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Fransa ile Askeri Müzakereler 
Kontrol Heyeti Dolaplar Ç eviriyor 

Komisyonun Son Yolsuz 
icraatını Protesto Ettik 

• 

Bir Askeri Heyetimiz 
Dün H~taga Hareket Etti 

Ankara, ıı (A.A) - Hataya mütedair erkanı har- i binmiştir. İstasyonda heyetimizi teşyi edenler ara
biye anlaşmalarını Fransız Şark Orduları Kumanda· sında Hariciye Katibi Umumisi Büyük Elçi Numan 
nı Orgeneral Hub:inger'nin riyaseti altındaki Fran- ı M.enemencioğ~u, p~k çok ~eneraller ve hariciye er· 
sız askeri heyetile, Antakyada müzakere etmek üze- t kanı nazarı dıkkatı celbedıyordu. 

Gündüz'ün Başkanlığı altında ~ariciye Vekaleti bi· . ~aris, 11 (A.1.4.) - Havas Ajansı Antakyadan bil-
rinci daire reisi Elçi Cevat Açıkalın, Genel Kurmay dırıyor: 

Süveydiyede Tahrikçiler 
Tevkif Edildi 1 • 

Kayıt Büroları, Yenideıı 
Faaliyete Geçti 

re Genel Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral Asım •ı :. 

harekat şubesi 'müdürü Albay Feyzi Mengüç ve ha· ı Türk erkanı harbiye heyeti yarın Antakya~·· "al rekat şubesinden yüzbaşı Nurettin Alpkartaldan racak ve orada Fransız heyeti ile buluş.acaktı~ •. Gö
mürekkep heyetimiz bu akşam hususi trenle İsken- rüşmeler, !9.5.937 Cenevre muahedesı mucıbmce 
deruna hareket etmiştir. Sancağın tamamiyeti mülkiyesini garanti eden 

Orgeneral, istasyonda kendisini selamlıyan aske- Fransız - Türk muahedesinin tatbikatını tasrih ey-
Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Seçim komisyonu tarafından alfı
kadarlara tebliğ edilen 14 numaralı 
tebliğde sekiz gündenberi bir kısım 
halkın tazyik ve tehdide maruz kal
dığı müşahede ve tesbit edildiği 
bildirilmektedir. 

Herkesin hangi cemaati istiyor.;a 
kaydedilmekte katiyen serbest oldu
ğu hatırlatılmaktadır. Ve bu tazyik 
devam ederse kayıt muamelesini:\ 
derhal tatil edileceği ilave edilmek
tedir. 

Bugün vaziyette tek bir değişik
lik varsa o da Türklerin tehdit edil
blelerlne artlk müsaade edilmemesi
dir. Bu hal karşısında gülmek mi, 
ağlamak mı lazım olduğu tayin edi
lemez. 

Türke karıı tazyik ve tehdit ke
tildiği gün komisyon tazyikin baş
ladığını ilim ediyor. 

Türk listesine yazılanl11r ayni 
seee öldilrUliirken nefes almıyan 
konılsyoaun hayatiyet siistermesi 

inesf''lhiıiidL lııigtliı ~lrTeıt~a
ka bydedilmiıtir ki, o da Reyha
niyede eski rejimden kalma mi
lis ve istihbarat zabitinin gözü ö-

Genelkurmay ikinci Ba,lıam 
Orgena-al Anm Gündüz 

CEZAEVLERiNDE 
NELER GÖRDOM? 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 
B irliaç gün evvel lıtanbulun cezaevini ve tevkifhaneıini ziya. 

ret ettim. Memleketin b&Jka yerlerindeki cezaevlerinin 
~ıl olduiunu bilmiyorum. Fakat İıtanbulun diğerlerinden pek 
$Olca-eri olduğunu tahmin için ıebep yoktur. 

'tire bir müddettenberi adliye koridorlarında devamlı bir staj yapmak 
fıtsatını buldum. Bir takım yolsuzluklar hakkındaki neşriyattan tezvirler 
:ofdu, davalara yol açıldı. Bu davalar için koridorlarda sıra beklerken 
•Ikın. türlü türlü davalarını dinliyorum. 

"1 Gördüklerim ~e itittiklerim hakkında aöyliyeceklerim vardır. 
IÜn bunun özünü kıaa.ca anlatmanın tam zamanıdır. Çünkü 

~ebu.Janmız idi ıuç tabiplerinin affedilip edilmemesi mesele
~zihinlerinde arattırmakla metguldürler. Bu mevzu hakkında, 
tezaevlerinin halini ve mahkemelerin cezanın tesirleri bakımın
~ uzak tayılacak bir mazi içinde itleyi9ini gözönünde tubna-

~~ J'alnız hak ve ceza nazariye-! 
•tıne veya hiılere göre verile-
ttlc bir karar mutlaka haksız ve 
~h olur. 

B en cezaevlerinde şunları gör-
düm: 

B~Ş;;~kiil 
Geldi 1 

1 

nünde bir Türkün dövülmesidir. 
Komisyonun telmih ettiği tazyik ' 
ise hiçşüphesiz bu değil, tethiş

lerine devam etmek istiyen Us
beciler hakkanda yapılan takibat
tlr. 

rt kıta ve askeri muzikayı teftiş etmiş ,.e beraberin- i liyen erkanı harbiye anlaşmalarının teferruatını 
de bulunan diğer zevat ile trene tam saat 20,30 da tesbit etmeli istihdaf eylemektedir. 

Komisyonun bugüne kadar Türk
ler aleyhindeki hattı hareketi, mü
dafaasına teşebbüs bile edemiyeceği 
kadar açıktır. Bu tebliğ ile tarafgir
liğini isbat eden delillere bir tane 
daha katmış oluyor. 

Anadolu Ajansının notu: 

latihbaratımıza göre, Tür
kiye hükiimeti, komi•yonan bu 
tarzdaki icaraahnı Milletin 

iSPANYADA 

Bir İngiliz 
Gemisi 

Bombalandı 
Londra, 11 (Hususi) - Birkaç gün 

Cemiyeti ndinJe ıitlJetle evvel Franklstler tarafından bomba-
proteato etmiftir. lanan bir İngiliz vapuruna bugün de 
Diğer taraftan kumandan Kole, bir bomba atılmıştır. İngiltere efka-

seçim komisyonunun evvelki gün 1 ed n umumiyesini en ~ok meşgu en 
neşrettiği tebliği protesto etmiş ve mesele budur. Bütun gazeteler bu 
komisyon tebliği geri almıştır. meseleye en büyük ehemmiyeti veri 

Kon.ey lromitaintle tlün yarlar. 
>-«pılan müzakereler News Kronikl gazetesinin bildird~ 

,..,. .. 
0
,.... 11 f A A \ ~ "., ı:ır.Jnhı _ğine göre, kabine gelecek P-azartesı 

Ajansının hususi muhabiri bildiri- gunu toplanaraK: ta1tıp eanece sıya 
yor: 

Hatay intihababna memur kon-
[Arkası: Sayfa 4, sütun 1 de] 

Çekoslovakyada 
Bir Müsademede 
47 Kişi Yaralandı 

Alman Gazeteleri, Ağır 
ithamlarda Bulunuyor lar 

Reüicümhar B. Beneı 
(Yazısı 3 üncü saytada) 

set hakkında bir karar verecektir. 
Kati tedbirler ittihaz etmek cereya
nı her gün kuvvetlenmektedir. Çün 
kü taarruzlann kasden yapıldığına 
gün geçtikçe şüphe kalmamaktadır. 

Bu gazeteye göre bazı eksperler, 
Kadiks'in bombardıman edilmesini 
teklif etmektedirler. Bu takdirde şeh 
ri tahliye etmesi için sivil halk haber ı 
dar edilecektir. 

Taymis gazetesi İngiliz gemileri
nin seyrüseferi önüne çıkarılan ma
niları hükumetin ortadan kaldırmıya 
karar verdığini yazıyor. 

Muhalefet gazeteleri hükumete 
şiddetle hücum etmekte ve Niyuz 
Kronikl İngiliz gemilerinin bombar
dımanına mukabelebilmisil olmak ü
zere mesela Kadiks limanının İngi-

[Arkası: Sayfa 10, sütun 5 de] 

llc)azda Zelzeleden 
Çöküntüler Oldu 

Çankırı, 11 (TAN) - Bu sabah Il
gazda biri 7,45 te diğeri 8, 15 ~e iki 
şiddetli zelzele oldu. Okul bar:asile 
bazı binaların bacaları ve duvarlan 
yıkıldı. Omanlıklarda da hasara se
bep olduğu bildirilivor. 

Ra.athanenin tebliği 
Istanbul, 11 {A.A.) - Istanbul 

rasathanesinden bildirilmiştir: 
Dün saat 12 yi 5 dakika 42 sar.i

ye geçe şiddetli bir zelzele kayde
dilmiştir. 

Merkez üstünün Istanbuldan 8700 
kilometre mesafede olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Hacıosman Bayırındaki Ceset 

Kaçan Katil, Hududu 
Geçerken lpsaladaki 
Bir Memuru Öldürdü 
Şimdi Zabıt 

Rol 

Facianın ilk kurbanı 
,olör Mehmet Lutli 

Bu Katmerli Faciada 
Kadını Arıyor 

Hatliaeye tulı kanfan 
Lut/inin lranaı Melek 
[Y azı11 1 O uncu ıayf ada] 

Bir lngiliz Gazetesi 
Büyük Kalkınmamızı 
Hayranlıkla Övüyor 

b 81.r cezaevinin içtimai hastalıkla!' 
~11lıından bir hastane olması la
li .dır. Nitekilm adliyemiz bu pren
_J>ı ne kadar iyi kavradığını İmralı 
to lııda bir içtimai açık hava sana-

Ba5vekil Ce!M Bayar, diin saat ı• 
11,38 de Haydarpaş;:ıya varan tren -=------------
le Ankaradan şehrimize gelmiştir •. ! * Paris, 11 (A.A.) - Senamor !"asat 

Deyli Telgraf gazetesi muharrir
lerinden Arthur Merton "Atatürk 
Yeni Türkiyeyi nasıl yarattı? Yeni 
doğan millet, sulh için bir kudret 
teşkil edebilir,. serlevhalarını taşı

yan güzel bir yazı yazmıştır. Yazıda 
Türkiyenin harp sonundaki feci va
ziyeti hüiasa edildikten sonra deni-

teşekkülünde rehberlik eden uzak 
görüşlü bir eli hissedersiniz. l\fonta
zam bir zabıta umumi emniyeti sağ
L•-ılıyor; adalet sultanlar devrinde 
e~ görülmemiş bir tarzda tatbik edi
liyor. Mensucat, çimento ve kağıt 

sanayiine ait beş yıllık plan tamam
lanmış, madenler ve ormanlar için 
yeni ve beş yıllık planın tatbikine 
geçilmişti. Ziraat alabildiğine inki
şaf ediyor ve her yerde fabrikalar 
kuruluyor. Yapılan incelemeler 
memlekette işlenmiş birçok maden
ler bulunduğunu göstermiştir.,, 

~.0rnu yaratmakla isbat etmiştir. 
1-cı ır hastane, vücutteki imzalan or
taı arı kaldırmıya çalışır. Bulaşık has-

~rı ~irlbirinden uzak tutar. 
fllt ug~ü cezaevleri bütün bula -
dlJt içtırnat hastaların bir arada yaşa
baa ları bir yerdir. Buraya giren hafi! 
lııt~a fifa bulmaz. En bulaşık hasta
htr ra tutulur. Profesörleri hol olan 
?ıu tuç trıektebinde ders görür. Ka
l~ ?ılarırı arkasından nasıl ulaşılabi
ealt~i!?ıi öğrenir. Cemiyet nizamının 

15llıden fazla mücehhez, eskisin
(Arka&t: Sayfa 10, sütun 1 de] 

Ccllil Bnynr istasyonda Hıırlciye 1 
Vekili Dr. Rüştü Aras, Dahiliye Ve 
kili Şükrü Kaya, Vali Muhiddin 
Üstündağ, İstanbul komutanı Kor 
general HaliS' Bıyıktay, GeMraller. 
emniyet direktörü, mali \'e iktısadl 
m Ucsscseler müdürleri tara~ındnn 

karljılnnmıştır. 

· Başvekil. refakatinde H'lriciye 
ve Dahiliye Vekilleri bul mduğu 
halde Açar motörü ile Dolmabahçe 
sarayına g~ls ve Sav11rona ya
tında Cümhurrelsi Atatürke mülA 
ki olmuştur. 

Cem Bvar, ~hrlmfzde birkaç 
~n • · "ıktan sonr~ Ankar:ıya dl§ 

.. 

45,000 Liralık ikramiye 

32255 Numaraya Çtktl 

hanesi, öğle üzeri, on dakika .kadar 
süren §iddetli bir zelzele kaydPtmi§ 
tir. Zelzele Lil, Rube ve Turkuan 
da da hiasedilmiştir. 

Tayyare piyanf0111Dun çekilmesine Turkuanda panik hasıl olmu~. bir 
dün başlandı. '5 bin lirabk btiytlk çok evlerde insanlar sarsıntıdan yere 
ikramiye (32255) namaraya çıktı. dÜflllÜ§ ve bazı kimseler yaralanmış 
Dün çekilen numaralan 11raya kon- tır. 
muş olarak ve tam U.te halinde seki Rubecle her1'es, kendisini havaya 
zinci sayfamızda balacaknmm. dojru fırlıyor gibi hissetmiştir. 

liyor ki : 
"Cümhuriyetin ilanından 14 sene 

geçtiği bu sırada, memlekette öyle 
bir değişiklik olmuşturki eski Türki
yeyi tanıyanlarca tanınmasına im
~n kalmnmıştır. Bugünkü Türkiye
yi teşkil eden Anadolu ve Trakya
nın enine boyuna her neresine gider 
seniz kuvvetli ve müstakar bir hü
kıimetle karşılaşır, memlekete yeni 

İngiliz muharriri, bundan sonra 
Türkiyede kurulan demir sanayiin
den, yapılan fimendiferlerden, ku

[Arkuı: Sayfa ıo. sütun 2 de) 
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TAN 12 - 6 - 938 

No. 87 .Yazan : M. SIFIR 

·····················································: . . 
1 Ankaradan ~ 
• • . . 
~ Telefon ve Telgrafla ~ :......... . ....... . 

MOTEı:'ERRIK : 

Ahmet, Kaplıkaya Harp Akademesi 
BELEDİYEDE: MAARiFTE: 

Subayların 
Evlenmeleri 
için Layiha 

Yolundan Bizi Tatbikata 

H d f. . uı t Çıkıyor e e ımıze aş ırıyor Harp Akademisi 25 gün sürecek 
olan büyük bir tatbikata hazırlan-

B ize işe yanyacak malumat Biraz dinleı:ıdlkten sonr:ı , bura- maktadır. Akademi komutanı kor 
veren Ahmedi o gece bırak- ya geldiğimi Sadullah Efendiye ha- general Ali Fuadın komutanlığında 

madım. Otelde bir odaya yatırdım. ber vermek, işin gelişine göre ya yapılacak tatbikata Akademi komu-
Biz de odamıza çekildik. Yatakla- onu olduğumuz yere getirmek ve tan ve profesörlerile son sınıf tale-
nmıza uzandık. Gözlerimi kapa- yahut onun tayin edeceği yNe git- besi olan subaylar iştirak edecektir. 
dım. Uyumak istedim. Fakat ka- mek tenbihi ile Ahmedi Gii?:edeye Tatbikat Adapazarı ile Şile arasın-
bil mi? Mustafaya baktım. o da gönderdim. daki arazide yapılacaktır. 

uyumuyordu. Gözlerini pencereden Gidip gelmesi fıç saat siırecekti. Tatbikat bu ayın 16 ıncı perşem-
göğe dikmiş düşünüyordu. Kim bi- Hiç tecrube ettiniz mi bilmem, böy- be günii başlıyacaktır. Hazırlık ol-
lir, belki de özlediği ailesin!, çok- ı~ intizarlı zamanlarda vakit mak üzere erler ve hayvanlar bu sa-
tanberi görmediği yavrularım ha- 0 kadar tenbel olur ki, geç_ bah.9,15 de araba vapurile Kabataş 
tırlamıştı. Yavaşra seslendjm·. ı· ~· · 1 1 - b' jskelesinden alınarnk Usküdara ge-, ıgını değil, kımı dac ıgını ı -

- Mustafa, dedim, ne düşünü- le farkettirmez. 0 kadar ağır _ çirilecckler ve kıtalar tatbikat yeri-
yorsun' Çocuklarını, evı"ni m"ı?. 1 ne hareket edeceklerdir. Bu arada laşır. Saatler gün kadar uzaynrn t 

- Hayır beyim, şı"mdı" ~. u anda "k , d - ·ı 2250 at, iki kamyon ve üç araba gö-:ı geçiyordu. Sabrım tu enme;:: egı 

hiçbiri gözümde yok. Alnımızın a- de artık ta~ıyordu. Uykusuzluktan tiirülecektir. 
1 :t Akademiyi bu sene bitirecek o an kiyle şu işimizi başarıp ta İstan- yorgunluktan ziyade can sıkıntısın b" 

subaylar tatbikattan sonra ır bula nasıl döneceğimizi düşünüyo- dan, yol gözlemekten yorul:m göz- · l 
imtihan daha geçirerek merasım e 

rum. Ö lerim, köyden bulunduğumu;: mev- diplomalarım alacaklardır. 
- yleyse beni iyi dinle, Mus- kie doğru uzanıp çıkan patikanın 

tafa .. Kaynın Ahmede bu !şte gü- dönüm noktasına dikili kalmıştı. Yapılacak tatbikata Akademi ebr-
kiinından başka diğer yüksek riit e-venebilir miyiz? Acaba bizi Goze- Göz kapaklarımı kımıldatmıyor - d · · 
li subaylar ve komutanlar a ı~tı-deye kadar götürebilir mt? Kendi- dum. Nihayet Ahmet görlindü. Der 
rak edeceklerdir. sine açılalım mı? Ne dersin? hal canlandın . Bindiği bir hayvanı 

- Kaynım diye söylemiyorum. dörtnal ile sürerek ve elleri ile bir Konfera nslar, Gezintiler 
Becerikli, ağzı çok sıkı bir delikan- takım işaretler vererek ilerliyor - Başladı 
lıdır. İnegöldeki çete zabitlerine re- du. Türkiye Turing ve otomobil klü-
volver fişeği almak için ge;miş. Ba (Deııamı uar J bü tarafından tertip edilen konferıms 
na gizlice söyledi. Bana inanırsa- h gezinti1erin ilki di.in ynp.lmıştır. 
nız emniyet edilecek çok değerJi ı- l l N Klüp mensupları ve davetlil~ri Top 1 DEN Z ve L MA : 
bir adamdır. kapı sarayı müzesine gitmişler ve 

- Öyle ise, şimdi oda:;ına git, y v J miizeyi gezmişlerdir. Sarayd.'l Topka 
kendisini uyandır. Buraya getir de eni apUf ar pı sarayı mlidlirü Bay Tahsin tarafın 
konuşalım . S f dan Topkapı sarayı hakkında tarihi 

Mustafa elbisesi ile uzandığı ya- ilave e er bir konferans verilmiştir. 
tağından kalktı. Gürültü etmeden y k Ticaret Mektebi 
gitti. Uykudan kaldırdığı Ahmed~ apaca MezunlarınınToplantısı 
odamıza getirdi. l Yı··ıksek iktısat ve t"ıcaret ""'.ektebi 

Kısa bir mukaddimeden sonra bir Bugün gezmiye gidecek s+;ınbullu ... 

iş için Mustafa ile Gözedeye kadar lar için nakil vasıtaları sıkı tedbir
ler almışlardır. Geçen hafta Eoğa7.a gideceğimizi Ahmede açıkça söy· 

ledim. Bize oraya kadar kılavuzluk ve adalara gidenlerin sayısı 60 blnı 
1 ,....,.\TT\Uy\Mr-"D"' ~ .. '\C" Cl'J'"ITITI> 

etmesini rica ettim. De11kan 1 şoy- cu miktarı 120 bini geçtiğine göre, 
le bir kımıldandı. Gözlerini gözle- bunların naklinde büyük m:.ışkiilat 
rinıe dikti: la karşılaşılmaktadır. Bu sahalı Şir-

- Anladım, dedi. İstediğiniz Yu- keti Hayriye 5,30 dan itibarPn zuhıı 
nanlılara görünmemek, tutulma - rat postaları kaldırmıya ba~l.yacnk
mak değil mi? Sizi öyle bir yoldan 

tır. 
götüreceğim ki, değil Yunanlılara, İki gündenberi istir::ıhnt eden 
bir Türke bile rastlamıyacağız. Ya- T k n d bugi.in Mudan-

k d'" "T" ra vapurunu n 
nn a şam ~uradan yola .ızu ur. yaya birkaç sefer yapncağı muhak -

mezunları cemiyeti dün, yeıı i bina1:.ı 
rı olan Beyoğlunda Bekar sokağında 
ki on numarnlı hususi dairede bir 
·~--~ , ......... - -[""'·--· -
tep muallimleri ve mezun talebe ha 
zır bulunmuştur. 

Cemiyet reisi Tahsin Hamdi Ya· 
zıcıoğlu bir nutuk söylemiş. Büyük 
Önder Atatürkün açtığı iktı!'adi reji 
min memlekette birer elemant olduk 
larını tebarüz ettirmiştir. 

16 da ba~lıyan toplantı c:ıaat 19 a 
kadar devam etmiştir. 

Bir Memur Takdir Edildi 

Dok Şirketinden Yeni Mekteplerin 
Belediye 48 Dün Temeli 
Bin Lira istiyor Atıldı 
Hükumetçe satın alınan İstinye 

Dok Şirketinin mukavelesi ıcabı fab 
rikanın arkasından Tokmak burnunıı 
kadarki yolun Şirket tarafından as
falt olarak yapılması icap etmekte -
dir. 

Halbuki şirket mukavelen~n bu 
maddesine riayet etmemiş ve 48 bin 
lira tutan yolun bu kısmmı asfalta 
çevirmemiş'tir. 

Bebek-Istinye yolunun asfalt ola
rak yapılmasını bir müteahhide iha
le etmiş olan belediye, şimcii mesele 
nin farkına varmış ve bu paranın 

kendisine verilmesi için ta!;f:ye hali:ı 
de bulunan şirkete müracaat etmis
tir. Şirket bu parayı ödemcdıği tak -
dirde işin mahkemeye intikal ede -
ceği zannedilmektedir. 

Sahte Tiyatrocular 
Yar mı? 

Nafıa Vekaleti devlet dcmiryolla-
rında Anadoluda temsil verPcek olan 
lara yiizde 75 nisbetinde tenzilat yap 
maktadır. Bazı kimselerin banu kerı 
dllerine maişet vasıtası ittihaz ey
lediği ve tiyatro işlerile hic aliı.kn

sı bulunmıyanları uydurma vesikala: 
la taşraya göndermiye teşebhfıs ettik 
leri anlaşılmıştır. Verilen emir üze
rine Beyoğlu kaymakamlığı bu me
sele hakkında tahkikata başlamıştır. 

Hataydan Karpuz Geliyot 
Her sene temmuz ortasında ve ni

hayet hazir~n sonunda gelen turfnn 
da karpuzlar bu sene şimdiden parti 
parti gelmiye başlamıştır. Dün de Ih 
taydan ikinci parti 300 karpuz gel
miş, halde iyi fiyatle muamele gör-
müştür. 

Küçükpazarda Eşrefpaşa arsasın
da yapılması 50 bin liraya ihale e

dilen ilkmcktep binasının temel at

ma merasimi dün yapılmıştır. Mera

simde vilayet ve maarif erkanı ha

zır bulunmuştur. Aksarayda yapıl

masına başlanan 54 üncü ilkokul bi

nası bir ay sonra tamamlanaca!dır. 

Kantarcılarda yeni bir ilkokul ya

pılmasına karar verilmiş ve müna

sip bir arsa satın alınmıştır. Bu mek 

tep te 54 bin liraya mal olacaktır. 

Bundan başka Şişlide 43 üncü ilk 

mektebin bulunduğu binanın maarif 

çe satın alınmasına karar verilmiş 

ve lazım 'gelen muameleye başlan
mıştır. 

Köylerde Yapılac:ak 
Mekteple r 

Istanbul köylerinde yapılan mo
dern ilkokul binalarının yerleri tes
bit edilmiştir. Bu mekteplerin Sı

livride: Bekirli ve Sinekli, Beğceğiz 
ve Sapalı. Eyüpte: Çiftalan ve Kı
sırmandıra. Sarıyerde: Bahçeköy, 
Kartalda: Yenikarye, Yalovada: El
malı, Kirazlı ve Tılı§kÖprü. Beykoz
da: Alibahadır, Eşçeli, Koçurlu, Paşa 
mandıra ve Hüseyinpinar. Bakır

köyde: Yenibostan, Çatalcada: Kız 
zılcaali, Karaağaç, Yakuplu; Kara
mandere ve Sıvas, Şilede: Hiciz, 
Karabeyli, Kömürlük, Gökçalılı, Ha 
çilli ve Alaçalı köyleridir. 

Maarif müfettişlerinden izzet, Mi
mar Şemsettin, doktor Enverden 
mürekkep bir heyet üç gündeııberi 
yeni yapılacak bu mekteplerin te
melatma merasimlerini yapmıya me 

Araba Tipi Tayin Edildi mur edilmişlerdir. 
Se~·yar esnaf için tek tip l"l araba- Bu heyet Bakırköy, Silivri ve Y.a-

sı nümunesi ı>rojesi seçilmiştir. Be.: • • ~ -
·-~ -~ rr• --J- .. ~·- -·- - lar içinde. yeniden. yapılacak nıek-
yaptırmaktadır. Bugünlerde bu nü 

. . t tk"kl l3cak vn t~plerin temelatma merasimlerini ta-mune iızerıne e ı er yapı ... 
ondan sonra esnafa 20 güniük bil mamlamıştır. Heyet bugün de Şile 
mühlet verilecektir. kazasına gidecektir. * Niğ..:e valisi Faik izinl~ şehri- Diğer taraftan geçen sene yeniden 

Ankara 11 (Tan muhabirin -
den) - Öğrendiğime göre, l\Iilli 
Müdafaa Vekaleti yeni bir kanun 
layihası hazırlamaktadır. Bu layi
ha, subayların yüzbaşı olmadan 

e'\·lenemcmelcrine dairdir. 
Kanun yakında meclise sel'ko

lunacaktır. 

