memlekette bir 
spor ve gençlik bayramı halinde 
kutlanacaktır. Bu seneki bay
ramda, her sene yapılan jim -
nnstik şenlik1erinden başka spor 
hareketleri de yapılacak ,.e mü 
sabakalarda kazananlara Ata
tiirk kupaları verilecektir. 

Merasime iştirak edecek olan 
mektep talebeleri evvela Cüm -
huriyet abidesine çelenk koya
caklar, sonra mera imin yapı

lacağı sahadn kendlierine ayrı -
lan yerleri nlacnklardır. Saat 
14,30 da istiklal marşı ile me
rasime başlanacak ve marşla be
raber bayrak çekilecektir. Bun
dan sonra iki nutuk söylenecek 
ve geçit resmi yapılacaktır. Bu 
sene merasime mekteplilerden 
başka sporcular da iştirak ede
ceği için bütiin spor klüpleri de 
bu arada gecit resmine iştirak 
edeceklerdir. Geçit resmini mü
teakıp talebelerin jimnastik gös 
terileri başlıyacaktır. Bu göste
riler bir saat kadar devam ede
cek ''e bundan sonra merasime 

Yerinde yeni Adliye Sarayı ku -
rulacak olan hapisane binasının yı
kılması ~illi emlak idaresi tarafın
dan bir müteahhide ihale edilmiş -
ti. !hale, Nafia Vekaleti namına ya· 
pılması lazım geldiği için bozulmuş 
ve yeniden ilan yapılmıştı. !lan 
müddeti dün nihayet bulmuştur. Bu 
nun ıçrn hapisane yıktırılması işi 
bugün mi.ıteahhidine ihale edilecek 
ve bina dört ay zarfında tamamen 
yıktırılarak enkaz kaldırılacak ve 
saha da Nafia Vekaletine teslim edi
lecektir. Bu suretle Adliye Sarayı -
nın inşasına eylUlde başlanmış ola
caktır. 

Orman Talebeleri lımirde 
lstanbul yüksek orman fakiıltesi 

üçüncü sınıf talebeleri başlarında 

profesörleri Dfefferkon, Şniçek ve 
Esat Muhlis olduğu halde dün Ban-
dırma yoluyla İzmire gitmişlerdir. 
28 kişiden ibaret olan talebe grupu 
Izmirden, Burdur, Finike, Elmalı ve 
Antalyaya giderek ormanlarda tet
kik !er yapacaktır. 

Fakültenin sop sınıf talebesi de 
bu hafta içinde Eskişehir, Bozöyük 
\'e Bolu ormanlarını gezmek üzere 
bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

iştirak eden spor klüpleri ara- General Kazım 
sında, muhtelif müsabakalar Dirik'in Daveti 
tertip olunacaktır. Trakya umumi müefttişi General 

19 mayıs giinü, halkevlerinde Kazım Dirik, Universitede okuyan 
ve spor klüplerindc istifadeli Izmirli kız ve erkek talebeleri grup 
toplantılar yapılacaktır. halinde Edirneyi ziyarete davet et -

Şehir bandosuna süratle yatılı • ...,.~iiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiıiiiii~------...-;;;;;;;;;;-
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miştir. Bu seyahate mümkün mer -
talebe alınmasına karar verilmiş ol- tebe kalabalık bir kafile ile . gidil -
duğundan konservatuvar talimatna- ınesi için kız ve erkek Ege yurtları 
mesi değiştirilmiştir. Bu değişikliğe TOPLANTILAR : seyahat hazırlığına başlamışlardır. 
göre talebenin kanuni velisinden bi- Seyahat, mayıs ortasında yapılacak-
rer taahhütname alınacak, kem is - Boğaziçi Lisesinde tır. 
tf'nmiyecektir. 

• Yeni alınacak otobüsler için bele-
diye şehrin münasip bir yerinde as
ri garaj inşasına karar vermiştir. 

Kırkçeşme Suları ıçın 

Bir Müsamere Verildi 
Dün Arnavutköylindeki Boğaziçi 

liselerinde güzel bir mlisamere ve

rilmi~ir. 
r.ıusamcreyc ısnıtıaı ıuarşııe oaş -

• Alman bandıralı ve bin tonluk 
Milvoke vapurile dün akşam şehri

mize 3d0 kadar seyyah gelmiştir. 
Seyyahlar, bugün şehrimizin gö -

cH~:nnve del!er ver]erini eezccekıcr _ 

• Tamir olunmak üzere limanımıza 
gelen Rumen tahtelbahiri ile ana ge
misi, dün sabah Halice girmişlerdir. 
Bunlarla beraber bu sene tersanemiz 

Yeniden Açılacal< 
Mektepler 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) _; 
Orta tedrisat umum müdürü Avni, 
İstanbulda yaptığı tetkikler hakkın
da Maarif Vekaletine izahat vermif" 
tir. Öğrenildiğine göre, 938 - 939 ders 
yılı içinde 7 orta okul ve 2 lise daha 
açılacaktır. Bunlardan başka, muh
telü mekteplerde 50 ye yakın şube 
açılacaktır. 

Bütçe Müzakereleri 
Başhyor 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
Meclis bütçe encümeni, yeni bütçe Ü• 
zerindeki tetkiklerine devam etmek· 
tedir. Bütçe encümeni, Cümhurreis
liği, Meclis, Divanı muhasebat, Dev• 
let şurası, Haricıye, Maliye, Ziraat, 
lktısat Maarü, A41iye ve ı;wıımye 
Vekaletlerinin bütçelerini tetkik et
miştir. Vekalet bütçelerinde bazı fa· 
sıllarda ilav~}.er })pzılarında t~w,il}et 
yapılmışt1r.:.j\1:Ccllcf.., h;;+oh -••- ğı 
sine mayısın 17 sinde başlıyaca 
•-\.ıı.-ı- _.,.;ı,._ .... 1 ... •-..11-

Nevyork Sergisine Hazırhll 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -

Nevyorkta açılacak olan beynelmilel 

büyük sergiye iştirak hazırlıkları~ 

başlanmıştır. Om.:n için bütçeye 5o0 

"Maçka silôhhanesini muhafaza 
eden askeri kıta ile zabitleri hak
kında tahkikat yapılması yüzbaşı 

Renete havale edilmi~tir. Demirka 
pıdaki Saraçhane ambarını Çcrkes 
Süleyman ile Serki7, teshilatı nak
liye ambarını Değirmendereli Ka 
zıın ile Dirktat,Maçka silahhanesini 
Fevzi ile Morat gözliyeceklerdir. 
Kaymnknın Eyiip Re~·in takihine 
Çerkes Yahya ile Kegam memure
dilmiştir. Denizde ve caddelerde te 
sadüf edilecek nakil vasıtalarında 
bulunan umum~·etle eşyanın her te 
sadüf edecek İngiliz polisleri tara 
fından muayene edilmesi icap et
tiği de deniz üssü ve polis kuman
danlıklarına bildirilmiştir." 

Dahiliye Vekaleti Sağlık Bakan -
lığının emrile kesilmiş olan Kırk -
~eşme sularının membalarmda tesi
sat yapmak suretile kabili istifade 
bir hale getirilmesinin mümkün o -
lup olmıyacağını Istanbul belediye -
sinden sormuştur. 

lanmıştır. Son sınıf talebesinden bi

ri davetlilere teşekkür etmiş, daha 

sonra Ingiliz tiyatro muharriri King 

Tahtar'ın, siyasal bilgiler okulu pro

fesörlerinden Nurettin Semih tara -

f ından manzum olarak türkçeye çev 

rilen (Gazan) isimli eseri oynanmış 
tır. 

de tamir gören yabancı harp 
]erinin sayısı onu bulmuştur. 

gemi- bin lira tahsisat konmuştur. Sergid• 

(Devamı var) 

POLISTE ~ 

Bir Kadının 
Yüzü ve 
Elleri Yandı 
Kadıköyde Mühurdar caddesinde 

oturan Mevhibe isminde bir kadın, 

yemek pişirirken gaz ocağının par

laması neticesinde yüzünden ve el

lerinden fena halde yanmış, Haydar 

paşa nümune hastanesine kaldırıla

rak tedavi alına alınmıştır. 

Bir Kadın Ağır Yaralandı 
Vatmı:ı.n Şerifin idaresindeki 102 

numaralı tramvay arabası Harbiye

de Arüe isminde bir kadına çarpa

rak başından ağır surette yaralamış

tır. Arife Şişli çocuk hastanesine kal 

dırılarak tedavi altına alınmış vat

man Şerif yakalanarak tahkikata 

başlanmıştır 

• Tahtakalcde oturan Murteza is -

minde bir hamal ötedenberi aras1 a

çık bulunan Mustafa isminde bir 

koltukçuyu bıçakla başından yarala 
mıştır. 

8 
Belediyenin cevabından sonra Is

tanbul hamamlarına verilen Terkos 
sularının ücreti hakkında bir karar 
verilecektir. 

Aslında ağır bir eser olan (Ga

zan), türkçeye güzel bir türkçe ile 

adapte edilmiş ve talebe büyük bir 

gösterilecek mallarımızı taşıtmak i
çin yeni vapurlanmızdnn biri ayrıl.., 

Devlet Dcmiryolları idaresinin bü caktır. Sergideki Türk pavyonund 
tün hatlar için hazırlattığı tenzilatlı Türk dekoratörleri tanzim edeceklef 
yolcu tarifesinin tatbikine dün sa- dir. 

Zelzele Mıntakasında 

Yeni Tetkikler 
, Zelzele mıntakasında bulunan köy 
lerin mevkiinin tehlikeli olup olma
dığını tetkik etmek üzere İstanbul 
üniversitesinden, Ankara Dil, Ta -
rih ve Coğrafya faki.iltesinden, Zi
raat enstitüsünden, Maden Tetkil: 
ve Arama enstitüsünden ve Meteo
roloji genel direktörlüğünden teşek
kül etmiş olan ilmi heyete üniversi
te adına iştirak etmek üzere davet 
edilm1ş olan profesör Hamit Nafiz 
Pamir dün Ankarayn gitmiştir. 

Tokat, (TAN) - Vilayetimizde 
dört defa tekerrür eden hafif bir 
zelzele kaydedilmiştir. 

muvaffakıyetle oynamıştır. Esere da 
bahtan itibaren başlanmıştır. 

hil bulunan 33 müzik parçası kala - SILIFKEDE : 
balık bir koro tarafından ve güzel • 

bir orkestra refakatile çok güzel bir 

tarzda başarılmıştır. 

Dekorlar ve talebe tarafından oy

nanan muhtelif oyunlar takdirle sey 

redilmiş ve çok alkışlanmıştır. 

Bakırköyde Çocuk Balosu 

Şiddetli Sıcaklar Başladı 
Silifke, (T ANl - Bu mevsimde 

misli görülmemiş sıcaklar hüküm sür 
meye başlamıştır Gölgede hararet 
21 dereceyi bulmuştur. Cümhuriyet 
alanında bir adam sıcaktan bayılmış 
hastnhaneye yatırılmıştır. 

Bakırköy 2 inci ilkokul talebele- --------~~~~~~"""'"""""!"!!! 
rinin iştirakile evvelki akşam Ba _ dir. Erkek çocuklar da kendilerine 

göre yeni elbiselerle baloya gelmiş
kırköy halkevinde bir çocuk balosu lerdir. Küçüklerin dansları ve eğ _ 
verilmiştir. Saat 20 den 21 e kadar lenceleri halkevi binasına toplanan 

devam eden bu baloya küçücük kız- Bakırköylü aileleri de çok neşelen -
!ar muhtelif tuvaletler giyerek ha- dirmiş ve iyi bir gece geçirilmesine 
kiki bir baloya gider gibi gelmişler- vesile vermiştir. 

BOGAZIÇI LiSESiNDE MÜSAMERE: 

DOn Boğaziçi Ll!eslnde gOzel bir mOsamcre verildi. Piyeste rol alan talebeler, bilyük muvaffakıyet göst~rdllef' W ...-, 
kışlnndılar. Bu resimde, temsile iştirak eden gençleri sohne kıyafetleri ne blrnrndn gBrllyonızl 

Maliyede Yeni Tayinler 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) _.; 

Maliye Vekaleti, defterdar ve muhr 
sebeciler arasında yeniden tayini~ 
yapmıştır: İstanbul eski hesap mütM 
hassıslarından Talat, yeniden aroJ 
vazifeye, avukat Rıza, Bolu hazine r 
vukatlığına, Milli Müdafaa deniz mit" 

hasebe müdürü Rüştü Kocaeli deftd 
darlığına ve 12 ınci tümen muhasebl 
cisi Hakkı, Çoruh muhasebe müdil#' 
lüğüne tayin edilmişlerdir. 

e 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) ~ 

Eski Edirne belediye reisi B. Ekreıi't 
Denizbank murakıplığına tayin ecUl-
miştir. 

1 TAKViM ve 

2 Mayıs 1938 
PAZARTESi 

5 inci ay 
Arabt' 1957 

Giln: 31 

Reblillcvvel: 1 
Gilnes: 4,58 - Öğle: 
İkindi: 16,03 - Akşam: 
Yatsı· 20,49 - tmstık: 

Kasım: 178 
Rumi: tS54 

Nisan: 19 
ı2.ı0 
19.o8 

s.oz 

YURTTA HAVA VAZIYf.11 
Yurdun Trakya, Kocaeli ve Ege bli~ 

terinde hava kapalı Knrndcnlz ile Ortıı ,_tt 
Cenubi Anndolunun Gnrp kı!:ırnııır~ 
çok bulutlu ve mevzii yağıelı, diğer A 
gelerdc bulutlu geçmiş, rllzgfırlrtr Tr:ı~ 
da şimali diğer bölı?elcrde cC'nubt ıst 
metten orta kuvvette csmişUr. 1 

D!\n 1stanbulda hnvn ekseriyetle bl~ 
lu ve cilzl yağışlı geçmiş, rüzgfır ccrıtl 
saniyede l ile 3 met.re hızla esmısttr· t-: 
at 14 te barometre 751.9 milimetre idldJ 
raret en çok 22.5 ve en ar; l 1.9 s:ın 
<ı}nr:ık kaydedllml tir. 
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re··iTG··trt~rı --. __ ı 
Uzak Şarkta 

Milyonlar Harbi 
l' G%an: Ömer Rıza DOGRU L 
Uz.ak Şarkta, umumi harbin ilk 

lnarn muharebesindenberi eşi vuku
httlnuyan ve mütehassıslara göre, 
llıanı ınuharebesi derecesinde hayati 
kıyıneti haiz olan bir muharebe vu
bt buluyor. Marn muharebesinde 
nıüttefikler 816 bin ve Almanlar 6'10 
bin asker kullanmışlardı. 

Bugün Uzak Şarkta Lunghay de
llıiryolunu ele geçirmek için Japonla 
tın 200 bin, ÇinJilerin 300 bin asker 
kttllandıkları bildiriliyor. Çinlilerin, 
Lttnghay demiryolu şebekesinin a
llahtarı sayılan Suçov'da da 300 bin 
kadar asker bulundurdukları anlaşıl
ıııaktadır. 

Japonlar, bugün devam eden mu· 
lıarebeler neticesinde muvaffakıyet
sizliğe uğrar ve bu deıniryolu şebe
kesini ele geçirmezlerse, harbi kaza
~aıtı.ıyacaklar demektir. Çünkü, Çin
lUer bu demiryolu şebekesi saye:sin
de, harp cephesine mütemadiyen as
ker sevkedecekler ve sevkedilecek as 
kerter Japonların sarsıldığını hisse
dince taarruza geçecekler, o zamana 
\adar çete harpleri devam edecek, 
Jap0nların muvasalası daima tehlike 
ler geçirecektir. 

Bu suretle, Çin· Japon harbi, sayı 
'-üayeti harbi oluyor ve iş sayı fai
layetine bindiği için, mütehassıslara 
Köre, son galebenin Çin hesabına kay 
dolunnıası icap ediyor. 

Bütün bu ihtimaller, Japonların 
Ltınghay demiryolu şebekesini zapta 
bltıvaffak olmamaları esasına bağlı
dtr. Şayet Japonlar bu dcmiryolunu 
lapta :muvaffak olurlarsa netice ne 
olabilir: -

Bir mütehassısın bu suale verdiği 
ce\'ap şu merkezdedir: 

Japon kuvvetleri Lunghay demir
Yolu şebekesini zapta muvaffak olur
~~ bluhuebe devam edecektir. Çiin-

u ınuharebe, Japon orduları ile Çin 
orduıannın çarpışması meselesi ol
~llktan çıkmıştır. Japon ordusu, Çin 

~lere kati bir darbe indirememiş ve 
ı: Y~zden uzun ve amansız bir har
b gı:nıek zarureti hasıl olmuştur. 
. u Yli.zden zafer, mücadele aznıi da
CaktU:-. -A-"'-U oıan tarafa nasip ola· 

Japon kuvvetleri, uç ay ıçınde Su
ÇO\'a kaı- Ü nu şı ç taarruz hareketi yap-
b ş, ve sonuncusuna nisanın 18 inde 
aşlaınıştll', İlk hedef, Çinlilerin Tai

erchvan 't k g a azandıkları muvaffakı-
~et Üzerine Yihsin yolundan yapıl
-...ış ve Yihs' 'd ki J ı:ı· k ın e apon ku\•vetleri-
b~ urtarrnıştı. Japon kuvvetlerinin 

l'~~ ~snu Cenubu şark.iden ilerliye
~· uçovun şarkından Lunghay de
d·lrJroluılll kesmeyi istihdaf etmekte
J tr. Nankinden ilerliyen diğer bir 
apon k · d ded· uvvetı e ayni hedef peşin-

i!'. 

ett~~P1 onlar daha kolaylıkla hareket 
ıAl: eri h 

l'lt er noktayı faik ateşe ma-
~ hulundurabilmekte ve Çinliler 
kii ıtıdan müdafaa olunan her mev
tad Y~p YLknıak imkanını bulmak
da ~::~· ~akat Çinlilerin de bu saha
dıt ıyı hazırlanmış mevkileri var-

ve eU . d . 
tı \re bü ~rın ekı yollar, demiryolla-
leti nı YUk kanal sayesinde, istedik
biJnıe.:::::~e kafi kuvvetler sevkede
lt\1\1"\r ti .•rler. Bundan başka Çin 
d e erınin . . h' • . ltltla ıyı teç ız edılmış ol-
ctı)(Jat-rı ve toplarım çok iyi kullan-

ç. 1 da anlaşılıyor. 
1lllileri , 

ÇoJt İYi . n çete muharebelerini de 
beıetj h~dare ettikleri ve bu muhare-
d dhass • ı · · e ~ . a ~e sız telefon sayesın-
lt llzınıe i k~ 
So~. nı an buldukları anlaşı-

lllltas 
~\t"llft~ Japonlar, Suçovu zapta 
bı bir t k olsalar da Çin· Japon har
~eıc defi~d· cephede kati netice vere
---...., ır. 

RuMANYA~ 
~: 

Dernirmuhafız 
aillt ~QhkGın Oldu 

fı~t l'eş, 1 (.A /\ ) 
. a:r teşeL'- .. · · - Demir muha-

81]~h ~Ulün .. 
" a taşımak .un 17 azası, memnu 
\. e hasma. ' rısaleler tevzi etmek 
•ıati.f ne nida.la 
b. cijlii. r çıkarmak gibi 

ıı- nılerde 
seneye k n dolayı altı aydan 

~lar-ı adar :tnllh 
na lrııahk; telif hapis ce-

ılrn edil:rnişlerdir. 

TAN 3 

IHJ&~ö~ô IHJ&lID~~lbl§~ 
·-~~!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~L 

;IElEK 
iSPANYA: 

F rankistlerin 
Taarruzu 
Devam Ediyor 

Barselon, 1 (A.A.) - Cürnhuri
yetçilerin tebliği: 

Akdeniz ve Aragon cephelerinde 
Frankistlerin taarruzları devam et
mektedir. 

Yedi tayyare Barselon civarını bir 
kaç kere bombardın:.ıan etmiştir .. 
Bombarqıman neticesinde elli kişi 
ölmüştür. 

* Madrit, ı (A.A.) - Hükumet ta-
rafından verilen emirler mucibince 
bugün memleketin her tarafında ça
lışmaya devam edilmi§tir. 

Madritin sivil valisi Gomez Osso
rio bir nota neşrederek harp siyası:
tinin istihsalatı arttırmak mecburi
yetini tevlit ettiğini kaydetmiştir. 

Sendikalar federasyonu da bir be
yanname neşrederek 1 mayıs 938'in 
bir çalışma günü olduğunu ilan et -
miştir. 

Sen Sebastien, 1 (A.A.) - Akde
niz cephesinde bir bombanın 
infilaki neticesinde gözünden yara
lanan Kristof Kolomb'un ahfadın -
dan Dük de Verahua'nın halen Sen 
Sebastien askeri hastanesinde teda -
vi edilmekte olduğu öğrenilmiştir. 

RUSYA: 

Küçük itilaf Sinaya Toplantısı 

ltalyan imparatorluğu 
Karşısındaki Vaziyet 

Müzakere Edilecek Meseleler 
Hakkında Gazetelerin Mütaleası 

Belgrat, 1 (A.A) - Küçük İtila- ı yarak sulhü muhafaza etmek hissin 
fın Sinayada aktedeceği konferastan den mülhem oldukları kanaatinde
babseden Samurrava gazetesi, Kü- yiz.,, 
çille İtilaf daimi konseyinin son ey- Ayni gazete, konferansta müzake-
10.1 içtima devresindenberi tabaddüs re edilecek meseleleri saymaktadır. 
etmiş olan vakayiin tesiri altında Bu meseleler, şunlardır: Küçüle iü 
toplanacağını yazmaktadır. lafın İtalyan imparatorluğu karşı -

Ayni gazete, etrafımızda vukua sındaki müşterek hattı hareketi, A
gelen yeni hadiselerin Küçük. İtilaf vusturyarun beynelmilel Tuna ko -
mümessillerinin ittihaz edecekleri misyonundan ayrılması sebebiyle 
kararda hususi bir dikkat ile hare- Tuna meselesi, küçük itilafın Maca -
ket etmelerini amir olduğunu ehem ristan ve diğer komşu devletlerle o -
miyetle kaydetmektedir. lan münasebatı. 

Bu gazete, diyor ki: Bilhassa Macaristanla olan müna 
"B. Stoyadinoviç ile B. Komnen sebetlerden bahseden Samuprava, 

ve B. Krofta'nın ayni histen, yani bu içtima esnasında bu mesele için 
konierans ruznamesine ithal edilmiş çok daha müsbet bir hal sureti bu -
olan meselelerin hal suretlerini an lunabileceği kanaatindedir. 

FRANSA: 

Mali T etbirlerin 
Tatbikine 
Başlanıyor 
Paris, 1 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Daladye, Marşandoı Patenotre 

ve Bone tarafından bu sabah saat 2 

den 13 e kadar harbiye nazretinde, 

aktedilen içtima esnasında nazırlarla 
mesai arkadaşları kendilerine teklif 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Çek Meselesi 
Ancak Pragta 
Hal Edilebilir 
Berlin, 1 (A.A.) - Essen'de çıkan 

ve Göring'le sıkı bir alakası olan 
N azional Zeitung gazetesi Çek mese
lesinin ancak Prag'da halledilebilece 
ğini kaydettikten sonra şöyle demek 
tedir: 

Mayıs Bayramı: 

1 Mayıs Dünyada 
Çok Sakin 
Bir Halde Geçti 
Paris, 1 (A.A.) - 1 mayıs diğer 

pazarlardan farklı geçmemiştir. Yal
mz seyrüseferde her zamankinden da 
ha az bir faaliyet görülmüş ve her 
sene bu mevsimde olduğu gibi yine 
inci çiçekleri satılmıya başlamıştır. 

Otobüsler, metro ve taksiler de 
dahil olmak üzere bütün umumi ser
visler normal bir şekilde işlemekte
dirler. 

Dün basılan Aksiyon Fransez.gaze 
tesinden maada hiçbit gazete çıkma
mıştır. Müvezziler bu gazeteyi bilhas 
sa şehrin merkez mahallelerinde sat
maktadırlar. 

Almanyada: 

Berlin, 1 (A.A.) - Kız ve erkek 
150 bin genç Hitlerci bu sabah Berli
nin sokaklarından geçerek Hitler, Gö 
beis ve gençlik teşkilatı şefi Baldur 
von Şirah tarafından söylenen nutuk 
ları dinlemek için Olimpiya stadına 
gitmişlerdir. 

Bu nümayişe, stadın methaline ko
nan büyük bir levhada yazılı olduğu 
veçhile "Büyük Almanya nümayişi., 
ismi verilmiş idi. 

Hitler, kendisine tahsis edilen tri
bünde göründüğü zaman şiddetle al
kışlanmıştır. 

Hitler, "Sieg Heil,, seslerile müte
madiyen kesilen nutkunda ezcümle 
demiştir ki: 

Mayıs 
[Yazan: B. FELEK] 

Her güzelin, her iyinin bir tillihsiz 
tarah, bir aksıyan ciheti vardır ya! 
Mayısın da öteki manası. 

