
~ARŞAMBA ~ 

4 
MAYIS 

1938 5 KUR US BAŞMUHARRiRi: :AHMET EMiN 

r 
··-· ..... ·l 

• __ _.. 
YALM~N 

iDEAL BORO 
Bu kitap büroların iş çıkarma kudretini ar

tırmak için ameli bir kitaptır. O size az mas
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Bay Hitler Romaya Vardı C~ BAYAR ANKARADA 
. . . it I Atatürk Başvekili lstasy1onda Kendısını a ya Kabul Buyurdular 

Kralı ve Mussolini Karşıladı . st Yunaı_ıistandan Dönen Başve-
Çok Ağır 
Bir itham 

.. ltalya, Misafiri için 
Büyük Tezahürat Y aph 

-------tkil Seyahatınden Çok Memnundur 
"J!!!i!!!!!!!!!!!!!!~iii!!!i!!i~!!!!!!!!!!~~r .. 

• ' Ankara, 3 (.t\.A.) - Atatürk bu-

T ürk le re 1 

Hücum 

ün öileden 50nra, Yunanistana git
•mi§ olan, Başvekil Celil Bayar ile 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik 'Rüştü A
rası kabul buyurarak nezdlerinde U• 

Hitler, istasyonda Kralla Bir Arabaya Bindi, Ankara, 3 (Bapnaharririmlzden) 
~· 

Almanyanm batlıca parti Mussolini, 
aazetesi, Völkite Beo- -

Merasime Girmedi, Y aln1Z Döndü 
~ pzeteeidir. Bu aazetenin 
29 Niaan tarihli aaynmda Ye ay· 
bİ tarihli diier bazı Alman ga
aetelerinde birtakım yazılar var 
ki Türk a-azeteciliği bunların 
kar-tısında kayıtaız ve seyirci ka.. 
Jun•z. /, • / 

Alman gazeteci diyor ki: ''Türki
Jeye karşı daima dostluk gösterdik. 
Halbuki birtakım Türk gazeteleri, 
"rürkiyeye taalluku bile olmıyan me
leleler münasebetile Almanya aley
hine yazılar yazıyorlar. Bizce Al
tnan - Türk dosiluğu o kadar kıy
lrletlidir ki böyle bir sabotaja razı 
olamayız. işin içyüzünü ortaya k°' 
1acağız." 

Alman gazetelerindeki neşriya
tın bu umumi kısmı hakkın

da söyliyeceğimiz şudur: Türkiye ile 
#Umanya arasında hiç şüphe yok ki, 
~ siyaseti bakımından bir görü~ l ....;;:_ -ozan~-MUuu ..... ~ 
~lu ile bir sulh imzaladık. Halbu
oq A!Btatıya, V!rsay muahedesini 
hülı olarak yırtmış ve bunun yeri
be henüz hakiki bir sulha varmamıı
tır. 

Vaziyetteki bu fark yüzünden iki 
hıemleket arasında umumi görüş ve 
l'nenfaat farkları bulunması tabiidir. 
Alınanyanın tatmin edilmemiş bir 
haU vardır. Kendince hak tanıdığı 
hedefiere varmak için fırsatlar arı-
1or. Bir taraftan da siyaset, kültür 
\>e iktısat bakımından nüfuzunu 
1•Ynıağa uğraııyor. 
(i ~rkiye siyasi ve iktısadi istiklali 
~rtnde çok titiz ve kıskançtır. 
~Yada emniyet ve istikrar ve tam 
dl§ kurulmasına da çok taraftar-
ır. Bu mevzular etrafında ara sıra 

l&ıetelerimizde çıkan yazılarda .Aı
:ı-ny~yı incitmek kastı yoktur. Ka
bi aat ıster yanlı§, :ister doğru olsun, 
ki ıe uyanık durmak ihtiyacını tel
li~ eden nokta, Alman siyaseti de
lec~:. Umumiyetle ve adsız şekilde 

8 \'üz siyaseti ve istikrarsızlıktır. 
_ u banis bir tarafa bırakıldıktan 
""'"ra, .k •tııd 1 i memleket ve millet ara-
h 

8
• dostluk hüküm sürmesi için 

er sebep ' 
tte b·· " vardır. Dört sene cepheler-
S>l§t~tun bir İlleme karşı beraber çar
~ · Bundan sonra biz işlerimizi 
ktt 4:_Vvel Yoluna koyabildik. Fa • 
'u~e günlerinde esirliğin 
~ leçırnuı bir millet sıfatile 
trı.lU nıilletinin elemlerini hiçbir 
kiıtt ~ bizi~ kadar duyamazdı. Nite
ı~rnumı siyasetteki görüş ayrı
--~ l'rt rıa rağnıen Almanyanın Ver-· 
haırı.1eıUah~esini yırtmak yolundaki 
..._ ertrıı b'"t·· Tü "'""'Vlf il u un .. rk gazete-leri 

8· e karşılamışlardır 
.& , ~l'rt to . 
.-ı..1~rı Prak mahsullerimiz var. 
1-raı ı:•nuı mamul eşyası var. iki 
)'or. l1tt serbest döviz sıkıntısı duyu
lı ll'ı.etlf lladt sistemlerimiz karşılık
l~eı. ik:ıesaaı üzerine biribirini 
rrıııu l?ıüd etmektedir. Almanyanın 
hı,..t af aa işi · · • - latrnaıc . enmızde bıze tec-
~tl. •liıt gtbi bakımlardan gös
'ht h~ aı11 • \re Yardımda da iktısa
) "-tdır. ~iten üstün bir mahik' lçtnd araretıi bir silihlanma 
ttt t...: e bulunan b. ili 

&at 1-~hiz.t ır m et, as-
~l l\ eşy8 ı Sırf P8ra mukabilinde 
~ 'y sayamaz. 

8 
bu sahada bize eiddi b 

4'\ı._ <Devamı 10 uncu· 
• .,,.., Entin Y A'f! 

Hitlerle Muaaolini bundan euvellıi mülakatlarında .• 

Roma, 3 (Hususi) - Bu sabah 
Brennerden geçerek İtalyan toprak
larına giren Her Hitler, bu akşam 
Romaya muvasalat etti. Hitleri istik
bale koşan halkın sayısı 500 binden 
fazla idi. 

Her Hitler, dün Berlinden hareket 
etmeden evvel, gaybubeti esnasında 
kendisine vekalet edecek olan Mare
şal Göring ile görüşmüş, Göring, 
Führere Alman milleti namına iyi 

<Devamı 10 tıııcuda) 

Fransa Yeniden Silahlanıgor 

Müdafaa Bütçesine 
Mühim Tahsisat Kondu 

Paris, 3 (A.A.) - Resmi gazete 
bugün milli müdafaa için 4 milyar 
412.500.000 franklık fevkalade tahsi 
sat kararnamesini ne§l"etmi§tir . 

Bu tahsisat şu şekilde taksim e • 
dilmektedir: 

Dahiliye nezaretine 217.500.000, 
Harbiye nezaretine 650 milyon, bah· 
riye nezaretine 1.041.100.000, hava 
nezaretine 2.267.750.000, müstemle
kat nezaretine 152.150.000, nafia ne
zaretine 384 milyon frank. 

Mezkur kararname ile mevcut 
programdan hariç olmak üzere 31 
kanunuevvel 1938 tarihine kadar 
tezgilhlara iki zırhlı, bir kruvazör, 7 
denizaltı gemisi koymak ve 1938 den 
1942 ye kadar bütçe haricinde 5 mil 
yar frank sarfetmek hususunda hah 
riye nezaretine mezuniyet verilmek 
tedir. • 

(DnenM 1fJ ....aJ 

Ettiler 
Dlirtyol, (A.A) - Anlldolu Ajan· 

eının hueuel muhabiri bildlrlyor: 
Bugün Ant•kyeda lntlh•p propa

cı•ndHt yüzünden olduiiıu blldlrllen• 

iZUD müddet alıkoymuşlardır. 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

LDost ve müttefik Yunanistana yaptı
/ğı ziyaretten dönmekte olan Başve-

il Celal Bayar ile Hariciye Vekili 
DOktor Tevfik Rüştü Aras, refakat 
ve maiyetlerindeki zevat ile birlik
te bugün Ankaraya gelmişlerdir. 

iki vak• olmuftuT: 1 Başta Büyük Millet Meclisi reisi 
H•rtılye nahiyesinden Eti Tilrk. ı Abdülhalik Renda olmak üzere Içiş· 

1 
lerden "Alevi,. Şeyh Mahımut, An- ı Heri Bakanı Parit Genel Sekreteri 
t•kyanın Seray "HükQmet, ceddeıln. iŞ""k .. K ' V k·ı1 H t• R" 

il ' u ru aya, e ı er eye ı ıya-de Türk aleyhtarı buı Alev er te· 1 • .. • . • • 
rafından aop• ııe batından yaralan· ısetıcumhur Umumi Katıbı Hasan Rı-
mı,tır. :za, Başyaver Celal ile mebuslar, Bü-
vıne AMaky•nın Ortıenlye ma· ;yük Erkanıharbiye İkinci Reisi Or-

h•lleelnden Eti TUrk .. rlnden Der· :general Asım Gündüz, şehrimizde 
vı., Edip G•llP. propaganda için ulunmakta olan büyük ve orta elçi-

1 olttlklerl ve Antakyaya on kllomet- k 
re mesafede blllunın KarA'muret na ler, vekalet müsteşarları, Büyü Er-
hlyealne ba~ı T•vla l<öyiinde kö· (Devamı 10 uncuda) Ba,vekil C elôl Bayar 
yün Eti Türle Şeyhi tarahnden ka· =========================== 
bul edlldlkten sonra Türk eleyhtarı 

1 Alevllerln ta•rruzune u~rıyaral< 
botlarınd•n ve muhtelif yerler4nden 
yeralanmıtl•rdır. Yanl•rınd• bulu· j Yeni Italyan - lngiliz 
n•n Zeki K .. ım, Abdull•h Fevzi, A 1 B .. ..k s· 
Mehmet Sln•k ve Şeyh Muetll'f• E· 1 n aşması uyu ır· 
eat ta tecavüze ve tahkire uONmıı· 
lardır. 

Yer•l•••rd•n lkl•lnl gördüm. va- Ekserı·yet Kazandı keyı nahiye müdürü Köee ih11mın 
tertip ettlll kanHtlndedlrlu. 

Bunun (izerlne Türkler adına bir 

hey-, Milletler Cemiyeti ~omleyeftu Londra, 3 (Husu.si) -Amele pil1rl- ~ ,,_.... INr nutuktur! .. diye tarif 
~•l•lne murecı•et etmlttlr. He)'et •· sinin İn,Uiz • İtalyan anlqmaaııtı ta- ve müzakerenin İtalyanlara heyecan 
:aıelyle ılrUttD.,.. ftet .. kendllerlrıe dil için verdiği takrir 160 reye kar- verdiğini ilave ediyor. 
kom1eyonu yerın Not 10 do tophye-
rok tlkAyetıerlnl dlnllyecetını bll· şı 332 reyle reddolunmuş, anlıt§lnayı Romadan gelen haberlere göre, 1-
cttr ... ıttır. , tasvip için verilen t.akfir 108 reye talyan gazeteleri İngiltere - İtalya an 

l~~liii!!iiii!ii~~!iii!iiiiii!!!!!!!!!!!!!!!ii!!ii!!!!!~~~~ karşı 316 rey ıle kabul olunmuştur. laşmasının daimi oJduğunu anlatan 

Bay Garoya 
Ankara da 
Ziyafet Verildi 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden)

Fransanın Hatay delegesi Bay Garo 
bugün Numan Menemencioğlu tara
fından Anadolu Klübünde verilen 
öğle yemeğinde bulundu. Bu ziya
fette, Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, Fransız Büyük Elçisi Ponso, 
Hariciye Vekiıeti ve Fransız büyük 
Elçiliği erkanı. ve emniyet genel di
rektörü hazır bulunmuştur. 

Yann saat onda Hariciye Vekale
tine gidecek ve Hatay anlaşması mu 
cibince iki memleket arasında kuru
lan i§ beraberliğine ait ameli mese
leler konuşulacaktır. 

Bay Garo diplomasi mesleğine 
mensuptur. Büyük Elçilik müste

( Deocımı l 0 UncuctcıJ 

Binicilerimiz 
Dünyaca Takdir 
Kazandılar 
Roma, 3 (A.A) - AnadoluAjansı 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Bugünkü Roma gazeteleri beyne! 

milel at kofUlannın dünkü en bü
yük müsabakasında Mussolini altın 
kupasını kazanan süvarilerimizin 
muvaffakıyetlerinden hararetle hah 
&ediyorlar. 

Messagero gazetesi diyor ki: 
Türk süvarileri büyük tecrübe ve 

şöhreti haiz ekipleri yenmekle u-

Avam kamarasının müzakerelerini yazılar· yazmaktadırlar. 

takip eden İtalyan muhabirlerinin AnlClfmadan Roma memnun 
hepsi de müzakerelerin neticesinden Roma, 3 (A.A.) - Avam kamara
memnuniyeti anlatan yazılar gönder sında İtalyan - İngiliz itilifı hakkın
miştir. Bunların biri Chamberlain'in da Chamberlain tarafından yapılan 
nutkunu "Temiz hava koklamıya im (Devamı 10 uncuda) 

Dunku Siddetli 
1 Yağmur 

Bir Çok Evleri Su Bastı, 
Tramvaylar işlemedi 

Yurdun Diğer Ki;ıelerinde de Sağanak 
Halinde Yağmur Yağıyor, Nehirler Taıtı 

Dün Balıkpazannda artta adam ta,ındı 
mumi takdir ve hayranlık uyandır- Memleketin her tarafında kısa fa-
mışlardır. sılalarla şiddetli yağmurlar yağmak akşama kadar, şehrimizde bir metre 

murabbaına 7,6 kilogram su bırak
mıştır. 

Giomale d'İtalia şöyle yazıyor: tadır. Bilhassa İzmir vilayeti mınta-
Teknik, atletik ve moral yüksek kası ile Şark vilayetlerimizde yağ

vasıflan haiz olmadıkça hiçbir eki- mur ve seller bir felaket halini al
pin Mussolini kupası yarışı gibi en mıştır. Yeşilköy Meteoroloji istasyo
Çlltia bir imtihanı kazanması müın- nunun verdiği malümata nazaran ev-

(l>nan 1 heiüleJ velki gece baflıyan yağmurlar, dün 

Şehrimizde ya.,;mur, diin aksama 
kadar kısa fasılalarla şiddetlı olarak 
devam etmiştir. Bu yüzden bazı so
kakları su basmış ve sul•• evi . 

• ou erın 
( l>et>anıı l 0 UftCUda J 
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Mavromiracılar Bir 
Çete T eşkilitı Kuruyor 

1 tiliüçı casuslannın gözleri 
hep İstanbulda idi. Baskın, 

dayak, hapis, ceza, iftira ve teh
dit gibi şeylerin İstanbul halkına 
tatbikı Adeta rrtübah sayılıyordu. 
En ehemmiyetsiz hareketler bU
yültülüyor ve müttefiklerin .. ili 
menfaatlerini'' bozacak mahiyetler 
de gösteriliyordu. 

Gerçi arnsıra civar köyler de ca
nilerin baskınlanna sık sık uğru
yor ve köylülere nihayetsiz zulüm 
ler, eziyetler ynpılıyordu. Fakat ar 
tık köylünün elinde ve avucunda 
kapılacak, çalınacak birşey kalına 

mıştı. Bunun için çapulcular kanlı 
ellerini, uğursuz ayaklarını köyler 
den çekmişlerdi. Köylüler biraz ra 
hat nefes alıyor, işi ve güçlerile 
meşgul oluyorlardı. 

Ne çare ki bnskınsız, dayaksız 
geçen günler çok sürmedi. Bu de
fa da köylere saldırmak, tüten o
caklarını büsbütün söndürüp yık
mak arzusu Mavro Mira teşkilatın 
da uyandı. Bu teşkilatın faaliyet
leri gömUlmüş 1'ir mnitye aittir. 
Türklerle Yunanlılar türlü türlü 
acı tecrübelerden sonra biribirini 
bulmuşlar ve cözülmez müşterek 
bağlar kurmuşfordır. 

Aşnğıdaki anlatacağım macera
lardan maksat, mazideki duygula
n canlandırmak değildir. Mütare
ke devrine ait hatıralarımın bu kıs 
mını ancak dünün dar husumetle
rile bugünün berrak dostluğu ara 
sındaki uzun mesafeyi tebarüz et
tirmek için anlatıyorum: 

Bir gün Venizelist zabitlerden 
yüzbaşı Vlahopulos ile şöhretli 
komitecilerden Kiryakos Paşabah
çesine geldiler. Bu iki kurt iskele 
otelini kendilerine yuva edindiler. 
Otelci Yani, gazinocu Miço, kilise 
mütevellisi Hristo, kunduracı An
donaki, Giritli Zaharyadis ve oğlu 
topal Vasil. Fırıncı Yorgi, kuyum
cu Va sil ve damadı Ef tim gibi azılı 
adamları başlarına topladılar. A
ralarında bütün hazırlıkları yaptı
lar. 

istanbulda işsiz kalan Puntosçu 
lara yataklık eden bir kısım Tatav 
lalılar takım takım gelip çete ya
zılıyorlardı. Başlarında komiteci 
Kiryakos olduğu halde bütün ele
başılar Paşabahı;e, Büyükdere, Ar
navutköyü, Çengplköyü, İstinye gi 
bi Rum çokluğu olan yerlerde 
kilise "papazları ile beraber kapı 
kapı dolaşıp para topluyor ve gö
nüllü yazıyorlardı. 

nayir yerine döndü. Patrikhane, 
Mavro Mira, Yunan Salibiahmeri, 
Yunan muhacirleri komisyonu, 
Puntosçular, izciler gibi Yunan ve 
yerli Rum teşekkülleri ayn ayn 
heyetler gönderdiler. Bu gelenler 
teşkilatçıları, çete efradını bağtrla 
nna iftiharla bastılar. Beraberle
rinde getirdikleri türlü türlü he
diyelerle gönüllerini aldılar. Kilise 
de büyük ve gürültülü bir ayin 
yaptılar. Çetecilerin boyunlarına 

çelenkler taktıJar ve üzcrlerinc 
mukaddes sular saçtılar. 

• 

H aftanın nihayetinde ikinçl 
çete de meydana çıktı. Bu

nu da (Lefter) namında Giritli bir 
komitecinin eline verdiler. Bir ge 
ce her iki çete sessizce köyden 
çıktılar. Bozahane ile Reşadiyeyi 
bastılar. Llizumsuz yere birçok 
kan döktüler. 

Bu kanlı tc kilatın yapılacağını 
Mehmet Ali Beyden haber aldığım 
gündenberi sık tnk Paşabahçeye 
gidiyordum. Kurulan çeteleri ve 
bu çetelerin cinayetlerini öğreni
yor ve yüreğim yanarak Esat Be
ye bildiriyordum. Esat Bey bir ta
raftan bu facialara nihayet veril-
mesi i İtilaf zabıta komisvonu 
nezdinde mı tc bbüsler yapı-
yordu. Bir taraftan a... u ~e ı re 
karşı gizli bir teşkilat hazırlıy\A 
du. Yapılan teşebbilsler bol bol te 
selli ve kupkuru vaitlerle karşıla 
nıyordu. Elaltından da komiteci
lerin gayreti körükleniyordu. 

(Devamı var) 

l~tSTE: 
Düğüne Davet · 
Edilmediğinden 
Çok Kızmış 
Evvelki gün öğleden sonra Eyüpte 

manav Asaf isminde bir adam, Nigar 
isminde bir kadını kolundan ve ba
§ından yaralamıştır. İsllmbey mahal 
lesinde oturan Nigara, kocasının ar
kadaşı olan Asaf, evvelki gün gelmiş 

BELEDIYEDE : 

Gaz Maskesi 
Tecrübesi 
Dün Yapıldı 
İtfaiyemiz, dün Fatihte muhtemel 

hava hileumunda yapılacak işlerin 
tecrübesini yapmıştır. 

Bu tecrübede düşman tayyaresinin 
Atpazarı ve Zeyrek yokuşuna attığı 
bombalardan buralarda yangın çıktı· 
ğı farzedllmiş, gaz maskeleri takmıf 
olan itfaiyecilerimiz bunları söndür
mek için çalışmıştır. Bu tecrübe es
nasında hem söndürmenin şekli, müd 
det!, hem de itfaiyecilerimizin gaz 
maskelerine tahammül zamanı ölçül 
müştür. 

Tecrübelerde, vilii.yet · seferberlik 

müdürü ve itfaiye kumandanı ile 

Harp akademisinden bazı kimseler 

hazır bulunmuıtur. 

lstanbula Seyyah 
Getirilecek 

Belediye turizm müdürlüğü yaban 

cı memleketlerden olduğu kadar 

memleket içinden de geniş bir ölçü
de seyyah getirmek üzere faaliyete 

geçmiş ve bu maksatla broşürler, al
bümler hazırlamıştır. Bugünlerde bü 

tün vilayet ve belediyelere gönderi
lecek olan bu broşürlerde yaz ayla

nnda İstanbul, Yalova ve Bursa şeh
ri kaplıcalarının tabii güzellikleri ve 

hususiyetleri gösterilmektedir. 

Elektrikle Tezyinat 
Biiyük ve milli bayramlar için ~e

hirde yapılacak daimi elektrik tesi

satına ait proje tasdik edilmek üzere 

Nafıa Vekaletine gönderilmiştir. 

Evvelce Elektrik §irketine yaptırıl 

ması kararlaştırılan bu projenin tas

dik edilmesinden sonra tesisatın be

lediye tarafından veya belediyenin 
tensip edeceği bir müteahhit marüe

tile yaptırılması imkanlan araştırıl· 
maktadır. 

• Şehircilik mütehassı~ Prost, hu-
ünlcrde şehrimize gelecektir. 

Mensucat 
Fabrikalarının 
Faaliyeti 
Hereke ve Fesane yünlü fabrika

larının 937 senesindeki çalışma vazi
yetleri bir evvelki seneye nazaran 
çok daha müsait bir netice vermiş -
tir. Her ikl fabrika için 936 da 

(553.719) lira kıymetinde 869.051 ki 

lo yerli yapağı alındığı halde bu mik 

tar 1937 de 934.924 lira kıymetinde 

1.459.661 kiloya çıkmıştır. Ayni müd 
det zarfında yabancı yapak müba -
yaası 109.132 kiloya, kamgarn mu
bayaası da 322.196 kiloya yüksel • 
miştir. Fesane fabrikasında 1937 de 
365.297 kilogram iplik bükÜlmÜ§, 
kamgarn ipliği imalatı da 43.293 ki
lodan 59.292 kiloya çıkmıştır. Here
ke fabrikasının iplik imalatı 66.01 O 
kilodur. 937 de Fesanede 944.442 
metre, Hereke fabrikasında ise 
517.256 metre kumaş dokunmuŞtur. 

MAARİFTE: 

imtihan 
Günleri 
Tayin Edildi 
Lise ve orta okulların imtihan cet

veli maarif müdürlüklerine tebliğ e
dilmiştir. Bu cetveJe göre liselerin 
fen kolunda matematik, fizik, kim-
ya, tabii ilimler ve edebiyat kolunda 
tarih, coğrafya, ve her iki kolda türk 
çe kompozisyonlann sualleri imtihan 
komisyonunca hazırlanacaktır. 

Lise ve ortalarda 21 mayısta ders
ler kesilecek, 23 te muallimler mec
lisi toplanarak talebenin vaziyetleri
ni tesbit edecek. 26 mayısta sözlü im 
tihanlara girebilecekler ilan oluna-
cak ve 31 mayısta sözlü imtihanlara 
başlanarak 14 haziranda nihayet ve
rilecektir. 

Olgunluk imtihanlarına 24 hazi
randa başlanacak, 8 temmuzda biti
rilecektir. Olgunluk imtihanında 
türkçe 21 haziran. tabii ilimler ve e
debiyat 27 haziranda yapılacaktır. 

Yabancı Dil imtihanları 
Üniversitede yabancı diller tedri

satı dün sona erml§tir. İmtihanlara, 
bugün başlanacaktır. Bugün saat 
13,30 A kurlarına, yarın C, öbür gün 
B kurlarına devam eden talebelerin 
yoklamaları yapılacaktır. 

Bu imtihanlara yalnız yıl içinde 
kurlara devam etmiş talebeler alına
caktır. Diğer talebe, fakUltedeki asıl 
imtihan haklarını kaybedeceklerdir. 

Bu yıl, yabancı dil notu diğer ders 
Ierle beraber üssü mizana tabi tutul
maktadır. 

Tıp Talebesinin Balosu 
Tıp fakültesinden bu yıl mezun o

lacak olan 270 talebe tarafından pro 
fesörler şerefine bir veda müsame
resi ve balosu hazırlanmıştır. Balo, 
önümüzdeki cumartesi gecesi Bey
lerbeyi sarayında verllecektir. Bu~ 

nunla uğraşan heyet, dUn• aoçent KA
zım İsmatl GUrkamn başkanlığında 
toplanarak davet edileceklerin listesi 
ni hazırlamıştır. O gece davetlileri 
Beylerbeyine götürmek üzere hususi 
bir vapur da tutulınuştur. 

MOTEFERRIK : 

Siaa~a Flv11ı1ıLii ... 

Ucuzlatllacak 
Inhisarlar idaresinin sigara fiyat

larını ucuzlatacağı haber verilmek -
tedir. Son seneler içinde fiyatı on beş 
kuruşa kadar olan sigaraların satışı 
yükselmiş, buna mukabil on beşten 
yukarı satılanların satışı düşmüştür. 

Bunun için, hususi mamcılfit denilen 
ve on beş kuruştan yukarı satılan si 
garaların fiyatlarında muayyen bir 
nispet dahilinde, tenzilat yapılması 

ve bazı nevi sigaraların da kaldırıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Tenzilatlı tarifenin tatbikine, u -
mumi müdür Mitat Genel Londra -
dan geldikten sonra başlanacaktır. 

lıçl lhti16ıfları 
lş kanunu mubibince, iş verenler

le işçiler arasında doğacak iş ihtilaf 
!arı, hususi komisyonlar tarafından 
hallolunacaktır. Ha7.ırlanan ni71am -
name Şuriyi Devlete sevkedilmiş -
tir ve haziranın on beşinde tatbike 
konacaktır. Bu nizamnameye göre, 
şimdiki halde borçlar kanunu hil -

Paşabahçenin bütün evleri zevk 
kaynağı olmuştu. Yüzbaşı Vlaho-
pulos ile komiteci Kiryakos gün
düzleri teşkilat ile uğraşıyorlar, 
geceleri de beraberlerinde İstan
buldan getirdikleri (Hermine) ve (A 

ve evvelce yapılan bir düğüne davet 
edilmediği için ntıp tutmıya başla

mıştır. Nigarın kendisine sertçe ce
vap vermesinden büsbütün canı sıkı
lan Asaf, cebinden çıkardığı bir sus
talı ile kadını kolundan ve başından 
yaralamıştır. Yaralı NigAr Balat Mu
sevi hastanesine yatırılmış ve Asaf 
yakalanmıştır. 

Kurıunları Çahyormuı GÜNÜN HADJSELERININ RESiMLERi : 

nastasya) ları ile yiyip içip zevk
lerine bakıyorlardı. 

B irkaç gün içinde birinci çe-
te meydana geldi. Buna 

Zaharyadis kaptan vo Paşaköylü 
Tanaş ile Mihal kılavuz oldu. Za
haryadls ilk iş olarak bir gece an
sızın Paşabahçeden çıktı. Sabaha 
karşı (Avcıkoru) köyünü bastı. Ka 
dın, erkek birçok canlar yaktı ve 
yuvalar bozdu. Rum halk kendile
rini köy başında karşıladılar. Her 
birini ayrı ayn kucaklıyarak evle 
rinc taşıdılar. O gece sabahlara 
kadar, 18tarnaların çılgın Ahenkle 
rile tepindiler. 

Ertesi gun Pap.bahçe!i blr pa· 

LAielideki türbenin bekçisi Mesut, 
polise müracaat ederek türbe üstün
deki levha kurşunlarından Uç tanesi
nin çalındığını ve bir parçasının da 
götürülmek üzere hazırlandığını söy 
lem iştir. 

Polis, bu haber üzerine tertibat al
mış ve üçüncü parçayı da götürmek 

üzere evvelki gece türbeye gelen 
Mustafa isminde bir adamı koltuğu
nun altında kurşun levha ile yakala
mıştır. 

Bir Kadın Cesedi 
Dün sabah, Yeşilköy sahillerinde 

denizden genç btr kadın cesedi çıka
nlmıştır. Cesedin, Yeşilköylü bir ka
dına ait olduğu ve kazaen denize dü
şerek boğulduğu anlaşılmış ve gö
mülme~ine izin verilmiştir. 

1 - Diln itfaiye gruptan gaz maskesi tecrübesi yaptılar. 
2 - Yeni alınan Bakır şilebi yakında seferlerine baılıyor. 

1 

DENiZ ve LIMAN: 

Yeni Şilep 
Seferlerine 
Başlıyor 
Evvelki akşam limanımıza gelen 

Bakır şilebi, postalarına başlamak ü
zere bir iki güne kadar Zonguldağa 
gidecek ve kömür yükliyerek Marsil 
yaya götürecektir. Geminin Deniz ti
caret müdürlüğiinde tescil muame
lesi yapılınıştır. Gemiye sancak çe
kilme merasimi. daha evvel Niev 
Castell'de yapılmıştır. 

Diğer iki şilep te bugünlerde gele
cektir. 

Saadet Vapuru Havuzda 
Mudanyada sis yüzünden karaya 

oturan denizyollannın Saadet vapu
ru tamir görmek üzere diin İstinye
dekt havuza girmiştir. Gemi havuza 
girdikten sonra altında ehemmiyetli 
bir ezik olduğu görülmüştür. Gemi
yi muayene eden Denizbank fen heye 
ti esaslı bir tamire lüzum göstermiş
tir. 

Serseri Bir Mayn 
Ereğli ile Şile arasında ve Gönbur 

nu mevkiinde bir serseri mayn görül 
düğü liman reisliğine bildirilmiştir. 

Maynın bulunup imha edilmesi için 
bir müfreze Karadenize hareket et
miştir. Gemicilere dikkatli bulunma
ları için ilan yapılmıştır. 

Patlayu:ı Maddeler 
Patlayıcı madoeler antrepoları ta

limatnamesinin tatbike konmasından 
sonra antrepolarda tetkikat yapılmış 

tı. Gümrük başmüdürlüğü, talimat

namenin esaslı surette tatbikini te -

-.ın "-il.n. antrepoların yeniden tefti
şini lüzumlu görmuş ve bu lf için bir 
heyet te_şkil olunmuştur. Heyet bu
gün teftişlerine başlıyacaktır. 