Yeni Tic:aret Mümessillikleri 
Ankara 11 (Tan muhabirinden) -

Tokyo ve Bombaydaki ticaret mü: 
messillerimizin ticaret münasebetlerı 
mizin daha ziyade münkeşif bulun
duğu memleketlere nakli tekarrü:
etmiştir. 

İktısat Vekaleti son sen~Ierde ti
caret mümessillerimizin biiyük inki
şaf gösterdiği bazı memleketlerde ye 
nf mümessillikler ihdası için tetkik· 
ler yapmaktadır. 

Gayrim übadiller 
Komisyonunda Yapılan 

Teftişler 
Ankara, 11 (Tan muhabirinden) -

Maliye müfettiş heyeti tarafından İs 
tanbul gayrimübadiller takd!ri kıy
met komisyonunda yapılan tefti~e 
aid rapor Vekalete verilmiştir. Ra
porda bazı usulsüzlükler tesbit edil
mektedir. 

Munzur Mahkumları Aftan 
istifade Edemiyec:ekler 
Ankara, (Tan muhabirinden) -

Oğrendiğime göre, meclisin yaz ta-
tilinden evvel müzakeresi bitirilecek 
olan af kanununun Munzur isyanı 

mahkumlarına şümulü olmıyacaktır. 

Diğer taraftan kanunun Meclise 
sevkinden evvel, Adliye encümenin
de tekrar müzakeresi yapılacaktır. 

ispanya ile Ticaretimiz 
Ankara, (Tan muhabirinden) -

Hükumetimizle lspanyn arasında ti-
cari münasebetlerin yeniden tesisi 
etrafındaki yapılan ilk görüşmeler
den sonra lktisat Vekaleti tarafın
dan bir proje hazırlanarak Ispanya 
elçiliğine verilmiştir. Cevaben ve~~
lecek mukabil projeden sonra rou· 
zakereye devam olunacaktır. ._ 

Acltar~, 11 ~·T~n muhabirinden) 
_ Nafia Vekili Ali Çetinkaya, bu· 
gün Derinceye gitmiştir. Çetinkaya, 
buradaki travers fabrikasında tet
kiklerde bulunacaktır. 

MEMLEKETTE: mize gelmiştir. yapılmasına başlanan Bakırkôyde * Bugün Daçya vapurile Ruman Küçükçekmece ve Avas, ~~rtal.da 
yadan 135 seyyah gelecektir. Sey - Ballıca, Çatalcada Boyalık koylerın
yahlar öğleden sonra Eyüp ile mü- de 5 üçer dershaneli mektep bina

ları bugünlerde müteahhitlere teszeleri gezeceklerdir. 

Maarif Vekili, Dün 
Kırşehirden Ayrddı Kaplıkaya uzeirnden çıkar, ctağ yol- 1 kak görülmektedir. Bu "abnh e.30 cb 

!arından giderek gün ağırmadan •a ılacak ilk postanın biletl< .. ri dün 
evvel Alaçam koyüniin ynkınında- ~kp d t 1 ıştır 
k" (S t ) a şam an sa ı m • ı uuç u ya iner ve Gözed~ bah- "' 
çelerlne gireriz. Sen hiç tnsalan _ Devlet demiryollarının Edirney.-
ma. tertip ettiği tenezzüh postalnr!nın ı

O elikanlının bu işi yapabile-
ceğine innadım. Tarif etti

ği yollardan emniyet ne Gözedeye 
gidebileceğimize aklım yatll Kati 
kararımı verdim. Yine uzaııdık. Fa 
kat uyku bir türlü tutmuyordu. 
Doğan sabah güneşi karyolamın ya 
nındaki pencereden uzandı. Ilık ışı
ğı ile beni okşadı. Ümit saçım nur
lu yüzüyle bana sanki ces:..ret ve
riyordu. 

kincisi dün gece 23,20 de kalkmış -
tır. Tren bu sabah 8,30 da Bdirneyc 
varacak ve 15,30 da oradan hareket 
ederek 23,15 te Sirkeciye gelecek -
tir. 

Geçen sene niifus memurluğund<ı 
bazı yolsuzluklar tesbit e~l ildiği i
cin, Eyüp niifus memuru IIilsnü ter· 
fi ettirilerek burnya tayin olunmuş 
ve niifus işlerinin ıslahına memur e
dilmişti. Ili.isnü az 7.amand.ı bütlin 
pürüzlü işleri düzelttiği için vilayet 
kendisine bir takdirname gijnder -
mek suretile takdir etmiştir. 

* Çırağan sarayının yıktmhp lim edilecektir. 
yıktırılmaması hakkında henüz kati * Bugünlerde !zmire gidecek 0 -

bir karar verilmemiştir. Bu hususta lan Maarif Vekili Saffet Arıkanın 
Izmirden sehrimize geleceği ve bazı tetkikler yapılmaktadır. • 
tetkiklerde bulunacağı haber alın-

Şilepler Maden Taşıyacak 
Sosyete şilebin, şilepleri Zongul -

dak ile limanımız arasında kömür 
nakliyatı yapmaktadırlar. G?.milcrin 
bundan böyle dış limanlara kömür 
ve k rom taşıyacakları bildirilmke • 
tedir . Bu iş için ter tibat alınmakta -
dır. 

mıştır. 

POLiSTE : 

Kalp Durmasından 

Düştü, Öldü 

Kırşehir, 11 (Tan muhabirind~n) 
_ Şehrimizde bulunan kültür baka: 
nı Saffet Arıkan, orta okulun yerı 
ve yapılmasına ait tetkiklerini ta· 
mamlamış ve sabahleyin saat altı· 
da kırşehirden hareket etmişlerdir. 

Zelzele Felaketzedelerin• 
Yardım ır 

Zonguldak, 11 (A.A.) - Kırşeb 
ve havalisinde yer depreminden fe-

Bursada yapacak işimiz, göre
cek kimsemiz yoktu. ihtt:-atı el
den bırakmadık. Vaktimizi otelin 

Gezinti Seferleri Yapılacak Sokağa Sahip Çıkmış 
Kapalıçarşınm Yorgancı ve mo -

bilyacıların bulunduğu kısmından 
Çadırcılar caddesinde Lutfullah s~
kağına çıkılan bir arsada yapılan bı· 
naya Çarşıkapısının bulunduğu dar 
bir sokağın da karıştırıldığını ve Çar 
şıkapısının bir daha açılmamak üze
re kapanacağını Esnaf Cemiyeti far 
ketmiş, işi Eminönü kaymakamlığı-

na bildirmiştir. Kaymakam mahal · 
linde \etkikler yapmış, füz:.ıii işgal 
ve m üdahaleye derhal nihayet ver
mi§tir. Ve bu suretle o civardaki diik 
kancılar kapısız ve havasız kalmak-

tan kurtarılmıştır. 
gazinosunda gazete okumait. konuş 
makla geçirdik ve böylece akşamı 
ettik. 

Denizbankın dahili turizmi inkişaf 
ettirmek üzere limanlarımız arasın
da tenezzüh postaları tertip edeceği 
bildirilmektedir. Ancak bunun. yeni 
vapurlardan bir kısmı geldikten son 
ra kabil olabileceği anlaşılmaktadır. 
Çünkü mevcut vapurlar muntazam 
seferlere ancak künyet edebilmekte 
ve hulen de her zamanki v&pur sı

kıntısı kendini göstermektedir. Bu 

arada ilk tenezzUh seferleriıı!n Ka
radenize yapılacağı söylenmektı dir 
ki, bilhassa bu hatta vapurlar dö . 

niiş seferlerinde çok yüklü gelmekte 

ve hatta bazı ara iskelerdcn bu yüz 

-BAŞVEKiL ŞEHRiMiZE GELDi: 
Güneş batarken Ahmet, heybe

si omuzunda gazinonun önünde gb
ründü. Yürı.iyüp geçti. Biz de ha
zırdık Yavaş ynvaş Temenyeye 
çıktık. Kaplıkaya yoluna diizül -
dük. Biraz yol aldıktan sonra tesa
düf bizi yol kenarında dinlenen ve 
katırlarına yem kestiren buzcular
la karşılaştırdı. Ufak bir kira mu
kabilinde hepimizin ayağı yerden 
kesildi. 

Birkaç saat süren bu gidiş, bize 
yaya olarak yürüyeceğimiz yolun 
yansından fazlasını kazgndırdı. 

Yolumuzun ayrıldığı "Jerde katır
lardan indik. Artık ovaya doğru bi.· 
istikamet tutturmuştuk, biriblri ar
kasına bir çok sırtlan inip çıktık. 
Bu yürüyüş, hele gece vak ti, arı
zalı arazi üzerinde beni çok yordu. 
(Suuçtunun) iizerindeki sırta geldi
ğimiz zaman gün de ağarıyordu. Ol 
duğum yere cöktüm. Doğan güne
şin pencerelerini ışıldattığı güzel 
Gözede köyünü seyre daldım. 

den yolcu alamamaktadır. 

Denizbankın Kadroları 
Denlzbank umumi müdürlüği.i, ban 

kaya bağlı müesseselerin kadrolarını 

getirterek, bunlar üzerinde tetkik -ı 
Iere başlamıştır. Kadrolar Ankara 

ya götürülerek meclisi idarF? içtima 

ında yeniden gözden geçirilecek, u- 'ı 
mumi müdür tarafından tasd!.k oluna 

rak alakadarlara tebliğ edilecektir. : 

Lokanta Kapandı 
Evvelce liman işletme idaresinin 

iken Dcnizbanka devredile:ı merkez 1 
nhtım hanındaki memurin lokantası 

son 22 gün içinde 78 lira zar:ır etmiş 
ve bunun üzerine lokanta kapatılmış 

tır. 

D fin Ankaradan gelen Baıveldl B. Celal Bayar, Haydarpaşa İstasyo
nunda kendisini karıılıyanlarla beraber •• 

Fenerde Tahtaminare sokağında 
oturan Bodos isminde bir ihtiyar, 
Köprü Üsküdar iskelesinde vapur 
beklemekte iken, üzerine fenalık geı 
miş ve yere düşmüştür. Can !<urta -
ran otomobili ile hastaneye kaldırı
lırken yolda ölmüştür. Yapıl:ın mu
ayene neticesinde, Bodosun kalp dur 
masından öldüğü anlaşılmıştır. 

Başından Yaralandı 
Bostanbaşında bir apnrtımanch 

kapıcılık yapan Ahmet. Hasan ismi'l 
de bir arkadaşı ile şakalaşırken, Ha
san tarafından itilerek düşürulmüş 
ve başından yaralanmıştır. 

ADANA DA: 

Park, Geceleri Açılacak 
Adana (TAN)_ Belediyenin Ata

tiirk par.kında yaptırtmakt~ oldu~u 
elektrik tesisatı yakında bıtecektır. 
Bundan sonra park gecelen de hal
ka açık bulundurulacaktır. 

MENEMENDE: 

Ağaç Dikiliyor 

ar· lakete uğrayan yurttaşlarımıza Y 
dım olmak üzere Zonguldak vilayet 
merkezinde toplanan 13 bin lira J;'1' 

zılay genel merkezine gönderilrnıŞ· 

ti~ • da 
Bundan başka Ereğli kazasın 

3380 lira, Safranboluda 2600 uı;; 
Bartında 703 lira ve Devrekte 1 

lira toplanmıştır. Halkımızın aıfıl<a 
ve yardımı devam etmektedir. 

1 TAKViM ve HAVAJ 

12 Haziran 1938 
PAZAR 

1
6 ıncı ay Gün: 30 

Arabt: 1357 

Rebıuıahır: 12 

GQneş: 4,28 - Öğle: 

İkindi: 16.14 - Aksam: 

Yatsı : 21.43 - 1msfık: 

Hızır: 38 

Rumi 1s!i4 
l\'Iayııı: gO 

12,ıs 

1o.40 

2 .00 

YURTTA HAVA V AZlYE'f I 
11 • 

Yeşllköy meteoroloji istasyonundan 11 ııdt: 
nan malumata göre, hava yurdun J{ııt ndO 

"""' niz. kıyılarında ve kısmen de orta er· ve ~ 
luda bulutlu ve mevzii yağışlı, Ege t?lil 

Menemen, iT AN) - Kubllay abi
desinin bulunduğu Ayyıldız t"?pesinc 
ilkbaharda dikilen iki bin çam tut
muştur. Sonbnhardn bura a yeniden 
mühim miktarda fidan dikilecektir. 

nup Anadolu bölgelerinde açık, diğ~rıııt 
eelerde az. bulutlu geçmlşUr. Rilzg ,,~ 

umumiyetle şimall istikametten TrdkY11ıcıı\I 
Egede kuvveUice, diğer yerlerde orta rrı~ 
vette esmiştir. istanbulda ha,•a ıcıcidC'' 
bulutlu geçmiş, rüzgAr şimali sark 
saniyede 7-9 metre hızla «!Smiştlr ırtı• 

Saat 14 te hava tazyiki 762,l rr.nırrıe1a 9 
"•Ült "' suhunct en yQksek 24,l ve en rl~ 

olarak kaydedilmiştir. 
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Brüksel, 11 ( A.A.) - Saat 11,58 
de fiddetli bir zelzele hiısedilmiftır. 
Sismoğraf aletleri zelzelenin fidde
tinden kuUanılamıyacak hale gel
miftir. Belçikada birçok duvarlar 1 
ve ocaklar yıkılm'fhr. 

LETONYA 

r Miflllt Tayyareler 
10 toft alırlılıftdakl bu, lftOftOpllft• 

lar 1000 beygir kuvvetlftde motlrlor 
lo mUoohhozdlr. Mutat oUratl uatte 
220 mildir. Fakat bu aUratl SOO mile 
kadar yDkHltmek mDmkOndür. 

Karanlık İçinde •• 

·-

·C~EK 
Şlfman•kl 
Ycmın: B. FELEK. 

Yeni Tleat Usnlflnde tifmanlan 
(Tipe patrique) stlmresine koyuyor-

Moskovı, 11 (A.A) - Şimal kut
bundaki Hanriyet Adası Kutup istas 
yonu tefi Mukanof siyah bir kaya 
kovuğunda. bakır bir üstüvane bul
muftur. u.tüvanenln içinden, bun
dan 57 sene evvel Janet vapurile 
Kutpa giden Amerikan heyeti reial 
Delong'un raporu çıkmıştır. 

Mal6m olduğu üzere, Delong 1881 
senesinde bu vapurla yola çıkmış, ve 
Janet. Hanrlyet adını alan, ayni za
manda Delong adalan da denilen iki 
adayı ketfetmiştir. Daha yoluna de
vam eden vapur, bir buz parçasına 
çarparak batmı,tır. 

Neticede heyet balan, buzlar üze 
rinde çok mÜf)riil lilnler yapmışlar 
ve Sibirya sahillerinde ölmütlerdir. 

Verilen maltlınata göre, bulunan 
rapor, üstüvanenln içine Nlann ına
DUf olmuı yüzünden okunamıyacat 
ftZlyettedir. 
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.M.ahk:errıelercle 

Başkasının Arsasını 
Belediyeye Satmışlar 

Y enibahçe Stadyom Yeri için 
istimlak Yapılırken, Bunlar da 

5000 Lira Almışlar 
Ağır ceza mahkemesi dün bir sah kendilerinin gibi, belcd' be b. 
k

. . ıyeye ş ın 
te arlık. davasını tetkik etti. Beledi- liraya satmışlar ve paralan da al-
ye Yenıbahçede yapılacak !ltadyom mışlard D" 
yerini istimlAk ederken, Mimar Sinan ır. un mahkemede bulunan 
mahallesinde, Camiişerif sokağın • davacının avukatı Bay Sabri hadise 
da 120 numaralı evin ve arsaların yi tafsilAtile izah etti ve suçlulara 
mühim bir kısmı Vangel oğlu Hristo ceza verilmesini istedi. Suçlulardan 
nun varisleri Kristiyana ait iken Su Sutlri hasta olduğu için gelmemişti, 
tiri, ~az:yora, Mateo, Vangel, Yusu- Mahkeme, bu suçlunun ihzarına ka
faki ısmınde beş k.işi, sahte ilmüha . rar vererek muhakemeyi başka bir 
her ve senet tanzım ederek, malı güne bıraktı. 

Fransa ile 
Askeri 
Müzakereler 

[Bll§ı 1 incide] 
scy komitesi bugün tekrar toplandı. 

iCRADA: 

Mahcuz Eıyayı 
Kaçırmış 

Asliye üçUncü ceza mahkemesi, 
dün bir mahcuz malı kaçırma dava
sını neticelendirdi. Suçlu Akile is -
mlnde bir kadındı. İcra dairesinin 
haczettiği eşyayı memurlara teslim 
etmediği iddia ediliyordu. )'f ahke -
me bu iddiayı sabit gördü. V'! ken
disine üç gün hapis cezası verdi. 

Bu içtimada Türkiye murahhası 
Necmettin Sadak, Hataydaki inti
habatı kontrol komisyonunun hare
k~t tarzını şiddetle tenkit etmiş ve 
mılletler cemiyeti otoritesine daya
nan bu komisyon tarafından tutulan 
yolun Türkiye ve Fransa arasında 
teessüse başlıyan hayırlı dostluğu HAKARET : 
bozacak ve halkı Türkler aleyhine • • 
tahrik edecek mahiyette olduğunu Uç Kadın Biribirlerine 
söyliyerek demiştir ki: 

"- Dikkat et/iniz. ki, bu va- Sövmüşler 
him mauliyet Milletler Cemi. Meşhut suçlara bakan SuJtanah -
yetine kadar aıçramaaın. met sulh üçüncü ceza mahkemesi 
Eğer Hatayda bu talırikat dün karşılıklı bir hakaret davasını 

yüzünden Türk kanı dökülür· tetkik etti. Bir tarafta Bayan Ner -
min öbür tarafta da Bayan Ncr

ae Türkiye Cümhuriyeti bunun ile Zahide vardı. Her üçü de birlbir 
me•ullerini bulmakta bir lahza lerine sövmekten suçlu idiler Ha • 
teretlclüt edema.,, kim üçünün de suçlarını sabit gör

Kom.ite int.i.habtt.~ miil>latlftl- ,._ -.Mı. o-ı----~__.._.. --.~ 

tılması talebini de tetkik etmiştir. -o---
Necmettin Sadak, mühletin uzatıl- lNTlHAL : 
masına hükumetinin ve vaziyetin 
vehameti dolayısile, asla razı olma
dığını beyan etmiş ve zaruri olan 
ittifak hasıl olamadığından komite 
bu uzatma talebini kabul edememiş
tir. 

Kayıt büroları laaliyette 
Antakya, ıı (A.A.) - Anadolu 

ajansımn hususi muhabiri bildiri
yor: 

Bütün kayıt büroları tekrar faali
yetlerine başlamışlardır. 

Bir Taklit Davası 
Merhum şair Mehmet Akifın ve

resesi tarafından 1nkilap kütüpanesi 
sahibi Garbis, matbaacı Serkis ve 
Cevat aleyhinde açılan intihal ve 
taklit davasına dün de devam edil
miş, basılan eserin ehlivukuf tara
fından tetkiki için mahkeme azasın
dan Ertuğrulun naip tayinine ka
rar verilmiştir. 

KOMONlSTLlK : 

TAN 

Tayyare Piyangosunda Kazananlar 

45,000 Liralık ikramiye 
32255 Numaraya Çıktı 

Tayyare Piyangosu 25 int-i tertip r-----·-----------------------
ikincl keşidesi dün öğleden sonra çe
kilmiye başlanmıştır. 

Bu tertibin en büyük ikramiyesi 
olan 45 bin lira dün 32255 numara
ya isabet etmiştir. Bu sabah numa
raların çeklimesine devam edilecek
tir. 

Dün kazanan numaralan tam liste 
halinde ve sıraya konulmuş olarak 
aşağıda bulacaksınız. 

45000 lira kazanan No. 

32255 
12000 lira kazanan No. 

21249 
10000 lira kazanan No. 

31926 
3000 lira kazanan No. 

7734 

1000 lira kazanan No.lar 

35424 37611 
500 lira kazanan N o.lar 1 

310 5249 5444 5697 102191 
10947 15616 21522 25575 258831 
28582 

200 lira lıazanan No.lar 

Kadın Köıesl 

Zarif Blır 
T a yyör 
Crnegn 

• 
Klıüik tayyörler ilk ve son· 

bahar mevıimlerinde en bü
yük rol oynıy.an elbiaelerJir. 
Modelde gördüğünüz tayyör 
açık gümü1ü laniladanJır. 
Uzerindeki beyaz çizgiler el· 
biHye ayrı bir zara/et ver. 
mektedir. l,eriıindeki krep 
clöfinden bluzun düz rever. 
leri ve önünde liklenmİf düğ
meleri vardır. Etekliğin önün· 
deki plika,e yürüyüşü kolay
laftırır. 

~-==::==============-======= 

254 820 1018 2753 3492 8923 9082 9178 9317 10877 28752 28873 28931 29201 29319 
4320 4487 4670 4894 5596 10320 10422 10482 10620 10877 29350 29397 29402 29478 29643 
6269 6731 10556 11202 11846 11363 11583 11608 11648 11688 29679 30124 30141 30268 30412 

12874 13749 14815 15039 17470 11866 11911 12154 12517 12543 30561 30670 30691 30709 30711 
22126 22969 24235 26948 29292 12617 12657 12681 12744 12841 31147 31238 31351 31432 31611 
29989 31829 34093 34510 37492 12857 12924 12983 13033 13042 31728 31911 32070 32236 32277 

100 lira kazanan No.lar 13231 13385 13421 13449 13593 32506 32628 32655 32934 32961 
1452 1499 1650 1796 1980 13932 14005 14331 14819 14903 33179 33342 33364 33484 33701 

15149 15198 15323 15599 15841 33738 34007 34228 34345 34360 
2631 4294 5463 6932 6960 15850 15915 16189 16235 16498 34506 34686 34777 34793 35081 
7371 7578 9621 10903 11460 

11476 13432 13442 15156 15388 16670 16728 16776 16944 17086 35116 35173 35189 35207 35680 
16 17173 17231 17298 17320 17529 35891 35952 36018 36028 36091 207 16232 16996 20285 21670 
22 17579 17745 17845 17869 17994 36319 36345 36488 36585 36789 027 22388 23961 24202 24951 
25192 25849 27311 28967 29724 17998 18038 18064 18426 18800 36802 37043 37345 37414 37757 
31388 31500 32006 33699 33712 18895 19153 19283 19319 19471 37766 37919 37956 38223 38455 

- ~--- i9s95 ı99ô7 i9982 2ôô272ô333 SM31 S§4i% 399~~~1~? 
50 lira lıcızanan 

66 513 663 
1100 1407 1649 
2615 
3428 
4275 
4844 
5487 
6299 
8061 
9576 

10468 

2706 
3435 
4481 
4938 
5677 
6894 
8300 
9877 

10503 

3054 
3738 
4516 
5009 
5721 
7092 
9207 
9900 

No.lar 20764 21010 21114 21672 21851 Bu keşiJenin talihli.i 
860 985 

21960 22107 22227 22243 22311 12 bin lira alan 21249 numaralı 
1867 2454 

22692 22813 23280 23291 24321 bilet sahibi Beşiktaşta vapur iskele-
3176 3420 24380 24435 24471 24719 24845 
3810 4144 25036 25151 25152 25345 25504 sinde çatal kaşık fabrikası müdür 
4591 
5162 
5952 

:~~~ 25531 25792 25848 25950 26015 muavini Jak'tır. Diğer talihliler bu-
5980 26057 26075 26135 26147 26309 gün anlaşılacaktır. 

7206 7618 26517 26550 26564 26618 26668 ------ ------

9274 9422 26684 26784 26989 27134 27153 ~----------' 
10168 10365 21222 27239 27370 27377 27578 N O y O T N 1-10930 10967 27608 27617 27771 27890 27971 

11045 11125 11200 11436 11549 28303 28479 28600 28674 28744 
11585 12081 12085 12429 12818 

10706 

BAHÇE, LOKANTA 

13097 13174 
13584 13626 

TOP ve birahanesinde Delege kumandan Kole ile vali 
Abdurrahman Melek evvelki gün 
nahiyeleri dolaşarak asayiş ve kayıt 
serbestiliği için alınan tedbirlerin 
tatbikini teftiş etmişlerdir. 

Bir Ge ncin Gizli 14253 14356 

13219 13403 
13872 14143 
14572 14625 
15012 15299 
15740 15933 
16520 16849 
17533 17583 
18313 18717 
19815 19925 

Memleketin en kuvvetli spor ga
zetesi olan Top, yarından itibaren 
yepyeni bir §ekilde, zengin yazılar 

ve resimlerle ve bu arada Cemal 
Nadirin nefis bir karikatürile çı:ta· 

caktır. 

sevimli okuyucu 

Bağdadiye köyünde canavarca öl
dürülen Beyzade Ahmetle anasının 
katlinden suçlu olarak birçok tevki
fat yapılmış ve birçok kimseler de 
nezaret altına alınmışhr. Harbi
ye nahiyesinde yapılan araştırmalar 
da yedi kişi evlerinde silah bulun
duğu için tevkif edilmiştir. 

Reyhaniyenin bazı köylerinde he
nüz tam manasile emniyet teessüs 
edememiştir. Köylerde bedevi ya~
masının tevlit ettiği Türk zararının 
pek mühim bir yekuna baliğ olduğu 
anlaşılmaktadır. 

lkinci defa olarak açılan Yenişe
hir tescil bürosu mesaisini bitirmiş
tir. 

T ahrikatçıl!rr tevkil edildi 
Süveydiye, 11 (A.A.) - Anado

lu ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Muhakemesi Yapıldı 14628 14764 
Dün ağır cezn mahkemesinde bir 15675 15715 

komünistlik davasına devam edildi. 16146 16206 
Suçlu Ali Ferruh isminde bir gençt! 17047 17215 
ve mevkuftu. Muhakemeye gizli o-- 17624 17920 
!arak devam edildi. Miiddeiumumi 18874 19677 
iddiasını söyledi. Muhakeme müdafaa 20133 20264 
için başka bir güne bırakıldı. 21278 21324 

Gülhane Müsamerele ri 
Senenln on birinci tıbbi müsameresi 

klmya prof. Bürhanettin Tuğan tarafın -
dan açılmıştır. 

