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BAŞ MU HARR1R1: AHMET EMiN YALMAN 

iDEAL BÜRO 
Bu kitap büroların iş çıkarma kudretini a 

tırmak için amell bir kitaptır. O size az ma 
rafla çok iş nasıl çıkarılabileceğini gösteri 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden 
zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matb 
ınnda Fivatl 50 Kr. 

Mazi İçinde lşliyen Bir Askeri 
Adliye Mekanizması 

Heyetimiz Hatayd 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

M ahkeme reisi, ıahit mevkiindeki polis memu· 
runa sordu: 

- Filan adam filan yerde 1934 senesinin fiıa. 

Türk Askerlerinin lnzıbatı Temin iç 
Yakında Antakgaga Gideceği Bildirilig 

nıncı ayı ve günü zabıtayı tahkir etmi§. Bu mesele· 
ye dair bildiğiniz nedir ? 

Şahit, saffetle cevap verdi : . 
- Böyle bir mesele hatarlamıyorum. Aradan çok 

zaman geçti. 
Dört sene evvel sorgu hakimine verile~ ifadesi 

okundu. Bunun üzerine ıahidin haflzası bı~m can· 
landı. Hayal meyal h6diseyi hahrladı ve bır ıeyler 
söyledi. 

İtiraf etmeli ki adliyemizin umumi itleyif tekline bu hi.di
.e bil' misaldir. Makine bugünkü hayat içinde değil, izleri 
~tulmut ıilimnit bir mazi içinde çalıfıyor. Bu yüzden asıl 
hedefler bybolmakla kalmıyor, adalet namına haksızlık bile 

iılenmit oluyor. 
Tıbbın ilk gayesi hastayı tedavi et-\ ~ı!arak, ~elik tar~fl~rını keşfederek, 

inek değildir. Hastalığın önüne geç- ı:ıyat halınd.~ suç ışlı~en, mal ve ~ay
ltlektir. Adalet tevzii için bir meka- sıyete tecavuz eden bırtakım şehır şa 
tıiznıa kurulmasından ilk maksat ta kileri vardır ki bugünkü ölçüler ve 
suç işliyenlere ceza dağıtmak diye te- u~ullerle bunlan. ele_ geç~rm.e~ müm
lakki edilemez. Asıl maksat, cemiye- kun olmuyor. Dıledıklerı gıbı, fena
ti sarsıntılardan korumak, ahengi mu lıklanna devam ediyorlar, mutavas
hafaza etmelr~ suç istidatlarını önle- sıt sıfatile memurla:1 if~ad~ çal~şı
ttıektir. yorlar ve kendi muşterılerı lehı~e 

Suç • .. fkil eden bir hadise karşısın imtiyazl~r. ~isnalar yaratmaya ug
da kanunların icap ettirdiği tedbir- raşmak ımkanlarını arıyorlar. 

Y i lık ·· - d n ve yalnız ler sıcağı sıcağına alınmazsa bu mak- an ya;aş _ yuz~~ e . 
sat nasıl tahakkuk: edebilir ? • Mu- maddi dehle gore yurumek sebebın-

Heyetimiz Hatayda Muazzam Tezahüratla Karşılan 

Halk: ''40 Asırlık Türk Yurdu Esir Olmaz·,, Diye Bağır 

Türk ordusundan bir cilzütam: Muhafız kıtaatı 

Müzakerelere 
Bu9ün Başlanıyo 
:4ntalcya, 12 l A.A.J - ~nadofu '"Ajansının husu 

habiri bildiriyor: 
Genellrurmay llrinci Baılranı Orgeneral :4sım G 

zün reisliğindeki heyetimizi hamil bulunan hususi 
bugün saat 15 de Payasa vardı. Orgenerali lcarııl 
üzere Hafaydalrl Fransız delegesi ve Fransız kı 

lcumandanı ofup dün albaylığa terfi eden Kofe il 
takya Baılconsolosumuz ve lslcenderun Konsolo 
Payasa gef miı bulunuyorlardı. Payasta bir aslre 

hitte suçun uyandırdığı ilk heyecan den adaleti seyyan bir hale ~oymak ----------------------------------------------------! 
ve teessür geçmeden adaletin varlığı ve cemiyeti s~~a k~rşı tam b,ır suret-

ihtiram resmi ifa effi. [Arkası: sayfa lO, s0tu 

kendini belli etmeli, kati hüküm, ha- te korumak mum.kun olamıyor. 
diseyi derhal takip etmelidir. Böyle Böyle bir sistem i~in.de tef~r_rüat 
olursa suç işlenmesine karşı canlı, ha- daima ana gayeye hikım olabiliyor. iKTiSADi BiR ANSLUS Türk Taggareciliğinde 

Bir Dönüm Noktası: 
:reketli bir fren kurulmuş olur. Öyle 

olm•z.a adlyie makinesi verimsiz ve G eçseenn ee~e b!v!~v:ircr:~:: A im M . t .. -k H K 
botuna döner ve buan hak namına any' IW aca Pl' C.- ~ nn ava rumun • ~ ,_,__ .dn-hiı- 1rnmsn • .k..ııv";ı1'2. nlınıts 'Ktımı:n- ~- ı-~ ;O ~ UM 

lar sovuşmuşıer, dovuşmuşıer; Kavga .1. 

Y a,,..lıim dayandıtı iddia, edenler ayn ayn umurlara mensup G •• ••k ltt •1ı d d 
yibde ,.tlz adalet, mutlak olduğu için mahallede devamlı bir amru ı a ın an ilk T·· k T · U 

m&nasne adalettir. Bunun için her zıddiyet havası da kalmış. ur a yyaresı 
fa)ı.it dinlenecek, her delil inceden Anglo Sakson veya İskandinav B lı d •ı • 
inceye .tet~ik e~il~cek, mü~af~a memleketinde böyle bir kavga olsa iş a s e l ıyo r 
ınabadıle ileri ıürulen her ıddıa derhal o saat mahalleye en yakın 
karşısında tekrar tekrar mühletler polis mahkemesine akseder. Tecrü
•erilecek... beli bir hakim işe sebep olanı sezer, 
Talik işini ince bir sanat haline ko- cezalar, fakat herşeyden evvel de ko- Göring Bunu Temin için Sonbaharda 

Macaristana Bir Av Seyahati Yapacakmıı Yan avukatlar da işe karışınca adalet nu komşuyu biribirile barıştırarak iç 
karikatüre dönüyor. Sayısız kağıt yı- timai düzeni kuvvetlendirmeye amil 
iııılan arasına gömülüyor, boğulu- olur. Londrada çıkan News gazetesi ya- Avusturyanın Almanya ile birleş-
'or. Hikim, hadisenin ipucunu ka- Kavgadan senelerce sonra bir kav- zıyor: mesi dolayısile Macar çiftçileri, yı-
Çlrıyor. Tomar teşkil eden dosyalan ganın şahidini, delilini bulmak nasıl Macaristanda Almanya ile gümrük kımdan kurtulmak için Almanya ile 
0kuınaya vakit ve imkan bulamıyor. mümkün olur?. Tevzi edilen adalet- birliği vücude getirmek için yapılan gümrük birliğini temin etmek ve bu 
Şahitler dağılıyor, ortadan kaybolu- te ne tesir ve fayda kalmıştır? Sene- tahrikat göze çarpmaktadır. Bu cere- suretle Almanyanın iktısadi tazyikın 
~' deliller siliniyor, hadisenin te- lerce sonra bir komJU kavgasile uğ- yanın başında bulunanlann biri me- d n k rt 

1 
ak ı· ldi"" . 

mı..:_"" uh" k- ük b. · kal . .. - a u u m azımge 6ıne ınanı--44uıcıen m ıtte en uç ır ı.z - raşmak, vakit oldurmekten bqka ne- bus Andrea Mecrer'dir. Mebus Huboy 
~.Ancak ondan sonra tam ve dir? ile ayan azasından Baron Voy da ay- yorlar. Nazist iktısatçılar, Macarista-
IJ!llutlak adalet namına cansız bir bük- ni cereyanı takviye etmekte ve Al- nın, dört yıllık Nazi planı dairesin-
t~ 'ftnlıyor. sonra yavaı adliyenin başka bir manya ile Macaristan arasında ikıtsa- de topraklarını ekip biçmesinin ken-

Yfbde yftz adalet namına tutu- felaketli tarafı var. Geçen dl Aıışlus lüzumunu müdafaa etmek disine kazanç getireceğini anlatrnıya 
1aa bu gidi§, adaleti yüzde yüz fe- gün mahkemede 12 yaşında bir yav- tedirler. [Arkası: Sayfa 10, ııütun 3 de] 
da etmek demektir. Eğer süratle ru gördüm. Gözleri, zeka ile ışıldıyor. 
hareket etmek, maddi delillerden İmkimını bulsa belki de yannın kıy
aiyade hikimin vicdani kanaatine metli ve faydalı bir Türk vatandaşı 
dayanmak smetile vanlan bir hü- olabilecek. Mahkemeye tramvaydan 
ktiınde yilzde yirmi, otuz hata pa- atlamak ve yaralanmak yüzünden 
~ olabilecebe bunu seve seve gö- gelmiş. 

ile almak lizımdır. Çünkü her hi· Mahbme reisi sordu: 
dlse hakkındaki karara senelerce - Nerede oturuyorsun? 
IOnra varan bir adliye mekanizma- Çocuk cevap verdi : 

Beşiktaş Güneşle 
Berabere Kaldı 

Hava Kurumunun ilk Türk tayyaresi monte edilirken 

Türk Hava Kurumunun Nuri De
mirağ ve mühendis Salah Alan fir
masına sipariş ettiği Türk tipi mek
tep tayyarelerinin birincisi dün sabah 

muvaffakıyetle tecrübe uçu~ 
tı. Türk havacılığını haricin 
netine muhtaç kalmaktan ku 

[Arkası: Sayfa 10, sütu 
Slacla yilzde yilz bati vardır ve iç- - Cami avlulannda yatıyorum. 
tbnaı :&iyaa vardır. Babam hapse gidelidenberi evim 

B qka memleketlerde de adalet 
yok. 

Belki de hassas ve süratli bir su
rette işlemiyen adliye mekanizması 
yüzünden bir adam hapse atılmış. Ge 
riye kalan ailenin geçinme imkanını 
arayacak bir içtimai yardım kapısı 
yok. İşte bu yüzden sokağa dökülen 
zeki ve afacan bir Türk yavrusu var 
ki çekirdekten suçlu namzedi diye 
yetişmeye gözgöre mahkum ediliyor. 

lzmirde Güreıte Tekirdağh ile B t ~ 
Kara Ali de Berabere Kalddar egru r ransanın 

yavaşmış. Kılı kırk yarmayı 

it edbıirmi§... Bize ne? Bizim başka 
llleırrueketlere nisbetle bir imtiyazı
::ı var: Herşeyi aklın icabına göre 

1'1tlanuza engel yoktur. İnkılapçılık 
~a Yasamızın bir temel direğidir. 
\> Uıit adliye mekanizması sırf aklın 
~ ilınin icaplarına göre yeniden ku-

lrnalı. günü gününe işlemelidir. 
d Ceıaevlerini ve tevkifhaneleri dol
cl Utan binlerce insanın çoğu suçlu a
cl a~lardır. Adli hata ihtimali hakkın 
~iddialar ancak küçük bir kısım 

nda ileri sürülebilir. 
ı ll'a.Jtat JU iddia da doğrudur ki suç
ı::n büyük bir kısmının önüne geçi
t! etbesinde adliye mekanizmasında 
~Ya"aşlığın büyük bir mesuUyet his 
~ i "•rdır Sonra mevcut sisteme gö
'11 •dU ölçülerimiz yalnız maddi de-
~ RÖredir. Kanunları bilerek, an-

Böyle yükler altında, böyle noksan 
lar ve boşluklarla daima birkaç sene 
geride işliyen bir mekanizmaya ada
let mekanizması dersek kendimizi al 
datınz. 

Maziyi silmek, tasfiye etmek, 
yeniden başlamak bir zaru

rettir. Bir taraftan hapishane siste
mimizin kifayetsiz hali, bir taraf
tan mahkemelerimizin uzak sayı
lan bir mazide iıleyişi balrlmmdan 

[Arkası: Say.fa f, .Otun 5 de] 

Dünkü Bqiktaş • Gbet maçından bir sahne 
[Yaznı apor sayfamızda] 

Kuvvetli Denizüs 
rinden Biri Olug<J 

Londrada çıkan News gazetesi yazıyor: 
Lübnan Cümhurlyetinin hükümet merkezi olan B• 

lit ıanının geniıletllmesi ve gizli tahkimahn tama 
ması üzerine Fransanın en kuvvetli deniz üsler 
biri olacaktır. lnıaat iki sentdenberi devam edl 
Fransa bahriyesi, son zamanlarda eski planlar 
yenilikler ilavesine lüzum görmüıtür. 
Fransa, yakın zamana kadar, an

ea.k garbi Akdenizde kuvvetli üsler 
sahibi idi. Onun bir de şarki Akdei 
nizde kuvvetli bir deniz üssü sahibi 
olınası, bir deniz devleti olmak sıfa-

tile kuvvetini kat kat artır 

Fransa Berutta yerle~irece 

nanma ile Italyan müstemle 
lan Libya'yı, yine Italyanın 

[Arka.sı: Sayfa 10, ııü 



No. 88 Yazan : M. SIFIR 

S d il h E 
MOTEFE:RRIK : 

· . a U a fendi ye Vilayet Dahilinde 
Nıhayet Kavuşuyorum Kurulacak 

Ahmet iyice yaklaştığı zaman 
şen yüzünden sevinçli ha -

herler getirdiğini anladım. Havvan 
dan inerken söze başladı: • 

- Sadullah Efendinin çok se -
Iimı var. Köyün bu tarafında bulu 
nan yüksek sırttaki bağının kulü -
besinde sizi bekliyecek. Buraya bir 
saat sürmez. Köyde bir bölük düş
man askeri var. Harman yer!nde ta 
lim ediyorlar. Uzaktan gördüm. 
Şimdi ortalıkta kimseler yo!<. Tam 
:fırsattır. Haydi hayvana hinin, va 
kit geçirmeden yola çıkalım. 

Çoktanberi hayvaı:ıa binmediğim 
için, bir gece semerli katır i.izerin
de vücudüm çok hırpalanmış ve ze 
delenmişti. Hayvanı lrlusta~a yede 
ğine aldı. Yola koyulduk. Mustafa 
da, ben de turşu gibi idik. Yürü -
mek değil, adeta süriinüyorduk. 
Bir buçuk saat sonra bağa geldik. 
Sadullah Efendiye kavaştum. Ko
ca ihtiyar gözlerinden yaşlar döke
rek boynuma sarıldı: 

- Ah efendim, dedi. Böyle ansı
zın gelmeni hiç ummuyorJıım. Se 
ni bu gamlı ve kasavetli diyua han 
gi rüzgarlar attı? 

tüm. Alnına da bir kaç damla ,şük
ran yaşı damlattım. Koca aslan, san 
ki sabaha kadar yol yorgunluğu çe 
ken o değildi. Bir keklik ı:evikliği 
ile sıçradı, uzaklaştı. Kendisini tak 
dirle takip eden gözlerimin önün
den silindi. Fakat ben onu~ ismini 
hayalini hatıramın bir köşesinde 

şimdiye kadar sakladım ve simdi de 
takdir bilici okuyuculanmın önü
ne serdim. 

1 

Sadullah ağa, ikindiye doğru; ya 
ljk. yorgan ve yiyecek getirmek ve 
gece karanlığından istifade ile dön 
mek iizere bizden ayrıldı. Bulundu 
ğumuz yer ıssız, yiiksek bir sırtın 
t~pesi idi. Etrafımız: arala:-ında tek 
tuk çam bulunan sık bir mese or-
mancığı ile çevrilmişti. l!zaklar -
dan, düşmanın müdafaa hatlarının 
b~lunduğu Kazancı sırtlan görü -
nuyordu. Arkamızda bulunduğu -
muz sırtın yaslandığı ınudnğı bü
yiik bir aslan heybeti ile serilmiş 
yatıyordu. Beraberimde getirdiğim 
diirbiiniimii çıkardım. Kazancı sırt 
!arını tetkike başladım. 

(Devamı var) 

llkmektepler 
İstanbul vilAyetlnde yapılacak köy 

mektepleri için müf etti~ İzzet ile mi
mar Şemsettin, doktor Enver, Şilede 
kurulacak mektepler üzerinde tetki
ka tta bulunmak üzere dün Şileye git
mişlerdir. 

Rektör Anlia radan Döndü 
Üniversite rektörü Cemil Bilsel 

Ankaradan dönmüştür. Rektör, An
karada muhtelif meseleler üzerinde 
vekaletle temaslarda bulunmu~tur. 

Trakyada Tetkikat Yapan 
Ziraat Talebesi 

Trakyada ve şehrimizde tetkikler 
yapan Bursa ziraat mektebi talebesi 
dün sabah Bursaya dönmüflerdiT. 
Talebeler Bursadan orta Anadoluya 
da gideceklerdir. 

lstanbul Mualllmleriaia 
Teneai•i 

TA N 13 - 8 - 938 

Ankarad;~·-·-J 
Telefon ve T elgrafl~ .... 

Istanbulun Müstakbel Şekli 
Vekillerimizin 

Yurt Seyahatleri 

Yapı Kanununda 
Değişiklik Y aplldı 

Ankara 12 (TAN muhabirinden) -
Millet Meclisinin yaz tatilini mütea· 
kıp bütün vekillerin memleket dahi· 
linde seyahate çıkacakları ve her Ve· 
kilin kendi Vekaletini alakadar eden 
ifler hakkında tetkiklerde bulunaca· 
ğı bildirilmektedir. Bu arada Maarif 
Vekili Saffet Arıkanın Vana ve ora· 
dan Erzuruma, Dahiliye Vekili Şiik· 
rü Kayanın Şark vilayetlerine, Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Rana Tarha
nm cenup, İktısat Vekilinin de garp 
vilayetlerine gidecekleri ve Nafia Ve 
kili Ali Çetinkayanın bilhassa sulama 
programına dahil mıntakaları ziyaret 
ve tetkiklerde bulunacakları ilave e
dilmektedir. 

Karaköyden Taksime Kadar Bazı Binaların Altln· 
dan, Bazdannın Üstünden Gesmek Üzere Muaz· 
zam ve Modern Bir Hava Yolu lnıa Edllecek 
Yakında tatbik edilmiye bqlanacak olan tehir planının 

en enteresan huauıiyetlerinden birisini de Karaköy Köprü
sünden Taksime uzanacak olan aart yol tetkil edecektir. 

Bu yol meydanda tabil zemine in
tıbak ettirildikten sonra ekserisi e
hemmiyetsiz olan bir takım evlerin 
üstünden uzun bir viyadük şeklinde 
geçecek, sonra kısmen tünel halinde 
ve kısmen de büyük binaların bi:ı.· 

kısmı ortasından geçerek Taksime 
varacaktır. 

Y apc H Yollar Kanununda 
llelifilJilı yapıldı 

yüzde ikisini geçmemek şartile yine 
o sokaktaki gayri menkullere tevzi 
olunacak ve bu paralar, mal sahiple
rinden müsavi taksitlere taksim edi-

Yeni Tütün ve Tütün 
inhisarı Lciyihası 

lerek on s.::ı.."lede tahsil olunacaktır. Yi Ankara, 12 (Tan muhabir!nden) _ 
ne bu kanuna göre, ileri imar planı- B. M. ~eclisince tasvip edilen tütün 
nın tatbikına bir kolaylık olmak üze- ve tütün inhisan kanun lay!halarını 
re Belediyeler Bankası tahvil çıkara eski kanundan ayırdeden bqlıca va· 
caktır. sıf, tütünü bir inhisar maddesi olarak 

Hali~ yakcuının mmtalıbel fekli değil, milli bir mahsul ve ihraç ma-
taı olarak görmesi ve bu b:ıkımlar

Şehrin müstakbel imar planı tat- dan hükümler koymasıdır. 
bik mevkiine konulunca Beyoğlu ya- T olaum İfİ 
kasında ancak mevzii imar işleri ya- a - Tütün tohumunun ihraCl menı 
pılarak şehrin bu kısmının güzelleşti nuiyetine illveten yabancı tütün to-
rilmesine çalışılacağını yazmıştık. humu ithalinin de milli mahsulün 
Beyoğlunda yalnız Haliç kıyısın-

- Bursaya gelmiştim, ağıım se- ı
ni özledim. Elini öpmiye buralara 1 POLiSTE : 

Dün İstanbul muallimleri Şirketi 
Hayriyenin 74 ve 71 numaralı vapur
larile Çınarcık ve Yalovaya bir te
nezzüh yapmışlardır. Tenezzijhe 1500 
kişi iştirak etmiştir. Vapurlar Yalova 
dönüşü Boğaza kadar gitmişlerdir. 

İmar plinının kolaylıkla tatbik e
dilmetini temin için yapı ve yollar 
kanunda yeni bazı değiıiklikler ya
pılmıftır. Bu deiiflldiklere göre, be
lediye imar pllnının tatbiki sırasın
da yeniden açılacak veya genişleti
lecek caddelerle, meydan. umumi ba:1 
çe, yeıll aahalarallzım olan yerler
den bafka bunlann etrafındıı imu 
plAnına göre yapılacak bin3lann arz 
derinliklerine kadar olan mahalleri 
de istimlik edebilecektir. 

vasıfiannı koruma bakımından mu~ 
dan Tepebaşına, Karaköye, hülasa rakabeye ve mezuniyete tabi tutmak 
denizden yukanya doğru uzak, genif 

kadar geldim .. 

Sadullah Efendi, biz gelinciye ka Diplomasız Diıçilik 
dar merkebi ile çıkardığı kilim ve 
halıları yer~ yaymış, tertemiz bir 
örtü üzerinde bize bir de yemek ha
zırlamıştı. Hep beraber ottırmus, 
yiyor, görüşüyor, gülüşüyorduk. 

Din Rumanyada• 
150 Seyya• hldl 

b - Bir yere mahsus olan tütün 
saha tarla kaidesine uydurularak i-
mar olunacaktır. Yani Beyoğlu yaka tohumu veya fidesinin başka bir ye

re nakli suretile tütün cinslerinin 
sının Haliç cihetindeki bütün binalar 

.!0~~unluğum derhal geçmişti. 
Çunku bu adam ile buluşmak be
nim için maksada, gayeye yüzde 
yetmiş kavuşmak demekti. Yavaş 
yavaş ziyaret maksadımı açtım. Sa 
dullah Efendi, yardımını istediğim 
bu muhim ve tehlikeli iş ka:-şısın
da başını önüne ~ T~"'"' 
Jı:erek düşünceye daldı. Yüzündek; 
çizgilerden sıkıldığı anlaşılıyordu. 
Neden acaba? Beni de bir düşün
ce aldı. Birkaç acı dakika qecirdim. 
Gözlerim ihtiyarın sevimli ~üzün
de, kırlaşan .bıyık ve sakalının çev 
relediği dudaklarında idi. Oradan 
çıkacak müjdeyi, vadi sabı'1:ızlık
la bekliy~rdunı. Nihayet başını kal
dırdı. Gozleıilıi ıözlerime dikti. 

-:- B.u işte beni hatırladıgma çok 
sevındım, dedi Bana b d . · u yaşım a 
da mıllete, memlekete hizmet et -
mek şeref ve fırsatını kazandın -
yorsun. Benim yardunınun d 
ğ . ne e-
erı var? pişen "Orba k ... ·n 1 , - ının a. 

tına bir dal kömür atmak ılbi bir 
şey .. Onu minnetle ve seve seve . yapa 
nz. O cıhetten t:asavet çekme .. Be 
nim demindenberi düşündüğüm, se 
ni ağırlamak için bir çare bulmak .. 
Köyde asker var. Benim evde dü~ 
manın bir yüzbaşısı yatıyor. Hem 
de beni gözlüyo. Başıma gdenlert 
sonra anlatının ya ... Beni milli kuv 
vetler casusu diye hapis mi etmedi
ler, bu ihtiyar halimde dayaklar 
mı yemedim. Çok şükür habıslerin 
elinden kurtuldum. Köye seni gö
türmek olmaz. Fakat burası çok e
minliktir. Kimse seni bura.:J:ı gör
mez, amma biraz rahatsız olacaksın 
ne yapalım, tehlikesiz olsun da ra
hatsızlığın kusuruna bakmazsın. 

A hmet karnını doyurmuş yo-
la çıkmak için izin istemişti 

Alnından öptüm. Hizmetinden, zafı 
metinden dolayı teşekkiir ettim. Bl 

zim Mustafanın çocuklanna bir he 
diye almasını IÖyliyerek on liralık 
bir kaime uzattım. Elile itti.. 

- Ne çocukların, ne de benim 
paraya ıhtiyacımız yok. Bize para 
değil, memleketin, milletin seli -
meti ve kurtuluşu lazım ... Onu da 
ıen müjdeledin. Bu hepimize kafi: 
Milletin gözlerinden kanlı ya~lar a
karken çocuklara yeni elbise mi giy 
direceğiz? Onlara babalarının sağ
lığını, selametini söylemek yetişir. 

Hepimizin ayrı ayn rica!nn, ıs· 
rarlan bu büyük yürekli, tok gözlii 
adama bu ufak hediyeyi k:ibul et
tiremedi. Zorla Mustafa ceb:ne sok 
tu. Bunun üzerine elimi öptü. Ben 
de tekrar onun vanaklanndan öp. 

Zeytinburnunda Beş Kard.:?şler so
kağında l numaralı evde otur:ın Bay
burtlu Halit oğlu Niyazi, pi>lise mü
racaat etmiş ve iki buçuk ay evvel 
Zeytinburnu, Demirhane c:ıddesin

deki kulübede oturan çimento fabri
kası amelesinden Abdullah oalu Ta
hir Şenerin altın diye kEmdis~ be~ 
lira mukabilinde alüminyom bir diş 
kaplaması yaparak dişine t:ıktığını 
ve Tabirin diplomasız olarak discilil: 
yaptığını iddia etmiş, Tahir vakala-

Yakalanan Kumarbazlar 
Ortaköy vapur iskelesinde Lutfi 

adındaki şahsın bahçeli gazinosunun 
kapalı kısmında Adil, Recep, Osma11 
ve Karlman adında dört ki~inin ku-

Dün Romanya bandıralı Daçiya 
vapurile şehrimize 150 seyyah gel
miştir. Bunla:- dün şehrimizde gezin
ti yapmışlar, Eyüp ve müzeleri zi
yaret etmişlerdir. Seyyahlar bu ak
şam ayni vapurla gideceklerdir. 