• Kırşwlr fela.kçtzedelerine yar.dım 
için gümrük başmUüu .. rn.;u ı..-~

yoncular arasında bir anlaşma yapa
rak, gümrük beyannamelerine beşer 
kuruşluk kızılay pulu yapıştınlması
na karar vermiştir. 

Lise Binası Geniıliyor 
Afyon (TAN) - Gittikc-ıo o-.r-1

•
111 
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Rüştü Arasla 

Kont Ciano Arasında 
Ankara. 3 (A.A ) - İtalyanın Mon 

trö Boğazlar mukavelesine iştiraki 

münasebetiyle dün Doktor Rüştü 

Arasla İtalya Hm-iciye Nazırı Kont 
Ciano arasında aşağıdaki telgraflar 
taati olunmuştur: 

Ekseli'ins Doktor Arns 
Türkiye Hariciye Vekili 

ANKARA 
24 Temmuz 1923 te Lozanda im

zalanan Boğazlar Mukavelesi yerine 
kaim olmak üzere 20 Temmuz 1936 
da Montrö'de Bojtazlar hakkında 
imzalanan mukaveleye İtalyan hü
kumeti bugün i~tirak etmiştir. 

İtalya ile Türkiye arasında mev
cut samimi dostluk hislerinden mül
hem olan bu kararı Ekselansınıza ar 
zetmek ve bu miinasebetle şahsi duy 
gularımın ifadesini yenilemekle bah 
tiyarım. 

CİANO 

Ekselans Cont Ciano 
Majeste İtalya Kralı ve Habeşistan 

İmparatorunun Hariciye Nazın 

ROMA 
İtalyanın Montrö Mukavelesine iş 

tirakini ve Krallık ve İmparatorluk 
hükumetinin bu jestini ilham eden 
memleketim hakkındaki duyguları 
bildirmek üzere Ekselfınsınızın lı.it
fen gönderdikleri telgraftan doJayı 
en hararetli teşekkürlerimi arzede
rim. 

Gösterilen bu nazikane alakadan 
fevkalade mütehassis olarak, Cüm
huriyet hükumetinin de bu iştirakte, 
büyük komşu ve dost memlekete 
karşı Türkiyede beslenen duygulara 
tamamiyle te\'afuk eden bir muhab
bet ve dostluk nişanesi gördüğünil 
ekselansınıza temin etmek isterim. 

Bu münasebetle. en samimi şahs! 
duygularımın ifadesini kabul buyur 
manızı rica eylerim. 

Doktor RUştü Aras 

Japon imparatorunun 
Vıl...l~ümü 

Ankara, 3 (A.A) - Japon a !rnp1 
ratorunun doğumunun yıldö.rıii
mü münasebetiyle Reisicilmhur Ata 
türk ile İmparator Hirohito arasın
da aşağıdaki telgraflar taati olun
muştur: 

