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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik e.er her evde bulunması la

znn bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmaymız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

emberlayne Şiddetli Hücumlar, Yapıldı 
Avam Kamarasında Gürültüler~-

- - - ------ - . --- -

Londra -Roma Anlaşması 
Uzun Tenkitlere Uğradı 

l 

Multalil liJer Etting 

Natay'dan 
Bir Misafir · 

o 

ANKARA 2 (BAŞ.. 
MUliA.RRtRiMtZDEN) 

Ba •bahtanberi Ankarada 
bir miaafirimiz Yar : B. 

Caro ... Bu adı, Antakya telgraf-
1-.nnda çok gördük, gözümüze, 
"'-ilDUZa Y&bancı gelmiyor. 

Fakat §İmdiye kadar. B. Garonun 
~dına hep iddialı, münakaplı haber
h~b.•rasında tesadüf ettik. İsmin sa· 

.1 1 gözümüzün ônüne hep abus ak-
sı b" ' Stuuır adam şeklinde çıkıyordu. Fran 
ce n_ Antakyadaki delegesini görün-

1 llıilletıer arasındaki münasebet
erc1e t 

bir e.mas ve tanışmanın faydalı 
y §ey olduğunu bir defa daha anlı-
b?ruz. 13. Garo, hiç te yırtıcı neviden 
ır •da be :tak ma nzemiyor. Aksine ola-
13 nazik, sevimli bir genç Fransız ... 

\'e B Garo, dün Dahiliye Vekilimizi 
:Fr · Mene.mencioğlunu ziyaret etti. 
ı.~nsa sefiri B. Ponso da bu temas
~~hazır bulundu. Her iki tarafta 
ltıtun intıba~ann Türk - Fransız dost 
hiy un lehıne kaydedilecek bir ma-

ette olduğunu zannediyoruz. 

8 · <?a~, Ankarada şu noktayı 
<>ının~ gorup anlıyacaktır ki, bizim 
b Uzle SÖzilnı .. ta il bird" qata'Yl uz marn· e ır. 

~ hali ancak istiklal sahibi bir var
l'tız "" nde görıniye kıymet veriyo-

. ou:ra h 
lto'YduJcı sı akkında açıkça ortaya 
~lerrı· anınızdan başka hiçbir gaye r ıyoruz. 

der;~ ile Ankara itilafını imza e
Yet aldık.•ta.!lılara kar§l bir mesuli
~llıeYi ta Tü~k kalmalarını temin 
8 hhUdü 'l'~hut ettik. Atatürk bu ta
ra ka:r'1 ı::;. milletine ve Hataylıla
tayın istik] A • r etti. Türk milleti Ha
l'rıU}ı alını ve T"' k ah" • . alaza et ur m ıyetını 
ideaı diye m~sini değişmez bir milli 
hari~' benımsemi..+ır' M'll t" . . "h ' l'rıeseıeı .• :i• • ı e ımızın 8Ssas· . er uzerinde b'"yük' b" r:ı ıyetı vard u ır 
etf~il'lde ır. Büyük zahmetler 

erı ltii ~ ~ardığırn . 
ti ÇUk bir fed • ız netıcelerden 
r~ değildir. akarlığa Türk mille-

(DeUam.ı 10 uncuda) 

Başvekil izahat Vererek 
Anlaşmanın Ehemmiye
tini ve Tatbikini Anlattı 

Londra, 2 (Hususi) - Avam kama 
rası, bugün İngiltere - İtalya anlaş
masını tetkik ve müzakere etti. Baş
vekil Mister Chamberlain, anlaşma
nın tasdikini istemiş ve Filistin hak
kında teminat mübadele edilip edil
mediği hakkında sorulan suale ce
vaben, İtalyanın Filistinde İngiltere
ye güçlükler çıkarmaktan içtinap e
deceğine dair teminat verdiğini, İn
gilterenin mümasil teminat vererek 
İtalyanın meşru menfaatlerine say
gı göstereceğini söylemiş ve İtalya
nın meşru menfaatlerinden maksa
dın İtalyan tebaasına, misyonlarına, 
mekteplerine ait menfaatlerin hima
yesi olduğunu ilave etmiştir. 

miş ve Milletler cemiyeti azasından 
kimin bu ilhakı tanımadığını, kimin 
tanıdığını, bunun için İngilterenin 
meseleyi tasfiye için milletler cemi
yetine müracaat ettiğini söylemiş ve 
arada "Maksat, Habeş meselesinde 
takip olunan metodu tasvip ettiğimi
zi söylemek değildir. Fakat işi bitir
mektir. Böyle bir tanımayı muhik 
gösterecek bir amil, onun umumi tat 
minine hadim olmasıdır.,, 

BCZfVekilimi%, Jün Sirkeci gannJan çıkarken 

Mister Chamberlain demokrasile
rin otoriter devletlerle anla§&mıya- ı 
caklarına ileri sürülen itirazlara ce
vap vererek son anlaşmanın bu iddi
ayı tekzip ettiğini ve yeni devre aç
tığını söylemiş ve bu anlaşmanın İn- 1 

giltere ile İtalya arasında bir harbe 
mani olduğunu ima eylemiştir. 

-----~ı 
Hitler 1 

Başvekil Dün Geldi 
Ve Ankaraya Gitti 

Bugünkü celseyi en fazla dikkat
le takip edenlerden biri, İtalya sefiri 
Sinyor Grandi idi. 

Mister Chamberlain, anlaşmanın 

J tam tatbikinin İspanya meselesinin 
haJiinden ve İniIIterenin de bunu 
müteakıp Habeşistan ilhakını tanı
masından aonra baflıyacağını izah et 

Muhalefet lideri Mister Atlee, Baş 
vekilin İspanya meselesinin halline 
işaret etmesinin manası ne olduğunu 
sormuı, Baıveltil, bunu tarif etmek 
istememi§ ve vaziyetin zamanla tu-

(Devamı 10 uncuda) 

Deniz Harp Okulunda 
Dün Merasim Yapıldı 

' 

44 Genç Talebe Merasimle 
Donanmaya Staje Çıktılar 

Gençler, Amiralin elinden aiplomalannı alıyorlar 

Dün, Heybeliadadaki deniz harp midiye alaylarına sancak verme me 
okulunda, sancak verme ve diploma rasimi yapıldı . Evvela harp okulu 
ve meç tevzii merasimi yapılmış ve talebesinden bir bölük, önlerinde 
deniz harp okulu alayı ile Hamidiye alay sancağı olduğu halde Amiralin 

Romaga 
Gitti 

Berlin % (Hususi) - Het' Hit
ler Komaya cf tmek üzere bu 
akpm hareket etti. Merasim fev 
kalide idi. Bütün Bedin halkı 
uğurlama ihtifalinde hazır bu
lundu ve merasim biitiin Alman 
ya) a Adllyoıarıa haber verildi. 
Her Hitler ilt' maiyetini iki hu
susi tren nakletmektedir. Roma 1 
da hazırlanan istikbal resmini ta 
rif için hareket eden 80 gazete- , 
ci, d ün Berlinden ayrılmışlar

dır. Biitün gazeteciler, yeni üni· 
formalannı giyiyorlardı. 

Siyasi mahafil tantanalı ifade 
lerle Hitler in yapacağı seyaha
tin ehemmiyetinden bahsetmek 
tedirler. Burada Anşlmı yiizün
den Roma • Berlin mihverinin 
iki miiessisi arasındaki dostlu -
ğa hi<:hir veçhile halel gelme -
d iti in tı baının tevlidine uğnşıl -

! maktadır. Alnıan mahafili. ftal- , 

1 
yan - Alman dostl utunun hilhas 
sa bu iki memleket in etraflann 
da bulunanlara karşı ittihaz e t
tikleri h attı hareket dola:nsiyle 
kendilerine yapılan insafsızca 

muhalefet yüziinden daha zi~·a
de arttığını kaydeylemektedir
ler. 

Binicilerimiz 
Birinciliği 
Kazandılar 

-= 

mektep gemisine donanma komuta- önüne geldiler ve Amiral, şu söz- Roma, 2 (Hususi) _ Bugün ya _ 
nı Amiral Şükrü Okan tarafından a- leri söyliyerek sancağı mektep komu pılan Milletler Kupası binicilik mü-
1 kl ·1 · b l de tanına teslim etti: bak ay sanca an verı mış ve u yı - sa asında, Mussolini altın kupa -
niz lisesini bitirip harp okuluna ge- (Devamı 10 uncuda) sını, Türk ekipi birinciliği almak su 
çen talebenin diplomaları dağıtıl - retile, kazanmıştır. Bu müsabakada 

mıştır. Almanlar ikinci, Irlandalılar üçün-
Saat ikiden evvel, bir selam kıta- ltalya Resmen CÜ, ltalyanlar dördüncü ve Rumen-

sı ile harp okulu talebesi, ve Hami - ler beşinci geldiler. 

diye alayından bir bölük ve da_vetli- Montröye Kendi adını taşıyan kupayı, Duçe 
ler, okul bahçesinde hazırlanan yer bizzat ekipimize merasimle verdi. Bu 
terini almış bulunuyorlardı. J • k E • 

Tam saat ikide, donanma komu • ştıra tlı fevkalide büyük muvaffakıyetten 
tanı Amiral Şükür Okan, mektep ka dolayı, Türk binicileri şiddetle al -
pısından girdi ve muzikanın çaldı· Roma, 2 (A.A.) - İtalyanın bu- kışlandılar. 

ğı selim havası ile karşılandı. Ami- gün Montrö Boğazlar.ı mukavelesine Binicilerimizin Romada kazandık
ral, talebeyi ve kıtalan teftiş etti. iştirak ettiği resmen bildirilmekte- lan bu büyük muvaffakıyet bütün 
Ve teftişten sonra da mektep komu- dir. Ancak, İtalya Milletler cemiye- dünyada çok büyük hayranlık uyan· 
tanı tarafından "kendisine öğretmen- tinden çekilmiş olduğundan bu vaıd- dırmıştır. Kıymetli binici subayları· 
ler takdim edildi •. ~ yetinden mütnellit bazı ihtiraz b - mızı bu Kfizel muvaf'takıyetlerinden Bf dan 50;,ra}ıarp o.~lu ve Ha- yıtlannda bulunmuıtur. dolayı kutlanz. 

' 

B. Celal Bayar Yunanistandan 
Çok iyi lntıbalarla Döndü 

Başvekilimiz Celal Bayar ile Hari- gelmeden çok evvel istasyona gelmiş 
ciye Vekili Doktor Aras, dost ve kom bulunuyorlardı. 
fU Yunanistan& ,.aptıklan sey.:ıiat- ıa.peldrnfzf getiren hususi tren, 
ten dün sabah avdet etmi§lerdir. Baı saat 11 1 çeyrek geçe gara girmit ve 
vekilimiz, bayraklarla süslenen istas- etrafı dolduran halkın (yaşa!) sada· 

1 yonda büyük tezahüratla karşılan- larile selamlanmış ve alkışlanmıştır. 
mıştır. Başvekil, yanında Bayan Bayar ve 

Dün sabah, Sirkeci istasyonu daha Hariciye Vekili Doktor A'ras olduğu 
sabahtan itibaren, havanın yağmur- hal~e gülen bir yüzle trenden inmiı 
lu olmasına rağmen kalabalık bir ve kendisini karşılamıya gelenlerin 

1 
halk kütlesi ile dolmuştu .. saat on. bu- hepsinin ellerini sıkarak kendilerine 
çukta bir bando mızıka, bır askerı kı- ayrı ayn iltifat etmiştir. 
ta ve bir polis müfrezesi istasyona ge Bu arada istasyonda bulunan Rum 
lerek kendilerine aynlan yerleri iş- vatandaşlardan avukat Teologos, 
gal etmişlerdir. Türk ve Yunan dostluğunun kuvve-

Baıvekili karşılamak için İstanbul tini ve samimiyetini tebarüz ettiren 
valisi, İstanbul komutanı general Ha- bir nutuk söylemiş ve bu dostlukta 
lis, Bmniyet müdürü Salih Kılıç, iktı- Celal Bayarın şahsen oynadığı mü
sadi mahafile mensup birçok zevat i- him rolün ehemmiyetine işaret et-
le üniversite ve lise talebeleri tren miştir. r Devamı 10 uncuda) 

Asabiye Mütehassıslarının Fikri: 

Öyle Filmler Var ki, 
Çocuklara Değil, Büyük 
Adamlara Bile Muzırdır 

Dolıtor Fal.rettin Kerim 

Çocukların sinemalara götürülme 
mesi için Meclise verilen layiha üze
rine, lehte ve aleyhte birçok fikirler 
ortaya atıldı. Biz bu hususta, bir de 
salahiyettar profesörlerden birkaçı
nın fikrini almayı faydnlı bulduk. 
Bu yazıda, profesör Fahreddin Ke -
rim ile profesör M11zhnr Osmanın 
fikirlerini bulacaksınız. 

Profesör Fahreddin Kerim bu me
sele üzerinde şunları sôylemektc _ 
dir: 

- Muhtelif etütlerimiz bize gös • 
teriyor ki, sinema meselesi, çocuk 
terbiyesinde çok mühim bir rol oy
nar. Bilhassa bluğ yasındaki cocuk 
larda ruhi buhran fevkalade ehem
miyetlidir. İşte bu zamanda cinsi ter 
biye noktasından açık saçık filmler 
çocuklarda tenasüli dejeneresansla
nn doğmasına sebep olur. Pol Bon
kur ve Rubinovic tarafından cocuk _ 
larda yapılan ciirüm araştırmaların 
da sinemaların bu rolü tesbit edil _ 
miştir. 

Fantomalann yetişmesind 
e ço -

(Devamı ı o uncuda) 
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No. 47 .Yazan: M. SIFIR 

Fransız Generalı, 
Bravo Diyor 

T opçu kaymakamı Eyüp Bey 
ve arkadaşları hakkında al 

dığun malumatı derhal Merkez 
Kumandanı Esat Beye bildirdim. 
Esat Bey telflşla: 

- İkigözüm, dedi. Bunlardan 
her şey yumulur .. Haringtona değil 
İngiltere Kralına da müracaattan 
utanmazlar. İ~in asıl mühimmi 
şudur: Arkadaşlarımızın tevkifle
ri hakkında verilmiş bir karar ve 
emir olmadığımı emin misin?. 

- Herhalde şimdilik öyle bir 
emir ve karar yok. Olsaydı Meh-
met Ali bu haberle beraber <r 

nu da tabii bildirirdi. Böyle ol
makla beraber Mustafa Efendiyi 
birkaç gün için sefarethane karşı
sındaki kahvede bekleteceğim. Bu 
işe dair başka bir haber olursa 
Mehmet Ali derhal Mustafa Efen 
di ile bize bildirecek. Sonra Tev 
kif emrinin kumandanlıktan doğru 
dan doğruya (Ballar) karargahına 
verilmesi ihtimalini de düşündüm 
ve Necati Beyin dikkatini bu işe 
çektim. 

- Çok güzel.. Arkadaşlarınıza 
dikkat tavsiyesini unutmayınız. 
Bir de ambarların kontrolü için 
kimlerin tayin edildiklerini ve kon 
trole ne zaman başlıyacaklannı 
herhalde bilmekliğimiz lfızımdır. 
Bu işi de ehemmiyet ile takip edi
niz. 

Esat Bey, kendi gibi kıymetli 
ve çalışkan yaveri Bürhan Beyi a 
lakalı zabitlerimize vaziyeti bil
dirmeğe memur etti. Ben de Mer
kez kumandanlığından ayrıldım. 

J ki gün hadisesiz geçti. Giz 
li hizmetler grupunun koy 

duğu gözcüleri, arkadaşlanm a
dım "adım takip ediyor ve hiç bir 
hareketlerini gözden knçırmıyor
lnrdı. Üçüncü günü Mustafa Efen 
di soluk soluğa geldi. Mehmet A
linin bir mektubunu getirdi. Bu 
mektupta; ambarların kontrolüne 
Fransız askeri heyetinde büyük 
rütbede bir zabitin tayin edildiği
ni ve kontrole o gün öğleden son
ra başlanılacağını ve kontrol es
nasında Harbiye Nazırı Ziya Paşa 
nın bulunmak üzere davet edilece 
ğini biraz e\"Vel karargahtan ge
len Birincimülazim Çavuşyandan 
öğrendiğini· yazıyordu. Aldığım 

haberi Esat Beye derhal verdim. 
O gün cidden bir Fransız Gene 

rali maiyeti ile Saraçhane amban 
na gitmiş. Harbiye Nazın Ziya Pa 
şa da yaveri yüzbaşı Kamil Bey 
ile birlikte orada. bulunmuş. Am
bar memuru yüzbaşı İsmail Hakkı 
Bey de heyeti gezdiriyormuş. Pa 
laskaların muhafaza edildiği am
bardan kontrole başlanılmış. Fa
kat her nedense heyet reisi palas
kaları saymamış ve ellerindeki 
defterde yazılı bulunan mikdarlar 
la karşılaştırmamış. 

Noksan elbette pek çoktu. Gön
derilmeyip kalan askılar ön sıra
lardan ibaretti. Arka sıralar ol
duğu gibi akyüzlülerin becerikli 
ellerile alınmış ve Anadoluya ta
şınmıştı. Bir aralık heyetin Fran
sız reisi, ambar memuru yüzbaşı 
İsmail Hakkı Beye dönmüş \•e bir 
eliyle asılı bir palaskayı tutarak 
~u sözleri söylemiştir: 
§U sözleri söylemiştir: 

- Çok ayıp! Anadoluda Kema 
llstlcr cephanelerini iplerle belle
rine sarsınlar. Bunlar da burada 
çürüsün ... 

Bu sözleri söylerken palaskayı 
çekivermiş. Palaska yere düşünce 
arka taraftaki boşluk tabii meyda 
na çıkmış. Heyetin reisi karşılaş
tığı bu boşluk ile Türk zabitleri
nin öyle zannettiği gibi boş otur
madıklarını anlamı~. Yaptığı hak 
~azlığını tamir için derhal yüzba
şı İsmail Hakkı Beye elini uzat
mış ve gülerek: 

- Bravo, yüzbaşı .. : 
Demiş ve hararetle bu eli sık

mış. 

Bu vakıayı bizzat yüzbaşı tsma 
il Hnkkı ve nezar~t yaveri yfü:ba
şı Kamil Beylerden ayn ayn din
ledim. Ve ~uracıkta okuyucuları
mın ibret gözleri önüne koymak-

Yaver Burhan Bey 

tan kendimi tutamadım. Düşünü
nüz bir kere: 
Zamanın padişahı, yurdu düş

manlarda kurtarmaya savaşan kah 
manlardan kurtarmaya savaşan 

gönderen fedakarların idam ve 
imhalarını ecnebilerden istiyor. 
Tecblzat ambarlarında bulunan si
lah ve cephanelerin bu kurtarıcı
lara gönderilmesi için ambarların 

tamamile işgal edilmesini bizzat 
General Haringtondan dileyor. 

Bu dileğe muhatap olan düşman 
Generali padişahın bu isteğini a
ğır buluyor, haber verilen nakli
yatın tekrarlanmaması için tedbir 
almakla kalıyor. Bir düşman oldu 
ğu halde, yurt için çırpınan feda
karlara kıymıyor. 

Diğer bir düşman Generali de, 
noksanını tesbite memur olduğu 

bu teçhizatın o zamana kadar A
nadoluyu ı?Önderilmemesini ayıp 
buluyor, bir Zıs'»~lze tarizlerde 
bulunuyor. Yanıldığını aruayın
bir düşman sıfatı ile kırıp kopa
racağı eli bir asker sıfatile hür
metle sıkıyor. 

Şu tezada bakınız. lşte altı yüz 
küsur sene bir baştacı gibi taşıdı
ğımız, her kahrını çektiğimiz bu 
hanedanın en son veledinin mil
let ve memleket hakkındaki dilek 
ve hislerini ve o zamanki düşman 
kumandanlarının buna karşı du..v
gularını gösteren bir tablo ... 

G eçmiş gün çok kolay unutu 
lur. Bu acı günleri geçir

miş olan bizim nesil bile mütare
ke günlerini binlerce sene u1.akta 
kalmış gibi giirünüyor. Okuyucu
lanm arasında her anneden, her 
babadan dileyorum: Yakın sayı
lan bu maziye ait hatıralarını can 
landırsınlar. Sonra çocuklarını 

karşılarına alsınlar. Bu tasvir etti 
ğim tablonun manasını onlara iyi 
ce anlatsınlar. Yeni nesil. bir ba
rış havası içinde büyümüştiir. Çok 
şükür hiç zor görmemiştir. Fakat 
mütareke günlerinde iyi ile kötü 
arasında tnrif edilmez feragat ve 
fedakarlıklarla yapılan mücadele-
lerin manasını kavraması, son Pa 
dişahın yurda ihanetinin derinli
ğini duyması mutlaka lazımdır. 

Son Osmanlı Padişahının yurda 
ihanetinin derinliğini duyması mut 
laka lflzımdır. Son Osmanlı padi
şahının bu sıfatı yavruların dima-

ğına hak olmalıdır. Vahdettin. 
yurdun kurtarılması için bin türlü 
feragatler içinde Anadoluya silah 
kaçıran Türk zabitlerinin idamını 
bir düşman Geeralinden istiyen 
adamdır. 

(Devamı var) 

KOTAHYADA: 

Kütahyahların Yardımı 
Kütahya, (TAN) - Zelzele fela-

ketzedelerine yardım için her taraf
ta gayret görülüyor. Vilayetimiz em 
niyet Amirliğine mensup memurlar, 
fellket:ıedeler için Hillliahmer Ce
miyetine 15 takım iç çamaşırı ver -
mişlerdb 

TAN 

' 

BELEDIYEDE : POLiSTE: MAARİFTE: 

Hergiin Şehre 
Kasaplık Hayvan 
Geliyor 

- imtihan Şekli 
Yen:den Tesbit 

r Ediliyor 

i
l İmtihan talimatnamesi için konu
lan 3 yıllık tecrübe müddeti bu ders 
yılı sonunda bitecektir. · 

Toptan et satışlarına da azami fi
yat konulduktan sonra, et piyasası, 
daha normal bir hale girmiştir Top
tan kuzu için 42, karaman için 36 ku 
ruş azami fiyat konulmuştur. Beledi
yenin kurduğu şirket, muhtelif yer
lerden günde vasati olarak 800, diğer 
kimseler de 200 hayvan getirtmekte
dirler. Bu ay içinde et piyasasının 
daha ziyade genişlemesi muhakkak 
görülmektedir. 

Meclis için Yeni intihap 
Belediye meclisinin dört senelik 

toplantı devresi bitmiştir. Önümüz
deki ikincitcşrinin ilk günü toplan
ması lazım olan yeni meclis için ye
ni seçim, eylulün ilk haftasında ya
pılacaktır. 

O zamana kadar, bütün vilayet i
çinde fiş ve karton sistemine göre ai
le dosyalan vücudc getirilecektir. 
Beyoğlu merkez kazasında yapılan 
tecrübe iyi netice vermiştir. Yakında 
bütiin kazalarda dosyalar yapılma~
na başlanacaktır. 

Evvelki gece Asmalımcscitte karısı 
Koroniyi ,·uran kunduracı l\Ioiz, dün 

tevkif edilmiştir. 

Dericiler Talimatnamesi 
imalathaneleri ŞEHREMiNiNDE : Dericilerle, deri 

hakkında belediyece yapılan talimat
name, dün meriyet mevkiine konul
muştur. 

Bu talimatnameye göre, deri ima
lathanelerinde yapılacak tadilat ge
lecek sene bir mayısa kadar bitiril
miş olacak. ve yalnız dericiler hak
kındaki hükümler iki ay sonra tatbik 
edilecektir. 

Bir Ayda Yaptlan Binalar 
Geçen ay şehrimizde yeniden 38 

ev, 15 apartman, 6 dükkan, 4 muhte
lif olmak üzere yeniden 63 bina ya
pılmış ve 240 bina tamir olunmuş-

tur. 

8 
Bebekten Rumelihisanna kadar 

havagazi verilmesi için hazırlanan 

proje tasdik edilmiştir. Tesisata bu 
hafta başlanacaktır. 

• 'n'-••••-'- - .1..-..._..,.,..P la f'i"1ntlıa.r:1 n1~11. 

ğu gibi bırakılmıştır. 

Ebelerin Kazan~ 

Vergisi 
Ebelerin kazanç vergilerine dair 

Büyük Millet Meclisinden çıkan 

1042 numaralı kararda ebelerin ve 
tabipler ve diş tabipleri gibi beyan
nameye tabi olmalarını istemek hak
ları mahfuz olmak üzere muayeneha
nelerinin veya ikametlerine ait olan 
binanın veya apartman dairesinin 
gayri safi iratlarının kazanç vergile
ri için matrah olması kanuna uygun 
bulunduğu kabul edilmiştir. 

---O>---

NICDEDE: 

Niğdede Elektrili 
Niğde, (TAN) - Elli bin liraya 

yapılan elektrik tesisatı bitmiş, şeh
rimize bol ışık verilmiştir. * Çankırı, (TAN) - Çocuk Haf
tası münasebetile müsamereler ve 
balo verilmiştir. Havalar yağışlı git
tıği için çocuklar açık havada eğlen 
celer tertip edememişlerdir. 

Bir Çöpçü 
Arsada Olü 
O,arak Bulundu 
Taşkasap, tramvy caddsi, Molla

güranı caddesindeki arsada bir adam 
ölü olarak bulunmuştur. Yapılan tah 
kikat neticesinde cesetin, Fatih ka
zası, temizlik amelesinden Mustafa 
oğlu Yusufa ait olduğu anlaşılmıştır. 
Yusuf, uzun zamandanberi çekmek
te olduğu bir hastalıktan kurtulamı
yarak ölmüştür. 

Bir kız yüzünden .• 
Evvelki gün Balıklı Rum hastane

si civarında gezmekte olan Goreyim, 
Karabet ve Lazari isminde üç genç 
yanlarında bulunan Marika isminde-
,,. ... -- ... W OL 

'T:J ·ı..--.ı- 1\lf··-·-
fa, Haydar ve Maksut ile kavgaya tu 
tuşmuşlardır. Kavga büyümüş, Go
reyim, Hüseyini bıçakla bacağından 
diğerleri de Haydarı taşla başından 
yaralamışlardır. Yaralılar tedavi al
tına alınmışlar, kavgacılar yakalana
rak tahkikata başlanmıştır. 

iki manda kudurdu 
Eyüptc oturan Neşet isminde bir 

celebe ait iki manda dün birdenbire 
kudurarak mezbahanın parmaklıkla
rını kırmışlar ve dışarı fırlamışlar
dır. Hayvanlar, sağa, sola saldırmış
lardır. Hadiseden haberdar olan po
lis memurları bir faciaya meydan 
vermeden her iki mandayı tabanca 
ile öldürmüşlerdir. 

Stad bekçi•ini vurdu 
Ortaköyde Cavitağa mahallesinde 

oturan 17 yaşlarında Sadullah ismin
de bir genç evvelki gün Beşiktaşta 
Şeref stadına, deniz tarafından gir
mek istemiş. mnni olmak istiycn stad 
yom bekçisi Salfıhaddin ile kavgaya 
tutuşmuştur. Kavga büyümüş ve Sa
dullah bıçağını çekerek bekçi Sala
haddini sol memesi altından yarala
mıştır. 

rr aks~de satılık konaklar 
Taksim meydanında abidenin tam kartııında Kamil Beyin 

maamüştemilıit çif le konakları bugünkü sah günü, saat ikide 

İstanbul üçüncü icra dairesinde satılacaktır. Bu binaların is

gal ettiği toprak 1384 metre murabbaındadır. Otuz bir metre 

tutan cephelerinde altı,ar odalık her katta çift ve asri apart.r

man yapılabilir. Altında arka sokağa çıkmak üzere bir pasaj

la denize bakan tarafındaki araziye de bir sinema İnfası ve 

bundan maada arsanın ortasında bir diğer apartıman ve bir 

birahane yapılması kabildir. Müzayede yerinde alıcılara, 

planlar üzerinde, tafsilat vermek üzere bir adam bulunduru

lacaktır. İstanbul imar planı mucibince bu arazi tamamiyet!.ni 

muhafaza edecek, yani kesilmiyecektir. 