Bu suretle yapılacak istimlakler
den kalacak arsalan birleştınniye ve 
plana göre ifraz muamelesi yapıldık
tan sonra bir plana uygun tesisat vü
cude getirilmek şartile, bunlan sat

Küç üklerin Piyano Konseri mıya belediye salahiyettar olacaktır. 
Dün Saray sinemasında 26 mini- Belediye arsalan tevhit ve plAna gö

mini yavrudan mürekkep bir küçük- re müstakilen veya şayian ifraz v~ 
tevzi edebilecektir. 

ler heyeti tarafından bir piyano kon ... 
Bina inpsına müsait olınıyan arsa

• sıstllsıi.ct.k_S 12..1t0alaPJ.,.azw 
da bulunan sevimli çocuklarJn her hasebile kullarulmıya müsait bulurum 
biri büyük bestekarların ese~lerinden yan binalar belediyece istiınlik o-
ayrı ayrı parçalar çalmışludır. Ba- Iunacaktır. 

yan Aşhen tarafından hazırlanan kü- Yangın yerlerinde sahipleri tara-

çük piyanistler vazifelerini hatanz o- fından henüz bina yapılmıyan ve bi= 

bozulmasına mAni olacak tedbir ve 
yıktırılacak ve buralarda yeni ıis- müeyyideler, 
tem mahalleler tesis ve yepyeni yol-
lar açılacaktır. c - Tütün tohumu ıslah ve istifa· 

sı için enstitüler vücude getirmek, 
Ancak bir sürü köhne ve ahşap t!V- fennt ve zirai tetkik ve tecrübelerde 

lerin bulunduğu bu sahanın hep bir- bulunmak ve bu suretle elde edilecek 
den olduğu gibi istimllk edilmesi tohumlan çiftçiye parasız dağıtmak. 
maddi müşkülAt doğuracağı cihetle Ç - Yabancı memleketlerın zevk 
bu iş imar planının heyeti umumiye ve taleplerine uygun tütün cinsleri 
si tatbik mevkiine konulduğundan i- yetiştirmek hususunda tedbirler al· 

t 'b ted · • mak, ı aren rıcı surette yapılacak ve 
her MDa Mki bir mahalle ortadan kal Eltint -r • 
uauus .. cuuu. "\ r- ıettıe ıfl"t1l.lun ye ışmıyecek· mevsiı 
Beyoğlu yakasının bu kısmına ait mıntakaların tayiıı ve ilanı veıı btıra

yapılacak imar programının 25 veya larda ekimin men'i salahiyeti. - Innai< 
50 yılda ikmal edilmesi düşünülmek- yataklan kara sular, bataklıklar gi· 
~~ ~-

Planın bu kısmı tahakkuk ettikten b - Tütün cinslerinin ıstıfası ve 
mar oynadıkları görülmüş, sı1ç iistü 
ve masanın üzerinde 925 kuruş ile ya 
kalanmışlardır. 

larak yapmış ve alkışlanmıslardır. kısmı yola giden arsalan belediye şü- sonra Hali~ kıyısından Beyoğlu ıırt
yulandırarak satabilecektir. larına doğru geniş yollar ve yeıillik 

haricin göstereceği arzuya göre, cins 
ler elde etmek ve tütün ekiminden 
tacire arzına kadar muhtelif işleri· 

Yüzük Çalmıı 
Perapalas oteli sahiplerinden Fe

rit, polise müracaatle otel hademele-
inden Mehmet Tekin adındaki şah

'Stn dördüncü katta tuvalet odasına bı 
raktığı 30 Hu kıymetindeki yüzüğü
nü aldığını iddia etmiı, yilkalanan 
suçlunun üzeri aranmış, iddia olunan 
yüzük pantalonunun cebinde!l zuhur 
etmiş, Beyoğlu ciimhuriyet müddei
umumiliğine verilmistir. 

l lr Sandal Devrildi 
Niğdeli Ali oğlu Osman sandalı i

l~ :ağkapanından Fenerbahçeye gii
turulmek üzere muşamma vüklemic: f k • ... 
a at sandalı Haydarpaşa açı!:lannda 

devr'l k 1 ere Yedikule açıklar.na ka-
dar sür"kl · u enmış, orada denizd~n kur-
tarılmıştır. 

Gramofon Çalmıı 
Kasımpaşa Dabağhane meydanı 

66 sayı.~a oturan Mustafa oğlu Meh-
met Kostekli müracaatle ay . d 

t nı ev \! 

Mısırh Seyya•lar 
Bir çok Mısırlı, alakadarlara mn

racaat ederek Yalovaya gelmek is -

tediklerini bildirmişlerdir. Mısırlı -

lar bilhassa kaplıcalardan istifade 

etmek istemekte ve fiyatlar etrafın

da malumat sormaktadırlar. 
Bu mahlmat yakında kendilerine 

bildirilecektir. Seyahatin kolaylaş -
tınlması için, Denizbank, lskende -
riyeye tekrar vapur işletmek etra
fında tetkikler yapmaktadır. 

Bursada Bir Cinayet 
Bursa, (TAN) - Tuzpazarında, bir 

cinayet olmuş, Mümin adında biri, bir 
fabrikada bekçilik eden dün Yapn 
sekiz kurşunla vurarak yaralamıştır. 
Katil yakalanmıştır. Mümin suçunu 
saklamamaktadır. Adliye tahkikata 
elkoymuştur. 

Planın süratle tatbikini tem!n için, 

hüklımet belediyede yalnız ş:iyulann 

izalesine ait davalara bakm!ik üzere 

bir hlkim bulunduracaktır. 

Fala laıılann utintlalti 
Yine bu kanuna göre Belediye, pll 

nın tatbDcı kabı mevcut binalann 
fazla olan katlannı ve yaya kaldırım 

lannın genişletilmesi için, mevcut bl 
nalann zemin katlanndan lüzumu 
kadar yer istimlik ederek portik 
yol yapmaya salahiyettar kılınmıştır. 

Yol masraflarının temini meselesi
ne gelince, 15 metreye kadar olan 
yolların bedelleri gayri menkul kıy
metin yüzde üçünü geçmemek üzere 
o sokaktaki gayri menkullerin cephe 
tullerine göre tevzi olunarak malsa
hiplerinden alınacaktır. 

Kanalizasyon boru kanallannın pa 
nsı da gayrimenkuller kıymetinin 

oturan smail oğlu Arif tar f d .. . . a ın an 
bugun evının kapısının kilidini kır- ZiRAAT TALEBESi TRAKYADAN GELDi : 
mak suretile bir gramofon ile 25 pllk 
çalındığını iddia etmi,, suçlu yakalan 
mış, gramofon ve plaklar !s~irdat e
dilmiştir. 

Sol Omuz K• mltl KıMldı 
Buglin saat 11,30 da Şişli cöp ahır

lannda yatan çöp ameleslnden İs
mail oğlu 20 yaşında Mehmet Kap
lan Maçkada Valde çeşmesinde ~ek 

beygirli arabasile inerken hayvan 
ürkmüş ve Mehmedin ayağı tap ta
kılarak düşmüş, yük dolu ar:ıba da 
Mehmedin sırtından geçerek sol o
muz kemiğini kırmıştır. Yaralı Be
yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Yangın Baılangıcı 
Kalyoncuda Boynuz sokağaıda 1 l 

numaralı evin altıncı katında oturın 
50 yaşlarında Tanaş kızı H.:trikliya, 
mangal yakarken sıçnyan kıvılcımla 
kaplamalan tutuşturmak iizere iken 
kendileri tarafından söndürülmüş-

tür. 

ıllr hafta evvel slnat tetkllderf )'apmÜ ...._ Tnkyaya giden Bur
sa Ziraat mektebi HD ıınıf talebesi telarlmlu döamüı ve dün Yalova 
ya ıiderek Baltacı çlfillklertnl ~- ve llfe4en aonra Bunaya rtt
mlflerdlr. 

ler arasında modem ve yeknesak tip ni fenni icaplarına göre ıslah ve mab 
te evler kurulmuf olacaktır. sulün ihraç kabiliyet ve kıymetiııl 

artıracak çareleri aramak üzere feıı

Dün Floryada 

lir Gen~ Boğuldu 
Dün Florya plljının Solaryom kıs

mında Yuntof adında, 22 yaşında bir 
genç boğulmuştur. 

Vaka şöyle olmuştur: ._...' 
Yuntof plajda yüzerken biraz faz

laca açılmış, onu takip eden arkadaş 
lan kendisinin birden kaybolduğu
nu görmiişlerdir. Denizde yapılan bü
tün araştırmalar hiç bir netice ver
memiş, fakat bu sırada orasfan geçen 
bir motör tesadüfen pek o kadar de
rin olmıyan bir yerde kendisini gör
müştür. Yuntof çıkanlmıı ve derhal 
cankurtarana haber verilmişse de, za 
ten çok fena vaziyette olan Yuntof 
cankurtaran gelinceye kadar ölmüş
tür. 

nt müesseseler vücude getirmek, 
c - iyi fide ve tütün yetiştirellt 

iyi denk yapan çiftçii!r arasında mil 
sabakalar tertip ederek kazananla • 
ra mükafatlar vermek, 

ç - idarenin ve fennt müessese • 
nln memurlan münasip zamanlarda 
tütün ekilen yerleri gezip çiftçi ~ 
çocuklarına ameli ve nazari bilgileri 
vermek piyasa talepleri hakkında da 
kendilerini tenvir etmek, 

d - Tütün hastalıklarıle mücade 
le usullerini bulup yaymak, 

Tütün denlılenmai 
a - Tütün ekicisi ile alıcısı ara ;; 

ıındald münasebetleri tanzim edell 
ve tütün ticaretinde ahlik ve diirüJt 
lüiü ve karfılıklı itimadı tesis ede
cek zabıtlan ihtiva eden 2506 sayılı 

[Arkası: Sayfa 4, sQtun 4 de) 

Zabıta tahkikata elkoymuı ve ken 1 ] 
disinin Kuledibinde oturduğu anlaşıl TAKViM ve HAVA 
mıştır. ._ _____________ ,, 

Çırağan Sarayının 

Tamiri 
Bir aralık tamir ettirilmesi düşü

nülen Çırağan sarayı hakkında fikri 
sorulan lE!hircilik mütehassısı Pro.cıt, 
verdiği cevapta, bu hususta harcanı
lacak paranın, sarayın yenıden ya
pılması masrafına denk olacağını bil
dirmiştir. 

Ayrıca mütehassıs, dahili tezyinat
taki hususiyetler bakımından tamira
tın esasen imkansız olduğunu da 
kaydetmektedir. 

Bu cevap üzerine, belediye ve mü
zeler müdürlüğü, kati bir kanr ver
mek üzere tetkikler yapmaktıdır. A
lınacak karar, Maarif ve Maliye Ve
klletlerine bildirilecektir. 

13 Haziran 1938 
PAZARTESi 

8 mcı ay Gün: 30 
Arabt: 1357 

ReblülAhır: 13 
Gllnet: 4.08 - Ölle: 
İkindi: 16,14 - Akşam: 
Yatşı: 21.44 - 1msAk: 

Hızır: 39 
Rumt t3!i4 
Mayıs: 31 

12.l:i 
19.41 

3.07 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
YetilldSy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malOmata ıöre yurtta hava Orta 1-' 
nadoluda ve Karadenlzin şark kösC'lerincte 
buluUu ve mevzii yafışlı geçmiş, dOter tıöl' 
gelerde hava bulutlu geçmiştir. RnzıArlııJ' 
umumiyetle ılmall istikamette o~a ku,,eı
te, Egede kuvvetlice esmiştir. Dün 1!;tarı
bulda hava az bulutlu geçm1$, rüzgAr ~
mali prklde 8 ile 8 metre arasında süratl9 

eıımlıtir. 

Saat 14 te hava tazyiki 761.1 mmrrıet
re, sühunet en yüksek 25,4 ve eorı dilşll" 
12,8 santigrat olarak kaydedilmistır. 

.. 
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,/ 

'Yazan: Ômer Rıza DOCRUL 
".N' . evyork Taymis., gazetesi Avru-

TAN 

Amerikada Sivillerin Bombardımanına 
Karşı DuiJulan Umumi Nefret ~a 1§letini tahlil eden bir yazısında 

tan.sa ile İtalya arasındaki anlaşa
:attı~Iığııı sebeplerini şu üç nokta
a 10Plarnaktadır· 1 . . 

h·· ~ ispanya, İtalya, Fransanın 
ltsnu niyyet delili olarak cümhuri

Yet • İ k çı spanyaya karşı kara hududunu 
l' ~lttıasını istemiş, Fransa ise bunu 
lıe dettiği için iki taraf arasında baş
h Yan tniizakereler kesilmiş ve İtalya 
~:Udun kapanmasından önce mü
hil :relere yeniden başlamıyacağını 

........................... }! Amerika Hariciye Nazırının Nutku 

Mareşal Göring · Mister Hull Böyle Memleketlere Silah 

lngiltere Milli 
Müdafaa Nazırının 

Mühim Bir Nutku 
dı:rıniştir 
~ . 

l<' - Tunus. Burası 1881 denberi 
Y l'ıtnsanın himayesi altındadır. İtal
" anın buralarda bir çok menfaatleri 
lıı~~d~r. 'I'unusun stratejik mevkii çok 
telihı:rndir. Burası İtalyanın eJine ge
~i:e İtalya Akdenizdeki mühim ge
l' e daha fazla hakim olur. İtalya, 

3. llııtısta doğan İtalyanların da İtal
lı ~ tabiiyetinde kalrnalannı istiyor. 
IUq ise Fransız ·kanunlarına ay kın rlii 
llıı~or. Bu mesele de Fransa - İtalya 
aaşınasına mani olmaktadn. 

it - Müstemleke askerleri- İngil
~l'~ ·İtalya anlaşmasında İtalya, Ha
İbt~tstan halkını zabıta ve müdafaa 
)\ 'hcı haricinde asker yapmama· 

;aahhüt etmiştir. 
~k ta~ız Koloni yal ordu.sunun bü
~ hır kısmı müstemleke ahalisin
>tıı. teşkil edilmiş olduğu halde, İtal
~ fi'~~nsanın da kendisine karşı bu
'1 ~unıasil bir taahhütte bulunma
' ısteıniştir. Halbuki Fransa, müs
~ leke halkını, memleket miidafaa
~ •ıı kaynaklarından saymaktadır. 
tarıs t . 

Ilı a, talyanın bu talebini kabul et 
~·edikten sonra Tunus halkından 60 
ııı. k 'tt-. llS er çıkarmayı kuarlaştırmış-

't .\ınerika gazetesine göre iki taraf 
dıt~llıdaki ihtilaf noktalan bunlar-

. İ.ondra gazeteleri de bu bahis iize-
ııde b' ır hay)i neşriyat yapmakta ve 

noktalar üzerindeki ihtilaflar yü-
ııı • ., • ••,.-•~ -IJ ..... Uil;.-11-.., 

ın °0zlilduğunu anlatmaktadır. 
~slovakyado ! 
ı\J Çekoslovakya hükfunetinin Südet 
~ llıaniar taarfından verilen muhtı-
h :rn·· k ~ti .UZA ere esası olarak kabul et-

~~ 1.hıldiriliyor. Muhtıranın Südet
~t ~.deri Henlayn tuafmdan geçen 
iıti •sanda ileri sUrülen sekiz esasa 

llat ett•v, .. 1 d'V• d h k' ~~ ıgı soy en ı~n en u se ız 

~it:S\ kaydetmek faydadan hali değil-
1) ç 

lııu eklerle Almanlar arasında tam 
bit sa\·at; 2) Südet Almanlan meşru 
'-\>"arlık olarak kabul ederek bu mü 
d "h g • 
~ "- arantı etmek, 3) Devlet için-
~lııe~ll:ıanlara ait olan sabalan tayin 
~~") Ve huknkan tanımak 4) Alman 
lııiıı arına tam muhtar hükumet te
la~,. etmek 5) Kendi milliyetine ait ... h .. 
1Çiıı k arıcınde yaşayan her vatandaş 
lıı~~. ;nunun himayesini sağlamla
~lıt' ) 1918 de yapılan haksızlıkları 
~Ilı\ •rn:ıllk ve tazminat vermek; 7) 
lııtıı-~lllara ait sahalarda Alman me
~l '1.tr kullanmak esasını tanımak; 
lıı'\4 ll:ıan milliyetini tanımak ve Al
lıı'\~ ~l:Yasi felsefesi dairesinde yaşa- 1 
~~k a~ı~ı tanımak. 

~"~ıtı hukuıneti bu esaslann, kendi 
1'tııh'~dığı milli~·etler statüsü ile uz
lqt ıl 1 ~Ceğine inandığı için bu esas 
lııi4 a aıresinde ıniizakereyi kabul et-
li a~·ıiıyor 

h· it in:ık" . 
•let "· anın ne derece realize edile 
tte~f:•ni önümüzdeki günler göste-

'l>cı 
~· 
~il ~rı,.ll:\·a h b' · 
. ~te"·' ar ının ne kadar uzaya-

•ı... gıni t tk·k d . 1 ·•ııı t e ı e en (Tınıes) gazete 
l'tq~,. spnnya muhabiri, bu harbin ne 1 
a;· ""e 'k· 
~'.l'ledik 1 1 Yaf;?ını tamamlayacağını 

•lqe h··t~n sonra tetkiklerini şu şe
'11.a lilasa edivor-

tıı ~YI • • 
" ltııt/r Ve yıllar geçtikçe iki taraf 1 

11 tetı:\ llklan idareyi sağlamlamaya 
lll t!lJes(' • .. 
~."'<it ik· 'll ırmeye ınıkan buluyorlar 

1l'ib1• ,,. 
1 tarafın kurduguv tcskilfıtı 

<1tı' • 
~ııı,. .. 111 zıddıdır. Ve bu yüzden 
•· tışt1; llzlaştırmaya, veya biribirine 

1 'ııde taya imkan yoktur. Günün bi 
~· , SJ>an }] 
~· 1 llıı.ıh Yo arın tekrar birleşecek 
·~·ete g"nkkaktır, faakt bugünkü VQ· 

~lı-ıı h~ru §a:ret ademi miidahale te
lit ııiJ~h; tnahi~·et alırsa, muharebe 
ttı~tı arla, fakat eksilmiyen hu
~teltt~ .. alabildiğine devam edip Kİ· 

Fransız Hududunda. Satışının Durdurulmasını Tavsiye Ediyor 

Tef tisler Yapıyor 
Paris, 12 ( A.A.) - Tan gaze

tesinin Strasburg'dan aldığı bir 
telgrafa göre, Göring, diin sa
bah ant olarak Strasburg'un kar
şısında Ren nehrinin üzerinde
ki Alman köprüsünün başına 
gelmiştir. Karlsruhe'den gelen 
Mareşal refakatinde bir kaç ge
neral olduğu halde derhal Ren 
köprüsünün üstüne gelerek Reih 
sver tarafından son zamanlarda 
'f)Ücude getirilen miidaf aa ter
tibatını uzun uzadıya tetkik et-

Vaşington, 12 CA.A.) - B. Hul, gazetecilere beya
natta bulunarak, bombardıman tayyarelerinin, bunları 
sivil ahaliye karşı istimal eden memleketlere satllma· 
ması tavsiyesinde bulunmuıtur. 

Nazır, Yapılan Hazırlılcların 
Büyük Bir Harbi Derpİ§ 

Ettiğini Söylüyor 
Gazetelerde intişar eden ve Ame-ı~------------

rika Hariciye Nezaretinin halihazır- ~~""' 
da bu vadide bir tazyik planını tetkik KONT CIANONUN 

Londra, 12 (A.A.) - Milli Müdafaa 

Nazın İnskip, Hatfild'de söylediği nu

tukta evvela İspanyadaki bombardı

manlardan bahsederelt f ngilterenin 
etmekte olduğuna dair olan haberle
re telmih eden B. Hul, Vaşıngtonun 
ve diğer payitahtların, sivil ahalinin 
kurban gitmiş oldukları bombardı

manları takbih etmiş olduğ:mu ha
tırlatmış ve Amerika Hariciye Neza
retinin şimdiki hattı hareketini tas
rih etmiştir: 

miştir. ı - Bütün bombardımanlar hak 
Mareşal ile maiyetinin neh- kındaki nefretini ilan etmek, 

rin sahilini takip ettikten son- 2 - Bu bombardımanları teshil 
ra arabalara binerek teftişleri- edebilecek her türlü teşvikleri tak-
ne devam ettikleri, Ren'in bih eylemek. 
Fransızlara ait kısmından görül B. Hul, hükiımetin sarfedeceği fa-
müştür. • aliyetin Amerikan bombardıman tay-

Berlin, 12 ( A.A.) - Resmi yarelerinin bunları sivil ahalinin 
maahfil, mareşal Göring'in Al- bombardımanında kullanabilecek 
many~nın garbinde icra etmekte i memleketlere satmıya mani olınak-
oldugu seyahat hakkında her tan ibaret olacağını tasrih etmiş, fa. 
türlü sarih malttmat itasından kat sözlerinin muhatabı yalnız Ame-
içtinap etmektedirler. rika olmayıp diğer ecnebi memle-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.....,. 

Meksika Grevlerinin ' 
Siyasi Ehemmiyeti 

Meksiko, 12 (A.A.) - Puebla vila
yetinde başlıyan umumi grev olduk
ca siyasi ehemmiveti haizdir. Cünkü 
ou gn::v, n.eıısıcuruuur ~araenaş ta-
rafından Meksika ekonomik v:ıziyeti
nin vfilıim olduğu ilan edildiğ ve bü
tün vatandaşlardan memleket ekono
misinin inkişafına mani olacak her 
türlü hareketten ictinap edilmesi ta
lep edildiği bir sırada baş gostermiş
tir. Bu suretle Puebla amele sendika
lan Kardenaş'ın siyasetine karşı a
yaklandıkları anlaşılıyor. Ayni za
manda mesai konfederasyonunun 
kati emirlerine karşı da gel-niş olu
yorlar. Mu da gösteriyor ki Meksi
kada sendika disiplini her tnrJfta te
essü;:. etmemiştir. 

--0--

Bir Frankist Notası 
Burgos, 12 ( A.A.) - Gazeteler, 

yarı resmi bir nota neşretmişlerdir. 
Bunda; ahiren satın alınmış olan In
giliz bayrağını harp malzemesi tica -
retini icra için suiistimal etmiş olmak 
la itham edilen gemilerin bir listesi 
bulunmaktadır. 

ketler de olduğunu ilave eylemiştir. 
Nevyork Taymis'in mütaleası 

Nevyork_ 12, (A.A.) - Bombardı

man tayyareleri inşa eden Amerikan 
fabrikalar.ma Hul tarafından yapılan 
ihtar hakkında tefsirlerde bu1unan 
Nevyork Tayınis gazetesinin Vaşing
ton muhabiri diyor ki: 

urm ____ ..., __ ... -o 

hakkındaki tedbirle~, Hariciye Neza
retinin hava bombardımanlarını tak
bih etmesine rağmen Japonyaya ya
pılan bombardıman tayyareleri ihra
catı dolayısiyle hükumetin maruz 
kaldığı müşkülat yüzünden ittihaz e
dilmiştir. Çine ve Japonyaya karşı bi 
taraflık kanunu tatbik etmeden yapı 
lacak şeyin şimdilik bundan ibaret ol 
duğu zannedilmektedir. Çünkü bu ka 
nunun tatbikı birçok ihtilatlar doğu
rabileceği gibi Japonyadan ziyade 
fazla mikdarda Çini müteessir ede
cektir. Bitaraflık kanunu tatbik edil
mediği takdirde Japonyaya silah gön 
derilınesine mani olmak için ambar
gonun lüzumuna ihtiyaç gösteren hu
susi bir kanun çıkarılması icap etmek 
tedir." 

Bu gazete, Hul'ün Japonyaya yapı
lan satışlar azalmadığı takdirde hü
kumetin memnuniyetsizliğini göste
ren ikinci bir ihtarın yapılacağını a
çıkça beyan etmiş olduğunu ilave ey
lemektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JAMAYKA GREVLERi 

İngiltere müstemlekelerinden .Jamayka, son 

günlerde birçok grev hadiselerine sahne olmuş

tur. İşçilerin grevi, o kadar tehlikeli bir hal al

mıştır ki, hükfunet bunlara karşı asker sevkine 

lüzum görmüştür. Yukarıki resimler, grev zama 

nından bir sahneyi ve grevcilere nutuk söyliyen 

amele liderini göstermektedir. 

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

LONDRA ZİYARETİ 
doğrudan doğruya müdahalesine ve 

Malisaf .~ Siyas.i l ademi müdahale siyasetinin değişme
t sine lüzum kalmaksızın meselenin hal 

Bir Taarruza Geçmek ır Iedilebileceği ümidinde bulunmuş • 
Londra, (Dcyli Herald'm siya- '-

si muharriri bildiriyor) - Ro- \ tur. 
madan sızan bir habere göre, İ- ~ Çekoslovakya buhranından bahse
talya Hariciye Nazırı Kont Ciano ~ den İnskip, Almanyanın şimdiye ka

temmuzda Londraya gelecek ve ! dar göstermiş olduğu diplomatik ve 
İngiltere - İtalya anlaşmasının politik meziyetleri önümüzdeki hafta 
tatbik sahasına konmasını müza- larda da göstermesi lazımgeleceği ka 
kere edecektir. Londra ma~afi~~ naatini izhar etmiştir. 
henüz bu haber hakkında bır mu-

Ingiliz silahlanma siyasetinden talea yürütmemektedir. Esasen ~ 
anlaşmanın tatbiki ispanya me- '- bahseden Nazır, tekrar Ingilterenin 
selesinin halline bağlıdır. Bu me \ sulh azmini tebarüz ettirmiş, silah • 

' selenin de hallolunacağm1 gös- ~ lanma siyasetinin şimdiye kadar In
~ teren hiçbir emare göz" çarp- r;:. giltereye yüklediği fedakarlıklardan 
~ rnamaktadır. İhtimal ki maksat. ~ daha ağır fedakarlıklar istilzam ey -

yeni bir siyasi taarruza geçmek . lediğini kaydeylemiştir. 
ve İngiltere Başvekiline, İspan- ~ İnskip, sözlerini bitirirken, hükU-
ya harbinin sırf Fransa ve Rus- ' 
ya yüzünden süriiklenip gittiğini ~ metin bütün milletin yardım ve tas
anlatarak İspanya meselesinin : vibine mühtaç olduğunu çünkü yapıl 
hallini beklemeden Hah<"şin il- ~ makta olan hazırlıkların bir büyük 
bakını İngiltercy~ ,.tanıtmaktır. ~ harp derpiş edilerek ele alındığını ve 
Fakat Charnberlaın ın bu mese- ~ zaferi temin için mevcut bütün vası-
lo!f p cok ;htivath da,.·nn,,..cl:lğ1. tal k 11 1 · led'V• • 
söylenmektedir. ann u anı ması ıcap ey ıgını e-
~~-/'> .. ,..... .......... ,...0c.-- ...,_,._~ hemmiyetle febarüz ettirn\iŞtir. 