Bu müsamerede dldlye astsumı Dr. 
:akkı tarafından AkUnemikozun tedavi-

, asabiye baş asistanı Dr. MevlCıt tarafın
dan dlmatın dahili mahfaza bir tümörll, 
Dahlllye bae asistanı Dr. SalAhattin tara
fından bir AndokardlUı lenta vuk'ası cil-
diye bas aaı ta ' 1 nı Dr. Tacettin tarafından 
PlslSryazJı an plak dahlllye bas asistanı 
Dr. RU,tQ Oskay tarafından Baıızoat rll'ı 
sut la tedavi edllmis Rle huraci vak'ası ve 
prof. BUrhanettln TuAan tarafından Par:ı 
doksal Gerhart teamuıu ve basit olarak 
fmnl edilmiş bir portatif elektro _ kard • 
yogra"? clha1.ı gösterilmiştir. 

22000 22332 
23420 23775 
24627 24882 
25717 26000 
27865 28105 
28310 28896 
29300 29444 
30067 30552 
31803 31867 
32056 32149 

K ATO L ESZAY 
ve Opera tenoru 

Bakeas ve muganni Yunka 
MUTLAKA OKUYUNUZ 

20415 20486 ı•••••••• Kışta görülmemiş filmleri •••••••• 
21818 21901 Yaz mevsiminde birinci defa olarak gösteren 
22834 23071 
24193 24363 
25095 25534 
27475 27760 
28270 28298 

SUMER SINEMASINDA 

T 1 B E T ESRAR I 
2G kısım tekmili birden: ve İlave olarak: 

SÜVARİ EKiPLERiMİZİN 
İıtanbula muvasal&tlannda BÜYÜKDEREDEN itibaren yapılan coş
kun tezahüratı gösteren YERİNDE ÇEKİLMİŞ SESLİ SÖZLÜ FİLM, 

CEVAT GÜRK.AN'ın NUTKU 

Yapı işleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden : 
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lstanbnl Radyoıa 
ÖGLE NEŞRIVATI: 

Saat 12,30 Pltıkln TOrk mustldsl 
Havadis 13.05 Plllkla Türk musikisi 
Muhtelif pltık neşriyatı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

Saat 18.30 PlAkln dans musikfsı t 
Konferans: Prot. Salih Murat (Radyo 
lerl) 20 Grenvlç rasathaneslnderı n 
saat ayan 20.02 Nihal ve nrkııdaşıarı 
tından Türk musikisi ve halk ~ar 
20.45 Hava raporu 20.48 Ömer Rıza 

l 
fındıın Arapça söylev 21 KlAsik Türk 
sikisi: Nuri Halil ve arkadaşları 

1 dan. 21.45 Orkestra: 22.15 Ajans ha 
22.30 Plftkla sololar, opera ve operet 
çalorı 22.50 Son hııbcrlcr ve ertcsı 

1 

programı 23 Son. 

Ankara Radyosu 
ÖÖLE NEŞRfYATI: 

1 Saat 12,30 K.ırışık pl~k neşrlyab ı 
rıtık: Tiirk musikisi ve halk ııarkılarl 
Dahili ve harici haberler 

AKŞAM Nl!ŞRIYATI: 

1 Saot 18.30 Karışık pldk neşriyatı 
Çocuklııra masal (Masal dede) l:J.15 
musikisi ve halk ııarkıları (Maklıule 

kar ve arkadaşları) 20 Saat ııy:ırı ve 
ça ncşrfyat 20.15 Türk musikisi ve -
ııarkılıırı {Salfthaddln ve arkadaşlatl~ 
l~debl konuşma (Behçet Kemfıl ç.v_, 
2ı.15 Stüdyo salon orkestrası: 22 AJ~" 
berlcri 22.15 Yıırınkf program ve iltıY 
marşı 

1 * SENFONiLF.R: 
14.45 Roma kısa dalgası: Senfonlk ~ 

ser {İtalyan eserleri). 22.10 Brüno: st1' 
fonlk konser (Dvorak). 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Bcrlln kısa dnlgası: Pazar ko~ 

(.15: Devamı). 8.30 Bükrcş: Sabah dl 
rlyatı. l 1.45 Berlin kısa dalgası: sotff 
orkestrn 11: Hafif musiki (14.15: ~ 
mı). 13.15 Roma kısa dalgası: Kd 
musiki. 13.25 Bilkreş: Dlnlku ork~ 
15.10 Bükreş: Neşeli musiki. 17.45 ,,_

lin kısa dalgası: Neşeli akşnm m.,,tJd

ai. ( 18.50: Kezn). 19 Varşova: K, 
radyo orkestrası. 19.10 Peşte: Radyo er 
kcstrası konseri, 19.30 Bcrlin ltıS• ~· 
ıası: Alman marşları (20: Pnzar k'ı 
ri), 19.30 Prng: Palet musikisi. soJ 
Lliypzlg: Askeri bando. 20.30: peşte: er 
keatra konseri. 20.45 Roma. Bari: tl 

Lılypzi :- Kıırışnlt büyük .P.ron:aOI~ 

it 21 .05 Varşova: Mcndelssohn'un fJ!f!l 

lcrlnden pl~k musikisi 21.30 Fio~ 
Napoli: Konserto. 21.30 Roma. Bari: V 
rışık musikl. 22 Belgrad: Büyük rs11' 
orkestrası. 22.40 Peşte: Hafif musiki ~ 
seri, 23.20 Belgrad: Konser nakli ısJI 
LAypzig: Gece musikisi. 

OPERALAR.OPERETLER: 
17 .15 Roma kısa dalgası: Lirik opt!l" . _ .. 

tarından bir perde. 21.15 Bükreş. 

ber'in " Freischlitz., Operası. 22 ~ 
Bari: Glordano'nun "Siblrya,, isimli 

1 rası. 

ODA MUSiKISt 1 __ , 

1 

11 Berlln kısa dalgası: Kolon,,- fi' 
trlyosu. (15.30 Keuı) 16.30: PiyaııO ıJ 

ı yosu (Çay konscrl.) 18.30 Roma "-' 

I gası: Oda musikisi konseri. 

RESiTALLER: (fi'_ 
9.15 Berlln kısa dalgası: Konsel' ıttl 

llstlcrle). 12.15 Berlln kısa dalg~ 
yan ıarkılan. 16.15 Berlln kısa ~ 

Lauta refakatile, şarkılar. 17.45 _..._. 

kısa dalgası: Koro tarafından ~ 
18 Peşte: Piyano konseri. 21.15 

kısa. dalgası: Şarkılar, kır havnlafl 

MUHTELİF: Jtı' 
19.10 Bari ve Roma kısa dalgası:~ 

ça musikili neşriyat. 20.37 Bari: ~ 

ye için musikili program. 21.15 

Yunanistan için musikili progr~ 

Ddal 
a~ıza ferahlık, 

tazelik verir ve onLI 
Kayıt bürosu açılır açılmaz bazı 

muhalif aleviler Ermenilerin teşvi
kile tahrikat yapmak istemişlerdir. 

Jandarma dört tahrikatçıyı tevkif 
etmiştir. Fakat biraz sonra milisler
le gelen jandarma kumandanı mev
kufları tahliye ettiğinden bu hal a
sayişi bozanları teşci ve teşvik etmiş 
ve bu vaziyet karşısında Türk ce
maati mümessilleri büroyu terke 
mecbur kalmışlardır. 

Münakaşaya prof AbdUlkadtr N oyan, 
Prof. Nazım Şakir, prof. BUrhnnetUn Tu. 
ğan. prof. BQrhanettln Urus, prot. Cezmi 
Türk, bas asistan SelahatUn, MevlOt, tı
pcnçlyarl kimya baı; asistanı Ec'I!. Mustafa 
Süner lşUrAk etmişlerdir. 

33809 
34672 
35748 
36427 
37538 
38085 
38671 
39700 
39997 

33942 
35104 
35972 
36834 
37646 
38088 
38770 
39793 

13194 
13682 
14540 
14933 
15732 
16409 
17403 
18059 
19696 
20342 
21618 
22540 
23994 
25006 
26503 
28225 
29086 
29476 
30757 
31885 
32886 
34211 
35362 
35992 
37014 
37798 
38235 
38879 
39838 

29174 
29484 
31317 
31984 
32975 
34316 
35682 
36239 
37441 
37840 
38520 
39460 
39845 

29296 
29601 
31553 
31990 
33295 
34504 
35716 
36344 
37494 
37847 
38628 
39590 
39918 

1 - Ekslltemeye konulan iş: Ankara İstasyon civarında Gençlik Parkı 
birinci kısım inşaatıdır. 

dezenfekte eder· 
ODOL çolc iyi dnenleJde eden bir~ 
Onu kullananlor aQn yolu ile ~ 
almalctan lteorlilerioi korumuı 1 •' 

ODOL atıısuyunuo m i it r o P 1 ~ 
öldürmeltdeki lcuvvelioi dünyada O&. 
bilir. Bu kuvveti uyesinde O 1) 

Reyhaniye büro•u açılmadı 
Reyhaniye, 11 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Garo tarafından Reyhaniye halk

evine yapılan baskında lskenderuna 
götürülen evrak henüz iade edilme
diğinden Türk mümessilleri Reyha
•iye bürosunun açılmasını tehir ta-

lehinde bulunmuşlardır. Reyhaniye 
bürosu bugUn açılmamıştır. 

* Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

istifa eden istihbarat şefi Uaru 
Antakya ve Iskenderun konsolosla
rımızı ziyaret ederek veda etmiştir. 

Başkonsolos valinin ziyaretini res 
men iade etmiş ve belediye daire
sinde merasimle karşılanmıştır. 

30 lira kazanan No.lar 
20 21 46 181 

425 558 806 648 
906 971 1222 1458 

1810 1935 2105 2207 
2448 3024 3036 3257 
3338 3384 3480 3494 
3998 4059 4127 4194 
4831 5113 5305 5549 
5790 5853 5860 5865 
6076 6154 6533 6755 
7059 7090 7158 7169 
7517 7808 7940 8060 
8094 8156 8239 8512 

375 
884 

1520 
2342 
3302 
3986 
4308 
5691 
6037 
6912 
7184 
8087 
8641 

Keşif bedeli 300,000 liradır. 
2 - Eksiltme 27~938 Pazartesi günü saat 11 de Nafıa Vekaleti ya

pı itleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 15 lira 

bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
4 - İsteklilerin 15,750 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 

VekAletlnden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz ve buna benzer yapti'ğı 
en büyük inıaatın bedeli en az 150,000 liralık olması ve isteklinin bizzat 
Diplomalı Yüksek Mühendis veya Mimar olması veya bu şartları haiz olan 
bunlardan birisiyle müştereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte 
imza et.meıi lazımdır. 

5 - 1stekliler teklif mektuplarını İkinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar yapı eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilin
de teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

atııdakl ekşiyip maya· 
lanıcı yeme le lcırıotılarıoı 
ve b u D 1 a r d a D dit 
aralarında v e y a h u t 
•tıun lçlndelcl derinin 
icat yerlerinde kalan 
ı r t ı it 1 ar ı yolceder. 
ODOL afıu ferıhlatıcı 
bir temiılılc verir ve bu. 
k • D d i D • balta o her 
lneanıD huıuaiyetidir. 



y 
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TAN 
Gündelik Gazete 

teyde teml:ı:, dUrUat, ıamlmf olmak, 
·.ıa11 '11pJ1>ııı •ııpJaq•H :u11p1111 uı,Nv.L 
karlln gazetesi olmıya ~alıımaktır. 

--o-
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 

750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MilleUernrası posta ittihadına dahil ol
nuyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli p~ndir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilAvesl lAzımdır. 

[ GONON MESELELERi ·ı 
15 Yaıında 

«;ocuk Evlenebilir mi? 

- - - - -

TAN 

Bu9ünkü Amerika, yeryüzünde aıl< meseleslnl millf bir dava haline lioyan birlcili memle· 
kettir. Paris • Soir ve Pari Midi gazatelerinin Amerika muhabiri tarafından yazılan bu yazı, 
Amerikada aık tel6kkisinin geçirdiği safhaları ve bugün aldığı ıekilleri hulasa ediyor : 

a a a 

Amerikayı Meşgul Eden 
Milli mesele 

A K 
= Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Evlenme yaşının kızlarda 18 deıı 1 
lJ.5 e, erkeklerde yirmiden on sekize 
!indirilmesi hakkında hazırlanan kn- \ 
ı:nun layihası üzerine doktorlanmızın J 

ıgazetemizde çıkan mütalealarını o
tku.nıuşsunuzdur. 

YAZAN: ı I 
Sales J R. Roussey 

A merika, aşık meselesini, 
milli bir mesele yapan 

biricik memeleket sayılabilir. 
Bqka hiçbir yerde insanlar, 
erkekle kadın araamdaki mü
nasebetlere bu derece dikkat 
göstermemekte ve bu münase
betin daiına tam bahtiyarlık
la neticelenmemesi ile bu de
rece yakından alakadar olma
maktadırlar. 

de 
marj bırakmaktadır. Amerikalılar, 
her şeyin mükemmeline tapınan bir 
millet oldukları için bundan ho~
nut olmuyorlar. 

Doktorlar, meseleyi sırf fiziyofo
~ik bakımdan tetkik ettikleri için 
ınıeselenin yalnız bir tarafını goru
:)'or, ve bir doktor gibi 15 yaşında bir 
luzın fiziyolojik inkişafının birle~r 
ilniye müsait olduğunu söylüyorlar. 

Halbuki mesele erkekle kızın bir
'leşmesi meselesi değil, evlenip yu
"'Va kurması meselesidi'r. 

Evlenmek, yalnız fiziyolojik bir 
ihtiyacın izalesi demek değildir. fü·. 
lennıenin bir de içtimai, ve ekono
tnik sşfhalan vardır ki, evlenme yn
şını 15 yaşına indirirken daha ziyıa
cle meselenin bu tarafını göz önüne 
~lmak lazımdır. 

15 yaşında bir kızın fiziyolojisi 
ana olmasına müsait olabilir! fakat 15 
Yaşında bir kız ana olabilir mi? A. 
:nalığın içtimai vazifelerini yapabi
lli mi? 

Analık, yalnız çocuk doğurmak 

değil, bir de onu büyütüp terbiye 
etmektir. 15 yaşında bir kız, çocuk 

bi;i~uyaŞmaciirr ~'h!~"id'~e edebi
lir mi? 

15 yaşında bir kız kocasım Jd:ıre 
edebilir mi? 

İçtimai tetkikler ve tutulan ista
tistikler göstermiştir ki, erken ev
lenme, evin çabuk bozulmasına se
bep olur. Erken evlenen kız ve erkek 
kendilerini anlıyacak çağa geldikfo
ıi zaman arhk kurduklan hayatı ka
fi görmemiye, kendilerine yeni Mr 
hayat aramıya başlarlar. Bu da ek
seriya evin yıkılmasına müncer o
lur. 

Çocuğunu büyütmesini bil
miyen, 

Evinin idare11ini bilmiyen, 
Kocasını tutmasını bilmi

)'en, 
Hulasa ev kadınlığı ve ana

lıl. sanatına vô.kıl olmıyan bir 
çocuğun evlenmesinden ne 
fayda beklenir? 

Bizim nüfusa ihtiyacımız vardır. 
Erken evlenenler çok çocuk yapar
lar. Nüfusumuzun artmasına hizmet 
ederler. Erken evlenmeyi müdafaa 
edenler böyle düşünebilirler. 

Fakat bu da y~nlış bir mantıktır. 
Çfuıku biz nüfusa muhtacız. Fakat 
Çocuk bakmasını ve büyütmesini bil
ll\iyen bir ananın elinde çocuk vefi
:Yatı, diğerlerine nisbetle fazla olur, 
bir. İnkişafını yapmamış bir çocu
iu.n dünyaya getireceği yavrular e-k
seriya cılız ve hastalıklı olur, iki. Er 
ken evlenenlerin mutlaka çok çocnk 
~apacaklarını iddia etmek müml< ün 
değildir, üç. 

1 
Şu halde niçin evlenme çağını kız

. arda on beşe, erkeklerde on yediye 
indiriyoruz? 

Denecek ki bir çok aileler kızla
rını bir an evvel evlendirmek i~in 
llıahkcınelere rniiracaat ederek ço
~~larıntn yaşlarını büyütüyorlar. 
l 0 Ylerde ekseriyetle 15 yaşında kız
ı lir e\rleni\'eriyorlar. Fakat bu ev
~enrnetcr kanuni olmadığı için, do-

an çocuktan gayrimeşru telakki 
:~churiyeti hasıl oluyor. Bunun ö-

Une ı:rec:mek, ve kanunu bu ihtiya
ca uydurmak lazımdır. 

Ç.~ence bu mütalea da sakattır. 
llnkü . t" k ld . n· 1 ıs ısna a e teşkıl etmez. 
•rkaç kişi böyle yapıyorsa, bunu 

Amerikada aşk mefhumu, de
mokrasi mefhumundan far:tsızd1r. 
Aşk ta, bir nazariye olmak bakı
mından mükemmeldir. Fakat bu 
nazariye, yürümüyor ve Amerika
lılar onu yürütmek için tedbir al
mak ihtiyacını hissediyorlar. 

Bu yolda sarfolunan emekler, 
henüz netice v.:ırmiş değildir. Çün
kü demokrasi de, aşk ta, kalbin öz
leyişleri ve aklın icapları arasında 
bir sürü uzlaşmalara ihtiyaç gös
termektedir. Bunlann ikisi de, faz-

, .. , . 
bir avuÇ kül gibi savrulup kaybo
luveriyorlar. Demokraside ve aşk
ta muvaffak olmanın bütün sırrı, 
insanların yanlışlarına geniş bir 

Amerikaya yeni gelen bir in
san, sinemalardaki gördfü::lerlnden, 
aşkın burada daima zaferl~r ka
zandığına inanabilir. Gerçi bir ta
kım mesut birleşmeler, talihsizlik 
yüzünden kazaya uğram:;ıktadır. 

Fakat bunların kazazede olarak 
kalmalanna müsaade edilmiyor vt: 
boşanmakla her şey bitmiyor. Çün
kü ayrılan çiftler ya tekrar birle
şiyorlar, yahut yeniden evleniyor
lar. 

H olivut, Amerika namma, her 
şey değildir. Fakat Holivu

dun bütün mahsulü gösteriyor ki, 
Amerika aşkın sıhhat vericl, yük
seltici, gençleştirici bir şey oldu
ğuna inanıyor. Şayet bir akit, mu
vaffak olmazsa, başvurularak bir 
tek çare vardır: Yeniden başla

mak! 
A-M•H,.,,..,.,. ..,;~ .. n hir vAhArırnı1n 

oteldeki odasında radyo da varsa, 
onun Amerikayı ebedi gençlik, ve 
mükemmel aşk memleketi ~ayması 
na mani kalmaz. Çünkü hiç bir 

Amerikada hüküm süren kanaate göre, aşk da her iyi fey gibi 
&ol bol verilmeli ve satılmalıdır 

memleket, aşk nağmeleri ve şar
kıları için bu kadar büyük masraf
lara katlanmamaktadır. 

Anlaşılan Amerikada hüküm SÜ· 

ren kanaat, aşkta, her iyi şey gi
bi, halka bol bol verilmeli ve sa
tılmalıdır. Aşkın hep anlatıldığını 
ve hep ilan olunduğu gibi görün
memesi, Amerikalıları ara sıra ra
hatsız ediyor. Bilhassa Amerika 
kadınları, anlaşamamazlıkların, gc 
cinememez:liklerin. yalnız normal 
değil tahammül edilir şeyler oldu
ğuna, pek inanmıyorlar. B en4m tetkikime göre, 

Freud'ün ortaya çıkmasına 

kadar, Amerika aşka karşı lakayt 
yaşıyor, yani aşkı kendi başına bı
rakıyor ve her insan bu yüzden ba
şına gelenlerle kendi kendine meş
gul oluyordu. Freud'ün ortaya çık
masından sonra, onun eserleri sa
yesinde aşkın ne için aksak ve ek
sik kaldığı anlaşürnış, onun cinsi
yet sevkleri hakkındaki mac"di te
lakkilerinden aşkı tekemmüı etti· 
recek bir ilim doğmuştur. . 
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Ruhiyatçıların umumi tel5.kkisi
ne göre her insan hakikati kork
madan karşılamalı, ve evli çiftler 
kıymetli vakitlerinin bir kısmını, 
bahtiyarlıklarını aksatan sebepleri 
aramakla geçirmelidirler. 

Nazariye hiçte fena değil. Fakat 
onu tatbik etmek felaketli netice
ler vermiştir. Çünkü hakikat dedi
ğimiz şey, infilak eder bir madde
dir. Onu bilhassa evlilik hayatın
da, azami dikkat ve itina ile ida
re etmek lazımdır. Hakikatleri el 
bombaları gibi kullanara~ cesart>t 
taslamak, hiç iyi bir netice vere
mez. Amerikadaki zevç ile zevceler, 
hayatta karşılaştıkları güclüklere 
karşı sabırlı davranmak istemez
ler. Çünkü halledilemiyecek bir me 
sele bulunmadığına inanırlar. O 
halde evlilik hayatının karşılaşt!
ğı güçlükler talak yoluyla halle
dilemezse, "mütehassıslar,,:ı mü
racaat edilir. 

Ne Mırddanıyorsun 
Azizim, Hızll Söyle ! 
L angır langır gidiyoruz. Uzunca bir 

yol. Trenin iki tarafı görüle görO. 

le artık lnHnın kendi evinin duvarları 
gibi göze görUnmlyen malOmattan ibaret. 

GUnef trenin yılankavlllğlno1 uyarak 
blr at sineği gibi klh burnuma, klh alnı 
ma ve klh kulak tozuma gellyor. Çekil. 
sem, vagonun saraıntı11 kafamı serıem leı 
tlrlyor. Çekllmesem gUneı çuvaldız gibi 
batıyor. Gözümün biri, dört kol iskambil 
de beykoz ltaretl verir gibi mütemadi • 
yen kapalı, Greko • Rumen gUrefçllerl 
gibi ayaklarımın kAh biri alta öteki Ua· 
te ve kAh öteki alta beriki Ulte çıkıyor. 
Ne yapayım? 

Kartımda benim gibi bo,ıuğuna ba • 
kan, gözU mlnaaız, hail lttlhasız sarsıntı 
ya uymu, elli ilk bir yolcu var. 

GılğıUnO bir boydan bir boya keaen 
kalın altın kordona bakarHnız kalan • 
torca bir adam. Diz kapaklarınırı bombe· 
letmlt olmaaından sofuluğu anlatılıyor. 

Koyu, kara kıl dlplerlnden 45 inden son 
ra bıyıklarını traı ettiği zannı yeni evli 
ilk aıtmetl olabilir. Ağzında bir battan bir 
başa altın dit, sol cebinin sağ taraftı olu 
tuna bakılırsa elblaealnl tornlıtan ettir • 
miş. Bu cepte birisi kurşun dl!l~rl dolma, 

iki kalem takılı. Ayağında ketıın lıkar • 
pin. Bir elinde altın bir nişan halkası, l). 
teki elinde beyaz bir basur halkası. 

Nerelldlr? Doğrusu tam bir co!lrafya 
tahmini yapmıya imkin yok :ımma pek 
gehlr uşağına benzemiyor. 

umumi bir ihtiyacın ifadesi diye al
mak doğru olmaz. 

Cemiyetin· temeli ailedir. Sağlam 
aile ancak sağlam temele dayanırsa 
varlıklı olabilir. Aileyi zaafa sürük
lemek değil kuvvetlendirmek ihti
yacındayız. 

Onun için evlenme yaşının. indiril· 
mesini mahzurlu buluyoruz. 

YAZAN: 

~~ 
Necidir? O da belli değll. Manıfatura • 

cı, celep, lnfaat kalfaaı, fırıncı, felzcl, kab 
zınıal, madrabaz, odun tüccarı, tujjla hu 
nıanc111, enkaz alıp &atıcısı olablllr. 

Herhalde ne gazeteci, ne doktor, ne reı 
ıanı. 

Adı nedir? 
Bunu tanı kestlrmlye yarıyan unsur· 

lar da ekılk. Fakat Bülent, Kimi, SOrey 
ya, Adnan Erıet, Nabi, Sermet olmadığı 
muhakkak. 

Belki Süleyman, belki lbrahlm, hıtt.I 

belkl Zeynel. Muhakkak olan bir ıey vır 
sa clnıl IAtlfe menıup değil. 

Karnı tok mu? 

Orası muhakkak. Ç!lnkU kibrit kutuıu 
nun kenarından kopardıl!ı bir parça kıy 
mık ile altın c!l§lerlnln araaını tarayıp 

duruyor. Ara sıra tahliye ettiği mide ga.ı: 
lerl de tokluğunun ayrı bir delili. 

Nereye gidiyor? Oraaı da malOm de • 
oıı. bari ıoral ım, l~kln nasıl ve ne fırsat 
la?_ 

B Iraz bekledim. Ben 8y1e 'ıer raııt 
gelenle çabucak ahbap olanlar 

dan değlllm. HatU bunu biraz rla ıulu
luk ıayarım. L~kln bu kabll adamlar 
her yerde var. İ 

Bundan dılrt ıene evvel Lendrıdan ge 
il yordum. lıtınbu la gelmek Uzore Kal11. 
den trene binen bir lnglllz papazı hareke 
tlmlzden altı aaat sonra, kondUktlSr vHı• 
taalle blzlnıle ahbap oldu ve buraya ge. 
llnclye kadar da ayrılmadı. 1 ngllizlerde 
böyle adamlar çıktığını bilmiyordum. Bu 
nu anlattığını dostlarım bana, fnglrlzl 
bu hale getiren reyin papazlık mesleği ol 
duöunu a!Syledllerdl. E ben ne papazım, 
"le lnglllzl Naaıl yapıp ta glJrUteylm, 

Acaba ayağına basayım da: 
- Affedersiniz mi? diyeyim. 
Bılylellkle temaa olur amma herif kı. 

ıar. 