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

Bu itibarla hazh'andan itibaren ma 
arü müsteşarı Rıdvan Nafizin baş
kanlığında bir komisyon toplanacak, 
bu talimatnamede ihtiyaç ve tecrübe 
lere göre yapılması Iazım gelen de
ğişiklikl~ri tesbit edecektir. 

Ahlôk Dersine .Girecek 
Talebe 

Ecnebi mekteplerinde okuyan 
Türk tabiiyetini haiz talebelerden 
maada ecnebi tebaası olanların da 
gelecek tedris yılından itibaren ah
lak dersine girebilmeleri için maarif 
müdürlüğünden hususi izin alınacak-
tır. . 

ilkokullarda imtihan 
Köy okulları 15 mayısta kapana

caktır. İmtihanlara 8 mayısta başla
nacaktır. 

İlk okulların ilk dört sınıfı 30 ma
yısta kapanacak, beşinci sınıfın da 
imtihanları bir haziranda başlayıp 12 
sinde nihayet bulacaktır. 

8 
Fatih 29 uncu ilkmektep başmual-

limi Bahaettin, Sinop mıntakası ilk 
tedrisat müfettişliğine tayin edilmiş
tir. 

Nafıa Vekilinin 

Bir Telgrafı 
Valide hanının yıkılmasına başlan 

dığı gün, İstanbul belediyesi tarafın
dan Nafıa Vekili Ali Çetinkayaya 
bir telgraf çekilerek bu hadisenin 
kendisinin yüksek himınetile olduğu 
bildirilmişti. Ali Çetinkaya, İstanbul 
valisine şu cevabı vermiştir: 

"Eminönü meydanının açılmıya 
başlanılması münAscLetll<> hAkkııı J .. 

gösterdiğiniz duygulara te§ekkür e
der ve en güzel İstanbulumuzun bü
yük umranına teşebbüs ve muvaffa
kıyetinize hayırlı bir başlangıç olma-
sın1 t'...Ar'lifnn ,ı;ı-.... t-

lzmirde Seylap 
Oldu, Yıldırım 
Düştü 
İzmir, 2 (Tan muhabirinden) -

Bu sabah saat ondan itibaren yağ
mıya başlıyan ve iki saat kadar pek 
şiddetli devam eden yağmurlardan 
hasıl olan seller Bahribaba karşısın 
daki sıra kahvelerini basmıştır. Ay
ni zamanda yemiş ve Halimağa çar
şılariyle giimrük önündeki Fevzipa
şa meydanl\ğını da sular kaplamış 

ise de belediyenin her taraftan fa
aliyete geçmesi yüzünden suların 

dükkanlar ve mağazalara zarar ver
mesinin önüne geçilmiştir. Fevzi 
paşa bulvarında bahçeli hanın üst 
katını işgal eden sulh hukuk hakim
liğinin odasına isabet eden bir yıldı
rım duvarda pek cüzi bir sıva dökün 
tüsü yapmış elektrik lnmbasının am 
pulünü yakmıştır. Handa bir p:\nik 
vücuda getiren bu yıldırım nüfusça 
hiçbir zayiat yapmadığı gibi bina da 
hiçbir hasara uğramamıstır. Tram
vaylar bir müddet için işliyememiş
tir, 

--o--
Muğlada Tekrar 

Zelzele Oldu 
Muğla, 2 (TAN) - Dün gece sa -

at 22 yi otuz geçe tekrar şiddetli bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Kazaların 

hiçbirinde sarsıntı yoktur. Bütün sar 
sıntılar Do!;'U istikametinden geliyor. 
Sarsıntılar şiddetli olmakla beraber 
hasar ve zayiat yoktur. 

----o·---
Yalan Haberler 

Ankara, 2 (A.A.J - Birkaç gün-
denberi bazı gazetelerde göçmen iş
leri hakkında bir takım neşriyat ya· 
pılmakta ve bu arada tekarrür et -
miş yeni programlardan bahsedil -
mcktedir. Göçmen işlerine dair hü
kumetçe ittihaz edilmiş yeni bir ka
rar olmadığı cihetle bu ne!':riyatın 

hiçbir esasa dayanmadığını ilana A
nadolu ajansı mezundur. 
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31 Milyon 
Lirahk Tahvilat 

Çıkardacak 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Ziraat Bankasının yeni teşkilat ka
nunile memleketin büyük su işleri -
nin başarılması işi, bankanın esas 
vazifeleri içine alınmış bulunduğuıı
dan halen Nafia Vekaletince tahak
kuk ettirilmekte bulunan büyük su 
programının mezkur banka tarafın
dan finanse edilmesi kararlaştırıl -
mış ve bunun için bir kanun layiha
sı hazırlanarak Meclise verilmiştir. 

Bu layiha ile Ziraat Bankası. su 
işlerine karşı olmak üzere hükume
tin kefaleti altında 31 milyon liralık 
tahvilat çıkaracaktır. 

Su programının tatbiki yine Na -
fia Vekaleti tarafından yapılacak ve 
yalnız başarılan işlerin işlenmesi Zi 
raat Bankasına ait olacaktır. 

Orta Tedrisat 

Muallim ihtiyacı 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Bugün Meclise verilen yeni bir ka -
nun layihasına göre; Maarü Vekfile 
ti, ortamekteplerin muallim ihtiyacı 
nı karşılamak için ortaokul ve lise
lerde parasız yatılı olarak tahsilde 
bulunan talebelerden yüzde yetmiş 
beşini öğretmen yetişmek üzere ayır 
mağa salfıhiyettar olacaktır. 

Layihanın diğer bir maddesine gö 
re, VekaJet bu salii.hiyeti, 938 - 939 
ders yıliyle bundan sonraki seneler 
içinde ortaokul ve liselerde parasız 
yatılı olarak okuyacak talebeler hak 
kında da kullanabilecektir. 

Meclisin Dünkü Toplantısı 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Büyük Millet Meclisi bugün Hilmi 
Uran'ın başkanlığında toplanmış ve 
celse açılırken Kayseri mebusu Ve
li Yasinin vefat ettiğine dair olan 
Başvekalet teskeresi okunmuştur. A 
yağa kalkılmak ve bir dakika sükut 
edilm~k suretile müteveffanın hatı
rası taziz edilmiş ve bunu müteakip 
ruznameye geçilmiştir. 

~.uti-
llI.tı..~'l• .. ,. - • • - -

vünden Ali kızı Ayşe Gelgetin öl\Wl 
~ezasına çarptırılmasına ait mazba
tayı tasvip etmiş ve posta telgraf ve 
telefan umum müdürlüğü !9Ş4 YJll 
"""aoı ... cuı~ınc mt kanun layıhasını 
da kabul etmiştir. 

Büyük Millet l\Ieclisi çarşamba 

günü toplanacaktır. 

Yeni Çıkardan 
Kciğıt Paralar 

Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye Cürn 
huriyet Merkez Bankasından: Ban -
kamızın 15 ikin:iteşrin 1937 tarihin 
den itibaren tedricen tedavüle çıkar· 
maya başladığı yeni harfli bank -
notlardan 30 Nisan 1938 tarihine ka
dar: 

Beş liralıklardan 23.699.895 
Elli liralıklardan 5.850.000 
Yüz liralıklardan 13.498.000 
Ceman kırk üç milyon kırk yedi 

bin sekiz yüz doksan beş lira teda
vüle çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan ayni miktar 
yani kırk üç milyon kırk yedi bin se
kiz yüz rloksan beş lira tedavüldefl 
kaldırılmıştır. 

Yeni Şilep Dün Geldi 
Yeni kurulan Silepçilik şirketi ta· 

rafından satın alınan 7300 tonluk ba· 
kır ismindeki şilep. dün akşam !tal· 
yadan limanımıza gelmiştir. 

ve 

3 Mayıs 1938 
S A L 1 

5 inci ny Giln: 31 
1\ rfl t>t· 1957 
Rebliilevvel: 2 
Gilncş: 4,57 - Öğle. 
1k!ndl: 16,03 - Ak:ıam: 
Ynts-ı· 20.4!J - tmı;.'\k: 

Knsım: 177 

Hırmt ı<ıı;• 
Nisan: 2o 

l2.ıo 
ıo.06 
s.o:ı 

YU;;.T A HAVA V AZIYE'fl 
btl. 

Yurdun doğu bölgesinde hava çolt 
1

rr 
!utlu, diğer b!Slgelerde kapnlı ve y<'r ce· 
yağışlı geçmiş rilzgllrlar umumfyctlC •lf· 
nubl istikametten orta kuvvette <'c;rııı~ •1 

Dlln f stnnbuldn hava ekseriyetle ıtııP,ı 
geçmiş, rOzgtır C<'nuptan saniyed<' g ı11't 
4 metre hızla csml~tlr. Saat 14 te b:ır'\~ı 
re 7!!0 milimetre idi. Hnraret en ço~,1 • 
ve en az 9,6 santlırrat '>lnrak ka~ood 
mlştfr. 
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Her Hitlerin Seyahati 
Yazan: ômer Rıza DOCRUL 
İtalya Başvekili Sinyor Mussolini

llin birkaç ay önce Berlini ziyareti, 
bugun Almanya de\'let ve hükumet 
tefi Her Hitler tarafında~ iade olun
lılaktadır. Sinyor Mussolini, Alman
hda fevkalade merasimle karşılan
dığı için İtalya da bugün kapı kom
§llsu olan Almnnyaya ayni şckilde 
tnukabele etmekte ve Loadra gaze
telerinin nnlntışmn r,öre, istikhal ha
~lı.klnn için 4 mByon İngili~ lirası 
adar harcetmiş bulunmaktadır. Sin

:tor Mussolininin Almanyayı -ııyarcti 
&ırasında Avusturya devleti henüz 
Jı•Yatta idi. Ziyaretin inde olunduğu 
8lr11da Avusturya ortadan kalkmış, 
.\iman kuvvetleri Brenncr ges-idine 
&'elnıiş ve Almanya ile İtalya kom
~ olınuşlardu. 

İki taraf ta bo komJUluktan mem
lltıniyet gösterdiği ve komşuluğım a· 
~~aki dostluğu sağlamadığını söyle
cligi için bunu başka türlü telakkiye itr bulunmamak icap eder. Her Hit-
~riıı İtalyayı ziyareti ise, şüphe yok 
~ konııuluğu ve dostluğu bir kat da 

takviyeye yardım edecektir. 

* .\hnanyanm. bugün A vrnpadn va· 

UZAK ŞARK! 

Çinliler Onbeş 
Günde 30,000 

Japon Oldürdü 
Nevyork, 2 (Hususi) - Uzak Şark 

harbine dair gelen haberler biribir
lerini tutmamaktadır. Japonlar bü -
yük kanalın cenubundan Lunghay 
demiryolu şebekesine doğru yol al -
dıklarını haber vermektedirler. Bu
na mukabil Çinliler vaziyetlerinin 
son derece sağlam olduğunu ve J a -
pon mevkilerini yakında sarsacakla
rını bildiriyorlar. 

Hankovdan dün resme nbildirildi
ğine göre: 

Bütün gün muhtelif noktalarda 
ezcümle Taierşvang'ın Şarkında, Pih 
sien'in şibalinde ve Tançeng'in gar -
binde devam eden muharebelere rağ 
men Çantung'un şimalinde Çinlilerin 
vaziyetinde herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Şansinin şarkında en son mühim 
şehir olan ve Linfenin cenubu şar -
kisinde bulunan Yiven istirdat edil-

Henlayn'ın Son Nutku 
Ağır Bir Hava Yarattı 

Çekoslovakyanın Almanya ile lı Birliği 

Yapması Üzerinde Çok lsrar Olunuyor 
Londra, 2 (Hususi) - Çekoslovak

ya meselesi, birdenbfre günün en mü 
him meselesi oldu. Sebeplerinden bi
ri, 1 mayıs münasebetile Südet Al
manlar lideri Henlaynin beyanatıdır. 
Henlayn söylediği nutukta Südetle
rin statüsü meselesinin halli için Çe
koslovakyada plebisit yapılmasını is 

temiş ve başlıca hedefinin devletin 
çerçevesi içinde tam bir hukuk mü
savatı olduğunu ilave etmiştir. Hen
liiyn, daha sonra Avrupa demokrasi-

beyan ederim, fakat haklı bir davayı 
müdafaa eden adam bir şeyden kork 
maz.,, 

Çekoslovakyanın Ceteka ajansı 

30 nisanda Trippe'de vuku bulan ha
diseleri izah etmektedir. Bu izah 
Troppe'de vuku bulan hadisede bir
Çek ve iki Alman yaralamıştır. Bu 
yüzden bir mayıs nümayişleri mene 
dilmiş ve tahkikat açılmıştır. 

* Berlin, 2 (A.A.) - Lustgarten'de 
bir nutuk söyliyen Göring ezcümle 
demiştir ki: 

:tfCli:K 
Periıanbk ve Hırpanilik 

[Yazan: B. FELEK] 
Mayıs bayramında Boğaza kadar 

• karadan - şöyle bir gezinti yaptım. 
Bir hayli şeyler gördüm. İçinde ho
şuma giden '\"e gitmiyenleri var. 

Bir kere gençliğin, zevki ve hayatı 
tabiatte aramıya çıkmasına pek haz
zettim. Yer yer eğlenen, neşelenen, 
yiyen, içen gruplar mesut bir man
zara anediyordu. 

Yine bu arada hoşuma giden ikin
ci şey de zabıtanın otomobil sürat -
]erini kontrol etmesi oldu. Mütead
dit yerlere pusu kurmuş polisler hız 
h giden arabalara ihtar etmekte ve 
belki de ceza kesmekte idiler. Yoksa 
böyle zamanlarda insan kanı dö -
külmeden, cana mal olan kaza~·a se
bebiyet vermeden bayram geçirmek 
mümkün olamazdı. Buna teşekkür 

etmeliyiz. Ve bu arada, pusulardan 
kurtulup yine arada kaçamak sürat 
sağanakları yapan bazı ecnebi \'e hu
susi arabaların da umumi akış ahen
gine uymalarını veya uydurulmala
nnı dilemeliyiz. 
Hoşuma gitmiyen şeylere gelince: 
Bilmiyorum neden? Boğaza ka • 

dar giden yol üzerindeki kahveler, 
gazinolar, birahane ve meyhaneler 
de sanki ağız birliği yapmışlar gibi 
bir perişanlık, bir hırpanilik vardı. ~Yeti 'Ve siyasetinin istikametleri en 

~it ıııerak edilen ve en çok merak u
)lJıdıran devlet olduğu §Üphe götür
lllea. 

miştir. İrlandada yakında Cümhurreisliği i-
Salahiyetta:. as~eri makaı:ıların çin seçim yapılacaktır. Ctimhurreisli 

bildirdiğine gore, nısan ayının ı!k on ğine en kuvvetli ve yegane namzet 

lerine hitap ederek Südetlere hukuk 
müsavatı vermesini temin için Prag 
hükumetini tazyik etmelerini istemiş 
ve "Çek teşkilatı esasiye kanununu 
ekalliyetler meselesine bir hal şekli 
bulmak için bir hareket noktası sayı
yoruz,, demiştir. 

"Almanlann Almanlarla birleşme 
si beynelmilel bir mesele değil bir 
Alman meselesi tef)til ede1 

lngilterenin hareketi 
muaheze ecliliyor ! 

Kahveci veya garsonun önü çö • 
zük bir yelek \"e yaka düğmesi kop
muş bir kurşuni mintanla ve bir ka
nş sakalla hizmet etmesini tenkit et 
miyorum. Herkese şahsına hürmet 
etmeyi '\'e kılığına itina eylemeyi tek 
lif edecek değilim, lakin içine adam 
çağınlan bir yerin, zemini düzgün, 
dört tarafı muntazam, masaları te
miz, iskemleleri sağlam ve rahat ol
malı değil midir? 

l 8nııa sebep olan en mUhim mese
~ Çekoslovııkyadaki Almanların va 

:Yetidir. Bunlar son günlerde nde-
1eni bir mücodeleye girişmişler ve 

:~lelerini holletmek azminde ol
tıkı&l'ını göstermişlerdir. Bu Alman 

tl~llatinin lideri ilan Henlayn. söy
tdıği 

11 nutukta her şeyden fa7la bir 
~kt.ıtn tebarüz ettirmiştir. O da 
lll kosJovnkya dahilinde yaşıyan Al-
1'1 •nların kendilerini ekalliyet say
,. .. •dıkıan ve ekalliyet muamelesi 
~()rın· 
Ilı• 1Ye razı olmadıklandır. Dunun 
~sı gayet sarihtir. Çekoslovakya
lı kendilerini, bn memleketin bir 
~ından ekseriyet teşkil eden bir 
" görüyor. Ve Ç e k o s 1 o -
;. ~ lt Y n_ı_} vücuda getiren a.n -
'3/ı~ 1 -- ·- 5urme.k 
llhıh ot~r~r. Bunun dtı manası taın 

.. 'Yete 
ı.. _6 • ır. Halbuki Ç'ek h ··k • 
~ nın en u u-'-!lllak . çok çekindiği ve en yak. 
lanı ıstenıPdiği tesviye r.kli. hu 
~ • ınuhtariyettir. Çünkü Çek hüku 
etı Al 1 

tari ' • mon nra bu şekilde tam ınuh 
hı,. ~et ıtasını rnemleket hesabına 
" ınhil "I b ' ~ a aşlangıcı saymaktadır 

il• ~~ele bu suretle çıkmaza saptı.X:. 
.. rore .. d e;• 

~ikat 1~1~ en nasıl çıkılacağı ha-
lij ... ~.n duşundürücü bir mesele teş

-.-~uyor. 

.\caba b k 
lJe ın· n çı mazdan bir emri vaki 
'esi 

1 .çıkacak, Yani Avusturya hadi
h.~~!ekerrür edecek? Yoksa daha 
ltOtn ~r çare mi bulunacak? Sonra 
.tirıd :~ıYnretinin bu hal çaresi üze-

lı e"I tesiri ne olacak" 
iit(in b . 

~•hı lt 
1 

unlar düşfinülen, fakat C!e-
letdQ.. 

0 ayJıkJa verilemiyen mesele-

Sonra bir 
ltıa · nıesele daha var ki Ro-

beş günü zarfında Çinden 30 bın Ja D kt H d 'd. B d D H d , 
pon askeri olmuş ve 1.500 kışi esır . . . .. .. 

_ .. . . 1 o or y e ır. ura a r . y e -
.. ın resmını goru:voruz. 

alınmıştır. Duşmanrian alınan gana - · 

im arasında 4.700 tüfek, 200 maki - FiLiSTiN • 
neli tüfek ve mühim miktarda cepha- • 
ne vardır. 

Bir Japon cukeri treni 
berhava edileli 

Filistinin ikiye· 

Taksimine itiraz 

Ediliyor 

Fakat Henlayn'in asıl tezi, Südet
lerin kendilerini ekalliyetler sayma
dıkları idi. Henlayn, bu noktayı apa-
çık anlatmış ve Südetler ekalliyet 
muamelesi göremezler,, demiştir. 

Bundan maksat Südetlere muhta
riyet verilmesi l§zım geldiğini anlat
maldı. 

Pekin, 2 (A.A.) - Pekin - Hankov 
şimendifer hattında münakalat 50 
dakika süren bir inkıtadan sonra tek 
rar başlamıştır. 

Henlayn, bu noktayı izah ettikten 
sonra Çekoslovakyanın Almanya ile 
teşriki mesai etmesi üzerinde musır 

Kudüs, 2 (A.A.) - Filistinin tak- ld w 1 t "Ç k L_··k· . . o ugunu an a mış ve e ııu ume-
sımlne memur olan komısyon bura - t• . d" k tl b.ld" l"d" 

•w· •• • ı şım ı ma sa arını ı ırme ı ır. 
ya geldıgı gundenberı Arap ve Ya - Ali h h Ik h d ük" 1 

u ı teşe ul erın en ırço ıs ı a - d"ğ. 1. t• ··d "k ld ğ 
ar a ı ır. u ıs ı a ar a meme· 

Mançester, 2 (A.A.) - Geçenlerde 
Çekoslovakyadan avdet etmiş olan a
mele fırkası mebuslarından Vedgut 
Ben, dün akşam bir mayıs münase • 
betiyle yapılan bir nümayiş esnasın
da bir nutuk irat etmiştir. 

Mumaileyh, Çekoslovakyadaki 
Hitlercileri:.ı tethi§ hareketlerinin 
çok büyük olduğunu beyan etmiş ve 
birçok kimseler kendi şehirlerin••, 
kendi sokaklarında benimle konuş • 
maktan korkmuşlardır, demiştir. 

Hatip, bundan sonra diktatörlük
ler karşısında boyun ağmekte olan 
İngiltere hükumetinin bu hattı hare
ketini muahaza etmiştir. 

Japon tayyareleri dün Şuşov'un 
şimalinde bu hattın raylarını sökmi

ye ve Viliho'daki şimendifer köprü

sünü berhava eden çeteleri dağıltmı 
v.A ...... ~ .. ırak olmui'lardır. 

h d . kk". 1 . d b. k . t"d 

1 

a ın ve a ın uzurun ay en-

1 lm şt B . t"d 1 d 1 ı un mesu ıye ı mu rı o u umu 

b~iki~v~~~~a~tlm~na ============================== 
itiraz edilmetkedir. Maverayişerialı-

1 FRANSA: 1 Mayıs Bayramında: 
Emin bir membadan öğrenildiğine 

göre, Japon askeri treni 29 nisandan 
Şuşov ile Liuliho arasında havaya u
çllrl;llmu~ur. Facia kurbanlarının a
dedı malum degııaır. 

DANiMARKA: 

Nazi Faaliyeti 
Günden Güne 
Fazlalaşıyor 
Kopenhag, 2 <A.A.) - Danimar

ka Şlesviginde Nazi faaliyeti artmak 

tadır. Mayıs sonunda buraya gelecek 

olan 40 Alman gazetecisi vaziyeti 

tetkik edecektir. 

lar da memlekettin taksimine itiraz 
etmektedirler. Filistinin müdafaası 

için teşekkül eden Irak komitesi, I
rak Araplarının bu hususta diğer A
raplarla mütesanit bulundueunu hil 
dirmiştır. 

ISVEÇ: 
-, 

Avrupada 

iki Grup 
Stokholm, 2 (A.A.) - Bir mayıs 

münnsebetile tertip edilmiş olan bir 
miting esnasında B. Sandler, hüku
metin yakında parlamentodan milli 
müdafaa için 60 milyon kuron mun -
zam tahsisat isteyeceğini haber ver
miştir. 

Tokyo Olimpiyadına 

Hazırhk Baıladı 
Paris, 2 (A.A.) - Oto gazetesi, bey 

nelmilel bisiklet birliğinin dün bir 
toplantı yapmış olduğunu yazmakta
dır. Bu toplantıda, Tokyo olimpiyat
larında bisiklet için dört yarış ayır
dedilmesi temennisi izhar edilmiştir. 
Bu dört yarıştan üçü pist üzerinde, 
biri de yolda yapılacaktır. 

-0---

Hatay Fransız 

Mümessili Ankarada 

Bazı Lehistan 
Şehirlerinde 
Arbedeler Oldu 
Varşova, 2 (A.A.) - Bir mayıs 

bayramında bazı hadiseler cereyan 
etmitşir. Luvov'da sosyalistlerden 
mürekkep bir alay geçmekte iken a
tılan bir kestane fişeğinden birkaç 
kişi yaralanmıştır. Kielce'de Yahudi 
aleyhtarı müfrit sağ cenah partisine 
mensup olan nasyonal demokratlarla 
sosyalistler arasında çıkan bir ar
bede esnasında bir kişi ölmüş ve 
yedi kişi yaralanmıştır. 

Poman'da yine bir arbede esna -
sında altı kişi yaralanmıştır. 

Balkanlardan itibaren her nereye 
giderseniz, hele böyle otomobil güzer 
gihı, yani vakitli vakitsiz her taba • 
kadan müşteri alabilecek yerlerin is 
kenıleleri, masalan sağlam, düzgiin 
ve güzel boyalıdır. Temiz örtüleri '\'e 
zaviyeleri yerinde kapı ve parmak
lıkları vardır. 

İçeride hizmet edenler öyle bir 
zevk ve istirahat yerine yakışacnk 
tarzda C.mls ,,., bir teviye giyinir -
Jer. 

Bardaklar, tabaklar, fincanlar \'e 
tepsiler temiz ve parlaktır. Böyle yer 
lerde toz toprak, çamur, kir, örüm • 
cek gibi şeyler katiyen gorunmez. 
Bizim iskemlelerin ise hepsi kışı a-
çıkta geçirmiş \'e ilk yapıldıkları za
man Üzerlerine siirülen mahut sarı 
boyayı kaybederek ağarmış \'e çar • 
pılmış ve sıskadır. İnsan oturmıya 
merhamet eder. 

Yüzde sekseni oturanm pantalonu 
nu yırtan çivilerle takviye edildiği 
halde insanın altında gıcır gıcır gi
der gelir. Kimbilir hangi hortlavası 
mucidin yaptığı saç masalara ka~ra 
elinizi da~·arsanız ayağı dingildeye 
rek üzerindeki kahvelerin dökülmesi 
ne sebep olursunuz. 

~Yahatı il . ' 
ll(il"or. · e alakadar gibi görü-

l 1.,,giJtcreni 
~ti son . n merkez ve sol gazete-
~()~ il ~nlerde Alnıanyanın Şarka 
0~ed' er enıesindcn, yayılmasından 
'lı· ıyorln B 
\.ıt l'llenııek r: unlara göre hedef 
~ bit de\·~tı? buğdnylnn, daha baş 
)ılı terıic:J Chn petrolleridir. Fnkat 
ık "erne ve 1 b ~ıracak Ynyı mn harp ile ya-

j'lı ltıetnlek' kaleyi İ!;İnden açmakla 
fltıler in ;tlerde nnziliğe benzer re-

Cuma akşamı Alman ve Danimar 

kalı Nazile, Danimarka Şlesviginde 

Kvaersin idare ettiği liberal yaptı

nin bir propaganda toplantısı yaotı 
ğı mahalli istila ederek nasyon~I -
sosyalist şarkıları söylemişler risale 
ler atmışlar ve içtimada bulunanları 
başka bir yere gitmiye icbar etmiş
lerse de biraz sonra orasını da isti
la emişlerdir. 

Avrupanın vaziyetinden bahseden 
hariciye nazırı, yekdiğcrine düşman 
iki grupun tebellür etmekte olma -
sından mütevellit endişelerinden hah 
setmiştir. 

Hatip demiştir ki: 
"Avrupada devamlı bir istikrar vü 

cude gctirilmeğe, bu istikrarın Al -
manya aleyhine müteveccih olması 
takdirinde, imkan yoktur. Fakat Sov 
yet Rusya ile Polonyanın iştiraki ol
maksızın umumi bir hal sureti bul
manın mümkün olamıyacağını da an 
lamak lazımdır.,, 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Hataydaki Fransız mümessili B. Ga 
ro hükumet erkunımızla temasta bu 
Iunmak üzere bu sabah Toros eks -
presile şehrimize gelmiş ve istas -
yonda Dışişleri Bakanlığının bir mü
messili tarafından karşılanmıştır. 

B. Garo bugün içişleri Bakanı 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya ve 
Dışişleri Bakanlığı genel sekreteri 
Numan Menemencioğlu ile görüş -
müştür. 

Dışişleri genel sekreteri Numan 
Menemencioğlu yarın B. Garo şerefi 
ne bir ziyafet verecektir. 

Varşovada Muranov meydanına 
saklanmış olan bir cehennem maki
nesi saat 11 de Yahudilerden mürek 
kep bir alayın geçeceği yolun üs -
tünde patlamıştır. Fakat iyi bir tesa
dilf eseri olarak alay başka yerden 
geçmiştir. Bununla beraber infilak 
neticesinde birkaç metre uzunluğun
da bir mesafeye kadar sıçrıyan kal
dırım taşları yoldaııl geçen iki kişiye 
isabet ederek yaralanmalarına sebe
biyet vermiştir. 