Bir BakıŞta Dünya Haberleri 

UZAK ŞARK 
Büyük Bir Tehlike 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei ajansı
na Haifeng'den bildiriliyor: 

1. 
FRANSA 

Silahlanma Programı 
Paris, 12 ( A.A.) - Hiikilmet dün

kü kabine meclisini, salı günü topla-
. Çin kıtaatı Yangtse nehrinin ce- nacak olan nazırlar meclisi tarafın 
nubunda bendleri Haifeng ile Çeng- dan tasdik edilecek olan yiiz kadar 

sov arasında tekrar üç yerinden yık- kararnamenin tetkikine tahsis etmiş 
mışlardır. Lunghai demiryolu mm- tir. Bu kararnameler arasında si -
takası suların istilası tehlikesine ma- lıihlanma programının genişliğinin i

ruz bulunuyor. cabettirdiği teşekküllerin vücude 

Japon"'müfrezeleri kısmen Çin iş- getirilmesine dair bazı tedbirlerde 

gali altında bulunan mıntakadan a- bulunmaktadır. 

lelacele geçerek bendleri tamir et
mek emrini almışlardır. AMERiKA 

iptidai Maddeler 
Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 

Taymis gazetesi, iptidai ma,ldelerin 
tekrar taksimi için bir dünya ekono
mi konferansının toplanması hususun 
da ticaret nazırı tarafından yapılan 
telkini mevzuu bahsederek diyor ki: 

"Şurasını unutmamak lazımdır ki, 
tatmin edilmediklerini ileri sürerek 
iptidai maddelerin adilane bir şekil
de taksimini istiyen memleketler, ge 
ri kalan milletleri bugün onları kon
trol edenler kadar istismar e!mek is
tiyorlar. Bu devletler emperyalizmin 
nihayet bulmasını değil, kendilerine 
daha büyük bir hisse ayırmak arzu
sunda bulunuyorlar.,, 

MEKSiKA 

Ecnebi Mektepler 
Montevideo, 12 ( A.A.) - Hususi 

mektepler hakkında parlamento en

cümeni tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde mebus Frugoni'nin ileTi 
sürdüğü iddiaların doğruluğu tahak
kuk etmiş olduğundan, encümen hu
susi mekteplerin kontrola tabi tutul-

I ması hakkındaki konununun tasdiki
ni istemiştir. 
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Sffi.fK 
r Futbol Dünya 

Kupasında 

Yazan: B. FELEK 
Parlste bugünlerde bitmek ilzere 

olan dünya futbol kupası bir takım 
müsababelere imkan verdi. 

Bir spor mevzuu olmaktan ziyade 
umumi bir konu saydığım için bu mii 
sahabelerden bir kısmını bu sütun
larda yazmayı doğru buldum. 

Biliyonunuz ki, bu miisabakalann 
en beklenilmiyen neticesi İsviçreli· 
Ierin Almanları yenmesi oldu. 

İsviçrelilere A vrupadaki orta halU 
şöhretlerine mukabil Almanların, he
le Avusturyanm ilhakından M)Dra el
de ettikleri büyiik kuvveti bu maklıs 
neticeyi tahmine hiç de yH vermiyor 
du. 

LAkin olan oldu. 4 milyonluk bir 
demokrat memleketin ateşli gençleri 
70 milyondan fazla totaliter hir küt
leyi temsil eden Alman takımını yen. 
di. Bu neticeyi tesadüfe hanıledeme
yiz. Çünkü bu takımlar evveli bera
bere kaldılar. İkinci maçta İsviçreli
ler kazandı. Bu mağlubiyetin sebep
lerinden birini şöyle izah ediyorlar: 

Alman futbolünü Otto N erz ismin
de bir zat idare etmektedir. Evvelce 
mektep hocası iken futbola olan me
rakı dolayısile spor mürebbiliği. mes
leğine giren bu zat, Alman takımına 
güzel galebeler temin etmiştir. La
kin dünya kupasının arifesinde bu a· 
dam istifa etti veya ettirildi. Çünkü 
Alman takımına Avusturyalıları al
mak istemiyordu. Avru:turyal1lann o

yunlarile, Alman sisteminin biribiri
ne uyınıyaeağını, hatta arada zihni
yet farkı manevi antrenman ayrılığı 
olduğunu düşündü. Bu işin doğrusu 
Almanya namına dünya kupru:ma A
vusturya milli takımını olduğu gibi 
sokmak idi. Lakin Alman efkhı u
mumiyesi önünde böyle bir Jıarekete 
kim cesaret edebilirdi. Otto Nerz çe
kildikten sonra Alman takımına A
vusturyalılan da aldılal' ve işte neti
ce bu oldu. Miltehassıslann işine ka
nşmca iyi neüce alınamıyacaiuım 
hir delili daha ... 

* Rivayet ediyorlar ki, bu diinya ku-
pası final maçlarının Fransada tertibi 
4 milyon franga mal olmuş, yalnu 
Felemenk Hindistanı denilen Avns
tralyadaki Holanda kolonisinden ge
len takımın seyahat ve ikamet mas
rafı bizim para ile 18 bin lira kadar 
tutmuş. Bütün takımların seyahat ve 
ikamet masraflarını yüklenmiş olan 
Fransız federasyonu maçlann ilk 
günü bir milyon sekiz yüz bin frank 
hasılat yaptığı için mütebaki maçlar
d!'I masrafını kapatacağım ummakta
dır. 

Böyle büyük spor hareketlerini, 
spor organizasyonlarını işittikçe gıp
ta ediyoruz. Bir vakitler Balkan o
yunlan, Rus temasları gibi çok geniş 
spor organizasyonları görmüş olan 
memleketimiz son bir iki senedir kt
sır bir devre yaşıyor. Sekiz klüpliik 
milli küme maçlarının bile bu sene 
beş, altı bin lira bir ziyanla kapan
ması böyle organizasyonlar için daha 
başka el, başka zihniyet ve başka 
görgü lüzumunu anlatmıya da ka
fidir. 

* 
İsviçre • Almanya maçını Lance

nus ismindeki meşhur Belçikalı ha
kem idare etti. Bu adam, hu maçın 
idaresi kendisine verildiğini işitir • 
şitmez müsabakanın çok sert olma
sından korktuğunu söylemiş ''e haki
katen öyle cereyan etmiş. Spor kri
tikleri hakemlerin her şeyden evvel 
müsabıklann manevi tesiri . altına 

girmemelerini ileri sürerler. Ne doğ
ru mütalea. 

lrlandada Y apdan 

Ordu Manevraları 
Dublin, 12 (A.A.) - İrlanda ordu

sunun hitama ermiş olan manevra -
lan siyasi mahafilde büyük bir ala -
ka tevlit etmiştir. Bu manevraların 
hedefi, şimali Irlandadan gelecek 
herhangi bir taarruza karşı muka -
vemeti hazırlamaktı. Bu manevra -
lar, serbest Irlandanın teessüsünden· 
beri ilk defa olarak yapılmış olan en 
mühim manevralardır. 



. . 

' 
' 
.M.ahl<.e~elercle 

P~ra Yerine Cebinden 
Rus Manatlarını Çalmış 

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza mahliemesl çoli 
enteresan bir hırsızhk davasını neticelendirdi. Da
y~cı 80 yaıında lsmall lı!"i~de bir ihtiyardı. lsma
ıhn tanıdıkları arasındakı §Öhreti de Milyonerdir. 

tsmail çok zengindir. Fakat para
larını hiç bir bankaya yatırmaz. Pan 
tolonunun, ceketinin ve paltosunun 
ceplerini derince yaptırmış, bunları 
banka kasası gibi kullanırmış, ayni 
zamanda Istanbul yankesicilerinin 
maharetini bildiği için ceplerinde bi

rer siper kullanmaya karar vermi,. 

Bir milyon manatlık eski Rus para
sı toplam!ş. Türk paralarını cepleri-

:nin alt kısmına yerleştirip manatl:n 
da üstüne kormuş. Ceplerine elini 
sokma imkanını bulan yankesiciler 
hemen manatları kavrar ve para aşır 
dığı zehabile yanından uzaklaşırlar
mış. 

Ismail baba dün sabıh sebze hali
ne çıkmış. Gezerken sabıkalı yanke _ 
aicilerden kıptı Fatma yanına sokul

muş. Yan c'ebine elini atmış bir tu
tam para çıkardıktan sonra kaçar -

ken sivil polis memurlarından biri
si kendisini para ile beraber yakala
mış. Ihtiyarın hiç bir şeyden haberi 
olmamış. Memur kenclsini çağıra
rak manatları göstermiı ve sormuş: 

- Baba bunlar senin mi? 

Baba: 

- Benim evlat.. Ne olacak bizim 
gibi ihtiyariafda işte böyle geçmez 
paralar bulunur, demiş. 

Bundan sonra da iş, meşhut suçlar 
m.üddeiumumiliğine aksetmi~tir. H1 
kım Reşit, suçlu Fatmanın hüviye-
tini tesbit ettikten sonra fsmail Ba
baya davasını teşrih ettirdi. Davacı 
şikayetini anlatmadan evvel cepleri
rinden masanın üstüne yığınlarla Rus 

manatı çıkardı. Sonra da: 
- Bunlar benimdir. Milyonerlik 

2~vkini tatmak için cebimdll taşınm, 
eledi. 

Hakini-, P,hit1erj dinledi, dosyayı 
tetkik etti. Fatmanın bir ay on glin 
ilıapsine ve derhal tevkifine karar ver 
di. 

Muhakemeden sonra, avukntlar bn 
mıı..rar münasebetile manatların para 
•lup olmadığını konuştular ve eski 
mecellenin cürmü mühal nazariyele
rini ortaya sürüyorlar ve bunu ay
nlıı ölmüı adama kurşım sıkma ka-

Suçlu, AclDyede 

Bir Şahicl Dövdü 

bilinden sayıyorlardı. Yeni kanun
larımız bu gibi hadiseleri hırsızlığa 
tam teşebbüs saymaktadır. Hakim de 
bu cihetten suçluyu mahkum etmiş
tir. 

iki Müvezzi Kavga Etmiı 
Sabri Yeşilbaşla Ahmet Kaçar is

minde iki müvezzi dün sokakta kav· 
ga etmişler. İş polise, sonra da meş
hut suçlar müddeiumumiliğine ak
setti. Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi davalarına baktı. lkisi de 
hi.kimin önünde yaptıklarından piş
ma oldular. Banştılar. 

Hakim de davalarının sukutuna ka 
rar verdi. 

Şeytana Uyan ihtiyar 
Çapkın 

Heyecanlı ve dövüşlü bir takipten 
sonra Hacer isminde bir genç kadın
la 55 yaşl;:.:-ında Mehmet isminde bir 
eskici dün meşhut suçlar müddeiumu 
miliğine verildiler. Hacer davacı 

I ' Mehmet te suçlu idi. Hacer şikayeti-
ni şöyle anlatıyordu: 

- Ben Tophaneden Karaköye ge
liyordum. Bu adam peşime takıldı. 
Bir gölge gibi beni takip etti. Bana 
laf attı, koluma çarptı, münasebet
siz tekliflerde bulundu. Ben yüz ver
medikçe tecavüzünü arttırdı. Ve niha 
yet benim suratıma tokatlar indirdi. 
Ben namuslu bir kadınım Şerefimi ih 
lal eden bu adamdan şikayetçiyim. 

Suçlu da: 

- liıay müd<l.iu~i, o da benim 
suratıma çanta ile vurdu. Ben de on 
dan davacıyım. diyordu. 

Müddeiumumi iddianamesini hazır 
ladı. Kendilerini Sultanahmet Sulh 

- ...--.cuR:in•&C Yel uı. ı..7U'i 

lu Mehmet orada şunları söyledi: 

- Bay hakim, bu Bayan benim kı 
zım yerindedir. Ben yaşlı bir adamım 
şeytana uydum. Bir halt ettim. Bü
yük olmama rağmen kendisinden af 
dileyorum. Beni affetsinler, bir daha 
böyle münasebetsizlik yapmam. 

Davacı Hacer bu af dileğini kabul 
etti. Hakim de davanın sukutuna ka
rar verdL 

Tramvayda Bir Genç 
K1Zı Rahatsız Etmiı 

TAN 13 - 6 - 938 

Tayyare Piyangosunun 
1 

Kadın Köıeıl 
Dünkü Keıiclelincle 

Kazanan Numaralar 
Türk Hava Kurumu piyangosu -

nun 25 inci keşide 2 inci çekilişinde 
kazanan numaraların tam listesini 
tasnif edilmiş olarak veriyoruz. 

l3u defa büyük ikramiye kazanan
lar arasında İzmirde kasap Ali ve bak 
kal Şevki ile Edirnede rasathane me 
muru Mustafa ile yine Edirnede ka
sap Kamil ve Maltepe atış okulu be
şinci bölükte teğmen lbrahim var -
dır. 

12 bin liralık ikramiyeyi kazanan
lar: Sarıkamış topçu alayında ge -
dikli erbaş Süleyman, Beyoğlu foto 
spor mağazasında Andre, Beşiktaş 

çatal bıçak fabrikasında müdür mu
avini Jak, Divrik onuncu kısım 
hat boyu merkezinde ustabaşı lhsan. 

45 bin lira kazanan No. 

32255 
15 bin lira kazanan No. 

29656 

12 bin lira ~ No. 

21249 
10 bin lira lıazanan No.lar 

15654 31926 
3 bin lira kazanan No.lar 

4516 1134 
Bin lira luuanan No.lar 

22561 34689 35424 31611 
500 lira kazanan N o.lar 

310 355 443 506 1362 1971 
2069 3519 4872 5103 5249 5444 
5697 6889 7511 8298 9063 10213 

10219 10947 12597 13586 13996 14727 
14857 15616 16085 16925 17262 18447 
18937 20061 20247 21142 21522 21532 
21993 22285 22533 24273 26620 25575 
25778 25883 26847 27330 27357 28095 
28580 28582 28773 28872 28968 29113 
29410 30318 30447 31566 33199 34690 
35723 35844 36035 36256 37052 37230 
37765 38131 38642 39658 

200 lira kazanan No.lar 
820 1018 2672 2753 3492 4320 

4487 4670 4783 4894 5596 6269 
6488 6731 9126 9675 9903 10556 

11202 11846 12874 13059 13749 14178 
~..U.&..I .&.960v• ---- ,_ __ _ 

17964 20231 20629 21972 22126 22969 
23003 23172 23252 23961 24234 24235 
26715 26948 27904 28249 28612 29292 
29743 29989 30255 31829 33561 34093 
34510 35009 37316 37492 37920 

100 lira kazanan No.lar 
652 1452 1499 1650 1796 1980 

2581 2631 4215 4294 4702 5463 
5745 5871 5916 6455 6627 6677 
6932 6960 6978 7047 7371 7578 
7775 8010 8463 8592 9621 9845 

Yazlık Bir 
Elblse 

Y cu: ilerleJilrçe, yıkayıp llİ• 

yilecelı elbuelerin kıymeti de 
artar. Ba elbueler hem zarif, 
hem de ıelaircle, köyde, plajJa 

~yilmeai mümkün olan elbi
aelerdir. Ba elbise ketenJen, 
paplinJen, yıkanması müm
kün her kumaftan yapılabilir. 
Modelde gördüğünüz nümune, 
ICITl ketenden yapılmıfhr. Göi· 
•Ündeki çizgiler ajur, kolları 
büzmeliJir. Ceplntle Je ayni 
ajurlar varılır. VzerinJe koyu 
mavi cam düfmeler elbiseyi 

1 I 

~ 
.\ 

-

l!lltanbol Radyo911 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12,30 Pllkla Tilrk musildsl 
Havadis 13,05 PJAkla Türk musikisi 
Muhtelif p13k neşriyatı H SON. 

1 

AKŞAM NEŞRiYAT!: 
Saat 18,30 PJAkla dans musikisi 19,15 

cuklara masal Bayan Nine 19,55 BOrt' 
berlerl 20 Grenviç rasathanesinden n 
saat ayarı. 20.02 RUat ve arkadaşları 
tından Türk musikisi ve halk şar 

20,45 Hava raporu 20.48 Ömer Rıza 

1 

dan arapça söylev 21 Fasıl saz lıeyeti: 
rahim ve arkadaşları tarafından 21,45 

1 kestra 22,15 Ajans haberleri 22.30 P 
ııololar, opera ve operet parçaları. 22.50 

1 

haberler ve ertesi günün programı 23 

Ankara Radyosu l ÔGLE NEŞRiYAT!: 
1 

Saat 12,30 Karışık plAk neşrlyatı 1 
PJAk: Türk musikisi ve halk şarkıları l 
Dahlli ve harici haberler. 

1 AKŞAM NEŞRiYAT!: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sa~18~0Karı~kpakn~~atılSJO 

glllıc;e ders (Azime ipek) 19.15 Türk 

daha zarif gö•terir. 

Yeni Tütün ve Tütün 

lnhisan LCiyihası 
(Başı Z ncide) 

kanun hükümleri de tatbikattaki tec 
rübelerde edinilen kanaate böre kü
çük bazı tedbirlerle layihaya ilave 
edildi. 

Yaprak tütünlerin iıleme tarzı 
Tütünlerin en iyi şekilde hazırlan 

ması için mütehassıs bir heyete imal 
tipi tesbit ettirmek. 

Ceza İfleri 
Heyeti mahsusalar kaldırılıp kaza 

işi tabii mercii olan mahkemeye ve
rilmiştir. 

İnhisarın işletilmesi bakımından 
çiftçi lehine yapılan yenilikler de şun 
lardır 

1 - Mahsulün afetler sebebile za
rara uğraması halinde resen tekrar 
tahmin yapıp mukayyet zimmetlerin 
düzeltilmesi, 

2 - Satılmıyan tütünler için am
bar kirası alınmaması, 

3 - Kaçağa sarfedilmiş sayılmayı 

( B A Ş M A K A L E D E N M A B A T) 

Maz~İç.indeİşliyen 
Bir Adliye 
Mekanizması 

[Başı 1 incide] 

böyle bir tasfiyeye mutlaka ihtiya~ 
vardır. Bunu akla uygun bir şekil
de yaparsak belki de nazariyeler
den fedakarlık ederiz. Fakat muka-
bilinde cemiyetin canlı ve hakiki 
düzenini kurtarırız. Vatandaşlara 

da sıcak bir kanun saygısı ve em
niyet duygusu aşılarız. Binlerce 
yeni suçun önüne geçeriz. 

On beşinci yıl vesilesile düşünülen 
umumi af ve tasfiye meselesini, biz
ce, mahkumlara ve mahpuslara acı
mak ve atıfet göstermek bakımından 
karşılamgk hatadır. Esas düşünce 

doğru ve faydalıdır. Fakat inkılap 
~çülerile yeni bir varlık kurmak, bu
nun için ele eskiyi silmek ve tasfiye 
etmek hedefile hareket edilmelidir. 

Adliye ve hapishane sistemimizin 
icap ettirecek hallerde çiftçi hakkın .. .. . .. • 
d t k

'b t 
1 

d 
1 

b" bugunku halıne gore, tutulması lazım 
a a ı a yapı ma an evve en u- 1 'k 1 · , 
"k ··ık· f. • • • • 1 .ğ. lt ge en radı a yol nedır. Buna dair 

yu mu ıye 11mırının reıs ı ı a ın- d" .. 1 . . . d. v • 

~iit.raf~ ,_ .. ı.a ._..,,.,. _..a_ uşunce erımızı ıger bır yazıda an-

4 .:_Müddeti içinde tütünü ambara Ahmef Emin YALMAN 
getirmiyen çiftçilerin vaziyetlerinde 
ıztırar bulunup bulunmadığının tak
diri hususund~ hakime salahiyet ver 

mek, 
5 - Hususi tütün ambarlarında çif 

te anaht-ar usulünün kaldırılması su
retile tijtün tacirini mesuliyeti altın 
da serbest bırakmak, 

6 - A - Muayyen müddet için tü
tün mıntkalarında fenni şartları haiz 
ambarlar tesis etmek, 

B - Ambarlarda tütünün iyi istif 
ve muhafaza edilmesinden dolayı ln 
hisarlar idart!linin tnesuliyeti, 

7 - Tütünün ambarlarda devlet 

Merhum Şeref ihtifali 
Beşiktaş klübünü kuranların başın 

da gelen merhum Şeref için dün Yah 
ya Efendi dergahında bir ihtifal ya
pılmıştır. Merhumu sevenler tarafın 
dan tertip edilen bu ihtifalde bir çok 
eski sporcular tarafından nutuklar 
söylenmiş, Şerefin Türk sporuna ve 
ve Beşiktaş klübüne yaptığı bir çok 
iyilikler yiı.dedilmiştir. 

Kürek Yarıları Yapılamadı 

slkisl ve halk şarkılan (Servet Adnllll 
arkadaşları) 20 Saat ayan ve arapça 
yat 20.15 Türk musiklsl ve hallt pr 
(Halük Recai ve arkadaşlan) 21 ıcaot' 
rans: Spor konuşması (Nlznmettin :Kı 
22 Ajans haberleri 22.15 Yarınki pro 
ve fstiklAl marşı. 
SENFONİLER: 

23 Varşova: Artur TO!ICaninlnln i 

ettiii senfonik plfık musikisi 
HAFiF KONSERLER: 

'1.10 Berlin kısa dalgası: Hafif rtıulİ 
(8.15: Keza 12 Berlin kısa dalgası: <1' 
kestra konseri. 13: Hafif musiki (14JS 

Keza). 13.25 Bükreş: PlAk konseri (141 

Keza). 14.45 Roma kısa dalgas;I Ka~ 
musiki. 15 Bertin kısa dalgası: NefP' 
akşam musikisi (18.30 Alman marşıaı' 
18.45: Neşeli Alman programı 17.15 '1 
ma kısa dalgası. 17.45 Berlln kısa dıı1' 
sı: İş sonu konseri, (18.50: Devamı). ısJ 
Peşte: Asker, bando. 19,35 Hafit rııııJI' 
ki, 20 Peşte: Çigan orkestrası, 20 t1" 
rans, Napoll: Karışık musikisi ve ,,,. 
kılar, 20.30 Varşova: Karışık 1corı"'1 
20,40 Roma, Bari: Plfık musikisi. 21·

1 

1•· Ostrava: Radyo orkestrası. 21.30 ?dl 
no, Torino: Varyete. 21.30 Romen rad1° 
su: Plak. 21.30 Ll'ıypzig: Parlsten 1corıl' 
nakli: (Fransız eserleri). 22 Berlln, ,S
LAypzig: Küçilk musiki parçaları· 

MUlno,' Tôflno: Orkestra ve Jten!~ 
OPERALAR, OPERETLER: 

18.30 Roma kısa dalgası: Lırlk o 
lardan bir perde. 20.25 Viyana: puc:e:I' 
ni'nin "Tosca,. operası. 21 Belgrnt: ov" 
rada verilecek piyesin nakli. 22 Rorıı" 
Bari: "Prenses Liana,, isimli operet f 
yesl. 

ODA MUSİKISt 
12.15 Roma kısa dalgası: Oda tfl~ 

kisi triyosu (13.15 Oda musikisi). ~ı 
Bükreş: Oda musikisi (kuartet 1" 
zart). 

REStTALLER. 
18.30 Berlin kısa dalgası: Schurtı~ 

ın eserlerinden piyano konseri. JY 

Belgrat: Muhtelif ıarkılar. 19.15 sO' 
reş: Romen şarkıları. 19.35 varf"' 

Dün adliyede müddeiumu .1. ıw 
k 

~ v mı ıaaD 
npısı onunde kanlı bir boğu h • _ 

disesi oldu. Hadisem. kaı::-ın.:1 
Cemal oğlu Selim adlı yedi sabıkalı 
bir gençtir. Kendisi müddeiumumi. 
liğe bir dövme suçundan dolayı geti
rilmişti. Sorgusu yapıldıktan sonra 
dışarı çıktı ve bir şahidin üzerine a
tılarak kendisini fena halde dövdü. 
Hadise şudur: 

Dün Selim isminde bir delikanlı 

Aksaray kahveshanesinde oturuyor • 
muş. Karşıdaki bir komşunun çocu -
ğu evin üçüncü katından sokağa düı 
müş, halk toplaamış, Selim de yara
lı çocuğu seyreden meraklı halk hal 
kasına karışmış. Arkadan da Necati 
isminde bir delikanlı gelmi4 ve Se • 
lime: 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi dün bir sarkıntılık davasına 
baktı. Davacı 18 yaşında güzel bir kız 
dı. Suçlu yerinde de Mümin isminde 
bir genç vardı. İddia şu idi: Loreti 
Parmakkapıdan tramvaya binmiş, 
K.öprüye iniyormuş. Mümin kendisi
nı tramvayda rahatsız etmiş, üstüne 
abanmış. Loreti mahkemede şikayeti 
adnlattıktan sonra suçlu Mümin söz al 

ı ve: 

mallarının tabi olduğu primler üze 
rinden sigortası 

8 - Tütünün evvelce on saatlik me 
safeye kadar olan ambarlara nakli 
mecburi iken bu defa bu mesafe 30 ki 

10099 1031110903 11460 11476 12797 
13432 13442 13620 13859 14198 15156 
15388 15539 16207 16232 16274 16477 
16595 16691 16996 17382 19020 19444 
20285 20433 21670 21869 22027 22388 
24202 24951 24955 25175 25192 25382 
25537 25849 26256 26958 27311 27418 
27938 28022 28439 28967 29724 31290 
31388 31500 31786 31933 32006 33257 
33383 33699 33712 34324 34445 34875 
34907 35242 35516 35642 36056 36627 lometre olarak tesbit edildi. 

37128 38432 38762 39385 
50 lira kazanan No.lar ' 19464 19677 19696 19713 19815 19834 

66 174 471 486 513 663 19925 20054 20133 
860 985 1100 1336 1407 1466 20264 20342 20408 20415 20475 20486 

1496 1649 1692 1867 1926 2092 20707 20880 21202 21278 21324 21591 
2290 2435 2454 2605 2615 2706 21595 21618 21700 21807 21818 21901 
2874 2905 3037 3054 3176 3420 22000 22013 22332 22540 22834 22987 
3428 3435 3463 3592 3659 3738 23071 23272 23420 23549 23658 23662 
3810 4144 4275 4481 4516 4591 23765 23775 23994 24088 24113 24193 
4765 4767 4826 4844 4938 5009 24363 24446 24627 24882 24891 25006 
5162 5170 5181 5206 5487 567'1 25095 25270 25521 25534 25717 2572-l 
5721 5914 5952 5980 5989 6245 25905 26000 28026 26503 26594 26821 

Istanbul su sporları ajanlığı tara -
fından tertip edilen ve programı ta
bedilerek klüplere tevzi edilen bu se 
neki kürek yarışlarının birincisi bu
gün Yenikapı sahillerinde yapılması 
icap ediyordu. Fakat geçen hafta yüz 
me yarışları yapılamadığı gibi bu haf 
ta da kürek yarışları yapılmadı. Ya
rışlann tehir edilmesine sebep ola
rak su sporları ajanının Istanbulda 
bulunmaması gösterilmektedir. 