Canını, lllnı aık eden blr genç kız de. 
!!ilim yal Ne diye utanıyorum. Uluorta 
ıorarım veaaellm. 

Bir iki ökıUrdüm, töyle peneereden 
baktım. Bir manda yavruıu trenden kork 
m Uf, kaçıyordu: 

- Manda yavruau trenden kaçıyor. 
Dedim ve gUIUmaedlm. 

Karıımdakl hiç aldırmadı, aldırmadı, 
değil yUzUme blle bakmadı. 

Olur al Adam belkl dalgındır, 1:-l'lkl bir 
dU§Uneeıl var-dır. Biraz daha geçti. GU
neş adamakıllı ikimiz] de yakmıya baş.. 
ladı. 

- Perdeyi indireyim mi? Diye ıordum. 
Sadece gUIUmsedl, cevap vermedi .. Ben 

de bunu muvafakat tellkkl ettim ve la· 
toru çektim. Sonra da bunu fırın blle • 
lerek: 

- Nereye yolculuk? dedim. 
Yolcu yine gUIUmsedl. Bu ıefer kendimi 

takdim etmek lcap etti. 
- Tan gazetesi muharrirlerinden Fe· 

lek, dedim. GUIUmsedl. Ben dev.ıım ettim: 
- Uzal)a mı gidiyorsunuz? 
Adam hafif ıseale: 

- - Tefekkür ederim, demez mi? Neye 
te.,ekkUr ediyor acaba yoksa bir §eye içer 
ledl de ona mı ıerzeniııı. 

- Tren de hayli 11cak. 

M evzuu .. ge:lşletmlye ç~lıştını . Adanı 
yine guldu. Ben de güldilm. Ve ıor 

dum: 

- Tren yolculuğundan ho§lanır nıı~ı 
nız? Cevap verdi. 

- Sapançaya gidiyorum. Orada o~· 
lum var. 

Allah Allah llfı IUımı tutmuyor. Bel. 
ki çocui)unu dü.,DndU!IU için b!Syledlr h~ 
le bir daha ıoralım: 

- Mahdum evll mi?. 
Adam dayanamadı ve dedi ki: 
- Ne mırıldanıyoraun azızlm. Hızlıeıı 

allyleaene? Benim kula!lım blr;ız ı!lır ı1ı. 
tir. 

Aı"ladım ve ondan aonra ıeılml kea· 
tim. ÇUnkU tren yorgunluğuna bir de b3 
ğırnıak azabını illveye lüzum ;ıörnıedlm. 

Fakat faştığım gu ki, adamın ismine 
kadar tahmin etnılye kalktı~ım halde ku 
lıtöının haua11yetlnl denemek aıdıma bl 
le gelnıenılttl. 

A m:rika~a i~~i~.aç h~yatının 
ugradıgı guçluklerı hal ile 

meşgul olan mütehassısların yığın 
yığın eserleri vardır. Bu eserler 
aşkta muvaffak olmak için nele; 
yapılacağını, neler yapllrnıyaca -
ğını gösteren reçetelerle doludur. 
Son günlerde bu vadide dört eser 
çıktı. Bunları tenkit eden Times 
gazetesi diyor ki: 

"Bu dört cilt Amerikadaki aile 
hayatı hakkında karanlık bir fı
kir veriyor. Bunlara göre Ameri
kada, ya zevçler karılarını SC'viyor 
ve sevgi ile karşılanmıyor, yahut 
zevceler kocalarına bağlı '!:>ulunu
yor ve karşılık görmüvorlar. Yine 
bu eserlere göre, karı koca a:-asın
daki ihtilaflar, yatakta kitap oku
yup, okumamak, kahvaltıyı yatak
ta yiyip yememek gibi me_c:eJeler
den doğuyor. Hulasa bu e<:erJer A
merikayı, evliliği. bir mihnet 
sayan, rahatsız ve huzursuz insan. 
lardan müteşekkil göstenyor.,, 
f akat ayni muharrirle~. A • 

merika yemekleri hakkında 
yazılan dört eseri de tenkit etmiş 
olsalardı, ayni şekilde hoşnntsuz
luk göstereceklerdi. Çünkü aşk gi
bi nefis bir sanatte, aşçılık gibi ne
fis bir sanatin otomatik formüllere 
bağlanmasından haz duynuyan im
kan yoktur. 

Halbuki Amerika mütehassısla-

5 

m-:-mm 
Cümhuriyet Marıı 

Yazan: Sabiha Zek~rixa. Sertel 
'1"1.. (:,. ~8' 

Matbaadayım. Beni telefondan is-
tediklerini haber verdiler. Telefo
nu açtım, karşımdaki muhatabım sö
ze böyle başladı: 

- Ben sizin bir okuyucunm:um. 
İsteğimi size mektupla da bildirebi
lirdim. Fakat çok miihim ve acele 
halledilmesi icap ettiğini düşündü

ğüm için telefonla bildiriyorum. On 
beşinci Cümhuriyet yıldönümiinü 
tesit ıçın hazırlanıyoruz. Fakat 
marş meselesi ne olacak. Cümhuri
yetin ommcu yılını tesit için bir 
marş yapmışlardı. Bu marşı doğru
sunu isterseniz halk, gençler hiç be
ğenmediler. Adeta zoraki söyliiyo
ruz. Ediplerimiz, bestekarlarımız a
rasında bunun daha iyisini yapacak 
kimse yok mu? Bundan başka, bu 
marş bu savaştan on yılda kurtul
duk diye başlar. On beşinci yıld3 da, 
hala on on yıl nakaratını mı söyli
yeceğiz. Onuncu yılın değil, on be
beşinci yıhn cümhuriyetini tesit ede 
ceğiz. Bilmem bu nokta kimsenin 
dikkatini çekmedi mi? 

- Cidden mühim bir nokta. İka
zınıza te~ek.kür ederim. Belki de 
saliihiyettarlar bunu düşünmü~ler
dir. Fakat her ihtimale karşı biz de 
bir defa hatırlatırız. 

• Düşüncesini telefonla bildirmekte 
istical eden kariin hakkı var. On be
şinci yıldönümüne kadar yeni bir 
marş hazırlamak mümkündür. Yal
nız marşlarda şu noktayı göz önün
den kaçırmamak lazım. Yeni nesil, 
eski Arapça kelimeleri, Arapça dü
şünüşleri, ağdalı, müphem üade ve 
fikirleri yadırgayor. Onlar, sade, ko
nuştukları gibi, duydukları gibi, dü
şündükleri gibi bir marş, ruhlarına 

Cümhuriyetin realitesini, Cümhuri
yetin felsefesini kendi dillerile ve
ren bir marş istiyorlar. İstiklal Mar
şı da bu itibarla gençlerin anlayaca
ğı, duyacağı bir marş değildir. Tiirk
ler Kur'anı Arapça okudukları için, 
manasını anlıyamadılar... Ciimhu
riyet ve İstiklali de Kur'an gibi, ez
bere, bir akide, manası müphem bir 
doğma gibi değil, yaşadığımız haya
tın en kuvvetli bir realitesi ol:ırak 

vermeliyiz. Onlar bunu istiyorlar. 

rının bu yolda yazdıkları eserler, 
doktor reçetelerinden farkı.ızdır. 
Bu hususlar, insanların zevkine ve 
bir dereceye kadar da talihine her 
ne kadar bağlı iseler de ... 

Amerikada aşk meselesi, biribi
rini tutmıyan, hatta biribirir:e ay
kırı düşen tarzda ileri sürülmektC.: 
dir.( Bir taraftan, yığın yığın şar
kılar, yığın yığın filmler, yığın 

yığın romans, ve diğer tar:ıftan a
zami derecede ameli nasihatler. 

Hakikatte Amerikada ev me
seleleri, başka yerlerdeki mesele
lerden daha had değildir. Yalnız 
Amerikada bu kusurlara ve ak
saklıklara karşı hissolunan ~syan 

daha kuvvetlidir. Bilhassa Avru
palıların bu yolda daha fazla mu
vaffak olmaları, Amerikalıların bu 
isyanını şiddetlendirmektedir. 

Avrupalıların bu yolda daha 
fazla muvaffak oldukları 

doğru ise, bunun sebebi onların 

meseleyi daha filozofane bir tavır
la karşılamalarıdır. Avrupada, iz
divaçta mesut olmıya dair nazari
yeler, aile güçlüklerini halletmeyı 
gösteren reçeteler yoktur. Avrupa
da erkek ve kadın biribirin; yar
dım ederek mesut olmıya çalışır
lar. Bunların ta küçük yaştan öğ
rendikleri bir şey varsa, uzfaşma
nın yenilmek manasına gelmedi
ği ve aşkın bir rüya hayatı olma
dığıdır. Avrupalılar, Amerikalılar 
gibi, aşkı fevkalbeşer bir istiitrak ., . 
beraberce gök yüzüne y:.ilc~elmek 
için bir yol tanımadıkları gil:>i onu 
mütehassıslar tarafından tedavi e
dilecek psikopatik bir vaziyet de 
saymazlar. 

Bununla beraber Amerikada ".ia 
dava henüz kaybedilmemiştir. Çür.
kü Anıerikada da aşkın bir umu
mi mesele, mütehassısların avcıhk 
ettikleri bir saha olmaktan ~J~~ına
sı beklenir. Bunun için Holivudu 
ve profesörleri unutmak ve bu i
şin bin bir cephesi olduğunu ve 
şahsi bir mesele sayılacak derecede 
ferdin tecrübelerine bağlı bulun
duğunu anlamak gerektir. 
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§ HiKAYE ~ 

Futbol : 

Beşiktaş - Güneş 1 

Şilt Maçı ı 
Bugün 

Va.ta~daşla 
l\llillakat ---= Kış Çalışma 1 3 

Saatleri Hakkında j I ~ . ~ 

Bir okuyucumuz yazıyor: 1 a 
"Bir müddet evvel gazeteler- ~ 

de memurların yaz ve kış çalış- _. 
IİİIİI 

m a saatleri hakkında bazı hava a 
disler okuduk. $ 

Mesai saatleri çok güzel; bu- 3 
na hiç kimsenin diyeceği yok - S: 

Her işte muvaffak olanlann bir 
rahatlığı bir mevkii ve imtiyazı o
lur. Talebeler bütün sene çalışırlar, 
imtihanlarını geçenler b u mevsimde 
rahata kavuşurlar. Senenin yorgun
luğunu, didinmelerini dinlendirirler. 
Hocalar da öyledir. Tatil zamanı ne
fes alırlar. Bir nev i kalafata çek ilir
ler. Demirden, tahtadan gemilerin 
bile kalafat ve istirahat vakitleri 

l 
tur. Çünkü yazın günler hayli 5 

. uzundur; bir m emur, mesela sa· E 
1 bahın saat beş veya altısında 5 
kalksa saat 8,5 a kadar her işini -
I biti~ir ve vazifesine y~ti~ebilir. : 

· Fakat kış günlerine gelince; -

--

-------.. ---------... -= ---= --= -----------.... -----~~~!!!!!ii--- = ------------

BiZDE ATLETiZM 
vardır. 

Bizde her nedense futbolcuların 
tatili, mevsim nihayeti idarecilerin 
yarım saat dahi ciddice düşüneme

vaziyet değişir. Evvela bu saat
te iş başında bulunmak müş

küldür. Çünkü İstanbul, hudut 

l 
ları çok geniş ve dağınık bir şe 
h irdir. Vilayetin muhtelif daire
lerinde ve semtlerinde çalışan 

-
ı ~ Gülünç Hikaye i 
l= = 

dikleri bir mevzudur. 
Bugün Güneş - Beşiktaş takım

ları şu havalarda tekrar karşı karşı
ya gelecekler. Yarınki maçı seyrede 
cek ve oynıyacaklara, Allah sabn 
Cemil ihsan eylesin! Demekten baş

1 memurların ekserisi şehrhı u zak 
1 

yerlerinde otururlar . Kış günle-
1 § Yazan: Mih. Zoıçenko - Çeviren: B. Tol< g 
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Çene Yarışında 
Kırdan 'Rekorlar 

Saha:arda, beynelmilel temaslar- J Birçok mıntakalarda atletizm aja
da, hulasa spor alanında atletizm iş- nı olmadığı gibi müsabaka alat ve e
leri istenilen hızla ilerliyemese bile devatı da yoktur. 
bu işi idare edenlerin çene yarışında Geçen sene yapıldığı tebliğde id-
geri kaldıklarını iddia edemeyiz. dia edilen müsabaka adedinin 222 

Türk Spor Kurumunun resmi ga- ve bunlara iştirak eden atlet miktarı 
zetesinde her hafta erkanın biribiri- nın 3234 olduğunu görünce hayrete 
n i metheder şekilde bir taraftan mü- düşmekten kendimizi alamadık. Tür 
nekkitlerden öc, diğer taraftan vez- kiyenin en kesif atletizm mıntakala
neden ücret almak için yazdıkları n İstanbul. Ankara ve İzmirdir. Bu
makaleler bu yarışın en son şeklidir. radaki atletizm durgunluğu ise göze 
Bunları şimdi tebliğ şeklinde gaze- çarpacak derecededir. Şu halde 
telerde de görmiye başladık. nerelerde cereyan ettiği ve hangi 

Bu tebliğlerin mahiyetini ortaya pist üzerinde yapıldığı cümlenin 
koymak için atletizmin Türkiyede meçhulü olan bu müsabakalar ade
ilerlediğini iddia etmekte oldukları- dinin 222 yerine 565 olmadığına ve 
nı söylemek kafi bir şehadet olur. vapura yetişmek için köprüde koşan 

Bundan iki sene evveline nazaran ların da ilave edilerek müsabık ade
artık bir heyula haline girdiğinde dinin 9562 ye iblciğ edilmediğine mü
kimsenin şüphesi kalmadığı bu za- teessir olmak lazımdır. 

ka çare yoktur. 

1 
rinde ancak sek ize yakın sabah 
olduğuna göre, bir m emu rn n sa 

at 8.5 ta vazifesi başında bu -
lunması imkansızdır. 

Diğer taraftan akşamlar1. dai
relerin k apanma saatleri olarak 

1 

tesbit edilen 5,5 da çok r eçtir. 
Bu saatten sonra uzak semt

lerde otur an memurların çok sı 
kıntı çekecekleri şiiphesizdir. 