1 Mayıs Rumanyada 
SükOnetle Geçti 

Bükreş, 2 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyro: 

Kah\·enin içi. müşterilerin emni • 
yetini celbetmekten çok uzak bir te
mizlik arzeder. Yemler, yemişler, me 
zeler, hatta sular ne şartlarla gel • 
miştir; kimse bilmez. Ve bu kahve _ 
)erde bir kahve on beş kuruştur. Ne
sine bu mundarın! 

İnsan, muntazam bir teras halinde 
yapılmış, iskemleleri muntazam bo
yanmış, Üzerlerinde temiz ve par • 
lak renkli örtüleri bulunan, masaları 
sallanmıyan '\"e bir yabancıya; 

- Buyurun, şurada bir şey içe • 
lim! denebilecek bir kahve göre -
miyor. Yahu, bu iş bu kadar zor mu 
dur? Ne oldu bize? Neden bu peri
şanlık ve bu hır1>anilik? 

tıl:tı Scş~ ~rınn~la ynpılncaktır. 
h tı~11.. •• ahnıınlerin mübalağalı 
~lllt "' Soyf • 
ltı. at her h cnııye lüzum var mı? 

iihirıı aldc Ro • . . 
tıı rıet' nıa zıyaretınm 

eJc lft~ıll\ ıccler vereceğine hükmet
geJir. 

~ 
'(eni c·· 

umhur Reisi 
lnt·h 

~ 1 ap Olundu 
Ogot 

a~as a, 2 (A. A 
hı~ 11'\du.rı ~ · .) - Liberal parti 

a ~· . unrdo Sant 
rtlıştı tsıcul'llh os, Kolom-
tı.att\:· Zaten urluğuna intihap edil 
... . l:!t ~. rnurn ·ı 
·•ı re· ,,olttu. l\f 81 eyten başka 
haıta.~~ liberaliz uh~fazakar parti ye 
edere1t: tıa itirn drnıne ve müsama-
et . nıı..... a ı olduğu 
ll'lı~ ..... ,ızet .. nu beyan 

. gosternıc.k•~- . t• 
o.cu ıın ına 

ISPANY ADA BOMBALANAN ŞEHiRLER: 

ispanyada harp, son günlerde havaların muhalefeti yiizünd<-n duraklar gibi oldu. Fakat, Frankist kuvvetler, 
Barsclonaya birkaç defa hava baskını yaptılar \'e hombardımnn neticesinde yüze yakın insan öldü. Bu resim 
de, Frankist tayyareleri tarafından bombalanan hlr ~hrin tayyareden alınmış manzarasını «örüyoruz. 

Dün akşam burada "Rumanya 
gençliği,. sosyetesinin her sene Bük
reşte tertip ettiği müsabakalar muh 
teşem bir fener alayı ile neticelen
miştir. Akşam bütün memleket mek 
teplerini temsil eden kadın, erkek, 
genç mektepliler, ellerinde meşale

ler, kral sarayının önünden geçmiş
ler ve kralı uzun uzun alkışlamış
lardır. Saray önünde toplanan halk 
ta bu alkışlara iştirak etmiştir. 

l mayıs, bütün memlekette tam 
bir sükün içinde geçmiştir. 

KISA HABERLER 
* Lltvanya sefiri, Kont Ciano'yu zi 

yaret ederek hilkiımctinln Romadakl 
IJtvanya elçisini İtalya Kralı ve Habe
~stan İmparatoru nezdinde gönderilmiş 
addettiğini bildirmiştir. * Beynelmilel moda sergisi, Berlin
de Krol opera binasında acılacak ve 29 
Mayıstan 15 hazirana kadar devam ede
cektir. 

Avrupanın bir<'ok memleketlerin
de değil bö~·le halkın sıhhati ile doğ 
rudan doğruya alakadar olan miies
seseler hatta sokak satıcıların kılık 
kıyafetleri bile turiznı idarelerinin 
kontrolü altmdadır. Böyle bir idare 
olup ta "falan filan mıntakalarda 
kahve, birahane. lokanta \'e emsali 
yerler açanlar şu. şu şartlara riayet 
etmedikçe dükkanları kapanır di . 
b" t · " )e ır amım yapınca aklı başında mü-
esseseler bakınız nasıl açılır. 

- Ne, beriki adamlar aç mı kal
sınlar? 

Onlar da bu şartlara unr g"" • . , "<'ınır-
Jer. Uymazlarsa işi bırakırlar. M . 

ti Ü b k 
al IS 

1C n , u ır kahvelerinin hal· b . . . ı enı 
nevmıt ettı. Her şeyi hiikümett 
h .. b J d' en, er ışı e e ı:veden ve umu • k • nıı uv. 
v~tlerde_n .mi bekliyeceğiz? Hiç ken 
dı kendımıze: 

- Şunu da şöyle bir düzeltelim ' 
Fikri plmiyecek mi? ·· 
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~ahk:emelercle 

Harbiye Cinayeti Dün 
Tamamen Aydınlandı 

Katil Aleti Olarak Kullanılan 
Bıçak Elmadağındaki 

Teressüp Havuzunda Bulundu 
Müddeiumumilik, üç gün evvel 1 Lağımın kapağı açılmış, içine inil

Harbiyede Çimen sokağında Anjeli miş, bıçak alınırken şiddetli bir su ce 
öldüren Ropen hakkındaki tahkika- reyanı sürükleyip götürmüştür. Müd 
tı dün bitirmiş ve tevkif edilen suç- deiumumilik, dün kanalizasyon usta
lu ile beraber dosyasını yedinci sor- başısını getirtmiş ve lağımda araştır
gu hakimliğine vermiştir. Tahkikat, ma yaptırmıştır. 
hadisenin bütün karanlık saflıalannı Nihayet bıçak, Elmadağında teres
aydınlatmış ve suçlu da her şeyi ol- süp havuzunun içinde bulunarak çı
duğu gibi itiraf etmek mecburiye - karılmış ve katile gôsterilmiştir. Ka-

' tinde kalmıştır. til Ropen: 

Ropen, sevdiği ve yüz bulmadığı _Evet, benim Anjeli öldürdüğüm 
Anjeli tenha bir sokağın içinde vur- bıçak budur, demiştir. Büyük bir ek
muş ve kaçmıştır. Vurduğunu kim-
se görmemiştir. Ropen merkeze elin
de tuttuğu ufak bir çakı ile gitmiş ve 
ilk defa müddeiumumi muavini Or
hana: 

mek bıçağın~ iki tarafı eğe ile tör
pülenmek suretile kama haline sokul 
muştur. 

Ropenin teslim ettiği çakının üs-

- Ben Anjeli bu çakı ile öldür- tünde de kan izleri görülmüştür. 
düın, demiştir. Cesetteki on yaranın Müddeiumumi, dün çakı ve bıçağı 
derinliği, cinayetin bu çakı ile yapıl- tıbbıadli müessesesine göndermiş ve 
dığı ihtimalini biraz şüpheye düşür- Üzerlerinde insan kam bulunup bu
müştür. Müddeiumumi, iki polisle lunmadığını sormuştur. 
katili araştırma yapılmak üzere evi- Ropen, dün verdiği ifadede dcmiş-
ne göndermiye karar vermiş ve suç- tir ki: 
lu da götürülmüştür. Gece Elmada- - Ben Anjeli, çılgınca seviyor-
ğından geçerken katil, polislere: dum. O, bana yüz vermiyordu. Gün-

- Ben Anjeli vurduğum bıçağı şu lerce yolunu bekledim ve en nihayet 
lağıma attım, demiştir. Polisler, elek- ret cevabı alınca kamamı çektim, öl
trik lambasile liığıma bakmışlar, ha- dürdüm. 
kikaten orada kocaman bir saldırma Tıbbıiıdliden gelecek rapora göre, 
bulmuslar ve almak istemişlerdir. tahkikata devam' edilecektir. 

l\WDDEİUMUMİLİKTE: 

Bir Yarlama 
Suçlusu Genç 
Tevkif Edildi 
Müddeiumumilik dün bir yarala

ma hadisesini tetkik etmiş ve Yusuf 
oğlu Nuri isminde bir genç hakkında 
tevkif karan almıştır. Bu kararı i
cap ettiren hadise şudur: 

Koltukçu Mithatın Saniye isminde 
bir karısı vardır. Son zamanlarda 
Saniye ile kocasının araları açıldı

ğı için mahkemelik olmuşlardır. :Mit
hatın yakın akrabalarından Nuri ve 
Kadri isminde de iki genç vardır. Yu 
suf oğlu Nuri arkadaşı ve akrabası 
Hüseyin oğlu Fevziyi kama ile beş 
yerinden ağırca yaralamıştır. Cer
rahpaşa h'llstanesine kaldırılan yaralı 
dün tabibiadil Salih Haşim tarafın
dan muayene edilmiş ve yarası tehli
keli görülmüştür. Hadisenin tahkiki· 
ne el koyan müddeiumumi muavini, 
dün öğleden sonra suçlu Nuriyi sor
gusu yapılmak üzere Sultnnahmet 
sulh birinci ceza mahkemesine ver
miştir. 

Mithat ta cürüm ortağı olarak 
mahkemeye gönderilmiştir. İddiaya 
göre, Mithat karısını ve beraber dü
şüp kalktığı Fevziyi öldürtmek için 
Nuriye para vermiştir. 

Hiıkim Reşit, evvela Nurinin sor
gusunu yapmış, o, olup biteni şöylece 
itiraf etmiştir: 

AGffiCEZADA: 

Bir Yalancı Şahit 
Hakkında Tahki
kat Yapılıyor 
Ağır ceza mahkemesi, bir Türklü

ğe hakaret davasını tetkik etmiştir. 
Suçlu Ekso~<Kl. isminde bir gençtir. 
Manol oğlu demirci lStrm.1 -t.-.t-.:ı., 

bir genç te şahit olarak dinlenmiştir. 

Evvelce Kalyoncukulluğunda Hikme 
tin yanında çalışan İstrati şahadet e
derken: 

- Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ek
soviyesin Türklüğe hakaret ettiğini 
de ne gördüm, ne işittim, demiştir. 

Halbuki palisteki ifadesinde aksi
ne şahadet ettiği için reis, eski ifade
sini okuyarak hakikati söylemesini 
ihtar etmiştir. Şahit: 

- Ben o vakit Hikmetin dükka
nında çalışıyordum. O, Eksoviyesin 
Türklüğe hakaret ettiğini bana bir 
gün haber vermiş, beni de şahit gös
termiş. Benim bir şeyden haberim 
yoktu. Bana bir gün: 

"- Karakola kadar git te muavi
nin yanında bir kağıt var. Ona imza
nı at,, dedi. Ben de ustama itimat et
tiğim için bu kağıdı imzaladım. Oku 
yup, yazmam yoktur,, demiştir. 

Müddeiumumi, yalan şahaddetten 

TAN 

T ARABY A FUKARAPERVER CEMl'YETINDE: Bayan Safiye 
Mahkemeye 
Başvurdu 

1 Öğrendiğimize göre, Bayan Safi-
1 ye, bazı kimselerin kendi ismini kul 
l lanarak iş görmelerinden müşteki 

olarak mahkemeye müracaat etmiş
tir. Avukatının söylediğine göre, ba
zı plak ve film müesseseleri, bazı ka 
dınlara "Safiye,, ismini takarak ~ar
kı lar okutmaktadırlar. Bazı gazino -
lar da, bazı kıraathanelerde de, sa
natkarın adını takınarak şarkı oku -

Tarabya fuknraperver cemiyeti 23 nisanda yoksul çocuklara elbise 
ve oyakkabı dağıtmıştır. Resimde çocuklar, cemiyet aznsile beraber gö
rülüyor. 

'

yan bayanlar gittikçe çoğalmakta -
dır. Bilhassa Anadoluda, bu isimle 
turne yapan ve şarkı söyliyen bazı 
bayanlar da vardır. 

Dün, sevimli sanatkarımızı bul • 
duk. Bize dedi ki: 

Cezairde Toplanan Kongre 
- Maalesef doğru... Ben kendi is 

mimi, çalışmadığım müesseselerde 
görmüyor değildim. Fakat ehemmi -
yet vermiyordum. Bu suretle aldatıl
dıklannı söyliyen bazı bildiklerimin 
teşvikleri üzerine, mahkemeye baş -
vurmak mecburiyetinde kalıyorum! . 

Eğer bu istismarın zararını yalnız 

kendim görseydim, yine lakayt ka -
lacaktım. Fakat halkın benim ismim
le aldatılmasına göz yummamak mec 
buriyetindeyim. Bunu, gördüğüm 

yüksek teveccühün bana tahmil etti
ği bir vazife sayıyorum!,, 

Doktor Mazhar Osman 
· lbni Sina' nın Türk 
Olduğunu Anlattı 

Fransa ve Fransız dili konuşulan 
memleketler asabiye ve akliye müte
hassısları kurumunun 42 inci toplan
tısı nisan ayı içinde Cezairde yapıl
mıştır. Bu kongreye üniversite namı 
na profesör Mazhar Osman iştirak et
miştir. Kongreye 120 kadar mütehas
sıs iştirak etmiştir. Açılma merasimi
ne Şimali Afrika umumi valisi gene
ral Löbo adına, umumi katip Marsel 
Greguvar riyaset etmiştir. İlk gün, a
çılma resminde, Fransız ve yerli bir
çok yüksek memurlar ve refikaları 
da hazır bulunmuşlardır. 

Umumi katibin, Cezair üniversite
si rektörünün kongre azasını selamlı 
yan nutkulanndan sonra, İngiliz, 
Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Tür
kiye delegeleri birer nutuk söyliye
rek kongreye muvaffakıyet dilemiş
lerdir. 

Cezairdeki bu kongre münasebeti
le, birçok ta tezahürat yapılmış, zi
yafetler, kabul resimleri tertip edil
miştir. Belediye dairesinde yapılan 
bir kabul resminde belediye reisi bir 
nutuk söylemiş, bilhassa Türk ve İ
talyan delegelerine iltifat ederek, 
Tiirldv~ Cümhuriveti ve.Atatürk şe
refine kadehini kaldırmıştır. 

Kongre azası, Belida şehrinde a
çılan 1000 yataklı emrazı akliye ve 
asabiye hastanesinin açılma resmi
ne de davet edilerek orada izaz ve ik-
ram edilmişlerdir. 

Türkiye Cümhuriyetine bir cemi
le olmak üzere, celselerden birine 
Türk delegesi reislik etmiştir. Türk 
delegesi " Hiıd psikoslarda tesbit çı
banının şifakar tesiri,. ve ''Muhit cer 
balarından ileri gelen menenjitler,, 
hakkında sözler söylemiş ve müna
kaşa edilmiştir. Delegemiz ayrıca di
ğer beş mevzu üzerinde söz alarak 
münakaşaya iştirak etmiştir: 1 - Bi
oloj ik takyidat olmaksızın umumi 
felç olur mu? 2 - Dimağ urlarında 

mihraki araz olmaksızın cinnet görü
nüşü, 3 - Kuduz aşısından sonra gö 
rü len bazı murdar ilik arızaları 4-
Ensülin tedavisinin erken bunama 
hastalığında tatbikatı, 5 - Arap ıne 
deniyetinin tababeti ruhiyeye hiz
metleri.. 

Bu beşinci meselede hatibin Arap 
alimi diye söylediği isimlere Türk 
delegesi itiraz etmiş, Fahrettin Razi-

nü delegemiz nutuk söylerken kür
süde çekilen bir resmini basmıştır. 

Yerli ahali, Türk hükumetinin bir 
mümessilini gördükleri için pek mü 
tehassis olmuşlar, izaz ve ikramda 
bulunmuşlardır. Delegemiz gördük
lerini ve kongrenin tafsilatını bir 
raporla ait olduğu vekalete verecek
tir. 

---0>----

Zelzele Felôketzedelerine 
Yardım 

Izmir, (TAN) - Zelzele felaket -
zedelerine teberrular devam ediyor. 
Toplanan iane yekunu 10 bin lirayı 
geçmiştir. 

Bu aktaın FRANSIZ Tiyatrosunda • 
MÜNİR NURETTiN KONSERi _ı Çok zengin bir program 

Biletler tiyatro gişelerinde satrlmaktadır. 

Yarın akşam SUMER Sinemasında 
"Kadın ula unutmaz,, filminin unutulmaz yıldızı 

MARGARET SULLIVAN 
JAMES STEWARD ile beraber çevirdiği 

Seviştiğimiz Zamanlar 
Fransızca sözlü büyük a~k filmini takdim ediyor. 

Cidden hissi ve m üessir bir film. 

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

ye verilmek üzere imtihanla Enspek tör muavinleri alınacaktır. Aranılan 
vasıflar şunlardır: 

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

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

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

lar için resmi vesikalar." 
C - Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğuna ve has 

tıılıklı olmadığına dair tam teşekküllü hüklımet hastanesinden alınacak 
fotoğraflı rapor. 

Imtihan programı: 
A - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar1 

B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler. 
Ç - Tohrir. 
lmtihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava 

Kurumu Merkezinde, lstanbulda Izmirde Türk Hava Kurumu şubesinde 
yazıh olarak yapılacaktır. 

Tstekliler yukarıda yazılı vesikalarla birliktf' bir dilekçe ile hemen 
Ankarada Türk Hava kurumu Başkanlığına müracaat etmelidir. (2526) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

3 - 5 - 1938 

l!'!tanbu l Radyosu 
Öjjle neırlyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk m usikisi 
havadis 13,05 Plilkla T ürk musikisi 
Muhtelif pltık neşriyatı 14 Son. 
Akı•m ne9rlyatı: 

12,5 
13,S 

s .. t 11 lnkıllp tarihi deraı. Onıverstt 

den naklen: Mahmut Esat Bozkurt 18,S 
Pllkla dana musik isi 18

1
48 Konferans: IE 

minlSnU Halkevl nt>,riyat kolu nam ın• 

Nusret Sefa. 19 PIAkla dans musikisi 19,1 
Konferana: Bakırköy Halkevl namın• 

doktor Kutai (CUmhurlyet TUrklyeslnd 
Soıyal yardım.) 19,55 Borsa haberleri 
Vedia Rıza ve arkada9iarı tarafından TOr 
muslklıl ve halk şarkı ları 20,45 Hava ra • 
poru 20,48 Ömer R ıza tarafından Arap 
ıöylev 21 Tahıln Karakaı ve nrkadaıl• 
tarafından TOrk musikisi ve halk prkı• 
ları (Saat Ayarı) 21 ,45 Orkestra 22,15 A• 
Janı haberleri 22,30 PIAk1a sololar, oper• 
ve operet parçaları 22,50 Son haberler "' 
ertesi günOn programı 23 Son. 

Ankara Radyosu 
Öljle netriyatı: 

Saat 1230 Karışık pl~k neşriyatı 12,50 
Pll'ık Türk musikisi ve halk §8.rkılnrı 13.15 
Dahlll ve harlcl haberler. 
Akıam ne,rlyatı: 

Saat 18,30 Plilkla dans musiklsl 19,t5 
Türk musikisi ve halk şarkıları (H. Rızl 
ve arkırdaşları) 20 Saat ayan ve arapç' 
neşriyat 20,15 Türk musikisi ve halk şat• 
kıları (Leman ve arkndaşlan) 20,45 Ke • 
man solo (Necdet Remzi Atak) Piyanod• 
(Mnrsel Bl) 21 Sıhhi konuşmalar: Dr. Ze
kfıi Tahir Burak 21 ,15 Stüdyo salon orkel 
trası: 22 Ajans haberleri 22 15 Yannıd . . 
program. 

SENFONİLER: 
18.30 Peşte: SentonıR: orıtestra konse

ri. 

HAFİF KONSERLER~ 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafit musnd 

(18.15: Devamı). 13 Berlln kısa dalgası: 
Hafif musikisi. (14.15: Dcvıımı). 13.25 
Bükreş: Romen halk musikisi. (14.30: 
Kanşık musiki). 15.15 Berlln kısa dal· 
gnsı: Kanşık program. 17 Bcrlln kısıt 

dalgası: Artistik progra m. 17.45 Berlin 
kısa dalgası: İş sonu konseri. (18.50: De"' 
vamı). 18.30 Prng: Cenubi Amerika rnil
letlerinin musiki pl~klan. 19 Brntisla• 
va: Macarca muslklll neşriyat. 19.10 
Yüksek dalgalı nUkreş: I'liık musikisi· 
19.20 Prag: Postn ve telgraf orkestra 
heyetinin konseri. 20.10 L'\ypzig: Neşeli 
ve mlzıı ht neşriynL 20..20 J.'lorans, Nnp&' 
ll: Bando mu7.lka. 20.35 Prag: Sesli fi}Jıl 
musikisi. 20.30 Roma Bııri. Rfdyo or
kestrası. 21.40 Pe~tc: 'Çigan orkeııtrası· 
22.05 Brüno: Leh musikisi(.Jntt ~1~gj -·.' ··-''·' . ... ·-· 
ı:erl. 

OPERAI .. AR, OPERETi.ER: 
19.10 Bükreş: Wagncr'in "Gotteıı c! 

ammerung,. isimli opernsı. 21.30 F'lo• 
rans, NııPOli: Oor_rnt _,._.,_,_, .,,. ım :Be 
.. u "'ı:ru uaTgası: .. Herr D:ındolo,, isimli 
opera. 22 Milfıno - T or ino: "ElettTa,, 
isimli Strnuss'un opereti. 22.15 VJyanS: 
Yeni operet musikisi. 23.45 Mlldno - 'fO 

rino: Rossinl'nln "İl signor BruschinO•• 
operası. 

ODA MUSİKİSİ: 
lll.10 Bükreş: Triyo .ıı:onscrı ( Beet?ıO" 

ven). 20.10 Viyana: E v musikisi konse" 
rl. 22.45 Bcrlin kısa dalgası: Küçük od• 
musikisi konseri. 
RESİTALLER: 

10.45 Berlin kısa dalgası: BrnJıms'cft11'1 
plyımo konseri. (12: Keman resıtall>-
16.45 Berlln kısa dalgası: Keman korısr 
ri. 18.15 Berlin kısn dalgası : Piyano mu• 
sikisi. (Brahms, Schumann). 19.25 05' 
trava: Piyano konseri. 20.10 Peşte: JCI" 
mnn resitali. 23 P~te: Bclla Bnrtok t'• 
rnfından piyano konseri (Bach, scst• 
lottl). 23.15 Roma, Barl: Viyolonsel koıı• 
seri. 

DANS MUSİKİSİ: 
23.20: Viyana (H:ıfi! musiki ve daııf} 

23.40: LAypzig. 

- Mithat karısı Saniyeyi dava et
mişti. Saniyenin Fevzi ile beraber 
düşüp kalkmasını hazmedemiyordu. 
Evvelki gün bana altmış lira verdi. 
"Fevzi ile Saniyeyi öldür,, dedi. Ben 
Fevziyi yaraladım. Saniyeyi de öl
dürecektim. Rastlıyamadım. 

Mithat, Nurinin bu isnadını şiddet
le reddetmiş ve: 

- Bay hakim, Nuri tamamen ya
lan söylüyor. Bunların ikisi de benim 
karımla düşüp kalkıyorlardı. Biribir
lerini kıskandıkları için kavga etmiş
ler ve Nuri, Fevziyi yaralamış. Be
nim hiçbir şeyden haberim yoktur. 
Bana iftira ediyor, demiştir. 

dolayı şahit hakkında takibat yapıl

masını istemiş ve reis kendisini poli

se teslim etmiştir. Sultanahmet sulh 

birinci ceza hakimi sorgusunu yap

mış ,İstrali, kendisini ayni şekilde 
müdafaa etmediği için, hakim, tevki
fine karar vermiştir. 

Hakaretten Mahkum Oldu 
Galata polislerinden İbrahim, ev

velki gün nahiye müdüründen aldığı 
bir emir üzerine Galata sokakların
da dolaşan umumi kadınları karako
la toplamıştır. Şerbethane sokağında 
gördüğü bir kadını da karakola gö-

nin ve İbni Sinanın Türk olduğunu, 
şimdiki zamanın modası olan froy
dizmin esası olan pan seksüalizm ve 
psikoanaliz meselelerinin İbni Sina 
tarafından tatbik olunduğunu söyle
miş, Müslüman medeniyeti diye Av
rupanın tanıdığı medcmiyette Türkle 
rin pek yüksek hizmetlerini, Türk 
medeniyetinin Müslümanlıktan asır
larca evvel başladığını anlatmıştır. 

Selçuk ve Osmanlı devletleri zama
nında yapılan camilerde bir medre
se, bir imarethane ve bir de bimaris
tanın mevcut olduğunu, hastaların 
musiki ile tedavi edildiklerini. gıdai 
ve tıbbi her çeşit ihtiyacın düşünül
düğünü, hatta Toptaşı bimarhanesi
nin maydanoz yetiştiren bir vakfı ol
duğunu, binaenaleyh Avrupalıların 

akıl hastalıklarına lakayt değil, ade
ta cin ve peri tasallutuna uğramış, 
diye fena muamelelerde bulunduk
ları zamanlarda, Şarkın her yerinde 

Teknik okulu mühendislik kursu kabul imtihanları 24 Mayıs 938 salı 
ve 25 mayıs 938 çarşamba günleri yüksek mühendis mektebinde yazılı 
olarak yapılacaktır. 3074 sayılı kanunun 3 cü maddesi ahkamına istina
den yüksek vekalet makamınca adlan, 26-2-938 tarih ve 1518-2726 savılı 
tamime ek liste ile, mensup oldukları dairelere bildirilmiş olan(Nafia fen 
mektebi) mezunu fen memurlarınınbu husustaki talimatnameyi okuyup 
bilgi edinmek ve imtihan günlerinde ibraz edecekleri hüviyet vesikaları
nı almak üzere merbut bulundukları daire reislerine müracaatları ilan 

ÖLÜM - Büyük Millet Meclisifl~ 
ilk İstanbul mebusu Aksekili yeti, 
Mehmet Paşa ahfadından Bay (:ıl~ 
Arif dün sabah ölmüştür. CcnllY 
bugün saat 10 da Taksimde Ayas~ 
şada Parkpalas apartmanından 1' 
dınlarak Kısıklı camiinde öğle ns:;_ 
zından sonra Selami Baba meza~l ; 
na defnedilecektir. Merhum !st~ 
harbinde hizmet etmiş, nazik ve" 
kese iyilik etmeyi sever muhte 1, 
bir şahsiyet idi. Allah rahmet e1 
sin. ./ ________ _..,,, 

Mevlidi Şerif Kıraetl ,., 
Fuat Ağrahnın yeğeni, Şadiye f 

ralının ve Kazım Refiğin kızları~' 
c;enlerde genç yaşında AllahtJ19 ııl' 
vuşan Şerminin ruhu için bugil ~ 
salı giinii saat 2,5 ta Teşviki)'C c tfl 
sinde mevlidi şerif okunacağı1l tef 
arzu eden akraba ve dostlarınıtl 

Bundan sonra hak'im Reşit, dosya
yı tetkik etmiş, Nurinin tevkifine ve 
Mithatın serbest bırakılmasına karar 
vermiştir. 

ZA YI - Fatih nüfus memurlu -
ğundan aldığım nüfus tezkeresini za
yi ettiğimden yenisini çıkaracağımı 

iltın eylerim. 
Küçükpazar Mektep sokak No. 12 

Seyit Rüştü oğlu Celcilettin Eriş 1318 

türmek istemiş, fakat, orada oturan 
Mehmet Rıza isminde bir genç ken
disine: 

- Bay polis, o kadının ne kabaha
ti var da götürüyorsunuz, demiş ve 
kendisine hakaret etmiştir. 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
düq bu hakaret davasını tetkik etmiş 
tir. Suçu sabit gördüğü için Mehmet 
Rızaya bir ay hapis cezası verilmiş, 
fakat polisin haksız yere suçluyu ka 
rakola götürmek istemesini hafifleti
ci sebeplerden sayarak cezası 7 gün 
hapse ve 7 lira para cezasına indiril
miştir. 

bunlara merhamet ve şefkat hisleri 
beslendiğini söylemiştir. 