Gül Kupası Atletizm 
Müsabakaları 

Şarkı resitali. 19.45 Be).grat: Halk ~ 
kılan. 21.30 Berlin kısa dalgası: ~ 
man solo. 22.10 Bükreş: İtalyan ~ 
lan (Tost!). 23.35 Prag: Viyolonsel 
lo (Piyano refakatlle. 

DANS MUSIKtSt: 
22.45 Peşte. 23.35 .LAypzlg. 

MUHTELİF: 
19.10 Bari ve Roma kısa datplll: 

rapça musikili procram. 20.37 s.rl 
çe musikili neşriyat. 21.15 Bari: 

Ş. -d~ahy hakim, ben bir hata işledim. 
ım ı uzurunuzd . Ba . a pardon dıyor ve 

yan Loretıden af dileyoru Be . 
f 

m. nı 

a fetsinler. Bir daha böyle b' 
B 

ırşey yap 
marn. uraya kadar çıkışım be . i 
M k~•· b nım -._..n ı:u.ı ir ders oldu. dedi. 

Haıtim davacının yüzüne baktı. Ba 
yan Loreti de: 

- Biraz çekil de ben de bakayım, 
demiş. Bu teklif Selimi sinirlendir - - Madem ki af dileyor. Ben de af-
ıniş: f ediyorum. dedi. 

- Vay sen benim kim olduğumu 
biliyor musun be adam. Bana böyle 
teklif yapılır mı, demiş ve iskemle
yi kaptığı gibi Nccatinin kafasına in-

dirmiş. Polis işe müdahale etmiş ve 
Selimi davacısı ve şahitleri ile bera
ber meşhut suçlar müddeiumumili -
ğine getirmiştir. 

Müddeiumumilikte şahitler bildik 
lerini söylediler. Şahitlerin arasında 
bulunan Ali de bildiğini söyledi.Müd 
deiumumi ddianamesini hazırladık -
tan sonra iki tarafı da dışan çıkar • 
dl. Orada Selim şahit Alinin üstüne 
atılarak burnuna yumruklar indir
di. Alinin burnundan çeşme gibi kan 
lar aktı. Polis kendisini muayene ve 
iptidai müdavatını yaptırdıktan son
ra tekrar suçluyu meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine verdi. Sultanah 

Hakim de davanın sukutuna karar 
verdi. 

HIRSIZLIK: 

Saraç Dükkanından 
Kösele Çalmıı 

Ahmet isminde sabıkalı blr genç 
dün sabah Mercanda bir sauç dük
kanının önünden kösele çnlm:ş, ka
çarken cürmümeşhut halinde yaka
lanmıştır. Sultanahmet sulh üçüncil 
ceza hakimi dün Ahmedi tevkif et

miştir. 

met sulh birinci ceza hakimi duruş -
masını yaptı. Suçlarını sabit gördü. 
Selime bir ay 20 gün hapis cezası ver 
eli ve derhal tevkif etti. 

lstanbul atletizm ajanlığı tarafın
dan gül kupası namı altında tertip musikili neşriyat. 

edilen atletizm müsabakalannın seç-

=~~:. dün Taksim stadında yapıl • ı r BEKLEDIGINIZ 
Federe ve gayrifedere klüplerin 1 Yaz programı doluyor 

iştirak ettiği seçmelerede birinci ve 1 uı 
ikinci gelen atletler gelecek hafta ya ACELE KA YT OLUM 

6299 6302 6441 6600 6747 6804 6972 26992 27032 27197 27324 27475 
6894 7092 7206 7214 7291 7618 27487 27493 27746 27760 27848 27865 
7626 7740 8061 8179 8300 8753 27873 278812794127960 2810~ 28142 
9123 9155 9198 9207 9232 9274 28225 28270 28298 28310 28510 28581 
9422 9545 9565 9578 9877 9900 28710 28898 29004 29088 2!)174 29296 

10168 10193 10236 10337 10365 10458 29300 29443 29444 29476 2948·1 29595 
10468 10503 10706 1080110817 10895 29601 30080 30067 30114 30161 30236 
1081910930 1095810967 11608 11045 30389 30552 30657 30757 31035 31117 
11047 11059 11125 11182 11200 11436 31181 31282 31317 31399 31402 31553 
1144111523 11549 11585 11604 11694 31803 31811 31864 31867 31805 31806 
11977 11932 1208112085 1220& 12429 31984 31990 32056 32149 32676 32689 
12790 12818 12853 13089 13097 13174 32754 32886 32975 33233 33283 33295 
13194 13219 13384 13405 13480 13480 33298 33625 33809 33930 33!M2 34091 
1349213527 13575 135841358513828 3'21134316 34448 34473 34504 34672 
1364113682 13872 1•103 14143 14147 3110t 31382 35882 35716 3574.8 35887 
1425314~6144481'5401457214821 35928 35968 35972 35992 36239 36344 
14628 1476414933 149581501215211 36'27 36429 36483 36653 3668!> 36793 
15625 15675 15715 15732 15740 15933 18843 37014 37258 37441 37494 37438 
15983 16018 16146 16206 16290 18307 37648 37666 37798 37840 3734p/ 37970 
16344 16354 16409 16520 18849 17047 38017 38035 38088 38185 38235 3842~ 
172151727117295173161740317533 38520 38573 38628 38671387703887!) 
17583 17624 17920 18040 18059 18313 39203 39460 39485 39577 39590 39700 
18525 1853118618 18717 18874 18914 39793 39838 39845 39918 39955 39997 

pılacak final müsabakalarına seçil - 16 Temmuz - 20 Ağuıto' 
mişlerdir. Birinci mevki vapurlar .il' 

Sümerspor Yıldızsporu Ege, Y.unanistan,. Arnavutl ,t 
Dalmaçıya, Bulgarıstan, R'?fl 

yendi hil ve şehirlerini gezerel<-

Samatya spor alanında Sümerspor Ay Rıh p AN l fi 
A ve B takımları, gayrifedereler şam U 
piyonu Yıldızsporun A ve B takımla
rile karşılaşmış ve Sümersporun her 
iki takımı Yıldızspora 3 - 1 galip gel
miştir. 

VEFAT 
Trabzon eşrafından Nemlizade 

ailesinden Bay Zihni Nemlioğlu müp 

tela olduğu hastalıktan kurtulamıya 

rak dünkü pazar günü vefat etmiş

tir. Bugün ikindi vakti namazı Ye
nicamide kılındıktan sonra Edirne -
kapı şehitliğine defnedilecektir. 
Cenabı haktan merhuma rahmet 

ft kederli ailesine sabır dileriz. 

En güzel merkezleri oları 

BERLIN; VIY AN .. , 
PEŞTE, PRAG, MOl~ıl 

KOLONYA, BOKRt5d' 
En Birinci sınıf otellerltı 

TAM 35 GUtl 
Rahat ve eğlenceli bir seY 

290 Lira. 
Müracaat 

NA TTA 
Galatasaray, Tel 44914 
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TAN 
Gündelik Gazete 

ıeyde temiz, dUrUat. aamlmf cılmak, 
·.ıaıı 'ap.11>11J •ap.ıaqıtH :uapaıı u•,NVJ. 
karlin gazeteıl olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tinnek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara ıo kuruşluk pul ilavesi lAzımdır. 

TAN 

Belediye bahçeleri durup dururken halkımızın, bil· 

hassa ev İ§lerinden yorgun argın çıkan kadınların 

deniz kenarlarında, mezarhk içlerinde, bostan kuyu· 

ları baıında oturup dinlenmelerini tuhaf bulmıyahm. 

Çünkü belediye bahçelerinde rahattan ziyade lükse 

ehemmiyet verilmiştir. O halde: 

a a a 

Umumi 

5 

M•Z:241W1 
Şak, Şak, Şak ~ '1. '· 3& 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bir ilim muhitinde bir hatip kür

süde konuş~or: 

ç~:~::~;:::ELK::) Bahçelerimizi Nümune parklarnnızdan Adana belediye bahçesi 

- Galile, dünyanın güne~in etra
fında döndüğünü iddia ettiği zaman 
bütün rahipler, din Alimleri isyan et
tiler. Galile'yc engizisyon işkencesi 

yaptılar. Asırlardanberi büfün insan
lık, Galile'ye ilmi bir hakikat na
mına yapılan bu işkencelerm dava
cısıdır. Halbuki ne yanlış.. Dünya 
güneşin etrafında dönmez. Giineş ve 
bütün yıldızlar dünyanın etrafında 
dönerler. Kopering'in, Galile·nin ya
nıldığını isbat için yirminci asra e
rişmemiz icap etti: 

Rahlelerin üzerine sıralanan irili. 
ufaklı, beyaz, sivri, siyah tot> sakallı 
alimler birden el çırpıyorlar: Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

On beş sene evvel Ankarada küçilk 
bir evin iki odasına sığınan Çocuk 
Esirgeme Kurumu, şimdi içinde bu
lunduğu çocuk sarayı, civarındaki a
Partunanları, çocuk bakımevleri, ço
cuk bahçeleri ve sairesile modern bir 
nıüessese haline gelmiştir. 

O vakit senelik varidatı birkaç bin 
lira içinde olan Kurumun 1938 - 1939 
biidcesinde varidatın 367 hin liraya 
çıktığını görüyoruz. Bu müessesenin 
bu hale gelmesinde Kırklareli mebu
su Dr. Fuadin şahsi gayret ve him
metini, fedakirane çalışmasını takdir 
ile anmak bir vazifedir. 

* 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Anka 

rada '\'e memleketin muhtelif kısım
larında bulunan müesseseleri şular
dır: 

3 Anakucağı, 10 gündüz bakımevi, 
10 sütdamlası, 26 muayenehane, 1 do
ğumevi, l bakımevi, 36 aşhane, 15 şef 
kat yurdu, 3 yetimlerevi, 33 çocuk 
bahçesi, 2 çocuk bakım müzesi, 4 o
kuma odası, 1 çocuk bakıcılık mek
tebi, 1 ana mektebi. 

* Bu müesseselerce 937 yılı içinde ya 
P•lan yardımlar da şunlardır: 

45,ooo ~ocuğa süt, 137 bin çocuğa 
YİYecek 34 bin çocuiYa i!'İvecek, 404 
~ ~ • • -ı1vil a.r-a'ia. X..o,. u..o .u...a.ui:I 

:·en!! ve tedn.i ~dilm.i~ .6000 çocu
gun dişleri muayene ve tedavi edil
miş. 

Bunlar muvakkat yardımlardır. E
saslı ~·ardını olmak üzere, anakucağı
na 77, kreşe 75 çocuk alınmıştır. 

Yani inceden inceye araştırırsak şu 
nu görüyoruz ki, Çocuklan Esirgeme 
kurumu, memleketin çocuk davası
ııın anahatJarına hala girememiş, ha
il ufak tefek yardımlarla iktifaya 
mecbur kalmıştır. 

Memleketin çocuk davası bu yar
dıtnları insanın gözü önünde küçülte
cek kadar büyük ve mühimdir. Daha 
~ocuğu ana karnında iken alarak mek 
tebe yerleştirinceye kadar korumak 
Ve kurtarmak yalnız Çocukları Esir
geme Kurumunun tek başına başa
rabileceği oir dava değildir. 

Biz nüfus azlığından şikayet ediyo
ruz. Fakat hala nüfus meselesinin e
sasını teşkil eden çocuk davasına dev
letçe elkoymuş değilizdir. 

Gebe iken sıhhate uymıyan şartlar i . 
çınde çocuğunu ve hatta hayatını 

kaybeden kaç ana vardır?. 
Doğduktan sonra çocuğuna sıhhl 

Şartlar içinde bakmasını bilen anala
ttrı adedini biliyor muyuz?. 

,. Doğan çocuğu yaşatmak için aldı
gırnız tedbirler nedir?. 

Çocuk davasını cılız bir müessese
tılıı sırtına yüklemek, sonra da bu 
llleseleye halledilmiş nazarile kena
"- . ] geçıp rahat etmek, bu davayı an-
"llıaınak demektir. 

tliıce çocuk meselesi, niüus dava
lll1 ızın ana temelidir. Bu meseleyi dev
et ı· e ıne s larak seferber bir halde bu-
tı.unıa meşgul olmalıdır. Çocukları E
Sıtg 

erne Kurumu valnız devlet elinin 
Yetişeın d' V• h ·ı d 
L. e ıgı sa a ar a ona yardımcı 
oır m .. 

uessese gibi çalışmalıdır. 
llava bu suretle konup hal çaresi 

::arı~adıkça ne çocuk meselesini, ne 
Jc·· nufus meselesini halletmek müm

un olac.ıktır ......... . 
.\lAŞEHtRDE : -------
liiilcGmet Konağı Yapıhyor 
r A.aıaşehir, (TAN) - İsta5ıyon civa
t1da, resmi daireleri ve adliyeyi c:a
~; altında toplıyacak olan büyük bir 
,_ körnet konağı yapılmaktadır. İn-

at Yakında bitecektir. 

Demokratlaştırmalıyız ! - Şak, şak, şak ..• 
Kenarda. bucakta, saçını, sakalını 

ilim kitaplan, laboratuvarlar arasın
da geçirmiş, sözünü, sazını bilmez 

T ürkiyenin her tarafında 
belediye bahçeleri var

dır. lstanbuldakileri, ve mem
leketin birçok şehirlerindeki 

bahçeleri hep gördüm. Bu 
görüden sonra Türkiyedeki u
mumi bahçelerin karakterleri
ni şöylece tesbit ediyorum: 

1 - Bahçe her şeyden önce bir 
süs yeridir. 2 - Bahçe her şeyden 
önce çiçek ve renk koleksiyonu
dur. 3 - Bahçe ancak masrafla ve 
zorla yaşatılan bir yerdir. 4 - Balı 

çe yalnız seyredilecek, uzaktan ba
kılacak bir yerdir. 

Bütün bu karakter umumi bah
çelerin, halk bahçelerinin değil, 

zene'in hıihrelerinin sarav ve sal
tanat bahçelerinin karakterleridir. 
Demokrat bahçelerin karakterleri 
bunlar değildir. Bütün bu lüks ve 
kibarlık alametlerini Faris bahçe
lerinde bulursunuz, fakat Londra 
bahçelerinde bulacağınız karakter
ler bunlar değildir. Fransız bahçe
si. aristokratlar bahçesidir, İngiliz 
bahçesi demokrat bir bahçedir. 
Tuillerie bahçesi aristokrat bir 
1.-1----~~ .... Ul'l"ll"..J T't --1- -1---1---L !..!-

bahçedir. 

Ş ;.,..,ni Jr:'l._:ı .. vP ~c:il 'h~'h,.e an
layışına karşı müsavatçı 

halk bahçesinin karakterlerini top
lıyalım: e 

1 - Halk bahçesi, zengin ve mü
reffeh insanların boş zamanların
da sevrer'lece~i bir tablo de~il . vok
sul; çalışkan ve yorgun insanların 

dinleneceği bir yerdir. 
2 - Halk bahçesi oturmak, ha

va almak. uzanmak ve yaşamak i
çin bir yerdir. 

3 - Halk bahçesi yalnız ve bi
rinci derecede bir çiçek bahçesi de
ğil, gölgeli ağaçlar, yaprak dökmi-

Ji YAZAN: 1 
ı İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1 

ı 1 

yen çalılar, üzerinde uzanılan ça
yırlar bahçesidir. 

4 - Halk bahçesi kukla, açık ha
va tiyatrosu, tenis, futbol bahçesi
dir. 

Bu şartları belediye bahçeleri-
mizde bulmak mümkün değildir. 

Çünkü belediye bahçelerini bilfiil 
kuranlar eski saray bahçıvanları ve 
bahçe örneği olarak saray bahçele
rini örnek almış olanlardır. Kültü
rümüzü, ahlakımızı, hukukumuzu, 
terbiyemizi demokratlaştırdığımız 
halde sosyal hayatımızın bir soy 
kapları demek olan bahçelerimizi 
henüz demokratlaştırmış değiliz. 

Çünkü "~ahçe,, ve "Demokrasi,, 
mefhumlarını henüz birleştirme

dik. 
Belediye bahçeleri durup durur

ken halkımızın, bilhassa ev işle

rinden yorgun argın çıkan kadın .. 
J.Qj.. u.J \..&tıııL. l\..t:::u.d.ı 1cı1 .u1"10., ı.ıu:zarnıt: 

içlerinde, bostan kuyuları başında 
oturup dinlenmelerini tuhaf bulmı
yalım. Çünkü belc::diye bahçelerin
de, dar yollar. kızgın kanapeler, 
güzellik eserlerinden ziyade hüner 
ve marifet işi olan çicek göbekle
rinde bulamadıkları hürriyet ve 
neşeyi o tozlu, topraklı yerlerde 
bulmaktadırlar. 

B ahçelerimizi cıemokratıaştıra
lım. Bunun için: 

1 - Bahçelerde halkı ayakta 
bırakmıyacak kadar çok kanape 
ve sandalye bulundurmak, 

2 - Halkın oturması ve İngiliz 
bahçelerinde olduğu gibi uzanma-

sı için çayırlar yapmalı, 
3 - Çiçek kültürünü ikinci pla· 

na bırakıp ağaç ve yaprak dökmez 
çalılarla güzellikler icat etmeli. 

4 - Çocuklar için kum ve su 
havuzlan yapmalı, 

5 - Gençler için tenis ve futbol 
alanlan kurmalı, 

6 - Herkes için kukla ve açık 
hava tiyatrosu çalıştırmalı, 

7 - Müzik konserleri vermeli, 
8 - Güneş saati, dürbün, radyo, 

bulundurmalı, 

9 - Tavşan, sincap, ceylan .. gi
bi hayvanlar bulundurmalı. 

Sözün kısası belediye bahçeleri 
halkın hürriyeti, sağlığı, neşe ve sa 
adeti için işe yarar bir çevre olma
lıdır. Biz vaktile laleler, karanfil
ler ve ı;rüller kat etmiş ve icatla
rımıza Türk adları vermiş bir mil-

letin çocuklarıyız. "Türk gibi kuv
vetıı., nasıl för darbımesel ise 
"Türk bahçesi,, klişesi de onun ka
dar şöhret bulmuş bir sözdür. Na
sıl oluyor da şimdiye kadar bahçe 
mimarlanmız estetlerimiz ve es-

tetikçilerimiz modern bir bahçe 
şuurunu kuramamışlardır? Şaşıla

cak şey. Bütün belediye neşriya. 
tında tatbik edileni edilmiyenlerile 
birlikte bir çok "nizamat ve tali
mat,, örnekleri bulursunuz da tek 

~RSUSTA: 
Ovanın Sulanması 

işi ilerliyor 
Tarsus (TAN) - Tarsus ovasinın 

rMüzelerdeki 
~-- -~~-

_!aheserle..J 
(19) 

bahçe şuuruna rastlıyamazsınız!. bir alim yerinde sabırsızlanıyor: 
Üniversiteye, Güzel Sanatler A- _ Amma, efendim, dünyamın gü-

kademisine, Ressam ve mimarlara, neş etrafında döndüğü isbat edilmiş 
şehircilere, belediyecilere, estetlere, bir hakikattir. Bunu tekzip edecek 
estetikçilere, modem Türkiyeyi mo delilleriniz. 
dem Türk bahçelerile daha çok gü- Daha sözünü bitirmeden biitiln sı-
zelleştirmek isteğinde olan bütün ralardan, sesler yükseliyor: 
yurttaşlara düşen yeni bir vazife _İlimde mutlak ve kati bir haki
mevzuu: Bahçelerimizi güzelleştir- . kat yoktur. Dün öyle idi, bugiin böy-
m~. ld" 

Bu siy bir Rönesans olacaktır. e ır.A d ı·ı - roma, e ı ..• 
Eğer bu işi başarırsak başka mil- _ Susturun şu bunağı.:: 
letlere örnek bile oluruz. Makale- Hatip sözüne devam ediyor: 
mi bitirmeden önce müteşebbisle- _ Kürrciarz üzerinde ilk insan be-
re vereceğim bir öğüt daha var. yaz ırkla başlamıştır. Adem babamı?: 
Selvi, tefne, çınar, birinci derece- beyaz derili, ve ari ırkına mensuptur. 
de Türk ağaçlarıdır. Unutmayınız Siyahiler, sarılar, kırmızı derililer 
ki Türk yurduna güzellik vermek insan değildir. Bunlarda hareket ve 
imtiyazı yalnız çamların değildir. hayatiyet tıpkı, nebatlarda. hayvan
Selviyi ele alalım: 20 - 30 tanesini larda. mevcut olan hareket ve ha
bir araya getirdiğiniz zaman me- yattır. Bunların, canı, ŞUUt'll yoktur. 
zarlığı andırır, doğrudur. Sıraların üzerinden kopan bir al· 

Fakat onu bir fıstık çınarının 
kış tufanı, son sıhhi kanunlara uygun 

yanına korsanız, dünyanın en gü- olsun diye baştanbaşa cam duvarlar
zel mısraı olur. Tefneyi ele alalım. 

la yapılmış bu üniversitenin camla
Onu bostan kenarlarında biçimsiz 

rmı şıngırdatıyor. ve dağınık dallarile etrafını çirkin-
leştirmiye mahkOm sanmayın. Çün - Şak, şak, şak ... 
kü tefne makas terbiyesine en çok Köşede. bucakta, başı kopmuş gt. 
elverişli olan en dekoratif bir a- hi göğsüne düşen, dili çürümüş bir 
ğaçtır: Küre, mikap, menşur, üstü- cüe gibi damağına yapışan, dimağ 

h d d . B" hücreleri hicabından biribiri içine vane, e ram. ıvar, mer ıven... u-
tün bu şekilleri alır ve bahçede giren alim, karşısında, cüssesi bir 
koyu neftiden ibaret canlı bir mi- Herkül gibi büyüyen, ışık ve ateş sa
mari kurabilir. çan gözle.rinde hakikatler parbyaıı 

Çinara geçelim: Onunla da dün- Galile'nin hayalini görüyol': 
yanın en güzel dam ve saçaklarını · .._ İlim namına yalan söylüyorlat'. 
yapabilirsiniz. Sen ne mesut adamsın Galile. İlim na 

Benim kafamda yaşıyan modern tnına işkenceler çektin, yine hak bil
bahçe estetiğinin ana çizgileri işte dlğin bir hakikati haykıra haykıra 
bunlardır. kızgın demirlere kollannı uzattın. 

SAFRANBOLUDA : 

"Ulus .. Kaza 

Olmak istiyor 
Safranbolu, (TAN) - Buradan 75 

kilometre uzakta bulunan 19252 nu -
fuslu ve 76 köylü Ulus nahiyesi hal
kı, yurtlarının kaza haline getirilme 
sini rica etmişlerdir. Hükumet, bu di 
leği tetkik eylemektedir. 

Yeni Bir Yol ve Set 

Biz ölemiyoruz, haykıramıyoruz, biz 
Galile olamıyoruz, hala dünya yn

varlaktır, hala dünya güneşin etra
fında dönüyor amma, senin karşın
da iliın cübbesine sarılı bu herzev,._ 
killer ıüneşin dünya etrafında dön
düğü herzesini alkışlıyorlar. Ey Ga
lile imdadımıza yetiş .• 

Yirminci asırda, ilmin beşiğini sııl
lıyan, ilim namına heykeller diken 
insanhğın, ilmin son manzarası. 

Bu da Bir Fikir 

sulanması faaliyeti devam ediyor. 

Bu işte 4 binden fazla amele çalış -

maktadır. Berdan çayının suları için 

yapılan kanal ve barajların iki yıl 

sonra biteceği tahmin edilmektedir. 

Bu sayede sulanacak Tarsus ovasının 
Safranbolu (TAN) - Ulus nahi- , H i.irriyetin faydası - Yer yii-

1 
şimdi verdiği 2,5 milyon kilo pa -

yesi müdürü Abdurrahman Dünda- zünde kendini mesut sayan 1 
muk yerine 6 milyon kilo vereceği, insanların hiçbiri hür deg-i.ldir. ' 

rin gayretile köylüler, nahiyeyi u-
hububat istihsalatırun bir milyon ki Hürriyeti istiyen yalnız genç-

mumi şöseye bağlıyan ve bütün vesa-
loyu bulacağı, portakalcılık ve sebze Zer, veyahut hayata karşı mii-

.. 
ciliğin de ilcrliyeceği hesap olun -

- maktadır. 

itin geçmesine müsait olan güzel bir dafaa siperlerini kurmuş olan-
yol yapmışlardır. Sık sık t3~ıp za - : ·Zardır. YC!§lılar ve ihtiyarlar bi

Resimlerini gördüğünüz iki cüz mabfazasile rahle 16 ıncı ve 18 inci 
asırlara ait Türk oymacılık ve kakmacılık sanatinin birer şaheser örnek
leridir. Bunların üçü de Türk ve İslam eserleri Müzesinindir. Şimrli Dol
mabahçe sarayında açılan Tarih Sergisinde itinalı bir köşede teşhir edili
yorlar. Rahlelerin arkasındaki on altıncı asır Türk işlemeciliğinin yüksek
liğini temsil eden bir yorgan yüzüdür. Bu dört eser de aer~ide bilhassa 
ecnebilerin nazan dikkatlerini çekmektedir. 

DEVELiDE: 

Bir Kadın Kocasını 

Öldürdü 
Develi (TAN) - Saimbeyli - De

veli hududu üzerindeki bir köyde 
Lutfullah adında ihtiyar bir adam 
öldürülmüştür. Karısı Zülfiyenin, 
Hanefi isminde birini sevdiği, ka
yın biraderi !sanın da bu aşka yar -
dım ettiği anlaşılmış, üçü de bu ci
nayetle zan altına alınıp tutulmuş

tur. 
-0--

AYANCIKTA: 

Sinema Açıldı 
Ayancık (TAN) - Karadeniz sahi

lindeki kazaların hemen hemen en 
moderni olan kasabamızın bir nok
nnı daha tamamlanmıştır. Temsil • 

rar yapan çayın taşmasına mani ol

mak için de ayni şekilde bir set ya-

pılmıştır. 

RIZEDE: 

Bir Telgrafçı 

lirler ki başkalarile beraber ol
,, mıyan nesnenin kıymeti yok
tur. Kalp bile daima başkası i
çin çarpar. Gençler bile hürri-

ı . d yet ısteme en evvel düşünme-

ğe mecburdurlar. Mes'ut olnialc 
hür olmaktan iyidir. Mes'ut o!