Yani tabiatin bir taraftan en güzel 
çehresini anlatırken diğer taraftan 
pek geride kalmış bir şey ifade et
mek mecburiyeti ~ekilir şey değildir. 
Lakin rie çare! Bir kere ki, alem ol· 
muş. (Bana, kambur dedikleri gibi). 

Dün, bütün şehir kırlara dökül
müştij. Baharın ilk gülUnısiyen giinü 
olduğu için olması, bütün gençlik, 
bütün orta yaşlılık ve bütün olgun 
yaşlılık çayırlara, dağlara, bayırlara 
yayılmışlardı. 

Ben de Bentlere kadar gittim. Çok
tandır gitmediğim için görmemiş
tim. Bentlerin suyu gören taraflarını 
dikenli telle kapamışlar. Yaklaşmak 
kabil değil. Şüphesiz sıhhi: sebeplerle 
alınmış olan bu tedbire diyecek yok. 
Lakin şöyle elli metre uzağından bak 
mıya müsaade edilse ne olur! Evvel
ce o Bentlerde insandan tutun da her 
cins hayvan son fiziyolojiya vazifesi
ni yapabilirdi. İçerisine sardalye ku
tuları, yemiş kabuklan atarlardı. 
Şimdi göz atmıya buakmıyorlar. Tef 
rit ve ifrat. Maanıafih bu, ötekinin 
neticesi telikk.i edilebilir. 

A vrupanın güzel Bentlerinden biri 
Atina civarına yeni yapılmış ve Ma
raton adı verilmiş olan benttir. Bu 
bendin üstünden otomobil bile geçi
rirler. Hatta civarında bir de turizm 
şalesi vardır ki, kışın bile oturulabi
lir haldedir. 

Malfun ya. Bendin güzelliği önü 
kesilerek toplanan suyun yaptığı kü. 
çük göldedir. Bunu da görmedikten 
sonra itinasız bir ormandaki güzellik 
tal>iatin bütün ağaçlıklı yerlerinde 
bulunabilir. 

Bir bahar günü çiçek günüdür. Gü 
zellik günü, gençlik ve tebessüm gü
nüdür. 

edilen tedbirlerin heyeti mecmuası 
Moskova, 1 (A.A.) - !zvestiya ga-

arasından yarın kabine meclisine ve 
zetesi, başmakalesinde diyor ki: Son 

Sovyetler Bir 
Harp Tehlikesi 
Görüyorlar "Bu meselenin İngiltere ile Alman 

ya arasında görüşülmesinin sebebi 
anlaşılamıyor. İngiltere tarafından 
yapılacak tahkikat ve kullanılacak 
nüfuz ancak Prag'da müessir olabi
lir . 

"Halkımızın ne büyük bir terakki
ye mazhar olduğunn gördünüz. Al
man milleti büyük bir hadise netice
sinde birleşmiştir. Milletimiz uzun 
bir zaman müttehit değildi. Bu sebep 
le silahından ve haklarından mah
hilde ittihat eden Nasyonal - Sosya
rum kalmıştı. Cenabı Hak, sistema
tik bir terbiyenin neticesi olarak da
listleri mükı1fatland1rd1ğı ve böylece 
büyük bir Almanya meydana geldi.,, 

Mayısın birinci gününii mayıs bay 
ramı yapmakta ne büyük isabet var
dır. Çünkü tabiat o gün bayram e
der. İnsanların tabiate yaklaştıkça i· 
yileştiklerini, tabiileştiklerini düşün~ 
dükçe bu bayrama nekadar ihtiyaç• 
ları olduğunu takdir ediyorum. 

zamanlarda harp tehlikesi ve bilhas- öğleden sonra da nazırlar meclisine 

sa Sovyet Birliğine karşı harp tehli -
keleri pek bariz bir şekil almıştır. 

Memleketimizin işçileri pek ala bi
lir !er ki, bir taarruz takdirinde Sov
Y cuc.ı. .ı..:u..ı.uE,. u-c:;.ı. ;ıc,Yucıı t::V vt::ı J:\.l;Jl• 

di kuvvetlerine güvenmek mecburiı
yetindedir, ve yine pek ala bilir ki, 
bu kuvvetler düşmanı ezmeye kafi -
dir. Ordu ve donanma Sovyet mem
leketi hürriyet ve istiklalinin kati -
yen emin müdafii bulunuyorlar. On
ların kudretleri vatanı müdafaaya 

azmetmiş bulunan Sovyet milletinin 
azmile bir kat daha artmaktadır. Fa
şistler Sovyetler Birliğini bütün dün 
ya köylü ve işçilerinin şahsında ma
lik bulunduğu bir çok müttefikler
den mahrum etmeye muvaffak ola
mıyacaklar ve harbe ve faşistliğe 

karşı başgösteren hareketi durdura
mıyacaklardır. Sovyetler Birliği hal 
kı beynelmilel vazifelerine sadık ka 
larak bütün işçiler arasında kardeş
lik bağlarını ve muhabbetini her ne 
suretle olursa olsun kuvvetlendire -
ceklerdir. 

tevdi edilecek olan ilk kararname -
ler serisinin neden ibaret olacağını 

tesbit etmekle meşgul olmuşlardır. 

Bu is bu aksam yapılacak: olan ye 
ni bir içtima esnasında tamamla -

nacaktır. llk çıkacak kararname se -

risi resmi gazetenin 3 mayıs tarihli 
nüshasında dercedilecektir. 

Milli Müdafaa Sandığa 
Paris, 1 {A.A.) - Ayan Meclisi ma 

liye encümeni mazbata muharriri B. 
Obel Gardey, muhtariyeti haiz milli 

müdafaa sandığı idare meclisinin sa

bahki celsesinde mezkur sandığın 

ikinci reisliğine intihap edilmiştir. 

80 Gazeteci Romada 

Beneırin telgrafı 

'RPrUn. 1 (A.A.) - Siyasi mahfel
ler Benes'in 1 mayıs münasebetile 
Hitlere gönderdiği telgraf hakkında 
ihtiyatlı bir lisan kullanmaktadırlar. 

Bu mahfeller~ meselenin Berlinde 
memnuniyetle karşılanan beynelmi
lel bir nezaket eserinden ibaret oldu
ğunu beyan etmekle iktifa eylemek
tedirler. 

MACARIST AN: 

Bir Polis Şefi 
Budapeşte, 1 <A.A.) - 67 yaşında 

olan polis şefi İınre Hetenyi bugün
den itibaren tekaüde sevkedliıniştir. 

Berlin, 1 (A.A.) - Hitlerin Ital • İmre Hetenyi, müfrit sağ cenahçı-
yaya yapacağı ziyaret münasebetile lara ve bilhassa Nasyonal Sosyalistle 
seksen Alınan gazet · . It 1 ·ı re karşı gösterdiği şiddetle tanınmış 

ecısı a yaya gı ı ·d· B la k dis. abs' d.. anl . . ı ı. un r en ıni ş ı uşm a-
mıştır. n addetmekte idiler. 

Bu sözler sürekli alkışlarla karşı
lanmış ve nutku dinliyen 150 bin ki
şi milli marşlar söylemişlerdir. 
Yugoslavyada : 

ilkbahar Panayırı 
Belgrat, 1 (A.A.) - Beynelmilel 

Belgrat ilkbahar panayırı, bu sabah 
açılmıştır. 

Ru$3fada: 

Moskova, 1 (A.A.) - Halk Müda
faa komiseri 1 mayıs günü münase
betile Kızılorduya hitaben neşrettiği 
bir emri yevmide Lenin - Stalin par
tisinin bütün sahalarda elde ettiği ba 
şartlan tebaruz ettirdikten sonra di
yor ki: 
"Düşman, bizi gizli, gafil avlıya

mıyacaktır. Mukabelemiz yıldırım 

şiddetli olacak ve düşman bizzat ken
di topraklarında imha edilecektir. 
Sovyetler Birliği kuvvetli ve kudret 
lidir. İstikbale kati bir emniyetle bak 
maktadır. 

1 Mayıs seniz geçti 

Her şeyin bir yakışığı vardır. M~ 
yo ile tiyatroya gidilmez. Smokinle 
pI.Ajda gezilmediği gibi. 

Melon şapka ile Bebekte kürek çe
kenler görürüm. Baklavaya tarator 
dökmiye bemıer. Dün de kulara dö
külenler içinde böyle taratorlu bak
lavalar yok değildi. Gerçi melonlu 
kimseye rastgelmedim amma siyah 
lustrin iskarpin ve çizgili fantezi 
pantalon, siyah ceket giymişler çok 
görülüyordu. 

Mayıs bayramı bilançosunun kar 
ve zarar hesabında tesadüf edilen 
şeyler: 

Motosiklette giderken pantalonun 
nu leke olan paçası, 

Motosiklette giderken yırtılan e
teklik, 

Kaybolan fotoğraf makineleri, 

Eşini kaybeden eldivenler, 

Müteaddit şapkalara kuş uğuru 
konması, 

KRAL ZOGONUN EVLENME MERASiMi: Hiberec, 1 (A.A.) - Heinlein par
tisi, bugün bir mayıs bayramı müna- n, 

Sahibini değişti.ren para cüzdanla. 

Arnavutluk Kralı Ahmet Zogo, beş gün evvel Tiranda Macar Kontes Apponyi ile evlendiği gün ya· 
pılan merasimde •• 

sebetile büyük nümayişler tertip et- Adedini Allahın bile bileceği yırtı-
miştir. lan kadın çorapları, 

Partinin şefleri sıra ile nutuklar 
söylemişlerdir. Öğleye kadar hiçbir 
hadise kaydedilmemiş ve polis müda 
hale etmek mecburiyetinde kalına
mıştır. 

---~o- ---

AMERiKA: 

Mülteciler Komitesi 

Toplantısı 
Vaşington, 1 fA.A.) - Roosevelt, 

beynelmilel mülteciler komitesinin 
Amerikan azalığına Taylor'u tayin 
etmiştir. 

Taylor, İtalyaya gidecektir. 
Nazır muavini Summer Velles 

komitenin haziranda toplanacağın; 
ümit ettiğini, fakat bu içtimanın ne
rede yapılacağını bilmediğini söyle
miştir. 

İsviçrenin, komitenin kendi top
raklarında tplanmasını kabul etme
diği için Amerikanın başka bir yer 
aramakta olduğu bu münasebetle ha 
tırlatılmaktadır. 

Gidilmiyen randevular, 
Kaçırılan vapurlar, 

Akşam evlerde günün hesap tesvi
yesi, vesaire ve saire ..• 

YUGOSLAVYA: 

Kral, Dalmaçyadan 

Belgrada Döndü 
Belgrat, 1 (A.A.) .- Kral ikinci 

Piyer ile valde kraliçe Mari ve Pren 
ses Tomislav ile Prens Andre, Dal
maçyada kain Miloçer şatosundan 
d~n öğle vakti Belgrada gelmişler _ 
dır. Kendileri istasyonda naibi hü _ 
kumet Prens Pol ile Prenses 01 a 
kr l .. lk' g ve 

• a ın mu ı ve askeri daireleri er-
kanı tarafından istikbal edı·ım· 1 
d . ış er -
ır. 

Belgrat, 1 (A.A.) - Saltanat . 
b t . . b nıya 

e ının ir kararnanıesi ile h . ve arbi 
ye ve bahrıye nazınnın tekl "f' .. 
. 'b· h''k..._ ı ı uze-

nne naı ı u umet Prensi p 1 T "· n· ~ t f" o • um genera ıge er ı edilmiştir. 



' TAN 

Kasımpaşada Geçen 
Bir Boğuşma Davası 

Dinlenen Şahit, "Bir Polisin de Bu 

Arada Yaralandığını Duydum .. Diyor 

Maliye Mecmuası 

Hakkında Vekaletin 

Bir izahı 
Dün, Maliye Vekaletinden şu mek

tubu aldık: 

"28/4/938 tarihli gazetenizin 4 ün

cü sayfasının 3 üncü sütununda (Ma 

liye Mecmuasının 6 ıncı sayısı) baş

lığı altında mccmuamızın altıncı sa
yısından bahsediyor ve münderecntı
nı iyi bulduğunuz halde tarihinin ay

Asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
Kasımpaşada geçen bir boğuşma da
vasına devam edilmiştir. Hadisenin 
bir şahidi mahkemede şöyle şeha -
det etmiştir: 

- Ben o gece Kasırnpaşada bir 
kahvehanede oturuyordum. Dışarıya 
~ıktığım zaman yolun ortasında el
leri cebinde bir adam gördüm. Bu, 
suçlulardan Nihatti. Bir aralık nara 
attı: 

ladı. Çerkezin üstüne saldırdı. Fa - kırı olduğunu ve mecmuanın mevcut 
kat rastlamayınca bıçağı karşıdaki teşkilatla iki ayda bir çıkarılmasına 
tahtaperdenin arkasına attı. Nihat imkan görülmediğini ve işin aydan 
bıçağı sallarken Çerfkez benim ar- aya aksadığını ve elinize ~eçen son 
kama saklanmıştı. Çerkez bıçak atıl 1 sayının İkinciteşrin - İlk kanun 1937 
dığı için serbest kaldı. O da meyda- tarihini taşıdığını söyliyerek., daima 
na çıktı. Fakat Nihadın yanında bir mecmuayı bir sene evvelki tarihle çı
saldırma daha varmış. Bu sefer, eli- kacak yerde eski teehiirlerin sebebi
ni ona attı ve sıyırmaya başlarken ni anlatarak günii gününe tarih koy
hemen Çerkez sırtına atladı. Alt mak daha doğru olmaz mı?,, diye so
alta bir boğuşma oldu. Bıçak Çerke- ruyorsunuz. 

- Heyt .. Çerkez buraya gel. 
Hadisenin sebebfui sonradan tah

kik ettim. Nihadin Sait isminde bir 
kardeşi varmış. Bunun Çerkezle ko-

• nuşmasını 'istemiyormuş. O gece ko 
nuşmuş, Nihat ta bundan mütees -
sir olmuş. Kafayı çektikten sonra 
kahvehanenin önüne gelmiş. 

zin eline geçmişti. Bu sırada polis .Maliye Mecmuası, İkincikfmun 

geldi. lki tarnfı da alıp karakola gö- -937 den itibaren iki ayda bir de.fa 
türdü. Polis geldikten sonra da Ni - çıkarılmak üzere tesis edilmiş ve 
hat hala Çerkeze hücum ediyordu. 1937 yılı içinde de iki ayda bir mun
Bu arada bir polisin de elinin yara- tazaman çıkanlmıştır. Maliye .Mec
landığını duydum. muasının münderecatı mütenevvi ve 

Biraz sonra Çerkez de geldi. Ni -
hadın elinde siyah saplı bir bıçak par 

Bu celsede Nihat bulunmamıştır. hacmi de büyüktür. Bu münderecat 
Müddeiumumi, dosyayı tetkike is- meyanında. tarihini taşıdığı aylarda 

tediği için muhakeme talik edilmiş- dünya memleketlerinde görülen e
tir. hemmiyetli mali hadiseler ve o ay-

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Bir Yolsuzluk 
iddiası Mahke
meye Verildi 

Müddeiumumilik, Beykoz mal mü 

dürlüğünde yapılan bir suiistimal 

tahkikatmı bitirmiş ve eski mal -
müdürü Süruri ile veznedar Şakir 

hakkındaki dosyayı ağır ceza mah

kemesine vermiştir. iddia ~udur: 

Yüz kuruşa kadar maaş alan dul, 

yetim ve mütekaitlerin maaşları da

ğıtılırken malmüdürü Süruri ile 

veznedar Şakir snhte senetler tan
zim etmek surctile 2191 lira (80) 

kuruş zimmetlerine geçirmişlerdir. 

Vilaye·t idare heyeti bu iki memur 
hakkında lüzumu muhakeme kara -
n vermiş, fakat suçlular devlet şu -
rasına müracaat etmişlerdir. Şura, 

bunların itirazlarını reddederek dos 

Bu akşam 

İSKENCE: 

Uç Memur 
Hakkında Beraet 
Kararı Verildi 
Ağır ceza mahkemesinde bir iş -

kence davası bitirilmiştir. Davanın 

suçluları uyuşturucu maddeler ka
çakçılık duyum kurumu memurla -
rından Hakkı Şinasi, Hilmi ve Ne
şettir. iddiaya göre, bu üç memur 
gizli eroin fabrıkası yakaladıklar1 

zaman fabrikanın sahibi Kemalle 
adamlarından Moize işkence etmiş
ler, dayak atmışlar. 

Mahkeme, dinlenen şahitlerin ifa 
delerini itimada şayan görmemiş, üç 
suçlu hakkında da beraet kararı 
vermiştir. 

yayı müddeiumumiliğe iade etmiş
tir. 
Yakında muhukcıertn ... ~~ana _ 

caktır. 

Sinemasında 
Müstesna bir zarafet havası arasında büyük bir 

&fk ve casusluk filmi 

so SEV 
Fransızca sözlü emsalsiz bir film. Baş rollerde: 

Unutulmaz CONRAD VEIDT ve dilber Hind yıldızı: 
VlVIANE LEIGH 

lar içindeki şayanı dikkat ecnebi 
mevzuatile mevzuatımızın • hülasala
rı ve ihsai mall.ımat ta bulunmakta. 
dır. 

Mecmuanın bu malumatı toplıya
cak bir tarzda hazırlanabilmesi için 
bittabi bu mallımatın elimize geç
mesine ve mecmuanın taalluk ettiği 
iki aylık müddetin bitmesine liızum 
vardır. 

Maliye Mecmuası yevmi bir szı:ıze
te gibi aktüaliteyi günü gününe takip 
eden ve günü giinüne karilerine ha
vadis yetiştiren bir vasfı haiz değil
dir. Bu itibarla mecmuanın üzerin
deki tarihin hitamında derhal int!!':ar 
sahasına çıkmasına lüzum olmadığı 
gibi buna maddi imkan da yokh1r. 
Nitekim mecmuamız evsafında bulu
nan ve hatta mecmuamız kadar ı?cmiş 
mallımatı ihtiva etmiyen Avrupa 

mecmuaları da Üzerlerindeki tarih
lerden ancak iki üç ay sonra intişar 
sahasına çıkabilmektedirler. 

Altıncı sayıya gelince: Altınc1 sa

yı elinize 27 /4/1938 de geçmiş ise de 

na çıkmış <yani ait olduğu aylardarı 

üç ay sonra) ve kanaatimize göre 

bunda da, okuyuculanmıza izahı icap 

eden. hiç bir gecikme olmamıştır. 

Çünkü böyle bir mecmuanın enfor-

masyon, mevzuat ve istatistik kısmı

nın en az bir buçuk aylık ve tab'ı iÇB' 

de yine en az bir buçuk aylık bir za
mana ihtiyaç olacağını bu işten anlı
yan teşkilatınızın takdir edeceğ!nae 
şüphe etmiyoruz. 

İfılvetcn: PARAl\IOUNT JOURNAL de İngiliz - İtnlyan muahede
Mecmuanın müddetinin iki aydan 

9 sinin imzası mernsimi. Yerlerinizi C\'\'elden aldırınız. Telefon: 41341 w 
üç aya çıkarılması sebebine gelince: 

Yarın ak.tam FRANSIZ Tiyatrosunda Bu cihet, mecmuanın çıkarılmasıntin-

M u• • NIR NURETTl.N O s:~ı·mıı ki teehhürıcrden doğmuş değildir. 
Altıncı sayıda da izah ettiğimiz gihi 

Çok zengin bir program bu zaruret, mecmuayı bugünkü şek-

Biletler tiyatro gitelerinde satılmaktadır. linden daha mütekamil bir tarzda 

9. iŞLETl\lE MÜDÜRLÜG'ÜNDE.~: 

Edirne Büyük Pehlivan Güreşleri, Ehven Ücretli 

TENEZZÜH ATARi 
Mayısın 8 nci pazar günü Sirkeciden Edirneye gidip dönmek üzere 

bir tenezzüh katarı kalkacak ve bu katar için yüzde 80 tenzilatlı gidiş -
dönüş bileti satılacaktır. 

Bu katar Sirkeciden saat 6,10 kalkacak Edirneşehire 13.40 da va~ 
racak ve ayni gün Edirneşehirden 16,55 hareket ederek Sirkeciye gece 
yarısından 25 dakika sonra vasıl olacaktır. Bu katara Sirkeciden maa
.da aşağıda adları yazılı istasyonlardan mevcut ryer nısbetinde yolcu ka
bul edilecektir. Tenezzüh gidiş - dönüş biletleri yalnız işbu tenezzüh ka
tarında muteberdir. Yerler sayılı olduğundan biletler 6 Mayıs tarihin-

den itibaren satılmıya başlanacaktır. (2500) 

Gidiş - dönüş bilet ücretleri 1 ci mevki 2 ci mevki 3 cü mevki 

Sirkeciden Krş. 606 438 283 
Kumkapıdan " 599 433 280 
Yedikuleden " 592 430 276 
Bakır köyden " 

583 422 272 
Y eşilköyden " 

574 416 268 
K. Çekmeceden " 567 410 265 
Hadımköyden " 

513 372 240 
Çatalcadan " 

480 347 225 
Çerkesköyden " 

374 271 177 
Çorludan " 331 240 157 
Muratlıdan " 285 206 136 
L'.) leburgazdan .. 227 164 108 
Alpulludan " 198 143 95 
Uzunköprüden 123 89 61 

çıkarmak lüzumunun hissedilmesin

den tevellüt etmiştir. Kanunusani -

Şubat - Mart 1938 aylanna ait olup 

hazırlnnmnktn olan 7 inci sayının in

tişar sahasına çıktığı zaman, mecmu

anın üç ayda bir defa intişar etmesi 
sebebi daha kolay anlaşılacaktır.,, 

Istanbul 3 üncü icra memurluğun
dan: 

Mahcuz olup satılmasına karar ve

rilen ve 5-12-936 tarihindenberi

dir Liman idaresinin Sarayburnu 5/9 
sayılı saç ambarında bulunan Ams
terdam 8 poliçada kayıtlı 892 kilog
ram sikletinde F. D. M. marka ve 
46000/09 No. h 10 sandık gomalaka 
9-5-938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 ten 16 ya kadar yuka
rıda gösterildiği üzere bulunduğu 

mahalde gümrük vergisi, ardiye üc
reti ve saire resimleri müşteriye ait 
olmak üzere satılacağından talip o
lanların yevmi mezkurda gösteri -
len mahalde hazır bulunmaları ve 
d:ıha fazla mallımat almak istiyen -
ler 937 /1716 say1sile dairemize mü
racaat etmeleri ilan olunur. (7280) 

I 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu Bu 
gece Lüleburgaz halkevinde büyük 
müsamere. Heyet birkaç güne kadar 
Jstanbula dönecektir. 

Kimyevi Harp Sanayii 
Yeni ve Müthiş 
Zehirler Hazırlıyor 

• 

Yeni zehirlerin tecrübelerini yapmak için merkeı:iAlmanyada 
kurulan kimya fabrikalarından biri 

A lmanyada seyahat eden bir 
insan, tecrübeli bir seyyah 

ise Turingia'daki Vaysenfels'den 
geçerken trenin penceresini sım
sıkı kapar. Çünkü duman ve ko
ku yurdu olan merkezi Almanya
ya girdiğini an!Dr. Burada bugü -
nün kimyevi sanayi bütün tecrü
belerini yapmakla ve mahsullerini 
vermekle meşguldür. 

Burasını bir sihirbaz ini saymak 
hiç te mübalfıga sayılmaz. Merke-

ol ' ----· 

rına ve sanayiine iki miıhim istifa
de temin eder. Birincisi tehlikeli 
huduttan uzak bulunmak, ikincisi 
linyit, potas, bakır, tuz ve bunlara 
benzer tabii madenlere yakın bu
lunmak. Her tarafa doğru uzanan 
geniş ve muhteşem yollar, bu sa
hanın kıymetini aynca artınr. Ber 
!inden l\Iünihe, Breslavdan Kolon
yaya ve llaınburgtan Drezden'e u
zanan altı bölümlü cddeler, hep bu
rada, Halle ve Laypzig arasında 

birleşir, bu yüzden Alman sihirba
zının ini. Almanynnın bütün miı -
him kısımlarına bağlıdır. 

Bu da büyük stratejik bir kıy
meti haiz bir keyfiyettir. Bu bem
beyaz beton yollar. geceleyin de 
çok iyi görüldüğünden taarruz e
den tayyareler için çok açık bir 
hedef teşkil ederler. Fakat Al
manlar- bu yolları, ve buradaki en
düstri merkezlerini her hava ta
arruzundan korumak için etrafın
da hava limanlarından müteşekkil 
bir kemer viicude getirmişlerdir. 

Ve bunların çoğu, yeraltı hangar
lan ve diğer teşkilat ile müceh -
hezdirler. 

S on dört yıl içinde buralarda 
yepyeni kimya fabrikaları vü 

cude getirilmiş ve Almanyanın 

Şark ve Garp kısımlarındaki fab -
rikaların çoğu bu tarafa nakledil
miştir. Bilhassa son zamanlarda, 
fabrikaların buraya nakline bü
yük bir ehemmiyet verilmiş ve 

son aylarda birçok geniş tarlalar, 
bu maksadı temin için istimlak e
di imiştir. 