La Depeş Dalgerien gazetesi ilk gü 

olunur. (2515) 

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

lira ücretle bir mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağıda yazılı evraklarile 
Ankarada M. M. Vekaleti Hava Mfü;teşarlığına, İstanbulda Hava Aktar -
ma Anbarı Müdürlüğüne müracaat etmeleri. Talip fazla çıktığı takdirde 
müsabaka imtihsnma tabi tutulacakları ilan olunur. 

1 - Türk olmak, 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer Vekaletlerle 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamak. 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnühal vesikalarını 

7 - Üç adet vesika fotoğrafı. (2506) 

ilgisi olmamak. 

hamil bulunmak. 

rifleri rica olunur. A 
. tıf 

İst. 1 ci iflas memurluğundan· 1. 
lis Koman Dinğer işi son safh8.Y~, 
miştir. İdare azasının vereceğı fiil' 
matı dinlemek ve icap eden lc~ı~ 
rı ittihaz etmek üzere atscal< p 
10, 5, 938 salı günü saat 13 :ıil ( 
remde toplanmaları ilan ve te 
lunur . (7366) 
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~---AN 

Gündelik Gazete 
---o--

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
feyde temiz, dUrUat, aamlmf olmak, 
karıı n gazetesi olmıya çalıtmaktır. 

-o-

ABONE BEDELİ 
Tiirkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 '\y 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MılleUerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9. 3.5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değlş
tırmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilavesi lazımdır. 

1 GONON MESELELERi 
• idW WWW QWUW 

kaza Sebeplerine 

karşı Mücadele 
İstatistik teşkilatımızın faaliyeti 

hergün artıyor. Bu sayede öniiınüzü 
görerek yürümek imkanlarımız yük 
seliyor. 

Fakat bu sahada hala mühim 
hoksanlarımız var. Mesela kaza ista 
tistiği tutmağa henüz başlamadık. 
tğer başlasaydık hergün memleke· 
tin birer köşesinde devrilen otobüs
lerin, ölen vatandaşlann acısı, ayn 
ayrı hadiseler şeklinde kaybolup git 
llıezdi. Kendimizi toplu şekilde bir 
milli mesele karşısında göıürdük. Bu 
işin devlet teşkilatı içinde bir mesul 
sahibi çıkardı. Ona karşı: "Neden 
\'azifcnizi yapmadınız?." diyebilir
dik. 

Bir vatandaş bir yolculuk için bir 
otobüse bindiği zaman kendi hesa
bına hiç birşeyi araştırmağa ihtisa
sı, kudreti ve imkanı yoktur. Fren
~er tutuyor mu, tertibat emniyetle 
ışJer bir halde mi, şoförün bu mesu 
liyefü işi görecek kabiliyeti var mı, 
~ol üzerinde seyrüsefer kaidelerine 
tia,yet ediliyor mu?. 

Vatandaş biitUn bunlar için hüku 
~ete emniyet bağlamak mecburiye-
11ndedir. Aksi tesadüflerin birleşme 
~İnden dolayı bir kaza olursa kimse 
huna birşey diyt"mez. Bunu havatın 
tabii risklerinden biri sayarız. Fakat 

.::~i:Vetle işliyecek bi~ h~lde ·;;::~ 
Sından f'• .. 

c' d , şo orun tahammül h . 
ın e caı ~ arı-

$indcn, ıştırıldıgından, esrar çekti-
ler k : sarhoş olduğundan, seyrüse-

aıdelc · • d rıne rıayet edılmettıgın-
cn doJayı bir keza olursa bunun me 

Sttliyeti h ··k -
u umete aittir. Eğer hüku-

~et, unmıni ihtiyaçlar sırasına ge
a en bu vaziyet İ<:in mesul bir daire 
d:ır~~aınışsa rnesuHyetj kül halin-

:v uklenmek zaruretindedir. 
Esefle .. ı· . l'i k ııoy ıyelım ki bu yolda işle-

._ endilerine dert edinenlerimiz u-
·••um· , 
\·a .f1 menfaat namına kendilerini 

zı eleri h · · d k arıcın e zahmetlere so-
anfarımı k d ki A . z ço a2 ır. Bunun için es-

Ö ~lıye :\füsteşarı Profesör Kenan 
nerın oto b'I 

l~ini bir ~o 1 ve otobüs kazaları 
Ylik h' etut mevzuu yapmasını bü-
l{ena Ö ın~mnuniyetle karşıladık. 
hını n nerın etiidiinü seve seve sü-

tôra) rırnıza geçirdik. (Avukat • Şo-
sıf n 

l'l'ofcs:. a. ı e bu mevzuu ele alan 
tı.ıPta od~ Öner bize yazdığı bir mek-
...ı 1Yor ki· "B 1 <ı net' . • u yazı arımın neş-

ıcesınd b' tehl'k . e ır tek vatandaş ölüm 
ı esınde k 

ltıin e .. n urtulursa zahmeti-
..... n Yuksek b' ük" ··•tıs ol · ır m afatına kavuş 

• urum." 
~ollarunı d 

faaliyet· . .'~ 8 ınotörlü vasıtaların 
tı\ohi] 1 

gunden güne artıyor. Oto-
"'l Ve otob.. k '' e m.. us azalarının sebeple ı 
it Ucadele 1 1 a1am ınese esi artık sahipsiz 
it~ az, l<en Ö 

ulltefin an ner halkın ve hü-
0ttay8 k nıesuliyetlerini ayırarak ve 
içi 0 Yarak b ·· 1 1\ ilk t oy e bir mücadele 
tel\ \'e I{ enteli kurmuştur. Hükfunet 
fıl\d arnutayd b a alak an u mesele etra-

a ve ha k 
n -;::~:===========r~e~e~t~b:ek:li:'y~o:ru~z~. Uzel':'" 
~: 

biizc ı·ı ~ j n·· e ı erin y d 
il Uzce <TA ar ımı 
na 13aYkalın ~isu _Kaymakam İsma 
k n ze)zeı f • ği altında topla -

olll · e elaket d 
1 ısyonu . ze elerine yardım 
d: Para topiırndiden 800 liradan faz 

valll arnıştır İ 
faa.t· ediyor F 1; ane verilmeye 
t~ •ne bir d . . e aketzedeler men-

. e pıyanko tertip edilmiş 

lQ .. Q ~-- 11 .. 

~ l"sız z 1 !ili ızııcah e Zeleler Oldu 
nlerd a~rn (TA 

niye d e kazarn;zd N) - Son 
ollllu e"'at\'\ eden. a, beşer, onar sa

Ş, fakat .,~ rnuhtelif zelzeleler 
-rarsı 

% geçrni t' ş ır. 

• . . TAN • 'l 

lngiliz donanmasına mensup bir filo, son Cebelüttarık manevralarında 

lngiltere, Akdenizde 
Ku.,ıvet Muvazenesini 
Nasıl idare Edecek? 
Avrupanın cenup batı sonu

nu teşkil eden büyük ya
rımadada, İberyada, bir taraftan 
İspanyollar, bir iç harbinde, biri
birlerile boğuşuyorken, diğer ta
raftan, yarımadanın batısına ya
manmış gibi duran Portekizde, ses 
sizce, başka işler dönüyor; askeri 
ve siyasi, genel bir yeni teşkilat
lanma halinde bulunan İngiltere, 
en az beş yüz senelik, eski bir 
dost devlet olan Portekiz ile itti
fak münasebetlerini tazelemek ve 
hale göre, ondan yeni istifadeler 
elde etmek emeliyle müzakereler
de bulunuyor. 

Şubatın ilk haftasında, İngiliz 
ana memleket donanmasından 6 
....u"nıı, f.,paııyanın ortalarından çı

karak Portekizin Atlas kıyıların
da, Lizbon önünde, denize dökü
len Tajo nehri ağzında demirle
miş ve büyük merasimle huzura 
ı. 1 1 -..ı: ı "~ .r;ı,_,..,,,.. <>mir::ı H Pn .. 
tekiz devlet başkanına, krallık do 
nanmasmın saygı ve selamını ar
zetmişti. İngiliz matbuatı ayni za
manda, iki memleketin beş yüz 
yıllık dostluğundan bahsederek ve 
bu donanma ziyaretinin tafsilatını 
yazarak buna ehemmiyetli bir ha
dise şeklini verdi. Asıl maksat 

"Büyük Britanya - Portekiz teda
füi ittüakından çıkan stratejik ve 
diğer mahiyette meseleleri, Porte 
kiz erkanı harbiyesi ile birlikte 
tetkik için, Londradan Lizbona ge 
len, deniz, hava ve kara kuvvetleri 
mümessi11erinden mürek.kep bir İn 
giliz devlet misyonunun .mesai
sine, efkarı umumiyeyi hazırla

mak idi. 

Portekiz, Atlas Okyanusundaki 
adalarile birlikte 93000 km. murab 
baı tutan sathi üzerinde 7,301,000 
nüfus yaşıyan küçük bir devlettir. 
Barış ordusunun tutarı 37,000 in
san, deniz kuvveti ise 6 muhrip, 
bir torpitobot, 3 denizaltı ve yapıl
makta olan 2 modern denizaltı av 
cısından müteşekkildir; müstakil 
ve kuvvetli bir hava kuvveti yok
tur. Bu rakamlar bir Portekiz itti
fakının, İngilterenin askeri kuv
vetlerine ehemmiyetli hiç birşey 
katmıyacağını gösterir. 

O halde İngiltere, Portekiz ile 
ittifaktan ve bunu bilhassa bugün 
lerde tazelemekten ne gibi askeri 
ve siyasi faydalar bekliyor? İşte 

bunu anlamak ıçin, umumi bir mu 
vasala haritasını açarak bizzat Por 
tekizle Atlas Okyanusundaki ada
larının ve Afrika müstemlekeleri
nin, Avrupa ile batı ve cenup Afri 
ka, Amerika ve Akdeniz arasında 
ki bütün beynelmilel hava ve de
niz yollarına• ne kadar yakından 

hükmettiklerine bir kere bakmak 
kifayet eder. Bütün cihan yollan, 
Portekiz sahillerile adalarından ve 
Afrika müstemlekelerinden emni
yete alınabilecekleri gibi taarruza 
da uğrayabilirler. 

İngilterenin bütün dünya kıtala 
rında yerleri ve müstemlekeleri ol 
duğu mallımdur ve ona "toprakla-

Yazan: 

1 

GENERAL H. EMİR 
nnda güneş batmıyan imparator
luk" denmesi boşuna bir laf de
ğildir. İngiltere, bu muazzam im
paratorluğu ancak denizlere hük
metmekle yaratmış ve yine ancak 
bu hakimiyet ile, zamanımıza ka
dar, idame edebilmiştir. İmparator 
luğun bundan böyle bakasının, yi
ne ve ancak bu yolların emniyeti 
ne bağlı olduğu bir sır değildir. 

B üyük Britanya adasını A
merika, Afrika, Asya ve 

Avustralya dominyon veya müs-

temlekelerine bağlıyan deniz ve 

sek görürüz, ki bunların hepsi Liz 

bon - Azar - Cap-Vert adaları mü

sellesinin ya içinden veya yakının 
dan geçerler ve cenubi Afrika de
nizyolunun cenup kısmının yanı, 

ayrıca, Portekiz Guinesinden Prin 
cipe ve Sao Thame adalar~dan 
ve keza Angola müstemlekeleri sa 
hillerinden vurulabilir. Bu sebeple 
bu yerlerin, İngiliz noktai nazarın 
ca, ancak dost bir devlet elinde 
bulunmaları icap eder ve bir gün 
bir rakibin eline düşebilmeleri ih
timali bile, İngiliz İmparatorluğu
nun emniyetile kabili telif görül
mez ve böyle bir endişe bunlara 
vaz'ıyet etmek için kafi bir sebep 
tir. 

Portekizin, Akdeniz, Atlas ve 
Hint Okyanoslarındaki yakın ala-
kası, bu sebeple, insanlık tarihi 
kadar eskidir ve onun Romalıların, 
Cermenlerin ve Arapların hırs 

ve istilalarına hedef olması ve yi 
ne XV. ile XVII. çağlar arasında, 
keşif ve ticaret sahalarında cihan 

şümul bir önem ve kudret bula
rak büyük bir müstemleke dev
leti kadar yükselmesi hep onun o 
bütün cihan deniz yollarına ha-
kim ve mümtaz coğrafi durumun
dan ileri gelir. 

İngilterein Portekizle dostluğu, 
ayni sebeplerle, çok eskiden ve 
onun en kuvvetli zamanlarında 

ba_şlamış ve düştükten sonra da, a
rada müsavi şartlar olmamasına 

rağmen, devam etmiş ve yavaş ya 
vaş, Portekiz, İngilterenin eski İs
panyaya muhalefet siyasetinde ve 
Fransa ile olan muharebelerinde 
ı..;... d ........... ıo.'i1 olxın.tı.lı. nıenı:llesine 

inmişti. 

1914 - 18 harbinde İngiltere, Sep 
te Boğazının açıklarında, bir kara 
kol gibi Garbe doğru sürülmüş 
çok mühim bir stratejik durumu 
ve iyi bir limanı olan Madeira ada 
sını, Portekizin hükümran hakları 
na o kadar aldırmaksızın, donan-
ması için bir istinat noktası yap
mış ve bizzat Portekizi de, ordu-

, nun ve muhafazakar partinin mu 
kavemetine rağmen Almanyaya 
karşı harbe sürüklemiş idi. 

Harpten sonra, Portekiz mu-
zaffer bir devlet sıfatile 

İngilterenin peşinden, Cenevre;e 
gelmişti. Fakat buna mukabil İn
giltere onun Angola ve Mozam-

bique müstemlekelerine o suretle 
yerleşmiş idi, ki artık buralarda 
bir Portekiz hakimiyetinden laf 
bile edilmez oldu. 

Fakat İngiltere, Portekize, hiç 
bir zaman, bugün kadar mühtaç 
olmamıştı. Bunun sebebi 1915 se
nesindenberi Akdeizde ve İberya-

';-~ OKUYUCULARA CEVAPLARIMill 
-- Ilı • - -- 1 

1 - Beşiktaşta M. N. J. imzalı 
mektuba cevap: 

Her kim ticaret evrak ve senedatı 
tanziminde kendisinin veya başkası
nın hüviyeti hakkında yalan beya~ 
natta bulunursa üç aydan bir seneye 
kadar hapsolunur. 

2 - Bay Kadri O'ya: 
Anlattığınıza göre kabahat tama 

men sizde. Binaenaleyh, boşanma 
davası açmak hakkınız yoktur. 

3 - Bay Remziye: 
Davanızı muhakkak surette kaza

nabilirsiniz. Sebebi ise: Müruru za
man var. Mahkemeye girer girmez 
evvela bu hususu söyleyin. Merak e
decek hiç birşey yok. Vaziyet gayet 
açıktır. Dava dosyasını tahkikat ha
kimi heyete sevkedecek. Sonra ka-

lemden gidip gün alırsınız. Diğer ta 
rafa da davetiye gönderirsiniz. 

4 - Bayan Necla T'ye: 
Sualinizin cevabı Kanunu medeni 

nin 253 üncü maddesinde yazılıdır. 
l\laddeyi yazıyorum: "Evlat edinme 
hakkı en az kırk yaşında olup ta 

nesebi sahih füruu bulunmıyanlara 
münhasırdır. Evlat edinen kimsenin 
evlatlıktan en az on sekiz yaş büyük 
olması şarttır.,, 

5 - Bayan Selma'ya 
Hakim, şahidin adedi ile oagu de

ğildir. Bir taraf yirmi şahit getirir. 
Diğer taraf, bilfarz üç tane getire
cek olsa, az şahit getiren davayı kaza 
nabilir. Binaenaleyh, bu cepheden 
korkulacak vaziyette değilsiniz. 

lsmail Kemal ELBIR 

da hasıl olan şiddetli gerginliklerle 

buralarda kuvvet müvazen~sinin 
bozulmasıdır. Ingiltere, Okyanos-

ta ve bir açıkdeniz harbinde İtal 
yaya henüz daima üstündür. Fa-

kat Akdenizde, hava stratejisi do 
layısiyle ondan aşağıdır: çünkü İ
talya, kara ve adalanndaki birçok 
hava üslerile, Akdenizde buluna
cak İngiliz deniz kuvvetlerine ve 
nakliye gemilerine karşı, gayri 
mahdut surette, bombacı uçakları 
le hücum edebilir. 

Ingilterenin, tayyaresi eksik de· 
ğildir, fakat Akdenizde kafi iniş 

ve demir yerleri yoktur. Uçak ge 
rnileri hatıra gelebilir. Fakat bun 
ların taşıma kudreti azdır. Kendi
leri de kolayca yaralanabilir bir 

hedef teşkil ederler. Bu sebeplerle 
ancak az işe yıırayabilirler. Mal
ta ve Cebelüttarık limanları da ih 
tiyaca kafi gelemiyecek kadar dar 
dır ... Fakat eğer İgiltere,. Porteki 
zin cenup kıyılarında bir hava isti 
nat noktası kurabilirse iş başkala
şır. Silves, Faro veya Taviradan 

mesela eskimiş olan Cebelüttank 
havadan, mükemmel surette müda-
faa ve Cebellüttanktan Akdenize 
girecek nakliye gemileri, buralar-

dan, tayyare ile uzaklara kadar 
refakat ve himaye edilebilir. 

B ütün bunlarla beraber, bu-
gün İngiltereyi Portekizle. 

inümaşatlı müzakerelere sevke
den ve bu hususta acele ettiren a
sıl sebep İspanyadaki harp vaziye 
tinin aldığı son durumdur. Cebe
lüttank, bitaraf bir İspanyanın u
cunda emniyette kalabilir. Fakat 
Italyanın müttefiki Nasyonalist bir 
İspanya Akdenizin methali Cebe
lüttarık için değil, bizzat Portekiz 
ve dolayısile İngilterenin cenubi 
Afrika yolu için dahi bir tehlike
dir, ve İngiltere, tehlikeyi çok u
zaklardan sezen ve icabına bak
makta tereddüt etmiyen bir dev
lettir. 

İngilterein, Portekiz müzakere
lerile, diğer cihetten, bir Akdeniz 
harbinde1 doğu menzil hattını, lü 
.zumunda, muvakkaten Kap üze
rinden uzatmıya ve İtalyayı Akde 
nizde kamapaya hazırlandığım gö 
rüyoruz. Cebelüttarık yolunu dı
şarıdan abluka için, Portekizin ce
nup kıyılarından daha deal t>lr is

tinat noktası düşunülemez! .. 

Atlantikteki Portekiz adalan 
hakkında söylediklerimiz, Uzak 
Şarktaki iki Portekiz adasına da 

şamildir: Bunlardan biri, Kanton 
körfezi methalinde ve İngiliz Hong 
Kong adasının yanıbaşmdaki Ma
cao ve diğeri Amerikanın Filipin a
dalarile İngilterenin Avusturalya
sı arasındaki Tımordur ve her iki 
si bir Pasifik harbinde İngiliz ko
lonilerinin müdafaasında mükem-
mel hizmet görebilir. 

Hülasa, hemen hemen bütün 
Portekiz, adaları ve m üs temle kele 
ri ile birlikte İngiltereye, bilhassa 
bu sıralarda, çok lüzumludur. Ve 

Lizbon askeri müzakerelerine esas 
olan tezler aşağı yukarı bunlar ol 
mak gerektir; fakat bu kadar biz 
metlere karşı, İngilterenin Porteki 
ze ne gibi faydalar gösterebilece-

ği merak olunabilir?. Kimseye zah 
met olmasın diye, Times gazetesi 
bunun da cevabını vermiştir: Por 
tekizin himayesi... Tabiidir ki, bun 
lar İngilterenin hala denizlere ha 
kim oluşunun faydalarıdır. 

1 SAMSUNDA--;-
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m~:mm:~ 
Vakit Nakit midir? 
Hayat mıdır? '3 S'. J~ 
Yazan: SABiH A ZEKERIY A 
Gazetelerin bir okuyucu mekup

ları sütunu vardır. Bu sütuna dikkat 
ederseniz burada halkın muhtelif şe
killerdeki şikayetlerini görürsünüz. 
Ekseriya memurların kendil~rine 

gösterdikleri mü~külttan, ve kay
bettirdikleri \'akitten şikayet eder-
ler. 

İşi olan bir adam, bu işini takip 
için bir miiesseseye girince, şüphesiz 
birçok nizamlara tabidir. İ~ine göre 
bu iş belki beş, on masadan geçe
cektir. Fakat bu muamele, her ma
sada memurun gönlü oluncıya ka
dar bekler, kırtasi ınuaınelelere, sü
rüncemelere, git gellere maruz kalır
sa, bu adamın bu işten beklediği kar, 
acaba kaybettiği vakte tekabül eder 
mi? Kaybolan vakitle, elde edilen 
kar bir kantara konursa pek çok kere 
ler bunun zarar kaydettiği görülür. 

• Bir mahkemeniz \'ardır. İsminiz 
listeye geçmiştir. Amma saati belli 
değildir. Hazan iki saat, hazan dört 
saat bekliyebilirsiniz. Hele davavc
kilinin her mahkemede ayakta bek
liyerek geçirdiği saatler hesap edilir
se, faydalı geçmesi mümkün bu saat
lerin zarar yekimunu kabarttığı mu
hakkaktır. Fertlerin normal hayatta 
ve iş hayatında kaybettiği vakte bir 
kıymet tayin edilerek hesap edilirse, 
bizim faaliyet hayatımızda, havagazı 
borularından kaçan gaz gibi ehem
miyetli bir fuit yaptığı anlaşılır. 

• Vakit, nakittir, derler. Acaba vakit 
sadece nakit midir?Her geçen vaktin 
ıpukabili bir para mıdır, çalıştığııiıız 
hervakit bize mukabili olan parayı ge 
tirfı'' mi? Yahut kaybettiğimiz her 
vakti paraya tahvil etmek mümkün 
müdür? İş hayatının kesif olduğu, 
her sayin mukabilini aldığı yerlerde 
bu ölçü belki biraz daha para mu
kabili bir kıymet ifade eder. Fakat 
bence parayı nakitle ölçmek doğru 
değildir. 

Vakit her §eyden ev,·el hayattır. 

Her kaybettiğimiz saat, gün hayatı
mızdan telafisi miimkün olmıyan şe
kilde eksilmiştir. Eğer vaktin kıyme
ti para ise, bugiin kaybettiğimiz vak
ti, yarın bize üç misli kar getiren bir 
iş.~e tel~fi e~ebiliriz. Fakat giden gü
nu gerı çevırmek mümkün müdür? 

Vaktin kıymeti ister para, ister ha
yat olsun, bir cemiyetin terakki ve 
tekamül seyrinde, kıyıneti ödenenıi
yen bir iş, fikir, ve icraat terakümü 
yapar ki, bunu kaybetmek yalnız 
fert için değil, cemiyet için büyük 
zar~rdır. Vakte biraz daha kıymet 
verırsek, terakki merhalelerini çok 
daha kuv\'etle hızlandırmış \'e haya
tı faydalı bir şekilde kullanmış olu
ruz. 

Maaş Almış 
Ertesi Gün 
Kaybo'muş 
Çankırı, (TAN) - Iki ay evvel ,n

layet köycülük bürosu şefliğine ta
yin olunan Hayrettin Odalan, maas 
aldığının ertesi günü kaybolmuştur: 
Evi aranılmış, eşyasının da yerinde 
yeller estiği görülmüştür. 

Kıy af et Balosu 1. ~ay~ettinin vazifesinde hic:bir sui-
1 •stımaıı olmadığı anlasılmıştır z 

.. samsu~,. (TAN) - Çocuk hafta~ı bıta bu tagayyüp hakkında tahk.i:a; 
ıyı geçmıştır. Bazı yerlerde terkedı- icra ediyor ve Hayrettin· b · k d.ı 
len usule burada riayet olunarak ço- nın peşine takılıp b dın ır a -

ura an ayrıldığı 
cuk vali ve kumandan da tayin olun- soyleniyor. 
muştur. Verilen büyük kıyafet balo-

h o-
suna şe rimizin en mümtaz simala - BİLEClKTE : 
n iştirak etmiştir. Kıyafette en ziya
de muvaffak olanlar arasında bil -
hassa Bayan Mediha nazarı dikkati 
celbeylemiştir. 

SlLlFKEDE: 

Köylerde Dolaşan Doktor 
Silifke, (TAN) - Köy birliğinin 

ve nahiye müdürü Müslimin tesab
büsile, memleket hastanesine yen'i ta 
yin olunan başhekim Mahmut köy
leri dolaşmış, 70 kadar hastayı mu
ayene etmiş, ilaçlarını da parasız 
vermiştir. Ayni şekilde köylüye yar
dıma devam olunacaktır. * Safranbolu, (TAN) - Akta~ 
ve Melise köprüleri yakında tamir 
ettirilecektir. 

Hayvan lslahah 
Bilecik, ! TAN) _ Baytar müdü _ 

lüğü, Çifteler harasından 4 ayg~r 
getirtmiştir. Bunların ikisi merkez
de kalacak, biri Bozöyük kazasına 
biri de Kavalca köyüne verilecek : 
tir. Böylelikle hayvan neslinin ıs
lahına çalışılacaktır. 

---,o-
Sakarya Biraz Taşh 

Adapazarı (TAN) _ Son "'.. 1 d 
f 

_ ~ ,.,un er e 
azla yagan yagn:urlnr u··z . S 

< erıne a-
karyada taşma tP.hlikesi gör··l .. 
t l' d .. .. u muş ve 
~lda~ğa. _u~ulmüsı:ıe de, yaqmurlar ke-

sı ı ı ıçın tehlike haf"f . . 
B 

1 gecmıstır 
urada bazı mahalleleri b' . 

k'' l . ve ırçok 

I 
oy erk~ slu ~armıştır. Su altında ka-
an e ın erın bir .. 
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SPO~: 

A ntrenör mü 
Yo~sa 
Hakem mi? 

AN KARADA SPOR HAREKETLERi 

TAN 

Vatanclaşla. 
.Nlillakat 

3 - 5 - 1938 
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~ iKi GÜNLÜK HiKA YE 1 
Pazar günü Ankarada çok canlı •por hareketleri oldu. jıln

karagücü - Genfler muhteliti ile F enerbahçe maçından bQfka 
atletizm müsabakaları, ve Atlıapor klübünün hazırladığı tüki 
avı yapıldı. Ankaralılar çok güzel bir •por günü ya,adılar. 

A nkara foto muhabirimiz, bütün bu hadiseleri resimleri Üe 
• ~~tesbit etti. Aşağıda bunların bir filmini veriyoruz: - -

• • 
• • • • • • • • 

-Tehlikeli Bir Bina ------Ziya isminde bir okuyucumuz dün : 
matbaamıza geldi. Şunları söyledi: : 

"Tophanede, askeri müesseseler : 
yanında eski bir mektep bina!'>ı var- E 
dır. Burası Fcyziye mektebi idi. Şim : 
di, bina iyice harap olmuş ve yıkıl- E 
mıya yüz tutmu~tur. Cadde üzerin- : 
deki duvarı maili inhidam bir vazi- E .. 
yet almıştır. Bugün, yarın, birdenbi- : 
re yıkılacak. Belki, bu bir kazaya se- : -hep olabilir. Bu bina olduğu gibi mu : -hafaza edileceğine, bu tehlikeli n- : 

1 
= = --
i -i 
i 

1 
i 
= 

Kimsenin iffeti üzerine söz söyle
mek hakkına malik değiliz. Onun i
çin bu satırlarımızı öyle bir şüphe
den tenzih ederek söze başlıyoruz. Üç 
dört ay evvel Viyanadan, antrenör 
yetiştirmek üzere getirdiğimiz antre 
nör ustalarının ne öğrettiklerini gö
ren, bilen yok. Yalnız bir fena hü
nerleri daima göze çarpmaktadır. 

Bunları ara sıra hakem tayin edi
yorlar. Onlar da bunu kabul edip 
maçları berbat ediyorlar. Kimi bil
memezlik, kimi görmeme.zlik, kimi 
tecrübesizlik yüzünden seyirciler ü
zerinde son derece namüsait tesirler 
bırakıyorlar. 