' mak için de herkese karşı, her
i kesi memnun etmek, birkaç ki-

Parçalandr , şiyi sevmek, sevilenler tarafın- , 
l dan aranmak lazımdır. 

. Rize (TAN) .-v.Bozukkale mevki- ı Reinhart i 

ınde telgraf dıregıne çıkan hat ça - H tt t k' a·z k 'k' 

ı 
aya a a ıp e ı ece ı ı 

vuşlarından Cafer Çelik, ayağındaki gaye vardır: Evvela istedi- r 

mahmuzların çözülmesi yüı:unden di i ğini elde etmek, sonra elde ct
rekten düşmüş ve yanı başındaki u- tiğinden istifade etmek. Cok 1 

1 

çuruma yuvarlanmıştır. HRStaneye 

kaldınlan Cafer ölmüştür. 

kimseler birinciyi yaparlar. fa- 1 
kat ikinciyi ihmal ederler. ı 

Loung Smitt : 
ler ve konserler vererek halkın ruhi Tecrübe bir insanın başın-tan : 
ve ~e~~ ihtiyaçl.arını tem~n ~de~ Hal- ı geçen şey değildir, ın~anın. ~ 
kevı ıçın 1850 lıraya seslı bır smema 1 , bCl§ına geleni idare tarzıdır. 
makinesi alınmıştır. ! j H k l ı u s ey 

1 

Halk, sinemaya sevinçle gelip bü- IJ'·~--!!ı!!!!iiiiiiiôii!ö!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiii.._~--.... -...Jı 
yük bir alaka göstermektedir. 
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Dün lzmirde . Yapılan Tekirdağlı-
Kara Ali Müsabakası Berabere Bitti 

' Kanadada On 
tario hükume -
tenin Kelender 
şehrinde bir 
köşkte yaşamak 

ta olan Kanada 
Dün Beşiktaş sahasında Beşiktaşlı

ların en yıldırıcı oyunlarından birine 
tesadüf eden Güneşliler tepelerini 
ve vücutlerini o badireden kazasız 
kurtardıklarına dua etsinler. Bazda
n, ikinci devrenin sekizinci dakikası-

na kadar 3 - O mağllıp iken maçın so
nunda 3 - 3 berabere kalan Beşiktaş
lılara; geçmiş olsun! diyorlar. Biz ak
sini söyliyeceğiz. Dünkü hengameden 
canlarını salimen kurtaran Güneşlile 
re büyük geçmiş olsun! .. 

Doğrusu o maç gibisi ender görü
len çarpı~malardan biri idi. Yıldırıcı 
sistemle rakiplerini ekseriya hakem
lerle beraber sindiren beyaz siyahlı
lar dün Güneşlileri adamakıllı sigaya 

çektiler. Eğer bir kısım Güneşliler sü 
ratleri sayesinde bıçkılardan kurtula 
masaydılar, sahadan çıkan takımın ya 
nsı futbole veda edecek halde düş
müş olurdu. 

Dün hakem de beyaz siyahın yıl
dırmaca sistemine kar§! aciz kaldı. 
~e yapsın, fauller o kadar biribiri pe 
şınden devam ediyordu ki, tabii ve 
doğru oyun faul haline gelmi§ti. 

. Bir şeyi daha itiraf etmeliyiz ki, Be 
şiktaş oyuncularının birkaçı yine in
saflı imiş, futbolün zevkini behema
hal tekme ve çelme ile çıkaran birkaç 

seyircinin dışarıdan avaz avaz devam 
eden; kır! daha çullan! çiğne! gibi tav 
siyelerine tamamile riayet etmediler 
de Güneşin Melihi ve tehlikeli addo
lunan birkaç elemanı ağızları, burun 

Beşiktaş !orvetleri Gilneş kalecisine 
şarj yapıyorlar 

lan yerinde olarak o sahadan kurtu
labildiler. Dünkü maçı seyrettikten 
sonra uzun uzun düşündük. Bu halin 
ö~üne g~ecek bir tek çare kaldığına 
hükmettik. Qo da, esasen vakti geçmiş 
olan şu şild maçlarından vazgeçip fut 
bolcülerin ayaklannı ve başlannı kur 
tarmaktır. 

Maçın tal•ilatı : 

1 
beşizleri geçen

lerde yıldönümlerini kutlamışlardır. 
Daima doktorların kontroliı altındq 

büyüyen beşizler, yıldönüm1eri mü
nasebetiyle ilk dcla olarak '> gün don 
durma yemişlerdir. Dondurmayı, be
şizlere hususi surette Kanadf.nın en 
iyi tatlıcılarından biri yapmı~tır. 

* E,ekleri gençleftiren cerrah 

Beşiktaş • Giineş maçından başka bir intiba 

Amerika Bir
leşik hükume
tinde çütlik sa
hipleri, Vaşing
ton parlamen -
tosuna verdik -
leri bir muhtı -

Beşinci dakikaya kadar müsabaka 
antrenöman maçının bir parça daha 
sıkısı şeklinde devam etti. Güneşliler 

Beşiktaşın Hışımlı oynamadığını gö
rünce yavaş yavaş cesaretlendiler. 
Hücumlarına biraz daha gayret ilave 
ederek akınlara başladılar. 

Günefin ilk golü : 

Dokuzuncu dakikada ortadan hü
cuma kalkan Güneşliler, kale hizala 
rında Beşik.taşın müdnfaa kesafetini 
dağıtmak üzere sağ muavinleri Yusu 
fa doğru geri bir pas verdiler. Yusuf 
kaleye doğru sağ iç oluğundan dol
durdu. Melih iki Beşiktaşlı arasın

dan sıyrılarak çekti ve köşeden topu 
soktu. 

biyesini kullanmaya başladılar. Esa
sen o dakikadan itibaren maçın mu
kadderatı taayyün etmişti. Güneşli

ler ya yenilecekler yahut yenilme
mekte ısrar ederlerse, bacak1arını sa
hada rehin bırakmaya mecbur kala
caklardı. 

Beşiktafın ilk golü : 

Onuncu dakikada Güneşli Faruk 
on sekiz çizgisi açığında henbol yap
tı. Hakkı sağa doğru pas vererek 
Güneş kalesi önüne topu havadan ak 
tardı. Top havadan inerken tekrar ye 
tişip kale ağzında kaptı ve sıkı vu
ruşla içeri attı. Taraftarlarının müt
hiş tezahüratı arasında iyice coşan 
Beşiktaşlılar Gµneş takımını, bir mer 
kez muavini Rıza hariç, baştan sonu
na kadar yıldırdılar. 

Be,ikta!ftn ikinci golü : 

rada, cerrah Dr. Hanri VelvU'in eşek 
leri gençleştirmemesini istemi~lerdir. 
Doktor ameliyatla gençleştirdiği e
şeklerin ömürlerini uzatıyormuş. 
Bundan da, eşek tüccarlan rok zarar 
ediyorlarmış. Eşeklerin ge~çleştiril
memesi için yapılan müracaatın se -
bebi budur. 

* 
Bonapartın kemikleri 

naklediliyor 

1940 yılında, 
'Napolyon Bo -

napartın met , 

fun bulunduğu 

Sn. Elen ada

sından kemik -

leri alınarak Pa 
İlk golü bu suretle yapan Güneşli

lerin gol olduktan sonraki halleri gö 
rülecek ~ylerdendi. Rakiplerini kız
dırdıkları takdird~ y,ıJdırmnca oyu -
nun pnşlanna neler açabileceğini ba Otuzuncu dakikada Beşiktaşlı Na
cakbnnın çeteleye döneceğini tecrü -..r.unm--yn.n.~~~···~t "

1 
j - ·b .. b l"k 

be ile bildiklerinden sanki kusur iş- yıyı yapan eşı aş ı ar era er ı • 
lemiş gibi başlarını bükmüşler, malı- hatta galibiyet ihtimali belirdiğini gö 

zun mahzun Hakkının gözlerine ba- rünce yıldıran hücumlaına bir misli 

kıp dolaşıyorlardı. Güneşlilerin o hal daha bindirdiler. 

rise getirilecektir. Bu münasebetle va 
pılacak merasim ve şenlikler i~in 
Fransızlar daha şimdiden hazır!ık 
- - , _____ o -
de Napoleonun oğlu Orletonun ke -
miklerini Viyanadan aldırarak Fran
saya iade edeceği haber veriliyor. 

* 
lerine acıdılar mi, nedir futbol oyu- Befiktaşın üçüncü golü : 
nunu bırakıp bindirmeceye başlama-

Dünyada nekaclar inaan var? 

dılar. 

Güneş muhacimleri de yavaş yavaş 
J tabii hallerini aldılar. Gol atmanın 

affedilmez bir suç gibi telakki edil
mediğine dua ederek oyunlarına de· 
vam ettiler. 

Güne,in ikinci golü : 

Son istatistik 
İki dakika sonra Güneş kalesinin ö-

lere göre, dün -
nündeki bir kargaşalıkta üçüncü golü 
de attılar. Müsabakanın sonuna ka- yada 2•112 mil· 

dar Güneşliler hiç olmazsa beraberli yon insan yaşa· 
maktadır. Bu 

ği kaçırmamak üzere gayret ettiler. 
Maç 3 - 3 berabere devam ederken yekunun 520 

milyonu A vru -
müsabakanın son düdüğü Güneşlileri 

Kırkıncı dakikada Rebiinin mükem tamamile selamete erdirmiş oldu. 
pada, 1,162 milyonu Asyada. 150 mil 
oynu Amerikada, ve kalan 11 milyo 
nu da Avustralyadadır. mel ortaladığı bir topu Güneş merkez 

muhacimi Hakkı köşeden içeri atın
ca meselenin rengi değişti. 

Oyundan sonra sahadan kapı önün
de bekliyen otoınobillerine gitmek is-

tiyen Güneşlilere bazı kendini bil

mezlerin cirkin muamelelerde bulun 

ması bu stadda inzibatın iyi temin e
dilemediğini bir daha gösterdL 

* 
Kendi kendine yazan 

daktilo makine.-i 

Saat beşi kırk geçe takımlar saha
ya çıktılar. Hakem Tank Özerengin 
idi. Güneş takımı: Cihat - Faruk, İb
rahim - Yusuf, Rıza, Ömer - Melih, 
Salahattin, Hakkı, Rıza, Ömer, Rebii. 

Güneşliler de. ikinci golün beyaz 
siyahlılar tarafından affedilemiye
cek birşey olduğunu f arkettiler. Be
şiktaş ta işin şakaya. ihmale taham
fuülü kalmadığını anlamıştı. Bereket 
versin devrenin sonu dört dakika son 
ra geldi de Güneşliler pek hırpalan 
madan istirahate çekildiler. 

İkinci devreye malum sistemi tat
bik ile vaziyeti kurtarmak kararile 
çıka.n Beşiktaşlılara Güneş Beşinci 
dakikada şaka maka derken bir gol 

Tekirdağh, Kara Ali 
ile Berabere Kaldı 

İzmir, 12 (Hususi) - Bugün İzmir

de, bir saat süren heyecanlı bir müsa

bakadan sonra Türkiye Başpehlivanı 

Tekirdağlı Hüseyin, Kara Ali ile bera 

bere kalmıştır. İlk devrede Kara Ali, 

ikinci devrede Tekirdağlı daha hakim 

güreşmiş, fakat biribirlerini yeneme

diklerinder. müsabaka bu şekilde so

na ermiştir. 

Yunan mü -

hendisi Arito -

men Anastasi -

adi.s, kendili -

ğinden yazan o

tomatik bir dak 

tilo makinesi iBeşiktaş kadrosu: Mehmet Ali -
Hüsnü, Faruk - Rüat, Feyzi, Fuat -
Hayati, Nfızım, Hakkı, Muzaffer, Eş
ref. 

Oyun gevşek, iki tarafın galibiyet

ten ziyade mevsimsiz bir maçı nasıl 
olursa olsun bitirmek tarzındaki işti

hasu: manevralarile başladı. 

daha atınca iş tamam~n alevlendi. 
Beşiktşlılar topa vurduktan yerler -
den duman çıkarmaya başlayınca Gü 
neşliler kirpi gibi büzüldüler. Haklı 
olarak yılgın bir oyunla gol atmak
tan ziyade kendilerini kurtarmaca ta 

Okspor Faaliyete Geçti 

Okspor klübii diin faaliyete get;miş ve üyeleri tarihi ok atı~ yeri o lan Okmeydanında gösteriler yap
mıştır. Resimde genç sporcuları bir arad \'C ok atma talimlerinden bir sahneyi görüyorıtunıu.. 

Tan. bu tarihi sporu canlandıran Okspor klübfinc muvaffakıyetler temenni eder. 

cat etmiştir. İnsan, bu makinenin 
mikrofonu önünde yazılması !azım -
gelen şeyi söylediği zaman, makine 
derhal harekete gelerek sözleri yazı
yormuş. Bu makine tamamiJe teka
mül ettiği gün, artık daktilo kız ve 
erkeklere ihtiyaç kalmıyacaktır. 

* 
Düğünde i1lenen cinayet 

Trinidat ada

sında Emiliya 

Cercini namın

da bir kadının 

evlenme mera -

simi facia ile ne 

ticelenmitşir. E
miliya, zengin bir fabrikatörün kızı
dır. Kilisede merasimden çıkarlar -
ken bir silah sesi duyulmuş ve Emi
liya da kanlar içinde yere yuvarlan 
mıştır. Bundan sonra Mey Keıbik a
dında bir kadın, ortaya çıkar;,.k poli
se, katilin kendisi olduğunu ve bu ci 
nayeti de, öldürdüğü genç ge!inin ni 
pnlısını sevdiği için kıskançlıktan 
yaptığını söylemiştir. 

- Mülazım Prl§ibeyef siz~. 3 ey
lül günü nöbetçi polisi Jigın, bek~i 

Yefimov, eşraftan İvanov. Gavrilov 
ve altı köylüvü tahkir etmekle it
ham ediyorlar. Bekçi ile polis va
zifeleri başında hakarete uğ'ram;ş
lar; bu ittihama ne dersiniz? 

T raşı bir karış uzamış ve ih-
tiyar bir asker ol&n Prişjbe 

yef askerce bir selam ver.iikten 
sonra boğuk ıJir sesle ve her keli
meyi bir kumandan edasile tekrar 
ederek cevap verdi: 

- Zatı asilaneleri, bay hakım. e
linizde mevcut kanun maddeleri 
ne, uyabilmek için vakayı itham 
eden kadar da müttehimden din -
lemek mecburiyetindesiniz. Mü<'
rim ben değılım, onlard1r. Hadise
ye sebep olan bir ölüdür Eylii1iın 

üçünde karım Annfissa ıle sükun 
içinde ve kibar kibar yoldan geçi
yorduk. Yolun ortasında bir c;ürü 
adam birikmiş yolu kapamıstı Bu 
insanların yolu kapamıya ~e hak
lan var? Bursda işleri n,.? Evleri
ne çekilseler ya! Dağılın bcı,.;:ayım! 
diye bağırdım . Ve hemerı i:~e ko -
yuldum. İte kaka onları e~lerine 
girmiye zorlıyarak, bekçiye de ayni 
şekilde hareket etmesini söyledim. 

- Affedersiniz, siz ne polissinız 
ve ne de bekçi... Halkı tophmdığı 
bir yerden dağıtmak sizin vatife
niz olmasa gerek. 

Mahkeme salonunun her tara -
fından sesler yükseldi: 

- Elbet elbet vazifest değil. O 
ne karışıyor? . Bay haki!!l b:r bil
se, bu adam köyümüzde bize ha
yatı zehir etti. Tekaüt olup köye 
çekildiğinden1'eri yapmadığı işkrn

ce kalmadı. Neredeyse köydt n he
pimizi papuçsuz kaçıracak:! 

Şahitlerden biri de söze kan' -
tı: 

damlar niye toplanmı~lar; bu üsul 
den mi?. Bekçi, polis orada mı, 

ala. Niçin adliyeye haber VC'tmi -

yorlar. Boğulan adam kendi kt"ndi
ne mi boğulmuş yoksa bir suikaste 
mi kurban gitmiş? Bekçi burası 

nı düşünmeden pofur pofur s:gara
sını içiyordu Bir de bana: Emir 
vermek için emir mi aldın? Diye 
kafa tuttu. Evet, hayvan, budala, 
sen ne yapacağını bilmiyorsun' de
dim. "Neden bilmiyormuşum, dıye 
karşılık verdi, ben komiser<- evvel
den haber gönderdim.,, "Aptal, c!e 
dim, bu işin polisle alakası yok. Ad 
liyeye, müstantiğe, sulh hfüdmir.e 
haber göndereceksin!,, Bekçi k3h
kahayla güldiı Zigın dn guldü. Be
rikiler de güldüler. "Neye sırıtıyor 
sunuz?,, dedim. Polis bu gibi işler 
sulh hakiminin salahiyetı dahilin
de değildir,, dedi. Bunun üzerine 
kan beynime sıçradı. "Sen memur
sun., dedim, bu lakırdıyı söylemek 
le sahibi salahiyet bir makama te
cavüzde bulunuyorsun Sem j.andar 
maya teslim etmeli.,, Köy muhtan 
da işe karıştı. "Evet, ded: sulh ha· 
kimi kendi saltıhiyeti datıilinde o-

- Evet Bay hakim blz, bütün lan işlerden başkasına karışamaz. 
köy halkı bu adamdan şikrıyetçl- O küçük işleri hal ve fasiecler.,, es-

'-""'~··ır eiürirobn. 
mıza imkan yok. Düğünümiıze a-
layımıza karışır ve asayi~i muha
fazaya yeltenir. Küçüklerin kula
ğını çeker; ve kayın pederlPri j'llış 
gibi kadınlarin başına bir şey g~l
mesin diye onları gözönüncte bulun 
durur. Dahası var; geçen gün hiı
tün evleri dolaşmış şarkı söylenme 
sini, ışık yakılmasını meneclcn ~a
nun vardır diyerek herkesi bu ı~ 
ten alıkoymuş. 

Hakim: 
- Siz biraz durun. dedi, sın -

nız gelecek. Prişibeyef bH:rsır. c!e. 
- Emirlerini bekliyorum. Day 

hakim! Zatı asilaneleri sokakta gi
den insanları yoldan çevirmek va
züem olmadığını buyurdunuz? Pe
ki, kabul ediyorum. Fakat beyle bir 
kalabalığı dağıtmıya kall:maz da 
neticede bir karışıklık olurı:a o va
kit ne yaparı7.? Kanunun hangi 
maddesi insanlara hürriyet b~hset
miş, ki, ben edeyim. Ben o~ıl::ıra u
sul ve nizam öğretmiye kalr.tc;'11az 
sam kim öğretecek? Ben, içtimai 
seviyesi düşkün olan bu inC'an!arı 

ı idare edecek vaziyetteyim. Bf'n mu 
jik değilim. Tekai.ide sevked!!r:".tŞ 

ve Varşova Erkaniharbiyesinde ç.:ı 

lışmış eski bir askerim. Süt:in ni
zam ve usulü bilirim. Fakat bu nıu
jikler basit adamlar, bir ~evden 

haberleri yok. Beni dinlemel,.ri lfı-

zım. Çünkü onların selameti için 

bunlan yapıyorum. MeselR şu ışi t!

le alalım: Yolda toplananları dağıt
tım. Nehrin kenarında boğulmuş 

bir adamın cesedi vardı. Peki bu a-

Köyde jandarma yok. Kendi 
işimi kendim göreyim de • 

dim. Muhtara el kaldırdım. Araya 
polis karışınca hafif tarafından o
na da dokundurdum; ve cezalan -
dırdım. Ondan sonra !şler aldı yü 
rüdü. Nasıl vurmayayım? Dövme-
sem vicdanım ağır bir yük altında 
kalacak. Hele böyle mühım birse
bep varken .. Nizamsız ve usulsüz 
hareket ederlerken? 

- Nizamsız harekete polis ve 
bekçi karışır. Muhtar, bek~i, polis 
ne güne duruyor? 

- Polisin her şeye gücü yetmez 
ki.. Hem o, benim kadar her şeyi 
bilmez ki.. 

- Fakat bu sizin vazüeniz değil!. 

- Nasıl benim vazifem değil. 

Halk patırdı yapıyor, bunu teskin 
etmek benim vazifem değil de ne -
dir? Şarkı söylerlerse menetmiye 
hakkım yok mu? Hem şarkı ne ola
cakmış? Şarkı söyliyeceklerine o
turup çalışsalar ya! Akşam da ı~ık 
yakmak neymiş? Erkenden yatıp 

uyusunlar! Oturup dedikodu yapa
cakları yerde .. Ben de hepsini not 
ettim. 

- Neyi not ettiniz? 

_ Prişibeyef cebinden bir de!ter çı

karıp okumıya başladı: 

- Gece ışık yakan kpylüler: 
İvan Prokhorov, Savva Mikiforov, 
askerin karısı, Semyon Kısslov ile 
nikahsız yaşıyan dul Şurıısta .. Ge
ce başkalarının ineklerini sağan 
kuyucu Mavra .. 

Hakim sözünü keserek: 

- Yeter, yeter! Dedi. ve şahit
leri istintağa başladı. 

Mülazım Prişibeyef gözıtiklerini 

çıkardı. Ve hayretle hiıkimın kendi 

tarafından olmadığını gördiı. Göz· 
leri kızardı, yüzü bir tuhaf renk al· 

dı. Bir sulh hfıkimine bir de şahit 

Iere baktı: Salonun muhteliC yerle 

rinden mırıltılar, fısıltılar geliyor

du. Herkes kısık kısk gülüyordu. 

Hele karar! .. Onun için anlaşıI011-

yan bir muamma idi!. Bir ay hapis 

cezası .. Kollarını açtı ve: 
(Arkası Sayfa 8, sütun 6 da~ 
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Şeffaf bircildesalıip 
Olmak ister misiniz? 

Bu birçok kadınların sorduklan bir 
sual ve tecelli etmesini istedikleri bir 
hakikattir. Cildi güzel olan kadınlar 
yüzde elliyi tutmazken güzellik müs
tahzarları sayesinde tuvaletine düş
kün olan her kadın cildini güzelleş
tirmek imkanını bulmaktadır. Bu iş
te ne bir sır, ne de bir sihir mevcut 
değildir. 

İşte size bu sırrın anahtarı: 

metikleyip dudaklan da boyadıktan 

sonra dudak boyanızın renginde bir 
rujla elmacık kemiklerinizi kırmızı
latınca siz de gıpta ettiğiniz şeffaf 

tenli kadınlara benzersiniz. 
Çenenizde de ince tüyler varsa on

lan da cımbızla çıkartınız. 
Cildinizi makyajla istediğiniz şek

le koymadan evvel bir yaz temizliği 
yapmalısınızdır. 

., 

YilzbapC evat Gürkan Rıhtımda halkın omuzlan üstünde 

Yüzbaşı CevatG ürkan Anlatıyor Yumuşak, hafif ve sulu bir cilt bes 
leyicisi seçin. Bunun cildinizin rengi 
ne uygun olması lazımdır. Bu mayide 
veya sütte ıslatılmış pamukla cildini
zi müteaddit defalar siliniz. Bazı Ba
yanlar ciltlerine besleyici bir madde 
tatbik etmeden evvel yüzlerini gül
suyu ile yıkamaktadırlar. Bir müddet 
sonra şakaklarınıza doğru elmacık ke 
miklerinize yağlı bir ruj içiriniz. Ru
ju yumuşr.lc bir krep veya pamukla 
sürmelidir. Bir iki dakika sonra ru
jun yeknasak olması için yüzünüz
den bir parça pamuk geçiriniz. Bu
nun üzerine mümkün olduğu kadar 
bol pudra sürüp ince bir pudra fırca
sile fazlasını silkiniz. Birkaç dakika 
sonra bir pamukla pudrayı cildinize 
içiriniz. Kaşlarınızı da fırçalayıp ka
lemle tamamlayınız. Kirpikleri koz-

Cildiniz yağlı veya kuru olsun ta
zeliğini muhafaza etmek için onu 
temizlemeniz icap eder. Cildi temiz
lemek için evvela mesamat açıhr, 

sonra genişletilir ve en sonn kapa
tılır. Mesamatı açmak için evvela yü 
zünüze bir krem sürmeli, sonra bir 
buhar veya sıcak su banyosu yapmn
lısınız. Buhar banyosu "Vaporisa
teur,, le de yapılabilir. Böylece geniş
liyen mesamelerden yağ ve kirleri çı
karmak için yüzünüzü ispirto veya 
eterle silip üzerinden buz gezdiriniz. 
Buz mesamatın kapanmasına yardım 
eder. Maamafih, amatör ellerin cilt
le pek fazla oynaması doğ:::-ıı olmaz. 
En iyisi hiç olmazsa mevsim başlan· 
gıçlarında profesyonel bir masajcının 
nezareti altında, asepsiye .Jikkat e
derek, cildinizi temizlemelisinizdir. 

· ~ En Büyük Heyecanı 
" Vapurumuz Rıhtıma 

Yaz tayyör ve elbiselerinde kon
trasta çok ehemmiyet verilmektedir. 

Gece partilerinde giyilebilecek gü 
zeı bir ansamkil, kalın sarı ipekli -
den önden ilikli jaketle kırmızı veya 
beyaz saten etekler giyilmektedir. 

Güzel Bir Bluz 

Mavt marokenden yapılan bu ba
lit bluz •göğsün altından girip etek
teıı çıkan bir tafta kaşkolle tezyin e
dihnektedir. 

Çaylı Dans Kıyafeti 

Vücudün sıhhati ve elastikiyeti an
cak jimnastik ve hareketle elde edi
lebilir. Sıhhatinizi muhafaza edebil
mek için havadan, güneşten ve hara
P.6Hon icHf,,.no o,dinie&. V nktini:& m.Ü 

saitse her sabah sandallarınızı çıplak 
ayağınıza giyip, vücudünüzün her ta 
rafı havadan istifade edebilmesi için 
kısa bir şort ve kolsuz bir bluzla yo 
ruluncaya kadar geniş nefes alarak 
yürüyünüz. Mevsimin sebzeleri ve ye 
mişlerinden istifade ederek !tanınızı 
takviye ediniz. 

Sabah kalkınca yapacağınız birkaç 
jimnastik hareketinden sonra alaca-

öş D e'tDnDz 

ğınız soğuk bir duş ta sıhhatinizi ko
ruyacaktır. 

İşte size tavsiye edilecek bir hare
ket: 

KôprU kurmak 

1. - Arka üstü yatıp dizlerinizi kı 
vırın. 

2. - Ellerinizi başınızın iki tarafı 
na yere dayayın. 

3. - El ve bacaklar1nızdan kuvvet 
alarak belinizi havaya kaldınn. 