Çiftçilere, ellerinden alınan bu a
razi mukabilinde kafi derece de ta
vizat verildiği için bunlar başka 

yerlerde, daha iyi topraklar elde e
debilmişlerdir. 

Merkezi Almanyada, kimyevi sa
nayi mtitemadiyen ilerlemektedir. 
Ve bu sanayi içinde en ileri gideni 
kimyevi harp sanayiidir. Bunların 

Burada sayısız yeni tecrüebelr ya
pılmıştır. Bunların bir kısmı, ye
ni zehirli gazlerc, bir kısmı dondu
rucu gazlere aittir. Bu dondurucu 
gazlerin vazifesi, insanları ve hay
vanları tamamile felce uğratmak
tır. 

Bütün bu tecrübeler en sıkı bir 
ketumiyet içinde yapılıyor. Her ta
raf. hücum kıtalarının daimi taras
sudu altındadır Bu kısımlarda ça
lışan işçiler, büyük bir dikkat ve 
itina ile seçiliyor. Bunların siyasi 
kanaatleri derinden derine tah
kik olunduktan sonra hususi kurs
lara devam etmelerine müsaade e
diliyor ve her s&bah kendilerine 
bir sürü kaideler okunuyor. Bun -
ların birincisi her birinin hiçbir 
kimseye yaptığı işin mahiyetin -
den bahsetmemesi lazım geldiği -
dir. Yoksa mutbaha ihanet etmiş 
ve ölüm cezasına hak kazanmış o
lur. Bütün işçiler. kendilerini teh
dit eden ce1.adan o derece yılmış
lardır ki, kimse ile görüşmez, hiç
bir toplantıya iştirak etmez olmuş
lardır. Çünkü, şu veya bu şekil
de ağızlarından bir tek sözün kaç
masından ve bunu hayatlarile ö
demelerinden korkarlar. 

Z ehir mutfaklarında çalış
mak, tehlikeli, tehlikeden 

korunmak mümkün olduğu za -
man çalışanların sıhhati bakımın
dan son derece zararlıdır. En son 

f Devamı l O uncuda ı 

RESSAM 

Leopold • Levi Sergisi 
Fındıklıda Güzel sanatler akademisinde açılan sergi, gösterilen rağ

bet dolayısile 6 mayısa kadar açık bulundurulacaktır (2496) 
Dıihuliye yoktur. 

lstanbnl Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Mayısın ilk haftasında Köstenceden 1600 göçmenin hayvan ve eşya

larile beraber bir vapurla Çanakkalenin Ece Abat iskelesine çıkanlmak 
üzere nakline talip olan vapur idarelerinin 10000 liranın yüzde 7,30 te
minatı muvakkatesi olan 750 liraya ait makbuz veya banka mektubu 
ile 2 mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de Galatada Deniz Ticareti müdür 
lüğüne müracaatları ilnn olunur. <2447\ 
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lstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI. 

12,30: Pltıkla Türk musikisi, 12,50: 
Havadis. 13,05: Plfıkla Türk muSıkfsi. 
13,30: Muhtelif plfık neşriyau. 14,00: son 
AKŞAM NEŞRIYA11: 

17,00: İnkıltıp t:ırihi dersi: Untversi
teden naklen: Mahmut Esat Bozkurt. 
18,30: Pliikla dans musikisi. 19,15: Ço
cuklara mns'11: Bayan Nine 19,55: Bor 
sa haberleri. 20.00· Rlfat ve nrkadast::ırı 
tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları. 20.45: Hava raporu. 20.48 Ömer 
Rıza tarafından nrapçn söylev. 21,00: Fa 
sıl Saz Heyeti• lbrnhim ve arkadaşları 
tnrafından. (Saat lıynn) 21.45: Orkes
tra: l - Berllyoz: Bcnvenuto selini u
vertilr. 2 - Scvcrak: La buvııt a müzik· 
3 - Musorski: Larm. 4 - Berje: La fot 
de roz. 22.15: Ajans haberleri. 22,30: 
Plfıkln sololar, opera ve operet parça
ları. 22.50: Son hnbPrler ve ertesi gunün 
programı. 23.00: SON. 

Ankara Rndvosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

12,30: Karışık plak neşriyatı. 12,50: 
PUik: Türk muc;ikisi ve halk şarkıları· 

13.15: Dahili ve hnricl haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18.30: Karışık pltık neşriyatı. 18,50: 
İngilizce ders <Azime İpek) 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Servet Ad
nan ve arkadaşları) 2000: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat. 20,15: Türk musikisi 
ve halk şarkıları. (HalCik Recai ve nr
kadnşları) 21.00: Spor konusması: (Nl
zamcttin Kırşan) 21.15: Stildyo Salon er 
kestrası: l - Hippmnnn: Alt Vicn. 2-
Robert L<>uschner: Der Pröhliche Vaid· 
3 - Side: Strcuzzcl. 4 - Mihaly Er
delyl: Untcr Sterncn KUss'mlch. 5 -
LUling: İndlschc Şuitc. 22.00: Ajans ha
berleri. 22,15: Ynrınkl program. 

HAFİF KONSERLER: 
17.10 Bcrlln kısn dalgası: Hnlk konsc• 

si. (8.15: Devnmı). 13 Bcrlin kısa dalga
sı: Hafif musiki (14.15: Devumı). 13.25 
Bilkreş: PUık konseri (14.30: Devamı). 
17.10 Brntislava: Hafit dans tantazilerl· 
l 7.45 Berlin kısa dalgnsı: Halk musikisi 
(18.50: Devamı). 18 Peşte: Çigan orkes
trası. 19.20 F'rng: Tıınbur klübilniln kon
seri. 19.30 BrUno: Kltıslk plynno musi
kisi. 20 Bllkres: Orkestra konseri· 
(21.05: Konserin devamı) . 20.40 Llıypzil1 
Askeri bando. 21 Viyana: Tarihi marşla.!' 
(Strauss nilcslnln eserlerinden). 21.30 
Uıypzfı:: Balet musikisi. 21.30 Berlln ıtı 

sa dalgası: Karışık program. 22 Berllrı 

kısa dnlgnsı: ElUcnccll akşam programı· 
22 Viynnn: Musikili ve sözlil Viyana satı 
neleri. 22.~Ş Prn_g, Szfmanowskinin mıı· 
zurknlarındnn. 22 25 Ostrnvn~ Bando 
muzlkıı. 22.45 BükrC$! okantadan kon
ser nakli. 23.15: Prng: Pltık konseri· 
23.20 PeŞfe: İfud.to orkcstrası."23.30 LA
ypzig: Gece musiktSl· 

OPERAI AR OPl"Rl~TLER 
"" • ~ _..,. ... .ı cı na 'S' 

ıa~? :R0'tlb°ŞtJ:''t5o~İ;clti'nin "Don Pa • 
quale., opernsı. 21.05 Prag: Dvorak'ıtı 

"Dlchschnldel., isimli opcraS' 
RESİTALLElt: 

11 Bcrlin kısıı dalgası: Brahms'ın şar• 
kılıırındnn (15.15: Piyano konseri). ısJ5 
Brilno: Dvornk'tan üç piyano parçası-
18.30 Berlin kısa dalgası: Brnhms'ın e
serlerinden piy.mo konseri. 19.10 ostrıı• 
va: Şarkı konseri. 19.15 BUkrcş: Çift pi 
yano konseri. 19.30 Peşte: Piyano kotı• 
seri. 19.45 Prns: Saksofon solo (FiclsCb' 
hans, Kalach.) 20.20 Prag: Şarkılar. 20.S 
Bcrlln kısa dalgası: Solist konseri. ge
man. 21.45 BOkreş· Enstrümantal kotl' 
ser. 

Levazım Amirlii!i iı;.nı ....... 

Maslakta Prevantorium için yııP 
lacak elektrik tesisatının pazarlı 
la eksiltmesi 3 mayıs 938 salı giitl 
saat 15 te Tophanede levazım sntıtl 
ma komisyonunda yapılacaktır. J{ 
şif bedeli 1904 lira 95 kuruş ilk tc 
natı 142 lira 87 kuruştur. Keşfi 1 
K. Inşaat şubesinden bedeli muk8 
linde alınır. İsteklilerin kanuni ,,c 
sikalarile beraber belli saatte kortl 
yona gelmeleri. {501) (2440) 

* Maslakta Prevantorium su ibti' 
cmı temin için tesis edilecek nıot' 
pomp ve teferrüatının pazarlıkla cı 
siltmesi 3 Mayıs 938 salı günii 5' 
14,30 da Tophanede levazım aJl'li 
ği satınalma komisyonunda yapıl~ 
caktır. Keşif bedeli 1116 lira il~ I 
minatı 83 lira 70 kuruştur. Kcşf1 r 
K. İnşaat şubesinden bedeli muJ:(~ 
linde alınır. İsteklilerin kanuni ~o 
sikalariyle beraber belli saatte 1' 
misyona gelmeleri. (502) (2441) , .. 

Viyana musiki akademisirıd~ 
diplomalı ve meşhur piyanist. 

ARTöa"BE tala~ 
Piyano Resitalini 

Yarın ııkşam 21 de ~ 

SARAY SINEMAS1NP 
verecektir. Yerler eV'j/::/ 

satılmaktadır. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-<>--
'r AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
leyde temiz, dUrUst, Hmlml olmak, 
karlın gazetesi olmıya çalıımaktır. 

--<>
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, ı Sc>nc 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, l Ay 300 Kr, 

MılleUernrnsı posta ittihadına dahil ol
:rnıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır, Abone bedeli peşindir: Adres değis
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul UAvesi ldzımdır. 

GONON MESELELE~..J 
Sıcak ve Canh 
Bir Cereyan 

• 
'l AN 

Cocuklara 2 .s.>~ 
Sinema Meselesi 
Ve Sinemacılar 

Ç ocuk Esirgeme Kurumu Baş 
kanı Bay Doktor Fuadın, 

çocuklara gösterilecek sinemaların 
mazarratını tahdit maksadile Mec
lise verdiği kanun, epeyce müna
kaşalara sebep oldu. Sinemacılar 
benim geçen gün yazdığım yazıya 
karşılık kendi d~valarını müdafaa 
eden bir cevap gonderdiler. 

i l 
i l 

1 

Yazan: 

Sabiha Zekeriya 
~-. .. 

1 
' 

Zelzele gibi bir felaket bir millet 
İçin bir imtihandır. Hiikiımetimiz bu 
irntihanı iyi geçirdi. Vazi~·eti modern 
bir zihniyetle karşıladı. İlk tedbirle
rini de, yarına ait icraatını da çok 
esaslı tuttu. 

Kendilerini alfıkadar etmesi i
tibarile bu hususta müdafaaya geç
meleri tabiidir. Fakat bir davayı 
müdafaa ederken evvela umumi 
menfaatleri, sonra şahsi menfaatle
ri gözönüne almak tazım. 

Sinemacılar verdikleri bu ce-

Fakat acaba halkımız te!'anüt im
tihanını iyi geçirmiş midir?. Dahili
Ye ı.•ekilimizin Kurultayda dediği gi
bi, hiikumet ve parti tarafından hiç 
bir teşebbüs olmadan her tarafta ia
ne cetvelleri açılmış, halk kendi ken 
dine harekete geçmiştir. Milli felıi
ketin uyandırdığı alaka ve ıstırap u
tnunıidir ve derindir. 

Yalnız ianeye karışanlar ve topla
llan para isteyeceğimiz derecede ol
tnaktan uzaktır. Fakat bunun için ka 
hahatı halkımızda bulmamalı~·ız. 
l)ünyanın her yerindeki tecrübeler 
§Unu göstermiştir ki bir hayir i ine 
karışrna~·ı kalben istemekle onun İ· 
eabını filen ynpmnk arnsında bir me
safe, bir zahmet \'ardır. Telkin ve 
neşriyat kuvvetile bu mesafeyi azalt 
hlak, hu zahmeti göze aldırmak, ha
reket temin etmek lazımdır. Yani 
hir tİt>nri mal gibi, hnyir ve içtimai 
t<'saniit fikri de rcklaınn, propagan-
da, . ., 'ht' ·· h' d' ,, .. ı ıyaç gosteren ır şey ır. 

nnnıeyiz, dikkat ettiniz mi? içti· 
~~i .~·ardıma taalluku olan işlerde en 
lıyuk hassasiyet. küçiik ya,·rularda 

dır. 'Yepyeni Tiirk nes1inde _Jıayret 
edilecek kadar kesif bir içtimai bağ. 
ı.ı.ı-
nıeJ{ ·.-;- ""' "u • ruınr harekete ger 

•çın ~-
n1iiyorı.u. J>ro1ıag11ndaya ihtiynç gör-
k ı -&•• " ' • .. •• > ___ ...... 

a plerirıdcn kopuyor. 