Bu adamlar hakem midir, antrenör 
mü? 

Hakem iseler, böyle fena hakem
leri yüzlerce lira verip kiralamıya lü
zum yok. Antrenör iseler, onlara ha
kemlik ettirip kredilerini bozmıya 
hakkımız yok! 

• 
• A nkara m uhtel iti ile F enerbahçe oyuncuları beraber 

• 
• 

ziyetin önüne geçmeli ve derhal ta- : 
mir ettirmelidir . Eğer, binanın tarihi E 
bir kıymeti yok~a derhal yıktıl- : 
malıdır. Bu bina, İstanbulun : 
en e~ki mekteplerinden biri - E 
dir. Kapı~ının üzerinde "Mektebi : 
Feyziyc,, lc\.·hası var. Üzerinde de 5 
1283 tarihi yazılı. Bu levhaya dair ; 
birkaç söz söylemek isterim. Ben eski : 
eserlere meraklı bir adamım. Talik 5 
yazısile yazılmı~ olan bu levhanın -

MA~!~c~_iZMA 1 
fenerliler :lnlia radan 

Döndü 
İki maç yapmak üzere Ankaraya 

gitmiş olan Fenerbahçeliler şehrimi

ze dönmüşlerdir. Klüp idarecileri ve 

sporcular, Ankara halkının ve spor 

efkarı umumiyesinin kendilerine 

karşı gösterdiği yüksek alaka ve sem 

patiden dolayı pek mütehassis olduk

larını söylüyorlar. 

Fenerliler, aldıktan teknik netice

den memnun görünmüyorlar ve ikin
ci maçlarını idare eden Viyanalı an
trenör Horeys'in en acemi bir hakem 

den daha fena idare ettiğini ve maçın 

normal neticeleri üzerine müessir ol

duğunu söyliyerek şikayet ediyorlar. 

Ankaraya giden Fener takımından 

sağ açık Niyazinin ikinci maçta sert 

bir çarpışma neticesinde ayağı sakat

landığından tedavisi yapılmak üzere 

Ankara Nüınune hastanesine yatınl
:mıştır. 

Bu nezilı ve teknik oyuncumuza 
çabuk afiyetler dileriz.. 

MFMLEKE'ITE: 

Kırkpınarda Büyük 

Pehlivan Güreşleri 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Trakyada eskidenberi Kırkpınar • 
bayramı namı altında pehlivan gü

reşleri yapılmakta ve bu güreşler • 

anane icabı olarak 3 gün devam et
mektedir. Her yıl tekrarlanmakta o- • 
lan bu bayram bu sene de 6 mayısta 
başlıyacaktır. Trakyadan ve bütün • 
Türkiyeden tanınmış ve tanınmamış 

pehlivanların bu müsabakalara iş
tirak etmesi için Trakya Umumi Mü- • 
fettişi Kazım Dirik tarafından bütün 
vilayetlere bir tamim gönderi.lmi.ştir . • 

Müsabakaları seyretmek için gele-
cek halka kolaylık olmak üzere 8 ma- 1 

• 

yıs sabahı fstanbuldan Edirneye bir 

tenezzüh treni tertibi için teşebbüsa- ' 
'ta girişilmiştir. • 

lımirliler Salihlide 
Salihli, (TAN) - İzmirden davet 

edilen Alsancak futbol takımı §ehri

mizc gelerek ilk maçını Salihli İd
manyurdu ile büyük bir kalabalık ö
nünde yapmıştır. 

Maç, çok heyecanlı olmuş ve sami
mi bir hava içinde cereyan etmiştir. 
Nisbcten teknik bir oyun gösteren 
İzmirliler, İdmanyurdu oyuncuları
nın enerjik hamleleri karşısında f az
la dayanamıyarak 4 • 2 mağlup ola
rak sahadan ayrılmışlardır. 

Millt Kümenin 
Son Puvan Cetveli 
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~ GOncş 11 11 - - 33 9 33 

~Üçok 11 6- 5 21 23 23 

~ Beşiktaş 9 5 1 3 20 9 20 
~ Muhafız 12 3 2 7 17 28 20 
~ 10 " 1 5 13 16 19 :S: Harbiye 
~ Galatasaray 8 s- 3 10 16 18 

~ Alsancak 9 2- 7 9 27 12 

~. 
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Mühim Türkiye rekorlan kıran Ankaranın kız atletleri 

Tilki avı yapan A.tlııporlular Muhalızgüçlülerle biraraJ, 

r üz metre rekorunu kıran M efiihat 

-·ve senelik toplantısını yapan Kızılay umumi lıeyeti 

• çok güzel bir sanat eseri olduğu mu
hakkaktır. Eski yazılardan anlıyan 

kimseler de bu levhanın kıymetli ol
duğunu söylüyorlar. Eğer, yarın, bir 
gün bina, ani olarak yıkılacak olursa 
bu levh a da düşecek, paramparça o
lacak. Eski yazılara ait, m üzelerimiz
de ayn b ir galeri var mı, bilmiyo
ruın. Varsa, bu levhayı kurtarmak i
çin, he men söküp götürmek lazım
dır. Binanın da tehlikeli h aline bir 
nihayet verm elidir. Bu n ok talan • a
lakadar makamların dikkat gözüne 
koymanızı beklerim.,, 
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OKUYUCU 

Mek tu p l arı 

·--- --
Boyalı kanapeler 

Fatihten M. E. K. imzalı okuyucumuz 
yazıyor: 

"Gülhane parkında, belediyenin 938 yı 

1ı baharına hazırlık olmak üzere, yeniden 
boyattırdığı konapelere verilen yeliil renk 
tabiatın YC:iilliğlne güzel uyuyor. 

Fakat, pazarın umum! tatil olması do-

1.ayısile herkes rn(lmkün olduğu kadar ye

ni ve temiz elbisesini giyerek baharın gü

zclllğinden istifade için buralara akın a

km gitmekte ve ilk boş bulduı<u kanape

ye mal bulmuş mağrıbl gibi çökmek1e • 

dlr. Biraz sonra ökseye yakalanmıs kuş 

gibi kanapeye yapışmaktadır. Acaba bu, 

boyalann kötillQğQnden mi, yoksa bahar 
Dayr1:uuıua. ~ .... - ... -- _ _ 

rin kurumadan acele yerlerine konulma

sından mı? böyle yeni boyanmış kanape

lere halkı oturtmak doğru mudur, bun -

ların yeni boyalı olduğuna dair bir işaret 

konulamaz mıydı?,, 

F ena elek trik te~i~atı 
Beyazıtta, Büyük Haydar sokağında 23 

sayılı evde oturnn Ali Bilrhancttin isimli 
bir okuyucumuz yazıyor: 

"Bcynzıttn büyük bir mıntaka elektrik 
cereyanından ltıylklle istifade edememek 
tedir. Kumkııpı ile Beyazıdı blribirine bağ 
lıyan Mithat Paşa caddesi, büyük Haydar 
sokağı, Sekbanbaşı sokağı, Turanlı ve kü
çük Haydar sokııklnrı ile Soğanağa ma
hallesinde atölyeler, cereyan alamıyor -
lnr ve radyolar bile llıyikile çalışamıyor

lar. Buna sebep, bu civarda elektrik te
sisatının havat hatlarla yapılmnsıdır. Tev 
ziat ekseriya lnkltaa uğruyor. Bu arada 
mayısın birinci paz.ar günü sabah yedi -
sinden akşam 16,30 a kadar bu mıntaka
da elektrik cereyanı kesilmiştir. Bu hAdi
scler sık sık tekerrür etmektedir. Şirke· 
tin nazarıdikkatini celbctmenlzi rica ede
rim.,, 

TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
Bugün: 

• 
Üsküdar Hnlkevinde yarın akşam saat 

20,30 da Doçent Doktor Llıtli Orhan ta
rafından "İdrar taşları, mevzulu blr 
konferans verilecektir. 

Bu akşam saat 20,30 da Fatih Halkevin 
de Sadi İnnak tarafından "Türk yörilkle
rinln biyolojisi" mevzulu bir konferans ve 
rileccktir. • * Fen fakültesi doçentlerinden doktor 
Ahmet Can Okan bu akşam saat 20,30 da 
Beşiktaş Hnlkcvindt> "Ekonomi ve sana
yi bakımından gelir,. mevzulu bir konfe
rans verecektir. Konferansı bir temsil ta 
kip edecektir. 

• 
• Şişli Çocuk E~h·geme Kurumunun 

MUsamere~i 

• Yoksul çocuklar menfaatine Şişli Co -
cuk esirgeme kurumu tarafından tertip 
olunup sanatktır Na!ildin rahatsızlığı scbe-

• bile geri bırakılan (Fcvkaltıdc müsamere) 
mayısın beşinci per:cmbe iflnü saat 21 de 
Pangııltıda (Tan sinema) sınc;la vcrflccek-

• tır. MQsnmere programı çok zengindir. 

Biraz sonra tecrübenin muvaf
fak olmaya başladığını hayretle 
görmeye başladık. Genç Hintlinin 
göz kapakları ağır bir uykunun 
basmasına zor mukavemet ediyor 
gibi görünüyordu. Az sonra da 
gözler tamamen kapandı ve derin 
bir uykuya daldı. M. Vatnus dam 
la damla terlerle örtülü açık alnı
nı bize doğru döndürürken profe
sör yaklaştı . Halebesine: 
. - Çok ala, çok ala, - diye fısıl 
dadı - şimdi sujeye muhtelü emir 
ler veriniz ... 

- Ne gibi'! .. 
- Mesela kendisine bir ana ol 

duğunu, bir çocuğu bulunduğunu 
söyleyiniz. M. Vantus süjeye yak
laşarak kulağına birşeyler söyle
di. Hayretle görüyorduk ki süje 
bir yastık alarak çocuk gibi sallı
yor ve meme vermek için göğsü
ne doğru götürüyordu . 

Hintlinin bu vaziyeti, çocuğunu 
uyutmak için söylediği ninni görü 
lecek şeydi... 

Bu manzara karşısında en ziya
de zevk duyan birisi varsa o da 
Vatnus idi. 

Profesör kendisine tecrübeye de 
vam etmesini tavsiye etti. M. 
Vantus süjeye yaklaşarak yastığı 
elinden çekti ve: 

- Şimdi siz küçük ve çevik bir 
..:ı-· - ' • • & --·-· 

A;;iacii~'ii"i;l;? Kalkuta hayvanat 
bahçelerinde yaşıyan küçük bir 
maymun ... 

Hintli birkaç dakika içinde o
turduğu koltuktan kalkarak kena 
rına ilişti. Ve bir maymun tavri
le ayaklarını toplıyarak öylece o
turdu. Biraz sonra çevik bir ha
reketle kapının pervazına tırman
dığını gördük. Orada ilişecek bir 
yer bularak öylece kaldı ve may
munların çıkardıkları seslere ben
ziyen sesler çıkarmıya başladı . 

Tecrübeyi burada kesmek, tatlıya 
bağlamak iyi olacaktı. Onun için 
M. Vantus : 

- Yoko dostum, artık ininiz, 
oradan ininiz diye telkinlere baş
ladı. 

Fakat ne yapsa boşuna idi. Hint 
li asılı kaldığı yerden bir türlü in
mek istemiyordu. 

Biz yapılan kuvvetli telkinin te 
sirini görerek hakikaten hayret e
diyorduk. Kolonel dayanamadı: 

- Profesörü de talebesini de 
hararetle tebrik ederim - dedi - Bu 
hadise karşısında şapkamızı hür
metle çıkarmaktan başka yapacak 
birşey tasavvur etmiyorum. 

M aymun olduğu yerde asılı 
duruyordu. Kendisine gös

terilen muzlar, cevizler ve yemiş 
ler iştahını tahrik etmiye kafi gel 
miyordu. 

Yine kolonel söze başladı: 
- Dostum zannediyorum ki bu 

Hintliyi tavanınızda uzun müd
det bir avize g ibi asılı olarak bı
rakmıya mecbur olacaksınız. 

Evsahibimizin gülmeye hiç te iş 
tahı yoktu. Hintliye tecrübenin 
bitmiş olduğunu söyliyerek işi bu 
rada kesmek istiyordu. Fakat ne 
yapılsa nafile idi. 

Profesöre soruldu. O da ümit
sizlikle başını sallıyarak· 

- Tecrübenin şu safhaya gir
mesi tesirinizin çok kuvvetli oldu 
ğuna atfedi1cbilir. Öyle hisscdiyo 
rum ki süjenizi eski haline getir -
mck için çok güçlük çekeceksiniz. 
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- Öyle amma uzun zaman bu 
adamı bu halde alıkoyamam. Bir 
çare bulunuz. Bu adamı uyandır
mak için siz müdahale ediniz. 
Lutfen ... 

Profesör şiddetle reddetti. 
- Olmaz katiyen olmaz Sahip .. 

Bilirsiniz ki birinin uyuttuğu ada
mı bir başkasının uyandırması 

mümkün değildir. Benim müdaha 
lem hiç bir fayda vermez. 

- Şu halde ... Fakat mutlaka bir 
şey yapmak mecburiyetinde bulu 
nuyoruz. 

Kolonel ile ben hazin bir çare
sizlik içinde biribirimize bakıştık. 
Görülüyordu ki evsahibimiz yap
tığı bu tecrübe ile kendini kötü 
bir vaziyete sokmuştu. Kolonel 
şöyle bir çarei hal tavsiye etti. 

- Yerinizde olsam Vatnus, bu 
adamın uyanması için avtüfeğimi 
alır 8 numara bir kurşunla kaba 
etini delerdim. 

Hintli müdahale etti: 
- Nasıl olur Sahip .. İpnoz ha

lindeki bir adama böyle birşey 
yapmak ölümüne sebep olabilir. 
Katilmi olaraksını.ı?. 

Evsahibi, Kolonel Rapingtondan 
L""" c:ı...; l ~t ; f'nl ~-· • ti - --

masınl rica cdçrck profesöre: 
- Aziz profesör , elbette bunun 

bir çaresi vardır. Bunu bize söy
leyiniz . 

.... _ • .., ... u~yuunalfyım. Bu su 
retle süjeniz üzerindeki tesir kay 
bolacak ve süjeniz kendini serbest 
hissedecektir. 

- Hemen faaliyete geçiniz. Be
ni uyutunuz. Bu adam uyansın. 

Siz ne dersiniz Rapington?. 
Kolonel: 
- Bravo - diye bağırdı - bilardo 

da buna karambol derler. Mösyö 
Vatnus bu sefer bana döndü ... 

- Siz ne dersiniz?. 

- Profesörün teklifi bana ga-
yetle mantıki geliyor. Sizi nötr 
bir hale ~tirince süjenizin ser
best kalacağına şüphe yoktur. 

- Hakkınız var, fakat nerede 
uyululacağım, burada mı?. 

Profesör: 
- Hayır, hayır - dedi - süjenl· 

zin yanında uyutulmanız mahzur 
lu olabilir. Hepimiz şu yandaki o
daya çekilmeliyiz ki harici hiç 
bir tesir kendini hisscttirmesin ..• 

M ösyö Vatnus bizi içeriki o
daya götürdü. Talebe ve 

profesör bir müddet karşı karşıya 
kaldılar .. Biraz sonra Hintli: 

- Oldu - ded i - M. Vatnusun f.. 
radesini bir müddte için akim bı
raktığımı tahmin ediyorum. Şiır 
di salona geçip süjenin ne hal• 
geldiğini görelim . 

Tekrar salon~ döndük. Salonu# 
kapısı yarı açık bir halde idi. Nl.d 
mun Hintli artık tavanın pe~ 

zında asılı değildi . Besbelli uy.0-
mış ve inmişti. Meydanda da ,a
rimmüyordu. 

Arkadaşıma dönerek: 

- Hakikaten profesörün 
yerinde imiş, siijeyi bi1vasıta ır 
yandırmak usulünü tatbik etti ~ 
mek ... 



- 3 - 5 - 1938 TAN 7 

Garip Dünyada: Türk • İ~lam Eserleri : 

Müzelerdeki Eşs_iz 
Tarih Vadigirları 

T ürk ve 1s1am eserleri müzesi 
bir tarih ummanıdır. Burada 

:parlak ve zengin bir mazinin en 
canlı yadigiırlarını buluyoruz. Ye
ni rejim, h~lifelerin inkiraz çuku
runa kadar sürüklediği bu ulusu 
kurtardı. Şimdi yaratılışla at başı 
beraber yürüyen yüce mazimize ıa 
Yik bir istikbnlin eşiğindeyiz. Her 
alanda çabucak serpilme ve ilerle
ıne için lazım olan hızı buradaki 
nıuhteşem hatıralardan alacağız. 

Burada, Sinanın kubbeleri altında 
saklanan her eser yolumuzu ay- · 
dınlatacak bir projektördür. 

Şmidi müzenin kitabiyat salo
nundan sonra, Şark halılarına tah
sis edilen ve yeni açılan ikinci sa
lonu görelim. 

İyi bir elin ve ihtisaslı bir bilgi
nin tasnü ettiği bu salonda irili, u
faklı l 00 den afzla halı ve seccade 
teşhir edilmektedir. Türkün eli 
şarkın bütün renklerini ve çiçek
lerini yün iplerin düğümlerinde 
efsunlamış ve canlandırmıştır. Yer 
lere serpilen, duvarlara asılan ha
lılarda bütün bahar renklerinin ve 
bahçelerinin canlandığını, gözleri
nıizi ve gönüllerimizi büyülediği
ni görüyoruz. Anadolunun halı ya· 
pan meşhur eski merkezlerinin eşsü 
örnekleri buradadır. Gördüsin, La· 
diğin, Konyanın, Sillenin en eski 
seccadelerini burada görüyoruz. 
Duvarları süsliyen kaplan derili, 
ırnıaklı halılar yalnız . bizim mü
zemizin değil, dünya müzelerinin 
§aheserleridir. 

Avrupada ve Amerikada halıcı
lık hakkındn, çok tetkik eserleri 
Yazılmıştır. Dünya müzelerinde ve 
hususi koleksiyonlarda pek çok 
halı örnekleri vardır. Bizim mü
zemiz bütün bu örnekleri topla
ınakla beraber şimdiye kadar en 
büyük ve zengtn kataloğların kay
detmediği eşsiz parçaları da ihtiva 
Minc tcdtr. Müz nin halı koleksi
yonu yalnız bu uzun salonda gör
düklerimiz değildir. Bunlar kolek
siyonun ondn biri bile değildir. 
Teşhir edilecek salon bulunmama
sı yüzünden diğer halılar depolar
da saklanıyor. Müzenin henüz bir 
rehberi ve kataloğu yoktur. Bu sa
lon için tahsis edilecek bir kataloğ 
ve rehberin uyanmıya başlıyan ha
lıcılığımızın çabuk inkişafında ve 
Yabancı tesirlerden kurtulmasında 
?nühim rolü olacaktır. Gözlerinizin, 
gönüllerinizin bu yünden tablola
rın renklerine ve desenlerine çen
gellendiğini, bir türlü ayrılmak is
tenıediğini görüyorum. Fakat vak
llıniz azdu: 

Şimdi . üçüncü solano geçelim. 
Burası muhtelif tarih ve sa-

1\at eserlerinin bir sergisi halin
~edir. Konyanın Alaaddin cami -
1
nden getirilen "Kabeli seccade,, 
bu salonun baş ve şaheseridir. Mü 
ten· 
k ın 538 ve 539 numaralarında 
S:r.tl~ Yıldırım Bayazıtla İkinci 

ınıın harp gömlekleri birçok ba-
~ıtnlardan yüksek kıymet taşıyor
} ar. Bu gömlekler harplerde zırh
~rın ~ltlanna giyilirdi. Çok şiş-

an bır adam olduğu anlaşılan 
~l~ırınun gömleği Bursadaki tür
oı:ı~den, ince, zayıf bir hükümdar 
d ugu anlaşılan İkinci Seliminki 
lt e Edirneden getirtilmiştir. Açık 

ahve re . . 
tı ngı 1pekten yapılan Yıldı-
b:Un. gömleğinin arkasına yağlı 
ta~: ıle hakiki renklerile lale, ka
tı . 1

11
• nıenekşc çiçekleri ve dalla-

ış enrn· t· . 
kuran • ış ır. Dığer taraflarına da 
su .. 1 ayetlerinden ve Vefk'lerden ser 
l'len t ~apılınıştır. Bele kadar i-
tin~ kın~i Selimin gömleği üze
le-ı Çok ınce ve yüksek bir ka-

·•• e büı·· 
Sstırlarıa u~ kuran yazılmış ve 
sen gomleğe hususi bir de-
&tiki;:~atılmıştır. Tarihçilerin ve 
tiki i çıdarın bu gömlek için biç-

er kıy . 
fl§lnaktad met nıılyon çerçevesini 
gal ettik! ır .. Bulgnrlar, Edirneyi iş 
beraber c1rı zaman bu gömleği de 
h a ıp g··ı·· Ukfırn . 0 urmüşlerdi. Sonra 
. etın siy • 

tı alınrn ası teşebbüslerile ge 
dif ıştır. Birinci Ah d" k c seccad . me ın a-
Çok YÜkSeke~ı de kumaşı itibariJe 
'h tır. ır _n . . k 
nurrern S ~ unının ansı 

ultanın oyacılık, işleme-

Arasında 
,~ ... ~ 
~ YAZAN : ~ 

!ıbrahimHakkıi 
L~lf~~_,..~ 

Türk - İslam eserleri müzesinde 
bulunan bu rahle, üç asır evvel fil
dişi ve sedeften liakma olarak yapıl-

mış bir Türk şaheseridir. 

cilik sanatinin erişilmez, örnekle
ri olan ipek mendilleri, kaş baskısı 
denilen alın bağları, muhtelif kas
nak, gerkef, mil, iğne işleri sanat
kar kadınlarımız ve kızlarımız i
çin taklide değer ne güzel ve müs
tesna modellerdir. Kaşlarında kıy
metli taşlar bulunan maktul şeh
zadelerin kemerlerinin tam bir 
kolleksiyonunu bu salonda tetkik 
edebiliriz. Oldürülen şehzade
lerin cesetlerile beraber tür
belerine götürülüp konan Bursa, 
Bilecik ve İstanbul kumaşlarından 
yapılmış kaftanlar ve elbiselerin 
biçimleri kadar kumaşları da mü
tehassısları meşgul etmektedir. 
Dünyanın hiçbir müzesinde bu 

salonda bulunan Türk kumaşları
nın eşleri ve benzerleri yoktur. 

624 numarada kayıtlı Hazreti 
Hüseyinin siyah sarığının bir par
çası bilhassa İranlılar ve eski ku
maş mütehassısları tarafından e
hemmiyetle ziyaret edilmektedir. 
İzmirin en eski ve birçok mihrap
lı saf halıları ile Bergama secca
deleri de bu ~alonun bilhassa ec
nebileri Üzerlerine çeken kıymetli 
eserleridir. 

Sorguçlar, gümüş sehpalar, gü -
müş çekmeceler, Üzerlerine kıy -
metli taşlar oturtulmuş altın .. b~~e
zikli lihyei şerif şişeleri, buyuk 
bir meharetle içlerine büyük lev
halar sokulmuş, dar ağızlı şişeler, 
üstlerinde kalemkiırlığın yüksek 
sanatini taşıyan gümüş tepsiler 
ortadaki vitrinin en zengin süs-
leridir. 

Üç asır evvel boğdurularak öl

dürülen Osmanlı şehzadelerinin na 
kışlı, renkli meşinden yapılmış pa

buçları, bilhassa Türk dericilik ta
rihi bakımından yüksek kıymet 

taşımaktadır. Geçenlerde İstanbul 
müzelerindeki deri işlerini tetkike 
gelen bir ecnebi mütehassıs bu~_Ia
rı gözden geçirdikten sonra muze 
direktörüne: 

- Biz bu deseni, yeni ve kendi
mizin bir icadı sanıyorduk. Halbuki 
dedeleriniz bunu şimdikilerinden 
çok yüksek olmak şartile asırlarca 
evvel bulmuşlar ve yapmışlardır. 
Bu buluş karşısında hayretle ve 
takdirle eğilmekten başka elimden 
bir şey gelmiyor, demiştir. Bu sa
lonun Türk çatmaları da dikiş mü 

esseseleri tarafından ehemmiyetle 
tetkik edilmiye değeı: . 
Dördüncü salona girerken gö

züm~ze birçok fınn ve ocak 
yerleri çarpıyor. Burası eskiden i
marethanenin mutfağı olduğu an
laşılmaktadır. Buraya serpiştiri -
len tarih bergüzarlan arasında pa
ha biçilemiyecek kadar kıymetli o
lan parçalar vardır. İstanbul türbe
lerinden toplattır.ılan sedef, fildişi, 

· bağa kaplı ve kubbeli kuran ve cüz 
mahfazaları iç ve dışlarındaki sa
nat incelikleri yönünden fevkala
de kıymeti haizdirler. Bunların eş
lerine diğer müzelerimizde rastlı
yamayız. Sedef ve fildişi kaplı 3 a· 
sırlık rahleler Türk zevkinin, eski 
Türk sanatinin yaşıyan birer üa
deleridir. Bu eserler ecnebileri sa
atlerce meşgul ediyorlar. Bir vit
rindeki gümüş çekmeceler ve kıy
metli taşlarla süslenmiş kandillik
ler, kuyumculuk sanatinin pırlan
talarıdır. Üstat Sinanın tarifile ve 
çizdiği planla hazırlanan muaz -
zam bir musluk ta büyüklükte ve 
ihtişamda bir rekor eseri olarak 
gösterilebilir. Bu musluk, Halı

cılardaki eski bir su deposundan ge 
tirtilerek buraya konmuştur. Bu -
rada Evliya Çelebinin babasına ait 
kıymetli bir hatıra da vardır. Çe
lebinin babası. Osmanlı sarayında 
Serzergeran iken Sultan Ahmet 
Camiinin kıble kapısı için bir bini 
yapmıştı. Altın yaldızlı bu bini ca
minin kapısından - hırsızlık kor
kusile - sökülerek buraya getiril
miştir. Evliya Çelebi seyahatname
sinde bundan ehemmiyetle bahse-
der. ' 

Pertevniyalin altın yaldızlı gümüş 
lü leğen ve ibrikleri, her birisi yur 

dun bir köşesinde başka başka sa
natkarlar tarafından yapılan bu -
hurdanlar, mücevher şamdanlar da 
bu salondadır. Edirnedeki İkinci 

Selim camiinden getirilen iki mu
azzam bakır şamdanın kalemka
rı süsleri tavsif edilemiyecek 
kadar güzeldir. Bu şamdanın ka
zanında ve boğazında arapça ve 
farsça birçok manzum parçalar o
kunmaktadır. Salonun duvarların
da Kafkas Türkleri tarafından ya
pılmış halıların bütün örneklerini 

bir kolleksiyon halinde görmek müm 
kündür. 400 sene evvel dokunan 
bir İran halısının havlan dökül -
müş ufacık bir parçası vardır ki, 
renginin taraveti heqüz uçmamış
tır. Şimdi, müzenin en zengin sa
lonuna geldik. Burasını da bir bas
ka gün gezeriz. 

Belediye Reisinin 

ikramiyesi 
Izmir, (TAN) - Belediye Reisi 

doktor Behçet Uz'un hazır bulun -
madığı bir içtimada 10,000 liralık 
para mükiıfatile taltifi hakkında bir 
takrir verilmiştir. Behçet Uz, bu pa
ranın iki bin lirasının Kırşehir zel
zelesi felaketzedelerine, ve sekiz 
bin lirasının da lzmirin imarına tah 
sisini istemiş ve teklif alkışlarla ka
bul olunmuştur. 

--0-

KUŞADADA : 

Amerikah Misafirler 
Kuşadası, (TAN) - Amerikanın 

sayılı zenginlerinden ve asan atika 
meraklılarından Mis Mur, hemşire

si, iki misafiri ve kendisine Yuna -
nistandan iltihak eden asarı atika 
mütehassısı Profesör Vitemur ile be 
raber hususi yatile buraya gelmiş -
tir. Misafirler Selçuk ve Priyan ha
rabelerini gezdikten sonra Dikiliye 
gitmişlerdir. Oradan Bergamaya ge
çip harabeleri görecekler, sonra Di -
kiliye dönüp yatlarile Istanbula gi
deceklerdir. 