Bu hareketler karın ve mide ada
lelerinizi sıkıştıracağı gibi kol ve ba
cak adalelerinizi de kuvvetlendirir. 

@ Aşçıbaşı Ne Diyor? 
7:~1 
~~~ 

\ 
1 \ 
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Krep 
Llzım olan malzeme: t fincan 

un, 3 fincan süt, 3 yumurta, biru 
tereyağ ve reçel, toz şeker. 
Bir fincan unu bir ki.seye koyup 

ortasm1 havuz gibi açın. Bu açık 
yere bir miktar süt ve su koyup u
nu sulu bir hamur haline getiriniz. 
Bir tarafta çalkalamakta olduğunuz 
3 yumurtayı bu una katıp bir müd
det çırpınız. 
Ateşe koyduğunuz tavaya bir ka

şık.yağ koyun, kızınca yağı boşaltı
nız. Sulu hamurdan bir kahve fin

. canı tavaya döküp iyice yayın ve pek 

ince omlet gibi iki tarafını kızartı

nız. lyice kızarınca omleti bir tabağa 
alın içerisine reçel(tercihen kayısı ve 
ya çilek) koyup sarınız ve üzerine 
toz şeker ekip sofraya ıetirin. Bütün 
hamur bitinceye kadar bu ameliye 
tekrar edilir. Bu miktarda hamur -
dan 10 kişiye yeti§eeek kadar krep rıt.'Y:: danslı çaylarında giyilen za

~~ . ır bolero ve elbise. Beyaz şifon 
ı~~lllin üzerine deniz mavisi çiçek- yapılır. Krep her mevsimde yenebi -
~apılmış ve bele geniş ve uzun len, hafif, ucuz ve leziz tatlılardan 
~ bir sa~ takılmıştır. biridir. 

Kuzu Ciğer Sarma11 
MALZEME: 

Bfr takım tam kuzu ciğeri; 250 

gram pirinç, az miktarda fıstık, az 
miktarda kuşüzümü. 

250 gram pirinç temiz bir kapta 
diri kalmak şartile haşlanmalL 

Ciğer takımı işe yaramıyan taraf
tan temizlendikten sonra et makine 
sinde kıyılmalı üzerine biraz bahar, 
biber ve tarçın ilave edilmeli. Biraz 
da terayajı ilavesile bir kapta temiz 
kavrulmalı. Evvelden haşlanmış pi

rinç te içine katılarak kuzu pilavı 

içi gibi yapılmalı; sonra iki veya üç 
kuzu gömleği hafif sıcak suda ısla
tılmalı ve hazırlanan kuzu ciğerleri 

bu gömleklerin içine sarılmalı, fı

nna verilerek kızartmalı. Gömlek -
lerin tamam kızarması için Üzerleri
ne biraz limon sıkmalı. Bahar, biberi 
fazla olmamak şartile kuzu ciğer 

sarması en basit bir şekilde dahi ya
pılsa lezzeti gayet güzel olur. 

Şapkada siyah ile sarının kontra.s 

t 1 va.rdn·. Dik yakalı blitz siyah sa. -

tendir. Etek siyah erkek jaketi şek
lindeki jaket sarıdır. Etekteki ilik 

"taklidi kordotılar sarı, 
siyahtır. 

ja1ceti11kiler 

Bir Yaz Kıyafeti 

Bu ferah yaz elbisesi emprime krep 
dö şinden yapılmıştır. 

Elbisenin üzerine giyilen bolero u
zun kolludur. Boleronun arkasından 

içeri geçirilen geniş fantezi bir ke
mer önde büyük bir f iyongo teşkil 

etmektedir. 
Bu tip elbiseler hem çok şık görün 

düğünden, hem de pratik olduğun -
dan büyük bir rağbet kazanmı~ bu • 
lunmal:tadır. icabı halinde lrumat -
lann cinsleri de deği§tirilebilir. Bu 
suretle ekonomik ve ayni zamanda 
çok zarif bir elbise ye malik olabi -

liri iniz. 

Yanaşırken Duydum 
Yabancı memleketlerde bir çok 

parlak muvaffakıyetler kazanıp yur
da dönen binici ekipimizin rPısi yü:r.
başı Cevat Gürkanı Harbiyedeki sii
vari mektebinin nöbet odasında bul
dum. İki aylık sinir yorgunluğu, va
tana ve sevgililere kavuşmanın ver
diğ heyecan durulmıya başlamış, sil 
varilerimiz eski günlük hayat!arına, 
vazifeleri başına dönmüşlerdi. 

Bana koltuklardan birini gösterip 
oturtunca kendisine: 

- Yüzbaşım, dedim. Dünyanın 

her tarafında tecessüs ve hassasiyet
le takip edilmiş olması itibade bü
yük bir hususiyet taşıyan seyahati· 
nizdeki intibalarınızı söyler mısiniz? 

- Ordumuzu temsil eden olniciler 
arasında konkur ipiklere iştırak et· 
tikçe pek derin bir zevk duyarım. Bu 
zevk bana bu sahadan aldığım vazi
feyi, yüklendiğim mesuliyetı unutt\.1-
ramaz.. Kendimi muhite kaptırmak 
tan çok, kendini vazife başıııda his
seden bir asker gibi hareket ederim. 
Ta ki, "Vazifeni iyi yaptın.,. dedik
lerini duyuncıya kadar. 

- Şimdiye kadar kaç müsabaka
ya girdiniz? 

- Dokuz .. Ekserisinde ekip itiba
rile fena yetişmemiş olduğumuzu gö 
rerek iftihar duydum. 1932 de Bul
garlarla yaptığımız müsabakada yüz
başı Laskas'ın birinci gelmesi o za
man hakkımızda bazı tereddütlü 
hisler uyandırmıştı. Hiç kimse ikin
ci, üçüncü, dördüncü, hatta beşin

cinin kim olduğunu sormamıştı. Hal 
buki puvan ve ekseriyet itibarile ga
lebe daha o zaman da Türk ekipin

ram1z çok dostanedir. Onlar bize 
Gürkan, biz onlar Maks veya He
ting diye hitap ederek senli benli ol· 
muş bir haldeyiz. Bütün ekipleri tet 
kil eden zabitler nazik, şık ve cen
tilmendir. Irlandalılar, Fransızlar, 

Almanlar, Jtalyanlar, Polonyalılar, 

hulasa bütün ekipler hakikaten gü
zide zabitleri bir araya getirmiş 
gruplar halindedir. 

- En heyecanlı anınız hangisi ol
du? 

- Size tereddütsüz diyebiliriz ki 
Avrupada bulunduğumuz iki ayın 
her günü heyecan içinde geçmiştir. 
Bunların en mühimmi vapurumuz 
bordasını vatan tQprağına verdıği 

vakit rıhtım üstündeki halkın bize 
gösterdiği sevgi tezahürünü gördü -
ğüm vakit hissettiğimdir. Ne yap -
sam bu alakanın karşılığını ödeye -
cek bir şey yapamam,, zannediyo -
rum. 

Bu mütevazlt Jlzlere dünyanın en 
asilane jestlerini illve ediniz Başı
nın ağır hareketlerile, gözlerınin sa
bit ve gururlu bakışlarile muhatabı
na daima sıcak bir emniyet hissi ve
ren bu demir iradeli kıymetli askerin 
hiçbir hareketi günün kahramanı ol
duğunu ima eden bir mahiyette değil 
di. 

Temiz vekarile Cevat Gürl<an men 
sup olduğu ekipin temiz halett ruhi
yesini ifade ediyordu. Kıymetlı ekıp 
kahraman ordumuzun yetişiş derecesi 
ni ifade ettiği gibi... 

Kupa Maçları 
de kalıyordu. Bu -galebe şehsi ol - Apoyematini gazetesi tarafından 
saydı bundan şimdi bahsetmezdim. gayrifedere klüpler arasında tertip 
Fakat ne için gizlemelidir, ki Türk e- edilen kupa maçlarına dün sabah 
kipi daha iptidada fena yetişmiş de- Taksim stadında büyük bir kalaba -
~idi. 
6• lık önünde devam edildi. Şişli ile 

- Yabancı ordu ekiplerinden han Galataspor arasında yapılan bu maçı 
gisi sizce ata daha yakın göründü. hakem Adnan akın idare ediyordu. 

- Her ordu en güzide zabitlerini Büyük bir heyecan içinde oynanan 
çıkarmıştı. Bunlar arasında bir ter- oyunun ilk devresi tarafeynin yaptı-
cih yapmak haksızlık olur. ğı birer golle beraber neticelendi. 

- Binicilik hususunda bağlı ol • ikinci devre Şişli takımında oy • 
dukları teknik itibarile.. nıyan Izmirli Vehabın çok gtize1 ida-

- Binicilik tekniği hemen hemen resi yüzünden Şişli üst üste 2 gol da
birdir, he; orduda süvarinin kullan- ha yaparak maçı 3- 2 galip nihayet 
dığı bazı kaideler vardır ki hiç de - lendirdi. 
ğişmez. Turnuva mahiyetinde yapılan bu 

- Hangi ekip zabitleri size daha maçlarda tasfiye iki mağ!Cıbiyetle ol 
sempatik göründü? duğu için bu maç gelecek hafta iki 

- Kaç sen:dir b.iribi.rimize o ka- ı finalist arasında tekrar edilecektir. 
dar çok tesaduf ettık kı hepsi ile a-

TUrk ekibi Va11ovada Meçhal asker Abidesine felenk koyarken 
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BOZDO<ıAN KÖYLERiNDE OKULLAR : 

Bir Adamı 
Döverek 
Oldürmüşler 
Erzurum (TAN) - Ilıca Nahiyesi

nin Künbet köyünde bir cin:ıyet iş -
lenmiştir. Mehmet Sait oğlu Asım ve 
İbrahim oğlu Şevki arasındı:ı bir tar 
la meselesinden kavga çıkmıştır. Bu 
sonuncunun adamlanndan '·Küçük 
bey,, , Mehmet oğlu Asımın b ir adamı 
tarafından dövülerek öldürülmüş 
tür. 

Muhafaza Edilecel( 
Eserler 

Erzurum, (TAN) - Şehrimizin i· 
mar planında muhafazası istenilen 
tarihi eserler hakkında evvelce bir 
komisyon tarafından verilen karar 
Nafıa Vekaletince tasdik edilmlstir. 
Buna göre, şehrimizde mu haf aza. edi 
lecek eski eserler şunlardır: 

Ş,ozdoğanda bu yıl birçok mrktep1e1" a~ılmışhr. Yukarıki resimde Ayituı 
valisini Bozdoğan okulunda öğretmen \'e talebelerle bir arada görüyoruz 

1 - Çifte mlnarel;r, 2 - ınu cami 
3 - Yakutiye medresesi, 4 - Saat ku~ 
lesi, 5 - Üç kümbetler, 6 • Boyahane 
camii, 7 - Gürcü kapısı camil

1 
8 - Güm 

rük camii, 9 - Karanlık kümbet, 10 -
Gümüşlü kümbet, 11 • Emir Şeyh 
kümbet, 12 - Lala Paşa camii, 13 - Mu 
rat Paşa camii, 14 - İbrahim Paşa ca 
mii, 15 - Narmanlı camii, 16 - Hacı 
Derviş ağa camii, 17 - Perviz oğlu ca 
mil, 18 - Cennet zade camii, 19 - Ca
feriye camii, 20 - Kurşunlu cami, 21 -
Taşhan. 

Bozdoğa~n Muğlaya 
Bağlıyacak Yolun 
inşaatına Geçiliyor 

-0--
IZMITIE: 

Atatürk Günü 
Kutlanacak 

Aydın, (TAN) - Bozdoğan ilçesin 
de iyi çah.~malar görülmektedir. Bil 
hassa köylerde kalkınm1ya ehemmi
yet veriliyor. Bu ilçede, Yenipazar 
kamunu hariç olmak üzere. 938 köy 
bütçelerinin yekı'.'ınu 41 bin 92 lirayı 
bulmuştur. Bunun 28 bin 260 lirası 

para olarak, 11 bin 211 lirası imece 
usulile, 1621 lirası da mahsulden alı
nacaktır. 15 bin 25 lira idare, 62i56 
lira zira:ıt. 34~2 lira maarif, 3557 li
ra sıhhat, 8982 lira nafıa i~lerine, 

38:l7 lira da müteferrik işlere tahsis 

likte, önüm üzdek i yıl Bozdoğan köy
lerinde 10 okul faaliyette bulunacak
tır. 

Bozdoğanda gelecek yıl Halkevi a
çılacaktır. Bunun için şimdiden hazır 
lıklara başlanılmıştır. Parti salonu 
ve sahnesi ıslah edilmiş, salonda be
lediyenin de yardımile b ir kütüpha
ne kurulmuştur. 

Mahsul çok iyi 

Bozdoğanda bu yıl hububat geçen 
senedekinden bereketlidir. Zeytin ve 

fzmit, (TAN) - Hakevi, At:ıtürkiin 
olunmu~tur. incir mahsulünün de, semavj bir a-

K t •ft • · l fet olmazsa, bol olacağı anla~ıbyor. 
İzmite geldikleri günün yıldönü- oopera ı er ıyı ça ı~ıyor 

Aydın vilayet makamı, Bozdoğa-
mü olan 19 haziranı tesit ıçin bir Bozdoğanda, ii<:ü köylerde olmak 

nın çok iyi cins ve lezzetli olım armu 
,,rogram hazırlamaktadır. üzere dört ziraat kredi kooperatifi dunun çoğaltılması ve ihracı için 

3 Bin Kiıilik Lokanta vardır. Bu yıl ortaklara ikraı: olunan tedbirler ittihaz etmiştir. Yine orada 
Yapılacak para şimdiden mühimce bir yekunu Antep fıstığı (Şam fıstığı) yetişti-

İzmit, (TAN) - Kağıt ve karton bubn.uştur. Yakmda :Qir •~tıs~ oQ,•u~ rilmesini temin için bir ziraat me • 
fabrikasının memur ve işçiler istih tifi de kurulaca1ctır. Bozdoğanın ne· muru tefkikata gonderilmiştir. 
lak kooperatifi, üç bin kişilik bir lo· ~ Trakyadan getirtilen örnek fenni a-
k t t rt kt B ' lt fis incirleri bu yıl doğrudan dogruya 

an a yap ı aca ır. ınanın a rı kovanları ve eşek arısı Y.apanı da 
katlan bakkaliye, tuhafiye ve diğer kooperatif tarafından ihraç edilecek 
ihtiyaç maddeleri satan dükkanları tir. Bozdoğanda fenni arıcılığın yayılma-
t h · sına hizmet etmektedir. a sıs edilecektir. Bozdoğanın içinde, okuma çağında 

Binada işçilere mahsus soyunma 900 çocuk vardır. Bunların 500 ü Aydın valisi, Bozdoğanın Haydel't;? 
ve Kazandere köyler inde köy san -
dıkları tarafından açtırılan sulam.ı 

arklarının köylünün daha ziyade men 
faatine idaresi için kati emir ver -

ve giyinme yerleri, duş mahalleri ve 
her türlü konfor bulunacaktır. 

İnşaata ağustosta başlanılacağı u
muluyor. 

BALIKESİRDE: 

Yen~ Yollar Açıhyor 
Balıkesır, (TAN) - Bel<-diye, ye

n i yıl faaliyetine baslam1~t1r. İlk iş 
olarak Anafatalar caddesi genisleti
lecek ve eski belediye meydann;da~i 
bir ada ortadan kaldırılacaktır. 

okumaktnclır. Bu yıl içinde tı>drisuta 
başlanılan yeni okul binasının hah -
çesi, muallim Ayhanın gayretile, ta
lebe tarafından çok güzel bir park 
haline getirilmiştir. Yine talebe, hah 
çenin bir tarafında sebze, bir tarafın 
da da fidan yetiştirmişlerdir. 

mistir. 

Bozdoğanı Muğlaya bağlıyacak yo
lun inşasına başlanılmak üzeredir. 
Yol, istfade edecek olan dokuz kö
yün kurduğu birlik tarafından yaptı
rılacaktır. Vilayet nafıa müdürlüğü, 

Muğla yolunun güzergfilımı tesbit 
etmiştir. 

Bozdoğanın köylerinde yedi okul 
vardır. Bunlar da 617 talebe okumak 
tadır. Bu yıl, Brese köyiinde bir o
kul yapılmıştır. Muallimleri askerde 
olduğu için açılamıyan iki okulla bir 

Dünyada en iyi şey, her şeyi ebediyen unutmaktır. 
Jos: ~Hirken bile gülüyordu. 15.5 luk toplar diıserken 
o guluyordu.Etrafında makineli tüfekler patlıyordu, 0 

yine gii.liiyordu. Ölen bu Jose, Don Vicente'nin oğlu
dur. O öldüğü halde bizimle beraberdir. Biz ondan 
sıkılmadığımız gibi kokusuna da katlanıyor~z. 

Harp iyi gıdiyor. Herkes yakında kaznn<'cağımı
zı söylüyor, fakat on iki gi.indenberidir hiç dıc;arı cık
madığımız iç!n siperlerimizi temizlemediler. ~ize ıfa
h!i bir şeylt>r yazacaktım. Fakat unuttum. Bunbn 
ba~ka bir gün yazarım. 

Buglin Birinciteşrinin 18 i. (Tarihi biliyorum, c:;lin
r-ü bu gün gazete getirdiler) mektubumu u::rahyo
rum, ı;ünkü hana mendil göndermenizi istiyoıum. Bir 
düzine menrlil gönderiniz. Ve köşelerine ismimi ya
zınız ki, ça1masın1ar. Şimdi vazifeme gidiyor11m. Al
lahaısmarladık. Çadırımı bulamıyncağım. 7:•ten bııl
rr.ak ta istemiyorum, çünkü Vicentenin oğlunu ora-

da başından vurdular. Çadırın, kurşunlara faydası 

yok. sonra pis kokusu da çekilmez. Bana biraz da pa
r a gönderin, ç:iinkü burada kimse kimseye yardım et
miyor. Burada herkesin parası var. Eğer bumda dü
şer ôliirsem, Emeviler ve Lejyonlar hemen gelip Pa
ramı alacakla:-, biliyorum. Her zaman böyle yapıyor
lar. Arriba Espana! Reisimiz çok yaşasın. 

Oğlunuz 

Ge!erino 

Bu mektubu cebime soktull'l, sonra arkadaslarıma 
gösterdim. Bu mektup. Frankonun şanlı taburlarına 
cebren ve sekir verici beyannamelerle sarhoş ederek 
getirdikleri gençlerin akli vaziyetlerini ve itiraflarını 
gösterdiği için enteresandı. 

O ~ece ba~kumandanın sayesinde Valrlemoro'da 
vaziyet düzeldi Başkumandan üç gün sonra köyü ter· 
ketti. Cerro Rojo; ve Getafeye döndi.i. Taburlar ga -
yet iyi bir miidafaa y:ıptılar, fakat dlişmamo adetçe 
lstünlii~ü ve mühimmatının bolluğu ilerlE:memiz<! 
cn_gel oldu. 

Bıi kavgada on mil kaybettik. Yeni mevkiimiz olan 
Cerro Rojo ve Getafe'ye Madrid hala kumanda ve
riyor, top gönderiyordu. Eğer bu iki mevkii l...l.:;be-
dersek, Madrid doğrudan doğruya düşman bataryala
rının &leşi altına girecekti. Madr idin felak eti başlıya
c1ktt. 

B·ı felaket 10 ikinciteşrinde karanlık, bulutlu bir 

giintle çnttı, geldi. Karanhkta ilk top Toledo civarın

d.a açık bir havada patladı. Ayni gecede t aburlar, si
lııhlar, askerler teksü edildi. Bu tekasiif müteakip 

rünlerde de devam etti. Bazan askerler ~öprülcri 
doldurmak için silahsız gidiyor, her müşküle göğüs
lcrilP. karşı k<'yuyor, ölülerin tüfeklerini alıyorlardı. 

Birkaç t:aa~ içinde şehrin çehresi tamamile değişti. 
-- Franko. Musolini, Hitler . manevrada faaldir • 

ler. Biz realite sahasındayız. F akat canlı v~ kudrefü 
olarak Bu ı·ealitenin karşısında bütün k uvvet ler da
ğılacak, b ütün manevralar bir h içe varacaktır 

Kırk Sekiz Saat Bekleyiniz 

Milislerin merkezi, meşhur Ispanyol aristokratlarının 

oturduğu mahallelerde kurulmuştu. Bunun biraz ya

kininde de beşinci ordunun merkezi vardı. Bu iki mer 
kez Madrid müdafaasının cümlei asabiyesini teşkil 

ediyordu. 
Harp bu s1kış1k vaziyeti sendikaları, amel e slyasl 

İZMİRDE: 

iki Azılı 
Havdut 
Yakalandı 
İzmir, (TAN) - Müteaddit hırsız

lık ve cinayet suçlarından Bergama
da yakalanan Dilaver ve Hilmi hak -
kındaki tahkikat ilerlemektedir. Bun 
ların, Bergamanın Sinde! köyü civa
nnda Sait Gürkaş, Bakırçay civarın
da da Hacı Mustafayı öldürdükleri 
anlaşılmıştır. 

Tokadın Niksar kazasından ve 317 
doğumlu olan Hilmiı;ıin, Edjrnede 83 
ka Ali ile kansı Fatmayı paraların:ı 

tamaan öldürmüş olduğu, cürüm or
tağı Faik in halen Edirnede muhake 
mesine devam edildiği de tesbit olun 
muştur. 

Bulgaristanda bir katil sucundan 
on beş seneye tnahkum olduktan son 
ra kaçıp Türkiyeye geldiği de meyda 
na çıkarılan H ilmi, Faikle beraber 
muhakeme edilmek üzere Edirneye 
yollanılacaktı r . 

Halkevi Bir Seyahat 
Hazırladı 

İzmir, (TAN) - Halkevimiz, bü
yük bir seyahat ter tip etmiştir 10 
temmuzda buradan hareket edile -
cek, Afyon, Konya, Mersin, Adana, j 
Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Edir- l 
ne ziyaret edilecektir . 23 temmuz 
akşamı İstanbuldan Haydarpaşa ta
r ikile hareket ve 25 temmu7.da bura
ya avdet olunacaktır. 

Bir Kadın Ansızın Öldü 
İzmir, (TAN) - Tedavi edilmek ü- ! 

zere Değirmendere nahiyesinden ge
tirilen Halil kızı ve Ahmet karısı 35 
yaşında Hatice, Beyler sokağında bir 
doktorun muayenehanesinde ölmüş -
tür . Kadının, uzun müddet devam e
d en yılancık hastalığından mütevel
lit kan zehirlenmesinden öldüğü an
laşılmıştır. 

Agorada Hafriyat 
İzmir, (TAN) - Türk Tarih Kuru

mu, eski İzmir hafrivatmı üzerine al· , 
mıştır. 1 

Bu suretle hafriyat süratie ilerli-
yecektir. Kurum, ilk iş olmak üzere 
Agora hafriyatı için iki btn lira tah
sisat vermiştir. Hafriyat, müze mü
d ürü Salahaddin Kantarın nezuetin- 1 

d e devam edecektir. 1 
Milas havalisinde Karyalılar dl'v

r ine ait medeniyet eserlerin] meyda- 1 
na çıkarmak için yapılmakta olan haf 
riyata mevsim münasebetile son ve
rilmiştir. Hafriyata gelecek yıl de
vam edilecektir. 
MANYASTA: 

Yeni Müftü 
Man yas - Hoca Mehmet B!rguvi, 

Manyas müftülüğüne tayin olunmuş 
ve vazifesine başlamıştır. 

AYDINDA: 

Bu Yıl Çok 
Pamuk Ekildi 
Aydın (TAN) -Nazilli pamuk ıs

llh istasyonu bu yıl yalnız Aydm 

merkez ilçesinde 78 köye ve Aydında 

on mahallede 1589 aileye bedava ve.r 

diği akala cinsi pamuk tohumu 

228751 kiloyu bulmuştur. Bu tohum 

larla fen memurlannın nezareti al -

tında 45544 dönüm araziye pamuk e
kilmiştir. Yerli cins pamuk tohumu 
zeriyatı da ayrıdır. 

Bu yıl o mıntakalarda yalnu akala 
pamuğu ekilen saha, geçe!l yılın pa
muk zeriyat sahasından çok fazla • 
dır. 
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(Hikayeden Mabaat). 

Mütekaid 
PRlŞIBEYEF 

[Başı 6 ıncıdcı] 

- Bu ceza da ne demek? Hangi 
kanuna istinaden beni bir ay hapis 
edeceksiniz! Diye bağırdı. 

Artık anlıyordu. Dünya deği~miŞ· 
ti. Bu alem onun için yaşanacak 
şey değildi. Bir takım kara düşün

celer zihnini sardı. Salondan çıkın 
r a önünde, bir sürü köylüniin bir 
araya toplanıp konuşmakta olduk 
larmı gördü. O zaman. kendini ala· 
mıyarak sert, hiddetli ve kükrer gi· 
bi bir sesle haykırdı: 

- Açılın be adamlar. bir arı:ı· 

ya toplanmayın, evinize gırin!.. 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 
ilk 

Miktarı 

5200 Kilo 

Cinsi Tutarı 

Lira K. 

Yün Fanila ipliği 14,000 00 

Teminatı 
Lira K. 

----
1053 oo 

1-Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 
5200 kilo yün fanila ipliği IstanbuJ Jandarma Satınalma Komisyonunca 
20-6-1938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alı· 
nacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün Gedikpaşadaki satmalrna komisyo· 
nunda görülebilir. · 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun ve şartnamesine 
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz m ukabilinde adı geçetl 
komisyona vermeleri. ' '3280" ,. ............................... . 

Kendinize acımıyor musunuz ? 
Bir tek kaşe 

NEYROZİN 

Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan· 
mak ne demek? 
BAŞ AGRISI 
DIŞ AGRISI 
KIRIKLIK 
NEZLE, ADALE .......... ._. .... __ . 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 

şekilde 

Ka~elerile geçer. icabında günde 3 kqe alınabilir. 
İsmine dikkat. T akHtlerinden sakınınız. 

Ve Nevrozin yerine ba,ka marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

fırkalarını da mühimmat kamyonlarının yanma ge • 
tirmişti: Bütün halk sokaklara dökülmüştü. Kuman
d a ve müdafaa erkanıharbiye vekaletinde bir tek el 

mahiyetin i, buna karşı yeni müdafaa şeklini, fasıla ve 
mesafeyi düşünmek mecburiyetinde idik. Asfaltları, 
yol dönemeclerini, kaldırımları, evlerin tepelerindeki 
ocaklan bile hesap etmemiz lazımdı. Evlerin damları 
üstünde. sokak köşelerinde harp ne demektir? Her 

ciakika düşimdüğümüz için artık bu bize mühim gö· 
rünmüyordu. Düşman Carbanchel'den, garp ı:arkın· 
dan, Üniversite şehrinden hücum ediyordu. B'.z onları 
ellerimizle, çıplak göğüslerimizle, sokaklara bıriktir· 
diğimiz taze kuvvetlerle itiyorduk. 

Bir gün Toiedo köprüsünden bir ses yükseldi. 

- Kırk adama ihtiyacımız var. Evli olrnıyım, çocu~ 
suz adamların gitmesi müreccahtır. Bu kırktan hiçbi· 
ri geri döneceklerini düşünmesinler. Hepsi burada ka 
lacaklar. Bunlan siper olarak kullanacağız. 

de toplanmıştı. Her şey birdenbire bir istikrar ka -
zanmıştı. Bunu sokakların meçhul adamı, düıger, mü. 