mii'jcste Hfrchlto Japonya 
İmparatoru 

TOKYO 
Majestenizin doğumunun yıldönÜ 

mü miinasebetile. en hararetli teb
riklerimi arza müsareat eder ve Mil 

~~~~"""""!!""'!!!~~!::!""~~~~~ jestenlzin şahsi saadetleri ve Ja· 

ve olarak yapılacak pavyonla yeni
den yaptırılmaktn olan 100 yataklı 
hastahanenin temelatma törenleri ya 
pılmıştır. 

kümleri dahilinde adli mahkemeler 
tarafından göri.ilen bu ihtilAflar, iş 
dairelerinin bulundukları vilayetle -
rin valilerinin reisliği altında topla
nacak bir komisyon tarafından hal -
!olunacaktır. Bu komisyonun kara -
rına itiraz edildiği takdirde dava Ik
tısat Vekilinin riyaseti altındaki bir 
komisyon tarafından görülecektir. 

Oç Ayhk Maaılar 
Uç aylık maaş sahiplerinin mayıs 

938 blrincl altı aylık yoklamaları 

mayısın beşinden yirmisine kadar ya 
pılacaktır. Yoklama her gün, maaş 

sahibinin maaşını aldığı mal müdür 
luğünde saat dokuzdan on ikiye ve 
13 ten 17 ye kadar devam edeccktır. 

Yoklamaya, nüfus tezkeresi, maaş 

cüzdanı ve resmi senetlerle yokla -
ma ilmühaberi getirilecek ve malul 
olanlar da ayrıca maluliyet tezkere
lerini getireceklerdir. 

.... 

• 

ponyanın refahı hakkında saminıl 
dileklerimin kabulünü rica eylerim· 

K.ATAT'ÜRK 
Kemal Atatilrk TUrkiyc 

R<ıisicilmhunı 

ANKARA 
Lütufkltr telgrafınızdan dola:Y'

EkseIBnsınıza hararetle teşekkür e
der ve şahsi saadetleri ile milletinin 
refahı hakkında samimi dileklerde 
bulunurum. 

IIİROHİTO 

M'F.MJ .F.KF.'T"TE: 

Bir Katil idam Edildl 
Adana, 3 (TAN Muhabirinden) ,., 

Adalı köyünden Bekiri, yüz lira !1'1 

kabilinde öldüren İbrahim Hacı bı.I' 
gün idam olundu. 

1 TAKViM ve HAVA] 

4 Mayıs 1938 
ÇARŞAMBA 

w wa .... wrnwnırlfl ...,.._._ ....._..., 

5 inci ny 
Arabi: 1357 

Gun: 31 Kasım: 178 
Rumi 1354 

Relülcvvcl: 3 Nisan: 21 
GOncş: 4,55 - Öğle: 12.10 
fkindi: 16.04 - Akşam: 19.07 

Ynt.c;ı: 20.fi2 - fmıdlk: 2 !18 

·~·~--~=-<--=-·~ 
YURTTA HAVA V AZtYE11 

ıtl'1' 
Yurdun Ege bölgesinde hnvn btllı.l el' 

Trakya, Kocaeli Vl' Cenubi Annd0~ı
çok bulutlu vc mevzii yn(:ıslı . di~cr ııı 
'!'elcrde kııpnlı ve yer vnr yaj!ışlı gec ~er 
rüzı:?Arlar Doı:tu Anodolud3 Cenubi d~ı,tl 
yerlrede umumiyetle Garbi lstfkatl'le ~ 

tıll 
orta kuvvette esmiştir. İııtanbutda fıll' 
kııpalı ve yoğışlı geçmiş, 24 sant z~ilP 
dakl y11ğışın metre murııbbııınn d0.

1 
ı!lf 

su miktarı 7.6 kilogram ötcıılnı' ~ 4 
Ril zırflr Şimnli Şnrk!d~n snnlyf'Cle 2 ,.ııı 
metre esmlstlr. Saııt 14 tc h:wıı uıt14f 
752 millmPtre. sühunet en yOksck ·dc<iıl 
ve en düşük te 11.6 santigrat kn) 
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lngiltere Avam 

Kamarasında 
}'azan: Ömer Rıza DOGRU L 
İngiltere Avam kamarası, dün İn

tiltere • İtalya anlaşmasını tasvip et
ti. Fakat anlaşmJJnın tasvibinden ev
~tl kopan mün'akaşada muhalefet 
tt)lhesi, hükumete karşı vaziyet al
tı\~. ve muhalefet liderleri hükfune-
1il\ siyaseti aleyhinde şiddetli beya
ilıatta bulunmuşlardır .. Muhalif libe
?tller de, amele de hükümetin bilhas 
'' İspanyaya karşı aldığı '\·aziyeti 
4İddetle tenkit etmişler, Sir Archi 
bold Sinclair "İtalyanın İspanya top 
~•klarında gözii ~'oksa İtalyan asker
lerinin İspanya topraklarında işi 
lle?,, tarzında acı suallerle hükfıme
:e hücum etmiş, Loit Corc, beynelmi
tl vaziyetin daha ~ok fenalaştığını 
'"latarak İngilterenin bu yiizden 
barp hazırlıklarını genişlettiğini ve 
~·~landırdığını söylemiş ve harp ih
tilrıaJi yok~a, buna ne lüzum vardı?,, 
diyerek, hükumet tarafından tutulan 
lihsetin beynelmilel vaziyeti ıslah 
ttlrıediğini anlatmış, amele lideri 
Pttiater Atlee, hükumetin Habeşista
llı feda ettiği gibi İspanyayı da feda 
ttlrıi} olduğunu söylemiş, fakat bü
liiıt şiddetli hücumlara rağmen hü
~%ıetin teklifi büyük bir ekseriyet· 

kabul olunmuştur. 
1":üzakerede hiikWııet namına söz 

'0:Yliyen Mister Chamberlain ile Ha
~İciye Müsteşarı Mister Butler, İngi-
~ • İtalya anlaşmasının beynelmilel 
~iina.sebetlerde yeni bir devir açtı
•l!lt ~öylemişler ve neticede bir mu
\'llffakıyet daha kazanmışlardır. 
t ~ister Chamberlain'in bu muvaf
•\ıyeti, bilhassa çok iyi karşılanmış 

'Ve İtalyan gazeteleri, İngiliz-İtalyan 
'11Iaşnıasının daimi olduğunu yaza. 
~ıtlt anlaşmayı teyit etmek istemiş-

tdir. 

1 Vllıiyet bu merkezde olmakla unu 
\tllllarna:ııı icap eden bir nokta var ki 
' dil anlasmanın henüz tatbik olun
~dığı v: tatbikinin İspanya mese
\•nin halline ve ingilterenin Habeş 

t-/·· ... ts•n•rrıa:ııına h,.,... · • :::. .. -1.,,._ 
~~lt 5J>anya mesc esınm halli,, ne de-

TAN 

INGILTERE: AMERiKA: 
·~~~~~~~~~~~-·--..-~-~~~.~~~~~~~~~~7~~~~~~-~~~~-

lspangada Son Vaziyet 

Orduya Y en~den 
53 Bin Kişi 
Alınacak 
Londra, 3 (A.A) - Harbiye Ne

zareti, 6 seneden 21 seneye kadar 
giden bir hizmet için asker topla • 
roak hususunda yeni bir proje hazır 
lamıştır. Mezkur askerlik müddet! 
askere alınacak gençlerin yaşına bag 
lıdır. Askere alınabileceklerin aza -
mi yaşı 35 e çıkarılmıştır. . 

Harbiye nazırı bir gazetecıye be
yanatında, bu sene orduya yeniden 
53 bin kişi lazım olduğunu ve bu r~
kamı doldurmak için de daha 22 hın 
kişiye ihtiyaç bulundu~~~ söyle -
miştir. ihtiyat kuvvtlerı ıçm de 40 
bin kişi alınacaktır. 

• Lonclra, 3 (A.A.) - Çekoslovakya J\merika Reiaiciimhuru 

B. Ruzvelt nın Londra elçisi, B. Masarilı:, dün 
akşam hariciye nazırı ~r~. Hal~
faks 'ı ziyaret etmiş ve kendısı ıle bır 
saat görüşmüştür. Bu mülakatta Sü 
det Almanları meselesinin konuşul -
duğu kuvvetle tahmin edilmektedir. . 

Ticari ltilCiflar Siyaseti 

Müdafaa Ediliyor 

MACARIST AN: 

Hitlerin Roma 
Ziyaretine Ehem
miyet Veriliyor 

Budapeşte, 3 (A.A.) - (D. N. B.) 
Alman ajansı bildiriyor: 

Hükumet blokunun sağ cenahına 
mensup mebuslardan on kişilik bir 
heyet, Hitlerin ziyareti münasebeti
le Macaristanın Almanya ve ltalya
ya olan tesanüdünü göstermek üze
re Romaya hareket etmiştir. 

Macar matbuatı, Hitler - Mus
solini mülakatının bÜyÜk ehemmiye 
tını ve .oerıın - Roma mihverinin 
biıtiin Avrupa siyaseti üzerindeki ka 
ti nüfuzunu tebarüz ettirmektedir. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Amerilı:an 

Ticaret odasının senelik içtimaında 

birçok sanayi şefleri, Amerikanın ik
tısadi vaziyeti ve bu vaziyet muva -
cehesinde kabulü muvafık olan ted
birler hakkında mütalealar beyan et 
mi~lerdir. 

Şaz Bank of N evyork'un müdürü 
B. Aldrih, B. Kordel Hul'ün sahabet 
etmekte olduğu ticari itilaflar siya
setini müdafaa etmiş ve B. Roose
velt tarafından geçenlerde kongreye 
tevdi edilmiş olan masarif programı 
hakkında ma1Umat vermiştir. B. Ald 
rih, daha şimdiden 37 milyar doları 
tecavüz etmiş olan milli borcun tez
yidi aleyhinde bulunmuştur. l 

VaJİngton Haikına 
intihap Hakkı 

Çephelerde Mühim 
Bir Değişiklik Yok 

İspanya Tahtı için Namzetliklerini 

Yediyi Buluyor Koyanların Sayısı 
Londra, 3 (Hususi) - Eski İspan

ya Kralı Alionso yeniden İspanya 
tahtına geçmek ümidine kapılmış 

bulunuyor. Fakat İspanya tahtına 
nemzetliklerini koyanların sayısı 

yediye varmaktadır. Bunların en 
çok ileri sürüleni Kral Alfonsun ü
çüncü oğlu Don Juan'dır. İspanya 
Kraliyetçileri hep onu istiyorlar ve 
onun lehinde beyannameler neşret
miş bulunuyorlar. Kral Alfonsonun 
kendisi büyük oğlu Kont Kovado
ga lehindedir. Alfonsonun ilı:inci oğ 
lu Jaime de taraftar sahibidir. Far
listler de Kraliyetiçlerin ayrı bir 
fırkasını teşkil etmekteidrler. Fakat 
General Frankonun vaziyeti henüz 
taayyün etmemiştir. Onun bizzat 
diktatörlüğü tercih etmesi daha çok 
muhtemel görünüyor. Franko hali
hazırda devlet ve hükumet şefi, ve 
Başkurnandandır. Frankonun 27 
maddelik programı, İspanyayı müs
tahsillerden müteşekkil büyük bir 

Binicilerimiz 
Takdir Kazandı 

(Başı 1 incide) 
kün değildir. Bu sebepledir ki, Türk 
süvarileri dünyanın en kuvvetli ve 
mahir süvarileri arasında haklı ola
rak mevki almışlardır. 

Bunu yüksek bir liyakatla muha
faza edeceklerdir. 

Romada Türk ekipine riyaset e
den Albay Cevdetin Başvekile çek
tiği telgrafa Celal Bayar şu cevabı 
göndermiştir: 

Albay Cevdet Bilgişin 
ROMA 

sendika haline getirmektedir. Arazi 
sahipleri de sanayiciler de bu prog
ramı pek beğenmiyorlar. Fakat her 
kes harbin neticesini beklemektedir. 

Harp cephelerinde 
Harp cephelerinde yeni ve ehem

miyetli bir hadise vuku bulmamış
tır. En son asi tebliğine göre: Fran

kistler Sefambra cephesinde, müte
madi surette yağan yağmura rağ

men 10 kilometre kadar ilerlemiş
lerdir. Bu arada birkaç mevki zap
tolunmuştur. 

Diğer taraftan Teruel cephesin
den ilerliyen General Varela kuvvet 
leri, Qudar dağlarında hükılmetçile
rin mühim mevzilerini ele geçirmiş
lerdir. 

Diğer bir kol da Pcdrizayı zaptet 
miştir. Hükumetçilerin bu mıntaka
ya iddihar eyledikleri azim miktar
daki mühimmatın diğer cephelere 
sevkine imkan kalmamıştır. 

Çin Kuvvetleri 
Büyük Bir Zafer 
Daha Kazandılar 
Nevyork, 3 (Hususi) - Uzak Şark

tan gelen en son caberlere göre Çin

liler Cenubi Şantongta günlerdenbe

ri devam eden biiyük muharebeyi ka 

zanmışlar ve 7 mil ilerlemişlerdir. 

Tafsilat beklenmektedir. 

Milli müdafaa için 
yeni tedbirler 

1111 O]duj-u di.in de Avam kan1ara

tı, ~- ~o.nuşulmuş, fakat İngiltere 
iı~h~kıh de ~u. noktayı tarif etmek 
de ltııyerek hadı:selerin bunu tarif e-
~tğini söylemiştir. 
~ 'llnun ne deme olduğunu anla
~.1 lrııya imkan yoktur. Nitekim mu
~Q efet liderleri de bu noktayı, hü
~t illetin İspanya cümhuriyetini feda 
~ llleai manasında telakki etmişJer-

ALMANYA: 

Vaşington, 3 (A.A.) - Vaşington 

ahalisine intihap hakkı verilmesi me 
selesi reye konulmuş ve 6748 muha
lif reye mukabil 87092 muvafık rey 
verilmiştir. 

Milletler müsabakasında Mussolini 
altın kupasını kazandığınızı bildi
ren telgrafınızı sevinçle aldım. Par
lak muvaffakıyetinizt ve minnet 
duygularınızı At:ıtürk'e arzettim. 
:;>efimiz hepinizden memnun oldu. 
Tebşir ederim. Ben de ekipimizi ha
raretle tebrik ederim. Ayni muvaf
fakıyetin bundan sonraki müsaba
kalarda da tecellisini diler, ayrı ay
rı hepinizin gözlerinden öperim. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Japon hükilme-, 
ti, diyetin son içtima devresinde ka
bul edilmiş olan Kanunu, imparato
run b ir emirnamesi ile kısmen me
riyet mevkiine koymıya karar ver
miştir. Meriyet mevkiine konulacak 
olan bu kanunun maddeleri bilhassa 
milli müdafaayı tamamile müessir 
kılınak için bütün vesaiti ve menabi
in kontrolünü natık bulunmaktadır. 

t de İng·ıt H · · · ·· 4 . ı ere arıcıyesı musteşan, 

d,t•lterenin İspanyada hiçbir tarafa 
Yllrdım t d. ~ · · ·· ı· k i tilt e me ıgını soy ıyere n-

"ış erenin İspanya dahili işlerine ka-
tııı~~~ak siyasetinden ayrılmıyaca-

ı ır kere daha teyit etmiştir nrn . • . 
~ilt• tere • Italya anlaşmasının ha-

lngiltere - Francn 

Müzakereleri 

infial Uyandırdı 

Kanunuesasi mucibince Vaşington 
halkının ıntıhap hakkı olmadığı ma
lumdur. Reylerın netıce::.i }Jcu 1~ım.:u 
tonun adliye encümenine bildirile -
cek, encümen de kanunuesasi metni
nin değiştirilmesi lazım gelip gelme 
yeceği ve Vaşington şehrine kendini 
idare etmek hakkının verilip veril
miyeceği hakkında bir karar verecek 
tir. Baaşvekil 

Celal BAYAR 

Bu kanunla bahşedilmiş olan sala
hiyetler, Çin harlı.sesinde kullanılını
yacaktır. 

3 

§fi.EK 
iki Doktor ve Ben 

[Yazan: B. FELEK] 
- Bonjur doktor. 
- Oo! Bonjur azizim. Nasılsın ba-

kalım? 

- İyiyim hamdolsun. 
- Ala! Gerçi doktorlar hasta ziya-

retini, sağlamlarınkine tercih eder
ler amma o sana göre değil. 

- Hasta değilim amma yine senin 
müdahaleni icap eden bir iş için gel
dim. 

- Buyurun! Hayrola? 
. - Hayrı şu ki, ben sinemaya gide

ceğim. 

- Güle güle. Benim işim var ge
lemem. 

- Hayır, onu demek istemiyorum. 
Yalnız han~i filmleri tavsiye eder
sin? 

- Ha! Bak o mesele çatnlbdır. Bu 
ciheti biz de henüz halledemedik. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak, bizimkilerin ki-

misi delidir, kimisi velidir, dediği i
çin biz de içinden çıkamıyoruz. 

- O halde senden bir şey rica et
sem? 

- Başımla beraber. 
- Bir akşam seninle sinemaya gi-

delim. 
- Olur. Hangi akşam? 
- Pazartesi akşamı işine gelir 

mi? 
- Dur bakayım! Pazartesi, pazar

tesi? Ha o ak"şam misafirim var am
ma salıya olur. 

- Tamam. Salıya gelir, seni evden 
alırım. Amma bizim doktor Yüzdüın 
Yüzdüm de beraber gelecek. 

- Ali! Peki canım •• Güle güle. 

* Salı akşamı: Her iki doktora hita-
ben: 

- Üstatlanm! Şimdi şu seyredece 
ğimiz filmi siz bana bir akıl hekimi 
sıfatile tenkit edeceksiniz olmaz mı? 

- Nasıl olur? Alem laf ettiğimize 
kızmaz mı? 

- Ben bir loca tutanm, dedim. 
Locadayız. Film başlar. Genç , .• 

güzel bir kadın .. Kimsesiz. Bir mek
tepte hocalık ediyor. Kadın çocukla
ra çok iyi muamele ediyor. :Müdire, 
ter~, lanet bir şey. 

Genç hocayı hırpalıyor. O gün
lerde genç muallimeyi bir erkek 
ahbabı ziyaret ve izdivaç teklif edi
yor .. Kız bu teklifi kabul ediyor, ev
leniyorlar, bir İngiliz mfö;temlekcsi
ne gidiyorlar. Doktor oradaki İngiliz 
ali komiserinin karısı ne derse ondan 
dışarı çıkmıyor. Terfi edebilmek kay 
gusile karısını ihmal ediyor, hırpalı
yor. Kadın da o sırada orada bir yerli 
prense rastgeliyor, tanı*ıyorlar ve ev 
leniyorlar. 

Bu filmi seyrederken her iki dok
tor dostum ağızlarını açmadılar. 
Film bitti. 

'lıı,~ neticc!'li, hiç şüphe yok ki, anlaş
lere il\ tatbiki sırasında kendisini rös 
d, a~ıkti:r. Fakat bu~ün iki tarafın 
teJc ... t •şrnayı tatbik zihniyeti ile ha-

Berlin, 3 (A.A.) - Lonclradan al
dığı talimat üzerine İngiliz sefiri 
Nevi! Henderson,· Çekoslovakya me
selesini görüşmek üzere Von Ribben 
trop'a yapacağı ziyareti tehir etmiş
tir. ÇINLILER ZAFERi ALKIŞLIYOR: 

lngiltere • Japonya 
gümrük anlaıman - Ne dersiniz? diye sordum. Her 

ikisi ayrı ayrı. 
- Mükemmel. 

" ett'~ · 
d, sulh ıgı göze çarpmaktadır. Bu 
d,I\ ltıiih~e tatmin siyaseti bakımın-
l•pq ırn bir kazançtır. 

1'1.)lc:ı h b• O b 0lA cır ının ı ançosıı: 
lspa 

~~ttı e:~a harbi, 21 aydanberi de
ır ~İl 1Yor. Harpte ölenlerin sayısı 

>11t, b Yondan fazla tahmin olunu-.qarb· 
'-)) ede 111 kaça mal olduğunu he-
tllj~ l" nler onun 1,950,000,000 İn
)11 ırasın 

1 tlıır ..\ . 8 tnal olduğunu bildiri-
a,.}». • sılerin el· d k' ·1. 1 . 
\" .""• 30 h .. • ın e ı vı ayet erın 

1lııhtıe'. ukurnetçilcrin ellerindeki 
,. ht'llh tın sayısı 9 dur. 

§li ı. llteben· 
l. l>

1ıe ~ 1 _ ın son bulmasına kadar 
l il 0~ ki ·· ı l 

ttaeak ' 0 en erin sayısı bir hay 
""•~·.. Ve ıstı ..... '"t'alt d · rap çekenler, sayıla-
··1llst erece .. · 
t 1_ n{ı ise h' "e \'&racaklar, harp 
C.,;ti ır rn •· 

l' r. 1"ak •ı..ı daha :rüksele-
' fa · at hu ruk 1 b" · rı cıas1n arn ar ıle Ispan-
erteeelı: il\•~. dehşeti iJe tüyleri ür
~ 1Yettedir.,. 

. ~~~.SA HABERLER 
tljl'\ 22 eıır 'tr l 
~l"r\ir11a 1'tay4ta rı \Yeni Mebusan Meclisi

'ft 'F' tn~i lınzaı opJanması hakkındaki 
tııb 'a aınıştır. 

llh 1"r Harici 
ttkı l'l.u llıısanın "Ye Nazırı Bonne bu 
trı~ l'tıa rı Qrükseı s r· . 
it kttıı Ya Baş e ıri Largeton 
llbuı e Jn l>alia ~eknı Tatnresko ve A~ 
'it ... lıtı.!Bttr. llslahntgüzan Vil • .,.. .ı:u1 sonu 

•t Oe °'lıı\Py 
S ıı.ı ~ek a Başveıtuı 
o}l\tı lly1g ll~Clalovakya B B . Stoyodino. 
11 ~U«ı "tıııııa k a~-ekllı B. Krofta, 
. e işUtaıt it luııır k adar dev;,ım edecek 
1-~• ~~ onferans.ı 

teıecc:kı .. ~~ üzere nın rncsaisi -
~r. Ya.rı.n sabah S ina-

> 

Havas ajansı muhabirinin zannet
tiğine göre bu teahhürün sebebi Lon 
drada cereyan eden Fransız - Ingi
liz müzakerelerinden sonra siyasi Al 
man mahfellerinde hasıl olan infial
dir. Ayni muhabire göre İngiltere, 
Çekoslovakya hakkında yeni telkin 
terde bulunmak için Hitler'in ve na
zırlarının ltalyadan avdetini bekle
meği tercih etmektedir. 

Almanyanın Milli 

Bayramı 

Ankara, 3 (A.A) - Alman Milli 
Bayramı dolayısiyle Reisicühur Ata 
türk ile Alman Führeri aşağıdaki 

telgrafları teati etmişlerdir: 
Ekselans Bay Adolf Hitler 

Almanya Führeri '\·e Başvekili 
BEKLİN 

Alman milletinin Milli Bayramı 

münasebetiyle, Ekselansınıza en ha
raretli tebriklerimle birlikte şahsi 

~aadetleri ve Almanyanın refahı 

hakkındaki samimi dileklerimi ar
zetmekle bilhassa bahtiyarım. 

K.ATATÜRK 
Ekselfıns Kemal Atatürk Türkiye 

Reisici.imhuru 
ANKARA 

Alman milletinin ve Alınan Reihi
nin Milli Bayramı münasebetiyle va 
ki dostane tebriklerinizden ve hak
lnmdaki saadet dileklerinizden dola 
yı Ekselansınıza içten teşekkürleri

mi arzederim. 
ADOLF BİTLER 

Çinlilerin kazandıkları son zaferler münasebetiyle Paristcki Çinliler 
~enliklcr yapını~lardır. Bu merasimde Çinin Paris sefiri Wcllington Ko
o'nun kııı hir nutuk ~öylcmiş ve General Çang • Kay - Şck'e hir ta
zim ve hiirmct telgrafı gönderilmiştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Gece yarısı 
Londrada ve Tokyoda ayni zamanda 
neşredilen bir tebliğ : Şubat ayın -
danberi Tokyodaki Ingiliz büyük el
çisi ile Japonya hariciye nazır mu -
avini arasında "gayri resmi" mahi -
yette yapılmakta olan müzakereler 
neticesinde iki memleket arasında 

şimali Çin gümrük meseleleri bah -
sinde elde edilen anlaşma hakkında 
tafsilat vermektedir. 

- Berbat şey! 
- Aman kuzum. Bu kadar fikir 

ayrılığı olur mu? Şunun ikisinin orta 
sını bulsak! 

- Berbat, berbat. Evli bir kadı
nın kocasını bırakıp başkasına kaç
ması. 

- Evet! Ya evli erkeğin karısını 
ihmal edip onunla hiç meşgul olma
yışı, hatta onu dövüşü. Buna ne diye
lim! 

- Onlar da fena! Fena amma hiç 
bir zaman kadının bu hareketini mes 

:o: 
ru gösteremez. 

- Ya ne yapsın? 
- Ne yapacak? Bekler, herifin işi 

düzelince mesele kalmaz. 

Tepliğde işaret edilen hükümler, 
gümrük varidatı karşılık gösterile -
rek Çin tarafından çıkarılan istikraz 
tahvillerinin yabancı hamilleri men 
faatlerini siyanet ve bu suretle Çi -
nin kredisini idameye yardım et -
mek bahsinde Ingiltere için elde o -
lunması mümkün en iyi garantileri 
teşkil eylemektedir. - Yağma var. Kadın en güzel ve 

hararetli çağını haris bir herife feda 
Fransız ve Amerikan hükumetle - etsin! 

ri, nazarı dikkate alınan tedbirlerin 

tatbikine muhalefet etmiyeceklerdir . 

Japonya Rusyayı 

Protesto Etti 
Tokyo, 3 (A .A) - Japon hü

kümeti bugün Moskorn nezdin
de yeni bir teşebbüste buluna
rak Çine Sovyet hiikfimetinin 
doğrudan doğruya yaptığı yar
dımı protesto etmiştir. 

Japon hükumeti, bu yardımı 
Japonya aleyhinde hasmane bir 
hareket telakki ettiğini bildir
miş ve en kısa bir miilılet zar
f mda bu yardıma nihayet veri
leceği ümidini izhar eylemiştir, 

- Namus, namustur azizim, kadı
nın ... 

- Kadın da erkeğin esiri değildir. 
Anlaşıldı mı? 

Ben bu sıra miidahale ettim. 
- Aman, yahu! Biraz müsaade e

din! Kavgayı bir tarafa bırakın da 
bana diyh·erin bakayım. Bu filmi ço
cuklara göstermeli mi? göstermeme
li mi? 

Birisi: 

- Katiyen! Körpe dimağlar böv
le bir kadının koca yu,·asını terkcdlp 
gitmesini hoş gösteren filmi görnıiyc 
tahammül edemez. 

- Bence görebilir. Hem de büyük 
bir ders alarak. Bu suretle bir k~dı
nın her o(·Lni!ne ~elenle C\'lcnrnemc i 

ut/en .~ahifeyi çeviriniz) 



- ' TAN 4 - 5 - 1938 

Mahkemelerde 
' --~· 

Kanser Haftası 
Programı 
Hazırlandı Serhoş Olduktan Sonra 

Bıçak Bıçağa Gelmişler 
üniversite kanser konseyi dün, 

rektör Cemil Bilselin başkanlığında 
bu devrenin ikinci ve son toplantısı
nı yapmıştır. Dünkü toplantıda esas
lı kararlar verilmiştir. 

Maznun, Serhoş Olduk Kavga 
Ettik, Kan Akıyordu, Diyor 

Radyumun kaşifleri Mösyö ve Ma
dam Küri ile röntgenin kaşifi M. 
Röntgen'in beşeriyeti kanser beliı -
sından kurtarmaya savaşma tarihi -
nin 40 ıncı yılı münasebctile bütün 
dünyada yapılacak olan kanser haf
tasının da ayni tarihe tesadüf eden 
23 teşrinisani günü Türkiyede yapıl 
ması kararlaşmıştır. Yapılan prog -
rama göre o gün üniversite konfe -
rans salonunda halka mahsus bir top 
lantı yapılacak, bu toplantıyı rek -
tör açacak, radyolog Suphi Neşet 
Kiiri'lerin ve Röntgen'in tarihini an
latacak, profesör Obendoder bir kon 
ferans verecek ve halka kanser hak
kında bir film gösterilecektir. 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği 
diin bir yaralama ve sarhoşluk iddi
asını tetkik etti. Hasan ve Kadri is
minde iki arkadaş evvelki gün b_ir 
birahanede rakı içmişler, kafayı tut 
tuktan sonra da yola düzülmüşler. 
Ikisi de sallana sallana gidiyorlar -
mış. Bir aralık Kadri Hasana: 

- Arkadaş sen çok sarhoşsun. E
ve gidemiyeceksin galiba .. Ben seni 
götüreyim, demiş. 

Hasan bu teklife şöyle mukabele 
etmiş: 

- Ben sarhoş değilim. Sen kendi
ne bak. 

Bu cevaba da Kadri içerlemiş. 

Yumruk yumruğa gelmişler, alt al
ta, üstüste boğuşmaya başlamışlar .. 
Bu sırada bir bekçi hadise yerine gel
miş, Hasan bekçiye: 

- Bu adam beni soydu. Parala -
runı aldı. Ayni zamanda da yarala
dı. demiş. Bekçi yerden 48 kuruş 
toplamış ve iki arkadaşı da karakola 
götürmüş. 

Dün davacı Hasan müddeiumumi
likte hadiseyi şöyle anlatıyordu: 

- Sarhoş olduk, yolda kavga et
tik. Karakolda kolumdan kan aktığı 
nı gördüm. Beni Kadrinin yaraladı
ğını sezdim. Fakat onun bıçak ve ka
ma kullandığını görmedim. 

Hakikaten Kadrinin üstünde bı -

çak ve saire bulunmamıştır. Boğu -
şurken Hasanın kolu kanamıştır. 

Müddeiumumilik suçluyu Sultanah

met öçüncü ceza hakimliğine gön -
derdi. Mahkeme bugün kararını bil
direcektir. 

AGIRCEZADA: 

Türklüğe 
Hakaret Eden 
Marika 

j SAHTEKARLIK: 

Sıhhat Raporunu 
Tahrif Eden 

Propaganda üç gün devam ede -
cektir. Bu müddet zarfında gazete -
}erin kansere dair neşriyatta bulun
masını rica etmek ve matbuatla te
mas etmek için bir komite seçilmiş
tir. Radyoda general Tevfik Sağlam 
profesör Murat ve Tevfik Remzi ta
raflarından birer kısa konferans ve
rilecetkir. Ayrıca duvar afişleri ve 
el rehberleri bastırılacak, sinema -
larda kısa cümleler ve Madam ve 
Mösyö Küri ile Röntgen'in resimleri 
gösterilecektir. 

Dün ağır cez.a mahkemesinde bir 
Türklüğe hakaret davası tetkik edil
di. Suçlu yerinde Marika isminde bir 
kadın vardı. Mitat isminde bir şahit 
dinlendi. Şunları söyledi: 

- Bay reis biz Rus manastırın -
da oturuyoruz. Bir gece ayni bina
da oturan Cemile gece yarısından 

sonra odabaşı Hasana müracaat ede
rek: 

- Marika odasına yabancıları al
mış, gece yarısından sonra da şarkı 
söylüyor, bizi rahatsız ediyor. de -
miş. 

Bu şikayetten sonra Marika ile ıı
ralarında bir kavga olmuş. Hasan 
beni çağırdı. Mahkemeye verilen is
tidayı bana yazdırdı. Benim bir ay
lık kiramı bağışladı. Ben de istida
yı yazdım. Uç lira da para ver~cek
ti ben almadım. Marikanın Türldü
ğe hakaret ettiğini duymadım. 

Reis şahidin poliste verdiği ifade
sini okudu. Orada Mnrikanın Türk -
lüğe hakaret ettiğini söylüyordu. Re 
is bu iki ifadenin hangisinin doğru 
olduğunu şahide sordu. Şu cevabı 
aldı: 

- Şimdiki ifadem doğrudur: O 
vakit poliste ifademi okumadan un-

Biri Tutuldu 
Müddeiumumilik dün bir sahte -

karlık tahkikatını bitirdi ve suçlu -
}arını ağır ceza mahkemesine ver -
di. Hadise şudur: 

Murat isminde bir genç emniyet 

müdürlüğüne istida ile müracaat e

derek polis namzedi kaydedilmek ve 
polis mektebine girmek istemiştir. 

Mektep ve meslek için aranılan di -
ğer şartların aranılması için emniyet 
başhekimliği kendisini muayene için 
lstanbul verem dispanserine gön -

Doktorlar için de Etibba odasın -
da bir ilmi seans yapılacak ve ilmi 
bir film gösterilecektir. 

Pariste ayni gün yapılacak büyük 
enternasyonal törene Üniversitemiz 
adına iştirak edilecektir. 

Dünkü toplantıda enternasyonal 
birlikte Türkiyeyi üç yıl temsil et
mek ve kongrelerine iştirak etmek 
üzere iki kişinin seçilmesi mevzuu 
bahsolmuş ve konsey profesör Lütfi 
Aksu, doçent Kazım lsmail Gürkan, 
Obendorfer, profesör Murat ve Ah
met Kemali namzet olarak seçmiş -
tir. Hükumet bu beş profesör ara -
sından ikisine temsil salahiyeti ve -

dcrmiştir. Murat dispanserde mu - recektir. 
ayene edilmiş ve kendisinde verem 
hastalığı görüldüğü için raporu eline 
verilmiştir. Murat bu raporla mes -
leğe intisap edemiyeceğini anlayın
ca raporcı. t hrifo.t yapmayı tasar -

SARHOŞLUK: 

Arzuhalci 
lamış ve Seyfemn \iminde blr d k ::: ı·~H . A k 
ti1oya müracaat e~erek :apv.~n a vrı rtı 
hastalığı gösteren cumlelerı sildır - } k• • B 
miş ve (tam sı~hatli) .~~~ı:si.~is~~z~ Ç ıyı ırakmış 
dırmıştır. Emnıyet mudurlu~ tl Adliye koridorlarında ve Yeni 
tekarlığın farkına varmış... ~ra a Postahane önünde sık sık görünen 
S f tt. i •akalıyarnk muddeıumu- . . 

ey e ın ) . . arzuhalci Hayrı bırçok defalar sar -
·1·ğ · t"r Seyfettın bu tahrı-

mı ı e vcrmış ı · . . hoşluk ve zabıtaya hakaret suçuyla 
f" 40 k mukabıhnde yaptığını . . • 
ı uruş mahkemelere verılmış ve mahkum •t· f t •.,t· Yakında muhakeme-

ı ıra e mı'!l'.ır. olmuştur. Hayri yine mahkeme kara 
lerine başlanacaktır. rile birkaç defa içkiyi itiyat haline 

zalatmışlardı. no·· VME 
Muhakeme başka şahitlerin çağı- : 

getirdiği için Bakırköy akıl hastane
sinde içkiyi bırakıncaya kadar te -
davi altında kalmaya mahkum ol -
muş ve son mahkumiyetini bitirdik 
ten sonra birkaç gün evvel çıkmış 
ve (Tövbe ve Ant) adlı 23 sahifelik 
resimli bir kitap bastırarak sevdik -
}erine ve adliyecilere dağıtmıştır. 

Hayri eserine gençlere öğüt ve içki 
kullananlara ibret serlevhasile baş -
lıyor ve (Tımarhaneye sevkim) baş
lıklı bir fasılda da sarhoşlukla deli
lerin bile alay ettiğini gördüğü için 
iç:kiyi bıraktığını söylüyor. 

rılması için tehir edildi. 

AYDINDA: 

Felaketzedelere Yardım 
Aydın, 2 (A.A.) - Kırşehir çevre

sinde felakete uğnyan yurttaşlara 

yardım için vilayetin her tarafında 
hümmalı bir faaliyet vardır. Aydında 
ilbayın başkanlığında bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Halktan birçoklan 
kendi aralarında topladıkları ianele
ri Kızılaya tesilm ediyorlar. Bütün 
mekteplerdeki talebeler de kendi a
ralarında birer komite seçerek iane 
toplamaktadırlar. 

lazım geleceğini öğrenir. Erkeğin de 
karısını ihmal edince işin nereye va
racağını .• 