Kış saatlerini de yaz saatleri 
1 gibi, fasılasız olarak devam et-

'ı tirmek sure tile da ha mün asip 
ve makul bir şekle çevit-mek a-

.1 caba miimkün değil m idir? 

~~~ 

Berlin Tiirk l\fnsevilerinin 

Garibi şu ki, yelkenli Arap mav
naları kadar dahi gövdeleri ve sıh
hatleri düşünülmiyen futbolcuları

mızdan bu Haziran ortasında maça 
çıkacak olanları şild maçlarının bida 
yetinde muvaffak olanlarıdır. Milli 
küme maçlarının altı aylık devamlı 

mücadelesinde birinci çıkan Güneşle 
ikinciliği alan Beşiktaşlılar, şild maç 
lannda mağllıp olmadıkları için tek
rar karşılaşmıya mecbur kalıyorlar. 
Muvaffakıyetlerinin cezası olan bu 
mecburiyet neden doğuyor bilir mi-
siniz? Bir Dileği 

Maçların çokluğu . hareketin fazla Yü:ı:cllilikler ile İstiklal mah~emesi t.:ı-
rafından mahkOm olupta memleket hari

lığı ile müsabakaların koca bir sene- cinde bulunan Türk tebaalarının Cümhu-
nin futbol mevsimine sıkıştınlcıma- riyet bayramının on beşinci yıldönümü mü 
dığını sakın düşünmeyin.. Mev- nasebetiyle affile tekrar anavatana avdet
sim başlangıcında maçların kur'ası- lerini temin için bir layiha hazırlanarak 

k Büyük Millet Meclisine verildiğin; gazete 
nı çekecek, fikstürü tanzim edece nizde okuduk. 
idarecilerin bir incir çekirdeği dol- Halihazırda Almanyada bulunan ve beş 
durmıyan mazeretlerile müsabaka- yüz ı;encdenbcrl Türkiyenin sadık tebaası 
lar haziran, hatta temmuzun ortası- olan 125 aHenin de bu affi umumıden istifa 

na kadar dayanmıştır. de etmeleri hakkında sayın ga?.eteniz sü. 

İnsanlar bir acayip olmuşlar .. 
Herkes gülünç hikaye istiyor. Sane 
k i bu bizim elimizde imiş gibi: "h
le gülünç bir yeş yaz!,, diyorlar .. 
Halbuki gülünç hikaye yazmanın 
bizim elimizde olmadığını hiç kim 
se düşünmüyor. Öyle ya, canım, biz 
hikayeciler yazdığımız hikayeleri 
uydurmuyoruz. Neyi görürsek, ne
yi işitirsek onu yazıyoruz. 

Fakat neyse .. Hatırınız kalmasın 
diye size yine gülünç bir hikaye 
anlatacağım .. Hem de başımdan ge 
çen bir hikaye .. 

Bir gün sinemalardan biri önün
de durmuş; bir kadını bekliyor -
dum. 

Sizin anlıyacağınız bu bekledi
ğim kadın .sevgilimdi. Bir gün si
nemada, eli ayağı düzgün, çocuk
suz bir kız görmüştüm. Yani ka
dın. Kadın pek hoşuma gitmişti. Ta 
bil tanışmanın arkasından seviş -
me geldi. Derken buluşmalar baş
ladı. Serde şairlik olduğu için u
fak, tefek şiirler bıle düzmiye ba~
ladım: "Dam üstünde saksağan, 

vur beline kazmayı!,, cinsinden şi-
vallı şubenin "mükemmal h alini,. tstanbulda Mart içinde..Q santlıa:at 
anlatmak için Federasyonun bu ma- aereccdc müsabaka yaptığı za_man 
kalede sarfettiği cehit, şimdiye ka- bu hareketin çok erken oldu~unu 
dar atletizm sahasına verdiği emek- kendisine söylediğimiz aylıklı bır fe 
ler'l.-:en çok daha ciddidir. derasyon adamı bize "mevsim ilerle-

Su dövmekle vakit geçirmek niye- yince kimseyi bulamam. Denize gidi 
tinde değiliz. Fakat bir türlü göze yorlar. İlk hızla şimdi elimize ne ge
görünmiyen ve vücudu iddia edilen çerse koşturuyoruz .. demişti. En ke
bu büyük atletizm inkişafının mahi- sif mıntakamızda atletizm inkişafı
yetini ve tebliğlere karşı efkan umu nın bundan beliğ bir ifadesi olamaz. 
miyeye izah etmemek elden gelmez. Nizami pist : 

ı:.t .................. 1 ... ı,. .. u .. uii:.leırno ....,.,,. nÜ
zünelerce temsili ve hususi temas 
futbol mevsimine sığdırılır. Çünkü 
idareciler masa başına vaktinde top
lanmak için oyunculara karşı vazife
lerini dairr..a hatırlarlar. Bizde oyun-
cunun vaziyeti ve idarecilere göre 
telakkisi şu senelerden beri hallede· 
mediğimiz futbol mevsimi ile apaçık 

tunlarında bir, iki satır yazmanızı dileriz. 
sicümhur ATATORK'iln ve hükQır.ctimizjn 
dikkatlerini celp ederek biz biçareler de 
tekrar Anavatana kavuşuruz. Büyük mu
harebode babalarını, kocalarını, ;cnrdeşle

rini, çocuklarını Vatan uğurund'l kaybet
miş olan, ihtiyar bıtbalar, dul ımalar, ye. 
tim masumlar bu dileğe lştirAk ediyorlar. 

Bcrlin Türk Musevileri 

:-ı-Aşk ve sevda umumiyetle insan

ların görüş tarzları ilierinde fena 
tesirler yapıyor-. İnsanda tuhaf ve 
acayip birtakım hisler peyda olu
yor. Kuşlara, hayvanlara merha
met h issi çoğalıyor. Hatta etrafı
mızdaki in sanlara gile başka bir 
gözle bakmıya başlıyoruz. 

gözükmektedir. Haric;te: 
Böyle havalarda, bezgin ve yorgun 

Rekorlar : 
Türkiyede, Ankarada (nizami ge-

13 senedenberi tescil ve ilan edi- nişlikten daha dar olarak) ve Kadı
legelmekte olan Türkiye milli rekor köyündeki Fenerbahçe pistinden baş 
lan 936 Mayısından sonra tescil edil ka nizami ebatta pist yoktur. Başlan 
miş değildir. Çünkü ecnebi memle- mış ve yapılacak olanların sözü ise 
ketlerde tesbit edilenlerden başka bittikten sonra görüşülür. Maamafih 
hiçbir derecemiz beynelmilel niza- eldekini hüsnü idame edemiyen (Fe
mın emrettiği şekilde üç kronomet- ner pisti meydanda) bir federasyo
r ör, çelik ölçü, üç müsabaka hakemi, nun, devlet parasiyle yaptırılmakta 
saha mühendisleri ve rüzgar kontro olan sahalardan kendisine faaliyet 
lü gibi fenni unsurlarla mücehhez hissesi ayırmasına ne diyebiliriz? 
hadiseler de kaydedilmemiştir. Bu- Kaldı ki; bu pist işlerile muvazzaf 
nun için olmalı ki; dünyanın her ye- olması lazım gelen federasyonun 
rinde federasyonların yıl veya mev- ikinci reisi bu pistlerle uğraşmak 
sim başlarında yaptıkları gibi milli için 250 lira aylık almaktadır. Hal
rekorlarımız ilan edilmemetke ve bu buki teşkilat amatördür değil mi? 
rekorlar kırıldıkça da resmen tebliğ Atl t t ·ı · . . . e escı ı . 
olunmamaktadır. Bu vazifesıni vak~ 

takımların carpısmas1 teknik ve se
yirci bakımmdan da zararlıdır. Halk 
ta kalan son maçların tesiri mevsim 
başlangıcında tabii bir rağbetsizlik 
ve iştahsızlık yapar. 

Oyuncularda ise, mağlıibiyeti ken 
dilerince tevil edecek bir haleti ru
hiye uyandırır. Halbuki ayni oyun
cular idarecileri tarafından mağlu
biyete alı~mamaları için mütemadi 
telkin1er1e ve devamlı emeklerle ye
tiştirilmiye çalışılmıştır. Klüp idare 
cilerinin terhiyev\ tesir ve gavrefü~
rini de bir hamlede ortadan kaldı-
ran bu gibi mevsimsiz maçlar, bize 
kar yağarken keten elbise ile ava gi
den vekilharcı hatırlatıyor. 

H angiıi kazanacak? 

tinde yapmamış olan federasyonun 
şimdi topyekun 16 rekor kırıldığını 
gazetelerle tebliğ etmesine şaşmak
tan ziyade bu rekorların nerelerde 
ve hangi numaralal'a ait ve ne şart
lar altında kırıldığını sormak daha 
doğrudur. 

Bu tebl!ğde eskiyi kötülemek i~in 

Şu başlangıctan sonra oyunun han 
Tebliğdeki iddiaya rağmen kurum gi takım tarafından kazanılması ih

da atletler için ayrı sicil yoktur. Bü- timali olduğunu hesaplamıya çalış
tün sporcuların eline verdikleri hü-

mak boşuna zahmete girmektir. 
viyet varakalarımn "hanei mahsu-

Diyeceksiniz ki, hangi takım tesa-
suna,, atletizm de yaptığı yazılı olun düfen iyi vaziyette ise ve hangi ta-
ca bizim safdil 'federasyon bunu ken kımdaki oyuncuların ekseriyeti s1ca
di hesabına atlet diye kaydeder. Hal ğa daha mutehammil ise 0 taraf ka-
buki safdilliğine rağmen o da bilir ki k 

Zanır. Esasen seyircilerin olduğu ahemen hemen bütün futbolcülerin li 
dar oyuncuların da galibiyet ve mağ sans}arında atletizm yaptıklan, h at- d 1 · 
lubiyet işlerine bu~ün ver ik erı etiı. yüzme ve kürekle de uğraştıkları 

yaz1lıdır. Klüpler bu kayıtları bed a- hemmiyet çoktan dördüncü dereceye 
vaca lisanslara ilave ettirmekle b ir- düşmüştür. 
şey kaybetmemetkedirler. Liı.kin her Kupa Maçlarının Finali 
kes bilir ki bunlar atlet değildir. Ma Apoye Matini gazetesi tarafından 
amafih federasyonun övündüğü Tür gayrifedere klüpler arasında tertip 
kiye rekorlarından en parlaklannı edilen kupa maçlarının finali bu sa
yapanlardan biri de atletizm fede- hah Taksim stadında yapılacaktır. 
rasyonunur. yalnız müşkülat çıkar- Rakipler ini mağlup ederek tasfiye 

ltalyan Oyuncuları da 

Sıcaktan Şikayetçi 
Avrupada bu mevsimde yapılan 

maçlara ya büyük bir mecburiyetle 
veyahut seyahat sebeplerile taham
mül edilmektedir. Mesela, dünya ku
pası gibi tasfiyeli ve devamlı müsa
bakaların mevsim ortasında yapılma 
sına imkan olmadığından, mevsim 
sonunda oynanması zaruri oluyor. 
Dünya kupasına giren takımlar şe

hirden şehire seyahat ettikleri halde 
şikayetçidirler. 

Sıcak iklime alışkın olan İtalyan
lar bile Haziranda güzel ve ciddi bir 
futbol oynamanın mümkün olmadığı 
nı söylüyorlarmış. 

Dünya kupası maclarından İtal
ya - Norveç müsabakası geçen gün 
sıcak bir havada yapıldı. Hakiki İ
talyan oyununu seyre gelenler kati
yen memnun olmamışlardır. 

Mevsminde fevkalade güzel ma
nevralar yapan İtalyan oyuncuları
nın acemi hale düştüklerine hayret 
eden gazeteciler İtalyan tek seçicisi 
ne sebebinı sormuşlardır. İtalyan 
tek seçicisi Pozza: 

- Rica ederim bana bu havada 
futbolden bahsetmeyin. Cevabını 

vermiştir. 

TAN - Hala şild maçlarını bitire 
miyen. İstanbul idarecilerinin kulak
ları çınlasın .. ----o----

934 ten 936 ya kadar yani şimdiki 
fedarasyondan evvelki idare zama
nında kırıldığı söylenen rekorların 
adedi de 15 değildir. Yalnız 935 se
nesi zarfında kırılan rekorlar 21 ta
ne, yani şimdiki idarenin iki senede 
yaptığından yüzde kırk fazladır. Ve 
bunun 11 tanesi yalnız üç gün süren 
Balkan oyunları sırasında kırılmış
tır. Başkalarının kontrol edemediği 
rakamlarla oynamak kolaydır amma 
kongreye verilmiş, rekor tescil def
terlerine geçmiş bu eski rakamları 
değiştirmek mümkün değildir. 

maktan başka bir emek vermediği ye uğratan Şişli ile Galataspor kupa Ankara Balkan Futbol 
futbolcu Melih olduğuna göre her yı paylaşmak için karşılaşacaklardır. Marları Sonbahara Kaldı 

Atletizm heıJesi : 

Bu sene İstanbulda yapılan birta
kım müsabakalarda hakem buluna-

futbolcüyü Melih gibi atlet zanne- Bu turnuvanın esasları mucibince 'S 

den federasyonu bu yanlış görüşün- klüpler iki defa mağlup olunca tas- Ankar a, 11 (A.A.) - Haber almmildlıı· 
d h klı bulmamak ta insafsızlık o- fiyeye uğradıklarından bugünkü ~ına göre, Haziranda Balkan 
l~r. a karşıla~mada şimdiye k adar h iç. mağ futbol takı?'lan ~ras~nda Ankarada 

Lakin, 936 dan evvel tesis edilmiş lıibiyetı olmıyan _Galataspor galıp. g~ yapılaca~~ ıl~ edılmış olan karşılaş 

f . 1. h hakiki atlet için ya- lirse kupa şampıyonu olacak, Şışlı malar, Turkıye futbol federasyonu -

İşte ben böyle bir r uhi halet i
çinde sinemanın kapısı önünde dur 
muş sevgilimi bekliyordum. 

Sevgilim, dairelerden birinde me 
murdu .. Mesleki bir alışkanlık ne
ticesinde geç kalmasını pek sever
di. Her vakitki gibi bugün de geç 
kalmıştı. Ben de enayi gibi, ağzım 
açık, sinema kapısında onu bekli
yordum. 

Yavaş ·yavaş ahali birikmiye, 
sinema gişesi önünde sıra teşekkül 
etmiye başlamıştı. Sinemanın ka -
pısı: "Ne duruyorsunuz canım. hay 
di gelin!,, der gibilerden ardına ka
dar açıktı. Her nedense ben de bu 
gün pek keyifli, pek neşeli idim ... 
Canım şarkı söylemek, durmadan 
alay etmek. birinin kulağını çek -
mek, ötekisini burnundan yakala
mak istiyordu. Hasılı kelam se -
vincimden içim içime sığmıyordu. 

Bu sırada, birdenbire sinema ka
pısının ağzında durmakta olan bir 
koca karı gözüme ilişti. Koca ka
rının kılığı, kıyafeti fakirce idi. A-
yakkapları eski, üstü başı partal
dı . 

Kadın, boynu bükük bir h alde 
sinemanın kapısında duruyor, biri
si çıkıp ta haline acır ve eline üç. 
beş kuruş verir, diye gelenin geçe
nin yüzüne melül melül bak1yor
du. 

Halbuki bunun yerinde bir baş

kası olsaydı. mutlaka gelene geçe

ne sırnaşır, şuna, buna laf atardı .. 
Bu zavallı kadınsa, mütevazi bire-
da ile, hatta mahcup, mahcup du
ruyordu. 

Ruhumu insani bir takım duy
gular kapladı. Cebimden para çan
tamı çıkardım .. İçerisini karıştırdık 
tan sonra bir ruble çıkardım. Usul 
c a kadının eline sıkıştırdım. 

madığından kronometreleri müsa
bıklar tutmuşlardır. Ötedenberi ya
pılmakta olan klüpler arası müsaba
kalarından da eser kalmamıştır. 

olan ış ı ve er . . ak . ·ı . .. .. ld ğ t ihl .. 
h • k rtonlu asıl galip gelirse her ikı t ımın şampı- nun ı erı surmuş o u u ar er uze 

Pılmış ayrı ve ususı a . b h. 1 1 .. 

Bu yaptığım yüksek hareket ba
na o kadar dokundu ki, ihtiyarım 
haricinde gözlerimde yaşlar pırıl
damıya başladı. 

. . . . d" t k cut deg· il- yonluk için bir defa daha karşılaş- rınde m uta akat ası o maması yu 
tlet sıcılı şım ı ar ı mev - d b h lik dilin" . 

a [Ark~: Sayfa 8, sütun 5 te] malan icap edecektir . zun en son a ara t a e ıştır. 

Kocakarı, biraz şaşırarak verdi
ğim rubleye baktı. Sonra bana dö
nerek: 

- Bu ne olacak, diye sordu? 

- Hiç, dedim. Anne, gönlümden 
koptu .. Allah rızası için kabul et
menizi rica ederim. Meçhul bir 
dostunuzun küçük bir hediyesi.. 

Birdenbire, heyecandan kadının 
yanaklannın kızardığını farkettim.. 
Kadın: 

- Acayip, diye söylenmiye baş
ladı , sizden para istiyen oldu mu ki, 
çıkarıp bana bir ruble verdiniz? 
Ben burada kızımı bekliyorum. Be 
raber sinemaya gideceğiz? Bu ha
reketiniz, cidden, beni çok müte
essir etti.. 

Kadının bu sözlerinden ben çok 
şaşırdım: 

- Affet anne, dedim. Bir yan -
lışlık oldu. Ben de farkına varma
dım işte .. Bir iştir oldu .. Zaman tu 
haf!. İnsan, kimin ne istediğini, ki
min neyi beklediğini bilemiyor ki .. 
Şaka mı?. Baksanıza burada ne 
kadar insan var. 

Bu i.se fçna~lg~rum_sınl.i'"' 
Fakat buna imkan bulamadım. 

Çünkü kocakarı arkamdan avaz a
vaz bağırmıya başladı: 

- Bu ne rezalet! Bu ne kepaz~ 
lik!. İnsan sinemaya bile gitmive 
tövbe edecek. Bu sizin yaptığınız dü 
pedüz şahsıma hakarettir. Siz ne 
cesaretle bana para verrniye kalk
tınız? Bu hareketi yaparken nasıl 
oldu da eliniz kurumadı? Hayır, ha 
yır. Ben artık b u sinemaya gire
mem. Sizin gibi kötü insanlann ze
hirlediği bu havayı teneffüs ede
mem .. Kızım gelsin, derhal onu a
lıp başka sinemaya gideceğim. 

Kadını elinden tuttum. Tekrar, 
tekrar affını rica ettim. Sonra, he
men bir kenara çekildim .. Öyle ya, 
kadın biraz daha içerlerse, beni po 
lise kadar boylatmak ihtimali var-
dı. • 

Bütün neşem kaçmıştı. Adeta 
sersemlemiştim. Kocakarı ile göz
göze gelmemek için etrafıma bile 
bakmıya korkuyordum. Bereket 
versin çok geçmeden, beklediğim 
kadın geldi. 

Gişeye yaklaşarak biletleri al • 
dım. Önde sevgilim, arkada ben. 
sinemanın içine doğru yürümiye 
başladık. 

Birdenbire, birisinin arkadan ko 

lumu tuttuğunu hissettim. 

Başımı çevirince, kocakarı ile 

burun buruna geldim. Kadın: 

- Affedresiniz, dedi, biraz ön

ce bana bir ruble vermek istiyen 

siz mi idiniz? Ben anlaşılmaz bir

kaç kelime mırıldandım. Kadın sö 

züne devam etti: 

- İyice hatırlıyamıyorum amma. 

biraz önce bana bir ruble vermek 
istiyen sizdiniz galiba!. Evet, e
vet sizdiniz! Şayet bu parayı bana 
vermek istiyen sizdiseniz, şimdi ve 
riniz! Kızım hesabını iyi yapma
mış .. İkinci mevki bizim tahmin et· 
tiğimizden fazla para tuttuğu için 
şimdi paramız çıkışmıyor. Az da
ha kalkıp gidecektik. Fakat hatı
rıma siz geldiniz. 

Para çantamı cebimden çıkar -
dım. Fakat bu defa bizim sevgili 
feryadı bastı: 

(Arkası: Sayfa 8, sütun 8 da) 
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B ugünkü Hindistan: 
~AN 

Şu Garip Dünyada : 

Bombalar 
Altında 
Tiyatro 

ispanya har -
bi dolayısile, 

şehirlerin sık 

sık bombardı -
man edilmesine 
rağmen Barse -
lonada tiyatro 
temsilleri devam etmektedir. Geçen 
hafta "Litseo" tiyatrosunda, Çapi
nin "La Revoltoıa" ve Breton de 
Los Hereros'nun "La Vcrbena de 
La Palma" piyesleri oynanmıştır. 

Tiyatro salonları hıncahınç dolmuş -
tur . Temsilleı' çok alkışlanmıştır. 

* Sarhof olan bir maymun sürüsü 

PifaverJe Hint çiniciliğinin en ileri örneklerini meydana getiren bir imalathane Cenubi Afri-
ka ormanların· 
da yaşıyan rnay 
munlar, fazla 
üredikleri için 
çok miktarda ileri Bir Hudut 

Şehri: Pişaver 
ptpvere varmadan birkaç sa-

at evvel trende üşümiye 
haşladım. Hatta insan titrese bile 
liindistanda soğuğu seviyor. Seher 
l'akti trenin penceresini açtım, dağ 
havası aldım. Manzara Anadolu 
~aylalarından pek farklı değil. Sarp, 
kurşuni, kurak, taşlık- Çok hey
betli bir arazi. 

İstasyona çıkar çıkmaz etraf ta 
asker barakalan görünüyor. Mey
danda birkaç tabur, talim ediyor. 
~eferlerin, bu memleketin manza
rasına uyan adamlar olduğunu in
ıan derhal hissediyor. Bu kudretlı, 
Yliksek toprakların evladı. Hepsı 
Uzun bo;ylu, kafaları taştan oyul
lrıuş gibi dimdik, vücutlar çevi!<, 
lı.aplan gibi. Dağların ve sağlam ik-
·~u1;.. ı u .. J ••:;u .. ı.&161 • .u.:>tı•• .uıatı;)U• 

lü. By,nlara bakarken bana Dclhi
de "Hindistanın müstakbel lider
leri mutlnka huduttan gelect!K,, de
diklerini bir daha hatırladım. Bu 
Yüzlerde, bir tek fikir ve maksa
dın peşinden giden, bir tek yolda 
Yürüyen adamların sade kudretle
ri var. Çabuk karar veren, derhal 
harekete geçen adamlardaki tavır 
\>e mizaç her Pişaverlide hissedili
Yor. Bunlar, aşağı Hindislandaki 
karışık düşünceli, rnaksndına bin 
bir yoldan yürüyen adamlarla bü
Yük bir tezat teşkil ediyordu. 

Misafir olduğum evin evlatların
dan birini vaktile tanımıştım. Onun 
için beni, ailenin bir ferdi gibi ka
huı ettiler. Bu evde birkaç kız kar
deş beraber oturuyor. Bir tek erkek 
lı:üçük kardeşleri var: Yunuc~. 

Pişaver evlerinin tarzı hakkın
da bir fikir vereceği için bura5ını 
tarif edeceğim. Çünkü daha kü -
çük, daha büyük hepsi bu planda 
Yapılmıştır. 

B urası harem, selamlık iki 
lt . daireye ayrılıyor. HArem, 
lı:~ndı başına ayrı bir binadır. Dört 
ı..oşe.' dört kat, ortası üstü açık tuğ-

bır avlu. Bizim Anadolu hanla
~.?ı bir~z ha~ırlatıyo:. Minare gibi 
d 0 ne done bır merdıvenden dör -

Uncü kata çıktık. Odalar, umu
(iYetıe tuğla, üstüne yerli halı
dar serilmiş, kardeşlerin hepsi o
lt ada toplanmıştı. Hudut halkının 
h &.dınlan da erkekleri gibı uzun, 
.. e:vbetli ve vakur. En küçükleri 
~a~erv · · · t · · ~ -11 er,, ısmını , aşıyan yırmı 

b~Şlarında bir kızdı. İyi İngilizce 
lldiğ• . . b . 1 gu ı ıçın enım e en çok o meş-

lı:a 1, ol~~· Bu kız. i?gilizcedcn ba;
~ arısı ve Ordu lısanlarını da şıir 
le apacak kadar iyi biliyor. Kendı 
onuştuklan dil "Peshtu,, dnr. 

r~ Orta boylu, çok beyaz tenli. bal 
be ngt gözlü, başörtüsünün altmda, 
~UYaz alnına yayılan açık sarı kiı.
liğ~leri, ipek bir saçak gibi. Genç
ta ıne rağmen olgun, kafası işlek, c:: Çok ciddi, az konuşan ôir ço-

l'l lierkesten evvel o kalkar, kolla
b~;va}ı aşağı yukan dolaşır. Sa -
"• arı gözümü açınca onu odam-

8Yaklannın ucuna basarak bir 

~ ~ ne m uhalif olan vatandaşlannı çir-

i yazan: ~ ~r:.:n::~r~:.~:.~::.:.::::::_ 
- ~ ribirlerile boğuşurken, hatta biri--H ı•d Ed•p ~ birlerini öldürürken tasavvıır ede-

~ ~- ~- _ ~- _ ~ --'--~ ~ bilir, fakat bibibirlerinin hııysiye-
~ ___ .._. __ ._ __. ._ _ ,, -~ tine, insanlığına çamur atmak, na-

Piıaverlil erin başlıkları 

şeyler toplarken görürüm. Her ge
ce yatağa girer girmez yanıma gt!
lir: "Dizlerinizi ovayım mı·:, der. 

Dizlerimi şimdiye kadar kimse
ye ovdurmadım, bundan sonra da 
ovduracağımı zannetmiyorum. Fa
kat bu sual Hindistanda gençlerin, 
hattiı hizmetçisi çok olan evlerde 
bile, yaşlılann şahsi hizmetlerini 
bizzat gördüklerini gösterir. Yaşa 
hürmet hala oralarda çok Psash. 
Merdivenlerden cıkarken Nazper
verin yeğeni yedi yaşında bir oğ-
lan yanıma gelir, kolunu uzatıı-, 

vardım etmek ister. 

Selamlık kapısı ayrıdır Ora
sı da bir taşlık üstünde, fakat 

birçok saksılar var. Daire iki katlı, 
küçük. Burada ev sahibi küçük er
kek kardeşleri Yunustur. Nazper
verden biraz daha küciik. <lal gibi 
upuzun, gözlerinin içi daima gülen 
bir çocuk. Fakat beni asıl Pişavere 
davet eden Seyit Abdtilkavyum'
dur. Bu adam, nisbeten İngilizlt·

re taraftar, liberal efknrı temsil 
eden, istiklali ihtilalle değil consti
tütional vasıtalarla elde etmek is
tiyen efkan temsil eder. Bir kısım 
hudut kabilelerinin de başıdır. Yl\
ni "Kırmızı gömlekler,, reisi ih-

tilalci Abdülgaffar Han fırkasının 
muhalifidir. 

Fakat hudut halkı, siyasi akidP

leri ne kadar ayrı ve zıt olursa ol
sun, yine zihniyet, tavır, görünii~ 

itibarile blribirlerine çok benzi -
yor. Burada gördüğüm birlik man
zarasını Hindıstanın hiçbir yerınde 
görmedim. Aşağı Hindistan bir in
san "mozayık,, ı gibi idi, bunlar bir 
millet manzarası veriyor. 

Pişaverde dikkat ettiğim başka 
bir şey daha oldu. Bunun yalnız be
nim bulunduğum muhite inhisar .,_. 
dip etmediğini bilemem. Fakat her 
halde Pişaverliler kendi fikirleri-

musunu kirletmek için iftiraya te
nezzül edeceklerini tahayyül ede
miyor. Bu mahalli tesanüt. halkın 
yüzde sekizini teşkil eden Hindu
lara da teşmil ediliyor. Bel!<• an
larında onlara yukardan bıııuyor, 
belki hırpalıyorlar. Fakat yabancı 
yanında onlar da hemşerileridir. 

Buradaki Hinduların hepsi faizci
dir. Hindistanda faizcilere herke~ 
söver. Yalnız Pişaverde onlardan 
xn\.iao.rncıJuı. He bo.hoottilor. 

- Ne yapalım? dediler. Banka
lar teessiis C!tmemiş olan bir yerde 
faizcilik iktısadi bir fayda temin ,._ 
diyor. 

Onlar olmasa sermayeye ihtiyacı 
olan adam ne yapar? 

P işaverliler acaba bir düzü
ye ödünç para mı alırlar, 

yoksa faizci Hindu, hudut evladı 
olduğu icin, bir yabancıya k:ırsı o
nu müdafaa etmek mecburiyetini 
mi hissediyorlar? Belki bıraz ikisi 
de var. 

Her halde Mahatma Gandinin 
hudut halkına karşı neden çok zİi· 
fı olduğunu anladım. Fakat 1935 te 
Ingiliz idaresi onu hududa bırak-
mıyordu. Bundan başka. İngilizle
rin buradaki kendi vaziyetleri v<e 
tavırları da dikkate şayandır. As- · 
keri merkezleri, tayyare kuvvetle
ri, harp vasıtaları en çok bu civar
da. Buradaki ihtilali yahut aleyh
tarlığı çok amansız bir şekil~e bas
tırıyorlar. Aşağı Hindistandn fikir
leri için birk::·c sene hapse giren bır 

ihtilalci, ayni fikirler için burada 
daha çok şiddetle ceza görür bel