Geçen giin matbnıınııza hes lira i-
81 ne getiren hir vatadaş şu fıkrayı an 
attı· "B' · N · ırı ur adında altı buçuk ya 
~~~da, bir de Jale adlı beş yaşında 
ı ı Yeğcnirn var Bunlar gazetedeki 
Zelzele haberini okuyunca bir kena
~a çekildiler. Kendi aralarında hirta 
ırn knrıırlar ı.•erdiler. Biraz sonra 

oturup k" '"k k 
l'ıld ~çu iıi;rıt parçalarına ay-
)( ız re ınıleri yaptılar. Biri boş bir 
Unıbara d'W . b' de . ' ıgerı ır sepet aldı. Ev 

il kını varsa ayyıldızlı kağıdı iğne 
de Yakasına iJiştiriyorlar, "zelzele-

en evl . k 
bara erı yı ılanlar için" diye kum 
be t Uzatıyorlardı. Üç gün içinde 
l'a~- ır~ toplandı. Bunu işte getirdim. 

•at ıki k .. ··k 
kad uçu yavru hafta sonuna 
ded~rı daha beş lira toplamak azmin 

ır er." 

l<:endi nıuh't• • d b da11 aı· ı ınız e u yolda can-
fıkral akalar jfade eden hadiseler, 
delinı ar varsa bize bildiriniz. Neşre 
kal'd · 10rta Anadoludaki felaketli 

e§ C!'i • 
\>e d rnıze olan alakamız kuru 

ar hir . . . . 
b\allta) d ıane lıstesı şcklınde kai-
le, du ~ ır. l\tisal ve örnek yardımi
llıa)c 3 gularınıızı biri birimize duyur 

Yoliyle 
l'an h l' . sıcak ve canlı bir cere-

a ını a1nıalıdır. 

~D~~p~=========== 
~: 8QfQlclık Kurutuluyor 
ta~dapazarı (TA 
5 lığı k N) - Gökçeören ba 
O bin d~~~tulrnaktadır. Bu sayede 

caktır :a rn arazi kazanılmış ola-
haY\P • urada v k"" l 
itt· an Yet· . e oy erde damızlık 

1haz edil ıştirılrnesi için tedbirler 
llosu 8 ,. 1_ eceği, bir boğa ve aygır de 

~l«ICağı . l a soy enilmektedir. 
eledi 

J\dapz Ye Çahımaları 
llezz··h aarı ('l'AN) 
ba 1 u trenı . - İstanbul te-
ist~ 1Yacağı i :1'1 Yakında işlemiye 
Ya rahauni t~:::: gelecek misafirlerin 
zi~~ 1rnaktad ın Yolunda hazırlıklar 

ıne ır. Park . 
sin \re daha . rnesıresinin tan 
tl'} et Çalışılıy zıyade güzelleştirilme 

e red or. Ayr 
ledi e bir ağ ıca, sokaklara on 
da Ye, Çar"" aç dikilmektedir Be-

Ya"'t ,,. Yerind · 
z· 

11'1lrnışıır. e sıhhi bir hela 

vapta diyorlar ki: 

l - Dünyanın hiçbir tarafın
da çocuk sinemaları yoktur. 

2 - Çocuk sinemaları yapılsa 
hile ha!!ılat getirmez. 

3 - Çocuklar için gösterebile
ceğimiz filmler yoktur. 

4 - Yaş meselesi iyi hesap 
edilmemiştir. · 

5 - Esirgeme Kurumu Anka
racla yaptığı sinemayı yine ço
cuk sineması olarak işletmedi. 
Ortaya koydukları davanın esas 

meseleleri bunlardır. Bu meselele
ri işlerken de şu miilfıhazaları ila
ve ediyorlar: "Şu on beş sene için
de gördüğünüz filmleri gözönüne 
getiriniz. Hiç kötülüğün, fenalığın, 
ahlaksızlığın müki'ıfatlandığını, 
hırsızların ve canilerin cezasız kal-
dığını gördünüz mü?,, 

"Çocuk moralinin, hırzırlık ve 
caniliğin cazip görünen şekilleri 

üstünde kaldığım iddia etmek doğ 
ru olabilir mi?,, 

Bu mülahazal&rdan sonra da: 
"Çocukların göremiycceği film

ler varsa bunun tayin ve tefrikini 
sansiır heyetine bırakmayı, çocuk
ların gircmiyeceklcri filmin ila -
n1 ..... , ~n rn11u:ıf11' /'\01'".o ,..1 ..... - .... 1 .. a::-
teriyorlar. 

B u suallere tek cevap ver -
mek meseleyi daha iyi ay

dınlatır. 

1 - Dünyanın hiçbir tarafında 
çocuk sinemaları, filmleri yoktur, 
iddiası doğru değildir. Avrupayı 
iyi bilmiyorum, maamafih Bulga
ristanda çocuklar muayyeh saat -
lerde sinemaya giderler. Belçikada 
çocukların gitmesi memnu sine -
malar olduğunu da orada yaşayan
lar söylüyorlar. Amerikada umu
mi ve içtimai müesseselerin, klüp
lerin ayn sinemaları vardır. Bu
rada çocuklar kin bilhassa yaptı
rılmış çocuk filmleri gösterilir. 
Birçok sinemaların çocuklara mu-
ayyen saatlerde çocuk filmleri gös
termeleri de birçok devletlerde 
mecburidir. Hususi müesseseler bu 
hususta muhalif oldukları için bun 
lara karşı son derece şümullü bir 
mücadele açılmıştır. Devlet bu hu
susi sinemaları kontrol altına al
mak için sansür heyetleri, kanun
lar çıkarmış olmasına rağmen, bu 
sinemaların kontrolü terbiyecileri, 
dimağ ve ruh doktorlarını tatmin 
edecek mahiyet almadığı için ter
biyeciler, üniversiteler, hususi ce
miyetler, organize faaliyetler ve 
şiddetli propagandalar yaparlar. 

Bunlardan birkaçının ismini bu
raya kaydedebilirim: 

Federal Motion Picture Counsil. 
(Amerikada federal sinema cemi
yeti). Bu cemiyetin merkezi Vaşing 
tondadır. Gayesi, bütün Amerika 
dahilindeki devletlerde sinemaların 

Filmlerdeki korkunç harp sahneleri bile, ek•eriya küçük 
çocukların sinirlerini bozuyor ve ezici teıirlerini 

göıtermekten geri kalmıyor 

1 

1 

filmlerinin köriikörüne yapılıp sa
tılmalarına mi'ım olmıya çalışır. 

Böyle gelişi güzel çocuklara gös
terilen filmlerin çocukların, ru
hiyatı, dimnğı, morali üzerinde yap 
tığı tesirleri ilmi bir etütle izah e
den Byne Funa'nın 9 ciltlik eseri-

cuklarımız) isimli eserinde göster
diği bütün mahzurları izaleye ça
lışır. 

Bundan başka National Motion 
Picture Geague (Milli sinema ce
miyeti) vardır ki, bunun da gayesi 
bütün sinema filmlerini, yapılır -
ken kontrol etmektir. 

A merikada, çocuk sincmalan 
hakkında çıkarılmış kanun-

lar, bunları kontrol eden hükumet 
sansürü yanında hususi sinemalar

la mücadele eden daha birçok mü
esseseler vardır. 1937 de toplanan 
(Social Warkers) içtimai işçiler kon 
feransında hususi eğlence mües

c:aoclcri ve sincmalnr hakkında şu 
kararlar alındı: 

Konferansın, 1937 de neşrettiği 
kitaptan: 

"Ticari eğlence müesseselerh 
kar getiren faaliy~tleri istihdaf eder. 
tiyatro, sinema, dans salonlar, yüzme 
havuzları, profesyonel beysbol, eğ
lence parkları, oyun yerleri ve sa
ire. Bu sahadaki ticari müessesele
rin adedi günden güne artmakta, 
çocukların moral, ruhi ve dimaği 

• 
Nafaka Vermiye Kardeş 

Mecbur 
Bayan Fatma şöyle anlattı: 
- Bir erkek kardeşim var. Çalışı

yor, kazanıyıor. Kendisine, bana da 
bakmasını söyledim. "Sen de çalış" 
dedi. Ve "hen sana on para 
vermem" diye de ilave etti. Bu ne 
hiçim iş?. Anamı:ı bir, babamız bir ... 
Öözeöz kardeşiz. Rakmam, para ver· 
mem de ne demek?. Ben ondan na
faka almasını öyle bir bilirim ki... 

mudur? 
• 

ğa gömülmek hakkını kendinde gör 
dü. Ve sonra imirane bir tavırla: 

- Yalnız rica ederim, iş uzama
sın. Yarın icap eden muameleyi ya
pınız. Tabii muhakeme masrafı ver 
memem için de müzahereti adliye ka 
rarı almayı unutmayınız. 

Kibar miişterimin siizl«.>rini dinle
dikten sonra, tebessiimüınü güç zap
tederek, dedim ki: 

"- Nasıl alacaksınnı?" dedim. O, - Siz hu da\'adan vazgeçiniz. 
devam etti: Çilnkii, Kanunu Medeninin "316" ın 
"- Nasıl mı? Basbayağı. Size ne cı maddesinin ikinci fıkrası : "Erk«.>k 

diye müracaat ediyorum. Ben sizi bu ve kız kardeşler hali refahta hulun
iş için avukat tutuyorum. Halimi gö madıkça kendilerinden nafaka isten 
rüyorsumız. Paraya ihtiyacım oldu- mez" diyor. Kardeşinizin de aldığı 
ğunu da size pe~inen iicr<'ti YCkalet maaşla refahta olduğunu ispat etme
veremiyeceğiınden anlıyacaksınız. O nin imkanı ~·oktur. Eğer kardeşiniz 
ise erkektir. Çalı ıyor. hakikaten refah içinde ol!!a~·dı. size 
"- Kardeşiniz C\'lİ midir? de yardım etmi~·e mecbur olurdu. 
" -Evlidir. Oç te çocuğu var. Halbuki, kardeşiniz aldığı para ile an 

federal bir komisyon vasıtasile 

film çekilmezden evvel kontrolü
nü temin etmektir. Bunun Boston, 
Baffolo, Şikago, Sent Lui ve sair 
yerlerde şubeleri vardır. Bu mües
sese, sinemanın çocuklar üzerin
de yaptığı tesirler hakkında soru
lan suallere cevap verir. Çocukla
rın sinemalara girmesi, ve çocuk
lara gösterilecek filmler meselesi
ni kararlaştıran N eely - Pettengil 
Bili kanununun her devlette kabu
lü için kampany'ler açar. Sinema 

- Kardeşiniz ne iş yapıyor? Ayda cak ailesi ile güç hal ile gecinebilir. 
kaç lira kazanıyor?. Bayan Fatma. kapıdan çıkarken: 

- ~lemurdur. A~·da tamam 33 li- - Siz de ınüt«.>essirsiniz, değil mi, 
ra ile 27 kuruş eline geçer. Vaziyet Bay avukat. Çünkü, bir davanın üc
apaçık. Hakime meseleyi anlatırsa- reti vekaletni kaybediyorsunuz, de-

' nız, tabii lehimde karar v«.>rir. Ta- di. 
bii alınacak nafakanın ~·iizde onunu Artık hu defa tebessümiimü zaptet 
da size zahmetiniz mukabili verece- miye imkan bulamıyarak: 
ğim. - Evet! dedim, ben de müteessi-
Yağh miişterim, mühim bir ücreti I rim. 

•eldilet ''ermiş gibi, maroken kolta- 1nnafl Kemal ELBIR 

inkişaflannda çok kötü ne
ticeler vermektedfrler. Umu-
mi menfaatten mesul müese
seler, belediyeler ve saire bu eğ
lence yerlerinin sıhhi şeraitini 

ve sair ihtiyaçlarını temin eden 
kanunların tatbikine nezaret, e
diyorlar, bu eğlence yerlerine gi -
ren çocukların yaşlarını ve bura
ların kapanma saatlerini kontrol e
diyorlar, fakat bu müesseselerin 
çocuklar üzerindeki kötü tesirleri 
tama mile izale edilmiş değildir. 

Bilhassa sinemalar üzerindeki tak
yidatı artırmak lazım. Şöyle ki: 

1 - Bu ticari müesseselerin ge
rek çocuklara, gerek halka göster
dikleri umumi selameti istihdaf et
miyen filmleri, film yapan ve ihraç 
eden müesseseleri National Board 
of Reviev of motion picture, "Si-
nemaları tetkik eden milli heyet., 
bugüne kadar yaptığı gibi kuvvet
le tenkit etmelidir . 

2 - Hükumet. sansürü tesadüfe 
terkedilen filmleri kontrol altıns 

almıştır. Gösterilecek sinema film
lerinin mahiyetini, sinemalann ka
labalık olmamasını. çocukların ya 
şını kontrolden geçiriyor. Fakat 
bu hususta daha sıkı tedbirler ıa -
zım. 

3 - Sinemalara karşı açılan mu
cadelede Legion of Decency'nin 
tatbik ettiği boykot hareketi en çok 
muvaffak olan usullerdendir. 

4 - Tetkik ve taharri. ve neşri
yata daha fazla ehemmiyet ver -
mek ve bilhassa, Pyne Fund'un si
nema ve gençliğimiz hakkında yaz
dığı eserin neşrine çalışmak.,, 

Bütün bunlar Amerikada çocuk 
filmlerinin kontrolüne, sansüre, 
kanunlara ilave olarak kültü

rel ve içtimai müesseselerin açtığı 
mücadeledir. Amerika, kanunun 
koyduğu mükellefiyetleri az görü
yor, daha şiddetli tedbirler almak 
istiyor. Biz bu mücadeleye henüz 
başlıyoruz. Hem ne lazım, Ameri
kada veya dünyanın hiçbir yerinde 
böyle bir şey yoksa, Türkiyede ya
pılamaz mı? Biz daima başkalarını 
taklitle mi mükellefiz. Kadınların 
asker olması da, ancak bir, iki yer
de vardı, Amerika ve İngiltere ka
bul etmezden evvel biz kabul ettik. 
Faydalı olan şeyler, mutlaka tak
lit malı olarak getirilmez. Sinema
lan kontro1 etmek, çocülflan gelip 
güzel seçilmiş filmlerin kötü te -
sirlerinden kurtarmak ltı.zım mı, 

değil mi? Mesele buradadır. Son
ra Amerikada ve sair yerlerde san
sürün menedip gösteremedikleri 
filmleri bizim piyasalara sevket -
tiklerini de unutmamalı. 

2 - Sinemacılar, çocuk sinema
ları açılsa dahi hasılat yapmaz, 
diyorlar. Mademki müşterilerinin 
yüzde ellisini çocuklar teşkil edi
yor, bu sinemalar neden hasılat 
yapamazmış. Zaten çocuklara ayn 
sinema açılması ve fiyatların azal
tılması gibi bir teklif ortada yok
tur. Saatlerin ayrılması mevzuuba
histir. Cumartesi. pazartesi günle
ri sinemalar saat ikiden dörde ka
dar çocuklara tahsis edilirse, diğer 
müşteriler için de gece yarısına ka
dar vakit kalır. 

Sansür heyetinin filmleri kontro 
lü killi değildir. Amerlkada bu ka
dar takyidat altında da sansür he
yetinin bir terbiyeci, bir ruhiyat 
profesörü ve bir dimağ doktoru, 
bir içtimaiyatçı tarafından teşkil 
edilmesi Iazımdtr. Bugünkü heyet, 
başka gözle filmleri tetkik eder. 

3 - Çocuklar için gösterilecek 
filmler çok vardır. Edebi aşk ro
romanları, tarihi eserler, seyahat 
romanları, terbiyevi, sıhhi filmler, 
müzik terbiyesini artıracak film
ler. Bunlar Amerikada da, Avru
pada da mevcuttur. Sonra bilhassa 
çocuklar için çevrilmiş öğretici 
filmler de vardır. 

4 - Yaş meselesi belki de B. 
Doktor FtJadın kanun teklifinde 
belki ifrat edilmiştir. Bunu mem
leketin seviyesine göre tayin et -
mek lazım. Fakat her halde on 
dörtten aşağı olmamak şartile ve ü
zerinde münakaşa edilebilir. 

5 - Esirgeme kurumunun An
karada yaptığı sınc-mnyı, çocuk si
neması olarak niçin işletmediğı sıı. 
aline cevap vermek. Esirgeme :Ku
rumu Başkanına düşer Bunun!& be 
raber Doktor Fuadın teklifi. sine
malar açmak mahiyetinde değildir. 

Q n beş sene içinde gördüğü -
müz filmlerde fenalığın. 

ahlaksızlığın mükafatlandığını, 
hU"sızların, canilerin cezasız kal -
dığını gördünüz mü? suali, bu si
nemanın çocuklar üzerinde yaptığı 

FIKRA.: 

Mektep ve Dışarısı 
İlk, orta ve yiiksck mekteplerimiz. 

le muhtelif kurslarda okuyan Tiirk 
talebelerinin yekunu ı .ooo.ooou çok
tan aştı. Küçük ı.•ilfiyetlcrimizden 

yalnız birinin merkezinde 4000 tale
be bir kaç sene kinde 17 .000 i bul
muştur. Bu kadar kalabalık icinde 
hastalar, kötii mizaçlar, sinir zaifleri 
ve herşey bulunabilir. Ara sıra en ha 
zin hadiseler de vukubulahilir. Bu
nun ne terbiye sistemi ile, ne mek
tep disiplini ile münasebeti yoktur. 
Sonra şuna teşekkür etmeliyiz ki biz
de bu vakalar, seneler içinde ancak 
bir iki dife sayılacak kadar azdırlar. 

Fakat, kendimiz dahi diişmüş ol
duğumuz bir hata olduğu için, itiraf 
edelim: Bu hadi!'ıeleri teşhir etmek
te ne fayda var? Bilakis çocuk has
sasiyetleri düşünlilecek olursa, bun
ları neşretmek intihar vakalannı 
neşretnıekten daha :zararlıdırlar. Biz 
ötedenberi mektebin gündelik merak 
ve münakaşa çerçevesi içine alınma
sının haklı olarak aleyhinde bulun
duk. 

Bu fıkra ile kendi muhabirlerimiz 
kadar, bizimle hemfikir olduklanna 
şüphe etmediğimiz meslekdaşlan bir 
daha ikaz etmek istedik. Eğer inti
har yazıları intihar hadiselerini ço
ğalttığı sabit olmuşsa, dışandan mek 
tep hadiseleri ile meşgul olmanın, ço 
cuk :zihinlerini nasıl tehlikeli tesir
ler altına alabileceği tasavvur oluna 
bilir. 

l\leşrutiyet senelerinin hazin hatı
raları unutulmamıştır: Gazeteler 
mekteple meşgul oldukları nisbette, 
talebe mektep disiplini ile alakala
rını keserlerdi. Çocuk terbiyesinin 
başı, çocuğu onu terbiye edenlerle 
beraber yalnız bırakmak, taliinin 
sadece mektebine bağlı olduğu kana
atini onda sarsmamaktır. - Fatay 

ERZURUMDA: 

15 Bin Liralık 

Mektep Y cptırdılar 
Erzurum (TAN) - Pazar kazasına 

bağlı Makvcris köyü halkı kendi a
ralarında para toplamışlar, birÇok ka 
dın ve kızlar bilezik, yüzük, küpe gi 
bi .kıymetli zinetlerini vermişler, böy 
lece 15 bin lira değerinde bir mek 
tep inşa etmişlerdir. Mektebin bütün 
malzemesini de temin eylemişlerdir. 
Şimdi bu mektepte 300 çocuk oku
maktadır. 

MALATYADA: 

Faydah Bir Film Gösterildi 
Malatya, (TAN) - Halkevinin te

şebbüsiyle, muhtelif meyvelerin am 
balaj şekillerini öğreten bir film gün 
lerce halka parasız gösterilmiştir. 
Bir meyve diyan olan şehrimiz hal 
kı bundan istifadeyi umuyor. 

ÇATALCADA: 

FelSketzedelere Yardım 
Çatalca (TAN) - Orta Anadolu 

felaketzedelerine yardım için bir ko 
misyon kurulmuştur. Kısa bir zaman 
Cla Çatalcalılardan 259, Büyükçekme 
ceden 98, Hadımköyünden 41 lira 
yardım temin olunmuştur. Köylerde 
iane toplanmaya devam olunuyor. 

ruhi ve dimaği fenalıklann ceva
bını vermiye kafi değildir. Fiil ce
zalansa da, fiil cereyan halinde ço
cuğun gözlerinden geçtiği an, ru
hi temayüllerine göre onda akis
ler bırakır. Çocuk muhakkak su _ 
rette neticesini muhakeme etmez. 

Çocuk moralinin hırsızlık ve ca
niliğin cazip gi5rünen tesirleri al
tında kaldığını ıddia etmek çok 
doğrudur. Bu iddia, bütün terbi _ 
yecilerin, ruhiyatçıların, dinıağ 
doktorlannın, alimlerin iddiasıdır. 
Bu hususta Peny Fund'un meşhur 
eserlerini getirtip okumayı sine _ 
macılara, herkese okutmayı da E
sirgeme Kurumu Başkanına fovsi
ye ederim. Sinemanın, çocuklar 
üzerinde yaptığı menfi tesirler bu 
gün terbiyeciler ve alimler tara
rafından tesbit c."'Clilmiştir. Bu hu
susta yukarda bahsettiğim cemı
yetler vasıtasile büttin bu kitaplar 
ve mücadele şekillerini getirtmek 
mümkündür. 

Sinemacılığın inkişafını biz de 
isteriz. Fakat umumi menfaatlerle 
hususi menfaatleri telif ederk en. 
her şeyden evvel bir çocuklar ve 
memleket meselesi mevzuubahis 
olduğunu düşünmeliyiz. 
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1 Galataaaray • Befi.kta1 maçından bir görünüş. 2 - Dünkü güreşlere iştirak eden pehlivanlar biraraJa 

DUNKU GURESLER 
Tekirdağh, Rakibi 
Negrini Mağlilp Etti 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 
Dün Taksim stadı yine kalabalıktL 

Başpehlivanlanmızla boy ölçüşmiye 
gelen ecnebi güreşçileri görmek me
rakının halkı hayli sardığı, müsaba
kalardan evvelki heyecandan belli <>-
1 uyordu. 

kayıyor, tehlikeli saniyeleri büyük 
bir sükıinetle atlatıyordu. 

Güreşin ilk on beş dakikası bu min 
valde geçti. 

İkinci on beş dakikada Ali bir par
ça yoruldu. İdmanının tam kıvamın
da olmadığı hissediliyordu. Maama
fih, büyük bir gayretle bu ikinci on 
beş dakikanın sonlanna doğru açıl
dı. Biribiri üstüne hamleler yapar
ken ikinci devre bitti. 

Üçüncii on beş dakikada iki peh
lvan da eski süratlerini muhafaza e
demiyecek kadar nefeslendiler. Fa
kat güreş yine heyeti umumiyesi iti
barile çabuk denecek derecede hare

V"'" 
1 

yendiği laveçli Negrin 
Tekirdağlının 18 dakikada 

Futbol: 

Galatasaray Dün 
Beşiktaşı 2 - 1 
Mağlfıbetti 

Alh Klüp Muhteliti de 
Güneşe 2 : O Galip Geldi 

Dün Milli Küme maçlarına Şeref 

Stadında devam edHdi. Ve Güneş ile 
altı klüp muhteliti, Beşiktaş ile Gala 
tasaray karşılaşt1lar. Dört bini aşan 
bir seyirci önünde yapılan bu maç
larda sahaya B takımı kadrosundan 
aldığı oyuncularla çıkan Güneşliler 
muhtelite 2 - O mağlüp oldular. Te
miz bir oyun çıkaran Galatasaraylı
lar ise Beşiktaşa 2 - 1 galip geldi
ler. 

Günün ilk maçı saat 14,30 da Gü
neş ile Muhtelit arasında yapıldı. 
Güneş takımı, Cihat, Reşat, Faruk 
Rıza, Ömer, Salahattin, Murat. Me
lih ve Rebüden mahrum olarak bulu 
nuyordu. 

Amerikalı Şerman ile tutuşan Ka
ra Ali kırk beş dakikada hasmının 
sırtını yere getirmiye muvaffak ola
madı. Doğrusunu söylemek lazrmsa, 
dün Kara Aliye çıkan Amerikalı, Hü
seyinin yendiği İsveçliden daha us
ta ve öaha genç bir güreşçi idi. Ka
ra Aliden yirmi kilo eksik olmasına 
rağmen ilk on beş dakikayı ekseriya 
taarruzda geçirdi. Üstte, altta çalış
maları mükemmeldi. En tehlikeli o
yunları inanılmıyacak bir süratle kar 
~laması da birinci sınıf güreşçiliğini 
isbat edecek kadar yüksekti. Hacı

yatmaz gibi, yere düşmesile ayağa 

fırlaması bir ola!l Amerikalının cüs
sesi on kilo daha ağır olsaydı, bizim 
pehlivanları epey terletecek bir ra
kip olarak karşımıza dikilebilirdi. 

ketli idi. Son düdük çalındığı vakit, '"'[-------------
iki rakipten birinin sut.~ yere. .ıelıne- A+lo4-i7 rn , 
mişti. Bu suretle berabere kaldılar. 4 

Oyuna Muhtelitin hücumiyle baş~ 
landı. İlk dakikada Güneş aleyhine 
favül oldu. Fakat bundan istifade e-

Tekirdağlı Hüseyinin tutuştuğu İs
veçli de başpehlivandan okkaca ha
fifti. Dayanılmaz kuvvetine bir de 
kilo farkını bindiren Tekirdağlı ol
dukça geçkin İsveçliyi ilk dakikada 
yere serdi. Hakem heyeti o ilk tuşun 
üç saniye devam ettiğini kabul et
mediğinden, tekrar tutuştular. İkinci 
seferinde on sekiz dakikada rakibini 
ezerek hakhyan Tekirdağlı pazısmın 
hakkı ile bir galibiyet kazanmış ol
du. 

Kara J\li - Şerman 

Tekirdağlı - Negrin gürefi 

Bu güreş Kara Alininki gibi on be
şer dakikalık üç devre üstüne tertip 
edilmişti. İsveçli başpehlivanın diri
liği karşısında çok geçkin bir güreş
çi hissini veriyordu. Kiloca Ameri
kalıdan bir parça ağır olan İsveçlinin 
ilk hamlelerde maksadı ve kullan
~ak istediği güreş tabiyesi belli ol
du. Müdafaa ile vakit geçirerek ye
nilmekten kurtuluşu cana minnet bi
liyordu. 

Fakat, Hüseyin işini çabuk bi
tirmek üzere gayet emin hamlelere 
başladı ve üçüncü dakikada ayaktan 
toparlıyarak İsveçliyi yere vurdu. Üs 
tüne çullanarak sırtını yere getirdi. 

Minder hakemi, üç saniye geçtiği
ne hükmederek düdüğünü çaldı. Hü
seyin de oyununu gevşetti ve rakibi
ni altından bıraktı. Tam o sırada ha-

İlk güreşi Bursalı Ömerle Edirneli kem heyeti minder hakemini çağıra
Süleyman yaptılar. Bursalı kazandı. rak, üç saniye geçmediğini, güreşe 
İkinci güreşte Adapazarlı Servet, A- tekrar başlamak lazım olduğunu bil
rabacı Mehmedi yendi. dirdi. Hakem babayiğitçe bu karan 

Üçüncü güreşte Kara Ali ile A- kabul ederek tekrar başladı. 
merikalı Şerman çıktılar. Daha bida- Birinci on beş dakikayı hep kaçak 
yettc, pehlivanlar seyircilere takdim ve müdafaada güreşerek geçiren İs
edilirken, Amerikalının bizimkiler - veçli istirahatte çok yorgun görünü
den on santinı daha kısa ve on beşlyordu. 
kilo daha hafif o]duğunu farketmiş-1 İkinci devrenin üçüncü dakikasın
tik. Nitekim kilolar ilan edilirken a- da Hüseyin İsveçliyi eze eze, bağırta 
radaki sıklet farkının on sekiz kilo bağırta bacak burgusile yavaş yavaş 
kadar Kara Alinin lehine olduğunu çevirdi. 
anladık. Amerikalı vakıa ufarak, hat Müsabakaların sonunda, güreşle -
ta çok ufarak kalıyordu. Fakat göz- rin intikam karşılaşmalarını Bursada 
!erindeki mana, vücudünün tenasü- ve Ankarada yapacaklan ilan olun
bünü çok tetik bir insan olduğunu u- du. 

-U'C&&111;.U&1'1;..& • .._._,., ____ ••-• &-.-.-.. ""'."- .._. ....... 

Dün Kollejde 
Yapı~an . 
Müsabakalar 
Dün sabah saat dokuz buçukta Be

bekte Kolej sahasında İstanbul At
letizm Bayramı seçme müsabakaları 
yapıldı. Bu müsabakalara hersene ol 
duğu gibi (250) den fazla atlet işti

rak etti. 
Gelecek hafta yapılacak final mü

sabakalara şu atletler seçildi: 
ı 00 Metre: Nazmi, Kazım, İrfan, 

Baloğlu, Sivan. 
200 Metre: İrfan, Mehmet, Baloğ-

lu, Kamran. 
400 Metre: 

Galip. 
Cemal, Zare, Firuzan, 

800 Metre: Recep, Ahmet. Meh
met, Besim, La.zar, Suat, Eli, Psoma 
ki, Kazım, Hakkı, Bürhan. 

1500 Metre: Recep, İbrahim, Mu
zaffer, Plimiridis,. Artan, Manisa, 
Necmi Hilmi, Hakkı, Nuri, Cezmi. 

110 Metre Manialı: Yavru, Vasfi, 
Hrisafopulos, Nazmi. 

Gülle Atma: Şerif, Çubukyan, Un 
gara, Sabahattin, Yalçın, Sokrat, İr
fan, Veysi. 

Disk Atma: Ongan, Balcis, Yorgi
yadis, Sabahattin. Yavru, Sava. 

Cirit Atma: Melih, Şerü, Karaca, 
Balcı, Stepan, Hırtatos. 

iki tarafın bozuk oynadıkları gözü
küyordu. Zevksiz bir şekilde devam 
eden oyunun ilk devresi O - O bera
bere neticelendi. 

İkinci devreye Muhtelit takımda 
ufak bir değişiklik yaparak çıktı. Ke
mal santrhafa geçmiş Hayri sağ haja 
alınmıştı. 

Oyun baş1ama5iyle beraber hücu
ma geçen Güneşliler 3 üncü dakika
da bir penaltı kazandılarsa da N ec
det yavaş bir vuruşla kalecinin elle
rine attı. Vaziyetin tehlikeye girdi
ğini gören muhtelit oyuncuları bü
tün enerjileriin sarlederek oynamı

ya ve oyun üzerinde bir hakimiyet 
kurmıya muvaffak oldular. Oyun, 
2 - O Güneşin mağllıbiyetiyle niha
yetlendi. 
Galatasaray - Beşiktaş: 

Günün ikinci ve mühim macı Be
şiktaş ile Galatasaray arasında ya
pıldı. Dört buçukta evvela Galatasa
ray biraz sonra Beşiktaşlılar sahada 
göründüler. 

Günlerdenberi spor mehafilinde 
büyük bir dedikodu halinde devam 
eden ve klüplerinden istifa ettikle
rine dair deveran eden şayialara rağ 
men Beşiktaşlıların tam kadrolarile 
sahada görünmeleri taraftarlar ara
sında büyük bir sevinç uyandırmış
tı. Takımlar dizildikleri zaman Be
şiktaşın tam kadrosuyle ve şu şekil
de oynadığ1m gördük. 

Yüksek Atlama: Polyos, Arar, Lo
renzo, Hrisofolupos, Egel, Azmani
dis. 

Mehmet Ali - Hüsnü, Nuri - Ri
fat, Feyzi. Faruk - Hayati, Muzaf
fer. Hakkı, Şeref, Eşref. 

zaktan belli ediyordu.. Dün güreşmiyen Mülayim pehli-
Uzun Atlama: Atala, Stepan, Nev 

zat, Sivan. Kerimoğlu, Saris. 

Buna mukabil cezası biten Lutfi
yi ve çoktanberi sahada görmediği
miz Şefiki kadrosuna alan Galatasa
raylılar şu şekilde dizildiler. 

Güreş başlar başlamaz, Kara Ali, vanın Bursaya ve Ankaraya gideceği 

tek paçadalmak istedi. Amerikalı sa

niyesinde karşı koyarak fırladı. On-

dan sonra Amerikalı kendinden ağır 
hasmının kilo farkını güreş tarzile 
yedirebilmek üzere ekseri vücudünü 
Aliye taşıtacak şekilde bir güreş aç
tı. 

Her hamlede, rakibinin her teşeb
büsünde fevkalade çevik hareketler
le hemen mukabele ediyordu. Islak 
bir sabun kalıbı gibi elden avuçtan 

söyleniyor. 

Bisiklet : 

Dünkü Müsabakaların 

Neticeleri 
İstanbul bisiklet ajanlığı tarafm

dan tertip edilen seri bisiklet yarış
larının altıncısı Mecidiyeköyü ile 

Üç Adım Atlama: Arar, Polyos, A
rü, Halit, Pelitas. Saris. 

Sırık Atlama: Haydar, Sudi, Mü
nir, Halit, Şerif. 

Kefeliköy arasında yapıldı. 
75 kilometrelik bu yarışı Süleyma

niye klübünden Haraliımbo 2 saat 3 
dakikada katederek birinci, Süleyma 
niyetlen Agop ikinci, Fenerbahçeden 
Haygazar üçüncü oldular. 

Sacit, Lutfi. Salim, Musa, Musta
fa. Suavi - Necdet, Şefik, Mehmet, 
Haşim, Bülent. 

Adnan Bonk'un hakemliği altında 
başlanan oyunda ilk akın Beşiktaş

lılar tarafından yaplldı. Seri bir şe
kilde başlıyan oyunun ilk üç dakika 
sında her iki kale muhtelif varatalar 
atlattılar. Hakkının yarma tesebbiis
leri Salim tarafından durduruluyor, 

(Devamı 10 uncuda) 

D ikkatimi uzun zamandanbe
ri manyatizmaya hasretmiş 

bulunuyorum. Manyatizmaya ait, 
eski yeni ne varsa hepsini tetkik 
ettim. 

Gizli ilimlerin mukaddes diyarı 
olan Hindistanda, bilhassa Bena
res'te öyle fakirler gördüm ki, mü
zikhol sahnelerinde gösterdikleri 
hünerlerle herkese parmak ısırttı
lar. Allahabatta bir fakirin elini 
uzatır uzatmaz, bir elektrik lam
basını söndürdüğünü ve birinin de 
kendini bir incir ağacına ayakların 
dan bağlıyarak beş altı ay asılı 

kaldığnı seyrettim. 

B ir ak~m. Kalkıitada yerle-
şen Kolonel Repington i

simli bir İngiliz arkadaşım beni 
davet etmişti. Kolonel, otuz sene
dir Hindistanda bulunduğu için 
Hindistanın her tarafını cebinin içi 
gibi biliyordu. Bengali, Madras, 
Gürkali, Ordu lisanlarının hepsine 
vakıftı ve Metapşişik hadiselerin 
beni ne kadar alakadar ettiğini bi
liyordu. O akşam Kolonelin dostu 
Harold Watnus'un şehir Civarında
ki villasına gittik. 

Bu zat eski müstemleke nazır
larından biri idi. Bize bir (!:<>Ş gel
diniz) viskisi iliram ettikten sonra, 
salonda küçük bir vitrin içinde bu 
lunan kıymetli kolleksiyonlarını 
gösterdi: 

Biraz sonra mevzu istediğimiz ta 
rafa geldi; evsahibi: 

- .ucıı U't: ..a..:>p.LI. \.&~.auc:uu.u .1..a.ııt1..&.C1.-

retli bir delisiyim, dedi, o kadar ki 
bu iş için ders alarak kendimi ta
mamen buna verdim. 

- İpnotizma dersleri mi?. 
- Evet, bu işte salahiyetli bir 

Hintli hoca tuttum. Meşhur profe
sör Krişnasvarru tanır mısınız?. 

- Hayır. 

Kolonel: 
- Ben de tanımıyorum, dedi ve 

viski bardağından birkaç yudum al 
dı ve sözüne devam etti: 

- İtiraf ederim ki golf oyunun
da topu on sekizinci deliğe yolla
mayı, ihtiyar Matmazellerle masa 
döndürmeye tercih ederim. 

Mister Watnus'a, çalışmalarının 
neticesini bize gösterirse memnun 
olacağımızı anlattık. 

B iraz sonra, Mister Watnus-
un meşhur profesörü kapı

da göründü. Gizli ilimlerin bu meş 
hur alimi kırk yaşlarında görünen 
yakışıklı bir Hintli idi. Siyah göz
leri, parlak saçları, kuvvetli adale
leri ile ingilizceyi gayet iyi konu
şan bir Hintli. 

Profesörle konuşurken, kendisi
ni büyük bir alakayla dinliyor
dum. O şöyle anlatıyordu: 

- Dünyada herkes manyatizma 
kuvvetine malik bulunuyor. Ba
zılarımız, buna ehemmiyet verme
diğimiz için istidatsız gözüküyo
ruz. Hepimiz, kuvvetli bir iradey 
le, azimle ve biraz gayret sarfede
rek birçok süjeler üzerinde tesir 
yapabiliriz. Mesela siz, Kolonel sa 
hip, siz, şimdi kullanılmıyan bir 
radyo merkezi gibisiniz. Muattal 
bıraktığınız bu merkez, mevceleri
ni lazım gelen istikamette gönde
remiyor. Çünkü siz bu kuvveti is
tismar etmek istemiyorsunuz. 

- Bırakınız Krişmasvami, diye 
kolonel gülerek cevap verdi, öm
rümde hiç kimseyi tesirim al tında 
tutmak merakına düşmedim. Ka
rım beni bir maden mühendisile 
aldattığı vakit onu bile teshir ede 
memiş olduğumu anlamıştım. Şim 

di siz bunu bırakınız da talebeni
zin imtihanına geçiniz. 
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Hintli gülümsiyerek eğildi. 

- Hakkınız var kolonel sa 
Talebemle ütihar ediyorum. İ 
dadı ihmal edilecek gibi değil 

Öte taraf tan Mister Watnus, 
rübeye başlamak için sabırs · 
gösteriyordu. 

- Evvela ipnotizmadaki ka 
yetimi göstermeliyim. 

- Evet amma, bunun için 
süjeye ihtiyacımız var. 

Hintli bize doğru döndü: 

- Baylar, ruhiyat mekteb 
bir talebesini beraber getird · 
bu vazifeyi memnuniyetle ka 
edecektir. Mister W atnus, siz 
hususta bir mahzur görüyor m 
nuz?. 

Ben Hintlinin bu teklüinde 
aykırılık bulamadım. Ruhiyat 
sörünün hüsnü niyetinden şii 

ye hakkımız yoktu. Fakat Kol 
atıldı. 

- Buna ne lüzum var ca 
Watnus hizmetçilerinizden b. 
çağırsanıza .. 

Evsahibi (olmaz) der gibi ba 
salladı: 

- Bunu düşünmemiş deği 

Fakat bu adamlar senelerden 
benim muhitimde yaşadıkla 

göre esasen tesirinı altında b 
makta olmalarır.dan sakınırım. 
rimce tecrübenin esaslı olabil 
için bir yabancı lA?nnıiır. 

Kolonel: 

JtQKtaf:eR~ÇellVJPı öÇa'ğ;;~~'iı~"" 
diye alay etti. 

Kısa bir sükuttan sonra prof 
Krişnasvam ayağa kalktı: 

- Baylar, bir fikrim var. Mo 
Watnus, Gric Esterw oteline t 
fon etsinler. Kapıcı buraya bir 
mobil göndersin, otomobilin 
ründen istifade ederizb. On ru 
lik bir bahşiş neyi mümkün 
maz ki.." 

Hintli profesörün teklüi 
kemmeldi. Ve on dakika sonr 
tomobil gelmişti. 

Ş oför Hintli ile Avrupalı 
sında melez tiplerden b · 

di. Açıkgöz birine benziyordu. 
Krişnasvam kendisine Bengal 
sanile meseleyi anlattı. Şoför s 
nenleri dinledikten sonra: 

- Emirlerinizin hepsini k 
ediyorum .. dedi ... Yalnız bir ş 
Bahşişimi peşin isterim. Uyu 
tan sonra unutmam ihtimali 
dır. 

İstek yerinde idi. M. Watu 
före on rüpi verdi ve tecrübe 
ladı ... 

Evsahibi süjeyi alçak bir s 
ye üstüne oturtmuştu. Kendi 
daha yüksekçe sandalyeye ot 

Kolonel sağda ben solda y 
mış bulunuyorduk. Profesör 
aşvam sanki bu tecrübe ile h 
lakası yokmuş gibi salonun 
relerinden birinin önünde d 
bakıyordu. 

Ortalıkta hakim olan sükun 
yecan verici bir mahiyet a 

Mösyö Watnus manyetik te 

rma başlamış. süjesine dik v 

vctli nazarlarla bakıyordu. 

Bu hal on dakika devam 
Ben Mösyö W atnusun manya 
cılığından ve onun biraz evve 
hedilen kuvvetinden şüphel 
ye başlamıştım. başını: 

- Göreceksiniz. bu aptalla 
şey yapamıyacaklar der gibi 
za ile sallıyan kolonele bak 
dum. 

(Sonu Ya 
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KADIN VE MODA 
Kadına 
Faydalı 
Bilgiler 
Yemeklere limon koyup ta bera -

her pişirirken limonun yemekle be
raber uzun zaman kaynamamasına 
dikkat ediniz. Uzun zaman kaynıyan 
limon yemeğe acılık verir. Sarını -
saklı yemeklerde de sarmısağı yeme
ğin ineceğine yakın koymak daha 
doğru olur. 

• Et, balık ve tavuk pişirirken veya 
hut bunların sularını çıkarırken so
ğan, ve havuçla beraber maydanoz 
kökü ile kereviz yaprağı koymayı ih 
rnal etmeyiniz. Bunlar et veya ta
\1\ık suyunuza lezzet ve güzel bir ko
ku verirler. 

• Balık pişirirken daima tencere -
bin kapağını açık bırakınız. Balığın 
Piştiği gözlerinin beyazlanması ile an 
laşılır. 

• Zeytininizi terbiye edip daha lez -
letıe yemek için iyice yıkayıp bir 
kat zeytin bir kat karabiber, kekik 
~ halka, halka kesilmiş limonla sı
ralayıp üzerine çıkıncaya kadar zey
tin yağla bir kavanoza bastınp bir 
iki gün dinlendirdikten sonra yeyi -
hiz. 

• Çok cazip bir saç tuvaleti 
Zeytin yağlı yemekleri pişirirken 

Çok defa yağ miktannı tayin etmesi 
kolay değildir. Yemek ya fazla ağır 
"'eya yavan olur. Bunun basit bir öl
~sil vardır. Bir tencere dolusu pişe
C:ek yemeğe tencere kapağının etra
fındaki ilk boğmakla ölçerek. Bir öl
çü Yağ koymalıdır. Bu ölçü yalnız ba
kır tencerelerle yapılabilir. 

·saç Güzelliginin 
Muhafazası için 
Neler YapmGh? 

, 

Ne Yemek 
Yapsam? 

l'ırmurta dolman 1 

=::::::::::::::-----.--------
Altı yumurta. yarım kllo kıy· 
ma, tuz. biber kimyon, ekmek 1 
içi Vejetalfn. 

'Yarım kilo kıymanın içerisine bir 'ı 
Yumurta, tuz, biber ve kimyon ko-
Yu.? iyice yuğurduktan sonra bir 
~Uddct dinlendiriniz. Bu müddet J 
c.arfınd 

a beş kyurnurtayı katı haşla- 1 
Yıf nız. Haşlanan yumurtaların etra- ı 
ına Yoğ 

&ibi rulan kıymayı dolma yapar 

1 
zıa b.ı>arınız. Her yumurtanın etrafı-
l'llnı ır santim kalınlığında kıyma sa-
bt alıdır. Böylece hazırlanan yu-ı 
k Urtalan kızgın vejetalin yağında . 
e:rtı~ üzerine domates pestili ve 1 
thn lrnış Trabzon yağından yapaca-ı 
lat~z salçayı döküp yanın.a yeşil sa-
l>ıı:ı Ve kırmızı turpta garnitür ya- .

1 
Sofl"ua g t• b'l" . . ,,,. -., e ırc ı ırsınız. 

C\.ef QJ • ··ı . 1 

~ 
Blrktıo kefal batıöı, yarım : 
fincan zeytlnya6ı, bir kere· I \ 
Vh::, bir patates, üç bOyUk bat 
•o(ian, bir havuç. bir baf ur· 

1 
rnıa11k. karabiber, tuz Mayda· 
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13 l noz k6kO ve yapra6ı, llmon. 
a ıkla 

kuıakı rı alırken pulları parlak ve 
dir. :a a'tı kırmızı olanlannı seçmeli
l'lnda: ığın tazeliği pul ve kulakla-

Tazın pltıj gazlnolnrında mayo üzerine 
giyilebilecek eteği plili belden kemerli, ön
den düğmeli, iki cepli ve kısa kollu çiçek
li keten ve pikeden yapılabilecek zarıf bir 

a anlaşılır. 
alıkiurı · · · di · i 

plOj kıyafeti. 

lı:atıdıktnn ıyıce ayıklayıp, pullarını nattıktan sonra ın rın z. 
'.ruk Ve b ve yıkadıktan sonra kuy- Tencere ılınıncıya kadar kapağı 
koyunuz anarını kesmeden tencereye kapalı olarak bir müddet din
teleri z · ~erine tuz biber ve seb- lendirip tabaklara boşaltıp serin bir 
kndar' sue~:!nYağını, üzerin~ çıkacak yerde donuncıya kadar.~inlen~iriniz. 
l'i b uve edi b 1 - Bu suretle pişen kefal Jole halıne ge-eyuzıa~ P a ıklann gozle-
~k olarak c~~· kadar tecerenin ağzı lir. 
d Zleı-ı beyazla if ateşte kaynatınız. Sofraya getirirken tabakların üs-

<lnoz Yapr Şinca sannısak, may- tüne zeytin, salata ve turşul~rdan ya 
~iş lirnon u8~1 

Ve halka, halka kesil- pılan garnitürleri koymak ıştahınızı 
ave Cd' 

ıp bir taşım kay- daha ziyade açacaktır. 

Saçların parlaklık ve güzellikleri
ni muhafaza etmeleri şüphesiz ki 

bütün çehreyi daha cazip ve daha 

taze gösterir. Her kadının emeli de 
güzel ve genç olmaktır. Buna rağ

men ekseriya bu arzular sadece bir 

arzu mahiyetinde kalır. lhtiyarların 

bütün ümitleri genç kalmak olduğu 

halde çok defa ihtiyarladıklannın 

farkına pek geç varırlar ve ekseri -

ya iş işten geçtikten sonra tedbir al-
mıya kalkarlar. Gençler de ya genç-

liğin pervasızlığından veya kendile

rinden fazla emin olduklarından 

genç ve güzel kalma tedbirlerini ih

mal ederler. 

Bütün güzel ve genç kalma tedbir

leri gibi saçları muhafaza etmek için 

de gençlikte başlamalıdır. Yazın de

niz suyu ve güneşten solacak ve sert 

leşecek olan saçlarınız son derece ih

timama muhtaçtırlar. Denize girme

den saçları hafif yağlamak, onları 

güneşin tesirlerinden korur. Saçları 
yağlamak için zeytin veya badem 

yağı kullanmalıdır. Denizden çıkın· 
ca saçları yumuşak ve kireçsiz sa • 
bunla tatlı su ile yıkamalı ve iyice 

çalkalamalıdır. Saçları yıkayınca iyi

ce kurulamayı ihmal etmemelidir. 

Saçlarda kepeğin önüne geçmek 

için yıkamadan evvel yağlamak ka

dar yıkadıktan sonra sabunun tesi -

rini kesmek için sirke veya limonlu 
su ile çalkalamahdır. 

Saçlarınızı tanzim ederken bilme
diğiniz losyonları kullanacağınıza 

daima onları · limonla yatırmayı 

tercih ediniz. Yarım bardak suya bi

raz limon sıkıp bir iki damla da ba

dem yağı damlatıp bu mahIUtla saç

larınızı ıslatırsanız hem onları ko -

!ayca tanzim eder hem de beslersi-
niz. 

Saçlarınız uzunsa kırılmamaları 

için firketelerinizin paslanmaması • 
na dikkat ediniz.· Saçları sık yıka -
mak ve kesmek onların çabuk uza
masına yardım eder. 

Gece yatmazdan evvel saçlarını -
zı tarayıp, fırçalayıp örmek saçları 
muhafaza eder. 

Şu Garip Dünyada: aıa 
•·· 

Çingeneler 
ihtilal 

. Hazırlamıs 
' Haber verildiğine göre, çin_gene -

ler kralları Janüz'ü milli varlığa 
iha~etle itham etmişler ve krala bü 
yük bir ihtilal hazırlamışlardır. Po
lonyadaki muhtelif çingene kabile -
ferinden on bin kişilik bir grup kra
la khrşı mühim bir ültimatom kale
me almışlardır. Bu ültimatom, git -
tikçe diktatörlük emellerine düşen 
kraldan, verdiği bazı emirleri geri 
almasını istemektedir. 

Çingenelerin bu isyanına kralın 

çingeleri falcılıktan menetmek iste

mesi sebep olmuştur. Bu arada kra

lın hırsızlıkları menetmek, kadınla

rın saç örgülerini kestirmek yolun -
daki emirleri de memnuniyetsizlik 

uyandırmaktan geri kalmamıştır. 
Kralın kanaatine göre, çingeneler 

sadece, hasır iskemle tamir etmek 
ve iskara, maşa yapmak suretile pek 
ala geçinebilirler. Bundan başka fal 
cılık ve hırsızlık yapmalarına lü -
zum yoktur. Çingeneler ise, iskara, 
maşa yapmanın kralın eski sanati 
olduğu için bunlara müsaade ettiği
ni ve eğer bunları da menetseydi, 
krallıktan atıldıktan sonra kendisi -
nin de aç kalacağını söylemektedir
ler. 

Kral. ihtilale karşı tedbir almakla 
meşguldür. 

'1-

400 Ytıftnda kaplumbağa 
Dünyanın en yaşlı hayvanı Çinde 

Vangpo nehrinde bulunmuştur. Bir 
kapmulbağa olan bu hayvanın ka -
buğundaki bir yazıya göre hayvan 
1580 tarihinde bir budist papaz ta
rafından bulunmuş ve serbest bıra
kılmıştır. Bu hesapça kaplumbağa 

;tşağı yukarı dört yüz yaşındadır. 
En çok yaşamak rekoru zaten, 

şimdiye kndar da kaplumbağalarda 
idi ve en ihtiyar kaplumbağa da Lon 
drada hayvanat bahçesinde bulun
maktadır. Bu kaplumbağa Hint de -
nizindeki bir adada doğUp büyümüş 
ve 1737 de bir meraklı tarafından 

Londra hayvanat bahçesine getiril
mişti. Bu kaplumbağanın 300 yaşın
da olduğu söyleniyordu. Fakat ye -
ni bulunan bu kaplumbağa, rekoru 
hemcinsinden almış bulunuyor. 

JI. 
En çabuk büyü~n ağaç 

En çabuk büyüyen nebat, Seylan 
adasında bulunan Bambuk kamışı

dır. Bu kamış, her 24 saatte 57 san
timetre büyüyormuş. Bambuk ka
mışı, şeker istihsali sanayiinde kul
lanılmaktadır. 

KAZALARA KARŞI ~ 
I 

. 

Bugünkü Seyrüsefer 
Talimatnamesinin 
Aksak Tarafları 
~~ , y AZAN: l"'~:ı "'' 
~ Şoför, Avukat Kenan Oner ~ 
~,,."'""""' ,,. "'~ ~.) 

D aha evvel de arzettiğim veç
hile guya elimizde bir sey

rüsefer talimatnamesi vardır. La
kin bu tedvin olunmaz. Bütün Ba

bıali caddesini altüst etseniz bir ta
ne olsun ele geçirerek içinde ne 
olduğunu öğrenemezsiniz. Emni -

yet Altıncı şubesinde yüzlerce şo
för vesikası, sıhhat ve muayene 

cüzdanları, kırmızı renkli mukav
vadan karneler ve bir sürü numa
ra plakları vardır. Bunları zorla 

size verdikleri halde bedelinin bir
kaç mislini vererek cebren al
mak isteseniz bu talimatnameden 
bir tek bulamazsınız. 

Bu içinde ne olduğu bir türlü 
anlaşılmıyan talimatname hiçbir 
merasime tabi kalmadan her gün 
değişir: Bir gün bir SC!kaktan geç

mek memnu, ertesi gün mübah
tır, bir gün hanlar ve dükkanlar 
önünde sıralanmak caiz iken bir 
gün sonra nefes alacak kadar da 

duramazsınız. Yan sokaklara gir
seniz kriko takıp 18stiğinizin 

değil, tekerleklerinizin aşırılması 
adeta muhakkaktır. 

Bu talimatnamede nakil vasıta
larının harekatı takyit edilmek is
tenildiği halde tabii bir motör o
lan insanların kazada müşterek o-
lan hareketlerine müdahaleye lü

zum bile görülmemiştir. Herkes na 
zarında otomobillerin halka çarp
ması mümkün, fakat halkın bun
lara çarpması muhali9ir. 

Filhakika Köprüm.in baş ve or
tasında yere mıhlanmıf ve az za
man sonra hava ve yağmurdan ka-

rararak taş rengini almış çiviler, 
bazı noktalarda (sağdan git, toplu 
ve çabuk git!) gibi levhalar dikil
miş, yol ağızlarından ufak bir kıs
mına beton tümsekler yapılarak 
üzerine işaret memurları ko-
nulmuş, Beyoğlundaki t.em-
vay durak yerlerinin birkaçı

na mezar taşı gibi bir şey dikilmiş
tir. Fakat bu levhalar dağılan teh

like ve izdihamı bir yere topla -
maktan, mürur ve uburu daha 
müşkül bir hale getirmekten baş· 
ka ameli bir netice vermediği gi-

bi selametinizi bu işaret. memur
larının münhasıran eline bıraktı
ğınız zaman çok defa kaçmak iste
diğiniz tehlikeye daha ziyade yak· 
]aşmış olursunuz. Bunun bir hay
li misalleri vardır. Bazan iki tara
fa birden geç emri verildiği için 
sağdan, soldan iki otomobil geçe
rek biribirine çatmak ve çiğnemek 
çiğnenmek ihtimali artar. Te-

vakkuf yerindeki bu mezar taş

ları gündüz kalabalıktan, gece ka
ranlıktan görülmez. Üzerlerinde 
ziyayı aksettiren cam par,alan ol
sa da caddelerde far söndürmiye 
mecbur olduğunuz için aksettire
cek ziya bulamaz. Bu görünmez 
kazaların savletinden kendinizi 
kurtaramazsınız. Bu taşlar dikil • 
meden evvel durak yerlerinde kim 
se bir kaza "9.iı.fmemişken , çok u
fak bir ihtimal mukabilinde oto-
mobil ve rakiplerini her zaman 
öldürebilmek imkanını hazırlıyan 
kaya parçalarının tehlike yarat -
maktan başka bir vazifesi oldugu
na bir türlü inanamaz, oralarda ih
tiyatı daha çok artbrırsınız. Vakıa 
Peştede buna benzer şeyler vardır. 
Fakat mermer veya kayadan de
ğil lastikten yapılmıştır. Geceleri 
çukur açan herkes bir kandil yak
mıya mecbur olduğu halde bu ka
yalara bir ampul yerleştirmek kim 
senin hatırına gelmez. 