- Azizim bunlar martavaldır, mar 
taval. Çocuğun (subconscince)i .•• 

- Canım! O senin söyliyeceğini 

biliyorum. Refoulement'ten bahse
deceksin değil mi? O eski hikayedir. 
Şimdi realist ... 

- Hah! Realizm diye diye son ne
sil biiyle ... 

iki doktoru biribirinden ayırmak 

tan nt"mit olduğum için, ben: 
- l~nna miisandc. Siz işi dcrinleş

tirdiniz. Biz bunJarm cahiliyiz. Yal
nıı: rica ederim: Aranızda münakaşa 
edin de hu filmi çocuklara gösterme
li mi, göstermemeli mi? Gösterilirse 
kaç yaşına kadar göstermeli, göste
rihnczse hangi yaştan aşağı menet
meli! Bana bir söyleyiverin! dedim 

\'e ayrıldım. 
Epeyce var ki. her ikisinden de bir 

5e5 çıkmadı. Bekliyclim! 

Çocuğunu 
Almadığı Iç:n 
Kadını Dövmüş 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza 

mahkemesi dün bir karı koca kavga 
sını tetkik etti. Tsmail isminde bir 
genç şimdi bir tütün deposunda ça -
lışan Sabahatle 1934 yılında tanış -
mış ve kendisine cebren tecavüz et
tiği için de mahkemede 14 ay hap- YENi NEŞRIY AT : 
se mahkum olmuş. Sonra da Saba -
hatle evlenhıiştir. Bu evlenmeden Fransızca Yardımcı Kitap 
de 3 yaşında bir çocuk meydana gel- Alınan Lisesi ve Ticaret Mektebi mu-
miştir. Fakat karı kocanın arası yi- alllmlerlnden Zeki Cemal, (Metot Atge 

ne açılmış ve altıncı hukuk mahke- ~l:r~~m~~:ı~laö!~ne~!::::rd:n~a ki~~! 
mesin de boşanma davası ikame e- (Metot Alge ne . Fransızca ötrenenlere 
dilmiştir. Evvelki gün akşam üz~ri yardımcı kitap) imıinde bir eser neşr-et
Sabahat çalıştığı müesseseden evı - mlştir. 
ne dönerken Ismail önıne çıkmış, ka- orta okullarla liselerin müfredat prog 

1 d .. ramına kabul edilen Metot Algeden tale-dını ayaklarının altına a mış ve ov 
benin llıyıkı veçhile istifadesi için hazır-

müştür. lanan bu eserde Fransızca gramer ve yazı 
Ismail dün mahkemede kendisini kaideleri bol misallerle açık bir Türkçe 

müclafaa ederken: ile gösterilmiştir. Okuyucularımıza tav
siye ederiz. Fiyatı 50 kuruş. Tevzi yeri 

- Bay hakim, ben askerlik çağı - Kanaat Kütüphanesidir. 

ma geldim. Yakında askerlik vazife -=============== 
mi yapacağım. Uç yaşında bir çocu

ğumuz var, benim yanımdadır. Baş

ka kimsem yoktur. Dün Sabahatin 

önüne çıktım. Ben askere gidece -

ğim çocuğu yanına al dedim. O al

TEŞEKKOR 
Validemizin irtihali münasebetile 

cenazesine gelmek ve bizzat veya tel 

graf ve mektup ile taziyet eylemek 

lütfunda bulunan muhterem akraba 
madı. Hadise budur, ben kendisini ve ehibba ve eviddamıza arzı şükran 
dövmedim, diyordu. 

Hakim şahitleri dinledi. Suçu sa -

bit gördüğü için Ismaile 33 lira ağır 
para cezası verdi. 

ve minnettari eyleriz. 

Merhum Hacı Reşit Paşanın 

oğullan Avukat Salih ve Fey
zi Yüksel ve Kızı. 

Üniversite Profesörleri Diyorlar ki 

Çocuklara Zarar Veren 
Filmler Ayrılmalıdır 

Çocukların sinemalara gönderilip, 
gönderilmemesi meselesi etrafında 

bugün de üniversite profesörlerinden 
ikisi ile bir sinir hekimimizin düşün
celerini yazıyoruz. 

Üniversite umumi felsefe profesö
rü Hans Reichenbah, bu hususta 
şunları söylemiştir: 

"- Sinemaların, çocuklar üzerin
de yaptığı fena tesirler ı bugün bü
tün dünyada nazarı dikkati çekmiş 
bulunmaktadır. 

Çocuklara gösterilen filmlere İn
glitere ve bilhassa Almanyada sıkı 
bir kontrol konulmuştur. Fakat bu
na rağmen birçok çocuklar bir yolu
nu bularak bu filmlere gitmektedir
ler. Buna mukabil tecrübeye dayana
rak diyebilirim ki, çocukların asıl bil 
yük kütlesi aşk filmlerinden tabia
ten hoşlanmazlar. Çocuk zevkini ya
bana atmamak lazımdır. Beyaz per
deöe gösterilen bazı gayri ahlaki 
mevzuları çocuk esasen istihza ile 
karşılar. Onun bu duygusuna muka
bil, kötü film zamanla çocuğun ira
desini mağllıp eder. İşte bunun için
dir ki, çocuk sinemaları açmak veya 
mevcut sinemalara çocuk seansları 

ilave etmek çok faydalı, hatta lü
zumludur. Çocukları sıkmadan eğlen 
direbilecek yüzlerce film yapıldığı 

halde bunlardan ancak binde biri İs
tanbula gelmektedir. 

Bence sinema ve çocuk bahsinçle 
şöyle bir tedbir alınmalıdır: 

Umum sinemalara gidecek çocuk
ların yaşını lise muallimlerinden mü 
rekkep bir heyet tayin etmeli ve ço
cuklar için getirilecek filmleri seç
mek üzere de artistlerden, muallim
lerden ve terbiyecilerden mürekkep 
bir komisyon ayrılmalıdır. 

V on A•ter' in Fikri. 
Edebiyat fakültesi felsefe tarihi 

profesörü Von Aster'in fikri de şun
lardır: 

- Ben yalnız Almanyada ve uzun 
müddet İsveçte bulundum. Burada, 
çocuk sinemaları vardır. Bilhassa İs
veçte çocuklar 16 yaşına basmadan 
umumi sinemalara gidemezler. Al
manyada da yaş tahdidatı buna ya
kındır. Fakat Türkiye için bu yaşın 
kabul edilemiycceğini tahmin ediyo
rum. Burada inkişaf daha çabuk, da 
ha erkendir. 

u..-:- ı.---••n• "9uuur Kı , sIBemn
nın terbiye ve ahlak üzerinde son de 
rece kati tesiri vardır. Bu tesire isti
kamet vermek memleketin terbiyeci 
}erine ve maarifine ait bir iştir. U
mumiyetle diyebilirim ki, filmleri 
kontrol etmek ve çocuk sinemalan 
açmak lazımdır. 

Şükrü Hazun'ın •özleri 
Sinir mütehassısı doktor Şükrü 

Hazım da şu sözleri söylemiştir: 
- Sinema, yirminci asrın büyük 

bir keşfidir. Ondan istüade etme
mek, ona alelitlak hücum etmek if-

rat olur. Keşki mümkün olsa da bir
çok dersleri ayni zamanda filmlerle 
göstererek çocuklarımızın vukufuna 
arzedebilsek. Bu suretle çocukları ku 
laktan dolma bilgi ile değil, göstere
rek, dikkat ve alakasını artırarak öğ 
retmekle çok daha iyi yetiştirmek 
kabil olurdu. Fakat bugünkü manza
ra ve hal maalesef hiç te öyle değil.. 
Gösterilen filmlerin pek çoğu, ya te
nasüli iştahnyı tahrik veya cinai me
yilleri besliyerek para kazanmak yo
luna gidilmiştir. 

Bunlardan içtimai ve moral neti
celer çıkarmak için çocukların yaşı 
ve seviyesi müsait değildir. Bu film
ler onların tahteşşuurunda ihtilôller 
koparacak, onları yoldan çıkarabile
cek neticeler veren birer amil olabi
lir. Hatta senelerce terbiye ve tahsi
lin, senelerce verilen emeklerin fay
dasını bir anda alüst etmesi bile ka
bildir. Onun içindir ki, her memleket 
te sinema sansüre tabi, takyidata ma
ruzdur. 

Çocuklarımızı, sinemanın zararlı 

tesirlerinden korumak bir vazifedir. 
Sinema değerli bir buluş, fakat ço
cuk hiçbir şeye feda edemiyeccğimiz 
en kıymetli varlıktır. Esasen bundan 
bir müddet evvel Avrupada bu me
sele için ayrıca bır kongre toplandı . 

Orada da sinemanın zararlı tesirleri 
uzun tahlillere tabi tutuldu. Şu hal
de bitaraf bir hükiim vermek ıçın 

sinemaya değil, cazı Iilmlere aleyh
tar olmak doğrudur, zannındayım. 

Yaş meselesine gelince: Hayatın 

buhranlarla dolu muhtelif devreleri 
var. Çocukluk ve bülCığ yaşları bun
ların en ehemmiyetlisidir. Henüz ba
liğ olmıya başlamış, uzviyetinde ye
ni münebbihler uyanmış bir bünyeye 
böyle açııc, saçı~-hneler teşhir et
mek ondaki buhranı şiddetlendirmek 
olur ki, bunun 7.ararlarından bahse 
lüzum yoktur. 
Şu halde, hiç olma?.sa çocuk reşit 

oluncıy~kddar bazı ttlmleri sansüre 
tabi tutmalıdır. 

Genç Bir Ziraat Mühendisinin 
Elim Ziyaı 

Malatya pamuk 
işleri asistanı, An
kara Ziraat Ens
t iti;...:• •• ~zunlapn 

dan Salih Zeki I-
peker zatürreeden 
30. 4. 938 Cumar
.esi akşamı ailesi

ni, tanıyanlarını derin bir ıztırap 

içinde bırakarak vefat etmiştir. 

2. 5. 938 pazartesi günü namazı Fe
riköy camiinde kılınarak Feriköy 
Harbiye mezarlığına defnolunmuş -
tur. 

Amirlerinin, hocalarının, arkadaş
larının hüsnü teveccühlerini kazan-
mış, çok temiz ve mütevazi gencin 
kaybı ailesi ve memleket için hakika 
ten acı bir zıya olmuştur. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : . . . . 

ı - Bir metresine iki yüz doksan kuruş fıat bıçilen Altı bın met· 
reden yedi bin metreye kadar vasıf ve örneğine uygun kışlık elbiselik 
kumaş 5-5-938 Perşembe günü saat onda kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek isteyenlerin "1522" lira elli kuruşluk ilk teminat ve şartna
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat doku
za kadar komisyona vermiş olmalan. (1122) (2186) 

6m•Bu akşam MELEK Sinemasmda - ... 

THEO LINGEN • HANS MOSER • HEINZ RUHMAN 
gibi 3 komik artistin kahkahalı temsilleri 

Günülı Adamı 
Gayet gülünçlü bir komedi, bütün kederleri unutturan neşeli bir film. 

ilaveten: Bay CELAL BAY AR'ın Yunanistan seyahati, Ati
nada, Seli.nikde, Serez ve Drama' da yapılan istikbal 

ı~tanbuJ Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

12,30: Plfıkla Türk musikisi. 12.50: 11' 
vndis. 13,05: PHikla Tiirk musikisi. 13,S 
Muhtelif pltlk neşriyatı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18 30: Falih Halkevi gösterit kolu tart' 
fınd~n bir temsil. 19,15, Plakla dans ııı:, 
sikisi. 19,55: Borsa haberleri. 20.00' Ne_. 
he Uyar ve arkadaı;ları tarafından ~ıt 
musikisi ve halk şarkılan. 20.45: HaVll--"' 
poru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arllJ.1" 

söylev. 21,00: Klasik Türk musikitj'. N~ 
Halil ve arkndnşlan tarafından (Sant 
yarı) 21,45: ORKESTRA: l - SuppC': ~ 
kaçyo. 2 - Pizz.i: Entcrmczzo. 3 - Mc) 
ber: Dans dezombr. 4 - Bethoven'. fi{ 

nüe. 22,15: Ajans haberleri. 22,30: PlAlt 
sololar, Opera ve operet parçaları. 22.6 
Son haherler ve ertesi günün prograJ!ll 
23,00: SON. 
Anknra Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

12,30: Kanşık plak neşriyatı. 12.~ 
Pllik: Tilrk musikisi ve halk şarkıları. 1

1
, 

15: Dahili ve harici haberler. 17,30: JI:C 
kevindcn naklen 1nkılfıp dersi (R~~' 
Peker). 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

ı' 18,30: Karışık plAk neşriyatı .. 19, fi 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Nıhal_,, 
arkadaşları) 20,00: Saat tlyarı ve ar:tJI' 

neşrlynt. 20,15: Türk musikisi ve halk f 
kılan (Servet Adnrm ve arkndaşları) 2 

Quartctt: (Pr. Ulvi 0-.mal Erkin) ÇıılJ!l' 
lar: l - Birinci keman. (Winkler) 2 t 
İkinci keman (Kapelmon) 3 - ViyolD <

1 zet Nezihi) 4 - Viyolonsel.. (Zirkin) 21 
Stüdyo Salon Orkestrası: 1 ....,. Han~ 
mann. Klcinc Freuden. 2 - Robert S~ 
Bouna Sera, Sigorina. 3 - Joe Ed,.,,-ıı 
Mein Lcben isi mein Lied. 4 - Milln ]tıl' 
e!tcr: Dıırinka. 5 - Moszkowskl: Spn~ 
ehe Tünze. 6 - Moznrt: Menuett. 22. 
Ajans haberleri. 22,15: Yarınki progt~ 
SENFONİLER: 

18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik )(of! 
ser. 21.30 Florans, Napoli: Senfonik ıtoll' 
ser (Moznrt, Rota, Vlvaldl.) 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Ilerlln kısa dnlgnsı: Neşeli karı' 
şık musiki (8.15: Dcvrımı). 9.50 PnrfS ' 
Mondial: Plı\k. 10.15: Keza. 11.35: Kez" 
12 Bcrlln kısa dalgası: Karışık konsct; 
13: Hafif musikisi (14.15: Devamı). l~ 
Romo kısa dalgası· Hafif musiki. 13. ~ 
Biikreş: Orkestrıı. 14.30 Pnrls - Mond1 ç. 
Konser. 14.30 Biikreş: Romen musJlcl,ı 
b'li 1~ırn ~n1g(&ıJ!Jr9 °r.!mıtı:~:r ~,,,.-s 
Devamı). 18.30 Berlin kısa dalgası:~ 
ı;i!K hnlk 'ıHuMf!ls lfonscri. 1 .40 Br-0-1' 
Şarkı, Piyano ve baUadlnr. 19 Ostr~' 
Köylü mu1.ikası. (19.20: Devamı). \~ 
Bükreş: 18 inci asra alt Alman musl 1" 
19.20 Prag: Sıılon orkestrnsı. 20 pe ~ 
Ermeni ak am• {Şnrın, piyano, kc!ll ~ 
ıtôro). 20.30 Ostrava: Radyo filmi. 2~ 
Roma Bari: Karışık musikisi kon , ~ 

21 Uıypzlg: Halk dansları. 22.30: OC
1 
~ 

mı). 21 Viynna: Fransız musikisi. 2 ııJ' 
Biikreş: Plfık (Glazounov). 21.30 l\{ ı1' 
no: Plfık. 22 Viyana: Eğlenceli progr' r:P 
22.05 BUkrcş: Orkl'stra. 22.30 Flor; 
Napoll: Japon musikisi. 22.50 Peşte: efr 
yo orkestrası. 23.40 Prag: PHik ko115 

OPERALAR. OPERETLER: 
11
• 

9.30 Berlln kısa dalgası: "Herr P' F' 
dolo,, isimli opera piyesi. 12.15 RorJl11 F 
sa dalgası: irlk opera musikisi. 17.15 ~ 
ma kısa dalgası: Lirik opcralardtı~ 
perdesi. 22.05 Prng "Straus., isimli 
ve piyanolu radyo piyesi. 

ODA MUSİKİSİ: r! 
17.15 Berlin kısa dalgası: Kuartet 

seri. 
RESİTALLER: rttf 

10.45 Berlln kıs.'ld n1gası: Piyano ıl 
siki. (Brahms). 14.45 Roma kısa dıı 4~ 
sı: Halk şarkıları. 15.15 Berlln kıs:ı rt_ 
gası: Brnhms'ın eserlerinden piynn~of 
sitaU. 20.45 Bükreş: Şarkı resitali. ' 
Berlin kısa dalgası: Karışık hnve18~f 
Roma kısa dalgası: Şarkılı konser.~ 
Berlin kısa dalgası: Piyano rııu 1 
(Haydn). 23.15 Prag: Piyano J.<OII ~ 
(Ravcl). 23.35 Brüno: Vjyolonsel • 
yano rcsltall. 

DANS MUSİKİSİ: 1. 
22.30: Viyana. 23.30: Florans, t.ı~ 

23.40: L~ypzlg. 24.15 Milfıno, 'I 
24.15: Peşte. 

MUHTELİF: /.~ 
19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: i!rl' 

çe musikili neşriyat. 20.37 Bari. 'f
5 
~ 

haberler ve musiki p:ırçaları. 21.1 
ri: Rumen musikili nesriyat. 

KEL OGLA,. st 
"' Devlerin ve Devrimlerin deıt' ~,,;' 

111yfa - 10 Kr. Yazan: Dr. ZIY1 l 
••Remzi Kitabevi - istanb11 

---•• merasimi ve PARAMOUNT JURNAL 4---•• st' Ertuğrul Sadi Tek Tiyatr~tıl 
Bu gece Lüleburgaz HalkC\ 

SENENİN EN BÜYÜK FİLMİNİ GÖRMİYENLERE MÜJDE: TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRK l\IUSiJdlıj 

M i H R A c E N i N ve H i N o 
G ö Z D E S i MEZARI 

2 D E V R E S I 8 I R D E N ~· ,. 
'd 1 b"" ""k t hütBt ziyareti Atina, Serez, Selanik ve Drama a yapı an uyu eza e Başvekil Celal Bayar'ın Atinayı 

YARIN matinelerden itibaren yalnız 1 p E K Sinemasında 



5 
TAN 

Son istatistikler bize, bütün dünya devletlerln ln müthiı bir silahlanma yarışına CJiri~~~klerinl 
·· t kt d" Umumi Harpten evvel 1913 te bütün dünyanın si16hlanmıya sarfettı91 para. 

4. 5 - 1938 

TAN m\))::m1m 
Gündelik Gazete 

CJOS erme e ır. . 1 T r 
k 860 milyon lngiliz lirası idi. Halbuki bu9ün bu masraf, dört milyar n91 ız ırasını Hayatın Kıymeti 

::::aktadır. Bu hesaba göre son 25 sene içinde sil6hlanma masrafı dört misli artmıştır. 
Nedir? L,. s-. :?.8" 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, hır· 

ıeyde temiz, dürüıt. samlmf olmak, 
karlln gazetesi oımıya çalıımaktır. a a a 

Yazan: SABiHA ZEKERIY A 
ABONE BEDELİ 

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

Silah Y arışinın Bilançosu ve 
Muhatabım beyaz saçlı, uzun boy

lu, yaşlıca bir zattır. Diyor ki: 

- Kızım, bizim Tarabyada ec
zane yok. Kireçburnunda da 
yok. Ti Yeniköyde var. Eski 
den vardı amma, neye bilmem, şimdi 
kapandı. Geçen gün polis Şakir, gaz 
ocağını yakarken, makine patlamış, 
çocuğun yüzü gözü yandı. Alevler i
çinde yanarken başvuracak bir ecza
hane aradık, yok. İmdadı sıhhiye 
telefon ettik. Fakat düşündük ki o v~ 
linceye kadar çocuğun hayatı te~•ike 
ye girecek. Hemen otomobilJe C<'r
rahpaşa hastahanesine götürdiik. Bir 
polisin hayatı elbette ki kıymetlidir, 
amma. bir yerde eczahane olmazsa 
daha pekçoklarının hayatı tehlikeye 
girer. 

Milletlerarası por.ta ittihadına dahll ol
mıyıın memleketler için 30, lA, 9, 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres dellt
tlrmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul iltıvesl lAzımdır. Silih Tacirlerinin 

1 İç Yüzü Nedir? 1 ~ONUN MESELELERi 

Fransız • ln9iliz 
Anlaşması 

Giintin en miihim hadisesi, nan
sızlarla İngilizlerin, vasati Avrupa 
meselelerini hal için aralarında yap
tıkları anlaşmadır. Bir iki gün evvel 
yapılan hu anlaşmanın esas noktala-
n şunlardır: 

a - A \'rupa anlaşmasını temin e
decek esas faaliyetler, İngilterenin 
teşebbüsü ile yapılacaktır. 

b - Yapılacak birinci iş, bütün a
lakadarlara sabır telkin etmek, ve 
münakaşa için zaman bırakmak. j. 
kincisi umumi bir anlaşma esası bul
mak. 

c - Bu anlaşma hazırlığı, bütiin 
fırkaların, Çekoslovak hükumetinin, 
Henlein'in \'e Alman hükumetinin 
muvafakatiyle yapılacaktır. 

Almanya ile başlıyacak müzake
relerde ilkönce Südet Almanları me
selesinin konu ulması muhtemeldir. 
Fakat bu miizakerelerin inkıtaa uğ
umaS'l, Alman - Çek münasebetle
rini bozduğu gibi. bütün Avrupa va
ziyetini de bozabilir. 

Downn Skeet te Fransa ve İngil
tere arasında yapılan müzakereler
de, Fransız Başvekili Daladier, hu 
miizakerclerde müşkülat çıktığı, ve 
neticenin Çckoslo\•akyaya 78rar ve
receği anla ıldığı zaman Fransanın 
Çeklere askeri yardımda bulunaca
ğını söyledi. Lord Halifa:ıc, A\'am Ka-

.:1 _ r.-.. ~ .&JJ&.a-.. ' - °'-"" Q. 

sından bahsederken, umumi bir harp 
\•ukuundn İnglıtcrenin Fransa ile be
raber olduihınu söylemesi, Çckoslo
Yak~·a ve Alman Südetleri mesele
sinde çıkacak herhangi hir ihtilAfın, 
1\Jerkeıi A\•rupa sulhiinil bozacağı 
gibi, umumi hir harbin de ba':ilnngıcı 
olacağını gösterir. 

İngiliz Fransız anla masında mii
him meselelerden blrl de Fransız Ha 
riciye Vekili Mösyö Bonnet'nin. Çe
koslo\•akyaya, ve milstakll Tuna dev 
lctıcrine karşı iktısadl yardını yapıl
nıası teklifine karşı, İngiliz nazırları
nın ]lrcnsip itlharıyle muvafakatlc
tidir. Fakat tngili~lere göre iktısadi 
Yardırn ikinci derecede ehemmiveti 
ha· d. · 
la •z ır, bugiin yapılacak iş slya~i an-
i ı.tnamulıkları izale, ve ıiyasi bir 
sttkrar teminidir. 

5Panya meselesi birçok mU:ı:ake
telerden sonra tamami:vle halledil-
"" d • lU~e;n kalmı tır. iki tara( ta gönül-
'-'I ın ve harp teçhizatının geri çe
•u tnes· 
r h ı arzusunu izhar etmekle be-
a er k tA h' b' ltll 1 ' a ı ıç ır harekete geçme-
ş erdir. 

1'lt Fransız İngiliz anlasmasında Av-
J>ayı en . d A ~ 

sele t , .zıya e alakadar eden nıe-
1\ldi~ n~ılız Fransız birliğinin temi
l'"d · Bılhassa Avrupada sulbü en zi-

.. (l fohd't 
laf 1 eden Çek ve Alman ihti-

•na ka t .. 
Jt\Uşt r 1 ngılıı ,.e Fransızların 
?tıttht:~k hareketidir. Südetlere 
,... rıvet ve t bb .... il 
~ek h ''k A rrne eşe usun n 
l\\el\\n u ~ıneti Vt! milleti tarafından 
İrırııızunıyetle kabulü şüphelidir. 
ı,UıPIJı ve F:ransııların bütün an
!t\e~ıe 8

1 
l•Yretlerine rafmen, bu 

~ ıu..;:k~ Avrupayı bir har. 
içi" ~. d emesi ihtimali her zaman 
hafaıa;a ı~'. Fakat Çek istiklalini mu-
81z •illa ırleşen bir tnıiliı ve Fran 
lllaUerı:~•sı, filphealz ki, harp ihti· 
harla h 

1 
azaltan bir Amildir. Bu Hi-

za tt anla• 
hla1ı ı 1 ... manın Avrupada bir 

Yar ç n olsun ı ıyacat su hil muhafazaya 
ını Umit edebiliriz. 

Bin· • * 
it •c:ılerimizin 
~lrladaki Zaferi 

h~-."'ada ~illetle 

M ahut silah taciri Zaha
rof "ölüm tüccarı,, di

ye töhret kazanmıftı. Fakat 
bugünün Zaharofları, 1ıeçmi
tin Zaharoflarına adeta rah
met okutacak vaziyettedirler. 
Çünkü bugünün ıilah ve ölüm 
bezirganlarından herbiri bü

yük bir entrikacı ve mallarını 
sürmek, zehirlerini satmak için 
hiçbir endite ile bağlı olmıyan 
yaman bir dalaverecidir. .. 

Eski teslihat kralı Zaharof, Bu
yük Harpten önceki devrin adamı 
idt O zamandan bu zamana ka
dar dünya vaziyeti o kadar dejtiş
ti ve siliıh yarışı o derece hızlan
dı ki, Avusturya gibi bir devlet, 
yeni silôhlanmanın inkişafları yü
zünden, bir tek gece içinde yok 
oluverdi. Eskiden mesut birer bi
taraf devlet sayılan Isviçre ve Is
veç te bugün bütçelerinde en ka
barık rakamı müdafaaya hasredi
yorlar. Fakat dünyanın silahlara 
en çak para veren devletleri Al
manya. Rusya, lngiltere, Japon
ya, _.Amerika, Fransa ve İtalyadır. 

Bu yedi devlet, bütün dün
yanın silaha verdiği para· 

nın yüzde 76 sını sarfetmektedir. 
Bütün bu masrafın gerisi olan yüz
de yi~mi dôrt, geride kalan elli 
'"'..ıı llevlet tarafından harcanıyor. 
Almanyanın teslihata bir mil

yar Ingiliz lirası hasretmesi, tes
lihat masrafının büyüklüğünü te· 
barüz ettirmeye yetişir. Alman
ya, dahili borçlar yaparak, ver
gileri azami derecede yükselterek 
ve ~~rlaştırarak, dövizi sıkı kon
trole tabi tutarak, ona~ı .......... ı~ ... u 
tatbik ederek, hulasa hiçbir israfa 
meydan vermlyerek, ve yabancı 
parn mukabilinde ihracat malı ve
rerek teslihatı için lbım olan pa
rayı tedarik etmekte ve silahlan
maktadır. 

İstatistiklere göre bu seneki tes
lihat masrafı, 4 milyar sterline va
racaktır. Halbuki 1936 - 1937 se
nesinde sarfolunan para (2 milyar 
400,000,000) lngiliz lirası idi. Altı 
yıl önce silahsızlanma konferansı 
toplandığı sırada bütün dünyanın 
silahlara verdiği para 1.260,000,000 
İngiliz lirası tutuyordu. Büyük 

Harbe takaddüm eden 1913 yılında 
umumi masraf 860,000,000 Ster
lindi. 

Yirmi beş sene içinde dünyanın 
silflhlanma masrafı dört misline 
varmış bulunuyor. Fakat masra
fın bu derece yükselmesinin en 
mühim sebeplerinden biri de ipti· 
dai madde fiyatlarile, işçi ücret· 
lerinin pahalılaşmasıdır. 

Silah için en çok para hart:a
yan devletler arasında olan Al
manya ile Japonya, artık sillhla
ra ait sarfiyatlarını bildirmedik
leri için Milletler Cemiyeti tat a
fından yapılan neşriyatta bunlar-· 
dan bahsedilmiyor. 

Teslihatlarına dair malumat ver
miyen diğer devletler, Italya ile 
Rusyadır. Amerika da bu işi gizli 
tutmaya başlamıştır. Bu ketum
luğun sebebi devletlerin biribirle
rine itimatsızlığı, devletlerin blri
birine kıymetli malumat vermek
ten çekinmeleri, ve sürpriz yap
mak Umididir. 

Bununla beraber birçok devlet
ler silahlanma programlarını neş .. 
retmekte ve bu neşriyat silah ti
careti yapanların faaliyetlerine 
rehber olmaktadır. Silah tacirleri 
eskiden bu çeşit malumatı • edin
mek için pek geniş faaliyetlere gi
rişirlerdi. 

D ünyanın bugünkü tcslihat 
şartları silah satıcılarının 

tipini bir hayli değiştirmiştir. 
Bunlar yarı satıcı, yarı diplomat, 
fakat çok kurnaz ve işgüzar adam
lardır. Bunlara göre hudut ayrı

lığı, ideoloji farkı, hiçbir kıymeti 
haiz değildir. Blribirile dövüşen 

milletlerin ikisine de silAh verir
ler ve sebebiyet verdikleri facia
lardan zerre kadar müteessir ol-
nıaz-lar. 

. :sonra bunldı 1ı=-l~coo h.ari• h..:n 
dilerini gizlemiye de lüzum gör
miyen adamlardır. Çünkü kimden 
gizleneceklerini çok iyi bilirler. Ve 
en çok ürktükleri sınıf, efkan u
mumiye ile alakadar olanlardır. 
Bu yüzden silah tacirleri, bilhas
sa gazetecilerden nefret ederler 
ve bunlardan kaçarlar. 

şampiyonluklar kazanmış usta bini-1 
cilerile karşı karşıya yapılması, ve 
Türk binicilerinin bunlara' galebesi
dir. 

Buna rağmen bunların bir kaçı 
ile karşılaşmak imkanını buldum. 
Bunlar herşeyden evvel, çok şık 
giyinen, çok kibar görünen, bü
tün kibar toplantılarında göze 
çarpmak için herşeyi yapan adam 
!ardır. Büyük aylık sahibi değil
dirler. Fakat iş becermiye muvaf
fak oldular mı büyük mükafatlar 
alırlar ve bu mükafatlara dayana
rak son derece sef ihane bir hayat 
yaşarlar. 

Bütün hükumetler, bu adamları 
takibe ehemmiyet vermektedir
ler, ve her Jıükumet bunlann gir
disini çıktısını gayet mükemmel 
bilir. 

Pehlivanlarımızın gtireş sahaı;ında 
ikide bir yüzümüzü ak etmelerine 
rağmen son gilreşlerde ehemmiyetli 
bir mu\'affakıyet gösterememelerin
den mütevellit teessUrlerimiıi bu za
ferle unutabiliriz. Maamafih güreş
çilerimizin tabi olduğu şartlar göz 
önilne ııetirilirse, bu hususta biraz 
da insaflı olabiliriz. 

Fakat binidlerimizin bilyilk millet 
lerln süvarileriyl~ karşı karşıya yap
tıkları bu çetin mü~abakada birinci, 
Almanların ikinci, irlandalıların ü
çüncü, italyanın dördüncü, Rumen
lerin beşinci oluşu nazarı dikkate alı
nırsa. bu spor sahasında çok ıayret
le çalışıldığı ıörülilr. 

Bu adamlan devrimize mahsus 
bir tip saymak hiç te yanlış olmaz. 
Bunlar kah bir diplomat haşmeti
le görünürler, kah silah mütehas
sısı birer mühendis tavrını alırlar, 
kah bir makinist gibi göze çarpar
lar ve bütün hünerlerini, marifet
lerini, kurna:ılıklannı, bir silahı 
satmıya hasrederler. Bütün dik
katlerini, bir memlekete sattıkla
rı silahı başka bir memlekete sat
madıklarını ve satmıyacaklarını 

anlatmak üzerinde toplarlar ve 
herşeyden fazla bu silahın, en son 
icat olduğunu, ve sırlannın hiçbir 
kimse tarafından malUm olmadı
ğını telkine çalışırlar. 

•lta" 11lda blnic:U r Kupası mUsa-
lıtt hl "'-•solinı ;imiz birlncilifi ve 
nııv rl"cllile..ı b upaaını kazandılar. . ~tı aın lzce b 
ir hliy:· .\lrtıan, İrla en UyUk ehem-

Roma zaferini kazanan binicileri
mizi tebrik ederken, aklımıza gelen 
ilk şey, binicilerimize kaqı halkın 

duyduğu sevine ve hürmeti ifade e
decek bir istikbal hazırlıp yapılma
sıdır. RGmadan muzaffer dönen eki
bimizi, bp zaferden duyduklan ma
nevi huzuru, halkın. gençlifin kal
binden gelen alkışlarla tamamlama
lıyız. 

İnsanın, ekseriyetle bu kırkın
dan aşağı, şık, kibar gençlerin in
san öldürmiye yarıyan en son si
lih modellerinin propa~andacısı 
olduklarına inanamıyacağı gelir. 
Hakikatte bunlsnn işi gücü bun
dan ibarettir. Ve bütün faaliyetle
ri, Müdafaa N aZJrlannın kapılan 

tt)t rtıilletlertnnda, İtalya vesa
, Ollnıplyatlarda 

Tarabyamn ''eya herhangi bir mm 

takanın eczahanesiz kalması karşısın 

da yapılacak iş, İstanbul Sıhhiye Mü 

diirliitriinün dikkatini celbetmektir. 

a 
Fakat muhatabımın bir cümlesi 

kafamda bir istifham işareti çizdi. Ha 
yatın kıymeti nedir?. Şiiphcsiz fert 
olarak hepimi:r:e hayatımız kadar kıy 
metli, bedeli ve bahası ödenmiyen 
birşey varsa, o da hayatımızdır. Bu 
ha:yatı ınümkiin mertebe neşeli, mü
reffeh, mesut, kıymetli yapmak, o
nu muhafaza etmek en hiiyük dile
ğimizdir. Cemiyet mikyasında dU
şündüğiimüz zaman da hu hayatın 
emniyet altına alınmasmı cemiyetten 
isteriz. 

l•panya harbinde, dünya •ilah fabrikatörleri y~ni. i~at ettikleri 
bütün malzemeyi tecrübe ettiler. O yenı •ılahlar, 

içtimaiyat filozoflan, ruhiyat a
limleri, "fert var, cemiyet yok" "ce

miyet var, fert yok·' münakaşalannı 

yapadursunlar ... Fakat en büyük rea

lite olan fert de vardır, cemiyet de 

''ardır. Bizim cemiyetle, cemiyetin 

bizimle olan münasebetlerimizi tesbit 

ispanyayı bu hale getirdi .. 

önünde delik kulaklı ajanlar bu
lundurmaktır. 

Bu ~d~~lar~n kar~.ıl~~t~~laı: 
güçluklerın en buyuğu, sı-

Iahları teslim etmektedir. Çünkü 
birçokları, silahları satın almak
la beraber ancak teslimi üzerine 
parasını vereceklerini söylerler 
ve o zaman bu silAh tacirleri bin 
bir ihtiyat içinde hareket mecbu
riyetinde kalırlar. Satıcılar, bu 
yüzden mallarını en emin ~ldan 
gönderip paralAl'lnı lllmak için 
büyük gayretler sarfederler. 

ırakat silah tacirlerini en çok 
meşgul eden nokta, kaçak silahlar 
dır. Yahut gizli satışlardır. Bu 
yüzden bunlar, el bombalarını 

GÖNÜL 

sandıklara yerleştirerek meyva 
gibi sevkctmiye çalışırlar. Tank
lar, yahut zırhlı otomobiller, zira