Misafirlere tstanbul Turing Klüp
ten Tahir ve lmadettin Remzi refa
kat etmektedirler 

DENiZ LiSESi NDE DÜNKÜ MERASiM 
Bu yıl Deniz Li•e•ini bitirerek Deniz Harp Okuluna geçen 

44 gence dün büyük merasimle diplomalan verildi ve Harp 
Okulu ile Hamidiye Alayına sancak verme merasimi yapıldı, 
bunu alay .ancaklan ile bir geçit resmi takip etti. A,ağıdaki 
resimlerde, dünkü merasimin bir filmini veriyoruz: 

Şu 

ı~~~~~~· • 4~~~~~~1 

24 Dakika 
Hapis 
Cezası 

Geçenlerde Amerikada Sen Lui 
şehrinde bir genç, 2 dolar çaldığın -
dan dolayı mahkemeye verilmişti. 
Şimdi mahkeme heyeti, bu genci yal 
nız 24 dakika hapse mahkum etmiş-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Deniz Harp Okulu Komutanı alay •ancağını •elamlıyor 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

tir. Çünkü bundan evveli Rüard Uy
ney namında bir banker, müşteri -
}erinden 225,000 dolar dolandırmak 
tan 5 sene hapis cezasına çarptırıl
mıştır. Bu hesaba göre, mahkeme he 
yeti, gencin 2 dolar çalmasile daha 
az cezaya çarptırılacağı kanaatine 
varmıştır. 

* 495 •eneye mahkum 

~ . 

Amerikada Teksas hükumetinde 
Elena Kurtis namında bir kadın, do
kuz çocuğunu birden öldürmüştür. 
Mahkemede, çocuklanna bakama -
ması dolayısile bu cinayetleri işledi 
ğini söylemiş ve katil kadın, 495 se 
ne hapise mahkum edilmiştir. 

Mera.imden •onra Hamidiye Alayı geçil remıincle 

• 
1 

' 

• 
• 
• 
• 

* Paraşütlü iare 
Amerikada 10 metre yüksekliğin -

deki ağaçlardan, paraşütle atlamak
ta olan bir nevi fare keşfedilmiştir. 
Bu fare, yere atlıyacağı esnada sır
tında yarasa kanadı gibi bir deri zar 
açıyormuş. Bu da şemsiyeye benzi-

• yormuş ve yere atlarken paraşüt biz 
metini görüyormuş. Bildirildiğine 
göre, ağaçlardn yaşıyan bazı kurba-

• ğalarda, paraşüt hizmetini gören bu 
na benzer zar şeklinde kanatlarile 
yere atlıyorlnrmış . • * • Hukuk tahsil eden mahkumlar 

Amerikalı haydutların sürüldük -
• leri meşhur Şeytan adası şimdi bir 

hukuk fakültesi halini almıştır. Mah 
• kumlar harıl harıl hukuk tahsil edi

yorlar. Bu, San Fransisko civarın -

• daki Alkatraz isimli ve büyük bir 
kale içinde tamamen hapisane itti-

• 
• 

haz olunmuş bir adadır ve buradan 
kurtulmanın lmklin ve ihtimali yok 
tur. 

• Deniz. Harp Okuluna geçen talebe, lıtiklQI marşını söylüyor • 

Burnda, bundan bir müddet evvel 
mahkumlnrdan birinin kendi yazdığı 
bir temyiz liiyihası üzerine tekrar mu 
hakeme olunup kurtulması diğer 

• 
• ' • 
• 
• 
• 

• mahkumlar üzerinde hukuk bahisle 
rine karşı bir alaka uyandırmış ve 
hepsi günün birinde kendilerini kur 
taracak müdafaanameyi yazabilmek 
ümidile hukuk öğrcmiye başlamış -
!ardır. Adada üç scnedenberi mah -
kumlara hukuki dersleri verilmek-

• 
• 
• 
• 
• 

tedir. Bunlardan otuz beş kişi kendi 
aralarında imtihan olarak diploma 
da almışlardır. Fakat şimdilik o bir 
kişiden başka kurtulan yoktur. 

* Napolyon radyo istasyonu 

•Deniz Liıe.i makine kısmını bitiren talebelerden &ir gru • 

Meşhur Napolyonun son nefesini 
verdiği St. Helen ndasında ve Napol-
yonun ikamet ettiği evde İngiltere hü 
kumeti bir radyo istasyonu kurmak
la meşguldür. Yakında radyomuzu 
açıp skala üzerinde dolaştığımız za-• 

• 
• 
• 
• 
• 
• Genç mezunlar, Hamdiye mektep gemimize ueurlanıyorla 

• 
• 
• I' 

• 
• 
• 
• Hamidiye Jtlayı geçit ruminde 

• 
man; "Allo, Allo, Radio Napoleon., 

• sesini duyacağız. Bu istasyonun ku
rulmasına sebep, İngiliz hükumeti -

• nin St. Helen limanını genişletmek 
ve burasını uyandırmak istemesidir. 
Bu münasebetle kurulan istasyona 

• Napolyonun isminin verilmesini 

• 
• 
• 
• 

halk hükumetten rica etmiş ve hü
kumet te bunu kabul etmiştir. 

* 
Biranın tarihi 

Bira, 6000 sene evvel Babil halkı
nın çok sevdiği bir içki imiş .. Leip
zig'li profesör Noimayer'e göre, Ba

bilde biracılık çok ileri gitmiş bir gı
da sanayii şubesi halinde imiş .. 

• iZM1RDE: 

• 
• 
• 
• 
• 

Karııyakada 

Yat Klübü 
Izmir, (TAN) - Denizbank, de

niz sporlarını çoğaltmak ve gençleri 
bu yolda teşvik etmek için, 25 bin 
lira sarfile Karşıyakada bir Yat klü 
bü yaptıracaktır. 

A~rıca vilayet, lnciraltı plajını 
tevsı cd:cek, burada bir otel, gazi
no v asrı eğlence yerleri yaptıracak 
tır. 
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KIZILCAHAMAMDA: 

Çifter Çifter 16 
Çocuk Doğuran 
Sağlam Bir Ana 
Kızılcahamam, (TAN) - Kızılca 1 

köy muhtarı Molla Hüseyinin 311 
doğumlu olan eşinin hep ikiz doğur
duğu anlaşılmıştır. Şimdiye kadar j 
bu ana babanın böyle ikizer olarak I 
16 çocukları doğmuş, fakat doku- , 
:ıu ölmüştür. Yaşıyan yedisinden en 
büyüğü 11, en küçüğü 7 yaşındadır. 

Hamamlar Yıkılmak 
Tehlikesinde 

Kızılcahamam, (TAN) - Asırlar

danberi tamir yüzü gôrmiyen ha -
mamlarımızın harabisi tehlikeli bir 
şekil almıştır. Eğer mutasavver o -
lan tamirata halkın tehacümünden 
evvel başlanamıyacaksa, herhangi 
bir kaza ve felaketin önünü almak 
için hamamları kapatmak lazımdır. 
Şimdiden hamamlara rağbet başla
dığı için alakadarların bu hususta 
acele etmeleri icap eyliyor. 

Orman Mühendisi 

Boğuluyordu 
Kızılcahamam, (TAN) - Orman 

mühendisi Nuri Erkmen hayvan sır
tında teftişten dönerken, Gebeler kö 
yü civarındaki çaydan geçmek iste -
miş, fakat atı suların cereyanına ka
pılmıştır. Kendisi de düşerek süruk
lenir ve boğulmak üzere bulunur
ken, önüne gelen bir taşa sarılarak 
hayatını kurtarabilmiştir. Mühendis, 
ipler atılmak suretile köylüler tara
fından çaydan çıkarılmıştır. 

GAZIANTEPTE: 

SAMSUNDA KIYAFET BALOSU: 

23 Nisanda Samsunda biiyük bir kıyafet balosu verilmiştir. Baloda bulu

nanlardan bir grubu yukarıda görüyorsunuz. 

ANTALYADA: 

Çiçek Bayramı 

Kutlandı 
Antalya, (TAN) - Çocuk hanası 

çok güzel geçmiştir. Hafta içindeki 
pazar günü, "Çiçek Bayramı" olarak 
da tesit olunmuştur. O gün, daimi 
bir bahar ve çiçek memleketi olan 
Antalyada binlerce çocuk renkli el
biseler ve çiçeklerle süslenmişler, a
ilelerile birlikte caddelerden geçmiş 
lc.r ve stadyomda toplanmışlardır. 

Burada akşama kadar, halkevi ban
dosu çalmış, çiçekler ve çimenler a
rasında eğlenilmiştir. 

GEMLiKTE: 

Kartal Piyesi Oynandı 

MUGLADA: 

Ulada Yardım 

Faaliyeti 
Muğla, (TAN) - Ula nahiyesi hal 

kının, Kırşehir ve havalisindeki son 
zelzelede felakete uğrıyan vatan
daşlara yardım için giriştiği faaliye
te devam olunmaktadır. 

Bu arada, bilhassa Ula ilk okulu 
yavruları ilk adımı atmışlar, ve ol
dukça mühim bir para toplamışlar
dır. Küçüklerin bu iyi hareketi her 
tarafta büyük bir alaka uyandırmış 
tır. 

---0-

ADANADA: 

Yarım Tedrisat Baıla.dı 
Adana, (TAN) - Sıcaklar tam 

manasile başladığı için ilkokullarda 
her gün yalnız saat bire kadar ders 
okutulmakta, bundan sonra tatil ya
pılmaktadır. 

l ÇANKIRIDA : 

Şehir lç:nde 
Lüzumlu Bazı 
Yollar Yapılıyor 
Çankırı, (TAN) - Şehrin karşı 

~ 

kısmında bulunan ve yolu da bozuk 
olan memleket hastanesinden hal -
kın kolayca istifadesi için faaliyete 
başlanılmak üzeredir. Kastamonu 
şasesinden ayrılacak b~r yol, Tatlı -
çay üzerine kurulacak köprü vasıta
sile bahçeler içinden geçerek hasta
neye gidecektir. Bu yola parke dö
şenecektir. 

Elektrikler lslah Ediliyor 
Çankırı, (TAN) -Adeta kandil gibi 

yanan elektrik tesisatının ıslahı son
baharda tamamlanacaktır. Belediye 
hu maksatla belediyeler bankasın -
dan borç aldığı 40 bin liraya 938 büt 
çesinden 20 bin lira ilave edecektir. 
Böylelikle bütçesinin hemen hepsi 
elektrik işine sarfedilmiş olacaksa da 
halk bir dertten kurtulacaktır. 

Köylerde Tetkikler 
Yapılıyor 

Çankırı, (TAN) - Halkevi azası 
ve muallimler, köy gezilerine yakın
da başlıyacaklardır. Ilk olarak "Yap 
raklı" nahiyesine gidilerek halka hiz 
mete çalışılacaktır. * Çankırı, (TAN) - Şehrin orta
sında bulunan hayvan pazarı yakın 
da mezbaha civarına naklolunacak -
tır. 

* Çankırı, (TAN) - Bu sene bol 
yağmur yağdığından her taraf yem
yeşil kesilmiştir. Mahsulün bol ola -
cağı anlaşılıyor. 

* Çankırı, (TAN) - Bir ay ka -
dar evvel Nafia müdürlüğüne tayin 
olunan Sadettin Kantanofilu .i.stıfa 

etmiştir. 

Avrupa Hathnda Mühim Tenzilat 
Avrupa hattında 5 Mayıs 938 tarihinden itibaren eşya nakliyatına mü

him tenzilat yapılmıştır. 
1 - Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattmın her 

hangi bir istasynouna ve bilmukabele yapılacak nakliyatın iıcretleri, sı

nıf farkı aranılmaksızın, ton ve kilometre başına; perakende ( 3 ). asgari 
beş ton ücreti verilmek şartile (2, 5) ve asgari on ton ücreti verilmek 
şnrtiyle (2 ) kuruşa indirilmiştir. 

Tenzilat miktarı % 50 ye yakındır. Bu suretle Kırklareli - İstanbul 
arasında "Peynir, Manifotra, Tuhafiye, Knvafiye, Bakkaliye, Zücaciye ... 
gibi" bir sınıfa tabi eşyadan ton başına: 

Perakende 1470 kuruş yerine 840, asgari beş ton şartiyle 1223 kuruş ye 
rine 700 ve asgari on ton şartiyle 1195 yerine 560 kuruş alınacaktır. 

2 - Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hatttının 

herhangi bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatının ücreti, asgari beş 
ton ücreti verilmek şartiyle, ton ve kilometre başına "1,50" kuruşa in
dirilmiştir. 

3 - Avrupa hattının herhangi bir istasyonundan Sirkeci - Yeşilköy 

kısmında bulunan istasyonlardan birine en az on ton ücreti ·verilmek 
şartile nakledilecek dokme ve çuvallı zahirelerin, yağlı daneleri, tohum
ların ve çekirdeklerin nakil ücretleri bütün mesafe için ton başına "400" 
kuruşa indirilmiştir. 

4 - Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2424) 

*** Muhammen bedeli 17920 lira olan 16.000 adet kayın ağac 18-5-938 
çarşamba günü saat 15,15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri ltızımdır. 

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

• ' . .: t . ·• • j. ·, 

inhisarlar Umum Müdürlüğü UCinları 
- . " - - .. 

1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve projesi mucibin
ce yaptırılacak kagir ve Betonarme istinat duvarı ile Filitre dairesi in
şaatı· kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

il - Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 
liradır. 

III - Eksiltme 9-V-938 tarihine rc.stlıyan Pazartesi günü saaa 15,30 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan ltızımdır. 

Gemlik, (TAN) - Çocuk haftası, 
Merkez okulu talebesi tarafından 

halkevinde "Kartal" piyesi temsil 
edilerek kapanmıştır. Bu toplantı -
dan istifade eden Gemlik belediye 
doktoru, Çocuk doğum ve bakımı 
hakkında izahat vermiş, müsamere
de bulunanlar bundan istifade et
mişlerdir. 

ÇAT ALCA GENÇLER BIRLICINDE : 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı ehliyet vesikasını ve % 7,5 muvakkat teminat parası veya mek
tubu ihtiva edecek dan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
"14,30" za kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına mak
buz .mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (2327) 

ADAPAZARINDA : 

Halk Bir Yol Yaptırdı 
Adapazarı, (TAN) - Belediyeden 

hiç bir yardım olmaksızın halle tara
fından yaptırılan Uzunçarşı beton yo 
lu bitmiştir. 

-0-

ANTEPTE: 

Çocuk Bayramı 

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

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

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

3 - Metraj, keşif hülasası plan ve proj(:ler fenni şartname Eksiltme 
şartnamesi ve teferruatı okulda görülebilir. 

4 - Eksiltme 10.5.938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Gümüş
suyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeciliğinde toplanacak olan 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveli
ne kadar Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Gaziantepte 23 nisanda ,·erilen .. c;o
cuk balo undn birinciliği Hale O:ıer 

kaznnmıştır. 

Gaziantep, (TAN) - Çocuk bay
ramı çok güzel geçmiş, bu münase
betle müsamereler verilmiş, resmi 
geçit yapılmış, nutuklar sôylenilmiş 
tir. Çocuk balosunda birinciliği dok
tor Saip Ozerin kızı Hale Ozer ka
zanmıştıf. 

Çatalca Gençler Birliği bando takımı iyi bir şekilde çalı'!maktadır. , 

Gençler bir örnek elbiseler de yaptırmışlardır. 

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

- Otomobilleriniz öyle bir toz kaldırdı ki, düşman 
büyük bir takviye kıtası geldiğini zannetti. Bizimki
ler o dakikada düşmana hücum ediyorlardı, bir kaç 
dakika mukavemet ettiler, gayri muntazam bir su
rette arkadaki siperlere çekildiler. Bir topla yirmi
den fazla mitralyöz ve tüfek bıraktılar. 

Bu güzel taliden dolayı hepimiz biribirimizi tebrik 
ettik. Bize, şimdiye kadar Mndritten ilk gördükleri 
yardım olduğunu, bir tek tüfek ve bir asker alına
dıklarını söylediler. 

- O halde, neyle harp ediyorsunuz? 

- Düşmandan aldığımız tüfeklerle. Şimdi de da-
ha yirmi tane aldık. Arkadaşların çoğunun nişan tü
fekleri vardır. Kadınlar, ihtiyar erkekler, geceleri 
mühimmat yapıyorlar. Arkadaşlardan biri muntaza
man kasabalara silahçı dükkanlrına gidip tüfek alı
yor, biz burada dolduruyoruz. Gelin size göstere
lim. 

Bizi geniş, üstü örtülü bir yere götürdüler. Burada 
yirmi kadar kadın ve ihtiyar çalışıyorlardı. Arka
da bir ocak yanıyor, kömür ve demirci körüklerile, 
kurşunu eritmek için lfızım olan hararet derecesini 
yükseltiyorlardı. Köşede hemen de iki ton yeni gaz 
boruları döşenmişti. 

Arkadaşlardan biri eliyle bu borulan gösterdi: 

- Bunları kasabaya su getirmek için getirmiştik. 
Şimdi bu işte kullanıyortız. Fakat zaferi kazanırsak, 
kasabaya bol bol boru gelecek, öyle değil mi? 

İki ihtiyar adam kurşunu baltalarla parçalar ha
linde kesiyor, eritme kazanına atıyorlar, kurşunlar 
eridikten sonra bunlan yüksük gibi küçük kalıplara 
döküyorlardı. Tüfenklerinin boyuna göre yaptıktan 
kükürtlü kurşunlan bunların içinden daha tamaıni
le dônmadan çıkarıyor, soğuduktan sonra, köşedeki 
k;idınlar da bunları ttlfenklere dolduruyorlar, ka
lanları da kutulara yerleştiriyorlardı. 

Köylü büyük bir iftiharla ilave etti: 
- Karşıda dn dinamit bombalan yapıyorlar:" 

ı \QGAZ. 80.GAZA 
iSPANYA +.IAR.BiNiN .. -1-16K:iR:i ~
es-ulR.ı-;ıuı---*4U*M9+-I 1 KAY EaS lı 
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Bize, bombn tozu da yaptıklarını söylediler. 
- Bir aydan beri, burada kimse şekerin tadını tat 

madı. Bütün şkeri mühimmat imalinde kullanıyoruz. 
Buradaki köylülerin manevi kuvvetini yükseltme 

ye lüzum yoktu. Bunların muhtaç oldukları yegfıne 
şey tüfenk, mitralyöz, toptu. Adumuz'da olduğu gibi 
burada da köylü ve amele sendikalarının çıkardığı 
broşürleri istediler. Buradaki köylülerin şehir teşki 
latlarina şaştım. 

Köylülere seyyar sergiden ba})settik .• Harp hak

kında umumi bir fikir edinebilmeleri için, diğer cep . 

helerdeki vaziyeti anlattık. Miişterek cephe hükume 

tinin köylülere karşı nldığı vaziyeti, köylünün istih

salini arttırmak için yaptığı teşkiUıtlnrı, içtimai te

rakkiyi temin için hükumetle beraber çalışmaları la 
zımgeldiğini söyledik. İçtima, müşterek cephe hüktı 

metinin ve cümhuriytin zaferini dileyen sevin~ ses

leri içinde nihayet buldu. Adamuza dönmek üzere 

yola çıktığımız zaman köylülerin totaliter akidelere 

karşı, demokratik inkılabı feda etmi.Yeceklerine .b.

ni idik. 

FASIL: 10 

Gözleri Çıkarılan Çoculi 

Kadın arkadaşımızı Adamouz'da mahalli komite : 
de çalışan kocalarının telkinile gelmiş birçok kadınla 

rın arasında bulduk. Bunlar, harbin güçleştirdiği 

günlük hayatlarını anlatıyor, bizim arkadaş ta onlara 
Madrit hayatını, seyahati esnasında geçtiği eyalet
lerden edindiği tahnssüsleri söylüyordu. Kadınlar o
na kendilerinin ve komşularının bahçelerinden top
ladıkları büyük bir Kamelya buketi getirmişlerdi. 

Arkadaşımız, bu basit köylü kadınların bu çok sami 
mi ve yüksek nezaketinden son derece mütehassis ol 
muştu. 

Kadınlar gittikten sonra bize Faşist mezaliminin 
yeni nümunelerini anlattı. Villafrancadeki köylüle
re, köyün Faşist istilası altında kaldığı müddette uğ 
radıkları işkenceleri sormamıştık. Etrafta gördüğü
müz büyük sefalet bizi o kadar sarsmıştı ki, bunu 
sormanın onların tekrar dertlerini tazeliyeceğini dü
şünmüş, biraz da vakit bulamamıştık. Maamafih Fa • 
şistler çekildikten sonra köyleri bomboş buldukları 
nı anlatmışlardı. 

Bir arkadaş bizi yakındaki bir meyda1ığa götür

dü, bize burada gözleri bağlı altı yaşlarında bir ço

cuğu gösterdi. Çocuk yere oturmuş, elelrile kumlar

dan saray yapmıya çalışıyordu. Körlerin oynadıkla -

n oyunları daha öğrenmemiş, meyus bir tavırla es

kiden bildiği oyunları oynamıya çalışıyordu. Arka

daşım: 

- Zavallı kördür. dedi. Anasile beraber bunlara 
yol üzerinde rastlıyan bir Emevi saldırmış, nnasını 

öldürmüş. Bu cinayeti kafi gelmemiş gibi vnhşi A
rap, gittikten sonra, bir daha dönmüş çocuğun da 
gözlerini oymuş. Gözlerini çıkarmış amma, fakat bu 
gözlerin çıkmazdan evvel gördüklerini, ölünceye ka 
dar hafızasına kazılan bu acıklı ölüm hikayesini o
nun hayalinden silememiştir. Temiz ve insan düşün 
celerini kaybetmiyenler, bu çocuğun hayalinde yaşı-

yan bu faciayı, bu çocuğun duygularını pek güzel 
anlarlar. Bacağını masum bir kadının bağnna çeken, 
saf bir çocuk ruhunu aksettiren gözleri oyan Emevi, 
hayatının son dakikasına kadar bu gözlerin ruhuna 

baktığını görecektir. Eğer bu gözlerin onun vicdanı 
na nnsıl bakacağını bilseydi, bir daha dönüp bu göz 
leri çıkarmazdı. Fakat Emevinin hayali de, bu çocu 
ğun kafasına ölünceye kadar bir canavar gibi hak

kedilmiş kalacaktıfr. Çocukluğunda, gençlik rüyala 
rının içinde bu hayal, büyüyecek, büyüyecek, kin 
gibi, bir intikam gibi belirecektir. Bu ümitsiz haya
tının içinde insanın kuvvetini düşündüğü zaman, bu 
kuvvetin yalnız cinayete yaradığını anlıyacak ve bu 
insan kuvvetinin hicabını duyacaktır. 

Fas karargahında iken insanla hayvan arası bu 

mahllıklan tanımıştım, şimdi insanlık rüştüne değil. 

kabına bile varmrıdıklarını anladım. Bu yarı insan, 

yarı hayvan mahllıkları toplayıp, kafileler halinde 

giizel İspanyanın içine saldırtmak. kadınlarımızı bun 

ların tecavüzlerine maruz bırakmak, çocuklanmızın 

gözlerini oydurtmak için ancak kudurmuş bir hırs 
lazımdı. Fakat İspanya halk mahkemeleri, bu müt-

hiş vahşet sahneleri, hakkındnki hükmünü verme

den evvel, tarih bunlar hakkındaki hükmünü veıırıis 

ve verdirmiştir. • 
Çocuğu kollanmın arasına aldım: 

- Annen ne oldu yavrum? .• 

- Öldürdüler .•• 
(Devamı uar) 
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f E K o N o M i 1 
ZİRRA T BANKASINDA : 

No: 

Yarı Çıplak ve Sarhoş Bir 
Silolarda 
Buğday Satışı 
Fazlalaştı 

Ziraat Bankası son güne kadar 

lhtl·yar da Araya Karıştıı~~=:~~~i::::::d:·u;:~.,~:~-
Dunden ıtıbaren, banka, Derınce sı-

losundaki mallannı satmaya başla

mıştır. Derince silosundan cerilecek 

olan buğdaylar Derincede iskele tes 

timi olarak satılmaktadır. Fiyatlar 

Istanbul piyasasına göre; sertler 5,20 

ve yumuşaklar 5,28 kuruştur. De -

rinceden Istanbula kadar kilo başı -

Şamil, kadınların bu sözden mü 
teessir olarak oradan çekilecekle
lini zannetmişti. Halbuki camiden 
avdetinde, kadınlann yine ayni va 
tiyette orada durmaları kiıfi gel
tniyormuş gibi, şimdi yan çıplak 
ve sarhoş bir ihtiyarın da onların 
ltasına karıştığı gözüne ilişti. 
Şamil sabredemecii. Gerek ihti

:tarı ve gerek kadınlan, ahlak ve 
edebe davet edecek bazı şeyler söy 
letnek istedi. Fakat ihtiyardan ak
li cevaplar alması üzerine, onun 
elindeki değneği aldı. Onlan teh
dit ile kaçırmak için savurmaya 
başladı. 

Bir tek kadından başka, hepsi 
kaçtı. Ve bu kadın da: 

- Beni öldürüyorlar. 
Diye, bağırmaya l1aşladı. 
Kadının hısım ve akrabası ora-

)'a toplandılar. Şamili,. haksız çı
kardılar. Ayni uımanda, kadını da 
§İkfıyet etmek üzere (Kadı) ya yol 
ladılar. 
Kadı, vnktile Gazi M uhamme

düı de nasihatlerinden müteessir 
0lrnıyan (Mehmet oğlu Hasan) is
tninde ve {müritler )in aleyhinde 
caıın bir softa idi. Derhal Şamili 
huzuruna davet etti: 

b· - Sen; şeriatin ahkamını tat
ika memur olmadığın halde, ka· 

dınlara müdahale etmişsin 
biye söze girişti. 
Şamil bu sözlere, son derecede 

!itelendi. 

lt - O halde, sen vazifeni niçin 
~ etmiyorsun. Niçin, cahil insan

a şcriatin ahlaka temas eden 
~ dclerJnl ö tmlyorsun ... Alla-
, ~ase?1 ederdim ki ; şeriati senin 

&'ıhı telakki edenlerle ·· ·· ı d , omrum o -
b~kça mücadele edeceğim. Onlar, 
h izden görecekleri muamelelere 
azırlansınlnr. 

le Di!.e, Kadıya bir hayli ağır söz: 
r soyledi. Ve {=-,.,at) in (ahlak 

Ve i' :w-· ' 
edep) aemek olduğunu öğret-

tnek istedi. Çünkü müritler tariki 
f e · • 

l"tati böyle telakki etmekteydi. 

D iğcr bir vaka ... 
~ Diğer bir köyde, Şamil 
rrı~e sabah namazına giderken, ca 
sa:,Ye yakın bir yerde, birtakım 
'tes;0!1ann kurduklan bir Meclise 
t duf etti. Bunlar, ortaya bir a-

t~!k~a~~ı~lar.. Davul çalıyorlar, 
dl. soyluyorlar, hora tepiyorlar 

ltafarkı, derhal Şamilin nazan dik 
Söy~ni c~lbetmişti. Çünkü, §arkıyı 
diy Yen, fıdeta Şamil ile istihza e
;}>ükorın~ş gibi, sesini yükselttikçe 

Seltıyor· 
(İçelim E 

ldüritı . · ğ~~nel~. Neşelenelim. 
"ez-rrı. erin sozlerıne ehemmiyet 
lirn.) ıyelirn. Onlara hakaret ede-

biye tut 
bıad· ' turduğu nakaratı müte 

Ş ıyen tekrar ediyordu 
arnn · 

!\J. !'ftL· • dayanamamıştı. Kaması-
:r~ınce: 

h. - Ahlaksızın ı B - 1 ··•aksna r · ... u soz erden 
~t etrn;nız nedir?. Müritlere haka 

l>iye Ye, nasıl cesaret edersiniz. 
h~llun bağırarak, bu sarhoş güru 
~ . ortasına atılmıştı. 