~~~~~-'"'!ı!~~~~~~~~~~~ 
B u talimatname hcrşeyden ev 

vel bilgi itibarile salahiyeti o' 

mıyan kimseler elinden çıktığı i

çin, ya tatbik kabıliycti düşünül -

medcn Avrupadan alınmış, yahut 

neticesi akla getirilmeden icat ve 

ihtira olunmuş maddelerle dol

muştur. İçindeki mütenakız mad

deler bunun bir kısmını tatbik sa

hasından çekip bir tarafa bile at

mıştır. Mesela bu taJimatnameye 

göre motörlü vasıtaların şehir i

çinde yirmi kilometreden fazla sü

ratle •itmeiii de, yanş etmesi de 

memnudur. Fakat yirmi bir kilo

metre gidenin cezası on lira oldu

ğu halde yüz kilometre sürntle ya

rış eden şoförün cezası beş liradır. 

Cevaz verilen yirmi kilometrelik 

bu azami sürat otomobilin hilka

tile kabili telif olmadığı içın bila 
istisna hiç kimsenin bu Ja:r.imeye 
riayet etmediğini zabıta memurla
rile birlikte seyreder durursunuz. 

Bu netice, ittihaz olunan memnui

yetin kabiliyeti tatbikiyesini id
dia edip durduğu halde emir du -
rur, memurunbib ortadan kalkar 

Muzelerdeki Saheserler , 

. -

('1) 

Hu bir para çekmece!iidir. Gizli bir 
1:ok giizleri \'ardır. Giridin meşhur 

Labirint'i taklit edilmiştir. Elde mu
fassal bir miftah olmadıkça bu göz
leri bulınıya ve açmıya imkan yok
tur. Ömrü üç asrı aşan bu eser Edir
nede yapılmıştır. Para gözleri bir 
kapakla örtiilmüştilr. Kapağın içyü. 
züne ve karınızı zemin üzerine öyle 
ince bir nakış yapılmıştır ki insanı 

hayran eder. 300 yaldanberi renkle
rini atmıyan bu çiçeklere insan kok-

lamak için elini uzatacağı ge1ir. Bu 
Türk eserinin Türkiyede bir eşini da 
ha bulmıya imkan yoktur. Gözlerin 
Edirne işi pirinç halkaları kadar 

işin marangozluk tarzı da şimdiki sa 

natkirlarımıza güzel bir örnek ola

bilir. Türk ve İslam Eserleri Müze

sinin üçiincü salonunun malı olan bu 

eser şimdi Dolmabahçe sarayındaki 

Tarih SeJ'Kisinin en itinalı bir köte· 
sinde teıhir ediliyor. 

ve bu suretle her şeyden muhte

rem olması icap eden kanuna hür
metsizlik hissi istemeden verilmiş 
olur. 

Şehir içinde gürültüyü kaldır
ma mücadelesi mahalli tatbikini 
klaksonlarda bulabilmiştir. Bu 

förleri daha fazla ihtiyata sevk: 

tiği, tünelden Şişliye kadar düdük 

(Devamı 9 uncuda) 
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BURSADA: 

Merinosçuluk 
iyi Randıman 
Veriyor 
Bursa, (TAN) - Vilayetimiz için- 1 

de Merinosçuluk günden güne inki- ı 
şaf etmektedir. Hükümet te bu işte 
çalışanları teşvik ve himaye için her 1 
yıl Merinos yetiştirenler arasında 1 
birkaç mükafat usulü kabul etmiştir: 
En çok Merinos yetiştirenler, en iyi ı' 
Merinos elde edenler, çok kuzu bü
yütenler derece derece mükafatlar al 1 
maktadır. 

Bu hafta içinde Merinos yetiştirme 
müfettişliği bir Merinos kesim sergi 
si hazırlamış, Bursa mezbahasında 
bu serginin neticeleri büyük bir a
laka ile görülmüştür. Kesilen Meri
nos kuzulan diğer kuzularla kıyas 
kabul etmez derecede randıman ver 
mektedir. 

Bursa bölgesinde yirmi istasyon
da Merinos tohumlaması yapılmak
tadır. Bu istasyonlarda 75 bin kadar 
koyun tohumlanacaktır. Önümüzde
ki yılda Bursa çevresinde, tabii şe
kilde aşılanan 11 bin Merinosla be
raber mevcut 85 binden fazla ola
caktır. 

AKSARAYDA: 

Çocuklara Yardım 
Konya Aksarayı (TAN) - J. ku

mandanının eşi Bayan Melahat, ec
zacı Vasıfın eşi Bayan Naciye ve Şo 
förler Birliği Reisi B. S. Ali çocuk 
esirgeme kurumunn değerli teberrü 
lerde bulunmuşlardır. Bunlarla ge
lecek yıl mektepler açılırken fakir 
çocuklara, elbise ayakkabı alınacak 
ve bunların iaşesi temin edilecektir. 

BAFRADA ÇOCUK BAYRAMI: 

Halkcvi Başkanı Zihni Lokman Çocuk Jlnftası miinasebetiyle nut
kunnu söylüyor. 

HENDEKTE: 

Yeni Nışanlanan 
Bir Delikanlıyı 
Tarlrda Vurdular 
Hendek (TAN) - Şeyh köyünde 

kanlı bir vak'a olmuştur. 20 yaşların 
da Ahmet Pamuk, annesilc beraber 
tütün fidanlığında çalışırken, küçük 
kardeşi Hamdinin, Hayri oğlu Niya
zi ve kayinbiraderi tarafından dövül 
düğünü görmüştlir. Ahmet Pamuk, 
kardeşini kurtarmıya koşmuş, bu es 
nada atılan bir kurşun, Hamdinin 
bileğini sıyırıp geçmiştir. Niyazi, Ah 
met Pamuğa da üç el ateş etmiştir. 
Şa\rnğından, sağ budundan ve sol 
memesinin biraz aşağısından yarala 
nan Ahmet Pamuk Adapazarı hasta 
hanesine yatırılmı~tır. Vziyeti ağır
dır. Yeni nişanlı olması, teessürü art
tırmıştır. Niyazi tevkif edilmiştir. 

1ZM1RDE: 

Üvey Kızına 
Göz Koyan 
Fena Adam 
İzmir, (TAN) - Tepecikte bir a

dam karısını ve üvey kızını yarala
mış, kaçmıştır. İddinya nazaran hadi 
senin tafsilatı şudur: 50 yaşlarında 

Fuat, eşi ve dul olan üvey kızı Ze

liha, bir odnda oturuyor ve yatıyor
larmış. Fuat, geçen gece uyurken ü
vey kızına fena maksatla yaklaşmak 
istemiş, bu yüzden kansile araların 
da kavga çıkmıştır. Kadın, kocasına 

haber vermeden kızile beraber iki o

dalı başka bir ev kiralamıştır. Bunu 
anlıyan Fuat, jiletle karısını ve üvey 
kızını yaralamıştır. Kaçan Fuat ara
nılmaktadır. 