at aletleri gibi gönderilirler. Kü
çük harp gemileri karanlıktan bi
listifade gidecekleri yere gidebilir 
ler. Tayyareler de, icabında uça 
uça giderler. İnfilak maddeleri o
tomobillerle huduttan geçirilebi
leceği gibi otomatik tüfoklerle mit 

ralyözler as.oi ~kilde geçirilebi
Ur. 

Hülasa bugünün Zaharofları, 
eski Zaharoftan tamamıylC fark
sız, fakat daha çok geniş bir saha
da çalışmakta ve milyonlar kazan. 
maktadırlar. 

(İngilizce Sphcre Mecmuasından) 

iSLERi , 

Genç Karı KocanfCl Hayatı 
1 

' Bir genç erkek oli:uyucum bana 
yolladığı mektupta birçok sualler 
soruyor. Ve şöyle devam ediyor: 

"Henüz iki senelik evliyim. Sevi
ıerek evlendik. Karımdan memnu
num. Bana sadıktır. Fakat, bir hu
yundan memnun değilim. Sinemaya 
çok düşkündiir. Sinemaya diişktin ol 
ması, benim için birkaç bakımdan 

zararlıdır. Evvelô. yorgun oldu~ım 

ak anılar, mutlaka sinemaya gitmek 
için ısrar etmesi ve istemiyerek o
nun bu arzusuna kapılmaklığını. i
kinci nokta da şudur: Ben çok fazla 
kazanan bir adam delilim. Karımın 
sinema masrafı her ay oldukça mü
him bir yekQn tutuyor. Bütçemden 
bu parayı alan sinema, beni daha 
miibrem ihtiyaçlarım karşısında 

mütkUI vaziyete sokuyor. Bir nokta 
da tudur: Kanm tık giyinmek ister. 
Bilhassa sinema, onun en büyük reh
beridir. YUz binlerce dolar ka:ranan 
bir sinema yıldıunın giydiği elbise
leri herhalde ben yaptıramam. Esa
sen yaptırmıyorum da ... Fakat, bun
ları mutlaka yapmak istlyen karım, 
yine biitçemizd<•n bi.iyiik bir ye· 
kunu alıp kuntaşr.1 dilkkanlnrına, 

terzilere veriyor. Üç defa giydikten 
sonra, çıkarıp attılı ve beğenmediği 
elbiseler çoktur. Filvaki, imkansız
lık karşısında, bütün arzularını ya
pabilmek, mucize olur. Yapamıvo
rum. Nihayet maaşım muayyendir. 
Fakat, onun bu miifrit arzulan, evin 
içinde bir rahatsızlık hasıl ediyor .. 
Hazan, blrihirimize hafif tertip kın-

hyoru7, giiceniyoruz. Ilımdan büyük 
bir iiziintii duyuyorum. Ona hayatın 
hakikntlcrini nnbtmıya çalısıyorum. 
O vakit te. gözleri yaşarıyor, içini 
çekiyor. Ona fazla hirşey söylemi
yorum. Bir sual sormuyorum.Fakat, 
yiiziinün hatlarında, kendisini bed
baht addeden bir ifade okuyorum 
Susuyorum. Gazetemi elime alıp bir 
köşeye çekiliyorum. Konuşmuyo

ruz. 
O gece, tntsız hir nk am oluyor. O. 

yatağa yatıyor. Başına yorganı çeki
yor; ağlıyor mu, bilmiyorum. Mu
hakkak ki düşüniiyor.. Fakat neler 
dil ünüyor?.. Kimhilir... Benim de 
uykum kaçıyor .. Gazeteyi elimden a
tıyorum. Ben de düşilnceye dalı~·o

rum. Evimizin içindeki havayı bo
zan hiçbir esaslı hadise yok .. O hal
de, bu tatsızlık neden? .. Kendi ken
dime kararımı veriyorum. Bunun 
sebebi karımdır. Saadetin başka bir 
ismi. şekli var mı? .. Mesut bir aile 
değil miyiz?. Hiç bir derdimiz yok
ken, bu sinirli geçen akşamlar, bü
tün asabımı bozuyor. 

1<;rtesi giinii i imde dnha az ener
jik olu~·orum. Çiinkii, hiitiin hisle
rim gerilmiştir. Bu evin içine hir ne
şe ve ahenk havası sokmak için aca
ba ne yapmalıyım?,, 

Bu okuyucuma cevap ''ermek Hl
zumunu duymuyorum. Hemen ay
nen yukarıya koyduğum hu mektup 
ta, hadisenin bütün tahlili yapılmış
tır. 

Gönül Doktora 

ederken, icahında ferdi cemiyet hesa 

hına feda edebiliriz. Milli varlığımı

zı, istiklalimizi, topraklarımızı tehdit 

eden bir düşman karşısında bir de

fil, yüzhrnlerle ferdin, hayatın hiç 

bir kıymeti yoktur. Hayatımızı bu u

ğurda güle güle feda ederiz. Fakat 

fertlerin hayatı bahasına korunan bu 

toprak ve cemiyetten ferdin de iste

dikleri vardır. Hayatının emniyet al

tında ~iması. .. 

FIKRA: 

Gelen Sesler ! 
"Yuha .. ,, dan, "beleş .. ,, ten başla

yınız da "ulan,, a kadar: insanın ku
laklanna inanmıyacağı geliyor. O 
kadar güzel stadyom çerçevesi için
de, ondan daha güzel, uyanık, dinç 
ı;e canlı Türk gençligi kalabalığı a
rasında bayağı sokak kelimelerinin, 
hatta bu haykırışları ilham eden 
dııyguların ne işi var? Heyecansız 
maç olmıyacağını bilmiyor degiliz. 
Hatta bu heyecan bazan çığırından 

da çıkab,ilir. Havuzda bonmar~e ka
yığı yüzdüriilür gibi futbol oynanmı
yacağını takdir edenlerdeniz. Fakat 
kavga dahi, centilmenin efendiliğine 
ve lugatinin temizliğine halel getir
mez. 

Bahusus bizim oyuncularımız üc
retle toplanma değildirler: Hepsi a
ile yavrulan ve sanat aşıklarıdır. Ve 

biz, bininci defa bir daha söyliyc
lim, sporu beden terbiyesinden faz
la ruh terbiyesi, ahlak terbiyesi irin 

istiyoruz. Sporda yenip yenilmesini 
bilen insanlardır ki umumi hayatta., 

politika ve iş hayatında düriist ol

mağı, bu hayattaki rekabeti şarklı

lık zilletlerinden kurtarmağı, tabii 
daha iyi karşılanıağı oğreneccklcr
dir. Karşısındaki sporcunun ayak 
darbesi maharetini, çelme ile önle
mek iptilası, bi=dc eski siyasi mii.ca
delelcrin mahiyetini de anlatır bır 
§eydir ve bu tarzı teşvık eden sc>s
ler, bize, o miicadclcler zamanmdakı 
yazıları ve sözleri hatırlatır. 

Stadyonı, bizim nazarımızdn Ke
malis~ gençliğin yeni sıhhat, f akaı 
maddı, manevi sıhhatini yuguraıı 
ocaklardır. Biz stadyomlarda Tiirk 
asaletini, oyunda. lıükiimd,., · .. "'• scyır-
de, her 1ıçünde Türk asaletini, kuv-
vet ve asaletini isteriz. _ Fatay 

"ULUS" 
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HiKAYE § -- ----
Hariçte: 

... 
Halkın Deniz ihtiyacı 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

= - ----... ---EL S 1 KM A •• -------- ... 
Kral Kupasını "Beledi~·enin H~zirandan itibaren, 

halka mahsuı. ucuz hamamlar açıtra
cağını biiyük bir memnuniyetle oku
dum. Halk hu hnmamlarda zorla yı
katılacak, temidendirilecektir. Be
lediyenin hu hareketi, cidden takdi
re layıktır. Bu ve!'iile ile benim hatı
rıma bir de şu mesele geldi. Önümüz 
yazdır. Deniz ve açık hava mevsimi 
başlıyacak. istnnbul halkı banyolara 
koşacak. Fakat, maalesef yazın deni
ze girmek çok güc bir mecıeledir. Her 
yerde denize girilmez. Denize gir
mek için uzun yolculuk \'e bir siirü 
de masraf yapmak lazımdır. Herkes 
hunları yapamaz. Belediye. her tara. 
fı su ile ı;:evrilmiş olan İstanbulda 
halka mahsmı ga~·et ucuz deniz ha
hamlan, han~·olar, hattıi plajlar te
sis edemez mi?. Bu hamamlar, ve 
plajlar miimkün olduğu kadar ~ehre 
yakın, nakil vasıtasına hacet hırak
mıyacak yerde olmalı. İstanbulda de
ni7:e giren in ·an pek azdır. Henüz 
hunu bir adet edinmemişiz ... Fakat, 
deniz, giineş ve açık hava bir incıa
nın sağlığı için fok elzemdir. Halkı, 
kahve kö elerinden çıkarıp sıhhi yer 
terde ~ezdirmiye alıştırmalıdır. Be
lediye, ilerde modern, liikıı plajlar, 
oteller, ga7inolar yapabilir. Fakat, 
bir de halkın ihfi;racı için, yukarda 
!'iÖylediğim gibi halk deni:r. hamam
lan yaptırsa çok i;vi olur. Bu gibi te
sisat için fa7'a Jiikcıe liizum olmadı
ğından, hii:vük macıraflar da lazım 
değildir. Gayet ucuz bir tarife ile 
halk buralardan iııtifade etmelidir. 
Tesisat masrafı senelere takcıim edil
mtk suretiyle, hu küçük ücretlerden 
pek ali'ı C'ıkartılahilir .. , 

-- Faik BERCMEN --~ " M. Zoıçenko .. dan Çeviren: 
• 

... -
Preston 
Kazandı 
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931 Kral kupan linali.ti ve 938 kupa galibi Preston 
birinci takım oyuncu/an birarada 

Bilmeceye Dönen Bir Mesele 

Son Güreşlerde 
eden Yenildik ? 

Avrupa güreş şampiyonasından i
yi neticelerle dönemiyen takımımız 
hakkında bugünlerde epey şeyler ya
zılıyor. 

Akşam gazetesinin spor sütununda 
madde madde ileri sürülen mağlUbi
yet sebeplerinin en kuvvetlileri şöy
le sıralanmış: 
Takımın bir buçuk aylık hazırlan

ma vakti kısa imiş. 
Takım seyahate çıkarRen güreşten 

anlamıyan bir eski futbolcüye ema
net edilmiş. 

Takımın gençleştirilmiş olmasında 
antrenörün kabahati yokmuş. 

Esasen. her temsili takım, emek
tar bir takım olurmuş ... 

Biz de akşam refikimizin muharri
rine bu cevaplan verebiliriz: 

Emektar olduğu ve müteaddit tec
rübeler geçirdiği kabul edilen ama
tör bir güreş takımının hazırlık dev
resi için bir buçuk ayın kifayet et
mesi lazımdır. 

Esasen birkaç kereler takıma seçil
miş, yani güreşi bırakmamış olan 
şampiyonların hazırlık devresi bir 
buçuk ayı geçerse mindere çıkacak 
takatte kalıp kalrnıyacaklan pek şüp 
helidir. 

En sıkı ve en sert şartlarla yapılan 
profesyonel mücadele sporlarında 

dahi idman mayası kaçmamış şampi
yonların kırk beş günden fazla çalış
maları fcnnen kabul edilmez. 

"Amatör güreşlerde hakem heyetle
rinin oynadıkları tarafgirane rol
ler,,in Avrupa şampiyonasındaki ta
kımımıza pek tesiri dokunmadığını 

kabul etmek zarureti vardır. Kaldı ki 
hazırlık müddetleri ve başlarındaki 
zevatın teknik kifayetleri tam görü
lerek bundan evvelki şimal turnesi
ne çıkan ayni takımın Finlandiyada 
5 - 2, İsveçte de 6 - ı lik mağlubiyeti 
henüz tazedir. 

Bir takımın tecrübeli ve geçkin gü 
reşçilerden yapılmasını bir avantaj 
olarak kaydeden arkadaşımız müca
dele sporları tekniğinde yeni bir fa
sıl açmış oluyor. Bu nazariye bizde 
makus tesirlerini göstermektedir. 
İhtimal başka yerlerde faydalı olur. 
Takımın Herdeki seyahatinde bu fi
kirde kafileye ithal edilerek Avrupa
ya gönderilirse, belki başkaları isti
fade ederler. 

Zannımıza kalırsa, Avrupa şampi
yonasındaki muvnffakıyetsizliği, sa
bah gazetelerinden birinde çıkan ya
zısının blr tarafında hakikatlere ya
kın bir şekilde s~ y sabık fede
rasyon reisi Bay Ahmet Fcı.gert ... 1. 

muştur. 

Emekli feder"'syon reisi, olimpiyat 
larda bir Avrupa şampiyonasından 

daha kolay muvaffakıyet kazanmak 
ihtimalini ileri sürmüştür. 

Bu noktai nazar, akla da vakıalara 
da daha uygun geliyor. Yalnız, sabık 

federasyon zamanında, munhasıran 
ehliyet ve teknik kabiliyetle 

elde edildiği vaktile ilan olunan Ber
tin muvaffakıyetlcrinin biraz da ta
lihle erişilmiş olduğunu meydana ko
yuyor. Esasen sabık federasyon ta
rafından Berlin dönüşü yapılan ve 
yaptırılan neşriyata göre, güreşteki 
beynelmilel derecemizi tayin ettiği

mizdendir ki, bugünlerde hayret edi-
yoruz. 

Ne ise güç olmasın da geç olsun, 
diye bir söz vardır. Geç olsa da işin 
bu tarafını Ahmet Fetgeri gibi doğru 
yu seven kamil bir insanın biz.zat doğ 
rultmuş olması da bir kazançtır. 

Ancak beynelmilel karşılaşmalar 

iç in açılan ve İngıliz futbolcularının 
senede bir iki defa oynamasına mü
saade edilen Vembley stadı bu yıl da 
kral kupası finali ıçin federasyon em 
rine tahsis edildi. 

Bu hafta oynanan kral kupası ma
çı için bir ay evvelden 93 bin kişi bi
letini almış, maçın yapılacağı günü 
sabırsızlıkla bekliyordu. 

Nihayet beklenen gün geldi ve fi
nalist Preston ile Hodersfild karşılaş 
tılar. 

Maçta, kral ve ailesi efradı bulun
muş ve kral Altıncı Jorj, her iki ta
kımın oyuncularını ayn, ayrı selam
lamış ve oyunculara kupa madalya
sını tevzi ettikten sonra galip takıma 
kupayı bizzat vermiştir. 

Güneşli, fakat ~ok rüzgarlı bir ha
vada yapılan bu maçta iki takım o
yuncuları her final maçında olduğu 
gibi asabiyet içinde oynadıklarından 
maç pek zevkli olmamıştır. Her iki 
takımın da çok kuvvetli olan müda
faası önünde yapılan bütün hücum
lar akim kalmış, bilhassa takımların 
muhacimleri isabetli bir şüt bile ata
mamışlardır. 

Preston, rakibinden daha üstün bir 
oyun oynamış olmasına rağmen iki 
haftaym da sayısız bitmiştir. Final 
müsabakası olduğu için maç temdit 
edilmiş ve temdidin ilk on beş daki
kası dn golsüz geçmiştir. 

İkinci on beş dakika içinde de ma
çın cereyanı hakem Jevel'in bir çar
pışma neticesinde Preston lehine ver 
diği penaltıya kadar bu karşılaşma
nın sayısız ve beraberlikle biteceği 

intıbaını bırakmıştır. 

Penaltıyı çeken sağiç bu karşılaş
manın ilk ve son sayısını yapmıştır. 

Bigada Bisiklet 

Yarışları 

···-······························-........... . 
OKUYUCU 

Mektupları 
............. ............ 

Gürültü çıkaran fabrika 

Beşikt.aota oturan bir okuyucumuz ya
zıyor: 

"Beşlktaştn. köylçinde Altıntaş sokağında 
' 28 numaralı evde oturuyorum. Mahalle -
mizin tam ortn yerinde bir değirmen var. 
Bu değirmen ilk ışc başladığı zaman, beş 
beygir kuvvetinde bir motörle çnlışıyor-

Biga, (TAN) - Bisiklet federasyo- du. Şimdi ise iklyfü yinni beygir kuvve-
tinde birçok motörlerle çalışıyor. Gece de, 

nu tarafıncı-n tertip edilen bisiklet gilndilz de durmuyor. Müthiş sarsıntılar-
yarışlanna bu hafta da devam edil- 1o işliyor. Çok gürültü çıkardığından, bü
miş ve 100 kilometre üzerinde yapı- tün civar halkı, gece gündüz rahats12dır. 

l'Ul ou yarış 3 saat 39 dakikada Bi- Birkaç de.fa k11ymokamlığa müracaat et.. 
ga İdmaııyu ...,.. d M f B' . tik. Bir netice çıkmadı. Bu hususta ne 

~ '"" An usta a ırın- . . 
· B · kl .. b .. d ..., ynpmak lfızım. Hı~ olmazsa. na ........ •'- -

cı, ayramıç u un en nu~~ı:. -n • ..__ ,.,,, ~ ...... --uır ııuzgeç konabilirmiş; 

ci, Türkgücünden Nazmi üçüncü ol- allıkadarların dikkat gözüne koymanızı 
muşlardır. Birinci ile ikinci arasında dilerim . ., 

çok büyük bir fark olmuş ve araların ===============:ıı 

daki mesafe s kilometreye çıkmıştır. Orduda 

T. S. K. lstanbul Böl9esi 
Güreş Aianhğından: 
1 - latanbuı aerbest Greko • Ro· 

aıaOıda ya:ıılı tarihlerde yapılacak· 

men güreı birincilik müsabakaları 

tır. 

2 - 14 ve 15/5/1938 Cumarteıl 

günleri ıerbeat güre9 blrinclllklerl, 
21 ve 22/5/1938 Cumartul ve Pazar 

ı günleri d• Greko • Romen mü1aba· 
kaları yapılacaktır. 

3 - Her güreşçi kendi ııklet ıını
fı dahlllnde gUreıccektlr. Bir gOreı· 
çinin kendi aıkletlnden yukarı ıınıf
ta gUreımealne mUıaade edilmlye
eektlr. 

Lig Maçları 
Başladı 
Ordu, (TAN) - Şehrimiz spor mın 

takası tarafından tertip edilen lig 

maçları bu hafta başlamıştır. İlk oyu 

nu, Ordu Gençleryurdu ile Aktaş klü 

bii arıısında yapılmış ve Gençleryur

du 6 - O galip gelmiştir. 

İkinci oyun, Sporyıldızı ile Fatsa 

arasında yapılacaktı. Fakat Fatsalı

lar gelmediklerinden Sporyıldızı hük 
men galip gelmiştir. 

Kendi memleketinde, takımını bir 
kaç kere çalıştırmış olan bir antrenö 
rün nezareti altında hazırlıklarını bi
tiren güreşçilerin ve yolculukta ema 
net edilecegi insanda güreş tekniği a
ramak akla pek mülayim gelmiyen 
bir şeydir. Eğer her biri onar senelik 
güreşçi olan şampiyonlarımızın va
gonlarda ve vapurda nazari ve ameli 
bilgilerinin bir kat daha artırılacağı 
zannediliyorsa, o başka... Bizce mu
allimlerile hazırlanmış ve ayni mu
allimlerin nezaretinde seyahat eden 
takımın kafile reisinin o spordan an
lamaması daha faydalıdır. Çünkü tek 
nik hususata burnunu sokarak işleri 
karıştırmaz. İşin o kısmını tabiatile 
mütehassıs ve mesul antrenörüne bı
rakır. Vazifesi, munhasıran yolculu
ğun kolaylıklarını rahatlarını temin
den ibaret kalır. 

BINICILERIMIZE AŞKOLSUN ! lstanbul Atletizm 

Bayramı 
Yok, bu itiz:az B Şinasinin Finlan

diyalı antrenörle lisan bahsinde an
laşamıyacağı düşüncesile yapılıyorsa 

ona da verilecek cevap vardır: 

Ayni antrenörle Fince'nin F har
fini bilmiyen eski federasyoncular da 
seyahat etmişlerdir. Fazla olarak o 
günlerden bugüne kadar bizim meş
hur Finlandiyalı antrenörümüzün 
türkçeyi söktüğü de söylenmektedir. 
Şu halde bu seferki seyahatte mera
mını daha iyi anlatmış olması muh
temeldir. 

Güreşten nnlamıyan bir kafile rei
sinin takımın müsabakalar esnasın
daki desteklerinden hakem heyeti ta
raf mı zayıf bırakabileceği hatıra ge
lebilir. Böyle bir eksikliğin bu defa 
m akul sebepler arasında sayılmasına 
maalesef imkan yoktur. Çünkü mağ
IUbiyetlerin haylisi tuşla olmuştur. 

Bu itibarla şayanı hayret bir gönül 
rahatlığı ile ötcdenberi ileri sürülen 

Bir miisııbaka serisi yapmak iizere 
Avrupnya çıkriıış olan binicilerirnizin 
Romada büyiik bir zafer kazandık
larını dünkü gazeteler haber veriyor 
lardı. ·Milletler müsabakasında Al
manları \'e İtnl ·anları da geride bı
rakarak birinci olup biz:rnt l\1ussoli
ninin elinden kendi koyduğu kupayı 
kazanmak cidden büyük bir muvnf-

fakıycttir. Binicite-rimizi bu parlak 
başarılarından dolayı bütün kalbi
mizle tebrik ederiz. 

Bu zaferin muntazam, programlı 

ve disiplinli bir ~alı~manın ve işi ehle 
hırakmanın bir neticec;i olduğunu da 
bizim sivil spor i Jcrimizi idare eden
lere bu vesile ile hatırlatmayı bir 
memleket borcu biliriz. 

Senelerdenberi kolej bayramı mü
sabakaları ismile ve bütün amatörle
re açık olarak yapılmakta iken, üç, 
dört sene evvel <İstanbul atletizm 
bayramı) adını alan atletizm müsaba 
katarını geçen pazar Bebekteki spor 
sahasında görenler her sene saat gibi 
muntazam ve parlak yapılan bu yanş 
lara imrendiler. Her türlü klüp ve 
hırs tesirlerinden uzak olarak ve sırf 
spor zevk ve aşkı ile yapılan bu mü
sabakalara Türkiyede yapılan bütün 
diğer yarışlardnn fazla müsabık işti
rak edişi de gösteriyor ki, sporu yal
nız spor için yapmak ve yaptırmak 
ve ancak bu sporu himaye etmek ge
rektir. 

Her türlü maddi ve manevi vası
talara malik olan federasyonun hiç
bir zaman başaramadığı bu inti7.amı. 
bu şe\'k ve rağbeti yaratanların da 
birkaç amatörden ibaret olduğunu 

söylemek bir kadi.rJinaslıktır. 

Mesela ben, yurttaşlar, bütün 
samimiyetimle inanıyorum 

ki üçyüz sene sonra elsıkarak se
lamlaşmak ortadan kalkacaktır İki 
kişi biribirile karşılaştıkları za
man: 

- Oo! diyecekler, elim elinizin 
içinde olsun!. 

Fakat eğer zaman bir parça mü
nevverliğe doğru temayül ediyorsa 
şöyle birşey söylemeler i ihtimali 
vardır : 

- Yaşasın güneş! 

Amma belki de hiç birsey söy
lenmiyecek. Ycılnız muhakkak o
lan birşey varsa insanlpr biribirlc
rinin ellerine saldırm1yacaklar. Za 
ten doğrusunu isterseniz bu kötü, 
gayri samimi bir adettir. Bunun 
bizim kahramanlıklarla dolu günle 
rimize kadar nasıl olup sokulabil
diğine hüzünle bakmamak kabil de 
ğil. 

Laf aramızda , ben, bu adet yü
zünden hayatımın en korkunç, en 
tehlikeli anını yaşadım. 

Size bu hakikati hikayenin be
nim tarafımdan . yani, eski bir ter
zi ve vatandat muharebesinde <:ar
pışmış, köy fıkaraları sekizinci nü
mune alayının sabık başçavuşu ta
rafından anlatılmasına müsaade 
buyurun. 

"Aklımda kaldığına göre bu iş 
1919 yılında geçtiydi. Ben o zaman 
lar dehşetli bir gençtim, cesurdum; 
ve bütün cephelerde kendi fırtına
lı fikirlerim için dövüşüyordum. 

O sene Narfsk cephesinde bulu-
nuyorduk. Ricat ettik. Yanburgtan 
çok uzak olmıyan bir yerde tutu
nabildik. Alayın karargahı Yan
burgdaydı. 

V e işte hatırlıyorum; hariku
lade bir sabah. Şubatın s~ 

nu .. Hafi! bir hnı..-- uarıar erı
ıneKte .. 

Kumandan komiserlerle beraber 
gezmiye gitti.. Ben kapalı pencere
nin önünde oturuyordum. Düşün
celere dalmışım. Birdenbire şöyle 
bir adamın, - belki de bir köylü - nö
betçi ile çekiştiğini gördüm. Nöbet
çi onu karargahtan içeri sokmak is 
temiyor. ötekisi inat ediyor; kırı
lıp dökülüyor, gayet nazikane şap
kasını çıkarıyor yerlere kadar eği
liyor. Hemen cama vurdum: 

- Bırak!. 

Nöbetçi omuzlarını silkti ve a
damcağızı bıraktı. 

Adam odadan içeri girdi. tlstüba 
şı pek perişandı Boynu kirli bir at 
kı ile sarılmıştı. Nasıl anlatayım, 

halinde bir sefalet vardı. Boyuna e
ğiliyordu, selam veriyordu ve kapı

nın dibine doğru sokuluyordu. 
Öyle bir duruşu vardı, ki yani in 

san bir tuhaf hissediyordu kendini. 

O anda ne düşündüm bilmiyorum; 
herhalde şöyle düşünmüş olacağım: 

İnkıliıp Herliyor, birçok yeni fi
kirler kök salıyor. Müsavat mese
lesi.. filan .. amma efendim, işte kar 
şınızda, bir adam, ki hayatın bu a
kışını berbat etmekle meşgul. Bel
ki daha bunun gibi bazı kahraman 
ca şeyler düşündüm. Bu zavallı a
dama şöyle bir küçük nümunelik 

müsavat dersi vermeyi karar altı
na aldım . 

Ona elimi uzattım ve: 
- Merhaba vatandaş, dedim, o

turunuz. Anlatınız!. 
Boynu atkılı adam fena halde 

korktu. Omuzları titredi. Fakat e
lini bana vermedi. 

B u vaziyet karşısında ne dü-
şündüğümü şimdi hatırla

mıyorum . HerhAlde nazlanıyor di
ye düşünmüş olmalıyım. Bu sefer 
daha kuvvetle, fikirlerimden aldı
ğım ilhamla köylüye saldırdım. 

Gittim, büyük bir merhametle o
nu omuzlarından tuttum ve yavaş
çacık kanapcnin üstüne oturttum. 
Sonra elini aldım, hürmetle sıktım. 
Atkılı adam korkuyla bana baktı, 
ve derin bir nefes aldı. 

- E bnkalım, dedim, ne arzu bu 
yurulııyor? 

- Şu ki, dedi. cephe - Allah gös 
termesin - geriliyor, biz sizinle be 
raber geriye çekilmeliyiz veyahut 
ta burada yerimizde kalmalıyız yi 
ne. Yalnız geriye çekilmekliğimiz 

istenirse o zaman elimize birerı ve 
_ıt ··•"""''l)llJl.L._. . ...... 

ler bizi b tr akmaz. Bizler malUm. 
ya .. Buradaki cüzamlılar .. 

İşin bundan gerisini pek hatırlı
yamıyorum. Yalnız hala aklımda ka 
lan birşey varsa cüzamlının boy
nundaki atkıyı çiiı.;du~ü ve tele
runcu ıle nöbetçiye y~ralarını gös
terdiğidir ... 

Uzun zaman iskemlede oturakal
dım ve korkuyla elime baktım. 

Sonra sokağa <;ıktım ve porsumuş 
karla avuçlarımı uğuşturdum. 

Daha sonra sıhhiye çadırına git
tim ve bouğ bir sesle doktordan i
laç istedim ... Akşam üstü çay içer
ken doktorla uzun uzadıya cüzam 

hastalığından konuştuk. Ve bu has 
talığın çabuk geçip geçmediğini öğ 
rendim. 

Meğerse hastalık gayet sari imiş. 
Bundan başka yaralar birdenbire 
meydana çıkmazını~.. İki sene, üç 
sene, hatta beş sene sonra bile ken 
dini gösterdiği olurmuş ... 

Birkaç seneler içinde ne zaman 
bu hikayeyi hatırlasam birdenbire 
içime sıkıntı basar ve elime bakar 
dım. Şimdi artık zaman geçti. E

lim temizdir. 
İnsanın kendi yakınlarına bile el 

uzatması kötü şeymiş ... 

MAKRENIS KôYU MEKTEBi: 

• b 111t1' Makrenis köyü halkı kendi aralarında topladıkları para ıle u 
tep binasını yaptırmışlardır. 
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Şu Gorlp Dünya : KAZALARA KARŞI : 

Burun için . -~-. ~ 

Bir 
Bugünkü Hindistan : 

Milyon 
Tazminat 

Geçenlerde Peşte mahkemesi, ak
tris Elza Maroş'un burnile meşgul 
olmuştur. Çünkü aktris, bir gün o
tomobille gezmeye çıkmış olduğu 

fabrikatör Geza Astaloş'u mahke • 
meye vermiştir. Gezmetke iken fab
rikatör, otomobilini çok süratle sür
düğü için vukua gelen bir kazada 
aktrisin burnu körlenmiştir. Bu 
sebeple Elza, fabrikatörden bir 
milyon frank tazminat istemiştir. 

Hint Dünyasının 
Meşhur Simaları 

Şurası gariptir ki, hasarata uğra
yan burun, aktrisin asıl kendi tabü 
burnu değilmiş. Doğuşunda çok çir
kin olan aktrisin burnuna ameliyat 
yapılmış, böylelikle sunileşen burun 
sonradan güzelleşmiştir. 

,.._. 
Belediyenin sıhhi imdat otomobili Maslakta sık sık görüniir. 

c amia'daki konferanslarıma 
riyaset edenlerin dördü 

rnüslüman, dördü Hindu idi. Bun 
ların bazısını yakından tanımak 
fırsatını bulduğum için kısaca por 
trelerini çizeceğim. Bunlar arasın
da Mahatma Gandi ile Dr. Ensa
riden, Hinduizm · ve İslam mevzu 

' unda uzunca bahsedeceğim için 
onlan hariçte bırakıyorum. Sera
cino N aydonun portresini de ka
dınlardan bahseden sütunlarda çiz 
dim. 

Hindu dünyası büyük simalarla 
doludur. Sırf siyasiyat bakımın
dan değil, fikir, ilim, sanat ve iç
timai kalkınmalarda bunlar bir as 
ra yakındır fedakarlıkla, kabili
yetle ve "metot" dahilinde çalışı
yor. Burada takdim edilecek si
rnaların biri siyasi, biri fikir a
damıdır. İkisi de muayyen cere
yanların bariz birer nümunesidir. 

Dr. Bagvan Das'ın evvela kelime 
ile resmini yapmıya çalışacağım. 

Uzun boylu, çok zayıf, saçlan ve 
sakalı uzun, tepeden tırnağa ka
dar beyaz giyer, Esvabının her 
parçası Hindistanın yaptığı malla
rın en güzelinden, hatta en kıymet 
lisinden seçilmiştir. Gözleri bütün 
liindu (mystic} leri gibi sizin gör 
rnediğiniz bir yere bakar. Dalgın gö 
rünür, iyi konuşur, onu Hindista 
rıın başka (mistyc) lerinden ayı

ran şey zarafeti. temizliğidir. Çün 
kü Hintli mistik, ister müslüman, 
ister Hindu olsun. ekseri çıplaktır, 
\\r kunm-hattA vücutlarına kül ve 
ramur sıvarlar 

D oktor Baı?Van Das Amerika 
da ve İngilterede eserle

rile tanınmış bir filozoftur. Sans
grit lisanında eski Hindu eserle
rini nasıl baştan başa bilirse Mes
neviyi ve Kuranı da öyle bilir. 
Bundan başka Uzak Şark ve Av
rupa felsefesini, edebiyatını için
den bilen bir adamdır. 

. <Syncretism) yani terkip, Hindu 
ıihniyetinin en bariz hususiyeti
dir. Bunu Bagvan Das ta kuvvetle 
hissedersiniz. Ve bu adamın eser
lerini, şahsiyetini tetkik ve tahlil e
derseniz muayyen bir Hindu gru
ı>~nun başlıca iki emeli ile yüz
Yuıe gelirsiniz: 

1 - Hindistanın vahdeti. Bunu 
;. dinlerin birliğinde arar. Ve bu 
ıkrini (Essential Unity y Religu
r~,, . 
d ısınindeki kitabında teşrih e-
b~~· İslaıniyet ile Hinduizm biri
h lri~den çok başka hatta şekil iti
L •rıyle biribirine zıt şeylerdir Fa 
llat B .. 
~· agvan Das burada şekilden 
~yi •de fikir arkasından gitmiştir. 
.q ndu· ,. 
ki ızrn ın başlıca eserleri içinde 
·ı. esas fikirlerin eşini Kuranda 
·~~n ' ' rrı ev de bulmuş, bunlan topla-

ıştır B k" ve S · u ıtapta Farisi, Arapça 
rt . antsrit lisanında böyle biribi
nın ay . b' 

rıu nı ırçck parçalar görü-r. 

li~cU İkinci mühim eserinde yeni 
l'rıe~ ~tanı ne esas üzerine bina et

gı ıstedillrin" • h 
l'lı.ırı .d 6 ı ıza eder. Yani o-
tabı ı eolojislni teınsil eder. Bu ki 

rı adı "A · 
Socı ncıent Versus Modern 

•lisın (2) d" Yat· . " ır. Bagvan Das Sos-
~ ısttır. Fakat nev'i kendine ve 

!l\aiI ettiğ' · dır. B ı Hıntlilere münhasır-
u eser Hi d f~ind . n u cemiyet ve felse 

llrrıı. ebkı ~syalist esas ve şekilleri 
:t Ugunk" 

teielt•-··l u muasır esaslar ve 
l\U lerle · k 

Bagv mu ayese etmiştir. 
~ildir aOn Das hareket adamı de-
d · na 

er•• isın· d uınuıni manasile "li-
ha ,.. __ 11 e verileınez. Fakat da-
d - .. ve dediX.' . 

a teınsıı t 61rn gıbi Hindistan-

~ıy:ı t!!~~~ayYen ve esaslı 
( 1) ,..~· Beni en çok a

l>inte · 
(2) l:aki ;1" t-sa& birliği. 

e Yeni sosyalizm. 

t' ~"""' 6'1".cır4 

~ Yazan: ~ 
:Halide Edip~ 
-"-".cır .cır,,,.,_,,#'\.# ~.l'.l'v"~ 

Bugünkü Hinclistanın temelini 
Garpten gelen ideolojilere 

göre kurmak istiyen 
Bullabhai De.ay 

mez, fakat itirazlarını terbiye da
hilinde yapar. 

Bu itidal ve sadelik kıyafetinde 
de görünür. Beyaz örtülere sarıl
mış, ayağı çıplak, sandal giyen Hin 
du ekseriyettedir, ve onu derhal 