L rırıer b' 
..:açtn.ı:va ' ır ande dağılmışlar, 

ŞalllU başlamışlardı. 
1~rı deri~i 0 :ada bıraktık lan davu
ltıl§ .• ~ nı elindeki kama ile yar 
18rırı ark nağını da kırarak kaçan-
~Çanl:sından fırlatmıştı. 

?la gilnıişl r,. doğruca köyün kadısı 
-~ er. 

htı iibarek R 
1 r ilan t amazan ayında sa 
e ,, emek · · · • ' 

,,apılını ıçın sızın emriniz-
Çaladı ş olan davuıu ş ·ı b . amı par 

iye Şik 
Itacfı d ayet etmişlerdi. • 

~ a, kavu~ 
llliidQ...-: gu bastırınca doğ 

- ş · "'n evine 't . ' ) er· . gı mış· 
arı d ıatın em . l . 

h. a\'\ılı..ı Ş rıy e yapılmış o-
b\~rl~t, §c;'i arn~ı parçalamış. Bu 

41 d Şerıfe · 
~~ erhaı tsyandır. Şa-

1\..._· cc1.aland1nlmasını is 

~·~ 

Çar ordulan generallerinden 
A. 1. NeyJgardt 

Müdür, yanına birtakım adam
lar toplıyarak Şamilin misafir ol
duğu evin önüne dayanmış: 

- Şamil! ... Sen, burada, hiç yok 
tan bir fitne mi çıkarmak istiyor
sun. 

Diye bağırmaya başlamıştı. 
Şamil, derhal kapıyı açmış .. Mü 

dür ile, arkasındaki halkı soğuk
kanlılıkla karşılamıştı. Elini müdü 
re uzatarak: 

- Sen, buraya Çarın Generali 
tarafından tayin edilmiş bir adam 
sın. Buna binaen; hem bana .. hem 
şu hallen.. ve hem de şu toprağa 
düşmansın. Ben senınle, ancak el 
de silah olarak·görüşebilirim. Ace 
le etme, onun da vakti, yakında ge 
lecektir... Fitne çıkarmak bahsine 
gelince .. eğer böyle bir maksadım 
olsaydı; şimdi şurada senin kafa
nı keserdim. Fakat ne çare ki ben 
bunu yaparsam, Çarın askerleri bu 
raya gelecek.. Peşine ta -

kıp buraya getirdiğin şu za-
vallı halka yeniden zulmedecek, 

Buna meydan vermemek için, ben 
şimdi bunu yapmıyacağım. Senin 
cezanı vermeyi, zamanına saklıyaca 
ğım... Gelelim sahar ilanı için şe
riatin emriyle yapılmış olan davu 
Iun parçalanmasına... böyle bir 
maksatla yapılmış olan davulu, 
sarhoşların eline vererek, camiye 
yakın bir yerde sarhoşlara çaldı
ran kadı nerede? .. Söyleyin ona, 
bir gün gelip, onu da sarığından a
sacağım. 

Diye bağırdı. 
Şamilin bu tok ve doğru sözleri

ni duyan halk, derhal önlerine ba
karak dağılmıştı. Köyün müdürü 
de, sessizce ~ekilmeye mecbur kal 
mıştı. 

G ôrülüyor ki, halkın bir kıs-
mı; (müritlik) denilen (ah

laki) ve (mefkurevi) tarikin ilha
mile ellerindeki kan damlıyan kı
lıçlarile, dağdan dağa tırmanıp, 
kayadan kayaya sıçrarken, diğer 
bir halk zümresi de, cahil ve mu· 
taassıp şeriatçilerin muhafazakar 
lıkları ve ihmalleri yüzünden, bir 
türlü (mukaddes gaye) ye yaklaşa
mamıştı. 

İşte Şamil, herşeyden evvel bu
na ehemmiyet veriyor ... Bütün Da 
ğıstan halkını sıkı bir inzibat ve 
idare altına aldıktan sonra, artık 
tek bir kitle halinde (cihad ve ga
za) ya devam etmek istiyordu. 

Fakat bu, nasıl yapılabilecekti? 
(İmamet) in mevkii, ancak bir 

(tarikat şeyhliği) derecesinden ile 
ri geçmemişti... (İmam) ın bütün 
kuvvet ve niifuzu da. (müritler), 
memleketin maruz kaldığı felaketi 
idrak eden (vatanperverler) bu iki 
zümreden teşekkül eden kuvvetle 
re karşı koyamıyan köyler ve ka
bileler üzerinde müessirdi. 
Şu halde (İmam) lığa baŞka bir 

rudret.. daha ~ullü. daha umu 

-:ni ve bila istisna herkesi itaat et
tirecek bir sıfat ve mahiyet ver
:ııek elzemdi. 

Bu da, ne ile olaqilirdi ! 

na 3-2 para nakliye masrafı bine
cektir. Bu itibarla bankanın buğ -

dayları nisbeten pahalılaşmış olu -

yor. Derince silolarının mallarını e

ritmek için alınan bu tedbir otoma
tik olarak fiyatları yükseltecektir. 

Şamil, bu sualin cevabını, çok
tan hazırlamıştı... Asırlardanberi 
nizam ve kanun tanımıyan, inti
zam ve inzibattan mahrum bir hal 
de yaşıyan; kadıların, mollaların, 
Çarlık siyasetinin birer oyuncağı 
olan (han) lann (şemhal) lerin, 
Çarlık casuslarının tesirleri altın
da hakiki cevherlerini gösteremi
yen insanları da bir araya topla
mak .. (İmamet) bayrağı altında Silolar Umum Müdürlüğü 
bir (hükumet) kurmak.. Yurdumuzda mevcut miktarı ar • 

İşte, (Şamil) in bütün düşünce- ' tıracak olan siloların bir umumi mü

si, bundan ibaretti. Eğer bu yapıl- dürlükle idaresi düşünülmektedir.Si
mazsa: ne Gazı Muhammedin za- loların idaresi için yapılacak yeni teş 
manındaki gibi çete harpleri, ve kilatla buğdaylarımızın standardı i

ne de (Honzahl ta beyhude yere çin de yeni bir adım atılmış olacak
kendisini parçalatan Hamzat Be-

tır. Buğday ofisi ve buğday standar-
yin yanlış siyaseti; Kafkasyanın dı işleri il~ buğday ticaretinin inki-

(büyük ve mukaddes dava) sını şaf edeceği temin edilmektedir. 
halledemiyecekti. 

ŞAMİL, İŞE BAŞLARKEN 

Ş ımil, en büyük zeka ve dü 
şünce kabiliyetini, işe baş 

larken gösterdi. Çarlığın, ihtiras 
ve intikam ateşlerini birdenbire Ü 

zerine çekmemek için, evvela Rus 
lara karşı sükut etti. Hatta; biraz 
sonra arzedeceğimiz veçhile bazı 

fedakarlıklar da gösterdi. Bundan 
maksadı da: 

Evvela; bütün kabileler arasın

da esaslı bir ıslahat ve ittifak hu 
sule getirmek. 

Sonra; (müritler tariki) ne, dü

şündüğü sistem ve cereyanı ver
mek. 

Daha sonra da; mükemmel bir 
teskilat vücude getirmek. 

(Devamı var) 

İTHALAT: 

it al yadan 
Alacağımız 
Maddeler 
Italyadan kliring yoluyla 160 bin 

liret kıymetinde motör ve 197,252 

dolar kıymetinde sigara kağıdı itha

li mukabilinde Türkiyeden de !tal -
yaya 300 bin liretlik kuru üzüm ve 
700 bin liretlik yağlı tohumlar ile üç 
milyon liretlik pamuk ithali için 

kontenjan verilecektir. Karşılıklı o
lan bu ithalatın yapılmasına Vekil
ler heyetince bir kararname çıkarıl
mıştır. 

Örnek Olacak Delikanh 
Ankarada, 23 yaşında bir okuyu

cumuz her sabah bir saat yürüyüş 
yapıyormuş. Bunu bildirdikten son 
ra: 

- Yürüyüşten döniişte duş yapa 
yım mı, kahvaltıyı önce mi yapa • 
yım, sonra mı? ... diye soruyor. 

Her sabah bir saat yiirilyüş ya -
pan bu delikanlı, kadın ve erkek, 
genç ve yaşlı bütiin oku,·ucularımı 
za örnek olacak mutlu bir gençtir. 

Yürümek insanın en tabii hareke 
ti olduğu için, herke e en elverhıli 
spordur. Oturmaktan şişmanla · . 
mış, yan hasta gibi kalmış olanlar 
bile, yürü~·ii mesafesini yavaş ar
tırmak şnrtile, hu spora tahammül 
ve ondan pek ~ok istifade ederler. 

Bunun sebebi pek basittir: Bir in 
san otururken ııkciğerlerinden bir 
dakikada dört. he~ litre hava ge -
çer, hundan, 220 den 250 ye kadar 
santimetre mikiibı oksijen alır. Bu 
na karşılık 200 den 210 santimetre 
mikabına kadar asit karbonik çı
karır. 

Halbuki ayni adam, saatte beş ki 
lometre gidecek kadar, yani baya

ğı bir hızla yüriidüğii vakit bir da 
kikada akciğerlerinden geçen ha -
vanın miktarı 16 dan 20 litreye ka 
dar çıkar. Buna kar ılık kendinin 
çıkardığı asit karbonik miktarı da 
760 - 800 santimetre mikap olur. 

Demek ki, oturan bir adamla, vü 
rüyen bir adamın arasında tenef -
füs bakımından diirt misli fark var 
dır. Teneffiis etmek te viicudiimüz 
için en mühim gıda olan oksijen ga 
zini almak demektir. Bu gaz kanı
mızla biitün nesi(:lerimize yayıldık 
ça viicudün hücreleri daha ivi is
ler, vücut kir birikintilerini t~mi~
ler, fazla ~·ağlan çıkarır, lüzumsuz 
ve çirkinlik veren şişmanlık kay -
bolar. İştah •rtnr, fakat böyle ger
-ı..- v~ faydalı iştahla yenilen 

yemek taze ve temiz kan yapan -
ğından çok oturup, hareket etme -
mekten gelen kansız şiljmanlık ye 
niden gelmez. 

Yiirümek insanın ad•lelcrinin 
üşçte ikisini işletir. Hem de, onla
rı yavaş yavaş, mutedil derecede, 
en tabii surette i~lcttiğinden ada· 
leleri hırpalamaz. Bundan dolayı 
yiiriiyüıı sporların hepsinden üs -
tündür. 

Yalnız, yürürken vücudü daima 
biraz ileri~·e doğru hükmiye dik -
kat etmelidir. Yokuş yukan çıkar
ken öyle yürümek tabii ise de. in
san düz yolda giderken dik yürü -
mek ister. Bövle yiirümek dahn ça 
buk yorgunluk verir. 

Bayanların yüksek ökçeli iskar
pin giymeleri, ayakta dururken ya 
hut kısa yollarda giderken dik dur 
mıya mecbur olmaları ve datıa ~ü 
zel göriinmeleri için iyidir. Fakat 
kendileri için de en münasip nlan 
spor yapmak iizere yüriidüklel'İ va
kit yüksek iskarpin pek çabuk yo
rar. Onun icin uzun bir vürüviiste 
kısa ökçeli iskarpin giy~ek Şart -
hr •.. 
Yürüyüşten ~onra, teri kuruta -

cak k•dar bir müddet dinlenerek 
dus yapmakta bir mahzur olamaz. 
Hele sabahleyin ılık suyla dus in
sana kuvvet ''erir, vüriivü te terin 
vereceği kiri temizİeme~i de bac;ka. 

Kahvaltıya gelince, onu yedik -
ten -.onra yürih·ii~e çıkmak elbet
te daha kuvvetli olur. Mide bozuk 
olmayınca, zaten hafif bir yemek 
olan sabah kahvaltısı yürüyfüıe m~ 
ni olamaz. Fakat insan 23 va-.ındA 
olunca. bir saat yilriiyü-.te yine acı 
kır. O ha1de döniiste, duıttan önce 
ve:va ~onra hafif bir kahvaltı daha. 
Hafif kahval.h duş yapmıya da mi 
ni değildir. insan o yaşta ve her 
gi)n bir saat yürüyiince ne yese e
ritmez ki. •• 

····auNLUK····ı 
PiYASA : 

Ziraat Bankası, buğdaylarından al 
tı yüz bin kiloya yakın büyük bir 
partiyi Dcrin('ede teslim ııartlle yumu 
şaklar 5,28 ve seriler 5,20 kurustan 
değirmenci ve kırmacılara satmış -
tır. Tilccarlnra da kilosu 5,30 kunıs 
tan Haydarpasa teslimi bir miktar J 
buğday satılmı~ır. 

* Yemlik arpalar kilosu 4,2:>-4,27,5 
kuruştan, Anadolu arpaları ise 4,14-
4,15 kurustan verilmiştir. Susam -
lar 16,20 kururtnn, taze beyaz pey-

$ nirlerin kilosu fıçı veya teneke için 
: de olarak 28,20 - 3208 kururstan sa

. tılmıştır. 

* Av derilerinden dün bir mıktar 

muhtelif cins olarak satılmıştır. Bun 
lardan bir miktar vıışak çifti 1100 -
1600 kuruşa, kunduz çifti 1100 - 1300 1 
kuruşa, porsuk çifti 350 ve taV$anla-

f rın tanesi 14 - 17,10 kuruş arasında 
• ihracat için satılmıştır. : ......................... . 
PİYASALAR: 

Tavşan Derileri 
Piyasası 
Durgunlaştı 
Sarı Adapazarı mısırları çuvallı 

olarak 5,10 kuruşa verilmektedir. 
Bandırmanın yuvarlak taneli sarı 

mısırlarına 5,20 kuruş istenilmekte 
ve 5,17,5 kuruşa bile alıcı çıkma -
maktadır. Tavşan derilerinden baş
ka diğer derilerin satışları durgun -
)aşmıştır. Ellerinde av derisi bulun
duran tüccarlar, mallarını sandıklı
yarak ve naftalinlemişlerdir. Bunla
rı gelecek seneye bırakmak mecbu
riyetinde kalmışlardır. İtalyanın ar
palarımıza verdiği kontenjan kapan
mak üzeredir. ihracatçılar bu vazi
yet karşısında yeniden arpa müba
yaa etmemektedirler. 

Balık Fazlalaştı 
lki üç gündcnberi bolca ballk tu

tulmaktadır. Boğaz dışında kalkan, 
gümüş ve kılıç tutulmuştur. Marma 
ra ve adalarda palamut tutulmak -
tadır. Limanımızdaki Italyan gemi
lerine bu hafta yeniden balık yük
lenecektir. Mevsim itibarile balık u 
cuzlamıştır. Muhtelif cinslerden ih -
raç edilen yalnız palamutiur. 

Bazı Fabrikalar Buraya 
Taıınıyorlar 

Izmir, (TAN) - Rumanyadaki 
bazı çorap ve trikotaj fabrikalarile 
Yugoslavyada Kalo ve Açare mües
sisi kundura fabrikasının Türkiyeye 
nakledilmek istenildiği şehrimiz ti
caret odasına bildirilmiştir. 

BORSA 
2-5-1938 

ÇEKLER 
Atıl1t Kıtpan~ 

Pans 
New-YorK 
llAno 

25.9425 
0.?91555 

15.0396 
4.7015 

86.7460 
3.44 

63.4920 
l.4222 

22.7380 
12.6984 

1.9686 
4.1950 
3.9880 

106.0317 

25.9425 
0.791555 

15.0396 
4.7015 

86.7460 
3.44 

63.4920 
1.4222 

22.7380 
12.6984 

1.9686 
4.1950 
3.9880 

106,0317 

DIS TICARET: 

Y apaklarımıza 
Yeni Müşteri 
Çıkıyor 
Rumanyadan şehrimiz ticaret oda 

sına vaki olan bir müracaata göre 
Türk yapaklarından mühim bir mik 
tar satın alınmak istenildiği, yapak 
cinslerine ait malUmata nümune ve 
fiyatla birlikte gönderilmesi bildi -
rilmiştir. Rumanyanın kendi yapak
ları bulunduğu halde piyasamızdan 
yapak talep etmesi piyasamızda ye
ni bir alaka uyandırmıştır. Bazı ti
carethaneler istenilen yapakların Ru 
manyadan ziyade Rumanya komşu
larından biri tarafından aranıldığı 
ileri sürülmektedir. Yurdumuzun ya 
pak müşterileri daha ziyade Italya, 
Fransa, Almanya ve Rusyadır. 

Bir Fabrikatörün 

Müracaati 
Rumanyada ötedenberi çalışmak

ta olan büyük çorap ve trikotaj fab

rikalarının sahibi ticaret odamıza 

müracaatla fabrikalarını Türkiyeye 

nakletmek istediğini bildirmiştir. Ru 

men fabrikatörü kendisine kolaylık 

gösterilmesini ve bu iş için tavassut 

edilmesini istemiştir. 

Şapka Fabrikası 
Müteşebbis tüccarlarunızdan bir 

kaçı bir araya gelerek şehrimizde bir 

şapka fabrikası kurmak için ticaret 

odamıza müracaat etmişlerdir. Ku -
rulacak fabrika yerli iptidai madde

lerimizden kullanarak hariçten şap

ka ithaline meydan kalmıyacak iyi 
kalitelerde şapka yapacaktır. Mür'.1-

caat hakkında da tetkikat yapılacak 

tır. Bu teşebbüsün muvaffakıyeW ne 

tice vereceği ümit ediliyor. 

YUMURTACILIK : 

Ambalaj 
işleri 

Tetkik Ediliyo 
Şehrimize gelen standardizasyon 

müdürü Faruk dün Ankaraya dön
müştür. Faruk baş kontrolör Hakkı 
Nezihi ile birlikte yumurta ambala
jında kullanılan demir tel meselesi
ni tetkik etmiştir. Yumurta ihraç ni
zamnemesinde yazılı olan telin çelik 
olması lazım geleceğinden alakadar
lara o yolda talimat verilmiştir. Fa
ruk, tiftik, yapak ve buğday stan -
dardı meselesini de tetkik etmiş ve 
ticaret odası umumi katibi Cevat 
Düzenli ile görüşmüştür. Bu ihracat 
maddelerinin piyasalarımızda daha 
muntazam bir şekilde satışlarını te
min edecek esasların hazırlanacağı 
anlaşılmaktır. Yapılmakta olan tet • 
kikler tiftik, yapak ve buğday stan
dardının ehemmiyetini meydana koy 
maktadır. Türk maJlarının hariçte -
ki kıymetlerini yükseltmek için çok 
yerinde olan standart esasının kabul 
edilmesi alakadnr tüccarlarımız ara 
sında memnuniyetle karşılanacaktır. 

İHRACAT: 

Adenden Tütün 
istediler 

Berlin 
Varşova 

Budape~te 

Bükr~ 

Belgrad 
Yokohama 

tokholm 

84.5238 
2.7210 
3.08 

630.-
23.8275 

34.5238 
2.7210 
3.08 

630,-
23.8275 

PARALAR 
~ Sa~ 

P'rank 

Dolar 
~ Urct .. .,. 

Belcfka Fr. e .. 
Drnhmf E 

tırvtcre Fr. 1: 

Son zamanlara kadar yurdumu -
zun tütünlerini kullanmıyan Aden 

hükumeti Türk tütünlerinin ithalini 

muvafık görerek Türkiyeden iyi tü

tün satın almak kararını vermiş ve 

Adende bir müessese şehrimizin ala

kalı mahafiline müracaatla kendisine 
derhal tütünlerimizin nümunelerin • 

den ve her birinin de ayrı ayrı fiyat 
larının bildirilmesini istemiştir. .. 

I> 
Leva ... 
Florin rl 

'2 Kron Cek 2. 
Mark c 
Zloti ('; 

'tl 

Peneo ... 
f 

Ley o 
ı:ı:ı 

Dinar 
ICton mec 

YENİ NEŞRlY AT : 

VARLIK - Bu snnat ve fikir m ecmu -
a51nın 1 mayıs tarihli ı 16 ıncı snyısı ık-
mıştır. ç 

TAŞAN - Merzifon Ha lkcVf •· f 
d ed.1 b ı.ara ın -

an ncşr ı en u aylık der"ın· 
· cl <> ın 24-28 m sayısı intişar etmiştir. 

FOTO MAGAZİN _ Zcng· 
bol reslmltt ve rcnkll tablol~~la yazılar, 
ilk nüsJ:ıası tok gfizc-ldır. çıkan 
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Ba,-vekil, Sirkeci gannda askeri teltif ediyor 

Deniz Harp Okulunda 1 Başvekil Dün 

Dün Merasim yapıldı Geldi ve . . 
(Başı 1 incide) 

Türk ıancağının fereli 
- Komutan, 
Bu sancak, Türk milletinin temiz 

ıyaşamış, yaşıyan ve yaşıyacak olan 
lmukaddes namuı:;u ve Türk askeri -
ınin de dünkü, bugünkü ve yannki 
ışerefli günlerinin sembolüdür. Onu 
Cümhuriyetimiz gibi seve seve, en 
tehlikeli zamanlanruzda bile, canı -
nızla, kanınızla koruyacağınıza, onu 
ıdaima yüksek ve temiz tutacağınıza 
eminim. 

İşte kutlu, çok sevimli ve şerefli 
'bu sancağı büyük Cümhurbaşkanı -
ımız Atatürk namına, deniz harp o
'kulu alayına teslim ediyorum. Kut-

ılu ve mutlu olmasını gönülden di
lerim.,, 

Talebe, Amiralin sözlerini (Sağol) 
fbitabile karşıladı ve mektep komuta 
1 
ını Albay Ertuğrul, bir hitabede bu-
jlunarak sancağı aldı ve ezcümle şun 
ilan söyledi: 

- Baş ödevi; Türk vatanını. Türk 
!istiklal ve cümhuriyetini korumak 
;olan deniz harp okulumuz, 162 yıl 
\gibi uzun ve şerefli bir varlığa ma
Diktir. Bugün bu varlığın en büyÜk 

,günüdür. Çünkü bugün Büyük Baş-
buğumuz, Reisicümhurumuz Ata -
türk namına sayın donanma komuta 
nımız Amiralimizin elinden sancağı 
mızı saygı ile alıyoruz. 

Bu sancak, Türk Ulusunun bi7:e 
bir emanetidir. Ve asırlardanheri 
sarsılmıyan Türk askerliğinin ve de 
nizciliğinin canlı bir örneğidir. Bu 
sebepten sancak kimseyi selamla -
maz ve her fert sancağı selam lamı. 
ya mecburdur. 

Hamidiye gemisinde 
Bundan sonra mektep önünde de 

mirli bulunan Hamidiye gemisinden 
gelen bir kıta sahile çıktı ve Amira
lin karşısında yer aldı. Biraz evvel 
olduğu gibi, Amiral bir nutukla alay 
sancağını, gemi komutanı yarbay Ne 
cati Özdenize verdi ve: "Atatürk na 
mına size verdiğim bu bayrağın şe
refini koruyacağınıza eminim,, dedi. 
Buna gemi komutanı güzel bir cevap 
vererek Hamidiyenin geçen harpler 
de gördüğü şerefli hizmetlerden hah 
setti ve sancağın namusunun koru
nacağına dair verdiği sözün Atatür
ke bildirilmesini amiralden rica e
derek sözlerini bitirdi. 

Sancak verme töreninden sonra, 
önde deniz harp okulu ve arkada da 
Hamidiye alayı olduğu haldl' alay 
sancaklariyle bir geçit resmi ya -
pıldı ve sancak selamlandı ve al -
kışlandı. 

Bundan sonra, bu yıl deniz lise -
sini bitirip harp okuluna geçen 44 
talebe:ye diploma ve meç tevzii me
rasimi yapıldı. Bahçede hazırlanan 
masanın üzerine birer kurdela ile 
sarılı diplomalar ve meçler sıralan
mıştı. Talebe, Amiralin karşısında 

ki yerini aldıktan sonra evveltı ma
kine sonra da güverte talebeleri bi
rer birer gelerek amiralin elinden 
diplomalarını ve meçlerini aldılar. 

Her defasında Amiral talebenin elini 
sıkıyor ve kendisini tebrik ediyor. 
talebe de (Sağol) hitabile Amirali 
selamlıyordu. 

44 talebe çıktı 
Diplomalar daeıtıldıktan sonr~ 

sınıfın birinci, ikinci ve üçünciisüne 
hediyeler verildi. Bunlardan birinci 
olan 626 Münip Öktene bir altın sa
at, ikinci 610 İhsan Tezcana ve üçiin 
cü 616 Vedii Erere birer altın kalem 
hediye edildi. Bu suretle donanmaya 
iltihak eden genç harp talebeleri 22 
si makine ve 22 si de güverte olmak 
üzere 44 kişidirler. 

Bundan sonra. Amiral Şükür O
kan, diploma alan talebeye hitaben 
bir söylev verdi ve ezcümle şunları 
söyledi: 

- Evlatlarım; 
Bugün okuldakitahsiliniz tamam -

landı ve şimdi Hamidiye gemısıne 

yani, donanmaya geliyorsunuz. 
Tarihlere namlarını bırakan, de

nizlere şeref saçan sevimli bayrağı
mızı daima zaferle gemilerinde dal
galandıran büyük amiraller, Barba
roslar, Turgutlar, hep sizler gibi kü
çük denizcilerin içinden yetişmişler
dir.,, 

Amiralin nutkuna talebe "sağ ol!,, 
hitabilc cevap verdi ve merasim bu 
suretle bitti. Bundan sonra içerde ha 
zırlanan büfede davetlilere ve diplo

ma alan talebeye bir çay ziyafeti ve
rildi ve talebenin çaldığı cazbantla 

dansedildi. 

Uğurlama mera.iminde 
Saat 16,30 da talebenin Hamidiye 

gemisine uğurlanması merasimi ya
pıldı. Talebe, bir motörün yedeğin
deki iki filikaya dolarak, arkadaşla
rının (yaşa!) sadalan ve mızıka ile 
coşkun bir surette gemiye uğurlan
dılar. 

Tnlebe gemiye gittikten sonra, o
kul komutanı Albay Ertuğrul da ge
miye giderek, talebeyi Hamidiye ko
mutnnı Yarbay Necatiye takdim etti 
ve verdiği bir nutukla artık bilfiil 
donanmıya iltihak eden talebeye ö
ğütlerde bulundu ve kendilerine mu 
vaffakıyetler diledi. 

Okul komutanı, gemiden aynlır

ken, Hamidiycden atılan toplarla se-
18.mlandı. 

Dün akşam, Harp okulunda ve Hn
midiye gemisinde bu münasebetle bü 
tün gece eğlentıler tertip olunmuş 

ve hem gemide, ıf em de mektepte ta
lebe gece yarısına kadar eğlenmişler 
ve geminin projektörlerile deniz ay
dınlatılmıştır. 

Hamidiye gemisi, bu sabah Gölcü
ğe hareket edecektir. Orada makine 
talebesinin bir kısmını staj için çıka
racak ve burada bir müddet kaldık
tan sonra talebenin altı aylık staj 
devresi için seyahate çıkacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Hamidiye 
dost ve komşu memleketlere bazı zi
yaretlerde bulunacaktır. 

Donanmaya iltihak eden genç de
nizcileri tebrik eder, kendilerine mu
vaffakıyetler dileriz. 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk ha
kimliğinden: Beyoğlunda Meşruti -
yet caddesi No. 243 de oturmakta i
ken akıl hastalığına müpteıa olup 
halen Şişli Fransız sulh hastanesin
de tedavi edilmekte bulunan Kris -
tin Fredriçinin hacriyle hukukunu 
siyanet ve emvalini idare etmek ü
zere en yakın akrabası oslu Fran -
suva Fredriçinin 2-5-938 tarihin
de vasi tayin edildiği ilan olunur. 