ORDUDA ÇOCUK BALOSU: Kızını Sokakta 
Yaralıyan 
Baba Tutuldu 

AYDINDA: 

Köy Bekcisini 
Oldüren Ahmet 
Mahkum Oldu 
Aydın (TAN) - İki yıl evvel ger 

mencik nahiyesinin Sesigirtke köyü 
bekçisi Arifi'" öldüren Bulvadinli Ah 
met 14 sene 8 ay ağır hapse mah
kum olmuştur. Bozdağın Çakaldere 
köyünde, Memişin Mehmedin evin
de Muğlalı Fato oynatılırken, kendi
sini palaska ile dövdüğü ve bıçakla 
arkasından yaraladığı için Durmuşu 
öldüren Mehmedin muhakemesi de 
bitmiştir. Mehmet, 3 yıl hapse mah
kum edilmiştir. 

Köylüye Temsil Verildi 
Aydın, (TAN) - Halkevi temsil, 

ar ve köycülük şubeleri müştereken 
bir köycülük gecesi tertip etmişler
dir. Yakın köylerden çağırılan hal
ka "kavga sonu" piyesi oynanmış ve 
bir konser verilmiştir. 
Aydın (TAN) - Orta Anadolu zel 

zele felaketzedeleri için her tarafta 
yardım hazırlıkları vardır. İlk ola
rak, parti merkezi Cumaocağı azası 
topladıkları ianeyi Kızı1aya teslim et 
mişlerdir 

---o-. 
ORDUDA: 

Bir Plai Y apııması 
Düşünülüyor 

Ordu, (TAN) - Köy yollarının 
tanzimi faaliyeti devam ediyor. Kilo 
metrelerce temiz ve esaslı yollar ya 
pılmaktadır. Vali Baran, at sırtında 
köy köy dolaşmak suretile bu faali
yetin hızını arttırmaktadır. 

Şehrimizin yegane gezinti yeri o
lan Keçiköye giden şose yeniden ta
mir edilerek mükemmel bir hale ko 
nulmuştur. 3 kilometre uzaktaki 
Kumbaşı mevkiinde, yolun deniz dal 
galarından muhafazası için büyük 
beton duvarlar yaptırılmıştır. Bura
da bir plaj yapılması da düşünülü
yor. 

SAFRADA: 

Çocuk Haftası 

iyi Geçti 
Bafra (TAN) - Çocuk haftası çok 

iyi geçmiş, çocuk esirgeme kurumu 
menfaatine bir balo verilmiş, talebe 
ye bedava sinema gösterilmiştir. Haf 
ta münasebetile Samsun spor klübü 
takımı buraya gelmiş, Bafra Gençler 
Birliği ile maç yapmıştır. Müsabaka
yı 3 - 1 Gençler Birliği kazanmıştır. 
Bafra orta okul talebesile Samsun li 

, ________ , 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZİN 
varken ıstırap 

~ekilir mi? 
Baı, diJ ağrıları 

ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağrı, sızı, sancılarla 
nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZİN 
kaşelerini alınız 

icabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

iSMİNE DiKKAT. 
Taklitlerinden Sakınınız. 

'. • • • ' : . ~. - ~ ; .t ..... it-·. :•-t 

UYKUSUZLUKLARDA 

Umumi bir rağbet 

kazanmış olan 

NE Vi 
tatlı bir uyku temin eder. 

SiNİR AGRILARI 

• 
ASABI öKSOROKLER . 

• 
BAŞ DÖNMESi 

• 
BAYGINLIK ' 

• 
ÇARPINTI . 

• 
ve SIN l R DEN 

ileri gelen bütün 

RAHATSIZLIKLARI 
EYl EDER 

• 
Ne nebati. ne kimyevi 

zehirli hiç bir madde 

yoktur. 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan maada saat (14,30 dan 

18) e kadar. Sah, Cumartesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044 - 22398 

Sahibi ve· 1 umumi neşriyatı idar 
eden: Ahmet Emin Y ALl\tAN. Gaze 
tecilik ve Neşrıyat Türk Limitet Şir
keti. Basıldık! ver TAN Matbaası. 

Nafıa VekSıletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş : İğdır ovası sulama tesisatına ait mehaz 

tertibatı 560 metrelik tünel ve 1200 metrelik kanal inşaatı, keşü b~ 
deli 560,000 liradır. 

2 - Eksiltme 23 mayıs 1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekale!t Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele qrojesi, bayındırlık 
işleri genel §artnamesi, fenni şartname ve projeleri 28 lira mukabilin· 
de Sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmiye girebilmek için 
isteklilerin 26150 liralık muvakkat teminat vermesi, lQ0,000 liraJık Na .. 
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakı
yetle bitirdiği ve bu kabil nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti oldu· 
ğuna d~ir Nafıa Vekaletinden alınını~ müteahhitlik vcsi.J.r~aı o&bruz et-
ıuc:>1. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum müdürlüğüne makbuz mukabi· 
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1218) (2418) ------Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir kilometresi seksen dört buçuk lira değerlenen iki yüz elli 
altı kilometre vasıf ve örneğine uygun ağır sahra kablosu 19. 5. 938 per· 
şembe günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

lzrniı" (TAN) - Kulalı Hüscy\n of; 

lu 37 yaşında Şerif güvenç, 17 ya
şındaki kızı Eminenni bir gençle ta

nışıp konuştuğundan şüphelenmiştir. 

Kızını takibe başlamış ve bir genç

le talebe çayırında tenha bir yere 
doğru ilerlediklerini görmüştür. Şe
rif, eline geçirdiği bir çapa ile bun
ların üzerine hücum etmiş, fakat kı
zının sevgilisi kaçmıştır. Şerif, çapa 
ile Emineyi başından, göğsünden, 

muhtelü yerlerinden yaralamış ve kı sesi izcileri arasında yapılan maçı 
zını oradn kanlar içinde bırakıp kaç da 5 - ı orta okullular kazanmışlar-

Ordu İsmet inönii Okulu talebesi çocuk balosunda muallimlcrile beraber mıştır. dır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmO 
ye girmek istiyenlerin 1623 liralık ilk teminat sandık makbuzu veya barı 
ka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklü mektup
larını belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

Bu gazetede aptallık hımbıllığa varmış, mantıksız if
tiralar sıraya dizilmiş, öyle mütereddi, manasız bir 
şiir yer almıştı ki, çocuklara, manzum mantıksızlık 

halinde "Emevilerin aydan indiklerini,, söylemiye 
kadar vanyorlardı.Bu alçaklıklara kederleniyorduk. 
İspanyol kanı, bu müteselsil cinayetlerle, bir eğlen
ce gibi akıtılıyor, bu kandan alınan kuvvetle, bir za
limin ahlaki esaslan boğmasından başkn birşey ol
mıyan bu kuvvetle heder ediliyordu. Cinayet üzerine 
bir adalet efsanesi kurmak istiyorlardı. Yaptıklan 
iş zulmün kanallarını genişletmekti, faknt bunun içe
risine kendileri düşecek, döktükleri kan denizi içinde 
boğulacak }ardır. 

Bu sırada bulunduğumuz yerden bir iki mil ötede, 
Qucipo de Hano sendikalara bağlı binlerle ameleyi 
greve teşebbüs ithamiyle kütle halinde öldürdü. 
Bunlar arasında gözyaşları içinde merhamet dile
nen kadınlar da vardı. Cordoba, Seville ve Gırna

dada, yüzlerce kadını, gözleri önünde kocalarını öl
dürdükten sonra, aç çıplak çocukları eteklerine sa
rılıp ağlarken öldürdüler. Sonrn, Quiepo, sarhoş se
siyle radyoda nizami, aileyi, ahlakı temsil ettiğini 
söylemekten utanmıyordu. 

Biz kadın arkadaşımızı Adamuzda bıraktık. O ha
la muhafaza ettiği kristal parlaklığı ile ağladı, yal
vardı. Fakat memleketin bundan ötesi selamet değil
di. Düşmanın ihtiyat taburları faaliyette idi. Münfe
rit hücumlar yapıyorlardı. Bir gün evvel meydana 
gelen bir hadise şehir milislerinden birinin hayatına 
mal olmuştu. Bu zavallı büyük yolun üstünde nöbet 
beklerken, karşıda bir zeytin ağacının arkasında kırk 
beş yaşlarında bir adam göründü. Ağaca kuvvetle 
sarılmış, kıvranıyordu. Bu adam, kendi kilisesinin 
papazı olduğu halde sivil kıyafette olduğu için, nö
betçi onu tanımadı. Ağacın arkasındaki adam, onu 
ismiyle çağırdı ve su istedi. 

Nobetçi elinden tüfeğini -kuabayı tekrar zaptet
tikleri zaman köylüler faşisıtlerden düzünelerle tü· 
fek almışlardı- yere bıraktı, matarasının küçük 

1SPANYA +-tAR.BiNiN.. 6KiKi ~= 
1Hi-U1R4 .. %Ui·--i4i&&*9l-l 1 KAV:€5 I 

-26-
bardağını doldurmıya başladı. Meçhul adam arka
sından bıçağı sapladı ve: 

- Bu yara, seni senelerce onnrtmaz. Dedi. 
Nöbetçi düştü. Fakat yolun arkasında nöbet bek

liyen dört arkadaşı hemen koştular. Mütecaviz kaç
mıya çalıştı, fakat onu da arkasından vurdular. Bu 
hikayeyi bana anlatan köylü dedi ki: 

- Bu felaket, öteki köylülerin beni dinlememele-
' rinden ileri geldi. Onlara papazı yakaladığımız za-

man öldürmemizi söyledim, bana din düşmanı olma
dıklarını, papaz onlara fenalık yapsa dahi öldüremi
yecekleri cevabını verdiler. İşte din adamı onlara 
cevabını vermişti. Bizimkilerin safiyetine karşı onun 
ilahiliği döktüğü kanda görünüyordu. 

Köylü hikayeyi buraya kadar anlattıktan sonra 
unutmuş gibi tekrar devam etti: 

- Papaz bize snldınrsn, biz ona neye saldırmıya
hm? 

Bu ne geç bir anlayıştı. 

Öteki köylüler civar köylerdeki papazların "fıka
ra dostu,, olduklarını, bunların kötü insan olmadıkla 
rını, içlerinden birinin kötü çıkabileceğini söyledi
ler. Fakat o, hemen itiraz etti: 

- Papazlar, tabiatleri itibarıyle insan değillerdir. 
Evlenmemek suretiyle başlarlar her türlü günahı ra
parlar. Bekarlık mukaddes birşey değildir. Bize öy
le gösterirler. 

Mukaddes kelimesi köylünün ağzında her manayı 
ihtiva ediyordu. Ciddi, ağır başlı bir tavırla söyledi-

ği bu sözde nlay var mı, yok mu pek belli değildi, 
sonra ilave etti: 

- Papaz öyle bir hayvandır ki, ancak kendi cin
si öldüğü zaman homurdanır. 

Ötekiler memnun olmuş gibi güldüler ve mırıldan
dılar: 

- Bu arkadaş hep böyle konuşur. 
Kadın arkadaşımızı bir kasaba evinde, mahalli ko

miteden iki üç kişi ile beraber bıraktık, biz Cordoba
da Villa Francaya gittik. Kadın arkadaşımızı evleri
ne bıraktığımız yerliler, kadının ince, bir şehir güze
li gibi narin olduğunu görünce, Madritten mi geli
yor? Diye sordular. 

Madritten geldiğini söylediğimiz zaman memnu
niyetle biribirlerinin yüzlerine baktılar: 

- O halde bütün memleket. merkez de dahil oldu
ğu halde bizimle beraber demektir. Seltımetiz arka
daşlar. 

Bu onları memnun etmiye, onlara emniset vermi
ye kafi gelmişti. Kasabadan az uzaklaşır uzaklaşmaz, 
siyah atlara binn:ıiş yedi süvariye rastladık. Geniş 

alınları, keskin profilleri, Cordoba şapkaları, dizleri 
üzerinde duran tüfekleri, semere sarılmış elleriyle 
bu köy adamlarının, kendilerine mahsus bir giizel
liği vardı. Semerin altında huysuzlanan atlarından 
atladılar ve bize tavsiye ettiler: 

-Villa Francaya yaklaştığınız zaman, burndan ça 
buk geçiniz. Kasabayı bir mil uzaktan görürsünüz. 

(1241) (2472) 

Buraları ekseriya faşist toplan altındadır. Sizi döve

bilirler. 
Bunu aklımızdan çıkarmadık. Yol küçük tepeler, 

düzlüklerle genşiliyordu. Bu sebeple önümüzde, yan
larımızda ne var ne yok, göremiyorduk. Burası her 
yoldan fazla tozluydu. Arabalar geçtikçe arkaların
da öyle bir duman bulutu bırakıyordu ki, toz katre
leri güneşin ışıklarında tek tek görünebiliyordu. İkin 
ci otomobil bizi yüz metre kadar bir fasıla ile takip 
ediyor. Bizim kaldırdığımız toprak, onunkilere kan
şıyordu. Biribirimizden ayrılmamayı kararlaştırdığı
mız için çok uzaklaşmıyorduk. 

Elli dakikalık bir seyahat bizi. bir ordunun aşağı
sında kurulan Villa Franca'nın karşısına çıkardı. 

Yol, geniş bir dağın eteklerinden iniyordu. Düşman 
cephesi, kasabaya bir mil mesafede olduğu için, düş
man kamplarından tamamıyle görünecek bir vaziyet 
te idik. 

O kadar acele geçtik ki bir dakika sonra meydana 
varmıştık. Otomobillerimiz durduğu zaman silahlı 

köylülerin arkadaşlarını takviye için kasabanın dı
şına gitmekte olduklarını gördük. Tüfek ve top ses
leri duyuyorduk. Ne olduğunu sorduk, kimse bize 
ehemmiyet vermedi. 

On dakika sonra giden taburlar döndü, bunlarla 
beraber gelen, mahalli komiteden iki köylü yanımızn 
geldi. Bunlara kim olduğumuzu söyledik. bizi çok 
samimi bir hayretle karşıladılar. Adamu1.dan getir
diğimiz bütün teçhizatı. kütüphaneyi, broşürleri, 
mecmuaları, kartonları bunlara bıraktık. Reislerden 
biri, doğrudan doğruya Madritten gelip gelmediği
mizi sordu. Madritten geldiğimizi anlayınca sevinç
le ellerimizi sıktı. Biribirlerine memnuniyetle bakış
tılar. Bunlara tehlikenin şiddetini sorduk. Bu daki
kada gelen belediye reisi de bize iltihak etti. Ve bize 

- Siz Cultura Popular misyonerleri, otomobillet'.i
nizden çıkmadan bir harp kazandınız. dedi. 

Ne demek istediğini anlamadık . .Size izah etti. 
(De1Jamı 1:ar) 
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''Herşeyden E~el I~amet 
Makamına Mutlak itaat,, 
B u sözler derhal mecliste bir 

heyecan uyandırdı. Şamil, 
kısa bir düşünce geçirdikten sonra 
aöıe başladı. 

- Gayzo, doğru söylüyor. Bu
ıürı, hizmetten kaçınmak ta bir ne
'li düşmanlıktır. Halbuki ben, hiz
lrıetten kaçmıyordum. Ancak, bu
günkü halimiz devam ederse, hiç
bir §ey yapamıyacağımdan korku 
Yordum ... Hepiniz biliyorsunuz ki, 
kabileler, bugün imamet makamı
na tam bir itaat göstermiyorlar. 
l(öylerimizden birçokları da mak
ladıınızı layıkile idrak edemiyor
lar. 'Vakit vakit bize bile husumet 
~Österiyorlar. İmamet makamına, 
lster ben geçeyim, ister başkası gel 
8irı .. Bu vaziyet karşısında muvaf
fakıyet kazanmanın imkan ve ihti
lllaü yoktur. 

Dedi. 

Şamilin bu sözlerini büyük bir 
dikkatle dinliyenler arasından: 

- Ne yapmak lazım geliyor? O 
ııu sÖ l ye." 

Söı!eri yükseldi. 
Şamil, sözlerine devam etti: 
- Ne mi yapmak lazım geliyor? 

Şu halde cevap vereyim. Her şey
den evvel, imamet makamına, 
lllutlak bir emniyet ve itaat... Ma
detn.ki ısrar ediyorsunuz. Ben i
~arrı. olurum. Fakat şunu da iyi bi
:: kı, maksadımıza en küçük mu
f alefette bulunanları katiyen al-
etlllem ve kim olursa olsun, ona 

erı §edit cezayı tatbik etmekten 
~?'re kadar çekinmem ... Eğer ya
l>ıleağım icraati tamamiJe hoş gö
~ğinize teminat verirseniz, i-

rnett 'kabul ediyorum. Yok, bir-
~1:n-<fartlar teklif edecekseniz, 

"-_... 1!e bir imam arayınız. 
~ı. 

1 ~amilin bu tok ve doğru söz-
erı Mecııs· t k ' l · .. · d kA t· ' e ı erın uzerın e a-
~ derecede tesir husule getirdi. 

erhal her taraftan: 

it - Bila kaydü şart, emirlerine 
aat edec ğ" H . e ız. er ne ıcraat ya-

~arsan tamamile hoş göreceğiz. 
0 Unun · · 

ıçın, yemin ederiz Sö . 
ta zleri yükseldi... Ve, hemen o-
18~a Şamile biat edildi. (0 gün; 
in .4 ~~nesi Teşrinievvel ayının 2· 

C1 8Unü idi.) 

Şa * "- h~Il; biat merasiminden son-
tuıtı~~ nutuk s~yledi. Ve bu nu
ha.Ii ' I>erakende, intizamsız, çete 
d-. nde kuvvetlerle mücadeleye 

'"VQll\ ed'l 
ıa- ı erek, Çarlığın munta

·•1 vem 
galebe uazzam ordularına karşı 
l'lu . etmenin imkansız olduğu-

ııah tt'k ~el e 1 ten sonra; herşeyden 
~ ' 1meınJeketin idaresini inti
htr a tına almak .. ve muntazam 
)'acı~rd.u Yaratmak lüzum ve ihti-

•d ıler· -
hUnıek . .1 surerek bu işleri yapa-
~ ıçın salahiyet istedi. 

dildi. ~hı bu ~eklifi de kabul e
'-lilb· e kendısine hudutsuz bir 

ıyet Verildi. 

B ö~~ece, Ka!kasyanın (Üçün
d~hir-e cu İmam) ı olan Şamil; bir 
ftlrı8 h .~arbe a.tılmadı. Çünkü o 
Ateh- ~ rnetmışti ki· ne Gazi 
l ··•edın z ' 
t'!Jile amanındaki çete harp 

b ' 'le ne d 
llÇuk e Hamzat Beyin bir 

.. sene d 
Ve y evam eden İmamlık 

ı . ' 8l"ı (h rıtiltalll anlık) - müddetinde 
k _..:... esasına m " . . 
1:-.rıtasya ustenıt sıyasetle, 
tı nın b" -
llalllatd Uyuk davası hallo-
Şa ı. 

ı.._ tniJ. G 
~ • az· M be. r-. !tıücadeleı uhammetle bera-

l'i, bir- t Ye atıldığı günden-
)'a d arafta ( . 
d e,_.arrı ed n cihad ve gaza) 
; hüYük birerken diğer taraftan 
tı Uhfti tetk'k Vukuf ve dirayetle 
<rrıS::ıı Ve g~re~trnfşti.. Gerek Da-
l't\ kaddes Çeçenıstan , henüz 

iŞtf. gaye) Yi hazmedeme-
.\sırıar 

l'ltında danherı n. 
iıl1!ib n, her tür}" . ızamdan, ka
ltaa attan llıah u ıdari intizam ve 
hu halkı, <:mu runı Yaşıyan Kaf-

l'l\uıtaddes ritıer tarikati} nin 
gaye etrafındaki mü 

Şamil, imam olduktan •onra 

essir telkinlerine rağmen, daha ha 
la muhitte matlup olan tesiri hu
sule getirememişti. 

Cehalet ve taassubu yıkmak, ta 
rikatin disiplini sayı·sinde dini, 
ahlaki, ve siyasi bir inkılap yap
mak için ortaya atılmış olan bu ta 
rik, birçokları tarafından; (mese
la .. Kadiri, Rüfai, Nakşi vesair ta 

rikler gibi) sadece (evrat ve ez
kar) 1 iş güç edinen manevi bir 
yol telakki edilmişti. Onun için
dir ki, bütün muhitte kafi derece
de intişar edememişti. 

(Şeriat) i kaba bir telakkiye sü
rükliyen (ham sofu) lar, ve bilhas 
sa (kadı) lar ve ülP.ma zümresini 
teşkil eden (molla) lar: 

- Şeriat varken, (tarikat) a ne 
lüzum var? .. 

Diyorlar .. (Mürit) liğin i<rtihdaf 
ettiği ince ve siyasi umdeleri tet
kike lüzum bile görmüyorlardı. 

Adet ve ananelerine sımsıkı sa
nlan, maddi ve manevi intizam ve 
inzibata yanaşmıyan bir kısım ca
hil halk ise: 

- Şarap küplerini kırdıran .. İn 
sanı, elinde dağdan dağa koşturan 
bu yeni tarik te nereden çıktı. 

Diye, miiritliğin yüksek maksa
dını istihfaf ediyorlar; buna ya
naşmak bile istemiyorlardı. 

Burada, birkaç garip vaka zik
redelim: 
Şamil , yaralan iyi olduktan son 

ra; yeni İmam Hamzat Beye biat 
etmek için yalnız başına yola çık
mıştı. 

Bir gece bir köyde kaldı . Geceyi, 
sükünetle geçirdi. Ertesi sabah na 
maz kılmak için köyün camiine gi 
derken, yolda garip bir manzaraya 
tesadüf etti. Bir evin önünde; bir 
kaç kadın, açık saçık oturmuşlar, 
yün eğirmektelerdi. 

Şamil bunlan görür görmez, sab 
redemedi. Yüksek sesle: 

- Galiba bu hayasızlar, Gazi 
Muhammedin ölmesile ahlaki şeri
atin ortadan kalktığını zannedi
yorlar. 

Dedi. Ve yürümesine devam et
tL 

(Devamı var J 

lzmirin Kireçli Suları 
İzmirde Ballı Kuyuda oturan H

yın bir okuyucumuz, lzmirde sula
rın kireçli olduğunu, bundan do
layı kahve pişirirken üzeri kay
mak bağladığını haber veriyor. Yi 
ne okuyucumuzun bildirdiğine gö
re, lz~irde bazıları: 

- Suyun kireçJi olması iyidir, 
diyorlarmış, dişler sağlam olur, ve 
reme faydası var, hatta kanın su
lanmamasına da faydalıdır ... 

Bazıları da: 
- Havır di:vorlarmış, kireç kan .. ' . . 

borularını tıkar ve tansıyonu 

arttırır. böbreklerde, mesanede ta, 
yapar. Onun için kireç zararlıdır ... 

Okuyucumuzun kendisi de: 
- Bunların hangisi doğrudur?. 
Diye benden ımruyor ve beni i-

çinden çıkması güç bir vaziyete ge 
tiriyor. Eskiden olsaydı, dünyada 
herşey için olduğu gibi, kiredi su
lar hakkında da iki taraflı fikirle 
rin iki!ıi de doğrudur, diyerek ko· 
)ayca kurtuhırdnm. 

Fakat şimdi, kireç işi, insanın ya 
pısında en miihim me:ııelelerden bi 
ridir. İlim işlerinde mühim deni
lint'e, meselenin tetkik edilmekte 
olduğu ve heniiz halledilemediği 
anlaşılmahdır. 

Bununla beraber, İT.mirli okuyu 
cularımızın hepsini şimdiden me
raktan kurtarmak için söyliyebili
rim ki, kiredi suların taş yapma
sını, damarlarımızı tıkamasını dil· 
şiinmek fazlaca hasit hir fikir olur. 
Su içinde midemize giren azçok ki 
reçin viicudiimiizde şurasını, bura 
sını tıkaması eski zamandaki ba
sit diişiinceyle akla gclehiJirdi. 
Şimdi hayat i:lerinin o kadar ba
sit olmadığı iyice anlaşılmıştır . 

Kireç bizim viicudiimiize mutla 
ka Jüzumlu bir maddedir. Kemik
lerimize kirerin lazım olduğunu 
herkes bilir. Dislerimizin de sağ
lam ve parlak olması için kirecin 
lüzumu bilinir. Halbuki o bizim 
kanımıza, beynimize, bütün nesi~ 

]erimize, midemizin usaresine, ço
cuk annelerinin sütüne bile lüzum 
ludur. 

Vücudümüzde kireç azalınca diş 
lerin çüriiyeceği doğru olduktan 
başka, kemikler kuvvetten düşer. 
sinirler bozulursa böbreğin ve da
marların kuvveti azalır. Damarla
nn sertleşrnsei ve tansiyonun art 
ması, içtiğimi7. suların fazla kireç
li olmasından ileri geldiği pek şüp 
helidir. Amma, gıdalarımızda ve iç 
tiğimiz suda kireç az olunca da
marlann kuvvetten düştüğ'ü labo
ratuvar tecrübelerile sabittir. 