kuvvetli, hatta müfrit Natouralist 
olarak tasnif edersiniz. Arada arka 
sında Avrupa usulü esvabı olan 
gördüğünüz Hinduyu size Avrupa 
nm müfrit mukallidi diye göste
rirler. Bullabhai Desay başına Gan 
di beresi giyer, arkasında önü sıkı 
ilikli bir setre, ayağında sıkı po
turlar vardır. Bu orta sınıf Hindu 
nun kıyafetidir. Bulabhai Desay ne 
modaya, ne de cereyana kendini 
kaptırır. O memleketinin medeni 
fakat daimi olan gösterişsiz ev
ladıdır. 

B u gösterişi sevemiyen insa-

* Drahoma yerine piyango bileti 
Pariste bir amele, evlenirken ka

rısından drahoma olarak bir piyan
go bileti almıştır. Evlendikten bir 
hafta sonra piyango çekilmiş ve iki 
evli ameleye en büyük ikramiye o
lan 4 milyon frank isabet etmiştir. 

Böylelikle zengin olan bu adam, bir 
amele olarak çalışmakta olduğu mat 
baayı patronundan satın almıştır. 

Bizde $oför Nasll 
Yetişir ve Nasll 

imtihandan Geçer? 
J 

~"''"' ,..... YAZAN : ,....,._,,,. '""' ,..,,__, ~ 

: Şoför, Avukat Kenan Oner : 
~"""~""'"'"~...,,.cır""""""''-"'""'""~""""""'~ 

nın yüzü de pek hatırınız
da kalacak bir şekilde değildir. 
Bariz olan bir tek azası yoktur. 
Beyaz kirpikleri arasındaki göz
lerin mülayim ve dost nazarları 
vardır. Tavrı ne fazla mahcup, ne 
de çalımlıdır. Ve en ziyade sesi A
nadoluluyu hatırlatır. Anadolulu 
nun sesi nasıldır? Kalın ve kulağa 
hoş gelen değişmiyen bir 8hengi 
vardır, perdesi değişmez, yükselip 
alçalmaz. Daim yavaş konuşur. 

Sözlerinde ve fikirlerindeki ölçü 
sesinde en çok hakimdir. Bu, için
de hiçbir kuvvetin yenemiyeceği 

hürriyeti taşıyan insanların sesi! 
Hulasa Bullabhai dinlerken gö
zümü kapar ve muhayyelemi kul
lanırsam Kırşehir, Akşehir, Anka
ra vesair herhangi Anadolu şehrin 
de tahsil görmüş, görmüş geçir
miş, bilgisi kitaptan ziyade tecrü 
be ve ölçüsüne dayanan bir Ana 
dolulu ile konuştuğuma inana
bilirdim. Diyebilirim ki bizim A
nadolu ortasınıf örneği bir genci 
Oksford'da okutur yerli harsına 
Anglo - Sakson harsini ilave eder
seniz aşağı yukan BuUabhai Desa 
ya benziycn bir örnek hasıl olur. 
Bu adam ruh iklimime o kadar ya 
kın idi ki Hint Parlamentosuna 
sırf onu dinlemek için gittim. 

lak adar eden nôktan ccsinekli Bak L 
kal;, daki "Vehbi Efendi,, örneğine 11 r~~~!i!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!iiii!~!!!i!!!!!!!!!!!!!!iıii~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiiiii!!i!iiiiiiiiiiii!ii!!!!!!iif 

B izde şoförlerin yetişme ve 
icazet alma merasimi de 

bir alemdir. Vakıa bu sanati öğ
retmek için bir okul ve okulun 
çift direksiyonlu bir de otomobili 
vardır. Orada iyi kôtü biraz ma
kine, biraz da tatbikat gösterilir. 
Lakin şoförlük buradan şahadet

name almakla meşrut olmadığı i
çin burada senede on kişi okuma
sına mukabil yüz kişi imtihana 
girer. Bunların çoğu ~a otomo
bil kullanmaktan ziyade adam ez
mekle kudret ve maharet sahibi 
şoför taslaklarından sanat öğre
nen tehlike membalandır. Bu üs
tadlar şakirdi irfanını bir an ev
vel imtihandan muvaffak çıkara
rak mevcut ücreti derhal almak
tan başka birşey düşünmezler. 

Hocaların da çırakların da yegane 
iftihar ettikleri şey mümkün oldu 
ğu kadar i§i çabuk ;bitirmektir. 

Bir çarşamba glinü hocanız is
tiare ettiğiniz otomobil içinde sizi 
Hürriyetiedebiye tepesindeki ber
bad sahaya götürür. Asabınız na
zarı imtihandan muvaffakıyetle 

çıkmasına rağmen yine sizi ezen 
kalabalık bir şoför ve seyirci ka
filesi arasında geçer, tecrübe ye
rine girersiniz. Otomobilin dört kö 
şesin~ biraz fasıla ile dört sınk di 
kerek çık emri verilir. Burat!lan 
kurtulayım derken sırıklardan bi 
ri yere düştü mü gayenize vusul 
mtimeyyizlerin atıfetine bağlıdır. 

Ya bu tecri.ıbeyi tekrara müsaade 
edilir, yahut imtihanınızın yeni
den icrası başka güne talik olunur. 
Siz muvaffakıyctsizlikten hasıl o
lan hicabın, hocanız da ücrete is
tihkakı teehhüründen mütevellit 
mahrumiyetin tekiri altında kıpkır 
mızı kesilip derhal sahadan çeki
lir, huzün ve .astırap içinde avdet 
edersiniz. 

~ benzenıesidir. ~it wtıan-
nın verdiği renk ve hususiyete M •• ı d k• 
rağmen galiba insanların arasında uze er e 1 
tedavül eden bazı fikir ve imanla 

Sah eserler 
' nn mahiyeti hiç coğrafi değil. Bag 

van Dasın bizim "mistik., lerden 
bir tek başkalığı var: O daha ter
kibi, daha tahlili, daha iman ve dil 
şüncesine bugünkü ihtiyaçlara gö
re şekil vermeyi bilmiştir. 

Dr. Bagvan Das Benares mebu
sudur. 

B ullabhai Desay Bagvan Das 
tan daha muasır bir sima

dır. Çünkü o bugünkü Hindista
nın temelini daha Garpten gelen 
ideolojilere göre kurmak ister. 

Bullabhai Desay 1935 te kongre 
partisinin reisi idi. Siyasete yeni 
atılmıştı. D;ıha evvel Bombay şeh 
rinin en parlak ve en çok para 
kazanan davavekili idi. Bu yenili
ğe ve Hindular arasında riyasete 
gelebilecek kabiliyette adamların 
sayısına nazaran bu intihap onun 
ne kadar emniyet ve şöhret kazan 
mış olduğunu isbat ediyordu. Fa
kat biraz da Bullabhai Desayın 
temsil ettiği akidenin 1935 te ha
kim olmasının tesiri olmuştu. O 
sene Hindistanda Liberal ve Ka
nuni bir hava esiyordu. Beni ala
kadar eden ilk şey onun isminin 
arkasındaki (Bay) sadası oldu. Bir 
gün sofrada sordum: 
"- İsminizin manası nedir?" 
"- Kalan çocuk. Anam babam 

benden evvelki evlatlarını hep 
kaybetmişler. onun için uzun ö
mürlü olsun diye bana bu ismi ver 
mişler." 

••- O halde", dedim, "sizin adı
nız Durmuş. Biz de Anadoluda ço
cuğu yaşamıyan ana baba oğulla
nna "Durmuş" ismini koyarız." 

Aramızda onun adı "Durmuş" 

kaldı. Fakat bana Anadoluyu hatır 
latan ve özleten onun sade sesi de 
ğildi. Tavrı, düsüncesi, sesi ve bü 
tün bunların fevkinde herşeyde 
gösterdiği ölçü. Konuşurken her 
zaman mühim olan şeyi mühim ol 
mıyandan derhal ayırır, fikirlerini 
vakaya, müsbet hadiselere istinat 
ettirir, cesaretle ve açık bir ifade 
ile meramını anlatır. gayet az ko 
nusur. Kimseye dalkavukluk et-

(8) 

Bugiin de Tiirk \'e islim Eserleri Müzesinin iiçiincii salonunda teşhir 
edilen bir gümüş şamdan resmini koyuyoruz. Bu eser eski Türk tipinde 
değildir. Avrupa sanatkirlariyle temaslar başladığı ve Garp üshibundan 
memleketmiz müteessir olduğu zamanda yine İstanbulda ve Türkler ta
rafından yapılmış kıymetli bir parçadır. Yapılış tarzında Garp kokusu 
duyulmakla beraber, yine kendi sanatkarlarımızın bu yolda da meharet 

_gösterdiklerine bir örnek olabilecek bir sanat bediasıdır. therinde 
kalemle işlenmiş ~ok ince nakışlar vardır. l..ileli, A~·azma ve Nuruo:o;mı 
niye umilerinin mimari tarrında nasıl ki bir yenilik başlamışsa bu &ibi 
eserlerde bunun tesiri görillmOşttlr. 

Verilen derse gelince: Bir dağ 
başına - ekseriya Hiırriyeti ebedi
ye tepesine - gidilir. Makine usta, 
volan çırak elir,de birkaç saat do
laştıktan sonra yerler değiştirile
rek o muazzam kuvvet ve kudret 
li makine de talebeye teslim olu
nur. Birkaç gün de ileri geri gi
dip gelme, hırıltısız vites değiş

tirme melekelerinin husulüne ça
lışılır. Sonra buna motör, şuna şa
si, buna da karoseri dedikleri söy 
lenerek, motörün belli başlı aksa
mının isimleri bir kağıda yazılıp 
ke,ndine verilerek makine ilmi de 
kemale getirilir ve nihayet geçil
mesi caiz olmıyan yollar, tevakku 
fu icap ettiren mecburiyetler, bey 
nelmilel işaretler talim olunur. Bu 
da bitti mi artık talebe hocasının 
seviyei ilmiyesine fırlamış. şoför
lük ehliyetnamesini almak salahi 
yeti kazanılmış olur. 

D erha~ .tanıdı~ bir otomobil 
sahıbıne muracaatla kendi 

otomobilinde çalışmak müsaadesi 
verildiğine dair pullu bir ruhsat-

' name alınarak şoförlük imtihanı
na girmek talebini fahr ile taşıyan 
bir istida ile beraber Emniyet Al
tıncı Şube Müdürlüğüne verilir. 
Namzed muayenei sıhhiyeden geç 
mek üzere heyeti tıbbiyeye sev
kedilir. Orada amatör de olsanız 
hazan soyularak sari bir hastalık o 
lup olmadığı, kulağının işitip işit
mediği, gözünün görüp görmediği 

muayeneden geçirilir. Ayak maf
sallarına bir iki çekiç indirildik
ten, kalp ve ciğeri de dinlendik-

ten sonra asabiye mütehassısının 
nezdine sevkolunur. Orada da asa 
bınızın mukavemeti tecrübe edil
mek bahanesile yersiz ve lüzum
suz suclllerle hırpalandıktan son
ra tekrar altıncı subeye gelerek 
makine ve seyrüsefer talimatna
mesinden imtih&n edilmek için bir 
gün alırsınız. 

O gün sizi heyeti ilmiye mü
vacehesine sokarlar, yukarıda say 
dığım marifetlerden birkaçını so
rarlar, taksi şoförü olacak iseniz 
biraz daha sıkıştırıldıktan sonra 
ameli imtihan için de bir gün alır 
smız. 

y erinize başka biri alınır. O 
bu meşum sırıkları devir

meden çıkabilirse halk kendisini 
alkışlar, mümeyyizlerden biri nam 
zedin yanına atlıyarak cukur ve 
inişlerde - semahatine göre - bir 
kaç yüz adım dolaştırırken dikka 
tini vites değiştirme kabiliyetini 
tetkike hasreder. Bunu yaparken 
gıcırtı ve hırıltı çıkarmıyanlar üs 
tad sayılır. Bu da bittikten sonra 
soldan veya sağdan geri kuman
dası verilir, yirmi otuz adım kadar 
da geri gitmek tecrübesi yapılır. 
Bunları da yapabilen çırak direk
siyon imtihanı denilen bu silsilei 
tecarübü bitirmiş. artık şoför ol
mak hakkını kazanmış olur. 

Gariptir ki bu imtihandan mu
vaffakıyetle sıyrıla bilen herkes 
kendinin hcrşeyi öğrenmis olduğu 
na samimi ruhile kanidir. İmtihan
dan kurtulur kurtulmaz ilk işi köp 
rüye kadar indikt"n sonra gayesi 
ne vusul için o güne kadar gıpta 
ettiği şofôr arkadaşları gibi Bev
oglu caddesinden gecmek ve hal
ka kendisini göstermektir. 

Derhal hocasını bir yere silker. 
tek başına Tarlabaşına dalarak Ga 

lata yolunu tutar. Domuz sokağın
dan iner, orada bakemali azamet 
işaret memurunun müsaadesini 
bekl?r, atşı alayişini dindirememiş 
se hır de köprüden geçerek Sirke 
ci tarikile döner. Bu sefer Kara
köypalastan yukan çıkmıya başh
yarak Galatasaraya gelir, dönece-

ğ.ine ~endi de emin olaınadığı i
çın Tunel tarafına geçemiyerek 0 
radaki memurların da mtisaadesfni 
alıp Caddeij{ebirc çıktıgı zaman 
• maharetin oküsi.ınu siırat sand _ ""' .. . ı 
gı ıçın - derhal halkın ortasına a-
tıl~rak doludizgin soluğu evde al
dıgı zaman gayC' hasıl olmuş her
şey bitmiştir. Fakat otomob"ld . . ı en 
ıner ınmez karoseri, çamurluk ve 
tekerlek başlıklarının yam . rıyum-
ru bır hale geldiğini farkcdcr b 
netice bütün vuzuhile başı ' u 
1 na ge-
ccek kaza ve belaları k"'nd ' . " ısıı:ıc 
anlatırken o carptığı tram 

. . vay di-
reklcrının oraya konmasınd k an, ar 

(Devamı 10 uncuda) 
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SAFRANBOLUD..b~ : 

4 Yıl içinde 
Elektir:k 
Bitmiş Olacak 
Safranbolu, (TAN) - Kasabamız 

elektriğe ancak dört sene sonra ka
vuşabilecektir. Belediye meclisi, beş 
senelik imar ve mesai programını ko 
nuşurken elektrik işini de tetkik ve 
karara rapteylemiştir. 

Elektrik tesisatı için 938 bütçesine 
2500, 939 bütçesine 350, 940 bütçesi
ne 5000, 941 bütı;esine 7000, 1942 
bütçesine de 7000 lira konulacak, ya
ni bu hususta ceman yekun 25 bin 
lira sarfedilecektir. 

Muhtarlar Kursu Devam 
Ediyor 

Safranbolu, (TAN) - Muayyen 
günlerde muntazaman gelen köy 

muhtarları, kursa devam etmekte ve 

her toplantı sonunda yurtlarına taze 
bilgiler ve irşat malzemesile dön

mektedirler. Kurstan şimdiye kadar 

alınan neticeler, alakadarları mem
nun etmiştir. 

iki Saatte 200 Lira 
Safranbolu: (TAN) - Kırşehir fe

laketzedeleri için bugün iki saat zar
fında esnaflar Kızılay veznesine 200 

lira teberrü etmişlerdir. Teberrü de
vam etmektedir. 

BURHANİYE DE: 

Mahkumlar da Para Verdi 
Burhaniye, (TAN) - Kırşehir fe

laketzedeleri için Burhaniye Kızılay 
kurumu faaliyete geçmiştir. Şehirde 
ve köylerde bu iş için çalışılıyor. İki 
gün içinde 250 lira toplanmış, bu a
rada ceza evindeki mahkumlar da 
940 kuruş vermişlerdir. 

ANTALYADA TUTULAN VFVRVKÇULER: 

~/ 

·. / l 
... 

Ufüriikçü Galip, l\lchmet ve Bekir 

Üç Ahlaksız Üfürükçü Yakalandı 

Üfürükçülükle Masum 
Kızları Kandırıyormuş 
Antalya, (TAN) - Üç üfürükçü 

tutulmuştur. Bunlardan en ziyade şa 
yanı dikkat olanı, Cerci hoca namını 
taşıyan 52 yaşlarında Hacı Eyüp oğ
lu Mehmettir. 
Beyşehrinin Fasılalar köyünde 

1251 de doğmuş, Konyada büyümüş, 
ve oldukça yüksek medrese tahsili 
gormüş, Ak sakallı, güçlü, kuvvetli 
olan bu adam, üfürükçülüğü, ırz düş
manlığına bir alet olarak kullanmış
tır. Manavgat kazasının Taşağıl köy
lerinde dolaşır, masum kızlan ve ka 
dınlan kandırıp kirletirken yakalan
mıştır. 

Yeni Cerci hoca, çocuğu olmıyan 
kadınlan doğurtacağını, kan - koca 
arasında mÔhabbeti artıracağını, ya
hut bunları biribirinden derhal soğu
tup ayıracağını, körlerin gözünü aça
cağını, sakatları iyileştireceğini iddia 
ediyor ve bütün bunları, istiyen ka
dının vücutlerine bir şeyler yazmak
la veya perilerle temin edeceğini söy 
lüyormuş. 

Cerci Mehmet Hocanın yaptığı iş
lerden biri de "Yedi kat gök ve yer
deki cinleri, perileri çağırmak, on
lara gfiya istediğini yaptırmaktır. 
Bunun için kızlan ve kadınlan ka
ranlık bir yere topluyor, ortaya bir 
leğen su koyuyor, sonra şöyle diyor
muş: 

- Katiyen ses çıkarmayınız. Ben 
okuyup üfliyeceğim. Cinler ve peri
ler gelecek, bunlar içinizden hangi
nizi yerinizden kaldırırsa onun mu
radı olacak demektir. 

Yeriniz değiştirilirse, hiç sesinizi 
çıkarmayınız. Yoksa mahvolursunuz. 

Bundan sonra lambayı söndürü
yor, okuyup üflüyor, cebindeki lastik 
bebeklere tuhaf sesler çıkartıyor ve 
evvelden gözüne kestirdiği kadını ko 
!undan tutup kaldırarak bir köşeye 
sürüklüyormuş. 

KÜTA HYADA 

-----.,.. 
KIY AFET BALOSU 

Cerci Mehmet hocanın, dört ma
sum ve genç kızın bikrini izale ettiği 
Havva isminde 17 yaşında masum bir 
kızı dş almak vadile kandırdığı, Hav
vanın bu hususta resmi ifade verin
ce köyüne döndükten sonra Menen
jitten öldüğü anlaşılmıştır. Maama
fih bu ölüm de şüpheli görüldüğün
den tahkikat yapılmaktadır. 

Kütııhyadn ynpılan kıyafet balosu, 23 nisanm en iyi eğlencelerinden 
biri olmuştur. Resimde baloya iştirak edenlerden bir grup görüliiyor. 

- Ya baban nerede?. 

Cerci Hoca, mevkufen muhakeme 
edilmek üzere ağır ceza mahkeme
sine getirilmiştir. Tahkikat, hocanın 
birkaç defa evlenmiş olduğunu, ha-

l len memleketinde mevcut dört te ni
kahlı karısı olduğunu, üfürükçülük-

1 

ten evvelce de mahkum olarak hap
sedildiğini, maliyeye 60 lira kadar 

1 
borçlu olduğunu, bir taraftan da köy 
lülere faizle para verdiğini meydana 
çıkarmıştır. 

Diğer iki üf inükçü 
Diğer iki üfürükçüye gelince, bun

lar Ayınlı olup Antalyada oturan 
1281 doğumlu Mehmet oğlu şeyh Ga
lip ve aslen Mekkeli olup Yükseka
lan mahallesinde oturan Mehmet oğ-

GON DOCMUŞ: 

Kaza Merkezi 
Olan Şehirde 
Yeni inşaat 
Gündoğmuş, (TAN) - 17 aylık ka

za merkezi olan kasabamızda bu kısa 
müddet içinde asri bir ilk okul, bir 
mahfel, bir adliye binası ve hükumet 
konağı, birkaç da dükkan yapılmış
tır . 

Önümüzdeki hazirandan sonra ka
zamıza doktor geleceği, askerlik şu
besi yapılacağı ve telgraf muhabere
sine başlanılacağı kuvvetle ümit o
lunmaktadır. 

Gündoğmuşta inşaatın çoğaldığı 

görülüyor. Yıkılan eski caminin yeri
ne yenisi yapılmaktadır. Yakında ge 
niş yolların açılmasına başlanılacak 

tır. 

Uray başkanı Nuri, kasabanın te
mizliğine büyük ehemmiyet vermek 
tedir. 

KÜTAHYADA~ 

Kıyafet Balosu 
Güzel Oldu 

Kütahya, (TAN) - Çocuk haftası 
güzel geçmiştir. Halkevinde verilen 
kıyafet balosu sabaha kadar devam 
etmiş, yüzlerce çeşit kıyafet herke-
sin alakasını davet eylemiştir. Balo, 
öksüz çocuklar için mühim miktarda 
hasılat temin etmiştir. 
Arpa Zerlyatına Baılandı 

Kütahya, (TAN) - Son zamanlar
da havaların mütemadiyen yağmur
lu gitmesi, buğday mahsulünün pek 

Güzelliğin ve 
imtihanını 

sıhhatin 

dişler 

en büyük 
• • 

geçırır 

inci gibi 

Parlak, 

Temiz, 

Güzel, 

Sağlam, 

Munt azam, 

Bembeyaz 

Dişler ! 

Güzelliğin 

Aynasıdır 

~i parlak neticeyi • SIZ de 

-

RADYOLiN 
kullanarak temin edebilirsiniz 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

muntazamen RADYOLIN kullanınız 
mük~mel yet~~eği kanaatini ver- ~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

miştir. Buna mukabil, arpa zeriyatı 
g~ikmi~~B~~~~~ri~mbirl-----------------------------
bahar havası başladığından herkes 

tarlasına koşmuş ve arpa ekmiye baş ı Deniz Levazım Satına lma Komisyonu ilan ları 

lam ıştır. lıll••••••••llllıl••••••••••••••••••-
ULUBURLUDA : 

Zehirli Gaz Dersleri 
Uluburlu, (TAN) - Binbaşı Ka

mil Altınay, okuma salonunda topla
nan halka, zehirli gazlardan korun
ma çarelerini anlatmaktadır. 

SltRTIE: 

Bir Yol Yapıldı 
S iirt, (TAN) - Cümhuriyet okulu 

na giden ve kışın çamurdan geçilmez 
bir hal alan yol, mükellef ameleler
den de istüade edilerek vilayetçe ta
mir ettirilmiş ve güzel bir şose ha
line getirilmiştir. 

lu 1285 doğumlu şeyh Bekirdir. 
Galip, iki ay 10 gün hapse ve 41 

lira para cezasına, Bekir de iki ay 
yirmi bir gün hapse ve 55 lira para 
cezasına mahkum olmuşlardır. 

ı - Tahmin edilen bedeli 14850 lira olan 5500 metre elbiselik ku
mnş 10 Mayıs 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 11.5 da kapalı zar! 
usuliyle a1ınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1113 lira 75 kuruş olup şartnamesi parası:ı 

olarak komisyondan hcrgün alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek

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

mukabilinde vermeleri. (2317) 

Açık Eksiltme ilanı. 
Haydarpaıa Lisesi Satınalma Kurumundan: 
Haydarpaşa Lisesi Pansiyonunun Mayıs 1938 gayesine kadar ihtiyacı 

olan 12,500 kilo birinci nevi ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 16 Mayıs 1938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Kültür Di· 

rektörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Ko
misyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1250 Lira. ilk teminat 94 liradır. 
İstekliler Şartnameyi okulda görebilirler. 
Taliplerin cari sene Ticaret Odası vesikasiyle birlikte belli gün ve saat

te Komisyona gelmeleri. (2458) -
- Annemin intikamını almak, asileri cezalandır-

mak için cepheye gitti. 
Onları cezaland:.rmak için!.. Çocuğun nazarında 

babası başından ayağa kadar bir kuvvetti, bir kud
retti. Onların cezasını ancak babası verebilirdi. Onun 
gayzı katillerin üzerine tarlaları kavuran kasırga gi 
bi. suları savuran tayfun gibi inecekti. Teessürüm
den, çocuğa söyliycmedim. 

80 
dar kolaylaştırıyor. 

Fakat arkadaşımın bu ameli şakasında beni ko
lay kolay mağlup etmesine müsaade etmiyecektim. 
Kafatasım aldım. Benim fosforlu kibritle bunu par 
laymcaya kadar uğuşturdum, bir gece evvel arkada 
şımın yattığı yandaki odaya götürdüm. Kafatasını 

yastığın üzerine, yüzünden iki parmak öteye koy
dum. Karanlıkta tavana bir el silah sıktım. 

- Senin baban, bizim kahramanlarımız arasında 
yaşıyacak, yarın bizim zafer ve şerefimizi paylaşa

cak. Fakat ya ölürse!.. O zaman düşündüm: 
- O zaman sen hepimizin, herkesin çocuğu ola

caksın. Babanın gayzı nasıl düşmanların üzerine bir 
kasırga gibi, bir tayfun gibi inecekse, bizim şef ekati 
miz de senin üstünde toplanacak, bütün yolları se
nin ayağına getireceğiz. Bu dövüşen üç milyon göz
lerini sana verecek, sen bu gözlerle göreceksin yav
rum. Çocuğu yerinde bıraktım. Ve arkadaşımla ileri 
dik. Belki yarım saat konuşmadık. Boğuluyor gibiy
dik. Eğer konuşsaydık, bu konuşma ancak ikimizin 
de vicdanına ayni şekilde akseden bir azap ve istı
rabın ifadesi olacaktı. . ~ 
Akşam saat dokuzda Montoroya döndük. Bizim şu 

be arkadaşlarını meydanlıkta eski bir evde bulduk. 
Ev eski olmasına rağmen tıkabasa, karmakarışık.çok 

kötü bir zevkle döşenmişti. On dördüncü asra ait bir 
kafatasından tutunuz da, Filipin yelpazelerine ka
dar bir antikaC'l dükkanında bulunabilecek herşcy 
içinde vardı. Aşağı kattaki odalara, cephelerden gel
me muhacirler yerleştirilmişti. Yüzleri sararmış ço
cuklar, analar, perişan bir haldeydiler. Derin bir he
yecanla sarsılmaksızın yanlarından geçemedim. Kal 
bimden değil, yerden gelen zehirli bir nefret, bütün 
vücudümü geçerek boğazıma çıktı. Nefretim, ve ke
derim toprağın karanlık derinliklerinden geliyordu. 
Bu hisleri kaç defadır ki duyuyordum!. · 

Seyyar kütüphanelerden birini Montoroda Elcar
pioda bıraktık. Bütün bu seyahatler i düşmanın, tay-

-28-
yare hücumlarına karşı müdafaa siperi olarak yapı
lan bir kaleyi tahribe çalıştıkları zamanlarda yap
tık. Ertesi akşam Montoroda çıkan Elsosialista'nın 
muhabiri, umumi harbiye kumandanile beraber ça
lışan, mıntaka siyasi komiserini görmekliğimi söyle
di. Bu komiser sonralan Madridin müdafaasını üze
rine alan General Miaja idi. Komiserle bir saat ko
nuştuktan sonra yanından çok ümitsiz ayrıldım.Gene 

ral Cümhuriyet fırkasına mensuptu ve Seville'de va
lilik etmişti. O, umumi vaziyet hakkında pek bed
bindi. Ben ki Villafrance'tan geliyordum, diğer cep
helerdeki çarpışmaları görmüştiim, onun bedbinU
ğinin sebebini anlıyamıyordum. Sonradan anladım 
ki, komiserin bütün endişesi Anarşistlere karşı idi, 
eski bir vali olmak, bunlarla çarpışmış olmak, sıfati
le bunların bir gün müşterek cephe birliğini bozacak 
Jarından korkuyordu. Fakat bu korkusu onu vazife
sinden alıkoymuyordu. 

Fakat tabur merkezini, komiserden başka kimse 
ile konuşmadan meyus bir halde terkettim. Bedbin
liğe düşmenin bütül'\ enerjimi sarsacak bir felaket 
olacağını anlamıştım. Bu muhaverede sarsılmakla 
beraber hiç bir zaman tam bir bedbinliğe düşmedim. 
Şuurumla bedbinlikten kaçıyor, sofistailiğe düşmek
ten ürküyordum.Daha doğrusu etrafı görmemek için 
gözlerimi kapıyordum. Ne şekilde olursa olsun bed
binlik beni öldürebilirdi. Belki de bu kaçış birçok 
defalar şuursuz bir nefis müdafaasından başka bir
şey değildi. Fakat böyle bir müdafaa kolaydır, kah-

ramanca tedbirlere lüzum göstermez. Bu sebeple 
ben de nefsimi ancak bedbinlikten kaçmak suretile 
m üdafaa ediyordum. 

Eve döndüğüm zaman epeyce geçti. Arkadaşlarım 
yatmışlardı. Komiserin üzerimde yaptığı tesirden 
kurtulmadan odama girdim. Derhal yattım. Yatağı
mın yanındaki lambayı yaktığım zaman şaşırdım. 

Yastığın üzer inde, yansı çarşafın kenarile örtülmüş 
bir kafatası iskeleti, sapsan parlıyordu. Bu, yukarda 
bahsettiğim ev sahibinin azizlere ait antika kafatasla 
nndan biriydi. Bunun karşısında ilk duyduğum his, 
gerileme oldu. Sonra yatağın üstüne oturdum, komi 
serin karanlık bedbinliğini düşünerek kafatasım u
nuttum. Nihayet bedbinlikle mücadeleye karar ver
dikten sonra soyunmağa başladım. Kafatası hala yas 
tığın üstünde idi. Çarşafın altına kafataşı şeklinde, 
ölü kemikleri koymuşlardı . Bu, yatağımda hazırla

nan bir ölüm uykusunun hoş bir taklidi idi. Şakanın 
müteşebbisini düşünerek güldüm: kim olduğunu an 
lamıştım, ödemeği de kararlaştırdım. Sonra kafata
sını tetkike koyuldum. Şekspirin dehasının herkese 
hicap duymadan okumasını mümkün kıldığı, Ham
letin monoloğunu okuyacağım geldi. 

"Var olmak" veya "yok olmak" meselesi hallol
muştu. Bugün varız, fakat bir gün yok olmaktan 
kurtulamayız. Yani, yokum, mevcut değilim fikrini 
kabul etmeyişimiz; bu neticeden kaçtığımız içindir. 
Yok olacağımızı katiyetle kabul etsek, bugünkü var 
lığın ne kıymeti kalır?. Tecrübe bu sofizmi ne ka-

Hemen odama döndüm, ışığı söndürdüm, fakat l
ı;erden şiddetli bir feryat duydum. Yanımdaki oda
ya döndüğüm zaman, yatakta arkadaşımı değil, yir 
misinden aşağı genç, güzel, sanşın, nazik bir kızın 
yattığını gördüm. Korkudan büyümüş mavi gözleri
ni kafatasına dikmiş bağırıyordu. Kafatasım yakala 
dığım gibi balkondan aşağı attım Zavallı azizin ba
şı bahçede paramparça oldu. Kafatasının oturduğu 
yerde olmayı ne kadar arzu ederdim, fakat kız ağ
lıyor, kafatasının yerine geçmek isteyenin farkına bi 
le varmıyordu. Bundan sonra kız bana aşık oldu, bi· 
zimle beraber Madride geldi. Fakat bir gün tekrar 
bizden gitti. bir daha da onu görmedim. 

Güle güle öldüren, Gasco'yu hatırlamak beni bU 
adama karşı daha ihtiyatlı olmıya sevketti. Gasc0 

Madrit gruplarında çalışmış, isyon başlar başlamaı 
milis taburlarına iltihak etmiş, kısa boylu, kalın ke
mikli, kıllı elleri göze çarpan bir adamdır. Saçları 
nı sıfır num&ra ile başından kazımıştır, daima üze
rinde yazılı bir kurdelesi olan haki renginde bir kas: 
ket giyer Bütün bunlar ona bir Amerikalı bahriyelı 
görünüşünü verir. Çok müthiş içer, fakat hiç sarhoş 
olmaz. Alkol ve dağ havası ona öyle bir kırmızıb1' 
vermişti ki burnu, başından dışarıya fırlıyan uzutı 
kulakları bile kırmızıydı. Mütemadiyen küfür e<fet· 
di. Onda bir cocuğun zalimliği vardı. Hayatında ok•' 
dar büyük mahrumiyetler ve kiiçülmelerin azab1

"
1 

çekimşiti ki, bu onda, bir dilencınin herşeyi torb•51' 
na doldurmak istemesi gibi, bütun mühimmatı b•' 
taryalara, tanklara doldurmak mantıkını uyandı!"' 
mıştı. (De va mı var J 
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Bir Hükümdarlığın isim 
Ve Unvanı Mühim·De.S?il 
Ancak bunları yaptıktan 

lotıra, artık harekete geçe
Cek.: Herhangi bir sebeple isyan 
::::ıl§ olan bir halk lideri, bir ih
btr ?ete . reisi, yahut, gürültücü 
d kıtlenın sergerdesi vaziyetin
~.d~ğil .. Bilakis, yurdunun ve mil 
~ tnın kendisine tevdi ettiği mu-

ddes vazifeyi hak ve halk kar
::;nda yüksek bir salabetle mü
tij ~ya hazır bir hükümdar sıfa

e l§e girişecekti. 

Su hükümdarlığın isim ve ün
::u~n, kendisince hiç bir ehem
~ı yoktu ... Ruslar, hükümdar 
d (Çar) diyorlardı. Müritleri 
e <>na (İmam) diyorlardı. 

ti Su mütevazı unvan, (Şamil)e ka· 
~elmişti. O, cismani hükümdar 
tarı' <foI~n), (Hakan), (Sahih Kı
if ) gıbı; hakikatte hiç bir mana 
~ade etmiyen tantanalı kelimele
~Zerre kadar ehemmiyet vere-
111 maddiyetperest bir ruha ma
~ değildi. 

ru, liatta. Şamil için (İmam) ünva
(t .... hepsınden daha kuvvetli idi... 
"Ql8ı:n), (İktida edilen, kendisine 
~ adam) demekti. Maddi kıy 
~ lnden ziyade, manevi bir kıy 
~ haizdi. Tabiidir ki, emniyet 
et. it~at edilmiyen bir şahsa, ikti 
bun edilemezdi. Şamilin istediği ise 
c~ başka birşey değildi O, 
libı ve müstebit hükümdarlar 