ki de mezara gider. Burada asi köy
ler tayyare ateşi altına alınır . Hu
duttaki şiddeti yalnız yerli de
ğil, Ingiliz muharrirleri de tenkit 
ediyor. 

Fakat aleliıde zamanda lngiliz, 
hudutlu yerliye müsavi adam mua
melesi yapıyor, hürmet edıyor. Hu 
dutlu için "izzet,, kelimesının ifa
de ettiği şeyin mukaddes olduğu
nu biliyor. "İzzet., onlara g&re na
mus, izzeti nefis, insanlık, lıulasa 
herkesin mutlak kanını, canım feda 
etmiye mecbur olduğu bir mefhum. 
İngiliz edebiyatında. hudut Hindis
tanı hakkında yazılan esPrlerde 
"İzzet., kelimesi ve mefhnınu çok 
kuvvetli bir mevzudur. Sur:ıı;mı da 
ilave edeyim ki, Pişaverde en az 
istiklal kelimesinin kullanıldığını 

işittim. Halbuki hudut, İngilizler, 
Hindistana girdi gireli, eline silahı
nı almış, hala bırakmam.ıştır. Ne 
yanan köyleri, ne top, ne nteş. onu 
bu davasından vaz~eçirememistir 
Onun için bura halkını, insan eli, a 
yağı zincirli bile görse. vine müs
takil ve hür olduklanna. bu esare-
tin geçici oldutuna hükmed~r. 

üremeleri yü-
zünden in -

sanların iskan mıntakalarına da sık 
sık taarruzlarda bulunuyorlarmış. 
Bu yüzden Yohanesburg belediyesi, 
her öldürülen maymun için 300 
.frank mükafat verileceğini ilana mec 
bur kalmış? 

Son olarak maymunlar, bir çiftli
ğe hücum etmişler. Burada bulduk
ları bütün şarap fıçılarını açmış ve 
akan şaraplardan kana kana içip a
damakıllı sarhoş olmuşlar.. Bu su
retle köylüler, bir kaç yüz sarhoş 
maymunu zahmetsizce yakalamışlar 
dır. 

* Bir mahkemenin garip karan 
Bir Ingiliz 

mahkemesi, lon 

drada yumur -
tacı Con Mor
ton'u çok garip 
bir cezaya çarp 
tırmıştır. Mah -
kemece alınan karar mucıbince; Mor 
tona, yumurtacı diıkkanının üzerine 
"bozuk yumurta satıyorum. Benden 
katiyen yumurta almayınız .. " cüm -
lelerini havi bir tabela asmıştır. Ay
rıca 2000 frank te para cezasını ö -
demiştir. 

* Saraotan azan aşçıbaşı 
Amerika ya 

gitmekte olan 
bir Ingiliz va
puru, Okyanos 
ortasında imdat 
ve tehlike işa

reti olan S.O.S 
işaretini telsızle her tarafa yaymış -
tır. imdada koşan vapurlar, bir fe
Hiket veya kaza neticesinde insanca 
zayiat olduğunu zannediyorlarmış. 

Halbuki, gemiyi karşılarında sapsağ 
lam ve mürettebntını da tamam bu
lunca hayret etmişler. Meğer, işin 

iç yüzü şu imiş: 
lngiliz vapuru Amerikaya yoğurt 

götürüyormuş. A~çıbaşı, daha gemi

nin. hareketinden önce kafayı duman 

lamağa başlamış, yola çıktıktan son 

ra da bir buçuk gün durup dinlen -

meden içmiş. Kamarasında yatıp sı

zacağı umulurken, bilakis müthiş bir 

azgınlık arız olmuş. Ambarları dola 

şarak, bütün yoğurt tenekelerini de

virmeğe, bir çoklarının içerisine de 

öteberi atmağa başlamış. Kaptan, 

aşçıbaşıyı yakalıyarak odasına hap

setmelerini tayfaya emretmiş. Fa -

kat, buda para etmemiş. Aşçı, tek 

başına bütün tayfalara karşı koy · 

muş, zaman zaman gemide izini kay 

bettirerck kuytulara saklanmış. Hu 

!{ısa, ambar kapakları kapatıldığı 

halde ayıkları bile hayrete düşüren 
• büyük bir cesaretle dış pencereler -

den tekrar içeriye girmenin yolunu 
bulmuş ve yoğurt tenekelerini de -
vlrmeğe devam etmiş. 

Bu vaziyet karşısında kaptan im
dat i§&retini vermeğe mecbur kal
mış. Fakat, biraz sonra da aşçıbaşı -
yı bir yoğurt tenekesinin içinde se
rinlerke:ı yakalamak mümkün ol -
muş ve şarabın şimdiye kadar bir e
şi daha görülmemiş derecede azdır
dığı bu adam, odasına kapatılarak 

tedavi altına alınmış. 

Şehir içinden : 

Bir Heveskilr. Kibrit 
Çöpü ile Mükemmel 

Bir Keman Yaptı 
~,...... ~~~""-
~ YAZAN: Reşat Feyzi ~ 
~""'~"'"""""~~~~"-

- Geçenlerde gazetenizde oku· 
dum. Bir Alman kibrit çöplerinden 
bir keman yapmış, siz de bunu 
"Şu garip dünya,, sütununuzda 
haber veriyorsunuz. Böyle şeyler 
mutlaka başka memleketlerde ol • 
maz ya .. Bizim elimizden de gelir. 
Biz de yaptık bunu .. Işte, alın sizel 
kibrit çöplerinden bir keman .. Ala
turka. alafranga istediğiniz hava
yı çalın .. 

Bunlan söyliyen, Bakırköyünde 
Cevizliktc, Kartopu sokağında 28 
numaralı evde oturan İrfan Ozde
mirdir. lrfan Ozdemir bir atelye sa 
hibi, fabrikatör veya kırk yıldır 

keman yapan bir sanatkar değil -
dir. Devlet dairelerinden birinde 
memurdur. 

Kendisi diyor ki: 
- Mesela elinizde bir .şey gör

sem, bir bakışta onun nasıl yapıl
dığını kaparım. Şu, kalem değil 

mi? Hemen onun gibi bir kalem 
yapmak hevesi içimde uyanıyor. İ
zinli günlerimde evde otururum. 
Bir yere çıkmam .. Böyle şeyle uğ
raşırım. Bundan iki sene evveldi. 
Bir gün evde otururken, aklıma 

bir keman yapmak geldi. Fakat. 
kibrit çöplerinden bir keman 
Uğraştım.. Nihayet yaptım. Bi
rincısı için aylarca uğraştım. 

Ikinci kemanı daha çabuk yap
tım . Bir ayda çıktı. 

Bay İrfnn•n uzattığı kemanı eli
me aldım. Evirdim, çevirdim. Bu, 
bildiğimiz. bi.ıyükçe bir kemandı. 

Ince kıbrit çöplerinin yanya.na ge-

li inden bir ı>ser meydana gelmiş
t i. O kadar uğraşılmış, çalışılmış k!., 
insan ilk baklşta, hayretten kendini 
alamıyor. Kibrit çöpleri gayet ma
hirane ve ustaca biribirlerine ya
pıştırılmış ... 

Maalesef, ne kemanı yapan sa -
natkar İrfan . ne de ben çalmasını 
bilmediğimiz için, sesini dinliye -
medik. Fakat bana sesini methet
ti: 

- Diğer kemanlardan çok daha 
iyi ses veriyor. Keman çalan bir
çok sanatkarlara gösterdik. Çok be
ğendiler. Birer tane istiyorlar. Fa
kat. benim işim bu değil, hem ya
pacak vaktim yok .. Ben, bir eğlen
ce olsun, diye şimdiye kadar Llti 
tane yaptım . 

- Bir keman için kaç kibrit çopü 
kullanıyorsunuz? 

- Tamam 4160 ... Bir kutudan 50 
kibrit çıkar Bir keman, için kac 
kutu kibrit harcadığımı siz hesap 
edin. Kibritleri biribirine tutkalla 
yapıştırıyorum. 

Bay İrfan, bir sigara yaktı. Kib
ritini atma:iı Cebinden bir başka 
kibrit kutusu çıkardı. Onun içine 

Sanatkar l rlan, bu keman için 
4160 kibrit çöpü kullanmı1tır 

Kemanı elinize aldığınız vakit. 
kibrit çöpünden yapılmış olduğunu 
bildiğiniz için olacak, hemen dağı
lacak, kırılacak zannediyorsunuz. 
Halbuki o kadar sağlam ki.. İnsan 
elile yoklayınca, ne sertlikte oldu
ğunu anlıyor. 

Bay İrfanın bir şeye canı sıkıl -
mış: 

- Gazetenizde, diyor. bir Al -
manın kibrit çöpünden keman yap
tığını okuyunca kızdım . Bu o ka
dar fevkaliide, mühim bir şey mi? 
İşte biz de yaptık .. Bu kemanı ya
palı belki iki sene oluyor. Evde bi:
kö~ye atmıştım, duruyordu. Bu 
haberi okuyunca, kanım oynadı. Biz 
daha evvel vaptık, dedim. Allahaş
kına bu noktayı yazın .. Benim bı~ 
oğlum var. ilk yaptığım kemanı o
na verdim. Onun eğlencesi oldu. 
Kimseye vermiyor. Geçen gün bir 
arkadaşa gostermck için almak is
tedim. Kıyameti kopardı. 

Bay İrfan. ağustosta açılacak Ga 
latnsaray Yerli Mallar sergisinde 
eğer yaptığı kibrıt çopünden ke
manlar rağbet bulursa. ayda bir ta
ne çıkaracak .. Gözleri ümitle par
lıyor: 

- Bu kemanın belki sermayesi 
azdır. Ne olacak.. Nihayet kibrit 
çöpü .. Fakat, alacak olanlar dökü
len göz nurunu, emeği hesap etme
lidir. Bunun üzerinde ne kadar uğ
raştığımı yakından görseniz, hak 
verirsiniz. 

koydu. Gülerek: ı 

- Alıştım dedi. Kibrit çöplerini ÇEŞMEDE : 
atmam. Cebımdc iki kutu vardır. 
Biri yanmamış, biri yanmış .. Siga- 11 Yunanh Balıksı Tutuldu 
ramı yaktıktan sonra, çöpü bu ku
tuya koyarım. 

Çeşme, (TAN) - Korakaburnu şi-

rnalindeki Kavak limanı dahilinde ka 
- Daha keman yapacak mısı -

nız? ra sularımızda kaçak olarak balık av-

- Niyetim var .. Herkes teşvik e-
diyor. Bu yaptıklarımı da bu sene 
yerli mallar sergisinde teşhir ede
ceğim. Sergide değerini bulursam 
satacağım ve bunu bir ikinci mes-

lek yapıp devam edeceğim. Esasen 
tekaütlüğüm de yakın .. Bir köşe
ye çekilip bu işle uğraşmak fena 
mı? 

Bay İrfanın yaptığı kibrit çöpün
den keman, 60 snntim boyundadır. 
Yalnız kutu kısmı 38 santim boyun
dadır. En geniş yeri 21 santim. Ko
lu, telleri, vayı bildiğimiz gibidir. 
Kibrit çöpleri gelişi güzel yanya
na yapıştırılmamış .. Bay İrfan ke
manın üstünde bir takım desenler 
de vücude getirmiş. 

Cevizden oymalı bir küçük ev 
eşyası üzerindeki inceliği bu ke
manın üstünde de görebilirsiniz.. 

lıyan 6 sandAlda Sakızlı ı 1 Yunanlı 

yakalanmıştır. Bundan başka oir san

dal içindekilerle beraber kaçmıştır. 

Tutulanlardan dördü evvelce de ka-

ra sularımızda avlanmaktan müker

reren hapse mahküm olmuş sabıkalı-

dır. 

MUŞTA: 

Bir Muhaciri Ö ldürdüler 
Muş, (TAN) - Narşen köyünde 

bir cinayet işlenilmiştir. Narman mn 

hacirlerinden Mehmet oğlu Sırrı, tar
lasında çüt sürerken. Motki kazasın 

dan olup o köyde oturan Ömer oğlu 

Ado tarafından kama ile vu:::ulmuş. 

tur. Bura dispanserine getirilen Sır
n ölmüştür. Katil yakalanmı~ır. 

r 



TAM 

tzMbmE: 

Fuar için 

(Spordan Mabut) 

Bizde Atletizm 
(Bap 6 mc:tda} 

dlr. Ç6nki1 bununla ulrqmak için 
ftkrl takip ister. 
l'trlqe WrincilUıleri I 
Bunların yapılmadılı ve yapılmı· 

yacalı federasyon teblillnde nuıba 

Bulgaristantan itiraf edilmekte" •bep olarak at-
ı.tıertn ayni kuvvette olmadıklan 

Z. t • G 1 k pterilm•ktedlr 1Y8fe Cl e ece Hanci men'.ııekette bütün at-
bmlr, (TAii) - Puan iki bin ld· Jetler bir kuvvettedir Jd bizde 

tiden mürekkep bir Bulaaristanlı u- olsun. Eskiden yalnız lstanbul, tz
filenln ziyaret ecleceli bildirilmek- mir, Ankara, Bursa ve Balıkesir at
tecllr. KafU.,.. Bulpriltandald Türk letlerl Türkiye birlnciliklerlne ltfi
lerden bazıları da lftirak edecektır. rak edeıdt Bir mllddet tatbik edilen 

Puan llm.t Ve 9Çllellı, Bat bu usulün mahzurlu oldulu ıörflldü, 
Nlllmtan de pzedeli haber ve;o. çbkü bu mıntakalar haricinde de 
mektecllr. daha kuvvetli atletler bulunabllece-
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GÜNLÜK 
PiYASA 

İC PiYASALAR: 

No. ı Yazan : ZIYA ŞAKIR 

S. Mecidin Son Günleri 
lztırap içinde Geçmişti 

iki Rakip 
Beşiktaş sarayının vükela o-

l'ıl dasında, üç vezir ayakta du-
l> Yordu. Bunlardan serasker Rıza 
ltı~§a, nemli gözlerini sadrazam 

1 rıstı Mehmet Emin Paşanın goz
erhıe dlkerck sordu: 

- Ne yapacağız? 
~ Sa~razam, birdenbire cev:.ıp ver- · 
~ek. ıstemedL Kaptanı derya (1) 
ehnıet Ali Paşaya: ' 
; liiç ümit yok mu, paşa 1 

edi. 

d hiehmet Ali Paşa, omuzlannı kal-
ırıp ellerini iki tarafa açarak: 

lııit- V~kıa, Allahın lıitfundan ü
~ kesılmez. Fakat, ben şimdi hu
ht t~an çıkarken kendilerini pek 
ltl lltın gördi.ım. Hatta, vasiyet et
ı:k istediler. Llıkin sözlerini bi-
eıneden, yine dalıp gittiler. 

ltr-;- Vasiyet mi? Ne buyuruyor-

~ - Ne buyuracaklar? Malum ya? 
~-· z~manki gibi evlatlaTını dü
l: ~Yorlar.. "Biradere söyleyin. 
b~liıtlanma iyi baksın. Onlan, hiç 
tiilr §eyden mahrum etmesin. Gö
~~0rsunuz ya? Dünyanın bütün 
~al ve saadeti, fani imi,.,, bu
le . dular. Ondan sonra, tekrar göz-

l'ini kapadılar. 
~ğ Se:askcr Rıza Paşa, biraz daha 
tn ildı. Sözlerinin hariçten ışitil -
~lllesi için adeta fısıldar gıbi su-

ethıe devam etti: 
'Um ... _._... · -- ..1!-!- "-1.c,._ J' .. ı.. .. 

ası içın bir şey söylemedi mi? 
~- Ne münasebet, Paşa Hazret-
1'\ı ? Aslan gibi veliaht ortada du

p dururken ..• 
~ - Evet amma, paşa birader . .: 
l1. aIUın ya, zatı şahanenin fikirle-.. 
ltı l<aptan Paşa, Seraskeri !Öylet -
eıt istemedi: 

~ - Zatı şahane, fikirlerini tama
~~ değiştirmişlerdir. Tahtın, hak 
to tbi kim ise ona intikaline rıza 
~:tınişlerdir. 

1Ye, sözünü kestL 

* B u iki vezir arasında konu-

~İldl ş~lan şu sözler, sebepsiz de
~~ (Cıhan Seraskeri) unvanını 
>.ı~. ınış olan Rıza Paşa, Sultan 
~ dtde ve onun evlatlarına karşı 
le erecede sadakat ve muhabbet
~f~e:but ise, (Veliaht, Abdülaziz 
~ar d~ ye karşı da kalbinde o ka-
lı sogukluk hissetmekte idi. 

~İdi atta bir zamanlar Sultan Me· 
\l!ct foeraseti tebdil) fikrine sev
~~ e~~erin arasında, kendisi de mü 

\t ~r nıevki işgal etmişti. 
~.ı elıaht Abdülaziz efendi, ne bi-

\leti 
htt k Sultan Mecidin ve ne de 
~b~s~~ devlet ricalinin ne mu
~t!hil t~ı. ve ne de itimadını celbe
~lsiıı lllıştı. Hatta Sultan Mecit, ken 
~lıglı e karşı adeta gizli bir kin ve 
~he{;"et beslemekte idi. Bunun da 

'1eı~' gayet basitti. 
t(itı s •aht Abdülaziz Efendi, bü -
4ır h. aray kadınlarının, ve hatta şe
~d:lkının daima takdirlerini cel
~~leı· ek. kadar güzeldi. Gürbüz, a-

~lıı bır Viicuda malikti. 
)et tın~ _nıukabil Sultan Mecit, ga
~a g~irif .~~ narindi. Çocukluğun
St!htes· dıgı çiçek hastalığı esmer 
~tllıf§ ını aşikar bir surette tahrip 
S~Jct~ı genç hükümdarı büsbütün 

Sıııt eştırmişti. 
b~lt ?ı.e atı Mecit bu çirkinliğini an
il.il'ol' ~k~.ti ve ince hislerile örte

htr&d ·· gtizelliğine mağrur olan 
llt erınin ı· • ah .. 1 . su,_ 1 rı ve ş ane goz erı-
~ --.: sh 

1
,. ieı-e uze, geniş omuzlannı ge-
1.i tah. 

0
t'tada dolaşmasına bir tür-

"' 
8lllınü1 .ue\1} edemiyordu. 

ttı.ul'orıet ricali de, veliahd! hoş gör
llı1.1rı.da:tdı. Günden güne, lüzu -
~etleri ~aııa kibir ve gurur ala
ltllı:tıdar gosteren genç veliahdin, hü 

olduğu zaman, tahammül 

edilmez bir müstebit 0J3cağına 

hükmediyorlardı. 

Sultan Mecit, ayni zamanda ev
latlarını düşünüyordu. Son dere-

cede refah ve saadet içinde yaşat
mıya çalıştığı oğullarının ve kızla
rının, bütün bugünkü mesut ha
yatlannın ancak kendi vücudile 
kaim olduğunu biliyordu. 

1 şte bu düşünceler. birleş
miş .. Nihayet veliaht Aziz 

Efendinin verasetten ıskatı için bit" 
çare bulunabilmişti. Trablıısgarp ve \ 
Bingazi kıtalan, birleştirilecek .. Mı
sır gibi mümtaz bir eyalet haline 
ifrağ edilecek .. Veliahtlikten istifa
sına mukabil, bu eyn etin prensli
ği, Abdüllızlz Efendiye verilecek
ti. 

Bu işin olup bitmesine, adeta ra
mak kalmıştı. Fakat o tarihte Ha
riciye Nazın olan Keçecizadc Fuat 
Paşa, Sultan Mecidin huzuruna 
dayanmış: 

- Aman şevketlum, ne yapıyor
sunuz? Böyle bir işe giri~mek, Os
manlı ülkesini parçalamak demek
tir .. Hükumet, henüz Mısır gaile
sinden kurtulamadı. Şimdi orta
ya bir mesele daha mı çıksın? Bu
nun mesuliyetini kim deruhde e
debilir. 

Diye, bu teşebbüsün önütıü al
mıya çalışmıştı. Devlet erY.inından 
diğer bazı zatler de Fuat Paşaya 
taraftarlık ettikleri için. nihayet 
bu düşünce akim kalmıştı. 

Sultan Mecit, bu fikirden vaz
geçtikten sonra, en büyük oğlu Mu
rat Efendiyi veliaht yapabilmek i
çin 

1 başka çareler aramıya başla
mıştı. 

Bu mesele etrafında bir .;ok en
trikalar çevrilmiş.. Veliaht taraf
tarları da harekete gelmiş .. Veliah
din hususi tabibi (Marko Bey) (2) 
vasıtasile Üsküdarda bir evde mü
teaddit içtimalar akdcdilmi~ .. hatta 
işe, İngiltere sefiri de müdahale et
tirilmek istenilmiş .. Hulasa. bu post 
kavgası oldukça mühim !>ir saf
haya girmişti. 

Sultan Mecidin Ölümü 

ı çki ve kadın .. Sultan Meci
din nahif bünyesini, tama

mile tahrip etmiş .. onu nihayet ö
lüm döşeğine sermişti. 

Genç hükümdarın son günleri, 
derin bir azap ve ıstırap içinde geç
mişti. Ciğerleri, veremin katil pen~ 
çesile her gün biraz daha didiklen
miş .. Korkunç öksürüklerden son
ra ağzından aylarca kanlı köpük
ler gelmişti. 

Fakat bütün bunlara ratmlen, sal 
tanat hırsı, bir türlü siikün bula-
mamış .. Sultan Meclt bir defa bi
le, cuma selamlığını terketmemiş
ti. Buna sebep te, hastalığının şid
detini muhitine hissettirmemek, he-
nüz saltanat makamında buluna -
cak kadar kuvvetli olduğunu gös
termekti. 

Doktorlar, bu selamlık merasi
minde arabaya binmesini tavsi,_e 

ettikleri halde, Sultan Mecit, bunu 
da reddetmişti. Yirmi senedenberi, 
bir gün bile değiştirmediği adetini 
bozmak istememişti. 

Her cuma selamlığında. başı bi
raz daha ileri düşiiyor.. Omuz ke
mikleri, yükseldikçe yükseliyordu. 
Kırmızı fesinin önüne takcığı, or
tası pırlantalı beyaz tuğ, artık dik 
durmuyor .. O eski mağrur ahengi 
ile titremiyordu. 
Siması son derecede hüznengiz bir 

hal almıştı. Kadınlar çehresindeki 
solgunluğu örtmek için ya:ıakları
na hafifçe allık sürüyorlardı. 

Fakat artık öyle bir zaman gel
mişti ki, ölümün gölgesbıi, o sol
gun çehreden silmek mümkün de
ğildi. 

Nihayet, ölümünden üç ~!'? ev
vel, yine bir cuma günü idi. Bütün 

bir haftayı yatağında inliyerek a

teşler içinde geçiren Sultan Mecit, 

o sabah erkenden şu emri vermiş
ti. 

- Bugün, Kılıcali caml'i:.ne se-

lfımlık edeceğim. • 

Bu emir, sarayı altüst etmiştl 

Çünkü padişah, Beşiktaş :iarayın -
dan Kılıcali camiine gidecek ka
dar şöyle dursun, ata bincc<>k ka
dar bile kudrete malik değ:Jdi. 

Onu bugün selamlığa çıknıaktan 
vazgeçirmek için yalvarmışfar y:ı

karmışlar, bir türlü ikna P.deınemiş
lerdi En nihayet, kadınlarının en 
sevgilisi ve en dilbazı olan (Şev

kefza) kadın, ne yapıp yaparak, o 
günkü selamlığın Beşikta:jtaki Si
nan Paşa camiine tahviline razı e
debilmişti. 

Bu, Sultan Mecidin son selam-
lığı idi.. At üzerinde dura

bilecek halde değildi. Böyle olmak
la beraber, harikulade metanet gös
termiş .. Bir taraftan, düşmemek i
çin eğerin kayışını sımsıkt tutup 

hazin hazin inlerken, diğer taraf
tan da güçlükle kaldırabildiği sa~ 
elile - sanki, veda ediyormuş gibi -
yol üzerinde bulunan askerlere ve 
halka selam vermişti. 

Yorgunluk artık mukaddcı- olan 
akıbeti tesri etmişti. o gece, ate~i 
tamamile yükselmiş, ken•linden 
geçmişti. 

Ertesi gün, bir aralık kendine 
gelmişti. 

- Ölüyorum .. artık, ölüyorum .. 
Murat Efendi ile Hamit Efendiyi ça 
ğırın. Dünya gözü ile kE>nc!ilerini 
bir defa daha göreyim. 

Demişti. 

Derhal Efendilerin dairelerine 
haber gönderilmişti .. Hamit Efendi, 
koşa koşa gelmiş, babasının, artık 

ölüm kokan odasına girmişti ve o
nu ihtizar halinde görünce, daya
namıyarak hıçkıra hıçkıra, karyo
lanın ayak ucuna çöküvernı:şti. 

• (Devamı var) 

(1) Bahriye Nazın 
(2) M~hur, dOktor (Marko Paşa) 

Geçen Hafta 
250 Bin Liralık 
Mal sattık 
Haziranın ilk haftası içinde İstan

bul piyasasında dış memleketler i
çin satılan ve ihraç olunan malların 
umumi kıymeti 241,375 lirayı bul
muştur. Bu mallar arasında ekseri-
si Yunanistana satılan 10,029 lira-

Zraat Bankasının buğdaylann -
dan yirmi vagona yakın sert ve yu. 
m~k buğday satılığa arzedUmiıı 

ise de ancak yüz elli bin kiloluk sert 
ve yumuşak buğday kilosu ~.20-5,28 
kuruştan satılmıştır. Tiıccar nlımına 

i:etirilen buğdaylar henüz sı:ıtılma -
mıştır. 

* Trakya, Bandırma, Kocaeli mınta-

lık çiroz, 17 ,575 liralık tuzlu zeytin, 
18,051 liralık razmol ve kepek, 1 
14,266 liralık muhtelif av derileri, 
4,233 liralık civa, 22,315 liralık tuz-
lu barsak, 5,364 lira yapak, 15,865 
liralık ceviz ve diş budak kütüğü, 

22,357 liralık palamut ve torik, 
1,224 liralık nohut, 820 balmumu, 
2,007 un, 208 paçavra, 14,629 lira
lık tiftik, 2,190 balıkyağı, 2,800 i
pek mensucat, 1,395 ipek kozası, 
2,003 iç badem, 8,335 liralık arpa, 
32,057 ham afyon, 13,169 muhtelif 
deriler, 471 erik pestili, 939 iç ceviz, 
16,608 lira1ık yün ve ipek halı ile 
13,465 liralık yaprak tütün bulun
maktadır. Bu malların mühim bir 
kısmı ltalya, Almanya, İngiltere, Çe
koslovakya ve Yunanistana gönde
rilmiştir. 

kalarından getirilen beyaz peynirle
rin kilosu 30.22-33.35 kurus arasın

da satılmıstır. 22 bin kiloluk taze yat 
lı kaşer peynirlerinin ise kilosu 50-60 
kuruş arasında vcrilmişUr. 

* Anadoludan gönderilen on bir bin 

Hayvan Borsasında SatıJ 
Dün hayvan borsasında satılarak 

kesilmek üzere mezbahaya gönderi
len kasaplık hayvanlar 476 dağlıç, 

64 kıvırcık, 225 karayaka, 4033 ku
zu ile 25 öküz, 8 inek, 6 dana, 3 
manda ile beş malaktan ibarettir. 
Toptan et fiyatlarında geçen hafta
ya nazaran fiyatlarda mühim tebed
dül olmamıştır. * Alakalı dairelerce yapılan tetkik 
!ere ve tutulan istatistiğe göre, Is
tanbul gümrüklerinin 1937 mali yı
lı içinde bir senelik gümrük vari
datı 61 milyon 436 bin 259 liraya 
baliğ olmuştur. 

kilo kuru ufak fasulyeler kilosu 8 
kuruştan, otuz bin kilo sarı mısır ki
losu 4,38 kuruştan, on altı lıin kilo ka 
dar yemeklik zeytinya~lan 41-41.5 
kuruş arasında satılmıştır. 

.............................. 
ZİRAAT: 

Adanada Bu Yıl 
Portakal Çok 
Bereketlidir 
Adana, Mersin, Dörtyol mıntaka

larında portakal ağaçları meyva bağ
lamağa başlamıştır. 

Bu sene Adana mmtakasının por
takalları hem miktar hem de kalite 
itibarile geçen seneden iyi görünmek 
tedir. Mersin ve Dörtyol mıntaka

larında ağaçlar çiçekte iken bir so
ğuk dalgası estiği için çiçeklerden 
yüzde 15 - 20 nisbetinde bozulanlar 
olmuştur. 

Bu senenin bütün mahsulü tama
men satılmış olduğundan bahçe sa
hipleri fiyat hususunda hiç zarar 
görmemişlerdir. Portekiz, İspanya, 

Tunus, Cezair gibi dış ülkelerde de 
tarçın ağaçları da zeytin ağaçları 

gibi soğuk hava dalgasına maruz 
kalmışlardır. 

Sporcu Gencin Yorulması 
Çocuk kendi havasına bırakılın

ca oyundan fazla yorulduğu gibi, 
sporcu gençler de kendi havalarına 
gidince fazla yorulurlar, sürmöna
ja tutulurlar. Bir çocuk on üç, on 
dört yaşına girip te bayağı oyun 
devresinden, spor çağına girdiği 

vakit on dokuz, yirmi yaşına kadar 
yine tam adam değildir. Adalesi
nin dayanıklılığı boyuna nisbetle 
azdır. Fazla olarak o yaşta gencin 
nesi~lerinde beslenme i~leri daha 
şiddetli olur, yorgunluk çabuk te. 
sir eder. 

Geçen gün çocuklar i~in yazdı
ğım fazla yorgunluğun had ve miiz 
min şekilleri spot"da ifrata giden 
gençlerde de aynile olur. Fakat 
gençlerde, çocuklardakinden ayrı
ca, bir de yürek yorulması ''ardır 
ki, bu türlii yorulma - maalesef -
sporcu gençlerin birçoğunda gö· 

rülmektedir. 

Sporcu bir gencin yiircği nor -
mal halinde dakikada yetmiş vu
rurken - mesela bir futbol oyunun 
da - 12, 13 saniye koşunca yüreği 
dakikada 160, 180 hızla vurmıya 

başlar, koşma devam edince - me
seli 400 metrelik bir koşmada -
yüreğin hızı dakikada 220 ye, ya 
ni sayılamıyacak dereceye vanr. 

Yürek bu kadar hızlı vurunca, 

iki vuruş arasında içerisini yeni 
kanla doldurmak için yetişecek va 
kit kalmaz. Onun için her vunıştln 
da kırının damarlara pek az kan 