Vitaminlerden bazılan vücndil
müzde kireç bulamayınca işlerini 
göremedikleri gibi, dahili gudde
lerden ha7.ılan da kireç olmayın
ca hormonlarını çıkarama3lar ... Ki 
recin VÜt'udiimüzde mühim bir işi 
de )'emeklerimizdeki daima fazla 
yediğimiz tuzun zararına karşı koy 
makhr. · 

Kireçin vücudiimfrle Jii:EUmtt en 
ziyade hu bahar mevsiminde mey 
dana ~ıkar. Çiinkü hahar gelince, 
tabiat bedenimize daha ziyade ha
reket etmeyi emrediyormuş gibi, 
kandaki kireç kemiklere toplanır 
Kan ve bütiin nesiçler kireçten ya 
na züğürt diişerler. Onun için en 
zi~·ade hu mevsimde kire~e ihtiya 
cımız olur. 

Orta cüssede bir adama günde 
en az yarım gram kireç lazımdır. 
Bazıları hunu hir grama. iki gra. 
ma kadar <-ıkarırlar. CO<'uklara da 
ha fazla lazımdır. Kirec olmavın
ca çocuk, kemik hastalığına t~tu
hır. 

İzmir sularının kiret:Ii olması, 
zaten orava pek c;ok iyiliklerde bu 
lunan tahiatin yeni hir IUtfü de
mektir. Suları kire~Ii olmasaydı, 
İzmirliler kendH<>rine Jiizumlu o
lan kire<'İ kuru iizümde hi1e yetişe 
cek kadar hulamavacaklanndan 
bu mevsimde kuru fasulye, yahut 
no1nrt yemlye mttl»m o1nrlarcfı_ 

Güneşi Sevmiyen 
Çiçekler B ahçe yapmak kolay bir iş de 

ğildir. Muhtelü iklimlerde 
yaşamıya uysallaşmış çiçeklerin 
yaşama şartlarını bilmiyenler hah 
çe yapamazlar. İşte bundan dola
yıdır ki, bahçe yapmaktan ziyade, 
onun iyi muhafaza edilmesine ça
lışmak lazımgelir. Herhangi Styl 
de bahçe veya park yapılırsa ya
pılsın, mutlaka Stylin icaplarına 
uymak, dikilecek çiçek ve fidan
ların hayat tarzlarını bilmek za
ruridir. Aksi halde, sık sık görül
düğü gibi bin bir itina ve masraf 
la yapılan bah<'e ve parklar bir 
iki sene içinde güzelliğini kaybeder, 
bozulur. Bunun sebebi; nebatlann 
fen bakımından yapılışını, hangi 
nevi toprağa dikileceğini, nasıl ve 
ne vakit sulanacağını, güneş ve
ya gölgeden hoşlanıp hoşlanmadı
ğını, nerelere dikilmesi münasip o
lacağını bilmemektir. İtiraf etme
liyiz ki, memleketimizde tek bir 
tane bahçecilik tahsil etmiş diplo
malı bahçivan yoktur. Mevcutların 
çoğu da ne nebat tanır ve ne isim 
bilirler. Bu bilgisizlik 'yüzünden 
her sene kıymetli ve milyonlarca 
nebat kuruyor. Ekilmesini bilme
dikleri, tanımadıkları tohumlan 
hep bilirim iddiasilc ekerler. Dik
tikleri fidanlar tutma7_c;a kabahati 
hiç bir vakit Üzerlerine almazlar, 
ektikleri tohum çıkmazsa derhal to 
bumun bayat olduğunu iddia eder 
Ier. İşte bunun içindir ki bizde 
bahçe ve çiçek işleri daima paha
lıya mal olur. Tabiatfn nebati gü
zelliklerinden zevkalanlar için bu 
gibi vaziyetlerle karşılaşmak cid-
den acıdır. Bahçecilik gibi ziraatin 
güzel ve en ince bir sanatinin şar
latanlığa hiç tahammülü yoktur. 
Çünkü foyası çabuk görüliir. 

Çiçekler solar, kurur. Fidanlar 
tutmaz, bozulur. Bahçivan hiç bir 
vakit bunun mesuliyetini üzerine 
almaz. Mutlaka bir bahane ve se
bep bularak işin içinden çıkar. Bu
nun çaresi, bahçe meraklılarını çi
çek ve fidan sevgisi kadar onlan 
yetiştirmek ve bakmak usullerini 
öğrenmek için okuma sevgisine a
lışmaktır. 

Günef •eumiyen çiçekler: 

G üneş hiç sevilmez olur mu? 
Bunu herhangi bir bahçi

vana sorsanız, güneş olmıyan yer
de ot bitmez derler. Halbuki çiçek 
lerin birçoklan güneşten hoşlan
mazlar. Güneşte bulundukça şekil 
!erini, renklerini kaybederler. Yap 
raklan sararır. Çiçekleri sürpülür. 
Mesela: ortancayı güneşli bir yere 
dikerseniz yapraklan soluk yeşil, 
çiçekleri donuk olur. Fidanın has 
talandığına hükmeder, bol bol su
larsınız. Bu defa da kökleri fazla 
rutubetten çürümeye başlar. Hal
buki; ortanca tropikal bir iklim 
nebatıdır. Kesif ormanların gölge
si altında 2 - 3 metre yükselen bir 
fidan olur. Bir kökte 50 - 60 çi
çek verir. Ortancayı gölgeye di
kerseniz parlak koyu yeşil yap
raklan, gürbüz çiçeklerile zevki
nizi okşar. Fazla olarak yazın haf
tada 2 - 3 defa sulamakla kanaat
karlığını gösterir. Haseki küpeleri, 
katmerli küpeler, renkli yaprakla
rile gözalıcı Kalyoslar, Azaleala, 
çiçekli ve yaprak begonyalar, so
vanlı begonyalar, salonlan süsle
mek için yetiştirilen sultani kına 
çiçekleri, İberis ve Perillalar, Ar
kide çiçekleri (Sahlep), çanta çi
çekleri Rododendren çiçekleri, sik
lamen (Buhurumeryem}, Gloksi
na Helyotrop, Çin çuha çiçeği, mo-
zayikler (Alternatera), jeneralya
lar, jerbera, Mimülüs, salon fidan
lanndan Palmiyelerin hemen hep
si, kuşkonmaz (Asparagüs) ler, gü
veyi feneri (Physalis), Veronika 
gibi. . 

KARTOPU 

HASEKi KUPESi 

Gölge •erJen fidanlar : 

G üneşten hoşlanmıyarak göl 
gede yaşamayı tercih eden 

fidanlar da vardır. Mesela çam sı
nıfının bütün cins ve çeşitleri 4 - 5 

yaşına kadar gölgede yetiştirilir. 
Küçük yaşta güneşten korkarlar. 
Güneşte bırakılan genç çamlar 
mutlaka kururlar. Japon Agopyası 
Aucuba, şimşirler, kocayemiş, Co
tonaster, Chamecerasus, defne, Hy 
pericum, porsuk (İf), İrlanda ve or 
man sarmaşığı , Mahania, Mersin a 
ğacı (Ruscus), Spirea, gelin çiçeği 
Symphorin, kurt boğan (Troen), 
kar topu Viburnum, Santolina, Vei 
gelia ile salonların süslenmesinde 
kullanılan çiçeksiz nebatlardan fu 
jerler, eğrelti otları çeşitleri gibi. 
Gölgede yaşıyan bu fidanların su 
ya ihtiyaçları da azdır. Bunlar hah 
çenin hiç veya az güneş gören yer 
lerine, büyük ve gölge yapan ağaç 
lann altına dikilebilir. Yalnız çam 
lann altına çam cinslerinden baş 
ka hiç bir fidan veya çiçek dikme 
melidri. Zira dökülen çam yaprak 
ları toprakta çürüdüğü zaman ora 
da bulunacak nebatlann kökleri
ne zarar verir, onları soldurup ku
rutabilir. 

Gölgelik ,imenler : 

B ahçe . v.e ~arkla.nn gölgelik 
yerını çımenlıyecek çim 

tohumu vardır. Bu tohum gölge yer 
lerde yaşıyan nebatlardan yapıl
mış bir mahluttur. Fakat diğer çi
men tohumlanndan daha pahalı
dır. Bu çimenlere gölgelik Lawn-

grass derler. Konvolaria çiçeği de 
gölgeli yerlerden hoşlanır. Güneş

te bozulurlar. Gölgeli yerler için 
kenarlık yani bordür olarak şim

şir veya şimşir taflanı denilen Bo
dur kalan taflan dikilir. Çit gibi 
dikilecek yüksek Bordürler için ya 
bani frenk üzümü veya L igus
truın, budanmak şartile gürgen, 
Çin leylfığı, kurdbahar dikmelidir. 

flangi toprağı ıerJerler : 

G üneşi sevmiyen çiçeklerin 
hiç biri killi, kumlu,kireçli 

toprakları sevmezler. Bunların 

hepsi funda toprağı ile ümüslü top 
rak dediğimiz yaprak ve ağaçın 
çürümesinden husule gelen topra
ğı severler. Bu gibi topraklar Asid 
li olduğundan bu nebatlara en iyi 
gelen bir topraktır. Bazılan yal
nız funda toprağını, bazılan yap
rak ve ağaç çürüğünü, bir kısmı da 
ince mil denilen tatlı suların taşı
dığı, çay ve irmaklann getirdiği 

çok küçük zerreli kum ile karışık 
yaprak ve ağaç çürüğünden hoşla 
nırlar. Bundan dolayıdır ki; bu gi 
bi topraklara dikilmiyen veya ekil 
miyen fidan ve tohumlar büyüme 
yip bozulurlar. Yukarıda yazdığı
mız çiçeklerin hepsi için ve fidan
lardan ejreti ollan, fujerler, pal
miye fidanları, kuşkonmazlar için 

kullanılacak toprak şu tarzda ha
zırlanmalıdır: İki kısım kumsuz 
funda toprağını kalburdan geçirip 
liflerini ayırdıktan sonra bir buçulı 
kısım kalburlanmış yaprak veya 
ağaç çürüğü ile karıştırdıktan son 
ra üzerine yarım kısım ince mil ila 
ve ederek bir harç yapmalıdır. Bu 
harca artık başka hiç bir nevi güb 
re konulmamalıdır. Bunlardan gay 
ri olan gölgelik fidanlar için killi 
kumlu ve çürümüş koyun gübre
sile karışmış bir toprak kullanı
lır. 

1 Bugünkü Seyrü
sefer Talimatna
mesinin Aksak 
Tarafları 

(Başı 7 ncideJ 
ottürmekten zevk alan acayip hil
katlere karşı az, çok halka sem'i biı 
sükun verdiği için fena bir şey ya
pıldığını iddia edemem. Fakat be
şerin ruhu ihtiraı ihtiyaçtan gıda 
alır. Avrupa ve Amerikalıların 
bunları icat ve imal etmelerindeki 
hikmeti düşünmeden dağ yolların
da da bunu menetmekte ne men
faat gözetildiğini anlamak 0 
kadar kolay bir şey değildir. 

B u talimatnamenin hükümleri 
seyyan da tatbik edilmez.Evve 

la hızını taksilerde alır, sonra sıra 
ile hususi ve resmi otomobillere 
intikal eder. Otomobillerin taşıdığ 
numara tenekelerinin hazan sahi • 
bine harici ez memleket imtiyazı 
bile verdiğini görebilirsiniz. Mese
la, siz kendi vicdanınızın emrile 
korne bile çalmadan çok aheste 
bir reftar ile yolunuza devam eder 
ken yanınızdan bilmem ne renkli 
bir plfıka taşıyan bir otomobilin 
dört manda kuvvetilc bö"'ürer k 

ld . . t> e 
yı ınm gıbı fırladığını gör ürsü _ 
nüz. Hatta boş oldukları zaman bi
le bunların şoförleri tefevvuk ve 
tahakküm zevkini almak ı'ç·ı . 
. n mısa-

fır bulundukları memleketı' 
n mu-

kaddesatına da arka çevı· k . .. rme te 
hıç mahzur gormezler. 
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'.B A Ş M A K A L E D E N M A BAT) 

Barıs 
1 

Hazırlığı 
(Btı§t 1 incide) 

Çinli de ayni şekilde dünyanın ba
rış yokluğunun kurbanı oluyorlar. 

Bugün hakiki bir banş anlaş-
ması için vaziyet olgunlaş

mıştır. Südet Almanları hakkında İn
giltere ile Fransa tarafından kabul 
edilen prensipten sonra, sulh yolu
na girilip girilmemesinin bütün 
mesuliyeti Almanya üzerinde topla
nacaktır. 

Almanya iki şıktan birine 
karar vermek vaziyetindedir. Ya 
silahlı bir vaziyette fırsat kolla
mıya devam edecek. Dünya~a emni
yetsizlik ve istikrarsızlığın devamı

na sebep olacaktır. Yahut ta hakkıy 
le yırttığı bir taraflı Versay muahe
desinin yerine gönül hoşluğu ile ve 
münakaşa yoliyle esaslı bir banş an 
laşması kurmayı kabul edecek, 1914-
1918 harbinin hakiki sulbünü hazır
lamak üzere müzakere masasının ba 
şına geçecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Başvekil Bugün 
Şehrimizde 

(Başı 1 incide) 

raftaki sokaklardan bitmek tüken
mek bilmiyen alkış sesleri yüksel
mekte devam ediyordu. 

Evin ziyareti esnasında Selanik 
belediye reisi Başbakanımıza aşağı
daki beyanatta bulundu: 
"- Atatürk'ün evini en iyi şekil

de muhafaza etmek Selanik için bir 
şeref meselesidir. Biz evin planını 
evin tamirinden sonra alacağı şekle 
göre tanzim etmek istiyoruz. Lazım 
gelirse etrafında meydanlar açaca
ğız. Onun için evin yeni şekli hak
kında tanzim edilecek planın bize de 
gönderilmesini rica ederim.,, 
Başbakan gösterilen bu derin ala

kadan dolayı hem kendisinin hem 
Türk hükumetinin teşekkürlerini re
ise bildirdikten sonra heyet yeniden 
otomobillere binereft Türk konsolos
luğuna gitti. Yolda geçerken yeni ta 
mir edilmekte olan Ayadimitri kili
sesi önünde durarak içini gezdi. Kili 
senin eskiden beri iyi muhafaza edil 
miş olan mozayikleri hakkında ve
killerimize malumat verildi. 
Başbakan ve Dışişleri Bakanı 

konsoloslukta bir müddet kaldıktan 
sonra şehri geznıiye çıktılar. Yalı

lar boyundan geçerek küçük Kara
buruna kadar gittiler. Alatini köşkü 
civarından geri döndüler. Kral bi
rinci Jorjun heykeli önünde bir iki 
dakika durduktan sonra Beyazkale 
önünden ve rıhumdan geçerek ku
le kahvelerine ve oradan Çavuş ma 
nastırına çıktılar. 
Başbakanı ve Hariciye Vekilimizi 

burada istikbal eden başrahip kendi
lerini izaz ettikten sonda ayrılırken 
dost doğru kalbinden gelen bir he
yecanın titrek sesiyle Başbakana de
di ki: 
"- Ulu Tanrı, iki memleketi ida

I'E' eden ricali, her iki millet tarafın
dan temenni edilmekte bulunan bir
leştirmeye ermeleri için sarfettikle
rl gayretlerde kendi ilhamına maz
har etsin, ve onları bu doğru yolda 
takdis etsin.,, 

Başrahibin bu güzel duygusundan 
mütehassis olan Başbakan bu sözle
rinden dolayı teşekkür ederek izhar 
etmiş olduğu arzu yolunda kanaatle 
emniyetle yürünmekte olduğunu iki 
milletin de işaret ettikleri bu yolda 
hareket eden ricalin daima kuvvetle 
llerliyeceğinden ve milletlerinin iti
madına yardımına güvendiğinden 

emin bulunduğunu söyledi. 
Oradan istasyona inildi. istikbal 

esnnsında yapılan ayni merasimle ve 
ayni zevat tarafından teşyi olundu. 
Başbakanımız ve Hariciye Vekili

miz saat 11 de ahalinin sürekli alkış
ları arnsında Selanikten hareket et
tiler. 

Trenimiz yarın sabah 9 da Sirkeci
de olacaktır. 

Türk gazetecileri O!impiya'da 
Olimpiya, 1 (Hususi surette giden 

arkadaşımızdan) - Payitaht nazırı 
Koeasın davet ve refakatile, hususi 
trenle Atinadan Olimpiyaya geldik. 
Güzel tabiat manzaraları arasında 7 
saat süren bu seyahat esnasında bü
tün istasyonlarda. binlerce halk el -
lerlnde Türk ve Yunan bayrakları 

olduğu halde, mızıkalarla bizi kar -
tıladı. Her istasyonda belediye reis-

TAN 

.( S P O R D A N M A B AA T ) 

Galatasaray Dün Beşik
taşı 2-1 Mağlllp Etti 

(Başı 6 ıncıdaj favlü Musa nefis bir şekilde ortala -
Eşfakınşütleri Mehmet Ali tarafın- dı. Beşiktaş müdafilerini aşan top 
dan çevriliyordu. Mehmet Alinin kalede beklemesi yü-

5 inci dakika. Beşiktaşa korner ol- zünden Haşimin önüne düştü ve Ha
du. Bülendin çektiği korneri Hüsnü şim bu enfes fırsattan istifade ede -
kesti. Oyun mütevazin hücumlarla rek yavaş bir vuruşla takımının bi-
geçiyor. rinci golünü yaptı. 

8 inci dakika. Beşiktaşlıları hü- Birinci sayıdan sonra biraz sert -
cumda görüyoruz. Şerefin çektiği şü leşir gibi olan oyun dokuzuncu daki 
te Sacit vaziyet almış iken Musanın kaya kadar ortada devam etti ve do
müdahalesi az daha gole mal oluyor- kuzuncu dakikada yine bir favlden 
du. Fakat Eşrefin şütü avuta gitti. dolayı Beşiktaş ikinci golü de yedi. 

Siyahbeyazlılar tazyiklerini artı- Eşrefin yaptığı bu favlü Musa plase 
rıyorlar. Üstüste yaptıkları hücumla bir vuruşla Necdete geçirdi. Necdet 
nn birisinde Hayatinin avut cizgisi- ortaladı. Haşim aradan sıyrılarak ta
ne kadar götürerek geriye attığl to- kımının ikinci sayısını da sıkı bir 
pu çok müsait vaziyette bulunan Mu vuruşla Beşiktaş ağlsnna taktı. 
zaffcr acelesi yüzi.inden dışarı attı. Bu sayıdan sonra siyah beyazlı -

20 inci dakika Oyun üzerinde iki ların parladıklarını ve bütün ener
tarafın tesisine calıştıkları hakimi- ı jilerini sarfederek .oy~nu Ga.latasa
yet her iki tarafa da giilümsemiyor ray nısıf sahasına ıntikal ettırmeğe 
Oyunda müsavatı var. Yalnız Beşik- muvaffak olduklarını görüyoruz. 
taş akınları daha korkulu oluyor. Beşiktaşlıların bu tazyiki s?n. da-

Galatasarayın sağ taraftan Necdet kikaya kadar sürdü ise de L~tfınin 
vasıtasiyle ynptığı akınların birisin- tecrübeli, Salimin enerjik m.udaha
de ortalanan iopu Mehmedin stop et- leleri netice almalarına mtmı olu -
meden kaleye göndermesini Mehmet yordu. Bu sırada kaleci Sacidin de 
Ali kornerle kurtardı. Soldan tekrar bir iki nefis kurtarışına şahit olu -
bir hücum tazeliyen Sarıkırmızılılar yoruz. 32 inci dakikada Eşrefin sol
Beşiktaş kalesine bir an için yerleşir dan yaptığı bir akın Galatasaray ka 
gibi oldular. Şefikin şütünü kaleci lesi önünde vafvlle durduruldu. Şe
yanlış bir çıkış yaparak elinden ka- refin çcktiıti favlü Hakkı durdurma 
çırdı ise de tekrar yere yatarak kur- elan kafa ile içeri attı lse de hakem 
tardı. daha evvel ofsayd çaldığından ta -

Ve ilk derve her iki tarafın didin- biatile bu gol sayılmadı. 
mesine rağmen sıfır, sıfır beraber
likle nihayetlendi 
nin yakınında bir favl kazanan Be
şiktaşlılar istifade edemediler. 

4 üncü dakikada N ecdete Beşiktaş 
kalesi önünde bir favl yapıldı. Bu 

leri, halk hatipleri nutuklar söyle -
diler. Türk - Yunan dostluğunun ebe 
diliğinden, iki dost ve müttefik dev
letin her sahada beraber yürüyecek 
!erinden bahsettiler. Samimi ve can 
dan tezahüratta bulundular. Olim -
piya muharipler cemiyeti reisi Ko
man eski Türk muhariplerine selam 
]arını bildirmeye, bizi memur etti. 
Vagonumuz, verilen buketlerle bir 
çiçek sergisi halini almıştı. Bu ge -
ce ile yarını Olimpiyada payitaht 
nazırının misafiri olarak geçirece -
ğiz. Yarın Atinaya döneceğiz. Sah 
günü öğle vakii Selaniğe giderek o
rada iki gün kalacağız. Seliınikten 

sonra Belgrada gideceğiz. 
Olimpiya belediye reisi Türk ga

zetecilerini mukaddes Olimpiya so -
kaklarında selilmlamnk saadetine 
nail olduğundan bahsederek bu ve -
~ile ile Atatürke, Celal Bayara, 
Şükrü Kayaya ve doktor Tevfik Rüş 
tü Arasa tazim tPlITT"afları cekti. 

T aymisin bir makalesi 
Times gazetesi, yeni Türk - Yunan 

paktının imzalanması dolayısile yaz
dığı bir başmakalede paktın, iki mem 
leket arasındaki dostça anlaşma ve 
iş beraberliğini, ittifaktan pek te a
yırdedilmiyecek bir safhaya götür
düğünü anlatıyoı· ve Türk - Yunan 
dostluğunun ve Balkan Antantının 
kısa bir tarihçesini yaptıktan sonra 
yeni paktın maddelerinden bahsedi
yor ve bunun siyasi ve askeri bakım
larından tedafüi bir ittüak sayılaca
ğını söylüyor ve şu mı.italeaları yü
rütüyor: 

"Paktın imzası, iki hükumetten 
her hangisinin, nni bir tecavüze uğ
ramak tehlikesile karşılaştığını üade 
etmez. Paktın imzası, ihtiyat tedt:.iri
dir. Balkan paktının imzasındanberi 
Balkan antantı devletleri Avrupanın 
umumi vaziyetini endişeli alaka ile 
takip etmektedir. Pek sarih siyasi ve 
coğrafi sebepler yüzünden Yugoslav 
ve Rumen gözleri daha fazla şimale 
doğru çevrilmiştir. Diğer taraftan 
Türkiye ile Yunanistan ise Tuna hav 
zasında vuku bulan hôdiselere lakayt 
kalmamakla beraber hayati menfaat 
lerle bağlı oldukları Akdeniz barışı 
ile daha fazla alakadar olmaktadır
lar. Bu yüzden ikisi de İngiltere -
İtalya anlaşmasını iyi karşılamışlar, 
ikisi de İtalyanın Habeş ilhakını ta
nımışlardır. Türkiye hükumeti İtalya 
nm artık yeni Boğazlar mukavelesi
ne iştirakini umuyor. Ayni zamanda 
denizaltı gemilerinin geçen yıl bita
raf gemilere taarruzları ve Uzak 
Şark mücadelesinin muhtemel neti
celeri, şarki Akdenizin iki devlete 

yanyana durmak için makul sebep
ler vermiştir.,, 

ikinci devreye Galatasarayın akı
niyle başlandı. Galatasaray kalesi -

Son dakikalar tamamen Galata -
saray önünde geçiyordu. Beşiktaş 

oyuncularının yaptıkları sağlı sollu 
akınlar her an gol olmak tehlikesi 
icinde devam ediyordu. 

Tam 44 üncü dakikada sağ taraf 
tan yeni bir akın tazeliyen Beşiktaş
lılar Muzafferin Hakkıya verdiği ne 
fis bir ara pası ile ilk ve son golle
rini kazandılar ve biraz sonra hake
min düdüğii oyunun hitamını ilô.n 
etti. 

Şişli Perayı 1 - O Yendi 
Dün sabah Taksim stadında Apo

yematin i gazetesi tarafından konan 
kupa maçları için gayri federe klüp
lerin en kuvvetlilerinden olan Pera 
ve Şişli karşılaştılar. 

Büyük bir kalabalık önünde yapı
lan bu maçı enerjik bir oyunla Şişli. 

ı - O kazandı. Oyunun yegane golü 
birinci devrenin 40 ınçı dakikasında 
Şavas tarafından yapıldı. 