Ankaraya Gıttı 
(Başı 1 incide) 

Avukat Teologos, nutku ile bera
ber, Başvekilimize ince sedef işlemeli 
bir fotoğhf çerçevesi hediye etmiş
tir. Bu çerçeve eski bir Türk sanat
karı tarafından siyah ve .beyaz sedef 
!erle yapılmış, kıymetli bir ağaçtan 
mamul üzeri altın kakmalı siyah bir 
kutu içinde bulunmaktadır. 

Başvekilin ıözleri 

Baş~ekil Celal Bayar, bu nutuktan 
ve hediyeden çok mütehassis olmuş 
ve sık sık alkışlarla kesilen şu ceva
bı vermiştir: 

"- Yunanistanda çok samimi duy 
gularla karşılaştık. Ben ve arkada
şım Doktor Aras, dost ve müttefik 
devlet payitahtında ve geçtiğimiz bü 
tün merkezlerde bize karşı gösteri
len dikkatin, resmiyet hudutlarını 

çok aştığını, Türk - Elen dostluğunun 
tamamile geniş ruilk yığınlarına inti
kal etmiş bulunduğunu anlamış bulu 
nuyoruz. Refaha doğru yürüyen ve 
milli ahengini kurmuş bulunan Yu
nanistnndan çok iyi hatıralarla av
det ettik. 

İki millet arasındaki anlaşmanın 
ve dostluğun gittikçe kuvvetlenme
mcsi için ortada hiçbir engel yoktur. 

Refaha doğru giden güzel bir yolda 
yürüyen milletlerimiz, mütekabil bir 
emniyetle ilerlemekte daima muvaf
fak olacaklardır.,, 

Celal Bayar, bu güzel cevabı ver
dikten sonra mızıkanın çaldığı istik
lal marşını dinlemiş ve ihtiram kıta
sını teftiş ederek askerin hatırını sor
muş ve (sağ ol!) hitabile karşılanmış
tır. 

Y unaniıtan ıeyahatinin manaıı 
Bundan sonra, Başvekilimiz etrafı 

nı saran gazetecilere de beyanatta 
bulunarak şu sözleri söylemiştir: 
"- Dostluk, kardeşlik, meveddet 

ve muhadenet, Yunanistandaki seya 
hatimizin huUısası bundan ibarettir. 
İki memleket arasındaki dostluk ar
tık halkın mah olmuş ve her iki mil
let ayni güzel duyguları karşılıklı o
larak benimsemiştir. Yunanistanda 
Elen milletinin milletimize karşı çok 
samimi ve temiz duygularile karşılaş 
tık. Memleketimize bu güzel duygu
ları hamilen dönüyoruz.,, 

Başvekilimiz beraberlerinde Hari 
ciye Vekilimiz bulunduğu halde, is
tasyonu baştanbaşa dolduran iki sı
ra mektepliler arasından geçerek 
kendilerini alkışlarla, sevinç ve sev 
gi dolu nazarlarla karşılıyan tale
belere iltifat etmişlerdir. 
Başvekilimiz bu sırada talebe ara 

sında tavakkuf ederek, kendilerine 
demiştir ki: "Size Dr. Arasla birlik 
te dost ve müttefik memleket genç 
lii!inin selam ve sevgilerini getiri -
yoruz.11 

Başvekilimiz, yanında Hariciye Ve 
kili olduğu halde otomobille Pera -
palas oteline giderek istirahat etmiJ 
ve dün akşam hususi trenle Ankara 
ya gitmiştir. B. Celal Bayar, Anka
raya gitmek üzere dün akşam To
pane nhtımına inmiş ve buradan mo 
törle Haydarpaşaya geçmiştir. Baş
vekilimiz Haydarpaşadan saat 19 ü 
on geçe kalkan trenle Ankaraya git 
mişler ve istasyonda ayni tezahürat 
la uğurlanmışlardır. 

ı . Mütehassıslarının Fikri 

1 

il 
(Başı 1 incide) 

1409 64 Evvelki yekün 
7 oo Osküdnr Alemdar köyü a- 1 cuk cürümlerinde ve çocuklarda 

halisi (23 nisanda bir mil- ı , cinsi, suiistimallerin doğmasında, 
samcre esnasında) 

1 20 Üsküdar Alemdar köyü ilk , 

1 00 
"' 

4 00 

20 00 
4 70 

'ıi 3 00 

, __ _ 

okulu talebesi 
Üsküdar Alemdar köyün - 1 

den ismini vermiyen bir 
bayan 
Malatya inhisarlar memu- I 

ru Şefik (posta lle) 
Şişli hanımlar hayır yurdu 
Gcmllk merkez okulu tale- I 

besi (posta ile) 
İstanbul 23 üncü ilkokul 
talebesi 

il Zelzele fcltıketzedclcrlne yardım 
il için Türkiye, Eczacılar birliği delfılc 

ı ı tile toplanan naranın müfredatı de a
l ! şağıdadır: 
1 Lira K. 

394 50 Şehrimizin muhtelif semt-
lerlndekl eczanelerden 

1 

240 00 Muhtelif lAboratuvarlardan 
140 00 ve ecza depolarından 

[ 219 00 Milmesslllerinden 

1 993 50 YekOn 

bu gibi filmlerin tesiri çoktur. Bun
dan dolayı çocuk sinemalannın ço -
cukların ruhi inkişaflarına yarıya -
cak şekilde olması lazımdır. 

Sonra çocuklarda lüzumsuz heye -
canlar, lüzumsuz sinir gerginlikleri 
de sinir hücrelerinin bozulmasına 

sebep olur. Hayatta telkinin en mü
essir olduğu devirlerden biri çocuk 
luk çağıdır. 

İşte bu zamanda fazla heyecanlar, 
fazla tenbihler, korkular, çocuğun 

ruhi bünyesinde sarsıntılar yapar. 
Binaenaleyh çocuk neşriyatını ve bu 
arada çocukların görmesi lazımge -
len filmleri iyice kontrol etmek la
zımdır. 

Çocuğa daha ziyade tabiatten mi
' sal alınmış vakalar, tarihi hadiseler 

ve çocuğun izzetinefsini okşıyacak 

süjeler, çocuk mnsaUanna dayanan 
ve psiko - pedagojik ölçülerden geçen 
hususi surette hazırlanmış filmler 
göstermek lazımdır. 

Çocuk bir balmumu gibidir. İste -
(8 A' M A KAL a D ! N M ABAT) nildiği gibi işlenilebilir, onun terbi

Hat aydan 
Bir Misafir 

(Başı 1 incide) 

Bu itibarla bugün Ankarada bu 
lunan genç Fransız misafiri

mizin üzerinde bütün Türk - Fransız 

yesinde çok hassas ve dikkatli bu -
lunmak ltızımdır. Tesadüfe ve ihma
le tcrkedilemez. Ve bu işte ferdin 
hürriyeti mevzuubahs değildir. Ço -
cuk yalnız ailenin değil, cemiyetin 
de malıdır. Cemiyet onun yetişmesi
ni çok haklı olarak sıkı bir kontrole 
tabi tutar ve tutmalıdır. 

Mazhar Osman Diyor ki: 

Profesör Mazhar Osmanın fikri de 
şudur: 

Sinema Fransada tamamile ser
besttir. Her çocuk gidebilir. Fakat 
Almanyada çocuklar için ayrı sine
malar vardır. Büyükler, sinemalara 
giderken küçükler de kendi sinema
larına giderler. Sinemaların terbiye 
edici tesiri muhakkak olduğu gibi 
maatteessüf menfi ·ve fena tesirleri 

çocuklar çok olgundur. Onların 
kine uygun ve büyük adamların 
görmekten zevk duyacağı esaslı 

ler yapmak lfı.zımdır. Mesela, her 
nema saatinde büyüklere olduğu 
Li küçüklere de fılemşümul vak 
dan, futbollerden, at yarışlarınd 

alaka uyandıracak parçalar göster 
meli .. Miki Mavs filmlerinin de 1 .. 
muna kaniim. Diğer filmlerin 
Fredi Bartolomev'in Davit Ku 

Filt. Küçük Lord, Öksüz çocuk 
büyük adamları da müteessir ed 
güzel filmlerden olması 
Hatta aile hayatına ait fuhuş me 
ri olmıyan filmlere bile ebeveynl 
le beraber gitmeye müsaade e 
lidir. 

Çocuklar, yaşlan icabı tayyı:ııl"ldlll 
seyahatlerden, deniz sergüzeşti 
den çok haz ederler. Spor arzus 
kahramanlık hislerini, biribirl 
sevmeyi ve insan hakkına hürmet 
meyi öğreten filmleri göstermeli 

Çocukluğu, serseriliğe, macerape 
restliğe, belki de şarlatanlığa ve 
sızlığa teşvik edecek filmlerden ., 
kınmak lazımdır. 

Her sokak başında bir sinema 
rurken, miniminileri, bilhassa 
tahsilde bulunanları sinema zev 
den mahrum etmek çok feci bir 
dır. Bu itibarla bizde sinemaları 
ce üçe ayırmak lazımdır. Birisi 
çocuklar için, ikincisi ağırbaşlı a 
lerin, aile baba ve çocuk bera 
seyredeceği iilmler, üçüncüsü de 
cak olgun yaştakilerin seyretmelll 
ne müsamaha edilebilecekler içlıl 

dir. 

Çemberlayne 
Şiddetli HücuıP 
ler Yapıldı 

(Başı 1 incib) 

dostluğunun samimiyetine ve ahen
gine ait mesuliyetler toplanmıştır. 

Ankara ile Paris arasında görüş ayn

lığı doğuracak hiçbir sebep yoktur. 
Hatay hakkında bütün istedikleri
miz, Fransanın Cenevrede kabul etti
ği esasların iyi ve halis niyetle tatbi

kinden ibarettir. Demek ki, bu eski 
ve Yakın Şarkın barış ve istikrarı i-

çin çok kıymetli dostluğu kuvvetlen 
direcek veya bozacak yegane amil, 
Hataydaki tatbikat tarzından ibaret
tir. 

de inkar olunmaz bir hakikattir. Bü- fiyeye uğrıyacağını anlatmıştır. 

tün dünyada rağbet kazanmak için Şiddetli Hücumlar 
sinemalnr şehvetin en coşkun şekil-

B. Garo'yu yakından tanıdıktan 

sonra, bizde şu ümit uyanmıştır ki, 
Hataydaki tatbikat yüzünden Türk -

Fransız dostluğuna düşen gölge ta
mamile ortadan kalkacak ve dün bir 
ayrılık amili göninen Hatay, Türki-

ye, Fransa ve Suriye arasında bir 
dostluk köprüsü ve Yakın Şark için 
bir barış ve istikrar kaynağı olacak
tır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Belediye Reisi 
Atinaya Gidecek 
Atina, 2 (Hususi surette giden ar

kadaşımızdan) - Payita:1t nazırı 

Koeas (Atina valisı) Istar..'ml vali ve 
belediye reisi Muhittin Usliındağ1 A

tinaya davet etmiştir. Atina vilayet 
ve belediye reisi Muhittin Ustünda -
ğı iyi bir şekilde karşılıyacak ve bii
tün Atinayı gezdirecektir. On sene 
içinde Atina çok değişmiştir. tstan -
bul belediyesinin yapmağa ve hal -

letmeğe çalıştığı bir çok işleri hallet 
mitşir. Bu arada, gıda maddeleri, u
cuzluk, temizlik, asfalt yollar, hal -
ler, çocuk bahçeleri ve daha birçok 
şeyler vardır. 

Başvekil Cel81 Bayar, vali. Muhit
tin Ustündağın Atinaya giderek tet-

lerini, fuhşun bütün azgınlıklarını 

biribirlerile müsabaka edercesine 
sahneye koymakta, hele butün mev

zularını aile hayatına sadakatsızlık, 
hilekarlık teşkil etmektedir. Bahusus 
yaşlı kadınların ho~una gitmek için 
$ayritabii muhnbbetler icat etmek
tedirler. Binaenaleyh bunların, de -
ğil dimağı henüz neşvünema bulan, 
gençler, hatta büyükler üzerinde bi
le fena tesir yaptığına inanmalıyız. 

Diğer taraftan tabiatin güzellik -

terini medeniyetin inceliklerini, sa -
nat ve maarifi, bilhassa insanca ya
şamanın yollarını değil şehir halkı

na, hatta köylere varıncaya kadar 
öğreten sinemanın, terbiye edici te
sirinden halkı mahrum etmenin doğ 
ru olamıyacağını, bilakis bunun daha 
ziyade intişarına çalışılmasını arzu 
ederiz. 

Çocuklar için sinema en güzel 
dersanelerden biridir. Ancak çocuk
ların göreceği filmler yaşlarına gö -
re ayrılmalı ve ayrıca çocuk sinema 
ları kurulmalıdır. 

Burada bir şey daha vardır: Ço -
cuk sineması denince ekseriya hatı
ra Rotkephin almanca uydurulmuş 

masalları perde üzerinde göstermek 
geliyor. Bunlar ancak 7-8 yaşında
ki çocukları oyalıyabilirler. Şimdiki 

kikler yapmasını emretmiştir. M.ıhit 
tin Ustündağ pek yakında Atinaya 
gelecektir. 

Galatasaray Lisesi Alam Safim Komisyonu 
Baıkanhğından : 

Teminatı 

Lira 
Keşif bedeli 

Lira 

Soğuk Hava Mahzeni İnşası 138 916 
Galatasaray lisesi binasında yapılmasına lüzum giirülen keşif bedeli 

ve teminatı yukarıda yazılı soğuk hava mahzeni inşasının 12-5-938 per
şembe günü saat 15 de İstanbul kültür dikertörlüğü binasında Liseler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır 

İsteklilerin en az 700 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa veya Yük
sek Mühendis mektebi direktörlüğünden eksiltme tarihinden evvel yazıl
mış ehliyetname ve Ticaret odası vesikası ve teminat makbuzlariyle bel-
li gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2531) 

, Başvekilden sonra amele na 
Mister Morrison söz söylemiş ve 
milletle anlaşmayı tasvip ettiği~ 
kat Ispanyaya tecavüzü hoş görıa-
yi, Habeşistanı feda etmeyi a 
dığını, hükumetin Milletler Ce 
tini, kollcktif emniyeti feda ed 
Büyük Harbi doğuran eski itti!• 
yasetine avdet ettiğini anlatmlf 

ha sonra İngiltere - İtalya 
!aşmasından bahsederek, Italy 
daha evvelki anlaşmalara saygı 
termediğini, binaenaleyh ye 
de riayet etmesinin de şüpheli 
ğunu söylemiş ve Arap devletle 
istiklalini tanımak hususuna l 
nın teşrik edilmesinin Italyayı 
selttiğini ve Ingiltereyi düşürd' 
nü anlattıktan sonra "Anlaşmad9 
hata vardır: Biri ispanyaya, 

Habeşistana karşıdır. ikisinin 
rultulmasını istiyoruz. Halbuki 
kCımet, yaptığı anlaşma lngil 
şerefini düşürmüş ve Milletler 
yeti siyasetini terketmekle mil!I 
hiplere karşı taahhütlerini ih 
miştir.,, demiştir. 

Daha sonra liberaUer nam
Archibald Sinclair söz söylenılt 
hükumetin Mussolini hesabına 
fadcler temin ederek Ispanyayıt 
dahaleyi meşru saydığını ve 

vüz saydığı bir hareketi de 

üzere olduğunu söylemiş, ve d 

ra "Hükumet İspanyayı sa~ 
onunla beraber Akdenizi de 
ve Mussoliniye baheştti.,, dern 

Daha sonra söz söyliyen 

George anlaşmanın hiçbir veç 

refli ve sulha hadim olmadığı. 

vekilin realist olmakla berabd': 

gerisin geriye gittiğini ve A 

sulhiin tehlikede olduğunu 
mıştır. 

Müzakere devam ediyor. 

Is. 1. ci iflas memurluğundaıl 
lis Komon Dinğer masasına 

gelen hazine alacağından 589 
kuruşu mümtazen vı:? 13 lira 
ruşu da adiyen kabul oluna 
caklılar sıra defterinin düz 
ilan olunur. (7366) 
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Eski 15. yeni 17 No. lu. dedi. 
Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü icra dairesince yukarıda 

numarası yazılı dosya ile 4. 5. 938 tarihine miısadıf Çarşamba günü açık 
artırma ile satılacak olan gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse 
Banka bu gayrimenkule mukabil mevzuatı dahilinde kendilerine para 
ikraz edebilir. (2185) 

Açık Eksiltme İlônı 
Haydarpaşa lisesi Sahnalma Komisyonundan: 
Haydarpaşa Lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe için as

gari 275 azami 280 metre elbiselik lacivert kumaş açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 5 Mayıs 938 perşembe günü saat 14 de İstanbul Kül 
tür Direktörlüğü binası içinde Liseler muhasebeciliğinde toplanacak Ko
tni<ıyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1260. ilk teminatı 95 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. Taliplerin cari sene Ticaret 

odası vesikasından maada bu nev'i kumaş yapan fabrika ve imalatane 
S11hıbi olduklarına dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. <2229l 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Pulathane ve İzmirdeki TUtün depoları inşaatını kontrol etmek üzere 

iki mimar veya mühendisin müsait şeraitle istihdamına lüzum görül -
lllüştür. Talip olnnların inşaat şubesine müracaat ederek ehliyet ve hüvi-
Yetlerini müş'ir sesaiki tevdi etmeleri. (2518) 

Pazarhkla Eksiltme ilanı 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 

l - 6 Mayıs 938 tarhine müsadif Cuma günü saat 15 de Kırklareli 
~bfia Müdurlüğü odasında (4168) lira 94 kuruş keşif bedelli Ktrklareli 
- Vize - Saray yolunun 37XOOO - 38XOOO inci kilometreleri arasın
daki Poyralı betonarme köprüsü varyantına ait 777 metre tul tesviyei 
ttirabiye ve blokajlı şose nişaatı pazarlıkla verilecektir. 

2 - Keşif, şartname, pliln ve buna müteferri diğer evrak her gün 
~afıa Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 312 lira 67 kuruştur. 
4 - İsteklilerin Nafia Vekaletinden veya nafia müdiirlülderinden 938 se 

nesi için alınmış müteahhitlik vesikasiyle Ticaret odast vesikasını gös
termeleri lazımdtr. (2177) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: Sabrinin Taksimde 
Zanbak sokağında 12 No. lı hanede 
lllukim Peruz aleyhine açtığı alacak 
davasının cari duruşmasında: Müd

deialeyhin ikametgahının meçhul ol

duğu bildirilmesine nazaran mahke

l'rıece on beş gün müddetle ilanen teb 

ligat icrasına karar verilmiş olduğun 
dan muhakeme günü olan 23. 5. 38 

&aat 14 te mahkemeye bizzat veya bil 

"ekaıe gelmemiz tebliğ makamına 
kaım olmak üzere ·ıan olunur. ~7344) 

Fatih sulh tkind Hukuk hakim
liğinden: Fenerde Abdi Subaşı ma
hallesinin Balat caddesinde (66/68) 
numaralı kayıkhanede Zaharya oğ
lu Kostaniyaya. 

Murat oğulları Nikola ve Muratın 
aleyhinize mahkememizin 38/299 e
sas numarall evrakile Fenerde Abdi 
Subaşı mahallesinde eski Balat yeni 
Mürsclpaşa caddesinde eski (56) ye
ni (66/ 68) numaralı hissedar oldu -
ğunuz kayıkhane odalar.t.nın şüyuu -
nun izalesi hakkında ikame eylediği 
davada size on beş g4n müddetle ila
nen yapılan tebliğata rağmen haber 
dar olup mahkemeye gclmediğiniz
den gıyabın ızda icra kılınan duruş

mada gayri menkulün ehlivukuf 
tarafından yapılan keşif neticesini 
bildiren 8-4- 38 tarihili mahkeme-

Tesiri adeta sihirli oldu. Bir kaç 
giln ~ ırfında yüzümdeki kUçük 
çizgi ve buruşuklukların kaybol
duğunu gördüm ve iki Uç hafta 
sonra kendimi 8.deta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "BioceP' cevheri bir 
Viyana Universitesi profesörü-

nün büyük keşfidir. Bu cevher, 
şimdi pPpbe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde •mevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel kullanınız. Sabahlan da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini sürilnilz. lki kremin tesiri 
ile en es~e,. ve çirkin bir tene 
bile yeni b:r canlılık ve gençlik 
verir. Cildi beyazlatıp tazeleş

tirir ve btitün burusukluklar. 
dan kurtarır. 

Bayanların 
Nazarı Dikkatine 

Satın aldığ1nız Tokalon 
k remi vazolarının büyük bir 
kıymeti vardır. Onları bayii
n izc iade ettiğinizde beheri 
için 5 kuruş alacak , ayn i za
manda kıymettar mükafatlan 
bulunan Tokalon müsabakası

na ~·rak haklunı ve.ren bir 
bilet takdim edecektir . 

1
- Satıhk Eczane -
Gaziantcptc Merh um Tevfik Do-ğan eczanesi satılıktır. A rzu e- 1 
nP'}lerin Ayıntapta Doktor Me-

- cit Barlasa müracatları. -

İstanbul Asliye İkinci Ticaret mah 
kemesinden: Hali tasfiyede Ega Kcy
§a tasfiye memuru Galata Bahtiyar 

hanında Nesim Sages tarafından Be
Yoğlunda Saray sinemasında Eliza
bet Temoz aleyhine 100 lira alacağın 
tahsilile bir kıta mukavelename mu-

ye muta raporda mahalli mezkıirun • • •• ihtira ilanı • 

cibince müddeialeyhe icar edilen 150 
lira kıymetinde iki filmin aynen ia
desi hakkında açılan davadan dolayı 
ın·· . 
h Uddeıaleyhe gönderilen•dava arzu-
hal sureti mumaileyhanın ikametga-
tnı terkettiği ve hali hazırdaki ika-

~e~~ahının meçhul bulun?uğu tebliğ 
tnuhaberindeki mübaşir meşruha-

~ndan anlaşılmakla ilanen tebligat 

asına karar verilmiştir. Keyfiyet 
teb1·· 
ilt ıg makamına kaim olmak üzere 

un olunur. (7365) 

taksimi kabil olmadığı ve heyeti u
mumiyesine dokuz bin lira kıymet 
takdir edildiği tasrih edilmekte olup 
rapora ve açılan da,·aya karşı müd
detinde itiraz etmez ve duruşma -
nın bırakıldığı 25-5-1938 çarşam
ba günü saat onda mahkemeye gel
mez veya bir vekil göndermezseniz 
vakiaları kabul ve ikrar etmiş addi
le davaya devamla gıyabınızda hü
küm verileceğini bildirir işbu mua
meleli gtyap kararı müttehaz karar 

mucibince on beş gün müddetle teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Neden 
'Aspiriİ1 ? 

, 

Ç ünkü A SPİR İN senefer
denberi her türlü soğ u kal 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç o lduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

ma rka-

"Hava vesait inin yere inmele
rinde kılavuzlamak için kayma 
mahreki ballz., hakkında 31-3-
1936 günlü ve 3650 snyılı ihtira 
müracaatı, "Hava vesaitinin ye-
re inmelerinde kılavuzlamak i
çin kayma mahreki baliz,, hak -
kında 31-3-1936 günlü ve 3651 
sayılı ihtira müracaatı ve "Rota 
hatlarını temin etmek için mür
sile tertibatı,, hakkında alınmış 
olan 24-12-1937 günlü ve 2362 
sayılı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzere ahere dev 
rü ferağ veya icar edileceğin -
den talip olanların Galatada, 
İktısat hanında, Robert Ferriye 

müracaatları ilan olunur.-

Şehrimizin tanınmış 

Tüccar Terzi 

J. i T Ki N 
Halefleri 

Hiçbir yerde fuheleri bu
lunmadığını bildirir ve (J. 
İTKİN halefleri) ismini mü

ma.ail isimde bulunan fir
malar la kartıtınnamalannı 
muhterem mütterilerinden 
rica eyler. 

ADRESE DiKKAT: 
Beyoğlunda, istiklal 

caddesi No. 405 
Telefon: 40450 , ~ 

REFiK FENMEN'IN 

Yeni Elektrikçilik 
Cilt II çıktı. Ehliyetname imti

hanlarına hazırlar. 40 K. Ya

zan: Akba K itapevi Ankara. 

$ N UR.Alll 

25 I nce sigara 

20 Kaltn sigara 

KUR US 

lstanbul Jandarma Satınafma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli ilk temina~ 

Lira Kr. Lira Kr. 
2 000.000 Metre Boz maka- 680.00 51.00 

ra ipliği. 

153 Metre Kırmızı Çuha 
75 Metre Mavi çuha 

2000 Metre Kurşuni astar 
5000 Metre Astarlık bez 

278728 Adet Orta mat düğme 
45768 .. Pantalon tokası 

500000 
" 

Çinko düğme 
101536 

" 
Küçük Mat düğme 

79910 Çüt Küçük kopça 

726.75 
356.25 
600 

1200 

2883.00 

1449.39 
75.97 

500.00 
345.22 
79.91 

2450.49 

81.2:? 

135.00 

216.23 

183.79 

il 

'"DAİMA 

TİRYAKİ 
iÇİYORUM, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki ! 
e Tiryaki sigarası on· 
\arın uzun zamandan
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI f Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Eksiltme gün ve saati 

4 Mayıs 938 Çarşanba günü saat 
10 da 

4 Mayıs 938 Çarşanba 
saat 14 de 

4 Mayıs 938 Çarşanba günü saat 
15,30 da 

l - 938 senesine sarı mukavele akdi suretiyle yukarıda cinsi miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat
ları yazılı on kalem dikim malzeme si 4 Mayıs 938 de hizalarında gösterilen saatlerde Istanbul Gedikpaşada
ki J. Satınalrna Komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu levazıma ait şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde ilk teminat mektup veya makbuzları ve 2490 sayılı ka-

n unda yazılı vesikaları ile Gedikpaşadaki J. Satınalma komisyonuna gelmeleri. "2190,, 

Cildinizin tahriş edilme· 
mesini ister seniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
ıeve kullanılan, ve cildi tıraştan 
ıonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bı~aklarını kullanınız. 

• 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: .,,. 
1 - 51239 lira 15 kuruş bedeli keşifli Tahtaköprü, Melikanlı, ve A

lagöz banisi gümrük karakolları inşaatı 26. 4. 938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muvakkat te
minat 3842 lira 94 kuruş. 

2 - ihale 17. 5. 938 tarihine mü sadif salı günii saat 16 da G. Antep 
Nafia müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

3 - Keşif ve projelerle hususi ve eksiltme şartnamelerini görmek is
tiyenler G. Antep Nafia müdiırlü!;,rü ne müracaat edeceklerdir. 

4 - Isteklilerin elinde Nafia Vekaletince verilmiş müteahhitlik ve
sikası bulunması şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanun un ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mek
tuplarile b ir likte kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uy -
gun ve noksansız olarak yazacakları t eklif mektuplarını h avi kapalı zarf 
ları ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (2532) 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: Mehmet Ali kızı Ha 
tice Hayriye, Bentler tarafından ko
cası, Kasımpaşada Nalıncı yokuşun-

da 57 No. lı hıı.nede mukim iken Ye~i 
ikametgiıhı meçhul olduğu anlaşılan 
Mustafa oğlu Salih aleyhine mahke-

menin 938 - 37 No. lı dosyası ile ika
me olunon boşanma davasının tah
kikatı için tayin edilen 28, 4, 938 per 

şembe günü için M. aleyhe ilanen 
tebligat i':a edildiği halde gelmemesi 
hasebile hakkında gıyap karan itti
haz ve ilanen tebliğine karar veril

miş ve bir nüshası divanhaneye ve 
tahkikatı da 2, 6, 938 perşembe günü 
saat 10 a talik edilmil? olduğundan M. 
aleyh Salihin mezkur gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi, aksi halde gı
yabında tahkikat icra edilerek bir da 
ha mahkemeye alınmıyacağı ilan o
lunur. (7342) 

İstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmasına karar verilen d . . 
emıreı 

torna ve edevatı 5, 5. 38 perşembe 

günü saat 9 dan itibaren Sirkecide 
Hocapaşa Ebussuut caddesi 51 _ 

60 
No. 1ı dükkan önünde arık 

"' artırma 
suretile satılacağı ilan olunur. (7341 ) 