gönderir, damarlarda tansiyon aza 
lır, buna karşılık kara damarlarda 

ve akciğerlerde kan fazlalaşır. Bu 
nun neticesi olarak yüreğinin sağ 
tarafında l!a kan - o tarafın taham 
mül edemiyeceği kadar - artar. 

Delikanlının yüreği pek lastik
li bir adale olduğundan, spor fazla 
olmayınca, yürek bir müddet din
lendikten sonra yine eski haline 
gelir, sağ tarafında biiyiiklük kal-

maz. Fakat spor fazla devam edin 
ce, nihayet, lastiğin de açılıp ka -
panmasına bir derece vardır, yo -
rulur ve yüreğin sağ tarafı daima 
büyük halde kalır. Sporda ifrata 
giden gençlerde en çok görülen 
can sıkıcı ariza da budur. 

Bazılannda, yine sporda fazla 

yorulma neticesi olarak, oynak yer 
}erinde, en çok dizlerinde ve o

m uzlarında, bir ağırlık, hafif san • 

cılar meydana çıkar. Kimisinin de 

o~·nak yerleri çekiliyormuş gibi o.; 

lur. Az çok ateş te bulunur. Uyku 

rahatsız, korkulu rüyalarla kan -
şık olur, iştah azalır. Bunlar vak
tinde anlaşılıp ta hemen istirahat 
edince birkaç gün içinde kaybolur. 
Fakat sporcu genç kendi havasın
da devam ederse, rahatsızlıklarını 
haber veren o oynak yerlcrind~ "e 

rem hastalığı yerleşir. Fazla yoru 

lan uzuv verem mikroplarının yer 

leşmelerinc pek elverişlidir. 

Sporda fazla yorulmak, banla -
rında, akciğer veremini meydana 
çıkarır. Kansız, biraz cılız gençler 
görürsüniiz. Yalnız sık sık nezif! o
lurlar, yahut kış mevsiminde ken 
dilerini çabuk üşiiterek bronşit 

hastalığına tutulurlar. Bunlara he 
nüz veremli denilemez. Çünkü. da 
ha küçük yaşlarında belki bir kı -
zamık yahut kızıl hastalığında yer 
leşmiş olan ''erem mikroplan pek 
te çoğalmamı tır. Böyle gençler 
sporda biraz fazla gidince - spor -
dan fayda beklerken - gittikçe za
yıf düşerler. sonra bir gün akşam 
üzeri hararet derecesi birdenbire 
yükselir, göğüsün bir tarafında ~an 
cı da olur. Akciğer zannın içerisi
ne su toplanmış, yahut akciğerler 
den birinin, alt kısmına kan birik • 
miş demektir •• 

Spor çok iyi ve eğlenceli bir şey 
dir, fakat hiç bir şeyin ifratına git 

Yeni Mahsul 
Arpa ve Yulaf 
Dün Satıldı 
Mersin mıntakasının bu seneki 

yeni mahsulünden ilk parti olarak 
yetmiş beş bin kilo sert buğday pi
yasamızda satılmıştır. Yüzde 3 - 4 
çavdarlı olan bu buğdayların lstan
bulda değirmende teslim şartile ki
losu 5,05 kuruşa verilmiştir. Yeni 
mahsulden vapur teslimi şartile 
dökme olarak elli bin kiloluk bir par 
ti yulaf kilosu 4,25 kuruştan satıl

mıştır. 

Mersinden piyasamıza Alivre buğ
d'ty satışı teklifleri gelmektedir. 
Haziran sonundan temmuzun on be
şine kadar Mersin buğdaylarından 

4 - 5 çavdarlılar için kilosuR - 5,~ 

kuruş arasında satıcı vardır • 

Balmumu Flyatlan Düıtü 
Balmumu fiyatlarında son-bir bu

çuk ay içinde bir miktar düşüklük 
kaydedilmiştir. lhracat için toplan
mış olan mallardan Karadeniz ne
vileri 85 kuruştan 78 kuruşa, Ana
dolu mallan 80 kuru~ 77 kuru
şa, beyaz neviler doksan kuruştan 

seksen beş kuruşa kadar satılmak-

tadır. ., 

Ceviz. FtnClıli Sattıran 
Geçen hafta içinde piyasalarımız.

da 1900 kilo Anadolu malı iç har
man ceviz 48,5 kuruştan satıhnı1-

tır. Fatsadan 400 kilo, Zonguldaktaıı 

597 kilo iç gelmiştir. Yeni ihracat 

olmamı§tır. 

Ordu malı tombul sıra fındıklar

dan 2480 kilo 49 kuruştan, 10 bin 

kilo Trabzon malı iç 55 kunı~n, 
on bin kilo Giresun sivri fındığı 

19,10 kuru§tan satılml§tır. Akçako
ca fındıklanndan 6400 kilo iç 51,20 
kuruşa verilmi~tir. Ordudan 2480 ki

lo iç, Gltesuıidan 1200, Unyeden 

2890 kilo piyasamıza gönderilmiş

tir. Fındıklarımızdan dış memleket
lere ihraç olunanlar: Londraya iki 
bin kilo, Avusturalyaya 2080 kilo, 

Yeni Zelindaya iki bin kilodur. Js
tanbul piyasasında mevcut stok, 5 

bin kilo kabuklu, üç bin kilo iç ce
vizle sekiz bin kilo kabuklu ve be~ 
bin kilo iç fındıktan ibarettir. 

'\ 
BORS A 
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ÇEKLER 
Acılıt lt•P&D1' 

Londra 6.2575 6.28 
New-York 126.25 126.25 
Parls 3.5075 3.51 
MilAno 6.6425 6.645 
Cenevre 28.8125 28.825 

Amsterdam 69.8175 69.8475 
Berlin 50.76 50.78 
Brüksel 21.39 21.397~ 

Atına 1.145 1.145 
Sof ya 1.545 1.545 
Prag 4.3875 4.39 

Madrid 7.63 ?.635 
Varşova 23.83 23.8375 
Budapeşte 24.98 24.99 
Bükreş 0.94 0.94 
Belgrnd 2.8725 2.875 

Yok ohama 36.5325 36.545 
Stokholm 32.2625 32.2775 
Moskova 23.81 23.82 

PARALAR 
A1Jt SaUI 

P'rank 

Dolar 
~ Ltret ... 

eeıcrıra rr. ' e .. 
Drahmi ~ 
tsvıere rr. .. .. 

c. 
LeY8 .. 

aı 

Flori• f 
Kron Cü 111 

G 
Mar~ c 
Zloti 111 

'C 

Penıo 
aı 

f 
Ley o 

Cl 
Dinar 
Kroa lnee 

mek iyi olmaz. Bunu snylemek t.c 
ukalllıktır, diyeceksiniz. Şüphesiz 
ancak, ukala sözü dinliyerek spor 
eunun arada sırada kendisini heki 
mine muayene ettirmesi de fena ol 
maz. 

• 



10 

(BAŞ M AKA LE D ! N M A 8 AT) 

CEZAEVLERiNDE 
1 

NELER GÖRDÜM 7 
[Başı l incide] 

den korkunç bir düşmanı olarak ye
tişir. 

Cemiyetin ne sebeple olursa olsun, 
vesayet altına aldığı, kendine ait bir 
müessese içine kapadığı insanlara, 
bir uzviyetin normal yaşayışı için la
zım olan gıdayı ya vermesi veya ka
zanmak için bir imkan hazırlaması 
lazımdır. 

Bugün cezaevlerimizde hükumet, 
mahkumlara borç şeklinde yalnız ek
mek veriyor. Yoksuz bir mahkümun, 
bir vücudün mutlaka ihtiya~ duydu
ğu diğer gıda nevilerini temin etmP.
si için bugünkü İstanbul cezaevin • 
de hiçbir imkan yoktur. 

İş bu kadarla kalmıyor. Bir takım 
mahkumların niçin yattıklarını 50r
dum. Boyunlarını bükerek: 

- Ekmek sebebinden .. diyt. cev&p 
verdiler. 

Bir lngiliz 
Gazetesi Kalkın
mamızı Ovüyor 

[BCl§ı 1 incide] 

rulan ve en yeni silahlarla teçhiz o
lunan 200,000 kişilik ordudan, mem 
leketin sağlam maliyesinden bahse
diyor ve yazısına şu şekilde devam 
ediyor: 

"Memlekette dolaştıkça halkın 
her sınıfında maneviyatın yüksekli
ğini hissediyor, başarılan işler yü
zünden hissolunan mütevazin gurur
da ve atiye karşı duyu lan emniyette 
milli şuurun uyanıklığını seziyorsu
nuz. Türk, hiçbir vakit eskisi gibi 
Avrupa devletlerinin oyuncağı olmı 
yacaktır. Çünkü Türk, nefsine karşı 
saygısını yeniden kazanmıştır. 

TAN 

Hacıosman Bayıı:ındaki Ceset 

Kaçan Katil, Hududu 
Geçerken lpsaladaki 
Bir Memuru Öldürdü 

Evvelki gün Hacıosman bayırı ci
varında, hendek içinde bulunan ce
sedin hüviyeti ve cinayeti örten es
rar perdesi, dün tamamile çözülmüş, 
katilin hadiseden sonra otomobill~ 

İpsalaya kaçtığı anlaşılmıştır. Fakat, 
İstanbulda başlıyan bu facia maale
sef, İpsalada ikinci bir kurb1n dah3 
vermiştir. Katil, hududu geçeceği s1 

rada bakteriyoloğ olan bir memuru
muzu öldürmüş, kendisi de ölü ola
rak ele geçmiştir. 

Dün geç vakte kadar devam eden 

fl ile tanışmıştır. Mehmet Lutfini't:ı 

karısı Melek te Nadideyi ve İbrahi
mi tanımıştır. İbrahim, Nadidenin 
Mehmet Lütfi ile alakadar olduğunu 
sezmiş ve kadını dövdükten sonr:ı 

yanından kovmuştur. O vr:kittenberi 
Nadide ara sıra Mehmet Liıtfi ile bir 
leşmiş, fakat son iki aydanberi mü
nasebetleri sıklaştığı gibi otomobil 
gezintileri de başlamıştır. Bazan ge
celeri Kilyosa kadar uzandıkları ve 
kırlarda otomobilin içinde g~eledik
leri de olmuştur. Son zama!llarda f.h 

lspanyada Bir 
lngiliz Gemisi 
Bombalandı 

{Ba§ı l incide] 

liz donanması tarafından topa tutul 
masını talep eylemektedir. 

Framız gazetelerine göre 
Fransız gazeteleri de İngiliz gaze

telerinin noktai nazarına iştirak et
mektedir. 

Sosyalistlerin organı olan Popu
laire gazetesi şöyle yazıyor: 

"Totaliter devletler gemi torpille
me ve Fransız topraklarını bombar
dıman etme hadiselerini çoğaltmakla 
Fransayı korkutmak ve Pirene hu
dudunda süratle beynelmilel bir kon 
trol tesis ettirmek gayesini güdüyor
lar. Daladier'nin bu şantaja sonuna 
kadar mukavemet edeceğini ümit e-
diyoruz.,, 
Sağ cenahı temsil eden Figaro ga

zetesi diyor ki: 

12 - 6 - 938 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş Şekli O 
ı 2 3 • 5 6 1 8 9 ı 

"Ekmek sebebi,, meğer ne imiı: 
nıüddeQni bitiren bir mahkumdan ha 
zine, ekmek parasını toptan i~tiyor
muş. Çalışmak n kazanmak imkanı 
bulmıyan bir mahkum bunu tedarik 
edemeyince müddetsiz bir surette i
~eriyc atılıyormuş. Bu esnada da ek 
nıek yemiye ve hazineye borçlanmı
:ya devam ediyormuş. 

Tarihin bu en harikulade milli 
kalkınma hadisesi, Cümhurreisi A
tatürkün müsbet realizmi ile dina
mik şahsiyetinin ese!'idir. Harbin se 
bebiyet VE':rdiği buhran ve harabi 
içinde ümidi kırılmıyan bir tek kim
se o idi. Halka olan inancını bütün 
sağlamlığı ile muhafaza eden Ata
türk, Türk milletini beklediğine 

iman ettiği büyük istikbale kavuş
turrnıya azmetmişti. Vazife çok ağır, 
ve arasıra istırap verici idi. Fakat 
Türkiyenin bugünkü milli ve beynel 
milel vaziyeti, Atatürkün, Türk mil
letine J:?Österdiği itimadın pek yerin 
de olduğunu ispat ediyor. Atatürkün 

tahkikat, cinayetin bir kadın yüzün- rahim bul)u haber almış ve arkada
den işlendiğini kati olarak ortaya koy şı şoför Ali Rızayı araya !<:oyarak 
muştur. Fakat bu kadının kim oldu-! Mehmet Liıtfiye bu kadını bırakma 
ğu henüz anlaşılamamıştır. S~mdi po . sını teklif etmiştir. Hadise gı.inü oltln 
lis, bu meçhul kadını aramakla meş- perşembe sabahı, Mehmet Lutfi e· 
guldür. vinden çıkmış, öğleden sonra bir ka-

Üç kişinin ölümü ile neticelene!l dınla birleşerek Büyükderede beyaz 
bu katmerli facianın dün elde etti- parka gitmiştir. Burada otm urlar 
ğimiz bütün tafsilatını aşağıdaki sa- ken, İbrahim ve Ali Rıza da yanla-

"Haklı veya haksız olarak Fransa, 
İtalyan - Alman müdahalesinin ide 
oloji perdesi altında Frankistlerin 
lehinde olmaktan ziyade belki ken
di aleyhine müteveccih bir hareket 
olarak telftkki ediyor. Böyle düşün
mekle mübalağa mı edilmiş oluyor? 
Belki. Bununla beraber Fransa bü
yük bir dP.vlettir ve İspanyaya karşı 
takip ettiği resmi siyaseti tenkit e
denler bile onun tehdit edilmesini 

SOLDAN SAGA: 

tırlarla veriyoruz: rında bir kadın olduğu halde parka 
• • • gelmişler, biraz oturduktan sonra 

Cesedın hüvıyeti anla,ıldı Mehmet Lutfinin idare ettiğı 2972 

Evvelki gün Maslakta bir C'eset bu numaralı otomobille, beşi birlikte, 
lunduğu haberi gelince, müddeiu - çıkıp gitmişlerdir. 

kabul edemezler! 
İngiltere milli denizciler birliği u

mumi katibi Spence, matbuata aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur; 

1 - En çok yenen bir hububat - M~ 
2 - intikam - Hububattan biri 
3 - Adalarda oturanlara denir, ıı• 

şarkısı bile vardır - Yağlı katS 
4 - Memleket - Ayırmak mfıııasın8 

len bir kelimenin emir sigası 
5 - Yüksek sesle bağırmak 
6 - Çok sevilen kabuklu bir mcY"' 

Genç mfınasına gelir .. 
7 - Eser, nHimet - Anadolud:ı saıdf. 

rile meşhur bir kasaba 

8 - Hayret edatı - Bir erkek adı 
9 - Güzel kokulu bir ot - iplik ssP 

10 - Un elenir - Çalı;jkan 

Kırtasi ruhun darlığına ve körlü
ğüne bundan canlı bir misal olamaz. 
Müddetini bitirince hürriyete kavu
şan bir adamdan, henüz namuslu ve 
meşru bir kazanç imkanı bulmadan 
böyle bir para istemek, kendisini ı:;uç 
işlemiye ve ba§kalarının malına te
cavüze göz göre teşvik etmek de
mektir. 

Türk mılletinin insani meziyetlerin
de, mertliğinde, sebat ve cesaretin
de, nezih karakterinde ve kahramanı 
na bağlanışında, düşünceleri için öz
lü ve zengin bir toprak; planlarını, 

sadakatle tatbik edecek yardımcıları 
yetiştirmiye müsait materyel buldu
ğunu söylemek, muvaffakıyetinin 

büyüklüğünü hiçbir veçhile küçült

mumi muavini Hakkı Şükrü ile ta- Cuma günü sabahleyin Mehmet 
bibi adil Salih Haşim hadise yerine Lutfinin cesedi Hacı Osman bayırın
gitmisler. ceset üzerinde tetkikler da hendek içinde bulunmı:~tur. Ha
yapmışlardır. Kurşunun sol ı--:ııkağın- disenin perşembe günkü safhası bu 
dan girip sağından çıktığı ve deri şekilde tesbit edilmiş, fak-:ıt cum1 
üzerindeki barut lekelerind~n de t:ı- sabahına kadar olan ikinci kısım mc~ 

"Birçok gemicilerden mürekkep 
bir grup birliğimize bir istida ile mü 
racaat ederek İngiliz ticaret gemile
rinin batırılmasına bir mukabele bil-
misil olmak üzere İngiliz donanması 
nın bir Frankist limanını ve tercihen 
Kadiks'i bombardıman etmesini iste 
miştir. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Yaşı da kurusu da yenir bir set? 

mez. Atatürkü herkes, köylerde kü- bancanın yakından atıldığı ve hadi hul kalmıştır. 
Umumi af kararı verilsin verilme

sin, hapisanelerde yedikleri ekmek 
parasını ödiyemedikleri için mahpu~ 
kalanlan salıvermek ve bütiin mem
lekette yekunu birkaç yüz iirayı her 
halde geçmiyen bir borcu silmek, 
hem adaletin, hem de aklın en basit 
bir icabıdır. Hiç şüphe etmiyoruz ki, 
Maliye Vekaleti, kırtasiyecil!ğin te
ferrüatı yüzünden cezaevlerinde bu 
tarzda sürünenler bulunduğunu du
yunca herkesten çok hayr~te düşa
ı:ek ve süratlt ltararlar alacaktır. 

çük çocuklar dahi tanır ve hepsi de senin intihar olmadığı bu .suretle an Lut/inin karı•ı ne diyor? 
Ondan seve seve bahseder. Hepsi de laşılmıştır. Cesedin üzerindPki elbi-

.. Kendisile görüşen bir muharriri-
onun yanılmadığına inanıyor. Haki- sede huviyetini isbat edec:~k hiç- Bugün Fnmko hükumeti, bir teb

liğ neşrederek İngiliz gemilerinin si
lah kaçakçılığı yapmakta olduğunu, 
geçen senenin Sonkanunundan Eylü 
le kadar 200 İngiliz gemisinin müte 
madiyen ~ilah kaçakçılığı ile meşgul 
oldıığunu bildirmektedir. 

katte Atatürk, yanılmadan, esraren- bir vesika çıkmamıştır. Yalnız bir 
giz bir insiyak ile, onu mukaddes ta- miktar İngiliz müstemleke parası bu 
rih devrinde peygamber olarak teba- lunmuştur. Cesedin teşekkülıiııden ve 
rüz ettirecek bir ilham ile hareket renginden bunun bir Afrik<\lı olma-
eder göriinüvor . ., sı ihtimali hatıra gelmiş v~ parmak 

Yeni Türkiyenin büyük rolü izi alınarak emniyet dördiin~ü şube 
İngiliz muharriri daha sonra terbi- müdürlüğünden sorulmuştur. Par -

ya •iste.mi{lQe ~-~ ·~tıl~ı .a.n- ma~ 'zi ilk ip_ucunu vermi~ buPrun 
latıyor ve Türk terbiye müessesele- Beşıktaşta ~bbasağa mahalles nde 

1 stanbulun ne erkeklere ait ce- rini görenlerin Türk inkılabının de- Loşbahçe sokağ.ında 25 numaralı Ba 
zaevinde, ne de tevkifhane- rinliğini takdir edeceklerini söyle- yan Edanın evınde o.~uran T~.ablu~

nin kadın cezaevi diye ayrılan kıs- dikten sonra Türkiyenin Atatürk ta- garplı, 32 yaşlarında Hacı., şohretı
mında hiçbir şekilde çalışmak im- rafından ımlatıldığı gibi m emleket le tanınan şoför Mehmet Lıitfi oldu
kanı yoktur. Dört, beş yiiz kişi ve i inde, ve bütün dünyada sulh için ğu anlaşılmıştır. 
tevkifhanedeki diğer beş yüz insan , ç~lıştığını izah ederek Türkiyenin Mehmet Lutfinin Taksimde garaJ 
vakitlerini tembellik içinde geçiriyor istikbalinden şu şekilde bahsediyor: sahibi Kalaycı oğlu Nikonun 2972 
lar. İstidat bakımından, sağlamsalaı: "Yenileşmiş Türkiyenin Yakın ve numaralı otomobilinitı şoföri.i olduğu 
hasta oluyorlar. Mahpuslara çalışma Orta Şarkın istikbalinde tesirli bir da tesbit edildikten sonra, Niko, o
imkiı.nını vermek ve bir sanat öğren- rol sahibi olacağı şüphe götürmez. tomobille hadise yerine getirilmiş ve 
mek yalnız kendileri için b!r geçim Türkiyenin coğrafi vaziyeti, siyaset- ceset gösterilerek teşhis ettirilmiş 
meselesi değildir. Şifa bulm<ı.lan ba- leri dünya sulhü için bir tehlike teş- tir. 

kımmdan en esaslı çare ve ihtiyaç- kil eden bazı devletlerin emperyalis- Katilin izi üzerinde 
tır. tik ve daha başka mahiyette olan ih-

İstanbul kadın cezaevinde umumi tiraslanna karşı kuvvetli bir set teş-
'bir feryat var: Hava, hava... kiline müsaittir. Atatürk harp için 

İhtiyar bir kadın ağlıyarak anlat- hazırlanmıyor. Fakat Türk hududu 
tı. Bir genç kadın acı acı tekrar ettı: tehdit edildiği takirde Türkiyenin 
"Yemek, içmek aramıyoruz Fakat t€- bu hududu müdafaa etmesini temin 
miz havaı Ah, bir nefes temiz hava!,, edecek şekilde memleketi organize 

Bir uzviyeti temiz hava -.ribi vücu- ediyor. 
dün i.lk ih.tiy~cından, para;ız olarak "Kuvvetli ve dürüst bir Türkiye, 
tedarık edılebılen bir hayat cevherin İngiltere İmparatorluğu tarafından 
den mahrum etmek mecburiyeti çok dalına sevgi ile karşılanır. Türkiye
acıdır. Cezaevinde işte bu imkan nin kendini müdafaaya kudreti, Ak
yok. Dar avlusunda, dülgerler çalışı- denizdeki kuvvet müvazenesinin de
~orl~r. ~ahkumlar çıkamaz. Biribiri vamına maddeten yardım eder ki bu 
uzerıne ınsanla dolu dar ko~tışlarda da İngiliz siyasetinin temel taşıdır.,, 
boğucu bir hava var. Ayni oda içinde 
ateş yakılıyor, yemek pişiyor. miz gibi Imralı tecrübesi ve diğer ra-

Sonra memlekette içtimai yardım dikal adımlar, Vekaletin en yükse!.: 
teşkilatının yokluğu ve bazı nokta- idealleri kavradığına canlı bir de
larda vasıtasızlığın derecesi kadın ce- lildir. Ortadaki noksanların ilacı ad
zaevinde göze çarpıyor: Birkaç ko- liyenin elinde değildir. Mesele, umu
vuşta beşikler sallanıyor. Memede- mi sistem, zihniyet ve usullerin de
çocukları annelerinden ayırmak müm ğişmesile alakası olan esaslı ve umu-
kün olmamış. mi bir davadır. 

Hele kocasını öldürdüğünden do- İşte umumi af meselesini clüşünür-

Bu suretle cesedin hüviyPti anla -
şıldıktan sonra müddeiumumi Hak
kı Şükrü cinayetin failleri ıizerinde 
araştırmalar yapmış ve nihayet bn 
nu da bulmıya muvaffak olmuştur. 
Katil, Nikonun yanında şofc.irlük ya
pan maktul Mehmet LutfüıJı mes
lektaşı Ali Rızadır. Bu anl&.şılınca, 

derhal telgrafla kaçması ihtimali o
lan yerlere emirler verilmiştir. Ni
hayet geç vakit İpsala müJdeiumu
miliğinden İstanbul müddeııımumili 
ğine gelen .bir telgrafta huJut yak1-
nında 2972 numaralı bir otomobilin 
yakalandığı bildirilmiş ve hakkınd:ı 
yapılacak muamele sorulmuştur. İs
tanbul müddeiumumiliği otı:ımobilin 
içindekilerle beraber derhal tevkifi
ni istemiştir. 

layı ceza gören bir kadının tın büyü- ken, mebuslarımızın bir takım umu
ğü 7, 8 yaşında dôrt çocuğu, başk3 mi noksanlar ve eski usller vüzündeıı 
kimseleri ve kendilerine bakacak ba- cezaevlerinden çoğunun ~azife gö-
kım müessesesi yok diye bu bozuk, remediklerini, oralara muvakkat Bu kadın kim ? 
kokmuş muhitte annelerilc beraber bir zaman için kapatılan insanların 

Fakat İpsalada, otomobil yakala -
nırken şoför Ali Rıza, huduttaki me 
murlardan bakteriyoloğ Muhiddin is 
minde bir genci de öldürmüş, kendisi 
de ölü olarak tutulmuştur. İpsala 
müddeiumumiliği bunu da iicinci tel
grafile İstanbula bildirmiştir. 

yaşıyorlar. bir müddet sonra daha iyi değil, da- İstanbul müddeiumumiliği, şoför 
Bir odada iki frengili kaı.lın teda- ha fena bir insan diye cemiyet içine Ali Rızanın yanında bir de kadın bu 

mize, Mehmet Lutfinin karısı Melek 
şunları söylemiştir 

Pirene hududunda kontrol 

- Beş senedenberi Mehmet Lutfi 
ile beraber yaşıyoruz. İki sene evve
line kadar Kasımpaşada Zincirlikı..ı 

yuda Fırın sokağında 15 numaralı 

evde oturan ve Kasımpaşada İktısat 
ı k d · s "d' Röyter Ajansı, Fransanın İspanva fabrikasında ça ışan ar eşı aı ın ya cnaraı ıı..uuuı:..Yuıııaı· 8nııu::uc:ıı ı!v

yannıaa oturuyofauK. ;:,onrıt araları 

açıldı. Biz, Rus manastırına taşın . vel de Pirene hudutlarında kontro
dık. Mehmet Lutfi kumar oynamaz. lün tesisi için icap eden tedbirleri 
içkiye iptilası yoktur. Terbiyeli bir almayı kabul etmiş bulunduğunu fa 
adamdİr. Son zamanları evi? sık ı:;ı\;;: kat salahiyettar Fransız mehafili, 

Fransız Hariciyesinin bu haberi teksarhoş olarak gelmiye başladı. Bazı 
zip ettiğini haber veriyor. Çünkü ,geceleri de dişarda kalıyorrlıı Eski-

den içki arkadaşlarını söylediği hal- Fransa tek taraflı teşebbüslerde bu-
de son zamanlarda saklıyordu. Bu lunmayı istememektedir. Fransanın 
işte bir kadın parmağı bulunduğun- hudut kontrolünü kabul etmesi için 
dan şüphe edjyorum. komisyonların İspanyada faaliyete 

Ben bunu farkcttiğim halde 1 geçmesi, Portekiz hud~dunun d~. k~n 
kendisine hissettirmemiştim. iki trol edilmesi ve denız kontrolunun 
gecedir eve gelmeyince merak et- başlaması lazımdır. 

tim. O civarda bulunan bir cırkadaşı En •on harp vaziyeti 
na gittim. Ondan kocamın c;:alıştığt Asiler son tebliğlerinde diyorlar 
garajın adresini aldım. Nikoyu bul- ki: 

dum. O bana: "Ufak bir kaza geçir- "Teruel cephesinde ileri yürüyüşü 
miş, hastanede yatıyor, paı:at"tesi gü- müz devam etmektedir. Kıtaatımız 
nü ög·reniriz.,, dedi. Sonra polisten l p l t d g·la Kostur ve Labaron i e o e a a -
facianın tafsilatını haber aldım. rını ve Foya köyüne hakim tepeleri 

Mehmet Lutfinin kardeşi de ağlı- zaptetmiştir. Lusena'nın 8 kilometre 
yarak şunlan söylemiştir: garbında Kastellon _ Albentoza yo-

- Kardeşim bir kadına kurban git lunu kestik. Düşman burada 190 ölü 
mişlir. Fakat bu kadın kimdlr, he - ve 542 si esir olmak üzere 700 kişi 
nüz bilmiyorum. 

Cinayetin a.ıl sebebi 

Mehmet Lıitfi niçin öldüruldü? O
tomobilde bulunan kadın kimdi'.'. 
Müddeiumumilik bu noktalar etrafın 
daki tahkikatını derinleştirnıektedir. 

Şu dakikada, kadının da yablanmış 
olması ihtimali vardır. 

Ali Rıza sevdiği kadını kıskandığı 
için, otomobille Hacı Osman bayı

rından geçerken Mehmet Lutfinin 
beynine tabancasını sıkmış, ölrlürdük 
ten sonra cesedini hendeğe <ıtmış, hu 
dudu geçmek için de İpsalaya git -

miştir. Yanındaki kadını dn hududa 
kadar götürüp götürmediği henii~ 

anlaşılmamıştır. Müddeiumumilik 
İpsalada yakalanan otomobilin İstan 
bula gönderilmesini istemiştır. 

kaybetmı~tir. 

Katalonya cephesinde Tremp mm 
takasında Ortoneda ve Klaverol şe
hirlerini zaptettik. 

. Pirene cephesinde ileri yürüyüşü

müz devam ediyor. Gisten ve Sanju
an'ı işı?al ettik. 

Kordoba cephesinde düşman Pena 
yora civ::ı.rında mevzilerimize hücum 
etmişse de ağır zayiatla püskürtül
müştür. 

·Düşmanın 7 tayyaresini düşür
dük.,, 

Franko kuvvetlerinin Kastellon 
şehrine vardığı anlaşılıyor. 

Franko kıtalan Albocacer'e gir
mişlerdir. 