Barutgücü Alanında 
Dün Bakırköyünde Barutgı.icü sa

hasında yapılan maçların neticeleri 
şunlardır: 

1 - Barutgücü üçüncü genç takı
mı ile tekaütler arasında yapılan 

maçta gençler 2 - O galip. 
2 - Barutgücü genç takımı ile 

Muradiye Şere!spor B takımı arasın
da yapılan maçta Barutgücü 2 - O ga 
lip gelmiştir. 

Altınovalılar, maça gelmemişler

dir. 

Hendbol Müsabakası 
Dün Şeref stadında maçlardan ev

vel Kuleli lisesi ile Alman lisesi ara
sında bir hentbol müsabakası ya
pıldı ve Kuleli lisesi hakim bir oyun
dan sonra 3 - 19 galip geldi. 

İzmirde: 

Üçok, Harbiyeyi 
Ye~dl 

lzmir, 1 (Tan muhabirinden) 
Ankara şnmpiyonu Harbiye takımı 
bugün ikinci maçını Alsancak saha
sında Uçokla yapmıştır. 

Birinci devre mütevazin bir oyun
dan sonra 3-2 Uçok lehine netice -
lenmiştir. 

Bu devrede Uçokun üç golünü Sa 
it, Ankaranın iki golünü de Şeref 
ve Mürteza yapmışlardır. 

ikinci devrede Uçok üstün bir o
yun çıkararak Salt ve Namığın a -
yaklariyle dört gol daha kazanmış
tır. Buna mukabil ·Harblyelilerde 
Sabri ve Celal vasıtasile iki gol çı

karmışlardır. Oyun bu suretle 7-4 
Üçoklularm galibiyetilc nihayetlen
miştir. 

Ankara: 

5 - 5 Berabere Kaldı 
Ankara. 1 (TAN Muhabirinden)

Fenerbahçe takımı ikinci karşılaş

masını bugün yine Gençlerbirliği -
../(nkaragücü muhteliti ile Şehir Sta
dında, tribünleri dolduran 25 bine 

BAHAR BAYRAMI GÜZEi. GEÇTi: 

Bir Mayıs Bahar Bayramı dün şehrimizde büyük bir neşe içinde kut· 
landı. Yukarıki resimde, baharı neşe içinde kutlayan bir grupu görüyoruz 

Kimyevi Harp Sanayii Yeni Ve 
Müthiş Zehirler Hazırlıyor 

(Başı 4 üncüde) 

bir habere göre, yeni bir tecrübe 
dairesinde üç işçi şeflerine bıçaklar
la ve sopalarla hücum etmişler ve 
arkadaşlannı tehdit etmişlerdir. 

Sebebi, sinirlerinin bozulmasıdır. 

Bunun üzerine bu fabrikalarda si
nir hastalıklarına karşı tedbirler a
lınmış ve bir tımarhane vücude ge 
tirilmiştir. Mütahassıslara göre, 
işçilerin bu şekilde buhranlara uğ-

1 

Ucuz ve Temiz 
, Ekmek 

(Başı 1 incide) 

dart tip1cr verilecek ve bugün 
ekmekte diişük olan gluten nıik 
tarının da hu suretle yükseltil
mesine çalı~ılacaktır. 

Sonra, nüfusu 50 binden yu
karı olan Şt"hirlcrde, yani An
kara, İstanbul \'C İzmirde, ve 
niifusu 2000 e kadar olan yer
lerde a~vrı tipler iizerinden fı

rınlar kurulması düşüniilmck

tedir. Bunlar elektrik olan yer
lerde elektrikle olmıyan yerler 
de de linyit. kok ve ta~ kömiir
leriyle çalışacaklardır. 

Bu vaziyctc ı?i.ire. hui{da;\'tn, 
dftciclinden cıkmnsından ek
m<'k o1uncıyn kadar ~ccirdiili 

safha1ar fö:erindc ynrnlacnk dc
ğisikliklerlc viizde 20 hir ucuz. 
hık temin olunabilecektir. Ar
rır.a kuancı az olan halk idn de 
hususi hir tip uruz ekmek cıkn
rılaraktır. Bıı ekmek doksan 
rnndımnnlı diiz kırma undan 
~·anılara ktır. 

Bu kararlar tahakkuk <'ttik
ten sonra ekmek a1an. viliivet. 
kaza ve nahh·eler niifusnnun 
vck<ınu olan iic hucı•k mi1vnn 
miistehlik on mi1rnn ROO hin li
rn ırihi mfihim hir parayı ta ar-
1'ııf etmis olnr.aktır. 
F.kmı>l!in viiuJ,.. ;\'irmi ucuzla. 

mao;ı kilo basından iki kuruş 

~ ki'ır temin edecoi!ine gi)re. hu 
is, ha:vatın ucuzlatılması yölun-

• ifa a1ınan knrarlnrın en mühim 
mi feHikki olunnhilir. 

Dci?'irmcn ve fırnlarn mahalli 
icaplara vöre bcJcdiveler veva 
kooperatifler tarafından acıtıp 
irfare olunmaları hu is ii7crin
rte en miihim noktaları teşkil et 
mcktedir. 

Ekmeğin ucuzlatılrnnc;ı, huğ -
day fivat1nrmı rtii~fircC'ck dci?'i) 
dir. J\lnksnt, sadece aradaki fü
·ıuli muta,·as:ı:ıtlarm rolünii or
tadan kaldırmaktan ibarettir. 
Bu suret)e, avrıca hiitiln Tilrki
~·ede ekmek fiyatlarının a)'llİ 

!ilevi:rede tutııhnası da temin e
rfilmi olttcnktır. 
~-

yakın bir seyirci önünde yaptı ve 
5 - 5 berabere kaldı. 

Saat 16,30 da sahaya evvela Fener 
liler ve biraz sonra da muhtc.>lit o
yuncuları geldiler. Ve çok alkışlan
dılar. 

Oyun hakem antrenör Bay Ho
reys'in idaresinde yapıldı. Maçtan 
biraz evvel başhynn yağmur sahayı 

oldukça ıslatmış olduğundan top 
kontrolü bir hayli güçleşiyordu. Fa 
kat Fenerliler bütün bu müşkülata 

rağmen kendilerini toparlıyarak ha
kim bir oyunla Muhtelit kalesini 
sık sık ziyaret ettiler. 

ramalannın sebebi, beyinlerindeki 
fosforun, kibriti halitalardan inti
şar eden koku ve dumanlarla mah
volması ve bu dumanların beyinle
re işlemesidir. 

Gerçi bu çeşit hadiseler gizli tu
tuluyor. Fakat cok geçmeden en 
mübalağalı şekillerde muhite ya -
yılmaktadır. Amelenin bu sanayi 
merkezlerinde kullandıkları bütün 
kimyevi maddeler, zarar verici 
mahiyettedir. Bu işlerle meşgul o
labilmek için, amelenin bol bol süt 
içmeleri lazımgeliyor. Bu gıda te
min olunuyorsa da mesai muay
yen bir devreyi geçti mi, işçilerin 
kemikleri, bilhassa dişleri yumuşa
makta ve ufalanmaktadır. 

Potasyom Klorit, kolay kolay iş

tia leden bir maddedir. En basit bir 

sürtüşme yüzünden de alevlenir ve 

alevler, bütün fabrikayı şimşek sü
ratile istila eder. Bu sebepten do -
layı, fabrikanın bazı dairelerinde 
çalışan ameleler, ateşten yanmı -
yan ve Asbestas tabir olunan elbi
seleri giyiyorlar. Buna rağmen, 

yangınlardan kurtulmak çok güç o
luyor. Bu çeşit fabri~larda ~alışan 
amelelerin ücretleri diğerlerine 

benzeme. Maden kuyularında. zira
at işlerinde, gıda maddeleri istih
salatında, otomobil yollarında ça -
'lıiau cuın.::l.:, llUl LUOfi '2U - ~U mark, 

yani 13 - 19 Türk lirası arasında 

bir para alırlr. Bu yüzden amele, 
zehir fabrikalarında ve infilak mad 
deleri ve tayyareler yapan yerler
de çalışmayı tercih ediyorlar. Çün
kü buralarda hDftlık 50 - 60 yani 
30 - 35 Türk lirası nrasındadır. 

Kimyevi sanayide ücretler, ha -
la 1932 seviyesindedir. Boya fabri
ka1nrınaa istihsal arttığı halde iş

çilerin ücretleri hôla eskisi gibi -
dir. 

J şçiler şiddetli bir nezaret a]-
tında çalışıyorlar ve içle -

rinde herhangi bir şikayetçi der
hal tevkif ediliyor. 10 - 20 tevki
fat yapılmadan geçmiyen hafta 
yoktur. Her büyük fabrikanın bir 

hapisanesi vardır ve bu hapisane
lcre 80 kişi sığabilir. Tevkif olu -
nan ameleler, daha sonralan, giz-

li zabıta tarafından isticvap edil
mekte ve tecrit kamplarına götü
rülmektedir. 

Hastalık ve kazn hadiseleri, son 
zamanlarda bir hayli artmıştır. 

Leuna fabrikalarında her ay 500 -
800 kaza vuku buluyor. Bu yüz
den buradaki gerginlik, asabiyet 
ve emniyetsizlik hüküm sürmek

tedir. Casusluk korkusu, kazaların 
artmasına sebebiyet vermektedir. 
Bahusus, zehir fabrikalarında ça
lışanların yalnız kendileri değil. a
ileleri de tarassut altında yaşa

maktadırlar. 

En küçük bir şüphe, işçilerin tev
kifine ve muhakemelerine kafi gel 

mektedir. Orta Alrnanyanın tecrit 
kampı, Lihtenburg'tadır. Ve burası 
1933 tcnberi daima dolu bulun -
maktadır. M erkczi Almanyada sanayi, 

mütemadiyen ilerlediği hal
de, işçilerin iskanı ihmal edilmek
tedir. Leunn'da 2, bin işçi çalış

tığı halde muhit ziraatçi olduğu i
çiQ işçiler uzak yerlere kadar gö-

tülüp getiriliyor. Birçok işçiler , 
çalıştıkları yerden altı saat mesa -
fede oturup kalkıyorlar. Bu yüz -
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Çekoslovaky da 
Vahim Hadiseler 

<Ba$1 l ıncıdeJ 

Prag, 1 (A.A.) - Almanyada çı
kan Angrift gazetesinin Çekosıovô· 
yada Çeklerin gCıya Südet Almanla• 
rına karşı bir hnrl'kct hazırladıkları

na dair yazdığı haberlerı mevzuut>a• 
his eden Çekoslovak njansı. yapılall 
tahkikattan da cınlaşıldığı üze.fe bU 
haberlerin tamamile uydurma old\J' 
ğunu kaydettikten sonra. eğer böyll 
bir şey vfıkı olsaydı Alman partist r 
zasının, hiç değilse bir kişinın bull' 
dan haberdar olması lfızım geleceğid 
ve Çek makamatının da tahkika 
neticesini değiştirebilecek bır türl 
malumatı memnuniyetle telakki e 
liycceğini yazmaktadır. 

Amerikada müsait karşılandı 
Vaşington, 1 ıA.A.) - Yarı res 

mahafil ile gazeteler, Londrada ingt 
!izlerle Fransızlar arasında yapı 
olan görüşmelerin başlıca neticesini' 
bariz bir surette Almanyanın satV' 
tine faik olan ve Avrupa sulhünil' 
hakikaten realist yegüne zımanıJlf 
teşkil eden askeri ve iktısadi bir i 
tifak vücude getirilmesi olduğu f 
rindedir. 

Ncvyork Times gazetesi diyor 
Fransız ve İngiliz mümessili 

Versay tnuahcdcsindenberi dün 
nın en mühim vesikası olan bir v 
kayı tasdik etmişlerdir. Bu ves 
kollektif emniyet devresine ha · 
çekmekte ve artık dönülmiyecek 
rette ittifaklar sistemine ve ku 
siyasetine rücu edilmiş olduğuna 
ret eylemektedir. 

Çekoslovakya meselesi h 
daki mütalealar muhtelütir. 
Fransız - İngiliz ittifakının ne 
bet dahilinde ve ne gibi şerait al 
da faaliyet izhar edeceği aşikar fl1 
rette görünmektedir. 

Maamafih bu bapta mütalea ~ 
rüten mahafilin kaffesi, Fr~ 
son harpten beri aramakta olduf 
şeyi elde etmiş bulunduğunu kayd" 
mektedirler. 

Ümitler boşa gitmif! 
Nevyork, Taymis devam ediy~ 
Emniyet meselesi, Fransanın M 

kezi Avrupa milletleri ile akte 
olduğu ittifakların hikmeti vücu 
idi. Şimdi Fransanın oy,unu kaz 
mış olduğu söylenilebilir, çünkü 
di emiyetinin İngiltere taP.ümd~1' 
man altına alınması neticesini el 
etmiştir. 

.o- w'U.:.=ı-nmonnda mütalealar 
deden diğer mahr.fil, İngiliz -
sız itilafının tevlit edeceği men 
kabul ve teslim etmekte ancak 
hün ve beynelmilel nizamın adal 
ve ahlakiyete istinat edilmek 

le tesis edilmesine ait bütün üml 
rin boşa gitmiş olmasına teessüf 
mektedirler. 
• Miitehayyiz bir zat, Avrupa 
hatta dünya siyaseti idaresinin 
gün içinde Hitlerin elinden Ch 
berlain'in eline geçmiş olduğunu 
yan etmiştir. 

Nihayet salahiyettar müşahi 

Vaşington tarafından takip edi 
te olan siyasetin de realizme d 
bir istihale geçirmesi lazım gelrıJ 
te olduğu mütaleasında bulu 
dırlar. 

Konseyin mesaisi 
Cenevre, 1 (A.A.) - Ingilil 

Fransız itilafının içtima tarihi 9 
yıs olarak tespit edilmiş olan kD' 
seyin mesaisini geniş mikyasta 
hil edeceği mütaleası scrdedilnlel 
tedir. Ingiliz ve Fransız hüku~ 
!erinin gerek Hnbeşistan mesel 
gerek Ispanyadaki dahili harbe 
teallik olarak ayni hattı hareketi 
bul etmiş oldukları kaydedilme 
dir. 

Kanadada iyi tesir 
Otta.va, 1 (A.A.) - Frans 

Ingilizler arasındaki görüşmelet 
ticesi, Kanadada çok iyi bir tesit 
mıştır. 

Halbuki Kanada, IngiltereniP 
rupa işlerinde fazla taahhütl~Y 
rişmesini daima ihtirazla kat'Y" 
makta idi. 

den fabrikalar. bekarları tercih, 
mektcdir. Her gün yapılan. uıoı' 
yahatler. amelenin çok sefil 
içinde yaşaması ve tarassudutl 
sıkı olması, işçilerin çoğunu c:il 
çıkarmakta ve kontrol edilctnef 
hale getirmektedir. 

Almanyanın harp sanayii 
zi olan ve en miıthiş ~azleri ~ 
filfık maddelerim yapan bu 
kez günün birinde tazyik al 
patlıyacak beşeri bir dinamit 
kezi olabilir. 
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a Bi cize! 
Diye Bayan inci İtiraf Etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on sene da

ha genç görünüyorum. Bütün arkadatlarım beyaz ve ner

min cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan lnci'nin tedav. 
görmeden evvelki ha-

kiki fotoğrafı 

Yalnız 7 gün kadar, bu 
tecrübeyi yapınız. Siz 
de şayanı hayret bir 

ten temin ile daha 
genç görünmü9 olur

sunuz. 

"Benim için hakikaten 
bir mucize oldu.,, diye 
Bayan inci beyan ediyor: 
"Hafta zarfında bu derece 

I 

şayanı hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümit 
etmiyordum. Bütun arka
daşlarım d'1ha genç ve da
ha sehhar göründüğümü 

söylüyorlar. Cidden bu ca-

Bayan inci kullandı 

ğı bütün güzellik le

vazımatını arkadaşla-

rına tavsiye ediyor. 

Bayan lnci'nin güzel

lik levazımatı kullan

dıktan 7 gün sonraki 

hakiki fotoğrafı 

zip tenime gıpta etmekle 
beraber nasıl temin ettiği
mi de bilmek istiyorlar. 
Bu da gayet basittir. Cil

din hakiki unsuru olan 

Tokalon kremini kullanı
nız. Siz de benim gibi 
gençleşip cazip bir ten te
min ediniz ... , ________________________ , 

Bayanların Nazarı Dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının bü

yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade et

tiğinizde beheri için 5 kuru' alacak, ayni zaman
da kıymettar müki.f atları bulunan T okalon mü
sabakasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim 
edecektir. 

., 
, ______________________ __ 

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

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri
nizi U R t N A L ile geçiriniz 

URINAL 
Vücutte toplıınan 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 - tSTANBUL ..., 

~----------------~---lml----·---l<o J~ndarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
~ısyonundan: 

den .. - Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen "35.000., metre
Uygu 

45,ooo,, metreye kadar "22,900,, lira değerinde vasıf ve örneğine 
Usuıi~ Yazlık elbiselik kumaş 3/5/9 38 Salı günü saat onda kapalı zarf 

2 satın alınacaktır. 
ll'leye :- Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt
Veya :~~~ek istiyenlerin "l 717 •• lira "50., kuruşluk ilk teminat makbuz 
ll'lektub a mektubunu ve şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklü 

Unu belli gün saat dokuza kadar komisyonumuza vermiş olmaları. '1---- "1082,. "2101,. 

ı stanbuı P T T M0 'd'. ı·· .. ·· den· da.re .h . • • • u ur ugun • 
flçıJt el{ 

1 tıyacı için g Kalem muhtelü ebatta Fabrıka tahtasının alımı 
ıs d ı:ıiltrneye k 8 C .. .. t e nu .. onulmuştur. Eksiltme 13 - 5 - 193 uma gunu saa 
tnüte~kk~uk Postane binası birinci katta İstanbul P . T. T. Müdürlüğünde 
15,. ıl ahın 
· 't2 lir satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 

.s· . a, ınuv kk 
dltıı E:örlllek a at teminat 115 lira 65 kuruştur. İsteklilerin şartname-

e 111 ve muvakk k •· 1 ·· 1 · atın. l:lıltür Müdü ~ . at ~eminatlarını yatırma uzere ~a ışma .~n erın-
de de 'I'icn rluk ıdarı kalemi Iev~zım kısmına, eksıltme gun ve sa-

ret Odası vesikalariyle Komisyona mürncaatlan. (2380) 

TAN 

Eğlenti Aleminden sonra gelen 
ha~ agrısı, mıde bozuklulu 
•· To:un " lerın vücudunuzda 
çolaldığına ışarettır. Bu tehli
kelı "Toxin" lerı ENO "M.EYVA 
TUZU" ıçerek def edinız. 
ENO lezız ve kuvvet vericidir 
ENO kanınızı tt:mızlcr, vücud
dakı zehırlerı atar, ba~ ::ığrısı 
ve kabızııı oııOne geçer ENO sıze 
sıhhatınızı ve kuvvetınızı ıade 
eder. 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın
dan her hususta iyi im.al 
edilmiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
'1cuz fiyatıhrıa yalnız, 

Baker Mağazalarında 
satılmaktadır. 

•••••••••••••••••••·--------·•• wwwal 

1 LAN 

1 

MR. RALPH HENRY ROSEN
BERG, ailevi sebepler dolayısiyle 

soyadı olan ROSENBERG'i usulü 
dairesinde tebdil ve valdesinin soy-

1 

adı olan "ATKİNS,, i soyadı olarak 
kabul ettiğinden bundan böyle 
RALPH IIE.NRY ATKİNS olarak 
tesmiye edileceğini beyan eyler. 

ıı== 

-------------------------------------------------------------------------------------~ 

BU AKŞAMDAN iTiBAREN 

Eski AMBASADÖR Salonunda 
Iki sene evvel muhterem şehir halkının pek büyük rağbetini kazanan 

ve bu kere yalnız on beş gün için nngaje edilen 

RAKS KRALiÇESi 

Meliha SELAME ve Sıdıka SAMiYE 
Telefon: 43776 

I iKi ARKADAŞ ARASINDA ' 
- Azizim, bugünlerde seni keyifli görüyorum, 
- Tabii değil mi, 11 Mayıs yaklaşıyor. 
- O halde, biletini aldın demek, 
- Evet. hem de daima en büyük ikramiyeleri veren 

ZENGİN GiSEDEN 
' aldığıma ı::eviniyorum. İnşallah zengin olacağım, sen de biletini 

ZENGİN GiŞEDEN AL 
Adrese dikkat: latimlak dolayuile Eminönündeki gİfemİz 

lstanbul - Bahçekapı 4 üncü Vakıf Hanı kartısında 
61 - 2 No. ya nakletmittir. 1 

_.Beyoğlunda, İstiklal caddesinde, Fransız tiyatrosu yanında No.13849 

! (~ IZMIR PAMUK MENSUCATI 4~ 
T. A. Ş. TARAFINDAN 1 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

11 

Otedcınberi snğlamlığile tanınmış ve hallmnızm rağbetini 
lmzamru~ olan mamuliitımız 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatları a,ağıda gösterilmittir: 

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

,, ,, Değirmenli 90 ,, 832 " ,, ,, 
" " .. .. 85 .. 798 .. " .. " ,, ,, Geyikli 85 ,, 800 ,, ,, 
" " ,, .. 75 " 730 .. " .. " ,, ,, Tayyarelı 85 ,, ,, ,, ,, 732 ,. 

,, .. .. 75 " ,, " " 670 it 

,, ,, Köpekli 85 ., ,, ,. ,, 722 ,. 
1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıda 

ki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi müş. 
teriye aittir. 3 - Yukandaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek su. 
retilc fabrikada teslim asgari olarak bir top satışyapıhr. 4 - tstanbuJ 
satış mahalli: FincancıJarda Mahmudiye hnnmda 12 numaradadrr 

İdro Elektrik Santrali 
Maraı Belediyesinden : 

Kanuni münakasa müddeti olan 21 nisan 1938 ete talıp zuhur etme
diğinden İDRO ELEKTRİK SANTRAL işi mi.inakasasının bitim tari
hinden itibaren bir ay müddetle temdit edilmiş olduğu ve ay sonu olan 
20. 5. 1938 cuma gününde evvelce ilan edilen şartlar dahilinde pazar
lıkla ihalesi yapılacağı ilan olunur.(2359) 

Türk Hava Kuf!umu 

25. CI TERTiP 
Büyük Piycln9.osu 
Birinci Keıide: 11 • Mayıs • 938 dedir. 
Büyük ikramiye: 4 o. o o o Liradır_ 

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 
adet mükafat vardır ..• 
Şimdiye kadar binlerce kiJiyi zengin eClen bu 

piyangoya iştirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

PETROL N i ZAM 

Ko LI NOS kul~anınız. Le~-
zetı ho,, dış-

anıisepıifc leri in • .b. 
Dlf MACUNU cı gı 1 

parlatan Ko-

lıi~;t::::;~~;...ım·······- linos dünyada 
milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek-
sif edilmiş olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruştur. 
lktıaat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 İkinciteşrın 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türki ede 
çalışmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Kompani Nasi ~nal 
Belj dö Transport Maritim - Compagnie Nationale Belge de Tran: orts 
Maritimes) Şirketi Türkiye Umumi vekili bu defa müracaatla · ~ ı· 

k · ·1 k ·· · T"" k" d k" · şır e ın mer ezınce verı en arar uzenne ur ıye e ı faaliyetine nihn t 
d.ğ. . b"ldi . lA l .k. . . ye ver-

ı mı ı rmış ve azımge en vesaı 1 vermıştır . 
Bu şirketle alakası olanların mezkur Şirketin Türkiye umumi vekili 

bulunan İstanbulda Galatada Kara mustafa Paşa caddesinde 131 1 . . . sayı ı 
Kuto hanında mukım Laurent Reboul ve şerikıne ve ibacında İk 
Vekaletine müracaatları ilan olunur. (1935) tlsat 
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ACELE E D 1 N ·I Z 

1938 Mod~li 

BUZ DOLAPLARIMIZ ' GELDİ 

. ı 

Norge buz dolaplarının en başta gelen hususiyeti 

L LA T 
. 

Kompresörlerile mücehhez olmalarıdır. 

ROLLATÖR her kompresörden daha kuvvetlidir. 
ROLLATÖR daha fazla soğukluk temin eder. 

ROLLATÖR'ün çahşması daha ekonomiktir. 
ROLLATÖR daha uzun dayanır. 

ROLLATÖR yiyeceklerinizi daha iyi ve daha uzun muhafaza eder. 
NORGE BUZ DpLAPLARI HER CIHETÇE DAHA EMNİYETLİ VE DAHA ZARiFTİR. 

o R G E . un 
Diğ r bir üstünlüğü de en ufağından en büyüğüne kadar her do lapta kilit 'bulunmasıdır. 

NORGE'u görmeden karar vermeyiniz. NORGE sizi muhakkak memnun edecektir. 

Elektron Turk Anonim Sirketi 
• 

Galata Voyvoda caddesi 58 • 62 No. 
Posta kutusu 1144, Tel. 41460 

Elektrofen Tiirk Anonim Sirketi 
1 

Ankara, Anafartalar caddesi No. 1 O 
Posta kutusu 199, Tel. 1287 