~alkı cebir ve kuvvetle arka
lllliJı: sürüklemek istemiyordu. 
1'lb...ıı~' halkın ruhuna, kendi ru
>ıı.:":~Jd mefküre ve imanı apla
lla~~ herkesi seve seve vatan mü 
«~ koşturmayı arzu ediyor 
'2, unun ıçiiiOu sade ve basit ün 

ona kiıfi geliyordu. 

J 1te sadece (Ima~) ünvanne 
~ iktifaya karar veren Şa
ti ~elerdenberi tasavvur etti-
~ evi kuvvetini kurarken 
~ llıı en sağlam temelini (mürit: 

KarJeJİne Jer• veren bir dağlı yavru 

esolı bir surette teşkilatlandırmak 
istiyordu. Çünkü; Çarlığın muaz
zam kuvvetlerile, teşkilatsız bir 
kitlenin uzun müddet çarpışması
na imkan ve ihtimal olmadığını 

çok iyi biliyordu. 

Ş amilin bu düşüncesi, yeni 
birşey değildi. Bu fikir o

na, Gazi Muhammet ile ilk işe 
başlıyacaklan zaman gelmişti. Fa
kat bu iki genç, böyle bir işi na
sıl başarabileceklerini kestireme
dikleri için (kamil bir mürşit) e da 
nışmayı lüzumlu görmüşler.. Bu
nun için de, (Gazi Komuk) köyün
de ikamet eden, (Şeyh Cemalet
tin) isminde bir zata müracaat e
derek onun reyini almayı münasip 
görmüşlerdi. 

- Hazırlık görünüz. Bize uzak
tan, büyük ruhlu iki misafir ge
liyor. 

Demişti. 

Hakikaten, bu iki misafir, yani, 
Gazi Muhammet ile Şamil - gelmiş 
ti. Ve, yapmak istedikleri işi izah 
etmişlerdi. 

Şeyh Cemalettin, bu iki ateşli 
genci dikkatle dinlemişti. Atıla

cakları işin bütün azametini izah 
eylemişti. Ve sonra: 

- Korkmayınız. Yürüyünüz. Bü 
tün teşebbüslerinizde muvaffak o-
lacaksınız .... Yalnız bir şeye dik
kat ediniz. Evveli halkın kalpleri
ni bir noktada birleştiriniz. 

(Devamı 1'Gt') 

1 E K o N o M 1 1 
SANAYİ:·- •••••••••••••••••••••••••••• 

uçan Bir Ecza 
Fabrikası 
Geliyor 
Almanyadan kalkacak olan bir tay 

yare, haftaya salı günü on birde Ye
şilköy hava meydanına inecektir. Bu 
tayyare, bir Alman ecza fabrikası ta
rafından bütün Avrupada dolaştırıl-

1
1 

mış seyyar bir eczanedir. Bu tayya- ... 
reye uçan eczane adı verilmiştir. Ye
şilköyde bu münasebetle öğleyin bir 
ziyafet ve akşam da ayrıca bir çay 
ziyafeti verilecektir Ziyafete davet 
edilenler için hususi otobüsler kira-· 
lanmıştır. Uçan eczane, bir can kur
taran uçağıdır. Herhangi bir yerde 
sari hastalık çıkarsa oraya derhal la
zım gelen ilaç, serom ve aşı yetiştir
meyi temin maksadile içinde tam ter
tibatlı bir eczane bulunmaktadır. 

DIŞ TİCARET: 

GÜNLÜK 
PiYASA 

ZirHt Bank111 buğdaylarından 90 
kilo yumufak buitday 6,28 kuruftan 
ve 15 bin kilo Hrt buitday 5,20 ku· 
ruıtan 1atılmıftır. Bu buitdaylar 
Haydarpafa ai loıundan verilecektir. ... 

Anadolu arpılarından 75 bin kilo. 
luk bir parti ihaanlye ve Çerlkll ma· 
lı olarak klloıu 4,14 - 4,15 kuruıtan, 
on bet bin kilo çavdar 6,05 kuruftan 
aatılmıftır. 

* Bandırmanın yuvarlak taneli aarı 

m11ırlarından çuvallı olarak on bef 
bin kiloluk bir parti klloıu 5,17 ku
ruftan, alyah ıuaam 15,20 den, iç fın· 
dıklar 35,20 - 36,20 kuruıtan verll
mtıtlr. 

* Sansar derilerinin çifti lıkontolu 
olarak 1840 - 2240 ve poraukların 
çifti lıkontolu olarak 350 kuruftan 
utılmıftır. 

* Plyauya getirilen beyaz peynirle-
rin klloıu clnılerlne gılre 30 - ss.20 

Almanya Az 

Permi Veriyor f 

kuruftan ve kaıer peynirleri de yağ· 
lılıitına göre 60 - 56 kuruı ara11nda, i 
zeytlnyaOlar ise 4<>-43 kuruıtan ve· 

rllmlftlr. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Mevsim itibarile ihracat işlerimiz ü-

zerinde az muamele olmaktadır. Son İRANDA : 

DERiCiLiK: 

Yerli Fabrikalar 
Koyun Derisi 
Alıyorlar 
Deri payasasında yalnız yerli fab

rikaların mal aldığı görülmektedir . 
İhracat için pek az miktarda keçi ve 
oğlak derisi alınmıştır. Geçen hafta 
Sovyet Rusyaya bir miktar mal sa
tılmıştır. Piyasanın durgunlaşmasın

dan deri fiyatlan üzerinde biraz dü
şüklük kaydedilmiştir. Keçi ve oğlak 
derilerinin çiftinde on kuruş kadar 
tenezzül vardır. 

Koyun derilerini yalnız yerli fab
rikalar istekli olarak almaktadırlar. 
Son satışlar 180 balya ikinci mal keçi 
derisi çifti 155 - 165 kuruştan, 45 bal
ya oğlak derisi 110 - 120 kuruştan, 
190 balya tuzlu kuru koyun derisi ki
losu 38 - 40 kuruştan, 75 balya hava 
kurusu koyun derisi kilosu 50 - 52 
kuruştan satılmıştır. 

Yapağı Piyasa11 Gevıell 
Trakya ve buna mümasil kıvırcık 

yapaklar müstesna olarak yapak pi
yasasında da işler gevşemiştir. Yer
li fabrikalarımız vadeli ve fabrika 
teslimi şartile mal almaktadırlar. 

Son hafta içinde 295 balya Trakya ve 
kıvırcık malların kilosu 63 - 64,5 ku
~uştan, 200 balya işlenmiş Anadolu 
harman malı kilosu 51 kuruştan, 100 
balya toklu mal kilosu 56,5 kuruştan 
ve 790 balya renkli Anadolu malları 

günlerde yumurta, balık, balmumu, 

kitre, tütün, zeytin, bir miktar de

ri ve pamuk ile ince kepek ihraç o

lunmuştur. Almanyadan küçük milt

tarda permiler verildiği için Alman

yaya da ihracat gittikçe azalmıştır. 

ikinci Klering 
Anlaşması 

Yapıldı 
· 56,5 kuruştan satılmıştır. 

KIBRISTA: 

Bir Cins Ağacın 
Gümrük Resmi 

yapılmış idi). İran, İsviçre ticareti 

le yapılmıştır. (Birincisi Almanya ile 

yapılmış idi). İran, İsviçde ticareti 

1937 de takriben 12,5 milyon İsviçre 

frangı tutmuştur. Bu yekunda İsviç-

Maden ocaklarında kullanılmıya renin İrandan yaptığı ihracat ancak 

mahsus 14, 2, 938 ile 3, 2, 939 arasın- 1/ 2 milyon İsviçre frangı raddesinde 
mahsus 14, 2, 938 ile 13, 2, 939 arasın idi. Maamafih fsviçrenin İrandan 
teler gümrük resminden muaftır. An yaptığı 12 milyon İsvçire frangı itha-
cak, tomrukların (kabuksuz) en ge-
niş kısımlarında 12 ayaktan fazla ku liıtının 3/ 4 Ü Anglo - İranian petrol 
turda olmamaları prttır. Bunların şirketinin petrol teslimatıdır ki, bu 
uzunlukları hakkında bir .kayıt yok- hisseyi dojl'udan doğruya hanın a.k-
tur. tifine geçirmemek lazım gelir. 

ZİRAAT: 

ilk Arpa Mahsulü 

lHRACAT: 

Tiftik Fiatı 
Üzerinde 
Düşüklük 

~ati) ne istinat ettirmişti. 
lu,-ette bu tarikati, (tasavvufi) ma 
11.) tek~ çıkaran, tam bir (şövalye 
te~~e kalbetmenin .zamanı 
Atürııuı· . 

~tizmi -~n ilk temelleri, (Arap 

Evvelce isminden muhtasaran 
bahsettiğimiz bu zat, hakikaten 
büyük bir zeka ve dirayete malik
ti. Bunun içindir ki; Gazi Komuk 
Hanları, bu zatı kendilerine (mü
şavir) ittihaz etmişlerdi. Fakat 
Şeyh Cemalettin, bu vazifeyi uzun 
zaman ifa etmemişti .. Sarayların 
maddi ve gürültülü hayatından tik 
sinerek, münzevi bir köşeye çekil
miş; manevi bir zevk ile gıdala
narak yaşamayı tercih etmişti. Ve 
bu esnada da (Nakşibendı) tari-

HASTA LARA YOGURT 

Bu senenin yeni mahsul hububa

tından ilk olarak Mersin mıntakası

nın arpalarından iki yüz bin kiloluk 

büyük bir parti alivre olarak satıl

mıştır. Bu ilk satış haziran sonuna 

doğru teslim edilecektir. Satılan ar

palann vapura teslim şartile kilosu 
3,20 kuruşa verilmiştir. 

Yeni mahsul tiftik piyasamıza ge
tirilmiş ve geçen senenin mallan kar 
şısında fiyatlan yüksek görülmüştür. 
Tiftik alıcılarımız dünya piyasaları
na göre fiyatlarımı~ yüksek bulmak
ta olduklarından ihracat için yalnız 
eski angajmanların yerine getirilme
si için Fransa, Japonya ve İtalyaya 
bir miktar mal gönderilmiştir. Piya
sanın cansızlığı fiyatların kilo başına 
4 - 5 kuruş kadar düşmesine sebep 
olmuştur. Son haftanın mayıs iptida
sına kadar olan satışlan, 288 balya 
oğlak kilosu 127 ,5 - 131 kuruştan, 
104 balya sıra malı l 15 - 120 den, de
ri malı 74 balya kilosu 70 - 78 kuruş· 
tan, kaba mallardan ise kilosu 70 ku
ruştan 14 balya satılmıştır. 

Sert Buğday Satııı 
et. bir ) uzerine atılmıştı. Bunda 
dı . .\aır Zaruret ve mecburiyet var
~e lardanberi mistik bir hava 
1-r, bı:~ıya alışmış olan insan 
tiirıu to lltihver etrafına, başka 
Gaıı ~lanamazlardı. 
~ afkı Uhamm~t, (vatan müda
ttiyere1ı: ) nı, tarıkat nikabına bü
ll.rrı et ' müritlerine öylece il
~U de ~11ti. Nitekim o zaman Şa 
~ 8 unu böylece tasvip eyle
~ biiab~~an maksat ta, hem hal 
1-ıı bir . un Yabancı gelecek o-
~i Üı-k~~aaet mücadelesile mu
ı..~ ~iyaa· emek.. hem de, böyle 
~ ç. ı l teşkilat ile ortaya çıkı
h.....,~ığın bütün şiddetini mil 
''ti. e Celbetmemekten iba-

fb.,.~İirttlik) mane • b' -
~:"'ttl G vı ır unvandan 
~ 1..ı_ aZi M 
"e '"\'Ql b uhammet ve Şa-
u- tliJı:) d Unun manası· (vatanper 
"" emekti · : illi '!lt da, ( · ~ıtekım (İmam) 

Q l'laaıl'lJ if manevı bir hükümdar) 
tı •ıt At~ etmekteydi. Fakat 
ırıışıaırı•rıınd et te, bütün imamlı 
ttn~~· 1'aı111ı

8~ ayni ~azifeyi ifa et-
t eyıernı .... anevı kuvvetine is-
~t ~'·· ~)'et <Şarnu) 

(t .... -~d ' artık değişen va-
~et) in d 8

• (müritlik) in de 
·-.'il b· e dalı • 
~ ır lekil 1rn a açık ve daha 
l1k G ırıış .. İtte ~ ası lüzumunu 
'L.~ ~Uba- unun için de ar
" uı .:ald ··•met zam . 
b~-' ltıh!_1:araıc, henı ma~ı~dl~kı 

..- )~l ,...11tin id urıt ığe 
~ llt "erın are Şekline tam At' Afuharnrnek istemişti. 

~lnt b~ !1ht _ va~n - t~~kı, (Şeyh 
iyor· .,.hak 1 mudafaasını 

ııı- • Otı a hnd • ....... , taltı ~ iı;in d ~ Yapmak is 
ıa,.._ P E!d e dıni b · 
l ~.141!1 lçlJı iyordu Şa ır siya-
e beraber o •iate~ı k mu ise, o 

• bir l(iıı abul etmek 
ıeUp bu §ekli 

katinin intişarına hizmet eylemiş
ti. 

G azi Komuk Hanı Surhan, 
Şeyh Cemalettinin bu ha

reketini, memlekette bir inkılap 
başlangıcı telakki ederek telaşa 
girmiş, bu tarikat naşirini huzuru 
na getirterek: 

- Vazgeç, böyle şeylerden. Sa
rayda otur. Yine bana müşavirlik 
et. 

Demişti. 

Fakat Şeyh Cemalettin, ona ma
nevi hayatın kendisine bahşettiği 
ilhamlardan bahsederek bu teklifi 
katiyetle reddetmişti. 

Şeyh Cemalettin hakkında, halk 
arasında deveran eden menkulata 
nazaran; Surhan, onun bu reddin
den dolayı o kadar öfkelenmişti ki: 

- Eğer bana, bu ilhamlardan 
derhal bir eser göstermezsen, şim 
di kelleni uçururum. 

Demişti. 

Şeyh Cemalettin bu sözlere kar
şı gülümsiyerek; hiç telaş etme
den yeri göstermiş: 

- Kazınız, şurayı. 

Diye cevap vermekle iktifa ey
lemişti. 

Şeyh · Cemalettinin gösterdiği 
yer kazılmıştı. Ve oradan, (saliha 
bir kadına) ait olan bir mezartaşı 
çıkanlmıştı. 

Yine bu rivayetlere göre, Şeyh 
Cemalettin, Gazi Muhammet ve 
Şamil, ile karşılaştığı gün de, mü
him bir ilham eseri göstermişti: 
iki gencin kendisini ziya-
rete geleceklerini ona hiç 
kimse haber vermemişti. Halbuki 
Şeyh Cemalettin, onların gelmesin 
den iki saat evvel evindekilere: 

Süt içmesini istemiyen, sebze su
yuna, yahut et suyuna bile naz e
den hastalar çok bulunur, fakat 
hastalığında yoğurdu, yahut ayra. 
nı kabul etmiyenler azdır. Ondan 
dolayı olacak ki, frenklerce de bu 
gün yoğurt, sağlam adamllll'l has
talıktan korumak için iyi bir vası· 
ta diye tanıttıktan başka, hemen 
her türlü hastalıklarda en zivade 
tavsiye edilen perhiz yemeği ol
muştur. 

Sonradan çıkan boynuz kulağı 
geçer, sözünde olduğu gibi, doğru 
sunu isterseniz, şimdi frenkler • ay 
ran içmekte değilse de - yoğurt ye
mekte bizden daha mahir olmuş
lardır. Herkesin kendi evinde is· 
terseniz apartımanında, yoğurt ya 
pabilmesi için mahsus cihazlar var 
dır. Yoğurt mayasını da daima ta
ze ve karışıksız olarak satarlar. 

Bizde şehirlerde pek az kimse yo 
ğurdunu kendi yapmaya rağbet e
der. Vakıa çarşıdan cİa yoğurdun 
iyisi gelebilir. Ancak ne de olsa in 
sanın kendi evinde yaptığı yofurt 
daha lezzetli gelir. Bir hastanın ö
niine çarşıdan g('lmiş, iizeri azl'ok 
tozlu bir yoğurt koyduğunuz vakit 
onu ~·emekte nazlanırsa hakkı ola 
bilir. Halbuki evde onun için mah
sus yaphrtacağınız yoğurdu :veme
ğe istahı olmasa bile, hatır kırma
mak için birkaç kaşık alır, yedikçe 
de, zaten, iştahı gelir. Evde yoturt 
yapmak o kadar da kolaydır ki: 

En iyisi koyun sütünden olur, bu 
lamazsanız inek sütünden, keçi sü
tünden, manda sütünden de yapabi 
lirsiniz. Siitü yarı yarıya kalıncaya 
kadar ve kepl'e ile karıştırarak kay 
nahrsınız. Ondan sonra kaseleore tak 
sim edersiniz. Kaselerde sütün sı· 
caklığı 40 • 42 dereceye inince, 
yani parmak dayanacak det"ffede o 
lunca (fakat bunu anlamak için, ta 
bii. parmaihnızı siltiin içerisine so
kacak değilsiniz, kaselerin birini 
ayni yerde ayn tutarak onun sütün 
den kaşıkla alıp parmağınızın ilze
rine damlatırsınız) bir cfin önceki 
yoğurttan şu suretle koyarsınız. 

Buna yoğurdun mayasa derler. 

Fakat bir gün önceki yoğurdu ol
duğu gibi koymak olmaz. 'Üzerine 

bir misli nisbetinde su daha iyisi 
kaynamış ve soğumuş süt koyarak 

karıştırmak lazımdır. Öyle yaptık 
tan sonra kisel~rdeki süte doğru

dan doğruya koyarsanız, siltlerin 
kaymaklan bozulur. Onun için u
zunca saplı ve küçük bir kaşıkla en 
iyisi bir şırınga ile, kaselerin ke
narından ve birkaç yerinden kay
mağın altına koymalıdır. Her ki· 
seye yanm gram kadar maya .la
zımdır. 

Bir taraftan da yoğurt sandığı ha 
zırlanmış bulunur. Bu sandığın üs 

tii açık, fakat alt kısmı yansına ka
dar samanla doludur. Kaseler sa. 
manın içine gömülerek sıralanır. 
Kaselerin ağızlarile sandığın ağzı 
arasında 25 santimetre kadar bir 
boşluk kalır. 

Kaseleri sıraladıktan sonra san
~ığı'! ilzerine hir ince, bir de onun 
uzerıne kalın örtü örter, bırakırsı
nız. t}ç saat ~onra örtüleri açıp bak 
malısınız. Yoğurt tutmağa başla
mışsa kahn örtiiyli kaldırmalı, yal 
n~z ince örtüyii bırakmalı, kahn. ör 
tli kalırsa yoğurt sulanır. Ondan 
sonra da 6 nihayet 8 saatte yoğurt 
tamam olarak tutar. 
Yazın, kaseler saman içine gömül 

dükten sonra, havanın sıcaklıiı ye 
tişir. Kısın sandıiın içine hararet 
vermek için, Meryemana kandili 
gibi bir zeytinyaiı kandili ister. 

Evde flaima yoğurt yaptıracaksa 
naz, her•;nden iyisi büyücek bir ta 
ne sand ı1 yaptırarak. üstünden ve 
altından 3 santimetre kutrunda bi
rer delik actarmaktır. Kaseler o
nun içine dizilir ve artık ne sama· 
na, ne de örtülere liizum kalır. 
Meryemana kandili de kış, yaz san 
dığın içinde yetişecek kadar sıcak 
lık verir. 

Bir kise yoğurda 250 santimet
re mikap süt girerse 100 kalöriden 
ziyade kuvvet verdiği gibi A ve B 
vitaminlerinden dolayı hasta için. 
batın sayılacak derecede bir eıda 
olur. 

B ORSA ' 
3 - 5 - 938 

.. ÇEKLER 

Acıl" ltaNnıt 

Paris 25.9525 25.9625 
New - yorK 0.791885 0.7915 
Mllfıno 15.0475 15.0535 
Brüksel 4.6996 4.7014 
Atina 86.7460 86.78 
Cenevre 3.4436 3.4450 
Sof ya 63.4920 83.5175 

Amsterd. 1.4225 1.4228 
Prag 22.7270 22.7360 

Madrlt 12.6984 12.7034 
Berlin 1.9686 1.9694 

VarJOva 4.1950 U970 

Budapeştt. 3.9880 3.9896 
Bilkreş 108.0317 106.0738 
Belgrat 34 .5238 34.5375 
Yokohama 2.7210 2.7219 
Stokholm 3.08 3.0812 

Londra 830.- 629.75 
Moskova 23.8375 23.8275 

PARALAR 
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Frank 

Dolar 
~ Liret 
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Len .! Florfa f 
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Mark ı:ı 

Zloti 111 
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ı:D 
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Kron lnec 

J 

Ziraat Bankasının değirmenci ve 
kırmacılara sert buğdayların kilosu
nu 5,20 kuruşa verdiği halde serbest 
piyasadan istenilen sertlerin kilosu
na 5,35 kuruştan talep edilmektedir. 
Banka bu cins buğdaylan birkaç gün 
evvel 5,30 kuruşa veriyordu. Bundan 
dolayı Bankanın sert buğdayların

dan pek az satış olmuştur. 

CEMİYETLERDE: 

Yeni idare • 
Heyetleri Seçildi 
Fırıncılar· esnaf cemiyetinin yapı

lan yeni seçiminde eski idare heyeti 
yeniden intihap olunmuştur. Kapıcı
lar esnaf cemiyeti idare heyetine de 
yeniden Ali, Tahir, Mehmet, Arifse
çilmişlerdir. Berberlerin de yeni ida
re heyeti intihabı bugün yapılacak
tır. Esnaf cemiyetleri birliği için has 
tane olarak kiralanan binanın önün
deki çiçek bahçesini, çiçekçiler cemi
yeti ve arkadaki sebzeliğini de bah
çıvanlar cemiyeti tanzim edecektir 
DANİMARKADA : . 

Gümrük Resim
lerinde Tenzilat 

9, 4, 938 den muteber olmak üz 
aşa - d k' .. .. . ere 

gı a ı urunlerın gümrük resim! 
ri değişmiştir: (Resimler 100 kil ~ 
. d' ) o ı 

çın ır · Çavdar 0,10 kron, yulaf O.QO 
kron, çavdar müştekatı (malt hariç) 
0,20 kron, yulaf müştekatı 1,80 k 

l 'k . . ron, 
yem ı pırınçunu, kendir tohumu 
dan ve ak dan O 10 kron b 1 ' · · eze ye 
unu 0,15 kron, bezelye kırıntıla b. 

1 
rı , e-

ze ye unu vesaire 0 ,10 kron, kuru fa-
sulya, mercimek, burçak O,lO kro 
yonca UD1f 3 kron. n, 
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Dunku Siddetli Yağmur 

Birçok Evleri Su Bastı 
Tramvaylar işlemedi 

,.. (8 A f M A K A L E O E N M "A B AT) 

YARDIM 
1 Çok Ağır 1 

(Başı 1 incide) 
zemin katlarını istila etmiştir. Feri
köyde Kahramanbey, Yenişehirde 

Karnaval, Kasımpaşada Pişmaniye 
ve Bostanbaşında Çukurcuma sokak 
larını sel basmış ve sular evlerin ve 
apartmanların zemin katlarına doldu 
ğu için itfaiyeye haber verilmiş ve 
itfaiye sulan hortumlarla temizle
miştir. 

olmuştur. Nüfusça bir zayiat olma
dığı bildirilmektedir. 

Yurdun diğer taraflarında da bol 

LİSTESİ 
Zelzele fellketzedelerlne yardım 

için dUn matbaamın gelerek lalm
lerlnl ve teberru mlktarlarını blfdl· 

1 ren okuyucularımızın llateal aıajjı-
1 dadır. 
Lira K. 

54 DilnkO yekOn. 
Beyolilu 45 inci okul 4 

Bir İtham 
(Başı l incid'e) 

dostluğun canlı delillerini göstermiş
tir. Bunu gözden uzak bırakamayız. 

!ı Varacağımız umumi netice şudur ki, 
ı Türkiye ile Almanya arasında dost
i luğa aykırı bir vaziyet yoktur. Dost
·ı luğu icap ettiren çok amiller vardır. 
1 

il 145~ 
ve sürekli yağmurlar yağmaktadır. 
Orta Anadolunun şimal ve cenup 
mıntakalannda da birkaç gündenbe- l ı 

ri fasılasız yağmur yağdığı haber ve- ı 

5 
UneU eınıf C. Şubeal. 

1 
OrtakiSy 39 uncu okulu 
5 inci aınıf ısıırenlcllerl. 

riliyor. 

Fırat da ta,h 

Erzincan, 3 (A.A.) - Karların eri
mesi ve yağmurların devamlı bir su
rette yağması yüzünden Fırat nehri 

10 

1 

10 

1480 

40 Lllega Rum Ortodoka ki 
llaealnde Puar gUnU ! 

topl•nan 
Alem rakı lmalithaneal 
aahlbl Mıöırdıç Papaz· 
yan. 

94 YekOn. 

* taşmış merkez ile merkeze bağlı Ci- Kır9ehlr fellketzedelerl için Kızıl· 
min nahiyesinin Mahmutlun, Güllü- ' ay BeyoOlu ıubealne 42111 llra para 

yatırılmııtır. Bu arada (2000) lira Oa 
çe, Balıbeyi, Karadığın , Denizdamı, manlı Bankası, 1000 lira latanbul 

İstanbul tarafında Şehzadebaşın
da tramvay caddesinde sular küçük 
bir dere halinde yolu kaplamış ve bir 
kaldırımdan öbürüne geçmek kabil 
olmamıştır. Tramvaylar, denizde gi
den vasıtalar gibi etrafa sular saça
raktan yollarına devam edebilmişler 
dir. 

Topane caddesile, Balıkpazannda, 
dün öğleden sonra sular dükkanların 
içerisine girecek derecede yükselmiş 
ve Balıkpazannda sırtla adam taşın
mıştır. 

Süleymanlı, Semizali,Çiftlik köyleri 
kısmen ve Kadago.nlar, Karakillse 

köyleri tamamen su baskınına uğra
mıştır. İcap eden tedbirler alınmak
la beraber tahribat miktarının tesbi-

ecnebi vapur kumpanyaları, 250 lira 
ı Tr•mvey Şirketi, 200 B. Sabri ve Be· 
kir Tüten, 100 llr• Tahir Kavalalı· 
dan, 100 llra TUnel Şirketi, 163 llra 
Beyoillunda aOt aatan Avanozun Qe· 

1 
nezln k5yl01erl, 50 llra Aalan Men
aucat Fabrlka11. 100 llra A. E. G. , 
Şirketi, 25 lira Fort müe .. eıeal, 198 1 

F akat Alman gazeteleri, umu
mi vadide kalmıyorlar. Son 

zamanlarda Cumhuriyet Gazetesinin 
Alman siyaseti aleyhinde yazılar 

yazmasına kızarak bu gazete hakkın
da çok ağır iddia ve imalarda bulu
nuyorlar. Alman parti gazetesi en 
açık bir lisanla diyor ki: "Cumhuri
yet gazetesinin kalemine hakim olan 
tesir, Türk menfaati değildir. Hari
ci bir tesirdir. Bu tesir de eski Mos
kova dostlarından, Fransız halk cep
hesinden, Ingilterenin Alman düş
manı sol cephesinden, Nevyork Ya
hudilerinden veya bunların dördün
den birden gelebilir . ., 

Berseu Zeitung da Cumhuriyet 
gazetesine ait perdeyi kaldıracağın
dan bahsediyor. 

tine başlanmıştır. İnsan ve hayvanca 

Bunlardan başka Kasımpaşa dere
si taşmış ve Boğazkesende kaldırım 
çökmüştür. 

zayiat yoktur. 
1 lira Hermıın Splrer ılrketl memurla· ! 

rı, 30 lira Mayer tlcarethaneal me. 
murları ve 10 lira da Felemenk TU· ı 

il tOn Şirketi vermlılerdlr. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki Cumhuri
yet gazetesi, kendi namus ve haysi
yetini müdafaa edecek ve ima edilen 
noktaların açık bir surette ortaya ko
nulmasını istiyecektir. Fakat mese
lenin Türk gazeteciliğine ve memle
kete taalluku olan çok ağır bir ta
rafı vardır: Türkiyede milli menfaat 
perdesi altında ecnebilerin aleti di
ye neşriyat yapan bir gazete bulun
duğu yolunda bir iddia; milli cephe

Tramvaylar işliyemedi 
Kuruçcşme, Ortaköy, Beşiktaş, 

Dolmabahçe ve Fındıklıda tramvay 
hattına amut yokuşlardan inen seller 
tramvay yollarına moloz doldurmuş 
ve bu yüzden bu hatta tramvaylar 
bir müddet işliy('memişlerdir. 
Şehrimize bu kuvvetli yağmuru 

getiren lodos rüzgarı, Marmarada ha 
fif bir fırtına yapmıştır. Yeşilköy Me 
teoroloji istasyonu Liman reisliğine, 
Ege denizinde fırtına çıkması ihtima 
li olduğunu bildirmiş ve denizcilere 
bu yolda tebligat yapmıştır. 
Yıldırım bir adamı öldürdü 
Diın İzmirdcn gelen haberlere na

zaran, yağmur, yıldırım ve sel İzmir
de büyük bir telaş ve korku uyandır 
mıştır. 

Pazartesi günü sabahleyin saat on
da başlıynn yağmur ve dolu büyük 
bir şiddetle 24 saat fasılasız olarak 
devam etmiş ve birçok yerler su al
tında kalmış ve muhtelif yerlere yıl
dınm düşmüş, bu arada bir de adam 
ölmüştür. 

Yağmurlardan hası], olan seller, Ye 
miş ve Halimağa çarşılarını, Bahri
baba, Karataş ve Göztepe semtlerin
de muhtelif yerleri ve gümrük önün
deki Fevzipaşa meydanlığını basmış 
ve itfaiye ile belediyeyi sıkı tedbirler 
almıya mecbur etmiştir. 

İtfaiye birçok yerlerde suyu hor
tumla basmak suretile geliş geçişi te
min etmiş ve dükkanlarla evlere do
lan sulan boşaltmıştır. 
Yağmur, şiddetli gök gürültü~ri 

ve yıldırımlarla beraber devam et
miş ve muhtelif yerlere yıldırımlar 

düşmüştür. Bu arada Karşıyakada 
Ali isminde bir köylü, isabet eden bir 
yıldırımla ölmüştür. Bundan başka, 
Fevzipaşa bulvarındaki Bahçeli ha
nın üst katına da yıldırım düşmüş 

ve bu katta bulunan sulh hukuk ha
kimliğinin duvar sıvalarını dökmüş, 
ve elektrik ampu!ünü yakmıştır. Bir 
yıldırım da Hisar camiinin parato
nerini tahrip etmiştir. J\nadolu gaze 
tesile, İkiçeşmelikteki bir eve de yıl
dırımlar düşmüş, fakat nüfusça zayi
at olmamıştır. 

Konak ile Göztepe arasında işli

yen tramvaylar, seller yüzünden iki 
saat işliyememiştir. 

Hcnuz tevsik edilemiyen bir habe
re göre de İzmire bir saat mesafede 
bulunan Üçkardeşler dağında da bir 
heyelan başlamıştır. Bu mıntakada 
korkunç guniltüler duyulduğu haber 
verilmektedir. 

Nehirler taştı 
Bunlardan başka, Ankaradan veri

len mallımata göre, günlerdenberi 
şiddetle yağan yağmurlar Şark vila
yetlerimizde de büyük seller doğur
muş ve birçok yollar kapanmıştır. 

Munzur ve Harçik suları iki metre 
yükselmiş , Ovacığın Plur köprüsü ile 
Mameki köprüsü arasındaki bütün a
ğaç köprüleri su götürmüştür. Har
çik suyu iıstündeki asma köprünün 
ayakları gitmiş ve köprü askıda kal
mıştır. 

Yenı ita yan 
lngi iz Anlaşmas 

~ ı 

Atatürk Başveki i 
Kabul Buyurdu 

fBaşı 1 incide) 

(Başı 1 incide) 
beyanat İtalyada büyük bir memnu
niyetle karşılanmıştır. Matbuat he

men yalnız Hitlcrin ziyarctile meş
gul olmasına rağmen büyük harfli 
başlıklarla Chamberlain'in nutkunu 
aynen neşretmcktedirler. 

Gazeteler bu nutuk hakkında doğ
rudan doğruya tefsirlerde bulun
makla beraber nutkun muhtelli kı
sımlarım tebarüz ettirmekte ve bu
nun İngiliz mebusları tarafından ha
raretle karşılandığını kaydetmekte -
dirler. 

İtalyanın aktedilen itilafları sada
katle tatbik edeceğine itimat ettiği i
çin Chamberlain'e karşı minnet his
leri beslenilmektedir. 

kanıharbiye ve Milli Müdafaa erka- mizde kara bir nokta bulunduğunu 
nı, büyük ünüormalarile Balkan an- iddia ve isnat etmek demektir. Tiir
tantı devletleri ataşcmiliterlcri, An· kiycdc bir gazetenin, ancak Türk 
kara vali ve belediye reisi ile Anka- menfaatlerinin bir vasıtası ve siliıhı 
ra mevki kumandanı, Emniyet müdü diye varlık hakkı vardır. Bir Türk 
rü, merkez kumandanı, daireler u- gazetesinin bugün bu, yarır diğer 
mum müdürleri, Başvekil ile Harici- şu ecnebi memleketine satılık olma
ye Vekilini kar~ılamak üzere istas- st şeklinde bir isnat kar~ısında mem
yona gelmiş bulunuyorlardı. leket seyirci kalamaz. Bu yolda bir 

Kendilerine ayrıca bir hususi va- suçun manası casusluktan çok ağır
gon bağlanmış olan tren durur dur- dır, doğrudan doğruya yurda iha
maz Başvekil Celal Bayar, Hariciye nettir. 

Avam kamarasının bu celsesinin 
"eski dostluğun ihyasına tahsis edil
miş hatırlarda k:ılacak siyasi bir ha
dise olduğu tasrih edilmekte ve biz
zat Chnmberlain'in itirafı veçhile 
FTansız hükumetinin de Roma itilaf
larını hararetle tasdik etmiş olması 
kayde şayan görülmektedir. 

Vekili Tevfik Rüştü Aras ile birlik- Eğer Alman gazeteleri, dedikleri 
te vagonlarından inerek kendilerini gibi, Türk - Alman dostluğuna 
karşılamıya gelmiş bulunan zevatın kıymet veriyorlarsa bütün bildıkle

ayrı ayrı ellerini sıkmıştır. rini ve ima ettiklerini en açık bir 

Fransız - İtalyan görüşmelerinin 
seri ve memnuniyete şayan bir şekil
de neticeleneceği hakkında Pariste 
izhar edilen nikbinane ümitler de 
burada memnuniyetle kaydedilmek
tedir. Hitlerin ynpacağı ziyaretin bu 
görüşmeleri geciktirmiyeceği ümit e
dilmektedir. 

Başvekil Celal Bayar, bunu müte- surette ortaya koymağa ve ispat et
akıp başta bando mızıka olduğu hal- meğe vicdanen mecburdurlar. Bir 
de kendisine ihtiram resmini ifa e- Türk gazetesi veya Türk gazetecili
den piyade, jandarma kıtalarile polis ği böyle müphem bir itham altında 
müfrezelerini teftiş etmiş ve istasyo- bırakılamaz. Alman gazeteleri söz
nun iç ve dışında bulunmakta olan lerini ya ispat etmelidirler veya ge
halkın samimi tezahürleri arasında ri almalıdırlar. 

Bay Garoya 
Ankarada 
Ziyafet Verildi 

(Başı 1 incide) 

şarlığı mevküni haizdir. Bugün Bay 
Garoyu ziyaret ederek intibalarını 

anlamak istedim. Kendisi zeki ve 
ince bir diplomattır. Hataydaki va-

otomobiline binerek istasyondan ay