rettip , t ramvay kondüktörü, bütün bir halk yapmı~
tı. 

F rankonun aşiretleri hafif bataryalarını C'?.raban
chel Alto'ya yerleştirdiler. Ağır topları bunların ar
kasında idi. Rosales meydanının dörtte üçünü, garp 
paktını mahvetmişlerdi. Moncloa'da, Toledo sokağın

daki evleri yıkmışlardı. Madridden kaçan karhn ve c:o 
cuk ~alkı tepelemek için bütün yolları sarm•slardl. 
Püşman bataryaları şehrin methal yollarını. sokak • 
!arını dövüyordu. Madridin yarı halkı kaçmıştı. Ka
lanlann co~ amele ve fakir halktı. Bir im,ıyak orta 
t11bakaları k::ı.cmıya, ameleyi kalmıya sevketm!şti. Mi.· 
lisler Ca rabanchel, Casa de Campo, Manzanarez kı
yilannda, yüksek bir maneviyetle mevki aldılar. 

- · C~phe artık bir karış uzakta değildir. 

Bunu işiten , daha seferber edilmiyen işçiler soluğu 
sendikalarında aldılar. Hepsi ayni suali soruyordu: 

- Tüfekler nerede? 

F akat tüfekler h içbir yerde yoktu. Yalnız düşman 
cephesinden Madride kaçanların elinde tüfek vardı. 
Senesa'da büyük hizmetleri dokunan tanklarımız ar 
tık yoktu . Ordum uz, düşman k uvvetlerinin çok aşa
~ısında idi. Şehre karşı yapılacak mekanik hücumun 

Yiiz kişi birden meydana geldiler. Bunların arasın

dan kırk komünist seçildi. 

Beşinci taburun merkezlerinden bütün şubelere sli 
ratle emirler veriliyordu. Bu şubelerin bir coğunun. 
yüksek ces~retlerinden ve hissi selimle buluşlarından 
~ayri, ahval ve vaziyet hakkında iyi bir fikirlerJ yok· 

tu. Tam ::nal\'ımatları olmadığı için. muntazam hatlar 
kuramıyorlardı. Madridi Garp tarafından buıun cc~· 
helerde ha1·p. milis liderlerinin teşebbüsile dı=-v::ım e
diyordu. Maklne teçhizatına ihtiyacımız vard, Tufel<
lerimiz az, miıhimmatımız pek noksandı. Ccphele:"t! 
sevki kaı·arlastırılan Milisler, günlük işlerin: b·rak 
mışlar ba::-akalara, cephelere gitmişlcrdi.Cutura Popı.ı 

!ardaki unsuI'iar kütüphane köşelerinde kalmışl11r· 

cephe natlarmda vazife istiyorlardı. Mülki vazifele!" 
de çalışan diğer teşkilatlar da ayni cerevana •'.lttılm12 :: 
Lardı.Cultura Popular'ın genç reisi.kendisini "sosyaht 

gençler birli~i. harp komitesinin emrine •rermisti 
Eunlann topl&dıkları bir miktar silahla. üç yi'ız adarı'l 
sılahıandırılmıştı, fakat Madridin harp edecek büyU~ 
bir ekseriyet i hala silahsızdı. 

(De1Jam.t 1'rır J 
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Yazan : ZIYA ŞAKIR 

Sultan Mecit, 48 Saat 
Ecel İle Pençeleşmişti 

Sultan Mecit, oğlunu ku~akla -
~ için, dirseklerine dayanarak 
\'af rnak istemişti. Fakat buna mu 
...._fak olamayınca, mecab12 bir 
-.;ale: 

...,;;-- liaınit Efendi!. Benim, hazin 
~dun (1).. Hani.. Muradım, ne-

e_? Benim, talihsiz Muradım .. 
~Ye. seslenmiş .. Bir şeyler söy
lfıı · ek ıstemişti. Fakat yine lrendı-

1 kaybedivermişti. 
O sırada Şehzade Murat Efendi, 

::Yda değildi. Onun için babası
lltııı bu davetine gelememiş .. ve o
it· son sözlerini işitememişti. Bir 

1 laat sonra, koşup geldiğ; za -
~ da derhal önüne geçmı~ler: 
t. - Zatı şahane, istirahate muh
~~rlar. Kendilerini sonra görür-

uı. 

lıııt~iye, odaya girmekten mrnet • 
~erdi 

S ultan Mecit, tam kırk sekiz 
~ .. saat ecel ile pençeleşmişti. 
tt~Uddet zarfında, bütün saray 
~ . ı ile, vükeladan ekser:si de--
0~ır elem ve ıstırap içinde, onun 
Jı.. dakikasını beklemişJ&di. Ni
o~'let salı günü (2) tam öğle ezanı 
\> ;ınurken, harem dairesinde, ev
~ kulaktan tırıfıalıyan cam şan-

ıları işitilmiş sonra da: 

~Aslanım .. aslanım!. Bizi, kim
bırakıp ta gidiyorsun? 

"-Diye haykıran, çılJrlll kııdın fer-
wt~ ··k :\.t i lik yu selmişti. 

feryat ışıfilir işitilme~ lta~ 
\i derya Mehmet Ali P.,:ışa, der

Yerinden fırlamış: 

- Kallı inna billah ... 

~iye mınldanarak, köşedeki yal
~ koltuğa gömülmüş olan Sadra 
ile b l<ıbrısh Mehmet Paşanın yüzü 
~ akrnıştı. Bu bakışta, evvelce ve 
~iş olan bir kararı hatırlatan, ma 

bir ifade vardı. 
... ~r~s~er Rıza Paşa, derin bir te
~ ~ .. ıçı~de idi. Gözlerini, odanın 
~ t..~sıne dikmişti. Vücudü, san 
~ kesilmişti. 
~razam Mehmet Paşa, Şeyhu

~l . ile Rıza Paşanın dalgın vazi
~r~nden istifade ederek, kaş göz 
~tıle.Mehmet Ali Paşaya kapıyı 
'harırrnışti. Ve, elindeki altın saplı 
' 

0 z bastona dayana dayana ses
~ Odadan çıkarken, Mehmet Ali 
't~ı~.a, ayni sükunetle onu takip 

lıt:u. 
~t 1 "ezir, ara kapıdan, sarayın 
~lrlına inmişlerdi. Kumları ça
~ Çatırdata yürürlerken, arka 
9' ) n Sadrazamın ağası koşa ko 

).ı etı'1'nişti. 
'ehrnet Paşa, başım çevirerek şu 

......_emri vermişti: 
'lı~. Veliaht Hazretlerinin da
llı la e gidiyoruz. Arabayı, 'l'opka
ıı..l raYlna gönder. Sonra gel, beni 

lıt· ~ltı \'ezir, adımla.nnı biraz daha 
ı..:_"'~11'lnışlar .. Adeta, koşmıya baş 
~~ardı. 
'ı~;a~ ~akika sonra, Veliaht dai 
~1-tı onune gelmişlerdi. Rıhtıma 
ı_tıııd !tapının önünde; harem ağa
~arı,~babçıvanlardan, Baltacı -
~ d l'rlurekkep küçük bir kalaba
~ ~~Y?rdu. Bunlar, çehrelerin -
~~1

1 bır ınemnuniyetle. Hünkar 
Ilı dili ilden gelen kadın çığhklan -
~~ Yorlardı. 

~~la;nk renk ve çeşit çeşit a • 
>"llere' 4Yrı ayrı o kadar c!erin ha
l~ lı:a dalrnışlardı ki, Sadrazam 
............_Plan Paşanın oraya kadar gel 

'l)~ •tııı "1e ~k klutu tamamlle sıhhatsiz ge-
~ ~ ita kaçQk yaşında, anasını ve
~. ~ ~~en Abdülhamit, o tarihler 
..... Ott\aıı Ü%ünengiz bir çehre ile gezer. 
"'l> lttn s 

(il, <h. uıtan Mecit bu oğluna ek-
~- (lz;;n COCUk) diye hitap ederdi. 
~ "la • 1880) 11enesi Zilhicce 871DDl 

dııa. 

diklerinin farkında bile olmamış -
lardı. 

Birdenbire, Harem ağalarından 
Haşim ağanın ince sesi yüksdmişti: 

- Açılın.. Açılın... Sadrazam 
Paşa Hazretleri... 

Derken; yanındaki kapı yoldaş -
larını. iki tarafa itelemiş .. ilerı atı
larak, Sadrazam Mehmet Paşaya, 

yerle beraber temenna etmiş: 

- Buyurunuz, Paşa Efendimiz 
Hazretleri. 

Demişti. Ve ayni zamanda; Kap 
tan Paşanın önünde eğilerek, onu 
lıiirmetle eteklemişti. 

Kaptanı derya Mehmet Ali Pa 
şa; ayni zamanda (Damadı 

Hazreti şehriyari) Unvanını haizdi. 
Bir hayli zaman evvel, Sultan A7.i 
zin hemşiresile izdivaç etm~şt!. Ve 
bu yüzden de bir defa, sadare: mev 
kiine geçmişti. 

Sadrazam Mehmet Paşa, artık 
gizlemiye lüzum görmediği bir te
bessümle: 

- Koşun .. efendimize haber ve
rin. Huzura gireceğiz. 

Demişti. 

(Efendimiz) ... Bu tabir, nekadar 
hazindi. Daha on dakika evvel, o
nun (Efendisi) Sultan Mecitti. Fa -
kat Sultan Mecit, hayata gözlerini 
kapar kapamaz; artık bu (Efendi) 
lik ondan geçmif.. Şu anda, açık 

pencerelerden birinin perdesi ar -
kasında, kulaklarını HftnkAr daire
_,~ ... = ~lilli'ulan llliiiZ e 
intikal edivermişti. 
Haşim ağa, hemen kapıdan içeri 

dalarak, koridorlardan koşmıya ve 
merdivenleri tırmanmıya başlamış 
tı. İki tarafa çekilerek divan duran
ların arasından, bu sefer de Cev
her ağa ileri atılmıştı. Bir elile 
göğsünü kavuştururken, diğer elile 
içeriyi işaret ederek: 

- Buyurunuz, Paşa Hazretleri.. 
Buyurunuz Efendimiz. 

Diye, yol göstermiye başlamı§tı. 
Sadrazam ile Mehmet Ali Paşa, 

(Yeni Efendi) lerini Osmanlı tah
tına davet için büyük bir istical i!e 
kapıdan dalmışlar .. Cevher Ağanın 
delaletile, alt katta küçük bir sa • 
lona girerek, böyle yorgunluklara 
ahşık olmıyan vücutlarını, geniş 

birer koltuğun içine atmışlardı. 

Bunlar burada böylece bekler 
ken, Veliaht dairesine bi

ti§ik olan (Şehzade Murat Efendi) 
nin dairesinde de çok hazin b'ir sah 
ne cereyan ediyordu. 

Sultan Mecidin ilk sevgili oğlu; 
(Murat Efendi) ile (Hamit Efendi), 
geceyi beraber geçirmişler .. Saba· 
ha kadar gözlerini yummıyarak dert 
leşmişlerdi. 

Babalarının zamanında, hayat -
lan çok mesut geçmişti. Her arzu
lan derhal yerine gelmi§; dünya
nın zevk ve nimetlerinden en kü
çük bir şey bile kendilerinden esi~ 
genmemişti. 

Fakat babalan gözlerini kapar 
kapamaz. vaziyet derhal değişe _ 
cekti. Bütün bu hayat, birdenbire 
sönüverecekti. Saltanat hanedanı -
nın me§Um bir Adeti mucibince, 
artık höcra birer sarayın köşeleri
ne atılıverecekler; saltanat maka -
mına gelecek olan amcalarının bü
tün emir ve fermanlarına boyun 
eğeceklerdi. 

Onlar, buna da nza gösteriyorlar 
dı. Ve yalnız, hayatlarından korku 
yorlardı. Sultan Mecit; büyük bir 
gaflet eseri göstermişti. Veraset u
sulünü tebdile çalışmakla, veliaht 
Aziz Efendiyi son derecede gücen
dirmifti. 

Hiç şüphesiz ki, Aziz Efendi, tah 
ta çıkar çıkmaz, bunun intikamım 
almak iltiyecek .• büyük biraderi -

nin yapmak istediği haksızlığın acı
sını, oğullarının burnundan fitil fi 
til getirecekti. 

İki kardeş, sabaha kadar bu me -
sele etrafında dertleşmişlerdi; ve 
bu derde derman olmak için, ölüm 
den başka çare görememişlerdi. 

Murat Efendi, büyük bir göz pek 
liliği göstererek: 

- Ne yapalım? .. Bari, intihar e
delim. 

Demişti. Ve hatta; 

- Hem de bunu, babamız henüz 
sağ iken yapmalıyız. Hiç olmazsa; 
ölümüz olsun hakaret görmez. 

Sözlerini ilave etmişti. 

Fakat Hamit Efendi, daha kil -
çük olmakla beraber Murat Efendi 
den daha makul hareket etmiş; 

- Aman birader .. bu kadar acele 
ye ne lüzum var. Hele biraz sabre
delim. Hak var, rahmet var. 

Diye, Murat Efendinin cüretkA
rane düşüncesinin önüne geçmelt is 
tem işti. 

Sabah olup ta aradan birkaç saat 
geçer geçmez, nihayet acı hakikat 
zuhur etmişti. Hünkar dairesinden 
yükselen feryatlar; iki kardeşin 

kalbine birer avuç ateş serpmişti. 
O anda, iki kardeş biribirlerine 

sarılmışlardı. Hıçkıra hıçkıra ağla 

mıya başlamışlardı. 

Birdenbire kapı açılmıf; perifan 
kıyafetli bir kadın ortrya ,tılmıt
tı. 

(Devamı varj 

Evlenme Y••ını biraz daha kü • 
çiiltmek üzere, Bilyilk Millet Mecli 
sine sunulan kanun layihASını ga
zetelerde okuduğunuz vakit "mtib
rim bir sebebe mebni., tabirinin 
güzelliği elbette gözünüzden kaç
mamıştır. 

O mührim sebebin annesi nlan co 
cuk vaktini beklemeden anne ol -
maktan suçlu sayılsa bile, onun ('.O

cuğunun hiçbir suçu yoktur. Onu •· 
ile kanununun dışarısında bıraka
rak bütün ömriinde bedbaht hı -
rakmak acıklı bir haksızlıktı. Yeni 
kanunun bu haksızlığı kaldırarak, 
tabiatin vaktinden öıft!e anne yap. 
tıfı kız cocuia ictimai kanunda da 
anne olabilmek hakkını vermesi, 
bütün medeni memleketlere ömek 
olmıya layik derin bir adalet düşün 
cesinin eseridir. Bundan dolayı o 
düsUncenin s11hiıılerlne teşekkllr et 
mek borcumuzdur. 

Fakat o mübrim sebep, yani ken 
disi henüz ~ocuk sayılan pek genç 
annenin ,ocuğu acaba nasıl do
ğar? Bilirsiniz ki, eskidenberi he • 
kimlerin birt:oiu gençleri kilelik 
yaşta evlendirmeyi sevmeder. B1ra
lonız l'ocuklar biraz daha hiivüsün 
ler, bül6g ya!lından sonra dört beş 
yıl ıecsin, derler. Sözlerine kuvvet 
vermek kin de. pek «enç yasta ev
lenen kızlar dotururken bir takım 
sakatlıklar oldupnu, çocuğun cılız 
dofduiunu anlatırlar. 

Doktor Budi hu sözlerin nekadar 
dotru oldufunu anlamak üzere ista 
tistlk tetkiklerine ıtrişmi,,. On se
kiz ya,ından a.-it, on sekizle yir. 
mi, Yrml birle yirmi Uç, yirmi dört 
le yirmi yedi arasında yalflarda ilk 
cocuklarını dopran. her gruptan 
250 kız ayırmış. Bin kişi üzerine bir 
istatistik, epeyce doiru hlr netice 
verebilir. 

B;,,lnci srupta, yanr on se'kldn -
den •talı kızlar arannda, ıeç do
ğuran yalnız 28 oldufa balde flçfln 
cü pupta 51, dartlilnride 58 olmuş. 
İkinci lfl'Upta doturması uzun sil
ren yok. Fakat o ıruptall defa for 
sepse lüzum R"örülmti,, halbuki ea 
ıenç olanlarda 11 defa, flçtlncilde 
10, dördüncüde 15 defa 

Dolum esnasında )'1riılma, )ine 

Darvinden 107 Sene Evvel 

insanın Maymundan Geldiğini 
Söyliyen Bir Türk Alimidir 

T aauup ve cehaletle kel
leler uçurulduğu bir 

devirde, Haaankaleli Türk i.li
limi lbrahim Hakkı, arzın te-
9ekkül aafhalarım ve yeryüzü
nün tabii ve coğrafi hidiıele
lerini teabit ederek insanın 

maymunun tekamülünden mev 
dana ııeldiğini yazmıtlır. 

* Garp medeniyetinin yayıldığı 

diyarlarda bile on dokuzuncu as
ra kadar din taassubunun kurba
nı olan ilimler arasında Italyalı 
Vanini de bulunuyormuş. Papaz
ların gazabına uğrıyarak Paris 
civarında yakalanan bu alim, 
1619 senesinde Tulus şehril\de di
ri diri yakılmıştı. Vanini insanlar
la hayvanlar arasındaki benzer
liklerin şümullü olmasının sebep
lerini ilk defa olarak ortaya ko
yan ve fakat iddiasını isbat ede
miyen bir bilgindi. 

Avrupada on dokuzuncu asra 
kadar tek bir ilim adamı çıkıp ta 
din ve mezheeplere aykırı bir mü
talea yürütmeye cesaret eden ol
mamıştır: Arzın teşekkülü, canlı

ların nereden ve nasıl meydana 
geldiklerinin izahı daima batıl a
kıdelerle karıştırılmıştır. Ancak 
on sekizinci asır ortalarında bir 
Ingiliz edibi olan Olivier Gold
smith papazlardan korkmıyarak 

batıl itikatlılara çatmış ve bir kaç 
edebi eser yazabilmişti. 1772 sene
sinde yazılan bu eserlerden on do
kuzuncu asırda fransızcaya yapı
lan tercümeler arasındaki (lbra
him Hakkı) adında bir Türk ali
minin mevcudiyetinden haber al
mıı bulunuyoruz. Goldsmith, te
kamülün gözle görülecek şekiller 
aldığını, muhit ve yaşama şartla
rının bünye üzerinde ahavvüller 

SEBEP .. 
en az en genç olanlarda: Sıravla 
75, 85. 95 ve 125. doğumdan sonra 
hastalık ta yine en gençlerde az: 
Sırayla 11. 16, 10, 15. 

Buraya kadar en ıenc pnneler, 
hep, biraz daha yaşlılardan daha i
yi. Yalnız havale onlara biraz daha 
fazla ıelmiş: Sırayla 8, 8, 5 ve 6. bir 
de 250 en gen~ anne arasınd3 12 de 
fa çocuk ters taraftan gelmis. 

Eski hekimler, gen~ annelerin ('O 
cukları cılız olur. derlerdi. Halbuki 
b1,1 istatistiğe göre büyük fark yok. 
Dört grupta en ıenclerinden bash
yarak sırayla ~ocUkların vasati ağı" 
hiı: 3,010, 3,090, 3,010, 3.050 gram 
En genç 250 anne arasındıt yalnız 
ikisinin çocuklan 2800 gramdan a· 
şağı diişmüı,. Buaa karşılık 3 tanesi 
de 4 kilodan daha aiır (ocıık do • 
ğurmuşlar. 

En ziyade göze ('.arpan fark en 
ıenç annelerin daha rok erkek co
cuk doğurma1andır. İki yiiz elli a· 
rasında yilz tane kız l'ocujta karşı
lık 134 erkek çocuk. Öteki gruplar 
da sırayla yüz kıza karşılık 95, 98 
ve 95 erkek. Fakat hu farkı genı; 
annelerin hesabına ivilik sanmavı
nız. Memleketin istikhali irin. Her 
de her biri hir anne olacak kız ço
cuk daha değerlidir. 

Görülüyor ki, bu istatistlie gö
re pek genç annenin çocufu ne do
ğarken fazla zahmet veriyor, ne de 
cılız oluvor. Mübrim sebebin zeka
sına 2ellnt'e, onu da doktor Marro
nun ilk mekteplqde - hoc:alara mak 
sadtnı !llÖylemeden • yaptığı bir an
ket b;ldiriyor: Genç annelerin ve 
babalann çocukları cok varamaz. 
fakat akıllı oluvorlar. BirH daha ol 
gun vaştaki1erin ('.Qcuklan hem a
kıllı , hem uslu, yaşlıların çocuklan 
da hem yaramaz, hem de dnha az 
akıllı oluvorar. 

Akıllılık usluhıktan tistün oldu 
fana ıröre ('.Ocuklarınızı genç evlen· 
dlrmelde He tereddüt etmeviniz. 
Bu i•te en dofTuvu söyliyen · Ezop 
filozoftur. Öteki filoznflann srenç 
evlenmeli demelerine karşı. müm • 
kün olduiu kadar erken evlenmeli, 
insanın aklı başına ıelecek yaşa ka 
dar beklenirse hiç evlenmek iste
mez, dermiş,. •• 

YAZAN: 

Lfıt/i Arif 
Kenber 

Darvin'in kabul ettiği ilk insan tipi 

husule getirdiğini anlatmış ve çö
le salıverilen develerde hörgüçle
rin küçüldüğünü ve fakat yük ta
şımağa başladıkları zaman hem 
hörgüçlerinin, hem de nasırlarınm 
büyüdüğünü söylemektedir. Gold
smith, bu malumatı Erzurumlu 
Türk alimi lbrahim Hakkıdan al
dığını takdirkar bir ifade ile an
latmaktadır. 

Biz, bagün her canlı mahl\ıkun 
kendinden evvel yaşamış bir can
lıdan meydana geldiğini, ferdi te
kamülün (Antojeni) ve nesli te
kamülün (Filojeni) mevcudiyetini 
Darvinden sonra kabul ettiğimiz 
halde, Darvinden yüz yedi sene ev
vel yaşamış olan Hasankaleli Türk 
alimi, hayat mücadelesini, teka
mülün tabii bir ıstıfa şeklinde te
selsül ettiğini ortaya çıkarmış ve 
daha bir çok llm! mevzulan kıy
metli ve zengin ifalelerle izah et
miştir. 

Şart Rober Darvin 1959 sene
sinde cenubi Amerikadan döndük
ten sonra (Tabii ıstıfa ile nevile
rin menşei) adındaki kitabını yaz
mıştı. Halbuki Ibrahim Hakkının 
- Marif etname - si 1752 sene
sinde yani Darvinden l 07 sene ev
vel yazılmıştır. Bu kitapta din ba
hislerile beraber, felsefe ve içti
maiyta, ilmi heyete, hendeseye, ta
babete, hayvanat ve nebatatın teş
rihine ait olan mevzular bugün
kü ilim mevzularile büyük bir ya
kınlık göstermektedir. Mahmut 
devrinin, müteassıp softaları ya
lancı kerametler gösteren şeyhle
ri arasından yetişmiş olan Türk 
alimi hiç korkmadan eserini türk
çe olarak yazmak cesaretini göster
miştir. 

Ibrahim Hakkı, hicri 1115 tari
hinde Erzuruma tabi Hasankale

de doğmuştur. Büyük babası Mol

la Bekir adında zengin bir adam

mış. Babası da tahsili yerinde ve 
çelebilik lakabını kazanmış derviş 

Osmandır. Ibrahim Hakkı doğduk

tan sonra, hastalanan derviş Os

man, Erzuruma gelmiş ve orada 

Molla Mehmet Sahrani isminde 

bir Türk alimile tanışarak birlikte 

Siirde gitmişlerdir. Siirdin Telov 

köyünde zamanın üleması arasın
da tanınmış ve aslen Arap olan 

Şeyh Ulvi Ismail bu iki Türk bil
gininden hoşlanarak kendilerini 

hayatlarının sonuna kadar yanın
da alıkoymuştur. Hasan kalede ka 

lan Ibrahim Hakkı dokuz yaşında 

iken valdesiz kalmıştır. Oradan 

Siirde babasının yanına getirilmit
tir. lbrahim Hakkı Siirtte arapça
yı öğrenmiş ve genç yaşta şiir yaz
mağa koyulmuştur. Türk ilimi 
kendi doğuşunu kendi kalemile yaz 
mıştır: 

Hicreti" tarihi bin yüz °" bef 
oldu ol bahar 

Kalei Hasan.da. lbrahim Hakkı 
doğdu Zci7' 

Ihtiyan ilm idi tci scili bift yü 
lmka dek 

Aıka dÜ§tü arif oldu vecdilhali 
kıldı. kcir 

Scil biA yüz yetmit oldu sinni 
Hakkı. elli beı 

Gitti Jc4n bcirüzan, ihtiyan kal-
dı ytır. 

diyerek kendi hayatını tarihle
mektedir. Büyük llim Anadoluda, 
Arabistanda, Hintte, Iranda sene
lerce dolaşarak tetkikler yapmış 
ve müşahedelerini pervasızca tes
bit etmi§tir. 

İbrahim Hakkı, arzın teşekkülü· 
n1U izah ederken zamanımızın jeo
lojik bilgilerine yabancı gelmiyen 
mütalealarla neviler ve cinsler a
rasındaki periodik teselsülü anlat
makla beraber, erkek uzuvlu hur
ma ağacı ile dişi uzuvlu hurmanın 
mukarin (ilkah demek olacak) ol
madıkça meyva veremediğini ve 
insana maymunun benzeyişini şu sv 
retle kaydetmiştir. (Mariietname 
sayfa 26, 27). 

"Anasın erbaanın istihale ve 
imtizacından iptida madeniyat 
hasıl olup, andan nebatat peyda 
olup andan hayvanat vücude ıel
miıür ve hayvan kemalini bul
duJda insan zahir olmuştur. N~ 
batat ile hayvanat arasında mu
tavauıt mahli hurmadır. Zira 
ol nebat iken hayvan gibi mü
zekkerine mukarin olmadıkça ne
ticesi hurma olmaz ve başını ka
tetseler helak olup kuru.t ve am
ma hayvanat ile insan arasında 
mutavauıtlann zuhdnı maymun 
dur. Zira ki, cümle azası biyru
ni derun insana mli§ahihtir ve 
bu mutavasaıtlann vUcudünde 
hikmet budur ki, her biri kendi 
mertebel esfelindea nihayeti l
liaına vhil olup meratibi mev
cudat ol teselsül birle mürettep 
ola ve rnertebei insaniyede ni
hayet bula.,, 

Esfelden Alaya tabiri, iptida! hay 
Yan ve nebatın birer silsile teşkil 
ederek büyüdüklerini ve hah mü
kemmeliyete vasıl olduklarım va
zih olarak gösteren bir ifade tarzı 
olarak kabul edilebilir. Marifetna
menin 28 inci sayfasında ise büyük 
alim, canlı cisimlerde hayat baş
langıcında nebatlann iptidai şekil
lerinden ürediğini ve bunu tohum
suz (kriptogam) nebatlannın ta
.kip ettiğini ifade etmektedir ki, je
olojik zamanlarda yaşamış nebat
lann üremine dair kabul edilmiş 

olan nazariyelere tamamen uygun 
gelmektedir. Bu nazariyeler ise an
cak on dokuzuncu asnn mahsulü
dür. Büyük ilime göre de ilk can
lılar: 

•Asarı nebatiyeden neşvünema 

bulup ol mertebeden dahi uruç e

dip tohumsuz biten nebatat mer· 

tabesine gitmiıtir. Badehu tohum 

ile biten nebatat mertebesine ve 

andan sureti fl§çare vanp nahli 

hurmaya yetmiıtir ve mertebei 
hurmadan meratibi hayvanata u

ruç edip nice senin ol mera

tipte muammer olmuştur. Ta fiil 

ve surette, insana müşabih olan 

Nesnas ve maymun mertebesin 
buJmu,tur ve ol mertebeden da

hi uruç edip sureti lnsanA gel
mittir ol insan ki, meratibi kema 
lln suret ve seyretinde terakki 
edip insanı kamil mertebesine gi
dip ol kemali marifete erip aklı 
kUlle vasıl olmuıtur.,, 

Büyük Türk alimi canlılığın iz
lerini araştınrken düşünceieri dai
ma arz üzerinde madeniynt a
dını verdiği muhtelif sahrabra sap