y ı. ğ 1 salıverileceklerini gözönünde tut- lundugvunu tesbit etmı'ş, fakat. İpsala vi görüyor. Bu odayı diger ... o uş ar- Maktul Mehmet Liı.tfinin patronu 
Niko da hadiseyi şöyle tahmin edı-dan tecrit imkanı yok. Bütün mah- malan lazımdır. dan gelen telgrafta bu kadından hah 

'k . Ceza işini, inkılap ölçüler:le ele sedilmediği için, tekrar bir t~lgraf çe yor: 

Fran•a hududuna sığınanlar 
Paris, 11 (A.A) - İspanyol hüku

metçi kuvvetlerine mensup 200 as
ker kaçağı Katalonya hududundan 
Fransaya geçmek isterken İspanya 
hudut muhafızları tarafından görü
lerek Üzerlerine ateş açılmış ve bun-

Puslar sirayet tehlı esme maruz... L • tf' t · t b' 1" 
almak, bu mevzua ait bilgi ve tecrit- kilerek kadının yakalanması isten _ - Mehmet u ı emız, er ıye ı 

B ütün bunları Adliye Vekaleti
ni tenkit diye yazmtyorure. 

Vekaletin hapisaneleri ziyaret için 
müsaade vermesi de gösteriyor ki, 
noksanları örtmüyor, benimsemiyor. 
Fenalıkların bilinmesine, gôrülmesi
ne, duyulmasına, bu sayede de ıslah 
imkanları hazırlanmasına candan ta
raftar bulunuyor. Yukarda söylediği-

belerin icaplannı esaslı bir surette miştir. bir adamdı. Kumarla, içki ile alaka-
tahakkuk ettirmek, işe ad~ta yeni Bu kadın kim olabilir? Bizim yap- sı yoktu. Kadınlara karşı biraz z8.fı 
baştan başlamak imkanını temel.li tığı~ız tahkikata göre, bu kadının b~lunduğunu işitir~iı:':1. Hlıdisenin 
bir surette hazırlamak mu!laka la- Nadıde diğer ismile Hüsniye oldu- bır kadın parmağı yuzunden doğmuş 
zımdır. ğu anlaşılmaktadır. Nadide, İbrahim olması ihtimali çoktur. Başka sebep 

Cezaevi böyle ... Umumi af dava- isminde bir adamın metresidir. İki göremem. 

sının mahkemelere taalluk eden ta- sene evvel Galatada eski Mezbah a Kadın yakalandıktan sonra, ha -
rafından yarın bahsedeceğim. caddesindeki Rus manastırında klrll dise bugün tamamen aydıntanacak-

Ahmet Emin YALMAN ile otururken maktul Mehmet LO.t- tır. 

lardan 21 i öldürülerek Üzerlerine 
ateş açılını~ ve bunlardan 21 i öldü
rülmüştür. 80 kişi yakalanmış ve di
vanı harbe verilmek üzere dahile 

sevkolunmuştur. Geri kalanları dağ

lara kaçmıya muvaffak olmuştur. 

Bunlardan 24 ü dün Osseja gelmeğe 
muvaffak olmuş ve bu geçen hadise
yi anlatmıştır. 

Sorgu edatı 
2 - Son nokta - Bir renk 

3 - Bir renk - Bir meyve 

4 - Dünyanın üçte biri - Parçıı. 

5 - Musanın değneği - Çok değil 

6 - Eşeklere takılır - Bir oyun 

7 - Müthiş blı hastalık - Tok deJll 

8 - Masanın yarısı - Rusyamn nıeŞll 
bir limanı 

9 - Jan Jak Rusomın meşhur bir ~ 
rl - Ayaklarda olur ve yürO.t11 
güçlü!< vprir. 

10 - Almruu:a ne Fr..anııa ArasııV\ll .. 
ffoTr yer - Mevıu 

Hamidiye 

iskenderiyede 
Kahire, 11 ıA.A.) - Anadolu AJ 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hamidiye yarın öğle üzeri ts1'e 

deriyeye varacaktır. Türk koı~ııt 
Türk mektep gemisini hararetl1 ş 
surette istikbal için hazırlanınn!C1 

dır. 

Vergi Tahsilatı için 
Ye ni Tedbirler 

d~ 
İzmir, (TAN) - Vilayetımiı ~ 

terdarlığı, vergilerin bakaya"a ~ 
mamasını, bu suretle hem haikıl1 

1 

za!ı vergi ödemekten kurtarılı111151p 
hem de tahsilatın zamanında )'8 

masını temin için ihtisas şubdeti 
kil etmiştir. Bu şubelerin başlı~ 
rı muamele ve istihlak, av verg ~ 
veraset, köylerdir. Vergilerin ~8 0 
için seyyar memurluklar da j}l 

edilmiştir. 
~ 

Harp kazancı vergisinden ol1 
1 

milyon liralık tahakkukatın bal<t\ 

kalıp müruru zamana uğradığı. 81'; 
şılmış, bunların terkini kaydı ve 
te bildirilmiştir. 

Macaristar.da 

Siyasi Bir Ziyaret 
Buda peşte, 11 (A.A.) - Resnıe!l rı 

dirildiğine göre, Alman ordusıı e 
kumandanlık dairesi şefi gcı1 
Keitel Macar askeri şeflerinifl 
çen manevralar esnasında Alrı"1111 

d ğ · t' · d·e et usunun yaptı ı zıyare ı ıa 

üzere 14 Haziranda Budapeştc'·c111 
lecek ve burada ikamet edeceğı i 
det zarfında Nazır Honvedsio 111 

ri olacaktır. 

* 
Su Baskını 

rll 
Stokholm, 11 (A.A) - Nor ti 

eyaletinde su basmış olan rrı111 e~ 
larda vaziyet vehamet kesbettJ'I ,., 

•Jı• 
dir. Demiryolu münakalatı kC

51 
5 

tir. Spoeland köylerinin tahliye 

başlanmıştlr. 
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GENÇ GOZELLIK •.. 
• COTY pudru1nın siz:e 

temin ettiği fiizelliktir. 
COTY pudrası, o kadar 
ince, o derece yapışkan 
ve şayanı hayret renkleri 
o k:ıdar cazibdir ki kullan· 
dığınızda teniniz her va· 
kitten daha tabii gör&ne• 
cektir. 

COTY PUDRASI 

Gençliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARUS 

lst. 1 inci lflas Memurluğundan: 

Mahmutpaşada Kürkçü hanında ze

min katta 48 - 50 No. dükkanda 
kürkçulükle meşgul bulunmakta Va 

TAN 

Her akfMD memleketin en lüka müeMeSeai olan 

PANORAMA BAHCESINDE 
Şarkın Eısiz Sanatkan Olan Bayan 

SAFiYE He 
Tanburl Sallhattin Pınar, Kemani Neeatl Tolqa7, Kemen~l Ale

ko, Kılirnet Şeref, Naysen Nihat, Piyanist Yorsa ve Feyzi Aalangil, 
Cünbilş Cenıal ve Dramalı Buan, Okuyucu: Yapr, Blmlt. 

Okuyufu Baya11lar; Mahmure Şenses, Susan, Afitap ve Binen, se-
----•••,• amlanna devam edeceklerdir. •••••••-

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 

lstanbul Semtindeki 
Müıterilerimize Kolaylık 

İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata'ya ka

dar yorulmamaları için tahsile veI"eCekleri senetlerden başka bütün şube 

ve ajanlarımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihin

den itibaren, Mısır Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz 

bürosunda adi günlerde saat dokuz buçuktan on bet buçuğa, Cumarteıl 
günleri dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür
atle yapacatumzı arzedertz. "3498,, 

KAPALI ZARF USULÜ iLi IKSILTMI ILANI 
letonanne Köpri lnıaatı 

Nafıa Vekaleti Samaun Sa itleri Sekisinci Şube 
Mühendislifinden: 

1 - EKSİLTMEYE KONULAN tş: 
Samsun • Çarşamba şosesinlr. tı mel kilometresinde, Hamzalı batak

lıkları ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme ~se köprüsüniln in
şaatıdır. Keşif bedeli (1542~.80) lira olan bu iş 1-6-1938 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 16-6-1938 tarihıne rastlayan Perşembe günü saat on 
beşte Samsun su ışleri sekizincı ~ube mühendisliği binuında ekliltme 
komisyonu odasında vahidi iiy&t üzerinden kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş-

leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 79 kurut mukabilinde 
Samsun su işleri 1eldzinci şube mühendisliğinden alablllrler. 

sil Hacıyani iflas etmiş ve iflası 16-1 
3-938 tarihinde açılıp tasfiyenin adi 

şekilde yapılmasına karar verilmiş 

olduğundan : 1 - Müfliste alacağı 
olanların ve istihkak iddiasında bu

lunanların alacaklarını ve istihkak
larını ilandan bir ay içinde 1 el lf

lis dairesine gelerek kaydettirmele-

'6 - Eksıltmeye ,::irebilmek !çin lateklilerin 1156. 79 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve on bin i.irabk köprü işlerini taahhüt edlp muvaffa
kıyetle bltirdiline ve bu kabil Nafta işlerini başarmakta kabiliyeti ol
.daluna dair Nafia Vekiletfnden ahnmıı müteahhitlik vesikası ibr..z et.-
mest isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir sa- •••••••••••• .. 
.at evveı!ne Xadar su iŞleri sekizincı ıuöe mühendisliğine makbuz qıuka- D A B C O V 1 C H • 1 • - .'I , !.ı ı--:....:. ( ..,.'-'".,.•'-" .,..ç d.;!L\,;r: la.U.• 

l~ ve sai_g) ıwl ~ musad
dak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hillfına hareket cezai mes'uli
ycti müstelzim olmak üzere müflt

sin borçlarının ayni müddet içinde 

kendilerini ve borçlarını bildirme- ı 

bilinde vermeleri lhırlıdir. Postada olan ıecikmeler kalıU1 8clllmez. 

5 - İşi üzerine alan müteahhit yüksek vek'1etçe ihalenin tasdik olun
duğu kendisine yazı ile tebliğ edildlll tarihten itibaren 15 aün içinde 
muvakkat teminatını kati temim.ta ibl8.ğı ve ayni zamanda mukaveleyi 
noterltlttcn tescile mecburdur. 3250 

leri. 3 _ Mjülisin mallarını her ne haklarından mahrum kalacaklan. 

sıfatla olursa olsun ellerinde bulun-14 - 20-8-938 tarihine müsadif pa
duranların 0 mallar üzerindeki hak zartesi günü saat 11 de alacaklıla
ları m hf k ı ak rtile b ı nn ilk içtimaa aelmeleri ve müflll 

a uz a m P. un an ile müşterek borçlu olanlar ve ke-
aynt müddet içinde daire emrine tev 

fillerinin ve borcunu tekeffül eden. 
di etmeleri ve etmezlerse makbul sair kimselerin toplanmada bulun-
ınazeretıeri bulunmadıkça cezai mağa haklan olduju illn olunur. 
Jnes'uliyete uğrayacakları ve ruçhan (8365) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye Mlhhaııııı 

Pazardan maada saat <14,30 dan 

11) • bdar. Salı, Cumartesi (9.30 
dan 11) )'e kadar fıkaraya meccanen 
Divaııyolu No. IOC 

Telefon: 11H4 • 12398 

Her Eve Lô.zım Olan 
YENi 

Ansiklopedisi 
. -Cocuk 

~ 

M 6et111e1em1z tarafından net
redllen yeni Çocuk Anlik· 

lopedist her çocutun mutlaka A• 

hip olması llzım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu 8lerCle den ema
sında ve ders dışında aradıtı bil
tün malfunatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bil
tün dünya liaanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gömnünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. MııaUimlere ve 

------

~--AN Ne~ı-lyut l~:":"V"i 

lstanbul 

-

mektep talebesine aynca tenzlllt 
yapılır. 

Bu eter yalnız çocuklar I~ d• 
fil, b6tiln tllanektep 61retmenlert 
için en kuvvetli Yardımcıdır. Cün
kiı bOtiln dersler bu eeerde re-
8imlerle ve genif mal'O.mat ile zen
ginleftirUmlft1. 

Eeer b•k!nnda bir fikir edinmek 
lstiyonanız qalıdald kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava blr broÜfr göndeririz. Bu bre> 
fÜ1' me Anaiklopediııin kı)'meUni 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAA81NA 

Yem Cocuk Amlk1opedı.I brof(lrQD

den bir tane pdermenlzl ve mu
allfmlere ıdt .,., fl7atuma bJld1rme. 
abl rica ederim. .......... 
lıttn.: ; : ; : : : : • • • • • 
Ad,.a: : : : : : : : : : ~ 

ve $ıı. 
V .APUR .ACENT ALiCi 

GDYNİA AMERİKA SBİPPİNG 
LİNES "PALESTİNE LİNE" 

15.000 tonluk lüks 

"POLONIA .. 
Transatlantik vapuru ile 15 ~ün 
de bir muntazam postalar: 
İSTANBUL-KÖSTENCE (Pazar) 
İST ANBUL-FİLİSTİN 

(Perşembe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 

Yolcu ve eşyai ticariye alır. 
Köstenceye yakında gidecek va
purlar: 19 Haziran, 3, 17, 31 
Temmuz saat 16 da • 
Filistin'e yakında gidecek vapur 
lar: 23 Haziran, 7 ve 21 temmuz 
saat 16 da 

"SCBULDT - OBİENT. LOO:" 
Eşyayı ticariye nakli l~in seri 

posta: ŞARK - GARP HATTI 
(Hamburg, Bremen, Anvers, Yu 
nanistan, Türkiye, Bulgaristan, 
Romanya) 

Beklenen vapurlar: 
SCHLESWIG HO~TEİN 

29 Hazirana doğru 
TROYBURG 9 Temmuza doıru 
DUBURG 22 Temmuza dolru 

H.J. PAJKURIC 
Vapur acentaaı 

''ZETSKA PLOVfDBA A. D" de 
Kotor 

Balmn Antanbnm eko
nomik konferanımda teais 
edilen enterbalkanik haL 

Büyük lükı modem 

"LOVCENn 
vapuru ile İstanbul, Köstence, 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal • 
maçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
poata 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati l~ln 

Müttema fırlat. 
KÖSTENCEYE ilk posta: 

14 Haziran saat '1 de 
PİRE, KORFU, ADRİY ATf.K 
(Venedtk ve Triyeste) ye ilk poe 
ta 18 Haziran saat 3 de 
Her nevi tafsilit için Galata'da 
(Yolcu salonu karşısında) umu
mt acenteuıe Telefon 44708 ve 
bütün seyahat idarehanelerine 
müracaat. 

11 

Devlet Demiryo\\arı ve Liman,arı is,etme U. idaresi ılanlar ı 

HEKiM ALINACAK 
Devlet demiryollan işletmelerinde ve muhtelif yerlerde açık bulu

nan hekimliklere tayin edilmek üzere 8 hekim ile Eskişehirde bulunan 
idare hastanesi için bir röntgen mütehassısı alınacaktır. Taliplerin do
ğum ve mektepten çıkış tarihlerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri 
bildirir bir tercümei hal varakası ve bir fotoğrafı istldalanna bağlı ola
rak Ankarada zat işleri müdürlüğüne müracaatlan. (1722) (3360) 

*** 
12-6-938 tuihinden itibaren Tuzla içmelert fşletmiye açılmıştır. Han

gi trenlerin içmelere gideceği İstasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla tafal

ıat için istasyonlarımıza müracaat edilmesi ilin olunur. "3383,. • • 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli 'l'ıp Talebe Yurdu için mevcut prtnamesine göre bir adet soğuk 
hava dolabı açık eksiltmeye konmuttur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu Komisyonda 20-6-938 Pazartesi günü saat 16 da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat "750,, liradır. 

3 - Muvakkat Garanti: "56,, lira "25,, kuruştur. 
4 - İstekliler prtnameyi hergün Çenberlitaı civarında Fuatpap Tür

besi karpsında Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkezinden parasız olarak ala
bilirler. 

S - İstekliler Cart seneye ait Ticaret Odası vesikası ile 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgelerle ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektuplarile birlikte Komisyona gelmeleri. "3254,, 

lst. Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Mikdarı Cinsi 

30 Kilo Çelik Çember 
4226 Çift Nalça 

165 Kangal Ağaç çivi 
400 Kilo Monta çivisi 
50 

" 
Okçe takviye çivisi 

110 ,, 3. katlı keten iplik 

56 ,, 9. ,, 
" 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

18 00 . 
137 34 
112 20 
400 00 

14 00 
660 00 

324 80 

1666 34 

Ilk teminatı 
Lira Ku. • 

51 12 

73 86 

124 98 

1 - Cins!, mlktan. tahmin bedeli, ilk teminatı yukanda yazılı ( 7) ka
lem kundura malzemesi 17-Hazlran-938 cuma günü saat 1~ de Istan

bul Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda açık eksilt • 
me ile alınacaktır. 

2 - Şartname, nümune ve evsaf her gün adı geçen komisyonda gö

rülebilir. ..ı .. ı-.ıı •l•I• 
3- İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre vesika ve ilk teminatlarıyle 

eksiltme zamanı komisyona gelmeleri. (3251) 
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C I L D 
'üzerinCle yapılan en son tecrübelerin 

TOKAL ON 
KREMi 

ile tecrübelerini 
yapmak için bir 
cild mütehassısı ta
rafından 17 ila 72 

yaşlarında 

107 kadın intihab 
edilmiştir. 

iste neticeleri 

Sayanı hayret 
Semerelerini 
Görünüı 

Tecrübesi 
yapılan 

Mu~af- Her hangi bir kremi kullanmazdan 
fakıyet evvel bu. basit tecrübeyi yapınız. 

Siyah benler 
A.çık mesarneler 
Buruşukluklar 

Gevşek cild 
Yağlı cild 
Kuru cild 

17 
19 
22 
14 
18 
17 

107 

17 
18 
19 
12 
13 
16 

100 

~--------------................ 
Her sabah daha genç 

görünmiye çalı!ınız. 
BU AKŞAM YATMAZDAN EV
VEL yüzünüze penbe rengindeki 
Tokalon kremini sürünüz. Terkibin
de, genç hayvanların cild hüceyre
lerinden istihsal edilen Biocel cev
heri vardır. Siz uyurken cildinizi 

besler, buruşuklukları giderir ve 
taze, nermin ve genç kalır. YARIN 
SABAH, beyaz renkteki (yağsız) 

Tokalon kremini sürünüz. Gayet 
besleyici, kuvvetlendirici ve beyaz
latıcıdır. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri sıkıştırır. En esmer ve 
sert bir cildi beyazlatarak güzelleş~ 
tirir ve yumuşatır. Bilhassa pudra 
için ideal bir esastır. 50 yaşların
daki kadınlar, bu basit usul saye
sinde şimdi 30 yaşlarında görüne
biliyorlar. Yukarıki resimler, cild 
unsuru olan Tokalon kremini kul
lanmadan ve kullandıktan sonraki 
kadınların hakiki fotoğraflarıdlr. 

Başka hiçbir müstahzar ile kabili 
kıyas olmayan Tokalan kremi dai
ma mütehayyir neticeler verir. 

lstanbul Tramvay ~ 

.Şirketi 
21 İldncikinun 1911 tarihli şartna

menin U üncü maddesine göre 

1 LAN 
1938 yılının 10 Hazirandan ~e 
yeni ilana kadar Pazardan baş
ka günlerde GidirGeliş cetveli 

,ŞiŞLi ŞEBEKESi 
.Yollır lık Son 

No. katkıf kalkı' 1 

' 

Şi:ıll - Tünel 5,40 

10 
Tünel - Şişli 6,00 

Şişli - Beyazıt 6,20 

11 
Beyazıt - Şişli '7 ,02 

Harbiye - Fatih 6,30 

12 
Fatih - Harbiye 5,45 ---

A Harbiye - Aksa.ray 6,40 

12 
Aksaray - Harbiye 5,57 

Maçka - Beyazıt 6,10 

16 
Beyazıt - Maçka 6,55 

A Şişli (Depo) Em. Önü 6.10 
16 Em inönü - Maçka 6,40 

Maçka - Eminönü 7,05 

Şişli - Sirkeci 6,25 20,00 

17 
Sirkeci - Şişli 6,55 20,30 

A Mecidiyeköy-Eminönü 6,is 18,45 

17 
Emiııöntı - Mec. köy 7,17 19,15 

A Taksim - Fatih 6,46 20,30 
18 

Fatih - Taksim 7,24 21,08 

Kurtuluş - Beyazıt 6,00 23,10 
19 

Beyazıt - Kurtu}u~ 6,45 23,55 ---- ---
A Şişli (Depo) E. önü 

19 Eminönü - Kurtuluş 
Kurtuluş - Eminönü 

6,05 6,43 
6,35 20,45 
6,57 20,15 

BEŞ1KT AŞ ŞEBEKESİ 

22 

Beşiktaş - Bebek 
Bebek - Eminönü 

5,23 
5,45 23,40 

• 34 
Beşiktaş - Fatih 

Fatih - BeşikUl.5 7,10 21,20 

· =======::ıı:=ıoa-=-============ 

• • lST ANBUL ŞEBEKESİ 

BALSAM iN KREMLERi • 
Aksaray - Topkapı 5,25 

32 Topkapı - Sirkeci !5,40 23,30 
Sirkeci - Topknpı 6,12 24,00 • 

• -
'!opkapı - Aksaray 24,35 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruh. -------------
satını haiz bir fen ve bilgi mah- Aksaray - Yedikule 5,30 

• 
• 
• • 

• 
33 Yedikule - Sirkeci 5,45 23.35 

sulüdür. Bütün cihanda elli se- Sirkeci_ Yedikule 6,17 24,05 

nedir daima üstün ve eşsiz kal- Yedikule - Aksar ay 24,40 
mıştır. • --------------

KREM BALSAMIN 
• 

37 
Aksaray - Edimekapı 5,25 
Eclirnekap1 - Sirkeci 5,45 23,45 

. • Sirkeci - Edirnekapı 6,14 24,20 
Uzun bir tecrübe mahsulü o- = Edirnekapı-Aksaray 24,45 

larak vücude getirilmiş yeg.ane. 
sıhhi kremlerdir. = 

1 

KREM BALSAMIN ~ 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla. 

değil sıhhi evsafını Londra. Pa--
lm'/::-:-:-"::"":":~fili~~illıiii.!~~~ ris, Berlin, New York güzellik. 

enstitülerinden yüzlerce krem -
arasında birincilik mükafatını• 

Kadınlar için 

kazanmı§ olmakla isbat etmiştir. ..•••••••••••-

KREM BALSAMIN • --- Dr. tHSAN SAMl - .. 

~ündüz iç_in yag·sız, gece için. GONOKOK AŞISI 
- Belııotukluiu ve ihtilltlarma k:arp 

yaglı ve halıs acı badem ile ya-= 
pılmış gündüz ve gece şekilleri• pek tesirli Ye taze aıırdu. Divıuıyo-

~WlllQllQ:~llılliıll dır la Saltaıı Mahmut tilrbesl. No. 113 
-- ~ var . = ......... •••lll•••• .. 
•
-KREM BALSAMIN; ötedenberl tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde• 
_ satılır. İNG1LIZ KANZlJK ECZANES! =: 
:: BEYOOLU- 1STANBUL 11!!1 

l•ıııı•nıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ı ııı• ıııı•mııli 
Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için • 

ZA 1 

Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanild pantalonlar, 
Fantezi fanild pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalcmların 

Zengin §tk çeşitleri 
Rekldm fiatına· Beyoğlunda 

1 BAKER Mağazalarında 
kullanınız. Binlerce hastayı kurlarmışhr. Eczanelerden isteyiniz. 1 

-------------~~~--~--- ~----------~ Deniz Lisesi Müdürlüğünden : 
1 - Lisemizin birinci sınıfına Orta Okulu bitirmiş ve yaşı da 1 Eylul 

1938 de 15 - 17 ve ikinci sınıfa da Lise biri bitirmiş ve yaşı da 16 - 19 
arasında bulunan okurlar müsabaka ile alınacaktır· 

2 - Dilekçe ile ı Haziran : 25 temmuz arasında müracaat edilmesi. 
3 - Dilekçeye 11fotoğraflı nüfus kağıdı veya mus:ıddak sureti, 9 başı 

açık fotoğraf kendisinin ve annesi ile babası ve ailesinin milli ve ahlaki 
durumunu bildiren polis tahkikatı kağıdı, orta okulu bitirdiğine da~ 
diploma veya tasdikname, askerlik öaretmeninin ~ raooru ve ası ka· 
tıdı ,, iliştirilmelidir. (2626) 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti t arahndan 

köy sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elli çift varaklı, te l 
dikişli bir eild i 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Matbaasında satılmaktadır. 

HER AKŞAM 

• y çesind 

Sahra yıldızı Bedriye Ahmed HAMIYET Bağdad ra.ks kraliçesi N azhatulbağdadi 

BAGDAD REVÜSÜ 
SAZ HEYETİ 

Keman: Nubar, Cevdet 
Kanun: Ahmed, İsmail 
Klarnet: Şükrü 
Piyano: Şefik 
Banço: Abdi, Şevket. 
Kemençe: Sutiri 

Okuyucular: Ağyazar, Celal, Mus· 
tafa Çağlar, Yahya 

Bayanlar: Mahmure Şenses, Radi· 
fe, Ayda, Dürdane, Saadet 
Nazmiye. 

Darbuka: H. Tahsin 

Tel. 43776 

ll\lUJIMR8>A1l»A 
CAN KUD.TAQ. I ~ 

Askeri Mekteplere Maaşlı . . ..,, 
Ogretmen Aranıyor 

ı - Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan asken orta 
okuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 _ İsteklilerden; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenliğe 
kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözö
nüne alınmak şartile 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 _ Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (lise için, 

üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öğ
retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış olmak.) 
B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul et-

miş olmak. . 
4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanların 

dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi 
sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini 
An.karada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - fi çüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan 
istenecektir. (879) (3082) 

Sahibi ve umuml neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 

Gazetecilik ve Neoriyat TUrk Ltmitet Şirketi. Bam.ldığı yer TAN Matbaam 

-. ,. .. 

••ihtira Beratı Devri •• 
"Havanın rütubetini izale ve 

kurutmak usulü ve tesisatı,, hak 
kında istihsal edilen 1765, 1789 . 
ve 1959 numerolu ihtira berat
larının sahibi, bu kere m~te
reken işletmek veya tamamen 
ahara devretmek arzusundadır. 
Alakadarların aşağıdakı adrese 
yazmaları. "U. A. M. U . 37,, a 
N. V. Rudolf Nosse, Amı.terdam 

Hollande. 

SERVOİN 

ADEMi iKTiDA 
ve BELGEVŞEKLIGİNE en 
tesirli bir ilaçtır kutusu 

1 a.5 kuruş Sirkeci Merk•~ 

Eczanesi, Ali Rıza 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmıs 6 !-l&n tim kah nh · 
tında makine t ran smisyon . şaft, 
lc:asnak ve vataklan ucuz fiyatla 
"ahlıktır. TAN matbaasına rnfl· 

s# 