rılmıştır. 

Başvekilin Sözleri 
Başvckıl Celal Bayar, şehrimizde 

bulunduğu zaman gazetecilere şu be 
yanatta bulunmuştur: 
"- Haşmetlu Yunan kralı ile dost 

ve müttefik Yunan hükumet ve mil
letine, Şefimizin, hükumet ve mille
timizin selam ve saygılarını götür
dük, bu vesile ile, iki milletin çok sa-

1 mimi hislerle birıbirlerine bağlı ol
duklarını memnuniyetle gördük. 

Dost ve müttefik Yunanistanın her 
tarafında, en büyüğünden en küçü
ğüne kadar, samimi dostluk gördük. 
Gördüğümüz dostluğa mukabil, ayni 
samimi dostluğu getirdik. 

Bu mesut neticeden son derece 
ziyeti, kendi müşkül vazifesi bakı- memnun olduk, cünkü aramızdaki 
mından, aydınlatacak yolda izahat dostluk sulhe hizmet edecektir. 
vermiştir. Fakat neşredilmek üzere Esasen her gün yeni inkişaflarla 
beyanat istediğim zaman şu cevabı tekamülüne doğru hızla ilerlemekte 
vermiştir: "Vazifem, gazetelere be- olan Balkanlardaki kardeşlik müna
yanatta bulunmama müsait değil- sebatı yolunda, bununla, yeni ve 
dir. Ancak şu kadarını söyliyeyim; kuvvetli bir adım daha atılmış olu
Ankarayı ilk defa olarak ziyaret e- yor. 
diyorum. Kendimi hiç te yabancı Milletimiz her yerde layik olduğu 
bir muhitte bulmadım. Devlet adam muhabbet ve samimiyeti görmekte
larınızla olan temaslarımız çok sa- dir.,. 
mimi olmuştur. Zaten arada görüş 

ihtilafı hasıl edecek bir sebep yok
tur. Cenevrede bir anlaşmaya varıl 11 
mıştır ki yapılan şey bunun tatbikin I 
den ibarettir. Sancak işi bence Fran 1 
sa ile Türkiye arasında bir ihtilaf • 

TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
ômili değil, tamamiyle aksine ola- Yarın: 

rak bir çalışma birliği noktasıdır Doçent Suat fsmnll Gürkan tarafından 
Yarınki ekspresle Antakyaya dönü- "Diş hıfzıssıhhası,, mevzulu bir konfe
yorum. Ziyaretimin bu kadar kısa rans verilecektir. Konferans yarın saat 
olmasına müteessirim.,, 18 de Eminönü Hnlkevlnde verilecektir. 

Hafta İ~i~-t~: 

İZMİTTE: 
Cuma gUnü akşnmı sant 21 de Şişli Hal

kevlndc Üniversite talim heyetinden Bay 
Orhan Arsal tarafından "Hukukta diyalek 

Z• K • H 1 k tik hareketler, mevrulu bir kon!erana ve-

Hükumetimizin de bütün memle
ket için bir seref ve haysiyet mese
lesi olan bu isi hassasiyetle takip 
ve tetkik ettiğine şüphe etmiyoruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bizde Şoför 
Nas l Yetişir? 

(Başı 7 ncide J ... 
şısına çıkan arnba ve otomobille-
rin dikkatsizlik ve dirayetsizliğin
den demvurarak kabahati kamilen 
onlara yüklemeğe çabalar. Nazarın 
da en mahir şoför kendisi, bunla
rın en kabahatlisi de yolda tesadüf 
ettiği manialardır. 

B unlar her yola çıkışta haki-
katin kendilerini tekzip et

tiklerini gördükleri halde ibret al 
mazlar. Hiç dü§'iinmezler ki kendi 
leri olmuş bir şoför değil, şoför ol 
mağa başlamış birer namzedden 
başka birşey değillerdir. Hürriyeti 
ebediye tepesinde birkaç gün do
laşmakla, dört ~irek arasından sıy 
rılmakla, Büyükdere veya Darülfı 
ceze yolunda bir iki defa gidip gel 
mekle insan şoför değil, arabacı bi 
le olamaz. 

İşte saymakla bitiremediğim bu 
bir sürü avamil dolayısile her gün 
hiç olmazsa birkaç kere beyaz 
renkli bir imdadı sıhhi otomobili 
canavar düdüğü ile bir felaket müj 
deliyerek mutlaka şehrin bir isti
kametine doğru koşar, ertesi gün 
gazetelerin Otomobil kazaları sü-

Mameki, Hozat ve Nazimiyede ş!d 
detli ve iri dolu yağmıştır. Şehre hü
cum eden sularla iki ev ve üç dükkan 
yıkılmıştır. Mercimekköyü kısmı ya
kınındaki Yeni Mercimek köprüsü
nun bir tarafı su hücumlarile harap 

ıraat on9res1ne azır 1 rileccktlr. Konferansı, bir şan konseri ta-
İzmit, 2 (A.A.) - Yakında Ankara kip edecektir. • 

da toplanacak olan büyük ziraat kon * Cuma günü saat 20,30 da Şehremini 
gresinde vilayetimizi temsil edecek Halkevlnde Üniversite Doçentlerinden A. 
murahhaslar seçilmiştir. Kongreye Caferoğlu tarafından "11 inci asır ilk 

Türk dilcisi KAşgarlı Mahmut devri ve 
verilmek üzere bir rapor hazırlan 

- eserleri,, mevzulu blr konferans verile-
maktadır. eektlr. 

. tununu okuyarak ya bir otobüsün 
bir otomobile, yahut bir otomobi
lin bir ağaca çarparak, bir kamyo
nun hendeğe yuvarlanarak içinde
kilerden şu kadarının ölüp şu ka
darının ağır surette yaralandığını 
öğrenir, her gün buna benzer bir 
elemle çıldırır durursunuz... Son
ra şu elim hakikat önünde bir faa
liyettir başlar, bir taraftan keşif
ler, adli tahkikatlar yapılır, öte ta 

4 - 5 - 1938 ----=== 
Bag Hitler Romaga Vardı 

istasyonda Kendisini 
ltalya Kralı ve 

Mussolini Karşıladı 
(Başı 1 incide) sonra İtalyada bulunan bütün nazil' 

seyahatler temenni etmiş ve daha rin toplanacağı Sen - Maksans kili.Sf' 
sonra Roma - Bedin mihverinin sağ- sine gideceklerdir. 
lam olduğunun bu seyahatle anlaşıla Akşam, Girinal sarayında bir gali 
cağını söylemiş ve bu suretle iki müsameresi verilecektir. 
memlekete ve Avrupa sulhüne hiz- Gece, Führer, yanında Alınan n' 
met edileceği ümidini ifade etmiştir. zırlan bulunduğu halde Napoliye bl' 

Her Hitleri ve maiyetini taşıyan reket edecek ve 5 mayısta öğleden ti 
tren, bunun üzerine, sürekli alkışlar vel şehre muvaselet edecektir. is 
ve tezahürler arasında hareket et- yonda kral ve ımparator, Pienıe' 
miş ve her geçtiği yerden ayni teza- prensi ve İtalyan nazırları tarafınd,_ 
hürnt ile karşılana karşılana İtalya karşılanacaktır. 
hududuna varmıştır. Sonra hep birlikte Konte-di-Kavd 

Hudutta karşılama zırhlısına binerek İtalyan donanın' 
Sabah saat sekizde Brenner hu- sının talimlerini seyredecektir. ~ 

dutlar istasyonuna muvasalat eden kısmı öğleden evvel, ikinci kısmı öt 
Hitler, İtalya krnlı ve Habeş impa- leden sonra yapılacak olan bu taJ.iJll' 
ratoru namına Dük dö Pistoia ile na- lerde Mussolini de hazır bulunacat 
zırlardan fırka genel sekreteri B. tır. 

Starase, Hariciye müsteşarı B. Bas- Hitler, İtalyan kral ve imparaıot' 
tiyanini ve Hariciye Nezareti teşrifat nun refakatinde Napoliye dönecet 
genel müdürü tarafından istikbal e- tir. 
dilmişlerdir. Akşam, Napolide, kralın sarayı V 

B. Hitler, trenden inmiş, Dük dö nünde halk büyük tezahüratta bul1' 
Pistoia, kendisine kral - imparator nacaktır. Kralın sarayında tertip 1 

namına hoşiımedi beyan etmiş, müte dilecek akşam yemeğini müte~ 
kabilen kendisine Duçenin selamını Hitler, tiyatroda bir gala müsameı' 
söylemiştir. sinde hazır bulu'!acak ve gece Rodll' 

Saat 8,18 de kafile tekrar yola çık- ya dönecektir. 
mış, trenin hareketinden 15 dakika Askeri geçit rumi 
sonra Brenneri'ya Alman nazırlarını Mayısın 6 ıncı gününün öğleye~ 
ve sair zevatı hamil olan tren gelmiş dar olan kısmı muazzam bir asit"' 
tir. Nazırlar, istasyonda, Hariciye geçit resmine tahsis edilecektir. 
müsteşarı B. Bastianini tarafından Hitlcr, Kirinal sarayından hü~ 
karşılanmışlardır. dann refakatind~ olarak mer.sJ" 

Romaya muvaşalat mahalline gidecektir. 
En nihayet, kafile bu akşam Roma- Program mucibınce öğleden sootf 

ya muvasalat ettiği ve Her Hitler şc- Kapitol'da merasim yapılacak, b 
refine inşa olunan istasyona muva- dansları ve musikisi, koro heyeti 
salat ettiği zaman ortalığı baştanba- ve karabinerlerle at oyunları ile 
şa ışık, aydınlık ve her çeşit donan- gin bir suvare tertip edilecektir. 
ma içinde görmüştür. Roma, baştan- 9 Mayıs gecesi, Hitler, AlmanY...ı 
başa süslenmiş VP geceyi gündüze çe- dönmek üzere Floransadan hateY 
viren elektriklerle aydınlanmıştı. E- edecektir. 
lektrik ile yapılabilecek her çeşit ziy-
net yapılmış ve şehir tam manasile Fransa Y enidel' 
bir geline benzemişti. 

Tren durur durmaz Kral ve İmpa
rator Emanuel misafirini karşılamak 
üzere ilerlemiş, Hitler kralın elini 
sıkmış ve daha sonra ilk defa olarak 
mareşal üniformasile görünen Sin
yor Mussolininin ellerini sıkmıştır. 

Hitlcr ile Kral Emanuel, altı atlı 

bir araba ve göklere varan "safa gel
din,, sayhaları ve alkış tufanları ara
sında Krinal sarayına hareket et
mişlerdir.' 

Duçe, Kral ile Hitlerin hareketi ü
zerine ayrı bir araba ile Kirimal sa
rayına gitmiş ve merasimde bulun
mamıştır. Sebebi, Her Hitlerin kral 
ve imparator ile birlikte hareket et
mesi dolayısile, A iman ricali arasın
da kendisilc müsavi bir kimsenin bu
lunmamasıdır. Bu yiizden Sinyor 
Mussolini, alaydan ayrılmış ve kendi 
kendine saraya gitmiştir. 

Krfoal sarayında 
Her Bitler Romada ikameti müdde 

tince Kirinal sarayında kalacak ve 
yarın öğle yemeğini kral ile, akşam 
yemeğini Mussolini ile yiyecektir. 
Sinyor Mussolini, yarın, Her Hitleri 
ziyaret edecek ve ikisi eski İtalya hü 
kümdarlarının, meçhul askerin ve 
faşist ölülerin mezarlarına çelenk ko 
yacaklardır. 

Hazırlanan program 
Öğleden sonra Hitler. Duçe ve ma

iyetleri muazzam bir hava meydanı 
olan Centrocelle'cle 50 bin genç fa
şist ve avangardist tarafından yapı-

l lacak olan askeri bir geçit resminde 
hazır bulunacaklardır. Duçe, Hitlcr, 
Alman ve İtalyan nazırları, bundan 

rafta zabıta kuvvetleri bütün işle
ri bırakarak müthiş bir mürakabe 
ye geçer, Büyükdere yolunda ya
ya, motosikletli, otomobilli polis
ler gelen geçen şoförd~n vesika 
sorar, fazla süratlerinden dolayı 
tenkit eder. Otomobillerin cadde
lerde, hazan sokak aralarında dur
ması, müşteri alıp bırakması me
nedilir. Bazan şoförler merkeze 
kadar götürülür. Artık birkaç gün 
süren bu faaliyetin herşeyi düzelt
tiğine kanaat hasıl olduğu için alı
nan tedbirler durur ve sonra eski 
hamam eski tas. kemali sükun ile 
herşey hali aslisine avdet eder. 
Fakat ölüm mikropları hala baki
dir. 

Silahlanı yer 
(Bası 1 incidl} 

Başvekil Daladye Reisicümbıf 
gönderdiği bir raporda, hava ve 4' 
niz kuvvetleri mevcudunun artıttl 
ması, müstemleke müdafaasının tlf 
viyesi ve mahrukat depolarının 
rıişletilmesini istemiştir. 

Yeni vergiler konuyor 
Faris. 3 <A.A.) - Hükumet, f 

rarnameler hakkındaki izahnarn~ 
de memleketin nihai kalkınrn 

imkan dairesine sokmak için isti) 
salatın kuvvetlendirilmesi husufd 
nun tahakkuk ettirilmesinin rnı.11' 
fık olacağını beyan etmektedir. 
zim edilmiş olan kararnameler, 
kalkınmanın mali ıslahat ve 
iki senelik bir program tatbiki ;d 
rctiyle teminini istihdaf etmekt 1 

l - Bu işe milletin istisnai fi' 
rette yardım etmesi derpiş edil.,, 
tir. Bu yardım, bilvasıta ve bill 
sıta riisumdan yüzde sekiz nis~ 
de munzam bir vergi alınması r'ı 
linde olacaktır. Bu tedbir say J 
iiç milyar iki yüz milyon elde 
lccektir. 

Gümrük rüsumu tezyit edi 
cektir. Maamafih tarifelerin 31 
muz 1938 den evvel yeniden g· 
geçirilmesi tekarrür etmiştir. sıı 
niden gözden geçirme sayesind• 
milyon elde edilecektir. Nihayet 
li müdafaa için çalışan mües 
rin temcttülerine bir kararnaf111 

munzam bir resim konulacaktıt:ı,. 
2 - Işlerin revacını temine 

tuf olan istihsalata müteallik 
ler gayri sıhhi binalara karşı ııl 
dele için gayri menkuller inş;&' 
artırılması, birçok mali tedbiri~ 
tiin yeni inşaatı teshil edece1' 

1 
inşaattan musakkafat vergisi 9 

yscaktır. Birçok iktısadi tc~ 
48 saat kanununun ahistikiye 
mine matu( bulunmaktadır. 

3 - Krediye müteallik olaf1 
birler, hükumete. idarelere ,,,ıı 
bitlere ve imtiyaz sahibi şirlt 
tediyatta bulunmaları için tJ'l 
bir mühlet tayin etmeye karst 
miştir. 

Hükumet, milli iktısadiyatııı 
kınmasına medar olmak üzere. 
diki kanuni ve nizami ahknrl'l1 ~ 
edecek diğer birtakım tedbit 
ittihaz etmek niyetindedir. 
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HAYATiMiN 
En büyük 
HEYECANI 

STANBUL 
D. No: 

GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
Semti ve Mahallcsı Sokağı EmUik No: Cinsi ve Hissesi Hi&ıeye Göre 

Muhammen K 

330 Ortaköy 

4427 Çengelkoy 

5246 Kınalıada Bahçecik 
Lodosluk 

5808 Eyüp Süleyman 
Subaşı 

6170 Tarabya 

6227 Anadoluhisar 

7521 Apadoluhisar 

7909 Yeniköy Güzelce 
Ali paşa 

8003 Heybeliada 

8026 Balat Hacı İsa 

8034 Büyükada Maden 

Dere boyu 

E. Suyolu 
Y. Bekiır Deresi 

Kuyu ve Ağya
zar 

Münzevi Kış
la Cad. 

E. Bostanyolu 
Y. Kalaycı 
Çavuşbaşı ve 
Göksu Mevkii 

Göksu 

Bağlar yolu 

Cenato 

Dürriye 

Aya Nikola 

E. 105 Y. 99 

E. 9 No. taj: 
17 

E. 1-1-3-
5-7-9-11-

13-15-17-19 
E. 27 Y. 27 -

27/1 

E. 16 

25 ve 7 

E. 7-7 

E. 146 Y. 124 

E. 27-27/1 
Y. 30-32 

E. 17 Y. 23-25 

E. 32 
Ada: 186 

Arsanın 412/960 
His. 

Meyva ağaçları ve dolap
lı kuyuyu müştemil 8 dö
nüm Bostanın 9/120 tam 
ve yarım sehiminin 1/5 
hissesiyle diğer bir sehi
minin 1/8 hissesinin 1/5 
His. 

80 Açık 
Artırma 

200 ,, 

9181 Metre on bir 
parça arsa 

1000 Kapalı 
Zar! 

Meyva ağaçlarını müş- 2500 ,, 
temil 18370 metre bos-
tanın 127,5/240 His. 
195 metre arsa 200 Açık 

Artırma 

Küçük Armutlu bahçesi 710 ,, 
demekle arif 15159 met-
re maa müştemilat bos-
tanın 2,5/8 tam ve sülüs 
hissesinin 42,5 hisse ter-
tibiyle 14 hisse tam ve 
sülüs hissesinin 5/6 hisse-
siyle mezkur 42,5 hisse 
tertibinden 28 hisse tam 
ve biİ- hissesinin iki sü-
lüs His. 
Dere Boyunda 459 metre 140 ,, 
Arazi 
7 dönüm tarla 150 ,, 

Ahşap Hane 

Dükkan arsası 

1320 Metre Arsanın 
768/3820 His. 

2570 Kapa
lı Zarf 

180 Açık 
Artırma 

140 .. 

1 l YENi SiNEMA 
VJLDIZI 

l Uç merasım gununde adi tıır pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı-
yor ve ytizüm ''makyajlı,, bir §ekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve havalandınlmış 
ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de. 
ğilcli.m. 

8038 Büyükdere E. Kefeliköy 
Parsel: 2 

E. 8 Y. 2-2/1 10 dönüm Tarla 150 .. 
.nt'I Y. Bağlar Mevkii 

Yukarıda evsafı yazılı' gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 16-5-938 tari
"ıine düşen Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. Pudra Aleminde keşfedilml3 en bü

yük sırdır. Bu yeni pudranın formlilü 
ve istimal hakkı bUyUk mali f edakAr. 
lıklarla hemen TokaJon müessesesi 
tarafından satın alınmıştır. Şimdi To. 
kalon pudrası namile ve her gün da.. 
ha taze, da.ha nermin, da.ha güzel gö
rünUnUz . 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

·----·ı Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmış 6 santim kahnh · 
ğında makine trnnsmiS)'On, şaft, 

kasnak ve yatakları ucuz fiyatla 
at.ılıktır. TAN matbaasına mü

racaat ediniz. 

İstanbul 5 inci icra dairesinden: 
:Sir borçtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen ma
roken, kanape, koltuk, yazıhane ve 
$aı:r eşya açık artırma suretile 9-5- 1 !38 pazartesi günü saat 9 dan 11 e ı 
1 

adar Galatada Nazlı hanında satı
hac:aktır. Almak istiyen mezkur ma
;ıde gösterilen saatte hazır bulun-

aları iliıp olunur. (7449) 

1 
İstanbul birinci ticaret mahkeme

~ilden: Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
ankası Istanbul şubesi avukatı A

sım S 
da orgon tarafından Çakmakçılar-
Zi 72 numarada mukim Alim zade 

30Ya ve Mahdumları şirketi aleyhine 
bı-6-.....937 tarihinde katolunan hesa 
t cariden bakiye (15,324,60) liranın 
ahsui h 

illa akkında açılan 38/141 nu-

t . raıı davada müddeaaleyh şirke
ın ş· 

ihnd ltndlki ikametgahı belli olmadı-
Yol an tnahkeme reisi tebligatın ilfın 

Uy}a y 
duı-. apılmasına karar vermiş ol-

öUndan ··ad . . ay z f nıu eaaleyh şırketın bir 
da\> ar ında mahkemeye müracaatla 
l'(!It ~ arzuhali suretini tebellüğ ede
lllesi a~uni müddet içinde cevap ver

lunllr 
1~;uınu işbu ilan ile tebliğ o
~ 446) • lstanb _________ _ 

dan: lia ul Uçüncü Icra Memurluğun 
karı-er ~zen Paraya çevrilmesi mu
Zetesını~ up keyfiyeti satışı Tan ga
nın 12 . 1-S-938 tarihli nüshası
nun,:ı_ ıncı sahı'fc . . 4 .. .. ··t 

"'<l y sının uncu su u-

KATRAN HAKKI EKREM 
. 

. İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti 

Lira Kur. 

284.90 

' . 

Pey parası 
Lira Kuruş 

-------21.37 
Altı Mermerde Seyld Omer mahal lesinde Silivrikapı caddesinde Def

terhane Emini Yahya Ef. vakfından Yolgeçen adile anılan 40.70 metre 
murabbaındaki arsaya temdiden ya pıJan müzayedesinde de taUp zuhur 
etmediğinden pazarlıkla ihalesi 26-5-938 Perşembe günü saat 15 de ic
ra edileceğinden isteklilerin Çember litaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mah
lulat kalemine müracaatları (2540) · .... 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı 

Balat, Hamami Muhittin Kara Papak 
Saraçhane Mimar Ayas Horhor 

Silivrikapı Hancı Karagöz 

Müddeti icar. 

Muhammen aylığı 
No. su Cinsi Lira Kuruş 

10 Ev 7 50 
Haydar hane 
cami yeri 

Sitti hatun 

4 00 

cami mahalli 4 00 

Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Seneliği 

Sayım ocağı Ocak önünde Mandıra ve 
otlakiye 510 00 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller pazarlık la kiraya verileceğinden istekliler 

6 Mayıs 938 cuma gün il saat on beşe kadar pey paralarile beraber Çem
berlitaşta lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 
gelmeleri. (2541) 

. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

BAYANLARIN 
Nazarı Dikkatine 

Satın aldığımız Tokalon kremi va
zolarının büyük bir kıymeti vardır. 
Onları bayiinize iade ettiğinizde be
heri için 5 kuruş alacak, ayni :ıaman
da kıymettar mükifatları bulunan 
Tokalon müsabakasına iştirak hak
kını veren bir bilet takdim edecek
tir. 

ESKi HA YDEN, YENi 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında 
en mükcm~el olan bu mağaza
da muhtelif mobilyaların en zen

gin çeşitlerini bulacaksınız. SA
LON, YEMEK ve YATAK TA
KIMLARINI her yerden iyi ve 
ucuz fiyatlarla tedarik edebilir
siniz. 

Harici Askeri Kıtaat 
Ucinları 

Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 
180 kuruş olan 6285 çüt deri eldiven 

Kilo Cins kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
6000 Yamalık Kaneviça Şartnamesi her gün M. M. Vekaleti 
2000 ,, Çul Satınalma Komisyonundan parasız a-

200 ,. Çuval lınabilir. tık teminatı 848 lira 50 ku-
3000 f skarta Kanaveçe ruştur. !halesi 11. Mayıs 938 Çar- il 

3000 ,, Çul şamba günü saat 11 de yapılacaktır. 
2500 ,, Çuval Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 ı 

400 ,, Marka bezi sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele- 1 
3700 ,, İp rinde yazılı vesikaları ile teminatla- ı 
3000 ,, Kınnap rile teklif mektuplarını ihale saatin- ı 

'' 

Yeni kumaşlar 

Yeni çe,ıtıer 

Yeni fiatler 

..EL B IS E LERIMI 

4 LiRADAN 

BASLIYAN 

, 
KUMAŞLARIN DA'N 

Y A P T 1 Q 1 Y O A·U:M 

, 

YE·RLI 
~.MAllA~ PAZAUflDl 

611 .............. ! ......................... ~ 

Yeni adresimize dikkat 
TESHiLAT BAKKALİYESİ 

Eminönü Meydanında Valide han altındaki mağazamızı 
istimlak dolayıaile 

lstanbul Bahkpazar Caddesinde 47 Numeroya ı 
tatındığnnızı muhterem mütterilerimize arz ile eıki 

teveccühlerini dileriz. 

Türk Hava Kurumu 

25. CI TERTiP 
Büyük Piyan9osu 
Birinci Keşide : 11 • Mayıs • 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 o. o o o Liradır ... 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 

adet mükafat vardır .•. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu 

piyangoya İ§tirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. tırmas1 .. aazı}ı gayrimenkulün açık art 

s .• ın .. 
ı 361256 utedair dosya numara · 

I - Cins ve miktarı yukarda yazılı sargılar pazarlı~.la _satılacaktır. den en az ~ir ~aat evvel Anka:ada 1 
II - P•zarlık, 13/ V /938 tarihine rastlıyan Cuma gunu saat 15 de Ka· 'M. M. Veknletı Satınalma Komısyo- .. ••••••••••••ı••••••••••••••••ıl 

3G/2556 ~ Yazılacağı verde sehven 
kc>yfiyet ~-arak Ynzıl~ış olmakla 

«ıshfhen •ıA z ı an olunur. 
ı· J\Vı -~19:-------
ız tnekteb· 28 de Nişantaşı Ingi -

mey· ınden ld d ı kaybe . a ığım tasdikna -
atı ltım Ye · · · l"1 •. eskisin· ·.. nısını alacağım-
~ ın hukmü yoktur. Salih 

ZA.vr 
aldığ - lktıs t 
bi.ıvi ızn 937 _ 938 a Fakültesinden 

S• Yet cuzd senesi 251 No lu 
ını 1 anımı k · 

tu 8 acatıtnda ~~bettim. Yeni-
r. :Etnine Gü~ı~Yiın hükmü yok-

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. nuna vermeleri. "824,, "2261,, 
111 - Satılacak mallar Ahırkapı bakımevinde hergün görülebilir. 
IV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 temi· ihtira ilanı 

nat paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona müracaatları ilAn ••.111!.H!ller nevi kesilebilen demir 
olunur. "2394,, 

iNŞAAT SAHİPLERİNE 
mühim 
ilan 

Yıkmakta olduğum Eminönündeki Valide Hanından çıkan enkaz
dan mükemmel kereste ve hakiki Marsilya Kiremidi ve potrelleri eh
ven fiyatla satmaktayız. Müracaat yeri Zindankapı 23. Müteahhit Ra
sim Eskin. Telefon: 22574 ve handa yıkım yerindeki memura yapılır. 

yolu makaslarının zirve kilitleri 
için "zarf., hakkında alınmış o
lan 16 Mayıs 1934 günlü ve 1793 
sayılı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzere ahere dev
rüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galata'da, iktisat 
hanında, Robert Ferri'ye müra-

caatları ilim olunur. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mikdan 

Kilo 
8.000-9.000 

Cinsi 

Yün fanila ipliği 

Tahmin bedeli 
Lira 

23400 

İlk teminat 
Lira 

1755 
1 - 938 senesine sari mukavele aktı suretiyle 11 Nisan 938 tarihin

de kapalı zarf eksiltmesine konulan yukarıda cinsi, mikdarı , tahmin be
deli ve ilk teminatı yazılı yün fanila ipliği için istekli çıkmadığı cih t i 
evvelki şartnamesine göre 5 Myıs 938 perşembe günü saat 14 de Ge~ik~ 
paşadaki Jandarma Satınalma komisyonunda pazarlıkla alım mu
amelesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı evrnk .

1 t · tl · 1 1 k ·· ·· 14 d k · ve 1 k emına arıy e pazarı gunu saat e ·omısvonda bulunma} (
2 • arı. 159) 

, 
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Hem -güi81ITğini~hem ·feYdalılı, 
ğını tezyit eden müteaddit yeni teJ 

~emmülata ilaveten •1938' Frigidaire, 

büyük bir muvafakiyet kazanan yeni ses-4 
siz Süper Ekovat'la techiz· edilmesine 

mebni, cereyan sorfiyati şimdiye kodor gö..: 
,, rülmemiş bir dereceye indirilmiştir. 

·-....,. ....... ' ' 
Hari~ulade idarelidir, •• o derece az cereyan sarfeder ki: -

çalııtığını bile belli etmez. Bununla beraber yemek hücre

lerinde her vakıt sabit kalan matlup soğuğu temin etmekte

dir. Yiyecek daha taze, daha uzun müddet ve daha fenni mu

haf~ıa ediliyor. Elde edilen buz, satılandan daha ucuza mal 
,olur. Mekanizması;- uzun senelerce bila arıza ve tamamile gü-ı 

('ültüsüz işler. Cereyandan, yiy!c~kten, buıdan ve maıarif-~ 
fan ekonomi temin eder. 

Y•lnız "•kl1ct ,RIGIDAIRE il• .,.,..... ,....., a ..... ınc 
temln•t laternetı unutrn•rınız. 
Bu t.rnln•t bozukluk vukuuna tekini m•k•nfzrn•nın 
mecc.nen tebcllllnl tek•tlGLeder~ 

TAN 4 - 5 - 1938 

• FRIGIDAIRFln temin ettl§I ta .. rrüf bRh••A •u 4 nokta Ozerlndecnr : · 

ıs~ihlaktan ••• _ Gidalardan .•• ._ı: Buzdan ••• ::.. İdare masrafından 

KAN, KUVVET, IŞTEHA 
Sıhhat Yekc)letimizin resmi ruhsatını haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorlann büyük kıymet verip beğendikleri bir şuruptur. Kansızlık, 

iştahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve bar
sak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir göste
rir. Vücuda dinçlik, pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV-

VET İLACI her eczanede bulunur. . -
Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden 

bir çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı . lciiriik çocuklar için 
ayni veçhile kahve kaşığı. 

RESSAM 

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

bet dolayısile 6 mayısa kadar açık bulundurulacaktır. (2496) 

Dühuliye :yoktur. 

Her banyodan sonra aaçmız 

Bu ıekle girerse 

BRIY ANTIN PERTEV 
onlan düzeltmeyi temin eder. 

içirir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmış 
bu şurup iştahı açar, 
vücudu gürbüzlestidr 
ve kan yapar. -Arsenoferratose 

Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuarı 

Umuml k•n tahlllltı frengi nok· 
tal n•zarınd•n (Wa•erman ve 
kahn tHmUllerl) k•n kUreyvatı U · 

yılma11 Tifo ve 11ıtma haat•lıkları 

teıhlıl ldru balgam cerah•t kuu · 
rat ve ıu tahlitltı Oıtre mlkroakopl 
huıuıf •tıl•r latlhurı k•nd• Ore. 
-'eker KlorUr Kolleaterln mlktul• · 
~'"'" hvlnl Dlv•nyolu No. 811 

Tel 10981 

• BDURLA BiRADERLER. • 
iSTANBUL ANKARA 

öKSURUK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

bro!lf it, utm, ve boğmaca 

ökıürüğünün kat'i ili~ 

dır. Göğüıleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici tesiri pya

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, l•tanbul 

r• Bursa ilkbahar Ehli Hayvanlar 

PANAYIRI 
Bursa Atıcılar mevkiinde 1938 senesi İlkbahar Ehli H,vvanlar 

panayın açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 Mayıs 1938 den 
itibaren 8 gün devam edecektir. 
Panayıra geleceklerin istirahatlerini temin için panayır yerinde 

su, elektrik ve büfe tesisatile muntazam otobüs muvasalası vücude 
getirilmiştir. 

Panayır münasebetile yapılacak olan güreşler 15 Mayıs Pazar gü
nüne rastlamaktadır. Güreşler iddialı alaturka yağlı güreştir. Başa 

100, baş altına 80, büyük ortaya 50, küçük ortaya 40 ve desteye 25 er 
lira mükafat verilecektir. Bundan başka panayırın devam ettiği müd
detçe şehrin otel ve banyolannda tenzilat temin edilmiştir. Alım ve 
satım hususunda belediyece sayın ziyaretçilere her türlü kolaylıklar 

gösterileceği ilan olunur. 4 

IZMIR 

Her teY• kızrvoruz , hiçbir ıey bızi 
memnun almıyor, fokaı en fenosı ı 

bütün etrofımızdokıler bu c;ok k61il 
lobiotımııdan dolayı bizden uzolı.loıryorfor. 

lıte burada 

VALIDOL imoaaımıza yerıtırı 
O"u bir kere tecrübe edınrz 1 andan IOMO 

dünyayı brr kal daha güzel g6receksınıı. 

VA l I D O L : damla, ıobleı ve 
hop holınde her eczanede bulunur. 

Sahibı ve umumi neşnyatı ıdate 

eden: Ahmet Emin YALMAN. G__. 

tecilik ve Neşriyat Türk Limitet ŞU'" 

lcPti RA,alchbı VPr TAN M11th11Aın 

Kan çıbanları ve parmaklarının y 1 R O z A kullanımı 
arasındaki kqıntılar için 

~:~:. ~.:;!::::bı~.:~ v 1 R o z A p A T 1 
lraf yaralan, erıenlikler, ve kol- '- il 
tuk altı cıbanlan için Kii ~nını7 

En çabuk ve en .emin bir ıurette TED AV 1 E O ER 

-- ~ 