lanır, kalırmış. Hayatın nıenşein"? 
dair asn hazır nazariyeleri de, ilk 
canlılığın cansız cisimlerin istiha
lesinden hasıl olduğunu kabul ett!
ğine göre, üstadın görüş ve kavra
yışının derece ve kıymetini 184 se
ne evvelki yazılanndan ar lamış 
bulunuyoruz. 
Yazık ki, büyük bir Türk bflgı . 

ninin hangi tarihte ölduğünü ve 
nereye gömüldüğünü bilemiyoruz. 
Bu noktalan araştırmak tsrihçile
rlmin düten lNr vazifedir. 
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BULMACA 
Dünkü bulmacanın 

Balledilmiı Şekli 

ı 2 3 4 5 8 ' 8 9 10 
1 ~r--!"'9"ııııı-ııııı-..-

TAN 
. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti Mahallesi Sokağı No. No.taj Cinsi Aylık kirası Senesi 
Kira K. 

2 ~;.-=... Üsküdar Muratreis Hamam sokak 5 
AltunizadeKoşuyolu 52 

7 Ahşap ev 
Ev 

6 50 Bir sene 

3 
4 ı-ıır;==r.:-:.r-~ 

5 
6 

7 

8 

BUGUNKlJ BULMACA 

ı 2 3 4 5 8 1 8 9 10 

IOLDAN 8AGA: 
1 - Blr daha, tekrar - Delmiyc yarar. 
2 - Fikir - Zevk - Sorıu edatı 

3 - Blr kadın adı - Bir nevi kayık tas
lağı 

f - Son Hacıosman bayın <'inayetinde 
adı geçen bir hudut şehri - Birden· 
bire. 

5 - Erkek - Blr nevi çok makbul iplik 
8 - Son aünlerin en büyük dedikodusu

Hamur açmıya yarar. 
7 - Borç - Daj kovuju. 
8 - İştenln kabacası - Elkl me~hur bir 

Türk kumandanı. 
9 - Bir uzvumuz - Pişmanlık. 

ıo - Denlzin yükselmesi - Bir nota -
Sebebi vücudümüz. 

\'UKARIDAN A1$A61YA: 

1 - Eskiden kullanılan bir nevi yazı ka-
'-

lemi - Ehemmiyet. 
2 - Şair, muharrir - Sert et. 
3 - Bily(lk, derin bir ilim 
4 - Sıkışık - Bir vilAyetimiz 
5 - Vaziyet - Yazın çok cıJtar. 

8 - Kumar oynıyanlardan alınır - Şekil, 

tarz. ,. 
7 - Çoıc Ut!gır - ~ uayet - Nota 
8 - Kenar _ K~rı 

9 - Eski zaman Adetlerine ait- Genişlik 

10 - Dolma kalem milrekkebı - İşte, 
şuracıkta. 

YENi NEŞRIY AT : 

BORA - FIRTINA - Turgut Akka~ ta
l'afından yazılan bu roman, An-:Carada gil

tel bir kitap halinde basılmıftır. 

YENt TURK - Emlnönil Halkevi tara. 
fından neşredilen bu ıfizel aylık mecmu
anın haziran uyw da zencin milndere -
cau. intişar etmiftlr. 

AYGIR FATMA - (Aygır Fatma) 0,.. 

lrlan Cemal Kaygılının en eüzel, en beğe
llilen eseridir. Bu romanın mevzuu bils -
bütün baıka bir mevzudur ki, bizde flm
di:re kadar bu tipte bir roman :razılma -
Jrı11 denilebilir. Sevginin muhtelif safha n 
1atnıaaııerı, kadın cesaretinin muhtelit ve 
llınulmaz sahnelerini pek cazip ve pek can 
1ı Olarak eösteren bu eser, itinalı, blr baskı 
ne nefl"edilmlftir. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ll 

• 
• 
• 

• » 56 
• • 46 
• • 44 
• • 36 
ll 

• 
• 
• 
ll 

1 

1 

• 
• 
• 
• 
• 
il 

40 
34 
24 
22 
20 
14 

Küçükçam- 28 
lıca 

• 
• 
• 
» 

Hamam odası 
Dükkan 

• 
• 

Ev 
Dükkan 

• 

2 50 JI 

4 00 JI 

2 00 ll 

3 50 • 
2 50 • 
2 00 
1 00 
1 00 
1 00 
3 00 
1 00 
2 00 

ll 

• 
JI 

JI 

JI 

» 

• • ll 26 ll 

36 66 Ev 
1 00 

10 00 
11 

JI Boğaziçi Paşabahçe Şehitlik 

Yukanda mevki ve cinsleri yazılı yerler 939 senesi Mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmıştır. İhaleleri 20-6-938 Pa
zartesi saat 10 dadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müra
caatlan. (3432) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 
Devlet demiryollan yol, cer, ticaret ve hasılat hareket, muhasebe, mal 

zeme servisleri için Ankarada ve işletmelerde çalışmak üzere müsabaka 
ile memur alınacaktır. 

Alınacak memurlar yüksek, lise, orta mektep mezunu olabilir. 
Yüksek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilenlere 

130 L. 
Lise mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisan bilenlere 83 L. 
Orta mektep mezunlarına 61 lira ve bunlardan lisan bilenlere 67 L. 
Ücret verilecektir. 
Ankarada istihdam edileceklere aynca 15 lira mesken tahsisatı veri

lir. Taliplerin 35 yaşını geçmemiı olmalan ve memurin talimatname
sindeki memurluk evsafını haiz olmaları şarttır. Rcr tahsil derecesine 
göre ayrı ayn imtihan açılacaktır. Sorulacak sualler, umumi malumat, 
riyaziye ve muhasebeden ibaret olup aynca ihtiyari herhangi bir lisan
dan da yazı yazdınlacaktır. İmtihanlar Ankara, Haydarpaşa ve İzmir, A
dana işletme müdürlüklerinde yapılacaktır. 

İmtihan 20 haziran 938 pazartesi günü saat 13 te başlıyacaktır. 
Talip olanların ellerindeki vesaik ile işletmelere müracaat etmeleri 

ve talepnamelerinde hangi Jervise intihap ettiklerini ilave etmeleri, im
tihandan evvel idare doktoruna muayene olmaları lüzumu ilan olun~r. 

(1717) (3339) 

Galatasaray Lisesi Ahm: Satım Komisyonu 
Baıkanhğından : 

Muhammen bedel Teminatı 

Lira Lira 
40 6 Ekmek kırıntıları-ve yemek artıkları. 

Galatasaray ıısesı merıcez ve şubesınde 938 senesi hazırandan ey1ül so-; : 
nuna kadar dört ay zarfında toplanacak olan ekmek kırıntısı ve yemek ir- ,: 
tıklarımn 15-6-938 çarşamba günü saat 15 de Istanbul kültür direktör
liiğü binasında liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlık-
la ihalesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin prtnameyi görmek üzere okul idaresine ve temi
nat makbuzlle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3488) 

latanbul, Ankara caddesi TAN EVi 

llUKUK GAZETESİ - Cevat Hakkı Oz ....__ Fenni Sünnetçi 
~ tarafından türkçe ve Fransızca olara!c 

d6rt Baıedenberl neşredilmekte olan Hu- E • f•d 
Cut Gazeteeinln ikind cildinin 29-30 unc11 mın ' an 
llüahaJarı resimli olarak intişar etmişıtfr. Kabine: Beşiktaf 
llu nilshada üniversite ordinaryüs profesör- Erip apartıman 
leıinden Erzurum Saylavı Salın Ali Dilem Tel: 4439:5, Ev Sua 
l'eııin, Mustafa Reşit BeJ.eesayın, Hirschin, diye istasyon yanL 
llaaan Tahsin A7nfnln, Cevat Hakkı Öz- 1 
be,.ın makaleleri ile daha birçuk yazılar 1 

....... 1 

Satıhlr Makine 
Transmlsyonlan 

Kullanılmış 6 santim kahnh -
'\lnda makine transmisyon, şaft, 

Refik Fenmen'in 

Yeni Elektrikçilik 
Cild nı çıktı. Ehliyetname im
tihanlarına hazırlar. 80 K. cild I 
\re il beheri 40 K. Akba Kita
bevı Ankara. 

köy Sandllc Makbuzları 
latanbul Villyeti tarafından 

kay sandıklan için makbm bu
tırıbnı,tır. EIU çift varaklı. tel 

~~:~,:·~:·::;a!~ı~~=· ku· 
l'\tştur. 

.\M Matbaasında sablmaktad1r. 

lcasnak ve vataklan tlt!UZ fiyatla 
-ıatahktır. TAN matbaasma mfl-
-... ,.,.t .. dini7!. 

Iİİıİll .................... .. I·------· ZWırevf ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
>ğleden 80nra Beyoğlu Ağacamı 

<ıınınınnftA No. 1 S3 Tf!1f"fnn :43.1\Jt' 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye Mitehaı1111 

Pazardan maada saat <H,30 dan 
18) e kadar. Salı. Cumartesi (9,30 
dan lZ) ye kadar &karaya meecanen 
Dlvaayola No. 104 

Telefon: ZlOH • ZZ39& 

N esesizlikmi? 
~ 

(r 

Ne~ziz olmanızın sebebi kanı
nızı zehirleyen " Toııı:ıo" lerın 
-.acutta artmasındandır . Bu 
tehhkeli " Toıun " leri EN O 
••M.EYVATUZU"içerekdefedı
niz. ENO lezız ve kuvvet verı
cadır. ENO kanınızı temizler. 
.ocuddaki zehirleri atar, ne~
sizlifın •e kabuın ônüne geçer. 
ENO aızc sıbhabnw ve kuvve
tinizi iade eder. 

. MEYVA TUZU, 
ENO 

, FRUIT SALT' 

• 
Liseler Allm1 Satım Komisyonundan: 

Cinsi 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Sadeyağ 

Un (Ekstra) 
Pirinçunu 
Makarna 
Şehriye 

Nişasta 

İrmik 

Süt 

38 kalem yaş 
sebze 

Miktan 
Kilo 

61 000 
61 500 
20 500 
23 250 

37 500 

31 000 • 3 200 
10 800 

2 250 
1 500 
3 650 

3 500 

128750 kilo 
203300 adet 
31500 demet 

Beher kilo 
tahmin B. 

Kr. 

47 
40 
47 
35 

100 

15 
20 
25 
25 
21 
20 

12 

15515 L. 

İlk t~minatı 
Lira Kr. 

4802 13 

2812 50 

719 81 

31 50 

1163 62 

11 

Ekliltmenln yapılacailı 
gün ve saat 

15-6-938 Çarşamba günü 
saat 14 de 

15~ 938 Çarpmba günü 
saat 14.30 da 

15--6-938 Çarşamba günü 
saat 14.45 de 

• 
15-6--.938 Çarşamba güni; 
saat 15.30 da 

15-6-938 Çarşamba günü 
saat 15 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 939 sonuna kadar iht\yaçları olan yukarıda Cins, Mikdar, mu
hammen bedeli ve ilk teminatları yazılı yiyeceklerin kapalı zarf usulüyle yapılan eksiltmesinde Et'e ve yal
nız kandilli lisesinin sütü ile mezkıir lise ve Galatasaray lisesinin yaş sebzelerine istekli çıkmadığından ve di
ğer yiyeceklere verilen fiyatlar yüksek görüldüğünden pazarlıkla ihaleleri hizalarında yazılı gün ve saat -
}erde Istanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
Jstekliler ilk teminat makbuzu ve Ticaret Odasının 938 yılı vesikalariyle belli gün ve saatte komisyona gel-

meleri. 
Teminatlar Istanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve Şartnameler Liseler Alım, satım komisyo

nu sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (3494) 

Liseler Alım. Sa+.m Komisyonundan: 
Cinsi 

Silivri yoğurdu 

Soğan 

Patates 

Tereyağ 

Miktan 
kilo 

34 500 

32 000 
49 500 

4 650 

Beher Ki. 
tahmin B. 

Kr. s. 

19 

5 25 
7 50 

115 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

491 65 

647 10 

401 07 

Eksiltmenin yapılacağı gün 
ve saat 

27-6-938 pazartesi gün\; 
saat 14.30 da 

27-6-938 pazartesi günü 
Saat 15 te 

27-6-938 pazartesi günü 
Saat 15.30 da 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçlan olan yiyecekleri kapalı zarf usu
lile eksiltmiye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım, satım komisyonunda yapılacak 
tır. lsteklller ilk teminat makbuzu ve 938 yılı ticaret odası vesU<3larile 2490 sayılı artırma, eksiltme kanu
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflannı yukarda yanlarında gösterilen belli saatten bir 

saat evveline kadar komisyon başkanlıjına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar İstanbul liseler muhuebecwttne yabntacaktır ve lileler alım, ntun komisyonu sekreterli
ğinden görülüp öğrenilir. (3495) 

1939 New York Sergisi 
Dekorasyon Müsabakası 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde inp edilmft olan Türkiye pavl
yonu dahili dekorasyonu için bir müsabaka açılmıftır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler İktısat Vekaletinin tayin edeceği 
bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15-7-938 tarihine kadar 
Ankarada İktısat Vekaletinde Nevyork dünya sergisi Türkiye komiser

liğine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması prttır. 

4 - Müsabakayı kazanan sanatki.ra 1000 lira müklfat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip te kazanamıyan sanatklrlara ait eserlerden is-

tif ade edilen kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayrıca takdir 
edilecektir. 

6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı mevzuu ve aalre 
hakkındaki şartname, Türk paviyonu pllnile maktaları ve bu huausta 
llzun gelen izahat Ankarada İktısat Vekileti dahilinde sergi komiser
liğinden alınabilir. (1720) (3341) 

Adanada Su lılerl 6 ncı Şube Mühendlsliğlnden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Adanada ele~trik fabrikası civarındaki ar 

sa üzerinde yapılacak işletme binası ile teferruatından bulunan garaj 
ve depo kapalı z&.rf usullle eksiltmiye konulmuştur. 

2 - İşbu ü~ binanın keşif bedeli mecmuu 29246 lira 28 kuruştur. 
3 - Eksiltme 938 senesi haziranının 17 inci cuma güni saat 15 te 

Adana su işleri 6 mcı §Ube mühendisliği binasında toplanacak ihale ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakkat teminat vermek 
ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ibraz etmek ve 20000 li
ralık bina inşaatı yaptığını natık Nafıa Vekıileti yapı i§leri müteahhitlik 
vesikasını göstermek meşruttur. 

5 - İstekliler bu işe ait ekesiltme şartnamesi, mukavele projesi, na
fıa işleri eenel şartnamesi hususi ve fenni şartnameleri ketlf cetveli ve 
projeleri 150 kuruş bedel mukabilinde su işleri 6 ncı §Ube mühendisliğin
den alablllrler. 

6 - Teklif mektuplan yukardaki 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar ihale komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dıı taraftan aynca kapatılmış bulunması 
lizımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplanna yukarda gösterilen proje ve te
f erruatının pullu ve imzalı birer nüshasım eklemeleri ve tenzilat mik
tannın yazı ve rakam ile ayn ayn göstermeleri mecburi olduğundan bu 
şeriıiti haiz olnuyan teklif mektuplan kabul edilmiveceii ilin olunur. 

(3221) 

Raha+.111, Keıeılnl Sevenlere Tcwılye 

KUŞTOYO KULLANINIZ 
' Bir Liraya Kumaıll• KuıtUyl Yaıhklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzlllt yapıldı. K\lflüyü ku
maşların en iyisi ve her rengi bulu nur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: Istanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası. Tel: 23027 
Satq yerlerimiz: Ankarada, Beyoğ lunda Yerli Mallar Pazan. 

- DABCpYICH 
Ye , ••• 

VAPUR ACENTALICI 

GDYNİA AMERİKA SBİPPİNG 
LİNES "P ALESTİNE LİNE" 

15.000 tonhık lüks 

"POLON 1 A 11 

Transatlantik vapuru ile 15 gün 
de bir muntazam postalar: 
tSTANBUL-KÖSTENCE (Pazar) 
ISTANBUL-FİLİSTİN 

(Perşembe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 

Yolcu ve eşyal 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 

"SCHULDT - ORİENT - LİNE" 
Eşyayı ticariye nakli için seri 
posta: ŞARK - GARP HATTI 

(Hamburg, Bremen, Anvers, Yu 
nanistan, Türkiye, Bulgaristan, 
Romanya) 

Beklenen vapurlar: 
SCHLESWIG HOLSTEİN 

29 Hazirana do~ru 
TROYBURG 9 Temmuza doğru 
DUBURG 22 Temmuza doğru 

H.J. PAJKURIC 
Vapur acentaaı 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D'' de 
Kotor 

Ba~an Antantının eko
nomik konferansında tesis 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyük lüks modem 
11 LOVCEN 11 

vapuru ile İstanbul, Köstence. 
Pire, Korfo. Arnavutluk. Dal -
maçva sahili, Triveste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
ı><>sta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 
KÖSTENCEYE ilk posta: 

14 Haziran saat 7 de 
PİRE, KORFU. ADRİYATİK 
<Venedik ve Triveste) ve ilk pos 
ta 18 Haziran saat 3 de 
Her nevi tafstlAt icin Galata'da 
<Yolcu salonu kar"ısında) umu
mi acenteli~e Telefon 44708 vr> 
bütün seyahat idarehant:lerine 
müracaat. 



TAN 13 - 6 - 938 

SERBET • LIMONAT A • DONDURMA MİDEYİ 
BOZAR 

BUZLU SU 
ICINoı: A z ·z·· ICINIZ 

Midevi· Müıtehi, Müleyyindir. Limon • Portakal • Çilek • MandaHna • Ağaç çDeği • Ananas • Frenk üzümü • Sinalko • Şeftali.· 

Muz· KaJ1sı • Armud. FIATİ 25 • 40 • 60 Kr.' 

SABAH, LE VE AKŞAM 
HER YEMEKTEN SONRA 

1 
Dit aağhğında harikalar yaratmakla methur 

olan yegane dit macunudur. -----· 
Güzelliği gözler, fakat fü· 

sun ve cazibeyi güzel dit· 

ler temsil eder. Böyle dit· 
ler ise ancak 

RADYOLIN 

dit macunu liullanmali 
ve günde iki defa 

RADYOLIN 

ile diıleri fırçalamakla 

kazanllabilir. •' " • 

Sabah, öile ve akf&ID her yemekten sonra 
ditlerinizi muntazaman f ırçalayınız. 

, $1$MAN Y ANKO 
lstanbul Yenlpostane cad. 39 

Son moda yünlü, ipekli 

ve pamuklu kumaılar 
Ketenlerin envaı, lier cins patiska, havlu ve 

çarıa!hklar, her nevi ıofra ve cihaz takımları. 
.. T~.h~.fıye dal~~slnde: En zengin çeıld. Hazır ve 
olçu uzerine gomlek, p9ama ve rob dö ıambrlar. 

Şık • Saglam • Ucuz 

IZMIR PAMUK MENSUCAtı·, 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sailamhiile tanınmıt ve hallumızın raibetini 
Kauamıı olan mamulitımız 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatlan &f&iıda ıöaterilmittir : 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 717 Kr. 

4 ,, ,, " 75 .. " ,. ,. 655 " 
5 " ,, Değirmenli 90 " n ,. ,, 832 ,. 

5 " " " 85 " " ,, ,, 798 " 
8 ,, " Geyikli 85 ,. ,, " ,. 800 " 

8 " " " 75 ,. " " " 730 " 
9 " ,, Tayyareli 85 " ,, ,. ,, 732 ., 

9 " " " 75 " " .. ,, 670 " 
11 ,, ,, Köpekli 85 ,, ,, ,, ,, 722 .. 

1 
ı. - Satışımız Izmirde fabr?'ada teslim ve. peşindir. : - Yuk~: 

dakı satış fiyatlarımız asgari bır balya içindir. Ambalaj masarüı 
müşteriye aittir. 3 - Yukandak:i satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 
suretile fabrikada teslim asgarl olaılk bir top satış yapılır. 4 - isi tanbul satış mahalli: Jl'incancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

----.. - .... • dadır. 

• 

•• • 

Hasta kan - Sağlam_kan 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlatıklar, hayat makinesinin en birinci 

kuvvetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsim değişmesinde tazelemek, ço
ğaltmak sağlığın esasını teşkil eder. 

Kan, kuvvet, iştiha şurubu her zaman kanı tazeler, kuvveti artınr, İş
tihayı çoğaltır. Hafıza ve zekayı p1trlatır. Uykusuzluğu, fena dli,ünceleri 
giderir . Sinirleri yatıştırır. İnsan makinesine lazım olan kalori ve ener
jiyi vererek azmü irade sahihi eder Azami bir hafta i~inde vücndü taz~
liyen ve gençleştiren (FOSF ARSOJ..) hayat eksiri bütün doktorlarımız ta· 
rafından takdirle karşılanmıştır. Ruhumuzda daima neşe ve heyecan 
yaratan bu deva bel gev~ekliği ve ademi iktidarda da büyilk faydalar 
temin eder. Her eczanede hulunı1T. 

Yalnız EViNiZDE 

bir 
şışe 

NERVIN 

C E B 1 N 1 Z D E bile 

bulun
maıı 

UYKUSUZLUK - SİNİR AÔRILA
RI - ASABİ ÖKSÜRÜKLER - BAY
GINLIK - BAŞ DÖNMESİ - ÇAR

PINTI ve SİNİRDEN ileri gelen bütün RAHATSIZLIKLARI 

1y1 EDER 
Ne nebati. ne kimyevi zehirli hiç bir madde yoktur. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlann· 
dan m5tevelllt, sancılannız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikiyetleri· 
nizi U R l N A L ile geçiriniz. 

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

mizler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yanın bar· 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - tSTANBtrr.. 

Halil Sezer Karyolaları 
En tık ve en sağlam karyolalardIT. Somyeleri dünyanm en 

rahat aomyeleridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlarındaki 
metheri ziyaret ediniz. 
Sirkeci, Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 

~-----------l_!lllllml __________ ....................... ~ 

D E' N i Z BANK 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 
Bankamıza 'bağlı Tahliaiye Müdürlüğü memur ve müstah

demleri için pazarlıkla iki yüz kırk takım elbise yaptırılacak
br. Yapmak isteyenlerin 17 Haziran Cuma günü saat on ikiye 
kadar Bankamız Materyel Dairesine müracaat etmeleri. Her eczanede bulunur . .................................................... 

-
Kadınlar için ıvENOS 

Saatler birbirini ıolnp ediyor vı h6111 ıabohleyın 
ıou bir kuvvetle kalkobilmek i ~ın blıe lllıım 
olan s6kın bir uykuyo bır turlil lovu\omıyoruı. 

lıte burada 

VALi DOL imaaaımı:ia yerışırı 
Onu bir kere tecrübe ediniL Zorarıız ve 
ullirlen ı.,kin edıcı olon bu ıl(K; uykusuıl~cı 
kor\ı umulmoı bıt devlldıt. 

--- Dr. İhsan Sami 
ÖKSOROK ıuıuıu' 

Öksürük ve nefes darhb. bcıl
maca ve kızamık öksürükleri içi 
oek tesirli ilactır. Her ~umcdP 

•ve ecza deı>Olannda t .ulunur 

Sahibi ve-• umumi neşnyatı ıdare 
eden: Ahmet Emı. YALMAN. O... 
tecilik ve Neşriyat Türlı: Llmttet Şir· 

k~tl Basıld1tı ver TAN Matbaası. 

Kremi 
Terkibindeki hususi mad

deyi hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği
nin bir tılsımıdır 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananlan hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dıkları yegane rujdur. 

VEN US 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale e
der. Saçlan parlak tutar. Dö
külmesine mlnl olur ve kı
vırcık yapal. Saç menklılan 
'Ve gençlerin hayat arkadap
dJr. 

VENOS 
Pudrası 
Terkibi aJtın kremli 

24 saat havalandınlmıf 
.evkalade ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENOS 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

çeşidleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkala

de tabü bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK 

Surmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

VENOS I VENOS 
Limon Çiçeği 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 

zınk ebllni ve müfkülpesend 
olmakla tanınmlf kimseleri 

bile hayran bırakmaktadır. 

Ç A M 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanların kalbine fe· 
rahlık verir. Ve gönlünü a
çar. Ada çamlarının lltif ve 
sıhht kokulan VENUS çaJll 
kolonyasında mevcuttur. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neseli olmasını istersen FOSFATIN NECATİ yedit Bahçekapı SALiH NECATI 


